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บทนำ ก#อนนับดวงดาว 

 

 สายฝนกลางเดือนพฤษภาคมกระหน่ำตกลงมาอย#างไม#มีทีท#าว#าจะ
หยุด คล"ายว#าจะตกแรงข้ึนกว#าเม่ือคร่ึงช่ัวโมงท่ีแล"วเสียด"วยซ้ำ ชายหนุ#มร#าง
เล็กมีเพียงร#มคันกะทัดรัดเดินท#ามกลางพายุโดยไม#มีท#าทีเดือดร"อน  
 ‘ชีวันธร’ ชื่นชอบสายฝน ถึงจะเป$ยกปอนไปบ"างแต#หากเทียบความ
ร"อนอบอ"าวของอากาศเมืองไทย ความเป$ยกชุ#มฉ่ำนี้ย#อมดีกว#าความร"อนอบ
อ"าวอยู#หลายขุม  

หลายคนพร่ำบ#นเรื่องสภาพดินฟ%าอากาศ บ"างก#นด#าเรื่องน้ำรอการ
ระบาย บ"างก็หัวเสียให"กับการจราจรในช#วงฝนตกหนัก แต#ในทางกลับกัน 
ชีวันธรมองว#าสายฝนทำให"เขามองเห็นป&ญหาเหล#านี้ง#ายขึ้น ท"ายที่สุดแล"ว
ฝนย#อมมีวันหยุดตก และเขาก็ได"เรียนรู"ว#าควรรับมือกับพายุฝนครั้งหน"า
อย#างไร 
 ชีวันธรยังคงเดินเอื่อย ๆ มุ#งหน"ากลับหอพักใกล"มหาวิทยาลัย ร#มท่ี
ถือติดมือตอนออกมาจากหอพักดูท#าว#าจะกันฝนไม#ได"แล"ว  เขาจึงเลือก
ป&กหลักอยู#ในป%ายรถเมล!เพ่ือรอให"ฝนซาเสียก#อน ไม#มีธุระอะไรให"ต"องจัดการ
จึงไม#เป'นจำเป'นเร#งรีบ ออกมามองดูผู"คนรอบ ๆ คิดอะไรเร่ือยเป*+อยบ"าง ก็คง
ดีกว#าน่ังเหงา ๆ อยู#ในห"อง 
 ซ#า... ดูคาติพานิการ#าสีแดงสดเบรกดังเอ๊ียด น้ำรอการระบายบนพ้ืน
ถนนถูกเหยียบจนกระเซ็นเกือบโดนเขาอยู#รอมร#อ แต#กระนั้นเขาก็ไม#ได"มี
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ปฏิกิริยาอะไรต#อเหตุการณ!ดังกล#าว สายตากลมโตเพ#งตรงไปยังบิ๊กไบค!  
คันสวย  

เขาเคยเห็นโฆษณาผ#านตามาบ"าง ยานพาหนะสองล"อคันนี้น#ะราคา
แพงหูฉี่ ด"วยดีไซน!ทันสมัย เครื่องยนต!สมรรถนะสูง และคุณสมบัติอะไรอีก
เยอะแยะมากมาย เขาไม#ใคร#ใส#ใจนัก เขาไม#สันทัดเร่ืองเคร่ืองยนต!อะไรพวก
นี้หรอก 

 เจ"าของบิ๊กไบค!คันสวยก"าวลงจากรถด"วยท#าทางหัวเสีย ถอดหมวก
กันน็อกซ่ึงประเมินคร#าว ๆ ด"วยสายตา ราคาก็คงพอ ๆ กับค#าอยู#กินของชีวัน
ธรได"สัก 2-3 เดือน 

“สวัสดีครับพ่ีธาม” เอ#ยทักทายคนมาใหม#ข้ึนก#อน 

เจ"าของบิ๊กไบค!คันงาม ‘ธาม กานต!กิตติภัค’ นักศึกษาบริหารธุรกิจ
ป$สุดท"าย รุ#นพ่ีท่ีคณะของเขา 

“มึง...?” ร#างสูงใหญ#เลิกค้ิวสูงเป'นเชิงให"เขาแนะนำตัว 

“เรนครับ บริหารป$ 3” ยกมือไหว"รุ#นพ่ีอีกคร้ัง  
ถ"าการก#อนเป'นพี่ มาหลังเป'นน"อง มาพร"อมเป'นเพื่อน ชีวันธรมาที

หลังก็ต"องให"ความเคารพธามซึ่งเป'นรุ#นพี่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ พวกรุ#นพี่ว#า
มาอย#างนั้น  

ผู"มาใหม#พยักหน"ารับไหว" ยกฝ,ามือใหญ#เสยเส"นผมเป$ยกชื้นที่ตกลง
มาปรกหน"าให"พ"นจากใบหน"าเข"มคมด"วยความหงุดหงิด  

เขาสองคนไม#ได"รู"จักสนิทสนมกันมากพอจะทำให"สามารถยกหัวข"อ
ใดมาสนทนามากกว#าการทักทายตามมารยาท ป%ายรถเมล!ซึ่งใช"เป'นสถานท่ี
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หลบฝนชั่วคราวจึงมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกลงมาไม#ขาดสายและเสียงจอแจ
จากการจราจรปะปนจนแทบแยกไม#ออก 

 “ฮัดชิ้ว” เจ"าของร#างสูงจามข้ึน ชีวันธรเหลือบตามองคนข"าง ๆ 
“ฮัดชิ้ว...ฮัดชิ้วววว” และเสียงจามครั้งต#อมา ทำให"ชีวันธรตัดสินใจทำลาย
ความเงียบข้ึน 

 “หอพักผมอยู#ถัดไปไม#ไกล พี่ธามจะไปหลบฝน เช็ดผม เช็ดตัวก#อน
ก็ได"นะครับ” ธามเหลือบมองเขาด"วยหางตาชวนให"รู"สึกอึดอัด ท#าทางไม#
แสดงความรู"สึกอ่ืนใดนอกจากความดุดันซ่ึงแต#งแต"มอยู#บนใบหน"า  

ไม#น#าออกปากชวนเลยสักนิด ให"ตายเถอะ!! 

 “เอ#อ ผมเห็นพี่จามติด ๆ กันหลายครั้งแล"ว ห#วงว#าจะเป'นหวัดน#ะ
ครับ” เขาแก"ตัวเสียงตะกุกตะกัก คนฟ&งก"มมองดูตัวเอง แล"วพยักหน"ารับคำ
ชักชวน 

 “ก็ดีเหมือนกัน กูไม#มีอารมณ!เที่ยวต#อละ” จากเดิมตั้งใจว#าจะไป
กระดกเหล"าเคล"านารี เป$ยกเป'นลูกหมาตกน้ำแบบนี้ ขืนยังดึงดันจะไปต#อก็
คงหมดสนุก ไปถึงก็คงน่ังหนาวเปล#า ๆ 

 “เอ#อ...ครับ” ชีวันธรรับคำ “ไปเลยมั้ยครับ ยังไงก็ดูท#าว#าฝนคงไม#
หยุดง#าย ๆ” 

 “ง้ันมาซ"อน บอกทางด"วยแล"วกัน” ว#าจบก็ยกหมวกกันน็อคข้ึนสวม
ศีรษะ วาดขายาว ๆ ข้ึนคร#อมบ๊ิกไบค!คันใหญ# ชีวันธรกระชับร#มคันเล็กในมือ 
แล"วก"าวขาตามข้ึนไป 
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 เพราะยานพาหนะไม#ได"ถูกออกแบบมาให"มีคนซ"อน ท่ีนั่งอันน"อยนิด
จึงทำให"ร#างบางรู"สึกอึดอัดพอสมควรเมื่อต"องเบียดตัวเข"ากับแผ#นหลังกว"าง 
แต#ก็นั่นแหละ เกิดมาก็ยังไม#เคยได"สัมผัสรถราคาแพงเลยสักครั้ง วันนี้ขอน่ัง
ให"เป'นบุญตูดสักที  

ได"ซ"อนบิ๊กไบค!ราคาแพง แถมได"สารถีก็เป'นแรร!ไอเทมของคณะ 
ดีกว#าเดินตากฝนเข"าไปเองเห็น ๆ 
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 1 

 

 ธามควบลูกรักโดยมีรุ#นน"องที่เพิ่งรู"จักติดสอยห"อยท"าย ทะยานฝ,า
สายฝนซึ่งยังคงโหมกระหน่ำมายังหอพักหลังเก#าที่ตั้งอยู#ถัดจากป%ายรถเมล!
ค#อนข"างไกล 

“ถ"ากูไม#ผ#านมา มึงจะเดินเข"ามา?” ถามด"วยความแปลกใจ เพราะ
ระยะทางไม#ไกลท่ีบอกในตอนแรก ไม#ได"ใกล"เคียงกับคำว#าใกล"แม"แต#น"อย 

“ปกติผมก็เดินเข"าเดินออกเป'นประจำอยู#แล"ว”  
“...” 

“ห"องผมอยู#ชั้น 4 แต#...ไม#มีลิฟต!นะครับ” หมายความว#าเขาต"องเดิน
ข้ึนไปเอง มาถึงข้ันน้ีแล"วธามทำได"เพียงพยักหน"า จอดบ๊ิกไบค!สีแดงสดไว"ข"าง
ตึก จากน้ันก็เดินตามคนมีน้ำใจไปยังห"องของเจ"าตัว 

 ชีวันธรตรงไปยังตู"เส้ือผ"า รื ้อค"นอยู#สักพักก็เงยหน"าขึ้นมาพร"อม
ผ"าขนหนูกลางเก#ากลางใหม#ในมือ 

 “พี ่ธามอาบน้ำก#อนมั ้ยครับ เดี ๋ยวผมหาเสื ้อผ"าให"เปลี ่ยน” รับ
ผ"าขนหนูท่ีอีกฝ,ายย่ืนให"ก#อนจะตรงไปยังห"องน้ำ 

เขาป-ดประตูลง พาดผ"าเช็ดตัวไว"กับราวแขวนข"างผนัง กวาดตา
สำรวจภายในโดยทั่ว ห"องน้ำขนาดเล็ก คับแคบแต#สะอาดสะอ"าน มีของใช"
น"อยชิ้น ส#วนใหญ#จะเป'นผลิตภัณฑ!สำหรับทำความสะอาดจำพวกแชมพูสระ
ผม สบู#ก"อน แปรงสีฟ&นและยาสีฟ&น เรียกได"ว#ามีเท#าท่ีจำเป'นจริง ๆ  
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 ถอดเสื้อผ"าเป$ยกชุ#มออก บิดน้ำพอหมาดแล"วพาดไว"อีกฝ&+งของราว
แขวนผ"า เขาทำความสะอาดตัวเองด"วยเวลาไม#นานนัก ก#อนจะดึงผ"าขนหนู
มาเช็ดหัว เช็ดตัว แล"วใช"ผืนเดียวกันพันท#อนล#างออกมา 

“ตัวน้ีใหญ#ท่ีสุดแล"วครับ ไม#รู"ว#าพ่ีธามจะใส#ได"ม้ัย” ชีวันธรส#งเส้ือยืด
สีขาว พร"อมกางเกงเลมาให"  

เสื ้อยืดโอเวอร!ไซส!สำหรับเจ"าของ แต#เกือบจะเล็กไปสำหรับเขา 
กางเกงเลสีฟ%าอ#อนขาเต#อข้ึนมาถึงหน"าแข"ง ให"ตายสิ ถ"าไม#จำเป'น เขาจะไม#มี
วันหยิบมาใส#เด็ดขาด 

เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ"าเรียบร"อย ธามก็ทิ้งตัวลงนั่งปลายเตียง ห"องของ
ชีวันธรไม#มีส#วนรับแขก แขกอย#างเขาจึงต"องอาศัยเตียงนอนของมันนี่แหละ
รับรองตัวเอง 
 ธามใช"เวลาช#วงที่ชีวันธรผลัดเข"าไปอาบน้ำสำรวจห"องไปพลาง ๆ 
ห"องพักของชีวันธรถือว#าคับแคบไปมากสำหรับเขา ไม#มีเฟอร!นิเจอร!ใด ๆ 
นอกจากเตียงและตู"เสื้อผ"า เดาว#าคงเป'นของหอพักให"ยืมใช"งานระหว#างเช#า
อาศัย นอกจากนั้นก็เป'นเพียงโต/ะญี่ปุ,นขนาดกลาง มีกองหนังสือ อุปกรณ!
การเรียน และโน/ตบุ/ก ซ่ึงน#าจะเป'นทรัพย!สินเดียวท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในห"องน้ี
ต้ังอยู# 
 เตียงขนาด 3 ฟุตท่ีเขาใช"น่ังอยู#น้ีมีผ"าปูท่ีนอนสีซีด ทว#าถูกซักสะอาด
ปูทับบนฟูกแบนบางอย#างเรียบตึง นอกจากหมอน และผ"าห#มซึ่งถูกพับไว"
ปลายเตียงอย#างเป'นระเบียบก็ไม#มีอุปกรณ!อ่ืน ๆ บนเตียงน้ีอีกเลย 
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 ร#างสูงถือวิสาสะล"มตัวลงนอน เขาได"กล่ินหอมอ#อน ๆ มาจากหมอน 
กล่ินเหมือนแป%งเด็ก มันไม#ได"น#าดึงดูดเหมือนกับกล่ินน้ำหอมราคาแพงซ่ึงเขา
เคยสัมผัส แต#ก็แปลกท่ีเกิดความรู"สึกผ#อนคลายเม่ือได"สูดดม  
 ฝนด"านนอกยังคงตกอย#างต#อเนื่อง เขาคิดผิดแท" ๆ ดันมาเลือกใช"
มอเตอร!ไซค!ในวันน้ี มัวแต#นึกถึงแค#ความคล#องตัว ลืมเช็คสภาพดินฟ%าอากาศ
ไปเสียสนิท 

‘คล#องตัว’ สำหรับเขาคือจะไม#มี ‘ผู หญิง’ หรือ ‘ผู ชาย’ คนไหน
คะยั้นคะยอให"ไปส#ง แน#นอนว#าการไปส#งในที่นี้ไม#ได"หมายความแค#ไปส#งโดย
สวัสดิภาพแบบท่ีทุกคนเข"าใจ  

เขาไม#อยากปฏิเสธ แต#ก็ไม#ได"อยากไปต#อเช#นกัน  และเขารู"ดีว#าคน
พวกน้ันรักสบายเกินกว#าจะซ"อนมอเตอร!ไซต!ค!ตากแดดตากลมไปกับเขา 
 คิดอะไรเรื่อยเป*+อยได"ไม#นาน คนตัวเล็กก็ออกมาจากห"องน้ำ ด"วย
เส้ือยืดตัวย"วยและกางเกงขาส้ันดูสบาย  

เขาเคยเห็นชีวันธรบ"างเมื ่ออยู #ในคณะ แต#ไม#เคยได"พิจารณาคน
ตรงหน"าจริง ๆ จัง ๆ สักครั้ง ชีวันธรเป'นผู"ชายตัวเล็ก หุ#นบาง ปากนิดจมูก
หน#อย หน"าตาเกลี้ยงเกลาตามแบบฉบับลูกผู"ดีมีสกุล ผิวขาวเนียนละเอียด
เหมือนไม#เคยต"องแดดต"องฝน ขัดกับสภาพความเป'นอยู#ซึ่งเขาสัมผัสได"  
 “มึงอยู#กับใครวะ” ความสงสัยทำให"รุ#นพ่ีเอ#ยปากถาม 

 “คนเดียวครับ” 

 “กูว#ามันดูน#ากลัวไปหน#อยสำหรับมึง ขาข้ึนมา กูเห็นพวกขี้เมาน่ัง
อยู#แถว ๆ หน"าหอ”  
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 “เขาก็อยู#ส#วนของเขา ผมก็อยู#ของผม ไม#เห็นน#ากลัวตรงไหน” 

 “พ#อแม#มึงจะไม#เป'นห#วงเอาเหรอ มึงเล#นพาตัวเองมาอยู#ในที่แบบ
นี้” ถึงเจ"าตัวจะว#าอย#างน้ันแต#เขาว#ามันก็ยังน#ากังวลอยู#ดี เพราะถ"ามีน"องชาย 
เขาคงไม#ปล#อยให"มันมาอยู #ท#ามกลางสภาพแวดล"อมค#อนข"างแย#แบบท่ี
เป'นอยู#แน# ๆ  
 “ก็ผมไม#มีพ#อแม#น่ีครับ เลยไม#ต"องทำให"ใครเป'นห#วง” คนถามชะงัก
ไปเม่ือส้ินประโยค 

 “เอ#อ กูขอโทษ ไม#ได"ตั ้งใจจะละลาบละล"วง” รีบขอโทษอย#าง
รวดเร็วจนหลุดสีหน"าแปลก ๆ ออกมา ชีวันธรหัวเราะเบาให"กับอาการน้ัน 

“ไม#เห็นเป'นไรเลยครับ” 

 “...” ธามเลิกค้ิวสูงด"วยความสงสัย 

 “จริง ๆ นะครับ” ชีวันธรยืนยันด"วยเสียงหัวเราะดังกว#าเดิมเล็กน"อย 
ใช#...ไม#มีแววตาของความน"อยใจในโชคชะตาอย#างที่เด็กกำพร"าควรจะมี เขา
เห็นแบบนั้นจริง ๆ ไม#ได"คิดไปเอง 

เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับร#างบางอยู#ในหัว หากแต#เขาไม#รู"เลยว#า
ถ"าเขาตั้งคำถามขึ้นมามันจะไปสร"างบาดแผลให"กับคนตัวเล็กหรือเปล#า ธา
มเลือกป&ดความสงสัยในหัวทิ้ง เรื่องบางเรื่อง ถ"ารู"ไปแล"วไม#เกิดประโยชน! ก็
ไม#จำเป'นต"องรู" 
 “เดี๋ยวผมเอาเสื้อผ"าพี่ธามลงไปซักแห"งให"นะครับ จะได"มีเปลี่ยน
ตอนกลับบ"าน” ชีวันธรเหลือบตามองคนตัวใหญ#เล็กน"อย ก#อนที่ประโยคถัด
มาจะหลุดออกจากปากสีแดงสด “ผมว#าพ่ีไม#เหมาะกับเส้ือผ"าผมสักเท#าไหร#” 



- 10 - 

 

 ธามคิดว#าเขาเห็นตาเป'นประกายพร"อม ๆ กับน้ำเสียงขบขันจาก 

คนพูด 

 “ไม#เป'นไร เด๋ียวกูโทรให"คนท่ีบ"านเอาชุดใหม#มาให"”  
มือหนาหยิบมือถือยี่ห"อยอดฮิตรุ#นใหม#ล#าสุดขึ้นมา กดโทรออก รอ

เพียงครู#ก็กรอกคำส่ังสั้น ๆ ลงไป 2-3 ประโยค ก#อนจะวางโทรศัพท!ลงข"าง ๆ 
หันไปมองคนตัวเล็กซ่ึงทรุดน่ังลงกับพ้ืนห"อง ลากโต/ะญ่ีปุ,นเข"าชิดตัว ก#อนจะ
ลงมือเป-ดหนังสือโดยไม#ได"ให"ความสนใจกับเขาอีก 

 “มึงชวนคนแปลกหน"าเข"าห"องบ#อยเหรอวะ” ชีวันธรหันมาตาม
เสียง ขมวดค้ิวสงสัย  

“ถ"าพ่ีธามหมายถึงตัวเอง ผมไม#จัดว#าเป'นคนแปลกหน"านะครับ” 

“เหมือนว#ากูกับมึงยังไม#เคยคุยกันเลยหรือเปล#าวะ” 

“ก็ไม#ได"แปลกหน"าอยู#ดีนี่ครับ ผมเองก็รู"จักพี่ธาม แล"วผมก็ไม#คิดว#า
พ่ีเป'นประเภทฉวยโอกาสฉกชิงว่ิงราวหรือปล"นจ้ีหรอก จริงม้ัยครับ?” 

“...” 

“แล"วอันท่ีจริงก็เดินสวนกันไปมาแทบจะทุกวันเลยม้ัง” 

“คนเรารู"หน"าไม#รู"ใจ มึงรู"ได"ไงว#าคนที่มึงชวนเข"าห"องไม#ได"ประสงค!
ร"ายกับมึง” 

 “หรือพ่ีธามคิด แต#...” เขาหมุนคอมองไปยังรอบ ๆ ห"องของตัวเอง 
หยุดสายตาลงยังคอมพิวเตอร!โน/ตบุ/กซึ่งตั้งอยู#ตรงหน"า “ผมไม#มีของมีค#า
อะไรนอกจากไอ"น่ี...” เขาหมายถึงโน/ตบุ/กนั่นแหละ “ถ"าพี่ธามจะขโมยผมก็
อยากจะบอกว#ามันน#าจะขายไม#ได"ราคาแล"วล#ะครับ เหน่ือยเปล#า” 
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“...” ธามทำหน"าเอือม ยังไม#ทันได"พูดอะไรเด็กใจง#ายก็สวนขึ้นมา
อีก 

 “เอางี้แล"วกัน เพื่อให"ไม#เป'นคนแปลกหน"าในครั้งถัดไป ตอนนี้เรา
ควรจะทำความรู"จักกัน ถูกมั้ยครับ?” ชีวันธรเลือกตีความหมายของคำพูด
เป'นอย#างอ่ืน  

ธามหันขวับมาตีหน"าดุใส#คนเถียงคำไม#ตกฝาก ส#วนคนช#างเถียงดัน
ยิ้มแฉ#งใส#หน"าเขาเสียได"  

รอยยิ้มสดใสทำให"รู "สึกเหมือนถูกไม"หน"าสามฟาดลงกลางกบาล 

หนัก ๆ สายตาพร#าเบลอเล็กน"อย เอ#อ.. ไม#เคยสังเกตมาก#อนเลยว#ามีรุ#นน"อง
ที่น#ารักขนาดน้ีอยู#ใกล"ตัวด"วย 

“ผมชื่อเรนครับ ชื่อจริงชื่อ ‘ชีวันธร พงษ"พิสุทธิ์’ อยู#บริหารป$ 3 นะ
ครับ ส#วนพ่ีไม#ต"องแนะนำ เด๋ียวผมจะเป'นคนแนะนำตัวพ่ีให"พ่ีฟ&งเอง”  

“ง้ันไหน ลองว#ามาสักข"อสองข"อสิ” 

“พี่ชื่อธาม ‘ธาม กานต"กิตติภัค’ รุ#นพี่ป$สุดท"าย คณะบริหาร เป'น
แรร!ไอเทมของคณะเลยนะ ไม#สิ แบบนี้ต"องเรียกแรร!ไอเทมของมหา’ลัย 
บุคคลผู"มีคุณสมบัติครบถ"วนอย#างหาตัวจับได"ยาก รูปหล#อ พ#อรวย สาว ๆ 
กร๊ีดพ่ีไปคร่ึงค#อนมอ” 

“เว#อร!ไป” แรร!ไอเทมขัด 

“ไม#เว#อร!หรอกครับ อย#างเพื่อนสนิทผมเนี่ยมีพี่เป'นไอดอลเลยนะ 
พ่ีธามอย#างน้ัน พ่ีธามอย#างน้ี วัน ๆ คุยแต#เร่ืองพ่ีธาม” ชีวันธรว#าข้ึน 

“แล"วมึงไม#มีกูเป'นไอดอลบ"างเหรอ” 
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“ก็ไม#เชิงครับ” ชีวันธรอ"อมแอ"ม เหลือบตามองมายังเขา “จริง ๆ 
ผมแอบรู"สึกกลัวพ่ีหน#อย ๆ พ่ีดูดุแล"วก็...เอ#อ ดูเจ"าชู"ไปนิดนึง” 

“หึ”  
“แหะ ๆ ไม#โกรธนะครับ ผมไม#อยากโกหก” 

“ถ"าบอกว#าโกรธ?” คนถูกกล#าวหาลองหย่ังเชิง 
“อย#าโกรธเลยนะครับ เอ#อ ผมว#าพ่ีก็ไม#ได"เจ"าชู"เท#าไหร# ... มั้ง” 

“ตกลงยังไง?” 

“เอาจริง ๆ ก็...เจ"าชู" แต#ถ"าพ่ีจะโกรธผม ผมคิดว#าไม#เจ"าชู"ก็ได"นะ” 

“...” เขาตอบกลับด"วยการหัวเราะเบา ๆ และก#อนที่บทสนทนาจะ
ยาวต#อไป เสียงเคาะประตูก็ดังข้ึน 

ก/อก ก/อก ก/อก  
เจ"าของห"องเป'นฝ,ายลุกข้ึนไปต"อนรับผู"มาเยือน 

“เคาะผิดห"องหรือเปล#าครับ” ถามออกไปเมื่อรู"สึกไม#คุ"นหน"าบุคคล
มาใหม#  

“ผมเอาเสื้อผ"ามาให"คุณธามครับ” ชายฉกรรจ!รูปร#างสูงใหญ#ในชุด
ซาฟารีสีกรมท#าเอ#ยข้ึน พร"อมกับชูกระเป0าใบย#อมให"เห็น 

“ขอบคุณมากพี่โจ"” ชีวันธรสะดุ"งเมื่อธามก"าวมาประชิดหลังตั้งแต#
เมื่อไหร#ก็ไม#รู" แขนยาว ๆ ยื่นอ"อมตัวเขาไปรับกระเป0าจากผู"ชายที่เขาได"ยิน
อีกฝ,ายเรียกว#าพ่ีโจ" 

“คุณธามจะเปลี่ยนรถหรือเปล#าครับ” ถามกลับด"วยท#าทางนอบ
น"อม 
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“ไม#เป'นไรครับ พ่ีโจ"กลับเลยก็ได"”  
และเมื่อเขายืนยันว#าไม#ต"องการเปลี่ยนรถ ผู" ใต"บังคับบัญชาก็ก"ม

หน"าลงน"อย ๆ เป'นเชิงกล#าวลา 
ธามเดินเข"าห"องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ"า เขาจะอยู#กับชุดรัดติ้วให"น"อย

ที่สุดเท#าที่จะเป'นไปได" และในเมื่อตอนนี้เขามีตัวเลือกแล"ว เขาจะไม#ยอม
ปล#อยให"ตัวเองต"องอยู#ในชุดน#าเกลียดน่ีอีกต#อไป 

ร#างสูงใหญ#เดินออกจากห"องน้ำอีกครั้งในชุดเสื้อยืดเนื้อดีสีเทาเข"ม 
และกางเกงยีนพอดีตัวส#งให"ร#างสูงดูสง#ามากกว#าเดิม 

“ฝนหยุดแล"ว กูกลับก#อนนะ” เขาว#า “ขอบใจมากท่ีให"หลบฝน” 

“ไม#เป'นไรครับ เร่ืองเล็กน"อย”  
“เอ"อ พรุ#งน้ีมึงว#างม้ัย กูจะเล้ียงตอบแทนสักม้ือ” 

“ไม#เป'นไรจริง ๆ ครับ เรื่องแค#นี้ ไม#เห็นต"องตอบแทนอะไร” 

“เอาเป'นว#ากูติดหน้ีมึงหน่ึงม้ือแล"วกัน...” 

“ก็...ครับ” 

“ง้ันกูไปละ” 

“ขับรถดี ๆ ครับพ่ี สวัสดีครับ” 

 

 “มึงหายหัวไปไหนมาวะธาม อยู#ดี ๆ ก็เทพวกกูเฉย โทรไปก็ไม#รับ 
ไลน!ไปก็ไม#ตอบ” ทันทีท่ีธามเหยียบเท"าเข"าห"องเรียน ภีมหน่ึงในเพ่ือนสนิทก็
โวยใส#หน"าเขาทันที 
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“ตกลงมึงเป'นเพื่อนหรือเป'นพ#อ?” ธามไม#ตอบแต#ยิงคำถามกลับไป
ยังเพ่ือนตัวเล็ก 

“ถ"ากูบอกว#าเป'นพ#อ มึงจะตอบคำถามกูได"หรือยัง?”  
“กูเป$ยกฝน ก็เลยข้ีเกียจไปต#อ”  
“ไม#ใช#ว#าไปกับสาวท่ีไหนแล"วเทนัดพวกกูนะ” เพ่ือนสาวคนเดียวใน

กลุ#มพูดข้ึน 

“ไม#ใช#สาวท่ีไหนท้ังน้ันแหละ” 

“ง้ันก็คงหนุ#มคนไหนสักคน” พลัสเตอร!แทรก 

“หึ” เขาหัวเราะในลำคออย#างท่ีชอบทำ 
“ใช# ใช#มั้ย จริงใช#มั้ย ไหน!! พูด!!” เหมือนเสียงหัวเราะของธามจะ

ไปกระตุ"นต#อมเผือกประชาสัมพันธ!ประจำกลุ#ม ฉายาผิงรู"โลกรู"ไม#ได"ได"มา
เพราะโชคช#วย 

“ไม#เสือกน#าผิง” 

“เออ ไม#เสือกสิผิง” ภีมผสมทัพ 

“หรือมึงไม#อยากรู"” 

“ไม#!!” 

“ไม#อยาก?” ต้ังเซ็ต 

“ไม#พลาดแน#นอนสิครับ” คู#หูเซ็ตแล"วภีมก็ต"องตบสิถึงจะถูก ตบมุก
เสร็จก็หันไปแปะมืออย#างที่ชอบทำ “มึงบอกพวกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะธาม มึง
ลากหนุ#มท่ีไหนไปแดก” 

“พวกมึงจะรู"ไปทำไม น่ี มัน เร่ือง ส#วน ตัว ของ กู” เขาเน"นทีละคำ 
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“เอาน#าพวกมึง มันไม#อยากให"รู"ก็ไม#ต"องไปอยากรู"  แต#ที่รู" ๆ แม#มึง
เดินมาโน#นแล"ว” พลัสเตอร!ว#าพร"อมพยักหน"าไปยังอาจารย!วัยกลางคนซ่ึง
กำลังเดินตรงมายังห"องเรียน 

เป'นอันว#าทุกคนต#างแยกย"ายเข"าประจำท่ีของตัวเอง เพราะอาจารย!
วิมลวรรณมักจะมีควิซหลังจบบทเรียนแทบทุกครั้ง ประเด็นของเขาจึงถูก
หยุดไว"แค#ชั่วคราว 

ธามเชื่อว#า หลังจบการเลกเชอร!ในวันน้ี ‘ภีม’ ผู"ซึ่งเปรียบเสมือน
แม#บ"านประจำกลุ#ม และ ‘ขนมผิง’ ผู"รอบรู"ทุกเร่ืองยกเว"นเร่ืองตัวเองจะต"อง
แท็กทีมมาคาดคั้นเขาอีกแน#นอน จะมีก็แต# ‘พลัสเตอร"’ เท#านั้น ที่ดูจะไม#
ค#อยอยากรู"อยากเห็นเรื่องส#วนตัวของเขาสักเท#าไหร# 

ธามฟ&งอาจารย!เลกเชอร!ไปเรื่อย ๆ บางจังหวะก็สติหลุดนึกถึงเด็ก
แก"มย"วยคนเม่ือวาน คนท่ีพอได"ทำความรู"จักก็ทำให"ภาพจำของเขาท่ีมีต#อมัน
เปลี่ยนไป เด็กคนน้ัน คนท่ี...เอ#อ...ก็น#ารักดีนะ 

 “เอาละนักศึกษา วันน้ีพอแค#น้ีก#อน เจอกันอีกทีวีคหน"า” เสียงโต/ะ
เก"าอี้ก็ดังขึ้นเกรียวกราวราวกับพวกเขาต#างรอคอยประโยคนี้ของอาจารย!
เพียงประโยคเดียว 

“ไอ"ธาม!!” นั่นไง ยังไม#ทันขยับตัว ทั้งภีมและขนมผิงก็แผดเสียง
ออกมาพร"อม ๆ กัน 

“...” ธามปลายตามองเพื่อนสนิทสองตัวนิด ๆ ก#อนจะยืดตัวเต็ม
ความสูง ก"าวขายาวแข็งแรงออกจากห"อง ร"อนถึงคนอยากรู"อยากเห็นสองคน
กับคนท่ีไม#รู"จะไปไหนอีกหน่ึงคนให"ต"องเดินตามไปติด ๆ 
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“มึงบอกมาเลยธาม มาทำให"พวกกูอยากรู"แล"วมึงจะป-ดปากเงียบ
แบบนี้ไม#ได"นะ 

“กูไม#ได"ขอให"พวกมึงมาอยากรู"เรื่องของกูนะ” เขาว#า “ไปกินข"าว
มั้ยเตอร! ไปกัน 2 คนเน่ียแหละ กูรำคาญพวกข้ีเสือก” 

“ฮะฮะฮ#า เออ ๆ ไป ๆ” 

“อะไรวะธาม ไอ"ธาม ไอ"เห้ียธาม” ภีมโวยวายเม่ือเพ่ือนตัวดีเดินหนี
เอาด้ือ ๆ 

แบบนี้มันต"องมีอะไรแน# ๆ ปกติพวกเขาไม#เคยมีความลับต#อกัน ใคร
กินใคร ใครถูกใครกิน พวกเราก็รู"กันหมดน่ันแหละ แม"ธามจะไม#ชอบสาธยาย
เร่ืองของตัวเองให"ใครฟ&งนัก แต#เมื่อไรที่พวกเขาถาม มันไม#เคยบิดพลิ้วที่จะ
ตอบ  

ขนาดตอนลากแม#กวางน"อยของพลัสเตอร!เข"าถ้ำ มันยังสามารถพูด
กับพลัสเตอร!อย#างตรงไปตรงมาได" ไม#ว#าครั ้งไหน ๆ พวกเขาก็ไม#เคยมี
ความลับต#อกัน ยกเว"นคร้ังน้ี...  

เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำ เขาสัมผัสได" และสำหรับคนอย#างภีม อยากรู"
ต"องได"รู"  

ส#วนคนอย#างอีขนมผิงคนน้ี แน#นอนว#าถ"าอยากรู"ก็ต"องได"รู"เช#นกัน 

ธามดูถูกพลังเผือกของพวกเขาท้ังสองคนมากเกินไปแล"ว 

“โป2ก... เห้ีย”  
“เห"ย...โอ/ย”  
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เสียงแรกเป'นเสียงของภีม ส#วนเสียงที่ตามมาเป'นเสียงของสาวสวย
อย#างขนมผิง 

“มึงเป'นบ"าอะไรธาม นึกจะหยุดก็หยุด” ภีมโวย ยกมือคลำหน"าผาก
ป%อย ๆ  

เขากับขนมผิงก็เดินตามไอ"คนปากหนักอยู#ดี ๆ อุตส#าห!สับขาสั้น ๆ 
ของพวกเรา ก"าวให"ทันไอ"คนขายาว 2 ตัวข"างหน"า แต#จู# ๆ มันก็หยุดไม#บอก
ไม#กล#าว 

“มีไรวะธาม” พลัสเตอร!ถาม พลางไล#สายตาไปตามสายตาของ
เพ่ือน 

“เปล#า ๆ เออเตอร! กูเพิ่งนึกได"ว#ามีธุระ เดี๋ยวกูแยกกลับก#อนแล"ว
กัน” ปฏิเสธพร"อมโกหกคำโต ธุรงธุระอะไร ไม#มีหรอก เขาแค#บังเอิญหันไป
เห็นคนตัวเล็กท่ีวนเวียนอยู#ในความคิดเขาตลอดในช#วงวันสองวันนี้ 

พลัสเตอร!หันมองตามสายตาของเพื่อน “ใช#ปะวะธาม ?” หันไป
ถามผู"กลายเป'นจำเลยของสองตัววุ#นวาย 

“ใช#อะไร ไอ"เตอร! มึงจะไม#บอกกูไม#ได"นะ” ภีมแหวใส#พลัสเตอร! 
“หึหึ” พลัสเตอร!หัวเราะอย#างมีเลศนัย 

“ภีม ถ"ามันสองตัวแท็กทีมกัน กูจะอยู#ทีมมึง” ขนมผิงคอยเป'นผู"
เสริมทัพ 

“เลิกวุ#นวายกันได"แล"วพวกมึงอะ กูไปละ” ธามตัดบท ก#อนหันไปยัก
คิ้วใส#พลัสเตอร! “เตอร! มึงฉลาดสมกับเป'นเพื่อนกูจริง ๆ” พูดจบก็เดินจาก
ไป ท้ิงให"พลัสเตอร!รับมือกับเผือก 2 หัวใหญ#ซ่ึงยืนหัวฟ&ดหัวเหวี่ยงอยู#ข"าง ๆ 
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พลัสเตอร!เอ้ือมมือไปขย้ีหัวภีมเบา ๆ “ให"กูไปส#งม้ัย?” 

“อือ” ผู "ชายตัวเล็กเลิกโวยวาย ส#วนผู "หญิงคนเดียวในกลุ #มเร่ิม
เปลี่ยนเป%ากลับมามองกิริยาอาการของเพ่ือนท่ีเหลือ เหมือนจะเห็นความผิด
ปกติอะไรสักอย#างจากพวกมัน น่ีเป'นอะไรกันไปหมด คิดแล"วก็หงุดหงิด  

อย#าให"กูรู"แล"วกัน กูจะล"อยันลูกบวช  
หมายถึงลูกพวกมันเหรอ?  

หึ!! ลูกกูเน่ีย  
ท#าทางไอ"เตอร!กับไอ"ภีม น#าจะมีลูกไม#ได"แล"วม้ัง คล"ายจะได"กล่ินตุ ๆ 

เห"อ!! 
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 2 

 

  “อ"าว พ่ีธาม สวัสดีครับ” ชีวันธรทำความเคารพรุ#นพ่ีป$ 4 ที่บังเอิญ
เจอกันอีกครั ้ง ธามพยักหน"าเป'นเชิงรับไหว" ก#อนหันไปรับไหว"เด็กหนุ#ม
ท#าทางทะเล"น เขาพิจารณาอีกคนซึ่งสูงกว#าคนตัวเล็กอยู #พอสมควรเพ่ือ
ประเมินสถานการณ! เด็กคนน้ันกำลังทำท#า เอ#อ...ใช"คำว#าเล่ิกล่ักได"ม้ัยนะ 

 “สวัสดีครับพ่ีธาม ผมชิริวนะครับ อยู#บริหารป$ 3 ครับ แล"วนี่ก็เรน 
เพ่ือนผมเองครับ อยู#บริหารเหมือนกัน พวกเราเป'นรุ#นน"องของพ่ีธามนะครับ 
ใช#ม้ัยเรน” หันไปเขย#าแขนเพ่ือนหนัก ๆ อ#า...ลักษณะน้ีไม#น#าจัดอยู#ในหมวด
คู#แข#งของเขาแล"ว สบายใจไปเปาะหน่ึง 
 “ฮะฮะฮ#า เห็นมั้ยครับพ่ีธาม ผมบอกแล"วว#าพี่น#ะไอดอลเพื่อนผม
เลยนะ” 

 “เดี๋ยวนะไอ"เรน” ชิริวดูงง ๆ กับท#าทางของทั้งคู# เหมือนสองคนน้ี
รู"จักกันอยู#แล"ว ไม#เคยเห็นชีวันธรบอกเขาเลยว#ารู"จักกับคนฮอตขนาดน้ีด"วย 

 “จะไปไหนกัน” 

 “ผมกำลังจะกลับห"องน#ะครับ ช#วงบ#ายไม#มีเรียนแล"ว” 

 “ง้ันไปด"วยกัน เด๋ียวไปส#ง กูก็กำลังจะกลับพอดี” 

 “อ#า ก็ได"ครับ” ชีวันธรรับปากขณะเดินตามร#างสูงไปยังรถของเจ"า
ตัว 



- 20 - 

 

 “เรน มึงไม#เคยบอกกูเลยนะว#ารู"จักพี่ธามอะ” เพื่อนตัวดีกระซิบ
ถามด"วยเสียงไม#ดังนัก ทว#าไม#ได"รอดพ"นไปจากการได"ยินของผู"ซึ่งเงี่ยหูฟ&ง
การสนทนาอย#างธาม 

 “กูบังเอิญเจอพี่ธามเมื่อวานเลยได"คุยกันนิดหน#อย เห็นว#าไม#สำคัญ
อะไรเลยยังไม#ได"เล#าให"มึงฟ&ง” 

 “โคตรโชคดีเลย ไม#ได"มีใครได"เป'นเพ่ือนกับพ่ีแกได"ง#าย ๆ นะเว"ย” 

 “ขนาดน้ันเลย?” ถามเสียงกล้ัวหัวเราะ 

 “เออสิ ถ"ากูเป'นมึงนะ กูจะตีสนิทพี่ธาม เผื่อพี่ธามจะให"กูติดสอย
ห"อยท"ายไปจีบสาว ๆ บ"าง มึงเอ"ย ถ"ากูมีเสน#ห!ได"แค#ครึ่งของพี่แกนะ กูจะ
เปลี่ยนสาววันละคนไปเลย” 

 “สำส#อนม้ัยละมึง เอดส!จะแดกเอา” 

 “กูก็ยืดอกพกถุงม้ัยละ” 

 “เพ"อเจ"อ รีบ ๆ เดิน พี่ธามขายาวชะมัด กูก"าวแทบไม#ทันละเนี่ย” 
หันไปว#าชิริว ก#อนพึมพำกับตัวเองเบา ๆ  
 “มึงขาส้ันเองหรือเปล#าเรน” 

 “ห้ึย” เขาข้ีเกียจเถียงกับไอ"บ"าน่ีแล"ว เพ"อเจ"อ  
 พวกเขาทั้งสองเดินตามธามมายังสปอร!ตคาร!สีดำคันหรูที่ลานจอด
รถของคณะ ปกติก็เคยเห็นจอดอยู#แถวน้ีเป'นประจำอยู#แล"ว แต#คิดไม#ถึงว#าวัน
หนึ่งจะมีโอกาสได"ขึ้นไปน่ังเท#านั้นเอง ชีวันธรดูเก" ๆ กัง ๆ ในขณะที่ชิริวก็ดู
ประหม#ากับความโอ#อ#า 
 “ข้ึนสิ เร็ว” ธามเข"าประจำท่ีคนขับลดกระจกลงก#อนส#งเสียงเร#ง 
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 “ง้ันมึงน่ังหน"าแล"วกัน เด๋ียวกูต"องลงก#อนมึงอยู#แล"ว” 

 “อ#า” เมื่อประจำตำแหน#งครบแล"ว รถปอร!ตคันหรูก็เคลื่อนตัวออก
จากลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 

 ธามมุ#งหน"าส#งชิริวก#อนเป'นคนแรก เพราะว#าหอพักของชิริวถึงก#อน
หอพักของชีวันธร และจากแผนการที่เกิดขึ้นอย#างรวดเร็วในหัวเมื่อสักครู# 
เขาไม#ได"คิดว#าหลังจากส#งผู"โดยสารแล"ว จะตรงกลับบ"านตัวเองอย#างแน#นอน 

 “พี่ธามจอดข"างหน"าก็ได"ครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะพ่ีที่มาส#ง เป'น
บุญตูดของผมจริง ๆ ได"น่ังรถหรู แถมยังมีไอดอลในดวงใจขับให"น่ังอีก” 

 “มึงก็พูดซะเว#อร!”  
 “ฮ#า ๆ ผมพูดจริง ๆ ขอบคุณนะครับ ฝากส#งไอ"เตี้ยเพื่อนผมด"วย
นะ”  
 “เต้ียพ#อง” ชีวันธรหันไปด#าชิริว “ไปกันเถอะพ่ีธาม เหม็นข้ีหน"าไอ"ต๋ี
ปากหมา” 

 “เออ ไปไหนก็ไป ไสหัวไป เดินทางปลอดภัยครับพ่ี” ประโยคแรก
พูดกับเพ่ือนตัวเอง ส#วนประโยคหลังหันไปพูดกับรุ#นพ่ีร#างสูง 
 สปอร!ตคาร!คันหรูเคลื่อนตัวออกจากหอพักของชิริวอีกครั้ง หนนี้มี
จุดหมายปลายทางเป'นหอพักของคนแก"มย"วย 

 “ทำไมไม#อยู#หอเดียวกับเพื่อนมึง” คนโตกว#าเอ#ยปากถามขึ้น ไม#ใช#
ว#าเขาติดหรูหรอกนะ แต#จากสภาพแวดล"อมที่เขาเห็น เขาก็อดรู"สึกเป'นห#วง
ความปลอดภัยของชีวันธรข้ึนมาอีกไม#ได" 
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 ถึงแม"ว#าชีวันธรจะยืนยันว#าไม#ต"องห#วงเพราะเจ"าตัวไม#มีทรัพย!สินให"
เป'นป&ญหา แต#เขาไม#ได"ห#วงเรื ่องที่ว#านั่นสักหน#อย ที ่เป'นห#วงน#ะ ความ
ปลอดภัยต#อร#างกายและจิตใจล"วน ๆ กลัวว#าสักวันหนึ่งพวกข้ีเหล"าเมายาจะ
หันมาเห็นความน#ารักของคนตรงหน"าเหมือนเขา ซึ่งมันเป'นอะไรที่โคตรจะ
อันตรายเลยนะ 

 “ชิริวมันก็เคยชวนนะพี่ แต#ผมเกรงใจมัน เผื่อบางทีมันจะอยากพา
สาว ๆ มาค"างบ"าง” 

 “กูหมายถึง ทำไมไม#อยู#หอเดียวกัน ไม#ใช#ห"องเดียวกัน” 

 “โอ"โห อยู#ไม#ไหวหรอกพี่ หอชิริวมันแพงกว#าตั้งเยอะ อยู#หอนี้ก็
สบายดี แล"วก็ไม#ไกลกันด"วย มีอะไรก็โทรหากริ๊งเดียว 10 นาทีก็วิ่งถึงแล"ว” 
เม่ือคนตัวเล็กให"เหตุผลแบบน้ัน เขาก็ไม#อยากก"าวก#าย  
 เขาโตจนพอจะรู"แล"วว#า สิ่งที่ดีที่สุดของเขาอาจไม#ใช#สิ่งที่ดีที่สุดของ
คนอ่ืน ความต"องการพ้ืนฐานของคนเราไม#เหมือนกัน 

 “เดี๋ยวขอขึ้นไปข"างบนหน#อย อยากเข"าห"องน้ำน#ะ” ธามกล#าวเป'น
เชิงขออนุญาตเจ"าของห"อง 
 “พี่จอดรถไว"ข"าง ๆ แล"วกันครับ” พูดพร"อมปลดเข็มขัดนิรภัย “พ่ี
จอดรถเสร็จแล"วตามข้ึนมานะครับ” 

 ชีวันธรตรงขึ้นห"องของตัวเอง ใช"กุญแจที่ห"อยติดกับพวงกุญแจรูป
ดาวเสาร!ไขประตูห"องเข"าไป 
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มือเรียววางกระเป0าไว"บนโต/ะญี่ปุ,นเสร็จพอดีกับที่ธามเป-ดประตูเข"า
มา เขาถอดรองเท"าแล"วใช"เท"าเข่ียให"หลบไปอยู#ด"านข"าง ก#อนตรงด่ิงไปท้ิงตัว
ลงบนเตียง 

“พ่ีธามไม#เข"าห"องน้ำเหรอครับ?” 

“เข"าสิ” ว#าแล"วก็ลุกไปเข"าห"องน้ำ ใช"เวลาเพียงเดี๋ยวเดียวก็ออกมา
ประจำตำแหน#งบนเตียงของเรนอีกคร้ัง 

“ขอพักสายตาแป2บนึง” เด๋ียวสิ เฮ"ย ไม#รอให"อนุญาตก#อนเหรอ  
ถึงจะคิดอย#างนั้น แต#เอาเข"าจริงชีวันธรก็ไม#ได"ปฏิเสธหรอก ให"ยืม

เตียงนอนแค#น้ีเร่ืองเล็กน"อย  
เจ"าของห"องเลิกสนใจร#างสูงบนเตียง จัดการเปล่ียนเสื้อผ"าเป'นชุดอยู#

บ"านง#าย ๆ แล"วพาตัวเองมาทรุดน่ังกับพ้ืน ลากโต/ะญ่ีปุ,นสารพัดประโยชน!มา
คร#อมตัว  

หันไปมองแขกที่มีขนาดเกือบจะใหญ#กว#าเตียงนอนของเขา ลังเล
เล็กน"อยว#าควรจะปฏิบัติตัวอย#างไรกับคนบนเตียงซึ่งดูเหมือนจะไม#ได"สนใจ
เขานัก สุดท"ายก็เลือกจะจัดการป&+นงานที่ต"องส#งในอีก 2 สัปดาห!ข"างหน"า 
เขาคิดแล"วว#าน่ีดูจะเป'นการทำกิจกรรมท่ีมีประโยชน!และรบกวนการพักผ#อน
ของผู"ชายร#างสูงน"อยท่ีสุดแล"ว 

หน่ึงชั่วโมงผ#านไป สองช่ัวโมงผ#านไป เข"าช่ัวโมงที่สาม สี่ ห"า จนแล"ว
จนรอด รุ#นพ่ีตัวโตก็ยังไม#มีทีท#าว#าจะขยับออกจากเตียง ท้ัง ๆ ที่พ่ีแกก็ต่ืนมา
เข่ียโทรศัพท!เล#นแล"วแท" ๆ  

“เรน” อยู# ๆ ก็เด"งตัวข้ึนจากเตียง “ไปกินข"าวกัน” 
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“ห/ะ ... เอ#อ ครับ?” 

“กูหิวอะ ไปกินข"าวกัน”  
“คะ...ครับ” 

“มึงอยากกินอะไร นำไปเลย” ชีวันธรผุดลุกก#อนจะตรงไปหยิบ
กระเป0าสตางค!กับกุญแจห"องอย#างงง ๆ 

“ตามส่ังหน"าปากซอยก็ได"ครับ ง#ายดี” 

“ไม#เอาสิ เอาท่ีมึงอยากกินน#ะ ไปกินกัน”  
“ผมกินอะไรก็ได"ครับ พ่ีธามอยากกินอะไรก็เลือกเลย” 

“ง้ันกูตามใจตัวเองนะ ไปห"างใกล" ๆ หอมึงละกัน” ไม#รอฟ&งคำตอบ 
พูดจบก็ออกจากห"องไป  

คนถูกชวนกึ่งถูกบังคับยืนงงอยู#พักหนึ่ง นี่เขาต"องออกไปกินข"าวกับ
พี่ธามสินะ พอตั้งสติได" ชีวันธรก็สับขาวิ่งตามร#างสูงลงมาทันกับธามข"างล#าง
พอดี คนชวนตรงไปยังรถตัวเองซึ่งจอดไว"ข"าง ๆ หอ กดรีโมทคอนโทรลเพ่ือ
ปลดล็อกประตู แล"วก"าวไปประจำท่ีคนขับ ชีวันธรรีบเป-ดประตูตามข้ึนไปน่ัง
เบาะข"างกัน เห็นธามเหลือบมองหน"าเขาอยู#เล็กน"อยก#อนจะออกรถ 

ถึงแม"ว#าห"างสรรพสินค"าแห#งน้ีจะต้ังอยู#ไม#ไกลจากหอพักของเขา แต#
ชีวันธรกลับไม#ค#อยได"มาเดินเล#นเท#าไร เคยมาไม#ก่ีคร้ังเพราะชิริวคะย้ันคะยอ
ให"มาเป'นเพื่อน เขารู"ว#าชิริวอยากชวนเขามาเป-ดหูเป-ดตาบ"าง แต#ค#าเป-ดหู
เป-ดตามักจะทำให"เขารู"สึกผิดเสมอเวลาหยิบเงินออกจากกระเป0า 
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เกือบทุกคร้ัง ชิริวพยายามจะเป'นเจ"ามือ แต#เขาก็ไม#อยากเอาเปรียบ
มัน ยังไงชิริวก็ยังต"องขอเงินพ#อแม#ใช"อยู# คงไม#ใช#เรื่องดีถ"าต"องใช"เ งินมาซ้ือ
ประสบการณ!แปลกใหม#ให"กับเพ่ือนคนหน่ึง เขานึกสงสารคนหาเงินน#ะ 

มาถึงห"างสรรพสินค"า ธามก็ลากคนตัวเล็กกว#าเกือบครึ ่งเข"า
ร"านอาหารญี่ปุ,นซึ่งตั้งอยู#เกือบจะใจกลางห"าง ร"านอาหารหรูหรา ตกแต#ง
อย#างมีสไตล! แค#มองจากภายนอกก็น#าเข"าไปใช"บริการแล"ว ทั้งคู#ได" โต/ะมุม
หนึ่งของร"าน ค#อนข"างเป'นส#วนตัว ก"นยังไม#ทันถึงเก"าอี้ พนักงานสาวสวยก็
เดินมารับออเดอร!  

ธามยื่นเมนูให"คนตรงหน"าหนึ่งชุด ชีวันธรรับมาเป-ดพร"อมกวาด
สายตามองราคาในเมนูคร#าว ๆ ราคาอาหารแต#ละจานทำเอาเขาคิดหนัก แค#
จานเดียวก็มีมูลค#ามากพอให"เขาซ้ือข"าวแกงหน"าปากซอยได"เป'นอาทิตย! 

“โรลปลาไหลญ่ีปุ,นไส"แซลมอน ปลาหิมะย#างเกลือ ซาซิมิรวม อย#าง
ละหนึ่งที”่ ธามหันไปส่ังกับพนักงานท่ีเข"ามารับออเดอร!  

“มึงกินไรก็ส่ังเอา” 

“เอาอันนี้ที่หนึ่งครับ” มือเรียวเล็กจิ้มเมนูซึ่งใช"สายตามองผ#าน ๆ 
แล"วเห็นว#าราคาถูกที่สุด เหลือบตามองผู"ชายฝ&+งตรงข"าม พอดีกับที่เขากำลัง
จ"องมองกลับมา 

“กูไม#ได"ส่ังเผื่อมึงนะ” 

“ผมไม#ค#อยหิวเท#าไหร#” 

“งั้นเอาอาบุริวากิวซูชิเพิ่มหนึ่งที่ แล"วก็ชุดเบนโตะพรีเมี่ยมสอง” 
ธามหันไปส่ังกับพนักงานอีกคร้ัง 
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“รับเคร่ืองด่ืมเป'นอะไรดีคะ”  
“เป'นชาร"อนสองท่ีแล"วกันครับ” 

“รออาหารสักครู#นะคะ” พอลับหลังพนักงานสาว ชีวันธรก็สะกิด
ผู"ชายตรงหน"าเบา ๆ 

“มากันสองคน พ่ีส่ังมาทำไมเยอะแยะ” 

“กิน ๆ ไปเหอะน#า” 

“ผมว#ามันออกจะเปลืองไปหน#อย แล"วก็เสียดายด"วยถ"ากินไม#หมด” 

“ง้ันก็กินให"หมด ไม#เห็นยากตรงไหน” สวนมาแบบน้ี คนตัวเล็กก็ไม#
รู"จะไปต#อยังไง เอาวะ คงไม#ต"องมาน่ังกินแบบน้ีบ#อย ๆ หรอก  

เขาใช"สายตาสำรวจบรรยากาศรอบ ๆ ชีวันธรไม#ค#อยได"สัมผัส
บรรยากาศสบาย ๆ ที่มีคนคอยบริการอย#างนี้สักเท#าไหร# ส#วนใหญ#จะเป'นผู"
ให"บริการคนอ่ืนเสียมากกว#า  

พอเร่ิมดูแลตัวเองได" เขาก็ต"องหางานทำเอง เพื่อแบ#งเบาภาระของ
ยาย ชีวันธรมักจะเลือกทำงานตามร"านอาหารก#อนเป'นอันดับแรก ด"วย
เหตุผลแบบเด็ก ๆ ว#ามันเป'นงานที่ได"ทิปง#ายกว#างานอื่น ๆ บางวันมีอาหาร
เหลือ เขาก็สามารถห#อกลับไปกินท่ีบ"านได"อีก 

บ#อยครั้งเขาได"ทิปจากลูกค"าจนทำให"พอมีเงินเก็บอยู#บ"าง แต#ถึง
อย#างน้ัน เร่ืองการใช"จ#ายฟุ,มเฟ*อยก็ยังไม#ใช#เร่ืองท่ีเขาพึงกระทำ  

นั่งคิดอะไรเพลิน ๆ อยู#เพียงพักเดียว พนักงานหญิงหน"าตาย้ิมแย"มก็
ทยอยเสิร!ฟอาหาร ชีวันธรลงมือกินอาหารของตัวเอง เขาส่ังเป'นข"าวหน"าหมู
ทอดหน"าตาน#ากิน และรสชาติก็จัดว#าใช"ได" 
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“เป'นไง อร#อยไหม”  
“ก็ดีครับ อร#อยดี แต#ผมไม#ค#อยถนัดอาหารสัญชาติอื่นเท#าไร” ผู"ถูก

ถามตอบตามความจริง 
“แล"วมึงชอบกินอะไร” 

“ผมชอบกินอาหารไทยมากกว#า ผมชอบอาหารรสจัดน#ะครับ” ร#าง
สูงพยักหน"ารับ มือก็ยังคงทำหน"าที่ตักอาหารตรงหน"าเข"าปากเร่ือย ๆ 

“พี่ธามชอบอาหารญี่ปุ,นเหรอ” เพราะเขาบอกว#าเลือกร"านอาหาร
ตามใจเขา ชีวันธรจึงคิดแบบน้ัน 

“เปล#า”  
“ผมเห็นพ่ีเลือกอาหารญ่ีปุ,น นึกว#าจะพ่ีชอบเสียอีก” 

“กินได" แต#ชอบอาหารฝร่ังมากกว#า” 

“แล"วทำไมไม#ไปร"านอาหารฝร่ังล#ะครับ” 

“กูไม#รู"ว#ามึงชอบกินอะไร เลยลองพามาม่ัว ๆ ไปก#อน” เขาน่ิงไปนิด
หน่ึง  

“...” 

 “แต#กูรู"จักร"านอาหารไทยอร#อย ๆ อยู#นะ ไว"วันหลังจะพาไปกิน” ไม#
มีวันหลังแน# ๆ เขากินหรูอยู#สบายแบบธามไม#ไหวหรอก  

“มึงกินอันนี้สิ กูสั ่งมาให"มึงลองกิน” ฝ,ามือใหญ#ผลักจานอาหาร
หน"าตาน#ากินสองจานให"คนตรงข"าม 

“ขอบคุณครับ” ก็อร#อยนะ รสชาติแปลกล้ินดี  
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“ลองอันน้ีหน#อยไหม” เล่ือนจานท่ีตั้งอยู#ตรงหน"าเขาไปให"คนตัวเล็ก
อีกคร้ัง 

“ขอบคุณครับ” และเป'นอีกครั ้งที ่ชีวันธรเองก็ไม#รู "จะพูดอะไร
นอกจากขอบคุณ 

“อะน่ี เบนโตะพรีเม่ียม กูส่ังมาเผ่ือมึง” 

“เอ#อ.. ขอบคุณครับ”  
มื้ออาหารดำเนินไปเรื่อย ๆ เขาทั้งคู#ต#างชวนกันคุยบ"างเพื่อไม#ให"

บรรยากาศมันเงียบจนเกินไป กินไปคุยไป เผลอแป2บเดียวอาหารที่ถูกนำมา
เสิร!ฟเต็มโต/ะก็หมดเกล้ียง 

“ทั้งหมดสามพันเจ็ดร"อยแปดสิบบาทค#ะ” พนักงานแจ"งเมื่อธามย
กมือเรียกเช็กบิล ชีวันธรหยิบกระเป0าสตางค!ของตัวเอง ดึงแบงก!พันออกมา
สองใบ บวกลบในหัวแล"วออกคนละหนึ่งพันแปดร"อยเก"าสิบบาท โอ"โห ลม
จะจับ 

“รอสักครู#นะคะ” แต#เขายังไม#ทันวางเงิน ธามก็ส#งบัตรเครดิตให"
พนักงาน 

“ส#วนของผมครับ” ชีวันธรย่ืนเงินให"คนตรงหน"า 

“เก็บไปเถอะ กูเล้ียง”  
“ไม#เป'นไรครับ ผมเกรงใจ” 

“เงินแค#นี้ เศษเงินน#า อย#าคิดมาก” อื้อหือ เศษเงินของพี่แกเป'น
แบงก!เทา ๆ เกือบสี่ใบเลยนะ  

“แต#ว#า...” 
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“กูติดเล้ียงข"าวมึงม้ือหน่ึงไง น่ีไง กูมาเล้ียงแล"ว” เขาอธิบาย 

“ขอบคุณครับ” เอ#ยขอบคุณเจ"ามืออีกคร้ัง 
 หลังจบมื้ออาหารเย็น ธามก็เดินดูของใช"เล็กน"อย โดยมีชีวันธรเดิน
ตามต"อย ๆ ส#วนใหญ#ก็จะเป'นพวกเสื้อยืดกางเกงขาสั้นบ"างยาวบ"าง เสื้อผ"า
ธรรมดาซ่ึงชีวันธรได"แต#ตั้งคำถามในใจว#าราคามันสูงเว#อร!จนเกินไปหรือเปล#า 
แต#ก็นั่นแหละ ไม#ใช#เร่ืองของเขา เงินก็ไม#ใช#เงินของเขา เขาจึงทำได"เพียงเดิน
ตามร#างสูงไปตามทิศทางท่ีโดนลากจูง 
 เมื่อออกมาพ"นจากห"างสรรพสินค"า ก็เห็นว#าตะวันลาลับฟ%าไปแล"ว 
ทว#าเมืองใหญ#แบบนี้ ต#อให"ไม#มีแสงสว#างจากดวงอาทิตย! ก็มีแสงสีจากร"าน
รวงต#าง ๆ แทนที่อยู#ดี  
 เข"าใจแล"วว#าทำไมผู"คนจึงเรียกกรุงเทพว#ามหานครท่ีไม#มีวันหลับ 

เมื่อถึงหอพักของเขา ชีวันธรเอี้ยวตัวเพื่อจัดการปลดล็อกเข็มขัด
นิรภัย ก#อนจะหันไปยังตำแหน#งคนขับเพื่อกล#าวลา แต#ทว#าคนขับร#างสูงก็
ปลดล็อกเข็มขัดแล"วเป-ดประตูก"าวลงจากรถไปเสียก#อน 

ชีวันธรกลืนคำกล#าวลาลงคอ เป-ดประตูก"าวตามลงไปบ"าง ในขณะท่ี
ร#างสูงกลับเป-ดท"ายรถ หยิบถุงข"าวของพะรุงพะรังน้ันเดินนำข้ึนห"องพักไป 

“พี่ธามลืมของหรืออยากเข"าห"องน้ำหรือเปล#าครับ” ทั้ง ๆ ที่ควรจะ
เข"าห"องน้ำต้ังแต#ก#อนออกจากห"างแล"วแท" ๆ  

“เปล#า ว#าจะขอค"างสักคืน” 

“แต#...” 
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“ขอพักสักคืน แลกกับมื้ออาหารเมื่อเย็นน#ะ พรุ#งนี้มีเรียนเช"า ข้ี
เกียจขับรถกลับไปกลับมา” ก็ไหนบอกว#ามื้อเย็นนั่นเลี้ยงตอบแทนที่ให"หลบ
ฝนเม่ือวานไง 

อีกอย#างนะ ปกติก็ขับรถจากบ"านมามหา’ลัยอยู#แล"วไม#ใช#เหรอ ขับ
มาได"ตั้ง 4 ป$ ทำไมวันนี้เกิดข้ีเกียจข้ึนมาล#ะ และถึงข้ีเกียจยังไง ให"ลูกน"องพ#อ
สักคนมาส#งก็ยังได"เลย คนชื่อพี่โจ"นั่นก็ได" ไม#เห็นมีความจำเป'นต"องมาอาศัย
ห"องเขาสักหน#อย 

ได"แค#ตั้งคำถามในใจเท#านั้นแหละ เขาปฏิเสธได"ที่ไหน ก็คนตัวโต
เล#นหอบข"าวหอบขึ้นมาถึงห"องแล"วนี่ ชีวันธรจำต"องปล#อยเลยตามเลย ก#อน
จะหยิบผ"าขนหนูเดินหายเข"าไปในห"องน้ำ 

ธามทรุดตัวนั่งลงยังตำแหน#งประจำของเขา ปลายเตียงนอนของ
เจ"าของห"อง ก#อนจะล"มตัวลงเกลือกกลิ้งบนเตียงเล็กซึ่งเขารู"สึกชอบหนัก
หนา  

เขาชอบชีวันธร เขาบอกกับตัวเองตั้งแต#ครั้งแรกที่ได"พูดคุยกับชีวัน
ธร เด็กผู"ชายคนหน่ึงบอกกับเขาว#าไม#มีพ#อแม#ด"วยสายตาซ่ึงไม#ได"จมกับความ
ทุกข! 

เขาเอง มีท้ังพ#อ ท้ังแม# ท้ังความสุขสบายยังรู"สึก ‘ขาด’ ในบางคร้ัง 
เมื่อก#อนตอนเขายังเด็ก พ#อแม#ของเขามัวแต#ยุ#งวุ#นวายกับงาน เขา

โตมากับพ่ีเล้ียง อยู#บ"านหลังเดียวกันแท" ๆ แต#นับคร้ังได"เลยท่ีเราจะได"เจอกัน
พร"อมหน"า 
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เมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมา พ#อแม#ก็ออกไปทำงานแล"ว ก#อนนอนอยาก
ให"แม#กล#อมสักครั้ง อยากให"พ#อกอดสักหน ก็มีเพียงพี่เลี้ยงที่กล# อมเขาให"
หลับด"วยนิทานเร่ืองเดิม ๆ  

เมื่อเขาก"าวสู#วัยรุ#น เขาได"ทุกอย#างที่เขาอยากได" แค#โทรหาพ#อกร๊ิง
เดียว ความปรารถนาก็ปรากฏตรงหน"า แต#เมื ่อไรก็ตามที ่เขาต"องการ
คำปรึกษาจากพวกท#าน พวกท#านไม#มีแม"แต#เวลาสำหรับรับฟ&งป&ญหาของเขา  

แม"ว#าเมื่อเขาโตขึ้น พ#อแม#จะมีเวลาให"เขามากกว#าเดิม ไม#ต"องโหม
งานหนักเหมือนเมื่อก#อน แต#เขาเคยชินกับความห#างเหินนั้นเสียแล"ว เราไม#
สนิทกันเหมือนกับท่ีเรา ‘ควรจะ’ สนิทกัน 

แต#คนที่บอกกับเขาว#าไม#มีพ#อแม# ไม#ได"มีความเหว#ว"าอยู#ในสายตา
แม"แต#น"อย เขาสัมผัสได"แต#พลังบวกจากคนตัวเล็กผู"ซ่ึงดูเหมือนจะไม#มีแม"แต#
สิ่งที่คนทั่วไปควรจะมีด"วยซ้ำ เขาไม#เคยเจอใครท่ีสามารถดึงดูดให"เขาเข"าใกล"
ได"มากเท#าน้ีมาก#อน 

บ"าจริง เขาควรจะรู"จักชีวันธรมาตั้งนานแล"วสิ แล"วเขาทิ้งเวลา 3 ป$
ที่ผ#านมาไปทำอะไรอยู# 

นอนคิดอะไรในหัวอยู #พักเล็ก ๆ คนในห"วงความคิดก็เป-ดประตู
ห"องน้ำมาด"วยสภาพท่ีทำให"เขาแทบสำลักน้ำลายตัวเอง  

“พ่ีธาม” 

“อะ อือ” อยู#ดี ๆ ธามก็รู"สึกว#าหาเสียงตัวเองไม#เจอ เขาเด"งตัวลุก
ข้ึน หันหน"าออกไปมองทิวทัศน!นอกหน"าต#าง 
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เอ#อ ทิวทัศน!ไม#ค#อยน#ามองเท#าไหร#เลยแฮะ ภาพตรงหน"านี่สิ หน"า
มองกว#าเป'นไหน ๆ แต#มันมองได"ท่ีไหนกันเล#า 

“อาบน้ำม้ัยครับ” ชีวันธรย่ืนผ"าขนหนูผืนใหม#ให" 
“ก็ดีเหมือนกัน” รับผ"าขนหนูแล"วเดินเข"าห"องน้ำไป ทำไมดาเมจ 

รุนแรงขนาดน้ีนะแก"มย"อยเอ"ยยย 
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 3 

 

 เม่ือธามออกมาจากห"องน้ำ ก็พบว#าเจ"าของห"องปูป-กนิกขนาดเล็กไว"
ข"าง ๆ เตียง พร"อมอุปกรณ!เท#าที ่จำเป'นอันได"แก#หมอนและผ"าห#มลาย
เดียวกันไว"เรียบร"อยแล"ว  
 “ผมยกเตียงให"พ่ี” หย#อนตัวลงบนท่ีนอนชั่วคราว  
 “มึงไปนอนข"างบนดีกว#า เด๋ียวกูนอนข"างล#างเอง” 

 “โอ"โห ผมดูเป'นเจ"าของห"องท่ีไม#เอาไหนเลย”  
 “ไม#เป'นไร ขากูน#าจะยาวเลยเตียงมึง”  
 “เอาง้ันเหรอ” 

 “เออ กูนอนได"” ธามทรุดตัวลงแทนตำแหน#งที่เจ"าของห"องเพิ่งลุก
ไป เขาใช"หมอนใบเขื่องพิงกับผนังห"อง ก#อนจะเอนตัวนั่งเขี่ยโทรศัพท!เรื่อย
เป*+อย 

 ชีวันธรคว"าสมาร!ทโฟนรุ#นเก#าหน"าจอแตกลายขึ้นมา กดตั้งนา4ิกา
ปลุก ก#อนจะวางไว"ข"างหัวเตียง เดินไปป-ดไฟแล"วอาศัยแสงสว#างจากด"าน
นอกเดินกลับมาล"มตัวลงนอน 

 “รู"หรือเปล#าว#าการวางโทรศัพท!ไว"ใกล"ตัวมันรบกวนการพักผ#อน” 

 “หืม รู"สิครับ” 

 “...”  
 “ผมตั้งนา4ิกาปลุกเอาไว"น#ะ ขี้เกียจลุกขึ้นไปหยิบไกล ๆ ตอนมัน
ดัง” จริงสินะ ต้ังแต#ธามเดินเข"าห"องมา เขาก็ไม#เห็นนา4ิกาสักเรือนในห"องน้ี 
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 “อีกอย#างนะพ่ีธาม ไม#มีอะไรมารบกวนการนอนของผมได"หรอก ผม
เป'นพวกมีบุญน#ะ หัวถึงหมอนก็หลับแล"ว” 

 “กูเป'นพวกบาปหนาสินะ” คนบนเตียงตะแคงข"างหันมาคุยกับเขา 
 แสงสว#างจากภายนอกแม"ไม#มาก แต#ก็พอจะทำให"เขาเห็นแก"มที่ลง
มากองไปกับหมอนตามแรงโน"มถ#วงของโลกได"ไม#ยาก 

 ชีวันธรมีทุกอย#างที่ผู "ชายน#ารักคนหนึ่งควรจะมี ไม#ได"สวยหวาน
เหมือนผู"หญิง แต#ไม#ได"แข็งกระด"างแบบผู"ชาย ไม#ได"อ"อนแอ"นอรชร แต#ก็ไม#ได"
ดูแข็งแกร#งบึกบึน เป'นคนที่ไม#ได"มีอะไรโดดเด#นจนถึงขนาดต"องเหลียวตาม 
แต#ยิ่งอยู#ใกล" ย่ิงได"มอง ย่ิงได"พิจารณา ก็ยิ่งน#าหลงใหล 

 “นอนหลับยากเหรอครับ”  
 “อืม นิดหน#อย” 

 “นิดหน#อยน่ี ขนาดไหนครับ” 

 “ก็ใช"เวลาเป'นชั่วโมงกว#าจะหลับ” 

 “แบบนี้ก็แย#เลยเนอะ ส#วนผมก็โชคดีหน#อย ... ผมน#ะนอนง#ายกิน
ง#ายตั้งแต#เด็ก ๆ ยายเคยเล#าให"ฟ&งว#า ผมจะโยเยแค# 2 เวลา คือเวลาง#วงกับ
เวลาหิว ถ"างอแงขึ้นมาก็แค#อุ"มไปตบตูดสองสามที พอตื่นมาก็จับขวดนมยัด
ปาก” 

 “กินกับนอนสินะ แก"มเลยย"วยแบบนี้นี่ไง” ธามอดเอื้อมมือไปดึง
แก"มย"วย ๆ เล#นไม#ได" 
 “เจ็บอะพ่ีธาม” 
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 “มันเขี้ยว” คนถูกทำร"ายร#างกายพลิกตัวหนีมือใหญ#กลับไปนอน
หงายอีกคร้ัง 
 “...” 

 “ยายเป'นคนเลี้ยงเหรอ แล"วพ#อแม#ไปไหนล#ะ” ตอนแรกเขาก็ไม#
อยากจะถามหรอกนะ แต#เขาแค#อยากทำความรู"จักคนตรงหน"าให"มากกว#าน้ี
อีกหน#อย 

 ถ"าคำถามของเขาไปกระทบความรู"สึกของคนตัวเล็ก เขาจะเป'นคน
รับผิดชอบสิ่งน้ันเอง เขาน่ีแหละจะเยียวยาความรู"สึกน้ันด"วยตัวของเขาเอง 
 “ไม#รู"เลยครับ จำความได"ก็มีแค#ยาย” ชีวันธรตอบคำถามซึ่งในวัย
เด็กเขาไม#เคยตอบเพื่อนได"เลยสักครั้ง ไม#ว#าจะเป'นวันพ#อหรือวันแม#ก็มีเพียง
แค#ยายเท#านั้นที่ไปนั่งให"เขาไหว" 
 แต#ในวันน้ีเขาโตพอท่ีจะเข"าใจทุก ๆ อย#างแล"ว 

 “ตอนเด็ก ๆ ผมเคยถามยายว#าทำไมพ#อแม#ถึงไม#ได"อยู#กับเรา ยายก็
ตอบซ้ำ ๆ เดิม ๆ ว#าพ#อแม#ผมไปทำงานเดี๋ยวก็กลับ” ร#างเล็กยันตัวขึ้นนั่งพิง
ผนัง กลายเป'นว#าพวกเขาท้ังสองต#างพูดคุยกันท#ามกลางความมืด 

 คนหน่ึงอยากจะเล#า ส#วนอีกคนอยากจะรับฟ&ง 
 “…” 

 “จนวันหนึ่งผมก็เอะใจว#าที่ยายพูดน#ะมันไม#น#าจะจริง เพราะถ"าไป
ทำงาน อย#างน"อยวันหยุดยาวก็ต"องกลับมาเยี่ยมบ"านบ"าง อย#างพ#อแม#ของ
เพื ่อนผมก็เข"ามาทำงานในกรุงเทพนี ่แหละ พอถึงเทศกาลป$ใหม#หรือ
สงกรานต!ก็กลับบ"านทีหนึ่ง แต#นี่ตั้งแต#เล็กจนโตผมยังไม#เคยเห็นแม"แต#เงา
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เลย ผมไม#เคยแม"แต#จะรู"จักหน"าตาของพวกเขาด"วยซ้ำ มันก็แปลว#าไม#ได"เป'น
กรณีเดียวกันเพื่อนคนอื่น” ธามขยับตัวด"วยความลังเล แต#เพียงเสี้ยวนาที 
เขาก็ลุกข้ึนมานั่งข"าง ๆ ชีวันธรบนเตียง 
 เพียงแค#อยากอยู#ใกล" ๆ เผ่ือว#าคนตัวเล็กตรงหน"าจะต"องการมือใคร
สักคน เขาพร"อมย่ืนมือของเขาไปให" 
 “จนผมไปคาดคั้นยายนั่นแหละ ยายถึงยอมเป-ดปากเล#า ... อันท่ี
จริงผมแอบคิดว#าพ#อแม#ผมคงไม#ได"อยู#บนโลกน้ีแล"วด"วยซ้ำ พอรู"ว#าพวกเขายัง
อยู#บนโลกใบเดียวกันกับผมก็ถือว#าเป'นกำไร...” 

 “อื้ม ต#อสิ” ธามกระตุ"นในตอนที่ชีวันธรชะงักไป เขาดันอีกคนเข"า
ไปอยู#ฝ&+งด"านใน ส#วนตัวเองก็ขยับมานั่งแทนที่ชีวันธร เพราะเตียงขนาด 3 

ฟุตทำให"พื้นที่ดูคับแคบ ต"นแขนแน#นไปด"วยกล"ามเนื้อแนบสัมผัสกับแขน
เรียวเล็กอย#างหลีกเล่ียงไม#ได" 
 ชีวันธรขยับตัวเล็กน"อยก#อนจะออกปากเล#าต#อ 

“ยายเล#าว#าเดิมทียายเป'นหัวหน"าแม#บ"านของคุณตาคุณยาย ... เอ#อ 
ผมหมายถึงคุณตากับคุณยายแท" ๆ ของผมน#ะ ทำงานกับคุณตาอยู #นาน 
จนกระทั่งแม#เกิดก็เลยพลอยเป'นพี่เลี้ยงให"แม#อีก ยายน#ะเลี้ยงแม#มากับมือ
ตัวเองจนแทบจะเป'นแม#คนท่ีสองเลยด"วยซ้ำ 

แต#วันหน่ึงยายก็มีความจำเป'นต"องกลับมาอยู#บ"าน ตาท่ีเป'นสามียาย
ป,วยน#ะครับ หลังจากน้ันไม#นาน ตาก็จากยายไป ยายเองก็อยากใช"ชีวิตอยู#ใน
ที่ที่มีแต#ความทรงจำระหว#างยายกับตา ก็เลยไม#ได"กลับเข"าไปทำงานที่บ"าน
แม#อีก” 
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 “…” ธามยังคงตั้งใจฟ&ง เขาตั้งคำถามในหัวมากมาย แต#แค#ชีวันธร
ไว"ใจเล#าให"เขาฟ&ง เขาก็ไม#กล"าละลาบละล"วงไปมากกว#าน้ีแล"ว  

เขาจะรอฟ&งเท#าท่ีชีวันธรอยากเล#า 
 “อยู#มาวันหน่ึงแม#ก็โผล#มาหายายพร"อมกับผมแล"วก็พ#อ ยายบอกว#า
ผมตัวเล็กมาก เห็นแล"วก็อดเป'นห#วงไม#ได" ยายเลี้ยงแม#มากับมือทำไมจะไม#รู"
ว#าแม#น#ะเลี ้ยงเด็กเป'นซะที่ไหน ดูก็รู "ว#าแม#น#ะไม#รู "จะพึ ่งใครแล"ว ดั้นด"น
ระหกระเหินไปจนถึงที่นั่นก็คงเป'นท่ีสุดท"ายที่แม#น#าจะคิดออกแล"ว จะไม#รับ
ผมไว"ก็กลัวจะใจดำเกินไป”  
 “เรน...” น้ำเสียงแฝงความเอื้ออาทรไม#ได"รอดพ"นไปจากการได"ยิน
ของคนตัวเล็ก เขาก็ไม#รู"เหมือนกันว#าทำไมเขาถึงมานั่งรำลึกเรื่องราวในอดีต
ให"กับคนท่ีแทบจะเรียกว#าคนแปลกหน"าฟ&ง 
 เขารู"แค#ว#าเขาสามารถเล#าเรื ่องของเขาให"ผู "ชายคนนี้ฟ&งได" และ
น้ำเสียงท่ีเรียกช่ือเขาเม่ือครู# ทำให"เขารู"สึกอบอุ#นใจอย#างบอกไม#ถูก 

 “ยายเล#าว#าคืนนั้นฝนหลงฤดูตกหนัก ผ"าห#อตัวผมชื้นไปหมด และ
เพราะฝนตกหนักน่ันแหละ ยายเลยเรียกผมว#าเรน น่ีถ"าเป'นผู"หญิงผมก็คงชื่อ
น้ำฝน สายฝน อะไรเทือก ๆ นั้น” ชีวันธรหัวเราะเม่ือจินตนาการถึงชื่อเล#นท่ี
น#าจะเป'นไปได"ของเขา  

“ก็คงอย#างน้ัน” ธามเสริมเม่ือคิดตรงกัน 

“เราอยู#กันสองคนยายหลานตามอัตภาพ ความจริงก็ไม#ได"ลำบาก
อะไรมากมาย มีบ"านเล็ก ๆ ให"อยู# มีข"าวกินทุกม้ือ ได"เรียนหนังสือเหมือนคน
อ่ืนเท#าน้ีก็พอ ...” 
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 “มึงไม#คิดจะตามหาพ#อแม#เหรอ” 

 “ไม#หรอกพี่ ถ"าการที่ผมอยู#ตรงนั้นมันดี เขาคงไม#ต"องพาผมมาอยู#
กับยาย แค#นี้ผมก็ขอบคุณพวกเขามาก ๆ แล"ว ที่ให"ผมได"มีโอกาสลืมตามา 

ดูโลก” ฝ,ามือใหญ#เอ้ือมไปลูบหัวเบา ๆ 

 “รู"ม้ัยว#ามึงแปลกกว#าทุกคนท่ีกูเคยเจอมา มึงดูสดใสท้ัง ๆ ที่ชีวิตมึง
ไม#เหมือนคนท่ีจะเป'นแบบน้ันได" ถ"าเป'นคนอ่ืนก็คงตีโพยตีพายโกรธพ#อโกรธ
แม# โทษโชคชะตาฟ%าดินไปเร่ือยเป*+อย” 

 ชีวันธรหัวเราะออกเบา ๆ  
 “ผมชื่อชีวันธร ชีวันธรแปลว#าคงไว"ซึ่งชีวิต พูดให"เข"าใจง#าย ๆ ก็คือผู"
มีชีวิตอยู# น่ีผมมีโอกาสได"ใช"ชีวิตบนโลกใบน้ีเลยนะ ทำไมผมถึงต"องเสียใจล#ะ 
ถึงผมจะไม#มีพ#อแม#เหมือนคนอื่น ๆ แต#ผมก็มียายซึ่งเลี้ยงผมมาด"วยความรัก 
และให"ผมมากเท#าท่ีคนคนหน่ึงจะให"ได"” ยิ้มออกมาอีกคร้ัง ให"กับความโชคดี
ของตัวเอง 

“อืม” ธามครางตอบพลางใช"ความคิด 

“พ#อแม#ผมเป'นคนต้ังชื่อให"ผมนะ แสดงว#าเขาก็คงอยากให"ผมมีชีวิต
อยู#เช#นกัน ผมถึงได"มีแต#ความรู"สึกขอบคุณพวกเขา” 

“…” 

“ขอบคุณที่ไม#ทำให"ผมจากโลกนี ้ไปตั ้งแต#ยังไม#ลืมตาดูโลก ยัง
อุตส#าห!อุ"มท"องมาต้ัง 9 เดือน พอคลอดผมก็ยังไม#ฆ#าไม#แกง ผมว#าเขาเองก็คง
มีเหตุผล และผมก็เชื่อว#าเขารักผม ถ"าไม#รักก็คงทำอย#างที่ผมพูด ...เอาขี้เถ"า
ยัดปากให"ตายไปซะก็จบ” 
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ใบหน"าเจือรอยยิ้มบาง ๆ ทำให"ธามสบายใจได"อย#างหนึ่ง ว#าคน
ตรงหน"าแกร#งเกินกว#าจะเก็บเร่ืองใหญ#เหล#าน้ีมาใส#ใจ 

“มึงมาเรียนแล"วยายมึงอยู#กับใคร” ถ"าเขาไม#ได"ตาฝาดไป เพียงแค#
วูบเดียวที่เขาเห็นใบหน"าของชีวันธรฉาบไปด"วยรอยยิ้มเศร"าสร"อย เป'น
สายตาซ่ึงเขาไม#เคยเห็นจากคนคนน้ีเลยสักคร้ัง 

“ยายจากผมไปแล"ว ต้ังแต#ผมอยู# ม.5” 

“เรน...” 

“เหลือแค#ความรักเท#านั้นที่ยายทิ้งไว"ให"ผม ความรักที่ทำให"ผมรู"สึก
ว#ายายไม#ได"จากผมไปไหน พ่ีว#าจริงม้ัย” 

“ยายมึงไม#ได"ท้ิงส่ิงน้ันไว"ให"มึง เขาต้ังใจมอบ... มอบความรักท้ังหมด
ที่มีให"กับมึง แล"วก็มอบเด็กผู"ชายท่ีแข็งแกร#งท่ีสุดให"กับโลกใบน้ี” 

“อ้ือ” 

“เรน...” 

“หืม” 

“พ่ีอยู#ข"าง ๆ นะ” 

“หืม เม่ือก้ีพ่ีว#าอะไรนะ” เอ#อ เขาแทนตัวเองว#าพ่ีเหรอ 

“กะ...ก็แค#บอกว#าอยู#ข"าง ๆ” 

“อ#า ขอบคุณครับ” สงสัยแค#หูฟาดไป “อยู#ดี ๆ ผมก็มาเล#าอะไรให"
พ่ีฟ&งก็ไม#รู"” 

“เรน...” เรียกแล"วก็นิ่งไป “นอนมั้ย?” ก#อนจะขยับตัวลงมานอน
ตำแหน#งเดิม 
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“อ้ือ ฝ&นดีนะพ่ี” 

“ฝ&นดีครับเรน” ทำไมประโยคส้ั ๆ มันทำให"คนอย#างเขาใจส่ันได" 
อาจจะเป'นเพราะนานมาแล"ว ท่ีไม#เคยได"ยินน้ำเสียงเอ้ืออาทรน้ีจาก

ใคร ก็ตั้งแต#ยายไม#อยู#นั่นแหละ 

 

 ติ๊ด ๆ ๆ ๆ นา4ิกาปลุกจากโทรศัพท!เครื่องเก#าของชีวันธรส#งเสียง
ข้ึน ร#างบางขยับตัวควานมือคว"าต"นตอของเสียง ก#อนจะเล่ือนป-ดมันเสีย 

ขย้ีตาสองสามที จังหวะยืดตัวบิดข้ีเกียจก็หันไปเห็นร#างสูงใหญ#นอน
อยู#บนพ้ืนข"างเตียง 

เพ่ิงนึกข้ึนได"ว#าธามมานอนด"วยเม่ือคืน เขาบอกว#ามีเรียนตอนเช"า  
“พี่ธามครับ พี่ธาม ๆ” มือเล็กเอื้อมไปเขย#าตัวธามสองสามครั้ง คน

ถูกปลุกลืมตาข้ึน 

 “อื้อ ตื่นแล"ว” ยันตัวลุกขึ้นนั่งพิงกับฝาผนัง เขารู"สึกตัวตื่นก#อน
นา4ิกาปลุกดังเสียอีก  

“ก่ีโมงแล"ว” 

 “เจ็ดโมงครับ ผมลืมถามพี่เลยว#ามีเรียนกี่โมง ลืมไม#ได"ตั้งนา4ิกา
ปลุกเผ่ือเลย” 

 “มีเรียนแปดโมงคร่ึง เรนอาบน้ำก#อนก็ได"” 

 “เอ#อ ชุดนักศึกษาของพ่ี…” 

 “อ"อ ไม#เป'นไร พ่ีมีสำรองอยู#ในรถ เรนอาบน้ำเถอะ เด๋ียวพ่ีลงไปเอา
เอง ข้ึนมาจะได"อาบต#อเลย” พยักหน"า แล"วฉวยผ"าขนหนูเดินเข"าห"องน้ำ 
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 หลังจากที่คุยกันเมื่อคืน สรรพนามที่ธามใช"กับเขาก็เปลี่ยนไป ฟ&งดู
แปลก ๆ นะ แต#ก็รู"สึกดี ... มีพ่ีสักคนก็ดีเหมือนกัน 

 เขาใช"เวลาจัดการตัวเองไม#เกิน 10 นาทีก็เรียบร"อย เป-ดประตู
ห"องน้ำพร"อมกันกับธามที่เดินเข"าห"องมาพอดี ในมือถือชุดนักศึกษาซึ่งซักรีด
เรียบร"อยพร"อมใส# 
 สายตาคมลอบมองสำรวจผิวขาวเนียนของคนที่พันท#อนล#างด"วย
ผ"าขนหนู ก#อนจะตัดใจละสายตาออกจากจุดดึงดูด เดินเข"าห"องน้ำ เมื่อเขา
เดินออกมาอีกคร้ังก็พบว#าคนตัวเล็กอยู#ในสภาพเรียบร"อยพร"อมออกจากห"อง
แล"ว 

 “รอแป2บนึง เดี๋ยวออกไปพร"อมกันเลย” ธามลงมือแต#งตัว ร#างบาง
พยักหน"ารับแล"วหันไปจัดระเบียบที่นอนให"เรียบร"อย เสร็จแล"วก็กลับมาพับ
ป-กนิกซ่ึงธามใช"นอนเม่ือคืนเก็บเข"าไปไว"ในส#วนล#างสุดของตู"เส้ือผ"า 

 “ปะ พร"อมแล"ว” ร#างสูงใหญ#ในชุดนักศึกษาเดินนำออกจากห"อง 
เขาปล#อยให"คนตัวเล็กล็อกห"องจนเสร็จแล"วจึงออกเดินพร"อมกัน  

“เหลือเวลาอีกต้ังเกือบชั่วโมง ไปหาอะไรกินกันก#อนม้ัย” ธามหันไป
ถามคนน่ังข"าง ๆ เม่ือรถจอดสนิทท่ีลานจอดรถของคณะบริหาร 

 “ครับ” ปลดเข็มขัดแล"วเป-ดประตูก"าวลงจากรถ ทั้งคู# เดินไปยังโรง
อาหารส#วนกลางของคณะ เลือกน่ังท่ีโต/ะยาวมุมหน่ึง 
 “เฝ%าโต/ะอยู#น่ีแหละ จะกินอะไรเด๋ียวพ่ีไปซ้ือมาให"” 

 “ผมเอาข"าวผัดไข#ไม#ใส#เน้ือสัตว!แล"วกันครับ” 

 “...?” ค้ิวหนาได"รูปยกข้ึนต้ังคำถาม 
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 “ข้ีเกียจเค้ียว มันเหนียวน#ะครับ” 

 “อ#อ...” ธามรับคำ พยักหน"าหงึกหงัก แล"วหันหลังเดินไปยัง
ร"านอาหารตามสั่ง พอกลับมายังโต/ะก็มีน้ำดื่มสำหรับเขาวางรอไว"อยู#ก#อน
แล"ว 

 “ค#าข"าวครับ” มือบางยื่นธนบัตรฉบับสีเขียว 2 ใบส#งให"ธาม ธาม
ส#ายหัวปฏิเสธ 

 “…” เขาน่ังลงตรงข"ามกับชีวันธร 

“เมื่อวานพี่ก็เลี้ยงผม วันนี้ก็จะมาเลี้ยงอีก” ฝ,ายคนถูกเลี้ยงสองม้ือ
ติด ๆ ยังไม#ยอมแพ" 
 “มากินข"าวเป'นเพ่ือนก็พอแล"ว กินคนเดียวมันเหงา” 

 “เหงาอะไรของมึง” ไม#ใช#เสียงของชีวันธร แต#เป'นเสียงของพลัส
เตอร! 
 “สวัสดีครับพี่พลัสเตอร!” คนอายุน"อยที่สุดในโต/ะยกมือไหว" แสดง
ความเคารพต#อรุ#นพ่ีอีกคน  
 “เป'นโชคร"ายของไอ"ภีมกับผิงนะ มึงว#าม้ัยธาม?”  
 “ถือว#าเป'นโชคดีของกูแล"วกัน” ธามตอบพลางกล้ัวหัวเราะ 

 “พ่ีเตอร!กินข"าวด"วยกันม้ัยครับ” 

 “ตามสบายเลย พี่แค#แวะมาซื้อกาแฟ” เพื่อนสนิทของธามหันไป
บอกร#างเล็ก ก#อนจะหันมาพูดกับเพ่ือนตัวเอง  

“เจอกันมึง” 

 ตบไหล#สองสามทีแล"วเดินออกไปยังร"านกาแฟภายในโรงอาหาร  
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 “รีบกินเถอะ” ธามตักข"าวเข"าปากเงียบ ๆ กินไปได" 2-3 คำ เสียง
สั่นจากเคร่ืองมือส่ือสารของชีวันธรก็ดังข้ึน 

 “ฮัลโหลริว” กรอกเสียงทักทาย  
“กูอยู#โรงอาหารน#ะ” ฟ&งปลายสายตอบกลับมาอยู#สองสามประโยค

แล"วจึงตอบกลับไป  
“ง้ันเจอกันท่ีห"องเรียนเลยแล"วกัน” 

 วางสายจากชิริว ชีวันธรก็ก"มหน"าก"มตากินข"าวของตัวเองบ"าง เขา
ตักข"าวเข"าปากคำแรกก็ชะงักไป ธามสังเกตเห็นปฏิกิริยานั้นก็อธิบายข"อ
สงสัยท่ีปรากฏบนใบหน"าจ้ิมล้ิมน่ัน 

 “พี่สั่งให"ใส#ไก#สับน#ะ เพิ่มโปรตีน” ได"ฟ&งคำตอบเขาก็พยักหน"ารับ 
รู"สึกหัวใจฟูฟ,องข้ึนมาเพราะความใส#ใจเล็ก ๆ น"อย ๆ ของคนตรงหน"า  
 หลังจากจบมื้อเช"าด"วยความรวดเร็วก็พากันเดินมายังอาคารเรียน 
แม"ว#าพวกเขาจะอยู#คณะเดียวกัน เรียนตึกเดียวกัน แต#ห"องเรียนของทั้งคู#อยู#
คนละฝ&+ง ธามและชีวันธรจึงแยกย"ายกันตรงด"านหน"า 

 ชีวันธรเอี้ยวตัวเตรียมจะหันหลังถ"าไม#ติดว#ามีเสียงเรียกของธามดัง
ข้ึนเสียก#อน 

 “เรน...” ธามย่ืนโทรศัพท!มาตรงหน"า มือเรียวเล็กรับโทรศัพท!เคร่ือง
หรูมาถือไว"ในมืออย#างงง ๆ 

 “ขอเบอร!หน#อยสิ แอดไลน!ไว"ก็ได"” 

 “ง้ันผมแอดไลน!นะครับ โทรผ#านไลน!ประหยัดดี” ชีวันธรก"มหน"ากด
ไอดีไลน!ตัวเองให"กับธาม ก#อนส#งคืนพร"อมย้ิมกว"างจนตาหยี 
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 รอยยิ้มสว#างไสวแบบน้ี...แบบที่ทำให"คนอย#างธามรู"สึกว#าอยากจะ
เก็บมันไว"ดูเพียงคนเดียว 

 “ต้ังใจเรียนนะ พ่ีไปละ”  
 “ครับ ต้ังใจเรียนครับ” 

“เรน!!” เขายังเดินไม#พ"นประตูห"องเรียนด"วยซ้ำ เพื่อนสนิทอย#างชิ
ริวก็เป-ดปากโหวกเหวกโวยวายใส# คนตัวสูงกว#าถลันตัวลากเขาออกมานอก
ห"องเรียน  

“มานี่เลยไอ"ตัวดี มีอะไรจะสารภาพม้ัย” 

 “อะไรของมึงริว โวยวายอะไรแต#เช"า” 

 “มีคนเห็นมึงลงมาจากรถพ่ีธาม” 

 “ก็ใช#” 

 “แสดงว#าเม่ือวาน ไม#ได"จบแค#ไปส#งมึงท่ีหอสินะ” 

 “อ้ือ” 

 “อ้ือ คืออะไร” เพ่ือนหน"าต๋ียังคงคาดค้ัน 

 “ก็เขาขอข้ึนไปเข"าห"องน้ำ แล"วก็คงเพลียม้ัง ก็เลยเผลอหลับไป” 

 “แล"ว?” 

 “กะ...ก็พอตื่นขึ้นมา ก็พาไปเลี้ยงข"าวตอบแทนที่วันก#อนกูให"เขามา
หลบฝน แล"วก็ขอนอนค"างท่ีห"องเลย” 

 “ฉิบหายแล"ว ไอ"ตัวดี มึงรู"ม้ัยมึงทำอะไรลงไป” 

 “กูไม#ได"ทำอะไร กูก็อยู#ของกูเฉย ๆ” 
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 “เม่ือเช"ากูเดินข้ึนตึกมา คนเม"ากันให"แซ#ดว#าพ่ีธามจัดมึงเป'นหน่ึงใน
คอลเลคช่ันของพ่ีแกเรียบร"อยแล"ว” 

 “ไม#มีอะไรสักหน#อย คนก็พูดกันไปเร่ือย” 

 “มึงพูดเหมือนไม#รู"จักพ่ีธามอะเรน” 

 “ก็เออ...รู"จัก” เสียงที่ตอบเพื่อนสนิทออกไปนั้น แผ#วเบาคล"ายกับ
จะตอกย้ำกับตัวเอง เมื่อลองคิด ๆ ดูแบบที่ชิริวพูด เหตุการณ!มันก็ทำให"น#า
คิด  
 “ก็ใช#น#ะสิ ถึงกูจะชอบพี่ธามมากแค#ไหน แต#มึงก็รู"ใช#มั้ย ว#ากูไม#ได"
อยากให"มึงตกอยู#ในสถานะแบบน้ัน” 

 “ไม#ต"องห#วงหรอกริว มันไม#มีอะไรจริง ๆ มึงสบายใจได"” 

 “ไม#มีอะไรก็ดีแล"ว มึงก็รู"ดีว#าใครที่จะคบกับพี่ธามได"ต"องคบกันแค#
บนเตียงเท#านั้น พอเสร็จกิจลงจากเตียงก็ต"องเป'นแค#คนไม#รู"จักกัน…” ชิริว
หยุดพูดไปนิดหน่ึง ก#อนจะเอ้ือมมือมาจับไหล#เพ่ือนตัวเล็กของเขา  
 “...” 

“กูรู"ว#ามึงทำแบบนั้นไม#ได"หรอกเรน” ทั้งคู#เงียบไปใช"ความคิดของ
ตัวเอง ร#างสูงชะลูดตบบ#าเพ่ือนตัวเล็กเบา ๆ  
 “…” ชีวันธรไม#ได"ตอบอะไร สิ่งที่ชิริวพูดนั้นไม#มีประโยคไหนเลยท่ี
ไม#เป'นจริง 

ชิริวมองหน"าเพื่อนตรง ๆ ถอนหายใจยืดยาวก#อนจะเบือนหน"าหนี 
ดูอาการแค#นี้ก็รู"ว#าเพื่อนเขาน#ะคิดอะไร เพื่อนที่เขารู"ดีว#าชีวิตที่ผ#านมาต"อง
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เจอกับอะไรมาบ"าง และเขาไม#ปรารถนาให"เพื่อนของเขาต"องเจอกับอะไรแย# 
ๆ อีกแล"ว ไม#ว#าจะรูปแบบไหนก็ตาม 

 “ปะ เข"าห"องเรียนก#อนอาจารย!เข"า เดี๋ยวได"โดนเช็คขาดกันทั้งคู# ” 
ชีวันธรเดินตามเพ่ือนเข"าห"องเรียน พลางใช"ท้ังความคิดและหัวใจอย#างหนัก 

 เขารู"สึกดีกับพี่ธาม เพียงเวลาแค#สองสามวันที่ผ#านมา และเพียง
คำพูดไม#กี่คำอย#างคำว#า ‘พี่อยู#ข าง ๆ นะ’ ทำให"เขารู"สึกอบอุ#นอย#างบอกไม#
ถูก 

 ชีวิตของเขา นอกจากยายซึ่งตอนนี้ไปเป'นนางฟ%าอยู#บนสวรรค!แล"ว 
ก็มีแค#ชิริวเท#านั้นที่คอยห#วงใยเขา และไม#ว#าชิริวจะดีกับเขาแค#ไหน แต#มัน
เป'นเพ่ือน เป'นผู"ชาย ห#าม ๆ ดิบ ๆ เขารู"ว#าชิริวแสดงออกไม#เก#งเท#าท่ีคนบาง
คนแสดงออกกับเขา  
 ในขณะท่ีชิริวตบไหล#ให"กำลังใจ บอกเป'นนัย ๆ ว#าให"เขาสู" แต#กับอีก
คน มือใหญ#ท่ีลูบหัวเสมือนการปลอบประโลมเขา เหมือนการบอกเขาว#า  

‘เรนไม#ต"องสู"กับอะไรท้ังน้ัน พ่ีจะเป'นคนคอยปกป%องเรนเอง’ 
 พ่ีธามเป'นตัวอันตรายกับเขามากเกินไป 
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 4 

 

 ตึ๊ง ตึ่ง... เสียงแจ"งเตือนจากแอปพลิเคชันไลน!ดังขึ้น ชีวันธรหยิบ
โทรศัพท!มือถือข้ึนมา พบว#าเป'นข"อความจากธาม 

 

TThrm: อยู#ไหน 

TThrm: เด๋ียวไปรับ 

ChewanRain: ไปไหนครับ  
TThrm: ไปกินข"าว 

ChewanRain: วันน้ีผมต"องกลับไปทำรายงานน#ะครับ  
ChewanRain: ส#งพรุ#งน้ี  
ChewanRain: เอาไว"คราวหน"านะครับ  

 

 ชีวันธรเก็บโทรศัพท!ลงกระเป0ากางเกงตามเดิม ธามจัดเป'นบุคคล
อันตรายต#อความรู"สึกของเขา หลีกได"ก็ควรหลีก เล่ียงได"ก็ควรเลี่ยง เขาไม#ได"
ไร"เดียงสาขนาดไม#รู"ว#าสิ่งที่ธามปฏิบัติต#อเขา มันหมายความว#าอย#างไร และ
เพราะรู"จึงจำเป'นต"องเดินออกมาจากจุดน้ัน แม"ว#าเขาจะรู"สึกดีกับธามมากแค#
ไหนก็ตาม 

 “ไอ"เตี้ย ไปกินข"าวกัน หิวแล"วเนี่ย” เสียงชิริวดึงชีวันธรให"หลุดออก
จากภวังค! 
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 “อื้อ ปะ” บางทีการได"อยู#กับเพื่อนอาจจะช#วยให"เขาค#อย ๆ รู"สึกดี
ข้ึนได" 
 “กูอยากกินสปาเกตตีร"านพ่ีหน#อย” ชิริวบอกกับเขา 

ชิริวเป'นคนไทยเชื้อสายจีน สูงยาวเข#าดี หน"าตาสไตล!โอปป%าแทนท่ี
จะชอบอาหารจีน ญี่ปุ,น หรือเกาหลีแบบบุคลิกแต#ดันมันชื่นชอบอาหารฝร่ัง
เป'นชีวิตจิตใจ เขาเคยถามว#าเพราะอะไร แต#คำตอบที่ได"คือเพื่อความคูล ซ่ึง
เขามองไม#เห็นความเก่ียวข"องใด ๆ ทั้งสิ้น  

อ้ือออ... มันแค#อยากจะกวนตีนเขาแค#นั้นแหละ 

 “กติกาเดิมครับเพ่ือน” 

 “มึงจะยอมกูสักหน#อยไม#ได"หรือไง วันก#อนมึงก็กิน เมื่อวานมึงก็กิน 
วันนี้มึงก็ยังจะกินอีกเหรอ ใจคอมึงจะกินแต#ข"าวแกงซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไม#คิดคิด
จะเปลี่ยนบรรยากาศบ"างเหรอเรน” เพราะเมื่อพูดถึงร"านอาหาร ร"านที่คน
ตัวเล็กมักจะพาชิริวไปน่ังแทบจะทุกคร้ังก็คือร"านข"าวราดแกงหน"าหอพักของ
เขา ข"าวราดแกงราคาประหยัด สะอาด ถูกหลักอนามัย ที่สำคัญคือมีอาหาร
ไทยรสชาติดีของทุกภูมิภาครวมอยู#ท่ีน่ี 

 “ครั้งที่แล"วกูก็เป,ายิงฉุบชนะมั้ยล#ะ กติกาก็ต"องเป'นกติกาสิ” และ
เม่ือเถียงไม#ได" เป'นอันว#าเขาท้ังคู#ต"องตัดสินกันด"วยกติกาซ่ึงพวกเขาต้ังมาเม่ือ
เกิดความเห็นต#างกัน 

 ชีวันธรเดินนำเพื่อนสนิทมายังร"านข"าวราดแกงหน"าหอพักของเขา 
ผิวปากอย#างอารมณ!ดีในขณะที่คนเดินตามบ#นเป'นหมีกินผึ้ง หน"าตายุ#งเหยิง
บอกบุญไม#รับ 
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 ชิริวรู"ว#าเมื่อไรก็ตามที่กติกานี้ถูกนำมาใช" แปลว#าโอกาสชนะเท#ากับ
ศูนย! เขาก็สงสัยเหมือนกันว#ามันเป'นแบบน้ันได"ยังไง หรือว#าไอ"เพ่ือนเต้ียของ
เขามันเลี้ยงกุมารเอาไว"กระซิบ มันคือกติกาสากลที่ยุติธรรมสำหรับคนอ่ืน 
แต#สำหรับพวกเขาท้ังคู#แล"ว เขาไม#เห็นถึงความยุติธรรมตรงไหน 

 เขาเดินตามเพื่อนสนิทมาจนเกือบจะถึงหน"าหอพักของมันอยู#แล"ว 
อยู# ๆ มันก็ชะงักเท"าแล"วเปลี่ยนเส"นทางกะทันหัน 

 “เดี๋ยวไอ"เรน มึงจะไปไหน” ชิริวหันไปขมวดคิ้วใส#คนเดินนำอยู#
ข"างหน"า 
 “ก็ดูมึงทำหน"าเข"า กูจะพามึงไปกินข"าวนะไม#ได"พาไปฆ#าไปแกง...” 
ผู"กำชัยชนะในเกมน้ีหันมากล้ัวหัวเราะใส#เพ่ือน 

 “กูก็ไม#ได"ว#าอะไรสักหน#อย กูเป'นลูกผู"ชายพอ รู"แพ" รู"ชนะ รู"อภัย”
  

 “รู"แพ" รู"ชนะ รู"อภัย พ#องมึงสิ แล"วหมาที่ไหนมันบ#นหงุงหงิง ๆ ใส#
หลังกู...ปะ วันน้ีกูใจดี กูยอมให"มึงม้ือหน่ึง” 

 ชิริวจับเพื่อนหมุนหน"าหมุนหลัง พลางเขย#าจนหัวสั่นหัวคลอน “มึง
เป'นใคร มึงไม#ใช#เพื่อนกู แดกเพื่อนกูลงท"องไปแล"วใช#มั้ย คายเพื่อนกูคืนมา
เด๋ียวน้ีนะ”  
 “ชักช"ากูเปล่ียนใจนะ” 

 “ใจเย็นเพื่อนรัก กระเพาะกูต"องการเซย!ฮัลโหลกับเส"นสปาเกตตี 
บ"าง” พูดจบก็เป'นฝ,ายเดินนำหน"าเพ่ือนผู"เสียสละไป  
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 ฝ,ายคนเปลี่ยนใจกะทันหันถอนหายใจโล#งอก ก#อนจะเดินตามชิริว
ไปยังร"านพี่หน#อยซึ่งตั้งอยู#ถัดจากหอพักเขาไป 3 ซอย มื้อนี้ชิริวจะไม#ได"กิน
สปาเกตตี แน#นอนเพราะเงินในกระเป0าของเขาร#อยหรอลงทุกที ถ"าเขาไม# ได"
บังเอิญหันไปเห็นรถของธามเคลื่อนตัวมุ#งหน"าไปยังหอพักของเขาเสียก#อน 
เอาน#ะ จ#ายเพิ ่มขึ ้นไม#เท#าไหร# ยังไงก็คิดเสียว#าเปลี ่ยนรสชาติ เปลี ่ยน
บรรยากาศก็แล"วกัน 

 

 เมื่อวานธามไลน!หาคนที่เข"ามาป&+นป,วนหัวใจเขาให"คันยุบยิบอยู#ท้ัง
วัน เพียงหวังว#าจะพาเจ"าตัวไปกินอาหารไทยร"านอร#อย แต#เขากลับถูก
ปฏิเสธโดยให"เหตุผลว#าต"องรีบทำงานส#งอาจารย!ในวันน้ี  
 เคยได"ยินมั้ย เวลาที่เราชอบใครมาก ๆ ไม#ได"เห็นหน"า เห็นหลังคา
บ"านก็ยังดี และถึงเขาจะไม#ได"พาชีวันธรไปกินข"าวอย#างตั้งใจแต#ก็อยากมา
เจอหน"าเสียหน#อย 

เขาอาจจะช#วยให"คำแนะนำเร่ืองงานท่ีชีวันธรจะต"องส#งพรุ#งน้ีได"บ"าง 
ยังไงเสียเราก็เรียนสาขาเดียวกัน บทเรียนที่ชีวันธรกำลังเจอคือสิ่งที่เขาเจอ
มาหมดแล"วทั้งนั้น ผลการเรียนของเขาถือว#าอยู#ในระดับดี ชีวันธรเองก็รู" ถ"า
มีคนช#วยแนะนำสักหน#อย งานของน"องป$ 3 อาจจะเสร็จเร็วข้ึน ดีไม#ดีอาจจะ
มีเวลาเหลือให"พาคนแก"มย"อยไปกินข"าวเย็นตามแบบท่ีตั้งใจไว"ก็ได" 

ร#างสูงตัดสินใจมาดักรอชีวันธรตรงหน"าหอพัก รออยู#นานสองนาน 
ก็ไม#มีวี่แววว#าชีวันธรจะกลับมา เป'นอันว#าเมื่อวาน เขาไม#ได"แม"แต#จะเจอคน
ที่เขาต้ังใจมาดักรอเลยแม"แต#น"อย แผนดินเนอร!จึงถูกเล่ือนมาเป'นวันน้ีแทน 
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 “ไงมึง ทำไมมาแต#เช"าได"” เสียงทักทายของภีมดังขึ้น เขาค#อนข"าง
ประหลาดใจ ตอนท่ีเห็นธามน่ังอยู#ในห"องเรียนเลกเชอร!ก#อนแล"ว 

 “แล"วมึงอะ มาทำไมแต#เช"า”  
 “นอนไม#ค#อยหลับ ไม#รู"จะทำอะไรก็เลยอาบน้ำแต#งตัวมาน่ี” ธามรู"อ
ยู#แล"ว สภาพอิดโรยมันฟ%องเขา ตาคมมีร#องรอยอ#อนล"าให"เห็นค#อนข"างชัด 
ปากแดงน่ันก็ค#อนข"างซีดในวันน้ี 

  ภีมเป'นผู "ชายตัวเล็ก ผิวขาวเนียนละเอียดทว#าไม#ได"สว#างจ"า
เหมือนกับเจ"าแก"มย"อย มันถูกสถาปนาให"เป'นแม#บ"านประจำกลุ#มด"วยมติเอก
ฉันท!จากเพื่อนทั้งหมด เพราะเป'นคนคนเดียวที่คอยตามจิกตามกัดหนุ#ม
เพลย!บอยอย#างพลัสเตอร!ให"เข"าเรียน คอยตามรับตามส#ง แบกศพเพื่อนสาว
คนสวยอย#างขนมผิงซึ่งมักจะทิ้งตัวแทบทุกครั้งเวลาออกไปปาร!ตี้ และคอย
ตามเช็ดตามล"างกับเหล#าคู#นอนของเขาบ"างในบางที 

 ถึงอย#างน้ัน เขาก็เห็นว#าเพ่ือนของเขาดูสดใสเสมอ มีก็แต#ช#วงหลัง ๆ 
ที ่เขาเห็นความไม#สบายใจบางอย#างซึ ่งเจ"าตัวมักจะเผลอแสดงออกทาง 

แววตา 
 เขาพอจะเดาออกว#ามีสาเหตุมาจากอะไร เกือบ 4 ป$ที่ผ#านมา เขา
ค#อนข"างรู"จักเพ่ือนแต#ละคนดี แต#ในเม่ือภีมไม#เอ#ยปาก เขาก็ไม#อยากก"าวก#าย
เร่ืองส#วนตัว ทว#าหนนี้ดูท#าทางเอาเร่ืองจนเขาเองก็อดเป'นห#วงไม#ได" 
 “เร่ืองพลัสเตอร!?” ธามท้ิงสะโพกลงบนโต/ะเลกเชอร! 
 “ระ...เรื่องอะไร พลัสเตอร!มันเป'นอะไร” ภีมตะกุกตะกักด"วยระดับ
เสียงท่ีดังกว#าปกติเล็กน"อย 
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 “คิดว#ากูดูมึงไม#ออกง้ันสิ?” เขามองท#าทางมีพิรุธอย#างขำ ๆ 

 “พูดเร่ืองอะไรของมึง กูไม#เห็นรู"เรื่อง” ฝ,ายเพ่ือนก็ยังคงปฏิเสธเสียง
แข็ง 
 “อ"อ งั้นก็ไม#ใช#เรื่องที่น"องแจนป$ 2 ดาวคณะพยาบาลปล#อยรูปบน
เตียงกับไอ"เตอร!สินะ อ"อ อ#อ ๆ คงไม#ใช#” 

 “กูไม#เห็นรู"เลย” ทำไมธามจะมองไม#ออกว#าภีมกำลังโกหกเขาอยู# 
ปกติไอ"น่ีขี้เผือกจะตาย เป'นไปไม#ได"ท่ีเร่ืองพวกน้ีจะหลุดรอดสายตามัน 

 ไม#นับเร่ืองท่ีเขากำลังตามเทียวไล"เทียวข่ือรุ#นน"องป$ 3 นะ ก็ช#วงน้ีน#ะ 
ไอ"ภีมมันไม#หูตาไวเหมือนเม่ือก#อน หลายคร้ังหลายหน เขาบังเอิญหันไปเห็น
สายตาของมันเผลอมองพลัสเตอร!อย#างลืมตัว สายตาของมันไม#ได"มีไว"สอดรู"
เร่ืองของชาวบ"านอย#างเคย 

 “ทำไมมึงไม#บอกไปตรง ๆ” ภีมชะงักไปเมื ่อได"ยินประโยคน้ัน
จากธาม ธามรู"?  
 “…” 

 “เออ กูรู"” ธามตอบคำถามท่ีถูกส#งผ#านมาทางสายตา 
 “แล"วไอ"เตอร!?” 

 “มึงไม#ไปถามมันเองอะ?” 

 “ช#างเหอะ แบบน้ีก็ดีแล"ว” ไม#รู"ว#าต้ังใจพูดกับธามหรือต้ังใจบอกกับ
ตัวเอง ภีมถอนหายใจออกมาเบา ๆ ก#อนจะทำท#าเหมือนนึกข้ึนมาได" 
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 “เออ ว#าแต#มึงเถอะธาม กูรู"แล"วนะเร่ืองท่ีมึงไปตามเต/าะเด็กป$ 3 น#ะ 
คนเม"ากันให"แซ#ด” พอเป'นเรื่องของคนอื่น คนหงอยเหมือนหมาเมื่อครู#ก็ดู
กระปร้ีกระเปร#าข้ึนมาทันที ‘เร่ืองของชาวบ านดุจยาชูกำลัง’ 
 “รอบน้ีมึงช"า” 

 “อย#าบอกนะว#าเรียบร"อยแล"ว มึงมันสำส#อนไม#แพ"ไอ"เตอร!เลยธาม” 
ธามส#ายหัวปฏิเสธความสำส#อนซ่ึงภีมยัดเยียดให" 
 “แค#มือก็ขอให"ได"จับก#อนเถอะ” 

 “ถามจริง?” 

 “หึหึ” ธามหัวเราะเบา ๆ  
 “จริงจัง?” 

 “…” ธามไม#ได"ตอบคำถามภีม แต#เขากำลังเอาคำถามของเพื ่อน
กลับมาถามตัวเองเช#นกัน 

 นั่นสิ เขาเองก็ไม#เคยเป'นแบบนี้มาก#อน เขาไม#เคยคบหากับใครโดย
ปราศจากเร่ืองบนเตียง แต#กับเด็กคนน้ัน เร่ืองอย#างว#าไม#เคยอยู#ในสมองของ
เขา ไม#เคยมีใครทำให"เขารู"สึกอยากทะนุถนอมเท#าไอ"เจ"าแก"มย"อย แบบนี้จะ
เรียกว#าจริงจังก็คงไม#ผิดนัก 

 ก#อนที่ความคิดอื่น ๆ ใด ๆ จะไหลพรั่งพรูเข"ามา เสียงขยับโต/ะของ
เพ่ือนร#วมห"องก็เร่ิมดังข้ึนเม่ืออาจารย!ประจำวิชากำลังเดินมาทางห"องเรียน 

 “โน#น แม#มึงมาโน#นละ แล"วคนอื่นไม#มาหรือไง” ขยับตัวเข"าประจำ
ที ่
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 “เมื่อคืนผิงมันไปดื่มกับพวกเพื่อนสมัยมัธยม สั่งไว"แล"วว#าจะไม#เข"า
ช#วงเช"า ส#วนไอ"เตอร! ก็คง...ลุกไม#ไหว...มั้ง”  
 “อาการหนักนะมึงเน่ีย” 

 “หนักพ#องงง” ว#าแค#นั ้นก็หันไปสนใจอาจารย!ซึ ่งกำลังเริ ่มต"น
บรรยายอยู#หน"าห"อง 
 เมื ่อเห็นว#าภีมละความสนใจจากเขา มือใหญ#ก็ล"วงเข"าไปหยิบ
โทรศัพท!ออกจากกระเป0ากางเกง เลื่อนนิ้วเข"าแอปพลิเคชันสีเขียว เพื่อติด
ต#อไปยังชีวันธร 

 

TThrm: เลิกเรียนก่ีโมง  

ChewanRain: มีอะไรหรือเปล#าครับ  
 

 ข"อความตอบกลับถูกตอบกลับมาอย#างรวดเร็ว เหมือนกับว#าชีวันธร
เองก็กำลังรอการแจ"งเตือนจากเขาอยู# 
 

TThrm: จะชวนไปกินข"าว 

ChewanRain: วันน้ีไม#สะดวกครับ  
ChewanRain: ผมมีเรียนถึงเย็นเลย  
TThrm: ง้ันเด๋ียวไปรับหลังเลิกเรียน 

ChewanRain: เด๋ียวผมต"องไปทำงานกลุ#มท่ีห"องชิริวต#อครับ  
ChewanRain: วันน้ีไม#สะดวกจริง ๆ  
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ChewanRain: ขอโทษนะครับ  
 

 เขาถูกปฏิเสธ 2 คร้ังติดแล"วนะ จะว#าไป ปกติเราต"องเดินสวนกันไป
มาในคณะบ"าง แต#หลายวันมานี้ เขาไม#เคยเห็นแม"แต#เงาของชีวันธร คล"าย
กับว#าคนตัวเล็กน่ันพยายามจะหลบหน"าเขา 
 คร้ังล#าสุดท่ีได"เจอกัน เด็กคนน้ันก็ไม#มีทีท#ารังเกียจการปฏิบัติตัวของ
เขา หรือมีอะไรท่ีเขาเผลอไปทำให"ชีวันธรรู"สึกไม#สบายใจโดยไม#รู"ตัว 

 “ภีม” กระซิบเรียกเพื่อนเบา ๆ เขาเกรงใจอาจารย!ที่กำลังสอนอยู#
หน"าห"องรวมถึงเพ่ือนร#วมช้ันเรียนคนอ่ืน ๆ 

 “หืม” คนถูกรบกวนครางรับเสียงไม#ดังเช#นกัน มือและสายตายังคง
ทำงานประสานกันอย#างดีเย่ียม 

 “มึงรู"ม้ัยว#าวันน้ีป$ 3 เรียนห"องไหน แล"วก็...เลิกเรียนก่ีโมง” 

 “กูจะไปรู"ได"ไง มีอะไร?” 

 “กูรู"สึกว#าเรนหลบหน"ากู” เพียงประโยคเดียวเท#านั้น ภีมก็วางทุก
อย#างในมือลง หันมาคว"าข"อมือของเพื่อนร#างสูงให"ยืนขึ้น ก#อนจะค"อมหัวขอ
อนุญาตอาจารย!ประจำวิชา แล"วจูงออกมายังด"านนอก 

 “ไหนว#ามา อะไรทำให"มึงคิดแบบนั้น” ภีมเริ ่มสอบสวน ธามย่ืน
โทรศัพท!มือถือของตนซึ ่งเป-ดหน"าต#างแชตที่เขาคุยกับชีวันธรให"ดูแทน
คำตอบ 

 “ก็ไม#เห็นมีอะไร น"องมันอาจจะติดเรียนจริง ๆ ก็ได"น่ีหว#า” 
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 “ตอนแรกกูก็คิดแบบนั้น แต#พักนี้ กูไม#เห็นเรนเลยนะ ทั้ง ๆ ที่ปกติ
ก็เดินสวนกันไปสวนกันมาแทบทุกวัน” 

 คู#สนทนาของธามก็นิ่งไปอึดใจ ล"วงมือถือออกมากดพิมพ!ข"อความ
สั้น ๆ ถึงใครสักคน รอไม#นานก็มีข"อความตอบกลับเขาก"มลงอ#านเพียงชั่วครู#
ก#อนจะจัดการล็อกหน"าจอโทรศัพท! แล"วหย#อนลงกระเป0ากางเกงเหมือนเดิม 

“โอเคธาม น"องกำลังหลบหน"ามึง กูถามไอ"เฟ$ยสน"องรหัสกูแล"ว”   
“?” 

“วันน้ีป$ 3 มีเรียนแค#ช#วงเช"า แล"วช#วงน้ีก็ไม#ได"มีงานกลุ#มอะไรแบบท่ี
น"องบอกมึงด"วย” 

“แล"ว...เรนหลบหน"ากุทำไมวะ” 

“ถ"าให"กูเดา น"องก็คงได"ยินเรื่องท่ีคนอ่ืนเม"า ๆ กันมา” 

“แล"วยังไงวะ กูก็โสด จะจีบเรนก็ไม#ใช#เร่ืองแปลก” 

“กูให"มึงพูดอีกทีธาม” 

“...” ใช#...เขาโสด ครองตัวอยู#ในสถานะโสดมาโดยตลอด แต#ก็มีท้ัง
ผู"หญิงผู"ชายเข"ามาในชีวิตไม#เคยขาด ทว#าเขาคบคนพวกนั้นภายใต"ข"อตกลง
เดียวกัน ต#างฝ,ายต#างได"ประโยชน!และไม#มีข"อผูกมัดใด ๆ 

หรือช ีว ันธรจะเข"าใจผ ิดคิดว #าเขาจะดึงต ัวเองเข "ามาอย ู # ใน
ความสัมพันธ!แบบน้ัน  

“เอาไงต#อทีน้ี”  
“น"องเรียนห"องไหน?” 

“ชั้น 2 ห"อง 2208” 
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“กูฝากมึงเก็บเลกเชอร!ไว"ให"กูหน#อย” 

“เออ” 

“ขอบใจ”  
“ธาม” ร#างสูงหันหลังก"าวเดินได"เพียงก"าวเดียวก็ถูกรั้งไว"ด"วยเสียง

ของภีมเสียก#อน 

“...?” 

“ธาม มึงก็รู "ใช#มั ้ยว#าน"องมันไม#ได"เป'นคนแบบนั้น ถ"ามึงไม#คิดจะ
จริงจัง ก็ปล#อยน"องมันไปเถอะ อย#าไปยุ#งกับมันเลย” 

“ไม#แน# ๆ ภีม ... เรนจะต#างจากคนพวกน้ันแน#นอน มึงไม#ต"องห#วง” 

ภีมพยักหน"ารับคำสัญญาหนักแน#น ธามแยกตัวจากเพื่อนโดยมี
จุดหมายเป'นห"องเรียนของนักศึกษาชั้นป$ 3 

เมื ่อมาถึงหน"าห"อง เขาสอดส#ายสายตามองหาชีวันธรผ#านช#อง
กระจกใสหน"าประตู เจ"าตัวนั่งอยู#แถวหน"าสุดของห"องเรียน สายตากลมโต
จ"องเขม็งไปยังสไลด!ด"านหน"าสลับกับก"มลงจดอะไรหยุกหยิกสักพักก็เงยข้ึน
กลับไปจ"องสไลด!ใหม# วน ๆ แบบนั้น อืมมมม...ก็สมกับเป'นชีวันธรจริง ๆ นั่น
แหละ 

นา4ิกาข"อมือราคาแพงบนข"อมือได"รูปถูกยกขึ้นมองอยู#หลายต#อ
หลายหน ปกติการเรียนการสอนจะถูกแบ#งออกเป'น ช#วงเช"าและช#วงบ#าย 
ช#วงเช"าเลิกชั้นไม#เกินเที่ยง และอีกเพียงแค# 15 นาทีเท#านั้น ชั้นเรียนนี้ก็
น#าจะจบลง 
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ธามอดทนรอเวลาอย#างใจเย็น เขาชอบชีวันธร ชอบคนตัวเล็กน่ัน
จริง ๆ เขาอาจจะใช"เวลาไม#นานในการทำความเข"าใจความรู"สึกของตัวเอง 
แต#เวลาเพียงไม#นานนั่นมันเพียงพอแล"วที่ทำให"ภาพของชีวันธรชัดเจนมาก
ข้ึนในความรู"สึกของเขา  

เขาไม#เคยมีความรู"สึกแบบที่มีต#อชีวันธรกับใครที่ไหน ชีวันธรไม#ได"
ทำให"หัวใจเขาเต"นรัวเร็วเมื่อได"พบหน"า แต#ทำให"เขารู"สึกสบายใจเมื่อได"อยู#
ใกล" ๆ ชีวันธรไม#ได"กระตุ"นความใคร#แต#กลับทำให"เขาสามารถทิ้งตัวได"โดย
ปราศจากความกังวล  

ด"วยความสัตย!จริง เขาไม#ได"อยากได"ชีวันธรมาร#วมเตียง เขาเพียง
อยากให"ชีวันธรมาอยู#ข"าง ๆ เผ่ือแผ#ความสดชื่นสดใสมาให"เข"าบ"างก็เท#าน้ัน 

ร#างสูงยืดตัวขึ้นเมื่อประตูห"องเรียนถูกเป-ดออก นักศึกษาเริ่มทยอย
ออกจากห"อง หลายคนยกมือไหว"เขาในฐานะรุ#นพ่ี เขารับไหว"รุ#นน"องเหล#าน้ัน
ตามมารยาทที่พึงมี ทว#าสายตาของกลับจับจ"องไปยังร#างเล็กที่เดินออกมา
พร"อมเพ่ือนหุ#นสูงโปร#ง  

ชีวันธรชะงักขาเม่ือเห็นเขา ในขณะท่ีชิริวซ่ึงน#าจะเดาสถานการณ!ได" 
ช#วยแก"ความอิหลักอิเหลื่อโดยการเดินเข"ามาทักทายก#อน 

“สวัสดีครับพ่ีธาม มาหาเรน?”  
“อืม” 

“มีอะไรกันหรือเปล#าครับ?” 

“อยากคุยกับเรนหน#อย ขอขโมยเพ่ือนสักพักนะ” 

 “แต#...” เป'นเสียงค"านจากคนตัวเล็ก ธามหันไปมองพลางเลิกค้ิวสูง 
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 “มีเรียนบ#ายเหรอชิริว” ก#อนจะหันกลับมาถามชิริว 

 ชิริวไม#รู"ว#าเกิดอะไรขึ้นระหว#างเพื่อนของเขากับธาม แต#ลองมาทรง
นี้แล"ว ยังไงเขาก็คงต"องปล#อยให"คนตรงหน"าลากเพื่อนตัวเล็กของเขาไป
ตามท่ีต"องการ 
 ถึงแม"ว#าเขาจะเป'นห#วงเพื่อน แต#เขาค#อนข"างมันใจว#าคนอย#างธาม
จะไม#กำลังบังคับขมขู#ใคร เอ#ออ...ความหมายความรวมถึงในทุกมิตินั่นแหละ 

 “ไม#มีแล"วครับ” 

 “อืม เด๋ียวคุยเสร็จแล"วจะพาไปส#งท่ีห"องเอง ไม#ต"องเป'นห#วง” 

 “พี่ธาม...” ชิริวเอ#ยเรียกรุ#นพี่ก#อนจะนิ่งไปอึดใจด"วยท#าทางครุ#นคิด 
และตัดสินใจเอ#ยประโยคถัดมา  

“ผมขะ...” 

 “เชื่อใจกูได"” ธามขัดข้ึนก#อนท่ีชิริวจะพูดจบประโยค 

 “ครับ ... งั้นเดี๋ยวเย็น ๆ กูโทรหานะไอ"เตี้ย” ประโยคหลังหันมาพูด
กับเพ่ือนตัวเอง 
 “แต#...ริว” 

 “ไปเถอะเรน พ่ีว#าเราต"องคุยกัน” มือหนาฉุดข"อมือเล็กพลางออก
แรงดึงคนลังเลตรงไปยังรถสปอร!ตสีดำของเขาซึ่งจอดไว"บริเวณลานจอดรถ
หลังตึก 

 ชีวันธรค#อนข"างกังวลต#อสถานการณ!ตรงหน"า สถานการณ!ที่เขาไม#
เคยเจอและเขารู"สึกไม#คุ"นชินกับมันเอาเสียเลย น#าอึดอัดชะมัด...  
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 5 

 

 อากาศเย็นฉ่ำภายในรถไม#ได"ช#วยทำให"ความร"อนรุ#มภายในใจของท้ัง
คู#เย็นลงแม"แต#น"อย ความน#าอึดอัดทวีคูณขึ้นเมื่อไม#มีใครเป'นฝ,ายเริ่มต"นบท
สนทนา ธามท้ิงตัวลงกับเบาะฝ&+งคนขับพลางหลับตาน่ิง ในขณะท่ีชีวันธรก็น่ัง
เกร็งอยู#ข"าง ๆ  
 ยิ่งทิ้งให"เวลาผ#านไป ก็ยิ่งเงียบ สถานการณ!ก็ยิ่งทวีความตึงเครียด 

 “พี่ธาม” ชีวันธรตัดสินใจทำลายความเงียบ ธามสูดลมหายใจเข"า
ลึก ก#อนจะพ#นออกมาอย#างเชื่องช"า  
 “เรนหลบหน"าพ่ี” สายตาของธามเหม#อมองออกไปอย#างไร"จุดหมาย 
ที่ผ#านมาเขาแสดงออกชัดว#าเขาชอบชีวันธร เขาเข"าใจความรู"สึกตัวเองดี 
แล"วก็รู"ตัวดีว#ากำลังทำอะไร  
 แต#เมื่อชั่วโมงก#อนตอนที่เขารู"ว#าชีวันธรกำลังหลบหน"าเขา เขาเพ่ิง
รู"ตัวว#าความรู"สึกมันถลำลึกเกินไปกว#านั้น เป'นครั้งแรกที่เขามีความรู"สึกกลัว
ว#าใครบางคนจะปฏิเสธความรู"สึกของเขา 
 อารมณ!สับสนทำให"เขาไปลากคนตัวเล็กมาอยู#ตรงนี้ และอารมณ!
สับสนอีกเช#นกันท่ีทำให"เขาไม#รู"ว#าควรจะพูดอะไรออกไป  

ถ"าเขาไม#มาดักเจอชีวันธรหลังเลิกเรียน เขาก็ไม#รู"ว#าชีวันธรจะหลบ
หน"าเขาไปอีกนานแค#ไหน แต#ถ"าเขาพูดไปแล"วถูกชีวันธรปฏิเสธความรู"สึก 
เขาคงแย# 
 “…” ไม#มีเสียงตอบกลับจากคู#สนทนา  
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 “เรนรู"ว#าพ่ีคิดยังไงกับเรน แต#เรนเลือกหลบหน"าพ่ี เรนกำลังทำให"พ่ี
รู "สึกว#าเรนกำลังปฏิเสธความรู "สึกพี ่อยู#?” ธามรู "สึกว#าเขาหายใจไม#ค#อย
สะดวก  
 “จริง ๆ ผมไม#มั่นใจว#าพี่ธามรู"สึกอะไร แต#ค#อนข"างแน#ใจว#าพี่ธามอ
ยากได"” 

 “ใช# อยากได"” เขายอมรับ 

 “ใช#มั้ยล#ะครับ ใคร ๆ ก็รู"ว#าพี่ธามเป'นคนยังไง แต#ผมไม#สามารถใช"
เง่ือนไขเดียวกับพ่ีได"” ชีวันธรหลุบสายตาลงมองมือตัวเอง หายใจเข"าลึกก#อน
จะคลายออกเชื่องช"าเพื่อผ#อนคลาย “ผมก็เลยคิดว#าไม#ควรเริ่มตั้งแต#แรกจะ
ดีกว#า พี่ธามจะเสียเวลากับผมเปล#า ๆ ...แล"วผมก็ไม#อยากใจร"ายกับตัวเอง
ขนาดน้ันด"วย”   

“ไม#ได"อยากได"แบบนั้น…” ธามหยัดตัวตั้งตรง ก#อนจะหันมาพูดกับ
ชีวันธรด"วยน้ำเสียงจริงจัง 

“…” 

“พี่ชอบเรน ชอบจริง ๆแบบที่คนคนหนึ่งจะสามารถชอบใครอีกคน
ได" พ่ีรู"ว#าท่ีผ#านมาพ่ีทำตัวแบบไหน แต#สำหรับเรน พ่ีรู"ตัวเองดีว#ามันไม#ใช#” 

“…” ชีวันธรยังคงเงียบเพ่ือรับฟ&ง 
“พี่ยอมรับว#าเรื ่องเซ็กซ!มันเป'นเรื ่องที่ปฏิเสธไม#ได" หากเราได"มี

โอกาสเรียนรู"กันเข"าสักวัน แต#พี่สาบานได"ว#ามันไม#ได"อยู#ในหัวพี่เป'นอันดับ
แรกเม่ือพ่ีเจอเรน พ่ีแค#รู"สึกว#าเรนเป'นพ้ืนท่ีท่ีพ่ีอาศัยอยู#แล"วสบายใจ สบายหู 
สบายตา เป'นคนที่พี่อยากอยู#ใกล" ๆ อยากพูด อยากคุยด"วย ส#วนเรื่องนั้น... 
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ถ"าเราได"คบกันจริง ๆ พี่ก็ปฏิเสธไม#ได"ว#าพี่ต"องการ แต#แน#นอนว#ามันไม#ใช#
วัตถุประสงค!หลักท่ีทำให"พี่เข"าหาเรน”  

เขาพรั่งพรูทุกความรู"สึกที่เขาอยากจะพูดออกมาเสียยืดยาว เพราะ
ไม#ม่ันใจเลยว#า เขาจะมีเวลาพูดได"อีกนานเท#าไร แต#หลังจากจบประโยค เขา
ก็สังเกตเห็นว#าใบหน"าจ้ิมลิ้มข้ึนสีระเร่ืออย#างน#าเอ็นดู  

แค#น้ีก็พอจะมีกำลังใจข้ึนมาบ"าง 
“เอ#อ...” 

“เรนไม#ต"องตอบรับพี่ตอนนี้ก็ได" พี่รู"ว#าประวัติพี่มันด#างพร"อยจนทำ
ให"เรนไม#สามารถเชื่อใจได"ง#าย ๆ พี่ขอแค#โอกาสให"พี่ได"แสดงความรู"สึกของ
ตัวเองอย#างเต็มที่ เรนสามารถยืนอยู#ที่เดิมที่เรนเคยยืน เป'นเรนแบบที่เรน
เคยเป'น พ่ีขอแค#โอกาสเดินเข"าไปหาเรน แสดงความจริงใจท้ังหมดท่ีพ่ีมี”  

“…” 

“…นะเรน ขอแค#เรนอย#าหลบหน"าพ่ีแบบน้ีอีกก็พอ” 

ชีวันธรรู"สึกว#าตัวเองหัวใจเต"นแรงแบบที่ไม#เคยเป'นมาก#อน ก#อน
หน"านั้นเขารู"ว#าพี่ธามปฏิบัติกับเขาเกินกว#าการเป'นพี่น"องร#วมคณะ รู"สึก
หวั่นไหวแต#ก็เทียบไม#ได"เลยกับคร้ังน้ี เพราะธามออกปากอย#างตรงไปตรงมา 

อย#างน"อยก็ใจชื้นได"ว#า ธามแคร!เขามากกว#าการลากข้ึนเตียงแล"ว
แยกย"ายอย#างที่ใคร ๆ พูดกัน 

 คนอย#าง ‘ธาม กานต!กิตติภัค’ หาคู#นอนที่ดีกว#าเขามากมายได"ไม#
ยาก และคนอย#าง ‘ชีวันธร พงษ!พิสุทธิ์’ ไม#คิดว#าตัวเองจะเป'นคู#นอนชั้นเลิศ
ให"ใครได"หรอก 
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“เรน?” 

“อะ ก็เอ#อ” 

“…” 

“... ก็ถ"าแค#โอกาสนะครับ” คนถูกขอโอกาสออกอาการอึกอัก จะให"
พูดอย#างไรว#าเขาย่ืนโอกาสต้ังแต#ท่ีได"ยินคำว#า ‘พ่ีชอบเรน’ นั่นแล"ว 

“ขอบคุณครับ” ใบหน"าคมเข"มฉีกย้ิมกว"างด"วยความดีใจอย#างป-ดไม#
อยู# 

เขาไม#เคยคิดว#าจะต"องมาสารภาพความรู"สึกต#อชีวันธรแบบนี้ ก#อน
หน"านั้นก็คิดว#าการกระทำสำคัญกว#าคำพูด เขาจะทำให"เจ"าตัวเห็นเองว#าเขา
รู"สึกอย#างไร แต#ประวัติอันด#างพร"อยของเขา ก็ทำให"เขาต"องแสดงออกให"
ชัดเจนมากข้ึนกว#าท่ีเคยคิดไว"  

“...” 

“เอาล#ะ ไหน ๆ วันน้ีเรนก็จะไม#หลบหน"าพ่ีแล"วน่ี ง้ันก็ไปกินข"าวกับ
พ่ีได"แล"วสิ” 

“พ่ีธามไม#มีเรียนแล"วเหรอครับ” 

“พ่ีอนุญาตให"ตัวเองโดดเรียนแล"ว” 

“พ่ีธามกลับไปเรียนเถอะครับ” 

“เถอะน#า เข"าไปก็ไม#มีสมาธิเรียนอยู#ดี” 

“แต#...” 

“นะ ๆ ไปกินข"าวกัน พี่อยากพาไปกินร"านหนึ่ง ตั้งใจไว"หลายวัน
แล"ว” 
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“ผมปฏิเสธได"ด"วยเหรอครับ” 

 เมื ่อเห็นว#าอีกคนจำยอม ธามก็เอี ้ยวตัวมาดึงเข็มขัดนิรภัยฝ&+ง
ผู"โดยสารเพื่อคาดให"คู#เดต (เรียกว#าเดตได"มั้ยนะ) จังหวะที่อยู#ใกล"จนต#างคน
ต#างสัมผัสได"ถึงลมหายใจของกันและกัน ฝ,ามือใหญ#เล่ือนข้ึนประคองใบหน"า
จิ้มลิ้มด"วยความทะนุถนอม เขาใช"หัวแม#มือเกลี่ยไล"ไปทั่วพวงแก"ม กวาดตา
มองส#วนประกอบบนใบหน"าซ่ึงจัดวางได"อย#างลงตัว 

 “เรนรู"ม้ัย ต้ังแต#คร้ังแรกท่ีเรามีโอกาสได"คุยกัน พ่ีบอกตัวเองได"ทันที
เลยว#าพี ่ชอบคนคนนี้ และทันทีที ่พี ่มั ่นใจว#าเรนหลบหน"าพี ่ พี ่ก็รู "ตัวว#า
ความรู"สึกพ่ีมันเกินกว#าน้ันไปแล"ว”  

ความรู"สึกวูบไหวแล#นเข"าครอบครองหัวใจของชีวันธร หัวใจของเขา
บีบรัดแน#น มันเต"นแรงเสียจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเสียให"ได" 

หัวแม#มือได"รูปเลื่อนเข"ามาเกล่ียกลีบปากแดงสดน้ันอย#างย#ามใจเม่ือ
เห็นว#าคนตรงหน"าไม#ได"มีทีท#าขัดขืน เขาต"องใช"ความอดทนมากแค#ไหนกัน
นะท่ีจะไม#ทำอะไรตามใจปรารถนา 

“อยากจูบจัง” ธามพึมพำเสียงพร#า คล"ายกับตอกย้ำความรู"สึกของ
ตัวเองมากกว#าจะบอกกับอีกคน ท#อนแขนแกร#งดึงร#างบางเข"ามาแนบอก 
บอกกับตัวเองให"อดทน อดทน และอดทน 

เขาจะไม#ทำอะไรก็ตามอันจะนำมาซ่ึงความคลางแคลงใจให"มากกว#า
ที่เป'นอยู# แค#น้ีก็หืดข้ึนคอแล"ว ขืนปล#อยให"ชีวันธรระแวงเขามากกว#าน้ี คงไม#
เป'นอันทำอะไร 

“พ่ีธาม” 
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“หืม กอดหน#อยน#า” 

“อ้ือ อึดอัด” 

“อย#าด้ิน ถ"าด้ินจะโดนมากกว#าน้ี” กึก ตัวแข็งท่ือ  
“ฮะฮะฮ#า ล"อเล#นน#า” ธามจรดจมูกโด#งเป'นสันกับหัวทุยของชีวันธร

เร็ว ๆ ก#อนนะเอ้ียวตัวกลับมายังตำแหน#งของตัวเอง สตาร!ทเคร่ือง แล"วออก
เดินทางไปยังร"านอาหารปลายทาง 

ร"านอาหารตั้งอยู#ไม#ไกลจากมหาวิทยาลัยนัก แต#เพราะไม#ได"อยู#ติด
กับถนนใหญ# จึงไม#ค#อยเป'นที่รู"จักสำหรับคนทั่วไป ภายในร"านตกแต#งด"วย
สไตล!ไทยย"อนยุค จริง ๆ แล"วให"ความรู"สึกคล"ายกับบ"านทรงไทยขนาดใหญ#
มากกว#าร"านอาหารเสียด"วยซ้ำ  

“สวัสดีค#ะ ลูกค"ามาก่ีท#านคะ” พนักงานต"อนรับหญิงหน"าตาย้ิมแย"ม
เข"ามาทักทายทั้งคู# 

“สวัสดีครับ ฝากให"คุณป%าวิภาจองโต/ะไว"ให"แล"วครับ” 

“ใช#คุณธามหรือเปล#าคะ เรียนเชิญทางนี้เลยค#ะ คุณวิภาแจ"งไว"  
แล"วค#ะ” 

ทั ้งสองเดินตามพนักงานไปยังโต/ะซึ ่งถูกจัดเตรียมไว"ในโซนท่ี
ค#อนข"างสงบ ตั้งอยู#บนส#วนของระเบียงซึ่งยื่นออกจากตัวบ"าน กิ่งก"านของ
ต"นไม"ข"าง ๆ ระลงมาบริเวณใกล" ๆ ทำให"บรรยากาศร#มรื่นมากยิ่งขึ้น โต/ะ
อาหารทำมาจากไม"เน้ือดีเป'นแบบขาส้ันสำหรับน่ังกับพ้ืน จานชามเป'นเคร่ือง
เบญจรงค!ดูสวยงาม 

“อาหารพร"อมเสิร!ฟแล"วนะคะ คุณธามจะให"ยกมาเลยม้ัยคะ”  
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“เสิร!ฟได"เลยครับ” พนักงานหญิงเดินออกไปเพียงครู#เดียว อาหารก็
เร่ิมทยอยออกมา 

“พ่ีธามส่ังอะไรเยอะแยะครับ กินกันแค#สองคน” 

“อาหารที่นี่อร#อย พี่ว#าเรนต"องชอบก็เลยอยากให"ลองชิมดูหลาย ๆ 
อย#าง” มือหนาตักต"มยำกุ"งน้ำข"นใส#ถ"วยแบ#งเล็ก ๆ ให"กับคนท่ีนั่งตรงข"าม จำ
ได"ว#าชีวันธรเคยบอกกับเขาว#าชอบอาหารไทยรสจัด จึงตั้งใจพามาร"านน้ี
โดยเฉพาะ ชีวันธรกล#าวขอบคุณก#อนจะใช"ช"อนตักน้ำต"มยำข้ึนซด 

“หืม อร#อยมากเลยครับพ่ีธาม รสชาติจัดจ"านถึงใจ” 

“พี่บอกแล"วว#าเรนต"องชอบ ร"านนี้เป'นร"านเพื่อนแม#พี่น#ะ เอาไว"วัน
หลังพ่ีจะพามากินบ#อย ๆ” 

“ผมเกรงใจ ไปกินอะไรด"วยกันทีไร พ่ีธามก็คอยจะเล้ียงตลอด” 

“ให"พ่ีเล้ียงน#ะดีแล"ว ว#าท่ีแฟนพ่ีนะ ให"พ่ีได"ดูแลเถอะ” 

“ใช#ที่ไหนเล#า โมเมไปเอง” ปากปฏิเสธ แต#เลือดฝาดบนหน"าไม#ได"
ให"ความร#วมมือด"วยสักนิด 

“คอยดูแล"วกันว#าโมเมไปเองหรือเปล#า” 

“มั่นใจจังนะครับ” 

“ต้ังใจมากกว#า คนเราถ"าลองได"ตั้งใจจะทำอะไรสักอย#าง ไม#มีทางไม#
สำเร็จหรอก เรนว#าจริงม้ัย?” 

“...” ไม#มีประโยคตอบกลับหลุดออกจากปากของชีวันธร แต#แก"ม
ข้ึนสีเป'นคำตอบท่ีน#าพอใจพอสมควรสำหรับธาม 
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“หึหึ” ธามหัวเราะในลำคอด"วยความเอ็นดู ก#อนจะเริ่มจัดการกับ
อาหารตรงหน"าบ"าง ใช"เวลาไม#นานนัก ธามก็เป'นฝ,ายเริ่มวางมือก#อน ส#วน
ชีวันธรยังดูสนุกสนานกับการกินอยู# 

“ตัวแค#นี้ เอาไปเก็บไว"ตรงไหนหมด” 

“แอบด#าว#าผมตะกละหรือเปล#าครับเน่ีย” ถึงปากจะพูดแบบน้ัน แต#
มือก็ยังตักแกงส"มชะอมไข#ใส#จานอยู#ดี 

“ชมต#างหาก กินเยอะ ๆ ก็ดีแล"ว เผ่ือจะอ"วนข้ึนบ"าง ... เห็นใหญ#อยู#
แค#ตรงนี้เนี่ย” ชีวันธรวางมือจากช"อนมาป&ดมือใหญ#ที่กำลังดึงแก"มเขาอย#าง
เอาเป'นเอาตาย 

“พ่ีธามอย#าไปดึงแก"มผมให"ใครเห็นเลยนะ เสียภาพพจน!หมด” 

“หืม?” 

“มันดูไม#คูลเลยอะ”  

“หึหึ” จะเอาอะไรมาคูล คนอย#างชีวันธรน#ะ ถ"าพูดว#าดูน#ารักน#าชัง
ก็ว#าไปอย#าง 

อาหารบนโต/ะถูกจัดการโดยคนที่บ#นในตอนต"นว#าจะสั่งมาทำไม
เยอะแยะจนเกล้ียง เห็นตัวเล็ก ๆ แบบนี้แต#กินเก#งชะมัด 

“อยากได"อะไรอีกม้ัย” 

“หึ ไม#แล"วครับ แค#น้ีก็อ่ิมจนจะเดินไม#ไหวแล"ว” 

“ง้ันไปกันเถอะ” 

“ไปไหนอะ” 
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“จะพาไปเดินย#อย” ธามลุกขึ้นยืนเต็มความสูง พลางยื่นมือให"กับ
ชีวันธร เขาส#ายหัวปฏิเสธก#อนจะลุกข้ึนยืนด"วยตัวเอง ธามไม#ได"ว#าอะไร เดิน
นำไปยังสวนสาธารณะแห#งหน่ึงซ่ึงต้ังอยู#ติดกับร"านอาหาร 

“สมัยพี่เด็ก ๆ เวลาตามพ#อแม#มาหาป%าวิภา พี่ชอบมาวิ่งเล#นที่น่ี” 
เขาเล#าเรื่อย ๆ ก"าวเดินอย#างเชื่องช"าเพื่อให"คนขาสั้นกว#าเขามากไม#ต"องรีบ
ร"อนจนเกินไป 

ชีวันธรมองไปรอบ ๆ สวนสาธารณะอันเงียบสงบ คงเป'นเพราะ
ไม#ได"อยู#ติดถนนใหญ# แต#ถ"าเป'นช#วงเวลาใกล"ตะวันตกดินน#าจะเงียบจน
อาจจะต"องใช"คำว#าสงัด และถ"าหากดึก ๆ มันอาจจะต"องถึงกับใช"คำว#าสะ
พรึงเลยก็ได" 

“พ่ีธามมาท่ีน่ีบ#อยเหรอครับ” 

“ไม#หรอก ช#วงหลัง ๆ พ#อแม#พี ่ไม#ได"มีเวลาแวะมาเยี ่ยมป%าวิภา
เท#าไหร# ส#วนใหญ#ผู"ใหญ#ก็จะนัดเจอกันตามงานเล้ียงมากกว#า” 

“...” 

“พอพี่เริ่มโต พ#อแม#ก็จับธุรกิจมากขึ้น กิจกรรมที่เคยทำร#วมกันก็
แทบจะไม#เหลือแล"ว แปลกนะ ทำไมไม#รู"พี่ถึงรู"สึกว#าตอนที่เรามีน"อยกว#าน้ี 
ความสุขมันมากกว#าตอนมีพร"อมทุกอย#างเสียอีก” ธามก"มหน"ามองปลายเท"า 
เขาย่ำเดินไปเอื่อย ๆ ไม#รีบร"อน มือเล็กเอื้อมมาจับมือเขาพร"อมกับเขย#า 

เบา ๆ  
“โอ9เอ9 ข้ีน"อยใจเหมือนกันนะเราเน่ีย” 
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“ฮะฮะฮ#า ตอนน้ีไม#น"อยใจแล"ว พ#อแม#ไม#ต"องสนใจพ่ีก็ได" พ่ีเจอคนท่ี
พ่ีอยากให"สนใจมากกว#าแล"ว” 

“สาว ๆ ที่ไหนน/า” ชีวันธรลากเสียงยาวหยอกล"อ 

“ต"องถามว#าหนุ#ม ๆ ที่ไหนมากกว#า” 

“ไม#ถามดีกว#า ไม#ค#อยอยากรู"เท#าไหร#” 

“หึ”  
ชีวันธรไม#ได"หันมาต#อปากต#อคำกับคนข"าง ๆ เขาตรงไปยังชิงช"าซ่ึง

ถูกผูกด"วยเชือกเส"นโตใต"ต"นไม"ใหญ#ต"นหน่ึง 
“นั่งสิ เด๋ียวแกว#งให"” 

“ขอน่ังเฉย ๆ ดีกว#าครับ” 

“มาเถอะ เด๋ียวพ่ีแกว#งให"” 

“ไม#เอาอะ เดี๋ยวมันขาด มันดูเหมือนของเด็กเล#นมากกว#าจะให"
ผู"ชายตัวโต ๆ แบบผมมาแกว#งเล#น” 

“เหอะน#า” 

“แกว#งเบา ๆ พอนะพ่ีธาม” ชีวันธรยอมนั่งลงบนชิงช"าที่ทำจากไม"
กระดานเก#า ๆ ก#อนจะใช"เท"าถีบตัวเองเบา ๆ ฝ,ามือใหญ#ของธามคอยจับ
เชือกท่ียึดระหว#างก่ิงไม"ใหญ#กับตัวชิงช"าให"แกว#งอย#างพอดี ๆ 

“จะบอกอะไรให"อย#างหนึ ่งนะเรน...” ชีว ันธรละสายตาจากวิว
ตรงหน"าข้ึนมองธาม 

“...ว#า” 

“อย#าไปเท่ียวเรียกตัวเองว#าผู"ชายตัวโตให"ใครเขาได"ยินนะ” 
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“แล"วมันไม#จริงตรงไหน” 

“จริงแค#ผู"ชาย” สิ้นประโยคตอบกลับส้ัน ๆ ชีวันธรก็กระโดดลงจาก
ชิงช"ามายืนเทียบกับธาม ธามสูงกว#าเขามากโขอยู# ไหนจะฝ,ามือได"รูป ไล#ไป
ยังท#อนแขนแข็งแรง บ#าแกร#ง ช#วงขายาวน่ันก็อีก  

“ผมว#าพ่ีธามตัวใหญ#ไปเองหรือเปล#า” ทั้ง ๆ ที่ก็แอบลังเลในใจว#าส่ิง
ที่ธามพูดจะเป'นจริง ชิริวเองก็ชอบเรียกเขา ‘ไอ"เตี้ย’ ถึงตอนนี้ก็รู"สึกไม#ค#อย
มั่นใจในตัวเองเท#าไหร# 

“นั่นก็ไม#เถียง แล"วเรนก็ไม#ควรเถียงพี่นะว#าเรนไม#เหมาะกับคำว#า
ผู"ชายตัวโต อย#างเรนน#ะ เป'นได"มากท่ีสุดก็แค#ผู"ชายท่ี...”  

‘น#ารัก’ คำข"างหลังธามแอบพูดเองในใจ วันนี้เขาใช"โควตาหยอด
ชีวันธรไปเยอะแยะแล"ว เก็บไว"หยอดวันอื่นบ"าง เดี๋ยวแก"มย"อยของเขาจะ
เบ่ือเอา 

“ที่อะไร?” 

“ช#างเถอะ เอาเป'นว#าอย#าไปพูดให"ใครได"ยินแล"วกัน เดี๋ยวเขาจะ
หัวเราะเอา”  

“ไม#เห็นจะต"องตอกย้ำกันขนาดนั้น” พึมพำเสียงเบา แต#สีหน"า
กระเง"ากระงอดน้ันไม#รอดพ"นสายตาของธามไปได" 

“นั่งสิ” เขาดึงตัวชีวันธรให"ทรุดลงกับไม"กระดานอีกครั้ง ก#อนจะ
ออกแรงแกว#งไกวชิงช"าเช#นเดิม 

ครืด...ครืด 
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มือเรียวเล็กล"วงเข"าไปหยิบโทรศัพท!มือถือจากกระเป0ากางเกง เป'น
สายเรียกเข"าจากชิริว ให"เดาว#าชิริวก็คงเป'นห#วงเขาไม#น"อยเหมือนกัน ถึงจะ
ปล#อยเขาให"มาเผชิญหน"ากับธามเพียงลำพังก็เถอะ 

“ฮัลโหลริว” เขากรอกเสียงทักทายลงไป  
[ว#าไงไอ"เต้ีย เป'นไงม่ัง พ่ีธามไม#ได"จับมึงหักคอถ#วงน้ำไปแล"วใช#ม้ัย] 

“ถ"ากูโดนหักคอจริง กูจะเป'นผีมาหลอกมึงคนแรก โทษฐานท่ีปล#อย
ให"พ่ีธามลากกูออกมา” 

[ปากดีแบบน้ี กูไม#ต"องห#วงแล"วสินะ] 

“ทำมาพูดว#าเป'นห#วง แต#ปล#อยให"กูมาเผชิญหน"ากับอะไรก็ไม#รู"” 

[เอาน#า ว#าแต#...มึงมีอะไรจะอัปเดตม้ัยเพ่ือน] 

“กะ ก็ไม#มีนะ” 

[นั่น มึงอึกอัก แสดงว#าต"องมีอะไรแน# ๆ] 
“ก็บอกว#าไม#มีอะไรไง” 

[ไอ"เต้ีย!!...] 
“แค#น้ีก#อนนะ ไว"เจอกัน” 

[มึงเตรียมตัวโดนซักฟอกได"เลย] 

“เสือก” 

[ขอบคุณท่ีชม] 

“ริว...” 

[ว#า ?] 
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“ขอบคุณนะ บาย” พูดเร็ว ๆ ก#อนจะรีบวางสาย ขอบคุณที่คอย
เป'นห#วงเขาเสมอมา เขารู"ว#าชิริวไม#ได"สอดรู"เร่ืองของเขาแต#โทรมาเพราะเป'น
ห#วงมากกว#า 

“ชิริวโทรมาเหรอ” ธามถามหลังจากชีวันธรจบบทสนทนาเรียบร"อย
แล"ว 

“ครับ” 

“นั่นเพ่ือนหรือพ#อ ทำไมพ่ีรู"สึกเหมือนพ่ีไปขโมยตัวลูกชายใครมาทำ
มิดีมิร"าย”  

“ผมก็นึกสงสัยอยู#เหมือนกันว#านั่นเพื่อนหรือพ#อ ฮะฮะฮ#า ...แต#เอา
จริง ๆ นะพ่ีธาม ในชีวิตผมตอนน้ี ก็มีแค#ไอ"บ"าน่ีคนเดียวน่ันแหละ ท่ีคอยเป'น
ห#วงเป'นใย ถึงมันจะไม#ค#อยแสดงออกก็เถอะ” 

“ไม#ต"องชมเยอะ...” วันไหนที่เขาได"เลื ่อนสถานะขึ้นไปเป'นแฟน
เมื่อไหร# รับรองเลยว#าเขาจะต"องหาทางเขี่ยชิริวให"ตกกระป0องไปแน# ๆ เขา
สัญญากับตัวเองเลย ก็เขาน#ะขี้หวงจะตาย ยิ่งอะไรที่น#ารัก ๆ เขาก็จะหวง
มากเป'นพิเศษ 

“หืม?” เม่ือเห็นว#าธามไม#ตอบว#าอะไร ชีวันธรก็กระโดดลงจากชิงช"า 
“กลับกันม้ัยครับ เย็นมากแล"ว เด๋ียวรถติด” 

“อื้ม” เมื่อเห็นว#าชีวันธรเริ่มออกเดินนำเพื่อกลับไปยังลานจอดรถ
หน"าร"านอาหารของป%าวิภา เขาก็สาวเท"าตามคนข"างหน"าไปติด ๆ 

วันน้ีถือว#าประสบความสำเร็จย่ิงกว#าบิงโกเสียอีก ความสัมพันธ!ของ
เขาและชีวันธรก"าวกระโดดแบบที่เขาเองก็คาดไม#ถึง นึกย"อนเหตุการณ!ดู 
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เมื่อเช"าเขายังไม#รู"สี ่รู"แปดอะไร พอสายของวันถึงรู "ตัวว#าโดนหลบหน"า ใน
เวลาเดียวกันน้ันรู"ตัวว#าเขาคิดไปไกลกับชีวันธรมากขนาดไหน พอช#วงเท่ียงก็
ไปลากชีวันธรมาเคลียร!ความรู"สึก และในเวลานี้ความสัมพันธ!ของเขากลับ
เป'นรูปเป'นร#างกว#าท่ีคิดเอาไว"ตั้งเยอะ 

เอ...เม่ือเช"าเขาก"าวเท"าไหนออกจากบ"านนะ  
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 6 

 

 “ให"ขึ้นไปส#งม้ัย”  
 “อย#าเว#อร!พี่ธาม ปกติผมเดินเข"ามาเองด"วยซ้ำ” มองบนให"กับความ
เล#นใหญ# เอ้ือมมือปลดเข็มขัดนิรภัยก#อนจะก"าวลงจากรถ 

 “เรน” 

 “ครับ?” 

 “ฝ&นดีนะครับ” 

 “เอ#อ...ครับ ฝ&นดีครับ” วันน้ีธามทำให"เขารู"สึกมือไม"เกะกะไม#รู"ก่ีคร้ัง
ต#อก่ีคร้ัง ท้ังท่ีตั้งใจ รวมถึงคำพูดธรรมดาแบบน้ีก็ด"วย 

 ชีวันธรทิ้งตัวลงกับเตียงนอนทันทีที่ถึงห"อง เขาสูญเสียพลังงาน
มากมายเหลือเกินจากการเผชิญหน"ากับธาม ฝ,ามือเรียวสวยถูกยกขึ้นป-ด
ใบหน"าเม่ือภาพเหตุการณ!ตอนบ#ายฉายซ้ำเข"ามาเป'นฉาก ๆ 

 ‘พ่ีชอบเรน’  
 ‘พ่ีขอแค#โอกาส’ 
 ‘ว#าท่ีแฟนพ่ีน#ะ ให พ่ีได ดูแลเถอะ’ 
 จะบ"าตาย น่ีเขาทำอะไรลงไป เขายอมให"อีกฝ,ายทำแบบน้ันได"ยังไง 

ถ"าชิริวรู"มันต"องด#าเขาหูชาแน#  แต#คงจะป-ดเป'นความลับเอาไว"ได"
ยังไง เพราะธามเล#นบุกประชิดตัวเขาขนาดนั้น ชิริวมันก็อยู#ในเหตุการณ! 
พรุ#งน้ีคงต"องเค"นคอเขาชัวร! ๆ  

หรือเขาต"องชิงสารภาพก#อน เผ่ือจะลดโทษได"กึ่งหน่ึง  
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ว#าแล"วชีวันธรก็หยิบโทรศัพท!มือถือมาเป-ดโปรแกรมไลน! นิ้วเรียว
เล่ือนหารายชื่อเพ่ือนท่ีเคยคุยค"างไว" 
 

ChewanRain: ริว 

 

 พิมพ!ทักทายก#อนจะลดโทรศัพท!ลงเพ่ือทำใจ และยังไม#ทันได"เตรียม
ตัว โทรศัพท!ในมือก็ส่ัน ไม#ต"องดูชื่อก็รู"ว#าเป'นสายเรียกเข"าจากใคร 

 ‘อือ’ เขาครางรับเสียงหงอย 

 [มีเร่ืองจะสารภาพสินะ] 

‘อือ’ เขี่ยพวงกุญแจห"องเล#นกุ/งกิ๊ง ๆเพลิน ๆระหว#างที่กำลังเตรียม
คำตอบเหมาะสำหรับพ#อ...เอ"ย เพ่ือน 

 [กูเดาว#ามึงโดนพ่ีธามรวบหัวรวบหางไปแล"ว] 

 ‘รวบพ#องมึงสิ’ 
 [อ"าว ไอ"สัสพ่ีธาม มึงจะมาเป'นแม#เล้ียงกูเหรอ] 

 ‘ชิริว มึงเลิกเล#นก#อนได"ม้ัย’ ชักจะหงุดหงิด  
เขาหรือก็อุตส#าห!คิดมาก กลัวจะโดนด#า เพราะเมื่อวันก#อนมันเป'น

คนเตือนเขาเร่ืองธาม แต#พอมาวันนี้เขาดันไปตกปากรับคำเป-ดประตูต"อนรับ
ตัวอันตรายไปหยก ๆ แล"วดูสิ...เหมือนชิริวจะไม#ยินดียินร"ายอะไรให"สมกับ
ความกังวลของเขาเลยสักนิด 

 [แล"วตกลงยังไง] 
 ‘ก็... เขาขอโอกาสกู’ 
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 [โอกาส? โอกาสอะไร?] 

 ‘เขาอยากแสดงให"กูเห็นว#าเขาจริงใจกับกู’ 
 [แล"วมึงก็ให"?]  
 ‘อือ’ ชีวันธรเสียงอ#อย 

 [อ"อ...อ#อ ๆ] 

 ‘มึงไม#ตกใจ?’ ชีวันธรถามกลับเมื่อได"ยินน้ำเสียงแสนธรรมดาของ
เพื่อนสนิท ความจริงมันควรจะตกใจ ด#าเขา หรือไม#ก็โวยวายอะไรสักอย#าง
ไม#ใช#เหรอ 

 [ไม#น่ี ความจริงกูเดาได"อยู#แล"ว] 

 ‘ห/ะ?’  
 [ก็วันก#อนตอนคุยกันเร่ืองพ่ีธาม มึงรู"ตัวม้ัยว#ามึงทำหน"ายังไง?] 

‘ยังไง?’  
[มึงทำหน"าเหมือนโลกจะถล#ม กูเห็นอาการกูก็รู"เลยว#าเพ่ือนกูใจแตก

แล"ว กูเลยเดาว#ายังไงผลมันก็คงไม#พ"นอีหรอบนี้ จะโชคดีหน#อยก็ตรงที่ไอ"
พ่ีธามไม#ได"ยื่นข"อเสนอเห้ีย ๆ ให"มึง ถือว#าเกมพลิก ... ดีกว#าท่ีคิดไว"ตั้งเยอะ] 

 ‘มึงว#ากูคิดผิดม้ัย’ 
 [มึงเสียใจหรือเปล#า?] ชิริวถาม 

 ‘ก็...ไม#นะ’ 
 [แล"วถ"าวันนี้มึงปฏิเสธเขา มึงคิดว#ามึงจะเสียใจหรือเปล#า?] 
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 ‘…’ น ั ่นส ิ ถ "าว ันนี ้ เขาปฏิเสธธาม ปฏิเสธความรู "ส ึก ปฏิเสธ
ความสัมพันธ! ความรู"สึกดี ๆ ซึ่งอัดแน#นในอกอยู#ตอนนี้ คงถูกแทนที่ด"วย
ความรู"สึกอีกแบบ ... และเขาคิดว#ามันไม#ใช#เรื่องดีนัก 

 [เงียบ? เพราะมึงก็รู"อยู#แก#ใจว#าถ"ามึงปฏิเสธเขาคงเสียใจ] 

 ‘แต#...ริว’ 
 [เรน ที่กูเตือนเพราะกูคิดว#ามึงเล#นเกมเดียวกับเขาไม#ได" แต#ถ"าวันน้ี
เขากล"าเดินมาขอโอกาส เดินมาบอกว#าเขาไม#ได"จะพามึงเข"าไปอยู#จุดน้ัน
เหมือนคนอื่น และสิ่งที่เขากำลังทำอยู#ทำให"มึงมีความสุข กูคิดว#าไม#ได"ผิด
อะไรนะ ถ"ามึงจะลองให"โอกาสเขาดู] 

‘…’ 
[ถ"าวันหน่ึงเขาไม#ได"ดีอย#างท่ีสัญญา มึงก็แค#เดินออกมา...แค#น้ันเอง] 
‘มึงไม#โกรธกูเหรอ’ 
[กูจะโกรธมึงทำไม ไร"เหตุผลเหี้ย ๆ กูขอแค#อย#างเดียว ขอให"มึงรัก

ตัวเองเยอะ ๆ กูเชื่อว#าถ"าเรารักตัวเองมากพอ เราจะไม#ปล#อยให"ใครก็ตาม
เข"ามาทำร"ายตัวเราเอง] 

‘ขอบคุณนะริว’ 
[ไม#ต"องมาขอบคุณกู ไปขอบคุณว#าที่ผัวมึงโน#น คนที่ทำให"มึงตาเย้ิม

เหมือนคนเมากัญชาน#ะ] 

‘กูเปล#า’ 
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[งั้นไอ"คนหน"าบานตอนเขาพาไปแดกของอร#อย แหกปากหัวเราะ
เป'นเด็กป&ญญาอ#อนตอนเขาแกว#งชิงช"าให"น่ีไม#ใช#มึงอะเนอะ กูว#าสายตากูก็ไม#
สั้นนี่หว#า] 

‘มึงแอบตามกูเหรอริว’ 
[อ"อเรน กูฝากไปแนะนำพี่ธามหน#อยสิ กูว#าฟ-ล!มรถมันสว#างไปนิด

หน่ึง เพ่ิมอีกสักหน#อยน#าจะดี แค#นี้นะ...บาย] 

‘ชิริว ไอ"ริว...’ ตรู/ด ๆ ๆ เขาแหกปากเรียกชิริวตอนที่มันตัดสายใส#
เขา 

โว/ยยย วันนี้มันวันอะไรของไอ"เรนวะ หน"าร"อนตัวร"อนไปหมดแล"ว
เน่ีย  

เขาสะบัดหัวไล#ความฟุ%งซ#านออกจากสมองซึ่งมีรอยหยักอยู#เพียง
น"อยนิด ใช#...เขาจะต"องมีสติ ต"องมีสติ ต"องมีสติ อย#าปล#อยให"ป$ศาจตัวโต
ชื่อธามแฝงตัวเข"ามาเกาะกินจิตใจเสียหมด 

หายใจเข"าลึก หายใจออกยาว เห"อ...แต#ยากจัง !!! 
 

หลังจากเรียกสติสะตังกลับมาสถิตกับตัวแล"ว เขาก็นึกได"ว#าในตอนน้ี
นอกจากธามแล"วยังต"องมีพ้ืนท่ีให"กับเร่ืองอ่ืน ๆ ด"วย เร่ืองอ่ืนท่ีว#าก็อย#างเช#น
เร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ นั่นแหละ ไอ"ลำพังค#าเทอมน#ะไม#เท#าไหร#หรอก เพราะเขา
ได"ทุนเต็มจำนวนตั้งแต#เริ่มขึ้นชั้นมัธยมจนกว#าจะจบปริญญาตรี หรือถ"าเขา
อยากจะเรียนต#อปริญญาโท ปริญญาเอก เขาก็ได"รับการสนับสนุนอย#าง
เต็มท่ี 
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 แต#ก็ควรหาค#าใช"จ#ายอ่ืนไว"สำรองบ"าง เพราะนอกจากค#าเทอมก็ยังมี
ค#ากินค#าอยู# ไหนจะค#ากิจกรรม ค#าอะไรต#อมิอะไรจิปาถะ เงินเก็บท่ียายท้ิงไว"
ให"ติดตัวก็เร่ิมร#อยหรอลง หากไม#คิดหามาเติมสักวันมันก็คงหมดไป 

 คิดได"ดังนั้นสมองก็สั่งให"สองมือเป-ดคอมพิวเตอร!โน/ตบุ/กเครื่องเก#ง
ของตัวเองข้ึน น้ิวเรียวเร่ิมคลิกเมาส!เข"าแอปพลิเคช่ันเฟสบุ/ก 

 ถึงแม"ชีวีนธรจะไม#ได"มีผลการเรียนเป'นเลิศจนโดดเด#นกว#าคนทั่วไป 
แต#เขาก็ถูกพร่ำสอนให"เห็นความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอด ยายเป'น
ทั้งกำลังใจและแรงผลักดันสำคัญที่ทำให"เขาเอาใจใส#การเรียนจนทำให"ผล
การเรียนของเขาอยู#ในเกณฑ!ดี  

มันก็ดีเท#าที่เด็กคนหนึ่งจะทำได"จากการเรียนรู"ในห"องเพียงอย#าง
เดียว ชีวันธรไม#มีโอกาสได"กวดวิชาตามสถาบันแบบที่เพื่อนหลายคนทำกัน  

ถึงแม"ว#ายายจะสนับสนุนเขา แต#นั่นมันก็ยังคงสิ้นเปลืองเกินกำลังของสอง
ยายหลาน 

 ชีวันธรจึงจำเป'นต"องตั้งใจเรียนให"มากตอนครูสอน อาศัยทบทวน
หนังสือทุกคืนก#อนนอน บางเรื่องที่เขาไม#สามารถทำความเข"าใจด"วยตัวเอง
จริง ๆ เขาก็ใช"วิธีขอคำแนะนำจากครูเพิ่มเติมช#วงพักกลางวันหรือหลังเลิก
เรียน 

 ทั้งหมดที่ว#ามานี้ ทำให"เขามีความรู"ไม#น"อยหน"ากว#าเพื่อนที่ไปเรียน
กวดวิชามากนัก …ความรู"ไม#ได"ด"อยกว#ากันมากสักเท#าไหร# ถ"าเทียบกับเม็ด
เงินท่ีต"องสูญเสียไป 
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 เหนือสิ ่งอื ่นใด วิชาโปรดของเขาอย#างวิชาเลข เขาก็ทำมันได"ดี
ประมาณหนึ่ง เพราะฉะนั้นเขาจึงใช"สกิลนี้หารายได"โดยการเป'นติวเตอร!มา
ต้ังแต#เพ่ิงเร่ิมข้ึนมัธยมปลายได"ไม#ก่ีเดือน 

 ตอนอยู#ม.ปลายก็สอนน"องม.ต"น ตอนนี้อยู#มหาวิทยาลัยก็มีความรู"
มากพอให"สอนน"องม.ปลาย 

 ว#าแล"วอดีตติวเตอร!ก็เริ่มค"นหานักเรียนที่สนใจเพื่อพาตัวเองกลับ
เข"าสู#วัฏจักรเดิมอีกคร้ัง 
 สมัยนี้การสอนพิเศษแบบตัวต#อตัวแพร#กระจายเป'นวงกว"าง เขา
สามารถค"นหาผู"ที่สนใจผ#านโลกออนไลน!ได"ไม#ยาก เมื่อความต"องการมีมาก
ข้ึน ก็ย#อมมีคนทำหน"าท่ีเป'นตัวกลางในการรวบรวมรายชื่อและเบอร!โทรของ
ทั้งนักเรียนและติวเตอร!มาไว"ในมืออย#างเป'นระบบระเบียบ 

 เหมือนเกมจับคู# เราก็แค#หาคนที่ความต"องการตรงกันกับเรา คนท่ี
ต"องการเรียนวิชาท่ีเราอยากสอน ในท่ีท่ีท้ังเราและเขาต#างก็สะดวก  

ติวเตอร!ได"เงิน ส#วนนักเรียนได"ความรู" วิน-วินกันท้ังคู#  
 

 งานด#วน สนใจอินบ็อกซ! 
นักเรียน  >> น"องฝาแฝดชาย-หญิง 
วิชา  >> เลข 

สถานท่ีสอน >> บ"านน"อง ซอยxxx 

เวลา  >> เสาร!และอาทิตย! 10.00 น. – 12.00 น. 

ค#าตอบแทน   >> 1,000 บาท / 2 ชม. 
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แล"วเขาก็สะดุดตากับโพสต!หาติวเตอร!วิชาเลขแบบท่ีเขาถนัด  
โอ"โห ค#าตอบแทนก็ดีชะมัด ยิงป*นนัดเดียวได"นก 2 ตัว สอนรอบ

เดียวได"ค#าตอบแทนคูณ 2 สถานท่ีก็ไม#ไกลจากหอพักของเขา  
ไม#รอช"า ชีวันธรคลิกเข"าไปยังโปรไฟล!ของคนที่เรียกตัวเองว#าผู"

แนะนำงาน แต#เขาจะเรียกคนพวกนั้นว#านายหน"า ซึ่งมีหน"าที่แบบที่เขาได"
อธิบายไปน่ันแหละ 

เขาตัดสินใจส#งข"อความผ#านอินบ็อกซ!เพื่อสอบถามรายละเอียดอีก
ครั้ง ถ"าตกลงกันด"วยความพอใจทั้ง 2 ฝ,ายแล"ว ชีวันธรก็แค#จ#ายค#าแนะนำ
นักเรียนให"กับเจ"าของโพสต! ส#วนเขาก็จะได"เบอร!ติดต#อหรือช#องทางการ
ติดต#อของนักเรียนมาไว"ในมือ 

อย#างไรก็ตาม ก#อนจะจ#ายเงินให"กับใคร เขาต"องมั่นใจแล"วว#าคนคน
นั้นไม#ใช#มิจฉาชีพ ก็นะ...เด๋ียวน้ีมิจฉาชีพแทรกตัวไปในทุกวงการ  

บางคนคิดว#าเงินเล็กน"อย จะไปแจ"งความดำเนินคดีก็เสียเวลาชีวิต 
แต#ลองคิดดูสิ หลาย ๆ คน หลาย ๆ เคส ก็เป'นเงินก"อนใหญ#อยู#เหมือนกันนะ 
ยิ่งเราเพิกเฉยคนพวกน้ีก็จะย่ิงได"ใจ 

ถึงอย#างน้ันก็เถอะ แม"ว#าชีวันธรจะเป'นพวกรักความยุติธรรมมากแค#
ไหน เขาก็ไม#ได"มีเวลาและมีเงินทองมากพอที่จะทำหน"าที ่พิทักษ!ความ
ยุติธรรมให"ชาวโลก สิ่งที่ทำได"ในตอนนี้คือปกป%องตัวเอง และคอยหยิบย่ืน
ความช#วยเหลือเม่ือมีใครสักคนร"องขอ  
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‘สวัสดีครับ ผมสนใจงานสอนเลข น"อง ม.6 ที่ซอย xx ครับ’ ชีวันธร
เป-ดประเด็นเอาไว" ก#อนจะส#งข"อมูลการศึกษา และประสบการณ!การสอน
ของเขาให"กับนายหน"า 

ประสบการณ!การสอนเป'นเหมือนตัวเบิกทางที่ดี  ยิ ่งถ"าเคยสอน
นักเรียนให"สอบเข"ามหาวิทยาลัยดัง ๆ ได"แล"ว ยิ่งมีโอกาสได"งานสูง เพราะ
นั่นจะทำให"คนเห็นว#า เขามีศักยภาพมากพอที่จะสอนผู "เรียนให"ประสบ
ความสำเร็จตามเป%าหมายท่ีตั้งไว" 

เมื่อส#งรายละเอียดเรียบร"อยแล"วก็ตั้งท#าเตรียมตัวอาบน้ำคร#าเวลา
ระหว#างรอคำตอบ แต#ยังไม#ทันขยับ ก็มีแจ"งเตือนจากแมสเซนเจอร!เฟสบุ/
กข้ึนมาเสียก#อน 

‘สวัสดีครับ ผมได"ส#งประวัติให"น"องพิจารณาแล"วนะครับ ถ"ามีความ
คืบหน"ายังไง เด๋ียวผมจะติดต#อกลับนะครับ’ 

‘ขอบคุณครับ’ หลังจากเสร็จสิ ้นกระบวนการนี ้ ก็รอแค#ผู "เรียน
คอนเฟ-ร!มกลับว#าสนใจจะเรียนกับเขาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล#าว
หรือไม# ถ"าสนใจ ก็แปลว#าเขาจะมีรายได"เพ่ิมข้ึนมาอีกทาง 

คราวนี้ก็ได"เวลาอาบน้ำอาบท#า พักผ#อนได"แล"ว พรุ#งนี้เขามีเรียน
ต้ังแต# 9 โมงเช"า และวันนี้แบตเตอร่ีในตัวเขาใกล"หมดเต็มที เร่ืองอ่ืน...ปล#อย
ให"เป'นเรื่องของวันพรุ#งน้ีก็แล"วกัน 

 

 “เพื่อน มีติวเตอร!ติดต#อกลับมาบ"างแล"วนะ น่ี ๆ ... แพงสนใจพี่คน
นี้อะ เพื่อนว#าไง” เด็กสาวหน"าตาจิ้มลิ้มผมยาวประบ#า ยื่นโทรศัพท!ของตน
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ให"พ่ีชายฝาแฝดเพ่ือถามความคิดเห็น ผู"อาวุโสกว#าไม#ก่ีนาทีรับมือถือของน"อง
มาไว"ในมือ ก"มหน"าอ#านข"อความคร#าว ๆ ข"อความที่เห็นประกอบด"วยชื่อ 
นามสกุล ประวัติการศึกษา และประวัติการสอน  
 “นายชีวันธร พงษ!พิสุทธิ์ ชื ่อเล#นชื่อเรน ป&จจุบันศึกษาอยู #คณะ
บริหารธุรกิจ ป$ 3 มหาวิทยาลัย XX ... อืม พี่เขาก็ผ#านงานสอนมาเยอะอยู#
หรอกนะแพง แต#จะให"คนเรียนบริหารมาสอนเลขเนี่ยนะ เพื่อนว#าให"คน
เรียนตรงสายมาสอนไม#ดีกว#าเหรอ” 

 “แต#แพงอยากเรียนบริหารท่ีมหา’ลัยนี้พอดี วิชาเลข ม. ปลายพ่ีเขา
ก็น#าจะสอนได"แหละ ดีไม#ดี แพงอาจจะขอคำแนะนำเรื่องสอบเข"ามหา’ลัย
เลยด"วย”  
 “อ"อเหรอ งั ้นก็แล"วแต#แพงเลยแล"วกัน เพื่อนไม#ติดอะไรอยู#แล"ว 
ยอมเรียนด"วยน่ีก็เพราะคุณแม#ขอหรอก” 

 “แพงอยากให"คุณแม#มาได"ยินที่พระเพื่อนพูดจริงจริ๊ง พ#อลูกชายหัว
แก"วหัวแหวนของคุณแม# ความจริงแล"วก็แค#เรียนเพื่อไม#ให"โดนคุณแม#บ#น” 
พระแพงเย"าพ่ีชายของเธออย#างไม#จริงจังนัก  
 “ขี้ฟ%อง!! ตัวเองก็ใช#ย#อยที่ไหน คุณพ#อยังไม#รู"สินะ เรื่องที่ไปต#อปาก
ต#อคำกับอาจารย!สอนเลขจนถูกเหม็นข้ีหน"า แล"วตัวเองก็พลอยต"องโดดเรียน
จนตามไม#ทันคนอ่ืน”  
 ว#ากันว#าลูกชายเป'นลูกของแม# ลูกสาวเป'นลูกของพ#อ คงจะเป'นจริง
อย#างท่ีพูดกัน ข"อน้ีพิสูจน!ได"จากบ"าน ‘เสรีไพศาล’ นี่เอง 
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 ‘คุณพรต เสรีไพศาล’ ผู"เป'นพ#อรักลูกสาวฝาแฝดคนน"องดั่งแก"วตา
ดวงใจ ในขณะท่ีภรรยาของเขา ‘คุณขวัญชีวา เสรีไพศาล’ ก็ประคบประหงม
ลูกชายฝาแฝดคนพ่ีชนิดท่ีว#าริ้นไม#ให"ไต#ไรไม#ให"ตอม 

 ถึงอย#างนั้น ทั้งพ#อและแม#ต#างก็รักและหวังดีกับลูก ๆ ทั้งสองอย#าง
เท#าเทียม ด"วยฐานะทางบ"านท่ีร่ำรวยจากการทำธุรกิจรับเหมาก#อสร"าง ทำให"
เด็กทั้งสองได"ทุกอย#างที่ปรารถนา ใช"ชีวิตอยู#ในสังคมที่มีคุณภาพ ได"รับ
การศึกษาที่ดี ได"รับการเลี้ยงดูด"วยความรักความเอาใจใส#จากทั้งพ#อและแม#
รวมถึงคนรอบ ๆ ข"าง เด็กท้ังสองจึงกลายเด็กท่ีสมบูรณ!แบบอย#างท่ีสุด 

 ไม#ว#าจะรูปร#างหน"าตา ผิวพรรณ นิสัยใจคอ กิริยามารยาท ทุกส่ิงใน
ตัวของพระเพื่อนและพระแพงถูกหล#อหลอมมาจากความพร"อมของพ#อกับ
แม#อย#างแท"จริง 
 “แหม แพงก็พูดเล#นไปอย#างนั้นเอง แพงจะไปกล"าฟ%องคุณแม#ได"
ยังไงกันเล#า ก็แพงน#ะรักเพ่ือนที่สุดในโลกเลย ใครจะไปทำลง” 

 “แต#เพ่ือนไม#รักแพงหรอกนะ” 

 “จริงอะ ถ"าไม#รักแพง แล"วเพ่ือนรักใคร” 

 “ตอนนี้ก็ยังไม#ได"รักใครเป'นพิเศษ ถ"าแพงทำตัวว#าง#ายกว#านี้ เพื่อน
จะแบ#งความรักให"หน#อยหนึ่ง” พระแพงขยับกายเข"าใกล"พี่ชาย ยื่นหน"าเข"า
หาแก"มก#อนจะจรดริมฝ$ปากลงไปอย#างรวดเร็ว 

 จุ/บ 

 “รักแพงหน#อยน/า”  
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เพราะเป'นพี่น"องที่สนิทกัน ทั้งพระเพื่อนและพระแพงรวมถึงคนใน
ครอบครัวจึงกล"าแสดงความรักออกมาอย#างไม#เขินอายเหมือนบ"านอ่ืน 

“ก็ได" ๆ ฮะฮะฮะ” เสียงหัวเราะดังประสานกันพร"อม ๆ กับที่คุณ
ขวัญชีวาและคุณพรตเดินเข"ามายังห"องโถงซ่ึงท้ังคู#นั่งเล#นอยู#ก#อนแล"ว 

“ไง หัวเราะเสียงใสกันเลยนะพวกเราน#ะ” คุณพรตเอ#ยทักทายลูก 
ๆ พระแพงปร่ีเข"าสวมกอดผู"เป'นพ#อ 

“คุณพ#อ เพื่อนบอกว#าเพื่อนไม#รักแพง แพงสงสัยว#าเพื่อนต"องแอบ
ไปรักหนุ#มคนไหนแน# ๆ เลยค#ะ” 

“อะไรแพง เพ่ือนก็รักนิดหน่ึงแล"วไง” 

“ก็อยากให"รักเยอะ ๆ ไม#ได"เหรอ” 

“ง้ันแบ#งให"อีกนิดหน่ึงก็ได"” 

“เห็นม้ัยคะคุณพ#อ แพงได"รับแค#เศษเส้ียวความรักท่ีเหลือจากคนอ่ืน
เอง เพื่อนนิสัยไม#ดีเลย ไม#เห็นเหมือนแพง แพงรักเพื่อนมากกว#าใครเลยนะ 
ถ"าแพงมีแฟน แพงก็จะรักแฟนให"น"อยกว#าเพ่ือนอีก” 

“ฮะฮะ เราน่ีนะ” คุณพรตกอดรัดลูกสาวช#างฟ%องแน#นข้ึน พลางหัน
ไปถามลูกชายบ"าง “แล"วไหน เราเอาความรักของเราไปให"หนุ#มที่ไหน อย#าง
นี้จะเหลือให"พ#อกับแม#บ"างม้ัย” 

“ไม#มีหนุ#มที่ไหนทั้งนั้นแหละครับ เพื่อนก็หยอกแพงเล#น ก็แพง
จะฟะ...” เกือบจะหลุดปากต#อหน"าแม#แล"วม้ัยล#ะ 

“ไหนพระแพงจะทำอะไรพี่ครับ” คุณขวัญโดดเข"าร#วมวงสนทนา
ของพ#อลูกบ"าง 
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“เปล#าครับ อ"อ คุณแม# เพ่ือนกับแพงหาติวเตอร!มาติวเลขได"แล"วนะ
ครับ” พระแพงอมย้ิมเม่ือรู"ทันว#าพ่ีชายรีบเปลี่ยนเรื่องเพราะอะไร ฝ,ายน้ันคง
กลัวจะโดนคุณแม#ดุท่ีทำตัวเกเรไม#ตั้งใจเรียนให"สมกับที่คุณแม#เฝ%าชื่นชมไม#
เว"นแต#ละวัน พูดประโยคหนึ่งก็ชมประโยคหนึ่ง ลูกชายแม#เก#งอย#างนั้น ดี
อย#างน้ี 

คุณแม#จะรู"มั้ยนะว#าลูกชายคนโปรดน#ะ วัน ๆ ก็เอาแต#รวมกลุ#มกับ
เพื่อนเล#นเกมหามรุ#งหามค่ำ ที่เห็นว#ารีบเข"าห"องแต#หัววัน พระเพ่ือนไม#ได"
นอนเร็วหรือทบทวนบทเรียนแบบท่ีคุณแม#เข"าใจหรอก...รายน้ันนัดกับเพ่ือน
ตีดอทจนตีสองตีสามแทบทุกคืน  

ถึงแม"ว#าพระเพื่อนจะแสดงจุดยืนเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวเอง
อย#างชัดเจนตั้งแต#เพิ่งขึ้นมัธยม แต#พระเพื่อนก็เป'นเด็กผู"ชายคนหนึ่ง มีเกเร
บ"างก็นับเป'นเร่ืองปกติ 

เวลาอยู#โรงเรียน ทั้งพระเพื ่อนและพระแพงไม#ได"ไปไหนมาไหน
ด"วยกันตลอดเวลา ทั้งคู#ต#างมีเพื่อนคนละกลุ#ม สังคมคนละแบบ แต#เมื่ออยู#
บ"าน ทั้งสองจะสนิทและรู"ใจกันท่ีสุด 

“ก็ดีแล"วครับ เร่ิมเรียนเม่ือไหร#ล#ะ” คุณขวัญชีวาถามลูกชาย 

“ยังไม#ได"ตกลงรายละเอียดกันเลยค#ะ แต#แพงอยากจะเริ่มเรียนเลย
ค#ะ สักเสาร! – อาทิตย!น้ีเลยดีม้ัยอะเพ่ือน?” พระแพงซ่ึงรู"รายละเอียดและให"
ความสนใจการเรียนพิเศษมากกว#าพี่ชาย จึงเป'นคนออกตัวพร"อมกับถาม
ความเห็น 

“แล"วแต#แพงก็แล"วกัน เอายังไงก็บอกเพ่ือนด"วย” 
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“ง้ันก็ตกลงตามน้ัน” 

“โอเคจ"ะลูก มีอะไรก็บอกแม#ก็แล"วกัน แต#ว#าวันนี้แม#ขอตัวขึ้นไป
อาบน้ำก#อนนะคะ เด็ก ๆ ก็แยกย"ายได"แล"วค#ะ เด๋ียวพรุ#งน้ีตื่นสาย”  

“กู/ดไนท!ค#ะคุณแม#” ก#อนจะหันมาหอมแก"มผู"เป'นพ#อฟอดใหญ# “ฝ&น
ดีนะคะคุณพ#อ” 

“กู/ดไนท!ครับแม# พ#อด"วยนะครับ”  
“ฝ&นดีครับทั้งคู#เลย ไป ๆ แยกย"ายได"แล"ว หมดเวลาสนุกแล"วครับ” 

คุณพรตไล#ลูกสาวและลูกชายให"ไปพักผ#อนเพื ่อเตรียมตัวไปโรงเรียนใน
วันรุ#งข้ึน 

ถึงแม"ว#าทั้งเขาและภรรยาจะไม#ค#อยมีเวลาให"ทั้งลูกสาวและลูกชาย
มากนัก ด"วยธุรกิจซึ่งกำลังไปได"ดี และกิจกรรมทางสังคมที่เขาและภรรยา
จำต"องออกหน"าเพ่ือรักษาความสัมพันธ!อันดีงามกับเพื่อนร#วมวงการธุรกิจ 
ซึ่งจะเอื้ออำนวยต#อกิจการของพวกเขา ถึงอย#างนั้นเขาพยายามอย#างที่สดุท่ี
จะจัดสรรเวลาให"ลูก ๆ ในแต#ละวัน ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม#ทำให"
การพูดคุยภายในครอบครัวเป'นเรื่องที่ง#ายขึ้น ครอบครัวของเขาจึงสนิทชิด
เชื้อกันอยู#เสมอ  

เขาไม#สามารถท้ิงธุรกิจเพื่อเอาเวลามาอยู#กับลูก ๆ ได" ทั้งหมดท่ี 

เขาทำก็เพื่อความเป'นอยู#ที่ดีของลูก ทว#าเป'นความโชคดีของเขากับภรรยา  
ที่ลูก ๆ เองก็ไม#ได"เรียกร"องจนทำให"เขารู"สึกว#าส่ิงท่ีเขาหยิบย่ืนยังไม#เพียงพอ 
เด็กสองคนไม#เคยทำให"เขาหนักใจเลยสักครั้ง แค#นี้ก็เพียงพอแล"วที่คนเป'น
พ#อแม#ต"องการ  
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 7 

 

 “มึงจะไปไหนต#ออะไอ"เตี ้ย” ชิริวเอ#ยปากถามเพื่อนรักหลังจากท่ี
อาจารย!เอ#ยปากจบคลาสเรียน 

 “วันนี้กูรีบกลับห"อง จะไปทบทวนวิชาเลขสักหน#อย เอ"อ...กูบอกมึง
ไปหรือยังว#ากูรับสอนพิเศษวันเสาร! อาทิตย!อะ” 

 “ไม#น่ี ยังไม#ได"บอก” 

 “โอเค ถือว#ากูบอกมึงเลยแล"วกันนะ” 

 “เออ สอนใครวะ” 

 “น"อง ม.6 โรงเรียน YY” 

 “โอ"โห โรงเรียนลูกคนรวย ลูกคุณหนูเสียด"วย ผู"หญิงหรือผู"ชายอะ
มึง ถ"าเป'นผู"หญิงน#ารัก ๆ ติดต#อให"กูด"วยนะ” 

 “นั่นเด็กมัธยมนะมึง” 

 “มึงก็อย#าไปคิดแบบนั้น อีกไม#กี่เดือนก็เข"ามหา’ลัยแล"ว หยวนได"ก็
หยวนสิเรน” 

 “มึงนี่มัน...” ไม#รู"จะสรรหาคำไหนมาด#า ชิริวก็คือชิริวนั่นแหละ ม#อ
ได"ตลอดเวลา 
 “ฮะฮะ แล"วนี่กลับยังไง?” 

 “ก็เดินสิ กูมีขาม้ัยล#ะริว”  
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 “ใครจะไปรู" เห็นพักนี้มีคนตามรับตามส#ง ... นั่นไง กูพูดยังไม#ทัน
ขาดคำ เดินมาโน#นแล"ว” ชิริวพยักพเยิดไปทางหน"าห"อง ชีวันธรมองตาม
สายตาของเพ่ือนเพ่ือพบกับร#างสูงใหญ#ของรุ#นพ่ีป$ 4 

 “หวัดดีพี่ธาม มาทำไรครับ” รุ#นน"องตัวสูงเอ#ยทักทายพร"อมกับต้ัง
คำถามแบบท่ีธามคิดว#ามีเจตนาแซวมากกว#าต"องการคำตอบ 

 “มารับเรน” 

 “อ"าวไอ"เตี้ย ไหนมึงบอกว#ามึงมีขาไง แล"วนี่คือขาด"วนแล"วเหรอ” 
ก"มหน"ามองขาเพ่ือน ขมวดค้ิวเหมือนสงสัย ท#าทางยียวนชวนให"ถวายบาทา 

 “มึงจะกวนตีนกูทำไมริว” 

 “ฮะฮะฮ#า มึงเป'นคนพูดเองนะ” 

 “ไอ"ริว!!”  
 “เอ"า ๆ กูไปละ ไม#อยากเป'น ก ข ค อ"อ!! เรน พรุ#งนี้มึงสอนเสร็จก่ี
โมง เผ่ือกูจะแวะไปเอาหนังสือท่ีห"องมึง” 

 “เท่ียง ๆ ก็คงเสร็จแล"ว มึงมาถึงห"องกูสักบ#ายโมงแล"วกัน” 

 “โอเค อย#าลืมติดต#อลูกคุณหนูให"กูนะ เพ่ือนโสดโปรดจีบ ไปละครับ 
เจอกันครับพ่ี” ประโยคแรกหันมากวนประสาทเพื่อนต#อ ส#วนประโยคหลัง
หันไปกล#าวลารุ#นพ่ี 

 “กลับกันเถอะเรน อยากกินอะไรม้ัย” 

 “กินข"าวราดแกงหน"าหอก็ได"ครับ ง#ายดี” 

 “โอเค ปะ...” ธามปล#อยให"ชีวันธรเดินนำหน"าไปยังลานจอดรถ  
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2-3 วันมานี ้เขาพยายามพาตัวเองมาให"ชีวันธรเห็นหน"าบ#อย ๆ 
เท#าที่เวลาของเขาจะเอื้ออำนวย ไม#ใช#แค#อยากเอาชนะใจเท#านั้น แต#ตัวเขา
เองก็คิดถึงคนตรงหน"าด"วย ถ"าเป'นไปได"ก็อยากจะอยู#ใกล" ๆ ตลอดเวลาเลย
ด"วยซ้ำ  

อาการท#าจะหนักหนาเอาการเหมือนกันนะเน่ีย 

 “เห็นริวบอกว#าเรนจะไปสอน?”  
 “อ"อ ครับ ผมว#าง ๆ ก็เลยรับจ็อบเสริมน#ะ” 

 “เพิ่งรู"ว#าเรนก็สอนหนังสือได"ด"วย” มือเรียวเอื้อมไปข"างหน"าหมาย
จะเป-ดประตูรถแต#ช"ากว#าเจ"าของฝ,ามือหนาเพียงเส้ียววินาที 

 ชีวันธรชะงัก เขาไม#เคยชินต#อการปฏิบัติตัวของธามเท#าไร ช#วยทำ
เหมือนเขาเป'นคนปกติหน#อยไม#ได"หรือไง เขาเองก็ผู"ชายนะ ที่สำคัญไม#ได"
เป'นง#อยสักหน#อย ทำแบบน้ีเขาก็วางตัวไม#ค#อยถูก 

 “แล"วคุณครูคนเก#งจะไปสอนนักเรียนท่ีไหนครับ” 

 “อย#าเรียกว#าครูเลยครับ ผมไม#ได"เก#งขนาดน้ัน” 

 “เก#งขนาดนั้นแหละ ว#าแต#ตอบพี่ได"หรือยังว#าจะไปสอนนักเรียนท่ี
ไหน” 

 “เป'นน"อง ม. ปลายน#ะครับ ผมก็ยังไม#เคยเห็นหน"าเลย แต#คุยกัน
ผ#านเฟสบุ/ก” 

 “หืม?” ธามขมวดค้ิวกับคำตอบของคุณครู  
 “ติดต#อผ#านนายหน"าน#ะครับ พรุ#งน้ีจะได"เจอกันคร้ังแรก” 

 “ไปสอนท่ีไหน พ่ีเคยเห็นเขานัดติวกันตามร"านกาแฟใช#ม้ัย” 



- 91 - 

 

 “แบบนั้นก็ใช#ครับ แต#น"องให"เข"าไปสอนท่ีบ"านของน"องเลย” 

 “ไม#โอเคเลย พ่ีว#าไม#โอเค” เขาส#ายหัว 

 “โอเคสิครับ ดีซะอีกจะได"ไม#ต"องซื้อกาแฟ เดี๋ยวนี้แก"วละเฉียดร"อย
แล"วด"วย” 

 “แบบนี้จะไว"ใจได"หรือเปล#า” ไปตกปากรับคำกับใครก็ไม#รู" มีตัวตน
จริงหรือเปล#า อาจจะเป'นนักเรียนจริง ๆ หรือไม#ใช#ก็ได" แล"วไปอยู#ในสถานท่ี
ที่ไม#เคยรู"จัก ถ"าเกิดอะไรข้ึนมาจะทำยังไง 
 “ฮะฮะ พี่ธามนี่ขี้ระแวงนะครับ” เสียงกลั้วหัวเราะของชีวันธรทำ
ให"ธามมีสติขึ้นมาได"  

นี่เขาเผลอตัวเป'นกังวลกับทุกเรื่องของเจ"าแก"มย"อยมากเกินไป แต#
ก#อนแต#ไรชีวันธรก็เอาตัวรอดมาได" แต#ก็นั่นแหละเม่ือก#อนชีวันธรอาจจะไม#มี
ใคร แต#ตอนน้ีชีวันธรมีเขา เขารักของเขา เขาเป'นห#วงของเขาก็ถูกต"องแล"ว 

 “ปกติก็ไม#นะ”  
 “แล"วนี่ไม#ปกติยังไง” พูดได"เหรอว#าพอเป'นเรื ่องของเจ"าตัวมันก็
กลายเป'นเรื่องพิเศษไปเสียหมด คิดมากเป'นพิเศษ กังวลเป'นพิเศษ เป'นห#วง
เป'นพิเศษ... พูดไปก็จะหาว#าเขาเว#อร!อีก 

 “ช#างเถอะ เด๋ียวพรุ#งน้ีพี่มารับแล"วกัน” 

 “ผมไปเองดีกว#า วันหยุดท้ังที พ่ีธามจะได"ตื่นสายหน#อย”  
 “เด๋ียวพ่ีมารับครับเรน” ธามยังคงยืนยันหนักแน#น 

 “พ่ีธามมม”  
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 “เดี๋ยวพี่มารับครับเรน” เสียงปรามอย#างอ#อนใจไม#ได"มีผลอะไรกับ
การตัดสินใจของธาม ถ"าเรื่องไหนยอมได"ธามก็ยอมให" แต#กับเรื่องนี้เขายอม
ไม#ได"จริง ๆ  
 ถ"าไม#ได"เห็นกับหูกับตาว#าปลอดภัย เขาไม#ไว"ใจใครหน"าไหนทั้งน้ัน 
ชีวันธรของเขามีคนเดียวในโลกนะ ถ"าเป'นอะไรไปข้ึนมาเขาจะทำยังไง  
 “...” 

 “ถึงแล"ว ลงมาเถอะเรน พี่หิวแทบจะกินช"างได"ทั้งตัว” ธามเปลี่ยน
เรื่องเมื่อเขารู"ตัวดีว#า ต#อให"ชีวันธรหาเหตุผลร"อยแปดพันอย#างขึ้นมาก็ไม#ได"
ทำให"เขาหายห#วงหรอก  
 “ไม#ได"กินข"าวเช"าเหรอครับ?” 

 “อ้ือ” 

 “มื้อเช"าสำคัญมากเลยนะ งานวิจัยบอกว#าการไม#กินข"าวเช"าเส่ียงต#อ
การเป'นโรคโน#นน่ีนั่นต้ังเยอะแยะ” 

 “รู"” 

 “รู"แล"วทำไมยังทำล#ะครับ” 

 “มันไม#ค#อยหิว” 

 ขายาว ๆ ก"าวลงจากรถก#อนเดินนำเข"าร"านข"าวราดแกงท่ีหลัง ๆ มา
นี่เป'นร"านประจำของเขาไปแล"ว 

 “ป%าครับ ขอพะแนงหมูกับไข#ดาวครับ” เขาสั่งข"าวราดกับ 2 อย#าง
ง#าย ๆ ป%าเจ"าของร"านยิ้มรับก#อนจะหันไปตักข"าวใส#จาน ราดด"วยพะแนงหมู
หน"าตาน#ากิน คีบไข#ดาวโปะทับมาอีกที  
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 “เอ"า นี่จ"ะ ...” ยื่นข"าวราดแกงจานโตให"เขาแล"วหันไปทักทายกับ
ชีวันธรอย#างเป'นกันเอง “วันนี้มีหลายอย#างเลยน"องเรน แกงส"มชะอมกุ"งก็มี
นะ” 

 “เอ ง้ันของเรนขอเป'นแกงส"มชะอมกุ"ง กับ...”  
 “ไข#เจียวหอมใหญ#”  
 “ใช#ครับ ป%ารู"ใจอีกแล"ว” 

 “เอ"า น่ีจ"า ไม#พอบอกได"เลยนะน"องเรน” 

 “ขอบคุณครับ” ชีวันธรรับจานข"าวจากป%าคนขายก#อนจะเดินตาม
ร#างสูงใหญ#ไปน่ังมุมประจำ 
 ข"าวแกงที่นี่ราคาถูก คุณภาพค#อนข"างดี อย#างแกงส"มชะอมกุ"ง ก็ได"
กุ"ง 2 ตัวกลาง ๆ ราคาถูกแบบนี้ ถ"าใช"วัตถุดิบชั้นเลิศร"านก็คงอยู#ไม#ไหว ขอ
แค#รสชาติอาหารไม#แย#และสะอาดถูกหลักอนามัย เท#านี้ก็ถือว#าคุ"มกับราคา
แล"ว 

 ตากลมโตเหลือบมองคนตรงข"ามที ่ต ักอาหารเข "าปากอย #าง
เอร็ดอร#อย เสื้อเชิ้ตสีขาวที่เขาสวมอยู#นั้นเป$ยกชื้นพอสมควร เหงื่อเม็ดโตผุด
ตามกรอบหน"าคมเข"ม  

ร"านนี้ตั้งอยู#ในตึกแถวกลางเก#ากลางใหม# พื้นที่ค#อนข"างแคบ ร#างสูง
ใหญ#จึงดูเกะกะเทอะทะไปหน#อย อากาศร"อนอบอ"าวบวกกับที ่ร"านไม#มี
เคร่ืองปรับอากาศ ทำให"ชีวันธรรู"สึกว#าคนอย#างธามไม#เหมาะกับสถานท่ีแบบ
นี้เลยสักนิด 
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แต#จะทำยังไงได" ครั้นจะไปกินร"านอาหารหรู ๆ ในห"องแอร! เงินใน
กระเป0าเขาก็ไม#เอ้ืออำนวยเท#าไร เขาไม#อยากให"ธามต"องจ#ายเงินเล้ียงเขาทุก
มื้อ ทุกวันนี้กินข"าวด"วยกันทีไร ธามก็จะแย#งจ#ายแทบทุกครั้ง นี่ดูจะเป'น
ทางออกท่ีดีท่ีสุดแล"ว  

ธามทำทุกอย#างตามแบบที่ชีวันธรทำโดยไม#เคยปริปากบ#น จะว#าไป 
เขาไม#เคยทำให"ชีวันธรรู"สึกอึดอัดใจสักคร้ัง 

หากว ันใดว ันหน ึ ่ งท ี ่ธามตระหนักได "ว #าเขาไม # เหมาะสมกับ
สภาพแวดล"อมแบบนี้ที่ชีวันธร ‘ต อง’ อยู#อาศัย ถ"าธามต"องการเดินจากไป 
ชีวันธรก็เข"าใจและเคารพการตัดสินใจของเจ"าตัว  

เขาจะไม#ตะขิดตะขวงใจเลยแม"แต#น"อย เพราะมันควรจะเป'นแบบ
นั้นมาตั้งแต#แรกด"วยซ้ำ อย#างเจ"าตัวน#ะควรจะใส#สูทผูกไทด!มีพนักงานเสิร!ฟ
อาหารชั้นยอดบนภัตตาคารท่ีสุดแล"ว 

“ไม#อร#อยเหรอเรน” ธามถามเม่ือเห็นว#าชีวันธรชะงักมือ 

“ว#าพรุ#งน้ีพี่ธามอยากกินอะไรเป'นพิเศษม้ัยครับ เด๋ียวผมเลี้ยง ฉลอง
ที่ผมได"งานใหม#” 

“มื้อนี้ยังกินไม#ทันหมด ก็คิดเรื่องกินมื้อต#อไปแล"วเหรอเราน#ะ แก"ม
ถึงได"ย"วยอยู#นี่ไง” ไม#พูดเปล#า ปลายนิ้วยาวคว"าหมับเข"าที่แก"มขาวของเด็ก
หนุ#มทันที 

ถึงปากจะพูดแบบนั้นแต#เขาก็ชอบที่คนตัวเล็กมีแก"ม เขาชอบจับ
แก"มนุ#ม ๆ ของชีวันธร บางทีก็เผลอหนักมือไปบ"างจนเจ"าตัวร"องท"วง 
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“พี่ธาม ผมเจ็บ” ชีวันธรป&ดมือที่ดึงแก"มเขาออก หน"ามุ#ยทำให"ธา
มต"องหลุดหัวเราะออกมา 

“ขอโทษ ๆ เห็นแล"วอดมันเข้ียวไม#ได"” 

“แล"วตกลงว#าพรุ#งน้ีอยากกินอะไรครับ” 

“นึกไม#ออกอะ พ่ีให"เรนเลือกดีกว#า”  
“ให"ผมเลือกผมก็พามาร"านน้ีอยู#ดี ผมไม#ค#อยรู"จักร"านอ่ืนเลยอะ”  
“ร"านนี้ก็ได"” 

“ไม#เห็นพิเศษเลย แบบน้ีก็ไม#เรียกว#าฉลองสิ” 

“ง้ันเราทำอาหารกินกันเองม้ัย เรนทำอาหารเป'นหรือเปล#า” 

“เป'นครับ เม่ือก#อนผมเคยไปทำงานร"านอาหาร แอบขโมยสูตรมาได"
เยอะแยะ” อมย้ิมด"วยความภูมิใจ “แต#ว#าห"องผมไม#มีครัวนี่สิ”  

“ซ้ืออาหารสดไปทำท่ีบ"านพ่ีม้ัย” 

“จะดีเหรอครับ?” 

“ตกลงตามน้ี” 

“แต#...พรุ#งน้ีริวจะมาเอาของท่ีห"องผม” 

“...” ธามไม#ตอบอะไร เขาล"วงมือเข"าไปในกระเป0ากางเกง หยิบ
สมาร!ตโฟนขึ้นมา ก#อนจะพิมพ!อะไรหยุกหยิกลงไป ชั่วอึดใจก็เงยหน"ามาพูด
กับคนฝ&+งตรงข"าม 

“อะ ทีนี้ก็ไม#ติดอะไรแล"ว” โชว!หน"าแชตสนทนาระหว#างเขากับชิว
ให"ชีวันธรเห็น 
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TThrm: ชิริว 

TThrm: พรุ#งน้ีเรนไม#ว#างนะ ธุระอะไรก็เอาไว"ก#อน 

TThrm: วันจันทร!ค#อยว#ากัน 

chiRYU: เด๋ียว ๆ  
chiRYU: ผมยังไม#ได"ตอบเลยนะ  
TThrm: หรือจะไม#ตกลง? 
chiRYU: ใครจะกล"าค/าบบบบบ  
TThrm : โอเค 

 

“พ่ีธามน่ีเอาแต#ใจตัวเองชะมัด” ชีวันธรส#งโทรศัพท!คืนเจ"าของ 
“ตกลงตามน้ีครับ” 

“ผมปฏิเสธไม#ได"นี่ครับ” 

“ฮะฮะฮ#า ดีมากครับ” 

“กินเถอะครับ เด๋ียวเย็นแล"วไม#อร#อย” ชีวันธรเร่ิมต"นกินข"าวอีกคร้ัง 
เห็นดังน้ันธามก็เร่ิมต"นจัดการอาหารในจานตัวเองเช#นกัน 

“งั ้นวันนี ้เราแยกย"ายนะครับ ผมอยากจะกลับไปเตรียมเนื ้อหา
สำหรับสอน ไม#ได"สอนมานานแล"ว แอบต่ืนเต"นนิดนึง”  

“พ่ีไปสะ...” พูดยังไม#ทันจบประโยคดี เสียงเข"มยานคางก็ขัดข้ึนเป'น
เชิงห"ามปราม 

“พ่ีธามมม” เอาอีกแล"ว ลากเสียงยาวใส#เขาอีกแล"ว 

“โอเคครับ เดินกลับเองได"เนอะ ถึงแล"วไลน!มาบอกพ่ีหน#อยนะ” 
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“ครับผม” คนตัวเล็กทำท#าตะเบ/ะใส#ผู"บังคับบัญชา ผู"ชายท่ีเจ"าก้ีเจ"า
การส่ังน่ันสั่งน่ี 

“ทะเล"น” เอ้ือมมือไปขย้ีหัวทุยด"วยความเอ็นดู 

“บ/ายบายครับ เจอกันพรุ#งน้ี” 

“บ/ายบายครับ” 

 

เช"าวันนี้เป'นวันแรกที่ชีวันธรเริ่มต"นกลับเข"าสู#วงการติวเตอร!อีกคร้ัง  
โชคดีที่บ"านน"องอยู#ไม#ไกลจากมหาวิทยาลัยของเขามากนัก เขาสามารถน่ัง
รถเมล!แค#ต#อเดียว แล"วน่ังวินมอเตอร!ไซด!เข"าไปอีกนิดหน#อยก็ถึงแล"ว  

วันนี้ธามอาสามารับมาส#งเขา เนื่องจากฝ,ายนั้นกังวลว#าเขาจะโดน
มิจฉาชีพหลอกลวง กังวลว#าจะเกิดอันตราย ชีวันธรอยากจะบอกธามเหลือ
เกินว#า เขาผ#านอะไรมาตั้งเยอะแยะมากมาย คนอย#างเขาเอาตัวรอดได"ไม#
อยากอยู#แล"ว เขาเองไม#มีอะไรให"ต"องเสีย ไม#มีอะไรให"ต"องห#วง ใครกันจะมา
หวังอะไรจากคนอย#างเขา 

แต#ธามก็คือธาม ถ"าลองได"ตัดสินใจไปแล"ว ธามฟ&งใครเสียท่ีไหน  
ก#อนหน"าท่ีเขาจะรู"จักเป'นการส#วนตัวกับธาม เขาก็พอจะได"ยินมาว#า

เจ"าตัวน#ะเด็ดขาด หลังจากที่เขาได"ทำความรู"จักกับธามแล"ว เขาขอเพ่ิม
กิตติศัพท!ความช#างเอาแต#ใจ ช#างเผด็จการลงไปด"วยก็แล"วกัน 

ครืด ครืดดด...  

ตายยากจริง ๆ พูดถึงยังไม#ทันขาดคำก็โทรมา 
‘ครับพ่ีธาม’ 
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‘พ่ีอยู#ข"างล#างแล"ว เรนเรียบร"อยหรือยัง’ 
‘เรียบร"อยแล"วครับ ผมกำลังลงไปครับ’ 
‘โอเคครับ’ 
ชีวันธรยัดโทรศัพท!ของตัวเองเก็บเข"ากระเป0ากางเกงยีนตัวเก#งของ

เขา คว"าเป%ขึ้นพาดบ#า จัดการป-ดน้ำป-ดไฟ สำรวจความเรียบร"อยจนมั่นใจจึง
ล็อคประตูห"องตรงไปยังชั้นล#าง 

ผู"ปกครองคนใหม#ของเขารออยู#บนรถซ่ึงสตาร!ทเคร่ืองท้ิงไว" เม่ือเป-ด
ประตูเข"าไปแอร!เย็นฉ่ำก็ปะทะเข"าใบหน"า เขาก"าวข้ึนน่ังตามความเคยชิน  

หลัง ๆมานี้ เขาน่ังรถหรูจนเคยตัวเสียแล"ว 

ธามอยู#ในชุดแปลกตาไปจากเดิม เสื้อเชิ้ตพอดีตัวลายทางสีฟ%าอ#อน
ทำให"ธามดูสะอาดสะอ"าน เข"ากันกับกางเกงยีนสีดำมีรอยขาดเล็กน"อยให"ได"
ลุคที่ดูไม#เป'นทางการมากเกินไป รวมถึงทันสมัยอยู#ในที 

เป'นอีกครั้งที่เขาบอกตัวเองว#า ธามดูดีเหลือเกิน ไม#ว#าจะอยู#ในท่ี
แบบไหน ในลุคแบบไหน เขาก็ดูโดดเด#นไปเสียหมด 

“สวัสดีครับคุณครู” เอ#ยทักทาย 

“สวัสดีครับคุณผู"ปกครอง” ทักทายกลับอย#างหยอกล"อ 

“หืม?” ครางแปลกใจ ไม#เข"าใจสรรพนามท่ีคนตัวเล็กเรียก 

“ก็พี่ธามกำลังทำตัวเป'นคุณพ#อหวงลูกชายอยู# แล"วก็ว#าแต#ชิริว ไอ"
ริวยังไม#ขนาดน้ีเลยนะครับ” 

“เรนคิดแบบนั้นเหรอ พี่คิดว#าไม#เหมือนคุณพ#อกับลูกชายตรงไหน 
เหมือน...” 



- 99 - 

 

“ไปกันเถอะครับ เด๋ียวสาย” คนรู"ทันรีบขัดจังหวะ 

“หนีเก#ง” 

“พ่ีธามครับบบ” อาการลากเสียงมาแล"ว  
“โอเคครับ ขอพิกัดครับ” 

“ซอย XX ครับ หลังสีขาว สุดซอยครับ” เขาบอกพิกัดบ"านตาม
ข"อมูลท่ีได"รับมา 

“เอ/ะ!? นั่นบ"านของคุณอาเพ่ือนคุณพ#อพ่ีนะเรน” 

“หืม” 

“พระเพ่ือน พระแพงหรือเปล#า” 

“ใช#ครับ ใช# ๆ” 

“สองคนนั้นเหมือนน"องชายน"องสาวของพี่เลยนะ รู"จักกันมาตั้งแต#
เด็ก ๆ” 

“บังเอิญจังเลยนะครับ” 

“ฮะฮะ สบายละ ไปกันเถอะ เจอสองแสบนั่น ท#าทางเรนจะเจอศึก
ใหญ#” 

“พ่ีธามขู#เสียน#ากลัวต้ังแต#ยังไม#เร่ิม” 

“ไม#ลองไม#รู" เผ่ือเจ"าแฝดจะเช่ือฟ&งเรนมากกว#าพ่ี” 

“ครับ” 
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ธามขับรถมาจอดหน"าบ"านหลังหนึ่ง ประตูรั้วสูงท#วมหัวจนแทบไม#
เห็นหลังคา ชีวันธรลงไปกดกร่ิงอยู#ชั่วครู#ก็มีแม#บ"านวัยค#อนคนเป-ดประตูช#อง
เล็กด"านซ"ายมือสุดออกมา 

“สวัสดีครับ ผมมาสอนหนังสือน"องพระเพ่ือนพระแพงครับ” 

“เชิญเลยค#ะคุณ คุณหนูสั่งเอาไว"แล"ว”  
“สวัสดีครับป%าพิม” ธามกล#าวทักทายแม#บ"านเก#าแก#ท่ีอยู#กับบ"านอา

พรตมานาน เขารู"จักแม#บ"านคนนี้เป'นอย#างดี สมัยก#อน เวลาพ#อแม#มาเยี่ยม
อาพรต เขาชอบมาขลุกอยู#กับแก นอกจากแกจะตามใจเด็กบ"านนี้แล"ว แกก็
พลอยตามใจแขกอย#างเขาไปด"วย 

“สวัสดีค#ะคุณ...?” จากสีหน"าท#าทางชวนสงสัย ทำให"ธามต"องรีบ
ออกตัวก#อนท่ีคนแก#จะงงไปมากกว#าน้ี 

“ผมธามไงครับ อะไรกัน จำผมไม#ได"ซะแล"ว” 

“โอ/ยพ#อคุณ โตข้ึนเป'นกองเลยค#ะคุณธาม แล"วน่ีไปไงมาไงคะ ทำไม
มากับคุณครูได"” 

“บังเอิญว#าเรนเป'นรุ#นน"องท่ีคณะน#ะครับ” 

“งั้นเชิญดีกว#าค#ะ เสียดายที่วันนี้คุณพรตกับคุณขวัญไม#อยู#บ"าน 
ออกไปได"สักพักใหญ# ๆ แล"วค#ะ อยู#แต#คุณหนู ๆ ... มาเถอะค#ะ เชิญค#ะคุณ
ธาม เชิญค#ะคุณครู” 

“ขอบคุณครับ” ธามกล#าวขอบคุณแล"วพยักหน"าส#งสัญญาณให"ชีวัน
ธรกลับไปยังรถ 
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ประตูรั้วสูงใหญ#ถูกเป-ดออกด"วยระบบอัตโนมัติ ยานพาหนะเคลื่อน
ตัวเข"าไปในเขตบ"าน บ"านทรงยุโรปหลังโตปรากฏแก#สายตาชีวันธร ลำพังแค#
ตัวบ"านว#าใหญ#แล"ว อาณาบริเวณบ"านก็กว"างขวางเสียจนคิดว#าถ"าเดินก็คงได"
เหง่ือบาง ๆ กันเลยทีเดียว 

“คุณธาม คุณครูเชิญที่ห"องรับแขกก#อนนะคะ เดี๋ยวป%าตามคุณหนู 
ๆ ให"ค#ะ คุณแพงน#าจะต่ืนแล"ว ส#วนคุณเพ่ือน...ป%าต"องขอเวลาไปรบสักครู#นะ
คะ” 

“ฮะฮ#า ยังแสบเหมือนเดิมไม#มีเปลี่ยนเลยนะครับ รายนั้นน#ะ” 

“ไม#เหมือนเดิมหรอกค#ะ แสบกว#าตอนเด็ก ๆ เยอะ ป%าขอตัวนะคะ” 
ป%าพิมพูดถึงพระเพ่ือนด"วยความเอ็นดู 

“ตามสบายครับ”  
“ถึงขนาดต"องสู "รบตบมือเลยเหรอครับพี ่ธาม” เมื ่อลับหลังป%า

แม#บ"านแล"ว ชีวันธรก็กระซิบถามคนข"างกายด"วยน้ำเสียงเกรง ๆ  
“พี่กลัวว#าวันนี้พี่อาจจะต"องเลี้ยงปลอบใจเรนที่เจอจอมเฮี้ยวแทน

การฉลองงานใหม#มากกว#า” 

“...” เรนส#งยิ้มแหยกลับมาให" เขากังวลใจอยู#ได"ไม#นาน เด็กสาวผม
ยาวประบ#าหน"าตาจ้ิมลิ้มก็เดินเข"ามาทักทาย 

“สวัสดีค#ะ เอ#อ...พ่ีเรน” มือเรียวเล็กพุ#มไหว" ประโยคเรียกชื่อไม#เต็ม
เสียงและสายตาที่มองคนทั้งสองกลับไปกลับมาช#วยตั้งคำถามได"ดี เธอไม#
แน#ใจว#าคนไหนกันแน#คือ ‘พ่ีเรน’ ที่เป'นติวเตอร!ของเธอ 
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ถึงแม"ว#าเธอจะรู"สึกคุ"นหน"าหนึ่งในสองคนตรงน้ี แต#ก็ยังนึกไม#ออกว#า
เคยเจอกันท่ีไหนมาก#อน 

“สวัสดีครับ พี่ชื่อเรนครับ” เรนยังไม#ทันได"ตอบคำถามจากสายตา
ปริศนา ธามก็ชิงปลอมตัวเป'นเขาไปแล"ว 

“สวัสดีค#ะพ่ีเรน หนูชื่อพระแพงนะคะ เอ#อ...สวัสดีค#ะพ่ี...?” คนท่ีไม#
รู"ตัวเลยว#าโดนแกล"งยกมือไหว"ธามพร"อมกับแนะนำตัว ก#อนจะหันมายกมือ
ไหว"พร"อมกล#าวทักทายพ่ีเรนตัวจริงอีกคร้ัง 

“สวัสดีครับน"องพระแพง ความจริงพี่ชื่อเรนนะครับ ส#วนคนน้ี ...” 
เรนท้ิงจังหวะเผ่ือว#าธามอยากจะแนะนำตัวเอง 

“ไงบี 2 ... ว/า น#าน"อยใจจัง มีคนแถวน้ีจำพ่ีไม#ได"แล"ว” 

“หืม? พี่ธามเหรอคะ? พี่ธาม” มีแค#พี่ธามคนเดียวที่เรียกเธอว#าบี 2 

แล"วก็เรียกพระเพ่ือนว#าบี 1 

“ฮะฮะฮ#าไอ"ตัวยุ#ง เป'นไงบ"าง โตเป'นสาวแล"วนะเราเน่ีย” 

“พ่ีธามเองก็แก#ไปเยอะเลยนะคะ” 

“นี่ไงเรน พ่ีบอกแล"วว#ายัยน่ีน#ะแสบ น่ีแค#เบอร! 2 นะ เด๋ียวเจอเบอร! 
1 แสบกว#านี้อีก” 

“แพงจะฟ%องเพื่อน เสียแรงที่เพื่อนบ#นคิดถึงพี่ธามตลอด มาเผากัน
ได"ยังไงคะ” 

“ไม#เจอกันนานเลยนะ” 

“อยู#ใกล" ๆ กันแค#น้ี ไม#เจอกันมา 7-8 ป$ได"ม้ังคะ” 
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“โอ9 ๆ นี่ไง เจอแล"ว เด๋ียวต#อไปน้ีจะมาหาให"บ#อยเลย โอเคม้ัย?” ธา
มโยกหัวเด็กสาวด"วยความเอ็นดู 

เขากับพระเพื่อนพระแพงรู"จักกันตั้งแต#เขาเด็ก ๆ คุณพ#อของเขา
เป'นเพ่ือนสนิทกับคุณพรตซ่ึงเป'นบิดาของสองแฝดน่ี ตอนท่ีสองคนน้ีเกิดเขา
อายุได" 5-6 ขวบ คุณพ#อคุณแม#ยังพาไปเย่ียมท่ีโรงพยาบาลอยู#เลย 

บ"านเราทั้งคู#ต#างไปมาหาสู#กันอยู#สม่ำเสมอ จนกระทั่งทั้งสองบ" าน
ต#างขยายธุรกิจของตัวเอง เด็ก ๆ จึงเจอกันน"อยลง ส#วนผู"ใหญ#ก็จะเจอกัน
บ"างตามงานสังคม 

“เร็วเถอะค#ะคุณเพื่อน เชื่อป%าเถอะ คุณเพื่อนต"องดีใจแน# ๆ ที่ป%า
ปลุกให"ลุกข้ึนมาเรียน” 

“เพื่อนไม#ได"รักเรียนขนาดนั้นสักหน#อยป%าพิม” เสียงถกเถียงดังมา
จากทางเดินสู#ห"องรับแขก ธามขยิบตาเพ่ือส#งสัญญาณให"ชีวันธรและพระแพง
เล#นตามน้ำ 

ร#างสูงชะลูดของเด็กหนุ#มเดินตามหลังแม#บ"านเก#าแก#เข"ามาภายใน
ห"องรับแขก พร"อมกับเสียงบ#นพึมพำและหน"าตายู#ย่ี ถึงแม"ว#าจะงอแงมากแค#
ไหน แต#คนที่ได"รับการอบรมบ#มนิสัยมาอย#างดีก็ยกมือไหว"ทักทายแขกผู"
อาวุโสกว#าอย#างสุภาพ 

“สวัสดีครับ”  
“สวัสดีครับ พี่ชื่อเรนนะครับ วันนี้จะมาช#วยติวเลขให"กับน"อง ๆ” 

ธามแนะนำตัวเอง เสียงทุ"มคุ"นหูทำให"เด็กหนุ#มท่ีร#างสูงใหญ#กว#าชีวันธรหันมา
พิจารณาคนพูดอย#างเต็มตาอีกคร้ัง 
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“พ่ีธาม!!” 

“ว/า โดนเพ่ือนจับได"ซะแล"ว”  
“พี่ธามโกหกเพื่อนไม#ได"หรอกครับ เพื่อนน#ะคิดถึงพี ่ธามจะตาย 

ยังไงก็ต"องจำได"อยู#แล"ว” 

“โอ"โห ไม#เห็นเหมือนแพง แพงโดนพ่ีหลอกเสียสนิท” 

“ก็แน#สิคะ แพงไม#ได"หมกมุ#นเร่ืองพ่ีธามเหมือนเพ่ือนน่ีนา” 

“แล"วนี่พี่ธามมาได"ยังไงกันครับ ไม#มาหาต้ังนานเลยนะ” 

“พี่พาพี่เรนมาส#งน#ะ พี่เรนเป'นรุ#นน"องที่คณะพี่เอง” เมื่อธามพูดจบ 
พระเพ่ือนก็หันไปทำความเคารพชีวันธรอย#างเป'นทางการอีกคร้ัง 

“สวัสดีครับพ่ีเรน” 

“สวัสดีครับน"องเพ่ือน” ชีวันธรส#งย้ิมทักทายให"กับคนท่ีธามเรียกว#า
บี 1 

เด็ก ๆ ทั้งคู#ดูน#าเอ็นดู ไม#เหมือนที่ธามขู#เอาไว"สักนิด พอได"เจอตัว
จริงเขารู"สึกเบาใจข้ึนเยอะเลย 

“เอาละ ได"เวลาเรียนแล"ว ไปเรียนกันได"แล"วครับ” ธามไล#จอมแก#น
ทั้งคู#ไปเตรียมตัวเรียน ส#วนเขาหันมาพูดกับรุ#นน"องคนสนิท “เรน เดี๋ยวพี่รอ
ที่นี่เลยก็แล"วกันนะ” 

“ครับพ่ีธาม”  
“งั้นพี่เรนเชิญทางนี้เลยค#ะ” เด็กสาวเป'นฝ,ายนำเรนไปยังห"องอ#าน

หนังสือ พระเพื่อนอยู#พูดคุยกับธามเพียงเล็กน"อยก#อนจะแยกตัวเดินตาม
น"องสาวไป   



- 105 - 

 

ดาวเคราะห ดวงท่ี 8 

 

ภายในห"องขนาดกว"าง มีมุมอ#านหนังสือซึ่งประกอบด"วยถุงบีนแบค
ขนาดใหญ#สีสะอาดตาหลายใบจัดวางอย#างเก9ไก9 นอกจากน้ีก็ยังมี 

ส#วนที่จัดเป'นโต/ะน่ังเรียนอยู#หน"ากระดานไวท!บอร!ดขนาดใหญ# 
บรรยากาศถูกเซ็ตให"รู"สึกผ#อนคลาย ทำให"ผู"ใช"สอยรู"สึกสงบและมี

สมาธิ เหมาะกับการอ#านหนังสือและทบทวนบทเรียนอย#างแท"จริง 
 เมื่อทั้งคู#เริ่มนั่งเป'นที่เป'นทางแล"ว ติวเตอร!คนใหม#ก็แจกชีทให"กับ
นักเรียนของเขา และเร่ิมต"นบทเรียนกันในทันที 

 ชีวันธรเคยเป'นนักเรียนมาก#อน เขามีทั้งครูที่ชอบ และครูที่ไม#ชอบ 
เขาจึงรู"ว#าการสอนแบบไหนจะทำให"ผู"เรียนรู"สึกสนุกไปกับบทเรียน 

 ทัศนคติของครู วิธีการสอน รวมถึงเทคนิคที่ใช"ดึงดูดผู"เรียนไว" ล"วน
ทำให"การสอนประสบความสำเร็จไปได"ด"วยดี 

 ถ"าเขาเซตบรรยากาศการสอนให"ไม#ตึงเครียด เป'นกันเองกับผู" เรียน 
และมีการนำเรื่องราวใกล" ๆ ตัวมาเชื่อมโยงกับบทเรียนอย#างมีเหตุมีผล เม่ือ
ทำให"ผู"เรียนร"อง ‘อ9อ’ ได" ผู"เรียนก็จะรู"สึกสนุกไปกับการเรียนการสอนน้ัน 
และนี่คือใจความสำคัญของการสอนน่ันเอง 
 สองชั่วโมงแรกผ#านไปอย#างรวดเร็ว พระแพงที่ตั้งใจเรียนอยู#แล"ว
รู"สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้น ส#วนพระเพื่อนแม"จะไม#ชอบวิชาเลขสักเท#าไร
แต#ในวันนี้เขากลับรู"สึกเพลิดเพลินกับการสอนของชีวันธรอย#างมาก 
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 สอนแบบนี้สิ ถึงทำให"เขาอยากเรียนขึ้นมาได"บ"าง ไม#ใช#ให"เป-ดตำรา
ท#องเป'นนกแก"วนกขุนทอง แบบนั้นมันน#าเบื่อจะตายชัก 

 “งั้นวันนี้พอแค#นี้ก#อนนะครับ ไม#เข"าใจตรงไหนหรือเปล#าครับพระ
แพง” หันไปถามเด็กสาวก#อน เมื่อฝ,ายนั้นส#ายหน"าก็หันมาถามอีกคนบ"าง 
“พระเพ่ือนล#ะครับ มีตรงไหนไม#เข"าใจหรืออยากให"พี่ช#วยเสริมหรือเปล#า”  
 ชีวันธรเป-ดโอกาสให"ผู"เรียนของเขาซักถามเสมอ ๆ เขาเคยเป'นคนท่ี
ไม#กล"าถาม เขาจึงใช"จุดน้ันมาอุดรอยร่ัวทางการสอนของตัวเอง 
 “ไม#มีตรงไหนสงสัยเลย พ่ีเรนสอนเก#งมากเลยครับ ถ"าครูท่ีโรงเรียน
สอนแบบพ่ีเรนทุกคน พวกเราคงไม#ต"องเสียเวลามาน่ังเรียนพิเศษแบบน้ี เอา
เวลาไปตีดอทได"ตั้งไม#รู"กี่เกม” ถึงจะแสดงออกว#าสนุกกับการสอนของเขา 
แต#เด็กหนุ#มผู"ซึ่งไม#ชื่นชอบการเรียนก็อดบ#นไม#ได" 
 “เอาล#ะ ง้ันวันน้ีพี่กลับก#อนนะ แล"วเจอกันพรุ#งน้ีเวลาเดิมครับ” 

 “สวัสดีครับพ่ีเรน” 

 “สวัสดีค#ะพ่ีเรน” 

 “สวัสดีครับพระเพ่ือน พระแพง” 

 

“คุณแม#รู"ม้ัยครับว#าวันน้ีเพ่ือนเจอใคร” เสียงเจ้ือยแจ"วสดใสของเด็ก
หนุ#มเอ#ยข้ึนทันทีท่ีมารดาเดินเข"าเขตห"องน่ังเล#นมา 

“นั่นสิ ใครกันน/า ทำไมนายพระเพ่ือน เสรีไพศาลถึงต่ืนเต"นได"ขนาด
นี้” คุณขวัญชีวาวางกระเป0าถือราคาแพงของตนลงบนโซฟาตัวใหญ# ท้ิงตัวลง
นั่งสนทนากับลูกชาย 
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“วันน้ีพี่ธามมาบ"านเราด"วยนะครับ บังเอิญจังท่ีพ่ีเรน เอ#อ...ติวเตอร!
ที่มาสอนเพื่อนกับแพงวันนี้ เป'นรุ#นน"องของพี่ธาม” พระเพื่อนรีบอธิบายให"
มารดาเข"าใจ  

“ไม#ได"เจอกันตั้งนาน พ่ีธามหล#อขึ้นมากเลยนะครับคุณแม# สูงกว#า
เพ่ือนต้ังเยอะ แล"วก็...”  

“เดี๋ยวก#อนเพ่ือน หายใจทันได"ยังไงเนี่ย ค#อย ๆ เล#าก็ได"” คุณขวัญ
กล้ัวหัวเราะด"วยความเอ็นดูบุตรชาย  

เธอเดาได"ไม#ยากว#าทำไมบุตรชายเพียงคนเดียวของเธอถึงได"
ละล่ำละลักถึงพี่ชายคนนั้นได"น้ำไหลไฟดับ ธามเป'นที่รักของพระเพื่อนเสมอ 
ถึงแม"เวลาผ#านไปหลายป$ ทั้งคู#ต#างเติบโตไปในเส"นทางของตัวเอง ไม#คิดว#า
กลับมาเจอกันอีกครั้ง ธามก็ยังคงเป'นที่รักของพระเพื่อนแบบที่เคยเป'นมา
ตลอด 

เม่ือตอนเด็ก ๆ พระเพ่ือนติดธามแจ ขนาดท่ีตัวเองไม#ชอบเล#นอะไร
โลดโผนเหมือนน"องสาวก็ยังยอมเล#นถ"าธามเป'นคนเอ#ยชักชวน ตอนนั้นเจ"า
เด็กตัวสูงนี่รักพี่ชายคนนั้นอย#างกับอะไรดี เพียงแต#ตอนนี้เธอไม#มั่นใจนักว#า
ความรักความชื ่นชมที ่มีมันยังอยู #ในรูปแบบของน"องชายที่มีต#อพี ่ชาย
เหมือนเดิมอยู#หรือเปล#า 

อย#างไรก็ตามเธอไม#ได"เห็นว#าเป'นเรื่องผิดอะไรถ"าความรู"สึกจะถูก
พัฒนาให"เติบโตขึ้นกว#าที่เคยเป'น ทั้งเธอและสามีไม#ได"เห็นความรักเชิงชู"สาว
ของเพศเดียวกันเป'นเรื่องแปลกประหลาด  

ความรักก็คือความรัก จะเพศไหนก็ยังคงเป'นความรัก 
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“ต้ังแต#เจอพ่ีธาม เพ่ือนก็พูดถึงพ่ีธามไม#ได"หยุดปากเลยค#ะคุณแม# ไม#
เห็นพูดถึงเร่ืองเรียนเลย”  

“ก็แน#สิ เพื่อนไม#ได"เจอพี่ธามมาตั้งหลายป$ พี่ธามหล#อชะมัดเลยนะ
ครับ เมื่อก#อนก็ว#าหล#อแล"วนะ ตอนนี้ยิ่งหล#อยิ่งดูสมาร!ทเข"าไปอีก” ชื่นชม
ด"วยสายตาพราวระยับ 

“เห็นม้ัยคะ แพงพูดผิดท่ีไหน” 

“แพงก็เอาแต#พูดถึงพ่ีเรนไม#ได"หยุดปากเหมือนกันน่ันแหละ” พ่ีชาย
เถียงกลับ 

“ก็แพงสนใจเรื่องเรียนมากกว#าเพื่อน ถ"าแพงจะพูดเรื่องเรียนก็ไม#
เห็นจะแปลก” พอโดนพี่ชายย"อนกลับมาบ"าง เด็กหญิงก็ทำหน"ามุ#ย ไม#ได"
โกรธเคืองเพียงแค#ต"องการกลบเกล่ือนความเขินอาย 

“อ"อ คนอะไรน#ารักก็น#ารัก สอนก็เก#ง ใจดีเป'นบ"า ดูอบอุ#นเหมือน
หลุดออกมาจากซีรีส!เกาหลี แบบน้ีน#ะเหรอท่ีเรียกว#าสนใจเรียน” 

“แพงพูดเร่ืองจริงท้ังน้ัน หรือเพ่ือนจะเถียงว#าไม#ใช#” 

“ไม#ได"จะเถียงหรอก ที่แพงพูดก็จริงนั่นแหละ แต#ไม#เห็นต"องอวย
ขนาดน้ันเลย ชมแค#คร้ังสองคร้ังก็พอแล"ว” 

“คุณแม#คะ ดูเพื่อนสิ” เมื่อเห็นว#าเถียงสู"ไม#ได"เข"า ก็เรียกหาตัวช#วย 
ทั้งท่ีความจริงแล"วเธอเป'นคนเร่ิมก#อนแท" ๆ 

“สรุปว#าวันนี้ลูกสาวของแม#โชคดีมาก ๆ เลยนะคะที่ได"เจอพี่เรนท่ี
ทั้งเก#งแล"วก็น#ารัก ส#วนลูกชายของแม#ก็โชคดีเหมือนกัน ที่ได"เจอพี่ธามของ
เพ่ือน” 
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“พรุ#งนี้คุณแม#อยู#บ"านหรือเปล#าคะ แพงอยากให"คุณแม#เจอพี่เรนจัง 
คุณแม#ต"องชอบมากแน#นอน” 

“สรุปว#าแม#ต"องชอบมากหรือว#าลูกสาวแม#ต"องชอบมาก?” 

“คุณแม#...!!!” แก"มสีเร่ือทำให"เด็กสาวดูน#ารักน#าเอ็นดูยิ่งข้ึน  
“คุณพรตน#าจะต"องเตรียมตัวไว"หนวดแล"วนะคะ” คุณขวัญหันไป

เย"าผู"เป'นสามีซึ่งรักลูกสาวด่ังแก"วตาดวงใจ 

“ต"องให"พ#อสแกนก#อนนะ ถ"าไม#ผ#านอย#าหวัง!” คุณพรตรับมุก
ภรรยา 

“คุณพ#อนี่ก็เป'นไปกับเขาอีกคน ไม#มีใครเชื่อแพงเลยเหรอคะ แพง
ไม#ได"คิดอะไรจริง ๆ นะ” โวยวายพร"อมกับทำสีหน"าน"อยใจเม่ือพ#อท่ีเคยเป'น
ทีมเดียวกับเธอมาเสมอแปลพรรคมาร#วมแซวเธอด"วย 

 “พ#อก็ไม#ได"บอกว#าแพงคิดสักหน#อย แค#บอกว#าถ"าจะคบใครก็ต"อง
ผ#านด#านพ#อก#อน”  
 “ว#าแต#พรุ#งน้ีคุณพ#อกับคุณแม#ว#างหรือเปล#าครับ” พระเพ่ือนถามซ้ำ 
เม่ือท้ังหมดเอาแต#แซวน"องสาวจนตอนน้ีก็ยังไม#ได"คำตอบ 

“โชคไม#ดีเลย พ#อกับแม#มีนัดแล"ว เอาไว"วันหลังพ#อจะหาเวลามา
สแกนว#าท่ีแฟน ๆ ของลูกพ#อนะครับ” 

“ไม#ใช#แฟนสักหน#อย” เม่ือถูกผู"เป'นพ#อแซว สองพ่ีน"องจึงสามัคคีกัน
ประสานเสียงโดยไม#ได"นัดหมาย  
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“เอาล#ะ พ#อไม#ล"อแล"ว เอาเป'นว#า ไม#ว#าลูกของพ#อจะรักใครชอบใคร 
พ#อกับแม#ไม#ห"าม แต#ลูกต"องดูแลและรับผิดชอบตัวเองให"ได" เข"าใจม้ัยครับ โน
คอนดอมโนเซ็กซ!น#ะ รู"จักม้ัย” 

“คุณพรตน่ียังไง พูดอะไรก็ไม#รู"” พอได"ยินสามีพูดแบบน้ัน คุณขวัญ
ก็อดปรามไม#ได" เธอไม#ได"เห็นต#างจากสามีเพียงแต#ไม#ถนัดการพูดอะไรตรง ๆ 
แบบนี้เท#าไรนัก 

“เอ"า ผมพูดผิดตรงไหนคุณขวัญ” หันไปตอบภรรยาก#อนจะเร่ิม
สอนอีกคร้ัง  

“พ#อจะบอกอะไรสักอย#างหนึ่ง ทั้งเพื่อนทั้งแพงเลยนะลูก อารมณ!
ชั่ววูบเกิดขึ้นได"เสมอ ๆ เราต"องมีสติคิดให"เยอะ คิดถึงผลที่จะตามมาทีหลัง 
แต#หากลูกยับย้ังหักห"ามใจตัวเองไม#ไหว ลูกก็ควรมีสติปกป%องตัวเองกันด"วย” 
เขาคว"าตัวลูกชายและลูกสาวเข"ามาในอ"อมกอดคนละข"าง 

“โดยเฉพาะพระแพง อย#าปล#อยให"การพกคอนดอมเป'นหน"าที่ของ
ผู"ชายเพียงฝ,ายเดียวเพราะถ"าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแพงคือคนแรกที่ต"อง
แบกรับผลนของมัน เข"าใจที่พ#อพูดใช#มั้ยคะ” ถึงคุณพรตจะเป'นห#วงทั้งลูก
ชายและลูกสาว แต#อย#างไรเสียเขาก็ปฏิเสธไม#ได"ว#าผู"หญิงมีโอกาสเสียเปรียบ
มากกว#าผู"ชายหลายเท#า ดังนั้นการเน"นย้ำกับพระแพงเป'นพิเศษ จึงเป'นสิ่งท่ี
เขาควรกระทำในฐานะพ#อ และฐานะผู"ชายคนหน่ึง 

“ค#ะคุณพ#อ แพงเข"าใจค#ะ แต#...เอ#อ ความจริงแพงว#ายังไม#ถึงขั้นน้ัน
สักหน#อย คุณพ#อไม#เห็นต"องพูดแบบน้ันเลย” 
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“พ#อก็พูดเผื่อเอาไว"ก#อน ไม#อยากมานั่งล"อมคอกตอนที่วัวหายไป
หมดแล"ว” 

“เอ... ป$นี้พ#ออายุเท#าไหร#แล"วครับ?” พระเพื่อนทำหน"าสงสัย ย่ืน
หน"าเข"าไปใกล"บิดา จ"องมองไม#ละสายตา 

“หืม นึกยังไง อยู#ดี ๆ ก็มาถามว#าพ#ออายุเท#าไหร#” คนเป'นพ#อเร่ิมไม#
มั่นใจ 

“คุณพ#อแก#ขึ้นสินะครับ ขี้บ#นเหมือนคนแก#แล"ว” จบประโยคด"วย
การระเบิดเสียงหัวเราะพร"อมกับหยักคิ้วให"พระแพงแบบที่รู"กันว#าแกล"งแหย#
คุณพรตได"สำเร็จ 

“พ#อยังหนุ#มยังแน#น เต/ะป$;ปได"สบาย จะให"พ#อทำน"องชายให"เพื่อน
อีกสักโหลสองโหลก็ยังไหวอยู#เลยนะ” 

“คุณพรต!!! พูดอะไรคะ!!!” ภรรยาขัดเสียงดุ 

“โอเคครับ เอาเป'นว#าคุณพ#อไม#ต"องห#วง เพราะเพื่อนมีน่ี” หยิบ
กระเป0าสตางค!เป-ดแง"มแล"วใช"นิ้วชี้และนิ้วกลางคีบซองขนาดเล็กขึ้นมาโชว!
หรา 

“ยืดอกพกถุง...แล"วถ"าเกิดว#าแพงต"องการใช"งานกะทันหันขึ้นมา 
เพ่ือนก็มีเผ่ือให"แพงด"วยนะ อยากได"ไซส!ไหน กล่ินไหน เพ่ือนมีหมด จะแบบ
บางเฉียบแค# 0.01 มิลลิเมตรหรือจะแบบขรุขระก็มีให"เลือกสรร คุณพ#อไว"ใจ
เพ่ือนได"เลย” 
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“โอ/ย!!! แม#จะเป'นลม ทำไมลูกของแม#แก#แดดกันขนาดนี้นะ มาน่ี
เลยตาเพื่อน กลับมาให"แม#ตีเดี๋ยวน้ี” คุณขวัญโวยวายขึ้นมาหลังจากที่ลูก
ชายหัวแก"วหัวแหวนแผลงฤทธิ์ใส#ผู"เป'นบิดา 

“ฮะฮะฮ#า ลูกชายคุณนะขวัญ”  
“นั่นก็ลูกชายคุณเหมือนกันนะ เจ"าชู"เหมือนคุณสมัยหนุ#ม ๆ ไม#มี

ผิด” 

“อะไรกันคุณขวัญ เคืองลูกแล"วอย#ามาพาลใส#ผมสิ” 

“เอาละค#ะคุณพ#อคุณแม# ไม#ต"องเถียงกันแล"วค#ะ ทำงานมาเหน่ือย ๆ 
ข้ึนไปอาบน้ำพักผ#อนกันดีม้ัยคะ” ร"อนถึงลูกสาวต"องเป'นฝ,ายห"ามทัพ 

“ง้ันแม#ข้ึนไปพักผ#อนก#อนนะลูก ว#าจะนอนแช#น้ำอุ#นสักหน#อย” 

“ฝ&นดีค#ะคุณแม# ฝ&นดีนะคะคุณพ#อ” 

“ฝ&นดีจ"ะลูก” 

ครอบครัวของเขาก็แบบนี้ มีพ#อแม#ที่พร"อมจะเข"าใจและสนับสนุน
ลูก ๆ เสมอ  

วันใดก็ตามที่ลูก ๆ ต"องการแรงซัพพอร!ต ทั้งพ#อและแม#ก็พร"อมจะ
โอบอุ"มช#วยเหลือ 

วันใดก็ตามที่ลูก ๆ ทำความผิด ก็มีพวกท#านคอยว#ากล#าวตักเตือน
ให"สติ 

และวันใดก็ตามที่ลูก ๆ เสียใจ อ"อมกอดผู"เป'นพ#อแม#ก็พร"อมจะ
ปลอบประโลมให"ผ#านช#วงเวลาที่เลวร"าย ไม#มีครั้งไหนเลยที่พระแพงไม#รู"สึก
ว#าตัวเองโชคดีท่ีได"เกิดมาในครอบครัวน้ี 
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ประมุขของบ"านพร"อมด"วยภรรยาขึ ้นบันไดมายังชั ้น 2 เด็ก ๆ 
อาจจะอยากใช"เวลาพักผ#อนให"หมดไปกับซีร่ีส!หรือการท#องโลกอินเตอร!เน็ต 
ทว#าคนที่จะเข"าสู#วัยชราอย#างพวกเขาต"องการเพียงน้ำอุ#น เก"าอี้นวดไฟฟ%า 
หรือแม"แต#เตียงนอนเท#าน้ัน 

“คุณเข"าไปอาบน้ำก#อนนะคะ เดี๋ยวฉันขอเข"าไปเก็บเอกสารในห"อง
ทำงานแล"วจะตามไป” คุณขวัญชีวากล#าวกับผู"เป'นสามี เขาพยักหน"ารับ ส#ง
ยิ้มใจดีเหมือนอย#างเคย รอยยิ้มที่ทำให"หัวใจเต็มไปด"วยความตื้นตันและ
ความผิดหวังในตัวเองอย#างมากมายมหาศาล 

ห"องทำงานขนาดไม#ใหญ#ไม#เล็กท่ีเธอมักจะหมกตัวอยู#ในน้ีตามลำพัง
เมื่อได"อยู#ในบ"าน ห"องที่ถูกแยกออกจากห"องทำงานของพาร!ทเนอร!อย#างคุณ
พรต เราไม#ก"าวก#ายเรื่องงานของกันและกัน ถึงจะทำงานในบริษัทเดียวกันก็
ตาม หน"าที่ในส#วนของเธอ เธอเป'นผู"บริหาร และคุณพรตเคารพทุก ๆ การ
ตัดสินใจของเธอเสมอ  

ใช"ฝ,ามือเลื่อนเป-ดม#านหน"าต#างบานใหญ#ให"ทัศนียภาพปรากฏแก#
สายตา ท"องฟ%ามืดคร้ึม หม#นหมอง เหมือนหัวใจท่ีมันไม#เคยสว#างไสว รอยย้ิม
ซ่ึงถูกแต#งแต"มบนใบหน"าเสมอเปล่ียนเป'นร#องรอยของความทุกข!ใจ 

คงไม#พ"นว#าพายุฝนจะกระหน่ำในอีกไม#ช"า นั่นหมายความว#าคงเป'น
อีกคืนที่เธอจะต"องทรมานกับเสียงของมัน เกลียดเสียงฝน เกลียดที่สุดใน
ชีวิต 
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เดินกลับมายังโต/ะทำงาน เป-ดลิ้นชักแล"วหยิบเอากระปุกยานอน
หลับมาไว"ในมือ นานมาแล"วท่ีมันถูกใช"เป'นตัวช#วยโดยไม#มีใครล#วงรู" และหวัง
ว#าคืนน้ีมันจะสามารถช#วยให"เธอบรรเทามิให"เสียงจากฟากฟ%ากัดกินหัวใจเธอ
จนไม#เหลือส้ินความเป'นคน ขอให"มันเป'นแบบน้ัน 

 

“พี่ธามอยากกินอะไรครับ ผมจะได"ซื้อของถูก” ชีวันธรหันไปถาม
คนถือตะกร"าเดินตามหลังเขา เมื่อวานดันไปตกปากรับคำกับธามว#าจะเลี้ยง
ฉลองงานใหม# และเพราะตกลงกันไม#ได"ว#าจะกินอะไร ธามจึงเสนอให"
ทำอาหารกินกันเองจะดีกว#า  

เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจการสอนคร้ังแรกของชีวันธรแล"ว ท้ังคู#จึงมาเลือก
ซ้ือวัตถุดิบสำหรับม้ือพิเศษ (มั้ง) ที่ซูเปอร!มาเก็ตใกล"บ"าน 

ความจริงชีวันธรติดจะประหม#าอยู#ไม#น"อย นี่เป'นครั้งแรกที่เขาจะ
เข"าบ"านธาม ถึงแม"ว#าตอนนี้สถานะของพวกเขาทั้งคู#จะยังไม#ได"ตกลงคบกัน
อย#างเป'นทางการ แต#ก็ต"องยอมรับว#าความสัมพันธ!ระหว#างพวกเขามันมี
บางอย#างท่ีพิเศษกว#าพ่ีน"องร#วมคณะ 

รวมถึงความเป'นจริงที่ชีวันธรเองก็ปฏิเสธไม#ได"ว#าความรู"สึกดี ๆ ที่
เขามีต#อธามมันเดินทางมาไกลเกินกว#าน้ันไปมาก 

ที่เหลือเป'นเรื่องของเวลาที่จะพิสูจน!ความสม่ำเสมอของธามต#อเขา 
หรือถ"าจะให"พูดตรง ๆ สิ่งที่เขากำลังรออาจจะเป'นเพียงประโยคเดียวอย#าง
เป'นทางการจากปากคนท่ีตามเทียวไล"เทียวข่ือเขาเท#าน้ันเอง  

“เรนทำอะไรเป'นบ"าง?” 
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“ต"องถามว#าทำอะไรไม#เป'นบ"างดีกว#า” 

“โม"น#า” 

“ไม#โม" ๆ” 

“ง้ันเรนทำอะไรก็ได"ท่ีคิดว#าตัวเองทำอร#อยท่ีสุด” 

“ไม#รู"สิ ผมทำได"แทบทุกอย#างนั่นแหละ แต#รสชาติก็แค#พอกินได"นะ 
ไม#ได"อร#อยท่ีสุดหรอก” 

“โชคดีหน#อยพ่ีเป'นคนกินง#าย” 

“แล"วตกลงพ่ีธามอยากกินอะไรครับ?” 

“เรนอยากทำอะไรก็ทำก็แล"วกัน” 

“ง้ันตามใจผมนะ?” รอคำตอบจากเขา วันน้ีท้ังวันก็คงไม#ได"กินอะไร
กันสักที น่ีมันก็เลยม้ือเท่ียงมาสักพักแล"วด"วย 

ชีวันธรตรงไปยังโซนของสด เลือกซื้อกุ"งขนาดกำลังดีจำนวนหน่ึง 
ก#อนจะซื้อผัก-ผลไม"อย#างละไม#น"อย เขาหันมาถามความเห็นของธามบ"างใน
บางคร้ัง เพ่ือไม#ให"ฝ,ายน้ันรู"สึกเบ่ือจนเกินไป  

การเดินตามใครสักคนทำอะไรสักอย#างโดยที่เราไม#ได"ออกความคิด
เห็น มันออกจะดูน#าเบ่ือไปสักหน#อย ชีวันธรคิดว#าอย#างน้ันนะ 

เขาไม#ได"เลือกซื้อเครื่องปรุงอื่น ๆ เพราะธามออกตัวว#าที่บ"านเขา
พอจะมีวัตถุดิบพวกน้ีอยู#บ"าง ท้ังคู#จึงใช"เวลาอยู#ในซูเปอร!มาร!เก็ตไม#นานนัก  

ขับรถออกจากซูเปอร!มาร!เก็ตไม#เกิน 15 นาที ธามก็พาเขามายัง
บ"านหลังใหญ#สไตล!โมเดินดูเก9ไก9แปลกตา เนื้อที่กว"างขวางถูกตกแต#งเป'น
สวนขนาดย#อมด"วยต"นไม"น"อยใหญ# ดูร#มร่ืน 
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ว#าจะไม#ตื่นเต"นก็อดไม#ได" 
ธามจอดรถตรงบริเวณประตูทางเข"า ก#อนจะก"าวลงไปยังด"านหลัง 

เป-ดประตูท"ายรถหยิบถุงอาหารสดหลายถุงมาไว"ในมือ ส#งบางส#วนให"กับชีวัน
ธรท่ีตามลงมาช#วย ก#อนจะเดินนำคนตัวเล็กเข"าไปข"างใน 

 “บ"านจะเงียบ ๆ หน#อยนะ ปกติก็ไม#ค#อยมีคนอยู#” 

“ครับ” เขารับคำ ชีวันธรเดินตามเจ"าของบ"านผ#านโซนห"องนั่งเล#น
ไปยังห"องครัว 

“อ"าวคุณธามมาแล"วเหรอคะ มาค#ะ ป%าจัดเตรียมข"าวของไว"ให"แล"ว” 

“ขอบคุณครับป%าพร เอ#อ นี่ป%าพรนะเรน... ป%าพรครับ น่ีเรนครับ รุ#น
น"องที่คณะของผมเอง” ธามแนะนำผู"ใหญ#เป'นอันดับแรกเพื่อให"คนที่อาวุโส
น"อยกว#าได"มีโอกาสทำความเคารพ ก#อนแนะนำชีวันธรให"กับป%าพรรู"จักบ"าง 

ป%าพรเป'นแม#บ"าน เป'นแม#นม และเป'นพี่เลี้ยงของเขา เป'นหลาย ๆ 
อย#าง ทำหลาย ๆ หน"าท่ีในคนเดียว ดูแลเขามาต้ังแต#เขายังเด็ก เขาให"ความ
สนิทสนมกับป%าพรมากกว#าพ#อแม#ของเขาเสียอีก  

“ตามสบายนะคะคุณเรน คุณธามโทรมาบอกให"ป%าเตรียมอุปกรณ!
ไว"ให"แล"ว หาอะไรไม#เจอก็เรียกป%านะคะ ป%าอยู#บ"านเล็กข"างหลังนั่นน#ะค#ะ” 
นิ้วป%อม ๆ ชี้ไปยังบ"านหลังเล็กสีขาวข"างหลัง ตั้งอยู#ห#างจากบ"านหลังใหญ#ไม#
เกิน 50 เมตร 

“ขอบคุณครับป%า ว#าแต#ป%าทานมื้อกลางวันหรือยังครับ อยู#ทาน
ด"วยกันก#อนสิครับ ผมทำแป2บเดียว” 
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“หนุ#ม ๆ ตามสบายกันเลยค#ะ ป%าทานเรียบร"อยแล"ว อ"อ คุณเรนคะ 
ป%าหุงข"าวไว"ให"แล"วนะคะ เพ่ิงสุกเม่ือครู#เลยค#ะ กำลังร"อน ๆ เลย”  

“ขอบคุณครับ” แม#บ"านเก#าแก#ยิ้มรับอย#างใจดี ก#อนจะปลีกตัวไปยัง
บ"านหลังเล็ก 

“ง้ันเรนลงมือตามสบายเลย อย#าทำไฟไหม"ก็พอ” เขาแหย#ยิ้ม ๆ 

“ดูถูกกันเกินไปแล"วครับ” 

“เด๋ียวพ่ีมานะครับ เอารถไปเก็บท่ีโรงจอดรถก#อน” 

“ครับ” ชีวันธรที่ถูกทิ้งเอาไว"กับครัวแสนทันสมัยเพียงคนเดียวหัน
มองรอบ ๆ เพื่อสำรวจอุปกรณ!ก#อนจะลงมือทำ ครัวที่นี่ดูเหมือนไม#ค#อยได"
ถูกใช"งานเท#าไร ท้ัง ๆที่มีอุปกรณ!ครบครันแท" ๆ เสียของชะมัด 

เสียงท"องร"องประท"วงทำให"เขามีเวลาสำรวจได"ไม#นานนัก พ#อครัว
ตัวเล็กจึงลงมือแกะกุ"งอย#างรวดเร็ว เครื่องต"มยำถูกจัดเตรียมในเวลาต#อมา 
เมื่อวัตถุดิบพร"อม เขาก็ตั้งเตาต"มน้ำเป'นอันดับแรก รอจนน้ำเริ่มเดือด ใส#ข#า 
ตะไคร" และใบมะกรูดอีกนิดหน#อย ก#อนจะใส#กุ"งซึ่งแกะเปลือกเรียบร"อยลง
ไป ตามด"วยพริกต"มยำไม#เยอะมาก เพราะไม#รู"ว#าธามกินเผ็ดได"แค#ไหน ปรุง
รสด"วยน้ำมันขามเป$ยก มะนาว น้ำปลา เติมน้ำตาลทรายแทนผงชูรส
เล็กน"อย โรยหน"าด"วยใบมะกรูดท่ีเหลือก็เป'นอันเสร็จเรียบร"อย 

“ไหน วันน้ีพ#อครัวทำอะไรให"พี่กิน กล่ินหอมฉุยไปถึงหน"าบ"าน” 

“ผมลืมถามเลยครับ พี่ธามแพ"อาหารทะเลหรือเปล#า ผมทำต"มยำ
กุ"งน#ะ” เขานึกขึ้นมาได"หลังจากที่ต"มยำกุ"งหม"อในหม"อขนาดย#อมถูกปรุงจน
เสร็จแล"ว 
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“ไม#ครับ พ่ีกินได"ทุกอย#าง” 

“ง้ันก็ดีเลยครับ พ่ีธามตักข"าวให"หน#อยสิครับ เด๋ียวผมผัดหน#อไม"ฝร่ัง 
กับเจียวไข#ก็เสร็จแล"ว”  

“ได"ครับพ#อครัว”  
เห็นคนตัวเล็กจับน่ันวางน่ีมือเป'นระวิง ร#างสูงยืนมองชีวันธรหยิบจับ

ข"าวของเขาอย#างคล#องมือ ดูถนัดกว#าเขาท่ีอยู#มาต้ังแต#เล็กจนโตเสียอีก 

ธามแยกตัวไปจัดจานข"าวและแก"วน้ำยังห"องอาหารซึ่งตั้งอยู#ข"าง ๆ 
ห"องครัว เม่ือกลับเข"ามาอีกคร้ัง ท้ังหน#อไม"ฝร่ังผัดกุ"งและไข#เจียวเหลืองกรอบ
ก็ถูกเตรียมพร"อมเสร็จเรียบร"อยแล"ว 

เขาทยอยยกจานอาหารไปยังห"องทานข"าว ส#วนชีวันธรผละไปล"าง
มือก#อนจะยกจานท่ีเหลือออกมาสมทบ 

“มาเถอะเรน พ่ีหิวจะแย#”  
ไม#พูดพร่ำทำเพลง มือหนาใหญ#ตักน้ำต"มยำร"อน ๆ เข"าปาก 

“โอ/ย ร"อน ๆ” 

“ฮะฮะฮ#า พี่ธามครับ ผมเพิ่งยกลงจากเตาเมื่อกี้เลย ค#อย ๆ กินสิ
ครับ”  

“อ้ืม ไหนบอกว#าแค#พอกินได" อร#อยเลยนะเน่ีย” 

“เป'นเพราะพ่ีธามหิวมากกว#า” 

“ถึงจะหิวแค#ไหน ถ"าไม#อร#อยก็คือไม#อร#อยน่ันแหละเรน” 

“อร#อยก็กินเยอะ ๆ ครับ ผมทำไว"ตั้งเยอะแยะ เดี๋ยวพี่ธามเอาไป
ฝากป%าพรด"วยสิครับ เอ"อ พ่ีโจ"อยู#ท่ีนี่ด"วยหรือเปล#าครับ ผมทำเผ่ือพ่ีโจ"ด"วย” 
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“ปกติพี่โจ"อยู#บ"านหลังถัดไปน#ะ มันมีประตูรั้วที่เป-ดเชื่อมกันได" แต#
เห็นว#าช#วงน้ีน#าจะอยู#ภูเก็ตยาว ๆ เลย” 

“อ"อ ครับ” 

“พ#อแม#พี่กำลังทำโรงแรมอยู#ที่ภูเก็ตน#ะ ช#วงนี้เลยไม#ค#อยได"กลับ
กรุงเทพกันเท#าไหร#” 

“อยู#คนเดียว เหงาแย#เลยสิครับ” 

“ปกติพ่ีไม#ค#อยอยู#บ"านหรอก พ่ีอยู#คอนโดใกล" ๆ กับมหา’ลัยน#ะ แต#
ที่นั่นไม#มีครัว พ่ีเลยพามาบ"านแทน” 

“บ"านก็อยู#แค#นี้ หลังต้ังใหญ#โต จะไปอยู#คอนโดทำไมให"เปลืองครับ” 

“ก็เพราะบ"านหลังใหญ#โตนี่แหละ พี่ถึงได"หนีไปอยู#คอนโด อยู#คน
เดียวมันเหงา” 

“อ"อ รับบทเป'นคนข้ีเหงา” 

“ล"อเลียนเหรอเราน#ะ”  
“ฮะฮะ กินเถอะครับ เด๋ียวกับข"าวจะเย็นเสียก#อน” 
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 9 

 

มื้ออาหารจบลงโดยใช"เวลาไม#นานนัก ชีวันธรเก็บจานชามที่ใช"แล"ว
เดินเข"าไปในครัวเพ่ือเตรียมตัวทำความสะอาด 

“วางไว"ในซิงก!นั ่นแหละเรน เดี๋ยวพี่พุด หลานป%าพรจะเข"ามาทำ
ความสะอาดบ"านช#วงเย็น” 

“กินเองก็ล"างเองสิครับพ่ีธาม” 

“อย#าไปแย#งงานพ่ีพุดเลย นี่ก็เห็นบ#นว#าเบ่ือ ๆ ไม#มีอะไรทำ กลัวจะ
ชิงลาออกแล"วกลายเป'นว#าท้ิงป%าพรให"อยู#คนเดียวน#ะสิ ... เป'นแบบน้ันป%าพร
คงเหงาแย#”  

ชีวันธรวางมือทันทีที่สิ ้นประโยค เขาก็ไม#แน#ใจเหมือนกันว#าธาม
แกล"งเขาหรือเปล#า แต#ถ"าเป'นแบบท่ีธามว#าจริง ๆ ก็สงสารป%าพรอยู#ไม#น"อย  

บ"านหลังใหญ#กว"างขวาง เจ"าของบ"านก็ไม#อยู# ส#วนตัวลูกชายคน
เดียวก็มาทิ้งบ"านไปอยู#คอนโดเสียอีกคน ... ป%าพรนี่รับบทเป'นคนเฝ%าบ"าน 

ชัด ๆ เลย 

“ถ"าอย#างน้ัน วันน้ีผมกลับก#อนนะครับ” 

“เรนมีงานต"องทำหรือเปล#า” 

“เปล#าครับ แต#แค#นี้ก็รบกวนมากแล"ว วันหยุดทั้งที พี่ธามพักผ#อน
เถอะครับ” 

“ดูหนังเป'นเพื่อนพี่สักเรื่องสิ นาน ๆ ทีจะมีคนมากินข"าวมาดูหนัง
เป'นเพ่ือน” 
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“ไม#ใช#ว#ามีบ#อยหรอกเหรอครับ”  
“ไม#เคยพาใครมาหรอกนะ ทั้งที่บ"านนี้แล"วก็ที่คอนโดด"วย จะบอก

ให"รู"ตัวเอาไว"ว#าเราน#ะพิเศษแค#ไหน” ธามใช"นิ้วน้ีเรียวยาวน่ันเคาะจมูกโด#งร้ัน
ของชีวันธรเบา ๆ  

“คนน้ีคนแรก...” เพ่ือเป'นการย้ำให"เจ"าตัวรู"ว#า ‘คนน้ีคนแรก’ 
“ไปสิครับ นำไปเลยครับ จะดูเรื่องอะไรก็ดู” เปลี่ยนเรื่องทันทีท่ี

รู"สึกเขินจนทำตัวไม#ถูก 

เห็นใบหูแดง ๆ แล"วอารมณ!ดีจริง ๆ 

 

ธามเดินนำแขกของเขาขึ้นไปชั้น 2 ตรงไปยังห"องหนึ่งซ่ึงตั้งอยู#สุด
ทาง ชีว ันธรเดินตามร#างสูงเข"าไปแล"วพบว#าห"องที ่ว #านี ่เหมือนจะเป'น
ห"องนอนของเขา 

“พ่ีธาม” พึมพำกับตัวเองเสียงเบา  
“หืม?” แต#เจ"าของช่ือหูไวชะมัด หันมามองหน"าเขาพร"อมกับเลิกค้ิว 

“ผมนึกว#าเราจะน่ังดูกันท่ีห"องน่ังเล#น” ชีวันธรตอบไปตามท่ีคิด 

“ตรงน้ันไม#มีเคร่ืองเล#นดีวีดี” 

“เอ#อ ผมว#า...” 

“หืม? มีอะไรหรือเปล#าเรน?” ตอนแรกก็สงสัยในปฏิกิริยาของชีวัน
ธร เพียงชั่วครู#เดียวก็แปลความหมายของท#าทางอึกอักได" 

“...” 
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“พี่ไม#ได"จะทำอะไร พี่เคยสัญญากับเรนแล"วไม#ใช#เหรอว#าถ"าเรนไม#
พร"อมพ่ีก็จะไม#บังคับ ...  แต#ถ"าเรนไม#สบายใจ ออกไปดูทีวีข"างนอกก็ได"นะ พ่ี
เองก็ลืมคิดเร่ืองน้ีไปเลย” 

“เอ#อ ไม#เป'นไรครับ แล"ว...ผมนั่งตรงไหนได"บ"าง”  
“ไม#เป'นไรจริง ๆ ใช#ม้ัย” 

“ไม#เป'นไรครับ ผมรู"ว#าพ่ีธามเป'นคนรักษาสัญญา” 

“ฉลาดนัก” เขาหันมาว#า  
“ถ"าพร"อมแล"วโดดข้ึนเตียงเลยครับ” อดไม#ได"ท่ีจะหยอกคนข้ีระแวง

เล#น 

“พ่ีธาม!! ถ"ายังเล#นอีก ผมจะกลับแล"วนะ” 

“โอเค ๆ เลิกเล#นละ น่ังบนเตียงน่ันแหละ” 

ชีวันธรเลือกน่ังฝ&+งหน่ึงของเตียง  
“อยากดูเร่ืองอะไร?” 

“พ่ีธามเลือกเลยครับ ผมไม#ค#อยได"ดูหนัง ไม#รู"เหมือนกันว#าจะดูเร่ือง
อะไรดี” 

“เรนชอบดูแนวไหน?” 

“เอ#อ ก็คงพวกสืบสวนสอบสวนอะไรเทือกนั้น เมื่อก#อนผมชอบดู
โคนันมากเลย แต#พอยายไม#อยู# ผมก็ขายทีวีทิ้งไป ไม#อยากเปลืองไฟน#ะครับ 
ช#วงหลัง ๆ เลยไม#ค#อยได"ดู” 

“ง้ันต"องน่ีเลย” ธามหยิบแผ#นดีวีดีเร่ืองโปรดท่ีชีวันธรพูดถึงข้ึนมา 

“โห โคนันเดอะมูฟวี่” 



- 123 - 

 

“ใช#แล"ว พ่ีซื้อมาแต#ก็ยังไม#มีเวลาดูเหมือนกัน” 

“โอเคครับ ดีล” 

ธามจัดการเป-ดเครื่องเล#นซึ่งตั้งอยู#หน"าเตียงนอน เมื่อเรียบร"อยแล"ว
เขาก็เดินไปป-ดม#านเพ่ือกันแสงจากข"างนอก ปรับอุณหภูมิภายในห"อง พร"อม
กับล"มตัวลงก่ึงน่ังก่ึงนอนอีกฝ&+งหน่ึง 

เร่ืองราวชวนน#าติดตามทำให"ชีวันธรซ่ึงเป'นแฟนการ!ตูนเรื่องดังต้ังใจ
ดูแทบไม#กะพริบตา ผิดกับอีกคนท่ีต"องเอาแต#ปรามสายตาตัวเอง มันคอยแต#
จะชำเลืองมองต"นคอระหงไม#ได"หยุด ไฝเม็ดเล็ก ๆ บริเวณนั้นทำให"คน
ตัวบางดูเซ็กซ่ีโดยไม#ต"องเติมแต#ง 

นี่เป'นครั้งแรกที่เขาและชีวันธรได"ใกล"ชิดที่รโหฐานเพียงสองต#อสอง 
หลังจากท่ีคนตัวเล็กเป-ดโอกาสให"เราได"ใช"เวลาศึกษาซ่ึงกันและกัน 

และตั้งแต#วันนั้น เขาก็ไม#เคยแตะต"องหญิงหรือชายคนไหนอีกเลย 
เลือดลมของคนวัยหนุ#มอย#างเขาย#อมพลุ#งพล#านเป'นธรรมดา 

แต#อย#างไรเสีย ถ"าเขาจัดการความรู"สึกตัวเองไม#ได" ความไว"วางใจท่ี
ชีวันธรมีให"เขาจะถูกทำลายไป 

“เรน”  
“หืม” ครางเสียงรับ แต#สายตายังคงจดจ#อกับการ!ตูนเรื ่องโปรด

ตรงหน"า 
“เรนดูไปก#อนนะ เด๋ียวพ่ีไปทำธุระข"างล#างแป2บเดียว” 

“ครับ” สายตาก็ยังคงไม#ละจากหน"าจอ 
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ธามจัดการพาตัวเองออกมาจากสถานการณ!น#าอึดอัด (อยู #ฝ,าย
เดียว) นั้น เขาเลือกใช"ห"องน้ำในห"องนอนรับรองแขกซ่ึงอยู#ติดกับห"องของเขา
สำหรับการจัดการความคับแน#นใต"กางเกง 

มือหนารูดซิปกางเกงสุดความยาว ก#อนจะดึงรั้นชั้นในสี เข"มลงต่ำ 
เมื ่อปราศจากปราการใด ๆ ที ่ใช"ปกป-ด อวัยวะท#อนเขื ่องโตเต็มที ่ก็ถูก
ปลดปล#อยให"เป'นอิสระ 

ฝ,ามือใหญ#กำรอบส#วนอึดอัด รูดรั้งเบาบ"างหนักบ"างตามอารมณ!
ปรารถนา สาวเข"าสาวออกตามความเรียกร"องของร#างกาย เสียวซ#าน ร"อนรุ#ม 
รุนแรง 

นานมากแล"วที่เขาไม#ได"ระบายความใคร#กับใคร เพราะคนคนเดียว
ทำให"เขาไม#คิดจะมีสัมพันธ!กับคนอ่ืน ท้ังสมองและหัวใจของเขาหนักแน#นกับ
ชีวันธร ไม#ได"ผิดจากท่ีเขาเคยรับปากแม"แต#น"อย และเขาสาบานว#าเขาทำทุก
อย#างได"เหมือนท่ีเคยพูดโดยไม#ต"องใช"ความพยายามใด ๆ 

เมื่อรู"ว#าเป%าหมายของเราคืออะไร ก็ไม#จำเป'นต"องแวะเรี่ยราดราย
ทาง 

เขาเชื่อมาตลอดว#าชีวันธรไม#ได"ทำให"เขาอยากลากขึ้นเตียง ทว#า
เหตุการณ!ในวันน้ีดูย"อนแย"งไปเสียหมด ชีวันธรกระตุ"นความต"องการของเขา
อย#างง#ายดาย โดยไม#ต"องทำอะไรด"วยซ้ำ 

จากที่ชีวันธรคิดว#าเขาเป'นตัวอันตราย ตอนนี้เขาเริ่มไม#แน#ใจว#าใคร
อันตรายกว#าใครกันแน# ออกจะเอนเอียงไปทางว#าชีว ันธรนั ่นแหละตัว
อันตรายตาใส 
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สมองพลันนึกถึงกล่ินแป%งเด็กหอมอ#อนบนตัวนุ#มน่ิม ไฝเม็ดเล็กท่ีต"น
คอเร"าอารมณ!เขาให"เดือดพล#าน  

เหงื่อไคลจากความใคร#ความปรารถนาไหลย"อยลงมาตามขมับสวย
ได"รูป มือเรียวยาวยังคงสาวแท#งร"อนอย#างต#อเน่ือง ปลายปร่ิมน้ำยืดเยิ้ม 

“อืม เรน ... เรน” เสียงครางแหบพร#าดังจากริมฝ$ปากหนาซ่ึง
พยายามขบเม"มยามท่ีรู"สึกวาบหวามบิดมวนในช#องท"อง 

“อึก อ#า” จังหวะการสาวมือถูกเร#งเร"าให"ถี ่ขึ ้นตามอารมณ!ที ่พุ#ง
ทะยานสูงสุด ตัวกระตุกอยู #ครั ้งสองครั ้งก#อนน้ำเหนียวข"นขาวขุ#นจะถูก
ปลดปล#อยออกมา เป'นสัญญาณว#าพายุอารมณ!ลูกใหญ#กำลังจะพัดผ#านไป 

บ"าจริง !! เขาไม#สามารถหักห"ามใจและปรามอารมณ!ตัวเองลงได"เลย
แม"แต#น"อย ดีแค#ไหนแล"วที่ยังมีสติยับยั้งความต"องการใฝ,ต่ำของตัวเอง ทั้งท่ี
อยากจะปู%ยี่ปู%ยำคนต"นเหตุให"จมเตียง 

เหนียวตัวไปเสียหมด เขาจัดการถอดเสื้อผ"าเพื่อทำความสะอาด
ร#างกายเสียก#อน สายน้ำเย็นฉ่ำช#วยคลายความเหนอะหนะ รวมถึงดับความ
ร"อนรุ#มไปเยอะได" 

เขาให"เวลาอาบน้ำไม#มากนัก และเพ่ือไม#ให"เป'นการผิดสังเกต เราจึง
จำเป'นต"องใช"ชุดเดิมไปก#อน  

ธามจัดการตัวเองเรียบร"อยอย#างรวดเร็ว ก#อนจะกลับมายังห"องนอน
ของตัวเอง ทำทีเหมือนว#าไม#มีอะไร ก#อนจะพบว#าการ!ตูนจบตอนแล"ว  

“ไปไหนมาครับ เป'นคนชวนแท" ๆ แต#ท้ิงให"ผมดูอยู#คนเดียว” 

“โทษทีเรน พอดีนึกได"ว#ามีธุระด#วนน#ะ” 
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“ถ"าอย#างน้ันวันน้ีผมกลับก#อนนะครับ เย็นแล"ว”   
“เด๋ียวพ่ีไปส#ง” 

“ไม#เป'นไรครับ พ่ีธามจะได"ไม#ต"องวนไปวนมา” 

“ไม#เป'นไรได"ไง พ่ีเป'นคนพาเรามา ก็ต"องพาเรากลับสิ” 

“ผมไม#มีสิทธ์ิเลือกสินะครับ” 

“คิดว#าไง?” 

“ถ"าง้ันก็ไปกันเถอะครับ” เม่ือรู"ว#าเถียงไปก็ไม#มีประโยชน! ชีวันธรจึง
ผละจากเตียงเป'นฝ,ายนำเจ"าของห"องออกมา 

ความจริงธามวางแผนจะให"ชีวันธรค"างกับเขาในวันน้ี แต#เหตุการณ!
ที่เพิ่งผ#านไปสด ๆ ร"อน ๆ ทำให"ธามต"องเปลี่ยนใจเสียใหม# เกรงว#าจะเป'น
การทรมานตัวเองมากกว#า เขาจึงจำต"องไปส#งตัวต"นเหตุกลับห"องตัวเองโดย
ด#วน 

“เรน เด๋ียวพ่ีเก็บของแป2บหน่ึงนะ ว#าจะกลับไปนอนคอนโดน#ะ” 

“ได"ครับ” 

“ง้ันเรนลงไปรอข"างล#างก#อนก็แล"วกัน พ่ีขอเวลาห"านาที” 

“ครับ”  
ธามใช"เวลาเพียงไม#นานก็เดินตามลงมาพร"อมกระเป0าเป%ในมือ ข"าว

ของของเขามีอยู#ทั้งที่บ"านและที่คอนโด เขาจึงไม#จำเป'นต"องเก็บอะไรเข"าไป
มากมายนัก 

อีกอย#าง บ"านและคอนโดก็อยู #ห#างกันแค#นี ้ ลืมอะไรก็ค#อยแวะ
กลับมาเอาทีหลังได" 
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“ไปกันเถอะเรน”  
“ครับ”  
ธามเดินนำแขกของเขาออกมายังโรงจอดรถ ทั ้งซูเปอร !คาร! 

ทั้งบิ๊กไบค!จอดเรียงรายกันนับสิบ เขาเลือกใช"รถคันเดิมท่ีชีวันธรเคยเห็น 

“พอพี่ธามไม#อยู#บ"าน บ"านก็เงียบเลยสิครับ” เขาชวนคนขับรถคุย
เร่ือยเป*+อย เพ่ือไม#ให"รถเงียบเกินไป 

“ก็ใช# ปกติก็มีป%าพรกับพี ่พุดที ่อยู #บ"าน พวกพี ่โจ"กับคนอื ่น ๆ 
หมายถึงลูกน"องพ#อน#ะ ก็ผลัดกันไปผลัดกันมา แต#ว#าเขาอยู#บ"านข"าง ๆ ไม#
ค#อยได"เข"ามาวุ#นวายกับบ"านใหญ#นักหรอก นอกจากป%าพรจะเรียกใช"งาน” 

“น#าเสียดาย บ"านหลังเบ"อเริ่มแต#เจ"าของดันทิ้งไปอยู#ห"องสี่เหลี่ยม 
เสียของจัง” 

“ถ"ามีคนมาอยู#เป'นเพ่ือน ให"กลับมาอยู#บ"านก็ได"นะ” 

“คนพร"อมจะมาอยู#เป'นเพื่อนเยอะแยะครับ ดีไม#ดีพร"อมจะมาอยู#
เป'นแฟนเสียอีก” 

“บังเอิญคนท่ีอยากให"มาอยู# ไม#รู"ว#าเขาอยากมาอยู#ด"วยหรือเปล#า” 

“...” 

“...” เมื่อเห็นว#าชีวันธรเงียบไป ธามก็ไม#อยากเซ"าซี้ ปกติเขาไม#เคย
เป'นฝ,ายรุกใคร พอเป'นชีวันธรเขาก็ทำตัวไม#ถูก ไม#รู"ว#าแค#ไหนถึงเรียกว#าพอดี 
ไม#รู"ว#าแบบไหนมากไปหรือน"อยไป 

“อีกไม#ถึงสองเดือนพี่ธามก็เรียนจบแล"ว คิดไว"หรือยังครับว#าจะทำ
อะไรต#อ” เป'นชีวันธรเปลี่ยนเรื่อง 
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“พี่ก็คงทำงานกับที่บ"านมั้ง พ#อแม#พี่ท#านก็อยากป&กหลักที่ภูเก็ตเลย 
เห็นว#าติดใจธรรมชาติท่ีโน#น ถึงเวลาท่ีพี่จะต"องจับงานจริงจังสักที” 

“อย#างน้ันก็ดีสิครับ ไม#ต"องเหน่ือยหางานเอง” 

“จะว#าดีมันก็ใช# แต#จะว#าไม#ดีมันก็ได" การต"องรับผิดชอบชีวิตคน
หลายร"อย แบกความหวังของคนทั้งบริษัทที่ฝากไว"กับเราไม#ใช#เรื ่องสนุก
หรอกเรน” 

“สู" ๆ นะครับ ผมรู"ว#าพ่ีธามทำได" ใคร ๆ ก็รู"ว#าพ่ีธามน#ะเก#ง” 

“ใครท่ีว#าน#ะคือใคร” 

“ก็ท่ัวไป อย#างเช#นไอ"ริวม้ัง” 

“นึกว#าจะเรนเสียอีก” 

“ผมก.็..ด"วยแหละ” อ"อมแอ"มไม#เต็มปาก 

“ถึงแล"วเรน พรุ#งนี้พี่อาจจะไม#ได"ไปส#งนะ ต"องทำธุระนิดหน#อยน#ะ 
เรนไปเองได"ใช#ม้ัย” 

“สบายมากครับ” 

“เด๋ียวพ่ีทำธุระเสร็จแล"วจะไปรับนะครับ” 

“ไม#ต"องเลยครับ ผมกลับเองได" พ่ีธามพักผ#อนเถอะครับ” 

“เอาน#า จะแวะไปหาสองแสบน่ันด"วย” 

“ถ"าอย#างนั ้นก็โอเคครับ ขอบคุณนะครับที ่มาส#ง ฝ&นดีนะครับ
พ่ีธาม” 

“ฝ&นดีครับแก"มย"อย” 
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 เช"าวันที่ 2 ที่ชีวันธรต"องรับหน"าที่ติวเตอร!ให"กับสองแฝด เขาไม#ได"
รู"สึกกังวลมากเท#าวันแรก เมื่อวานนี้ทั้งเขา พระเพื่อนและพระแพงต#างทำ
ความรู"จักกันพอประมาณแล"ว 

 พระเพื่อนและพระแพงเป'นเด็กหัวดีทั้งคู# เมื่อใช"เทคนิคการสอนให"
สนุกเข"าไปนิดหน#อย ก็ทำให"ท้ังสองคนเข"าใจบทเรียนได"ไม#ยาก 

 ชีวันธรเลือกเดินเท"าจากหอพักไปยังป%ายรถเมล!ถัดจากปากซอยไม#
ไกลนัก ป%ายรถเมล!ซึ ่งเป'นจุดเริ ่มต"นความสัมพันธ!ของเขาและธาม ป%าย
รถเมล!ที่ขยับฐานะให"เข"ามาใกล"กันมากกว#ารุ #นพี่รุ#นน"องร#วมคณะเหมือน
อย#างท่ีเคยเป'นมาตลอดระยะเวลา 3 ป$ 
 เช"าวันอาทิตย! ผู"คนจึงค#อนข"างบางตา อากาศเร่ิมร"อนอบอ"าวซ่ึงเป'น
ธรรมดาของเมืองไทย 

 ถ"าเป'นเมื่อก#อนตอนอยู#บ"านยาย วันไหนที่เขาว#างจากงานรับจ"าง
ต#าง ๆ เขาจะใช"เวลาทั้งหมดในช#วงที่อากาศร"อนประดุจไฟแผดเผานี้ไปกับ
ลำธารหลังบ"าน 

 แต#ก็นั่นแหละ ในเมื่อตอนนี้เขาต"องใช"ชีวิตอยู#ตรงนี้ เปล#าประโยชน!
อะไรท่ีจะมาน่ังคิดว#าถ"าเป'นแบบน้ัน ถ"าเป'นตอนน้ัน ... 
 ความทรงจำที่ผ#านเข"ามาทำให"เขาคิดว#าป-ดเทอมนี้เขาควรจะหา
เวลากลับไปเย่ียมเยียนบ"านสักหน#อย บ"านท่ีป-ดตาย ไม#มีใครอยู# ถ"าไม#กลับไป
ดูแลทำความสะอาดบ"าง เดี๋ยวจะทรุดโทรมเข"าไปใหญ# ยังไงนั่นก็เป'นสมบัติ
เพียงชิ้นเดียวท่ียายท้ิงไว"ให"เขา 
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 นั่งคิดอะไรเพลิน ๆ เพียงครู#เดียว รถเมล!สายท่ีเขาต"องการโดยสารก็
มาจอดเทียบป%าย 

 เพราะวันน้ีคนไม#เยอะ เขาจึงได"ท่ีน่ังติดหน"าต#าง ถ"าเป'นวันปกติละก็ 
ผู"โดยสารเบียดเสียดกันเป'นปลากระป0อง ไม#ได"ขึ้นต้ังแต#ต"นป%ายก็อย#าหวังจะ
ได"นั่งเลย 

 ใช"เวลาประมาณ 30 นาที เขาก็มาถึงบริเวณปากซอยบ"านของลูก
ศิษย! ใช"บริการวินมอเตอร!ไซค!ในราคา 15 บาทเพื่อเดินทางเข"าไปยังบ"าน
หลังโต 

 กดออดเพียงครู#เดียวป%าพิมก็มาเป-ดประตูเล็กข"างร้ัวให" 
 “เชิญค#ะคุณเรน วันนี้คุณเพื่อนคุณแพงเตรียมพร"อมแต#เช"าเชียว
ค#ะ” 

 “ขอบคุณครับป%า” ป%าพิมเดินนำเขามายังห"องอ#านหนังสือห"องเดิม
ซึ่งเขาใช"เป'นสถานที่ติวเมื่อวาน ก#อนจะแยกตัวไปเตรียมน้ำและอาหารว#าง
มารับรองเขา 
 มาสอนนักเรียนมีฐานะน่ีดีจังเนอะ ได"เงินด"วย ได"กินขนมฟรีด"วย 

 เมื่อเขาก"าวเข"าสู#ห"องดังกล#าว พระแพงซึ่งเหลือบมาเห็นเขาเป'นคน
แรกผุดลุกจากบีนแบ็คใบใหญ#ก#อนจะยกมือข้ึนไหว"ทำความเคารพ 

“สวัสดีค#ะพ่ีเรน แพงกับเพ่ือนกำลังรอพ่ีเรนอยู#เลยค#ะ” 

“สวัสดีครับพ่ีเรน วันน้ีพี่ธามไม#ได"มาด"วยเหรอครับ” พระเพ่ือนท่ีน่ัง
ไถมือถืออยู#อีกมุมเงยหน"าข้ึนเม่ือได"ยินเสียงจากน"องสาวทักทายชีวันธร 
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“พ่ีธามไม#ได"มาสอนเราสักหน#อย เพ่ือนจะถามหาพ่ีธามทำไม” พระ
แพงอดแซวพ่ีชายตัวเองไม#ได" 

เธอรู"ดีว#าธามเป'นพ่ีชายคนสำคัญสำหรับพระเพ่ือนมาตลอด จึงไม#ใช#
เรื่องน#าแปลกที่เอะอะฝ,ายนั้นก็ถามถึงธามเป'นอันดับแรก ยิ่งตอนนี้พวกเรา
ทั ้งหมดเติบโตจนถึงวัยที ่จะมีความสัมพันธ!กับใครอีกสักคนฉันท!คู #รัก 
แล"วธามก็ยังเป'นคนเดียวที่พระเพื่อนให"ความชื่นชมอยู#เสมอ ดังนั้นเธอจึง
เข"าใจทุกความรู"สึกของแฝดพี่ดีพอควร ไม#แปลกใจเลยถ"าพระเพื่อนจะให"
ความสนใจธามมากเป'นพิเศษ  

สำหรับเธอแล"วคนที่น#าสนใจกว#าธามกลับเป'นผู "ชายซึ ่งไม#ได"ดู
สมาร!ทเท#าธาม แต#เป'นผู"ชายสุภาพ อ#อนโยน และแสนใจดีอย#างชีวันธร  

“ก็เพื่อนเห็นว#าเมื่อวานพี่ธามมาส#งพี่เรน วันนี้ก็สงสัยเฉย ๆ ว#า
ทำไมพ่ีธามไม#ได"มาด"วย” พระเพ่ือนแก"ตัว 

“วันนี้พี่ธามติดธุระน#ะครับ เห็นว#าจะแวะเข"ามาหลังจากพวกเรา
เรียนกันเสร็จแล"ว” 

“พ่ีธามจะมารับพ่ีเรนเหรอคะ”  
“ใช#ครับ” 

“หืม ทำไมพี่ธามต"องมารับมาส#งพี่เรนตลอดเลย อย#าบอกนะคะว#า
...” ทิ้งช#วงเล็กน"อย สีหน"ากรุ"มกร่ิม  

“พี่เรนกับพี่ธาม...เป'นแฟนกัน” ถามทีเล#นทีจริง ทำหน"าตาจับผิด
ปนหยอกล"อ ถึงจะแสดงสีหน"ายินดีแต#ในใจก็อดภาวนาไม#ได"ว#าขอให"มันเป'น
แค#เร่ืองล"อเล#น 
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ชีวันธรอึกอัก ท่ีจริงแล"วเขากับธามก็ยังไม#ได"ตกลงสานสัมพันธ!กันใน
ฐานะคนรู"ใจ ถ"าจะให"ตอบว#า ‘ใช#’ ก็ออกจะดูแปลกไปนิด 

“เปล#าครับ พ่ีธามเป'นแค#รุ#นพ่ีท่ีคณะจริง ๆ แต#เห็นพ่ีธามบอกว#าจะ
เข"ามาหาพระเพื่อนกับพระแพงน#ะ” เขาไม#ได"โกหก เพราะเมื่อวานธามพูด
แบบนั้นกับเขาจริง ๆ 

“โชคดีจังที่พี่ธามกับพี่เรนไม#ได"เป'นแฟนกัน ไม#อย#างนั้นพระแพง
เสียใจแย#” พระเพ่ือนเป'นฝ,ายพูดออกมาหลังจากท่ีท้ังคู#ทำหน"าโล#งอกแบบท่ี
ชีวันธรก็แปลกใจว#าเพราะอะไร 

“เพื่อนเองก็คงจะเสียใจแย# ถ"าพี่ธามของเพื่อนแอบหนีไปมีแฟนท้ัง 
ๆ ที่เพ่ือนยังไม#ทันได"ลงสนาม” ประโยคถัดมาทำให"ชีวันธรเข"าใจได"ไม#ยาก 

แต#จะให"แสดงอะไรออกไปก็ใช#ที่ เขาเองก็ยังไม#ได"คบหากัน สิทธิ์จะ
ไปหึงหวงอะไรก็ไม#มี...และที่สำคัญปรบมือข"างเดียวยังไงก็ไม#ดัง เขาหมายถึง
ทั้งความสัมพันธ!ระหว#างเขากับธาม และระหว#างธามกับพระเพ่ือน 

ถ"าธามเลือกที่จะรักเขาแบบท่ีพูด ต#อให"มีคนเข"าหาสักกี่ร"อยคนพัน
คน หรือต#อให"คนคนน้ันเป'นน"องท่ีผูกพันกันมาเกือบย่ีสิบป$ เขาก็ม่ันใจว#ามัน
จะไม#กระทบต#อความสัมพันธ!ของพวกเขา 

แต#ถ"าธามหวั่นไหวไปกับกระแสอารมณ!เหล#านั้น ก็ไม#ใช#เรื ่องน#า
เสียดายไม#ใช#เหรอ อย#างน"อยส่ิงเหล#าน้ีก็เป'นเร่ืองราวท่ีเข"ามาทดสอบเรา 

ทดสอบกับธามอย#างไรยังไม#รู " แต#ทดสอบกับเขาได"แน# ๆ เพราะ
ประโยคไม#กี่ประโยคท่ีสองพ่ีน"องคุยกัน ทำให"เกิดอาการหวงเล็ก ๆ  
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“ฮะแฮ#ม เรามาเร่ิมเรียนกันดีม้ัยครับ มาเถอะ วันน้ีเรียนต#อจากเม่ือ
วานนะ” และเขาเลือกสลัดทุกความกังวลและหวงแหนน้ันออกไป 

ตอนนี้เขาต"องทำหน"าที่ของเขา และเขาทำมันด"วยความเต็มใจ ถึง
จะรับรู"ความรู"สึกท่ีพระเพ่ือนมีต#อธาม แต#ความน#ารักของเด็กท้ังคู#ไม#ได"ทำให"
เขามีอคติเลยแม"แต#น"อย ...  

เร่ืองของหัวใจใครก็ห"ามใครไม#ได" ใครจะรักใครชอบใครก็ได"ท้ังน้ัน  
 

“เอาละ วันนี้จบที่บทน้ีนะครับ เดี๋ยวพี่ฝากแบบฝ<กหัดเอาไว"ให"ทำ
นะครับ กว#าจะเจอกันก็เสาร!หน"าเลย ถ"าไม#ทบทวนบ"างเด๋ียวได"ลืมแน#นอน” 

“ขอบคุณนะครับพี่เรน ผมเข"าใจขึ้นตั้งเยอะแยะเลย ครูที่โรงเรียน
ทำไมไม#รู"จักสอนอะไรให"เข"าใจง#าย ๆ แบบนี้บ"างก็ไม#รู" เร่ืองเดียวกันแท" ๆ” 

“แหม ตอนแรกบอกว#าไม#อยากเรียน พอได"เรียนกับพ่ีเรนแล"วชมไม#
ขาดปากเลยนะ อ"าว สวัสดีค#ะพ่ีธาม” พระแพงเปล่ียนเร่ืองกลางประโยคเม่ือ
หันไปเห็นธามเดินเขามายังห"องหนังสือ “เรียนเสร็จพอดีเลยค#ะ” 

“ง้ันก็ได"เวลากินขนมแล"วสิ น่ี พ่ีซื้ออะไรมาฝากต้ังเยอะแยะเลย” 

“มาครับ เดี๋ยวเพื่อนเอาไปใส#จานให" พี่ธามไปช#วยเพื่อนหน#อยสิ
ครับ ส#วนพระแพงพาคุณครูของเพ่ือนไปน่ังรอกินได"เลย” 

“ได"เลยจ"ะพี่ชาย” พระแพงรับคำก#อนจะหันมาฉุดข"อมือชีวันธรไป
ยังห"องน่ังเล#น 
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 10 

 

ธามถูกแฝดผู"พี่ลากเข"าไปจัดเตรียมของว#าง ในขณะที่ชีวันธรเองก็
ถูกแฝดผู"น"องลากออกมาน่ังยังห"องน่ังเล#นด"านนอก 

หลายครั้งหลายหนที่ชีวันธรเผลอเหลือบสายตาไปยังทิศทางของ
ห"องครัว เขาอาจจะไม#ได"รู"สึกหึงอะไรในตัวธามมากมาย แต#การแสดงออก
ของพระเพ่ือนก็ทำให"เขารู"และเข"าใจความรู"สึกของตัวเองมากข้ึน 

“โชคดีจังนะคะท่ีพ่ีเรนรู"จักกับพ่ีธาม ต้ังแต#พ่ีเรนเข"ามาสอน พ่ีธามก็
พลอยแวะมาเล#นที ่นี ่ไปด"วย” พระแพงพูดขึ้น แต#ยังไม#ทันจบประโยคดี 
ทั้งธามและพระเพ่ือนก็ช#วยกันถือจานใส#ขนมมาเต็มท้ังสองมือ 

เค"กชิ้นเล็ก ๆ หน"าตาน#ากินหลากหลายชิ้นถูกยกมาวางตรงหน"า  
ชีวันธรไม#ค#อยถนัดขนมพวกนี้มากนัก ปกติขนมที่เขามีโอกาสได"กิน

บ#อย ๆ ก็เป'นจำพวกขนมไทยฝ$มือยาย 

ฝ$มือทำขนมไทยของยายไม#เคยเป'นสองรองใคร เม่ือก#อนตอนเขายัง
เด็ก ยายรับจ"างเย็บผ"าโหลซึ่งรับมาจากโรงงาน แต#ระยะหลัง สายตาฝ%าฟาง
ทำให"ยายต"องเปล่ียนอาชีพ เขานี่แหละเป'นคนเสนอให"ยายขายขนม เหตุผล
หลักเลยก็เพราะเขาจะได"กินขนมฝ$มือยายไปด"วย 

รายได"ของยายไม#เยอะมาก บางครั้งเขาก็อดแปลกใจไม#ได"ว#ายาย
ต"องอดทนเก็บหอมรอมริบมากขนาดไหนถึงได"เลี้ยงดูเขามาจนเติบโต 
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ถึงแม"ว#าตัวเขาจะช#วยยายหาเงินพิเศษบ"าง แต#ยายไม# เคยรับเงินท่ี
เขาย่ืนให"แม"แต#น"อย และเพราะเงินเก็บพวกน้ันทำให"เขาสามารถใช"ชีวิตได"ใน
วันท่ีไม#มียายอยู# 

“พี่เรนทานด"วยกันสิคะ พี่ธามซื้อมาตั้งเยอะแยะ” เสียงของพระ
แพงทำให"เขาหลุดออกจากภวังค!  

ชีวันธรไม#ได"โปรดปรานขนมพวกนี้เท#าไรแต#น#าตาชวนกินนั้นทำให"
เขาอดน้ำลายสอไม#ได" นี ่มันก็ถึงเวลามื ้อเที ่ยงแล"วด"วย เริ ่มหิวบ"างแล"ว
เหมือนกัน 

เขาเลือกตักเค"กวนิลาชิ้นหนึ่งเข"าปาก รสชาติหวานละมุนลิ้นกำลัง
พอดี เน้ือเค"กนุ#ม ๆ กับครีมกล่ินหอมทำให"หยุดกินได"อย#างยากเย็น 

“กินของหวานก#อนอย#างนี้ จะกินข"าวลงกันมั้ยเนี่ยพวกเราน#ะ” ผิด
กับคนท่ีซื้อมา ธามไม#ได"แตะของพวกน้ีสักคำ 

“ผิดที่พี่ธามเลยครับ นี่เค"กเจ"าโปรดของเพื่อนเลยนะครับเนี่ย เห็น
แล"วก็อดใจไม#ไหว” 

“ก็เพราะรู"ว#าเป'นเจ"าโปรดน#ะสิ ถึงห้ิวมาฝากด"วย ไม#คิดว#าจะกินกัน
เลย” 

“รู"ใจเพื่อนเหมือนเคยเลยนะพี่ธามอะ คิดอะไรกับเพื่อนหรือเปล#า
เน่ีย” เด็กหนุ#มแก#นเซ้ียวเล#นหูเล#นตา  

“อย#าแก#แดดพระเพ่ือน” ฝ,ามือใหญ#เอ้ือมไปขย้ีหัวทุย 

 “อีกไม#ถึง 2 เดือนเพื่อนก็จะจบ ม.6 แล"วนะ เพื่อนไม#เด็กแล"ว” อีก
ฝ,ายแย"ง 
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 “จะโตแค#ไหนก็เหอะ พี่ก็ยังมองพวกเราเป'นน"องสาวน"องชายตัว
น"อยของพี่อยู#ดี” ทำไมเขาจะไม#รู"ว#าพระเพื่อนคิดยังไงกับเขา แต#เขาเห็นฝา
แฝดทั้งคู#มาตั้งแต#เล็ก ถ"าจะมีใจด"วยก็คงมีไปตั้งนานแล"ว เขาเอ็นดูทั้งคู#
เหมือนน"องสาวน"องชายตามท่ีพูดไม#มีผิดเพ้ียนแม"แต#นิดเดียว 

 “พ่ีธามก็...” พระเพ่ือนตัดพ"อหน"าเจื่อน  
 “พระเพื่อนลองชิมชิ้นนี้มั้ยครับ พี่ว#าอร#อยดีนะ” ชีวันธรเลื่อนจาน
เค"กเลม#อนหน"านิ่มไปตรงหน"าพระเพื่อน ตั้งใจเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเห็น
ว#าเด็กชายมีสีหน"าไม#ดีนัก 

เขาไม#ปรารถนาจะเห็นแววตาเศร"าหมองจากเด็กหนุ#ม เด็กน#ารัก
เหมาะกับความสดใสน่ันแหละ ถูกต"องแล"ว 

 “หืม เลม#อนหน"านิ่มเหรอครับ ร"านนี้มีขายด"วยเหรอ เพื่อนไม#เคย
เห็นเลย” และได"ผลเมื่อพระเพื่อนหันมาสนใจเค"กรสใหม#จากร"านโปรดแทน
บทสนทนาเมื่อครู#  
 “อ้ืม เห็นว#าเป'นเมนูใหม#ของทางร"านเลยนะ” 

 “ห้ืม อร#อยจัง” พระเพ่ือนตักเค"กอีกคำส#งไปป%อนน"องสาวบ"าง 
 “ก็อร#อยนะ แต#แพงชอบวนิลามากกว#า” 

 “ดีแล"ว จะได"ไม#ต"องแย#งกัน” ชีวันธรลอบมองตากับธามอย#างโล#งใจ 
อย#างน"อยบรรยากาศก็ไม#ได"แย#จนทำให"รู"สึกอึดอัด  
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 “อาทิตย!หน"า เรนต"องมาสอนสองคนนี้อยู#หรือเปล#า” ธามเอ#ยถาม
ขณะที่รถติดสัญญาณไฟแดงตรงสี่แยกระหว#างทางกลับไปยังหอพักของชีวัน
ธร 
 “สอนคร ับ ต "องสอนจนกว #าพระเพ ื ่อนพระแพงจะสอบเข"า
มหาวิทยาลัยเสร็จนั่นแหละ” 

 “พ่ีอาจจะไม#ได"มารับมาส#งบ#อย ๆ นะ เรนไปกลับเองได"ใช#ม้ัย” 

 “ผมไม#ใช#เด็กนะครับ เรื่องแค#นี้สบายมาก พี่ธามนั่นแหละมารับมา
ส#งผมบ#อย ๆ เด๋ียวผมจะเคยตัวเอา” 

 “เคยตัวก็ไม#เห็นเป'นไร ความจริงแล"วพี่ก็อยากมารับมาส#งเรนทุก
คร้ังนะ แต#ว#า...” 

 “เพราะพระเพื่อนสินะครับ” คนรู"ทันเอ#ยเสียงกลั้วหัวเราะเมื่อธาม
แสดงอาการอึกอัก 

 “เรนดูออก?” 

 “ดูไม#ออกก็แย#ละ” 

 “แล"วไม#หึง?”  
 “หึงอะไรกันเล#า ไม#ได"เป'นอะไรกันสักหน#อย” โชคดีที่สัญญาณไฟ
เขียวมาถึง คนขับจึงต"องเปลี่ยนเกียร!และใช"สมาธิกับการขับขี่ ไม#ทันได"เห็น
ร้ิวสีแดงบนใบหน"าจ้ิมล้ิมน่ัน 

 “ไม#หึงสักหน#อยเหรอ” 

 “ครับ” 

 “...” เขาไม#ได"พูดอะไรต#อเม่ือคนข"าง ๆ ยืนยันหนักแน#นว#าไม#หึง 
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 แอบน"อยใจอยู#บ"างเมื่อคิดได"ว#าที่ชีวันธรไม#แสดงอาการหึงหวงเขา
กับพระเพื่อนเป'นเพราะชีวันธรไม#ได"มีใจให"เขาหรือเปล#า แต#คนอย#างธาม 
ตั้งใจว#าจะทำให"รัก ก็จะทำให"ได" เรื่องแค#นี้ไม#สามารถบั่นทอนกำลังใจเขาได"
หรอก 

 “เรน ป-ดเทอมไปไหนหรือเปล#า” 

 “คิดว#าจะกลับไปบ"านยายครับ ทิ้งบ"านไว"ไม#มีใครอยู# อยากกลับไป
ทำความสะอาดบ"าง ไม#อยากปล#อยไว"ให"ทรุดโทรม” 

“อ"อ”  
“พ่ีธามล#ะ ป-ดเทอมน้ีก็เรียนจบพอดี มีแพลนไปฉลองท่ีไหนครับ” 

 “จริง ๆ ตอนแรกก็ยังไม#มีนะ แต#ตอนน้ีมีแล"ว” 

 “?” 

 “ไปบ"านยายของเรน” 

 “หืม ใครอนุญาตครับ” 

 “ขอไปด"วยไม#ได"เหรอ” 

 “ไม#ต"องทำงานแล"วเหรอครับ” 

 “เรียนจบท้ังทีก็ขอพักผ#อนสักหน#อยไม#ได"เหรอ” 

 “ง้ันก็ไปสิครับ ไปต#างประเทศก็ได" ไปไหนก็ได"” 

 “ก็จะไปกับเรนน่ีไง” 

 “ไม#ใช#สิ” 

 “ขอติดไปด"วยคนนะ...นะ” เวลาที่คนตัวโตยังกับยักษ!อ"อน ไม#เห็น
จะน#ารักตรงไหน 
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 “ไม#มีอะไรน#าสนใจเลยนะพ่ีธาม ไม#สะดวกสบายด"วย” 

 “เอาน#า ถือว#าเป-ดประสบการณ!” 

 “ง้ันก็ตามใจครับ” 

 “ขอบคุณครับ” 

 

 ตลอดเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ#านมา ชีวันธรยังคงเป'นติวเตอร!ให"กับ
พระเพื ่อนพระแพงในทุกวันหยุดสุดสัปดาห! จนเมื ่อเด็กทั ้งคู #สอบเข"า
มหาวิทยาลัยได" เขาจึงได"ยุติหน"าท่ีดังกล#าว 

 พระเพ่ือนและพระแพงเลือกสอบเข"าคณะบริหาร ในมหาวิทยาลัยท่ี
เขาศึกษาอยู# โดยให"เหตุผลว#าจะได"เอาไปใช"บริหารงานในบริษัทของคุณ
พ#อคุณแม#  
 ก#อนหน"าน้ันที่เขาเคยให"สัญญากับธามว#าจะให"ธามตามกลับไปบ"าน
ยายด"วยกัน หลังจากเขาสอบปลายภาคเสร็จ ก็ประจวบเหมาะกับที่ธามจบ
การศึกษาพอดี เมื่อจัดการธุระปะป&งเรียบร"อยแล"ว เขานัดกับธามว#าจะออก
เดินทางไปบ"านยายท่ีจังหวัดกาญจนบุรีในวันน้ี 

 ชีวันธรเก็บข"าวของจำเป'นไม#มากนักใส#กระเป0าใบเข่ือง เขาโทรไปส#ง
ข#าวให"ชิริวรู"ในระหว#างท่ีรอธามมารับ 

 ชิริวโวยวายอยู#บ"างเมื่อรู "ว#าเขาจะหนีกลับต#างจังหวัด แต#เอาเข"า 
จริง ๆ ชิริวก็กับเขาไม#ได"เสียหน#อย เห็นบ#นว#าป2ามันให"ช#วยทำงานช#วงป-ด
เทอม ไม#อย#างน้ันจะไม#จ#ายค#าขนมให"ตอนเป-ดเทอมถัดไป 
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 แถมพอชิริวรู"ว#าธามจะไปกับเขาด"วย มันก็แซวใหญ# หาว#าที่เขาไม#
ชวนมันเพราะอยากสวีทกับธามน่ันเอง 
 เถียงกับชิริวยังไม#ทันจบดี ธามก็โทรมาว#าถึงหน"าหอพักแล"ว เขาจึง
ต"องยุติบทสนทนาเพียงเท#าน้ัน 

 ชีวันธรฉวยกระเป0าบรรจุสัมภาระข้ึนกับบ#า ก#อนจะใช"สายตาสำรวจ
ไปรอบ ๆ ห"องเพื่อเช็กว#าป-ดน้ำป-ดไฟครบหมดแล"วหรือยัง เมื่อเห็นว#าทุก
อย#างเรียบร"อยดีแล"ว เขาก็จัดการล็อกประตูห"องก#อนจะเดินลงบันไดมายัง
รถสปอร!ตคันหรูท่ีจอดรออยู#ก#อนแล"ว 

 ชีวันธรจัดการเป-ดประตูเข"าไปนั ่งข"างคนขับ ดูเหมือนว#าเขาจะ
ค#อนข"างคุ"นชินกับตำแหน#งน้ีพอสมควร 

 “สวัสดีครับพ่ีธาม” 

 “...” 

 ชีวันธรเอ้ียวตัวโยนกระเป0าของตัวเองไปไว"ด"านหลัง ก#อนจะเอ้ียวตัว
กลับมาดึงเข็มขัดนิรภัย แต#ทว#ายังช"ากว#าเจ"าของรถท่ีรอจังหวะน้ีอยู#แล"ว 

 มือหนายื่นข"ามตัวของเขาไป เม่ือดึงเข็มขัด จมูกโด#งเป'นสันก็อยู#ห#าง
จากใบหน"าของเขาไม#ถึงคืบ 

 ชีวันธรอดรู"สึกร"อนวูบวาบไม#ได" ก"อนเนื้อในอกกระหน่ำเต"นเสียจน
กลัวว#าคนท่ีอยู#ใกล"แค#ปลายเส"นผมจะได"ยิน 

 เขาหลุบสายตาลงเพื่อซ#อนความประหม#านั้นจากคนที่ทำให"เขาไม#รู"
จะเอามือไม"ไปไว"ตรงไหน  
 “พร"อมม้ัย?” 
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 “ครับ” 

 “ง้ันเรนบอกทางเลย” 

 “ครับ” 

 เพียงแต#คนที่ทำให"เข"าเสียอาการกลับไม#แสดงความผิดปกติเหมือน
อย#างที ่เขาเป'นราว 2 ชั ่วโมงนิด ๆ ก็เดินทางมาถึงยังตัวเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี 
 พวกเขาใช"เวลา จุดหมายปลายทางนั้นอยู#ที่อำเภอไทรโยค ซึ่งต"อง
ใช"เวลาอีกประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง ชีวันธรจึงแนะนำให"หยุดพักรถเสียก#อน 

 ทั้งคู #เลือกพักรถระหว#างเส"นถนนเลี ่ยงเมืองกาญจนบุรี และหา
อาหารง#าย ๆ ที่เป-ดขายในบริเวณดังกล#าวรองท"อง  
 “เดี๋ยวเราจะต"องแวะซื้ออาหารสดเข"าไปด"วย สำหรับมื้อเย็นน#ะ
ครับ” ธามไม#ได"พูดอะไรต#อ เขาปล#อยให"เจ"าถ่ินแบบชีวันธรเป'นผู"นำ 

 “พ่ีธามอยากกินอะไรเป'นพิเศษม้ัยครับ” 

 “ต"มยำกุ"ง ไข#เจียวแบบเดิมก็ได"นะ พ่ียังติดใจฝ$มือเรนอยู#เลย” 

 “ไม#อยากลองเปลี่ยนเมนูบ"างเหรอครับ ผมทำได"หลายอย#างเลย
นะ” 

 “ง้ันก็แล"วแต#พ#อครัวก็แล"วกัน พ่ีกินอะไรก็ได"” 

 “งั้นก็โอเคครับ” ชีวันธรเลือกซื้อทั้งเนื้อสด และผักสดไม#เยอะนัก 
เพราะว#าที่นั่นมีตลาดสดทุกเช"า ตลาดสดที่ชาวบ"านต#างก็นำเนื้อหมูเนื้อไก# 
รวมถึงพืชผักผลไม"ท่ีปลูกเองมาวางขายท่ีนี่ 
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 เมื่อซื้อของสดเสร็จเรียบร"อยแล"ว รถสปอร!ตคันหรูก็มุ#งหน"าไปยัง
จุดหมายปลายทางต#อไป 

 บ#ายแก# ๆ พาหนะคันหรูก็พาทั้งคู#มาจอดหน"าบ"านไม"ยกพื้นเตี้ย ๆ 
ขนาดเล็ก รอบ ๆ บ"านเขียวขจีไปด"วยต"นไม"น"อยใหญ# นอกจากไม"ยืนต"นท่ี
เจ"าของจะตั้งใจปลูกไว"เพื่อให"ร#มเงาแล"ว ยังมีไม"เลื้อยไม"ล"มลุกจำพวกวัชพืช
ข้ึนแซมมาประปราย แม"ไม#ได"แน#นหนารกตาอย#างท่ีควรจะเป'นก็เถอะ  
 ชีวันธรก"าวลงจากรถตรงไปยังตัวบ"าน จัดการปลดล็อกแม#กุญแจท่ี
คล"องประตูเอาไว" โดยมีธามหอบข"าวของที่ซื้อมารวมทั้งกระเป0าเป%ของเขา
และคนตัวเล็กอีกคนละใบตามมา 
 “บ"านไม#มีคนอยู# ก็จะรก ๆ แบบนี้แหละครับ ปกติผมก็ไหว"วานให"
หวาน เอ#อ...เพื่อนสมัยเรียนมัธยมน#ะครับ เข"ามาช#วยจ#ายค#าน้ำค#าไฟบ"าง 
หวังว#าจะยังไม#โดนตัดน้ำตัดไฟไปเสียก#อนนะ” ชีวันธรอธิบายขณะหันมารับ
ข"าวของบางส#วนจากมือธามเอาไปวางไว"ตรงโต/ะไม"ท่ีตั้งอยู#หน"าระเบียงบ"าน 

 ฝ,ามือเรียวบางผลักประตูเข"าไป มองไปรอบ ๆ ธามพบว#ามีข"าวของ
เครื่องใช"ไม#เยอะนัก เท#าที่ประเมินด"วยสายตาก็มีแต#เท#าที่จำเป'น เช#นตู"
หนังสือขนาดกลาง จักรเย็บผ"าแบบเก#าท่ีตั้งอยู#มุมบ"าน และตู"โชว!ที่เจ"าของ
บ"านประยุกต!ใช"เป'นตู"เก็บของ 
 ภายในบ"านมีห"องนอนแบ#งออกเป'น 2 ห"องขนาดเล็กที่ตั ้งอยู#ตรง
ข"ามกัน ถัดจากห"องนอน เป'นประตูที่เป-ดออกสู#ระเบียงหลังบ"านซึ่งเป'นที่ตั้ง
ของห"องครัวแบบเป-ดตามแบบฉบับชนบท ส#วนห"องน้ำต้ังอยู#ถัดจากห"องครัว
ออกไปเล็กน"อย 
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 ชีวันธรเอื้อมมือไปเป-ดสวิตช!ไฟแล"วพบว#าหลอดไฟกลางบ"านยังติด
อยู# หวานคงไม#ได"อมเงินท่ีเขาให"มาจ#ายค#าน้ำค#าไฟจริง ๆ สินะ 

 ร#างเล็กจัดการเดินไปเสียบปลั๊กตู"เย็นในครัว ก#อนจะเดินไปหยิบของ
สดท่ีซื้อติดมาไปแช#เอาไว" 
 “หวานมีกุญแจบ"านผมอยู#น#ะครับ น่ีก็คงช#วยทำความสะอาดไปบ"าง 
บ"านถึงไม#ได"รกมากอย#างท่ีคิดเอาไว"” พูดพลางหยิบไม"กวาดท่ีพิงผนังฝ&+งหน่ึง
ของบ"านมาไว"ในมือ  

“พ่ีธามไปน่ังรับลมท่ีระเบียงเถอะครับ เด๋ียวผมทำความสะอาดบ"าน
ครู#เดียว” 

 “ให"พ่ีช#วยทำดีกว#า จะได"เสร็จเร็ว ๆ” 

 “แค#พี่ธามขับรถพาผมมาก็เหนื่อยจะแย#แล"วครับ พี่ธามนั่งพักเถอะ 
ผมทำแป2บเดียวก็เสร็จแล"ว” 

 “เอาน#า ช#วย ๆ กัน” 

 “ถ"าอย#างนั้นพี่ธามช#วยป&ดฝุ ,น แล"วก็กวาดข"างนอกแล"วกันครับ 
เด๋ียวผมไปทำความสะอาดในห"องเอง” 

 “โอเค”  
 เพราะช#วยกันทำคนละไม"คนละมือ เพียงครู#ใหญ# ๆ ทั้งคู#ก็ทำความ
สะอาดเรียบร"อย  
 “พ่ีธามอยากเปล่ียนเส้ือผ"าก#อนม้ัยครับ เด๋ียวผมพาไปดูอะไรดี ๆ” 

 “ง้ันพ่ีเปลี่ยนกางเกงอย#างเดียวก็พอแล"ว”  
 “โอเคครับ”  
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 ชีวันธรใช"เวลาขณะที่ธามคว"ากระเป0าเสื้อผ"าเข"าไปเปลี่ยนเสื้อผ"าใน
ห"องน้ำ เขาก็ถือโอกาสเข"าไปเปลี่ยนกางเกงในห"องนอนของตัวเองเช#นกัน 

ธามเปลี่ยนจากกางเกงยีนขายาวยี่ห"อดังมาเป'นกางเกงขาสั้นเหนือ
เข#าสบาย ๆ ส#วนชีวันธรก็อยู#ในชุดท่ีคล"ายคลึงกัน 

เพียงแค#การแต#งตัวแบบน้ันของธามทำให"เจ"าตัวดูมีเสน#ห!ไปอีกแบบ 
ส#วนเขาดูกะโปโลแบบท่ีเคยเป'น 

 “ไปกันครับ” 

 “ไปไหน” 

 “ตามมาเถอะครับ” คนตัวเล็กว#าก#อนจะเผลอตัวจูงข"อมือผู"เป'นแขก
ด"วยความลืมตัว  
 ชีวันธรพาเขาเดินมาทางหลังบ"านประมาณ 300 เมตร หูของเขาก็
เริ่มได"ยินเสียงน้ำ เดินต#ออีกไม#เกิน 300 เมตรก็พบกับธารน้ำไหลขนาดไม#
ใหญ#มากต้ังอยู# 

ร#างบางเดินนำเขาไปใต"ต"นไม"ใหญ#มุมหนึ่ง ก#อนจะถอดรองเท"าแตะ
ที่ใส#มา แล"วเดินตรงไปยังก"อนหินขนาดใหญ#มหึมากลางลำธาร 

 “มาสิครับ มาแช#น้ำเย็น ๆ สักหน#อย ขับรถมาตั้งไกล ไม#มีน้ำอุ#นให"
แช#เท"าคลายเม่ือย ก็ใช"น้ำเย็นแช#เท"าให"รู"สึกสดชื่นแทน” 

 ธามก"าวตามร#างเล็กไปอย#างไม#ลังเล ชีวันธรขยับกายไปนั่งมุมหน่ึง
ของก"อนหิน ตบมือไปยังพ้ืนท่ีว#างข"าง ๆ เพ่ือให"ธามน่ังลงตรงน้ัน 

 “เป'นไงครับ?” 

 “น้ำเย็นดี สดชื่นชะมัด” 
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 “ใช#มั้ยละครับ นี่เป'นสถานที่โปรดของผมเลยนะครับ ผมเก็บไว"เป'น
ความลับมาต้ังนาน ไม#เคยบอกใครเลยนะเน่ียว#ามีท่ีแบบน้ีอยู#ด"วย” 

 “แต#ก็เป'นลำธารธรรมชาติไม#ใช#เหรอ ทำไมถึงไม#มีใครรู"ว#ามีที่แบบ
นี้” 

 “มันก็ใช#ครับ ผมหมายถึงตรงจุดนี้ผมไม#เคยให"ใครเห็นครับ แต#ลำ
ธารนี้เป'นลำธารที่มาจากน้ำตกไทรโยคน#ะ ไม#ใช#ลำธารส#วนตัวของผมสัก
หน#อย จะให"ไม#มีใครรู"จักเลยก็เป'นไปไม#ได"สิครับ” 

 “อ9อ” 

 “...” 

 “เรน มีปลาด"วย” 

 “ครับ เป'นพวกปลาซิว ปลายสร"อยน#ะครับ มีตามธรรมชาติอยู#
แล"ว” 

 “คิดถูกจริง ๆ ที่ตามเรนมา” 

 “...” 

 “สงบดี” 

 “ครับ” 

 ทั้งคู#นั่งเตะเท"ากับน้ำเย็นฉ่ำ ลมเย็นสบายที่พัดมาจากแนวต"นไม"
น"อยใหญ#ทำให"ความเหน่ือยล"าจากการเดินทางถูกบรรเทาลงไปได"เยอะ 

 “นี่ก่ีโมงแล"วครับ” ชีวันธรเอ#ยถามธาม ข"อมือใหญ#ยกนา4ิการาคา
แพงลิบลิ่วข้ึนมาดูเวลา 
 “จะห"าโมงแล"ว” 
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 “ถ"าง้ันเราอยู#ท่ีน่ีได"อีกไม#นานแล"วครับ เด๋ียวท"องฟ%าก็เร่ิมมืดแล"ว ถ"า
มืดกว#าน้ีเด๋ียวจะเดินกลับยาก” 

 “เสียดายจัง เพ่ิงได"แช#น้ำแป2บเดียวเอง” 

 “อยู#อีกต้ัง 3 วัน เด๋ียวเราค#อยมากันใหม#ก็ได"ครับ” 

 “ง้ันขอแช#อีกแป2บนะ” 

 “แป2บเดียวนะครับ” ชีวันธรก็เลยกระโดดลงจากโขดหิน ก#อนจะ
เดินลุยน้ำเพ่ือหยอกล"อกับปลาตัวเล็กตัวน"อย 

 ตามปกติ ชีวันธรก็เป'นคนท่ีอยู#ด"วยแล"วสบายใจอยู#แล"ว พอได"อยู#ใน
ที่ของตัวเอง คนตัวเล็กน่ันย่ิงทำให"ธามรู"สึกท้ังสบายใจและสบายตา 

 รอยยิ้มสดใส ยิ้มแบบที่ไม#ต"องป&=นยิ้มเหมือนหลาย ๆ คนที่เขาเคย
เจอ เสียงหัวเราะกังวานนั่นทำให"ชีวันธรเหมือนเด็กชายตัวน"อย ๆ ที่ไม#ต"อง
กังวลกับเร่ืองอ่ืนใด 

 ยายเลี้ยงชีวันธรอย#างไรกันนะ ทำไมถึงทำให"เด็กที่ขาดไปเสียเกือบ
ทุกอย#างใช"ชีวิตได"เหมือนไม#เคยขาดอะไรในชีวิต 

 ยายเลี้ยงเด็กคนนี้อย#างไรให"โตมาเป'นคนที่มีคุณภาพได"ขนาดน้ี 
นอกจากจะไม#สร"างป&ญหาให"สังคมแล"ว เหนือสิ่งอื่นใดเด็กที่ขาดคนนี้ยังเป'น
คนท่ีเติมเต็มให"กับคนรอบ ๆ ข"างเสียอีก 

 อย#างน"อย ๆ ก็เขาคนหน่ึง 
 ซู#..... 
 ในขณะที่เขาเผลอจ"องมองรอยยิ้มคนตัวเล็กอย#างที่ละสายตาไม#ได" 
สองมือคู#น้ันก็วักน้ำใส#เขาเสียน่ี 
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 “อะไรน#ะเรน” 

 “ก็ผมเห็นธามเหม#ออะไรก็ไม#รู" ผมก็เลยเรียกสติเสียหน#อย” 

 “ได"เรน จะเล#นใช#มั้ย” ธามเหยียดขาลงกับพื้นบ"าง ตั้งท#าจะวักน้ำ
ใส#คนเร่ิมเป-ดสงครามคืนบ"าง 
 “หยุด ๆ หยุดเลยครับพี่ธาม เดี๋ยวผมต"องกลับไปเตรียมกับข"าวให"
พ่ีธามอีก ถ"าเป$ยกตอนน้ี กลัวว#าจะไม#ได"กินข"าวเย็นกันนะครับ” 

 “ข้ีโกงนะเราน#ะ” 

 “ฮ#า ๆ ไปกันเถอะครับ กลับกันก#อน เด๋ียวตะวันตกดินจะเดินยาก” 

 “ครับ” ใครจะว#าง#ายกว#าธามในเวลานี้ คงไม#มีอีกแล"ว 
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ดาวเคราะห ดวงท่ี 11 

 

“จะอาบน้ำก#อนมั้ยครับ เดี๋ยวผมเตรียมข"าวเย็นรอ” ชีวันธรหันมา
ถามธามเม่ือเดินกลับถึงบ"านแล"ว 

“พ่ีเป'นลูกมือให"เรนดีกว#า” 

“ไม#เป'นไรครับ พ่ีธามรีบไปอาบน้ำเถอะ ตอนมืดน้ำเย็นมาก” 

“ง้ันพ่ีจะรีบอาบแล"วออกมาช#วย” 

“ตามน้ันครับ”  
ชีวันธรหันมาสนใจวัตถุดิบที่เขาซื้อติดมาด"วย ถึงจะห#างจากการทำ

ครัวไปค#อนข"างนาน แต#กระนั้นเขาก็สามารถหยิบจับอุปกรณ!ภายในครัว
อย#างคล#องแคล#วเหมือนเดิม ที่ที่เขาเติบโตมา หยิบจับอะไรก็ถนัดมือไปเสีย
หมด 

ผักกาดขาวหัวไม#เล็กไม#ใหญ#ถูกเอามาแกะออกทีละใบอย#างประณีต 
เขาล"างน้ำจนสะอาด ก#อนจะยกขึ้นพักเอาไว"ในตะกร"าใบเล็ก แล"วหันมา
เตรียมน้ำซุประหว#างน้ัน 

มื้อนี้ชีวันธรตั้งใจจะทำต"มจืดร"อน ๆ ฉู#ฉี่ปลาทูและตบท"ายด"วยไข#
เจียวอย#างเคย 

“ไหน มีอะไรให"พี่ช#วยได"บ"าง” ธามในชุดเสื้อยืดคอกลมสีขาวและ
กางเกงผ"ายืดขาส้ันใส#สบายเดินกลับเข"ามาอีกคร้ัง 

“ใกล"เสร็จแล"วครับ เหลือเจียวไข#อย#างเดียวก็เรียบร"อย” 
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“งั้นเรนเข"าไปอาบน้ำบ"างดีกว#า เดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเอง” ชีวันธร
สั่นหัวคอแทบเคล็ด 

“ไม#ดีกว#าครับ ถึงบ"านผมจะหลังเล็ก เก#าแก#ทรุดโทรม แต#ผมก็รัก
ของผม ... ผมยังไม#อยากเผามันท้ิง” 

“ไม#เช่ือใจกัน?” คนถูกสบประมาทข้ึนเสียงสูง 
“เชื่อได"เหรอครับ?” ประโยคที่ถามกลับมาคล"ายจะเป'นคำตอบ

ให"ธามเสียมากกว#า 
“เอาน#า เชื่อใจพ่ีได" พ่ีไม#ทำไฟไหม"แน#นอน” 

“...” เจ"าของบ"านยังคงไม#ไว"วางใจ 

“รีบไปเถอะ จะได"ออกมากินข"าวพร"อมกัน พ่ีเร่ิมหิวแล"ว” พูดพลาง
ดันไหล#คนตัวเล็กให"กลับเข"าไปในบ"าน 

“ระมัดระวังด"วยนะครับ” ก็ยังไม#วายออกปากกำชับ 

“ไว"ใจได"เลยครับผม” ทำมือตะเบ/ะพร"อมส#งย้ิมให"เขา 
ชีวันธรไม#เคยขัดใจอะไรคนอย#างธามได"อยู#แล"ว ให"ตายสิ! นี่เป'นการ

อาบน้ำที่เขารู"สึกระแวงที่สุดในชีวิต ใช"เวลาเพียงไม#ถึงสิบห"านาที ร#างบางก็
หุนหันกลับเข"ามาในครัวอีกคร้ัง 

ไข#เจียวของธามเสร็จแล"ว แต#ดูเหมือนจะไม#ค#อยเรียบร"อยเท#าไหร# 
“ทำไมสภาพเป'นแบบนี้ล#ะครับ” ไข#เจียวที่เละเทะไม#เป'นรูปเป'น

ทรง อีกฝ&+งมีรอยไหม" ส#วนอีกฝ&+งยังไม#ค#อยเหลืองดี 

“หน"าตาอาจจะไม#ได"เรื ่อง แต#พี ่รับรองว#ารสชาติไม#แย#เหมือน
หน"าตา...มั้ง” ทั้งน้ำเสียงไม#ม่ันใจ 
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เหมือนกับตอนที่บอกว#าจะแสดงฝ$มือเอง ประกอบกับสีหน"าแสดง
ความกังวลก็ทำให"ชีวันธรอดย้ิมอย#างเอ็นดูไม#ได" 

ตัวก็ใหญ#โต แต#เวลาหงอยน#าสงสารเหมือนกันนะ 

“งั้นก็ยกไปได"เลยครับ เดี๋ยวผมช#วยยกอย#างอื่นตามไป” แต#เพื่อให"
ไม#เป'นการทำร"ายน้ำใจกันเกินไป เขาจึงตัดบทแล"วหันไปยกกับข"าวท่ีเหลือไป
ยังโต/ะกินข"าวซ่ึงต้ังอยู#บริเวณระเบียงหน"าบ"าน 

กลับเข"ามาเตรียมข"าวสวยและน้ำด่ืมอีกคนละเท่ียว สำรับอาหารม้ือ
เย็นก็พร"อมสำหรับท้ังคู#แล"ว 

“ไหนขอลองชิมไข#เจียวฝ$มือพี่ธามหน#อยสิ” ชีวันธรเอื้อมมือไปยัง
จานไข#เจียวหน"าตาไม#น#ากิน แต#ยังไม#ทันถึงจานดี มือใหญ#ก็คว"าจานหนีเขา
เสียก#อน 

“…” 

“หืม?” 

“เรนกินอย#างอ่ืนเถอะ” 

“ไหนว#ารสชาติไม#แย#เหมือนหน"าตาไงครับ” 

“คือ...พ่ีก็ไม#ค#อยม่ันใจเหมือนกัน” 

“ง้ันย่ิงต"องลองชิมสิครับ จะได"บอกถูกว#าต"องปรับปรุงอะไรบ"าง วาง
เถอะครับ ผมขอชิมหน#อยน/า...” เม่ือเจอน้ำเสียงออดอ"อนแบบน้ัน ธามก็วาง
จานลงตำแหน#งเดิม 

ชีวันธรเอ้ือมมือหมายจะตักอาหารในจานอีกคร้ัง 
“แต#...” ติดท่ีธามคว"าเอาข"อมือเขาไว" 
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“หืม” 

“จะดีเหรอ?”  
“ดีสิครับ” ชีวันธรสะบัดข"อมือให"หลุดจากมือใหญ# “พี่ธามก็ต"อง

ลองชิมฝ$มือตัวเองด"วย” ก#อนจะตัดไข#เจียวส#วนหนึ่งใส#จานตัวเอง และอีก
ส#วนใส#จานให"คนทำได"มีส#วนรับผิดชอบ 

เขาตักข"าวพร"อมไข#เจียวเข"าปาก ในขณะที่ธามจ"องหน"าเขาตาไม#
กะพริบ 

“เป'นไงบ"าง” 

“ก็เหมือนไข#เจียวอะครับ ไม#ได"แย#ขนาดนั้น” ธามเป'นฝ,ายตักไข#
เจียวเข"าปากบ"าง 

“...” 

“ฝ$มือตัวเองเป'นไงบ"างครับ” 

“...” ไม#มีคำตอบ 

“ไม#ได"แย#ใช#มั้ยครับ พี่ธามแค#ต"องใช"ไฟที่อ#อนลงหน#อย ไข#ก็จะไม#
ไหม" แล"วก็สุกท่ัวถึง ทีน้ีก็จะกลับไข#ง#ายข้ึน มันก็จะไม#เละแบบน้ีแล"ว” 

“...” หน"าหงอยน่ันทำให"ชีวันธรอดหัวเราะออกมาไม#ได" 
“ถ"าอย#างน้ันพรุ#งน้ีผมให"พี่ธามแก"มือใหม#ดีม้ัยครับ” 

“พ่ีกลัวว#ามันจะไม#ต#างจากเดิมน#ะสิ” 

“ไม#เป'นไร เดี๋ยวผมจะยอมเป'นหนูทดลองจนกว#าจะดีขึ้นนั่นแหละ
ครับ” 
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“เอางั้นก็ได" งั้นมื้อนี้ขอชิมต"มจืดฝ$มือเรนบ"างนะ” ธามมีสีหน"าดข้ึีน 
ก#อนจะเร่ิมตักต"มจืดเข"าปากบ"าง 

“เป'นไงครับ” 

“อร#อยมาก ฝ$มือระดับมิชลินสตาร!” 

“เว#อร!” 

“อร#อยครับ”  
“งั้นก็กินเยอะ ๆ ครับ แล"วคืนนี้ก็คิดไว"เลยว#าอยากกินอะไร พรุ#งน้ี

ผมจะพาไปเดินตลาดเช"า จะได"ซื้อของสดมาถูก” 

“โอเคครับ”  
ตลอดม้ืออาหารนั้น ธามรู"สึกว#าเขาเจริญอาหารเป'นพิเศษ  
พอตะวันตกดิน อากาศก็ค#อนข"างเย็น บ"านของชีวันธรตั้งอยู#ห#าง

จากหลังอื่น ๆ พอสมควร ที่นี่จึงค#อนข"างเงียบสงบ นาน ๆ จึงจะมีรถราวิ่ง
ผ#านสักคัน แต#ส#วนใหญ#จะเป'นมอเตอร!ไซค!เสียมากกว#า 

เมื่อมื้ออาหารจบไป ท้ังสองช#วยกันจัดการจานชามเรียบร"อย แล"ว
จึงชวนกันมาน่ังรับลมท่ีชิงช"าไม" 2 ตัวท่ีแขวนไว"กับต"นไม"ใหญ#หน"าบ"าน 

“เรนเหมาะกับชิงช"าเนอะ”  
“ตอนที่ยายยังอยู# ผมกับยายชอบมานั่งเล#นชิงช"าด"วยกันหลังจากท่ี

ต#างคนต#างทำหน"าที่ของตัวเองเสร็จ เป'นช#วงเวลาเดียวที่เราจะมีเวลามาไถ#
ถามสารทุกข!สุกดิบท่ีต#างคนต#างเจอมาในแต#ละวัน” 

“ถ"าอย#างน้ันตอนยายไม#อยู#แล"ว เรนคงเหงาน#าดู” 
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“ก็เหงาแหละครับ ช#วงหลัง ๆ ผมเลยไม#ค#อยได"ออกมานั่งแกว#ง
ชิงช"าแบบนี้เท#าไหร#” เอ้ือมมือข"ามไปจับมือเล็กไม#ได"เม่ือได"ยินเสียงหงอย ๆ 

“เรนรู"ม้ัยว#าเรนทำให"พ่ีรู"สึกท่ึงในตัวเรนมาตลอด” 

“หืม?”  
“ตัวก็เล็กแค#น้ี ทำไมแกร#งได"ขนาดน้ัน” 

“ผมไม#ได"เก#งอะไรหรอกครับ แค#บางทีเราก็ต"องสู"เพื่อให"อยู#รอดไป
เห็นแสงอาทิตย!ของวันพรุ#งน้ี”  

ก็จริงอย#างท่ีชีวันธรพูด บางคนต"องด้ินรนวันต#อวันเพ่ือให"มีชีวิตรอด 
แต#กลับคนบางกลุ#มไม#ต"องด้ินรนอะไร ก็มีกินมีใช"เหลือเฟ*อเหมือนท่ีเขาเป'น 

ทำไมคนแบบพวกเขา ถึงมาเรียกร"องอะไรให"มันมากกว#าป&จจัยสี่ซ่ึง
ควรจะมีด"วย 

ต#างคนต#างใช"ความคิดของตัวเองอยู#เงียบ ๆ  
ชีวันธรนึกถึงยาย ความรู"สึกเคว"งคว"าง อ"างว"าง และเหงาจับใจ แต#

วันนี้มันบรรเทาลงเพียงเพราะมีบางคนนั่งอยู#ชิงช"าข"าง ๆ แม"ไม#ได"เอ#ยอะไร
เลยก็ตาม 

ธามนึกถึงชีวิตที่ผ#านมาของตัวเอง ชีวิตที่สุขสบายจนเคยตัว ชีวิตท่ี
เขาเอาแต#เรียกร"องอยู#ไม#ขาดปาก ชีวิตที่ความต"องการไม#รู"ว#ามันจะไปสิ้นสุด
ที่ตรงไหน 

“พ่ีธาม ดาวตก” ชีวันธรเรียกให"ธามมองตามสายตาของตัวเอง  
“ไหน” 
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“เมื ่อกี ้มันตกทางโน"นครับ” ปลายนิ ้วเรียวชี ้ไปยังท"องฟ%าตรง
ตำแหน#งท่ีเขาเห็นดาวตกเม่ือสักครู#  

“ไม#เห็นเลย” 

“แน#สิครับ แป2บเดียวก็หายไปแล"ว” 

“ต้ังแต#เกิดมาพ่ียังไม#เคยเห็นดาวตกเลยสักคร้ัง” 

“จริง ๆ ดาวก็ตกอยู#แทบทุกวันนั่นแหละครับ แต#อยู#ในเมืองคงเห็น
ยากหน#อย” 

“นั่นสิ เสียดายจังเนอะ” 

“อยู#ในที่มืด ๆ แบบนี้ เดี๋ยวก็มีให"เห็นอีก” ชีวันธรปลอบใจเมื่อเห็น
หน"าหล#อเหลามุ#ยลง “...จริงสิครับ พี่ธามรู"มั้ยว#าคนไทยสมัยก#อนเรียกดาว
ตกว#าผีพุ#งไต" เห็นแล"วห"ามทัก” 

 “ทำไม?” 

 “เขาเชื่อกันว#า ดาวตกคือวิญญาณที่จะมาเกิดในท"องมนุษย! ถ"าไป
ตกลงที ่บ"านหลังใด อีกไม#นานภรรยาบ"านนั ้นก็จะท"อง แต#ถ"าเราไปทัก
วิญญาณก็จะไปเกิดในท"องหมาแทน” 

 “เม่ือก้ีเรนทักไปแล"วน่ีนา” 

 “แต#ก็มีคนยุโรปโบราณเชื่อว#า ถ"าหากเราอธิษฐานตอนเห็นดาวตก 
คำอธิษฐานของเราจะสมหวัง” 

 “แล"วเรนเชื่อแบบไหน” 

 “ผมก็ต"องเช่ือแบบท่ีดีสิครับ เวลาเห็นดาวตกผมอธิษฐานตลอด” 

 “เลือกเชื่อสินะ” 
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 “ฮ#า ก็...ครับ ความจริงวิทยาศาสตร!ก็อธิบายอยู#แล"วว#าดาวตกคือ
อะไร” 

 “นั ่นสิ พี ่เคยเรียนผ#าน ๆ มาบ"างตอนอยู #มัธยม แต#คืนวิชาให"
อาจารย!ไปหมดแล"ว” 

 “ดาวตกก็คือพวกเศษฝุ,นผงที่หลงเหลือจากการก#อตัวของระบบ
สุร ิยะน#ะครับ ทุก ๆ ว ันมันก็จะตกลงมาบนโลกอยู #แล"ว พอตกสู #ชั้น
บรรยากาศก็จะเกิดการเผาไหม" ทำให"เราเห็นแสงแวบ ๆ นั่นแหละครับ” 

 “แย#จังเนอะ ดาวตกมาแทบทุกวัน แต#คนท่ีอยู#ในเมืองไม#มีโอกาสได"
อธิษฐานบ"างเลย แสงไฟบดบังไปหมด” 

 “ถ"าไม#มีดาวตกให"อธิษฐาน งั้นก็ลองอธิษฐานกับดาวเคราะห!น"อย
ดีม้ัยครับ” 

 “หืม?” ธามหันมามองคนพูดด"วยความประหลาดใจ 

 “ก็บางครั้งดาวตกก็เกิดจากดาวเคราะห!น"อยที่หมดอายุลงด"วยน#ะ
ครับ เราก็แค#อธิษฐานฝากไว"ก#อน เด๋ียวสักวันมันก็ตก เผ่ือว#าคำอธิษฐานของ
เราจะเป'นจริง” 

 “แบบนั้นก็ได"เหรอเรน” 

 “ได"สิครับ เพราะขนาดเรารู"ว#าดาวตกเกิดจากอะไร เรายังอธิษฐาน
เลย ผมคิดว#าคำอธิษฐานเป'นแรงผลักดันให"เรามุ#งมั่นทำสิ่งนั้นให"เป'นจริง
มากกว#า” 

 “ก็จริง” ธามละสายตาจากหน"าชีวันธร ก#อนจะหันกลับไปมองบน
ฟ%ากว"างอีกคร้ัง 
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 ได"นั่งมองท"องฟ%ากว"างนี่ดีจัง เหมือนความเหนื่อยล"าถูกท"องฟ%าช#วย
แบ#งเบาไปได"เยอะเลย 

 “นั่นไงพ่ีธาม ตกอีกแล"ว” ชีวันธรเรียกธามอีกคร้ัง เขาหันมามองคน
ข"าง ๆ ที่กำลังทำท#าอธิษฐาน 

 “ครั้งนี้พี่เห็นทันด"วยนะเรน” ธามหันมายิ้มให"กับชีวันธร รอยยิ้มท่ี
ทำให"ชีวันธรรู"สึกอบอุ#นใจมากกว#ารอยย้ิมของใคร มากกว#าคร้ังไหนในชีวิต 

 “เอ#อ...ครับ” อยู# ๆ ก็หาเสียงตัวเองไม#เจอ 

 “เม่ือก้ีพ่ีอธิษฐาน” 

 “เหรอครับ” 

 “ไม#ถามพ่ีเหรอว#าพ่ีขออะไร” 

 “เอ#อ...ครับ?” ทำไมเขาร ู "ส ึกว #าอยู # ดี  ๆ บรรยากาศรอบตัวก็
เปลี่ยนไป อากาศเย็นสบายที่พัดผ#านผิวกายกลับทำให"เขาร"อนวูบวาบขึ้นมา
อย#างหาสาเหตุไม#ได" 
 “พ่ีขอให"มีเรนอยู#ข"าง ๆ”  
 “นี่ก็อยู#ข"าง ๆ นี่ครับ”  
 ธามเหยียดขาลงกับพื ้น ก#อนจะก"าวมายืนอยู #ตรงหน"าชีว ันธร 
ใบหน"าจิ้มล้ิมแหงนเงยข้ึนมองร#างสูงท่ียืนประจันหน"ากับเขา 
 “พ่ีหมายถึงอยู#ข"าง ๆ ... ในฐานะคนรัก” 

 “พี่ธาม!!” อุทานด"วยความตกใจ ทว#าเสียงกลับเบาจนแทบจะ
หายไปในลำคอ 
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 “อยู#ใกล" ๆ เรนแล"วพี่รู"สึกสบายตา สบายใจ ในชีวิตที่ผ#านมาของพ่ี 
พี่มีแต#คนวิ่งเข"าหา แต#ไม#เคยมีใครสักคนที่เข"ามาแล"วทำให"พี่รู"สึกอย#างที่เรน
ทำ” ร#างสูงของธามโน"มตัวลงมาให"ใบหน"าอยู#ระดับเดียวกัน 

“…” 

“พี่รักเรน พี่รู"ตัวดีว#ามันคือความรักและถ"าเรนคิดเหมือนกัน พี่ก็
อยากให"เราขยับความสัมพันธ!...” 

 “เอ#อ...”  
 “นะเรน ถ"าเรนไม#ได"รังเกียจพี ่ ให"พี่ได"มีเรนอยู #ข"าง ๆ ให"พี่ได"มี
โอกาสดูแลเรน ให"เราได"เป'นจ๊ิกซอร!ท่ีเติมเต็มส#วนท่ีขาดของกันและกัน” 

 “...” 

 “...” ธามรอคอยคำตอบที่จะออกมาจากปากเล็กจิ้มลิ้มนั้นอย#างใจ
จดใจจ#อ เวลาแต#ละวินาทีช#างแสนยาวนาน แทบกลั้นหายใจเมื่อรอคำตอบ
ตัดสินความสัมพันธ!ระหว#างเขาและคนตรงหน"า 
 หัวใจพลันกระวนกระวายเม่ือไม#เห็นทีท#าว#าคนตัวเล็กจะตอบตกลง 
 ใช#ว#าชีวันธรจะปฏิเสธท่ีไหนกันเล#า เขาแค#ไม#รู"ว#าจะตอบอย#างไร ถ"า
เขาไม#มีใจเขาคงไล#ตะเพิดคนตรงหน"าออกไปจากชีวิตไปต้ังนานแล"ว จะยอม
ให"มารับมาส#ง จะยอมให"ตามมานอนค"างอ"างแรมอย#างนี้ได"ยังไง 
 “เรน?” 

 “ก็...เอ#อ...ครับ” 

 “หืม ตกลงใช#มั้ย เรนตกลงใช#มั้ย” ธามเอ#ยเสียงดังอย#างดีใจพลาง
จ"องมองใบหน"าข้ึนสีเรื่อตาไม#กระพริบ 
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 “ก็...ครับ” เพียงยังไม#ทันสิ้นประโยคน้ันดี ร#างเล็กของชีวันธรก็ปลิว
หวือเข"าอกของธาม 

 “พี่สัญญาว#าพี่จะรักเรน จะดูแลเรน ให"เหมือนที่ยายของเรนเคยทำ 
ไม#สิ...พ่ีสัญญาว#าพ่ีจะรักเรน จะดูแลเรนให"มากกว#าใครในโลกใบน้ี” 

 “ไม#ต"องถึงขนาดน้ันหรอกครับ แค#ไม#ทำให"ผมเสียใจก็พอ”  
 “ครับ พ่ีสัญญา”  
 “พอได"แล"วครับ ปล#อยได"แล"วครับ ผมหายใจไม#ออก” ธามคลาย
อ"อมกอดเล็กน"อยเม่ือคนถูกกอดรัดเอ#ยท"วงข้ึน แต#ยังไม#ยอมปล#อยร#างบางให"
เป'นอิสระ 

 เขาหลุบสายตาลงมองหน"าคนในอ"อมกอด ฝ,ามือหนายกขึ้นสัมผัส
ใบหน"าจิ้มลิ้มของคนที่เขาแสนรักอย#างแผ#วเบาทะนุถนอม หัวแม#มือไล"ริม
ฝ$ปากบางอย#างหลงใหล 

 ปรารถนาของเขาแรงกล"าขึ้นเมื่อความสุขในใจมากมายจนแทบล"น 
ใบหน"าคมเข"มก"มลงต่ำอย#างเชื่องช"า ริมฝ$ปากหนาสัมผัสกลีบปากบางอย#าง
แผ#วเบา  
 ธามถอนปากอย#างเสียดาย ก#อนที่จิตใต"สำนึกจะครอบงำสติท่ี
หลงเหลือเพียงน"อยนิด 

 เขากดริมฝ$ปากลงอีกครั้ง ดูดดึงกลีบปากสีสดครั้งแล"วครั้งเล#า ล้ิน
ชื้นไล"กลีบปากอย#างเชิญชวน  
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 หัวใจของชีวันธรเต"นรัวเร็วจนแทบกระเด็นกระดอนออกมาจากอก 
ลมหายใจอุ#นร"อนของธามรินรดอยู#บนริมฝ$ปากเขา ปลายลิ้นอุ#นชื้นลูบไล"
ชักชวนให"เขาเผลอไผล 

 ทันทีที่เขาอ"าปากเพื่อสูดลมหายใจเข"าปอด ธามก็ล#วงล้ำเข"ามาด"าน
ใน ฝ,ามือหนาหนักโอบอุ"มร#างของเขาเอาไว"อย#างทะนุถนอม เขาคิดว#าเพียง
แค#ธามปล#อยมือออกจากเขา เขาคงต"องทรุดลงกับพ้ืนเป'นแน# 
 ปลายลิ้นเรียวถูกต"อนด"วยลิ้นหนา หยอกเย"าให"ป&+นป,วน ละไปตาม
ไรฟ&น เพียงชั่ววินาทีท่ีเขาเผลอไผลก็กลับมาหยอกล"ออยู#อย#างน้ัน 

 ชีวันธรยึดแขนแกร#งไว"เป'นที่พึ่งยามที่รู"สึกตัวว#าเขายืนด"วยตัวเอง
แทบไม#ไหว  
 ฝ,ามือหนาของธามสอดแทรกเข"าไปใต"เส้ือยืดตัวโคร#งของชีวันธร ผิว
เนียนละเอียดนุ#มมือย่ิงทำให"อารมณ!ดิบของชายหนุ#มเตลิด 

 ต้ังแต#ท่ีเขาขอโอกาสจากชีวันธร เขาก็ไม#เคยแตะต"องหญิงอ่ืนชายใด 
ความต"องการของร#างกายถูกปลดปล#อยด"วยตัวเขาเองเพียงเท#าน้ัน  

แล"วมาตอนนี้ กลิ่นหอมอ#อน ๆ ของสบู#เด็ก ผิวเนียนละเอียด ริม
ฝ$ปากหวานดุจน้ำผึ้งเดือนห"า ความไม#ประสาของคนในอ"อมกอด ล"วนพราก
สติสัมปชัญญะของเขาให"หมดไปแทบส้ิน 

ธามช"อนคนตัวอ#อนขึ้นอุ"ม ก#อนจะตรงไปยังตัวบ"าน ทั้งปากทั้งจมูก
ก็ยังคงทำงานแทบไม#หยุดพัก เขาใช"สติทั้งหมดที่มีพาสองขาเดินขึ้นบันได
เต้ีย ๆ ใช"เท"าผลักประตูบ"านให"เป-ดออก เอ้ือมมือล็อกบ"านเรียบร"อย ก#อนจะ
ตรงไปยังห"องนอนท่ีคาดว#าจะเป'นของคนตัวเล็ก 



- 160 - 

 

ไม#มีคำเอ#ยท"วงใด ๆ นั่นยิ่งทำให"เขาได"ใจ 

ธามวางชีวันธรไว"บนที่นอนที่ถูกปูด"วยผ"าปูสีชมพูอ#อน ก#อนจะซุก
หน"าลงกับซอกคอหอมกรุ#น 

หอม ร#างกายของชีวันธรหอมเย"ายวนไปทุกส#วน 

นุ#ม หยุ#น ละมุนมือ แตะต"องตรงไหนก็พาให"อารมณ!ของเขาเตลิด
เป-ดเป-ง 

ชีวันธรรู"สึกราวกับกำลังจะหลอมละลาย ฝ,ามือหนานั่นลูบไล"ไป
ตรงไหนก็ท้ิงไว"แต#ความเร#าร"อน 

ถึงจะไม#เคยมีประสบการณ!แต#ปฏิกิริยาในร#างกายก็เกิดขึ ้นได"
โดยง#ายจากน้ำมือของคนมากประสบการณ!อย#างธาม 

เขาสะดุ"งเฮือกเม่ือริมฝ$ปากร"อนงับเข"าท่ีต"นคอ ไม#เจ็บแต#เสียวซ#าน 

ร#างบางสะดุ"งซ้ำเมื่อนิ้วเรียวยาวของธามสะกิดตุ#มไตชมพูเรื่อ บีบ
เบาเล็กน"อยแต#รู"สึกบิดมวนอย#างย่ิง 

ฝ,ามือใหญ#ผละออกลูบไล"ปลอบโยนทั่วแผ#นหลังเล็ก ริมฝ$ปาก
วกกลับเข"ามาดื่มด่ำกับปากของเขาอีกครั้ง ดูดดื่ม ดึงดัน ชีวันธรสั่นสะท"าน
อย#างท่ีควบคุมตัวเองไม#ได" 

“เรน...” เสียงแตกพร#าครางเรียกเขาซ้ำแล"วซ้ำเล#า วงแขนแกร#ง
กระชับอ"อนกอดให"แนบสนิทตัวยิ่งข้ึน 

“...” 

ธามฝ&งหน"าลงกับซอกคอหอมกรุ#น แนบริมฝ$ปากไปอย#างแผ#วเบา
สองสามคร้ัง ก#อนจะฝ&งอยู#อย#างน้ันนิ่ง ๆ  
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“เราต"องหยุดเรน พ่ีต"องหยุด” ความรู"สึกผิดชอบชั่วดีท่ีหลงเหลืออยู#
เพียงน"อยนิดปรามการกระทำของเขา  

ชีวันธรยังใหม#เกินไปกับเรื ่องแบบนี้ แค#เขาจูบคนตัวเล็กก็แข"งขา
อ#อนเสียแล"ว เขาไม#ได"เตรียมพร"อมสำหรับเร่ืองอย#างว#า ชีวันธรรับไม#ไหวเป'น
แน# 

ไม#เคยจะมีครั้งไหนที่เขาต"องอดทนมากเท#าครั้งน้ี แกนกายของเขา
ปวดแปลบแทบจะระเบิด ความต"องการเรียกร"องเสียจนเขาแทบทนไม#ไหว 
แต#เพราะเป'นชีวันธร เขาจึงต"องอ#อนโยนให"มากกว#าทุกคร้ัง 

ธามสูดลมดมกลิ่นหอมเข"าปอดลึก ก#อนจะพลิกตัวลงนอนเคียงข"าง
ร#างเล็ก 

“...” ชีวันธรไม#ได"เอ#ยอะไร 

“เรนยังไม#พร"อม พ่ีกลัวเรนเจ็บ” 

“พ่ีธาม...” กลัวเขาเจ็บน#ะเหรอ ธามใจดีกับเขามากเกินไปแล"ว 

“...” 

“ขอบคุณนะครับ” เอ#ยอย#างจริงใจ 

“เรนนอนก#อนนะครับ” ธามผุดนั่ง ก#อนจะคลี่ผ"าห#มห#มให"ชีวันธร
เรียบร"อย 

“พ่ีธามจะไปไหนครับ” 

“พี่ขอจัดการตัวเองแป2บเดียว” ขอก"มลงแตะริมฝ$ปากกับหน"าผาก
มน ก#อนจะยันตัวยืนข้ึนแล"วเดินออกจากห"องไป 
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ทิ้งไว"คนตัวเล็กที ่เพิ ่งได"รับประสบการณ!วาบหวามนอนตาค"าง
ท#ามกลางความมืด 

ธามจะรู"หรือเปล#านะ ว#าผนังห"องนอนรวมถึงผนังห"องน้ำท่ีทำจากไม"
มันบางแค#ไหน ย่ิงเงียบสงัดเช#นน้ีแล"วด"วย 

“อ#า เรน... เรน” เสียงครางแผ#วเบาท่ีทะลุผนังเข"ามา ทำให"คนท่ี
นอนค"างอยู#วูบไหวเข"าไปอีก 

ชีวันธรสูดลมหายใจเข"าอกลึก พยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปยัง
เสียงหรีดหร่ิงเรไรท่ีดังอยู#ภายนอก 

นั่นทำให"ร#างกายรู"สึกสงบลงบ"าง อย#างไรก็ตาม เขาอยากจะเอ#ย
ขอบคุณธามสักร"อยหนพันหน เขาเองก็ยังไม#พร"อมจริง ๆ นั่นแหละ  

อย#าว#าแต#กิจกรรมอย#างว#า แค#จูบ ...เพียงแค#จูบเท#านั้น เขาก็รู"สึก
เหมือนกำลังจะจมน้ำตาย 

คิดอะไรอยู#พักเดียว ธามก็กลับมาล"มตัวนอนข"าง ๆ  
ตอนที่ธามเดินเข"ามานั้น เขาแกล"งหลับตาลง ... ท#อนแขนแข็งแรง

เอื้อมมาดึงเขาเข"าไปกอด เขารู"สึกได"เมื่อคนรักหมาด ๆ ก"มลงสูดกลิ่นหอม
จากศีรษะเขา  

“ขอบคุณอีกคร้ังนะเรน” เขาบีบมือลงกับฝ,ามือใหญ#เบา ๆ เป'นการ
ตอบรับ ก#อนจะหลับตาลงจริง ๆ ในอ"อมกอดซึ่งเขารู"สึกว#าอบอุ#นปลอดภัย
กว#าคร้ังไหนในชีวิต 

ขอบคุณตัวเองเหมือนกัน ท่ีเป-ดโอกาสให"หัวใจเจอคนอย#างธาม 

ขอบคุณเหลือเกิน   


