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บทท่ี 1 

 

“ไอ หน าเต าหู จืด ยี้ ๆ”  

“สิธาหน าจืด ร องไห ขี้มูกย อยอีกแล ว! อี”๋  

“ไอ ข้ีมูก น"าเกลียด แหวะ”  

เด็กชายตัวเล็กหน ากลมป%อกร องไห เสียงดัง น้ำหูน้ำตาไหล  

มือเล็ก ๆ ทั ้งสองข างพยายามป&ดบังใบหน าที ่น้ำมูกไหลย อยเลอะเทอะ 

ไม"ให เพื่อนร"วมชั้นเห็น แต"ไม"ว"าจะทำอย"างไรก็ไม"วายถูกล อเลียนอยู"ดี เด็กผู ชายที่เป!น
ฝ'ายล อพยายามดึงมือเด็กชายตัวน อยออกจากใบหน าเปรอะเป()อน แต"เด็กตัวน อยขืนไว 
เต็มกำลัง หัวโจกย่ิงเห็นเขาขัดขืน ก็ยิ่งล อเลียนหนักข้ึนอีก 

“สิธาหน าจืด! ไอ หน าเต าหู ขี้มูกย อย!”  

 

เสียงเล็ก ๆ ของเด็กผู"ชายร#วมชั้นที่ชอบแกล"งเขาเป$นประจำยังคงหลอกหลอน
อยู#ในหู ยามที่สิธาสะดุ"งต่ืน 

สิธาเหม#อมองเพดานครู#หน่ึง ก#อนจะรับรู"ว#าเมื่อครู#เป$นเพียงความฝ%น 

แปลกดี 
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จู# ๆ ก็ฝ%นถึงเรื่องที่ไม#น#าจดจำในวัยประถมเสียได" ระยะนี้เขาคงทำงานหนัก
เกินไปหน#อยจริง ๆ  

เสียงลมหายใจสม่ำเสมอจากข"างกาย ทำให"สิธาหันไปมองโดยอัตโนมัติ 

ร#างกำยำมีผ"าห#มคลุมโผล#มาแค#ไหล#เปลือยเปล#า ผิวค#อนข"างขาวท่ีคล้ำข้ึนจาก
แสงแดดเล็กน"อยพอจะมองเห็นได"ในความมืด อีกฝ&ายนอนหันหลังให"เขา สิธาค#อย ๆ 
ยันตัวข้ึน เพ่ือมองใบหน"ายามหลับของคนรักข"างกาย 

คนรัก 

สิธาอมยิ้มกับตัวเอง หัวใจอบอุ#นขึ้นมา นึกไม#ถึงว#าจะมีวันน้ี วันที่เขาได"เป$น
คนรักของภาวินท! 

สิธาจ"องหน"าคนรักในความมืด ภาวินท!หล#อมาก ขนตายาวงอนไม#เหมือน
ผู"ชายทั่วไป จมูกโด#งเป$นสัน รูปกรามชัดเจนมีไรหนวดจาง ๆ เส"นผมดำละเอียดตัดสั้น
ระต"นคอ  

แน#นอนว#าภาวินท!ต"องหล#อมาก ไม#อย#างนั้นคงไม#ได"เป$นนักแสดงที่มีชื่อเสียง
อย#างในป%จจุบัน 

 

มองใบหน"าคนรักยามหลับ สิธาก็นึกย"อนกลับไปถึงภาวินท!ในวัยมัธยม 

เด็กผู"ชายหน"าตาหล#อเหลา ร#าเริงสดใส ว่ิงพลางเลี้ยงลูกบาสเกตบอลในสนาม 
ก#อนจะชู"ตเข"าห#วงอย#างสวยงาม  
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เสียงกรีดร"องดังระงม ทำเอาสิธาท่ีน่ังอยู#บนสแตนด!เชียร!หูอ้ือ  

ภาพภาวินท!ที ่มีรอยยิ ้มสว#างสดใสราวกับดวงตะวันเมื ่อชนะการแข#งขัน 

ยังตราตรึงอยู#ในความทรงจำ สิธาใช"ภาพเหล#าน้ันมาลบภาพฝ%นร"ายบ"าบอเมื่อครู#  

ภาวินท!ไม#รู"ว#าเขารู"จักอีกฝ&ายมาต้ังแต#มัธยมแล"ว สิธาไม#คิดจะบอก 

การที่คนหน"าตาจืดชืดน#าเกลียดจนถูกแกล"งเป$นประจำตอนเด็ก ๆ แถมนิสัย
ยังน#าเบ่ืออย#างเขาได"มีโอกาสเป$นคนรักของภาวินท! จนบัดน้ียังรู"สึกเหมือนฝ%นไปอยู#เลย 
หากให"อีกฝ&ายรู"ว#าตัวเองถูกแอบมองมาตั้งแต#สิบป'ท่ีแล"ว ภาวินท!ได"คิดว#าเขาเป$นสตอล!ก
เกอร!แหง ๆ  

สิธาหันกลับมาหยิบโทรศัพท!มือถือที่ชาร!จไว"ข"างเตียง เมื่อเห็นว#าเป$นเวลา 

หกโมงกว#า ไม#ได"เช"าอย#างที่คิด สิธาจึงค#อย ๆ ลุกขึ้น เคลื่อนไหวให"น"อยที่สุดเพื่อไม#ให"
รบกวนคนข"างกายท่ียังอยู#ในห"วงนิทรา  

คอนโดมิเนียมสองห"องนอนหนึ่งห"องทำงาน ขนาดร"อยแปดสิบตารางเมตร 

ใจกลางเมืองแห#งนี้ เป$นที่อยู#อาศัยของสิธามาหลายป' นับตั้งแต#เขาเริ่มต"นเข"าสู#สังคม
ทำงานเต็มตัว 

แน#นอนว#าชายหนุ#มที่เพิ่งเรียนจบใหม# ๆ คงไม#มีเงินมากพอจะซื้อห"องราคา 

สูงเสียดฟ*าได"ด"วยตัวเอง คอนโดมิเนียมห"องนี ้เป$นสิ ่งที ่พ#อแม#ของสิธาซื ้อให"เม่ือ 

ลูกชายคนเล็กออกปากว#าจะออกมาอยู#ข"างนอก  พ#อแม#ของเขาทนไม#ได"ที ่ต"องเห็น 

ลูกชายไปเช#าอะพาร!ตเมนต!รูหนูแถมอยู#ไกลลิบ ซึ่งเป$นที่ที่เงินเดือนเริ่มต"นของเขา
พอจะจ#ายไหว จึงซ้ือห"องให"เสียเลย  

“ครับแม#” สิธารับสาย หนีบโทรศัพท!ไว"ที่ไหล#ซ"าย ขณะสองมือง#วนกับการ



 

SkyLyre  

6 

เตรียมอาหารเช"าในครัวเป+ดแบบฝรั่ง คุณนายกัลยาโทรมาตั้งแต#เช"าตรู#อย#างนี้ มีแค#  
ไม#กี่เรื่อง 

“พ่ีชายลูกไม#รับโทรศัพท!แม#อีกแล"ว วันน้ีถ"าธารเจอพ่ีท่ีบริษัทบอกให"โทรกลับ
หาแม#ด"วยนะ” คุณนายกัลยาบ#นมาตามสาย สิธาย้ิม 

“ได"ครับ เดี๋ยวผมบอกให"นะ พี่น#าจะยุ#งน#ะแม# ช#วงนี้โปรเจกต!ที่ทำร#วมกับ  

แอลซีเอนเตอร!เทนเมนต!ใกล"ถึงกำหนดออนแอร!แล"วครับ”  

“พ#อของลูกยังไม#ยุ#งเท#าพี่ชายลูกเลย บอกภพเพลา ๆ ซะบ"าง เดี๋ยวก็หัวล"าน
ก#อนอายุสามสิบหรอก แค#นี้ก็หาแฟนไม#ได"แล"ว ทำแต#งาน ๆ” สิธาฟ%งแม#บ#นไปพลาง 
ทอดไข#ดาวกับไส"กรอกไปพลาง ภาวินท!ชอบทานอาหารเช"าสไตล!ฝรั ่ง แต#คุณค#า 

ทางอาหารค#อนข"างน"อย สิธาจึงต้ังใจจะทำสมูทต้ีผักผลไม"เพ่ิมให"อีกอย#าง  

ด"วยหน"าท่ีการงาน ภาวินท!ต"องดูแลรูปร#าง สิธามีรายการคุณค#าทางโภชนาการ
ของอาหารแต#ละชนิดจากเทรนเนอร!ส#วนตัวของภาวินท!อยู#แล"ว แถมผู"จัดการส#วนตัว
ของอีกฝ&ายก็ฝากฝ%งเขาไว"ด"วย ยังดีที่ช#วงนี้ไม#มีถ#ายละครที่ต"องลดหรือเพิ่มกล"ามเน้ือ
เป$นพิเศษ ดาราหนุ#มจึงสามารถกินตามใจปากได"บ"าง  

“ลูกก็ด"วย อย#าลืมทาครีมบำรุงท่ีแม#ส#งไปให"นะ แล"วสปาท่ีแม#เป+ดคอร!สไว"ก็หา
โอกาสไปทำซะบ"าง อายุก็ไม#ใช#น"อย ๆ แล"วเหมือนกันนะเราน#ะ ต#อให"มีแฟนแล"วก็เถอะ 
แต#ภาวินท!เป$นถึงดารา หล#อขนาดนั้น เจอคนสวย ๆ หล#อ ๆ เยอะแยะไป ถ"าธาร 

ไม#ดูแลตัวเองบ"าง ระวังวินท!เขาเบ่ือเอานะ เราย่ิงหน"าตาสู"คนอ่ืนเขาไม#ได"อยู# แถมอายุก็
มากกว#าด"วย” คุณนายกัลยายังคงพร่ำพูดในสิ่งท่ีสิธาฟ%งมาแล"วประมาณหม่ืนรอบ  

ต้ังแต#เด็ก แม#ก็คอยบอกให"เขาดูแลรูปร#างหน"าตาของตัวเองอยู#เสมอ คุณนายกัลยา
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เป$นคนสวย คงเสียดายที่ลูกชายคนเล็กไม#ได"ความสวยของแม#มา จึงคะยั้นคะยอให"สิธา
ทำตัวเองให"ดูดีอยู#ตลอด  

สิธาได"แต#ยิ ้มเงียบ ๆ เขาชินเสียแล"ว แค#นี ้ก็ดีเท#าไหร#ที่ครอบครัวของเขา
ยอมรับในตัวเขาและแฟนหนุ#มได" ไม#มีเรื่องดราม#าแบบครอบครัวอื่นที่ลูกชายเป$นเกย! 
ซ้ำยังดูจะชอบพอภาวินท!ดีเสียอีก 

“ครับแม# ผมกินข"าวก#อนนะ ไว"คุยกันครับ” สิธาวางสายจากมารดา เหลือบมอง
เวลา เมื่อเห็นว#าเกือบแปดโมงแล"วจึงเข"าไปเรียกคนรัก  

วันน้ีภาวินท!มีงานตอนสิบโมงเช"า ผู"จัดการจะมารับเวลาเก"าโมง 

สิธาจ"องใบหน"าท่ียังหลับสนิทของคนรัก รู"สึกเสียดายท่ีต"องปลุกเพราะใบหน"า
ยามนอนหลับของภาวินท!ช#างดูน#ารักบริสุทธ์ิ จนอยากจะให"อีกฝ&ายหลับสบายต#อไปยาว ๆ 

แต#ก็นะ ภาวินท!ต"องไปทำงาน สิธาจึงค#อย ๆ เขย#าแขนคนรักเบา ๆ  

“วินท! แปดโมงแล"วครับ” สิธากระซิบเรียก  

ภาวินท!ขมวดคิ้ว เปลือกตาสวยค#อย ๆ กะพริบเป+ด เมื่อเห็นสิธา ภาวินท!ก็
เอ้ือมมือมาดึงแขนข"างท่ีเขย#าเขาอยู# จนสิธาเสียการทรงตัวล"มทับร#างหนาบนเตียง 

“โอ,ะ!” สิธาอุทาน ภาวินท!หัวเราะ เสียงแหบจากการนอน ร#างที่ใหญ#กว#า
พลิกตัวคร#อมอีกฝ&าย กล"ามแน#นท่ีกักร#างเขาไว"ทำเอาสิธากลืนน้ำลายอย#างฝ/ดคอ  

“ต่ืนแล"วครับ” ภาวินท!ก"มลงฝ%งใบหน"ากับหูของสิธาแล"วกระซิบ สิธารู"สึกเหมือน
ตกลงไปในปล#องภูเขาไฟ ท้ังหัวท้ังหูร"อนไปหมด  
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เขาแพ"ทางภาวินท! แพ"แบบสุด ๆ ไปเลย! 

สิธาดิ้นขลุกขลักอยู#ในอ"อมกอด ภาวินท!ไม#ได"แกล"งต#อ ชายหนุ#มหัวเราะแล"ว
ขโมยหอมแก"มสิธาหนึ่งฟอด ก#อนจะลุกเข"าห"องน้ำไป ทิ้งให"สิธานั่งหน"าแดงหัวยุ#ง 

อยู#บนเตียง สิธาเอามือทาบแก"มท่ีร"อนจัดพลางสะบัดหัวไปมา 

 

ผ#านมาครึ่งป'แล"วท่ีคบกัน เขาก็ยังไม#ชินเสียที  

“เย็นนี้วินท!จะมาไหมครับ ผมน#าจะเคลียร!งานดึกหน#อย ถ"าวินท!จะมาก็ 

ทานอาหารเย็นมาก#อนเลยนะ” สิธาพูดขณะนั่งรับประทานอาหารเช"าด"วยกัน ภาวินท! 
อยู#ในชุดลำลอง สวมแค#เสื้อยืดกางเกงยีนส!เพราะต"องไปเปลี่ยนเป$นชุดของสปอนเซอร!
อีกทีอยู#แล"ว หากแต#ออร#าของดาราพวยพุ#ง แต#งตัวง#าย ๆ ก็ราวกับหลุดออกมาจาก 

ปกนิตยสารอย#างไรอย#างน้ัน 

“สองสามวันนี้คงไม#ได"มาน#ะครับ กองถ#ายที่น่ีเดินทางจากห"องผมไปจะ 

สะดวกกว#า พ่ีเชสจะได"ไม#ต"องขับรถอ"อม” ภาวินท!กินไปด"วยตอบไปด"วย สิธาพยักหน"ารับ  

ปกติภาวินท!จะมาหาเขาสัปดาห!ละสองสามครั ้ง บางทีก็หายไปนาน  ๆ  
หากติดถ#ายทำนอกสถานที่หรือตารางยุ#งมาก ๆ สิธาไม#เคยเรียกร"องอะไรจากคนรัก  
เขาอายุมากกว#าภาวินท!สามป' ต"องมีความเป$นผู"ใหญ#กว#าอีกฝ&าย ต#อให"อยากเจอแค#ไหน
ก็ไม#กล"างอแงหรอก 

เสียงโทรศัพท!ของภาวินท!ดังข้ึน หน"าจอแสดงช่ือผู"จัดการส#วนตัว  

“พ่ีเชสมาแล"ว ผมไปก#อนนะ” ภาวินท!คว"าโทรศัพท! 



 

SkyLyre  

9 

“ครับ เดินทางดี ๆ ล#ะ” สิธาย้ิม หยิบกระเป0าให"อีกฝ&าย 

เมื่อภาวินท!ไปแล"ว สิธาก็เก็บจานกองไว"ให"แม#บ"านทำความสะอาด ถึงเวลาท่ี
เขาต"องเข"าบริษัทเหมือนกัน สิธาอาบน้ำแต#งตัวด"วยเสื้อเช้ิตสีขาว กางเกงสแล็กสุภาพ
เรียบร"อย รองเท"าหนังสีดำขัดเงา เส"นผมสีดำสนิทตัดสั้นระต"นคอถูกจัดทรงอย#างดี  

สิธาสำรวจตัวเองในกระจก รูปร#างโปร#ง ไม#สูงนักแต#ก็เกินมาตรฐาน แม"จะ 

ไม#ถึงกับน#าเกลียดเหมือนตอนเด็ก ๆ แต#เงาสะท"อนก็ไม#ได"ดูดีอะไรเลย ยิ่งเมื่อเทียบกับ
คนรักด"วยแล"ว  

สิธาหยิบครีมบำรุงผิวท่ีมารดาซื้อให"ขึ้นมาทาผิวหน"าบาง ๆ  

บำรุงไว"หน#อยก็ดี ไม#อยากให"ภาวินท!ถูกนินทาว#าตาถ่ัว 

 

“สวัสดีค#ะ คุณสิธา” เสียงทักทายจากพนักงานบริษัทหลากหลายคนดังข้ึน
เป$นระยะ เมื่อสิธาก"าวเข"ามาในอาคารสำนักงานใจกลางเมืองที่บริษัทของเขาเช#าพื้นท่ี
เอาไว"  

“คุณพิภพมาหรือยังครับ”  

สิธาเอ#ยถามพนักงานต"อนรับหน"าบริษัท  

“เอ ยังไม#เห็นนะคะ ถ"าคุณพิภพมา ดิฉันจะแจ"งให"คุณสิธาทราบนะคะ”  

พนักงานต"อนรับสาวตอบเสียงหวาน สิธาพยักหน"าขอบคุณ ก#อนจะเดินเข"า
ห"องทำงาน 



 

SkyLyre  

10 

คล"อยหลังสิธา พนักงานต"อนรับสาวสองคนที่หันหน"ามองตามหลังชายหนุ#ม
จนคอแทบเคล็ดแสดงสีหน"าเสียดมเสียดาย เมื่อเห็นว#ารอบตัวไม#มีใครก็กระซิบกระซาบกัน
ตามประสาคนช#างเมาท! 

“คุณสิธาน#ารักจังเลยเนอะ เสียดายจริงเป$นเกย! ไม#อย#างนั้นฉันจะลองจีบ  

ดูซะหน#อย” เพ่ือนสาวส#ายหัว 

“แฟนคุณภาวินท!ไม#ใช#หรือ หล#อซะขนาดนั ้นเขาคงจะมองแกหรอกย#ะ  
ต#อให"ไม#เป$นเกย! ระดับคุณสิธาก็ไม#มาสนใจคนอย#างเรา ๆ หรอก ท้ังหล#อท้ังรวย บุคลิก
ก็ดี๊ดีอย#างกับเจ"าชาย ฝ%นต#อไปเถอะ”  

เสียงจุ,บจิ๊บกระซิบกระซาบกันทำเอาผู"มาใหม#ลอบหัวเราะ เคาะนิ้วลงบน
เคาน!เตอร!เรียกสติพนักงานสาว ทำเอาพนักงานต"อนรับท้ังคู#สะดุ"งเฮือก 

“เมาท!อะไรกันแต#เช"าครับ สาว ๆ” ชายหนุ#มร#างสูงใหญ#รูปหน"าคล"ายคนท่ี
เพ่ิงเดินเข"าไปเมื่อครู# แต#บุคลิกต#างกันลิบลับ ยกย้ิมแซว  

“สวัสดีค#ะ คุณพิภพ คุณสิธาเพิ่งถามถึงเมื่อครู#นี้เองค#ะ เดี๋ยวดิฉันโทรแจ"ง  

คุณสิธาให"นะคะ” พนักงานสาวรีบตอบ ย้ิมแหยเม่ือถูกเจ"านายจับได"คาหนังคาเขาว#าอู"งาน 

“ไม#เป$นไรครับ เดี๋ยวผมเข"าไปหาธารเอง ตั้งใจทำงานนะครับ” พิภพหยอก
พนักงานอีกรอบ ก#อนจะเดินเข"าไปหาน"องชาย 

สิธาเพิ่งหย#อนก"นนั่งบนโต,ะประจำตำแหน#งในห"องผู"จัดการ ยังไม#ทันเป+ด
คอมพิวเตอร!เลยด"วยซ้ำ ก็มีเสียงเคาะประตูพร"อมประตูห"องที่เป+ดออกโดยไม#รอ 

เจ"าของห"องอนุญาต  
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มีอยู#คนเดียวละท่ีทำแบบน้ี 

“ไงเรา มีอะไรเรียกหาพ่ี” พิภพเดินย้ิมเข"าหาน"องชาย สิธาถอนหายใจ 

“จะอะไรซะอีกล#ะครับ แม#โทรหาผมเม่ือเช"า บ#นว#าพ่ีไม#รับโทรศัพท!”  

พิภพร"องอ"อ ยักไหล#  

“คงไม#มีอะไรหรอก ก็บ#นเรื่องเดิม ๆ ใช#ไหมล#ะ”  

“ก็ใช# แต#ถ"าพ่ีไม#รับสาย แม#ก็โทรหาผมแทนน#ะสิ เป$นอย#างน้ีประจำ” สิธาบ#นอุบ  

พิภพยิ้มเอ็นดู สิธาอายุน"อยกว#าพิภพแค#สองป' แต#พิภพชอบทำเหมือนเขา  

เด็กกว#าเยอะ เลี้ยงมาตั้งแต#เล็กแต#น"อยอย#างกับเป$นลูก แถมยังชอบแกล"งแหย#ด"วย  

แต#พอโตขึ้นดันกลับตาลป%ตร กลายเป$นสิธาที่ต"องคอยสอดส#องดูแลพิภพแทนผู"เป$น
มารดาไปเสียอย#างน้ัน 

 

“โปรเจกต!ร#วมกับ แอลซีเอนเตอร!เทนเมนต! เป$นยังไงบ"างครับ ผมบอกแม#ไปว#า
พ่ีงานยุ#ง แม#บอกให"เพลา ๆ ลงบ"าง เดี๋ยวหัวล"านแล"วหาแฟนไม#ได"” สิธาพูด เวลาอยู#กับ
พ่ีชาย เขาจะพูดเยอะกว#าปกติ ต#างกับเวลาอยู#กับคนอ่ืนท่ีค#อนข"างถนอมปากถนอมคำ 

“ก็โอเค ป+ดดีล ได"ช#องฉายแล"ว เน"นช#องออนไลน!เหมือนเดิม” พิภพเลือกตอบ
เฉพาะคำถามแรก ส#วนประโยคที่สองแสร"งทำเป$นลืม ๆ ไป มารดาบ#นอย#างนี้มาไม#รู" 
กี่รอบต#อกี่รอบแล"วจนเขาขี้เกียจรับสาย พออายุเริ่มเยอะอยู#บ"านว#าง ๆ ไม#มีอะไรทำ  
ก็เหลือแค#เรื่องลูกให"วุ#นวาย คุณนายกัลยาเลยเอาใจใส#เขาเป$นพิเศษ ส#วนลูกชายคนเล็ก
หัวแก"วหัวแหวนรอดตัวไปเพราะมีแฟนแล"ว  
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พิภพอ#อนใจ เอ็นดูทั้งมารดาทั้งน"องชายตรงหน"า สิธาดำรงตำแหน#งผู"จัดการ
ในบริษัทหนึ่งในเครือธุรกิจสื่อของบิดาที่พิภพเป$นผู"บริหารอยู#ตอนนี้ เครือบริษัทของ
โชติธนกิจถือว#าไม#เล็กไม#ใหญ#ในวงการ ทั้งเขาและน"องชายก็ไม#ได"มีอาชีพในฝ%นอะไร 

เป$นพิเศษ จึงดำเนินรอยตามพ#อ ทำงานในบริษัทของครอบครัวอย#างไม#มีป%ญหาดราม#า
อย#างในละคร  

“ภาวินท!มีข#าวอีกแล"วนะ” พิภพเปรยข้ึนมาลอย ๆ แทรกบรรยากาศในห"องท่ี
เริ่มเงียบลงเมื่อสิธาเป+ดคอมพิวเตอร!ทำงานโดยไม#สนใจพ่ีชายท่ียืนหัวโด#อยู#กลางห"อง 

สิธาชะงักไปช่ัวเสี้ยววินาที ก#อนจะขยับน้ิวพิมพ!ต#อราวกับไม#มีอะไรเกิดข้ึน 

“หรือครับ ก็เรื่องปกติน#ะพี่ ทำงานในวงการ ช#วงนี้ละครเป+ดกล"องก็ต"องขยัน
สร"างข#าวกันหน#อย” สิธาพูด ไม#แม"แต#จะเหลือบตาข้ึนมามองพ่ีชาย พิภพถอนหายใจ  

“ภาวินท!เล#าให"ฟ%งหรือเปล#า เรื่องข#าวน#ะ” พิภพถามน"องชาย ทำไมเขาจะ 

ไม#รู"จักนิสัยน"องชายตัวเอง อยู#กับเขาก็อย#างหนึ่ง ช#างพูด ช#างแสดงสีหน"า แต#อยู#กับ  

คนอื่นน#ะ เป$นเจ"าชายเย็นชาอย#างที่คนเขาแอบเรียกลับหลังนั่นแหละ ยิ่งกับแฟนท่ี 

แอบรักมาเป$นสิบ ๆ ป' ไม#ต"องบอกก็รู"ว#าน"องชายตัวดีไม#มีทางกล"าทำอะไรที่เสี่ยงให" 
อีกฝ&ายไม#พอใจแน# 

พิภพรู"เรื่องราวของสิธาดี เรื่องที่แอบรักภาวินท!มาตั้งแต#มัธยมเขาก็รู" ถึงได"  
ไม#คัดค"านอะไรเม่ือจู# ๆ น"องชายก็บอกว#าคบกับดาราอายุน"อยกว#า 

“เปล#าครับ ไม#ได"เล#า ไม#จำเป$นนี่ครับ” สิธาตอบ ไม#ผิดจากที่พิภพคาดไว" 
สักนิดเดียว 

“รู"ใช#ไหมว#าเราเป$นแฟน เราถามภาวินท!ได"” พิภพเตือน  



 

SkyLyre  

13 

สิธาเหลือบมองพ่ีชายนิดเดียว แล"วก"มหน"าก"มตาพิมพ!งานต#อ  

“รู"ครับ แต#ไม#เห็นจำเป$นต"องถามนี่ครับ ผมไม#ได"เป$นอะไรสักหน#อย อายุ  

ต้ังขนาดน้ีแล"ว ไม#ใช#เด็ก ๆ นะพ่ี ท่ีจะต"องทำตัวง่ีเง#าให"ลำบากใจกัน”  

“แค#ถามเร่ืองงานไม#ได"เรียกว#าทำตัวง่ีเง#านะธาร เราต"องหัดเอาแต#ใจตัวเองซะบ"าง 
ทำตัวแบบน้ีระวังภาวินท!เบ่ือเอาแล"วจะเสียใจ”  

เอาอีกแล"ว ระวังภาวินท!เบ่ืออีกแล"ว ท้ังแม#ท้ังพ่ี  

ทำไมเขาจะไม#รู"ว#าต"องระวังภาวินท!เบื่อ สิธารู"ดีจนไม#รู"จะรู"ยังไงว#าตัวเอง  

เป$นคนน#าเบื่อขนาดไหน เขาก็พยายามอยู#ทุกวัน พยายามจะเป$นคนที่คู#ควรกับภาวนิท!
ข้ึนมาอีกนิด  

แต#ลึก ๆ สิธาก็รู"อีกเช#นกัน ว#าสำหรับภาวินท!น้ัน คนท่ีคู#ควรท่ีสุดเป$นใคร 

เม่ือความคิดน้ีผุดข้ึนมา สิธาก็รีบสลัดท้ิงทันที ไม#อยากไปนึกถึง ตอนน้ีมีความสุข
อยู#ดี ๆ จะไปนึกถึงเรื่องท่ียังไม#เกิดข้ึนทำไมกัน 

“ผมก็ระวังอยู#น#า พ่ีไม#ต"องห#วงหรอก ห#วงตัวเองเถอะครับ เดี๋ยวผมบอกแม#ให"
ว#าพ่ีไม#มีงานแล"ว ว#างมาก แม#จะได"มาหาพ่ีบ"าง” สิธาตอกกลับ พิภพกลอกตา เจ"าน"องชาย
ตัวแสบ  

ไหน ใครบอกว#าเป$นเจ"าชายนะ อยากให"มาฟ%งเวลาเถียงพ่ีฉอด ๆ เสียจริง 

 

วันน้ีท้ังวันสิธาพยายามไม#เป+ดโทรทัศน! แต#ขึ้นช่ือว#ายุคโลกาภิวัตน! เดินไปทางไหน
ก็มีสื่อเต็มไปหมด ท้ังโทรทัศน! สมาร!ตโฟน หนีไม#พ"น 
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สิธาที่น่ังกินข"าวกับเลขาฯ ในร"านอาหารระหว#างเดินทางไปพบลูกค"า ก็หนีไม#พ"น
ข#าวจากโทรทัศน!ท่ีคุณป*าเจ"าของร"านเป+ดดูเช#นกัน 

คนในข#าวสวมแว#นกันแดดอยู#ในชุดหล#อเหลา มีไมโครโฟนติดป*ายสื่อเป$นสิบ ๆ  ตัว
จ#ออยู# ชายหนุ#มยิ้มให"เมื่อนักข#าวโยนคำถาม 

“ข"าวรักนอกจอกับน องเนย ท่ีมีคนเห็นไปกินข าวด วยกันสองคน วินท+ว"ายังไงคะ 
แฟน ๆ มีลุ นบ างไหม”  

ภาวินท!ในจอโทรทัศน!ยิ้มแย"มสดใสเหมือนเดิม หัวเราะให"กับคำถาม 

“ไปกันหลายคนครับ ท้ังทีมงานเลย ทำไมเขาถึงเห็นแค"ผมกับเนยได น า สงสัย
จะหล"อจนกลบรัศมีคนอ่ืนหมดหรือเปล"า” หยอดนักข#าวไปทีหนึง่ นักข#าวหัวเราะ  

ภาวินท!เป$นคนโปรดของผู"สื่อข#าวบันเทิง ด"วยหน"าตาหล#อเหลา บุคลิกดีเยี่ยม 
แถมมนุษยสัมพันธ!ระดับนางงามมิตรภาพ ใคร ๆ ก็ตกหลุมรักภาวินท!กันทั้งนั้น สิธา
แล"วคนหนึง่ 

“แล วที ่ไปคลับหรูย"านสุขุมวิทกับเพื ่อน เห็นว"ามีสาว ๆ ไปกันเพียบเลย  
จริงหรือเปล"าคะ”  

“คนไปเที่ยวกับเพื่อนอะเนอะ ผู หญิงผู  ชายก็ต องมากันเยอะแยะอยู"แล ว 

 ไม"เห็นแปลกน่ีครับ ไม"ได ทำอะไรไม"ดีสักหน"อย คร้ังหน าถ าไปอีกเดี๋ยวผมชวนพ่ีไปด วย
นะครับ”  

“แสดงว"ายังรักกันดีกับคนนอกวงการคนนั้นใช"ไหมคะ ที่มีข"าวว"าคบกันมา
หลายเดือน แบบน้ีวินท+เป&ดตัวเลยไหมว"าชอบผู ชาย หยุดท่ีคนน้ีหรือเปล"า สาว ๆ อกหัก
กันหมดเลยสิ” ภาวินท!ยิ้มเหมือนเดิม  
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“แหม อันนี้ก็ตอบมาหลายรอบแล วนะครับพี่ คำตอบผมก็เหมือนเดิมแหละ 
ลองเดากันดูเองนะครับ ส"วนเรื ่องรสนิยมของผมก็ขอให โฟกัสที่ผลงานดีกว"าเนอะ  
ผมต้ังใจทำงานทุกงานเต็มท่ี อยากให ผู ชมทางบ านและแฟนคลับเอนจอยกับผลงานล"าสุด
ของผมกับน องเนยด วยนะครับ ทีมงานทุกคนก็ทุ "มเทกับงานนี้มาก ๆ อีกไม"กี ่วันก็ 

ออนแอร+แล ว ช"อง… นะครับ ฝากด วยน า”  

เลขาฯ สาวแอบมองเจ"านายที ่ย ังก"มหน"ากินข"าวอย#างสุภาพเรียบร"อย 

ราวกับไม#ได"ยินเสียงจากโทรทัศน!ที่คุณป*าเจ"าของร"านเป+ดดังลั่นเพราะหูเริ่มตึง สิธา  

รู"สึกได"ถึงสายตาของเลขาฯ จึงเงยหน"าข้ึนมอง ย้ิมให"บาง ๆ  

ณมนสะดุ"งนิดหน#อย เจ"านายของเธอสุภาพอ#อนโยนเสมอ ในฐานะเลขาฯ  
เป$นหน"าที่ของณมนที่จะต"องรู "ความเป$นไปของสิธาทุกเรื่อง ไม#ว#าเล็กน"อยแค#ไหน  
หากทำอะไรท่ีอำนวยความสะดวกให"สิธาได" ณมนก็ต"องทำ  

ดังนั้นหญิงสาวจึงพยายามสังเกตว#าคนตรงหน"าไม#พอใจหรือไม# หากมีอาการ
หงุดหงิดแม"แต#เพียงนิดเดียว ณมนจะไปเรียกป*าเจ"าของร"านให"ป+ดโทรทัศน!เดี๋ยวน้ีเลย! 

“ทานเสร็จแล"วหรือครับ” สิธาเอ#ยปากถามเลขาฯ สาว เม่ือเห็นณมนวางช"อนส"อม
นิ่งมาสักพัก  

“อ,ะ เสร็จแล"วค#ะ คุณสิธาอิ่มไหมคะ สั่งอะไรเพิ่มไหม ณมนจะเรียกให"”  
หญิงสาวรีบพูด แต#เจ"านายของเธอปฏิเสธ  

ระหว#างเดินทางในรถยนต!ส#วนตัว ณมนพยายามลอบสังเกตสีหน"าของชายหนุ#ม
อยู#เป$นระยะ แต#สิธาน่ิงมาก ไม#แสดงอาการอะไรเลย  

เรื่องของสิธาและภาวินท!ไม#ใช#ความลับ คนในบริษัทส#วนมากก็รู"ว#าดาราหนุ#ม
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กับผู"จัดการซึ่งเป$นบุตรชายคนเล็กของท#านประธานมีซัมติงกัน สิธาไม#ได"ป+ดบัง แต#ก็
ไม#ได"เป+ดเผยป&าวประกาศ ภาวินท!ซึ่งเป$นดาราย่ิงแล"วใหญ# ฝ&ายน้ันป&าวประกาศไม#ได"อยู#แล"ว 
ทำได"เพียงพูดคลุมเครือ ให"คนคิดกันไปเอง  

ใครอยากคิดว#าภาวินท!มีแฟนเป$นผู"ชายก็คิดไป ใครทำใจไม#ได"อยากให"ภาวินท!
เป$นชายแท"ก็มโนไปเองได"เช#นกัน 

ข#าวของสิธาไม#กระทบกับชื่อเสียงของภาวินท!เท#าไหร#นัก คงเป$นดาราชาย
เพียงไม#กี่คนท่ีทำแบบน้ีได"  

ภาวินท!โด#งดังมาจากภาพลักษณ!เพลย!บอยหนุ#มมนุษยสัมพันธ!ดี เคมีสาธารณะ 
เล#นท้ังละครชายหญิง ชายชาย ถูกจับจ้ินมาแล"วท้ังหมด มิหนำซ้ำ การท่ีมีข#าวว#าภาวินท!
เท่ียวเก#ง เจ"าชู"ประตูดิน กลับทำให"ชายหนุ#มมีชื่อเสียงมากข้ึนไปเสียอย#างน้ัน เพราะเข"ากับ
ภาพลักษณ!แบดบอยท่ีสาว ๆ อยากสยบ  

เข"าทำนอง คิดจะหยุดเสือ เหยื่อต"องเด็ด 

คนท่ีมโนว#าตัวเองเป$น เหยื่อ เลยย่ิงรู"สึกท"าทาย 

แต#สำหรับณมน เหยื่อเด็ดแค#ไหน ถ"าเสือไม#อยากหยุด เสือก็ไม#หยุดหรอก  
ได"แต#หวังว#า “เสือ” ที่ว#าจะไม#ใช#เสือจริง ๆ เป$นแค#สุนัขห#มหนังเสือ ไม#อย#างนั้นเธอก็ 

อดน"อยใจแทนเจ"านายหนุ#มไม#ได" เจ"านายเธอดีแสนดี ถ"าภาวินท!มาทำให"เสียใจ พระเอก
ก็พระเอกเถอะ จะข#วนหน"าให"เลือดซิบเลย!  

สิธามองเลขาฯ สาวอย#างงุนงง เม่ือจู# ๆ อีกฝ&ายก็เข#นเข้ียวเค้ียวฟ%นฮึ่มฮั่ม 
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บทท่ี 2 

 

สิธาพลิกเอกสารในมือกลับไปมา อ#านข"อความอย#างละเอียด ช#วงน้ีหนึ่งใน 

ทีมของเขากำลังเตรียมทำรายการวาไรตี้รายการใหม#ท่ีเพ่ิงได"ลิขสิทธ์ิมาจากต#างประเทศ  

เป$นรายการที่เชิญดารานักร"องมาทำภารกิจต#าง ๆ แบ#งภารกิจหนึ่งเป$น 

หลายตอน ออนแอร!ได"หลายสัปดาห! บางตอนมีคอนเทนต!ท#องเท่ียวแฝงอยู#  

รายการนี้ที ่ต#างประเทศโด#งดังมาก บริษัทเอพลัสเอนเตอร!เทนเมนต!ของ 

โชติธนกิจเพ่ิงทำสัญญาซื้อลิขสิทธ์ิมาได" จึงเร่ิมค"นหาดาราท่ีจะมาดำเนินรายการ 

สิธากดด"ามปากกาในมือกับริมฝ'ปากเบา ๆ  

ความจริงเรื่องคัดเลือกพิธีกรเป$นหน"าที่ของทีมงาน แต#เขาซึ่งเป$นผู"จัดการ  

ฝ&ายบริหารจะนำเสนอตัวเลือกไปก็ไม#มีป%ญหาอะไร สิธาไม#กลัวคนหาว#าใช"เส"นสาย  
เขาเพียงแค#นำเสนอ  

ส#วนจะได"รับคัดเลือกหรือไม#นั ้น สิธาไม#ก"าวก#ายการตัดสินใจของทีมงาน
โปรดิวเซอร!อยู#แล"ว  

ชื่อของภาวินท!ถูกเพิ่มลงไปในรายชื่อตัวเลือก ก#อนจะให"เลขาฯ สาวเอา
เอกสารดังกล#าวกลับไปให"ทางทีมจัดการต#อไป  

สิธาย้ิมกับตัวเอง  
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พิธีกรระยะยาวของรายการวาไรตี้ชื่อดังนี้เหมาะกับภาวินท!มาก อันที่จริง 
ต#อให"สิธาไม#เสนอไป ทางทีมงานก็ต"องติดต#อภาวินท!มาแคสติงอยู#แล"ว สิธาม่ันใจ  

 

อีกไม#กี ่วันต#อมา สิธาก็รู "ว#าตัวเองคิดไม#ผิด ภาวินท!ตอบรับข"อเสนอและ 

ผ#านการคัดเลือกเข"ามาเป$นพิธีกรประจำของรายการ  

“เพ่ิงรู"นะครับว#าเป$นรายการของบริษัทธาร ไม#เห็นบอกผมก#อนเลย” ภาวินท!พูด 
พลางตักกุ"งกระเทียมใส#จานให"สิธา  

สิธาอมย้ิม แอบภูมิใจกับตัวเองเหมือนกัน  

ตอนนี้พวกเขาอยู#ในร"านอาหารโปรดของภาวินท! หลังจากเซ็นสัญญาเสร็จสิ้น  

สิธาก็ชวนภาวินท!และผู"จัดการส#วนตัวมาเลี้ยงฉลองด"วยกัน 

“เซอร!ไพรส!แบบน้ีดีค#ะ คุณสิธา พ่ีเชสชอบมาก” พ่ีเชส ผู"จัดการสาวประเภทสอง
สะบัดผมยาวดัดลอนสวยของตัวเองเบา ๆ ส#งย้ิมหวานหยดให"สิธา  

“สัญญาเรียบร"อยดีใช#ไหมครับ” สิธาถามเชส ผู"จัดการสาวพยักหน"า 

“เรียบร"อยดีค#ะ ต#อไปต"องเข"ามาถ#ายที่สตูดิโอสัปดาห!ละสองครั้ง พี่เชสจะได"
เจอกับคุณสิธาบ#อย ๆ ฝากเนื้อฝากตัวด"วยนะคะ” เชสหัวเราะมีความสุข เต,าะอีกฝ&าย
อย#างโจ#งแจ"ง  

แม"จะรู"ว#าเด็กในสังกัดของเธอกำลังกุ,กกิ๊กอยู#กับสิธาก็ตาม เชสรู"ว#าท้ังสองคน
ไม#ถือเป$นจริงเป$นจังอยู#แล"ว  
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เป$นผู"จัดการของภาวินท! เร่ืองปวดหัวก็มีมาก โดยเฉพาะการจัดการข#าวต#าง ๆ 
ที่ขยันมีไม#หยุดหย#อน  

แต#เรื่องดี ๆ ก็มีเยอะเช#นกัน อย#างเช#นการที่เด็กในสังกัดมีซัมติงกับลูกชาย
เจ"าของเครือผลิตรายการ งานก็เข"ามาง#าย ๆ อย#างน้ีเอง 

พิธีกรของรายการวาไรตี้ที ่ซีซันหนึ่งมียี่สิบตอน ระยะเวลาสัญญาเป$นป' ๆ 
อย#างนี้ เรียกได"ว#าลาภลอยสุด ๆ  

แม"จะรู "ว#าดาราที ่ดูแลอยู#มีความสามารถ แต#ของอย#างนี้มันก็ต"องอาศัย  

เส"นสายเป$นปกติ หางานง#ายดีกว#าหางานไม#ได"  

เชสไม#รู"สึกอะไรสักนิดท่ีภาวินท!ได"งานจากคอนเน็กชันส#วนตัว เพราะปกติคนท่ี
ต"องว่ิงวุ#นหาคอนเน็กชันให"ดาราของตัวเองน#ะมันผู"จัดการอย#างเธอ 

“ผมก็ต"องฝากตัวด"วยนะครับ ขอบคุณคุณเชสท่ีดูแลวินท!อย#างดีด"วย”  

สิธาหยิบกล#องของขวัญขนาดเท#าฝ&ามือออกมา 

“พอดีพี่ภพซื้อมาจากต#างประเทศ เอามาแจกที่บริษัทเยอะเลย ผมว#าคุณเชส
น#าจะชอบ เลยถือวิสาสะเอามาฝาก”  

เชสตาโต กล#องสีนั้นยี่ห"ออะไรใครเห็นก็บอกได"ทันที แบรนด!เครื่องหอมดัง
จากฝรั่งเศส ราคาแพงลิบ คงไม#ใช#ของที่ซื้อมาแจกพนักงานบริษัททั่วไปแน#นอน ที่สิธา
พูดอย#างน้ันเพราะอยากให"เธอรับไว"ง#าย ๆ มากกว#า เชสเป$นปล้ืม  

“อุ,ย ตายแล"ว ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสิธา แต#จริง ๆ ไม#ต"องลำบากเลย”  
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ปฏิเสธพอเป$นมารยาทไปอย#างนั้น เชสรับของขวัญมาอย#างถูกอกถูกใจ  
มองคนตรงหน"าเป$นเทพบุตรข้ึนไปอีกระดับ  

ภาวินท!มองกล#องของขวัญเงียบ ๆ ก#อนจะเอ#ยปาก 

“ธารไม#เห็นต"องซื ้ออะไรให"พี ่เชสเลย พี ่เชสมีหน"าที่ต"องดูแลผมอยู#แล"ว  
ขืนซื้อของให"บ#อย ๆ พี่เชสก็ได"ใจหมด วันไหนไม#มีของฝากขึ้นมา พี่เชสทิ้งไม#ดูแล ผมก็
แย#สิครับ” 

ภาวินท!พูดด"วยน้ำเสียงหยอกเย"า แต#อาจเป$นเพราะสิธาคอยระมัดระวัง  

ต#อหน"าภาวินท!อยู#ตลอด สิธาจึงสัมผัสได"ว#าคนรักอารมณ!ไม#ค#อยดี สิธากังวลข้ึนมาทันที 
รีบนึกว#าเผลอทำอะไรให"อีกฝ&ายไม#พอใจหรือไม# เชสก็ฟาดเปร้ียงเข"าท่ีแขนของดาราหนุ#ม
เสียก#อน 

“ปากหรือน่ัน! อย#ามาขัดลาภฉันสิ ภาวินท! ที่เจ,คอยตามรับตามส#ง ประคบประหงม
นายมาเป$นป' ๆ น่ี สำนึกบุญคุณกันบ"างไหม หือ ของขวัญก็ไม#เคยให" พอคุณสิธาให"ของฉัน
ดันขวางซะอีก เดี๋ยวแม#หยิกเน้ือเขียว” ภาวินท!หลบมือของผู"จัดการพัลวัน 

“โอ,ย เจ,หยิกผมเนื้อเขียว ไปทำงานไม#ได"เสียหายหลายตังค!นะ แล"วอะไรคือ
บุญคุณ ผมได"งาน เจ,ก็ได"เงินไม#ใช#หรือไง พูดเหมือนตัวเองทำฟรี”  

เมื ่อเห็นจู# ๆ ผู "จัดการกับดาราเริ ่มตีกันอุตลุด สิธาก็หลุดหัวเราะออกมา  
เชสชะงักมือที่ทำท#าจะหยิกดาราในสังกัด เพิ่งระลึกได"ว#ากำลังลงไม"ลงมือกับคนรัก  

ของคนตรงหน"า  

“แหะ เราก็เล#นกันไปอย#างนั้นเองแหละค#ะคุณสิธา อย#าถือสาพี่เชสนะคะ” 
เชสย้ิมแหย ป%ด ๆ ต"นแขนของดาราหนุ#มท่ีตัวเองเผลอฟาดไปเมื่อครู# 
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สิธายิ่งหัวเราะขบขัน ปกติเขาไม#ใช#คนที่แสดงอารมณ!ต#อหน"าคนอื่นมากนัก 
เมื่อรู"สึกตัวจึงเผลอหันไปมองปฏิกิริยาของภาวินท! 

อีกฝ&ายมองเขาอยู # เมื ่อสบตากัน ริมฝ'ปากของภาวินท!ก็คลี ่เป$นรอยย้ิม 
หัวเราะออกมาบ"าง ท#าทางท่ีดูอารมณ!ไม#ดีเมื่อครู#หายวับไปแล"ว สิธาโล#งอก คิดว#าตัวเอง
คงดูผิด 

เชสมองทั้งคู#ยิ้มให"กันสลับไปมา จู# ๆ ก็รู"สึกว#าตัวเองเป$นก"างปลาฉลามชิ้นโต
อย#างบอกไม#ถูก  

 

“คุณสิธาน่ีดี๊ดีนะน"องวินท! คนอะไร เร่ืองรวยน#ะช#างเถอะ แต#ท้ังสุภาพ ใจดีอีก 
ถ"ามีเจ"านายแบบนี้เจ,รักตายเลย ไม#เหมือนบอสที่ค#ายเรา” เชสพูด ประโยคหลังพึมพำ
นินทาเจ"านายตัวเอง ต#อให"นินทาในรถก็ยังเผลอลดเสียงโดยอัตโนมัติ ดูเอาเถอะ  

ภาวินท!พยักหน"า มุมปากยกข้ึนเม่ือนึกถึงฝ&ายท่ีถูกกล#าวถึง  

“น"องวินท!นี่โชคดีจังนะ ยังไม#เห็นเล#าให"เจ,ฟ%งเลยว#าทำอีท#าไหนถึงมาคบกับ
เขาได" งานพรีเมียมขนาดนั้น รู"ไหม ต#อให"มีคนบอกว#าคุณสิธาดูธรรมดา แต#แบบนั้นน#ะ
เขาเรียกว#า งามพิศพิลาส ดูเผิน ๆ ไม#โดดเด#น แต#ยิ่งมองย่ิงหล#อ ย่ิงดูยิ่งสวย ตอนแรกเจ,
นึกว#าเขาจะหย่ิงเสียอีก ดูเข"าหายาก แต#ตัวจริงน#ารักม"าก” เชสยังเพ"อไม#หาย ผู"จัดการสาว
เพ"อหาถึงแฟนของภาวินท!แทบทุกคร้ังท่ีเจอกัน ดาราหนุ#มหัวเราะ 

“พอเขาให"ของก็บอกว#าเขานิสัยดี เก็บอาการหน#อยไหมเจ, น้ำลายหกหมดแล"ว 
เดี๋ยวคนอ่ืนดูออกว#าเห็นแก#ได"” พูดจบก็โดนฟาดตามสูตร  
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“แหม ชมหน#อยไม#ได" หวงเหรอยะ ถ"าหวงก็หัดมีข#าวฉาวให"มันน"อย ๆ หน#อย
จะได"ไหม เจ,เหน่ือยกับการถูกบอสเรียกเข"าห"องเย็นแล"ว คุณสิธาโกรธข้ึนมาแล"วจะรู"สึก” 

เชสถือโอกาสบ#นดาราเจ"าเสน#ห! ภาวินท!ยักไหล#  

“ไม#เห็นเขาจะเคยว#าอะไรเลยน่ี มีข#าวแค#ไหนก็น่ิงตลอด” ภาวินท!เงียบไปครู#หน่ึง 

“คงไม#สนใจหรอก” ดาราหนุ#มหันหน"าออกไปมองนอกหน"าต#างพอดี ผู"จัดการสาว
จึงมองไม#เห็นสีหน"า 

“ก็เป$นผู"ใหญ#นี่นา ว#าไม#ได" ว#าแต#สรุปเราเจอกันได"ยังไงน#ะ รู"อีกทีก็คบกันแล"ว
ซะง้ัน เจ,เกือบช็อกตาย” เชสถาม ภาวินท!ครางในคอ  

“โธ# เจ, ก็บอกแล"วไงว#าเจอในงานเลี้ยงช#อง M เจ,ก็อยู#ในงานด"วยไม#ใช#เหรอ 
ทำลืม”  

“เร่ืองน้ันน#ะฉันรู"ย#ะ แต#จู# ๆ ก็มาเป+ดตัวเป$นแฟนกันกับฉันหลังผ#านไปเป$นเดือน ๆ 
ระหว#างน้ันเกิดอะไรข้ึนไม#เคยเล#าน่ียะ” เชสแหวใส# ภาวินท!โบกมือป%ด  

“ไม#ต"องรู"มันทุกเรื่องก็ได"มั้ง พอละ ผมจะนอน ถึงแล"วปลุกด"วย” พูดจบก็ 

ป+ดตาฉับ  

ผู"จัดการสาวเห็นอย#างน้ันก็ขย้ำมือกลางอากาศ อยากข#วนหัวเด็กในความดูแล 

เสียเหลือเกิน ติดท่ีกำลังไปถ#ายแบบนอกสถานท่ีน่ีแหละ 

รูปร#างหน"าตาเป$นเงินเป$นทอง เกิดข#วนผมแหว#งขึ ้นมาได"เสียค#าชดเชย 

หลายหลัก ไม#คุ"มอย#างแรง  
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บทท่ี 3 

 

งานเลี้ยงช"อง M ช"องใหญ"มากอำนาจจัดข้ึนในโรงแรมหรูใจกลางเมือง วันน้ัน
มีแขกในงานเป!นร อย ทั้งดารานักแสดง ทั้งผู จัด ผู บริหารของบริษัทต"าง ๆ ที่เกี่ยวข อง
ต"างได รับเชิญมากันหมด สิธามาเป!นตัวแทนของพิภพท่ีหนีไปเท่ียวต"างประเทศล"วงหน า
เป!นสัปดาห+แล ว 

หลังทักทายผู หลักผู  ใหญ"ครบหมดทุกคน สิธาก็ยืนหลบสิงสถิตอยู"มุมห อง 
ใกล กับบาร+เครื่องด่ืม งานบนเวทีดำเนินไปเรื่อย ๆ ผ"านไปกว"าช่ัวโมง ไฟในงานก็สลัวลง
เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศ งานแบบน้ีส"วนใหญ"แขกมักไม"ดื่มเอาเป!นเอาตายอยู"แล ว เมื่อบนเวที
หมดพิธี แขกส"วนมากก็ทยอยกลับ 

แต"ก็ม ีข  อยกเว นสำหรับบางกลุ "มที ่สนิทสนมกับเจ าของงานเป!นพิเศษ  
มักจะถือโอกาสอยู"ดื่มยาวเพื่อพูดคุยสังสรรค+ไปด วย ดังนั้นในงานจึงมีทั้งแสงไฟและ
เพลงบรรเลงสร างบรรยากาศยันดึก 

สิธาไม"ได สนิทสนมกับเจ าของงานเป!นพิเศษ แต"เขามีจุดประสงค+แอบแฝง  
ถึงได ดื่มแก วแล วแก วเล"าอย"างที่ปกติไม"ได ทำ สายตาของเขาจดจ องอยู"ที่คนคนหน่ึง  
ซ่ึงถูกรายล อมไปด วยกลุ"มคนหลากหลาย 

ภาวินท+ กุลโสภณ ดาราหน าใหม"มาแรง  

ชายหนุ"มรูปร"างสูงโดดเด"นกว"าใคร ๆ อยู"ในสูทสีดำคมกริบ ขับเน นให ยิ่งเด"น
เป!นสง"า หน าตาหล"อเหลาชวนใจสั่น ดวงตาคมยังคงมีแววขี้เล"นคล ายในความทรงจำ 
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แต"ระยะเวลากว"าสิบป,ขัดเกลาจากเด็กหนุ"มเป!นชายหนุ"ม ความอ"อนเยาว+แปรเปลี่ยน
เป!นคมเข ม เสน"ห+ท่ีเดิมก็มีมากอยู"แล วย่ิงล นเหลือ 

 

สิธาแทบทำแก วกาแฟหลุดมือเมื ่อเห็นภาวินท+ในจอโทรทัศน+เป!นครั้งแรก  
หลังจบมัธยมปลาย สิธาก็ไปเรียนต"อที ่ต "างประเทศหลายป, กลับมาอีกที จึงเร่ิม 

เข าทำงานในบริษัทของผู เป!นบิดา ช"วงแรก ๆ สิธามัวแต"ปรับตัวเสียยกใหญ" ไม"ทันได  
นัดเจอเพ่ือนเก"าด วยซ้ำ อย"าว"าแต"รักวัยเด็กเลย 

แต"เมื ่อเห็นหน าภาวินท+อีกครั ้งในจอ ความรู สึกที ่เคยคิดว"าหายไปแล วก็  

โถมกลับมาราวกับเขื่อนที่กักน้ำไว จนล นยามฤดูฝน หัวใจเต นแรงอย"างที่ไม"ได เป!นมา
นานแสนนาน 

ยิ่งไปกว"านั้น ภาวินท+ที่เข าสู"วงการด วยผลงานถ"ายโฆษณาและมิวสิ กวิดีโอ 

จนโด"งดัง ก็เริ่มมีงานท่ีเก่ียวข องกับเอพลัสเอนเตอร+เทนเมนต+มากข้ึน บางคร้ังบางคราว
สิธาเห็นภาวินท+เข ามาที่สตูดิโอในอาคารสำนักงานบริษัทเขา แต"ไม"เคยมีความกล า  

เข าไปทักทายอีกฝ'ายเลยแม แต"น อย 

เป!นแค"รุ"นพี่ที่โรงเรียนเก"า เป!นใครก็ไม"รู ในสายตาของภาวินท+ จู"  ๆ จะเข าไป
ทักทายได อย"างไร สิธาตีกันในหัวของตัวเองจนแทบจะเป!นไบโพลาร+ 

ทัก  

ไม"ทัก 

หากแต"สุดท ายก็ไม"เคยรวบรวมความกล าได เลยสักที 
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มีอยู"ครั้งหนึ่ง สิธาที่กำลังจะก าวขึ้นลิฟต+ถึงกับสมองช็อตอย"างที่ไม"เคยเป!น 

มาก"อน เมื่อพบว"าในลิฟต+มีอดีตรุ"นน องรูปหล"อยืนอยู"พร อมผู จัดการส"วนตัวท่ีสืบรู มาว"า
ช่ือเชส 

หลังยืนอึ้งจนคนในลิฟต+หันมามอง สิธาถึงได แสร งทำเป!นรับโทรศัพท+แล วรีบ
เดินเลี่ยงไปทางอ่ืน 

เพราะไม"ทันต้ังตัว จึงไม"รู เผลอปล"อยไก"อะไรไปบ างหรือเปล"า แค"คิดก็หน าร อน
ข้ึนมาแล ว 

 

สิธาใจเต นระรัว เผลอมองใบหน าใต เงาแสงสปอตไลต+อย"างใจลอย แก วเคร่ืองด่ืม
ในมือถูกยกขึ้นดืม่อึกใหญ"อีกคร้ัง ไม"รู อะไรดลใจให เท าทั้งสองข างของเขาก าวเข าไปหา
ชายหนุ"มโดดเด"นคนน้ัน สิธาโทษปริมาณแอลกอฮอล+ในกระแสเลอืด และแสงไฟหลากสี
ส"องสลับไปมาราวกับกำลังสะกดจิตคน 

“สวัสดีครับ คุณสิธา”  

เท าท่ีกำลังก าวหยุดชะงักก"อนถึงเป-าหมายอีกเพียงไม"กี่ก าว สิธาหันมาหาคนท่ี
ทักเขา 

“สวัสดีครับ คุณกรณ+”  

ชายหนุ"มหน าตาดียิ้มน อย ๆ ชูแก วในมือเป!นเชิงทักทาย  

กรณ+เป!นผู จัดของช"องใหญ"อีกช"องหน่ึง รุ"นราวคราวเดียวกับพิภพ  



 

SkyLyre  

26 

“คุณสิธามาคนเดียวหรือครับ” กรณ+ถาม  

“ครับ พ่ีภพติดธุระท่ีต"างประเทศน"ะครับ กลับมาไม"ทัน”  

สิธาตอบ ในใจนึกหมั่นไส พี่ชายตัวเองเสียเหลือเกิน หนีเที่ยวไม"พอ ยังทิ้งให 
เขามางานเลี้ยงคนเดียวอีก ถ าไม"ใช"ว"าสิธาอยากมาเจอภาวินท+อยู"แล วละก็ ให ตายก็  

ไม"ยอมเด็ดขาด 

กรณ+ร องอ อ ก"อนจะผายมือเชิญสิธาเข าไปทางกลุ"มที่มีชายหนุ"มร"างสูงยืนอยู"
ตรงกลาง สิธาใจเต นตึกตัก นึกดีใจท่ีตัวเองหน าตายก็ตอนน้ี  

“มาทางนี้สิครับ ผมจะแนะนำให รู จัก”  

กรณ+แนะนำสิธาให กับคนในกลุ"มนั้น ซึ่งส"วนมากเป!นดาราหนุ"มสาว ทุกคน
ต"างทักทายสิธาอย"างสุภาพ ดาราทั้งใหม"เก"าเหล"านี้ย"อมยินดีผูกสัมพันธ+กับเครือสื่อ  

อยู"แล ว สิธาดีใจท่ีคุมตัวเองได  ไม"เผยพิรุธเมื่อถึงคิวของภาวินท+ 

“ภาวินท+เพิ ่งเซ็นสัญญากับค"าย W คุณสิธาอาจจะพอคุ นหน า เจ าหมอน่ี
กระแสใช ได ทีเดียวนะครับ”  

“แน"นอนครับ ผมเห็นโฆษณาของคุณภาวินท+บ"อยมากเลย มีละครด วยใช"ไหมครับ”  

สิธาย้ิมให อย"างท่ีคิดว"าเป!นธรรมชาติท่ีสุด แม ในใจจะกรีดร องไปแล วสามร อยรอบ
ก็ตาม  

“คุณสิธาดูละครด วยหรือครับ” ภาวินท+ยิ้ม  

ไม"รู ว"าด วยฤทธิ์แอลกอฮอล+หรือฟ&ลเตอร+ความรัก รอยยิ้มของภาวินท+ถึงได 
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สว"างเจิดจ าจนสิธาคิดว"าตาตัวเองจะบอดแล ว  

“ดูบ างครับ อยู"วงการน้ีน่ีนา” สิธาตอบ  

รู  สึกว"าใบหน าของตัวเองเริ ่มตึง ๆ ร อน ๆ อย"างไรชอบกล จึงเสยกแก ว
เครื่องด่ืมในมือข้ึนจิบเพ่ือป&ดบัง 

ด วยบรรยากาศและฤทธ์ิเหล า กลุ"มของกรณ+จึงชักชวนกันไปต"อท่ีรูฟท็อปบาร+
ของโรงแรม จากกลุ"มใหญ"ก็ค"อย ๆ แยกไปทีละคู"สองคู" จนเหลือเพียงสิธา กรณ+ และ 

ภาวินท+ ท่ียังคงก่ึงน่ังก่ึงยืนตรงเคาน+เตอร+บาร+พูดคุยกัน 

ถึงจะบอกว"ายืนพูดคุยกัน ทว"าเป!นกรณ+และภาวินท+ต"างหากที่ยึดบทสนทนา
เป!นหลัก ส"วนสิธานั้นแทบจะเรียกได ว"าเป!นผู ฟ$งที ่ดี ดังนั ้น กว"าจะถึงเวลาป&ดบาร+ 
ปริมาณแอลกอฮอล+ในกระแสเลือดของสิธาก็เกินลิมิตไปไกลโข  

“คุณสิธากลับยังไงครับ ยังไหวไหม” กรณ+ท่ีเร่ิมเซแล วเช"นกันเอ"ยถาม  

“ฮ"า ๆ สบายมากคร าบ” สิธาตอบเสียงยาน ในหัวเป!นม"านหมอกขาวฟุ-ง สติ
แทบไม"เหลือแล ว 

“คุณสิธาด่ืมเก"งกว"าท่ีคิดนะครับเน่ีย ดูไม"ออกเลย” ภาวินท+พูด 

“ไม"เก"ง ๆ ผมสู คุณภาวินท+ไม"ได หรอกครับ อะไรก็สู คุณไม"ได ท้ังน้ัน”  

สิธาโบกไม โบกมือ ดวงตาฉำ่เย้ิม จ องมองภาวินท+ด วยความช่ืนชมเต็มเป,/ยม  

คืนนี้สิธาชมภาวินท+ไปไม"รู กี่รอบ ตั้งแต"สติสัมปชัญญะหายไปเกินครึ่ง ความ
ยับยั้งช่ังใจของสิธาก็แทบไม"เหลือ  
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สิธาจ องตาคู"สวยที่ดึงดูดเขามาตั้งแต"สิบป,ที ่แล วอย"างที่ยามปกติไม"กล า   

ภาวินท+ก็ไม"หลบสายตา มองตอบพลางย้ิมกว างเช"นเดิม  

อย"ายิ้มอย"างน้ีบ"อย ๆ ได ไหม ใจของเขารับไม"ค"อยไหวจริง ๆ  

“งั้นผมขอตัวก"อนนะครับ คนขับรถมาถึงแล ว ภาวินท+ ถ าไม"ไหวก็ค างที ่น่ี  

ไปเลยสิ แล วโทรไปบอกพ่ีเชสด วย”  

กรณ+หันไปพูดกับดาราหนุ"ม เอ"ยถึงผู  จัดการสาวที่มีธุระต องกลับไปก"อน  
แต"ภาวินท+ไม"ยอมกลับด วย เชสจึงฝากฝ$งไว กับกรณ+ 

ภาวินท+พยักหน า สิธากล"าวลากับกรณ+ เมื่อร"างสูงเดินจากไปแล ว สิธาจึงเพ่ิง
สำนึกได ว"าเขาอยู"กับภาวินท+สองคน! 

ค่ำคืนนี ้สิธาคิดว"าเขาใช แต มบุญที่สะสมไว ทั ้งชีวิตหมดไปแล ว เมื ่อไม"มี  

บุคคลท่ีสามคอยต"อบทสนทนา บรรยากาศก็คล ายจะกระอักกระอ"วนข้ึนมานิดหน"อย 

สิธาลังเล แต"มาขนาดนี้แล ว อย"างน อยต องได เบอร+โทรศัพท+แล วละ เขาได แต"
หวังว"าแต มบุญจะยังเหลือพอ 

สิธาหยิบโทรศัพท+ขึ้นมา คิดจะขอแลกเบอร+แล วแยกย าย แต"อีกฝ'ายพูดแทรก
เสียก"อน 

“ผมคงกลับไม"ไหว ว"าจะเป&ดห องที่นี่ คุณสิธาขึ้นไปพักก"อนไหมครับ ดีข้ึน  

แล วค"อยกลับ คุณดูจะเมาอยู"นะ”  

ภาวินท+เอ"ยอย"างเป!นธรรมชาติ แล วอย"างสิธาน"ะหรือจะปฏิเสธได   
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ด วยนิสัยพ้ืนเพ สิธาเป!นคนพูดจาค"อนข างสุภาพ แม แต"ช"วงวัยรุ"นท่ีอยู"กับเพ่ือน
ก็ยังไม"ค"อยพูดคำหยาบ  

มีแค"ไม"กี่ครั้งในชีวิตท่ีสิธาจะหยาบคาย และนี่ก็เป!นหน่ึงในสถานการณ+น้ัน 

ฉิบหาย ฉิบหาย ฉิบหายแล ว! 

อาการปวดหัวคลื่นไส ในตอนนี้บ"งบอกได เป!นอย"างดีว"าเมื ่อคืนเขาดื ่มไป  

หนักขนาดไหน แต"สิ ่งที ่ยืนยันว"าสิธาดื ่มเกินลิมิตของตัวเองไปอย"างไม"น"าให อภัย  

คือร"างท่ีนอนหลับสนิทอยู"บนเตียงเดียวกันน่ันต"างหาก 

สิธาก มมองร"างเปลือยเปล"าของตัวเอง สลับกับร"างกำยำเปลือยเปล"าลักษณะ
เดียวกันข างกาย ผ าปูที่นอนยับย"นยู" ผ าห"มพลิกตลบกองหมิ่นเหม"อยู" ขอบเตียง และ
คราบอารยธรรมหลักฐานเชิงประจักษ+ทีเ่ลอะเปรอะเป()อน บ"งบอกว"าเมื่อคืนมีเหตุการณ+
ประเภทไหนเกิดข้ึนบนเตียงคิงไซซ+หรูของโรงแรมหลังน้ี 

นอกจากปวดศีรษะจนแทบระเบิดและคลื่นไส แล ว ร"างกายท"อนล"างของสิธาก็ 

ปวดยอกแสบขัดอย"างท่ีไม"เคยเป!นมาก"อน แต"ความเจ็บปวดใด ๆ ก็ไม"เท"ากับปวดหัวใจ  

จะทำอย"างไรดี! ภาวินท+ต องเกลียดเขาแน" ๆ  

แค"คิดว"าภาวินท+เกลียดตัวเอง สิธาก็มือไม สั่นไปหมด ชายหนุ"มพยายามต้ังสติ 
สูดลมหายใจลึก ๆ  

เวลาน้ีภาวินท+ยังไม"ตื่น สิธาต องจัดการตัวเองก"อน จะให ภาวินท+ตื่นมาเห็นเขา
ในสภาพยำ่แย"ขนาดน้ีไม"ได   
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สิธาย"องลงจากเตียง ท"อนล"างเจ็บแปลบจนสะดุ ง ฝ(นพาตัวเองเข าห อง น้ำ  
ล างคราบอะไรต"าง ๆ อย"างเช่ืองช า เสียเวลาไปโขเพราะไม"คุ นเคย  

ระหว"างชำระร"างกาย ในหัวสิธาก็ว่ิงเร็วจ๋ี คิดหาวิธีพูดให ภาวินท+ไม"โมโห 

สภาพแบบนี้จะโกหกว"าไม"มีอะไรเกิดขึ้นคงไม"ได  มีแต"ผีเท"านั้นแหละที่เช่ือ  
อีกอย"าง สิธาก็ไม"แน"ใจว"าภาวินท+จำเหตุการณ+เมื่อคืนได มากแค"ไหน  

สิธานั้นจำอะไรแทบไม"ได เลย เหตุการณ+เมื่อคืนราวกับละครโทรทัศน+ยุคเก"า  

ที่สัญญาณขาดหาย ความทรงจำมีแค"บางฉากสั้น ๆ แล วก็พร"าเลือนไป แต"ที่แน" ๆ คือ 
เขากับภาวินท+มีอะไรกันแล วแน"นอน ทำจนสุดทางเสียด วย! 

ภาวินท+มีข"าวทั้งกับผู หญิงและผู ชายบ"อย ๆ ภาพลักษณ+ตั้งแต"เข าวงการมา 

ก็เป!นเพลย+บอลนักเท่ียว เร่ืองน้ีสิธารู   

แต"ถึงอย"างน้ันเขาก็ไม"แน"ใจนักว"าภาวินท+จะโอเคกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพราะคนท่ีมี
ข"าวกับภาวินท+หน าตาดีกันทั้งนั้น ส"วนมากก็เป!นเพื่อนดาราด วยกัน จะมาเทียบอะไร 

กับเขา 

แต"บางทีภาวินท+อาจจะไม"ถือ  

สิธาสูดลมหายใจเพื่อเรียกสติ เงาในกระจกสะท อนร"างโปร"งไม"เตี ้ยไม"สูง  
บนผิวกายขาวอมเหลืองนั้นเต็มไปด วยรอยสีแดงเป!นจ้ำ  ๆ กระจัดกระจายไปท่ัว  
ใบหน าแดงก่ำ ดวงตาบวมช้ำราวกับผ"านการร องไห มาท้ังคืน มองอย"างไรก็น"าเกลียด 

สิธาสวมเสื้อผ าชุดเก"าอย"างเชื่องช า ขยับตัวติดขัดไปหมด หลังกลัดกระดุม  

เม็ดสุดท ายและทำใจได แล ว สิธาก็เป&ดประตูห องน้ำออกไป 
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คนบนเตียงตื่นแล ว ภาวินท+นั่งอยู"ขอบเตียง สวมกางเกงเรียบร อยแต"ท"อนบน
ยังคงเปล"าเปลือย เป&ดเผยร"างหนาเต็มไปด วยกล ามเนื้อเรียงสวย ชายหนุ"มกำลัง 

ยกขวดน้ำเปล"าข้ึนด่ืมเมื่อสิธาเดินออกมาจากห องน้ำ 

สิธาชะงักเล็กน อยยามท่ีดวงตาท้ังคู"สบกัน ภาวินท+เป!นฝ'ายเอ"ยปากข้ึนก"อน 

“ต่ืนเร็วจังครับ นึกว"าจะนอนพักต"ออีกสักหน"อย”  

คนพูดยกย้ิม ไม"มีความฉุนโกรธอย"างท่ีสิธานึกเกรง สิธาใจช้ืนข้ึน 

“อ า คุณภาวินท+ก็ตื่นเร็วนะครับ”  

เงียบ  

สิธาอยากจะตบปากตัวเอง คำตอบอะไรแบบน้ัน  

แต"สิ่งท่ีพูดต"อจากน้ันกลับเป!น 

“คุณภาวินท+ไม"ต องกังวลนะครับ ผมไม"บอกใครแน" ต องขอโทษด วยนะครับ 
เมื่อคืนผมค"อนข างเมากว"าท่ีคิด”  

พูดจบสิธาก็นึกประหลาดใจกับความน่ิงของตัวเองไม"น อย เหลือบมองภาวินท+
ก็เห็นว"าอีกฝ'ายมีสีหน าประหลาดใจไม"เบาเช"นกัน 

“คุณภาวินท+ไม"เป!นอะไรใช"ไหมครับ”  

สิธาเอ"ยถามกล า ๆ กลัว ๆ เมื่อเห็นภาวินท+เงียบไป 
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“ไม"ครับ ผมมากกว"าท่ีต องถามคุณสิธา ว"าเป!นอะไรไหม”  

สิธารู สึกว"าใบหน าของตนร อนลวกขึ้นมาทันที เมื่อนึกภาพเมื่อคืนขึ้นมาได   
ยิ่งเห็นรอยเล็บแดง ๆ บนต นแขนและไหล"ของภาวินท+ที่เขาเป!นคนเหลือทิ้งไว ด วยแล ว 
ยิ่งแทบอยากมุดดินหนี  

“ไม"เป!นอะไรหรอกครับ เรื่องแค"น้ี” รีบตอบป$ด ๆ ไปด วยความอับอาย 

“อ อ” ภาวินท+รับ รอยย้ิมของดาราหนุ"มหายไปต้ังแต"เมื่อไหร"ไม"รู   

“ถ าอย"างนั ้น ผมกลับก"อนนะครับ” สิธาเอ"ย หลังร ู  ส ึกว"าสถานการณ+  
กระอักกระอ"วน เขาคิดว"าควรกลับไปตั้งตัวก"อน เบอร+ทงเบอร+โทรอะไรไม"เอาแล ว   

สิธาต้ังท"าจะหมุนตัวออกจากห อง แต"จู" ๆ ก็มีมือมาคว าแขนร้ังเขาเอาไว   

ดาราหนุ"มที่เพิ่งผ"านอะไร ๆ กับเขามาเมื่อคืนช อนตาขึ้นมอง ในดวงตาคม 

สื่อความหมายบางอย"างท่ีสิธาไม"เข าใจ แต"กลับทำให ใบหน าร อนผ"าว  

“เย็นน้ีผมไม"มีงาน เดี๋ยวผมไปรับนะครับ” ดาราหนุ"มคลี่ยิ้ม สิธางุนงง 

“รับไปไหนครับ”  

“ทานข าวกันไงครับ”  

ยิ่งงงใหญ"เลยทีน้ี แม ในใจจะกรีดร องหนักแค"ไหน แต"เหตุและผลก็ต องมาก"อน 
สิธาไม"เข าใจสักนิดว"าภาวินท+จะทำอะไร  

เห็นสีหน าของเขา ภาวินท+คงพอจะเดาได  ชายหนุ"มเลื่อนมือใหญ"ที่จับแขน
ของคนตัวเล็กกว"า ลงมากอบกุมมือของเขาแทน สิธาเครื่องค างไปแล ว  
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“เร่ืองมาขนาดน้ีแล วเราก็ต องคบกันใช"ไหมครับ คุณสิธาจะฟ$นผมแล วท้ิงหรือครับ”  

ภาวินท+พูด มุมปากยกย้ิมเช"นเคย แต"ในแววตาพราวระยับ 

  



 

SkyLyre  

34 

บทท่ี 4 

 

นึกถึงวันนั้นเมื่อหกเดือนก#อน สิธาก็หน"าร"อนผ#าว หมอนอิงบนโซฟาถูกกอด
จนบู"บ้ี ใบหน"าเห#อร"อนฝ%งลงบนหมอน ยิ้มจนปากจะฉีกถึงรูหูอยู#แล"ว 

จับพลัดจับผลูได"เป$นแฟนกันคนในฝ%น ใครจะโชคดีเท#าเขาอีก 

ในสายตาของสิธา ภาวินท!ไม#มีข"อเสีย ทุกอย#างท่ีเป$นภาวินท! เขารักท้ังหมด 

ภาวินท!อายุยังน"อย ชอบเที่ยวตามประสาชายหนุ#มวัยยี่สิบต"น ชอบเข"าสังคม 
เขารู" 

ภาวินท!มนุษยสัมพันธ!ดีเลิศ หน"าตาหล#อเหลา จึงมีคนเข"าหาเยอะ อันน้ีเขาก็รู" 

ถ"าถามว#าสิธาหึงหวงบ"างไหม แน#ละว#าเขาเป$นคนธรรมดา ไม#ใช#พระอิฐพระปูน
ที่ไหน ย#อมหวงแฟนตัวเองอยู#แล"ว 

แต#สิธาอายุมากกว#า และภาวินท!ชอบเขาที่ทำตัวสมเป$นผู"ใหญ# ภาวินท!อยู#กับ
สิธาเพราะคบกับสิธาง#าย ไม#วุ#นวาย เขาเคยได"ยินเองกับหู 

ตอนที่เพิ่งเริ่มคบกันใหม# ๆ ภาวินท!พาสิธาไปพบเพื่อนที่บาร!แห#งหนึ่ง สิธา 
ลุกไปเข"าห"องน้ำ ขณะกำลังเดินกลับมาที่โต,ะ คนอื่นยังไม#เห็นเขา สิธาจึงได"ยินเพื่อน
ของภาวินท!คุยกัน และภาวินท!ก็ตอบอย#างน้ันเอง 

แม"นิสัยของสิธาโดนพ้ืนฐานจะค#อนข"างรักสันโดษ หากมีคนรักก็ย#อมไม#ก"าวก#าย
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เรื่องส#วนตัวเท#าไหร#อยู#แล"ว แต#บางครั้งสิธาก็อาจจะเผลอไปละลาบละล"วงอีกฝ&ายได" 
หากไม#รู"ก#อนว#าภาวินท!ไม#ชอบ เขาอาจเผลอทำให"ภาวินท!ไม#พอใจเข"าสักวัน 

แต#เร่ืองเหล#าน้ีน#ะเรื่องเล็ก รอยย้ิมจืดลงเล็กน"อย เม่ือช่ือหน่ึงผุดข้ึนมา 

ลลิต 

ช่ือท่ีแปลว#าความสวยงาม น#าเอ็นดู น#าช่ืนชม เจ"าของช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามช่ือ
ทั้งหมด 

มัธยมศึกษาชั้นป'ที่หก สิธาตกหลุมรักรุ#นน"องมัธยมศึกษาป'ที่สาม และอกหัก
ในเวลาเดียวกัน 

ลลิต เด็กผู"ชายตัวเล็กหน"าตาน#ารัก ผิวขาวสะอาดคนน้ัน อยู#ข"างกายภาวินท!เสมอ 

ทั้งคู#ตัวแทบจะเป$นเงาข"างกายของกันและกัน ท้ังโรงเรียนต#างรู"ว#าภาวินท!และ
ลลิตเป$นเพ่ือนต้ังแต#เด็กท่ีครอบครัวสนิทสนมกัน 

นอกจากใบหน"าที่น#ารักมากแล"ว ลลิตยังมีนิสัยร#าเริง เจิดจรัสเปล#งประกาย 
เหมาะสมกับภาวินท!ราวกับดวงอาทิตย!และดวงจันทร! 

คนที ่มาชอบภาวินท!มีมากเท#าไหร# คนที ่มาชอบลลิตก็ไม#น"อยไปกว#าน้ัน  
เป$นคนดังของโรงเรียนที่กระทั่งระดับชั้นมัธยมหกยังได"ยินเรื่องราวของสองคนนี้ผ#านหู
เป$นประจำ 

เด็กผู"ชายร#างสูงโย#งหล#อจัดทั้งที่ยังไม#โตเต็มที่ นักกีฬาบาสเกตบอลดาวเด#น
ของโรงเรียน มีรุ#นพี่รุ#นน"องตามจีบมากมาย แต#ภาวินท!ไม#เคยคบกับใครยืนยาว ทุกคน
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ต#างพูดกันว#า ลลิตเป$นตัวจริงของภาวินท! ในคืนที่สิธาแอบฟ%งภาวินท!คุยกับเพื่อน ยังมี
อีกเรื่องหน่ึงท่ีเขาได"ยินพร"อม ๆ กัน 

“วินท+ มึงคบกับคุณสธิาแน"นอนแล วใช"ไหม ทำไมคบวะ ดูอยู"คนละโลกกับเราเลย”  

เพ่ือนของภาวินท+ท่ีช่ือชัชวาลพูด  

กลุ"มนี้เป!นเพื ่อนนอกวงการของภาวินท+ น"าจะเป!นเพื่อนสมัยมัธยมหรือ
มหาวิทยาลัย จึงเป!นกลุ"มแรก ๆ ท่ีภาวินท+พาสิธามาพบ 

“อืม เขาโอเค ไม"งี่เง"า อยู"ด วยแล วง"ายดี” ภาวินท+ตอบ  

“แล วลิตอะ พวกมึงแยกกันจริง ๆ เหรอ สรุปลิตจะกลับมาอีกไหม”  

อีกคนท่ีสิธาจำช่ือไม"ได ถาม  

ภาวินท+เงียบไปนานก"อนจะตอบ เพราะเสียงเพลงที่ดัง ทำให สิธาได ยินไม"ชัดนัก 
แต"ประโยคท่ีได ยินชัดเจนก็ทำให สิธาตัวแข็งท่ือ 

“…สัญญาเอาไว  ถ าลิตกลับมา พวกเราค"อยเริ่มต นกันใหม"…”  

ประโยคต"อมาสิธาฟ$งไม"เข าหูโดยสิ้นเชิง ใช เวลาสักพัก ขาของเขาจึงเริ่มมี
ความรู สึกอีกคร้ัง สิธาเดินกลับไปน่ังท่ีโต0ะด วยท"าทางเป!นปกติ  

แม"จะเป$นแค#คนรักชั่วคราว แต#ตลอดหกเดือนที่คบกันมานั้นเป$นช#วงเวลาท่ี 

มีความสุขท่ีสุดในชีวิตของเขา 

สิธารักภาวินท! 
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รักมาตลอด แม"สมัยยังเด็กจะไม#รู"ว#าส่ิงน้ีคือความรัก คิดว#าเป$นเพียงป%ปป'1เลิฟ
ชั่วขณะหนึ่ง แต#หลังจากมอบหัวใจไปแล"ว สิธาก็ไม#เคยมีความรู"สึกรุนแรงเท#านั้นอีก 
กระท่ังได"มาคบกับภาวินท!จึงได"ม่ันใจ ว#าความรู"สึกน้ันเป$นความรักฝ%งลึก ยากจะตัดใจ 

ชายหนุ#มพยายามไม#นึกถึงลลิต ไม#มีประโยชน!ที่จะไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม#เกิด  
ใครจะรู"ว#าลลิตจะโผล#มาเม่ือไหร#  

อาจไม#กลับมาอีกแล"ว หรือภาวินท!อาจเปลี่ยนใจมารักเขาก็เป$นได"ใครจะไปรู" 

อยู#กันมานาน สิธาม่ันใจว#าอย#างน"อยภาวินท!ก็ชอบเขาอยู#บ"าง อาจไม#ถึงกับรัก 
แต#ก็ต"องชอบบ"างละ 

 

เสียงกดรหัสเป+ดประตูคอนโดปลุกสิธาจากภวังค! สิธาวางหมอนอิงลงบนตัก 
ตบ ๆ จัดรูปทรงท่ีถูกขยำจนบู"บ้ีให"กลับมาพองเหมือนเดิม 

“กลับเร็วจังครับ วันน้ีงานไม#ยุ#งหรือ” ภาวินท!ทักเม่ือเห็นสิธาน่ังอยู#ในห"อง 

สิธาย้ิมให"คนรักอย#างเคย เดินไปหยิบแก"วน้ำมากดน้ำเย็นจากตู"เย็นยื่นให"ภาวินท! 

“ไม#ยุ#งแล"วครับ วินท!เหน่ือยไหม ผมนึกว#าวันน้ีวินท!จะมาดึกซะอีก” 

“เลิกกองเร็วน#ะ ธารบอกว#าจะทำไข#พะโล"ไม#ใช#หรือ ผมก็ต"องกลับมากินสิ” 

เห็นไหมว#าสิธามีความสุขแค#ไหน ฝ3กทำอาหารไว" คนรักก็กลับมากิน  
แม"รสชาติอาจไม#ได"อร#อยนัก แต#ภาวินท!ก็ไม#เคยบ#นเลย แถมยังชมอีก 
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“ป+ดกองเมื่อไหร#หรือครับ” สิธาถามระหว#างตักไข#พะโล"ใส#จานให"อีกฝ&าย 

“อีกเดือนคร่ึงครับ รายการของธารเร่ิมอัดเดือนถัดไป พอดีกับท่ีผมป+ดกองเป7ะ 
ตอนแรกนึกว#าจะมีวันหยุดไปเท่ียวกันซะหน#อย เสียดายเลย” 

ภาวินท!ถอนหายใจ เสียดายจริงจังจนสิธากลั้นยิ้ม รู"สึกอยากลางานพาคนรัก
ไปเท่ียวเด๋ียวน้ีเลย 

“วินท!อยากไปไหนล#ะ ต#างประเทศหรือในประเทศ” สิธาถาม 

“ที่ไหนก็ได" แค#อยากไปเท่ียวกับธาร เรายังไม#เคยไปไหนด"วยกันเลย” 

ภาวินท!พูด น้ำเสียงออดอ"อนจนสิธาเกือบเสียอาการ ดวงตาคมคู#นั้นช"อนข้ึน
มองเจือแววเศร"า ช"อนท่ีตักอาหารเข"าปากถูกงับค"างไว" 

ภาวินท!อาจมีภาพลักษณ!ชายหนุ#มเสน#ห!แรง ฮอร!โมนเทสโทสเทอโรนพุ#ง 

แบบเพศชายที ่สาว ๆ ตกหลุมรักได"ง#าย ๆ ความสดใสและรอยยิ ้มเปล#งประกาย 

เป$นจุดเด#นที่หลายคนมองว#าเขาชอบบริหารเสน#ห!และสร"างภาพเวลาอยู#ต#อหน"าคนอ่ืน 
แต#สิธารู" ภาวินท!เป$นผู"ชายตรงไปตรงมาเป$นอย#างมาก หากชอบอะไรจะแสดงออกชัด 
ไม#ชอบอะไรก็แสดงออกชัดเจนเช#นเดียวกัน เขามีจิตใจสดใสบริสุทธ์ิเหมือนเด็ก 

เวลาอยู#กับสิธา ภาวินท!มักเผยนิสัยแบบเด็ก ๆ ออกมา บางครั้งที ่รู "สึกตัว 

ภาวินท!ก็มักพยายามปรับเปลี่ยนท#าที สิธามักแสร"งทำเป$นไม#รู"ตามน้ำ อาจเป$นเพราะ
อายุมากกว#า สิธากลับชอบเวลาภาวินท!ออดอ"อนโดยไม#รู"ตัว 

เห็นดวงตาท่ีมีประกายคู#น้ันสื่อความรู"สึกแล"ว เขาก็แทบอยากประเคนทุกอย#าง
ให"คนตรงหน"า 
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ยามน้ีเม่ือใบหน"าคมก่ึงสวยได"รูปสลดลงอย#างน้ัน สิธาก็แทบจะเทงานทุกอย#าง
พาคนรักไปพักผ#อน 

ทั้งเขาและภาวินท!ต#างก็งานยุ#ง โดยเฉพาะภาวินท!ที่อยู#ในช#วงน้ำขึ้นให"รีบตัก 
เพราะอย#างน้ันต้ังแต#เป$นคนรักกันมาครึ่งป'จึงไม#เคยได"ไปเท่ียวสองต#อสอง อย#างดีสิธาก็
แวะไปเย่ียมภาวินท!ตอนออกกองนอกสถานท่ีเท#าน้ันเอง 

“ถ"าช#วงสั้น ๆ แค#สองสามวัน ไปทะเลกันไหมครับ กระบี่ก็ดีนะ หรือวินท!  
อยากไปท่ีไหนเป$นพิเศษไหม” สิธาเสนอ 

ภาวินท!ได"ยินอย#างนั้นก็เงยหน"า สีหน"าเป'8ยมไปด"วยความคาดหวัง ครุ#นคิด 

อยู#ครู#เดียวก็สดใสข้ึนอย#างชัดเจน สิธาอดยิ้มในใจไม#ได"  

“ผมว#าผมหาวันได"นะ เดี๋ยวบอกพี่เชสให"เคลียร!ตารางให" ธารไปได"หรือครับ  
ที่บริษัทลาได"หรือ” 

“แค#สองสามวันได"อยู#แล"วครับ วินท!ได"วันแล"วบอกผมนะ ผมจะจัดการให"” 
สิธาพูด 

ภาวินท!จ"องหน"าคนรักอยู#นาน จนสิธาท่ีเพ่ิงรวบช"อนส"อมเอียงศีรษะด"วยความฉงน 

“มีอะไรติดหน"าผมหรือครับ” 

สิธายกมือข้ึนเช็ดริมฝ'ปาก ไม#น#าจะมีเศษอาหารน่ีนา เขาว#าเขาก็กินเรียบร"อยดี 
ภาวินท!ยกย้ิม 

“มีครับ เด๋ียวผมเอาออกให"” 
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ดาราหนุ#มย่ืนหน"าข"ามโต,ะเข"ามาใกล" ริมฝ'ปากประกบลงท่ีมุมปากบาง ตวัดลิ้น
เลียเบา ๆ 

สิธาหน"าแดงอยู#กับที่อย#างนั้นไม#กล"าขยับ ภาวินท!ไม#ยอมถอนริมฝ'ปากออก 
แต#กลับเลื่อนมากลืนกินเต็มท่ี จูบแนบแน#นเน่ินนาน ก#อนละริมฝ'ปากยังอุตส#าห!ตวัดลิ้น
เลียอีกทีหนึง่ 

“ออกแล"วครับ” 

ภาวินท!ยิ้ม เลียริมฝ'ปากตัวเองช"า ๆ และยิ่งยิ้มกว"างขึ้นอีกอย#างอารมณ!ดี 

เมื่อสิธาเผลอตวัดสายตาค"อน 

จานชามท่ียังไม#ได"ล"างยังคงกองอยู#บนโต,ะกินข"าว ถูกเมินอย#างไม#ไยดี ภาวินท!
ลุกขึ ้นอ"อมโต,ะรับประทานอาหาร กวาดแขนช"อนตัวคนที่ตัวเล็กกว#าขึ ้นกะทันหัน  

จนสิธาหลุดอุทานเสียงหลง  

"อ,ะ วินท!! หนักนะ!" คนอุ"มหัวเราะแผ#วเบา ดวงตาเป$นประกายวิบวับล"อเลยีน 

"น้ำหนักข้ึนหรือเปล#าครับ"  

สิธาแก"มแดง ไม#ไดัช่ังน้ำหนักมานาน เขาก็ไม#รู"หรอกว#าตัวเองหนักข้ึนหรือเปล#า 
อันที่จริงตัวเขาก็ไม#ได"แคร!เรื่องน้ำหนักตัวเท#าไหร#นัก เพราะเป$นคนรูปร#างอ"วนยาก  

จึงไม#เคยควบคุมน้ำหนักจริงจังสักที แต#พอถูกคนรักแซวอย#างน้ีก็อดเขินไม#ได" 

ก็แล"วจะอุ"มทำไมเล#า!  

ภาวินท!อุ"มสิธาไปวางบนโซฟาตัวใหญ#อย#างนุ#มนวล ยังไม#ทันท่ีสิธาจะเอ#ยปากถาม  

ร#างสูงก็โน"มตัวลงประกบจูบ 
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เร่ิมต"นเป$นไปอย#างอ#อนโยน จากน้ันก็ค#อย ๆ ดุดันข้ึน ล้ินเรียวเก่ียวกระหวัดกัน
จนแยกไม#ออก กวาดความหวานในโพรงปากอย#างตะกละตะกลาม การจูบเป$นไปอย#าง
เนิบช"า ค#อย ๆ ละเลียดดูดดึง  

สิธาโอบแขนคล"องคอคนรัก จูบกลับแผ#วเบาก#อนให"หายคิดถึง 

แต#ยิ่งจูบกลับยิ่งรู"สึกไม#พอ ลิ้นเรียวตอบโต"รุนแรงขึ้น อุณหภูมิร#างกายร"อนผ#าว 
เสื้อเช้ิตบนร#างบางถูกปลดกระดุมออกทีละเม็ด ภาวินท!ไล"มือตามผิวเนียน หยอกยอดอกเล#น
เมื่อผ#าน ทำเอาสิธาถอนปากออกสูดลมหายใจเฮือก ใบหน"าคมได"โอกาสละจูบจาก  

ริมฝ'ปากบาง เลื่อนประทับตามมุมปาก ไล#ลงมายังกรามและต"นคอ ดูดดึงสร"างรอย  

ตีตราความเป$นเจ"าของ 

ปากอิ่มได"รูปไล#จูบลงมาจนถึงยอดอกสีชมพู ภาวินท!ครอบครองหยอกเย"า  

จนสิธาสะดุ"งตัวโยน หลุดครางเสียงหวาน มือบางขยำเส"นผมอีกฝ&ายเพ่ือระบายอารมณ!
ที่พลุ#งพล#าน ย่ิงลิ้นหยอกปุ&มอกมากเท#าไหร# ร#างด"านใต"ยิ่งเกร็งตัวมากข้ึนเท#าน้ัน 

ภาวินท!หัวเราะเบา ๆ มือข"างหนึ่งเอื้อมไล"ลงไปด"านล#างอย#างช"า ๆ เมื่อถึง 
จุดอ#อนไหวก็ค#อยกอบกุมแผ#วเบา บีบนวดคลึงทีละน"อยจนมันขยายตัวตึงแน#น เจ"าของ
แก#นกลางสูดลมหายใจเฮือกเมื ่อถูกหยอกจากทั้งด"านบนและด"านล#างพร"อม  ๆ กัน  
เสียงหวานหลุดออกมาจากลำคอ ผิวข้ึนสีแดงก่ำ ดวงตาเริ่มฉ่ำเยิ้มด"วยคลื่นอารมณ! 

“น#ารัก” ภาวินท!พึมพำก#อนโยกตัวขึ้นไปจูบปากอีกฝ&ายอีกครั้ง สิธาหน"าแดง
ไปถึงใบหู เมื ่อมือหนายกสะโพกของเขาขึ้นราวกับน้ำหนักหกสิบกิโลกรัมของสิธา  

ไม#มีความหมาย ก#อนจะปลดกางเกงท้ังช้ันนอกช้ันในออกไปอย#างรวดเร็ว 
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สิธาช#วยอีกฝ&ายถอดเสื้อ ต#างคนต#างดึงกระชากปลดเครื่องนุ#งห#มที่ขวางก้ัน 

ผิวเนื้อเปล#าเปลือยออกจากกัน สองร#างกอดก#ายอยู#บนโซฟาราคาแพง ภาวินท!กอบกุม
ส#วนอ#อนไหวของสิธาท่ีตื่นตัวเต็มท่ี ชักรูดให"คนรักรู"สึกดี 

สิธาคราง สติเริ่มกระจัดกระจาย เอื้อมมือไปกุมส#วนแข็งร"อนของอีกฝ&ายบ"าง 
ต#างฝ&ายต#างช#วยกันปรนเปรอ เหง่ือผุดพรายตามกรอบหน"าและผิวกาย อุณหภูมิร#างกาย
สูงขึ้นอีกจนราวกับเครื่องปรับอากาศภายในห"องไม#ทำงาน ร#างหนาตะบมจูบปากบาง  

ที่เผยออ"าน"อย ๆ ด"วยต"องการกอบโกยอากาศ ภาวินท!ละมือออกเมื่อสิธาใกล"ถึงฝ%8งฝ%น 
ทำเอาคนรักครางประท"วง 

ร#างสูงยันตัวข้ึน มืออีกข"างจับต"นขาคนรักแล"วยกขึ้นพาดบ#า เป+ดเผยช#องทาง
อ#อนไหว 

นิ้วมือยาวแทรกเข"าไปทีละน้ิว เม่ือเพ่ิมน้ิวหน่ึง ภาวินท!ก็งอกดย้ำ ๆ ที่จุดกระสัน 

สิธากัดริมฝ'ปากล#างอย#างอดกลั้น ความเสียวซ#านไต#ระดับข้ึนจนขนลุกเม่ือถูกกดย้ำ  

"อา" 

สุดท"ายก็กล้ันไม#ไหว ใบหน"าของสิธาแหงนเงยไปด"านหลัง เผยลำคอเรียวสวย 
จนอีกคนอดใจไม#อยู# งับเบา ๆ ที่ลูกกระเดือก 

“วินท!” 

เสียงหวานแหบพร#า ดวงตาฉ่ำเยิ้มเต็มไปด"วยอารมณ!รัก ภาวินท!ไล#จูบขึ้นไป
ถึงริมฝ'ปาก ก#อนจะครอบครองบดเบียดรุนแรง อารมณ!ของร#างสูงพุ#งข้ึนจนแทบทนไม#ไหว 
เขาขบกรามแน#น 



 

SkyLyre  

43 

“อ,ะ” 

ร#างบางสะดุ"ง เม่ือภาวินท!ถอนน้ิวมือออก แล"วแทนท่ีด"วยส#วนแข็งร"อนท่ีใหญ#กว#า 

“ค#อย ๆ นะครับ” 

ภาวินท!ปลอบ จูบขมับคนรักพร"อมกับดันส#วนท่ีปวดจนแทบทนไม#ไหวเข"าไปจน
สุด 

"อ,า!" สิธาหลุดร"องเสียงดัง มือจิกที่แผ#นหลังกว"างเพื่อระบายอารมณ! ภาวินท!
ระดมจูบท่ัวใบหน"า ค#อย ๆ ขยับแก#นกายท่ีขยายแน#นในช#องทางรักทีละนิด ก#อนเร#งจังหวะ
เป$นกระแทกเข"าออกจนโซฟาราคาแพงสั่นสะเทือน 

สิธาครางช่ือคนรักระงม 

“วินท!ครับ วินท!” 

เสียงหวานทำเอาภาวินท!กัดกรามข#มอารมณ!แน#นขึ้นอีก เร#งจังหวะรักรุนแรง 
ดวงตาแผดเผาลุกโชนเมื่อจ"องใบหน"าท่ีเหยเกด"วยความสุขสม 

สิธารู"สึกเหมือนข้ึนสวรรค! เขาจ"องใบหน"าภาวินท!ผ#านม#านน้ำตาไม#ยอมละสายตา
ไปไหน ต"องการสลักไว"ในความทรงจำให"ลึกท่ีสุด 

“ผมรักวินท!นะ” 

น้ำตาหยดลงมาพร"อมคำบอกรัก ภาวินท!ครางรับในคอ กระแทกเข"าออก 

อีกหลายครั้ง 
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บทรักดำเนินไปจนสิธาเกร็งกระตุกปลดปล#อย ร#างบางอ#อนปวกเป'ยกลง 

หลังเสร็จสม แต#ภาวินท!ยังคงบรรเลงรักต#อเนื ่อง จุดอารมณ!ฝ&ายที ่เสร็จไปแล"ว  

ขึ้นมาใหม# เสียงครางปะปนกับเสียงกระแทก ทั้งสองร#างย"ายไปยังเตียงนอนตั้งแต#
เมื่อไหร#ก็ไม#รู" 

และเมื่อไหร#อีกไม#รู"เช#นกันท่ีสิธาผล็อยหลับไป 
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บทท่ี 5 

 

ไนต!คลับหรูย#านสุขุมวิทคืนน้ีถูกจองไว"ท้ังหมดเพ่ือจัดไพรเวตปาร!ตี้ เจ"าของงาน
คือดาราหนุ#มช่ือดัง ภาวินท! กุลโสภณ ท่ีจัดเพ่ือฉลองบทบาทใหม# 

ภายในคลับมีผู"คนมากหน"าหลายตา ท้ังคนในวงการและเพ่ือนนอกวงการของ
ภาวินท! รวมถึงแฟนหนุ#มในข#าวลืออย#าง สิธา โชติธนกิจ  

งานน้ีแน#นอนว#าห"ามผู"สื่อข#าวเข"า แต#นักข#าวบางคนก็อาศัยความเป$นคนกันเอง
ของดาราหนุ #มหาทางเข"ามาจนได" ด"วยมารยาท ทุกคนต#างรู "ว #าเร ื ่องราวภายใน  

งานส#วนตัวแบบน้ีจะต"องไม#ถูกเผยแพร#ออกไป ไม#งั้นอาจผิดใจกันเปล#า ๆ  

โต,ะวีไอพีของเพื ่อนนอกวงการที ่สนิทสนมกับภาวินท!มาตั ้งแต#วัยเรียน 

กำลังครึกครื้น สิธาน่ังอยู#ข"างภาวินท! ฟ%งคนอ่ืน ๆ พูดคุยกัน  

“ตอนมหา’ลัยมาเที่ยวทีแทบจะทุบกระปุก ตอนนี้ป+ดผับเลี้ยงเพื่อนได"แล"ว  
มีเพ่ือนเป$นดารามันดีอย#างน้ีเองว#ะ”  

ชัชวาลหัวเราะเสียงดัง ยกแก"วชนกับภาวินท!พร"อมคนอื ่น ๆ ดาราหนุ#ม
หัวเราะร#วนอารมณ!ดี 

“ช#วงน้ีไม#ต"องระวังข#าวเหรอวะ ไอ"วินท!” ธนัท เพ่ือนแว#นหน"าต๋ีของภาวินท!ถาม 

“ไม#ต"อง พี่เชสบอกว#าจะทำอะไรก็ทำ ถ"าจะมีข#าว ระวังยังไงก็หามาได"อยู#ดี” 
ภาวินท!ตอบ กระดกแก"วเครื่องด่ืมสีอำพันเข"าปาก 
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“พ่ีเชสเอือมมึงมากกว#า แน#ใจนะว#าเขาไม#ได"ประชด”  

“ไม#แน#ใจว#ะ” ภาวินท!ยักค้ิวกวนประสาทเพ่ือน เรียกเสียงโห#รอบโต,ะ 

ดาราหนุ#มเรียกพนักงานเสิร!ฟมาสั่งเหล"าเพ่ิม ชัชวาลผิวปากหวือ 

“แดกเป$นน้ำเลยมึง เอ"า คุณสิธา แก"วว#างแล"ว เติมหน#อยครับ”  

ชัชวาลเอ้ือมไปหยิบแก"วของสิธา แต#ถูกมือหนาคว"าไว"ก#อน  

“อะไรมึง ตัวเองแดกได" แต#ไม#ให"แฟนแดกเรอะ” ชัชวาลโวย  

ภาวินท!ส#ายศีรษะ ฟาดมือเพ่ือนไปทีหนึง่ 

“มึงจะเติมแจ็คแดเนียล ธารด่ืมเกล็นฟ+ดดิค กูให"เด็กไปเอามาแล"ว รอ”  

“ไอ"เห้ีย เวอร!มาก” ชัชวาลยอมวางแก"ว สีหน"าจืดลงเล็กน"อย เหลือบมองสิธา
แวบหน่ึง  

สิธารีบยกแก"วของตัวเองย่ืนให"ชัชวาล 

“ผมดื่มได"ครับ รบกวนคุณชัชหน#อยนะครับ”  

ชัชวาลรับแก"วมาทันที หันขวับมองหน"าภาวินท! ยักค้ิวท้ังสองข"างอย#างเหนือกว#า  

“เห็นไหม ใครจะเร่ืองมากเหมือนมึง”  

ชายหนุ#มเอี ้ยวตัวไปเติมน้ำแข็งและวิสกี ้ลงในแก"วของสิธา  ภาวินท!ไม#ได"
ขัดขวางอีก แต#คิ้วเข"มขมวดลงเล็กน"อย  
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สิธารับแก"วเครื่องดื่มกลับมาจิบ พร"อมยิ้มขอบคุณชัชวาล ขณะเดียวกันก็
เหลือบมองสีหน"าแฟนหนุ#มไปด"วย 

สิธาไม#อยากให"เพ่ือน ๆ ของภาวินท!รำคาญ ชายหนุ#มเหล#าน้ีอายุยังน"อย อยู#ใน 

ช#วงวัยคึกคะนอง รักความสนุก แค#เขาเข"ามานั่งอยู#ด"วยก็เพิ่มความกระอักกระอ#วน  

มากพอแล"ว สิธาไม#อยากเป$นตัวทำลายบรรยากาศ 

ยิ่งไปกว#านั้น สิธาไม#อยากให"ภาวินท!เอือมเขาด"วย มาเที่ยวกับเพื่อนแท"  ๆ 
กลับต"องมาคอยมองสีหน"าเขา สิธากลัวภาวินท!หมดสนุก 

จู# ๆ ปลายโต,ะก็โหวกเหวกขึ้นมา ชายหนุ#มผิวเข"มกระดกหมดแก"วแล"วเร่ิม
โวยวายซบเพ่ือนข"าง ๆ  

“ความแรงของเหล"า ยังไม#เท#าความเศร"าของกู! น"องวีของพ่ี ฮือออออออ”  

“ไอ"นิรุธเพ่ิงโดนสาวหักอกมา” ธนัทกระซิบกับภาวินท!และชัชวาล  

“เมาเหล"ายังดีกว#าเมารัก ไอ"เหี้ย คืนนี้กูแดกเป$นเพื่อน! หมดขวด!” อีกเสียง
ตะโกนข้ึนมา พลางโอบคอนิรุธคนอกหัก คว"าขวดเหล"ามากรอก  

สิธามองฉากตรงหน"าด"วยความขบขัน  

“พวกมึงใจเย็น เฮ"ย ยังไม#สามทุ#มเลย เดี๋ยวไอ"วินท!เตะออกจากร"านหรอก” 
ธนัทตะโกนข"ามฟากโต,ะ 

“เสือก! อย#าให"พวกกูหล#อเหมือนมึงมั่งนะ ไอ"วินท! พ#อจะคั่วให"หมด ให"เยอะ
กว#าตอนมึงอยู#มออีก!”  
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“น"องวีก็จะไม#ท้ิงพ่ี ฮือออออออ”  

“สมาคมคนอกหักเหรอวะ”  

ชัชวาลส#ายหัว  

“บอกพวกมันหุบปาก”  

ภาวินท!พูดเสียงเย็น  

ธนัทเห็นสีหน"าเพื่อนแล"วขนลุกขึ้นมา รีบเดินไปสะกิดเหล#าคนอกหัก กระซิบ
อะไรสักพัก ก#อนสองคนน้ันจะคลายมือท่ีกอดคอกันอยู# แล"วกระดกแก"วเหล"าอึก ๆ  

ผ#านไปอีกสักระยะ เหล#านักเที ่ยวเริ ่มโหลดแอลกอฮอล!ลงไปพอสมควร 
บรรยากาศจึงยิ่งคึกคัก เสียงดนตรีและเสียงพูดคุยดังระงมไปหมดจนแทบต"องตะโกน
เพื่อคุยกับคนข"าง ๆ คนทยอยลุกจากโต,ะ ไปเต"นหน"าเวทีบ"าง ชนแก"วกับคนอื่นบ"าง  
บนโต,ะจึงเหลือเพียงเก"าอ้ีว#าง ๆ กับคนอีกไม#กี่คน  

สิธายังนั ่งอยู #ที ่เดิม ส#วนภาวินท!ที ่เป$นเจ"าของงานลุกออกไปทักทายแขก  
ชนแก"วกับคนโน"นคนน้ี 

สิธาฝ/นไม#มองตามคนรัก แต#สายตาเจ"ากรรมก็อดสอดส#องตามร#างโดดเด#น
ไม#ได" แม"จะอยู#ท#ามกลางผู"คนมากมาย สิธาก็มองเห็นภาวินท!ชัดเจนเสมอ 

ดาราหนุ#มยืนพูดคุยหยอกเย"ากับสาวสวยคนหนึ่งที ่สิธาคุ "นหน"า หญิงสาว 

ส#งย้ิมหวานหยาดเย้ิม มือแตะแขนของชายหนุ#มก่ึงต้ังใจก่ึงไม#ตั้งใจ  

ภาวินท!ก็ยิ้มพูดคุยท#าทางเป$นกันเอง ด"วยเสียงแวดล"อมที่ดังเกินมาตรฐาน 
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ชายหนุ#มจึงต"องก"มหน"าลงเล็กน"อยเพื่อฟ%งในสิ่งที่หญิงสาวพูด ทำให"ใบหน"าใกล"ชิดกัน
จนเกินไป 

สิธารีบหันกลับเม่ือเห็นภาวินท!เหลือบสายตามาทางเขา เสยกแก"วเหล"าข้ึนด่ืมอีก 
ไม#รู"เขาด่ืมไปก่ีแก"วแล"ว ไม#ได"นับ  

“คบกับภาวินท!เหน่ือยหน#อยนะครับ คุณสิธา ไอ"หมอน่ีฮอตมาต้ังแต#ไหนแต#ไร” 

เสียงอ"อแอ"ของชัชวาลดังข้ึน เมื่อเพ่ือนของดาราหนุ#มเดินมาเติมเหล"าข"าง ๆ สิธาย้ิมบาง  

“ไม#หรอกครับ ผมเข"าใจ” ชัชวาลหัวเราะ 

“ไอ"วินท!น่ีโชคดีจังแฮะ เป$นแฟนผมนะ ไม#ได"เล"ย จิกหูขาด” สิธาไม#ตอบ เพียง
แค#ยิ้มน"อย ๆ เหมือนเดิม  

ความจริงสิธาอิจฉาคนท่ีสามารถแสดงความรู"สึกของตัวเองได"อย#างตรงไปตรงมา
อย#างหญิงสาวคนเม่ือครู# หรือแฟนของชัชวาล  

ความนิ่งของสิธาเป$นเหมือนดาบสองคม บางครั้งเขาก็ดีใจที่หน"าตาย ๆ  
ของตัวเองช#วยป+ดบังความรู"สึก แต#ส#วนใหญ#แล"วสิธาคิดว#าตัวเองน#าเบื่อ ถ"าเขาเป$น 

คนร#าเริงมากกว#าน้ี อะไร ๆ อาจจะดีกว#าน้ีก็ได"  

สิธาคิดว#าหากเขาสดใสร#าเริงเหมือนลลิต ภาวินท!อาจมีโอกาสเปลี่ยนใจ  

มารักเขาแทนมากข้ึน 

คนในความคิดเดินกลับมาที ่โต,ะพร"อมเพื ่อนอีกหลายคนที ่เริ ่มหมดแรง  
เหล#านักเต"นลากเก"าอ้ีครืดคราดเพ่ือหย#อนก"นพักเหน่ือย เสียงแก"วเคร"งคร"างเติมเคร่ืองด่ืม
ลดอาการคอแห"ง 
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“เอิ้กกก ดื่มให"กับเจ"าภาพครับบ!!” นิรุธผู"อกหักจนเมายับ สะอึกพลางชูแก"ว
มาทางภาวินท! 

คนอ่ืนเฮโลตามน้ำ ภาวินท!ชูแก"วให"เพื่อนที่เมาเป$นหมาไปแล"วอย#างเซ็ง  ๆ 
ก#อนยกแขนข"างหน่ึงพาดบ#าสิธา โอบเอาไว"หลวม ๆ  

“ฮิ้ววว เห็นเพื่อนผมมีความสุขผมก็ดีใจ ยินดีกับมึงด"วยที่มีรักใหม#ไฉไล  
ไม#เหมือนกู ฮืออออ” แสร"งปาดน้ำตาเสร็จก็พูดต#อไม#หยุด  

“ตอนไอ"ลิตไปเมืองนอก พวกกูนึกว#าต"องหามมึงไปอยู#โรงพยาบาลถาวร  

ซะแล"วววว สภาพเป$นหมาอย#างนั้นยังกลับมายิ ่งใหญ#เกรียงไกรได" ผมน่ี ซูฮกเลย!  

ความรักมันก็แค#น้ี! ฝ%งใจยังไงก็ลืมได"! แดกเหล"าจนตับพัง ดีกว#าจริงจังกับคนไม#มีใจ!”  

คนเมาไม#รู"ตัวว#าพูดอะไรออกมาบ"าง กระดกแก"วดื่มอึก ๆ แต#รอบด"านกลับ
เงียบกริบลงกะทันหัน 

ป3ง!! 

เสียงกระแทกแก"วลงบนโต,ะดังจนสิธาสะดุ"ง บรรยากาศมาคุขึ ้นมาทันที  
เมื่อภาวินท!จ"องเขม็งไปยังคนเมาปากเปราะ ใบหน"าไม#มีรอยย้ิมหลงเหลือ 

คนถูกจ"องยังไม#รู"ตัวเพราะเมายับ แต#คนรอบข"างกลับสร#างเดี๋ยวน้ัน  

“อ… ไอ"นิรุธมันเมาแล"ว ฮ#า ๆ อย#าไปเอาอะไรกับคำพูดคนเมาเลยเนาะ เพ"อเจ"อ”  

บรรยากาศอึดอัด ธนัทละล่ำละลักกอบกู"สถานการณ! หากแต#คนบนโต,ะ 

ส#วนใหญ#ก็ถูกฤทธิ ์แอลกอฮอล!ทำลายสมองไปหมด ปฏิกิริยาตอบสนองเชื ่องช"า 
ความสามารถในการเบ่ียงประเด็นกลายเป$นติดลบ ได"แต#มองหน"ากันเลิ่กล่ัก 
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สิธาเห็นอย#างน้ัน จึงแสร"งหัวเราะออกมา 

“สงสัยต"องหาคนใหม#มาดามใจเร็ว ๆ เหมือนกันนะครับ จะได"หายอกหักเสียที 
วินท!ไม#มีสาว ๆ ในวงการแนะนำให"เพ่ือนบ"างหรือ”  

สิธาหันไปพูดกับภาวินท! ใบหน"าสงบนิ่งยิ้มบางเหมือนเดิม แววตามีเพียง
ร#องรอยขบขันกับคนเมาไม#มีพิรุธอื่น ชัชวาลรีบคว"าโอกาสตอบรับ 

“จริงด"วย ไอ"วินท! มึงแนะนำคนให"ไอ"รุธดิ ๊ จะได"เลิกเวิ ่น พวกกูรำค" าญ”  
ภาวินท!ถอนหายใจเฮือกใหญ# ยกแก"วข้ึนด่ืมดับอารมณ!  

“อือ เดี๋ยวหาให" แม#งจะได"เลิกพูด”  

น้ำเสียงหงุดหงิดจางลงบ"าง บรรยากาศจึงเร่ิมดีขึ้น เพ่ือนคนหน่ึงคว"าคอตัวต"นเหตุ 
จับกรอกเหล"าให"เมาหลับไปก#อนจะก#อเร่ืองอีก 

“ตอนไอ ลิตไปเมืองนอก พวกกูนึกว"าต องหามมึงไปอยู"โรงพยาบาลถาวร  

ซะแล วววว สภาพเป!นหมาอย"างนั้นยังกลับมายิ่งใหญ"เกรียงไกรได  ผมนี่ชูฮกเลย !  

ความรักมันก็แค"น้ี! ฝ$งใจแค"ไหนก็ลืมได !...”  

ช่ือต"องห"าม พาหัวใจของสิธาด่ิงลงเหว ราวกับถูกคว"านออกโยนลงบ#อน้ำแข็ง 

เพราะไม#ทันต้ังตัว ความเจ็บปวดจึงเกินกว#าท่ีคิดไว"มาก  

เสียงกระแทกแก"วดังลั่นบอกอารมณ!รุนแรงของ “คนรัก” ยิ่งย้ำเตือนความสำคัญ
ของเจ"าของช่ือ  

เป$นอีกครั้งที่สิธานึกขอบคุณใบหน"าสงบนิ่งของตัวเอง แสร"งทำเป$นไม#เข"าใจ  

ได"อย#างแนบเนียน  
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เสียงเพลงดังสนั่น คนข"างกายยังคงยกแก"วดื่มไม#หยุด ภาวินท!เงียบลงตั้งแต#
เมื่อครู# สิธาก็ไม#มีอารมณ!ชวนคุยให"คนรักอารมณ!ดีขึ้น จึงได"แต#นั่งด"วยกันแบบเงียบ ๆ 
อย#างนั้น 

“ผมไปเข"าห"องน้ำนะ” สิธาขยับตัว คิดอยากล"างหน"าล"างตาให"สดชื่นข้ึน 

เสียหน#อย  

 

ไฟพาร!แอลอีดีในไนต!คลับหรูทำงานเต็มที่ราวกับกลัวลูกค"าคอมเพลนว#า 

ไม#คุ"มค#าเข"าที่แพงหูฉี่ แสงสีสลับมืดสว#าง สร"างความลำบากในการเดินขึ้นอีกเท#าตัว  

สิธาเดิน ๆ หยุด ๆ หลบคนโน"นคนน้ี 

“ขอโทษครับ” เสียงหนึ่งเอ#ยขึ้น เมื่อเจ"าของร#างชนเข"ากับสิธาจนเครื่องด่ืม  

ในแก"วหกรดเสื้อเขา  

“ไม#เป$นไรครับ” สิธากล#าว ป%ดชายเสื้อท่ีเป'ยกเบา ๆ  

“คุณสิธาน่ี มาด"วยหรือครับ”  

ช่ือท่ีออกจากปากอีกฝ&าย ทำให"สิธาเงยหน"าข้ึน 

“อ"าว คุณกวินท! สวัสดีครับ”  

คนที่เดินชนสิธาเป$นกรรมการบริหารคนหนึ่งในบริษัทคู#ค"า นึกไม#ถึงว#าจะ  

ถูกเชิญมางานด"วย 

“ผมพ#วงมากับเพ่ือนน#ะ ขาน้ันเคยร#วมงานกับภาวินท! น่ียังไม#ได"ทักเจ"าภาพเลย” 

กวินท!อธิบาย ตอบข"อสงสัยของสิธา  
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“คุณสิธามากับใครหรือครับ อ"อ จริงสิ รายการท่ีภาวินท!ได"เป$นพิธีกรเป$นของ
เอพลัสสินะ ผมลืมไป” กวินท!หัวเราะ  

สิธายิ ้ม ไม#ได"ตอบรับหรือปฏิเสธ บางคนก็ไม#รู "ข#าวของเขากับภาวินท! 
โดยเฉพาะระดับบริหารท่ีไม#สนใจข#าวแท็บลอยด!ซุบซิบ 

“ดีใจจริงท่ีได"เจอกับคุณสิธาท่ีน่ี ระยะหลังไม#ค#อยพบคุณสิธาในงานเลยนะครับ 
เจอแต#คุณพิภพ”  

“ก็คนน้ันเขาอยู#ไทย ก็ต"องให"ไปทำงานบ"างสิครับ ปกติผมไปแทนแค#เวลาพ่ีภพ
หนีเท่ียวเท#าน้ันละ” สิธาหัวเราะ  

“เสียดายเลยครับ อย#างนี้ผมต"องหวังให"คุณพิภพไปเที่ยวบ#อย ๆ” กวินท!ย้ิม 
พูดจาแฝงความหมาย 

สิธาเพียงแค#หัวเราะไม#ตอบคำ กำลังจะขอตัวไปเข"าห"องน้ำ อีกฝ&ายก็พูดข้ึนก#อน 

“เสื้อคุณสิธาเป/1อนหมดเลย ผมนี่แย#จริง ๆ คุณสิธารีบไหมครับ ผมมีเสื้อคลุม
อยู#ในรถ สะดวกไปเอาด"วยกันไหมครับ” กวินท!วางแก"วในมือลงบนโต,ะสูงข"างตัว  
คว"าแขนของสิธาเบา ๆ อย#างเป$นธรรมชาติ ไม#คุกคาม สิธากำลังจะปฏิเสธ เอวบางก็ถูก
รวบดึงไปด"านหลัง จนแขนหลุดออกจากการเกาะกุมของอีกฝ&าย 

ร#างสูงโอบเอวสิธาไว"แน#นด"วยแขนทั ้งสองข"าง ศีรษะซบลงบนบ#าบาง  
สูดกลิ่นกายของคนในอ"อมกอดฟ/ดใหญ# ก#อนตวัดสายตาคมขึ้นจ"องคนเบื้องหน"าเขม็ง 
จนกวินท!ชะงักค"าง 

สิธาหันขวับไปมองคนที่ซบไหล#เขา จมูกเฉียดแก"มของภาวินท! คนตัวโต 

หลุบตาลง แพขนตายาวสวยกะพริบปริบ ก#อนช"อนข้ึนมองสิธา ดวงตาฉ่ำด"วยฤทธ์ิเหล"า  
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“เมาแล"วหรือครับ”  

สิธาถาม ภาวินท!สั่นศีรษะเบา ๆ เส"นผมถูไถต"นคอจนสิธาจ๊ักจ้ี  

เมาแล"วสินะ 

สิธาส#งย้ิมขอลุแก#โทษแก#กวินท! 

“ขอโทษด"วยนะครับคุณกวินท! พอดีภาวินท!เมาแล"ว ผมขอตัวก#อนนะครับ”  

สิธาหันหน"ากลับไปมองกวินท!แล"ว จึงไม#เห็นแววตาของคนเมาเมื ่อครู#
เปลี่ยนเป$นคมปลาบ มุมปากยกย้ิมเยาะให"กับกวินท!ท่ียืนอ้ึง  

สิธากึ่งลากกึ่งจูงตุ,กแกตัวใหญ#ที่เกาะหนึบอยู#บนหลังไปทางห"องน้ำอย#าง
ทุลักทุเล เพราะมือตุ,กแกเหนียวมาก เกาะไม#ยอมปล#อย ซ้ำยังซุกซนจนน#าตี มือที่เอว
ขยับล"วงตรงนั้นตรงนี้ ใบหน"าที่ซุกอยู#ตรงซอกคอก็ดูดเม"มไปทั่ว ลมหายใจร"อนผ#าว  

ทำเอาสิธาขนลุก กว#าจะถึงห"องน้ำ สิธาก็แทบละลาย 

“วินท! ผมขอล"างเสื้อหน#อย แป7บหนึง่”  

แงะมือตุ,กแกออกจากตัวได" สิธารอจนมั่นใจว#าคนตัวโตยืนมั่นคงดีไม#ล"มพับ 

ไปกับพ้ืน จึงเป+ดก,อกน้ำล"างหน"าและชายเสื้อท่ีเป/1อน  

เสื้อสีขาวถูกน้ำจนบางใส สิธาบิดให"หมาด ก#อนคว"าเอากระดาษเช็ดมือมาซับ
ให"พอแห"ง เส"นผมบนกรอบหน"ายังคงเป'ยกชื้น น้ำหยดติ๋ง มือหนาเอื้อมมาเกลี่ยซับให"
เบา ๆ  

สิธาเงยหน"าข้ึน ภาวินท!ก"มตัวลง ริมฝ'ปากอ่ิมประกบลงมา ดูดเม"มแทรกลิ้นเรียว
เข"าไปในปากบางท่ีไม#ทันต้ังตัว มือหนาประคองใบหน"าสิธาไว"ไม#ให"ขยับหนี 
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“อื้อ”  

สิธาประท"วง ดันร#างใหญ#ออกเบา ๆ  

“เมาใหญ#แล"วนะครับ”  

สิธาหอบเล็กน"อย รีบหันซ"ายขวา  

มีคนเข"ามาในห"องน้ำพอดี ภาวินท!จึงยืนน่ิง ถอนหายใจแรง ๆ ยกมือข้ึนเสยผม 

สิธาเห็นว#าท#าทางภาวินท!ไม#ค#อยปกติ จึงเข"าไปช#วยพยุงคนตัวโตกว#า  

“วินท!ไหวไหมเน่ีย กลับกันไหม หรือยังอยากอยู#ต#อ”  

สิธาเอ#ยปากด"วยความเป$นห#วง ภาวินท!มองใบหน"าใส ยกมือเกลี่ยแก"มเบา ๆ 
นึกถึงเหตุการณ!เมื่อครู#แล"วหงุดหงิดข้ึนมา 

“กลับกันเถอะครับ” ภาวินท!ตอบ แววตาคู#น้ันออดอ"อนจนคนฟ%งใจเหลว  

  


