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จากใจนกัเขียน 
 
 

โรส ปรากฏตวัครัง้แรกด้วยผลงานอีโรติกโรมานซ์ มายา

ปรารถนา ซึง่ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดีอย่างไม่เคย
คาดคิดมาก่อน และนิยายเร่ืองแรกนัน้ก็น ามาสู่นิยายรักโรแมน
ติก ของโรสอีกหลายเร่ืองแต่ไม่มีเร่ืองไหนท่ีเป็นแนวเดียวกับ
นิยายเร่ืองแรกของตนเองเลย 

หลงลมลวง เกิดขึน้เพราะความคิดถึงบรรยากาศของ
นิยายอีโรติกโรมานซ์ท่ีเคยเขียน อยากจะลองเขียนอีกสกัครัง้ แม้
งานโรมานซ์จะเป็นงานท่ีไม่ถนัดเท่าไรนัก แต่ก็อยากท้าทาย
ความสามารถของตนเอง จึงตัง้ใจเขียน ซีรีส์อีโรติกโรมานซ์ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนิยายสองเร่ือง ร้อนลมรัก และ หลงลมลวง 
โดยจะเขียนเป็นนิยายสัน้ และจ าหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กเพียง
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อย่างเดียว  

เม่ือลงมือเขียนจริง นิยายสัน้ก็กลายเป็นนิยายยาว 
จากท่ีจะท าอีบุ๊กอย่างเดียวก็กลายมาเป็นเล่ม เคยมีใคร
บางคนบอกว่า นกัเขียนบงัคบัตวัละครไม่ได้ เม่ือเจฟและ
ยาหยีอยากให้เร่ืองนีย้าว คนเขียนก็ท าได้เพียงจัดให้
ตามท่ีต้องการเท่านัน้เอง 

ระหว่างท่ีเขียนนิยายเร่ืองนีต้้องต่อสู้ กับความด า
ดิ่งของอารมณ์ของตัวเองอยู่บ่อยครัง้ แต่ทุกครัง้ก็มักจะ
ได้รับก าลังใจทัง้จากคนอ่านและเพ่ือนนักเขียนด้วยกัน 
คอมเมนต์นิยายในเว็บไซต์ คือก าลงัใจท่ีดงึคนเขียนขึน้มา
จากความด าดิ่งได้ดีท่ีสดุ 

ขอบคุณท่ีติดตามกันมาจนเป็นเล่ม ขอบคุณท่ี
อดทนรอ ขอบคณุท่ีไม่ทิง้กนัไปเสียก่อน 

ขอบคณุค่ะ 
โรส 
20 มิถนุายน 2561  
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ฟา้ท่ีสว่างสดใสเม่ือไม่ก่ีนาทีก่อนเปล่ียนเป็นมืดด า
ในชัว่พริบตาอย่างไม่มีสญัญาณเตือนใด ๆ กฤตยารีบเร่ง
ความเร็วของรถจกัรยานยนต์เพ่ือกลบัให้ถึงท่ีพกัไว ๆ หวงั
ใจว่าหล่อนจะอยู่รอดปลอดภัย ไม่ถูกเมฆสีด าทะมึนบน
หวัโปรยปรายลงมาให้เปียกปอนก่อนจะถึงท่ีหมาย ซึง่เป็น
บงักะโลหลงัแนวต้นมะพร้าวท่ีเห็นอยู่ไกล ๆ นัน่ 

หญิงสาวสบถสาบานอยู่ในใจเม่ือฝนเร่ิมลงเม็ด 
ในขณะท่ีท่ีพกัของหล่อนยงัอยู่อีกไกล ครัน้จะเร่งความเร็ว
มากกว่านีห้ล่อนก็เกรงจะบงัคบัรถไม่อยู่ เน่ืองจากยงัข่ีไม่
แข็ง หล่อนเคยลองข่ีรถจกัรยานยนต์ของเพ่ือนแค่ไม่ก่ีครัง้
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ในตอนเรียนมหาวิทยาลยั แต่เม่ือได้มีโอกาสมาเท่ียวเกาะ 
ซึง่ถนนเส้นเล็ก ๆ บนเกาะไม่ได้มีรถราแล่นขวกัไขว่ หล่อน
จึงซ่าถึงขนาดกล้าเช่ารถจกัรยานยนต์เพ่ือใช้เป็นพาหนะ
บนเกาะ ก็ในเม่ือใคร ๆ เขาก็ท ากัน หล่อนก็อยากจะท า
บ้าง แต่ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจ ท าท่าจะตกในตอนท่ีหล่อนข่ีรถ
กลบัท่ีพกัเสียได้ 

ข่ีธรรมดายงัไม่ค่อยจะรอด ฝนยงัจะมาตกอีก! 
“พระพิรุณเจ้าขา อย่าเพิ่งตกเลยนะเจ้าคะ ขอให้

ยาหยีกลบัถึงบงักะโลก่อนนะคะ” หล่อนเอ่ยกับลมกบัฟ้า 
แต่พูดยังไม่ทันขาดค า ฝนก็เทลงมาเหมือนฟ้าร่ัวราวกับ
แกล้ง 

“เฮ้ย! เฮ้ย! เฮ้ย!” หญิงสาวอุทานออกมาอย่าง
ตกใจ เม่ือสายฝนหนาหนักท าให้มองไม่เห็นทาง ว่าจะ
จอดรถรอฝนหยดุก่อนก็ไม่ทนัเสียแล้ว เพราะรถหล่อนชน
บางอย่างท่ีเดาว่าน่าจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่พอท่ีจะท า
ให้รถเสียหลกั ความตกใจท าให้มือหล่อนบิดคนัเร่งโดยไม่
รู้ตวั ท าให้รถท่ีหล่อนข่ีอยู่ ‘บิน’ ข้ามไปอีกฝ่ังของถนน ผ่าน
ใครสักคนท่ีหล่อนได้ยินเสียงอุทานอย่างตกใจ ก่อนท่ีจะ
รู้สึกถึงแรงกระแทกเพราะรถชนเข้ากับอะไรบางอย่าง 
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จากนัน้ทุกอย่างก็นิ่งสนิท มีเพียงหวัใจหล่อนเท่านัน้ท่ีสัน่
ไหวรุนแรงราวจะหลดุออกมานอกอก  

“คณุ เป็นอะไรหรือเปล่า”  
เสียงทุ้มของผู้ชายถามอยู่ใกล้ ๆ เป็นภาษาองักฤษ 

กฤตยาจงึเงยหน้า หยีตามองฝ่าสายฝนไปยงัเจ้าของเสียง 
เห็นผู้ชายชาวต่างชาติรูปร่างใหญ่โตก าลงัชะโงกหน้าอยู่
เหนือหล่อน  

“ไม่...ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนตอบ ก่อนจะถามเม่ือนึก
ได้ “แล้ว...คณุล่ะคะ ฉนัชนคณุหรือเปล่า”  

“เปล่า ผมหลบทนั” เขาตอบแล้วช่วยยกรถขึน้ 
ตอนนัน้เองท่ีกฤตยา รู้ตัวว่าหล่อนนอนโดยมี

รถจกัรยานยนต์ทบัขาอยู่ และหลงัจากท่ีเขาเอารถออกไป
จากตัวหล่อนแล้วกลับมาถามย า้อีกครัง้ว่าหล่อนเจ็บ
ตรงไหนไหม กฤตยาก็ยังยืนยันว่าหล่อนไม่ รู้สึก เจ็บ
ตรงไหนเลย เหมือนร่างกายจะชาไปหมด จนเขาเข้ามา
พยุงหล่อนลุกขึน้นั่นเอง หญิงสาวจึงรู้ตัวว่าหล่อนเจ็บ...
เจ็บมาก...เจ็บจนน า้ตาเล็ด 

“โอ๊ย!” หล่อนอุทานเม่ือลงน า้หนักบนขาข้างหนึ่ง
แล้วรู้สึกถึงความเจ็บปวดท่ีแล่นปร๊าด จนทรุดลงไปกอง
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กบัพืน้อีกครัง้ เพราะคนช่วยพยงุก็จบัหล่อนไว้ไม่ทนั 
“คุณบาดเจ็บน่ี เจ็บตรงไหน” เขาถามขณะนั่งลง

พจิารณาหล่อนท่ีทรุดลงไปนัง่บนพืน้อีกครัง้ 
“ขาค่ะ” หล่อนตอบเสียงแผ่ว  
“ขอผมดหูน่อย ขาหกัหรือเปล่า” เขาถาม พลางย่ืน

มือมาสมัผสัขาหล่อนในจดุท่ีเจ็บ 
กฤตยายอมปล่อยให้ผู้ชายแปลกหน้าส ารวจขาใน

กางเกงขาสัน้กดุของหล่อนอย่างไม่มีทางเล่ียง หากเป็นใน
เวลาปกติหล่อนคงไม่ยอม แต่ตอนนีท่ี้หล่อนก าลังรู้สึก
ปวดตุบ ๆ และนั่งอยู่บนพืน้ดินเปียกแฉะท่ามกลางสาย
ฝน การมีใครสักคนนั่งอยู่ด้วย พิจารณาและสัมผัสขา
หล่อนเพ่ือหาจุดบาดเจ็บอย่างอ่อนโยน ก็ท าให้หล่อนนั่ง
นิ่งให้เขาพิจารณา ในใจอุ่นซ่านท่ีอย่างน้อยหล่อนก็ไม่ได้
เผชิญเหตกุารณ์เลวร้ายนีต้ามล าพงั  

“ไม่มีบาดแผล กระดกูไม่หกั” เขาพมึพ าอยู่ใกล้ ๆ  
“แล้วท าไมเจ็บ” กฤตยาถามออกไปอย่างท่ีใจคิด 

ความเจ็บปวดท่ีหล่อนรู้สกึอยู่น่ีมากมายอย่างท่ีไม่เคยรู้สึก
มาก่อน หากหล่อนไม่ได้เป็นอะไรอย่างท่ีเขาว่า ท าไมจึง
รู้สกึเจ็บขนาดนีเ้ล่า 
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“อาจจะขาแพลง หรือไม่ก็กระดูกร้าว ต้องไปให้
หมอเอกซเรย์ก่อน” ชายหนุ่มว่า ก่อนจะเงยหน้าขึน้มอง
หล่อน แล้วบอก “มา ผมจะพาไปหาหมอ” 

“ไป...ไปยังไงคะ” กฤตยาถาม พลางเหลียวมอง
รอบกาย ท่ามกลางป่าเขา รถราก็ไม่มีสักคัน เขาจะพา
หล่อนไปหาหมอด้วยวิธีไหน 

“ก็...ไปรถมอเตอร์ไซค์คณุ” 
กฤตยาหันมองรถจักรยานยนต์ท่ีจอดอยู่ไม่ไกล

อย่างขยาด หล่อนเพิ่งล้มคว ่าไปเม่ือไม่ก่ีนาทีก่อน เขาจะ
ให้หล่อนกลบัไปข่ีอีกอย่างนัน้หรือ 

ดเูหมือนสายตาหล่อนจะพดูได้เพราะคนท่ีบอกว่า
จะพาหล่อนไปหาหมอด้วยรถจกัรยานยนต์เอ่ยขึน้  

“เราไม่มีทางเลือกอ่ืน ถ้าไม่ข่ีมอเตอร์ไซค์ไป ผมก็
ต้องอุ้มคณุไป” 

“คุณ...คุณข่ีมอเตอร์ไซค์เป็นหรือคะ” หล่อนถาม
เสียงอ่อย ไม่แน่ใจเลยว่า ผู้ชายชาวต่างชาติ ผมสีทองตาสี
ฟา้แบบเขา จะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์เป็น  

“สบายมาก” เขาตอบพลางลุกขึน้แล้วขยับตัวเข้า
มาพยงุหล่อนให้ลกุตาม แล้วถาม “ยืนไหวไหม”  
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“ไหวค่ะ” หล่อนตอบแล้วยืนลงน า้หนกับนขาข้างท่ี
ไม่เจ็บขาเดียว 

ชายหนุ่มมองจนดเูหมือนเขาจะแน่ใจแล้วว่าหล่อน
ยืนด้วยขาข้างเดียวอย่างมัน่คงแล้วจริง ๆ จึงผละไป เขา
เดินไปยงัรถจกัรยานยนต์ท่ีเขาเป็นคนจอดไว้แล้วจงูรถเข้า
มาหาหล่อน ก่อนท่ีจะกดขาตัง้ลง แล้วขยับเข้ามาใกล้
หล่อน 

“ให้ผมอุ้มคณุดีกว่า” 
“ไม่...ไม่เป็นไร คณุแค่พยงุฉันก็พอค่ะ” กฤตยารีบ

บอกละล ่าละลกั ถึงแม้ว่าเขาจะช่วยหล่อนแต่เขาก็เป็นคน
แปลกหน้า และหล่อนก็ไม่สนิทใจท่ีจะให้เขามาอุ้ม แม้ว่า
หล่อนจะเจ็บขาอยู่ก็เถอะ  

เม่ือหล่อนปฏิเสธชายหนุ่มก็ไม่ได้คะยัน้คะยอ เขา
เพียงแต่ยักไหล่ แล้วย่ืนแขนโอบรอบเอวหล่อน พยุงพา
เดินไปยงัรถจกัรยานยนต์ 

แม้จะทุลักทุเลด้วยสามารถใช้ขาได้แค่ข้างเดียว 
แต่กฤตยาก็เกาะบ่าเขาแทนไม้ค า้ยัน พยุงตนเองขึน้นั่ง
คร่อมบนรถจกัรยานยนต์จนได้ เขาดวู่าหล่อนนัง่เรียบร้อย
ดีแล้วก็เดินไปก้าวขึน้คร่อมเบาะด้านหน้าแล้วติดเคร่ือง  
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“จบัดี ๆ นะ” เขาหนัมาบอก 
กฤตยาขยบัตวัแล้ววางมือบนเบาะระหว่างเขาและ

ตนเอง สองมือเกาะข้างเบาะแน่น แล้วบอก 
“เรียบร้อยค่ะ”  
ชายหนุ่มเข้าเกียร์แล้วพารถจกัรยานยนต์เคล่ือนท่ี

ไปตามถนนอย่างช้า ๆ ถนนยงัเฉอะแฉะด้วยน า้ฝน แม้ว่า
ฝนจะหยดุไปแล้วก็ตาม 

กฤตยาเพิ่งรู้ตวัในตอนนัน้เองว่า ฝนท่ีตกลงมาห่า
ใหญ่จนเป็นเหตุให้หล่อนเกิดอุบัติเหตุได้หยุดลงไปแล้ว 
ตัง้แต่ เ ม่ือไรก็ไม่ รู้  ตอนนีฟ้้ากลับมาสว่างใสอีกครั ง้ 
หลงเหลือไว้เพียงความเปียกปอนและหนาวเหน็บท่ีเม่ือรถ
แล่นไปด้วยความเร็วท่ีสูงขึน้ หล่อนก็ยิ่งรู้สึกหนาวจนฟัน
กระทบกนั  

ใช้เวลาไม่นาน รถจกัรยานยนต์ท่ีชายหนุ่มเป็นคน
ข่ีก็เข้าไปจอดยังลานจอดรถหน้าอาคารโรงพยาบาล ซึ่ง
เป็นอาคารชัน้เดียวตัง้อยู่ติดชายหาด น า้ทะเลสีเขียว
มรกตท่ีมองเห็นตรงหน้าคงจะท าให้กฤตยารู้สึกด่ืมด ่ากบั
ความสวยงามมากกว่านี ้หากจะไม่รู้สึกปวดตุบ ๆ ท่ีข้อ
เท้าจนไมมี่อารมณ์จะรับรู้ถึงความงดงามใด ๆ  
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พนกังานของโรงพยาบาลเอารถเข็นมารับหล่อนถึง
ลานจอดรถ กฤติยาอดรู้สึกขอบคุณไม่ ไ ด้ ท่ีไม่ ต้อง
ยักแย่ยักยันเดินเข้าไปในอาคารเอง นอกจากนีห้ล่อนยงั
รู้สึกขอบคุณท่ีมีคนมาย่ืนผ้าเช็ดตวัให้หล่อนกบัเขาคนละ
ผืน หญิงสาวรับมาเช็ดเนือ้ตวัจนแห้ง ส่วนเสือ้ผ้านัน้หมาด 
ๆ ซึ่งเม่ือรวมกับอากาศท่ีปรับไว้จนเย็นฉ ่าในอาคาร ก็ท า
ให้หล่อนหนาวจนตวัสัน่  

“คณุหนาวมากเลยน่ี”  
หล่อนได้ยินคนท่ีพาหล่อนมาโรงพยาบาลเอ่ยขึน้ 

จงึเงยหน้าขึน้มองเขาแล้วพยกัหน้าให้ 
“อือ้” 
“เด๋ียวผมมา” เขาบอกแล้วเดินหายไป 
กฤตยากรอกเอกสารท าประวัติกับนางพยาบาล

หน้าเคาน์เตอร์ ยงัไม่ทนัเสร็จ ก็เห็นชายหนุ่มกลบัมาพร้อม
กับผ้าห่มในมือ ก่อนท่ีเขาจะเดินมาด้านหลงัของรถเข็นท่ี
หล่อนนัง่อยู่ แล้ววางผ้าห่มลงบนตวัหล่อน  

“ดีขึน้ไหม” เขาถามใกล้ห ู
“ค่ะ ขอบคุณนะคะ” หล่อนตอบเสียงเบา รู้สึกอุ่น

ไปทัง้ตัว ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะผ้าห่มผืนใหญ่หรือเพราะ
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ได้รับการดแูลเอาใจใส่จากคนท่ีเพิ่งพบหน้า ไม่รู้จกัแม้แต่
ช่ือแซด้่วยซ า้กนัแน ่

เม่ือเขาเข็นรถเข็นพาหล่อนไปนัง่รอหลังจากท่ีท า
ประวตัิเรียบร้อยแล้ว กฤตยาจงึแนะน าตวั 

“ฉันช่ือกฤตยา เรียกว่ายาหยีก็ได้ ขอบคุณท่ีช่วย
พาฉนัมาส่งโรงพยาบาลนะคะ”  

“เจฟ” เขาแนะน าตวัสัน้ ๆ พลางย่ืนมือมาตรงหน้า
หล่อน 

กฤตยาจึงย่ืนมือไปสมัผสักบัเขา “ยินดีท่ีได้รู้จกันะ
คะ”  

“เช่นกันครับ” เขาตอบแล้วเดินไปนั่งลงบนม้านั่ง
ข้าง ๆ หล่อน 

ห ลั ง จ า ก นั่ ง เ รี ย บ ร้ อ ย ช า ย ห นุ่ ม ก็ ห ยิ บ
โทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วกดโทร. 
ออก กฤตยานัง่ฟังอยู่เงียบ ๆ อดตาโตไม่ได้กบัโทรศพัท์รุ่น
ใหม่ท่ีเคยได้ยินแค่ค าโฆษณาว่ากันน า้ เพิ่งได้เห็นด้วยตา
ตนเองในวนันีน่ี้เอง และคิดว่าหากเป็นโทรศพัท์หล่อนคง
ได้กลับบ้านเก่าไปแล้ว โชคดีท่ีหล่อนทิง้โทรศัพท์ไว้ใน
ห้องพกัก่อนท่ีจะออกมาข้างนอก ไม่งัน้เป็นได้ซือ้โทรศพัท์
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ใหม่แน่เม่ือเจอฝนเช่นนี ้
หญิงสาวไม่รู้ว่าเขาโทรศพัท์หาใคร แต่บทสนทนา

นัน้เก่ียวกับหล่อน เขาบอกคนปลายสายถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ นิ่งฟัง จากนัน้ก็เอ่ย  

“เด๋ียวหาหมอเสร็จ พาเขากลบัไปส่งท่ีพกัแล้วฉนัก็
จะกลบั แล้วเจอกนั” พดูจบก็วางสาย  

กฤตยารู้สึกเกรงใจท่ีเขาต้องมาเป็นธุระพาหล่อน
มาหาหมอ ทัง้ ๆ ท่ีไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเขาเลย ใจ
หนึ่งก็อยากบอกให้เขากลับไปโดยไม่ต้องห่วงหล่อน แต่
อีกใจท่ีมีน า้หนกัมากกว่าก็บอกให้หล่อนไม่ปฏิเสธความ
ช่วยเหลือจากเขา เพราะหากเขาทิง้หล่อนไว้ท่ีน่ี เพียง
ล าพงั หล่อนคงไม่มีปัญญากลบัท่ีพกัด้วยตนเองแน่ ในใจ
รู้สึกซาบซึง้ในน า้ใจของเขา คนแปลกหน้าท่ีเกือบจะถูก
หล่อนข่ีรถจกัรยานยนต์ชน แต่กลบัมีน า้ใจช่วยดูแลหล่อน 
ในเวลาท่ีหล่อนช่วยเหลือตนเองไม่ได้  

นั่งรออยู่นานทีเดียวกว่ากฤตยาจะถูกเรียกให้เข้า
ไปพบหมอ ซึ่งผลเอกซเรย์ออกมาว่าไม่มีกระดูกแตกหรือ
ร้าว เป็นเพียงอาการข้อเท้าแพลงท่ีค่อนข้างหนักเท่านัน้ 
และตอนนีข้้อเท้าของหญิงสาวก็เร่ิมบวม หมอแนะน าให้
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ประคบเย็นในส่ีสิบแปดชัว่โมงแรกเพ่ือลดอาการบวม และ
ประคบร้อนหลงัจากนัน้ นอกจากนีใ้ห้ใช้ผ้าพนัข้อเท้าเพ่ือ
รัดจุดท่ีบาดเจ็บไม่ให้มีการกระทบกระเทือน และในช่วง
สองสามวนันีใ้ห้ใช้งานข้อเท้าให้น้อยท่ีสุด โดยอาการจะ
หายได้เองในระยะเวลาหนึง่ถึงสามสปัดาห์  

กฤตยาถึงกบัหน้าเสียเม่ือได้ยิน แม้จะดีใจท่ีหล่อน
ไม่ได้ขาหักหรือบาดเจ็บหนักอะไร แต่หากต้องใช้เวลา
เกือบเดือนกว่าจะหายดี แล้วหล่อนจะไปท างานอย่างไร 
อดโกรธตนเองไม่ได้ว่าไม่น่าหาเร่ืองจนเจ็บตัวก่อนท่ีจะ
เร่ิมท างานแค่ไม่ก่ีวนัเลย 

“เด๋ียวผมจะไปส่งคณุท่ีท่ีพกันะ” เขาบอกหลงัจาก
รับยาเรียบร้อย  

“ค่ะ” กฤตยาตอบรับ ไม่คิดปฏิเสธน า้ใจเขา ในเม่ือ
รู้ตวัดีว่าหล่อนไม่มีปัญญาหาทางกลบัท่ีพกัเองได้อยู่แล้ว 

ชายหนุ่มเข็นรถเข็นพาหล่อนออกไปถึงหน้าอาคาร 
ก่อนท่ีจะคืนรถเข็นให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล แล้วเดิน
ตามหล่อนซึง่พยายามเดินด้วยไม้ค า้ยนัท่ีทางโรงพยาบาล
ให้มา แม้จะเก้ ๆ กงั ๆ เพราะยงัใช้ไม่ถนดันกั แต่ก็ดีกว่าท่ี
หล่อนจะเดินด้วยตนเองไม่ได้เลย  
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เม่ือถึงรถจกัรยานยนต์ท่ีจอดอยู่หน้าอาคาร เขาก็
จัดแจงให้หล่อนขึน้นั่งจนเรียบร้อยแล้วจึงก้าวขึน้นั่งบน
เบาะ แล้วหนัมาบอก 

“ไปละนะ เกาะดี ๆ ล่ะ” 
“ค่ะ” กฤตยาตอบพลางเก่ียวเบาะรถแน่นเช่นขา

มา 
 
ใช้เวลาไม่นานนกั ชายหนุ่มก็พาหล่อนกลบัมาถึงท่ี

พกัโดยปลอดภยั เขาท าหน้าแปลก ๆ ในตอนท่ีเดินเข้าไป
ในห้องท่ีร้อนอบอ้าวของหล่อน 

“เปิดแอร์ตรงไหนเน่ีย” ถามพลางหมนุตวัไปมาหา
ท่ีเปิดแอร์ 

“เปิดพดัลมค่ะ ห้องนีไ้ม่มีแอร์” 
“อ้าว ท าไมล่ะ” 
“ก็...มนัเป็นห้องพดัลม ไม่ใช่ห้องแอร์น่ีคะ” 
“แล้วคณุอยู่ร้อน ๆ แบบนีห้รือ”  
“เปิดพัดลมแล้วก็ไม่ร้อนแล้วค่ะ เปิดหน้าต่างรับ

ลมด้วยก็ได้” หล่อนตอบพลางชีไ้ปยงัสวิตช์พดัลมท่ีอยู่บน
ผนงั “เปิดเลขสามก็ได้ จะได้แรง ๆ” 
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ชายหนุ่มเ ข้าไปท าตามค าสั่ง  เขาเปิดพัดลม
หมายเลขแรงสดุ ก่อนจะเดินไปเปิดหน้าต่างซึง่มีอยู่เพียง
บานเดียว จากนัน้ก็หนักลบัมามองหล่อน แล้วบอก 

“คุณเปล่ียนเสือ้ผ้าเถอะ เด๋ียวผมจะออกไปหาซือ้
ข้าวกับถุงประคบเย็นให้” เพราะทางโรงพยาบาลจ่ายแค่
ยาและผ้ารัดข้อเท้าแต่ต้องไปหาซือ้ถุงประคบเย็นท่ีร้าน
ขายยาเอง 

กฤตยาท่ีนั่งอยู่ปลายเตียงเงยหน้าขึน้มองคนพูด
อย่างซาบซึง้ใจ ตอบเขาเสียงพร่า  

“ขอบคุณมากเลยนะคะ ฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณ
ยงัไงดี หากไม่ได้คณุ ป่านนีฉ้ันอาจจะยงันัง่อยู่ข้างถนนก็
ได้” 

ชายหนุ่มส่ายหน้าให้ค ากับพูดหล่อน เอ่ยเหมือน
ไม่ถือเป็นเร่ืองส าคญั  

“ผมแค่บงัเอิญอยู่ตรงนัน้ ต่อให้ไม่ใช่ผม คนท่ีผ่าน
มาเจอคณุประสบอบุตัิเหตเุขาก็ต้องช่วยอยู่แล้ว เอาละ...
เปล่ียนเสือ้ผ้าซะ ผมจะรีบกลบัมา” 

“แล้ว...คุณล่ะคะ คุณก็เปียก” กฤตยาถาม มอง
ชายหนุ่มในเสือ้ผ้าเปียกชืน้อย่างเป็นห่วง  
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“ผมจะกลบัไปเปล่ียนเสือ้ผ้าท่ีรีสอร์ตท่ีผมพกัก่อน” 
เขาตอบ 

“ค่ะ” กฤตยาตอบรับ มองเขาเดินออกจากห้องพกั
ของหล่อนด้วยความรู้สึกแปลกใหม่บางอย่างท่ีตัวหล่อน
เองก็ไม่รู้ว่าคืออะไร  
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๒ 
 
 

เจฟข่ีจักรยานยนต์ของหญิงสาวกลับไปยังท่ีพัก
ของตน เม่ือไปถึง เขาไม่พบเพ่ือนสนิทท่ีพกัอยู่ด้วยกนั จึง
โทรศพัท์หา และทราบว่าฝ่ายนัน้ได้ย้ายนิวาสสถานไปอยู่
กับหญิงสาวท่ีพบกันในคืนก่อนเสียแล้ว เม่ือทราบดังนัน้
ชายหนุ่มไม่ได้ว่าอะไร เขาวางสายแล้วเข้าไปอาบน า้ แม้
จะไม่ได้รู้สึกหนาวแต่ความเปียกชืน้ของเสือ้ผ้าก็ท าให้เขา
รู้สกึไม่สบายตวั 

หลังจากอาบน า้ เสร็จ ชายหนุ่มใส่ เสื อ้ยืดกับ
กางเกงขาสัน้และรองเท้าแตะ เรียบร้อยแล้วก็เดินไปยัง
ห้องอาหารของรีสอ ร์ต สั่งอาหารใส่กล่องส าหรับ
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รับประทานสองคน เขาไม่ได้ตัง้ใจไปรับประทานอาหาร
เย็นกับหญิงสาวท่ีเขาให้ความช่วยเหลือซึ่งตอนนีร้ออยู่ท่ี
ห้องพัก แต่สั่งเผ่ือมือ้เช้าในวันรุ่งขึน้ เพราะหล่อนคง
ล าบากท่ีจะออกไปหาอะไรกินด้วยตนเอง จึงคิดว่าสั่ง
อาหารไปเผ่ือให้หล่อนเก็บไว้ในตู้ เย็นส าหรับมือ้ต่อไป
ดีกว่า แต่หลังจากนัน้ก็ไม่แน่ใจเสียเองว่า ในห้องท่ีไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศของหล่อน จะมีตู้ เย็นอยู่ด้วยหรือไม่ แต่
ไหน ๆ ก็สัง่มาแล้ว มีไม่มีก็คงท าอะไรไม่ได้แล้ว  

เ ม่ื อ ไ ด้ อ า ห า ร เ รี ย บ ร้ อ ย  ช า ย ห นุ่ ม ก็ ข่ี
รถจกัรยานยนต์ไปยงัร้านขายยาซึ่งตัง้อยู่ริมหาดอีกด้าน 
เพ่ือหาซือ้ถงุประคบเย็นท่ีไม่ได้รับมาจากโรงพยาบาล แต่
เป็นสิ่งท่ีหมอสัง่ว่าจ าเป็นต้องมีในการดแูลอาการบาดเจ็บ
ของหญิงสาว ชั่วขณะเขาก็อดสงสยัไม่ได้ว่า เหตใุดเขาจึง
มาวุ่นวายอยู่กบัคนไม่รู้จกัแบบนี ้ทัง้ ๆ ท่ีปกติเขาไม่ใช่คน
ท่ีจะชอบยุ่งกับคนอ่ืนสกัเท่าไร แต่เม่ือพิจารณาแล้วก็คิด
ว่าคงเป็นเพราะมนุษยธรรมในหัวใจ ท่ีเม่ือเห็นว่าหล่อน
ก าลังบาดเจ็บและอยู่คนเดียว และเขาก็บังเอิญอยู่ใน
เหตกุารณ์ด้วย จงึอดให้ความช่วยเหลือไม่ได้ 

เ ม่ื อ ไ ด้ ข อ ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร แ ล้ ว ช า ย ห นุ่ ม ก็ ข่ี
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รถจกัรยานยนต์ตรงไปยงับงักะโลหลงัทิวมะพร้าวท่ีหญิง
สาวรออยู่ กว่าเขาจะเสร็จธุระก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกัน 
พระอาทิตย์ท่ียังส่องแสงอยู่ในตอนท่ีเขาข่ีรถออกจาก
บงักะโลของหล่อน ตอนนีต้กดินไปแล้ว 

เม่ือถึงท่ีหมาย เขาจอดรถจักรยานยนต์ท่ีหน้า
บ้านพักหลังเล็กของหล่อนแล้วถือสิ่งของท่ีซือ้หามา
ทัง้หมด เดินขึน้บันไดสามขัน้ไปยืนบนระเบียงหน้าห้อง 
และเคาะประต ู 

ชายหนุ่มเคาะอยู่หลายครัง้แต่ไม่มีเสียงตอบรับ
จากคนข้างใน จนในท่ีสุดเขาต้องทุบประตูแล้วตะโกน
เรียก 

“ยาหยี! เปิดประต!ู”  
เจฟทุบและตะโกนอยู่หลายครัง้ ร ่า ๆ จะพงัประตู

เข้าไปก็หลายหน ก่อนท่ีจะได้ยินเสียงแหบแห้งจากคนใน
ห้องตอบกลบัมา 

“เจฟหรือคะ แป๊บนะคะ” 
เขารออยู่ครู่ใหญ่ ๆ ทีเดียวกว่าจะได้ยินเสียงไม้ค า้

ยนักระทบพืน้ ตามมาด้วยเสียงปลดล็อกประตจูากข้างใน 
และเม่ือบานประตเูปิดออก ภาพตรงหน้าก็ท าให้เขาอุทาน
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อย่างตกใจพร้อมถลาเข้าไปหา เม่ือคนท่ียืนอยู่ได้ด้วยไม้
ค า้ยนัข้างหนึ่งปล่อยไม้หลดุจากมือแล้วทรุดลงไปกองกับ
พืน้ 

เจฟก้มลงอุ้มหล่อนขึน้แล้วพาเดินเข้าไปวางไว้บน
เตียง เขาก้มลงพิจารณาหญิงสาว มองเห็นว่าใบหน้าและ
ริมฝีปากหล่อนแดงก ่า เม่ือย่ืนมือไปอังหน้าผากก็ถึงกับ
สะดุ้ง เพราะหล่อนตวัร้อนเป็นไฟ 

“คุณไม่สบายน่ี” เขาพึมพ า หนัรีหนัขวางอย่างท า
อะไรไม่ถกู ก่อนท่ีจะตดัสินใจเดินกลบัออกไปหยิบถงุบรรจุ
กล่องอาหารกับถุงประคบเย็นท่ีหลุดจากมือตกอยู่บน
ระเบียงเข้ามาวางไว้ในห้องแล้วปิดประตู จากนัน้เดินไป
พจิารณาคนท่ีนอนครางฮือ ๆ อยู่บนเตียงอีกครัง้ 

“ยาหยี คุณไม่สบาย ลุกไหวไหม ลุกขึน้มากินข้าว
กินยาก่อน”  

หญิงสาวไม่ตอบเขา เอาแต่นอนขดตัว กอดอก 
ครางฮือ ๆ พึมพ าบางอย่างเสียงเบาจนเขาต้องก้มลงไป
ฟังใกล้ ๆ จงึได้ยิน และแม้ว่าจะไม่เข้าใจว่าหล่อนพดูอะไร
เพราะหล่อนไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษ แต่ท่าทางของหล่อนก็
ท าให้เขาเดาได้ว่าหล่อนคงหนาว จึงดึงผ้าห่มขึน้มาห่มให้ 
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ก่อนท่ีจะเดินเข้าไปในห้องน า้แล้วใช้ผ้าขนหนูส าหรับ
เช็ดหน้าท่ีทางบังกะโลมีให้ ชุบน า้และบิดจนหมาดแล้ว
เดินกลบัไปหาคนบนเตียง  

เจฟใช้ผ้าเช็ดหน้าตาและล าคอให้หญิงสาวหวงัลด
ไข้ ปากก็พมึพ าบอกหล่อน  

“ผมเช็ดตวัให้นะ คณุตวัร้อนจ๋ีเลย”  
เขาไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ติดตวัจงึไม่ทราบว่าหล่อนไข้

สงูแค่ไหน แต่จากองศาความร้อนท่ีวดัได้จากหลงัมือ เขารู้
ว่าต้องท าการลดไข้ให้หล่อนเป็นการด่วน เพราะไม่อยาก
ให้ไข้สงูเกินไปจนอาจจะเกิดอาการชกัตามมา 

ชายหนุ่มเช็ดหน้าและล าคอหล่อนหลายรอบ แต่ก็
ยังรู้สึกไม่พอใจ ในท่ีสุดเขาก็สอดผ้าเข้าไปในเสือ้ยืดท่ี
หล่อนใส่อยู่ เช็ดตัวให้ทัง้ด้านหน้าและบนแผ่นหลัง จน
รู้สึกว่าตัวหล่อนเย็นลงจึงเดินเอาผ้าขนหนูไปซักตากใน
ห้องน า้ ก่อนจะเดินไปยงัถงุยาท่ีได้รับมาจากโรงพยาบาล 
หยิบกล่องยาลดไข้แก้ปวดออกมาเปิด แล้วแกะเม็ดยา
จากแผงออกมาสองเม็ด รินน า้ใส่แก้วแล้วเดินไปหาคนบน
เตียงอีกครัง้  

“กินยาก่อน” เขาบอก วางแก้วน า้ลงบนโต๊ะหัว
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เตียงแล้วพยงุหล่อนให้ลกุนัง่ ย่ืนยาพร้อมแก้วน า้ให้หล่อน 
รอจนหล่อนกินยาเสร็จแล้วก็รับแก้วไปวางไว้ ท่ีเดิม 
ประคองหล่อนให้นอนลงอีกครัง้ ก่อนจะถาม “ลุกมากิน
ข้าวไหวไหม”  

“ขอนอนก่อนได้ไหมคะ” 
คนป่วยถามเขาเสียงระโหย เจฟจงึพยกัหน้าให้  
“นอนเถอะ” 
ชายหนุ่มจดัผ้าห่มให้หล่อนจนเรียบร้อยแล้วจึงเดิน

ผละจากเตียง ตรงไปยงักล่องอาหารท่ีซือ้มา สายตาสอด
ส่ายมองหาตู้ เย็น ก่อนจะยิม้สมใจ เม่ือมองเห็นตู้ เย็นมินิ
บาร์ขนาดกะทัดรัดวางอยู่มุมห้อง ชายหนุ่มเอากล่อง
อาหารใส่เข้าไปในตู้แล้วเดินไปยกเก้าอีต้วัเล็กในห้อง เดิน
ออกไปยงัระเบียง 

บรรยากาศรอบด้านแม้จะมืดแต่ไม่ได้เงียบเหงา 
ด้านหนึ่งภายในบริเวณบังกะโลมีบาร์ วงดนตรีแสดงสด
ก าลงับรรเลงเพลงจงัหวะมนั ๆ นกัท่องเท่ียววยัหนุ่มสาว
ก าลงัสนกุสนานกบัการด่ืมกินและเฉลิมฉลอง เจฟอดถาม
ตนเองไมไ่ด้ว่าเขามานัง่ท าอะไรอยู่ตรงนี ้

เม่ือนึกถึงคนท่ีนอนอยู่ในห้องชายหนุ่มก็ยิ่งส่าย
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หน้า ความสมัพนัธ์ของเขาและหล่อนแม้แต่จะเรียกว่าคน
รู้จกัยงัไม่ได้ เป็นได้เพียงคนแปลกหน้าท่ีบงัเอิญมาเจอกนั
เท่านัน้ เขาไม่รู้ว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหน แต่ก็มานั่ง
เฝา้ไข้หล่อน แม้ในใจร ่า ๆ จะกลบัไปยงัท่ีพกัของตนหลาย
หน แต่เม่ือนึกถึงดวงตากลมโตดูไร้เดียงสา กับแววตาท่ี
มองเขาอย่างซาบซึง้ใจตอนอยู่โรงพยาบาล ก็ท าให้เขาทิง้
หล่อนไม่ลง หล่อนดูเหมือนตัวคนเดียวท่ีน่ี เขาไม่ใจร้าย
พอท่ีจะทิง้คนป่วยให้ผจญชะตากรรมอยู่เพียงล าพงั 

หลงัจากเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ชายหนุ่มก็รู้สกึหิว นึก
ถึงอาหารในตู้ เย็นแล้วก็ส่ายหน้า จะให้เขากินอาหารเย็น
ชืดแบบนัน้เห็นทีจะกลืนไม่ลง จึงเดินเข้าไปดูคนหลบัใน
ห้อง เม่ือเห็นว่าหล่อนยงัคงหลบัอยู่จงึตดัสินใจทิง้หล่อนไว้
เพียงล าพัง เพ่ือออกไปหาอาหารเย็นท่ีร้านอาหารของ
บงักะโลรับประทาน 

ชายหนุ่มสัง่อาหารจานเดียวง่าย ๆ และเบียร์หนึ่ง
ขวด ใช้เวลาไม่นานก็จัดการกับอาหารเสร็จ เขาซือ้เบียร์
กระป๋องอีกจ านวนหนึง่ จากนัน้ก็ถือกลบัไปยงับงักะโล  

เม่ือถึงบงักะโล เจฟเดินเข้าไปในห้องอย่างแผ่วเบา
เพราะเกรงจะรบกวนคนหลับ เขาเอาเบียร์ส่วนหนึ่งใส่
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ตู้ เย็น และหยิบเบียร์จ านวนสองกระป๋องออกมานั่งด่ืมท่ี
ระเบียงหน้าห้อง เม่ือด่ืมเบียร์หมดทัง้สองกระป๋องเขาก็
เดินกลับเข้าไปในห้องอีกครัง้ สายตาเหลือบมองคนบน
เตียง เห็นหล่อนยงันอนหลบัสนิทจึงตัง้ใจจะไม่รบกวน แต่
เพราะรู้ว่าหล่อนยงัไม่ได้รับประทานอาหารเย็น จึงเดินเข้า
ไปพิจารณาหล่อนใกล้ ๆ ชัง่ใจว่าจะปลุกหล่อนขึน้มากิน
ข้าวดีหรือไม่ 

เม่ือย่ืนหน้าเข้าไปใกล้คนหลับนั่นเอง เจฟจึงรู้ว่า
หล่อนกลบัมาตวัร้อนเป็นไฟอีกแล้ว! 

“ให้ตาย คุณไข้ขึน้อีกแล้ว!” ชายหนุ่มสบถ จากท่ี
ตัง้ใจว่าจะปลุกหล่อนขึน้มากินข้าวกินยา เพ่ือท่ีเขาจะได้
กลบัเสียทีก็เป็นอนัว่าต้องพบัไป เพราะตอนนีเ้ขาต้องท า
หน้าท่ีพยาบาลคนป่วยแทน! 

เจฟเดินเข้าไปในห้องน า้เพ่ือน าผ้ามาเช็ดตวัลดไข้
ให้หล่อนอีก เขาให้ยาลดไข้หล่อนอีกครัง้ไม่ได้เพราะเพิ่ง
ให้ไปไม่ถึงส่ีชัว่โมงด้วยซ า้ จึงท าได้เพียงเช็ดตวัลดไข้ ซึ่ง
หากไม่ ดีขึ น้ เขาคงได้พาหล่อนกลับไปโรงพยาบาล
กลางดกึเป็นแน่  

หลงัเช็ดตวัอยู่ครู่ใหญ่หญิงสาวก็ตวัเย็นลง เจฟได้
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ยินหล่อนพึมพ าบางอย่างอยู่ในล าคอ จึงก้มลงไปฟังใกล้ 
ๆ หล่อนคงยงัพดูเป็นภาษาของหล่อนท่ีเขาฟังไม่เข้าใจอยู่
นัน่เอง 

“พดูภาษาองักฤษสิ ผมฟังภาษาไทยไม่ออก” เขา
กระซิบบอกหล่อน ไม่แน่ใจว่าคนหลับใหลไม่มีสติจะ
เข้าใจหรือไม่ แต่แล้วเขาก็ยิม้ได้ เม่ือได้ยินถ้อยค าท่ีเข้าใจ
ในความหมาย  

“ปวด...”  
“ปวดตรงไหน” 
“ปวดหวั...ปวดขา” เสียงตอบเบา 
ค าตอบนัน่เองท่ีเตือนชายหนุ่มว่านอกจากเป็นไข้

แล้ว หล่อนยงับาดเจ็บท่ีขา และผ้าพนัข้อเท้าท่ีได้มาจาก
โรงพยาบาลและถุงประคบเย็นท่ีเขาออกไปหาซือ้มาก็ยงั
ไม่ได้ใช้ เพราะมัวแต่วุ่นวายท่ีหล่อนเป็นไข้จนลืมไปเสีย
สนิท จึงค่อย ๆ เลิกผ้าห่มขึน้เพ่ือพิจารณาข้อเท้าของ
หล่อน แล้วก็ต้องสบถอีกหน เม่ือเห็นว่าข้อเท้าหล่อนบวม
จนน่ากลวั 

ชายหนุ่มหยิบถุงประคบเย็นขึน้มาขย าเพ่ือให้ตัว
ก่อความเย็นท างานก่อนท่ีจะวางลงบนข้อเท้าท่ีบวมช า้
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ของหญิงสาว เขาประคบจนถงุหมดความเย็นจึงใช้ผ้าพนั
รอบข้อเท้าตามท่ีหมอสัง่ จากนัน้หยิบหมอนใบท่ีหญิงสาว
ไม่ได้หนุนมาวางใต้ข้อเท้าของหล่อน เพ่ือยกขาให้สูงเพ่ือ
ลดอาการบวม ก่อนจะขยบัไปองัหลงัมือท่ีหน้าผากหล่อน
เพ่ือวัดไข้ เม่ือเห็นว่าตัวหล่อนยังอุ่น ๆ ไม่ได้ร้อนจัดเช่น
ก่อนหน้านีก็้ถอนหายใจโล่งอก 

เจฟมองคนหลบับนเตียงแล้วก็ถอนหายใจ หล่อน
ก าลงัป่วย และเขาก็ทิง้หล่อนไปไม่ได้จริง ๆ แม้ว่าจะต้อง
การกลบัไปพกัผ่อนในห้องพกัซึง่เป็นวิลลาปรับอากาศจน
เย็นฉ ่าก็ตาม และเม่ือตดัสินใจว่าคืนนีเ้ขาจะค้างท่ีน่ีเพ่ือ
ดูแลหล่อน ชายหนุ่มก็จัดท่ีจัดทางให้ตนเอง ซึ่งไม่ได้มี
ทางเลือกอะไรนกั 

เขาหยิบผ้าห่มส ารองในตู้ออกมาปูบนพืน้แล้ววาง
หมอนท่ีหยิบมาจากเตียงหล่อน ยืนทอดอาลัยว่าผ้าห่ม
เนือ้หยาบ ๆ บนพืน้แข็ง ๆ น่ีคือท่ีนอนของเขาส าหรับคืนนี ้
จริง ๆ หรือ แต่เม่ือเหลือบตาไปมองคนป่วยบนเตียงก็ถอน
หายใจอย่างยอมจ านน ในเม่ือตดัสินใจว่าคืนนีจ้ะค้างท่ีน่ี
กับหล่อน ก็กัดฟันอดทนนอนไปก่อนก็แล้วกัน พรุ่งนีค้่อย
ว่ากนัใหม่  
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คืนนัน้ชายหนุ่มแทบไม่ได้นอน ทัง้เพราะท่ีนอนท่ี
ไม่สบายจนเขานอนไม่ได้ อีกทัง้คนป่วยท่ีไข้ขึน้ตลอดคืน 
ท าให้กว่าเขาจะได้งีบหลบัก็ตอนรุ่งสางน่ีเอง 

เช้าวันใหม่คนป่วยยังนอนซม เจฟพยายามเรียก
หล่อนให้ลกุขึน้มากินข้าวกินยา แต่หล่อนก็ดปู่วยเกินกว่า
จะลุกไหว ในท่ีสุดเขาก็ท าได้แค่ป้อนยาแก้ไข้ให้หล่อน 
แล้วพมึพ า  

“น่ีผมต้องดูแลคุณต่ออีกวนัหรือน่ี” พูดแล้วก็ส่าย
ศีรษะ ดูแลหล่อนน่ะได้ แต่ เขาจะไม่ยอมนอนบนพืน้
กระดานแข็ง ๆ ในห้องท่ีร้อนเหมือนนอนในเตาอบอีกคืน
แน่ 

คิดเช่นนัน้แล้วชายหนุ่มก็เร่ิมมองหาสมัภาระของ
หญิงสาว เขาเห็นกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากใบหนึ่งท่ี
ภายในมีเสือ้ผ้าอดัอยู่เต็ม กระเป๋าสะพาย และกระเป๋าผ้า
ใส่ของจุกจิก เขาหยิบเสือ้ผ้าของหล่อนจากกระเป๋า
เดินทางไม่ก่ีตวัใส่ในกระเป๋าผ้า หิว้ขึน้คล้องแขนแล้วเดิน
ไปอุ้ มหญิงสาวขึน้จากเตียง ได้ยินคนในอ้อมแขนถาม
เสียงแผ่ว 

“ไปไหนคะ” 
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“ไปท่ีพกัผม” 
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๓ 
 
 

กฤตยาลืมตาต่ืนขึน้มาในสภาพแวดล้อมไม่คุ้นตา
อย่างงง ๆ ห้องสีขาวสะอาดเพดานสงูท่ีไม่มีพดัลมเพดาน 
ท าให้หญิงสาวรู้ว่าหล่อนไม่ได้อยู่ในท่ีพกัของตน แต่ก่อนท่ี
จะทันได้ตกอกตกใจ ประตูห้องพักก็ถูกผลักเข้ามา
เสียก่อน  

“อ้าว ต่ืนแล้วหรือ เป็นไงบ้าง” เจ้าของใบหน้าขาว 
ผมสีทอง ตาสีฟา้ ท่ีเพิง่ผลกัประตเูข้ามาถาม  

“ฉนั...ฉนัอยู่ท่ีไหนหรือคะ” 
“ท่ีพกัผม”  
ค าตอบของเขาท าให้กฤตยาเม้มปาก พยายาม
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ทบทวนความทรงจ า  หล่ อน รู้ ว่ าหล่ อน ไม่ ส บาย 
สะลมึสะลือ หลบั ๆ ตื่น ๆ ตลอดเวลาท่ีผ่านมา โดยมีเสียง
ทุ้ มพึมพ าฟังไม่ได้ศัพท์อยู่ใกล้ ๆ แต่หล่อนก็จ าไม่ได้ว่า
เดินทางมาท่ีท่ีพักของเขาได้อย่างไร แต่เหนืออ่ืนใด 
ความรู้สึกซาบซึง้ใจท่ีเขาอยู่กับหล่อนในช่วงท่ีเจ็บป่วย
พวยพุ่งล้นอก หล่อนนึกไม่ออกเลยว่าหากเขาทิง้หล่อนไว้
คนเดียวทัง้ ๆ ท่ีไม่สบายหล่อนจะมีสภาพเป็นอย่างไร แล้ว
ก็ไม่อยากจะเช่ือว่าคนแปลกหน้าท่ีบงัเอิญผ่านมาเจอกนั
จะมีน า้ใจต่อหล่อนขนาดนี ้ 

“อ้าว ยงัไม่ตอบเลย คณุดีขึน้แล้วใช่ไหม” 
เสียงทุ้ มของชายหนุ่มเรียกกฤตยาให้หลุดจาก

ภวงัค์ 
“ค่ะ ดีขึน้มากแล้ว ขอบคณุนะคะ” หล่อนตอบแล้ว

ขยบัตวั “ขอฉนัล้างหน้าล้างตาหน่อยนะคะ”  
“เอาสิ ห้องน า้อยู่ทางนัน้” ชายหนุ่มตอบพลางชีไ้ป

ยงัประตบูานหนึง่ท่ีปิดสนิท  
“คณุได้เอาข้าวของฉนัมาด้วยไหมคะ”  
“ผมเอากระเป๋าผ้ามากบัเสือ้ผ้าไม่ก่ีตวั”  
“ขอฉนัได้ไหมคะ ฉนัอยากล้างหน้าแปรงฟัน” 
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เขาพยกัหน้าแล้วเดินไปเปิดตู้แล้วหยิบกระเป๋าผ้า
ออกมาย่ืนส่งให้หล่อน กฤตยารับมาถือแล้วพึมพ า
ขอบคุณ มองตามแผ่นหลังของเขาท่ีเดินไปยังมุมห้อง 
จากนัน้ก็กลบัมาพร้อมไม้ค า้ยนั  

“ผมเอาน่ีมาด้วย” เขาว่าพลางย่ืนให้ 
กฤตยารับมาถือแล้วมองเขาอย่างซาบซึง้ใจ ยงัคง

ไม่อยากจะเช่ือว่าหล่อนจะโชคดีถึงขนาดเม่ือมาประสบ
อุบัติเหตุและไม่สบายอยู่คนเดียวบนเกาะห่างไกล จะมี
ผู้ ชายท่ีไม่ได้รู้จักกันมาดูแลหล่อน ในตอนท่ีหล่อนนอน
ป่วยไม่ได้สติ ทัง้ ๆ ท่ีเขาไม่จ าเป็นต้องท าเลย ถึงเขาจะไป
ส่งหล่อนท่ีท่ีพกัแล้วจากไป หล่อนก็ไม่โทษเขาเลย  

ชายหนุ่มขยับเข้ามาใกล้หล่อน ช่วยจัดท่าทาง
หล่อนกบัไม้ค า้ยนัจนหล่อนเร่ิมขยบัตวั เขาถามเม่ือหล่อน
เดินอย่างไม่มัน่คงนกั 

“แน่ใจนะว่าไหว คณุยงัดโูงนเงนอยู่เลย”  
“ไหวค่ะ น่าจะเพราะยงัใช้ไม่ถนดัมากกว่า” หล่อน

ตอบเขาแล้วพยายามจะเดินด้วยการใช้ไม้ค า้ยนั ซึ่งไม่ใช่
เ ร่ืองง่ายเลยส าหรับคนท่ีเพิ่งเ ร่ิมใช้อย่างหล่อน แต่
หลังจากเร่ิมต้นอย่างไม่มั่นคงและทุลักทุเลเล็กน้อย ใน
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ท่ีสดุหล่อนก็เดินเข้าห้องน า้ได้ส าเร็จ  
กฤตยาใช้เวลาส่วนตัวในห้องน า้พักใหญ่ทีเดียว 

หล่อนไม่รู้ว่าหล่อนไม่สบายแบบหลบั ๆ ต่ืน ๆ นัน่ก่ีวนั แต่
ตอนนีห้ล่อนทัง้เหนียวตัวทัง้ รู้สึกว่าผมหล่อนสกปรก
เหมือนไม่ได้สระมานาน จงึจดัการอาบน า้ช าระร่างกายจน
รู้สึกสดช่ืน ทัง้ ๆ ท่ีตอนแรกตัง้ใจแค่เข้ามาล้างหน้าแปรง
ฟันเท่านัน้เอง  

ในตอนท่ีอาบน า้เสร็จนัน้เอง กฤตยาก็นึกได้ว่า
หล่อนไม่ได้หยิบเสือ้ผ้าเข้ามาด้วย หญิงสาวถอนหายใจ
ให้ความสะเพร่าของตน หล่อนเช็ดตัวจนแห้งแล้วใส่
เสือ้ผ้าชุดเดิมโดยไม่ใส่ชุดชัน้ใน จากนัน้ก็เดินออกจาก
ห้องน า้  

ชายหนุ่มไม่ได้อยู่ในห้องแล้ว กฤตยารีบเดินไปท่ีตู้
เสือ้ผ้าท่ีเขาเก็บกระเป๋าผ้าของหล่อน มองเห็นเสือ้ผ้า
หล่อนส่ีห้าชิน้วางอยู่อย่างเรียบร้อย ชดุชัน้ในชิน้น้อยท่ีวาง
อยู่ข้าง ๆ เสือ้ผ้าท าให้หล่อนหน้าร้อนวบู อดนึกไปถึงคนท่ี
หยิบมาแล้ววางไว้ในตู้ ให้ไม่ได้ คนแปลกหน้าท่ีเข้ามาใน
ชีวิตหล่อนลกึซึง้มากกว่าเพ่ือนบางคนเสียอีก 

หญิงสาวแต่งตวัยงัไม่ทนัเรียบร้อยดี ก็ได้ยินเสียง
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เคาะประต ู 
“แป๊บหนึ่งนะคะ” หล่อนตะโกนบอก พลางเร่งมือ

แต่งตวัให้เร็วขึน้  
เม่ือกฤตยาเปิดประต ูก็เห็นชายหนุ่มใบหน้าสดใส

ยืนยิม้ให้อยู่ เขาเลิกคิว้น้อย ๆ เม่ือสายตากวาดมองหล่อน
ขึน้ ๆ ลง ๆ  

“คณุอาบน า้?”  
“ค่ะ ไม่ได้อาบมาก่ีวันก็ไม่รู้” หล่อนพึมพ าเขิน ๆ 

อดนกึอายย้อนหลงัไม่ได้ว่า ในตอนท่ีเขาดแูลหล่อนท่ีหลบั
ไม่ได้สตินัน้ ตวัหล่อนเหม็นบ้างหรือเปล่า  

“สองวนัเอง ไม่เหม็นหรอก” เขาตอบราวกบัอ่านใจ
หล่อนออก 

กฤตยาหน้าร้อนวบู หลบุตาลงมองท่ีปลายเท้าของ
ตน รู้สึกขดัเขินขึน้มาอย่างอธิบายไม่ถกู ก่อนท่ีจะเงยหน้า
ขึน้อย่างตกใจ เม่ือรู้สึกถึงมือใหญ่ท่ีวางลงบนหน้าผาก
หล่อน  

“ตัวไม่ร้อนแล้วน่ี หายแล้วใช่ไหม” เขาถาม มอง
หล่อนด้วยสายตาพจิารณา 

“หายแล้วค่ะ แค่ยงัหนกั ๆ หวันิดหน่อย แต่ไม่มีไข้
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แล้ว”  
“งัน้ก็มาเถอะ ผมสัง่อาหารมา คิดว่าคณุน่าจะหิว” 

เขาบอกแล้วหมนุตวัเดินน าไปก่อน 
กฤตยาเดินตามโดยใช้ไม้ค า้ยันซึ่งเร่ิมคล่องขึน้ 

เม่ือเดินออกจากห้องของตนก็พบกับห้องนัง่เล่นขนาดไม่
เล็กนัก แต่คนเดินน าไม่ได้หยุด เขาพาหล่อนเดินผ่าน
ห้องนัง่เล่นออกไปผ่านประตกูระจกทอดสู่ระเบียงหลงัห้อง 
เม่ือเปิดออกก็พบกับสระว่ายน า้ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็ก ข้าง 
ๆ สระมีชุดโซฟาเอาต์ดอร์จดัวางอยู่ใต้ต้นลีลาวดีท่ีก าลัง
ออกดอก รอบ ๆ เป็นสวนไม้เมืองร้อนท่ีมีเฟิร์นและ
กล้วยไม้จัดประดับอยู่อย่างร่มร่ืนและสวยงาม บนโต๊ะ
หน้าโซฟามีจานชามท่ีมีฝาครอบวางอยู่  

“มานัง่เร็ว” คนเดินน าหนัมาบอกหล่อนพร้อมเข้า
มาประคอง จนหล่อนนั่งเรียบร้อยเขาก็หยิบไม้ค า้ยันไป
วางพิงกระถางต้นไม้ในมมุหนึ่ง แล้วเดินอ้อมไปนัง่ลงบน
โซฟาตวัตรงข้าม  

กลิ่นหอมของข้าวต้มเคร่ืองก าจายเข้าจมกูในทนัที
ท่ีคนตรงหน้าเปิดฝาครอบออก กฤตยารู้สึกตัวในตอน
นัน้เองว่าหล่อนรู้สึกหิวจนตาลาย นึกถึงท่ีเขาบอกว่า
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หล่อนไม่สบายอยู่สองวันก็เดาว่า ในสองวนันัน้หล่อนคง
ไม่มีอะไรตกถึงท้องเป็นแน่ ถึงได้หิวโหยจนไส้ก่ิวแบบนี ้ 

“โอย หิวมาก” หญิงสาวว่าพลางยกมือลูบท้อง 
ก่อนจะพมึพ าขอบคณุเม่ือคนตรงหน้าตกัข้าวต้มจากชาม
ใบใหญ่ใส่ถ้วยใบเล็กแล้ววางลงตรงหน้า  

“ไม่แปลก คุณไม่ได้กินอะไรเลยตัง้สองวนั กินแค่
น า้กบัยาเท่านัน้เอง” ชายหนุ่มเอ่ย เลื่อนถ้วยเคร่ืองปรุงให้
หล่อน 

กฤตยาตกัข้าวต้มหอมกรุ่นเข้าปาก รู้สึกอร่อยโดย
ไม่ต้องอาศยัเคร่ืองปรุงใด ๆ เลย จากนัน้ก็ก้มหน้าก้มตา
กินอาหารมือ้แรกในรอบสองวันอย่างหิวโหย ก่อนท่ีจะ
ชะงกัไปเล็กน้อย แล้วเงยหน้าขึน้มองเขา เม่ือรู้สึกว่าชาย
หนุ่มไม่ได้กินอาหารตรงหน้าด้วยกนักบัหล่อน 

“คณุไม่กินหรือคะ”  
“ผมเรียบร้อยตัง้แต่เช้าแล้ว คณุกินเถอะ” เขาตอบ 

ยกเคร่ืองด่ืมขึน้ด่ืม 
กฤตยาก้มลงกินต่ออย่างว่าง่าย แต่ทัง้ ๆ ท่ีรู้สึกหิว

มากราวกบัจะกินช้างได้ทัง้ตวั แต่หล่อนกลบักินข้าวต้มได้
แค่เพียงหมดถ้วยเล็กท่ีเขาตกัให้เท่านัน้ เพราะรู้สึกอิ่มตือ้
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จนกินต่อไม่ไหว จงึวางช้อนแล้วยกน า้ขึน้ด่ืม 
“อ้าว อิ่มแล้วหรือ กินไปนิดเดียวเอง” เขาถาม

พลางเลิกคิว้ 
“ค่ะ กินไม่ลงแล้ว” หล่อนตอบ ยกผ้าขึน้ซับปาก

แล้ววางลงบนตกั 
จู่ ๆ หญิงสาวก็รู้สึกกระอกักระอ่วนขึน้มา เม่ือคิด

ว่าเขากับหล่อนเป็นคนแปลกหน้าท่ีรู้จักกันเพียงแค่ช่ือ 
ไม่ใช่เพ่ือน ไม่ใช่คนรู้จกั แต่กลบัมานัง่ร่วมโต๊ะ หล่อนกิน
ข้าว เขานัง่ด่ืมด้วยท่าทางสบายอารมณ์ ราวกบัสนิทสนม
กนัมานาน 

“คุณต้องกินยาไหม เด๋ียวผมจะไปเอามาให้” เขา
ถามพลางท าท่าจะลกุขึน้ 

กฤตยารีบห้ามเขาละล ่าละลัก “ไม่ ไม่ค่ะ คุณนั่ง
เถอะ ฉนัไม่มีไข้แล้ว คงไม่ต้องกินยาแล้ว”  

“แต่หน้าคณุยงัซีดอยู่เลยนะ แน่ใจนะว่าหายแล้ว” 
เขาถาม พจิารณาใบหน้าหล่อน จนคนถกูมองหลบสายตา 

“ก็ยงัไม่หายดีเท่าไร แต่พกัอีกสกัหน่อยก็คงหาย” 
หล่อนตอบ คิดอยู่สกัพกั ก่อนจะถามเขา “คุณไปส่งฉันท่ี
บงักะโลได้ไหมคะ”  
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“จะรีบกลับท าไม พักท่ีน่ีให้หายดีก่อนก็ได้” เขา
เสนอ น า้เสียงสบาย ๆ เหมือนพดูเร่ืองดินฟา้อากาศ 

“ฉันเกรงใจ แค่ท่ีมาให้คณุดแูลตัง้สองวนัก็เกรงใจ
จะแย่แล้วค่ะ” หล่อนตอบ มองเขาอย่างซาบซึง้ แล้วก็ต้อง
ขอบคุณเขาอีกเพ่ือระบายความรู้สึกซาบซึง้ใจท่ีล้นในอก 
“ขอบคณุคณุมาก ๆ จริง ๆ นะคะ ฉันนึกไม่ออกเลยว่าถ้า
ไม่มีคณุ ฉนัจะเป็นยงัไง” 

“อย่าคิดมากเลย ผมไม่ได้ล าบากอะไร แล้วก็...ถ้า
เป็นคนอ่ืนเขาก็คงท าแบบผม ใครจะใจร้ายทิง้คนป่วยไว้
คนเดียวได้ลงคอ” เขาบอกเหมือนไม่ใช่เร่ืองใหญ่  

เม่ือเขายงัไม่ได้รับปากว่าจะไปส่งหล่อนท่ีบงักะโล
ตามท่ีหล่อนขอ กฤตยาถึงถามอีกครัง้ 

“ว่าแต่...คณุจะไปส่งฉนัท่ีบงักะโลไหมคะ”  
“ไม่ละ คุณยงัหน้าซีดอยู่เลย นอนพกัอีกสกัหน่อย 

ค่อยว่ากนัอีกที”  
“แต่คุณจะไม่สะดวก” กฤตยายังไม่สบายใจท่ีจะ

อาศยัอยู่ในท่ีพกัของเขา  
“คณุก็เห็นว่าวิลลาท่ีผมพกัมีหลายห้อง แบ่งให้คณุ

ห้องหนึง่ ผมไม่ได้ล าบากอะไร” 
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เม่ือเขายืนยนัเช่นนัน้ กฤตยาจึงท าได้เพียงพึมพ า
ขอบคณุ เพราะต่อให้หล่อนอยากกลบัแค่ไหน หากเขาไม่
ไปส่งหล่อนก็คงไม่มีปัญญา เร่ืองจะข่ีรถจกัรยานยนต์เอง
นัน้ลืมไปได้เลย 

กฤตยานัง่ทอดตามองบรรยากาศรอบด้านเงียบ ๆ 
วิลลาท่ีน่ีสวยอย่างท่ีหล่อนเคยเห็นรูปตามเว็บไซต์ของรี
สอร์ต ตอนหาท่ีพกัหล่อนก็อยากมาพกัท่ีสวย ๆ แบบนีอ้ยู่
หรอก แต่เงินในกระเป๋าของเด็กเพิ่งเรียนจบอย่างหล่อนก็
ไม่เอือ้อ านวย จึงได้ลงเอยท่ีบงักะโลปีกไม้ห้องพดัลมหลงั
ทิวมะพร้าวโน่น ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายท่ีจบัพลดัจบัผลู
ได้มาพกัอยู่ท่ีวิลลาหลงัสวยแห่งนี ้

“คณุจะเข้าไปนอนพกัไหม” 
เสียงทุ้มของคนตรงหน้าท่ีเอ่ยถามเรียกสายตาของ

กฤตยาให้กลบัมายงัเขา หล่อนถอนหายใจยาว รู้ตวัดีว่า
แม้จะไม่มีไข้ แต่หล่อนก็ยังไม่หายดีเต็มร้อย และคิดว่า
กลับเข้าไปนอนพักสักหน่อยก็ดีเหมือนกัน จึงพยักหน้า
แล้วขยบัตวัลุกขึน้ มองเห็นคนนัง่ตรงข้ามลุกขึน้แล้วก้าว
ยาว ๆ ไปยงัไม้ค า้ยนัท่ีเขาเป็นคนวางพิงกระถางต้นไม้ไว้ 
แล้วย่ืนส่งให้หล่อน 
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กฤตยารับมาถือพยงุตนเองลกุขึน้จากโซฟา โดยมี
ชายหนุ่มยืนระวงัอยู่ใกล้ ๆ จนเม่ือหล่อนเร่ิมออกเดิน เขา
ก็เดินตามมาไม่ห่าง และหยดุเม่ือถึงหน้าห้องของหล่อน  

“ไม่ต้องเกรงใจนะ ผมจะอยู่แถวนี ้พักผ่อนให้
สบาย” เขาบอก 

“คุณไปเท่ียวตามท่ีอยากไปเถอะนะคะ ฉันไม่เป็น
อะไรแล้ว คณุไม่ต้องเฝา้ฉนัก็ได้” กฤตยาบอกอย่างเกรงใจ 
แค่ ท่ีมานอนอยู่ในท่ีพักท่ีเขาเป็นคนจ่ายเงินหล่อนก็
เกรงใจมากพออยู่แล้ว อย่าให้เขาต้องเสียเวลาเท่ียวเพราะ
ต้องอยู่เฝา้หล่อนด้วยเลย  

“ผมมาพกัผ่อน ไม่ได้จะมาเก็บแต้มสถานท่ีเท่ียว
อะไร นอนเล่นชิล ๆ ก็เป็นการพกัผ่อนเหมือนกนั” 

“เอ่อ...ค่ะ” หล่อนได้แต่ตอบรับ เพราะหากจะ
ยืนยันให้เขาไปเท่ียวก็จะดูเป็นการเจ้ากีเ้จ้าการกับเขา
มากเกินไป  

กฤตยาเดินเข้าห้องแล้วหันกลับไปมองหลังบาน
ประตู เห็นเขายังยืนอยู่ไม่ไปไหน จึงยกมือขึน้โบกให้เขา 
แล้วบอก  

“แล้วเจอกนัค่ะ” 
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ชายหนุ่มยกมือตอบหล่อน จากนัน้ก็ดึงประตูปิด
ให้ กฤตยามองบานประตท่ีูปิดลงตรงหน้าแล้วหมนุตวัเดิน
ไปยังเตียงนอน หล่อนวางไม้ค า้ยันพิงโต๊ะหัวเตียงแล้ว
สอดตวัเข้าใต้ผ้าห่ม ความอ่อนเพลียจากอาการไข้ท่ีผ่าน
มา รวมกับอากาศท่ีปรับไว้จนเย็นสบาย ท าให้หญิงสาว
แทบจะหลบัไปในทนัทีท่ีหวัถึงหมอน  

 
เม่ือรู้สึกตวัต่ืนขึน้มาอีกครัง้นัน้ กฤตยารู้สึกมีก าลงั

วังชาจนเกือบกลับมาเป็นปกติแล้ว หล่อนไม่มีไข้ ไม่มี
อาการหนักศีรษะอย่างท่ีรู้สึกเม่ือตอนท่ีต่ืนขึน้มาในตอน
สายของวนันี ้ท่ียงัไม่สบายอยู่ก็เห็นจะเป็นท่ีข้อเท้าเพียง
อย่างเดียว ซึง่ตอนนีเ้วลาผ่านมาสองวนักว่า ๆ แต่หล่อนก็
ยงัรู้สึกเจ็บอยู่จนเดินโดยไม่ใช้ไม้ค า้ยนัไม่ได้ และนัน่ก็ท า
ให้หญิงสาวหงุดหงิดใจ เพราะหล่อนตัง้ใจมาเท่ียวก่อน
เร่ิมท างาน แต่กลบัมาเจ็บขาแบบนี ้แล้วจะไปเท่ียวอย่างท่ี
ตัง้ใจได้อย่างไร 

หญิงสาวลุกขึน้จากเตียงแล้วดึงผ้าปูเตียงและผ้า
ห่มจนตึงเรียบร้อยดีแล้วจึงเดินเข้าไปท าธุระส่วนตัวใน
ห้องน า้ เสร็จเรียบร้อยก็เดินออกจากห้องนอน คิดว่า
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อาจจะเห็นชายหนุ่มเจ้าของสถานท่ีอยู่ในห้องนัง่เล่น แต่ก็
พบเพียงห้องท่ีว่างเปล่า จึงเดินไปยงัประตหูลงัท่ีเปิดออก
สู่ระเบียงทอดสู่สระว่ายน า้ ท่ีหล่อนออกไปนัง่กินข้าวเม่ือ
เช้านี ้แล้วภาพท่ีเห็นก็ท าให้หล่อนชะงกัไป 

ชายหนุ่มเจ้าของร่างกายใหญ่โตก าลังแหวกว่าย
อยู่ในสระ เขาใส่เพียงกางเกงว่ายน า้แบบขาสัน้ตัวเดียว 
เนือ้ตวัด้านบนเปลือยเปล่าอวดลอนกล้ามสวย ท่าว่ายน า้
ฟรีสไตล์ท่ีเขาว่ายดสูวยงาม ร่างกายของเขาดเูป็นอนัหนึง่
อันเดียวกับสายน า้ วงแขนแข็งแรงท่ีจ้วงน า้เป็นจังหวะดู
น่ามอง ใบหน้าท่ีเอียงขึน้มาอ้าปากสูดอากาศเข้าปอด
อวดสนัจมกูสวย กฤตยาใจเต้นแรง สายตาหล่อนตรึงอยู่
กบัร่างท่ีเคล่ือนไหวในสระอย่างละสายตาไม่ได้เลย 

สองขาและไม้ค า้ยันพาหล่อนเดินตรงไปริมสระ
อย่างไม่รู้ตัว หล่อนหยุดยืนมองเขาท่ีแตะขอบสระแล้ว
หมนุตวัว่ายกลบัมายงัทางท่ีหล่อนยืนอยู่ ก่อนท่ีจะสะดุ้ ง
เม่ือเขาโผล่ขึน้มาเหนือน า้ตรงหน้าหล่อน มือหนึ่งของชาย
หนุ่มเกาะขอบสระ อีกมือยกขึน้เสยผมและลูบหน้า 
จากนัน้ก็เงยหน้าขึน้มายิม้ให้หล่อน แล้วถาม  

“ต่ืนแล้วหรือ เป็นไงบ้าง”  
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“หายแล้วค่ะ” หล่อนทัง้ตอบค าถามและยิม้ตอบ
รอยยิม้ของเขา  

“ดีเลย หิวหรือยัง ไปหาอะไรกินกันเถอะ ผมหิว
มากเลย” เขาว่าพลางใช้สองแขนยนัตวัขึน้มาจากขอบสระ  

กฤตยารู้สึกหน้าร้อนวูบวาบเม่ือเห็นคนท่ีเพิ่งขึน้
จากสระเต็มตา กางเกงเปียกน า้แนบไปกับสรีระ มองเห็น
บางสิ่งบางอย่างเป็นรอยนนูเด่นชดั หล่อนรีบเล่ือนสายตา
ขึน้ไปจบัอยู่ท่ีแผงอกของเขา แล้วก็ได้หวัใจเต้นแรงอีกเม่ือ
เห็นว่าไรขนบนหน้าอกเม่ือเปียกน า้นัน้มองดเูซก็ซี่เพียงใด 

 ‘หยดุเลยนะหยาหยี แกหยดุห่ืนเด๋ียวนี!้’ หญิงสาว
เอ็ดตนเองในใจ หวังว่าเขาจะไม่ รู้ว่าหล่อนก าลังรู้สึก
อย่างไรอยู่ เพราะหากเขารู้หล่อนก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้
ท่ีไหน 

“ตกลงนะ”  
เสียงทุ้มเรียกหล่อนให้หลดุจากภวงัค์  
“คะ...อะ...อะไรนะคะ” หล่อนถามเขาตะกกุตะกกั 

ไม่แน่ใจว่าระหว่างท่ีหล่อนแอบน า้ลายหกกับรูปร่างของ
เขา เขาพดูอะไรกบัหล่อน  

“ก็ไปหาอะไรกินไง”  
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“อ้อ ค่ะ ได้ค่ะ” หล่อนตอบ หลบสายตาเม่ือเขา
มองหล่อนพลางขมวดคิว้ 

“มีอะไรหรือเปล่า คณุดแูปลก ๆ”  
“เปล่าค่ะ ไม่มีอะไร คุณไปแต่งตัวสิคะ จะได้

ออกไปกนั” กฤตยารีบตดับท เปล่ียนเร่ืองไปให้ไกล 
“โอเค ผมอาบน า้แต่งตัวไม่นานหรอก คุณนั่งรอ

ท่ีโฟซาข้างนอกน่ีก็ได้” เขาบอกแล้วเร่ิมก้าวเดิน 
“ค่ะ” หล่อนตอบ มองตามแผ่นหลงักว้างของคนท่ี

ก าลงัเดินเข้าบ้านแล้วถอนหายใจยาว  
หญิงสาวเดินไปนั่งรอเขาท่ีโซฟาตามท่ีเขาบอก 

กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของดอกลีลาวดีกรุ่นอยู่ในอากาศ ผืนน า้
ในสระกระ เ พ่ือมสะ ท้อนแสงตะวัน เ ป็นประกาย
ระยิบระยบั เสียงนกร้องจิ๊บจับ๊อยู่รอบ ๆ ท าให้รู้สึกร่มร่ืน
ราวกบัอยู่ในป่าใหญ่ แต่เสียงคล่ืนกระทบหาดโครมคราม
จากทางด้านหน้าของตวัวิลลา ท าให้ไม่ลืมว่าสถานท่ีแห่ง
นีคื้อเกาะกลางทะเล 

กฤตยานัง่ซมึซบัความงดงามของธรรมชาติทัง้จาก
ภาพและเสียงอยู่ครู่ใหญ่ ไม่นานเกินรอชายหนุ่มก็เดิน
กลบัมาหาหล่อนอีกครัง้ เขาอยู่ในชดุเสือ้ยืด กางเกงขาสัน้ 
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สวมรองเท้าแตะแบบคีบอย่างท่ีหล่อนชินตา ใบหน้า
เกลีย้งเกลาหล่อเหลาของเขามีรอยยิม้ประดบัเม่ือเดินเข้า
มาใกล้หล่อน  

“ไปกันเถอะ หิวมากเลย” เขาว่าพลางยกมือลูบ
ท้อง คล้ายต้องการเน้นว่าเขาหิวมากจริง ๆ  

กฤตยาอดยิม้ให้กับท่าทางนัน้ไม่ได้ เพราะเขาดู
เหมือนเด็กชายมากกว่าชายหนุ่มท่ีท าให้หัวใจหล่อน
กระเด้งกระดอนเม่ือแอบมองรูปร่างสุดแสนเซ็กซี่ของเขา
เม่ือครู่ใหญ่ท่ีผ่านมา หญิงสาวไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ
เม่ือเขาขยบัเข้ามาช่วยหล่อนจดัท่าทางกบัไม้ค า้ยนั ตอนนี ้
แม้จะเร่ิมคุ้ นเคยกับการเดินด้วยไม้ค า้ยันมากขึน้ แต่
หล่อนก็ยังไม่คล่องพอท่ีจะจัดการกับตนเองได้ในเวลา
อนัรวดเร็ว  

เขาพาหล่อนเดินช้า ๆ ไปตามทางเดินปูแผ่นหิน
ตรงไปยงัห้องอาหารของรีสอร์ตโดยไม่ได้ผ่านเข้าไปในตวั
วิลลา ห้องอาหารเปิดให้บริการตลอดทัง้วัน จึงไม่เป็น
อปุสรรคส าหรับคนหิวในเวลาบ่ายแก่ สายเกินกว่าจะเป็น
อาหารเท่ียง แต่ก็เร็วเกินกว่าจะเป็นอาหารเย็น 

“อยากกินอะไรสัง่เลยนะ ผมเลีย้ง” ชายหนุ่มบอก 
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เม่ือนัง่ลงกนัเรียบร้อยแล้ว 
“ไม่เป็นไรค่ะ แค่คณุดแูลฉันในตอนท่ีป่วยก็ไม่รู้จะ

ตอบแทนยงัไงแล้ว”  
“ไม่ได้หรอก ผมชวนคณุมา ผมก็ต้องจ่ายสิ” เขาว่า  
เ ม่ือดูท่าแล้วเขาคงไม่ยอมให้หล่อนจ่ายเงิน

ค่าอาหารท่ีหล่อนกินแน่ กฤตยาจงึสัง่อาหารจานเดียวง่าย 
ๆ เพราะไม่อยากให้เขาเสียเงินกับหล่อนมากมายเกิน
ความจ าเป็น หล่อนคิดว่าหากเขาคะยัน้คะยอให้หล่อนสัง่
มากกว่านีห้ล่อนก็จะบอกเขาว่าไม่หิว แต่เขาก็ไม่ได้
คะยัน้คะยอ แต่กลับสั่งอาหารมามากเกินกว่าจะกินคน
เดียว  

เม่ืออาหารถูกน ามาเสิร์ฟเต็มโต๊ะ ชายหนุ่มก็บอก
หล่อน 

“ช่วยกินหน่อยนะ ผมสัง่ตอนหิว ดเูหมือนจะสัง่มา
มากจนกินคนเดียวไม่ไหวแน่” 

กฤตยาก้มหน้าลงซอ่นยิม้เม่ือได้ยินเขาบอกเช่นนัน้ 
แม้จะไม่ได้รู้จักกันมากมาย แต่หล่อนก็พอเดาได้ว่าเขา
เป็นคนดือ้อย่างร้ายกาจทีเดียว แถมยงัเป็นคนดือ้ท่ีจะท า
ตามต้องการโดยไม่เสียเวลาถกเถียงเสียด้วยซ า้ ก็ดอูย่าง
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ท่ีเขาสัง่อาหารมาเสียมากมายน่ีปะไร พอบอกให้หล่อนสัง่
เองแล้วหล่อนไม่สั่ง เขาก็ไม่เสียเวลาพูด แต่กลับสั่งมา
บงัคบัให้หล่อนกินทางอ้อมเสียเอง  

ไม่รู้เพราะเพิ่งหายไข้หรืออะไร แต่กฤตยารู้สึกว่า
อาหารมือ้นีอ้ร่อยล า้เป็นพิเศษ ชายหนุ่มผู้ ร่วมโต๊ะตัก
อาหารหลายหลากใส่จานให้หล่อน ไม่ว่าจะเป็นห่อหมก
ทะเลในลกูมะพร้าวอ่อน กัง้กระเทียมพริกไทยท่ีหอมกรอบ 
รสชาติก าลงัดี หรือต้มข่าไก่ท่ีเนือ้ไก่นุ่มเหมือนจะละลาย
ในปาก รวมทัง้ผดัถัว่ลนัเตากุ้ งสดตวัโต ๆ รสชาติดี ท่ีมีแค
รอตหัน่เป็นแฉกรูปดอกไม้เพิม่สีสนั 

“คุณท าอาหารพวกนีเ้ป็นไหม” ชายหนุ่มถาม
เหมือนชวนคยุ 

“ท าไม่เป็นหรอกค่ะ” หล่อนตอบแล้วยิม้แหย ไม่
เคยคิดมากกับความไม่เป็นแม่บ้านแม่เรือนของตน แต่
ท าไมเม่ือผู้ชายตรงหน้าถามแล้วหล่อนตอบว่าท าไม่ได้ จงึ
รู้สกึผิดเหมือนกบัว่าหล่อนบกพร่องอะไรบางอย่าง 

“ว้า” เขาท าเสียงเสียดาย “อุตส่าห์คิดว่าอาจจะมี
โอกาสได้กินอาหารไทยฝีมือคนไทยบ้างเสียอีก”  

“เชฟเขาก็คงเป็นคนไทยมัง้คะ แล้วเขาก็ท าอาหาร
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อร่อยมากด้วย แต่ปกติฉันก็ไม่ได้กินอาหารพวกนีเ้ท่าไร น่ี
เป็นเมนอูาหารภตัตาคารมากกว่า”  

“งัน้หรือ...แล้วปกติคุณกินอะไร” เขาถามด้วย
ท่าทางสนใจ 

“อาหารตามสัง่ง่าย ๆ  ข้าวผดั ผดักะเพรา ก๋วยเต๋ียว 
ส้มต า อาหารท่ีหาได้ทัว่ไปตามข้างถนน” 

“ผมอยากลองกินบ้าง คุณพาผมไปกินบ้างสิ ให้
คณุเลีย้งก็ได้” เขาว่า  

“ฉันไม่ใช่คนท่ีน่ี ไม่รู้ว่าเขามีอาหารแบบท่ีฉันว่า
หรือเปล่า ถ้าเป็นท่ีกรุงเทพฯ สิคะ ฉนัพาคณุหากินได้แน่”  

“คณุเป็นคนกรุงเทพฯ?”  
“ค่ะ ฉันมาเท่ียวฉลองเรียนจบ แต่ยงัไม่ทนัได้เท่ียว

เลย” หล่อนว่าพลางปรายตาลงไปท่ีข้อเท้าเป็นเชิงบอกเขา
ว่ายงัไม่ทนัได้เท่ียวก็มาเจ็บตวัเสียก่อน 

“งัน้เด๋ียวผมพาคณุเท่ียวเอง” เขาอาสา 
ค าพูดของเขาท าให้กฤตยาเงยหน้าขึน้มองเขา

ตาโต ท่าทางหล่อนคงจะดูตลก เพราะท าให้คนตรงหน้า
หลดุหวัเราะออกมา  

“คุณไม่คิดว่ามันเป็นความคิดท่ีดีหรือ คุณเจ็บขา



 โ ร ส | 50 
 

แบบนีจ้ะข่ีมอเตอร์ไซค์เท่ียวด้วยตัวเองก็ท าไม่ได้แน่ จะ
เดินด้วยไม้ค า้ยัน คุณจะเดินไปได้ไกลแค่ไหน ถ้าคุณ
กลบัไปท่ีบงักะโล คณุก็คงท าได้แค่จบัเจ่าอยู่ในห้อง กลบั
บ้านยังจะดี เ สียกว่ า  แต่ ถ้าคุณเ ท่ียวกับผม ผมก็ ข่ี
มอเตอร์ไซค์พาคณุไปท่ีไหน ๆ ก็ได้ แล้วผมก็มีเพ่ือนเท่ียว
ด้วย”  

ค าชวนของเขาน่าสนใจทีเดียว หากหล่อนไม่ต้อง
รอเร่ิมงานท่ีภูเก็ต การกลับบ้านท่ีกรุงเทพฯ ดูจะเป็น
ทางออกท่ีดีท่ีสุด แต่เพราะหล่อนมาเท่ียวท่ีน่ีระหว่างรอ
เวลาเร่ิมงาน ซึง่เป็นงานท่ีมีท่ีพกัให้ ส่วนในตอนนีห้ล่อนก็
จ่ายค่าท่ีพกัท่ีบงักะโลไว้จนถึงวนัเดินทางกลบัแล้ว หล่อน
มีทางเลือกแค่อยู่บนเกาะจนกว่าจะถึงเวลากลับเท่า
นัน้เอง เพราะไม่อย่างนัน้ก็ต้องหาท่ีพกัท่ีภเูก็ตระหว่างรอ
ย้ายเข้าท่ีพกัท่ีท่ีท างานอยู่ดี 

“คุณมาคนเดียวหรือคะ” หล่อนถาม น า้เสียงเอน
เอียงไปทางตกลงอย่างปิดไม่มิด 

“ผมมากับเพ่ือนแต่เขาทิง้ผมไปแล้ว” เขาตอบ 
นยัน์ตาเป็นประกายขบขนัขึน้มาวบูหนึง่ 

“อ้าว ท าไมทิง้กนั” 
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“เขาเจอคนท่ีถูกใจ เลยไปใช้เวลาด้วยกัน” เขาว่า 
ท่าทางไม่ได้ดทูกุข์ร้อนท่ีถกูเพ่ือนทิง้ “เอาเป็นว่าตกลงนะ”  

กฤตยาคิดหนัก หล่อนยอมรับกับตนเองว่าอยาก
เท่ียวกับเขามากกว่ากลบัไปจบัเจ่าอยู่ท่ีบงักะโลคนเดียว 
ไหน ๆ หล่อนก็มาเท่ียวแล้ว แม้จะเจ็บขา แต่เม่ือมีทางท่ี
จะได้ออกเท่ียวหล่อนก็อยากเลือกทางนัน้ แต่เพราะหล่อน
เป็นผู้หญิงจึงท าให้คิดหนัก การหอบผ้าหอบผ่อนตามไป
เท่ียวสองต่อสองกบัผู้ชายท่ีเพิ่งรู้จกัดแูล้วไม่ใช่สิ่งท่ีผู้หญิง
ดี ๆ ท ากนัเลย แล้วอีกอย่างเขาก็เป็นคนแปลกหน้า หล่อน
ไม่ได้รู้จกัเขาดีพอท่ีจะไว้ใจว่าเขาจะไม่ท าอะไรร้าย ๆ กับ
หล่อน แต่เม่ือคิดถึงช่วงเวลาสองวันท่ีผ่านมาท่ีเขาดูแล
หล่อนในตอนท่ีป่วย โดยไม่ได้ล่วงเกินอะไรหล่อนเลย ก็ท า
ให้กฤตยาคิดว่าเขาก็คงเป็นคนดีคนหนึง่ จนน่าจะไว้ใจเขา
ได้  

ในท่ีสดุหญิงสาวก็พยกัหน้า “ตกลงค่ะ” 
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เจฟข่ีรถจักรยานยนต์พาคนเจ็บขากลับมาท่ี
บงักะโลท่ีพกัของหล่อน เพ่ือเอากระเป๋าเดินทางไปท่ีท่ีพกั
ของเขา แม้ตอนแรกหล่อนจะอิดออด ยังอยากพักท่ีน่ี
มากกว่าพักท่ีวิลลากับเขา แล้วค่อยออกเท่ียวด้วยกัน
ตามท่ีเขาชวนก็ได้ แต่ชายหนุ่มก็ยกเหตผุลจนหล่อนยอม
ท่ีจะย้ายไปพกัอยู่ท่ีวิลลาด้วยกนั  

ชายหนุ่มแปลกใจเล็กน้อยท่ีกระเป๋าเดินทางของ
หล่อนค่อนข้างอดัแน่นไปด้วยเสือ้ผ้าท่ีมากเกินกว่าจะมา
เท่ียวแค่สปัดาห์เดียวอย่างท่ีหล่อนบอก แต่ก็คิดว่าบางที
ผู้หญิงอาจจะต้องการข้าวของมากกว่าผู้ชายในช่วงเวลา
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เดินทางก็ได้ จงึไม่ได้ติดใจอะไร  
หญิงสาวยืนยันท่ีจะไม่เช็กเอาต์ออกจากท่ีพกั ซึ่ง

เขาก็ไม่ได้คัดค้านอะไร เพราะไหน ๆ หล่อนก็จ่ายเงินไป
แล้ว หากหล่อนต้องการเก็บห้องไว้เผ่ือว่าจะแวะกลบัมา
บ้างเขาก็ตามใจหล่อน 

เม่ือกลบัมาถึงวิลลาท่ีพกัของเขา ชายหนุ่มก็หนัไป
บอกคนท่ีเดินตามมาด้วยไม้ค า้ยนั 

“คุณนั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่นก่อน เด๋ียวผมเอา
กระเป๋าไปเก็บให้” 

“ขอบคณุค่ะ” หล่อนเอ่ยตอบแล้วเดินไปทรุดนัง่ลง
บนโซฟาในห้องนัง่เล่นตามท่ีเขาบอก 

ชายหนุ่มลากกระเป๋าของหล่อนเข้าไปเก็บในห้อง 
จากนัน้ก็เดินกลบัออกมานัง่คกุเข่าลงตรงหน้าหล่อน 

“ไหนผมขอดขูาหน่อยสิ”  
กฤตยาย่ืนขาให้เขาดูอย่างไม่อิดออด ชายหนุ่ม

ปลดตัวยึดแล้วคลายผ้าท่ีข้อเท้าของหล่อนออก ก่อนจะ
เงยหน้าขึน้บอกหล่อนอย่างพอใจ 

“ไม่บวมแล้ว มีรอยช า้นิดหน่อย ประคบร้อนไป
เร่ือย ๆ เด๋ียวก็หาย”  
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“ขอบคุณมากเลยนะคะ ถ้าไม่ได้คุณฉันคงแย่” 
หล่อนยงัคงขอบคณุซ า้ ๆ 

“ก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่เร่ืองใหญ่” ชายหนุ่มก็ยงัคง
พดูค าเดิม เขาขยบัตวัลกุขึน้ แล้วบอก “เด๋ียวมา”  

เจฟเดินไปหยิบผ้าขนหนเูช็ดหน้าในห้องน า้แล้วชบุ
น า้อุ่นจัดก่อนจะบิดหมาดแล้วเดินกลับไปหาคนนั่งรอท่ี
โซฟา เขาคกุเข่าลงตรงหน้าหล่อนอีกครัง้ ก่อนจะย่ืนมือไป
จบัเท้าหล่อนมาวางบนเข่าตนเอง 

“ฉนัท าเองได้ค่ะ”  
หญิงสาวบอกเขา ชายหนุ่มถอนหายใจกับความ

เกรงใจในทกุเร่ืองของหล่อน เขาบอกเสียงขรึม  
“แค่นัง่นิ่ง ๆ ให้ผมท าให้ก็จะขอบคณุมาก” 
บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบครู่หนึ่ง ก่อนท่ีคนท่ี

นัง่นิ่ง ๆ ให้เขาประคบข้อเท้าให้ จะเอ่ยเสียงเบา 
“โกรธหรือคะ” 
เจฟเงยหน้าขึน้มองหน้าท่ีหดเหลือสองนิว้ของ

หล่อนแล้วอดยิม้ให้ไม่ได้ เขาลกุขึน้ ย่ืนมือขยีศี้รษะหล่อน  
“คุณคิดมากและแคร์ทุกสิ่งบนโลกใบนีเ้ลยหรือ

ยาหยี” 
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“ก็...ไม่ทกุเร่ืองหรอกค่ะ” 
“ดีแล้ว อย่าได้จริงจงักบัอะไรทกุอย่างนกัเลย” เขา

บอก มองหล่อนนิ่ง ๆ อยู่ครู่ ก่อนจะบอก “เด๋ียวมา”  
จากนัน้ชายหนุ่มก็เดินกลบัเข้าไปในห้องน า้เพ่ือซกั

ผ้าตาก เม่ือกลับออกมาอีกครัง้ ในมือเขามีครีมส าหรับ
นวดข้อเท้าหล่อน เขานัง่ลงแล้วยกเท้าหล่อนขึน้มาวางบน
เข่าของตนอีกครัง้ บีบครีมออกจากหลอดแล้วนวดให้
หล่อนอย่างเบามือ จนพอใจแล้วจงึใช้ผ้าพนัไว้อีกครัง้ เป็น
อนัเสร็จพธีิ  

“ขอบคณุนะคะ” กฤตยาบอกเขาเสียงเบา 
เจฟเงยหน้าขึน้ยิม้ให้หล่อนก่อนจะลกุขึน้ แล้วเอ่ย 
“ผมว่าวนันีใ้ห้คุณพกัผ่อนก่อนดีกว่า พรุ่งนีค้่อยดู

ว่าจะไปเท่ียวไหนกนัดี”  
“งัน้ก็ได้ค่ะ” กฤตยาไม่ค้าน 
“งัน้ไปนัง่ริมสระกนัเถอะ” เขาว่าแล้วปรายตามอง

ข้อเท้าท่ีพันผ้าไว้ของหล่อน ก่อนจะถามอย่างไม่แน่ใจ 
“คณุว่ายน า้ได้ไหม”  

“คงไม่ได้มัง้คะ ว่ายน า้ต้องตีขา”  
“อืม งัน้ก็ไม่ต้องว่าย แต่ลงไปยืนขาเดียวพิงขอบ
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สระได้น่ีนา ยืนขาเดียวในน า้ไม่เม่ือยหรอก” เขาว่า 
“ฉันไม่แน่ใจ แต่ลองดูก็ได้ค่ะ” กฤตยาตอบรับ 

ท่าทางไม่แน่ใจนกั 
“งัน้แยกย้ายไปเปล่ียนเสือ้ผ้า เจอกันท่ีสระเลย” 

เขาบอกแล้วผายมือให้หล่อนเดินไปก่อน เขายืนรอจน
หล่อนเดินตรงไปยังห้องของหล่อน จึงไ ด้หมุนตัวเดิน
กลบัไปยงัห้องของตน 

เจฟกลับออกมาจากห้องอีกครัง้โดยสวมเพียง
กางเกงว่ายน า้แบบขาสัน้เพียงตัวเดียว เขาไม่เห็นหญิง
สาวอยู่ในห้องนั่งเล่น จึงเดินไปนัง่รอท่ีโซฟาเพราะคิดว่า
หล่อนน่าจะยงัเปล่ียนเสือ้ผ้าไม่เสร็จ รออยู่ครู่หนึ่งก็ได้ยิน
เสียงไม้ค า้ยนักระทบพืน้ดงัมาจากทางห้องของหล่อน จึง
ลกุขึน้แล้วเดินไปหา 

เขายิม้น้อย ๆ สายตาฉายแววพึงใจเม่ือเห็นหญิง
สาวในชุดเดรสผ้าฝา้ยเนือ้บางสีขาวท่ีมองทะลุเข้าไปเห็น
ชุดว่ายน า้แบบวันพีซสีด าท่ีอวดเรือนร่างสวยของหล่อน 
ความรู้สึกบางอย่างผุดพรายจนต้องหลุบตาลงมองพืน้
เพ่ือซอ่นสายตา 

“พร้อมยัง”  เขาเงยหน้าขึ น้ถามเ ม่ือควบคุม
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ความรู้สกึได้ 
“ค่ะ” กฤตยาตอบแล้วยิม้ให้เขา รอยยิม้สดใสไร้

เดียงสาท าเอาความรู้สกึท่ีเขาพยายามกดไว้ฟุง้กระจายไป
ทีเดียว  

เจฟผายมือให้หญิงสาวออกเดินก่อน เม่ือถึงประตู
เขาก็เล่ือนเปิดให้หล่อน รอจนหล่อนก้าวออกไปยงัระเบียง
เรียบร้อยเขาจึงก้าวตามแล้วปิดประตไูว้ตามเดิม จากนัน้
เดินตามหญิงสาวตรงไปยังโซฟา เขารับไม้ค า้ยันไปจาก
หล่อนแล้ววางพิงกระถางต้นไม้ท่ีเดิม ก่อนท่ีจะประคอง
หญิงสาวให้นัง่ลง  

รออยู่ครู่ พนักงานในชุดเคร่ืองแบบของรีสอร์ตก็
เดินถือถาดตรงมา วางแก้วเคร่ืองด่ืมสีสวยลงตรงหน้า
หญิงสาวแก้วหนึง่ และเบียร์ขวดหนึง่ให้ชายหนุ่ม  

“พนัช์ ผมไม่รู้ว่าคณุด่ืมหรือเปล่า เลยสัง่เคร่ืองด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์มาให้ แต่ถ้าคุณอยากได้อย่างอ่ืนก็สั่ง
พนกังานไปก็ได้” ชายหนุ่มบอกคนตรงหน้า 

“ไม่เป็นไรค่ะ พนัช์ก็ได้ ฉนัด่ืมบ้างนาน ๆ ทีเท่านัน้” 
“แต่ผมชอบด่ืมตลอดเวลา อยู่กบัผมคณุคงต้องด่ืม

ให้บ่อยขึน้แล้วละ” เขาว่ายิม้ ๆ 
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“ไม่เห็นต้องท าตามคุณเลยน่ีคะ” กฤตยาว่า ค้อน
น้อย ๆ ให้เขาอย่างน่ารัก  

เจฟอดไม่ได้จริง ๆ ท่ีจะย่ืนมือไปขยีศี้รษะหล่อน 
แรกรู้จักเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับหล่อนมากไปกว่าต้องการ
ช่วยด้วยมนุษยธรรม แต่ในตอนนีท่ี้ได้ใช้เวลาด้วยกัน ได้
เห็นหล่อนพูดคุย ยิม้หัว ก็ท าให้เขารู้สึกว่าหล่อนน่ารัก 
สดใส และท าให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาเม่ือได้อยู่ใกล้มาก
ทีเดียว 

เจฟนั่งด่ืมในขณะท่ีสายตาไม่ได้ละไปจากคน
ตรงหน้า เม่ือหล่อนเห็นว่าเขามองก็หลบตาด้วยท่าทาง
เขิน ๆ ท าให้เขาอดยิม้ไม่ได้ เขาไม่เคยรู้จกัคนไทยมาก่อน 
ท่ีต้องเดินทางมายังประเทศไทยน่ีก็เพราะต้องมาท างาน 
และกฤตยาก็เป็นคนไทยคนแรกท่ีเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย
อย่างจริงจงั หากไม่นบัพนกังานบริการในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี
เขาผ่านมา และเขารู้สึกว่า ผู้หญิงไทยมีจริตบางอย่างท่ี
ผู้ หญิงบ้านเมืองเขาไม่มี นั่นคืออาการสะเทิน้อาย หรือ
หลบหน้าหลบตาอย่างขัดเขินหรือไม่มั่นใจ เหมือนกวาง
น้อยในป่าท่ีกระตุ้นสญัชาตญาณผู้ล่าในตวัเขาให้ต่ืนขึน้ 

ลองล่ากวางน้อยเมืองไทยดสูกัหน่อยจะเป็นไร 
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“มองอะไรคะ” หญิงสาวถามเขาเสียงอุบอิบ ไม่
สบตา 

เจฟหัวเราะ ถามอย่างอารมณ์ดี “ห้ามมองด้วย
หรือ” 

หล่อนไม่ตอบแต่ท าปากขมุบขมิบไม่มีเสียง ก่อน
จะยกแก้วเคร่ืองด่ืมขึน้ด่ืม ชายหนุ่มเห็นเช่นนัน้จึงยกขวด
เบียร์ของตนขึน้ด่ืมบ้าง ก่อนท่ีจะวางลงบนโต๊ะ แล้วลกุขึน้ 

“ว่ายน า้กนัดีกว่า”  
“เชิญค่ะ เด๋ียวฉนันัง่ดคูณุว่ายแล้วกนั”  
“อ้าว ท าไมล่ะ น า้น่าว่ายออก อากาศก็ร้อน ลงสระ

ด้วยกนัเถอะน่า” เขาคะยัน้คะยอ อยากเห็นเรือนร่างในชดุ
ว่ายน า้สีด าให้เต็ม ๆ ตา ซึง่หากหล่อนไม่ยอมลงสระ เขาก็
อดน่ะสิ 

“ฉันยังเจ็บขาอยู่ เลยน่ีคะ ว่ายไม่ได้หรอก” ดู
เหมือนหล่อนจะพยายามหาเหตุผลมาอ้างเพ่ือจะได้ไม่
ต้องลงว่ายน า้กบัเขา ทัง้ ๆ ท่ีตอนแรกก็ตกลงจะลองลงไป
ยืนขาเดียวในสระแล้วแท้ ๆ 

“ลงไปยืนเฉย ๆ ไง มาเถอะ นะ ไหนว่าจะเท่ียว
ด้วยกันไง แค่วนัแรกก็จะปล่อยให้ผมลงสระคนเดียวเสีย



 โ ร ส | 60 
 

แล้ว” เขาแกล้งท าเสียงละห้อย 
เม่ือเห็นหญิงสาวหัวเราะคิกก็รู้ว่าได้ผล จึงย่ืนมือ

ไปพยงุหล่อน “มา ไม่ต้องใช้ไม้ค า้ยนั เด๋ียวผมพยงุคณุไป
เอง”  

เจฟพาหญิงสาวเดินมาหยุดยืนท่ีริมสระ แล้ว
ประคองหล่อนให้นั่งลง ก่อนท่ีเขาจะกระโดดลงสระไป
ก่อน แล้วบอกหล่อน  

“มา แกะผ้าพนัข้อเท้าออกก่อน” ว่าแล้วก็ย่ืนมือไป
จดัการตามท่ีพดู เรียบร้อยก็บอก “ถอดเดรสได้แล้ว”  

หญิงสาวท าตามเขาอย่างว่าง่าย หล่อนถอดชดุผ้า
ฝ้ายเนือ้บางวางไว้ท่ีเก้าอีริ้มสระ จากนัน้ก็นัง่หย่อนขาลง
ไปในสระ ถามเสียงไม่มัน่ใจ  

“ลงยงัไงล่ะคะ” 
เจฟขยับไปยืนริมสระตรงหน้าหล่อน งอแขนแล้ว

ย่ืนไปตรงหน้า “เกาะแขนผม” 
เม่ือหญิงสาวย่ืนมือมาเกาะแขนเขา ชายหนุ่มก็ใช้

แขนอีกข้างโอบเอวหล่อนแล้วดึงลงสระ และเม่ือหล่อนลง
มาอยู่ในสระกับเขาแล้ว เจฟก็ยังอ้อยอิ่ง ไม่ยอมปล่อย
แขนจากเอวหล่อน จนได้ยินเสียงบอกเบา ๆ ติดแผงอก
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เขาจากคนในอ้อมแขน 
“ปล่อย...ปล่อยได้แล้วค่ะ” 
เจฟหลุบตาลงมองคนท่ีตรึงสายตาท่ีหน้าอกเขา 

มองเห็นขนตางอน และปลายจมกูโด่ง น่ารักจนอยากก้ม
ลงไปกัดเล่น แต่เขาก็ต้องหกัห้ามใจ เพราะคิดว่าหากเขา
รุกเร็วเกินไปจะท าให้หล่อนตกใจแล้วไม่ยอมเข้าใกล้เขา 
ซึ่งน่าจะไม่เป็นผลดีในระยะยาว จึงลอบถอนหายใจแล้ว
ปล่อยแขนจากเอวหล่อนอย่างไม่ค่อยเต็มใจนกั 

“โอเคไหม เม่ือยหรือเปล่า” 
“โอเคค่ะ ไม่เป็นไร” หล่อนตอบ 
ชายหนุ่มกวาดตาไปรอบสระ ก่อนจะยิม้เ ม่ือ

มองเห็นขัน้บนัไดโลหะท่ีขอบสระด้านท่ีมีก่ิงลีลาวดีโน้มลง
มา เขาชีไ้ปแล้วบอกหล่อน 

“ผมว่าคุณไปยืนตรงนัน้ดีกว่า ถ้าเม่ือยก็จะได้นั่ง
บนขัน้บนัไดนัน่” 

“ค่ะ ดีเหมือนกัน” หล่อนว่าอย่างเห็นด้วยกับเขา 
ก่อนจะท าท่าจะกระโดดขาเดียวไปยังขอบสระตรงท่ีเขา
บอก 

เจฟเห็นดังนัน้จึงขยับเข้าหาหล่อน วาดแขนรอบ
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เอวหล่อนแล้วพยุงพาเดินไปยังขอบสระท่ีหมายตา จน
หล่อนนัง่ลงบนขัน้บนัไดเรียบร้อยแล้วเขาจึงผละออก แล้ว
บอกหล่อน 

“ผมว่ายน า้ละนะ ถ้าคุณอยากข่ีหลังผมก็บอกได้
นะ สบายมาก”  

“ไม่เป็นไรค่ะ ตามสบาย” กฤตยาบอกแล้วโบกมือ
ให้เขา 

เจฟยกัไหล่ก่อนจะโถมตวัลงน า้ เขาเร่ิมจ้วงว่ายน า้
อย่างรวดเร็ว และว่ายกลับไปกลับมาหลายรอบ จนรู้สึก
พอใจแล้วจงึว่ายกลบัไปหาหญิงสาวท่ีขอบสระอีกครัง้ 

“คณุว่ายน า้เก่งมากเลย” หญิงสาวชมเขา 
“ถ้าไม่เจ็บขา คณุว่ายเก่งหรือเปล่า” เขาถาม 
“ไม่หรอกค่ะ ตอนเรียนมหาวิทยาลยั ฉันเคยถกูจบั

ลงแข่งว่ายน า้ เข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเลย” หล่อนเล่า
กลัว้หวัเราะ ตาเป็นประกาย 

เสียงหัวเราะของหล่อนท าให้เจฟหัวเราะตาม ดู
เหมือนหล่อนจะเห็นการเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเป็น
เร่ืองชวนหวัมากกว่าชวนอาย และเขาชอบคนท่ีสามารถ
หวัเราะได้กบัทกุสิ่งแบบนี!้ 
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“ว่าแต่ถ้าไม่เจ็บขา คุณตัง้ใจจะไปเท่ียวไหน” เขา
เปล่ียนเร่ือง 

“ทกุท่ีเลยค่ะ ฉันอยากไปปีนหน้าผา ไม่เคยปีนเลย
นะ แต่เคยอ่านในเว็บบอร์ด มันน่าสนุกมากเลย แต่
กิจกรรมนีค้งท าไม่ได้แล้วจริง ๆ ส่วนอย่างอ่ืนก็กินเท่ียว 
กินอาหารทะเลให้ได้มากท่ีสุด ไปด าน า้ในบริเวณรอบ ๆ 
นั่งเรือ อยากทุกอย่างแหละค่ะ ฉันมีเวลาสิบวัน ได้เท่ียว
แค่วันแรก แล้วก็มาป่วยไปสองวัน รวมวันนีก็้เป็นสาม 
เหลือเวลาแค่หกวันเอง” ท้ายประโยคหล่อนท าเสียง
ละห้อยเหมือนเสียดายท่ีเสียเวลาเท่ียวไปถึงสามวนัเพราะ
ความเจ็บป่วย 

“เหลืออีกตัง้หกวนั รับรองผมจะพาคณุเท่ียวให้จใุจ
ไปเลย” เขาบอก  

ชายหนุ่มรู้สึกหวัใจพองเม่ือเห็นหล่อนฉีกยิม้กว้าง
ด้วยความยินดีอย่างจริงใจ เออหนอ...เขาก็ไม่รู้ว่าเกิด
อะไรขึน้ ท าไมจึงมาใจเต้นกับแค่รอยยิม้สุดแสนบริสุทธ์ิ
ของผู้หญิงท่ีจะว่าไปแล้ว แตกต่างกับผู้หญิงท่ีเขาเคยคบ 
หรือห่างไกลจากสเปกของเขาโดยสิน้เชิงเช่นนี ้

ชายหนุ่มลอยตัวอยู่ข้าง ๆ หญิงสาว พูดคุยเล่น
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สพัเพเหระ หาสาระไม่เจอ แต่ก็แปลกท่ีเพียงแค่การเล่นน า้
อยู่กบัหล่อน กลบัท าให้เขารู้สกึเพลิดเพลินได้ เจฟรู้ตวัดีว่า
การผ่อนคลายของเขาไม่ใช่การเล่นน า้คุยกันอย่างเช่นท่ี
เขาท าอยู่ ทกุครัง้ท่ีเขาพกัร้อนคือการมีสาวสวยข้างกาย มี
เซ็กส์ท่ีท าให้ลืมโลก ปาร์ตี ร้าวกับเป็นวันสุดท้ายท่ีจะมี
แอลกอฮอล์ให้ด่ืม เร่ิมต้นวันในตอนพระอาทิตย์ตกดิน 
และเข้านอนในตอนพระอาทิตย์ขึน้ สวนทางกับคนทัว่ไป 
แต่ในตอนนีท่ี้เขามาพักร้อนในเกาะกลางทะเลของ
ประเทศท่ีได้ยินมาว่าผู้ หญิงหาง่ายยิ่งกว่ารองเท้า เขา
กลบัมาเล่นน า้คยุกบัผู้หญิงเหมือนเดตแรกของเด็กมธัยม! 

“หนาวหรือ” ชายหนุ่มถามเม่ือสงัเกตว่าหญิงสาว
กอดอกในตอนท่ีมีลมพดัผ่านวบูหนึง่  

“อากาศเร่ิมเย็นลงแล้วนะคะ” หล่อนว่า 
“พระอาทิตย์ตกไปแล้ว ขึน้ไหมล่ะ คุณหิวยงั” เขา

ถาม 
“ขึน้ก็ได้ค่ะ” หญิงสาวตอบ 
เจฟก าลังจะยันตัวขึน้จากสระ แต่หันไปเห็นดอก

ลีลาวดีดอกหนึง่ลอยอยู่บนผิวน า้ ซึง่น่าจะเพิง่ร่วงลงมาใน
ตอนท่ีลมพดัผ่าน เขาจงึย่ืนมือไปหยิบแล้วขยบัไปหาหญิง
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สาว  
“ลิตเทิลเมอร์เมด” เขาเรียกหล่อนยิม้ ๆ เห็นหญิง

สาวเงยหน้าขึน้มองเขาตาโต จึงย่ืนมือไปทดัดอกลีลาวดีท่ี
หูหล่อน บอกอยู่ไม่ไกล “เห็นคุณอยู่ในน า้แล้วนึกถึงลิต
เทิลเมอร์เมด ทดัดอกไม้แบบนีก็้เป็นลิตเทิลเมอร์เมดแบบ
ไทย ๆ ดีนะ”  

ชายหนุ่มอมยิม้มุมปากเม่ือเห็นหล่อนหน้าแดง 
สายตาจบัอยู่ท่ีระดบัอกเขา ขนตางอนและปลายจมกูรัน้ท่ี
มองเห็นท าให้เขาอยากก้มลงกัดเล่นอีกครั ง้  ครานี ้
ความรู้สกึรุนแรงจนเขาต้องขยบัออกห่างจากหล่อนเพราะ
กลวัใจตนเอง เกรงจะหกัห้ามใจไม่ไหว 

 
หลงัขึน้จากสระชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงสาวท่ีห้อง

ของหล่อน ก่อนท่ีจะกลับห้องของตนเพ่ืออาบน า้แต่งตัว
ใหม่ โดยนัดหมายกับหล่อนว่าจะออกไปรับประทาน
อาหารเย็นท่ีบาร์ริมหาด ซึ่งมีทัง้อาหารและเคร่ืองด่ืม
ให้บริการ อีกทัง้ยงัมีวงดนตรีแสดงสดอีกด้วย  

เจฟแต่งตวัเสร็จก่อน เขาออกมานัง่รอท่ีห้องนัง่เล่น
อยู่ครู่หนึ่ง หญิงสาวก็เดินออกมาจากห้อง หล่อนในชุด
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เสือ้ยืดเข้ารูปกับกางเกงขาสัน้อวดเรียวขาสวยท าให้เขา
รู้สึกว่าจงัหวะหวัใจเปล่ียนไปนิดหนึ่ง เขาลกุขึน้เดินไปหา
หล่อน 

“พร้อมยงั”  
“พร้อมค่ะ” กฤตยาตอบพร้อมฉีกยิม้ 
ชายหนุ่มผายมือให้หล่อนก้าวเดินก่อน จากนัน้เขา

ก็เดินเคียง โดยเดินกันไปช้า ๆ เพราะหล่อนยังต้องใช้ไม้
ค า้ยันช่วยเดิน เขาและหล่อนเดินไปบนชายหาดหน้า
วิลลา ตรงไปยงับาร์ท่ีอยู่สดุหาดอีกด้าน 

“ไกลเหมือนกนันะ คณุเดินไหวไหม”  
“ไหวค่ะ แต่ช้า ๆ แบบนีค้ณุอย่าเพิง่ร าคาญละกนั”  
“ไม่ร าคาญหรอก แต่ผมว่าไม้ค า้ยนักบัหาดทรายน่ี

ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อกันเลยนะ” เขาว่าขณะทอดตามองไม้
ค า้ยนัท่ีจมลงในผืนทรายหมาดน า้ในทุกครัง้ท่ีหล่อนก้าว
เดิน 

กฤตยาพยกัหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยกบัเขา ชายหนุ่ม
เห็นหล่อนตัง้ใจเดิน ซึง่ก็ดคูล่องแคล่วขึน้ ใช้เวลาครู่ใหญ่ 
เขาและหล่อนก็เดินไปถึงบาร์ซึ่งมีลูกค้าจับจองหนาตา
แล้ว แม้ว่าจะยงัหวัค ่าอยู่ก็ตาม 
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บาร์แห่งนีไ้ม่มีโต๊ะนัง่ แต่มีเส่ือท่ีปูอยู่บนชายหาด
หลายผืน โดยแต่ละผืนจะมีโต๊ะเตีย้ ๆ แบบโต๊ะญ่ีปุ่ นตัง้อยู่
ตรงกลาง บนโต๊ะมีเทียนไขจุดให้แสงสว่าง รอบโต๊ะมี
หมอนอิงสามเอ่ียมแบบเย็บติดกับเบาะยาววางอยู่ทัง้ส่ี
ด้าน 

บริเวณรอบ ๆ มีเสาตะเกียงน า้มนัก๊าดจดุอยู่หลาย
จดุ นอกจากนีย้งัมีเวทียกพืน้เตีย้ท่ีเป็นท่ีแสดงดนตรีสด วง
ดนต รีก าลั ง เ ล่ น เพล งจั งหวะ เ ร็ ก เ ก้  นัก ร้ อ งหนุ่ ม
ชาวต่างชาติผมทรงเดรดล็อกก าลังอวดน า้เสียงบนเวที 
โดยมีหนุ่มสาวบางส่วนเต้นอยู่หน้าเวทีท่าทางสนกุสนาน 

เจฟพาหญิงสาวเดินไปนั่งลงบนเส่ือผืนท่ีอยู่ห่าง
จากเวทีออกมาประมาณหนึ่ ง  เขา ต้องการความ
สนุกสนานของดนตรีสดแต่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัว
เช่นกนั เม่ือนัง่กนัเรียบร้อย บริกรท่ียืนรออยู่รอบ ๆ คนหนึง่
ก็เดินเข้ามาหาพร้อมย่ืนเมนใูห้ ชายหนุ่มรับเมนเูคร่ืองด่ืม
มากางแล้วถามหญิงสาว  

“ด่ืมด้วยกนัหน่อยนะครับ” 
เจฟเห็นหญิงสาวท าท่าลังเล สีหน้าเหมือนคน

ก าลงัคิดหนกั แต่ในท่ีสดุหล่อนก็พยกัหน้า 
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“ค่ะ” 
เจฟยิม้พอใจ “เอาอะไรดี”  
“คุณสั่งให้ได้ไหมคะ ฉันไม่ค่อยรู้จักเคร่ืองด่ืม” 

หล่อนบอกด้วยท่าทางไร้เดียงสา 
“อืม เอาอะไรดี ไวน์ แชมเปญ อ๊ะ ลองค็อกเทล

ดีกว่า หวาน ๆ ผู้ หญิงน่าจะชอบ” เขาว่าพลางก้มลงดู
รายการค็อกเทลในเมนู ก่อนจะอุทานอย่างถกูใจเม่ือเห็น
เมนูหนึ่ง “นัง่อยู่ชายทะเล งัน้เอาซีบรีซน่ีละกัน” ว่าแล้วก็
หนัไปสัง่ค็อกเทลท่ีมีช่ือภาษาองักฤษแปลเป็นไทยว่า ‘ลม
ทะเล’ กบับริกรท่ีนัง่คกุเข่ารออยู่ 

หลังจากบริกรเดินจากไป ชายหนุ่ม ก็ เ ล่ือน
เมนอูาหารไปตรงหน้าหญิงสาว แล้วบอก 

“ผมสัง่เคร่ืองด่ืมแล้ว คณุสัง่อาหารละกนั” 
หญิงสาวรับเมนไูปจากมือเขาอย่างไม่อิดออด เขา

ยิม้ให้หล่อนนิด ๆ ก่อนจะทอดตาไปยังผืนทะเลท่ีด ามืด
เบือ้งหน้า ไกลออกไปมีแสงไฟวิบวบัจากเรือท่ีลอยอยู่ใน
ทะเลหลายล า บนผืนฟา้ท่ีมืดมิดดารดาษไปด้วยหมู่ดาว ดู
น่าต่ืนตาต่ืนใจส าหรับคนท่ีไม่ค่อยได้เห็นอย่างเขา  

ชายหนุ่มนั่งเหยียดขาไปตามความยาวของเบาะ 
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เอนหลังพิงหมอนอิงรูปทรงสามเหล่ียม มือกอดอก เงย
หน้ามองหมู่ดาว พมึพ าไม่ดงันกั 

“ท่ีน่ีดาวสวยจริง ๆ” 
“ไม่มีแสงไฟก็เลยเห็นดาวชัดแบบนีแ้หละค่ะ ถ้า

เป็นท่ีกรุงเทพฯ อย่าหวงัว่าจะมีวนัได้เห็นอะไรแบบนี”้ 
“ผมได้ยินกิตติศพัท์ของกรุงเทพฯ มาเหมือนกนั”  
เขาได้ยินหล่อนถอนหายใจ ก่อนเสียงหวานจะดงั

ตามมา 
“กรุงเทพฯ เมืองใหญ่ ต่อให้มีช่ือเสียมากมาย แต่

ถึงอย่างไรก็คือบ้าน ไม่ว่าบ้านจะมีอะไรไม่ดีแค่ไหน แต่
สดุท้ายคนเราก็อยากกลบับ้านอยู่ดี” 

“จริงของคณุ...ผมมาจากเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ก 
ถึงใครจะว่ายงัไง นิวยอร์กก็คือบ้าน และผมก็รักบ้านของ
ผม” 

ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันต่อ บริกรก็กลับมาพร้อม
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่ไป เจฟเล่ือนแก้วก้านสัน้ทรงสงูท่ีมีเคร่ืองด่ืม
สีแดงอมส้มบรรจอุยู่ไปตรงหน้าหญิงสาว แล้วบอก 

“ซีบรีซของคณุ ลองชิมดสูิ ชอบไหม” 
หญิงสาวยกเคร่ืองด่ืมตรงหน้าขึน้จิบตามท่ีเขา
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บอก จากนัน้ก็เงยหน้าขึน้มายิม้ พยกัหน้า  
“หวานอร่อยดีค่ะ” 
“ดีใจท่ีคณุชอบ สัง่อาหารดีกว่า” เขาบอกพลางหนั

ไปหาบริกรแล้วผายมือไปทางหญิงสาวเป็นเชิงบอกว่า
หล่อนจะเป็นคนสัง่อาหาร  

หลังจากท่ีบริกรรับออเดอร์และเดินจากไปแล้ว 
เจฟก็ยกแก้วเคร่ืองด่ืมของเขาขึน้ชูตรงหน้า แล้วพูดกับ
หล่อน 

“ชนกนัหน่อย แด่มิตรภาพของเรา” 
“แด่มิตรภาพของเราค่ะ” หญิงสาวว่าก่อนจะยก

แก้วขึน้มาชนกบัแก้วของเขาท่ีรออยู่ 
เขากับหล่อนนั่ง ด่ืมสลับกับคุยกันไปเ ร่ือย ๆ 

บรรยากาศรอบกายชวนให้ร่ืนรมย์ ลมทะเลพดัแผ่ว เสียง
คล่ืนกระทบหาดเสนาะห ูเสียงดนตรีแสดงสดท่ีดังก าลงัดี 
และแอลกอฮอล์รสชาติเย่ียม ท าให้คืนนัน้เป็นอีกคืนท่ีเจฟ
รู้สึกว่าการถูกเพ่ือนสนิทกึ่งเจ้านายลากมาเมืองไทย
กะทนัหนั ท าให้อดไปล่องเรือกบันางแบบสาวท่ีเขานดัไว้ก็
ไม่ได้แย่จนเกินไป 

อาหารถูกน ามาเสิร์ฟหลงัจากนัน้ไม่นาน และเม่ือ
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รับประทานกนัเสร็จและบริกรมาเก็บจานชามไปแล้ว เจฟ
ก็เล่ือนโต๊ะท่ีวางกลางเส่ือไปด้านหนึ่ง จากนัน้ดันเบาะท่ี
นัง่ของเขาให้เข้าไปติดกับหล่อน โดยหนัด้านท่ีเป็นหมอน
อิงสลบัด้านกัน ท าให้เขาและหล่อนนัง่หันหน้าเขาหากัน 
และเม่ือสงัเกตเห็นว่าหญิงสาวด่ืมซีบรีซแก้วนัน้หมดแล้ว 
เขาก็ถาม 

“อีกแก้วนะครับยาหยี” 
“พอแล้วดีกว่าค่ะ ฉนักลวัเมา” 
“เพิง่แก้วเดียวเองไม่เมาหรอก ด่ืมกบัผมอีกแล้วนะ 

จากนัน้จะสั่งน า้เปล่าให้คุณทัง้คืนเลย” เขาคะยัน้คะยอ 
เห็นสีหน้าเหมือนคนคิดหนกัของหล่อนแล้วอดยิม้ข าไม่ได้ 
“นะ อีกแค่แก้วเดียว สญัญา” 

“ก็ได้ค่ะ” ในท่ีสดุหล่อนก็ตกลงด่ืมกบัเขาเป็นแก้วท่ี
สอง 

เจฟยิม้กว้างเต็มหน้า เขายกมือท าสัญญาณ
เรียกบริกรท่ียืนอยู่บริเวณนัน้แล้วสั่งเคร่ืองด่ืมชนิดเดิม
ให้กบัทัง้หล่อนและตนเอง รออยู่ไม่นานเคร่ืองด่ืมแก้วใหม่
ก็ถกูวางลงบนโต๊ะอีกครัง้ 

“คุณพดูภาษาองักฤษเก่งมากเลยนะ” เขาเอ่ยกับ
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หล่อนในตอนหนึง่ หลงัจากท่ีนัง่ด่ืมและคยุกนัไปพกัใหญ่ 
“ก็...ฉันเรียนมาน่ะค่ะ ฉันจบเอกภาษาอังกฤษ” 

หล่อนบอกเขา 
“มิน่ าล่ ะ ”  เขาว่ า  “ ถือว่ า เ ป็นโชค ดีของผม 

ไม่อย่างนัน้เราคงคุยกันไม่รู้เร่ือง เพราะผมพดูภาษาไทย
ไม่ได้เลย” 

“คณุเพิง่มาเมืองไทยหรือคะ” 
“วนันีก็้...” เขานบันิว้ “วนัท่ีหก” เขายกสองมือชนูิว้

ขึน้ตามจ านวนท่ีเอ่ย 
“มาเท่ียวหรือคะ” 
“ตอนนีม้าเท่ียว แต่จริง ๆ ผมมาท างาน”  
“งัน้แปลว่าคณุจะอยู่เมืองไทยอีกนานสิคะ” 
“ก็น่าจะพกัใหญ่ ๆ” 
เม่ือหญิงสาวเงียบไปไม่ได้เอ่ยอะไรต่อ เจฟจึงยก

เคร่ืองด่ืมขึน้ด่ืม กวาดตามองบรรยากาศโดยรอบ ก่อนท่ี
จะตรึงสายตาท่ีคนท่ีนัง่ข้าง ๆ ท่ีหนัหน้าเข้าหากัน หล่อน
วางขาเหยียดยาวไปตามเบาะอย่างท่ีเขาท า เรียวขายาว
เรียบเนียนท่ีอยู่ใกล้มือท าให้ชายหนุ่มอดยกมือขึน้ไล้เล่น
ไม่ได้ เม่ือเห็นว่าหล่อนมองเขาตาโตท่าทางตกใจ เขาก็ยิม้ 
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แล้วถามหล่อนเสียงเบา 
“ขาเป็นไงบ้าง” 
“ก็...ไม่...ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนตอบตะกกุตะกกั 
เม่ือเห็นว่าหญิงสาวไม่ได้ชักขาหนีหรือมีท่าทาง

รังเกียจสมัผสัของเขา ชายหนุ่มจึงได้ใจ เขาขยบัเปล่ียนท่ี
นัง่โดยหนัหน้าไปทางเดียวกบัหล่อน เอนหลงัพิงหมอนอิง
ใบเดียวกัน แหงนหน้ามองดูดาว ในขณะท่ีมือก็ไล้ขา
หล่อนเล่น 

“อากาศดีมากเลยนะ” เขาเอ่ย  
“ฉนัว่าฉนัง่วงแล้วละค่ะ” หล่อนบอกเขาเสียงเบา 
“งัน้หรือ...แต่ผมยงัไม่อยากกลบัเลย” เขาว่า ขยบั

นั่งเอียงตัวไปทางหล่อน มองเห็นว่าหล่อนนั่งตาปรือ
เหมือนคนง่วงนอนจริง จงึยกแขนขึน้โอบไหล่หล่อนแล้วรัง้
ให้เอนพงิอกเขา บอกชิดติดห ู“นัง่เล่นกนัต่ออีกสกันิดนะ” 

เจฟสาบานได้ว่าเขาไม่ได้ตัง้ใจเลย เขาแค่ต้องการ
ให้หล่อนนอนพิงอกเขาเท่านัน้ แต่ในตอนท่ีก้มลงกระซิบ
ข้างหหูล่อนนัน่ กลิ่นกายสาวท่ีกรุ่นเข้าจมกูก็ท าให้เขาอด
ฝังจมกูลงกึ่ง ๆ ซอกคอและกกหูหล่อนแล้วสดูความหอม
หวานเข้าปอดไม่ได้ ยิ่งเม่ือหล่อนไม่ได้แสดงท่าทางว่า
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รังเกียจสมัผสัของเขา เจฟก็ยิ่งต้องการมากกว่านัน้  
เขาเม้มปากขบติ่งหูหล่อนเบา ๆ รู้สึกว่าหล่อนตัว

สัน่ในอ้อมแขน เขาจึงกระชบัแขนให้แน่นเข้า แล้วกระซิบ
เสียงพร่า 

“หยาหยี...จบูได้ไหม” 
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เขาถามแต่ไม่ได้รอค าตอบเลย เพราะทันทีท่ีสิน้
เสียง ปากท่ีเอือ้นเอ่ยค าถามนัน้ก็แนบลงมาบนริมฝีปาก
ของหล่อนทัน ที  กฤตยาหัว ใจ เ ต้นแรง  ต่ืน เ ต้นกับ
ประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่เคยสัมผัสมาก่อน ริมฝีปาก
นุ่มรุ่มร้อนของเขาท่ีแนบลงมาแล้วบดเบียดกลีบปาก
หล่อนช้า ๆ ให้ความรู้สึกประหลาด หล่อนนัง่นิ่งอย่างท า
อะไรไม่ถูก รู้ว่าก าลังถูกเขาจูบ...จูบแรกในชีวิต...และ
เพราะเป็นจบูแรกน่ีเองหล่อนจงึไม่รู้ว่าต้องท าอย่างไร 

ชายหนุ่มชะงักไปนิดเม่ือหล่อนนิ่ง เขาผละริม
ฝีปากออกแล้วมองหล่อน หัวคิว้ขมวด กฤตยายิม้แหย 
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สารภาพอย่างหมดท่า 
“ฉนั...ไม่เคย” 
“ไม่เคย...จบู?” เขาถาม ท าหน้าประหลาดใจสดุขีด 
กฤตยาพยกัหน้า หลุบตาลงต ่า รู้สึกอบัอายขึน้มา 

หล่อนไม่ใช่เด็ก ๆ แล้ว อายุย่ีสิบกว่า เรียนจบแล้ว แต่ไม่
เคยจบู เขาจะคิดว่าหล่อนผิดปกติอะไรไหม ถึงได้ไม่เคยมี
แฟน! แต่เม่ือหล่อนท าใจกล้าเงยหน้าขึน้มองเขา ก็ได้รู้ว่า
สิ่งท่ีกลวัไม่ได้เกิดขึน้ เพราะเขายิม้ให้หล่อนอย่างอ่อนโยน 
มองหล่อนคล้ายเอ็นดู ก่อนท่ีมือใหญ่ทัง้สองข้างของเขา
จะประคองใบหน้าหล่อน แล้วแนบริมฝีปากลงมาหาอีก
ครัง้ 

เขาจุ๊บปากหล่อนเบา ๆ แบบท่ีหล่อนจุ๊บแก้มหลาน 
ตรงกลาง แล้วย้ายมามุมปากด้านซ้าย ก่อนจะย้ายไป
ด้านขวา แต่ก่อนท่ีหล่อนจะคิดว่าจบูเป็นอย่างนีน่ี้เอง เขา
ก็อ้าปากแล้วดดูริมฝีปากหล่อน กฤตยาใจเต้นรัว ไม่เคยรู้
เลยว่าจบูจะท าให้รู้สึกเหมือนตวัหล่อนไม่ใช่ของหล่อนอีก
ต่อไปแบบนี ้หล่อนเงอะงะในตอนแรกแต่ก็ขยบัปากตาม
เขา เขาท าอย่างไรหล่อนก็ท าอย่างนัน้ และจากการท่ีริม
ฝีปากของเขาและหล่อนทัง้บดเบียด ทัง้ดูดดึง ก็ท าให้
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หล่อนได้รู้ว่า จบูกนัมนัดีอย่างนีน่ี้เอง 
กฤตยาล่องลอยไปกบัรสสมัผสัจากริมฝีปากอุ่นนุ่ม

ของเขา รู้สึกเหมือนก าลงัถูกเขาละเลียดชิมอย่างเช่ืองช้า 
แต่ก็ตัง้อกตัง้ใจ คล้ายกับว่าการจูบหล่อนคืองานส าคญั
หนึ่งเดียวของเขา งานท่ีต้องท าอย่างประณีตบรรจง ท า
อย่างถวายหัวเหมือนเดิมพันด้วยชีวิต และจะผิดพลาด
ไม่ได้ 

จูบนุ่มนวลด าเนินไปคล้ายจะไม่มีวันจบ ปลุกเร้า
ความรู้สึกบางอย่างของกฤตยาให้ค่อย ๆ ผดุพราย หล่อน
หลงมัวเมาคล้ายอยู่ในม่านหมอกของความอ่อนหวาน 
ระเริงไปกับความรู้สึกท่ีไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ความรู้สึกหวาน
ซ่านรัญจวน ท่ีถูกปลุกเร้าจากผู้ ชายท่ีท าลายเส้นบาง ๆ 
ของความเป็นเพียงคนรู้จัก หรืออย่างมากก็เพ่ือนใหม่ 
กลับกลายมาเป็นคนหนึ่งในชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับ
หล่อนในระดับ ท่ีลึกซึ ง้ กว่ าใคร  เ ป็นคนแรก ท่ี เ ปิด
ประสบการณ์ในห้วงเสน่หาให้กบัหล่อน ซึง่กฤตยารู้ว่าจบู
คราวนีจ้ะเป็นความทรงจ าส าคัญท่ีจะอยู่กับหล่อนไป
ตลอดชีวิต...จบูแรกในชีวิตสาว... 

ในตอนท่ีกฤตยาเร่ิมคิดว่าจบูนีจ้ะไม่มีวนัจบลงจริง 
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ๆ นัน่เอง ชายหนุ่มก็ถอนริมฝีปาก สองมือเขายงัประคอง
ใบหน้าหล่อน สายตาเขาสบกบัหล่อน ริมฝีปากท่ีบดจบูส่ง
หล่อนเข้าสู่วังวนเสน่หาคล่ียิม้ละไม ก่อนท่ีเขาจะลด
สายตาลงมองริมฝีปากหล่อน หญิงสาวเผยอปากอย่างไม่
รู้ตวั แล้วสมัผสันุ่มของริมฝีปากเขาก็แนบลงมาอีกครัง้ แต่
ครัง้นีเ้ขาไม่ได้บดจูบ แค่เพียงจุ๊บเบา ๆ แบบท่ีเขาท าใน
ตอนแรก แล้วขบริมฝีปากล่างของหล่อนไม่แรงนกัคล้าย
หยอกเย้า 

“ดีไหม” เขาถาม 
กฤตยามองเขาตาโต หล่อนหน้าร้อนผ่าว ขัดเขิน

กบัความใกล้ชิดท่ีเกิดขึน้ เม่ือไม่ก่ีวนัก่อนเขาเป็นเพียงคน
แปลกหน้าท่ีบังเอิญมาอยู่ในช่วงเวลาท่ีหล่อนประสบ
อุบตัิเหตุจนได้ให้ความช่วยเหลือ เม่ือไม่ก่ีนาทีก่อนเขาก็
ยงัเป็นเพียงเพ่ือนใหม่ท่ีหล่อนเร่ิมท าความคุ้นเคย แต่ใน
นาทีนี ้เขาคือชายหนุ่มท่ีได้จบูแรกจากหล่อนไป และก็เป็น
เจ้าของอ้อมแขนท่ีกักกอดหล่อนไว้แนบชิด เจ้าของริม
ฝีปากท่ีส่งหล่อนเข้าสู่ดินแดนมหศัจรรย์ท่ีหล่อนไม่เคยรู้ว่า
มีอยู่ น าพาหล่อนไปท าความรู้จกักบัความรู้สึกหวานซ่าน
ท่ีท าให้รู้สกึเหมือนล่องลอยอยู่ในความฝัน แต่เป็นฝันท่ีจบั



 โ ร ส | 79 
 

ต้องได้เพราะเขาอยู่ตรงนี ้
“ไม่ดี?” เขายงัเซ้าซีเ้ม่ือหล่อนไม่ตอบ 
กฤตยาค้อนเขาน้อย ๆ ไม่ยอมพูดในสิ่งท่ีเขาคง

อยากได้ยิน หล่อนจะตอบได้อย่างไร เขาจะให้หล่อนตอบ
ว่าดีมากและหล่อนก็ชอบมากอย่างนัน้หรือ แค่ท่ีหล่อนให้
ความร่วมมืออย่างเต็มอกเต็มใจเขาก็น่าจะรู้แล้ว 

แม้ว่าหล่อนจะหลงใหลรสจูบท่ีเพิ่งได้ลิม้ลอง แต่
เพราะถูกสั่งสอนให้รู้จักรักนวลสงวนตัวท าให้หญิงสาว
รู้สึกผิดอยู่ลึก ๆ หล่อนเพิ่งรู้จกัเขาได้ไม่ก่ีวนัเอง แต่หล่อน
ก็จบูกบัเขาเสียแล้ว เขาจะว่าหล่อนไวไฟไหม จะว่าหล่อน
ง่ายหรือเปล่า 

“เป็นอะไร” เสียงทุ้มดงัอยู่ข้างห ูดเูหมือนว่าเขาจะ
สมัผสัได้ถึงความผิดปกติของหล่อน 

กฤตยาผินหน้าไปมองเขา จมูกโด่งเป็นสันตาม
ชาติพันธุ์อยู่ห่างจากใบหน้าหล่อนไม่ก่ีนิว้ นัยน์ตาเป็น
ประกายสะท้อนแสงเทียนท าให้ดูเป็นสีเทามากกว่าสีฟ้า
มองหล่อนอย่างมีค าถาม ใบหน้าเรียวท่ีอยู่ห่างจากหล่อน
นิดเดียวมีสนักรามชดัเจน ริมฝีปากบางมีสีชมพอูย่างเป็น
ธรรมชาติ แนวเคราเขียวตัดกับใบหน้าขาวท าให้เขาดูมี
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เสน่ห์อย่างประหลาด ดวงตารูปเมล็ดอัลมอนด์ภายใต้
กรอบขนตางอนหนาสีเข้มและคิว้หนาโก่งตามธรรมชาติมี
พลังดึงดูด ผมสีบลอนด์ตัดสัน้เป็นทรงอย่างประณีตแต่
เซ็ตให้ยุ่งอย่างตัง้ใจนั่นท าให้ความหล่อเหลาของเขา
สมบูรณ์แบบ กฤตยาลอบถอนใจ เขามีรูปลกัษณ์ท่ีท าให้
หล่อนหลงใหล และการท่ีเขาให้ความช่วยเหลือคนแปลก
หน้าอย่างหล่อนโดยไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนนัน้ท าให้
หล่อนตกหลุมรัก หล่อนผิดไหมท่ีรู้สึกรู้สากับผู้ ชายท่ีเพิ่ง
รู้จกักนัได้ไม่ก่ีวนัจนยอมจบูกบัเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ 

“ว่าไง” เขาถามซ า้เม่ือหล่อนเงียบไปนาน ก่อนจะ
ก้มลงฝังจูบหนัก ๆ ลงบนไหล่หล่อน มือลูบไล้แผ่วท่ีต้น
แขนอีกข้าง  

กฤตยาถอนหายใจ “ฉนั...เรา...เราเพิง่รู้จกักนั” 
“แล้ว?” 
“เราจูบกัน...เร็วไปไหมคะ” หล่อนมองเขาอย่าง

พจิารณา มองหาสายตาดถูกูท่ีหล่อนยอมจบูกบัเขาง่าย ๆ 
ก่อนจะรู้สกึดีขึน้มา เม่ือไม่พบในสิ่งท่ีหล่อนมองหา 

“ความพอใจไม่เก่ียวกับระยะเวลา” เขาว่า ยิม้ให้
หล่อนคล้ายปลอบประโลม ก่อนจะกล่าวต่อ “เราต่างก็
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เป็นผู้ ใหญ่ เราพอใจซึ่งกันและกัน จะจูบกันก็ไม่ใช่เร่ือง
เสียหาย แต่เป็นความงดงามของความสมัพนัธ์ต่างหาก” 

กฤตยาพยายามฝืนยิม้ หล่อนพอเข้าใจ วฒันธรรม
ท่ีแตกต่างท าให้ความคิดความเช่ือต่าง แต่เขาก็พูดถูก 
หล่อนโตแล้ว เป็นผู้ ใหญ่ เรียนจบและก าลงัจะเร่ิมท างาน 
รับผิดชอบตนเองได้ หล่อนจะจูบกับคนท่ีหล่อนพึงใจก็
ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย แม้ว่าจะเพิ่งรู้จักเขาไม่นานก็เถอะ 
เพราะก็อย่างท่ีเขาว่า ความพงึพอใจไม่เก่ียวกบัระยะเวลา
เสียหน่อย 

เม่ือคิดได้เช่นนัน้หล่อนจึงเงยหน้ายิม้ให้เขา หล่อน
ควรใช้เวลาท่ีมีตอนนีห้าความสุขใส่ตวั มากกว่าจะมาคิด
กงัวล เพราะไม่ว่าจะอย่างไรหล่อนก็จบูกบัเขาไปแล้ว เสีย
จบูแรกให้เขาไปแล้ว และหล่อนก็รู้สกึดีมาก ๆ เสียด้วย 

ดูเหมือนชายหนุ่มจะพอใจเม่ือเห็นสีหน้าหล่อน 
เขากระชับอ้อมแขน วางคางบนไหล่หล่อน ในขณะท่ี
หล่อนนอนเอน ๆ อยู่บนตวัเขาท่ีพิงหมอนอิงทรงส่ีเหล่ียม
อีกต่อหนึ่ง มองดาวบนฟ้าฟังเสียงคล่ืนกระทบหาด และ
เสียงเพลงจากวงดนตรีแสดงสดท่ีดังมาจากเวทีห่าง
ออกไป 
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“ง่วงหรือยัง” ชายหนุ่มถามหลังจากท่ีนั่งกันอยู่
เงียบ ๆ สกัพกั 

“ง่วงนานแล้ว” กฤตยาตอบงวัเงีย ดูเหมือนหล่อน
จะผล็อยหลบัไปในอ้อมแขนเขา และเพิ่งต่ืนเม่ือเขาถาม
น่ีเอง 

“งัน้ก็กลบักนัดีกว่า” ชายหนุ่มว่า 
“ก็ได้ค่ะ” กฤตยาตอบแล้วขยบัตวั  
ชายหนุ่มท ามือเป็นสญัญาณเรียกเก็บเงินกบับริกร

ท่ียืนอยู่ไม่ห่างนัก เสร็จเรียบร้อยเขาก็ประคองหล่อนยืน
ขึน้ แต่แทนท่ีจะส่งไม้ค า้ยนัให้หล่อนเขากลบัถือไว้เสียเอง
แล้วนัง่หนัหลงัให้หล่อน แล้วบอก 

“คณุข่ีหลงัผมดีกว่าจะได้ถึงห้องเร็ว ๆ” 
“ไม่เกรงใจนะ” หล่อนว่า 
“ขึน้มาเถอะ” เขาบอก 
เม่ือหล่อนขึน้ข่ีหลงัเขา ชายหนุ่มก็ลกุขึน้ แล้วถาม 
“คณุถือไม้ค า้ยนัได้ไหม” 
“ได้ค่ะ” กฤตยาตอบพร้อมเอือ้มมือไปรับไม้ค า้ยนั

มาถือไว้เอง ในขณะท่ีรู้สึกถึงสองมือใหญ่ของเขาท่ีจับ
ประคองต้นขาหล่อนท่ีโอบอยู่รอบเอวเขา 
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การข่ีหลงัเขากลบัเร็วกว่าการเดินด้วยไม้ค า้ยนัจริง 
ๆ เพราะเพียงไม่นาน เขาก็พาหล่อนเดินไปถึงห้องพัก 
ก่อนท่ีชายหนุ่มจะใช้คีย์การ์ดเปิดประต ูและวางหล่อนลง
ท่ีโซฟาในห้องนั่งเล่น จากนัน้เขาก็นั่งคุกเข่าลงตรงหน้า
หล่อน ถามเสียงอ่อนโยน 

“ขาเป็นไงบ้าง” 
“ดีขึน้แล้วค่ะ ยงัเจ็บอยู่แต่ก็น้อยกว่าเม่ือวาน” 
“ดีแล้วละ อีกไม่นานคงหาย” เขาว่า คลายผ้ารัด

ข้อเท้าออกแล้วพิจารณา ก่อนจะยิม้ด้วยท่าทางพอใจเม่ือ
เห็นว่าข้อเท้าหล่อนไม่บวมแล้ว 

“หายบวมแล้ว” หล่อนว่าเสียงสัน่ สะท้านกบัสมัผสั
ท่ีเล่ือนจากข้อเท้า ลบูไล้แผ่วไปตามเรียวขา  

“คนพยาบาลเก่ง” ชายหนุ่มว่า ก้มหน้าลงจูบผะ
แผ่วไปตามเรียวขาหล่อนท่ีมือเขาสมัผสัน าไปก่อน 

กฤตยารู้สึกร้อนซู่ไปทัง้กายกับสัมผัสของเขา ยิ่ง
เม่ือเขาขยบัขึน้สูงเร่ือย ๆ จนถึงต้นขาแล้วดูดแรง ๆ ท่ีต้น
ขาด้านในหล่อนก็ถึงกับหลุดเสียงคราง ความรู้สึกหวาม
ไหวในตอนท่ีถูกจูบบนชายหาดกลบัมาอีกครัง้ ความรู้สึก
ท่ีมีบางสิ่งบางอย่างบอกหล่อนว่าหล่อนสามารถรู้สึกได้
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มากกว่านี ้ยังมีความรู้สึกท่ีวิเศษกว่านีร้อหล่อนอยู่ ท่ี
หล่อนเช่ือว่าเขาจะเป็นคนน าทางหล่อนไปพบเจอกับ
ความรู้สกึนัน้ 

ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้มายิม้ให้ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะได้

ยินเสียงครางอันน่าอายของหล่อนหรือเปล่า เขาลุกขึน้

จากท่านัง่คกุเข่า แล้วโน้มตวัเหนือหล่อน ใบหน้าลดต ่าลง

มาหาช้า ๆ ริมฝีปากคู่ท่ีเคยได้ลิม้รสมาแล้วท่ีชายหาด

เคล่ือนลงมาปิดปากหล่อนสนิทแนบ ก่อนท่ีเขาจะเร่ิมต้น

จบูท่ีคล้ายกบัว่าจะสบูสติสมัปชญัญะทัง้สิน้ทัง้ปวงไปจาก

หล่อน 

จูบครานีไ้ม่เหมือนจูบแรกท่ีได้รับท่ีชายหาดเลย 

ครานัน้หล่อนรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในหมู่เมฆ เบาสบาย

คล้ายมีลมแผ่วพดัส่ง แต่จบูครัง้นีก้ลบัท าให้หล่อนหวัหมนุ 

คล้ายอยู่ในใจกลางพายอุนับ้าคลัง่ พร้อมพดัท าลายทกุสิ่ง

อย่างท่ีขวางทาง  

ริมฝีปากชายหนุ่มบดจบูลึกล า้ ดดูดึงรุนแรงคล้าย

จะสูบเอาลมหายใจและวิญญาณไปจากหล่อน สัมผัส
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เรียกร้องและเอาแต่ใจของเขาปลุกความกระหายหิวใน

กายหล่อนให้พลุ่งพล่าน อยากตะกรุมตะกรามด่ืมกินอะไร

ก็ตามแต่ท่ีรออยู่ในเส้นทางของสมัผสัร้อนแรงนี ้ยิ่งเขาจบู

หล่อนด้วยความร้อนแรงเท่าไร กฤตยาก็ยิ่งต้องการการ

สมัผสัแตะต้องจากเขามากขึน้เท่านัน้ 

แม้จะต้องการ แต่เม่ือรู้สึกถึงมือใหญ่ท่ีเล่ือนเข้าไป

กอบกมุหน้าอกข้างหนึ่งของหล่อนแล้วบีบเคล้นไม่เบานกั

ก็ท าให้กฤตยาสะดุ้ง บางสิ่งบางอย่างบอกหล่อนว่า สมัผสั

ครานีอ้าจจะมีจดุหมายอยู่ท่ี...ครัง้แรก...ของหล่อน  

ในท่ามกลางความหวัหมนุเพราะจบูท่ีเหมือนพายุ

บุแคมของเขา เพราะความร้อนผ่าวของอุ้ งมือท่ีแตะต้อง

คลึงเคล้นความอวบอิ่มของหล่อน กฤตยายงัหลงเหลือสติ

พอจะถามตนเองว่าหล่อนพร้อมไหม จะเสียใจหรือเปล่า

หากมีอะไรเกิดขึน้ 

ไม่หรอก...หล่อนเป็นผู้ ใหญ่แล้วนะ หญิงสาวบอก

ตนเอง บิดามารดาขอแค่ให้หล่อนเป็นเด็กดี ตัง้ใจเรียน ไม่

มีแฟนในวัยเรียนอันอาจจะท าให้เสียผู้ เสียคน แต่ตอนนี ้
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หล่อนก็เรียนจบแล้ว มีงานท าแล้ว เป็นผู้ ใหญ่ท่ีรับผิดชอบ

ตนเองได้ หากหล่อนจะมีอะไรกับใคร ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีผิด 

เม่ือคิดเช่นนัน้หล่อนจึงปล่อยตวัปล่อยใจ พร้อม...และรอ

...รอการน าทางของคนท่ีช ่าชองกว่า สดุแท้แต่เขาจะพาไป 

กฤตยาไม่รู้ว่าเสือ้หล่อนหลดุออกไปจากกายตอน

ไหน เพราะเม่ือรู้ตัวอีกครัง้ หน้าอกข้างท่ีไม่ถูกมือใหญ่

กอบกุม ก็รู้สึกถึงความอุ่นร้อนของอุ้ งปากเขาท่ีครอบลง

มา ก่อนท่ีจะรู้สึกถึงสมัผสัแผ่วท่ีปลายยอด เป็นความแผ่ว

เบาท่ีส่งผลสะเทือนเลือนลัน่ ปลกุเร้าทกุประสาทสมัผสัใน

กายหล่อนให้เต้นเร่า พร้อมรู้สึกรู้สากับทุกสัมผัสท่ีรอ

หล่อนอยู่ 

หญิงสาวส่งเสียงครางเพ่ือระบายความซา่นเสียวท่ี

เกิดจากปลายลิน้ช ่าชองของเขา ก่อนท่ีเสียงครางจะ

เปล่ียนเป็นเสียงกรีดร้อง เม่ือชายหนุ่มเปล่ียนจากละเลียด

ชิมแผ่วเบาเป็นการดูดดึงหนักหน่วง หวัใจหล่อนเต้นแรง 

ทัง้จากสัมผัสท่ีพร้อมระเบิดอารมณ์ ทัง้จากความต่ืนตา

ต่ืนใจกับประสบการณ์ใหม่ ทัง้ความหวาดหวัน่หวามไหว 
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กบัสิ่งท่ีก าลงัเดินเข้าไปหา หล่อนเหมือนแมลงเม่าท่ีก าลงั

บินล้อเล่นกับเปลวไฟ แม้รู้ว่าปลายทางอาจหมายถึงการ

ถกูเผาผลาญไม่เหลือซาก แต่ไฟก็ดนู่าค้นหา จนอยากจะ

ถลาเข้าใส่ แม้อาจจะต้องแลกด้วยสิ่งส าคญัในชีวิตก็ตาม 

ริมฝีปากเขาละจากหน้าอกหล่อนข้างหนึ่งแล้ว

เคล่ือนสู่อีกข้าง มือข้างท่ีครอบครองความอวบอิ่มอยู่ก่อน

ลบูไล้ลงไปตามหน้าท้อง ส่งผ่านความรู้สึกกระสนัซ่านใน

ทกุอณเูนือ้ท่ีมืออุ่น ๆ ของเขาเคล่ือนผ่าน มือใหญ่เล่ือนลง

ไปถึงขอบกางเกงแล้วดึงลงช้า ๆ กฤตยาไม่รู้ตวัด้วยซ า้ว่า

หล่อนขยบัขาแบบไหนกางเกงถึงได้หลุดออกไปจากกาย 

เพราะรู้ตัวอีกที มืออุ่นก็ลูบไล้ผะแผ่วบริเวณเนินเนือ้

ภายใต้ชัน้ในลูกไม้ผืนบางท่ีแทบจะกัน้ความรู้สึกอะไรไม่

อยู่ กฤตยาสูดปากส่งเสียงครางกับสัมผัสท่ีท าให้หล่อน

รู้สึกคล้ายก าลังจะขาดใจตาย ก่อนท่ีหัวใจจะสั่นไหว

รุนแรง เม่ือมือของเขาหาทางเข้าไปสัมผสักับนวลเนือ้ใต้

ร่มผ้า โดยท่ีชัน้ในตวัจิ๋วยงัคงอยู่บนกาย 

ปลายนิว้ของเขาไล้แผ่วไปตามร่องรอยฉ ่าชืน้ บด
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คลึงตุ่มไตส่งความหวามไหวจนกฤตยาแอ่นหยัดส่าย

สะโพก ทั ง้ ต้องการถอยหนีจากสัมผัส ท่ีท าใ ห้ รู้สึก

เหมือนกับร่างกายหล่อนก าลงัจะระเบิดเพราะความซ่าน

เสียวท่ีเกินจะรับไหว ทัง้ ต้องการ เสนอสนองให้เขา

ปรนเปรอหล่อนด้วยปลายนิว้จนส่งหล่อนไปสุดทาง เป็น

ความรู้สึกท่ีสับสนจนร่างกายหล่อนท าได้เพียงส่ายร่อน 

ทัง้ผละหนี ทัง้ขยับเข้าหามือเขา มือท่ีก าลังขยับระรัวส่ง

ความรู้สึกหล่อนให้ค่อย ๆ ก่อตวั คล้ายลมพายุลูกใหญ่ท่ี

หมนุวนอย่างบ้าคลัง่ พร้อมพดัถล่มหากแรงส่งมากพอ 

“ปล่อยออกมายาหยี” 

เ สียงทุ้ มแหบพร่าของเขาเป็นเหมือนค าสั่ง ท่ี

ร่างกายหล่อนปฏิบตัิตามโดยไม่ผ่านการสัง่การจากสมอง 

หล่อนกรีดร้อง ความรู้สึกคล้ายมีพลงังานส่งหล่อนให้ลอย

ละลิ่วแล้วแตกกระจายเหมือนพลท่ีุถกูจดุในท้องฟ้าอนัมืด

มิด ทิ ง้ประกายระยิบระยับหลากสีท่ีค่อย ๆ ดับหาย 

หลงเหลือเพียงร่างกายท่ีไร้เร่ียวแรง อ่อนระทวยบนโซฟา 

ภายใต้รอยยิม้และสายตาสมใจของเขา 
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กฤตยาไม่สนใจแล้วว่าหล่อนก าลังอยู่ท่ีไหน ด้วย

ท่วงท่าอย่างไร ความสุขสมรุนแรงท่ีแล่นลิ่วทั่วร่างท าให้

หล่อนนอนนิ่ง ซึมซับความรู้สึกท่ีไม่เคยพบพานมาก่อน 

แต่เป็นความรู้สึกท่ีสุดแสนวิเศษอย่างท่ีจะให้อธิบายก็คง

ไม่มีค าไหนมาบรรยายความรู้สกึของหล่อนได้ 

“เก่งมากครับยาหยี” 

เสียงทุ้มท่ีดงัอยู่ใกล้หทู าให้กฤตยาลืมตามอง เห็น

ว่าชายหนุ่มโน้มตัวลงมาหา เขายังแต่งกายเรียบร้อยใน

เสือ้ผ้าชดุเดิม ในขณะท่ีหล่อนนัน้เหลือเพียงชัน้ในชิน้ล่าง

ติดกายท่ีปอ้งกนัอะไรไม่ได้ เขาช้อนอุ้มหล่อนขึน้ในวงแขน 

แล้วพาเดินจากห้องนัง่เล่น 

ดเูหมือนว่าปลายทางจะเป็นห้องพกัของเขา... 


