


ตอนที่ 1 
หนีสูเกาะตองหาม 

“ไมคะ หนไูมแตง” มอืบางของหญงิสาวตบลงบนโตะดงัปง พลนัลกุขึน้

ยืนอยางไรสัมมาคารวะเมื่อสิ้นคําบัญชาของบิดาผูเผด็จการ หลังจากเสร็จสิ้น

การรับประทานอาหารมื้อเย็น

“แกตองแตง! นี่เปนคําสั่งของฉัน อยาใหพอตองเสียคําพูดกับผูใหญ

ของตระกูลหลุน” คนเปนบิดาแผดเสียงกลับมาทันควัน ดวยความไมพอใจที่

ลูกสาวคนเดียวของเขาคิดขัดขืนคําสั่ง 

ณ คฤหาสนหลังงามมูลคาไมตํ่ากวาพันลาน มีบริวารและสมุนนับรอย 

ซึ่งเปนที่พํานักของ “วัชระ เอกดํารงไพศาล” มาเฟยใหญผูทรงอิทธิพลและ

กวางขวางในแวดวงธุรกิจมืด ไมวาจะเปนสถานบันเทิงยามราตรี คาของเถื่อน 

อาบ อบ นวด และยาเสพติด โดยมีธุรกิจถูกกฎหมายไวบังหนามากมาย เขา

มีลูกสาวหัวแกวหัวแหวนเพียงคนเดียวคือ “ลินดา” หญิงสาววัย 22 ป ที่เพิ่ง
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เรียนจบจากมหาวทิยาลัยชือ่ดงัในเซีย่งไฮ แตทนัทีทีก่ลบัมาเมอืงไทยบดิาของ

เธอก็บังคับใหเตรียมเขาพิธีแตงงานกับ “หลุน ลี่จาง” ทายาทตระกูลหลุน 

ผูกวางขวางในเรื่องการคาของหนีภาษี เพื่อกระชับความสัมพันธและผล

ประโยชนทางธุรกิจของตน

“ก็หนูบอกวาไมแตงๆ ไมแตง! พออยามาบังคับหนูไดมั้ย ไอหลุนอะไร

นั่น หัวก็ลาน พุงก็ยื่น แถมกินขาวก็มูมมาม ขากถุย ไรมารยาท!” หญิงสาวนั่ง

กอดอกทําหนาสะอิดสะเอียนเมื่อนึกถึงกิริยาตํ่าชาของหลุน ลี่จาง ในคราวที่

ตองรวมโตะรับประทานอาหารเพื่อดูตัวกัน

“ฉันไมมีเวลามาเถียงเรื่องพวกนี้กับแกนะยัยลินน ยังไงแกก็ตองแตง 

อาเฟย อาเหลียง มาพาตัวคุณหนูเขาหองไป เฝาหนาหองไวใหดี อยาใหหนี

ออกมาแบบคราวที่แลวอีก” 

สิน้คําสัง่ของนายใหญ บอดีก้ารดกม็าเชญิตวัคณุหนลูนิดาใหขึน้หองไป 

เธอเบือ่หนายเหลอืเกนิกบัการถกูคมุตวัไมตางกบันกัโทษแบบนี ้เมือ่ “อาเฟย” 

บอดี้การดคนหนึ่งจะเขามาพยุงแขนของเธอ เธอก็รีบสะบัดแขนหนี 

“อยามาแตะตองตัวฉัน ฉันไปเองได” ลินดาสะบัดหนาใสดวยอารมณ

ขุนเคือง เดินลงสนเทาผละจากบิดาที่ยังนั่งหนาขรึมตรงโตะอาหาร

บอดี้การดในชุดสูทสีดํานับสิบคนท่ียืนพิทักษความปลอดภัยกมหัว

ทําความเคารพเธอตลอดทางเดิน กอนเขาหองนอนอันโออาอาเฟยไดยื่นมือ

ขอโทรศัพทจากลินดา

“เอาไปเลย อยากไดอะไรกเ็อาไปเลย” เธอวางโทรศพัทเครือ่งหรลูงบน

ฝามือหนาของอาเฟย 

เมื่อเปดประตูเขาหองมาเธอก็ลมตัวควํ่าหนาลงบนท่ีนอนสีขาวสะอาด 

ประหนึง่ไดรบัการจดัมาอยางดโีดยพนกังานโรงแรมระดบัหกดาว บอดีก้ารดปด

ประตแูลวลงกลอนดานหนาประต ูพรอมกับยนือารักขาตามคาํสัง่ของนายใหญ 
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“ทําไมพอตองทําแบบนี้ ฉันไมอยากแตงงานกับไอเหมงน่ัน สารรางดู

ไดทีไ่หน ทเุรศทีส่ดุ” บนพึมพําจบกจ็มหนาลงกบัหมอนไสขนเปดแลวกรีด๊ดงัๆ 

เผื่อวาจะระเบิดความคับแคนออกมาไดบาง 

“ไมส ิเราจะไมทนอยูแบบนีอ้กีตอไป ถาตองแตงงานกบัไอหลนุหวัเหมง

นั่น ฉันไปตายเอาดาบหนาดีกวา” หลังจากนอนด้ินไปด้ินมาไดสักพักก็เริ่ม

ตัง้สตแิละคิดแผนการบางอยางข้ึนได ดวงตากลมโตเกดิประกายเจดิจาขึน้ เธอ

คนหากระดาษโนตใบเล็กๆ ที่ “มธุรส” เพื่อนสาวของเธอเคยเขียนไวให ภาพ

ในอดีตหวนขึ้นมาในหัวอีกครั้ง

‘นีเ่ปนชือ่ - ท่ีอยูของลูกพ่ีลูกนองของฉนัเอง ชือ่พีธ่ญัเทพ หรอืพีท่นั เขา

ไปเปนนายหวัรบัสมัปทานเกบ็รงันกอยูท่ีภาคใต ถาถึงคราวจนมมุแลวจรงิๆ ฉนั

วาเธอหนีไอหลุนไปกบดานอยูที่นั่นได พี่เขาไมมีโทรศัพทมือถือ เธอไปถึงแลว

ยื่นโนตใบนี้ใหเขา เขาจะตอนรับเธอเปนอยางดี’ ลินดากํากระดาษโนตใบนั้น

ไวแนนแลวเก็บเขากระเปากางเกง 

ลินดานอนซุกกายภายใตผาหมอุน รอใหเวลาผานไปอยางชาๆ ดวย

ความใจเยน็ เมือ่เวลาเกือบถงึเท่ียงคืนเธอจึงลืมตาโพลงขึน้ เลกิผาหมออกจาก

ตวัพรอมทีจ่ะปฏบิติัการตามแผน หญงิสาวรางเล็กเขยงตัวขึน้เปดตูเกบ็กระเปา

เดินทางที่มีนับสิบๆ ใบ หลากหลายยี่หอราคาแพง แตพิจารณาดูแลวจะเอา

กระเปาลากไปก็คงไมเหมาะกบัการหนอีอกจากบานในครัง้นี ้เธอจงึควาเอาเป

สีเขียวลายทหารที่ดูแลวนาจะทะมัดทะแมงมาถือไว กอนรีบเปดตูเสื้อผาแลว

ควาเสื้อผาเพียง 2-3 ชุด ยัดลงกระเปาดวยความเร็ว เธอจัดการดึงผาปูที่นอน

และปลดผามานออกจากราว แลวนํามาผูกขึงไวดวยกันจนเปนสายยาวพอที่

จะสงตวัเธอใหไตลงจากหนาตางหองนอนได เมือ่อปุกรณทกุอยางครบมอืแลว 

จงึคอยๆ แงมหนาตางออก เมือ่โผลหนาดท้ัูงซายและขวาเห็นวายามหลบัแลว

จึงควาเชือกผาแลวหยอนลงจากหนาตางหองนอน ลินดาโรยตัวอยางชํานาญ 
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ไมนานนักสองเทาในรองเทาผาใบก็แตะพื้นดินพรอมกัน เธอรีบวิ่งลัดเลาะไป

หลบขางเสาทรงโรมันตรงสระวายนํ้า คอยระแวดระวังไมใหใครในบานเห็น 

ในท่ีสุดลินดาก็พนจากอาณาบริเวณตัวตึกของคฤหาสนหลังใหญ จนมาถึง

ประตูหนาคฤหาสนก็เห็นทาไมดีเมื่อ รปภ.ในปอมยงัคงไมผล็อยหลับอยางทุก

คนื เธอจึงถอยหลงักลับมาต้ังหลัก สะพายเปแนนแลวสงตวัเองขึน้ปนรัว้สงูของ

คฤหาสน คนืนีช้างโชคดท่ีียามผูควบคมุกลองวงจรปดหลบัในขณะปฏิบติัหนาที่ 

จึงไมเห็นวาลินดาหลบหนีการกักขังของบิดาไดแลว 

“ลินดา” หรือชื่อสากลคือ “ลินน” หญิงสาวไทยเชื้อสายจีน เธอมี

ใบหนาที่สวยโฉบเฉี่ยวดั่งนางพญาหงส คิ้วเรียวสีดําไดรูปรับกับทรงผม

บอบเทสดีาํ ดวงตากลมโตไดมาจากมารดา หรอื “เหมยหลนิ” มารดาผูลวงลบั 

ซึ่งเปนลูกสาวเจาพอผูเปนคุณตาของลินดา แตเธอพบรักกับบิดาของลินดาได

ไมนานกลับเสียชีวิตไปเมื่อลินดาอายุเพียง 7 ป สมบัติและกิจการทุกอยางจึง

ตกเปนของวัชระโดยปริยาย จมูกเล็กเรียวสมสวนรับกับริมฝปากบางสีชมพู

ระเรื่อ องคประกอบอันลงตัวบนใบหนาของเธอทําใหเปนที่ถูกตาตองใจ 

“หลุน ลี่จาง” ลูกชายรางทวมของ “หลุน ลี่เจียง” เพื่อนรักของวัชระ 

ลินดารีบลงฝเทาวิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต เมื่อมีแท็กซี่ผานมาพอดี เธอจึง

รีบโบกและบอกจุดหมายปลายทางแกคนขับ 

“ไปสนามบินดวนเลยคะพี่” แท็กซี่กดมิเตอรแลวออกรถไป ในขณะที่

หญิงสาวรีบหันมองตรงกระจกหลังรถอยางลุกลี้ลุกลน 

ไมนานนัก รปภ.ก็แหงนหนาเห็นหลักฐานการหลบหนีของคุณหนู

ลินดาจนได เขารีบ ว.แจงหัวหนาบอดี้การด อาเฟยไมรอชาผลักประตูเขาไป

ในหองของหญิงสาวแตกต็องพบกบัความวางเปลา เขาจงึรบีวิง่ไปรายงานนาย

ใหญที่กําลังหลับใหลอยูในขณะนี้

“นายทานครับ แยแลวครับ” อาเฟยหนาถอดสี 
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“มีอะไรอาเฟย” วัชระเปดประตูออกมา 

“คุณหนหูนไีปไดอกีแลวขอรบั” เขาตอบหนาเจือ่นพรอมหนัหนารอรบั

แรงกระแทกจากฝามืออรหันตที่จะฟาดลงบนใบหนา 

“ฮะ...แกวาอะไรนะ บัดซบจริงๆ เลย” วัชระตบลงที่หนาหยาบ

ของอาเฟยจนหันไปตามแรง 

“เปนความผิดของผมเองครับนายทาน อภัยใหผมดวย” อาเฟย

ยกมือขึ้นคารวะตอวัชระ 

“แกนี่มันไมไดความจริงๆ สงคนไปตามคุณหนูสิ จะมายืนเซอทําไม!” 

วัชระยกเทาข้ึนถีบเขาที่สะโพกของอาเฟยจนตัวเซ เขายืนขบกรามแนนดวย

ความโมโห สวนบอดีก้ารดท่ียนือารกัขาอยูไดแตกมหนาหวาดกลวัไปตามๆ กนั 

รถแท็กซี่เทียบที่หนาทางเขาสนามบิน ลินดารีบควักเงินจายใหแท็กซี่

โดยไมรับเงินทอน แลวรีบตรงไปเคานเตอรซ้ือตั๋วเครื่องบินโดยที่ยังไมมีจุด

หมายในใจ เธอรูเพียงวาตองไปในสถานที่ที่บิดานึกไมถึง

“ขอซือ้ตัว๋ไปจงัหวดั...คะ” เธอบอกจดุหมายปลายทางกบัพนกังาน ซึง่

เปนสถานที่อันไกลโพน เพื่อที่เธอจะไดมุงหนาไปยังจังหวัดแหงหนึ่งในภาคใต

ของแดนสยาม 

ลนิดารอขึน้เคร่ืองบนิไมก่ีชัว่โมง เคร่ืองบนิก็พาเธอทะยานไปสูจดุหมาย

ที่เธอปรารถนา ใชเวลาเพียงไมถึงหนึ่งชั่วโมงก็เปนเวลารุงสางพอดี เครื่องบิน

ไดลดระดับลงและจอดสนิทที่ทาอากาศยานแหงหนึ่งในภาคใตของไทย 

หญิงสาวสะพายเปแลวเดินฉับๆ ตามทางเดินในทาอากาศยาน ตอนนี้

เธอมาอยูในดนิแดนท่ีเธอเองกไ็มคุนเคยและไมเคยมา ญาตมิติรกไ็มม ีเพือ่นฝงู

ไมตองฝนถึง เธอตองการมุงหนาไปยังดินแดนอันไกลโพนตามคําแนะนําของ

มธรุส เพือ่ใหรอดพนจากสายตาของบรรดาบอดีก้ารดบดิาและการแตงงานกบั
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หลุน ลี่จาง แมในใจจะหวาดกลัวกับการเดินทางท่ียังไมรูวาจะเปนตายรายดี

อยางไร แตเธอยืนสูดลมหายใจเอาสายลมแหงอิสรภาพเขาปอดอยางเต็มที่ 

“น่ีสนิะอิสรภาพทีร่อฉนัอยู สวสัดนีะลนิดา...คนใหม” เธอพดูกบัตวัเอง 

ดวงตาสงยิม้ใหกบัทกุคนท่ีจองมองเธอ ซ่ึงดเูหมอืนวาเธอจะราเรงิผดิวสิยัคนทองถิน่

ที่นั่น เธอใชสองมือบางกระชับสายสะพายเปแลวฮัมเพลงตามเมโลดี้ที่คิดขึ้น

มาเองกะทันหัน พลางถลาแลนลมราวกับจะเตนรําไปตามทางเดินที่วางเปลา

ราวฟลอรเตนรํา

รื่นเริงไดไมนานก็มาหยุดยืนหนาทางออก เธอไดแตหันซายแลขวาไมรู

จะเดินไปทางไหน จะไปกดเงนิจากตูเอทีเอม็กไ็มกลา เพราะกลวับดิาจะสบืตามจน

เจอวาเธออยูทีไ่หน เม่ือเปดกระเปาสตางคนับเงนิดูกพ็บวามเีพยีงหมืน่กวาบาท 

จะจางรถแทก็ซีร่าคาแพงหรอืเชารถไปขบักด็จูะไมเหมาะ เมือ่คดิไดเชนนัน้ลนิ

ดาจึงยกแขนเรียวขึ้นโบกรถสามลอเครื่องรับจาง 

“พี่ชวยพาหนูไปตอเรือไปยังเกาะสามเกาะสี่หนอยสิ” เธอเอยขึ้น 

เมื่อชายคนขับไดเห็นสรีระรูปรางอรชรออนแอนของลินดาก็อดที่จะใช

สายตาสํารวจเรือนรางของเธอไมได พลางพูดขึ้นวา 

“เฮย! นองสาวจะบาเหรอ นัน่มนัเกาะตองหาม เขาไปสุมสีสุ่มหาไดโดน

ยิงตายเปนผเีฝาเกาะพอด!ี” เสียงท่ีตอบมาทําใหเธอหวาดหว่ันไมนอย แตเมือ่

มาถึงขนาดนี้แลวตอใหเอาชางมาฉุดไวก็คงจะรั้งเธอไวไมได 

“พี่พาฉันไปสงแคทาเรือ สวนฉันจะโดนยิงตายหรือไมพี่ไมตองมาสน

หรอก เอานี่! เอาคารถไปกอน” พูดจบเธอก็สงเงินจํานวนหนึ่งใหคนขับรถ รถ

เครือ่งขับไปอยางชาๆ จนถงึเวลาพระอาทิตยโผลขึน้มาทกัทายทองฟายามเชา 

ลินดาเผลอขยี้ตาแคะขี้ตาออกจากหัวตาเมื่อเสียงรถเครื่องเงียบลง 

“นองสาวถึงแลว พี่ขอสงแคนี้แลวกันนะ” 

ลินดาที่ยังงัวเงียอยูควากระเปาเปมาสะพายขางกายแลวกาวลงจาก
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รถเครื่อง เธอแหงนหนากวาดสายตามองรอบตัว ทาเรือที่รกรางมีเพียงเรือ

หางยาวรับจางลอยเคเกจอดรอเธออยูลําเดียวในทะเลสาบ ทวาปราศจาก

เจาของเรือ 

“มีใครอยูมั้ยคะ” ลินดาสงเสียงดังแจวๆ ไปรอบๆ ไมนานนักเจาของ

เรือก็ปรากฏตัว 

“ไมตองตะโกนกไ็ด แถวนีไ้มมใีครหรอก สามสีวั่นถงึจะมคีนมาขึน้ทาเรอื

นี้สักที แลวหนูจะไปไหนละ” คุณลุงเจาของเรือเอยถาม 

“เออ...หนูจะไปหาคนที่เกาะสามเกาะสี่” 

สิ้นเสียงหวานๆ ของลินดา คุณลุงก็ปนหนาถมึงทึงใส 

“หนูจะไปหาใคร เกาะนั้นเปนเกาะตองหาม คนในหามออกคนนอก

หามเขา” เขาหันขวับมาถามหญิงสาวที่ยืนทําหนางงอยู 

“เออ...ไปหา เอ...ทนั ทนัอะไรไมรู” เธอนกึชือ่ของธญัเทพไมได พยายาม

จะลวงหากระดาษโนตในกระเปากางเกงยีน ทวาลวงเทาไรก็หาไมเจอ 

“วาไงละ ถาไมมีคนรูจักที่นั่น ลุงวาหนูอยาไปดีกวานะ เขาจะพาลคิด

วาหนูจะไปลักลอบขโมยสมบัติของเขา” 

“สมบัติอะไรอะลุง”

“บะ! ก็รังนกอีแอนยังไงเลานางหนู” 

“นกอีแอนหนาตาเปนยังไงอะลุง” หญิงสาวถามกลับอยางใสซื่อ 

“นางหนูนี่ยียวนนัก ถาอยากไปก็ไป แตขาบอกไวกอนนะ ขาสงไดถึง

แคปายปกปนเขตแดน นอกเหนือจากนั้นเอ็งตองวายนํ้าไปเอง เอ็งวายนํ้าเปน

ใชมั้ยนางหนู” 

“อะไรนะลุง! วายนํ้า ตายแลว...เดี๋ยวนะลุง” ลินดาทําทาลุกลี้ลุกลน

พลางเปดกระเปาเปแลวควาเอาขวดโลชัน่ขึน้มาพรอมกบัชดุวายนํา้ทพูซีสสีม

แสบตา คุณลงุไดแตยนืขมวดคิว้สงสยั และคดิในใจวาแมเดก็นีท่าทางจะไมปกติ 
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“พรอมคะลุง เดชะบุญนะที่หนูเอาทูพีซกับครีมกันแดด SPF 100 

กันนํ้ามาดวย ฮาๆ ฮาๆ” ลินดาออกอาการคึกคักเปนพิเศษ กอนที่เธอจะกาว

ลงเรือหางยาวที่จอดรอทาไว ออกเรือไดไมนานลินดาก็บอกใหลุงคนขับเรือ

หันหนาไปทางอื่น เพราะเธอจะไดเปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดวายนํ้าทูพีซสีสมแจด

ไดอยางสะดวก เสร็จแลวเธอก็บีบโลชั่นกันแดดชโลมทั่วใบหนาและเรียวแขน

ขา จัดแจงยัดเสื้อผาเก็บเขากระเปา

ขณะที่เรือแลนไปทามกลางนํ้าทะเลสีครามแผไพศาล ลินดาที่อยูใน

ชดุวายนํา้ทพูซีสสีมสะทอนแสงแสบตากอ็าปากถามคณุลงุตามประสาคนชาง

จํานรรจา ลงุหาไดสนใจในเรอืนรางของอสีาวชาวกรงุทีเ่ซก็ซีก่ระชากวญิญาณ

ชายชาตรีนี้ไม 

“ลุงๆ เลาเรื่องรังนกอีแอนใหหนูฟงตอหนอยสิ” เธอน่ังไขวหาง

กรีดกรายทําเหมือนมาเที่ยวพักรอนไมมีผิด

“เฮอ...เอ็งมันชางซักนักนะ ไหนวารูจักคนบนเกาะนั้นไง” ลุงที่คุม

หางเสืออยูตะเบ็งเสียงแขงกับคลื่นทะเลที่สาดกระทบกราบเรือ

“แหะๆ กห็นไูมคอยไดมานะลุง ลืมไปแลววานกอแีอนหนาตาเปนยงัไง” 

“นกอีแอนตัวมันก็ดําๆ ขาวๆ เล็กๆ มันบินมาทํารังในถํ้าบนเกาะนั้น 

นายหัวทีน่ัน่จางคนมาเก็บ เอง็รูมัย้กโิลนงึขายไดเปนแสนเลยนะ วากันวาพวก

คนรวยนิยมเอาไปตุนกินเปนยาอายุวัฒนะอะไรนี่แหละ” 

“โอโฮ...หนูรู แลว รังนกนางแอนท่ีพอชอบใหหนูกินทุกวันนี่เอง” 

เคร่ืองหมายคําถามที่ปรากฏบนใบหนากลับกลายเปนหลอดไฟที่สองแสงบน

หัวของเธอ 

เม่ือใกลถึงเกาะที่หมายลินดาก็ทอดสายตามองทัศนียภาพโดยรอบ 

เธอเห็นความสมดุลของธรรมชาติที่ยังครบถวน ทั้งผืนปาที่สมบูรณ ถํ้าหินปูน

นอยใหญต้ังตระหงานกระจายอยูรอบเกาะ ฝูงนกนางแอนที่บินรอนออกมา
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จากถ้ํา เธอจินตนาการวาพวกมันกําลังโฉบบินแปรอักษรเขียนคําวา “ยินดี

ตอนรับ” บนฟากฟาอันกวางใหญ 

“นางหนู ถึงแลว ลงตรงนี้เถอะ” เรือหางถูกดับเครื่องลงตรงปายปก

แสดงเขตหวงหาม ซึ่งหางจากชายฝงราวๆ 200 เมตร

“นี่ลุงจะใหหนูวายนํ้าไปจากตรงนี้อะนะ ลุงชวยขยับไปอีกหนอยได

มั้ยจะ” ลินดาตอรอง แตลุงหาไดคลอยตามไม เขาใชหางตามองที่ปายเปน

สัญญาณใหลินดาแหกตาดู วานี่คือจุดสิ้นสุดแลวที่เขาจะสงเธอได ถาเธอ

ไมลงไปเองก็เห็นทีลุงจะตองถีบเธอใหลงไปเปนแน 

“โอเคๆ นีค่าเรอืนะลงุ ขอบคุณมาก” หญงิสาวสงเงนิจาํนวนหนึง่ใหคณุลงุ 

แลวเธอก็สวมวญิญาณแชมปวายนํา้ฟรสีไตล 4x100 เมตรพุงหลาวลงนํา้ทะเล 

แตวายนํา้ไปไดไมกีเ่มตรเธอกร็ูสกึเหนือ่ย เพราะเปทีแ่บกสะพายมาดวยนัน้เปน

อุปสรรคใหญหลวงนกั จงึทําใหฝมอืแชมปวายนํา้ของเธอไมสามารถชวยสงตวั

ใหเธอวายนํ้าเขาฝงไดเร็วดังใจตองการ หญิงสาวรูสึกออนลา จึงใชวิชาลอยตัว

ในนํ้า เอากระเปาเปมากอดไวใตอกแลวปลอยใหตัวลอยไปเรื่อยๆ 

หางออกไปที่บริเวณริมหาดของเกาะ “ธัญเทพ โรเจอร” นายหัวหนุม

ลูกครึ่งไทย - อังกฤษ นายหัวหนุมวัย 32 ป กําลังยกกลองสองทางไกลสํารวจ

ความเรียบรอยของเกาะดงัเชนทุกวนั หากวนัใดเขาเจอผูลกัลอบหรอืมจิฉาชพี

ที่คิดจะมาขโมยรังนกลํ้าคา เขาก็จะรีบยกพวกไปจับกุมมันผูนั้นสงตํารวจ

ดาํเนินคดหีรือบางทกีใ็ชศาลเต้ียส่ังสอนมนัผูนัน้อยางไรความปราน ีแตคราวนี้

กลองสองทางไกลกลับมาสะดุดกับชุดวายนํ้าสีสมแสบตาในรางของหญิงสาว

ที่ลอยตุบปองกลางนํ้า 

“เฮย...น่ันศพใครลอยมาอีกละนั่น” ชายหนุมขยายภาพในกลอง

สองทางไกลใหใหญขึ้น 

“ไอจอน ไอจอน เอ็งมานี่…ดูซิวานี่มันศพหรืออะไร” เขาสงกลอง
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สองทางไกลใหลูกนองคนสนิทชวยดู 

“ไมแนใจครบันายหวั หรอืจะเปนโจรแกลงลอยอดืเปนศพ คิดจะลกัลอบ

รงันกของเราอีก” คนเปนลูกนองท่ีเตีย้กวารับกลองสองทางไกลมาสองดอูยาง

นอบนอม 

“ไปเอาปนมาใหฉัน แลวเตรียมออกเรือ” เสียงเขมออกคําสั่ง ไอจอน

รีบปฏิบัติตามโดยเร็ว 

ในขณะเดียวกันเมื่อพักเหนื่อยไดสักครู ลินดาก็กลับมามีแรงจึงเร่ิม

ขยับแขนขาออกตะกุยนํ้าตออยางสบายใจ แตออกตัวไปไดไมนานนักเรือของ

ชายหนุมก็มาเทียบขางตัวเธอโดยไมรูตวั กระบอกปนยาวถกูสงไปจอทีห่วัของ

ลินดา เธอตองยุติการดําผุดดําวายทันที 

“กรี๊ดดดดดดดดด” ลินดากรีดรองแหกปากออกมาดังลั่นจนนกและ

คางคาวในถํ้าตกใจกระพือปกบินหนีออกมาเพราะนึกวาแผนดินไหว เธอใช

มือตะกุยนํ้าลอยตัวไว 

“วาย! ตายแลว...อยาฆาฉันนะ ฉันๆ เปนนักทองเที่ยวนะ เอย! ไมใช 

ฉันมาหาคนที่นี่” คลื่นซัดจนนํ้าทะเลเขาปากลินดาจึงทําใหเธอพูดไมถนัดนัก 

ไมนานนักดวยความออนแรงผสมโรงกับความตกใจจึงทําใหรางบางคอยๆ ดิ่ง

ลงสูเบื้องลางของพื้นทะเล 

“ตูม!!!” ชายหนุมสงกระบอกปนใหไอจอน แลวกระโดดลงนํ้าเพื่อชวย

ลินดาทันที 

รางเล็กที่กําลังดิ่งลงสูหวงทะเลกลับถูกโอบรั้งดวยวงแขนลํ่าของชาย

หนุม แลวพยุงใหเธอโผลพนผืนนํ้าทะเล เขาดันรางบางขึ้นบนเรือหางยาวโดย

มีไอจอนคอยชวยอีกแรง 

“ผูหญงิน่ีครับนาย!” ไอจอนตาลุกวาวเม่ือเหน็ผวิขาวผองเปนยองใยตัด

กับสีสมของชุดวายนํ้าที่สะทอนเขาตา
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“เออสิวะ ไมผูหญิงก็กะเทย สงสัยเปนพวกนักทองเที่ยวชาวกรุงไฮโซ

วายนํ้าหลงมา” คนเปนนายทําหนาขรึมพลางชวยปลดกระเปาเปชุมนํ้าที่เธอ

สะพายไวดานหนาออกจากตัวหญิงสาว เมื่อเขานําเปออกพนรางบาง 

ชุดวายนํ้าทูพีซก็เผยใหเห็นรองอกอูมท่ีแนบชิดกันสนิทแนนโดยไมตองอาศัย

การโกยหรือเครื่องมือใดมาเปนตัวชวย ซ่ึงความขาวเนียนของเนินอกทําให

ชายหนุมตองสะดุดมอง 

ใบหนาสวยหวานถูกปกคลุมดวยไรผมเปยกปอนแตความเนียนใสของ

แกมสาวก็ไมอาจรอดพนสายตาของชายหนุมไปได แพขนตาหนาคอยๆ ขยับ

เมื่อแสงแดดแยงเขาตาเธอ

“คุณๆ เปนอะไรหรือเปลา” มือหนาเขยาไหลของหญิงสาวที่นอน

หมดสตอิยู สกัพกัลนิดาก็เร่ิมรูสึกตวั กะพริบตาถี่ๆ  ใบหนาของชายหนุมทีก่าํลงั

พยายามโอบไหลเธอไวคอยๆ ปรากฏชัดขึ้น 

‘วาว...นี่เทวดาหรือเปลา ฉันตายแลวใชม้ัย โชคดีจังที่ไดขึ้นสวรรค’ 

หญิงสาวทําทาสะลึมสะลือพึมพําในใจเมื่อเห็นใบหนาหลอเหลาของชายหนุม

ที่กําลังเรียกเธอใหไดสติ

“ผมจะพาคุณไปสงโรงพยาบาลนะ อดทนไวกอน” ชายหนุมสงแววตา

ประกายถึงขนาดที่วาคนกําลังจะเปนลมก็ยังอยากฟนขึ้นมาสบตา 

“ฉันไมเปนไร อยาพาฉันไปสงโรงพยาบาลนะ ฉันขอรอง” ลินดาจิก

แขนลํ่าของเขาไวแนน พูดดวยเสียงสั่นเครือเพื่อขอรองเขา หากพาเธอไปสง

โรงพยาบาล วัชระกับสมุนก็ตองตามหาตัวเธอจนพบแนๆ 

“แต...คณุอาจบาดเจ็บหรอืชํา้ในกไ็ดนะ” ธัญเทพดรูอนรนกวาดสายตา

สํารวจตามรางกายของหญิงสาว เพื่อดูวาเธอไดรับบาดเจ็บหรือไม สวนลินดา

แอบยิ้มนอยยิ้มใหญในใจ เพราะถูกใจกับกลามแขนแนนๆ ที่เธอกําลังแอบ

บีบเฟนอยางมันมือ จนเจาของแขนรูสึกตัวหันมองตามที่มือบาง เธอจึงตอง
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รีบแกลงเปนลมคอพับ พรอมกับปลอยมือบางใหรวงตามเหมือนวาเธอไมได

บังคับมัน 

เมื่อเรือเทียบเขาฝง ธัญเทพท่ีแมจะมีทาทางฝนๆ แตก็จําใจชอนตัว

หญงิสาวรางเบาบางขึน้เหมือนยกกระสอบนุน เขาพารางหญิงสาวเดินตรงไปที่

รถกระบะซึ่งจอดเทียบอยูท่ีทาเรือเล็กหนาสํานักงานของเกาะ ในขณะนั้น

หญงิสาวแอบหรีต่ามองใบหนาคมครามกบัผมหยกัศกสนีํา้ตาลเขม ทีเ่หมอืนยาว

สะเปะสะปะไมเปนทรงเคลียที่ลําคอของเขา กอปรกับหนวดเครารกรุงรัง

เหมือนโจรปา เธอก็เผลอฉีกยิ้มกวางใหชายหนุมอีกครั้ง สงสายตาเคลิบเคลิ้ม 

เพราะนกึวาตนอยูในออมอกเทพบตุรสดุเถือ่น เมือ่ธญัเทพผนิตาลงมองเธอกร็บี

ฟุบหนาลงบนแผงอกกวางแกลงไมรูสึกตัว เขาวางเธอลงบนเบาะขางคนขับ

แลวออกรถไป ในขณะที่หญิงสาวจอมเจาเลหใจเตนโครมครามแสรงนอนสิ้น

สติอยูในชดุทพูซี สายตาคมกริบของธัญเทพทนไมไดเขาจงึควาเอาเสือ้แจก็เกต

ที่พาดอยูบนเบาะมาหมรางหญิงสาวไว 

“ธัญเทพ โรเจอร” หนุมลูกครึ่งไทย - อังกฤษ อดีตนักธุรกิจหนุมอายุ 

32 ป ทายาทเจาของโครงการอสังหาริมทรัพยมากมาย ซึ่งยายถ่ินฐานจาก

กรุงเทพฯ มาลงหลักปกฐานท่ีภาคใต ดวยหัวใจที่รักการผจญภัยธรรมชาติ

ทุกรูปแบบ ไมวาจะปนเขา ลองเรือ เดินปา เขาจึงสนใจอาชีพคนเก็บรังนก

เลยเริ่มศึกษาและเขาคลุกวงในกับคนในพื้นที่อยูหลายป จนไดมาเปนนายหัว

รับสัมปทานเกาะสามเกาะสี่เพื่อเก็บรังนกสงออกขายหลายประเทศทั่วโลก 

พระอาทิตยของเชาวันใหมสาดแสงจาเหนือผืนนํ้าทะเลไลเอาความมืด

ที่ยังแอบแฝงอยูกับเวลารุงสางไปจนหมดสิ้น ขับรถหางออกมาจากสํานักงาน

ไดไมกีน่าทกีถ็งึทีพ่กัของเขา ธัญเทพหยดุรถลงบรเิวณหนากระทอมชัน้เดยีวมงุ

ดวยใบมะพราวตัง้อยูรมิชายหาด เสียงโมบายเปลือกหอยกระทบกนัดงักงัวาน
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กองผสมกับเสียงคลื่นลมทะเลที่สาดเปนระยะ 

ธัญเทพอุมรางเล็กท่ียังงัวเงียไรสติขึ้นแนบอกแลวใชหัวไหลหนาผลัก

ประตูไมไผเขาไปในกระทอมหลังนอยของตน เขาวางรางหญิงสาวลงอยาง

เบามือบนที่นอนนุมสีขาวที่วางอยูบนพื้นไมเนื้อแข็ง 

“โอย...เจบ็จงัเลย” หญงิสาวรองดวยความเจบ็ปวดเมือ่สตกิลับคนื เธอ

คอยๆ ขยับตัว แลวเปดเปลือกตาเห็นใบหนาอันเลือนรางของธัญเทพท่ีจอง

หนาเธออยู

“คุณๆ รูสึกตัวแลวใชม้ัย” ธัญเทพเขยาไหลหญิงสาวเบาๆ 

เมื่อลินดาเรียกสติสตังกลับมาจนครบรอยเปอรเซ็นต เธอก็สามารถ

ลืมตามองชายหนุมรูปหลอที่นั่งประกบเธอไมหาง รูสึกดีใจที่ไมไดฝนไปและ

ธัญเทพก็ไมไดพาเธอไปสงที่โรงพยาบาล 

“ผมบอกแลวใชมั้ย ใหไปโรงพยาบาล ไหนผมขอดูหัวคุณหนอยไดมั้ย 

ผมวาหัวคุณอาจจะกระแทกกับอะไรบางอยาง” 

‘ตายแลว! หลอ เถื่อน โดนใจ คุณพระคุณเจา ไอหลุนหัวเหมงทําไม

ไมหลอใหไดครึง่ของนายคนนีบ้างนะ’ ลินดาคดิในใจระหวางทีม่อืหนาเลือ่นมา

จับศีรษะของเธอใหยกขึ้น แมวาหนวดเคราและทรงผมอันรกรุงรังจะปกคลุม

ใบหนาของเขา แตความหลอกระชากลมหายใจก็ไมอาจถูกอําพรางไวได 

“ไมนาจะเปนอะไรนะ ดูแลวไมมีเลือดไหล คุณเจ็บตรงไหนหรือเปลา” 

ปากหยักบางขยับถาม แตคนฟงกลับเอาแตจองมองขนบางๆ สีนํ้าตาลออน

ตรงแผงอกรําไรท่ีโผลพนออกมาจากสาบเสื้อเชิ้ตซึ่งปลดกระดุมออกจนถึง

แผงซิกแพค 

“เจ็บ...เจ็บสิ โอย! ฉันเออ...เจ็บ” หญิงสาวแสนเจาเลหพยายามนึกหา

วิธีที่จะแสรงออเซาะวาเจ็บตรงไหนดี 

“เจ็บขานะ โอยๆ” ลินดารองโอดครวญอยางไมเปนธรรมชาติ แต
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ตัดสินใจเลือกเจ็บที่ขาเพราะในใจคิดวาจะไดแสรงเดินไมได เพื่อใหชายหนุม

หนาหลอคอยดูแล เธอเลื่อนมือลงแสรงจับแขงขางขวาแลวทําหนาเจ็บปวด 

“ถาไมอยากไปโรงพยาบาลก็รอที่นี่แลวกัน ผมจะไปตามคนมาชวยดู 

ไมรูวากระดูกหักตรงไหนหรือเปลา” ธัญเทพมองดูตรงขาขางที่ลินดาวาเจ็บ

พลางขมวดคิ้วสงสัย

“ดะ…เดี๋ยวสิ ฉันวาขาฉันอาจจะถลอกหรือมีเลือดออกก็ไดนะ” 

หญิงสาวรองทัก ชายหนุมจึงตองหันหลังกลับแลวมองดูขาเรียวที่ลินดา

พยายามพลิกใหดูเรียวงาม แตดูเทาไรก็ปกติดี ไมนาจะมีอะไร 

“งัน้เอานีไ่ป...” เขาเดนิไปหยบิผาขาวมาท่ีแขวนอยูบนราวลวดแลวโยน

ลงใหเธอ ลินดาควาไวเกือบไมทัน 

“ถอดชุดบาๆ ของคณุออก แลวใสผานีไ้ว เดีย๋วพอหมอมาจะไดใหตรวจ

ดูวาเปนอะไรมากมัย้” เมือ่คนเสียงแขง็พูดจบคราวนีก้ไ็มหนัมาอกีเลย แลวรบี

ดิ่งตัวออกจากกระทอมไปเพื่อหาคนมาชวยเธอ

ลนิดารูสกึถกูขดัใจเปนนกัหนา ลกุขึน้ยนืปกติ เอาผาขาวมากระโจมอก 

แลวแอบโผลหนาดูขางหนาตางที่แงมไว จึงเห็นรถกระบะของธัญเทพพุงตัว

ออกไป

“เถื่อนไดใจดีจริงๆ น่ีสินะ พี่ทันของยัยมธุรส วาแตทัน ทันอะไรนา” 

เธอยืนกอดอกครุนคิด 




