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สิบสี่กมุภาพนัธ ์วนัวาเลนไทน ์
จ๋าฮมัเพลงเบา ๆ ขณะจดัเตรียมปารต์ีฉ้ลองวนัแห่งความรกั

อยู่ในครวั ส าหรบัคนมีคู่ก็คงพากนัออกไปฉลองดว้ยดินเนอรม์ือ้หรู 
แลว้ต่อดว้ยกิจกรรมสิบแปดบวกในยามดกึที่บา้น สว่นเธอที่แมจ้ะไม่
มีคู่ แต่ก็ไม่ไดเ้กลียดเทศกาลวนัวาเลนไทน ์เธอกลบัชอบบรรยากาศ
อนัชื่นมื่นของมนั มองไปทางไหนก็มีแต่ความสขุสดชื่น หญิงสาวบาง
คนหอบกุหลาบช่อใหญ่ หนุ่มหล่อ ๆ เป็นตอ้งมีกุหลาบดอกสวยใน
มือ หนุ่มสาววัยมัธยมมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจติดเต็มเสื ้อนักเรียน 
บรรยากาศอบอวลไปดว้ยความรกั  ทอ้งฟ้าเป็นสีชมพ ู

“ย าแซ่บพร้อม เค้กกับช็อกโกแลตพร้อม ลุงแจ็กกับโค้ก



พรอ้ม” จ๋าพึมพ าพรอ้มชีม้ือไปยังของที่เอ่ยถึงทีละอย่าง ย ารสชาติ
จี๊ดจ๊าดที่สั่งแกรบ็เขา้มา เคก้และช็อกโกแลตของโปรด และวิสกีร้สดี 
ตอนนีก้็เหลือแค่อปปาที่รอเธออยู่ในทีวี การฉลองวันแห่งความรกั
ของจ๋าก็จะสมบรูณ ์ 

จ๋าก าลังล าเลียงอาหารไปวางที่โต๊ะหนา้ทีวีในตอนที่ไดย้ิน
เสียงเคาะประตู เมื่อเดินไปส่องดูและเห็นว่าใครยืนอยู่ก็ตอ้งขมวด
คิว้ 

“พีท?” จ๋าพึมพ า แปลกใจที่เห็นเขามายืนอยู่หนา้ประตบูา้น
เธอ ในเมื่อพีทเป็นอีกคนที่มีคู่ และในเวลานีเ้ขาควรจะอยู่ฉลองกับ
คนรกั แต่กลบัมาโผลท่ี่บา้นเธอ 

จ๋าเปิดประตแูลว้เบี่ยงตวัใหค้นที่ยืนอยู่ขา้งนอกเขา้มา สีหนา้
พีทเหมือนคนที่เพิ่งผ่านเรื่องรา้ยแรงมา หนา้เขาไม่มีรอยยิม้และซีด
เผือด ตาเขาแดง และเขาไม่เอ่ยทกัทายเธอเลยแมแ้ต่ค าเดียว 

“พีท มีอะไรหรือเปลา่ เกิดอะไรขึน้” จ๋าถามขณะเดินตามเขา
เขา้บา้น 

จ๋าเพิ่งวางจานย าลงที่โต๊ะหนา้ทีวี แต่อย่างอื่นยังคงวางอยู่
บนเคานเ์ตอรค์รวั ซึ่งเมื่อพีทเห็นแอลกอฮอลท์ี่ยังเต็มขวดของเธอ 
เขาก็หนัมาถาม  

“กินเหลา้กบัแกไดป้ะ” 
เธอพยักหนา้ให ้พีทจึงหันไปหยิบแกว้จากชั้นลงมาวางบน

เคานเ์ตอรค์รวัสองใบ หันไปเปิดตูเ้ย็นช่องแช่แข็ง ตักน า้แข็งมาใส่



แกว้ แลว้เปิดเหลา้เทลงไป ตามดว้ยน า้อดัลม ใชม้ือแตะกอ้นน า้แข็ง
ที่โผลพ่น้ของเหลวในแกว้ขึน้มาคน ๆ แลว้ยื่นแกว้หนึ่งใหเ้ธอ 

จ๋ารบัแก้วจากเขา แลว้เดินน าไปยังโซฟาในหอ้งนั่งเล่น รอ
จนเห็นพีทนั่งลงเรียบรอ้ยแลว้จึงนั่งลงบนโซฟาตวัเดียวกบัเขา ถาม
เสียงอ่อน 

“แกเป็นอะไร ทะเลาะกบัจีจีเ้หรอ” 
“เราเลิกกันแลว้” เขาตอบก่อนยกแกว้ในมือขึน้ดื่มจนเกือบ

หมดในคราวเดียว  
“แกโอเคปะ” 
เขาไม่ตอบแต่หันมาสบตาเธอ สายตาที่ดูปวดรา้วของเขา

ตอบค าถามโดยไม่ตอ้งเอ่ยเป็นค าพูด จ๋ายื่นมือขา้งที่ไม่ไดถื้อแกว้
เหลา้ไปโอบไหลเ่ขา แตะหนา้ผากกบัไหลอ่ีกขา้ง แลว้บอก 

“แกยงัมีฉนันะ” 
พีทกอดเธอแน่น ๆ แลว้เอ่ย 
“อือ กินเหลา้กนั”  
เห็นการกินเหลา้ต่างน า้ของพีทแลว้จ๋าก็ไดแ้ต่สะอืน้อยู่ในอก 

เธอรูว้่าพีทจริงจงักบัความสมัพนัธค์รัง้นีม้ากแค่ไหน เขาเคยวาดฝัน
ให้เธอฟังถึงอนาคตที่มีจีจีเ้ป็นส่วนหนึ่ง เขาคบกับจีจีม้าตั้งสองปี 
ซื่อสตัย ์มั่นคง และจรงิจงัอย่างที่เธอไม่เคยเห็นหนุ่มฮ็อตขวญัใจสาว 
ๆ อย่างเขาท ามาก่อน แต่แลว้วนันีท้ี่เป็นวนัวาเลนไทนแ์ละเขาควร
อยู่ฉลองกบัคนที่เขารกั เขากลบัมาปรากฏตวัที่บา้นเธอด้วยท่าทาง



สะบกัสะบอม เลิกกนัในวนัอื่นก็ว่าแย่แลว้ แต่เลิกในวนัแห่งความรกั
คงแย่กว่าหลายเท่า  

พีทกินเหลา้เงียบ ๆ เขาไม่ไดร้อ้งไหค้ร  ่าครวญ ไม่เล่าถึงที่มา
ที่ไปหรือรายละเอียดการเลิกราใด ๆ เขาเอาแต่ยกแก้วขึน้ดื่มแก้ว
แลว้แกว้เล่า ตอนแรกเขาก็เดินไปผสมเหลา้ในครวั แต่ตอนหลงัเขา
หยิบขวดเหลา้มาวางบนโต๊ะหนา้โซฟา แลว้ก็ดื่มแบบเพียว ๆ ออน
เดอะรอ็กส ์ไม่เสียเวลาเดินไปผสมอีก  

จ๋าดื่มไปกับเขา ใหเ้ขารูว้่าไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยงัมีเธอ เพื่อน
สนิทที่เติบโตมาดว้ยกนั พีทเคยอยู่บา้นหลงัขา้ง ๆ ก่อนที่บิดามารดา
ของเขาจะย้ายบ้านไปในตอนที่เขาและเธอเรียนจบชั้นมัธยม ซึ่ง
แม้ว่าจะไม่ไดเ้ป็นเพื่อนบ้านกันแลว้ แต่พีทกับเธอก็ยังคบหาเป็น
เพื่อนสนิทต่อมา  

เธอและเขาสอบเขา้เรียนมหาวิทยาลยัเดียวกันเพียงแต่คน
ละคณะ กระนัน้เธอกบัเขาก็สนิทสนมตวัติดกนั จนหลายหนที่สาว ๆ 
ของเขามาหาเรื่องเธอ เพราะคิดว่าเธอแอบชอบเขา ซึ่งที่คนอื่น ๆ คิด
ว่าเธอแอบชอบเขา ไม่ใช่คิดว่าเขาและเธอเป็นแฟนกันแม้จะตัว
ติดกนัก็เพราะว่าพีทเป็นหนุ่มฮ็อต หล่อ สงู กลา้มแน่น ในขณะที่เธอ
นั้นอ้วนเตีย้แถมยังเฉ่ิมเบ๊อะ จึงไม่มีทางที่เธอจะเป็นแฟนกับพีท 
เป็นไดเ้พียงคนแอบชอบและหาทางอยู่ใกล ้ๆ เขาเท่านัน้ 

แม้เธอจะเฉ่ิมเบ๊อะในสายตาใคร ๆ แต่พีทกลับมองข้าม
ภาพลักษณ์ภายนอกของเธอ เขาไม่เคยเอาจุดดอ้ยของเธอมาลอ้ 



ตอนเด็ก ๆ ที่เธอถูกเพื่อนลอ้เขายงัเคยช่วยไล่เตะเพื่อนพวกนัน้เสีย
ดว้ยซ า้ พีทเป็นเพื่อนที่ดีที่เธอคบหาและรกัอย่างสนิทใจ แมจ้ะเรียน
จบท างานไปแล้ว เธอและเขาก็ยังคบหากันเหนียวแน่น อาจมี
บางครัง้ที่เขาห่างหายไปใชช้ีวิตหรือมีคนรกั แต่ในเวลาที่เขาไม่มีใคร 
เขาก็มกัจะมาหาเธอ มากินนอนเหมือนกบัเป็นบา้นของตวัเองเสมอ 
จ๋ารูส้ึกเหมือนเขาเป็นครอบครวัที่ยงัเหลืออยู่ของเธอ หลงัจากที่พ่อ
แม่จากไปเพราะประสบอบุตัิเหตเุมื่อสามปีก่อน หลังเธอเรียนจบไม่
นาน 

ตอนพ่อกบัแม่เสียทิง้เธอใหอ้ยู่คนเดียว พีทมาอยู่ที่บา้นนีก้บั
เธอตั้งหลายเดือน เขาไม่ได้มาอยู่เพื่อดูแลเธอแบบเพื่อนผูแ้สนดี
เหมือนพระรองในซีรีสเ์กาหลอีะไรอย่างนัน้ เขาเป็นเพื่อนที่ปากเสีย ง่ี
เง่า เอาแต่ใจ และใชง้านเธอเยี่ยงทาส แต่เธอก็ซาบซึง้ในน า้จิตน า้ใจ
ของเขา เขาอยู่กับเธอจนแน่ใจว่าเธออยู่ดว้ยตัวเองไดจ้ึงไดจ้ากไป 
กระนั้นก็มาเยี่ยมหาอยู่เนือง ๆ จนเขาเริ่มคบกับจีจี ้เขาจึงเริ่มห่าง
หายไปจากบา้นหลงันี ้นาน ๆ จึงจะโผลห่นา้มาใหเ้ห็นสกัทีหนึ่ง 

จ๋ามองเหลา้ที่พรอ่งไปเกินครึ่งขวดและพีทที่นั่งโงนเงนทั้ง ๆ 
ที่มือยงัถือแกว้เหลา้อยู่แลว้บอกพลางดงึแกว้ออกจากมือเขา 

“แกกินเหลา้เยอะเกินไปแลว้ ไปนอนดีกว่านะ” 
พีทท าท่าจะถลาตามแก้วเหลา้ แต่กลับโงนเงน เอนมาซบ

เธอ ก่อนที่เขาจะยกแขนกอดเธอแน่น ตวัเขาสั่นสะทา้น และจ๋าก็รูว้่า
เขาก าลงัรอ้งไห ้แมจ้ะไม่มีเสียงสะอกึสะอืน้ก็ตาม  



จ๋ายกมือขึน้โอบเขา ลูบหลังลูบไหล่ เอ่ยปลอบเจือสะอืน้ 
รอ้งไหเ้จ็บปวดไปกบัเขา 

“ไม่เป็นไรนะพีท ฉันอยู่นี่ ใครไม่รกัแก แต่ฉันรกัแกนะ อย่า
รอ้ง”  

พีทกอดเธอนิ่งอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานกว่าเขาจะเงยหน้าขึน้
และคลายออ้มแขนแลว้ท าท่าจะลกุขึน้ แต่แลว้กลบัเอนตวัลงมาหา
เธออีก จ๋าถอนหายใจ รูว้่าเขาคงเดินไปนอนเองไม่ไดแ้น่ จึงลุกขึน้ 
ยกแขนเขาพาดบ่า แลว้พากา้วเดิน 

การพาคนเมาที่เดินไปขา้งหนา้สองกา้วถอยหลงัหนึ่งกา้วอีก
ทัง้ยงัทิง้น า้หนกัตวัเกือบทัง้หมดมาที่เธอในขณะเดินไปดว้ยกนัไม่ใช่
งานง่าย แต่ในที่สดุจ๋าก็พาพีทเขา้ไปถึงหอ้งนอนแขกที่เป็นหอ้งนอน
เขาทกุครัง้ที่มาคา้งกบัเธอจนได ้ 

จ๋าพาเขาเดินเขา้ไปจนถึงเตียง ก่อนปล่อยใหเ้ขาลม้ลงนอน
เหยียดยาว จากนัน้ช่วยถอดถงุเทา้ใหเ้ขา เห็นกางเกงยีนที่เขาใส่อยู่
แลว้ก็คิดว่าคงนอนไม่สบาย จึงยื่นมือไปปลดตะขอ รูดซิป ก่อนหัน
หนา้ไปอีกทางแลว้ดึงกางเกงยีนออกจากตัวเขา ก่อนดึงผา้ห่มมา
คลมุให ้

“นอนนะ พรุ่งนีค้่อยคุยกัน” เธอบอกแลว้หมุนตัว ตั้งใจจะ
เดินออกจากหอ้ง แต่กลบัโดนคนเมาควา้มือไว ้

“จ๋า” 
“หือ” 



“นอนดว้ยกนันะ” 
“ไม่เอา ตวัแกเหม็นเหลา้ แหวะ” เธอว่า ดึงมือเขาออกจาก

มือเธอ แต่เขากลบัพลิกมือแลว้จับแขนเธอ ดึงจนเธอลม้ลงไปนอน
บนตวัเขา ก่อนที่เขาจะพลิกตวั ท าใหเ้ธอนอนหงายอยู่บนเตียงโดยมี
ตวัเขานอนทบัอยู่ดา้นบน 

“อีพีท ปลอ่ย ท าบา้ไรเนี่ย” เธอโวยวาย แมจ้ะสนิทกนั เติบโต
มาดว้ยกัน กอดกันมานบัครัง้ไม่ถว้น แต่เธอไม่คิดว่าการนอนอยู่ใน
ออ้มกอดเขาบนเตียงแบบนีเ้ป็นเรื่องสมควร  

“ฉันไม่อยากนอนคนเดียว” พีทพดูเสียงน่าสงสาร น่าสงสาร
...จนเธอเกือบใจอ่อน 

“นอนคนเดียวที่ไหน ฉันก็นอนอยู่หอ้งขา้ง ๆ” เธอบอกเสียง
อ่อน  

“มนัไม่เหมือนกนั” พีทพมึพ า  
พีทยื่นมือมาลูบผมเธอ ก่อนจะใช้หลังนิ ้วชี ้ไล้แก้มเธอ 

สายตาเขามองลึกเข้ามาในตาเธอ จ๋ามองเห็นความสับสนและ
เจ็บปวดฉายอยู่ในนั้นอย่างชัดเจน และมันท าใหใ้จที่เริ่มอ่อนแลว้
อ่อนยวบลงเรื่อย ๆ พีทเลื่อนสายตามามองที่ริมฝีปากเธอ เขากลืน
น า้ลาย ก่อนเอ่ยเสียงเบา “นะจ๋า” ก่อนที่ใบหนา้เขาจะเคลื่อนลงมา 
แนบรมิฝีปากอุ่นนุ่มลงบนปากเธอ 
  



 
 
 
 
 

๒ 
 
 

พีทรูส้ึกตัวตื่นพรอ้มกับร่างอุ่นนุ่มที่ก่ายเกยอยู่ มือเขาเริ่ม
ป่ายเปะปะ ลูบไลผ้ิวเนียนนุ่มละมนุมือโดยไม่ลืมตา แต่สมัผสันัน้ก็
ปลุกบางอย่างใหค้่อย ๆ ตื่นขึน้จากความหลับใหล มือเขาเคลื่อน
จากหนา้ทอ้ง ขึน้ไปตามล าตวั ก่อนจะหยดุลงที่ความกลมกลึงอวบ
อิ่ม เขาคลงึเคลน้เบา ๆ สง่เสียงครางในล าคออย่างพอใจ ชอบสมัผสั
นุ่มหยุ่นดีดเดง้และเต็มไมเ้ต็มมอื พีทลืมตาเมื่อรูส้กึถึงบางอย่างที่ผดิ
แผกไป…  

ท าไม...ถึงไดเ้ต็มไมเ้ต็มมือผิดปกติ! 
“เฮย้!” เขารอ้งอทุานอย่างตกใจเมื่อเห็นว่าเจา้ของความอวบ

อิ่มเต็มไมเ้ต็มมือนั่นไม่ใช่แฟนอย่างที่คิด อีกทัง้เขาก็เพิ่งนึกไดว้่าเขา
ไม่มีแฟนแลว้ดว้ย 



พีทกระโดดลงไปยืนขา้งเตียง ในขณะที่เสียงรอ้งและเสียง
กระโดดของเขาปลกุคนบนเตียงใหต้ื่นดว้ยเช่นกนั 

“กรีด๊ดดดดด” จ๋ากรีดรอ้งเมื่อตื่นขึน้มาพบชีเปลือยหวัยุ่งยืน
อยู่ขา้งเตียง ปากก็ว่า ขณะโยนหมอนใหเ้ขา “อีพีท อีบา้ แกมายืนแก้
ผา้ท าอะไรอยู่ตรงนี”้ 

พีทหยิบหมอนขึน้มาปิดนอ้งชายที่ตอนนีค้อพบัคออ่อนลงไป
อีกครัง้เพราะความตกใจ ก่อนจะเขมน้มองคนบนเตียง ก่อนอุทาน
เสียงแผ่ว 

“จ๋า...” เขาใจหายวาบเมื่อเริ่มจะเขา้ใจสถานการณ์ อีกทั้ง
ความทรงจ าเมื่อคืนก็หลั่งไหลเขา้สูส่มอง “เมื่อคืน...เรา”  

“แกใส่เสือ้ผ้าก่อน” คนบนเตียงบอกเขา ส่วนตัวเธอนั้นก็
ไม่ไดอ้ยู่ในสภาพที่ต่างกบัเขาสกัเท่าไร เพียงแต่เธอก าลงักอดผา้ห่ม
ปกปิดรา่งกายอยู่ กระนัน้บ่าไหลท่ี่โผลพ่น้ผา้ห่มออกมาก็บอกใหรู้ว้่า
ภายใตผ้า้ห่มนัน้มีแต่เนือ้ตวัเปลือยเปลา่ลว้น ๆ แถมยงัรอยแดง ๆ ที่
อาจจะเป็นฝีมือเขานั่นก็ยืนยันเกินพอว่าเมื่อคืนนี ้เกิดอะไรขึน้
ระหว่างเขาและเธอ 

พีทกม้หาเสือ้ผา้ที่หล่นอยู่บนพืน้แลว้หยิบขึน้มาสวม ยกมือ
เสยผมลวก ๆ ก่อนหนัไปหาคนบนเตียง ถามค าถามที่ไม่อยากไดย้ิน
ค าตอบ 

“จ๋า เมื่อคืน เรา...แก...ฉนั...” 
“เออ!” จ๋าโพล่งออกมาก่อนที่พีทจะถามจบ เธอเงยหนา้มอง



เขา น า้ตาคลอเหมือนคนจะรอ้งไห ้ 
“ท าไมวะ” พีทโวย 
“ท าไมอะไร” 
“ท าไมเป็นแบบนี ้เรา...นอนดว้ยกันไม่ไดเ้วย้ เราท าแบบนี ้

ไม่ได้” เขาพูดอย่างสับสน ความรูส้ึกภายในตีกันรุนแรง ทั้งตกใจ 
เสียใจ และโกรธ “ท าไมแกไม่หา้มวะ ทุกทีฉันจะท าอะไรไม่ดีแกก็
หา้มตลอด แลว้ท าไมคราวนีไ้ม่หา้ม” 

“แกโทษฉันเหรอ” จ๋าถามเสียงสงู สีหนา้เหมือนไม่อยากเชื่อ 
ก่อนจะโยนหมอนอีกใบใส่เขา พดูดว้ยน า้เสียงกรุน่โกรธ “โทษฉันได้
ไงวะ แกคนเริ่มไม่ใช่เหรอ” 

พีทเถียงไม่ออก ใช่...เขาเป็นคนเริ่ม จ าไดอ้ย่างชดัเจนเลยว่า
เธอก าลังจะเดินออกไปจากห้อง แต่เป็นเขาเองที่ขอให้เธอนอน
ดว้ยกนั แลว้ก็รัง้เธอไว ้แลว้ก็...จบูเธอ 

จ๋าควรหา้มเขา! พีทยังท าใจใหย้อมรบัไม่ไดว้่าเขานอนกับ
ผู้หญิงที่ เขาไม่ควรนอนด้วยที่สุดไปแล้ว และไม่มีอะไรจะมา
เปลี่ยนแปลงความจริงขอ้นีไ้ปได ้จึงรูส้ึกโกรธแคน้และโทษทกุอย่าง 
ท าใจยอมรบัไม่ไดว้่าเป็นเขาเองที่ท  าใหเ้กิดเหตกุารณน์ีข้ึน้ 

“แกจะไปไหน” จ๋าถามในขณะที่เขาเดินออกจากหอ้ง 
“ไม่รู”้ เขาตอบแลว้เดินออกจากหอ้งโดยไม่หันกลบัไปมอง

คนบนเตียงอีก และเขาก็ไม่รูจ้รงิ ๆ ว่าเขาก าลงัจะไปไหน 
 



จ๋ามองตามประตูที่ ปิดลงแลว้ทิง้ตัวลงนอนหงายบนเตียง 
น า้ตาที่กลัน้ไวไ้หลออกมาทางหางตา เธอเองก็เสียใจกบัสิ่งที่เกิดขึน้ 
แต่ก็ไม่คิดโทษใคร เพราะเธอก็ไม่ไดห้า้มพีทจรงิ แต่เขาก็ไม่ควรโทษ
เธอเพียงคนเดียวหรือเปลา่ ในเมื่อก็ท าดว้ยกนั เขาเป็นคนเริ่มดว้ยซ า้ 
คิดแลว้ก็โกรธขึน้มาอีก  

“ไอบ้า้เอ๊ย ไปแลว้อย่ากลบัมาใหเ้ห็นหนา้อีกนะ” เธอพดูบ่น
อยู่คนเดียว รูว้่าคนที่เดินออกไปจากหอ้งไม่มีทางไดย้ิน ป่านนีเ้ขาคง
ออกไปจากบา้นเธอแลว้ 

จ๋าลกุขึน้ กวาดตามองหาเสือ้ผา้ ก่อนจะพบว่าตกอยู่บนพืน้
ไม่ห่างจากเตียงนกั จึงกา้วลงจากเตียงไปหยิบขึน้มาสวมโดยไม่สวม
ชุดชัน้ใน เพราะตอ้งการสวมเพียงเพื่อไม่ใหโ้ป๊จนท าอะไรไดส้ะดวก
ขึน้เท่านัน้ 

เธอก าลังจะปูที่นอนที่ยับย่นใหต้ึงใหม่ แต่เมื่อเห็นร่องรอย
คราบหลกัฐานของเหตกุารณเ์มื่อคืนนีก้็ท  าใหถ้อนหายใจยาว ดึงผา้
ปูเตียงออกกองที่พืน้ ก าลังจะหอบไปใส่ตะกรา้  แต่คราบบนผา้ปูก็
เตือนใหน้ึกบางอย่างขึน้มาได ้

เมื่อคืนเธอกบัพีทนอนดว้ยกนัโดยไม่ไดป้อ้งกนัเลย! 
“บ้าเอ๊ย!” จ๋าสบถ โกรธทั้งตนเองและพีทที่ท  าอะไรลงไป

อย่างไม่มีความรบัผิดชอบต่อตนเองเลย แต่จะโทษทัง้ตนเองและพีท
ก็ไม่ได้อีกนั่นละ เธอไม่มีแฟนและไม่ได้มีถุงยางอนามัยเก็บไวใ้น
บา้น ในขณะที่พีทเขามาหาเธอ ก็ไม่มีเหตผุลใหเ้ขาพกเหมือนกนั แต่



ดนัมานอนดว้ยกนัเสียได ้
จ๋าถอนหายใจยาว ตดัสินใจอาบน า้แต่งตวั ออกไปท าธุระที่

เรง่ด่วนที่สดุก่อนค่อยกลบัมาซกัผา้ปทูี่นอนตามที่ตัง้ใจ  
หลังอาบน า้แต่งตัวเสร็จจ๋าเดินออกไปยังห้องนั่งเล่น เห็น

ขวดเหลา้ที่ยงัมีเหลา้เหลืออยู่เล็กนอ้ยวางอยู่บนโต๊ะหนา้โซฟา และ
แกว้สองใบที่เขาและเธอใชด้ื่มเมื่อคืนนีก้็ไดแ้ต่ถอนหายใจ ก่อนเดิน
เอาขวดเหลา้ไปเก็บในตู ้เอาแกว้ไปวางในอ่างลา้งจานในครวั แลว้
จึงออกจากบา้น  

จ๋าขับ ‘เต่านอ้ย’ ซึ่งเป็นรถยนตโ์ฟลก์สวาเกนสีฟ้าพาสเทล
อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอออกไปหารา้นขายยาที่อยู่ห่างบ้าน
ออกไป เพราะเธอรูจ้ักมักคุน้กับพนักงานที่รา้นหนา้ปากซอยจนไม่
กลา้ไปซือ้ยาที่เป็นสว่นตวัในระดบันี ้ท าใหใ้ชเ้วลาไปชั่วโมงกว่าจึงได้
กลบัเขา้บา้นอีกครัง้ 

จ๋ากินยาแลว้เริ่มลงมือท างาน ซกัผา้ปูที่นอนและผา้ห่มที่มี
คราบหลกัฐานของเหตกุารณเ์มื่อคืนทัง้หมด เสร็จแลว้ก็มาท าความ
สะอาดบา้น ท าความสะอาดครวัจนสะอาดเอี่ยม และเมื่อไม่มีอะไร
ท าแลว้เธอจึงเอนตวัลงนอนบนโซฟาอย่างหมดเรี่ยวแรง น า้ตาไหล
อยู่เงียบ ๆ เมื่อมือไม่ตอ้งท าอะไรแลว้ สมองก็หยดุคิดถึงเหตกุารณท์ี่
เกิดขึน้ไม่ไดเ้ลย 

จ๋ารูว้่าเธอไม่ใช่เด็ก ๆ แลว้ เรียนจบ มีงานท า เลีย้งตวัเองได ้
จะมีความสัมพันธ์กับใครก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การมีครัง้แรกกับ



เพื่อนสนิทที่เธอรูส้กึเหมือนเขาเป็นครอบครวั และเกิดจากความเมา
ก็ท าใหอ้ดรูส้กึแย่ไม่ได ้หากเธอไปพลาดพลัง้กบัคนอื่น จ๋ารูว้่าเธอจะ
โทร. หาพีท และเขาจะมาหา มาใหเ้ธอกอดคอรอ้งไห ้ปลอบประโลม 
อย่างทุกครั้งที่เขาท าเวลาเธอมีเรื่องเสียใจ แต่คราวนี ้คนที่เธอมี
ประเด็นด้วยกลับเป็นเขา และดูเหมือนว่าพีทจะรับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ไม่ไดม้ากกว่าเธอเสียอีกจนหนีไปไหนแลว้ก็ไม่รู ้ซึ่งในตอนที่
ประตูปิดลงตามหลงัเขา จ๋าก็รูส้ึกว่าเธออยู่ตวัคนเดียวในโลกอย่าง
แทจ้รงิ  

พีททิง้เธอไปแลว้... 
 
หากจะใหม้องหาขอ้ดีของความวุ่นวายที่เกิดขึน้ในชีวิตเธอ 

จ๋าก็คงตอ้งขอบคุณที่ในคืนที่พีทมาหาเธอจนน าไปสู่เหตุการณต์่าง 
ๆ นัน้เป็นคืนวันศุกร ์ท าใหเ้ธอมีเวลานอนรอ้งไหโ้ง่ ๆ อยู่สองวนัใน
วันหยุด เมื่อถึงวันจันทรท์ี่ตอ้งไปท างาน ก็ท าใหเ้ธอพอจะปรบัตัว
ปรบัใจออกไปท างานอย่างเป็นผูเ้ป็นคนกบัเขาไดแ้ลว้  

ตลอดเวลาสองวนัที่ผ่านมา พีทเงียบหายไป เขาไม่โทรศพัท์
มา ไม่ส่งขอ้ความ ไม่กลบัมาหาเธอ เหมือนเขาหายสาบสญูไปจาก
โลกนีแ้ลว้ จ๋าไดแ้ต่ก่นด่าตนเองอยู่ในใจ เธอเคยไดย้ินมาจากไหนไม่
รูว้่าอย่านอนกับเพื่อน เพราะจะท าให้เสียเพื่อน แลว้พีทไม่ใช่แค่
เพื่อน แต่เขาเป็นเพื่อนสนิท เป็นเหมือนพี่ชาย น้องชาย เป็น
ครอบครวัที่ยังเหลืออยู่ของเธอ เธอกลับไปนอนกับเขา และตอนนี ้



เธอก็เสียเขาไปแลว้ 
แมว้นันีจ้ะรวบรวมสติมาท างานได ้แต่จ๋าก็ท างานผิดพลาด

หลายครัง้ งานบญัชีที่ตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบ เมื่อคนท าไม่มี
สมาธิ ก็ท าใหต้วัเลขไม่ลงตวัจนตอ้งอยู่แก้งานจนค ่า เลยเวลาเลิก
งานไปตั้งหลายชั่วโมง แต่ในที่สุดจ๋าก็ส่งรายงานที่ตอ้งส่ง และได้
กลบับา้นเสียที  

เมื่อถึงบ้านจ๋าก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าไฟในบ้านสว่าง
เหมือนมีคนอยู่ ใจกระหวดัไปถึงพีท ก็มีแต่พีทที่จะเขา้บา้นในตอนที่
เธอไม่อยู่ได ้เมื่อคิดเช่นนัน้จึงเรง่ฝีเทา้เดินตรงไปยังหนา้บา้น แต่ยงั
ไม่ทนัถึงก็ชะงกั...หากเป็นขโมยละ่ 

จ๋ายืนละลา้ละลงัอยู่หนา้ประต ูและขณะที่ตดัสินใจยื่นมือไป
ไขกญุแจนั่นเอง ประตกู็เปิดออก 

“พีท” 
 

  



 
 
 
 
 

๓ 
 

 
จ๋าสบตากบัคนที่ยืนอยู่ในบา้น เขามีสีหนา้เกอ้กระดาก เธอ

เองก็รู ้สึกไม่ต่างกับสีหน้าเขา แม้จะยินดีที่เห็นเขา แม้จะอยาก
กระโดดกอด อยากใหเ้ขาปลอบประโลมแค่ไหน แต่เธอก็ท าไดเ้พียง
เสหลบตา แลว้เดินเขา้บา้น โดยที่เขาเบี่ยงตวัเปิดทางให ้ 

เธอเดินเอากระเป๋าไปวางบนโซฟาในห้องนั่งเล่น ก่อนเดิน
เขา้ไปในครวั ไดย้ินเสียงพีทปิดประตแูลว้เดินตามหลงัมา เธอเดินไป
รนิน า้ด่ืม พอหมนุตวักลบัมา ก็พบว่าพีทยืนอยู่ขา้งหลงั 

“ท าไมกลบัค ่าจงั” เขาถามเสียงเบา 
“งานเยอะ” 
“กินอะไรมาหรือยงั” 
จ๋ามองสบตากับเขา พยายามคน้หาอะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ใน



นัน้ ก่อนถามเสียงแข็ง 
“มาท าไม” 
พีทมองสบตากบัเธอ สีหนา้รูส้กึผิด เขาถอนหายใจยาว ก่อน

เอ่ย 
“ขอโทษที่วนันัน้พดูไม่ดี ฉนัไม่ไดโ้ทษแกนะ ฉนัแค่ตกใจ เลย

พดูอะไรหมา ๆ ไปหน่อย” 
ค าพดูของเขาท าใหน้ า้ตาที่แหง้ไปแลว้พรั่งพรูออกมาอีกครัง้ 

ซึ่งดเูหมือนจะท าใหพ้ีทตกใจจนอทุานลั่น 
“เฮย้! รอ้งไหท้ าไม” และเมื่อเธอยงัไม่ยอมหยดุรอ้งไห ้เขาก็

ยื่นมือมารัง้บ่าเธอเขา้หาตวั “มานี่มา” 
จ๋าโถมตวัเขา้สูอ่อ้มกอดเขา รอ้งไหก้บัอกเขาอย่างที่อยากท า

และคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสอีกแลว้ เพราะเขาหนีไปแลว้เงียบหาย
เหมือนตายจาก เมื่อเขามายืนอยู่ในบา้นอีกครัง้ ดึงตัวเธอไปกอด
อย่างที่เขามกัจะท าเมื่อตอ้งการปลอบประโลมเธอ ก็ท าใหจ้๋าปล่อย
ตวัท าตามที่หวัใจตอ้งการทนัที 

เธอพดูอูอ้ีอ้ยู่กบัอกเขา 
“ไอห้มาพีท ฉันนึกว่าแกทิง้ฉันไปแลว้ ถา้แกทิง้ฉันนะ ฉันจะ

สาปส่งให้แกตายห่าตายโหง ตกนรกหมกไหม ้ไม่ได้ผุดไดเ้กิดอีก
เลย” 

พีทหวัเราะเมื่อไดย้ินค าพดูเธอ เขายกมือขึน้ลบูผมเธอ แลว้
บอก 



“ทิง้ไดย้ังไง ฉันไม่มีวันทิง้แกไปไหนอยู่แลว้ แค่ตกใจแลว้ก็
หนีไปตัง้หลกัเอง” เขามองหนา้เธอ ยกมือขึน้เสยผมที่ระใบหนา้ออก
ให ้แลว้ถาม “ว่าแต่ยงัไม่ตอบเลย กินอะไรมาหรือยงั” 

“ยงั” 
“ท าไมละ่ เย็นมากแลว้นะ” 
“กินไม่ลง” จ๋าตอบตามตรง ตัง้แต่เกิดเรื่องเธอก็กินอะไรไม่

ลง ก็ใครจะไปกินอะไรลงล่ะ ในเมื่อคิดว่าคนคนเดียวในชีวิตที่
เหลืออยู่ของเธอไดท้ิง้เธอไปแลว้ 

พอเธอตอบไปอย่างนัน้พีทก็ท าสีหนา้รูส้ึกผิดจนเธอสงสาร 
ตอนเกิดเรื่องเขาก็พดูหมา ๆ จนเธอโกรธ แต่พอตอนนีล้ะกลบัมาท า
หนา้ส านึกผิด แลว้เธอก็อดใจอ่อนไม่ได ้ไอท้ี่คิดว่าโกรธจนไม่อยาก
ใหเ้ขากลบัมาใหเ้ห็นหนา้อีกก็ไม่ใช่เสียแลว้ 

“ขอโทษจรงิ ๆ นะ” 
“อือ ช่างมนัเถอะ” 
พีทมีสีหน้าดีขึน้เมื่อเธอว่าอย่างนั้น เขาชวนด้วยน า้เสียง

กระตือรือรน้  
“งัน้ออกไปหาอะไรกินกนัไหม” 
“ไม่เอาอะ้ เหนื่อย” 
“อา้ว แต่แกยงัไม่ไดก้ินอะไรเลยนะ ไม่หิวเหรอ” 
“หิว แต่เหนื่อย ไม่อยากออกไปไหน” 
พีทท าท่าคิดนิดหนึ่งแลว้ว่า 



“งัน้สั่งแกรบ็ก็ได ้แกไปอาบน า้ไป เดี๋ยวฉนัสั่งขา้วรอ” 
จ๋าพยกัหนา้ให ้ก่อนเดินไปหยิบกระเป๋าบนโซฟาแลว้เดินเขา้

หอ้งของตน จัดการอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้ ไม่นานก็กลับออกมาใน
หอ้งนั่งเล่นอีกครัง้ เห็นพีทก าลังนอนเล่นโทรศัพท ์ในขณะที่ก็เปิด
โทรทศันไ์วด้ว้ย หญิงสาวเดินไปยืนเทา้สะเอวมอง แลว้ถาม 

“ดไูหมเนี่ยทีวี” 
พีทละสายตาจากโทรศัพทม์ือถือในมือเงยหนา้มามองเธอ 

ก่อนขยบัตวัลกุนั่ง แลว้บอก 
“ปิดก็ได”้ 
จ๋าเดินไปหยิบรีโมตมากดปิดทีวี ก่อนเดินไปนั่งลงบนโซฟา

อีกตวั แลว้ถาม 
“แกเป็นไงมั่ง” 
“เป็นไงเรื่องอะไร” พีทถามกลบั พรอ้มวางโทรศพัทม์ือถือลง

บนโต๊ะ 
“ก็เรื่องที่เลิกกบัจีจี”้ จ๋าตอบ เรื่องที่ท  าใหเ้ขาและเธอกินเหลา้

จนเมา จนท าอะไรอย่างที่ไม่ควรท าลงไปอย่างไรเลา่ 
พีทยกัไหล ่มองหนา้เธอ สีหนา้จรงิจงั 
“เรื่องนัน้ไม่ส  าคญัแลว้หรือเปลา่วะ” 
“อา้ว” 
“ตอนนีเ้รื่องส าคญัที่สดุก็คือเรื่องของเรา” 
จ๋าหัวใจกระตุกเมื่อไดย้ินค าว่า ‘เรื่องของเรา’ จากปากพีท 



ระหว่างเขาและเธอมันไม่ควรมี ‘เรื่องของเรา’ หรือเปล่า ส่วนเรื่อง
อุบัติเหตุในคืนนั้นก็แค่ท าเป็นลืม ๆ มันไปก็ได้ เธอต้องการใหทุ้ก
อย่างกลบัมาเป็นเหมือนเดิม พีทยังเป็นเพื่อนสนิท เป็นคนที่เธอถือ
ว่าเป็นคนในครอบครวัเหมือนเดิม ไม่ใช่คนที่... จ๋าไม่อยากนึกถึงว่า
เขาและเธอท าอะไรจึงตดับท 

“มนัไม่มีเรื่องของเราอะไรทัง้นัน้แหละ” 
“หมายความว่าไง” พีทถาม มองหนา้เธอ คิว้ขมวดมุ่น 
“ก็ไอเ้รื่องนัน้ มันไม่ไดส้  าคัญอะไรหรอก แกลืมมันไปเถอะ 

ฉนัก็จะลืมเหมือนกนั” 
“ไดไ้งวะ เรื่องส าคัญแบบนั้นใครจะไปแกลง้ลืมได”้ พีทว่า

เสียงไม่พอใจ 
“ก็แลว้จะใหท้ ายงัไง เรื่องมนัเกิดไปแลว้ กลบัไปแกไ้ขอะไรก็

ไม่ได้แลว้” จ๋าถามอย่างไม่พอใจบ้าง มีอะไรที่เธอท าได้นอกจาก
แกลง้ลืม ๆ ไปว่ามนัเกิดขึน้อีกหรือ 

เสียงออดหนา้ประตขูดัจงัหวะพีทที่ก าลงัจะอา้ปากพดู จ๋าจึง
เดินไปที่หนา้ประตทูนัที ปากก็บอก 

“แกรบ็มาแลว้” 
พีทเดินตามมาช่วยรบัอาหารจากพนักงาน ซึ่งเมื่อกลบัไปที่

หอ้งครวัอีกครัง้ จ๋าก็หยิบจานออกมาจากตู ้จัดอาหารใส่จานแลว้นั่ง
ลงรบัประทาน เมื่อเห็นพีทท าท่าเหมือนอยากพดูต่อที่คยุกนัคา้งไว ้ก็
บอก 



“กินขา้วก่อนเถอะ เดี๋ยวค่อยคยุ” 
พีทเมม้ปากแต่ก็ไม่พูดอะไร เขากินขา้วไปเงียบ ๆ แต่จ๋าก็

เห็นว่าเขามองเธออยู่ตลอดเวลา จนรูส้กึว่าอาหารเริ่มฝืดคอ 
“อิ่มแลว้เหรอ” พีทถามเมื่อเห็นเธอยกน า้ขึน้ดื่ม 
อยากพดูตอกหนา้นกัว่าเพราะเขามองท าใหเ้ธอกินขา้วแทบ

ไม่ลง แต่ไม่อยากสรา้งปัญหา จึงพยกัหนา้ใหพ้รอ้ม ๆ กบัรวบชอ้น 
“กินไปนิดเดียวเอง” พีทว่าเสียงอ่อน “กินอีกหน่อยสิ” 
“อิ่มแลว้” 
พีทไม่ไดค้ะยัน้คะยออีก เขากินขา้วไปเงียบ ๆ จนอิ่มเขาก็ลกุ

ขึน้เก็บจานไปวางในอ่างลา้งจาน จ๋าจึงเดินตามไปช่วย แต่เขาหนัมา
บอก 

“ไปนั่งเถอะ เดี๋ยวลา้งเอง” 
เมื่อเขาบอกเช่นนัน้จ๋าก็ไม่ไดด้ึงดนั เธอเดินไปนั่งที่โซฟาใน

หอ้งนั่งเลน่ เปิดโทรทศันเ์อาเสียงเป็นเพื่อน โดยไม่ไดส้นใจดรูายการ
บนจอเลย เพราะในหวัคิดวุ่นวายสบัสน หวาดหวั่นกบัความคิดของ
พีท ไม่รูว้่าเขาคิดอะไรอยู่ และท าไมจึงไม่ยอมแสรง้ว่าเรื่องนัน้ไม่ได้
เกิดขึน้อย่างที่เธอพยายามท าดว้ย เธอไม่อยากใหพ้ีทใหค้วามส าคญั
กบัเรื่องคืนนัน้ เธออยากใหท้กุอย่างระหว่างเธอและเขากลบัมาเป็น
เหมือนเดิม เป็นเพียงเพื่อนสนิทที่มีแต่ความรกัและปรารถนาดีใหก้นั 
เช่นที่เป็นมาตลอดก่อนที่จะเกิดเหตกุารณใ์นคืนนัน้ 

จ๋าสะดุง้เมื่อโซฟาขา้งตัวยวบลง หันไปมองก็เห็นพีทนั่งอยู่



ใกล ้ๆ มองเธอดว้ยสีหนา้จรงิจงั 
“เราตอ้งคยุกนันะจ๋า” 
“จะมีอะไรใหค้ยุอีก เรื่องมนัเกิดไปแลว้” 
“ก็เพราะมนัเกิดไปแลว้น่ะสิ ถึงตอ้งคยุ” 
“คยุแลว้ไดอ้ะไร มนัเกิดไปแลว้ ยอ้นกลบัไปแกไ้ขอะไรไม่ได้

แลว้ คยุแลว้แกกบัฉนัก็ท าอะไรไม่ไดอ้ยู่ดี” 
“ท าไดส้ิ” 
“ท าอะไร” จ๋าถามไปอย่างนัน้ แต่ค าตอบของพีทก็ท าเอาเธอ

ตกใจแทบตกโซฟา 
“ไปจดทะเบียนกนันะ” 
 

  



 
 
 
 
 

๔ 
 

 
“อะไรนะ!” 
“ไปจดทะเบียนกนั” 
“จดทะเบียน...สมรส…เนี่ยนะ” 
“ใช่” 
“แกเป็นบา้ไปแลว้เหรอ” จ๋าถาม เมื่อเห็นว่าพีทไม่ไดพ้ดูเลน่ 
“ไม่ไดบ้า้ ฉันกลบัไปนอนคิดมาสองคืน เราตอ้งจดทะเบียน

กนั” 
“เพื่ออะไรวะ” 
“ก็เผื่อแกทอ้งขึน้มาละ่” 
“ฉนัไม่ทอ้ง!” จ๋าตอบทนัควนั 
“แกแน่ใจได้ยังไง เราไม่ได้ป้องกันเลย ตอนนี ้ลูกอาจจะ



ปฏิสนธิไปแลว้ก็ได”้ 
“ฉนัจดัการแลว้” 
“จดัการยงัไง” 
“ก็กินยาไง ฉันไม่ไดไ้รเ้ดียงสาจนปล่อยใหต้วัเองทอ้งหรอก

น่า” 
“กินยา...ยาคมุฉกุเฉินเหรอ” 
“เออ” ตอบแลว้ก็หนา้รอ้น มนัใช่เรื่องที่เธอตอ้งมาอธิบายกบั

เขาไหมเนี่ย 
“มนัก็ไม่ไดผ้ลรอ้ยเปอรเ์ซ็นตเ์สียหน่อย” 
“แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่ามนัจะไม่ไดผ้ลนี่” 
“แลว้ถา้มนัไม่ไดผ้ลละ่” 
“โอ๊ย แกจะมาซกัใหม้นัไดอ้ะไรขึน้มา” จ๋ารอ้งอย่างหงุดหงิด 

ใช่ว่าเธอจะไม่คิด ใครบา้งจะไม่กลัวว่าจะเกิดความผิดพลาด แต่
อย่างนอ้ยก็พยายามแกไ้ขแลว้ไง เขาจะมาย า้จุดคิดมากอะไรของ
เธออีก 

 “ลึก ๆ แกก็กลวัใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนัน้พรุง่นีไ้ปจดทะเบียน
กนันะ” 

จ๋ามองหนา้คนชวนจดทะเบียนสมรสอย่างไม่อยากเชื่อ ไม่รู ้
เขาเสียสติไปแลว้หรืออย่างไร จึงไดม้าชวนเธอท าอะไรที่พิลึกพิลั่น
ขนาดนี ้ก่อนถามอย่างประชดประชนั 

“แลว้ไอก้ารจดทะเบียนของแกนี่ มนัป้องกนัไม่ใหฉ้ันทอ้งได้



หรือไง” 
“มันไม่ใช่การป้องกัน แต่เป็นการควบคุมความเสียหาย ถา้

เกิดแกทอ้งขึน้มาจริง ๆ แกจะไดไ้ม่ไดช้ื่อว่าทอ้งไม่มีพ่อ เพราะว่าพ่อ
กบัแม่จดทะเบียนกนัแลว้” 

จ๋ามองหนา้พีทอย่างกบัไม่เคยเห็น ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า
เขาจะมีความคิดที่พิลกึขนาดนี ้เป็นการจดัการปัญหาที่เหมือนขี่ชา้ง
จบัตั๊กแตน ที่เธอไม่มีทางบา้จีท้  าตามเขาแน่ 

“อีพีท ฉนัถามอะไรแกหน่อย” 
“อะไร” 
“แกนอนกบัจีจีไ้หม” 
“เอ่อ...” พีทอกึอกั 
“นอนไหม!”  
“นอน” พีทตอบเสียงเบาเหมือนไม่อยากตอบ แถมยังไม่

สบตาเธอดว้ย 
“แลว้แฟนคนก่อน ๆ นอนไหม” 
“แกถามบา้อะไรเนี่ย” 
“ตอบ!” 
“นอน!” พีทกระแทกเสียง หนา้งอ 
“แลว้แกชวนเขาจดทะเบียนทกุคนไหม” 
“มนัไม่เหมือนกนั!” พีทโวยเสียงสงูเมื่อเขา้ใจจดุประสงคข์อง

ค าถามเธอ “แกไม่ใช่แฟน แลว้ก็ไม่ใช่ผูห้ญิงที่ฉันจะนอนดว้ยแลว้



แกลง้ท าเป็นลืม ๆ ดว้ย เพราะฉะนัน้ทางออกมนัก็มีแค่นีแ้หละ” 
“แกกลบับา้นไปไดแ้ลว้ไป” จ๋าตดับท ไม่อยากเถียงเรื่องจด

ไม่จดนี่แลว้ 
“ไม่กลบั” 
“อะไรของแก ไม่กลบั” 
“ไม่กลบัก็คือไม่กลบั เขา้ใจอะไรยากนักหนา” พีทว่า ลุกขึน้

แลว้เดินตรงไปยงัหอ้งนอนแขก สถานที่เกิดเหตใุนคืนนัน้ 
จ๋าเดินตามเขาไป เมื่อเขา้ไปในหอ้งก็ตอ้งตาโต เมื่อเห็นว่า

บนพืน้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่วางอยู่ และเตียงที่เธอเอาผา้ปเูตียง
ไปซกัและยงัไม่ไดป้ใูหม่ ตอนนีป้เูรียบรอ้ยพรอ้มนอนแลว้ 

“อีพีท แกท าอะไรเนี่ย” 
“ฉนัจะมาอยู่กบัแก” 
“ฮะ!”  
“ตามนัน้” เขาว่า เดินไปที่กระเป๋าเดินทางที่เปิดอา้อยู่บนพืน้ 

กม้ลงคุย้หาของบางอย่าง ก่อนจะหยิบแปรงสีฟันและหลอดยาสีฟัน
ขึน้มาถือ แลว้หนัมาบอกเธอ “ไปไดแ้ลว้ คนจะอาบน า้นอน” 

“แกจะมาอยู่กบัฉัน ถามเจา้ของบา้นอย่างฉันสกัค าหรือยัง” 
จ๋าถาม ไม่ยอมไปง่าย ๆ อย่างที่เขาไล่ 

“ไม่จ าเป็น บา้นแกก็เหมือนบา้นฉัน ฉันเคยมาอยู่กบัแกตัง้ก่ี
ครัง้ก่ีหนแลว้ คราวนีท้  าไมจะมาอยู่อีกไม่ได”้ 

จ๋าฟังค าตอบแลว้ปวดหวัตบุ ไม่รูว้่าพีทจะมาอยู่กบัเธอท าไม 



แต่เมื่อเขาตั้งใจถึงขนาดหอบเสือ้ผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบเขื่อง
เหมือนจะไปเมืองนอกขนาดนี ้เธอก็ไม่คิดจะหา้มเขา อยากท าอะไร
ก็ท าเลยละกัน เมื่อคิดเช่นนั้นแลว้จึงเดินกลับหอ้งของตน โดยไม่
พยายามจะพดูคยุอะไรกบัเขาอีก 

 
พีทอาบน ้า เสร็จแล้วก็กลับเข้ามาในห้องนอนโดยนุ่ง

ผา้เช็ดตวัผืนเดียว จ๋าไม่อยู่ในหอ้งแลว้ซึ่งเขาก็เดาว่าเธอคงไม่อยู่รอ
เขาอาบน า้แน่ ชายหนุ่มเดินไปหยิบกางเกงบอกเซอรจ์ากกระเป๋า
เดินทางมาสวม ชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งว่าควรจัดเสือ้ผา้ใส่ตูด้ีไหม แต่พอ
เหลือบตาดเูวลาที่นาฬิกาแขวนผนงัแลว้เขาก็ตดัสินใจเอาไวก้่อน แค่
หยิบชุดส าหรับใส่ไปท างานในวันพรุ่งนี ้ไปแขวนไว้ในตู้เท่านั้น 
จากนัน้ก็เดินไปปิดไฟในหอ้ง แลว้กา้วขึน้เตียง 

กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของน า้ยาปรบัผา้นุ่มจากชุดผา้ปทูี่นอนและ
ผา้ห่มที่ซกัใหม่ ๆ ท าใหพ้ีทรูส้ึกผ่อนคลาย เขานอนตะแคง หลบัตา 
แต่ไม่ไดพ้ยายามจะหลบั เพราะในหัวยังคิดวุ่นวายถึงคนที่นอนอยู่
ในหอ้งใกล ้ๆ กนั ผูห้ญิงที่พีทไม่เคยคิดแตะตอ้ง เขารกัเธอ และรูว้่า
เธอก็รกัเขา แต่เป็นความรกัของคนที่เติบโตมาดว้ยกนัเหมือนพี่นอ้ง 
แมจ้ะไม่ใช่ญาติ แต่ดว้ยความที่บา้นติดกันและพ่อแม่สนิทสนมกนั 
เลีย้งเขาและเธอมาพรอ้ม ๆ กัน เวลาพ่อแม่บา้นไหนติดธุระ พ่อแม่
อีกบา้นก็จะรบัลกูอีกบา้นไปดแูลให ้เขาจึงรูส้กึกบัเธอเหมือนเธอเป็น
พี่สาว ในเวลาที่เขาจะท าอะไรไม่ดี จะมีเธอคอยว่ากล่าวและหา้ม



ปรามอยู่เสมอ แต่ในบางขณะเธอก็เหมือนนอ้งสาวที่เขาดูแลไม่ให้
ใครมาแกลง้ได ้หรือเป็นลกูไล่ ตอ้งคอยรบัใชเ้ขาเวลาอยู่ที่บา้น และ
เป็นเพื่อนวยัเดียวกนัที่บางครัง้แค่มองตาก็เขา้ใจ โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
พูดกัน เป็นความสมัพนัธท์ี่เขาคิดว่าจะเป็นเช่นนีไ้ปจนกว่าเขาและ
เธอจะตายจากกนัไป 

หากจะไม่มีเหตกุารณใ์นคืนนัน้... 
พีทยอมรบัว่าช็อกกับสิ่งที่ท  าลงไป และในตอนแรกเขารบั

ความจริงไม่ไดเ้ลย แต่พอไดก้ลบัไปนอนคิด เขาก็ตอ้งกลบัมาท าใน
สิ่งที่ถกูตอ้ง เขาเคยเคาะฝาโลงใหส้ญัญากบัพ่อแม่ของเธอว่าเขาจะ
ดูแลเธอต่อจากพวกท่านใหเ้อง หากพวกท่านรูว้่าเขาท าอะไรลงไป
กบัเธอ คงจะไม่มีวนัใหอ้ภยัเขา ที่ผ่านมาพ่อแม่ของจ๋าเชื่อใจเขา ให้
เขา้นอกออกในบา้น ใหดู้แลเธอ ไวใ้จฝากลูกสาวไวก้ับเขา แต่เขา
กลบันอนกบัเธอ แมเ้ขาจะนอนกบัผูห้ญิงไม่เลือกหนา้ แต่จ๋าควรเป็น
คนสดุทา้ยในโลกที่เขาจะนอนดว้ย แต่เมื่อท าลงไปแลว้ ก็มีเพียงทาง
เดียวเท่านัน้ละที่จะท าใหพ้่อกับแม่ของเธอยกโทษใหเ้ขา นั่นคือเขา
ตอ้งรบัผิดชอบเธอ 

พีทถามตนเองว่าเขาจะปฏิบตัิตวักบัเธออย่างผูห้ญิงคนหนึ่ง
ไม่ใช่อย่างเพื่อนสนิทไดห้รือ แลว้ก็ตอบตนเองไดใ้นทนัทีว่าท าไมจะ
ไม่ได ้ในเมื่อก็ท าลงไปแลว้ และเมื่อชัดเจนกับตนเองว่าเขาตอ้งท า
อะไร เขาก็เก็บเสือ้ผา้ใสก่ระเป๋าเพื่อมาอยู่กบัเธอ แต่ดเูหมือนอะไร ๆ 
จะไม่ง่ายอย่างที่เขาคิด เพราะจ๋าดันบอกใหเ้ขาแกลง้ลืม ๆ ไปซะ 



แลว้เรื่องแบบนีใ้ครจะลืมไดล้งกนั 
  



 
 
 
 
 

๕ 
 
 

จ๋าตื่นขึน้มาอาบน ้าแต่งตัวไปท างานตามปกติ คนที่พา
ตนเองยา้ยเขา้มาอยู่บา้นกับเธอยังคงเงียบกริบ เธอไม่รูว้่าเขายงัไม่
ตื่นหรือออกไปแลว้ หญิงสาวเดินไปสอ่งดโูรงรถหนา้บา้น ก็เห็นว่ารถ
ของพีทไม่อยู่ จึงคิดว่าเขาคงออกไปท างานแลว้ 

“อีบา้ จะไปท างานก็ไม่บอกกนัสกัค า” จ๋าบ่นพมึพ าขณะเดิน
เขา้ไปในครวั ตอ้งการชงกาแฟดื่มก่อนออกไปท างาน สว่นอาหารเชา้
เธอมกัจะแวะซือ้อะไรง่าย ๆ ที่หนา้ปากซอยแลว้เอาไปกินที่ที่ท  างาน 
แต่ขณะก าลังรอน า้เดือดอยู่นั่นเอง ก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาใน
บรเิวณบา้น ครูเ่ดียวคนที่เธอคิดว่าออกไปท างานแต่เชา้ก็เดินยิม้เผล่
เขา้มาในครวั ในมือถือบางอย่างอยู่ 

“อะไรน่ะ” จ๋าถามเมื่อพีทเดินมาถึงบรเิวณที่เธอยืนอยู่ 



“โจ๊ก หยิบชามใหห้น่อย” เขาตอบ ยกถงุพลาสติกหหูิว้ที่ขา้ง
ในมีโจ๊กสองถงุใหเ้ธอด ู

จ๋าเดินไปหยิบชามจากตูม้ายื่นใหเ้ขาสองใบ ในขณะพีทเท
โจ๊กหมรูอ้น ๆ ควนัฉยุสง่กลิ่นหอมยั่วน า้ลายใสช่าม เธอก็เดินไปหยบิ
ช้อนมายื่นส่งให้เขา ก่อนเดินกลับมาจัดการกับกาแฟที่ตอนนีน้  า้
เดือดแลว้ 

“เอากาแฟปะ” 
“ขอบใจ” เขาตอบ ง่วนอยู่กบัการเทโจ๊กใสช่าม 
จ๋าชงกาแฟเสร็จแลว้ยกมาวางใหพ้ีท ในขณะที่เขาเลื่อนโจ๊ก

ชามหนึ่งมาใหเ้ธอ ก่อนที่เขาจะกม้ลงกินโจ๊กดว้ยท่าทางเอร็ดอร่อย 
ปากก็ว่า 

“คิดถึงโจ๊กเจ้านีม้าก ไม่ได้กินตั้งนาน อร่อยเหมือนได้ขึน้
สวรรคเ์ลย” 

จ๋าหวัเราะกบัค าพดูเขา เธอรูว้่าพีทชอบกินโจ๊กรา้นนีม้ากแค่
ไหน ตอนที่เขามาอยู่กับเธอหลงัพ่อแม่เสีย เขาก็กินทุกวนั และทุก
ครัง้ที่มาคา้งกบัเธอนาน ๆ ที เขาก็ตอ้งกินโจ๊กรา้นนี ้และคราวนีก้็คง
ไม่มีอะไรแตกต่าง 

“มนัอรอ่ยขนาดนัน้จรงิ ๆ เหรอ” 
พีทกลอกตาเมื่อไดย้ินเธอถามเช่นนัน้ 
“แกไม่เข้าใจ ร ้านนี ้มันใกล้บ้านแก แกจะกินเมื่อไรก็ได้ 

เหมือนเป็นของตาย สว่นฉนัมนัมีความโหยหาผสมเขา้ไปดว้ย เพราะ



กว่าจะไดก้ินทีไม่ใช่ง่าย ๆ มนัจึงอรอ่ยเพิ่มขึน้อีกหลายเปอรเ์ซ็นต”์ 
คราวนีเ้ป็นจ๋าที่ตอ้งกลอกตาใหก้บัค าบรรยายของเขา 
“เวอรม์าก” 
พีทเงยหนา้ขึน้มายกัคิว้ขา้งเดียวใหเ้ธอ ก่อนกม้ลงไปตัง้อก

ตัง้ใจกบัการกินโจ๊กต่อ จ๋าจึงหนักลบัมาตัง้ใจกินของตนเองบา้ง จน
เมื่ออิ่มและเก็บลา้งแลว้ เธอก็บอก 

“ไปท างานก่อนนะ” 
“เออ เจอกนัเย็นนี ้เดี๋ยวซือ้ขา้วเขา้มานะ”  
จ๋าพยกัหนา้ให ้เขามาอยู่บา้นเธอโดยไม่ไดร้บัเชิญก็ถกูแลว้ที่

เขาตอ้งเป็นคนซือ้ขา้วมาใหเ้ธอ 
 
วนันีเ้ป็นอีกวนัที่จ๋าท างานอย่างหัวหมุน แต่สภาพจิตใจเธอ

ดีกว่าเมื่อวานจนท าใหท้ างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ท างานไดเ้สร็จตามเวลา ไม่มีความผิดพลาด และไม่ตอ้งอยู่ค  ่าเพื่อ
แกไ้ขงานใหเ้สรจ็ ท าใหเ้มื่อถึงเวลาเลิกงานเธอก็เก็บของ เตรียมกลบั
บา้นทนัที 

“จ๋า ไปกินสม้ต ากนัไหม” มนเพื่อนรว่มงานถาม 
จ๋านึกถึงคนที่บอกว่าจะซือ้ขา้วเย็นเขา้มาใหเ้ธอแลว้จ าตอ้ง

บอกปฏิเสธเพื่อนไป 
“วนันีฉ้นัติดธุระ เดี๋ยวนดักนัวนัหลงันะ” 
“ติดธุระเหรอ เอ...ปกติไม่เห็นเคยมีธุระ มีนัดกับหนุ่มหรือ



เปลา่นา้” มนแซว 
จ๋านึกถึงหนุ่มที่เธอมีนัดดว้ยแลว้ลอบกลอกตา ปฏิเสธทัน

ควนั 
“ไม่มีจา้ โสดสนิท” ตอบแลว้ก็เก็บเครื่องคอมพิวเตอรแ์ลปทอ

ปใสก่ระเป๋า แลว้ยกขึน้สะพาย “ไปนะ พรุง่นีเ้จอกนั” 
เมื่อกลบัมาถึงบา้นนัน้จ๋าพบว่าพีทยงัไม่กลบั ซึ่งก็ไม่เกินกว่า

ที่คาดนกั เพราะที่ท  างานพีทอยู่ไกลกว่าที่ท  างานเธอ และไม่รูว้่าเขา
จะออกจากที่ท  างานทนัทีที่ถึงเวลาเลิกงานเหมือนเธอไหม และเมื่อ
คิดว่าคงอีกนานกว่าพีทจะกลบัมาพรอ้มอาหารเย็นที่เขาบอกว่าจะ
ซือ้เขา้มาดว้ย จ๋าจึงตดัสินใจออกไปรดน า้ตน้ไมซ้ึ่งเป็นงานที่นาน ๆ 
จะท าที แบบที่หากตน้ไมไ้ม่เหี่ยวใกลต้ายเธอก็ไม่เคยจะลากสาย
ยางไปรดน า้สกัที และตอนนีห้ากเธอรดน า้ ตน้ไมท้ี่ก  าลงัร่อแร่พวก
นัน้คงขอบคณุเธอแน่  

แม้จะไม่ค่อยสนใจรดน า้ต้นไมน้ัก แต่เมื่อไดล้งมือท าจ๋าก็
ท างานไปอย่างเพลิดเพลิน ลากสายยางรดน า้ตน้ไมใ้นสวนหนา้บา้น
ทุกตน้ จนเมื่อเสร็จแลว้ก็ยังติดพนั ถอนหญ้าที่ขึน้แทรกในแปลงไม้
ดอกไม้ประดับเสียจนดูดี และขณะที่ก าลังยืนเท้าสะเอวชื่นชม
ผลงานของตนเองอยู่นั่นเอง ก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาภายใน
บรเิวณบา้น 

จ๋ารีบเก็บสายยางและลา้งไมล้า้งมือในขณะที่พีทน ารถเขา้
ไปจอดในโรงรถขา้ง ๆ เจา้เต่านอ้ยของเธอ เสร็จแลว้ก็เดินตรงไปหา



คนที่ก าลงักา้วออกมาจากรถพอดี 
พีทเดินไปเปิดประตูรถฝ่ังผูโ้ดยสาร ก้มหยิบอะไรสักอย่าง 

ก่อนที่จะหนัมาหาเธอ ซึ่งจ๋าถึงกบัตาโตเมื่อเห็นของในมือเขา 
“ซือ้อะไรมาเยอะแยะเนี่ย” 
“มือ้พิเศษไง” พีทตอบพลางยกัคิว้ขา้งเดียวใหเ้ธอ 
“พิเศษอะไร” 
“ฉลองที่ฉนัยา้ยมาอยู่กบัแกไง” 
“ท าไมตอ้งฉลอง นี่แกคิดจะมาอยู่กบัฉันตลอดไปเลยเหรอ” 

จ๋าถามขณะเดินตามเขาตรงไปยงัตวับา้น 
“เออสิ” 
ไดย้ินค าตอบของเขาแลว้จ๋าก็ไม่ไดเ้อ่ยอะไรอีก แต่ในใจคิด

ว่าเธอตอ้งจบัเข่าคยุกบัเขาอย่างจริงจงั เธอไม่เขา้ใจการกระท าของ
เขา ไม่เขา้ใจเหตุผลเบือ้งหลังที่เขายา้ยมาอยู่กับเธอเลย เธอไม่มี
ปัญหาหรอกกบัการที่เขาจะมาอยู่กบัเธอถาวร แต่ก็ไม่ชอบที่เขาคิด
เองเออเอง พาตัวเองย้ายเข้ามาอยู่บ้านเธอโดยที่เธอไม่ได้ร่วม
ตัดสินใจด้วยเลย จึงจ าเป็นต้องพูดกันให้รู ้เรื่อ ง แต่ก็คงต้องรอ
จนกว่าจะกินขา้วเสร็จนู่นละ เพราะไม่อยากท าใหเ้สียบรรยากาศจน
อาหารที่เขาขนซือ้มาเสียเยอะเสียรสไปเสียก่อน 

เมื่อเขา้ไปในบา้นพีทก็หนัมาถาม 
“หิวยงั กินเลยไหม” 
“เอาสิ ก าลงัรอ้น ๆ” จ๋าว่า เดินไปหยิบจานชามมาวางลงบน



เคานเ์ตอรค์รวัใหเ้ขา ซึ่งพีทก็เทอาหารใสช่าม แลว้ยกไปวางที่โต๊ะกิน
ขา้ว โดยจ๋าจดัการเทขา้วสวยใสจ่านแลว้ยกตามไป 

เมื่ออาหารพรอ้มบนโต๊ะแลว้ พีทเดินไปหยิบขวดเหลา้ที่ยัง
เหลืออยู่จากคืนนั้นมาผสมเพียงแก้วเดียว ส่วนของเธอเขาริน
น า้อดัลมให ้

“อะไรเนี่ย” 
“อะไร อะไร” 
“ท าไมแกกินเหลา้ แลว้ฉนัมีแค่โคก้เปลา่ ๆ” จ๋าโวย 
พีทเงยหนา้ขึน้มาสบตากบัเธอ สายตาเขาแปลก ๆ ก่อนตอบ 
“แกยงักินเหลา้ไม่ได ้จนกว่าจะแน่ใจก่อน” 
“แน่ใจอะไร” 
“ก็แน่ใจว่าแกไม่ทอ้งไง” 
“โอ๊ย ก็บอกว่าไม่ทอ้งไงเลา่” 
“แกอย่ามั่นใจนกัเลยจ๋า ไอย้าคมุฉกุเฉินนี่มนัไม่ไดป้อ้งกนัได้

รอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์แกกินยาไปแลว้ก็จริง แต่แกก็อาจจะท้องอยู่ก็ได้ 
เพราะฉะนั้นฉันจะไม่เสี่ยงให้ลูกพิการเด็ดขาด แกห้ามแตะ
แอลกอฮอลจ์นกว่าจะแน่ใจว่าไม่ทอ้ง” พีทบอก สีหนา้จริงจงัอย่างที่
เธอไม่เคยเห็นมาก่อน 

เห็นความจริงจังของเขาแล้วจ๋าก็ได้แต่ถอนหายใจ นี่
หมายความว่าเธอจะไม่ไดแ้ตะแอลกอฮอลจ์นกว่าจะมีประจ าเดือน
คราวหนา้เลยหรือไง  



“แกตอ้งบา้ไปแลว้แน่ ๆ” จ๋าพมึพ าอย่างไม่รูจ้ะท าอย่างไรกบั
เขาดี 

“ไม่ไดบ้า้เวย้ แค่ระวงัไวก้่อน” 
“งัน้แกก็ไม่ตอ้งกิน” จ๋าว่า ยื่นมือไปหยิบแกว้เหลา้ของเขามา

ถือไว ้
“เฮย้! เอามา” 
“ไม่ ถา้แกไม่ใหฉ้นักิน แกก็หา้มกินเหมือนกนั แฟร ์ๆ” ว่าแลว้

ก็เดินเอาไปเทในอ่างลา้งจาน โดยมีพีทรอ้งโวยวายอยู่ขา้งหลงั 
“แพงนะเวย้ เททิง้ไดไ้งวะ” 
“ก็ไม่มีใครกินแลว้ ก็ต้องทิง้” จ๋าว่า ก่อนถามเขา “แกเอา

อะไร โคก้ หรือน า้เปลา่” 
“น า้เปลา่” พีทตอบกระแทกเสียง  
จ๋ายิม้ข ากบัท่าทางของเขา เธอเดินไปหยิบขวดน า้เปลา่ที่แช่

ในตูเ้ย็นยื่นสง่ให ้แลว้เอ่ยชวน 
“ปะ กินขา้วกนั เย็นหมดแลว้มัง้” 
พีทเดินตามไปนั่งลงที่โต๊ะกินขา้วอย่างไม่อิดออด สีหนา้เขา

ยงัดบูึง้ตงึขณะตกัขา้วเขา้ปาก จนจ๋าอดถามไม่ได ้
“นี่งอนเหรอ” 
“งอนไร” 
“งอนไรละ่ หนา้บดูเป็นตดูเลย” 
“แกจะไม่ให้ฉันกินเหล้าจริง ๆ เหรอ” พีทถามเสียงอ่อน 



น า้เสียงคลา้ย ๆ ว่าจะมีความหวงัว่าเธอจะใจอ่อน 
“เออสิ แกหา้มฉนัก่อนนะ” 
“แต่ที่ฉนัหา้มแกฉนัมีเหตผุลนี่” 
“เออ ก็ยอมแลว้ไง ไม่กินก็ได ้แต่แกก็ตอ้งรบัผิดชอบครึ่งนึง

เหมือนกนั ถา้ไม่มีแก ฉนัก็ไม่ตอ้งมารอผลทอ้งไมท่อ้งนี่หรอก” พดูไป
แลว้ก็หนา้รอ้นวบูวาบเสียเอง ถึงจะแสรง้ท าเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึน้ 
แกลง้ลืม ๆ เหตกุารณใ์นคืนนัน้ แต่ลึก ๆ แลว้ก็ลืมไม่ไดห้รอกว่า เขา
และเธอนอนดว้ยกนัไปแลว้ 

ดูเหมือนพีทจะยอมรับชะตากรรม เขาไม่ได้พยายามจะ
ขอรอ้งหรือต่อรองอะไรอีก แต่หนัไปตัง้ใจกบัการกินขา้วแทน แต่แม้
เขาจะท าป้ันป่ึง ก็ยงัตกักบัขา้วใสจ่านใหเ้ธอ 

“เอานี่ ลาบหมใูส่หนงัเยอะ ๆ ของโปรดแก ฉันสั่งพิเศษหนงั
เพื่อแกเลยนะ” 

จ๋ายิม้เมื่อไดย้ินเช่นนัน้ ก็เขาเป็นคนน่ารกัเช่นนีเ้องจึงท าให้
เธอรักเขา แม้จะมีเรื่องให้โกรธเคืองกัน เธอก็โกรธเขาได้ไม่นาน 
เพราะแบบนีเ้ธอจึงตอ้งการรกัษาความสมัพนัธอ์นัแสนงดงามแบบนี ้
กับเขาไว ้เธอจะไม่ยอมใหอุ้บัติเหตุที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ท าให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างเขาและเธอเปลี่ยนไปเด็ดขาด 

 
  



 
 
 
 
 

๖ 
 
 

หลงักินขา้วและเก็บลา้งแลว้ทั้งสองคนก็ยา้ยมาหอ้งนั่งเล่น 
พีทชวนเลน่เกม แต่จ๋าไม่มีอารมณเ์ลน่ดว้ย เพราะมีเรื่องที่ยงัตอ้งคยุ
กนั 

“เรื่องอะไร” พีทถาม สีหนา้ร  าคาญใจ เหมือนเขาคิดว่าพูด
กบัเธอรูเ้รื่องแลว้ มีแต่เธอที่ยงัไม่ยอมจบ 

“ก็เรื่องที่แกยา้ยมาอยู่บา้นฉนันี่ไง” 
“ท าไม หวงเหรอ ไม่อยากใหอ้ยู่ฟรีว่างัน้ งัน้ฉันจ่ายค่าเช่าก็

ได ้จะเอาก่ีบาท” 
“อีบา้ ไม่ใช่โวย้” จ๋าว่าพรอ้มโยนหมอนใสเ่ขา 
“แลว้อะไร ท าไมแกพดูไม่รูเ้รื่อง”  
“แกแหละพดูไม่รูเ้รื่อง” จ๋าโต ้คิดนิดหนึ่ง ก่อนเปลี่ยนค าพดู



ใหม่ “ไม่ใช่สิ ไม่ใช่พดูไม่รูเ้รื่อง แต่ยงัไม่ไดพ้ดูกนัเลยต่างหาก” 
“งัน้จะพดูอะไรก็ว่ามา” 
“แกจะมาอยู่กบัฉันท าไม” จ๋าถามเขา้เรื่องทนัทีอย่างไม่ออ้ม

คอ้ม 
พีทมองหนา้เธอ แววตาดปูระหลาดแบบที่เธอไม่เคยเห็นเขา

ใช้มองเธอมาก่อน ก่อนที่ เขาจะตอบค าถามด้วยสีหน้าจริงจัง 
น า้เสียงไม่มีวี่แววลอ้เลน่ 

“มาอยู่เป็นเพื่อนแก เผื่อแกทอ้ง” 
“นี่แกจะใหฉ้ันทอ้งใหไ้ดใ้ช่ไหม” จ๋าถามเสียงสูง อยากกรีด

รอ้งกับความประสาทแดกของเขา ไม่รูว้่าไปโดนตวัไหนมาถึงไดค้ิด
ว่าเธอจะท้องได้ง่าย ๆ ขนาดนั้น แล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรจะ
เปลี่ยนความคิดเขาไดด้ว้ย 

“ฉนัไม่ไดจ้ะใหแ้กทอ้ง แต่แกเขา้ใจไหม มนัมีโอกาส เราไม่ได้
ป้องกัน แลว้ฉันกับแกก็อยู่ในวัยที่พรอ้มมาก ๆ เราไม่รูว้่าจะเจอ
แจ็กพ็อตหรือเปล่า ฉันก็แค่มาอยู่กบัแกเผื่อไวแ้ค่นัน้ แกจะมีปัญหา
อะไรนกัหนา” คราวนีน้  า้เสียงเขาฟังดรู  าคาญใจ 

“เออ สมมติ...ต่อใหฉ้ันทอ้ง แล้วการที่แกมาอยู่กบัฉันนี่ มัน
ช่วยอะไรไดเ้หรอ” 

พีทมองเธอแลว้ถอนหายใจยาว สายตาเหมือนกับบอกว่า 
เธอนี่ช่างไม่รูอ้ะไรเอาเสียเลย 

“ก็ช่วยในเรื่องสภาพจิตใจไง ถา้แกทอ้ง แต่ฉันหายไป แกจะ



เครียดไหม จะคิดว่าโดนฟันแลว้ทิง้ ทอ้งไม่มีพ่อหรือเปลา่ สขุภาพจิต
ของแม่มันส่งผลถึงสุขภาพของลูกในท้อง ฉันเลยมาอยู่กับแก 
ป้องกันไว้ก่อนไง เดี๋ยวช่วยแกท าอะไรในบ้านด้วย แกจะได้ไม่
เครียด” 

“อีบา้ ฮือ...ตอ้งท าขนาดนีเ้ลยเหรอ” จ๋าว่า ไดย้ินที่เขาพูด
แลว้ถึงกบัน า้ตารว่งพรู 

“อา้ว เฮย้ แกรอ้งไหท้ าไมเนี่ย” พีทอุทานดว้ยท่าทางตกอก
ตกใจเมื่อเห็นท่าทางของเธอ 

จ๋าโถมตวัเขา้กอดเขา พดูอูอ้ี ้
“แกห่วงฉันขนาดนัน้เลยเหรอ นอกจากพ่อกบัแม่ก็มีแต่แกที่

ท  าใหฉ้ันขนาดนี ้ฮือ... แกอย่าทิง้ฉันไปไหนนะพีท ถา้ไม่มีแกฉันจะ
อยู่ยงัไงวะ” 

เขากอดตอบเธอ บอกเสียงอ่อนโยนที่สดุ 
“ฉันเคยสัญญากับพ่อแม่แกไวว้่าจะดูแลแกแทนพวกท่าน

เอง ฉนัไม่มีทางทิง้แกไปไหนอยู่แลว้” 
“อือ ขอบใจนะ” 
“งัน้เดี๋ยวไปจดทะเบียนกนันะ” 
“ฮะ!” จ๋าอทุาน เงยหนา้ขึน้มองเขาตาโต “นี่ยงัไม่เลิกคิดอีก

เหรอ” 
“จะเลิกคิดไดย้ังไง มันใช่เรื่องที่วนันึงคิดอย่างนึง อีกวนัคิด

อีกอย่างซะที่ไหน” 



“ก็เลิกคิดไปเลย ยังไงฉันก็ไม่จดกับแก” จ๋าบอก ขยับออก
ห่างจากเขา 

“แล้วท าไมถึงจะไม่จด” คราวนี ้น ้าเสียงพีทฟังดูหงุดหงิด
อย่างชดัเจน 

“พีท แกเข้าใจใช่ไหมว่าการจดทะเบียนสมรสมันคือการ
แต่งงาน” 

“ก็ใช่ไง ฉนัตอ้งรบัผิดชอบแก” 
“แกไม่ตอ้งรบัผิดชอบอะไรทัง้นัน้ มนัเป็นแค่อบุตัิเหต ุ เราไม่

ตอ้งเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เราก็เป็นเหมือนเดิม แค่แกยังอยู่กับฉัน 
ไม่ทิง้ฉนัไปอย่างวนันัน้ก็พอแลว้” 

“แต่ฉันท าลายความไวใ้จของพ่อแม่แก ท่านอุตส่าหเ์ชื่อใจ
ฉัน ฝากฝังแกกับฉัน มั่นใจว่าฉันจะดูแลลูกสาวคนเดียวของพวก
ท่านได้ แต่ฉันกลับนอนกับแก ฉันต้องรับผิดชอบ เพราะแกดูแล
ตัวเองอย่างดี แกไม่ได้รกัสนุกนอนกับใครไม่เลือก แกไม่ไดอ้ยาก
นอนกบัฉนั แกไม่เคยนอนกบัใครเลยดว้ย” 

จ๋าหนา้แดงกับค าพูดตรง ๆ ของเขา ใช่ เธอไม่เคยนอนกับ
ใครเลย ครัง้แรกก็เป็นคนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีความสัมพันธ์ใน
ท านองนัน้ดว้ยกนัอย่างพีท แต่ถึงเธอจะเสียความบริสทุธ์ิใหเ้ขา เขา
ก็ไม่จ าเป็นตอ้งรบัผิดชอบแบบนัน้เสียหน่อย 

“เอางีพ้ีท” จ๋าตดัสินใจ “เรามาเจอกนัครึง่ทาง ถา้ฉนัทอ้ง ฉนั
จะใหแ้กรบัผิดชอบ จดทะเบียน เลีย้งลกูดว้ยกนั แต่ถา้ไม่ ก็ถือว่าเรา



ไม่เคยนอนดว้ยกนั ทุกอย่างระหว่างเรายงัเหมือนเดิม ลบคืนนัน้ทิง้
ไปเลย โอเคไหม” 

“ถา้พ่อแม่แกรู ้คิดว่าพวกท่านจะโอเคไหม” พีทถาม สีหนา้
ไม่เห็นดว้ยกบัเธอ 

“โอเคสิ พ่อแม่ตอ้งรูว้่าแกไม่ไดต้ัง้ใจ ฉันก็ผิดดว้ย เราเมากนั
ทั้งสองคน แลว้ก็ท าอะไรที่ไม่ควรท าลงไป ฉันถึงให้แกรบัผิดชอบ
แบบนัน้ไม่ได ้แต่ถา้ฉนัทอ้งเราก็ค่อยมารบัผิดชอบลกูดว้ยกนั” 

พทีท าท่าคิดหนกั แต่ในที่สดุเขาก็พยกัหนา้ตกลง 
 

  



 
 
 
 
 

๗ 
 

 
หลงัจากตกลงกบัพีทได ้ชีวิตที่มีเขารว่มบา้นของจ๋าก็เรียกว่า

เป็นชีวิตดี ๆ จากที่เมื่อก่อนเธอเคยเป็นลูกไล่เขา โดนเขาใช้งาน
สารพัด คราวนีเ้ขากลับกลายมาเป็นลูกไล่เธอ รับใช้เธอทุกอย่าง
ตามแต่เธอจะบัญชา เพื่อใหเ้ธอมีสุขภาพจิตที่ดี เผื่อว่าเธออาจจะ
ก าลงัตัง้ครรภล์ูกของเขาและเธออยู่ จ๋าคิดว่าเขาตลกดี แต่ก็ยินดีที่
จะเป็นเจ้าหญิงให้เขารับใช้อย่างที่เป็นอยู่ และทุกอย่างก็ดีหมด 
ยกเวน้อยู่อย่างเดียว 

“เมื่อไรจะตรวจได”้ เขามกัจะถามค าถามนีเ้สมอ 
“มนัตอ้งรอใหเ้มนสไ์ม่มาก่อนสิ” เธอเองก็ตอบซ า้ ๆ 
จริง ๆ แล้วจ๋ารูว้่าพีทก็รูว้่าจะตรวจการตั้งครรภ์ได้เมื่อไร 

เพราะเขาศึกษาหาความรูม้าอย่างดี แต่เจอหนา้ทีไรเป็นตอ้งถาม



ค าถามนีทุ้กที เธอคิดว่าเขาคงเป็นกังวลอย่างเช่นที่เธอเองก็เริ่ม
กังวลมากขึน้เมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งเขาถามบ่อย ๆ จากที่มั่นใจว่าเธอ
คงไม่ทอ้ง ตอนนีก้็เริ่มจะกลวัแลว้ว่าเธออาจจะทอ้งไปแลว้ก็ได ้

เย็นวนัหนึ่งหลงัจากกินขา้วกนัแลว้ เธอกบัพีทนอนดโูทรทศัน์
อยู่ดว้ยกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มักจะท าหลงัอาหารเย็นเสมอ แต่วนันี ้
จ๋ารูส้กึวิตกจนอดที่จะเอ่ยปากกบัเขาไม่ได ้

“พีท” เธอเรียก 
“หือ” พีทขานรบัโดยไม่ละสายตาไปจากจอโทรทศันท์ี่ก  าลงั

เลือกหนงัอยู่ 
“กลวัว่ะ” 
“กลวัไร” 
“กลวัว่าจะทอ้งจรงิ” 
“ฮะ! ยงัไง แกแพท้อ้งเหรอ” พีทวางรีโมตแลว้ขยบัเขา้มาใกล้

ทนัที ถามเสียงต่ืน หนา้ต่ืน 
“บา้ ยงั แต่แบบ แกคิดดสูิ ฉันอายเุท่าไรเอง แฟนก็ยงัไม่เคย

มีเลย จะขา้มขัน้ไปมีลกูเลยไดไ้งวะ” คิดแลว้ก็อยากรอ้งไห ้หากเธอ
ตัง้ทอ้งจริง ชีวิตคงเปลี่ยนไปโดยสิน้เชิง และเธอยงัไม่พรอ้มเลย เธอ
จะเลีย้งเด็กคนหนึ่งไดย้งัไง ขนาดตวัเองยงัเอาตวัไม่ค่อยจะรอดเลย 

“อย่าคิดมากสิ เดี๋ยวช่วยกนัไง” พีทปลอบ 
“แต่ยงัไงแม่ก็ตอ้งเป็นคนอยู่กบัลกูตลอดเวลาอยู่ดี แลว้งาน

ฉนัละ่ โอ๊ย ฉนัตอ้งตายแน่ ๆ เลยพีท ตายแน่ ๆ” จ๋ารูส้กึเหมือนจะสติ



แตก 
“ใจเย็นก่อนไหม ไหนแกมั่นใจว่าไม่ทอ้งแน่ ๆ ไง” 
“อา้ว ก่อนหนา้นีแ้กยังบอกว่ามันไม่รอ้ยเปอรเ์ซ็นตอ์ยู่เลย 

แลว้ตอนนีม้าบอกใหใ้จเย็นเหรอ” 
“เออไง กลวัไปแลว้ยงัไง แลว้ยิ่งถา้แกทอ้งจริงแลว้มาเครียด

แบบนี ้มนัยิ่งจะไม่ดีกบัลกูนะ” 
“โอ๊ย ท าไมฉันตอ้งเป็นคนระวังจนแมแ้ต่จะกลวัก็ไม่ไดว้ะ” 

จ๋าโวยวาย มองหนา้เขาแลว้อารมณโ์กรธก็พลุ่งพล่าน เลยทบุไปตบุ
หนึ่ง “เพราะแกเลย ท าไมไม่รูจ้กัปอ้งกนั ตอนนีฉ้นัเลยตอ้งมาเครียด
กลวัทอ้งเนี่ย แกเลยอีพีท ความผิดแกคนเดียวเลย” 

พีทส่ายหน้า มองเธอยิม้ ๆ เขายื่นมือมาจับมือเธอทั้งสอง
ขา้ง สบตาเธอ แลว้บอก 

“ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ฉันจะอยู่กบัแกเสมอนะจ๋า ถา้แกทอ้ง
จรงิ ๆ เราจะช่วยกนัเลีย้งลกู ฉนัจะช่วยแกทกุอย่างเลย ฉนัสญัญา” 

ค าพูดและท่าทางของเขาช่วยใหจ้๋าสงบลงไดเ้ล็กนอ้ย เธอ
ถอนหายใจยาว พมึพ าเบา ๆ 

“ฉันเหมือนคนบา้เลยว่ะ เดี๋ยวก็คิดว่าไม่ทอ้ง ฉันกินยาไป
แลว้ แต่อีกทีก็กลวัยาจะไม่ไดผ้ล เฮอ้” 

“อย่าเครียดสิ ท าใจใหส้บาย อะไรจะเกิดมนัก็ตอ้งเกิด” เขา
ว่า ยิม้ใหเ้ธอ แลว้ถาม “กินทเุรียนปะ เดี๋ยวไปเอามาให”้ 

“ไหนบอกไม่ใหก้ินแลว้ไง” เธอถาม วนันีเ้ขาซือ้ทเุรียนมาฝาก



เธอตัง้หลายพ ูแต่ใหก้ินแค่สองพเูท่านัน้ ใจรา้ยมากเลย 
“เดี๋ยวใหก้ินอีกพนูึง คลายเครียด แกสติแตกเพราะอยากกิน

ทเุรียนหรือเปลา่”  
“อีบา้” จ๋าหัวเราะ นึกในใจว่าใครจะสติแตกเพราะอยากกิน

ทเุรียน 
“เห็นมะ พอรูว้่าจะไดก้ินทุเรียนก็หัวเราะไดเ้ลย” พีทลอ้เธอ 

เขาขยบัตวัลกุขึน้ แลว้บอก “รอแป๊บ ไปหยิบทเุรียนก่อน” 
 
“หยดุยาวนีไ้ปไหนไหมจ๋า” พีทถามในเย็นวนัหนึ่งขณะที่เขา

ก าลงัรีดผา้ และเธอก าลงักินขา้วเหนียวสงัขยาอย่างเอรด็อรอ่ย 
“ไม่ไป แกละ่” 
“พวกไอส้นชวนไปเสม็ด” 
“เหรอ โห ไม่ชวนเลยนะ” 
“แกก็ไป”  
“หือ” จ๋าถามตาโต 
“หยุดยาวนีเ้ราจะไปเที่ยวเสม็ดกัน ฉันตกลงกับพวกนั้นไว้

แลว้” 
“โอ๊ย ไม่เอา ไม่มีตงัค”์ 
“แกมีตงัคแ์ต่แกแค่งก” 
จ๋าคอ้นใหเ้ขาเมื่อไดย้ินเช่นนัน้ แต่ก็ยอมรบัอย่างหนา้ชื่นตา

บาน 



“รูว้่างกแลว้แกไปรบัปากว่าฉนัจะไปท าไม” 
“ฉนัจ่ายไปแลว้” 
“หือ” 
“ฉนัจ่ายค่าหอ้งไปแลว้ แกหา้มปฏิเสธ” 
“มัดมือชกจงัเลยนะอีพีท รบัปากคนอื่นไม่ถามกนัสกัค า ถา้

เกิดฉนัมีนดัไปเที่ยวกบัคนอื่นท าไง” 
“ก็ไม่ท าไง แต่ฉนัรูว้่าแกไม่ไดไ้ปไหน” 
“เออ ไปก็ได ้นี่เห็นแก่ของฟรีหรอกนะ ถา้ตอ้งจ่ายเองถึงแก

จะรบัปากไปแลว้ฉนัก็ไม่ไป” 
“แกคิดว่าฉนัไม่รูเ้หรอ” 
จ๋าหวัเราะเมื่อไดย้ินเช่นนัน้ นั่นสินะ พีทกบัเธอโตมาดว้ยกนั 

รูไ้สรู้พ้งุกนั แค่มองตาก็รูว้่าคิดอะไร เขาตอ้งรูว้่าถา้ชวนธรรมดาเธอ
ไม่ไปแน่ถึงไดม้ัดมือชก จ่ายค่าหอ้งพักใหเ้ธอไปก่อนแบบนี ้แต่แม้
อย่างนัน้ก็อดถามไม่ได ้

“แกมีตงัคเ์หรอ เสม็ดที่พกัแพงจะตาย” 
“ถา้กลวัฉนัไม่มีตงัคก์็จ่ายคืนมา” 
“ไม่ ออ้ยเขา้ปากชา้ง เรื่องอะไรจะคืน” 
พีทหวัเราะเหมือนรูค้  าตอบของเธออยู่แลว้ เขากม้หนา้ตัง้ใจ

รีดผา้ ปากก็ว่า 
“ขนมนี่กะกินคนเดียว ไม่คิดจะแบ่งกนับา้งเลยหรือไง” 
“ขนมไร ขา้วเหนียวสงัขยานี่เหรอ” 



“อือ” 
“ก็แกไม่ชอบกิน” 
“แกเลน่มานั่งกินอวดอยู่เนี่ย ฉนัก็อยากกินบา้งสิ” 
“แลว้ก็เพิ่งบอกตอนเหลือห่อสุดท้ายเนี่ย อ้ะ อ้าปาก” จ๋า

บอกพรอ้มยื่นห่อขา้วเหนียวสงัขยาไปตรงหนา้เขา  
“แกไม่คิดจะใชช้อ้นใชอ้ะไรบา้งเหรอ” พีทถาม แต่ก็อา้ปาก

กดักินขา้วเหนียวสงัขยาในมือเธอ  
“อรอ่ยปะ” จ๋าถาม ลุน้ค าตอบ เพราะรูว้่าพีทไม่ชอบกินขนม

หวานเหมือนเธอ 
“ก็โอ แต่น า้ตาลเพียบ” 
“อา้ว อีนี่ ขนมก็ตอ้งน า้ตาลเพียบไหม” 
“แกก็ลด ๆ ลงบา้ง มนัไม่ดีต่อสขุภาพ ก าลงักายก็ไม่ออก” 
“พอเลย ฉนัชอบ จบไหม” 
“ห่อนีข้องฉนั แกหา้มแตะนะ” พีทบอก 
“รูแ้ลว้ อะ้ กินใหห้มด” เธอบอกแลว้ก็ป้อนเขาจนขนมหมด 

ก่อนถาม “จะเสรจ็ยงั” 
“เหลือตวัสดุทา้ย” 
“ดีงาม เดี๋ยวฉันเอาบางส่วนไปเก็บให”้ จ๋าว่า ก่อนเดินออ้ม

ไปหยิบเสือ้ผา้ที่เขารีดแลว้และแขวนไวไ้ปเก็บ 
เมื่อกลบัมาอีกครัง้ พีทก็รีดผา้เสรจ็แลว้ ขณะเดินตามเขาเอา

เสือ้ผา้ที่เหลือไปเก็บในตู ้จ๋าก็บอก 



“เออ หาวนัว่างไปชอปกนัไหม ฉนัไม่มีเสือ้ผา้ใส่ไปทะเลเลย” 
“เอาสิ แกว่างวนัไหนก็บอกละกนั ฉนัไดห้มด” 
“งัน้พฤหสันะ เลิกงานแลว้ไปกนั” 
“โอเค เตือนดว้ยละกนั” 
 
วนัพฤหัสพีทไปส่งจ๋าที่ที่ท  างาน เพราะตอ้งไปหาซือ้เสือ้ผา้

ส าหรบัไปเที่ยวเกาะเสม็ดหลงัเลิกงาน จึงไม่อยากเอารถไปหลายคนั 
ซึ่งจ๋าก็ไม่ปฏิเสธ มีพีทไปสง่ไม่ตอ้งขบัรถเองก็สบายดีเหมือนกนั 

พีทส่งขอ้ความบอกว่าเขามาถึงที่ท  างานเธอแลว้ในเวลาเลิก
งานพอดี จึงรีบเก็บของแลว้ออกไปหาเขา 

“ท าไมมาไว แกไม่ท างานเหรอ” เธอถามทนัทีที่เจอหนา้ เขา
มาถึงที่ท  างานเธอในตอนนีไ้ดแ้ปลว่าเขาตอ้งออกจากที่ท  างานก่อน
เวลาเลิกงานแน่นอน 

“ฉนัออกไปพบลกูคา้แลว้ก็มาหาแกเลย” 
“ออ้” จ๋าท าเสียงรบัรู ้ดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาด ในขณะที่พีท

เริ่มเคลื่อนรถออกจากที่ 
“ท าไรก่อนดี กินหรือชอป” พีทหนัมาถาม 
“ซือ้ของก่อนละกนั แลว้ค่อยหาอะไรกิน แลว้กลบับา้น” 
“โอเค” พีทตอบรบั พารถเคลื่อนขึน้สู่ถนนหนา้ที่ท  างานของ

เธอ โดยมีจดุหมายอยู่ที่หา้งสรรพสินคา้ที่ตัง้อยู่ไม่ไกลนกั 
หลงัจากจอดรถที่ลานจอดรถชัน้ล่างแลว้พีทกับเธอก็ขึน้ไป



ยังชั้นเสือ้ผา้ จ๋าเลือกซือ้เสือ้ยืดและกางเกงขาสัน้อย่างละสามตวั 
หมวกปีกกวา้งอีกใบ ก่อนหันไปถามคนที่ก าลงัเลือกกางเกงว่ายน า้
อยู่  

“แกว่าฉนัซือ้ชดุว่ายน า้ดีไหม” 
“กเ็อาสิ ไปทะเลนี่” 
“ฉันไม่มั่นอะ้ อว้น” จ๋าว่า เธอเติบโตมากบัค าว่าอว้น แค่คิด

ว่าจะตอ้งใส่ชุดว่ายน า้เปิดเผยเนือ้ตวัก็รูส้กึไม่มั่นใจแลว้ แต่ไปเที่ยว
ทะเลทั้งทีก็อยากใส่ชุดว่ายน ้ากับเขาบ้างเหมือนกัน จึงเป็น
ความรูส้กึที่ทัง้อยากและไม่อยากตีกนัใหวุ้่นอยู่ขา้งใน 

พีทท าหนา้ไม่สบอารมณ์เมื่อไดย้ินเธอพูดเช่นนั้น เขาส่าย
หนา้ ถามเสียงเครง่ 

“เมื่อไรจะเลิกคิดว่าตวัเองอว้น” 
“ไม่ไดค้ิด อว้นจรงิ ๆ” 
“แกไม่ไดอ้ว้น หุ่นคนปกติ แค่ไม่ไดผ้อมแบบหุ่นนางแบบแค่

นัน้” 
“คนปกติใสเ่สือ้ผา้ไซซเ์อส ฉนัใสแ่อล” 
พีทส่ายหน้า ท าหน้าเหมือนไม่อยากเถียงกับเธออีก ก่อน

ลากแขนเธอเดินตรงไปยงัราวที่แขวนชดุว่ายน า้ แลว้บอก 
“เลือกเอาสกัชดุ” 
“เอาจรงิเหรอ”  
“เลือก!” เขาสั่ง 



“อีนี่ ถา้ฉนัใสแ่ลว้คนอื่นหวัเราะท าไง” 
“เดี๋ยวไลเ่ตะมนัให”้ 
ค าตอบของเขาท าใหจ้๋าหวัเราะคิก เพราะรูว้่าไม่ใช่แค่ค าพดู 

แต่สมยัเด็ก ๆ พีทเคยไลเ่ตะคนที่ลอ้เธอจรงิ ๆ 
“เออเนอะ ไปกบัแกนี่หว่า กลวัอะไร” จ๋าว่าแลว้ฉีกยิม้ใหเ้ขา 

ซึ่งไดร้บัรอยยิม้ตอนกลบัมา และเขายงัยื่นมือมาขยีผ้มเธอดว้ย 
หลงัจากซือ้ของครบหมดแลว้รวมทัง้ชดุว่ายน า้แบบบิกินีสอง

ชุดและเสือ้คลุมผา้ชีฟองสีอ่อนอีกตวั จ๋าก็เดินเคียงกันกับพีทไปหา
ลิฟตเ์พื่อลงไปชัน้ล่าง ซึ่งระหว่างทางก็เดินผ่านแผนกเสือ้ผา้เด็ก ที่
เห็นแลว้อดรัง้แขนเขาไวแ้ลว้ชีช้วนใหด้ไูม่ได ้

“พีท ดชูุดนัน้สิ น่ารกัปะ” จ๋าชีไ้ปยงัชุดเจา้หญิงฟูฟ่องสีชมพู
หวานที่หุ่นสวมโชวอ์ยู่ 

พีทมองตามมือเธอชี ้แลว้ว่า 
“เออ ถา้ลกูเราใสค่งเหมือนนางฟ้าตวันอ้ย ๆ เลยเนอะ” 
จ๋าพยกัหนา้เห็นดว้ย นึกภาพเด็กหญิงตวันอ้ย ๆ ลกูของเธอ

กบัพีทใส่ชุดที่เห็นตรงหนา้แลว้คิดว่าคงจะน่ารกัมาก ก่อนที่จะชะงกั
ไปแลว้หนัไปมองพีท ซึ่งเขาก็หนัมามองเธอดว้ยสายตาที่ดตูระหนก
เช่นเดียวกบัที่เธอรูส้กึอยู่ในตอนนี ้

จ๋าตกใจเพราะเธอกบัพีทไม่ควรจินตนาการถึงลกูแบบนี ้เธอ
กบัเขาควรกลวัเธอจะทอ้ง กลวัว่าจะมีลกูมากกว่าไม่ใช่หรือ 
  



 
 
 
 
 

๘ 
 
 

วันออกเดินทางไปเที่ยวที่เกาะเสม็ด พีทนัดพบกับเพื่อนที่
ท่าเรือที่จะไปเกาะเลย ส่วนเขาขับรถไปกับจ๋าโดยออกจากบา้นแต่
เช้า และไปถึงราว ๆ สิบโมง พบว่าสนซึ่งมากับหญิงสาวคนหนึ่ง
มาถึงก่อนแลว้ 

สนดเูขิน ๆ เมื่อแนะน าหญิงสาวที่พามาดว้ยใหพ้ีทกบัจ๋ารูจ้กั  
“แกม้บุ๋มครบั นี่พีทกบัจ๋า จ๋า พีท นี่แกม้บุ๋ม” 
พีทยิม้เมื่อไดย้ินเพื่อนแนะน าแกม้บุ๋มเฉย ๆ โดยไม่มีสถานะ 

แต่จากท่าทางของคนทัง้สองเขาก็พอจะเดาได ้เขาเอ่ยทกัทายเพื่อน
ใหม่ ก่อนชวน 

“ไปนั่งกินกาแฟรอพวกนัน้กนัดีไหม” 
“ไปสิ” สนว่า หนัไปจงูมือกบัแกม้บุ๋มแลว้เดินไปยงัรา้นกาแฟ



ที่อยู่ในบรเิวณท่าเรือ 
เมื่อนั่งเรียบรอ้ย สนก็ถาม 
“นี่มงึยา้ยไปอยู่กบัจ๋าเหรอ” 
“เออ” เขาตอบสัน้ ๆ หนัไปมองจ๋าก็เห็นว่าเธอก าลงัดเูมนอูยู่ 

จึงถาม “กินไร” 
จ๋าเงยหน้าขึน้มายิม้ให้เขา เป็นรอยยิม้ที่พีทรูว้่าเธอก าลัง

ตอ้งการออ้นขอบางอย่าง ซึ่งเมื่อเธอเอ่ยปากเขาก็รูว้่าเดาไม่ผิด 
“ชีสเคก้ไดไ้หม มนัน่ากินมาก ๆ เลย” 
“แกนี่นา้” เขาว่า ยื่นมือไปดีดหนา้ผากเธอ แลว้บอก “มากิน

กาแฟไหม” 
“โอ๊ย” จ๋าอุทาน ยกมือขึน้จับหนา้ผากตรงที่เขาดีด ก่อนหัน

ไปฟ้องสน “แกดเูพื่อนแกนะสน ท ารา้ยรา่งกายฉนั”  
สนหวัเราะ ถามพีท 
“มงึยงัไม่เลิกพยายามหา้มจ๋ากินขนมอีกเหรอพีท” 
“ยงั หา้มตลอด” จ๋าตอบแทน 
“แลว้หา้มไดไ้หม” พีทถาม 
จ๋าสง่คอ้นใหเ้ขาแลว้หนัไปฟ้องสนอีกครัง้ 
“มนัหา้ม แต่มนัก็ซือ้มาฝาก แลว้แบบนีฉ้นัจะไม่กินไดไ้หม” 
สนหวัเราะเมื่อไดย้ินเช่นนัน้ ก่อนถาม 
“ไม่อยากใหก้ินแลว้มงึซือ้ไปฝากท าไม” 
“ก็รูว้่ามันชอบ เห็นแลว้ก็อดนึกถึงไม่ได”้ พีทตอบ เวลาเห็น



ขนมหวานเขามกัจะนึกถึงจ๋าเสมอ และแมจ้ะไม่อยากใหเ้ธอกินมาก
เพราะเต็มไปดว้ยน า้ตาล ถา้เป็นพวกเคก้ก็มีเนยมีอะไรอีก ไม่ดีต่อ
สุขภาพทั้งนั้น แต่เมื่อคิดถึงดวงตาเป็นประกาย รอยยิม้ที่ฉีกกวา้ง
เวลาเธอไดร้บัขนมจากเขา พีทก็อดซือ้ไปฝากไม่ไดส้กัที แลว้ก็ตอ้ง
มาวุ่นวายจ ากดัปรมิาณท าใหจ้๋าหงดุหงิดเขาอีก 

“สรุป ชีสเค้กเนอะ เดี๋ยวฉันแบ่งแกดว้ย ใหแ้กกินมากกว่า
เลย” 

พีทไดแ้ต่ส่ายหนา้ ในที่สุดก็ตอ้งยอมใหเ้ธอสั่งชีสเคก้อยู่ดี 
โดยที่สน แก้มบุ๋ม และเขาสั่งกาแฟ และจ๋าก็สั่งลาเตเ้ย็นที่โปะวิป
ครีมเยอะ ๆ ดว้ย 

กินกาแฟยงัไม่ทนัหมดแกว้ เพื่อนอีกสี่คนที่รออยู่กม็าถึง และ
มาสมทบที่รา้นกาแฟตามที่สนสง่ขอ้ความไปบอก สนเห็นเพื่อนก่อน
จึงโบกมือให ้

“ทางนี”้ 
โอ๊ตกบักุ๊กเดินน ามาก่อน สองคนนีค้บกนัมาตัง้แต่สมยัเรียน 

และคงลงเอยกันในที่สุด ตามมาดว้ยหญิงและกรที่คบกันมาสองปี 
และความรกัก็ยงัดีอยู่ 

“โทษทีนะ ตกเรือยงั” กรทกัเพื่อนที่นั่งอยู่ก่อน 
“ยงั” สนตอบ ยกมือขึน้ดเูวลาที่นาฬิกาขอ้มือ แลว้บอก “อีก

ครึง่ชั่วโมง กินไรก่อนไหม” 
“เออ กาแฟหน่อยก็ดี” โอ๊ตว่าแลว้นั่งลง 



พีทกินกาแฟเสรจ็แลว้ จึงบอก 
“งัน้เดี๋ยวกไูปซือ้ตั๋วรอละกนั” 
เมื่อเพื่อนพยักหนา้ใหพ้ีทจึงลุกขึน้ มองจ๋าที่ใชห้ลอดตักวิป

ครีมเขา้ปากแลว้ถอนใจ หนัไปบอกสน 
“สน มงึดจู๋าดว้ยนะ อย่าใหม้นัสั่งอะไรอีก” 
“อีนี่ นี่ชวนมาเขา้ค่ายคมุความประพฤติหรือไง นั่นก็ไม่ได ้นี่

ก็ไม่ได”้ จ๋าเงยหนา้ขึน้มาโวย 
“แกกินไม่หยุดปากเลยจากกรุงเทพฯ มาถึงนี่ แกยังจะกิน

อะไรอีก แลว้ก็บ่นว่าอว้น” 
จ๋ากลอกตา ก่อนไลเ่ขา 
“ไปซือ้ตั๋วเลยไป ขีบ้่น” 
พีทเดินออกจากรา้นกาแฟไปแลว้ สนก็ถาม 
“พวกแกอยู่บา้นดว้ยกนัยงัไงวะ ทะเลาะกนัตลอดแบบนี”้ 
“ก็อยู่แบบทะเลาะ ๆ ไง แลกกับอีพีทท างานบา้น ซกัผา้ รีด

ผา้ รดน า้ตน้ไม ้ก็คุม้อยู่นะ” 
“โห มนัท าใหแ้กเหรอ” 
“เออสิ มนัอยู่บา้นฉนัฟรี ๆ นี่ ก็ตอ้งท างานแลกหน่อยไหม” 
“แลว้มนัเป็นไงบา้ง” หญิงถาม 
“เป็นไงอะไร” 
“ก็ที่เลิกกบัจีจีไ้ง” 
“ออ้ เอ่อ...ก็ไม่เห็นเป็นไรนะ วันแรกก็รอ้งไหอ้ยู่ เมาดว้ย” 



ตอนพดูถึงเมาจ๋าพดูสะดดุนิด ๆ “แต่ว่าตอนนีก้็ดโูอเคนะ” 
“โชคดีที่มนัมีแก” กุ๊กว่า 
“อา้ว แกม้บุ๋มนึกว่าจ๋ากับพีทเป็นแฟนกัน” แกม้บุ๋มที่นั่งฟัง

คนอื่นเงียบ ๆ เอ่ยขึน้ 
จ๋าหวัใจกระตกุ เธอกบัพีทไม่ใช่แฟน แค่คนที่ก าลงัลุน้ว่าจะ

มีลูกดว้ยกันไหมเท่านัน้เอง ยังไม่ทันที่เธอจะมีโอกาสปฏิเสธ สนก็
ตอบใหก้่อน 

“ไม่ใช่ สองคนนีเ้พื่อนสนิท โตมาดว้ยกัน พีทมันเพิ่งเลิกกบั
แฟน เลยยา้ยไปอยู่บา้นจ๋า” 

“ไดเ้หรอ” แกม้บุ๋มถาม 
“ไดส้ิ ตอนพ่อแม่แกเสียพีทก็ไปอยู่กับแกตั้งหลายเดือนใช่

ปะ” กุ๊กว่า 
“อือ พีทมันก็ดีแหละ ถา้ลดความเจา้กีเ้จา้การเรื่องกินขนม

ของฉนัลงหน่อย” จ๋าว่า สง่คอ้นไปถึงคนที่ไม่ไดอ้ยู่ตรงนัน้ 
สนหวัเราะ 
“มนัก็พดูไปงัน้แหละ แกอย่าสนใจเลย ถา้หา้มจริงมนัจะซือ้

มาฝากท าไม”  
“ใช่มะ” 
“นินทากอูยู่เหรอ” พีทสง่เสียงมาก่อนตวั 
“บา้ ใครจะนินทาเพื่อน” จ๋าว่าเสียงสงู ท าใหค้นอื่น ๆ หวัเราะ

ครืนทัง้โต๊ะ 



“ไปกนัเลยไหม” โอ๊ตเอ่ยขึน้ 
“พวกมงึกินกาแฟเสรจ็แลว้เหรอ” พีทถาม 
“เสรจ็แลว้” หญิงตอบ 
“งัน้ก็ไปกนั” พีทว่า เดินไปแบกกระเป๋าเดินทางของเขาและ

จ๋าที่วางอยู่บนพืน้ขึน้สะพาย ในขณะที่คนอื่น ๆ ก็ท าอย่างเดียวกนั 
จากนัน้ก็เดินตรงไปยงัท่าเรือ ซึ่งใกลถ้ึงเวลาเรือออกแลว้ 

 
เรือโดยสารใชเ้วลาเดินทางราว ๆ สี่สิบนาทีก็จอดเทียบท่า 

ซึ่งจากท่าเรือไปยงัรีสอรต์ที่จองที่พกัไวใ้ชเ้วลาเดินยงัไม่ทนัเหนื่อยก็
ถึง คนที่เป็นคู่รกัแยกเขา้หอ้งพกัเป็นคู่ ๆ ซึ่งหอ้งของคนอื่น ๆ ถึงก่อน 
จนสนกบัแกม้บุ๋มซึ่งหอ้งพกัอยู่เป็นหอ้งที่สามเขา้หอ้งไปแลว้ จ๋ากบั
พีทก็เดินไปถึงหอ้งของตน เมื่อเปิดประตเูขา้ไปจ๋าก็อทุาน 

“ท าไมเตียงคู่” แมจ้ะใหญ่ขนาดคิงไซซแ์ต่ก็เป็นเตียงคู่ ไม่ใช่
เตียงเดี่ยวสองเตียงอย่างที่คิด 

“ไม่รูส้ิ ไอส้นเป็นคนจอง” พีทว่าพรอ้มยักไหล่ ก่อนเดินเอา
กระเป๋าไปวางที่มมุหอ้ง 

“แลว้จะนอนยงัไง” 
“ก็นอนบนเตียง ท าเหมือนไม่เคยนอนดว้ยกนัไปได”้ 
“ก็...” จ๋าว่าแลว้หบุปาก ก็เพราะเคย ‘นอน’ ดว้ยกนัน่ะสิ เธอ

ถึงไม่อยากนอนเตียงเดียวกบัเขา 
“ฉันไม่นอนดิ ้น ไม่แย่งที่แก สัญญาเลย” พีทว่า เดินไป



เปลี่ยนกางเกงที่มมุหอ้ง 
“อีพีท! ท าอะไร” จ๋ากรีด๊ถาม 
“เปลี่ยนกางเกงไง พวกนัน้บอกว่าเดี๋ยวไปเล่นน า้หนา้หาด” 

พีทตอบ ถอดกางเกงขาสัน้ที่ใสอ่ยู่ออกจนจ๋าตอ้งมองไปอีกทาง 
“แกไม่คิดจะเกรงใจฉันบา้งเหรอ ฉันเป็นผูห้ญิงนะ มาแกผ้า้

ต่อหนา้อยู่ได”้ 
“แค่เปลี่ยนกางเกงปะ เกงในก็ไม่ไดถ้อด พูดเหมือนฉันไม่

เคยเปลี่ยนกางเกงต่อหนา้แกไปได”้ พีทว่า ขณะหยิบกระเป๋าสตางค์
และโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋ากางเกงที่ เพิ่งถอดมาใส่ใน
กระเป๋ากางเกงว่ายน า้ 

จ๋าตอ้งสูดลมหายใจลึกและไม่ตอบโต ้ก็เมื่อก่อนเธอไม่เคย
รู ้สึกอะไรเลย แต่หลังจากคืนนั้น...แม้จะบอกว่าเธอและพีทยัง
เหมือนเดิมทุกอย่าง แต่จ๋าก็ไม่รูว้่าท าไมความรูส้ึกบางอย่างมนัผิด
แผกไปจากเดิม เช่นการตอ้งนอนเตียงเดียวกนัหรือการที่เขาเปลี่ยน
กางเกงต่อหนา้ เธอไม่สามารถไม่รูส้ึกอะไรไดเ้หมือนเมื่อก่อนแลว้ 
แต่ก็ไม่คิดจะบอกเขา ใหเ้ขาคิดว่าความรูส้กึทกุอย่างยงัเหมือนเดิมก็
ดีอยู่แลว้ไม่ใช่หรือ 

“แลว้แกไม่เปลี่ยนเสือ้ผา้เหรอ” พีทถาม เมื่อเห็นเธอไม่มีทีทา่
ว่าจะเปลี่ยนเสือ้ผา้เหมือนเขา 

“ไม่เอาอะ้ ไม่อยากเลน่น า้” 
“ท าไมละ่ ชดุว่ายน า้ก็ซือ้แลว้ ใสเ่ถอะนะ” พีทคะยัน้คะยอ 



“ไม่เอา”  
“ท าไม อายเหรอ หรือกลวัถกูลอ้ บอกแลว้ไงว่าใครลอ้จะไล่

เตะมนัให”้ 
“เออน่า ยงัไม่อยากเลน่น า้ วนันีน้ั่งชิลก่อน” 
พีทยกัไหล ่เมื่อเห็นว่าเปลี่ยนใจเธอไม่ได ้
“ตามใจ” 
 
ตอนที่พีทกับจ๋าเดินมายังบริเวณหนา้หาดที่นัดกับคนอื่นไว้

นัน้พบว่าคู่ของโอ๊ตกบักุ๊กและกรกับหญิงนั่งอยู่บนเสื่อที่ปูอยู่บนผืน
ทราย มีกระติกน า้แข็งวางอยู่ขา้ง ๆ แต่ตรงหนา้ยงัไม่มีแกว้เครื่องดื่ม
ใด ๆ 

“สนกับแกม้บุ๋มล่ะ” พีทถาม เดินไปทรุดตวัลงนั่งขา้ง ๆ โอ๊ต 
โดยจ๋านั่งลงขา้ง ๆ 

“ไปซือ้โคก้กบัน า้แข็ง” 
“อา้ว นั่นถงัเปลา่เหรอ” 
กรที่นั่งติดถงัน า้แข็งจึงเปิดฝาใหเ้ขาด ูพีทชะโงกหนา้ดแูลว้ก็

หนัไปมองจ๋าแวบหนึ่ง เมื่อเห็นว่าเธอไม่ไดส้นใจมองของในถงัอย่าง
เขา จึงยื่นหนา้ไปกระซิบใกล ้ๆ 

“จ๋า” 
“หือ” 
“ขอกินเหลา้หน่อยไดป้ะวะ” 



“อยากกินเหรอ” 
“อือ นะ อตุสา่หม์าเที่ยว” 
“เอาสิ” เธอตอบง่าย ๆ จนเขายิม้ แต่ค าพดูต่อมาก็ท าใหเ้ขา

หบุยิม้แทบไม่ทนั “ฉนักินดว้ย” 
“แกกินไม่ได”้ เขาตอบทนัควนั 
“เหรอ งัน้ก็ตามเดิม ฉนัอดแกก็อด” 
“ใจรา้ยไปปะวะ” 
“ใจรา้ยอะไร ฉันตามใจแกทุกอย่างเลยนะ อยากกินก็กินสิ 

เปรีย้วปากมานานแลว้เหมือนกนัเนี่ย” 
“พอเลย ไม่กินก็ได”้ เขาบอก หนา้ตงึ 
จ๋าหวัเราะ ยกมือขึน้ลบูหลงัลบูไหลเ่ขา 
“ไม่กินเหรอ ฉนัไม่ไดห้า้มแกเลยนะพีท” 
พีทมองคนที่พดูว่าไม่หา้ม แต่สายตาสะใจที่ท  าใหเ้ขาอดกิน

เหลา้แลว้สง่คอ้นให ้รา้ยอะไรอย่างนี ้ที่เขาหา้มเธอก็เพราะเหตผุลที่รู ้
ๆ กนัอยู่ แต่ที่เธอหา้มเขานี่ไม่มีเหตผุลเอาเสียเลย เธอแค่อยากแกลง้
เขาเท่านัน้ 

“ท าไมท าหนา้เหมือนจะกินเลือดกินเนือ้ฉันแบบนั้น” จ๋าว่า
เสียงดงัขึน้จนเพื่อนคนอื่นไดย้ินแลว้หนัมามองเขา ก่อนที่กรจะทกั 

“เออ เป็นไรไอพ้ีท หนา้เป็นตดูเลยมงึ” 
จ๋าหวัเราะคิกคกั ดอูารมณด์ีที่แกลง้เขาได ้โดยเฉพาะในตอน

ที่สนกับแก้มบุ๋มกลับมาพรอ้มน า้อัดลมและน า้แข็ง ที่กรกับหญิง



รบัมาจดัการชงเหลา้ใหเ้พื่อน เธอก็รีบบอกอย่างกระตือรือรน้ 
“ฉนักบัพีทไม่กินนะ” 
“หือ” เพื่อนทกุคนมองมาเป็นตาเดียว 
“งดเหลา้น่ะ” 
“งดเหลา้ พวกแกสองคนน่ะเหรอ” โอ๊ตถาม 
“อือ” 
“นี่ยงัไม่เขา้พรรษาเลย จะรีบงดไปไหนวะ กินก่อน ๆ” กรว่า 

ท าท่าจะยื่นแกว้เหลา้ที่ชงแลว้ใหจ้๋า ซึ่งเธอก็หนัหนา้มาถามเขายิม้ ๆ 
“เอาไหมพีท” 
“ไม่” พีทตอบเสียงเครง่ ผลกัแกว้ที่ยื่นไปตรงหนา้จ๋าคืนใหก้ร 
“มงึจะไม่ท าไม หนา้มงึนี่อยากมากไอพ้ีท” กรว่า แต่ก็ยอมดงึ

มือกลบัและยื่นแกว้ใหกุ้๊กแทน 
พีทเมม้ปาก มองเพื่อนกินเหลา้กนัอย่างสนกุสนาน ในขณะ

ที่เขาท าได้แค่กลืนน า้ลาย เปรีย้วปากเพราะหลังจากคืนนั้นเขาก็
ไม่ไดแ้ตะแอลกอฮอลอ์ีกเลย คิดแลว้ก็เซ็ง เลยลกุขึน้ 

“ตามสบายนะพวกมงึ กไูปว่ายน า้ก่อน” 
หลงัจากพีทเดินลงไปในทะเล เพื่อนที่นั่งดื่มกนัอยู่ก็หนัมาหา

จ๋า 
“เกิดอะไรขึน้วะ ไอพ้ีทกบัแกเนี่ยนะงดเหลา้” สนถาม 
“อีพีทมันเริ่มก่อน” จ๋าตอบทันควัน ไม่ใช่ความคิดเธอสัก

หน่อย ไม่มีทางรบัในสิ่งที่ไม่ไดท้  าแน่ 



“มนัเสียใจจนเสียสติเลยเหรอ” โอ๊ตถามบา้ง 
จ๋าหลบุสายตาลงมองพืน้ จะตอบตามจรงิก็ไม่ได ้จึงรบัเสียง

ออ้มแอม้ 
“งัน้มัง้” 
“แลว้แกก็งดไปกบัมนัเนี่ยนะ” หญิงว่าบา้ง 
“ก็...สงสารมนั เลยงดเป็นเพื่อน แกก็เห็นว่าฉนัอยากจะตาย 

แต่พีทมนัไม่ยอมแพ ้ฉนัรบัปากแลว้เลยอดไปกบัมนัดว้ย” 
เพื่อน ๆ ไดฟั้งค าอธิบายก็ส่ายหนา้ แมไ้ม่เห็นดว้ยแต่ก็ไม่มี

ใครคะยัน้คะยอใหด้ื่มอีก และเปลี่ยนบทสนทนาไปเป็นเรื่องอื่น จ๋า
จึงลอบถอนหายใจ ไม่อยากเป็นจดุศนูยก์ลางของบทสนทนาเลย 

หลงัจากนั่งดื่มและคุยกันไปเรื่อย ๆ สนและแกม้บุ๋มก็ลงไป
เล่นน า้ จ๋ามองตามแลว้บุย้ใบไ้ปยังคนทัง้สอง พรอ้มถามคนที่ยงันั่ง
อยู่ดว้ยกนั 

“แฟนใหม่ไอส้นเหรอ” 
“มนัว่าก าลงัคยุ ๆ” โอ๊ตตอบ 
“ไม่แค่คยุแลว้มัง้ มาถึงเสม็ดขนาดนี”้ หญิงว่ากลัว้หวัเราะ 
“เมาทเ์พื่อนนะแก” จ๋าแซว 
“เออ แต่แกม้บุ๋มสวยเนอะ ดใูส่บิกินีสิ หุ่นแซ่บมาก” กุ๊กออก

ความเห็น 
“เออ อิจฉาว่ะ ฉนัเอาบิกินีมาดว้ยนะ แต่คงไม่ใสล่ะ อายห่วง

ยาง” จ๋าว่า 



“โอ๊ย แก มาถึงนี่แลว้ก็ใส่ไปเถอะ ไม่มีใครมาสนใจหรอก” 
หญิงบอก 

“แกพดูไดส้ิ แกหุ่นดี ฉนัอว้นจะตาย” 
“แกก็คิดว่าตวัเองอว้น จริง ๆ ก็อวบนิดเดียวเอง คิดมากไป

ได”้ 
จ๋ากลอกตาเมื่อไดย้ินเช่นนัน้ เพราะใคร ๆ ก็บอกว่าเธอคิดไป

เองว่าตวัเองอว้น ทัง้ ๆ ที่จริง ๆ แลว้เธอก็อว้นกว่ามาตรฐานเอวบาง
ร่างนอ้ยของสาวไทยไปไกล ไม่ไดค้ิดไปเองเสียหน่อย แถมตลอด
ชีวิตก็โดนลอ้ว่าตุ่มบา้ง หมูตอนบา้ง ท าใหแ้มต้อนนีจ้ะไม่ได้จ า้ม ่า
เท่าสมยัเด็ก ๆ แลว้ แต่ความรูส้กึว่าตนเองเป็นคนอว้นก็ไม่เคยเลือน
หายไปไหนเลย 

“อา้ว ไอพ้ีทกลบัมาแลว้” กรว่าพลางชีม้ือไปยงัคนที่เดินตรง
มา 

จ๋ามองตามแลว้รูส้กึแปลก ๆ กบัภาพที่เห็นตรงหนา้ ในฐานะ
เพื่อนสนิทเธอรูว้่าพีทเป็นหนุ่มฮ็อตกลา้มแน่น แต่เพราะความเป็น
เพื่อนนั่นละที่ท  าใหไ้ม่เคยมองเห็นเขาเป็นอย่างอื่นนอกจากเพื่อน ไม่
เคยใส่ใจความฮ็อตหรือกลา้มแน่นของเขา รูว้่าเขาเป็นที่ตอ้งตาตอ้ง
ใจของสาว ๆ และไม่เคยขาดคนขา้งกาย เล่น ๆ บา้ง จริงจงับา้ง แต่
เธอไม่เคย ‘เห็น’ เขาอย่างที่เห็นตอนนี ้

พีทสวมเพียงกางเกงว่ายน า้ตัวเดียว ผมเปียก ๆ ที่เขาเสย
เปิดหนา้ผากท าใหเ้ขาดูเซ็กซี่อย่างประหลาด รวมกับร่างกายท่อน



บนที่ไม่มีอะไรปิดบัง อวดกลา้มเนือ้เป็นลอนสวย พีทไม่ได้กลา้ม
แน่นแบบนักเพาะกาย แต่ร่างกายเขาเต็มไปด้วยมัดกล้ามดู
แข็งแกรง่ ไม่มีไขมนัส่วนเกินตรงไหนเลย เขาตวัสงูและเดินหลงัตรง 
ท าใหจ้๋ารูส้ึกว่าเขาทัง้หุ่นดีและบุคลิกดี ดูดีจนท าใหเ้ธอใจเตน้แรง 
จ๋าถึงกับตอ้งยกมือทาบอก ตกใจกับความรูส้ึกของตนเอง ท าไมอยู่ 
ๆ เธอถึงไดเ้ห็นว่าพีทมีเสน่หม์ากมายขนาดนี!้ 

 
  



 
 
 
 
 

๙ 
 
 

จ๋าหลุบตาลงมองที่พืน้เมื่อพีทเดินมาถึงเสื่อ เขายื่นมือมา
หยิบเสือ้ยืดที่ถอดทิง้ไวไ้ปสวม ก่อนนั่งลงขา้งเธอ ในขณะที่เพื่อนอีก
สี่คนก็ขยบัตวั 

“พีทมาอยู่เป็นเพื่อนแกแลว้ เดี๋ยวพวกฉนัไปเลน่น า้ละนะ” โอ๊
ตบอก 

จ๋าพยักหนา้ มองเพื่อนทัง้สี่เดินลงทะเลไป ก่อนหันกลบัไป
หาคนที่นั่งอยู่ขา้ง ๆ 

“เลน่น า้เป็นไง” 
“ก็สนกุดี แกไม่เลน่ละ่ ไปเปลี่ยนเสือ้ผา้ไหม”  
“ไม่เป็นไร ยงัมีเวลา พรุง่นีก้็ได”้ 
เมื่อเธอตอบเช่นนั้นพีทก็ไม่ได้ว่าอะไรอีก เขานั่ งกอดเข่า



ทอดตามองทะเล แต่ครูเ่ดียวเขาก็หนัมาชวน 
“ไปอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้กนัดีไหม เหนียวตวัว่ะ” 
“แลว้ขา้วของนี่ละ่” 
“ไม่เป็นไรมัง้” พีทว่า หนัไปมองไปรอบ ๆ  
จ๋ามองตามเขาก็เห็นว่ามีเสื่อเปล่าหลายผืนที่วางอยู่บน

ชายหาดพรอ้มขา้วของโดยไม่มีคนเฝา้ จึงพยกัหนา้ 
“โอเค เดี๋ยวบอกพวกนัน้ก่อน” 
บอกเพื่อนแลว้พีทกบัจ๋าก็เดินกลบัไปยังหอ้งพกั เมื่อถึงหอ้ง

พีทก็ถาม 
“แกจะอาบน า้ปะ” 
“ไม่อะ้” เธอเพิ่งอาบน า้ก่อนออกเดินทาง และไม่ไดล้งเลน่น า้

ทะเลดว้ย จึงคิดว่าไม่จ าเป็นตอ้งอาบน า้อีก 
“โอเค” เขาว่า แลว้เดินเขา้หอ้งน า้ 
จ๋ากระโดดขึน้เตียงแลว้กดเปิดทีวี เจอซีรีสส์ืบสวนสอบสวน

ของต่างประเทศจึงนอนดูอย่างตัง้ใจ และขณะก าลงัเพลิน ๆ อยู่นัน้ 
ประตูหอ้งน า้ก็เปิดออก ก่อนที่พีทซึ่งนุ่งเพียงผา้เช็ดตวัผืนเดียวอวด
กลา้มเนือ้หนา้ทอ้งและหนา้อกที่มีหยดน า้เกาะพราวจะกา้วออกมา 

หากเป็นเมื่อก่อนเธอคงโวยวายที่เขาเดินออกมาในลกัษณะ
ที่เกือบโป๊เช่นนี ้แต่ในวนันีจ้๋าท าไดเ้พียงเสมองไปทางอื่น หัวใจเตน้
แรงอย่างที่รูส้ึกตอนมองเขาที่ชายหาด จ๋าไม่รูว้่าเกิดอะไรขึน้ ท าไม
ผูห้ญิงขีโ้วยวายอย่างเธอถึงไดส้งบปากสงบค า เอาแต่ใจเตน้แรง



เช่นนี ้
ดเูหมือนว่าพีทไม่รูต้วัเลยว่าก าลงัท าอะไรกบัเธอ เขาเดินไป

หยิบเสือ้ผา้จากกระเป๋าเดินทางแลว้เดินกลับเข้าไปในหอ้งน า้ ครู่
หนึ่งก็กลบัออกมาโดยแต่งตวัเรียบรอ้ย และใชผ้า้ขนหนผูืนเล็กขยีผ้ม  

“เป่าผมใหห้น่อยสิ” เขาบอก 
จ๋าเหลือบตามอง ในใจอยากบอกใหเ้ขาเป่าเอง แต่มือกลบั

ยื่นไปหยิบรีโมตมาปิดทีวี ก่อนกา้วลงจากเตียง เดินเขา้ไปหยิบที่เป่า
ผมในหอ้งน า้ และเมื่อกลบัเขา้มาในหอ้งอีกครัง้พีทก็นั่งรออยู่ที่ปลาย
เตียงแลว้ 

จ๋าเสียบปลั๊กที่เป่าผมกบัเตา้รบัที่หวัเตียง จากนัน้ก็เป่าผมให้
พีท ซึ่งเขาก็นั่งนิ่ง ๆ ใหเ้ธอท าให ้โดยไม่ไดพู้ดคุยอะไรกัน คงเป็น
เพราะเสียงที่เป่าผมดงัจนถา้จะคยุกนัก็คงล าบาก 

ผมของพีทเสน้เล็ก นิ่ม และหอมกลิ่นแชมพอู่อน ๆ จ๋าเป่าผม
ให้เขาอยู่ครู่ใหญ่ ๆ ก็แห้ง จากนั้นเธอก็เอาที่เ ป่าผมเข้าไปเก็บใน
หอ้งน า้ ซึ่งพีทก็เดินตามเขา้มา แลว้ไปยืนเซ็ตผมอยู่หนา้กระจก จ๋า
หนัมองแลว้หวัใจเตน้แรง สีหนา้จริงจงัที่ก าลงัเซ็ตผมใหด้เูหมือนยุ่ง
อย่างตั้งใจนัน้มีแรงดึงดูดอย่างประหลาด ใบหนา้ดา้นขา้งของเขา
อวดจมกูโด่งสวย คิว้เขม้ ตาสองชัน้ ผิวหนา้ขาวเนียนละเอียด แต่ก็
มองเห็นไรเคราเขียว ๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นชาย ผมเขาตดัสัน้ 
อวดตน้คอขาว และที่ท  าใหจ้๋าหัวใจสะดุดมากที่สดุคือลกูกระเดือก
ของเขา จ๋าไม่เคยรูว้่าลูกกระเดือกของผูช้ายจะท าใหเ้ขาดูเซ็กซี่ได้



ขนาดนี ้
พีทใส่เสือ้ยืดสีขาวพอดีตวั ซึ่งยิ่งเนน้ใหเ้ห็นบ่ากวา้ง หนา้อก 

และตน้แขนที่เต็มไปด้วยมัดกลา้มของเขา และแมต้อนนีจ้ะมีเสือ้
ปิดบงั แต่จ๋าก็รูว้่าภายใตเ้สือ้ยืดผา้เนือ้บางนัน้ หนา้ทอ้งเขามีกลา้ม
เป็นลอน ๆ อย่างที่เรียกว่าซิกซแ์พ็ก เขาใส่กางเกงขาสัน้สีกากี ที่เธอ
รูส้กึว่าเขากน้แน่นกว่าผูช้ายทั่วไปดว้ยละ 

บา้! บา้! บา้! เธอตอ้งบา้ไปแลว้ที่มายืนมองพีทแลว้คิดอะไร
แบบนี ้แต่เธอก็ตอ้งยอมรบัว่า เมื่อไดม้องอย่างพิจารณาอย่างนีพ้ีท
เป็นชายหนุ่มที่หนา้ตาดี และมีเสน่หท์างเพศลน้เหลือเพียงใด 

‘ท าไมฉันต้องมาเห็นแกหล่อตอนนีด้ว้ยวะ ’ จ๋าคิดอยู่ในใจ 
เพราะรูว้่าอันตรายมากที่เธอคิดกับเขาแบบนี ้ โดยเฉพาะในยามที่
ตอ้งอาศัยอยู่ในหอ้งเดียวกัน และยังนอนบนเตียงหลงัเดียวกันอีก
ดว้ย เธอไม่คิดหรอกว่าพีทจะท าอะไรเธอ เพราะเขาคงเห็นเธอเป็น
แค่เพื่อนตวัอว้นคนเดิมที่ไม่มีทางที่เขาจะมองเป็นอื่น แต่เธอเองที่
มองเขาเป็นอื่น ตอ้งมานอนรว่มเตียงแบบนีแ้ลว้จะหลบัลงไดอ้ย่างไร  

อนัตราย อนัตรายมาก ๆ! 
ขณะก าลงัยืนมองเขานิ่งราวตอ้งมนตรน์ั่นเองพีทก็หนัมาจน

เธอหลบตาแทบไม่ทัน เขาเลิกคิว้คลา้ยจะถามว่ามองอะไร จ๋าจึง
ถามออ้มแอม้ 

“ผูช้ายตอ้งเซ็ตผมดว้ยเหรอ” 
พีทหัวเราะเมื่อไดย้ินเช่นนัน้ เขาหันไปมองตนเองในกระจก



อีกครัง้ ก่อนหนักลบัมาตอบเธอ 
“แกคิดว่าฉนัตื่นมาก็หลอ่เลยเหรอ” 
“มั่นหนา้จังนะ ฉันยังไม่ไดบ้อกว่าแกหล่อเลย” จ๋าโกหก ทัง้

โกหกเขาและโกหกตนเอง เพราะเธอเพิ่งยอมรบักบัตนเองไปว่า พีท
นัน้หลอ่มาก ๆ หลอ่ในระดบัที่อนัตรายต่อหวัใจเลยทีเดียว 

“ไม่ตอ้งรอแกบอกหรอก ฉนัรูว้่าฉนัหลอ่ ใคร ๆ ก็รู ้โดยเฉพาะ
สาว ๆ” เขาว่าแลว้ยกัคิว้ขา้งเดียวใหเ้ธอ 

“ย่ะ พ่อคนรูปหลอ่ เสรจ็ยงั” 
“เสร็จแลว้” พีทตอบแลว้ขยับตัว จ๋าจึงท าท่าจะเดินออกไป

จากหอ้งน า้ แต่เขากลบัยื่นมือไปดงึประตปิูด แลว้หนัมาถามเธอดว้ย
ท่าทางคกุคาม “เมื่อกีแ้กว่าอะไรนะ” 

“อะไร” จ๋าถาม ใจสั่นแปลก ๆ เมื่อเห็นท่าทางที่เปลี่ยนไป
ของพีท  

เขาเดินเขา้หาเธอที่ตอนนีเ้ดินถอยหลงัจนหลงัพิงประต ูพีท
เดินตามมาวางมือขา้งหนึ่งบนประตูเหนือหัวเธอ อีกขา้งวางใกล ้ๆ 
ไหล่เธอ ท าใหต้อนนีเ้ธอเหมือนถูกขังอยู่ระหว่างประตูและร่างกาย
ของเขา  

“แกว่าฉนัไม่หลอ่เหรอ” 
“แกเล่นอะไรเนี่ย” เขาตวัสงูมากท าใหเ้ธอตอ้งแหงนหนา้พดู

กบัเขา เพราะระยะสายตาของเธอนัน้อยูแ่ค่อกแน่น ๆ  ของเขาเท่านัน้ 
“ไม่ไดเ้ลน่” น า้เสียงเขาไม่มีวี่แววลอ้เลน่อยู่เลย 



“อีพีท แก...อย่าท าแบบนีน้ะ เดี๋ยวฉนักลวัจรงิ ๆ” 
พีทยิม้ แต่เป็นยิม้ที่ดูรา้ย ๆ อย่างไรก็ไม่รู ้ยิ่งรวมกับสายตา

เขาที่ท  าใหเ้ธอรูส้ึกแปลก ๆ นั่นอีก ท าใหจ้๋าบอกตนเองว่าเธอตอ้ง
ออกจากสถานการณน์ีใ้หเ้รว็ที่สดุ 

“มองฉันสิ แลว้บอกว่าฉันไม่หล่อ” พีทว่า ใชม้ือขา้งหนึ่งเชย
คางเธอขึน้ใหม้องหนา้เขา จ๋ามอง แลว้ก็เห็นว่าเขาหล่อ หล่อมาก ๆ 
หลอ่จนเธอตอ้งออกไปจากตรงนีเ้ดี๋ยวนี!้ 

“หลอ่ ๆ หลอ่แลว้” จ๋าว่าอย่างลนลาน ยกมือขึน้ผลกัหนา้เขา
ที่ก าลงัลดต ่าลงมาหา ก่อนรวบรวมพลงัผลกัตวัเขาออกไปจากเธอ 
เปิดประตแูลว้ว่ิงออกไปจากหอ้งน า้ 

 
พีทเดินตามจ๋าออกมาจากหอ้งน า้ชา้ ๆ ในใจนึกขอบคณุเธอ

ที่วิ่งหนีไปก่อน เพราะหาไม่ตอนนีเ้ขาอาจจะก าลงัจบูเธออยู่ ทัง้ ๆ ที่
ตอนแรกแค่จะแกลง้เลน่เท่านัน้ แต่รูต้วัอีกที เขาก็ก าลงักม้หนา้ลงไป
หารมิฝีปากอิ่มของเธอเสียแลว้ 

เขาตอ้งเป็นบา้ไปแลว้แน่ ๆ! 
จ๋านั่งอยู่ที่ปลายเตียง มองเขาดว้ยสายตาหวาดระแวง เมื่อ

เขาเดินไปใกล ้เธอก็ถาม 
“แกหายบา้ยงั” 
พีทหวัเราะ 
“ฉนัแกลง้เลน่หน่อยเดียว แกกลวัจรงิ ๆ เหรอเนี่ย” 



จ๋าสง่คอ้นใหเ้ขา 
“แกควรเห็นสายตาและท่าทางตัวเอง มันเหมือนแกล้ง

ตรงไหน”  
“ท าไม สายตาท่าทางฉนัเป็นยงัไง” 
“สายตาแกหื่น อย่าหาท าอีกนะ บรื๋อ” จ๋าท าท่าขนลกุขนพอง 
ค าตอบของจ๋าท าใหพ้ีทครุ่นคิด ความต้องการของเขามัน

แสดงออกทางสายตาชัดเจนขนาดนั้นเชียวหรือ อีกอย่างเขาแค่
อยากจบูเธอเอง แลว้หื่นของเธอมนัคือระดบัไหนกนั 

“ไปกันเถอะ หิวแลว้” เขาชวน เดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์
และโทรศพัทม์ือถือ ก่อนเดินไปสวมรองเทา้ที่วางอยู่มมุหอ้ง ซึ่งจ๋าก็
ท าอย่างเดียวกัน จากนั้นจึงเดินออกจากหอ้งโดยจ๋าเป็นฝ่ายล็อก
ประตแูละถือกญุแจ 

เมื่อไปถึงรา้นอาหารนัน้ โอ๊ต กุ๊ก กร และหญิงนั่งรออยู่แลว้ ดู
เหมือนว่าทั้งสี่จะไม่ได้กลับไปอาบน ้าเปลี่ยนเสือ้ผ้า แต่ย้ายจาก
ชายหาดมาที่รา้นอาหารเลย เมื่อเดินไปถึงโต๊ะ พีทก็ถาม 

“สนกบัแกม้บุ๋มละ่” 
“ยงัไม่มาเลย” กุ๊กตอบ ก่อนทกัเขา “แกอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้

เซ็ตผมซะหลอ่เลยนะอีพีท” 
“ไม่ไดห้รอก มาเสม็ดก็อยากเสร็จตามสโลแกน ตอ้งท าหล่อ

เพิ่มโอกาสนิดนึง” 
ค าตอบของเขาเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อน ก่อนโอ๊ตจะบุย้



ใบไ้ปยงัโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างนกั 
“งัน้มึงอาจตอ้งเล็งโต๊ะนัน้ กูเห็นนอ้ง ๆ เขาแอบเหลม่ึงตัง้แต่

อยู่ที่ชายหาดแลว้” 
“จริงปะ” เขาถาม เหล่มองตามเพื่อนว่า ก็เห็นสาว ๆ ยกแกว้

ขึน้ทกัทายเขา จึงยิม้ให ้ก่อนหนักลบัมาคยุกบัเพื่อนในโต๊ะ โดยไม่ได้
สนใจหนัไปมองโต๊ะนัน้อีก 

ไม่นานนักสนและแก้มบุ๋มก็มาถึง จึงเริ่มต้นสั่งอาหารกัน 
และคนอื่น ๆ ทกุคนก็สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์นัหมด พีทเห็นแลว้ก็
อดไม่ได ้ตอ้งพยายามอีกครัง้ 

“จ๋า” 
“อะไร” 
“กินเหลา้ไดไ้หม” 
“ไม่” 
“นี่แกยงัไม่หายโกรธอีกเหรอ” เขาถาม เพราะเสียงไม่นัน้แข็ง

เกินกว่าจะเป็นการพดูคยุธรรมดา 
“ไม่ไดโ้กรธ” 
“โกรธอะไร พวกแกทะเลาะกนัอีกแลว้เหรอ” กุ๊กถาม 
“พีทมนักวนตีน” จ๋าว่าเหมือนฟ้อง 
“ก็บอกว่าลอ้เลน่” พีทสวนทนัควนั 
“พอเลยแกสองคน เพื่อนรกักนัจริงปะวะ เห็นอยู่ดว้ยกนัทีไร

ก็ทะเลาะกนัตลอดเลย” 



“มนัเริ่มก่อน” จ๋าไม่ยอม 
“ก็บอกว่าลอ้เลน่ไงเลา่” 
“เออ พอ” สนห้ามทัพ ก่อนถามพีท “ตกลงมึงจะดื่มอะไร

ไหม” 
“น า้เปล่า” เขาตอบกระแทกเสียง ซึ่งเพื่อน ๆ หวัเราะข าเมื่อ

ไดย้ินค าตอบ  
“กลบัจากเสม็ดค่อยเริ่มงดก็ไดไ้หมพีท มงึมาไกลขนาดนีเ้พื่อ

กินน า้เปลา่เนี่ยนะ” โอ๊ตว่า 
“นั่นน่ะสิพีท ไม่เปลี่ยนใจแน่เหรอ” จ๋าถามเขาเสียงอ่อนเสียง

หวาน แต่สายตาเธอนั่นดสูะอกสะใจที่รูว้่าหากเธอไม่ตกลง เขาก็ท า
อะไรไม่ได ้

“ไม่ ฉนัพดูค าไหนค านัน้” 
เขาเห็นจ๋ายกัไหล ่ก่อนสั่งเครื่องดื่มเป็นน า้พนัชท์ี่หวานเจี๊ยบ 

จนเขาอดทว้งไม่ได ้
“มนัหวานไปนะ” 
“แต่มนัไม่มีแอลกอฮอล”์ 
ในที่สุดพีทก็เงียบปาก ยอมรบัชะตากรรมว่าจนกว่าจ๋าจะ

สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด ้หรือรูแ้น่ชัดว่าตัง้ครรภ ์เขาจึง
จะไดร้บัอนญุาตใหด้ื่มไดอ้ีกครัง้ 

อาหารกลางวันเป็นอาหารทะเลมื ้อใหญ่ที่รสชาติดีมาก
ทีเดียว และเมื่อกินขา้วเสรจ็ สนก็ถามถึงแผนการในช่วงบ่าย 



“พวกกูมาเปลี่ยนที่กินเหลา้” โอ๊ตว่า โดยมีกร กุ๊ก และหญิง
พยกัหนา้รบั 

“งัน้จะกลบัไปที่ชายหาดเหรอ” จ๋าถาม 
“เออ ไปดว้ยกนัไหม แต่พวกแกไม่กินเหลา้อะ้” 
“กวู่าจะพาแกม้บุ๋มไปข่ีมอเตอรไ์ซคร์อบเกาะ” สนว่า 
“ไปเช่ามอเตอรไ์ซคเ์หรอ” พีทถาม 
สนพยกัหนา้รบั ในขณะที่จ๋าตาเป็นประกาย หนัมาถามเขา 
“น่าสน ไปไหมพีท” 
“แกอยากไปเหรอ” 
“อือ ดีกว่านั่งอยู่ในวงเหลา้แต่กินไม่ไดป้ะ” 
“งัน้ก็ได”้ เขาตกลงในที่สดุ เขาเคยมาเสม็ดหลายครัง้แต่เป็น

การเปลี่ยนที่กินเหลา้เหมือนที่โอ๊ตว่า คราวนีถื้อโอกาสขี่มอเตอรไ์ซค์
ชมรอบเกาะใหส้มกบัที่ขบัรถมาไกลถึงนี่หน่อย 

เมื่อตกลงกันได้เช่นนั้น หลังจากเรียกเก็บเงินค่าอาหาร
กลางวนัและนดัแนะเวลาอาหารเย็นกนัแลว้ กลุม่เปลี่ยนที่ดื่มเหลา้ก็
เดินลงไปที่ชายหาดอีกครัง้ ในขณะที่พีทกบัจ๋า และสนกบัแกม้บุ๋มก็
ไปเช่ารถมอเตอรไ์ซคเ์พื่อขี่เที่ยวชมรอบเกาะ ซึ่งเมื่อไดร้ถแลว้ก็ขี่ไป
กันไปคนละทาง เพราะดูเหมือนว่าสนกับแก้มบุ๋มอยากจะใชเ้วลา
ดว้ยกนัตามล าพงั ในขณะที่เขาก็ไม่ไดอ้ยากจะขี่รถชมเกาะกบัเพื่อน
เช่นกนั 

พีทขี่มอเตอรไ์ซคพ์าจ๋าไปชมหาดต่าง ๆ ลงไปเดินเล่นและ



ถ่ายรูป จนกระทั่งบ่ายคลอ้ยใกลถ้ึงเวลาพระอาทิตยต์ก จ๋าก็ชวน 
“ฉันอ่านในเว็บก่อนมา เขาว่าจุดชมพระอาทิตยต์กที่อ่าวลุง

ด าสวยที่สดุ ไปกนัไหม” 
“อ่าวลงุด าไปทางไหน”  
“ทางนี”้ จ๋าตอบพลางชี ้
“โอเค” พีทตกลง ก่อนเดินกลบัไปยงัรถมอเตอรไ์ซคท์ี่จอดไว้

ริมหาด ก่อนที่เขาและเธอจะลงมาเดินเล่นที่ชายหาดที่เงียบสงบไม่
ค่อยมีคนแห่งนี ้

พีทพาจ๋าข่ีรถมอเตอรไ์ซคไ์ปบนถนนเสน้หลกักลางเกาะ โดย
มุ่งหนา้ลงไปทางทา้ยเกาะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตยต์กที่
จ๋าอยากไป ใชเ้วลาไม่นานก็มาถึงจุดหมาย ป้ายจุดชมวิวทา้ยเกาะ
เด่นสะดุดตา อีกทั้งบริเวณนัน้ยังมีมา้นั่งใหบ้ริการดว้ย เพียงแต่ว่า
เพราะเป็นจดุหมายที่ผูค้นเดินทางมาเพื่อชมพระอาทิตยต์ก ท าใหม้า้
นั่งถูกจับจองไปหมดแลว้ พีทจึงพาจ๋าเดินไปตามริมฝ่ัง ซึ่งขา้งล่าง
เป็นทะเลกวา้งไกลสดุลกูหลูกูตา และไม่มีชายหาด 

“จะไปไหนเนี่ย” จ๋าถาม 
“เดี๋ยวหาที่นั่งห่าง ๆ คนหน่อย คนเยอะว่ะ” 
“เออ ทกุคนก็คงอยากมาดพูระอาทิตยต์กแบบเราแหละ” จ๋า

ว่า ไม่มีปัญหากับการที่บริเวณจุดชมวิวและเป็นจุดชมพระอาทิตย์
ตกทะเลจะพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้น 

หลังจากเดินห่างออกมาจากผูค้นจนเริ่มรูส้ึกถึงความสงบ



พีทก็มองหาที่นั่งเหมาะ ๆ ที่ปลอดภัย ไม่ตอ้งเกรงว่าจะกลิง้ตกลง
ทะเลไป ซึ่งเมื่อหาที่นั่งไดแ้ลว้เขาก็ชวนจ๋าถ่ายรูป 

“เซลฟีกนัหน่อย” 
จ๋าหยิบโทรศพัทม์ือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงแลว้เปิด

ฟังกช์ันกลอ้งถ่ายรูปเตรียมพรอ้มถ่ายทนัที เขาจึงยื่นมือไปโอบไหล่
เธอ ยื่นหนา้เขา้ไปใกลเ้พื่อใหไ้ม่ตกเฟรมก่อนที่จ๋าจะกดชัตเตอร ์ซึ่ง
เมื่อถ่ายแลว้กดดรููป เธอก็บ่นอบุ 

“อว้นว่ะ” 
“แกนี่นา้ จะอะไรนกัหนากบัอว้นไม่อว้นนี่” 
“แกไม่อว้น แกก็ไม่เขา้ใจคนอว้นสิ” 
“ใช่ ฉันไม่อว้น แต่ฉันก็ไม่ไดอ้ยู่เฉย ๆ กินขนม กินน า้หวาน

ไปวนั ๆ แบบแกปะ กว่าจะไดหุ้่นแบบนีฉ้ันก็ตอ้งออกก าลงักายหนกั 
แลว้แกเอาแต่บ่นแต่ไม่ท าอะไร มนัจะหายอว้นไหม” 

“นี่แกว่าฉันอว้นแลว้ยังขีเ้กียจออกก าลงักายเหรออีพีท” จ๋า
ถาม สีหนา้โมโห 

“ในเมื่อแกไม่ยอมท าอะไร แกก็จะหุ่นแบบนี ้แลว้จะบ่นใหไ้ด้
อะไรขึน้มา” 

“บ่นเพราะอยากบ่น ไม่ไดบ้่นใหห้ายอว้นเสียหน่อย” จ๋าตอบ 
ก่อนสะบดัหนา้ไปจากเขา ท่าทางโกรธมากทีเดียว 

พีทส่ายหนา้ เรื่องนีพู้ดกันมาไม่รูก่ี้หน แต่จ๋าก็ไม่คิดจะท า
อะไรนอกจากบ่น แลว้ยังชอบกินขนมหวานและน า้อัดลมดว้ย เขา



ยื่นมือไปโอบไหลเ่ธอแลว้ดงึเขา้หาตวั บอกอย่างที่เคยบอก 
“ฉันพูดเพราะเป็นห่วงแกหรอก อ้วนไม่อ้วนไม่ส  าคัญเท่า

สุขภาพ ที่ฉันหา้มแกกินขนมหวานก็เพราะมันน า้ตาลเยอะ แลว้แก
ไม่ออกก าลงักายเลย เราไม่รูว้่ามันไปสะสมอยู่ตรงไหนบา้ง ฉันไม่
อยากใหแ้กตายก่อนฉนั แลว้อีกอย่าง...” 

“อีกอย่างอะไร” จ๋าถาม เพราะเขาไม่พดูต่อ 
“เผื่อแกทอ้ง ฉนัก็อยากใหแ้กแข็งแรง อยู่กบัฉนักบัลกูไปนาน 

ๆ” 
พีทยิม้เมื่อจ๋าไม่รีบเถียงว่าเธอไม่ทอ้งอย่างเช่นที่เคยท าใน

ตอนแรก ๆ แต่กลบัหนัมาถามเขาเสียงแผ่ว 
“แกว่าฉนัจะทอ้งไหมพีท”  
“ไม่รูส้ิ แกมีอาการอะไรบา้งหรือเปลา่” 
“ไม่มี” 
“แลว้เมื่อไรเมนสแ์กจะมา” 
“น่าจะอาทิตยห์นา้”  
“งัน้อาทิตยห์นา้ก็ตรวจไดแ้ลว้สิ” 
“แต่เขาบอกว่าตอ้งรอใหเ้มนสข์าดก่อนค่อยตรวจ” 
“งัน้ก็รอ” 
จ๋าพยักหน้า เธอนั่ งอยู่เงียบ ๆ โดยไม่พูดอะไรอีก พีทจึง

ทอดตามองทะเลไปเงียบ ๆ บา้ง รอคอยพระอาทิตยต์ก ที่ตอนนีผ้ืน
ฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีบา้งแลว้ เขาถ่ายรูปไวห้ลายช็อต โดยเฉพาะในตอน



ที่พระอาทิตยท์ี่ตอนนีเ้ป็นเหมือนลกูบอลสสีม้ลกูใหญ่ ๆ ก าลงัค่อย ๆ 
จุ่มตวัลงน า้ เป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียว 

“ถ่ายรูปหน่อย” เขาว่า หันหลังให้ทะเลแล้วโอบไหล่จ๋า 
ถ่ายรูปดว้ยกนัโดยมีพระอาทิตยต์กน า้เป็นฉากหลงั 

คราวนีจ้๋าไม่บ่นเรื่องอว้นไม่อว้นอีก อาจจะเพราะเธอพอใจ
กบัรูปที่ออกมาก็ได ้และเมื่อพระอาทิตยส์ีสม้หายไปทัง้ดวงแต่ฟ้ายงั
สว่างอยู่ พีทก็เอ่ยชวน 

“กลบักนัยงั เดี๋ยวมืดจะข่ีรถล าบาก” 
“ไปสิ” จ๋าว่าแลว้ขยบัตวัลกุขึน้ 
ใชเ้วลาขี่รถจากจุดชมพระอาทิตยต์กมาถึงรีสอรต์ไม่นานก็

มาถึง ใชเ้วลาอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้อีกไม่นานนัก ก็กลับออกมาที่
รา้นอาหารของรีสอรต์อีกครัง้ 

หลังจากอาหารเย็นก็ย้ายกันไปที่บารร์ิมหาด การแสดง
กระบองไฟดูเป็นรายการที่คนนิยมกันมาก ท าใหบ้ริเวณชายหาด
ค่อนขา้งแน่นขนดั หลงัดกูารแสดงจบลงก็เคลื่อนยา้ยเขา้ไปดื่มและ
เลน่ไพ่ในหอ้งพกัของโอ๊ตกบักุ๊ก จนราว ๆ เที่ยงคืนพีทก็ขยบัตวั 

“กไูปนอนดีกว่าว่ะ พรุง่นีว้่าจะต่ืนมาว่ิง” 
“สายสขุภาพนะมงึ เหลา้ก็ไม่กิน แถมตื่นมาว่ิงอีก” กรแซว 
“เดี๋ยวกิน มงึไม่ตอ้งห่วง อาทิตยห์นา้นดักนัอีกที” 
“อา้ว ไหนว่างดเหลา้” 
“งดแค่ช่วงนี ้อาทิตยห์นา้กินได ้มงึเตรียมตบัไวใ้หด้ี” 



“งดอะไรของมึงวะเนี่ย” กรเกาหัวแกรก แต่พีทก็ไม่คิดจะ
อธิบายอะไรมากกว่านัน้ 

 
เมื่อถึงห้องจ๋าเดินไปหยิบชุดนอนเข้าไปเปลี่ยนในห้องน า้ 

จากนัน้ก็แปรงฟัน และเดินกลบัเขา้ไปในหอ้ง ซึ่งพีทก็สวนเขา้ไปใน
หอ้งน า้ ไม่นานเขาก็กลบัออกมาในชุดเสือ้กลา้ม กางเกงขาสัน้ แลว้
เดินตรงมายงัเตียง ที่จ๋าขึน้ไปนอนเรียบรอ้ยแลว้ 

“ปิดไฟนะ” เขาว่า 
จ๋าพยักหนา้ให ้จากนัน้หอ้งก็ตกอยู่ในความมืด จ๋าพลิกตัว 

นอนตะแคงหันหลงัใหเ้ขา หลบัตาลง แต่หัวใจที่เตน้ในจังหวะที่เร็ว
กว่าปกติก็ท าใหห้ลบัไม่ได ้ส่วนหูก็ไดย้ินเสียงพีทพลิกตัวไปมา ใน
ที่สดุเธอก็พลิกตวัหนัไปทางเขา แลว้ถามเสียงเบา 

“เป็นไร นอนไม่หลบัเหรอ” 
“อือ” เขาตอบกลบัมาในความมืด 
จ๋าเห็นเขานอนหงาย เอามือก่ายหนา้ผาก จึงถามอย่างเป็น

ห่วง 
“คิดอะไรอยู่เหรอ” 
พีทเอามือลง พลิกตวันอนตะแคง หนัหนา้มาทางเธอ แมห้อ้ง

จะมืด แต่สายตาที่ชินกับความมืดแลว้ก็เห็นหนา้เขาไดช้ัดเจน เขา
มองเธอนิ่ง...นาน แลว้ถอนหายใจยาว ก่อนที่จะยื่นมือมาจบัมือเธอ 

จ๋าหวัใจกระตกุ ไม่แน่ใจว่าพีทตอ้งการท าอะไร แต่เขาเพียง



แค่เอามือเธอไปวางบนหนา้อกเขา ที่มีจงัหวะหวัใจเตน้ระรวัจนรูส้ึก
ไดผ้่านฝ่ามือ 

“ใจเตน้แรงมากเลย” เขาว่า 
“เลยท าใหน้อนไม่หลบัเหรอ” เธอถามไปโง่ ๆ เพราะรูส้กึว่าที่

เธอเองนอนไม่หลบั ก็เพราะใจที่เตน้แรงมากกว่าปกตินี่เหมือนกนั 
พีทไม่ตอบ แต่ขยับเขา้มาใกลเ้ธอ ใกลเ้สียจนจมูกแทบชน

กนั  
“แกไม่รูส้กึอะไรเลยเหรอ” เขาถามเสียงเบา 
“ฉัน...ก็นอนไม่หลับ” เธอตอบเบาไม่แพก้ัน ก่อนที่หัวใจที่

เตน้แรงอยู่แลว้จะระรวัมากขึน้เมื่อพีทวางมือบนหนา้อกเธอ 
“แกก็ใจเตน้แรง” เขาว่า ก่อนผละมือจากหนา้อกเธอมาจบัที่

ขา้งแกม้ แลว้ขยบัใบหนา้เขา้มาหา 
จ๋าหลบัตาลง เมื่อรมิฝีปากนุ่มของเขาแนบลงมาบนปากเธอ 
 

  



 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 

พีทเริ่มดว้ยการจุ๊บปากเธอเบา ๆ ตรงกลาง มุมปากทัง้ซา้ย
และขวา แลว้กลบัมาตรงกลางอีกครัง้ ที่คราวนีเ้ขาบดจบูลงมาอย่าง
ลกึซึง้ขึน้ ดดูดงึรมิฝีปากเธอ จ๋าเผยอปากเปิดทางใหป้ลายลิน้เขาเขา้
มาเกาะเก่ียวกบัเรียวลิน้เธอ เธอดูดลิน้เขาเบา ๆ ซึ่งดูเหมือนเขาจะ
ชอบใจ เพราะไดย้ินเสียงครางในล าคอ แลว้เขาก็เป็นฝ่ายดดูเธอจน
รูส้ึกราวกบัถกูสูบวิญญาณ แต่เขาก็ท าเพียงเท่านัน้ ไม่ไดเ้พิ่มความ
หนกัหน่วง ไม่ไดเ้รียกรอ้งมากไปกว่านี ้และจ๋าก็รูส้ึกดีกบัจูบที่ก าลงั
ด าเนินไปเหมือนสายลมเอื่อย ๆ  นี ้รูส้กึดีเสียจนอดคิดไม่ไดว้่า เพราะ
อย่างนีก้ระมงัคืนนัน้เธอถึงไม่หา้มเขา 

ขณะก าลงัคิดว่าจบูที่สบูฉีดความรูส้กึดี ๆ ไปทั่วรา่งกายนีจ้ะ
ไม่มีวันจบลง จ๋าก็ รู ้สึกว่าพีทเพิ่มความหนักหน่วงขึ ้น มือเขาที่



ประคองใบหนา้เธอเลื่อนลงไปตามบ่าไหล่ ลูบไลไ้ปตามขา้งล าตัว
นอกเสือ้นอนของเธอ ก่อนที่จะสอดเขา้ไปในเสือ้ กอบกมุหนา้อกเธอ
แลว้คลงึเคลา้ ซึ่งปลกุเรา้ความรูส้กึรญัจวนจนตอ้งสง่เสียงคราง เป็น
การเปิดทางใหล้ิน้เขาเขา้ไปดดูดงึกบัลิน้เธออย่างล า้ลกึมากยิ่งขึน้ 

คราวนี ้พีทบดจูบรุนแรงเหมือนพายุ ปลุกเรา้ความรูส้ึกที่
ราบเรียบเหมือนคลื่นน า้ในวันไรล้มใหพ้ลุ่งพล่านเป็นคลื่นในหนา้
มรสุม ก่อนที่ เขาจะเคลื่อนจูบไปตามแนวคาง ล าคอ ลาดไหล่ 
จากนั้นเขาก็ดึงเสือ้นอนของเธอออกทางศีรษะ และก้มลงไลเ้ลีย
หน้าอกข้างหนึ่งของเธอนอกเสือ้ชั้นใน แม้ปลายลิน้เขาจะไม่ได้
สมัผสัผิวเนือ้ แต่ก็ส่งกระแสความซ่านเสียวทะลเุนือ้ผา้สู่ยอดอกเธอ
จนจ๋าหายใจแรง 

พีทเลื่อนมือข้างหนึ่งไปด้านหลังแลว้ปลดตะขอเสือ้ชั้นใน 
ปลดปล่อยความอวบอิ่มของเธอใหเ้ป็นอิสระ ก่อนที่เขาจะเลื่อนมือ
ขา้งนัน้กลบัมากอบกมุหนา้อกขา้งหนึ่ง แลว้กม้ลงดดูกลืนยอดอกอีก
ขา้ง ซึ่งการกระท าของเขาท าใหจ้๋าดิน้เรา่ เธอแอ่นอกเขา้หาเขา สอง
มือจบัศีรษะเขา ความรูส้กึถกูปลกุเรา้จนป่ันป่วนไปหมด ทัง้ตอ้งการ
ผลกัออกและดึงเขา้หา ตอ้งการสมัผัสที่ลึกล า้มากกว่านี ้แต่ก็เสียว
ซ่านเสียจนรูส้กึเหมือนจะทนไม่ไหว  

“พีท...พีท” เธอไดแ้ต่เรียกชื่อเขาเสียงพรา่ ไม่รูด้ว้ยซ า้ไปว่า
ตอ้งการอะไร 

พีทผละจากหนา้อกเธอแลว้โงหวัขึน้มายิม้ให ้ก่อนจะขยบัตวั



เข้ามาจูบที่ริมฝีปากเธออีกครั้ง ในขณะที่มือยังคงวุ่นวายอยู่กับ
หนา้อกทัง้สองขา้ง ก่อนที่เขาจะค่อย ๆ เลื่อนสมัผสัไปตามล าคอเธอ 
บดจูบบริเวณแอ่งชีพจรที่ซอกคอทั้งซ้ายและขวา ขยับลงไปหา
หนา้อกทัง้สองขา้ง ขา้งหนึ่งครอบครองดว้ยอุง้ปาก อีกขา้งกอบกุม
ดว้ยมือใหญ่ เขาใชเ้วลาอยู่กับความอวบอิ่มอยู่ครู่ใหญ่ ๆ ก่อนจะ
ค่อย ๆ ละเลียดไลเ้ลียไปตามล าตวั มุ่งลงเบือ้งลา่ง 

“ถอดนะ” เขาพึมพ า ก่อนดึงกางเกงเธอออกจากกาย เหลือ
เพียงกางเกงในผ้าฝ้ายแบบเต็มตัวที่เธอใส่นอน แม้จะเขินอายที่
กางเกงในออกจะป้า แต่พีทก็ไม่ไดท้  าใหเ้ธอรูส้กึไม่ดี เขาพรมจูบบน
ผิวเนือ้เหนือขอบกางเกงใน ในขณะที่มือลบูไลผ้่านเนือ้ผา้  

“อื๊อ...” จ๋าคราง สมัผสัของเขาท าใหเ้ธอรูส้ึกเสียวซ่านจนใจ
จะขาด โดยเฉพาะในยามที่เขาสอดนิว้เขา้ไปใตผ้า้ของกางเกงใน ใช้
ปลายนิว้ไลร้อ่งหลืบที่ชุ่มฉ ่าของเธอ 

“ชอบไหม” เขาถามเสียงพรา่ จ๋าไดแ้ต่ส่ายหนา้ไปมา ซึ่งเป็น
การส่ายหนา้ที่ไม่ไดห้มายความว่าไม่ แต่เป็นการส่ายเพื่อระบาย
ความซ่านเสียวที่เขาก าลงัปลกุเรา้ความรูส้กึของเธออยู่ และเขาก็คง
ไม่เห็น เพราะยงัคงกม้หนา้กม้ตาอยู่กบัตรงนัน้ของเธอ 

เขาใชฟั้นกดัขอบกางเกงในแลว้ดึงลง ก่อนที่จะใชม้ือช่วยดงึ
ออกไปจากตัวเธอ จ๋าใช้สองมือปิดบังส่วนสงวนกลางกายไวเ้มื่อ
ตระหนักว่าตอนนี ้เธอเปลือยเปล่า ในขณะที่พีทยังคงใส่เสือ้ผ้า
เหมือนเดิม ซึ่งท าใหเ้ธอเอ่ยปากตามที่คิดทนัที 



“แกยงัไม่ถอดอะไรเลย” 
พีทยิม้เมื่อไดย้ินเช่นนัน้ เขานั่งคุกเข่าแลว้ถอดเสือ้ออกจาก

ตวั ท าเอาจ๋าหวัใจเตน้แรงเมื่อเห็นมัดกลา้มสวยงามบนรา่งกายเขา 
เธอมองอย่างหลงใหล เมื่อพีทแนบตวัลงมาหาและจูบเธออีกครัง้ จ๋า
ก็ยกมือลูบไลไ้ปตามผิวเนือ้เปลือยเปล่าของเขา ชอบสัมผัสของ
กลา้มเนือ้ใตม้ือจนถอนหายใจยาวอย่างเป่ียมสขุ 

“แกหุ่นดีมากเลย” เธอบอกเขาราวละเมอ 
“ของแกนะ” เขาบอก ก่อนเลื่อนสมัผัสจุมพิตลงสู่เบือ้งล่าง

อีกครัง้ 
จ๋าหายใจแรง หวัใจเตน้ระรวั เมื่อพีทจบัขาเธอแยกออกจาก

กนั ในขณะที่เขานั่งคกุเข่าอยู่ตรงกลาง ท าใหเ้ธอเปิดอา้อยู่ตรงหนา้
เขา พีทยกขาขา้งหนึ่งของเธอขึน้มาวางบนท่อนแขนเขา แลว้กม้ลง
จูบแรง ๆ ที่ตน้ขาดา้นใน ใกลจุ้ดหวามไหวอย่างน่าหวาดเสียว แต่
เขาก็ไม่ได้แตะต้องส่วนนั้น ยังคงพรมจูบขึน้ลงไปตามต้นขาเธอ 
หนักบา้ง เบาบา้ง กระตุน้ความตอ้งการของเธอจนแล่นพล่าน ตอ้ง
การ...ใหเ้ขาแตะตอ้งในสว่นนัน้เสียที 

พีทเหมือนแกลง้ เขาจบูวนเวียนอยู่ใกล ้ๆ จากตน้ขาขา้งหนึ่ง 
เลียบ ๆ เคียง ๆ เฉียดฉิวกลุ่มไหมขึน้ไปยังหนา้ทอ้ง แลว้ระเรื่อยลง
มายังตน้ขาอีกขา้ง จ๋ารูส้ึกถึงปลายลิน้เขาที่ละเลียดผิวเนือ้ของตน้
ขาเธอ บางครัง้เขาก็จบูแรง ๆ และบางครัง้ก็ขบเบา ๆ ซึ่งทกุครัง้ก็จะ
ปลกุเรา้ความตอ้งการใหย้ิ่งกระพือโหม จ๋าสา่ยรอ่นสะโพก พยายาม



หยัดแอ่นเขา้หา ใหเ้ขาแตะตอ้งในส่วนที่ตอ้งการการสมัผสัของเขา
มากที่สดุ แต่พีทก็ยงัคงใจเย็น และไม่ยอมใหใ้นสิ่งที่ตอ้งการเสียที 

“พีท!” จ๋ารอ้งเรียกเขาอย่างหมดความอดทน 
“หือ”  พีทขานรับ ขยับจุมพิตเข้าใกล้จุดนั้นอย่างน่า

หวาดเสียว แต่ก็ไม่ยอมแตะตอ้ง 
“ตรงนัน้...” จ๋าครางเจือสะอืน้ ตอ้งการจนปวดรา้วไปหมด 
“ตรงไหน” พีทถามเสียงพรา่ ขยบัจมุพิตเขา้ใกลข้ึน้ไปอีก 
“อื๊อ” จ๋าครางอย่างอึดอัดขัดข้องเมื่อเขาไม่ยอมให้ในสิ่งที่

ตอ้งการสกัที เธอเดง้สะโพกเขา้หาใบหนา้เขา สองมือกดศีรษะเขา
เขา้หาตน ใชภ้าษากายบอกว่า ‘ตรงนั้น’ คือตรงไหน ก่อนจะคราง
แผ่ว เมื่อพีทถาม 

“ตรงนีเ้หรอ” พรอ้มปลายลิน้ที่ตวัดลง ‘ตรงนี ’้ ในทันทีที่สิน้
ค า 

จ๋าครางเมื่อปลายลิน้ชืน้ของเขาแตะตอ้งในจุดที่ไวต่อสมัผสั
สง่ความหวามไหวใหแ้ลน่พลา่นไปทัง้กาย เขาทัง้ปาดเลีย บดจบู ดดู
ดึง และซอกซอนจนจ๋าดิน้เร่า การปลุกเรา้อารมณข์องเขาท าใหจ้๋า
ลืมสิน้ทุกสิ่งอย่าง รบัรูเ้พียงความรูส้ึกซ่านเสียวจากการปรนเปรอ
ด้วยปลายลิน้อย่างช ่าชองของเขา พีทตวัดลิน้รุกเรา้ระรัว จ๋าเด้ง
สะโพกรบัจงัหวะเขา สองมือกดศีรษะเขาใหแ้นบชิดยิ่งขึน้ สองขาอา้
กวา้งเปิดทาง เป็นท่วงท่าที่ในเวลาปกติเธอคงอับอาย แต่ในตอนนี ้
กลบัรูส้ึกว่าไม่ว่าจะท าอย่างไร ไม่ว่าจะแอ่นอา้ ปรนเปรอเนือ้ตวัให้



เขาแค่ไหน ก็ยังไม่พอกับความตอ้งการที่ก าลงัพลุ่งพล่านอย่างบา้
คลั่งสกัที 

“ดีมากเลย” เธอไดย้ินเสียงพีทพึมพ า จากนัน้ก็บดบีเ้ธอดว้ย
ปลายนิว้ ในขณะที่ปลายลิน้ก็ยงัไลเ้ลีย ก่อนที่เขาจะส่งนิว้เรียวเขา้
มาในตวัเธอ 

“พีท...” จ๋าเรียกเขาเสียงแผ่ว สดูปากระบายความรูส้กึ หวาม
ไหวเจียนคลั่งเมื่อนิว้เขาขยบัเขา้ออกชา้ ๆ “พีท...” 

“หือ” พีทขาน ไม่หยุดขยับมือ ที่ตอนนีเ้ปลี่ยนจากหนึ่งนิว้
เป็นสองนิว้ 

จ๋าไดแ้ต่ส่งเสียงคราง ทุกครัง้ที่นิว้ของเขาขยับเขา้ออกใน
กายเธอ เธอรูส้กึเสียวซ่านจนใจจะขาด ทัง้ขยบัสะโพกออกเพราะทน
รบัความรูส้กึอนัรุนแรงนีไ้ม่ไหว ทัง้ขยบัเขา้หาเขาเพราะตอ้งการรูส้กึ
ใหม้ากกว่าที่เคยรูส้กึ เป็นความรูส้กึที่สบัสนจนท าใหเ้ธอท าไดแ้ค่ดิน้
เรา่ 

“ดีไหมจ๋า” พีทถามเสียงพรา่ ขยบัมือใหเ้รว็ขึน้ 
“พีท ฮือ...พีท” จ๋าไดแ้ต่ครางเรียกชื่อเขา หลบัตา ปล่อยตวั

ปล่อยใจไปกับสัมผัสที่ เขาก าลังปรนเปรอให้ สัมผัสที่ปลุกเร ้า
ประสาทสมัผสัในกายใหต้ื่นโพลงไปทกุอณ ูพรอ้มที่จะโจนทะยานไป
ขา้งหนา้ ไม่ว่าเขาจะพาไปขึน้เขาลงหว้ยที่ไหนก็ตาม 

จ๋าครางขัดใจเมื่อพีทผละจาก เธอปรือตามอง ก่อนที่หัวใจ
จะยิ่งสั่นระรัวเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้ผละจากไปไหน แต่ก าลังถอด



กางเกงออก ก่อนที่ความเป็นชายที่ก าลงัแข็งแกรง่และพุ่งตระหง่าน
จะปรากฏแก่สายตา ซึ่งท าใหไ้ฟในกายของเธอยิ่งลกุโหม 

นับแต่ไดต้ัง้ใจมองเขาในวนันีจ้๋าก็รูว้่าพีทมีหุ่นที่น่าหลงใหล
เพียงใด แต่เธอก็ยังไม่เคยมีโอกาสไดม้องเขาอย่างทุกซอกทุกมุม
เช่นนี ้ในตอนนีท้ี่เขาไม่มีเสือ้ผา้ปกปิดร่างกายเลย ท าใหก้ลา้มเนือ้
ทุกมัดของเขาไดอ้วดโฉมต่อสายตาเธออย่างเต็มที่ พีทไม่ใช่คนที่มี
กลา้มหนาแบบนักเพาะกาย แต่เขาก็มีมัดกลา้มอันสวยงาม ไม่มี
ไขมนัส่วนเกิน หนา้อกเขาเต็มอย่างที่รูว้่าไดม้าจากการเลน่เวต หนา้
ทอ้งเขาตงึแน่น มองเห็นเป็นลอน ๆ ตน้ขา ท่อนขา ก็ดแูข็งแกรง่ สว่น
ตรงนัน้...จ๋ารูส้กึรอ้นไปทัง้ตวั เมื่อคิดว่ามนัช่างงดงาม งดงามอย่างที่
เธอไม่เคยรูว้่าจะมีความคิดเช่นนีก้บัสว่นนัน้ของผูช้ายได ้

พีทมองเธอด้วยสายตาที่เหมือนกับตอนที่เขามองเธอใน
หอ้งน า้ที่เขาบอกว่าเขาลอ้เลน่ แต่เมื่อมาเห็นสายตาเขาในโมงยามนี ้
ที่เป็นสายตาแบบเดียวกนักบัในตอนนัน้ เธอก็ไดรู้ว้่าเขาไม่ไดล้อ้เล่น 
เขามองเธอเหมือนจะกลืนกินไปทัง้ตวั ขณะขยับเขา้มาหาเธอ แลว้
แนบตวัลงมา จูบเธออย่างไม่ยอมใหห้ายใจหายคอ ส่วนนัน้ของเขา
บดเบียดอยู่กบัความชุ่มฉ ่าของเธอ จ๋าอา้ขาออกเล็กนอ้ย เดง้จะโพก
ขึน้ใหจุ้ดที่สมัผสักนับดเบียดมากยิ่งขึน้ พีทเองก็เบียดสะโพกเขา้หา
เธอ เขาสง่เสียงครางต ่า ๆ อย่างพอใจ ในขณะสง่ลิน้เขา้มาดดูด่ืมกบั
ลิน้ของเธอ มือขา้งหนึ่งของเขาคลึงเคลน้หนา้อกเธออย่างหนกัหน่วง 
สว่นมืออีกขา้งก าลงับดบีค้วามชุ่มฉ ่าที่พรอ้มพรั่งของเธอ 



จ๋าพรอ้มเสียยิ่งกว่าพรอ้ม ตอ้งการใหพ้ีทเขา้มาในตวัเธอเสีย
ที ซึ่งดูเหมือนเขาก็รูว้่าเธอตอ้งการอะไร เพราะพีทขยับตัว ใชเ้ข่า
แยกขาเธอออกจากกนั จ๋ารอคอยอย่างกระตือรือรน้ แต่แลว้ก็รูส้กึว่า
พีทชะงกัไป 

“เชี่ย!” เขาอทุานเสียงดงัจนจ๋าตกใจ 
“อะไร” 
“ไม่มีถงุยาง” พีทบอก มองหนา้เธออย่างขอโทษขอโพย 
“ไม่มีถุงยาง!” จ๋าอุทานแล้วทิ ้งศีรษะลงบนหมอน เธอ

ตอ้งการเขาจนเหมือนรา่งกายจะระเบิด คาดหวงัและรอคอย แต่เขา
ไม่มีถงุยางอนามยั! 

พีทซุกหน้าลงกับอกเธอ เขาหายใจแรง แต่ตอนนี ้จ๋าไม่มี
อารมณจ์ะสนใจเขาแลว้ เขาท ากบัเธออย่างนีไ้ดอ้ย่างไร บิวดเ์ธอมา
ตัง้นานสองนานเพื่อจะทิง้เธอให้คา้งเติ่งอยู่บนยอดดอยอย่างนีน้่ะ
นะ!  

“ไอบ้า้เอ๊ย” จ๋าทบุไหลเ่ขา 
“ขอโทษ” พีทว่าอยู่กบัอกเธอ “งัน้เสรจ็ขา้งนอกไดไ้หม” 
“ไม่ไดน้ะ” จ๋ารีบตอบทันควนั คราวที่แลว้ก็ท าเอาเครียดรอ

ผลว่าจะทอ้งหรือไม่ทอ้ง หากคราวนัน้ไม่เป็นไรแลว้มาพลาดทอ้งที่
คราวนีแ้ทนละ่ เธอไม่ยอมเสี่ยงเด็ดขาด 

“ขอโทษนะ ฉันไม่รูน้ี่ว่าเราจะ...ตอ้งนอนดว้ยกันอีก” พีทว่า 
เขายงันอนครอ่มอยู่บนตวัเธอ  



“ปลอ่ยไดแ้ลว้” 
“ไม่ปล่อยหรอก” เขาว่า ก่อนที่จะกม้ลงจูบหนา้อกเธอแรง ๆ 

ลากลิน้ไลเ้ลียระหว่างยอดอกทัง้สองขา้งสลบักัน ซึ่งปลุกอารมณท์ี่
ยงัระอขุองจ๋าใหป้ะทขุึน้มาอีกครัง้ 

“พีท ไม่ไดน้ะ ขา้งนอกไม่ได”้ 
“รูแ้ลว้” เขาพมึพ า 
“รูแ้ลว้ท าไม...” 
“ฉันไม่ปล่อยใหแ้กคา้งหรอกนะ” เขาตอบก่อนที่เธอจะถาม

จบ จากนั้นก็ค่อย ๆ จูบลงไปตามหน้าท้องเธอ และจ๋าก็ รู ้โดย
สญัชาตญาณว่าจดุหมายของเขาอยู่ที่ไหน 

จ๋าครางแผ่วในล าคอเมื่อปลายลิน้เขาถึงจุดหมาย เธอเดง้
สะโพกรบัจังหวะของลิน้เขา สองขาเธอพาดอยู่บนไหล่เขา มือขา้ง
หนึ่งเขายื่นมาบีบเคลน้หน้าอกเธอ ส่วนอีกข้างก าลังช่วยลิน้เขา
ท างาน ดว้ยการสง่นิว้เรียวเขา้มาในกายเธอ 

“พีท...ฮือ” จ๋าครางแทบฟังไม่ไดศ้พัท ์ความรูส้กึในขณะที่นิว้
เขาขยับเข้าออก และปลายลิน้ไลเ้ลียนั้นก าลังท าให้สมองเธอไม่
ท างาน คิดอะไรไม่ออก รบัรูแ้ค่สมัผสัรา้ยกาจจากลิน้และนิว้ของเขา
เท่านัน้ 

พีทเพิ่มนิว้จากหนึ่ง...เป็นสอง...เป็นสาม จังหวะขยับเข้า
ออกที่เนิบช้าก็เปลี่ยนเป็นเร่งเรา้...ระรัว จากที่ปลายลิน้ไลเ้ลียก็
เปลี่ยนมาเป็นบดจบูลกึล า้  



จ๋าคราง เรียกชื่อเขา รูส้ึกราวกับในกายมีพายุลูกใหญ่หมนุ
วน และความรว่มมือระหว่างปากและมือเขา รวมทัง้สะโพกเธอที่เดง้
รบัจังหวะ ก็ส่งเธอใหพุ้่งลิ่วพรอ้มกับพายทุี่แตกกระจายจนเธอกรีด
รอ้ง 

“อ๊า!” 
พีทขยบัตวัขึน้มาจูบเธอ รสชาติของเธอยงัออ้ยอิ่งในปากเขา 

เขาจบัมือเธอไปวางลงบนความแข็งแกรง่ที่ยงัตัง้ตระหง่าน จ๋าขดัเขิน
แต่ก็พอจะรูว้่าเขาตอ้งการอะไร แต่แมว้่าจะตอ้งการช่วยเขา เธอก็
จ าตอ้งสารภาพเสียงเบา 

“ฉนั...ไม่เคยนะ” 
พีทยิม้เหมือนใหก้ าลังใจเธอ เขาจับมือเธอที่ก าลังกอบกุม

ความแข็งแกรง่ของเขา ก่อนจะพามือเธอขยบัขึน้ลงชา้ ๆ  
จ๋ามองหนา้พีท เขาหลับตาพริม้ สีหนา้ดูซาบซ่านสุขสมไป

กับสัมผัสที่เธอมีส่วนขยับมือไปตามการน าของเขา ก่อนที่จะหนา้
รอ้นวบูเมื่อเขาลืมตาขึน้มาสบตากบัเธอ สายตาเขาเต็มไปดว้ยเปลว
เพลิงที่ดเูหมือนตอ้งการเผาเธอใหม้อดไหม ้เขายิม้บาง ๆ ใหเ้ธอ ยื่น
มือข้างหนึ่งมาบีบเคล้นหน้าอกเธอ ในขณะที่มืออีกข้างกอบกุม
ความแข็งแกรง่ของเขาและมือเธอ พาขยบัไปดว้ยกนั 

พีทขยับมือเร็วขึน้ พรอ้ม ๆ กับที่บีบเคลน้หนา้อกเธอแรงขึน้ 
เขาสดูปาก หลบัตา เดง้สะโพกรบัจงัหวะมือที่ขยบัระรวั เขาอยู่ในท่า
นัน้ที่เธอคิดว่าสดุแสนจะเซ็กซี่พกัใหญ่ทีเดียวก่อนที่จะครางในล าคอ 



เกร็งตัว และปลดปล่อยหยาดหยดของความสุขสมใหพุ้่งลงมาบน
หนา้ทอ้งเธอ ก่อนที่เขาจะทิง้ตวัลงกอดเธอ จบูหนา้ผาก แลว้พมึพ า 

“ขอบคณุนะ” 
จ๋ารูส้ึกขัดเขินอยู่ในอ้อมกอดเขา นี่เป็นครัง้แรกที่เคยเห็น

ผูช้ายท าอะไรแบบนี ้แถมเธอยงัมีส่วนรว่มนิดหน่อยดว้ย แลว้ผูช้าย
คนนัน้ก็เป็นพีท เพื่อนสนิทที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีความสมัพนัธแ์บบ
นีก้ับเขา ก็ยิ่งท าใหจ้๋ารูส้ึกแปลกประหลาด ในขณะที่พีทนั้นดูเป็น
ธรรมชาติ ไม่ขดัเขิน ราวกบัว่าเขาและเธอท าเช่นนีก้นัเป็นประจ า ทัง้ 
ๆ ที่เป็นครัง้แรกแท ้ๆ 

จ๋านอนนิ่งอยู่ครู่ แต่เมื่อไม่เห็นว่าพีทจะขยับตวั เธอจึงเป็น
ฝ่ายขยบั แลว้บอกเขาเขิน ๆ 

“พีท มนั...เลอะ” 
พีทหวัเราะ เขามองความ ‘เลอะ’ บนหนา้ทอ้งเธอแลว้บอก 
“ขอโทษนะ เดี๋ยวมา” จากนัน้ก็ลกุไปจากเตียง เดินเขา้ไปใน

หอ้งน า้ แลว้กลบัมาโดยมีกลอ่งกระดาษทิชชอูยู่ในมือ 
พีทใช้กระดาษทิชชูเช็ดท าความสะอาดให้เธอจนหมดจด 

ก่อนจะดึงผา้ห่มขึน้มาคลุมตัวเขาและเธอ ยื่นแขนมาดึงตัวเธอให้
ขยบัเขา้ไปนอนในออ้มกอดเขา ศีรษะวางบนแขนเขาแทนหมอน จูบ
หนา้ผากเธอแลว้พมึพ า 

“ฝันดีนะ” 
 


