
~ ดวินทร์ ~

ชดุครยุทีส่วมใส่แม้ไม่ได้ท�ำให้รูส้กึอดึอดั แต่กไ็ม่ได้จดัว่ำ

อยูใ่นชดุทีส่บาย แม้เวลาส่วนใหญ่ทีอ่ยูใ่นหอประชมุเพ่ือรอเรยีกชือ่

ขึ้นไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นการน่ังเฉยๆ แต่เพราะ

ต้องนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ ก็ท�าเอาร่างกายของคนขี้เกียจ

ถึงกับเมื่อยขบตั้งแต่ตอนที่เริ่มได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ�้า และหลัง

จากที่ออกมาจากหอประชุมแล้ว บัณฑิตส่วนใหญ่ก็ต้องมาฉีกย้ิม

ถ่ายรปูร่วมกับครอบครวั ญาติพีน้่อง รวมไปถงึเพือ่นสนทิมติรสหาย

ต่างสถาบัน

ทว่ายกเว้นเขาไว้คนหนึ่ง อิน หรือ อินทุ ธรรมศิริกุล บัณฑิต

ใหม่ป้ายแดงจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง 

ในกรุงเทพฯ ไม่ได้มีครอบครัวหรือญาติสนิทหลงเหลือให้มาร่วม

แสดงความยินดีอย่างที่ควรเป็น อันที่จริงเขาจะปฏิเสธการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรแล้วด้วยซ�้า หากไม่ได้ติดที่ว่าเพื่อนๆ ใน

กลุม่ต่างรบเร้าเพือ่จะได้มาถ่ายรปูร่วมกนั ไม่เช่นน้ันคงไม่ได้เหน็คน

บทน�ำ
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โลกส่วนตวัสงูอย่างเขามาเดนิไปเดนิมาในวนัทีม่หาวทิยาลยัวุน่วาย

แบบนี้แน่ๆ

ทนัททีีอ่อกมาจากหอประชมุ เจ้าของความสงูเกือบหน่ึงร้อย

เจ็ดสิบเซนติเมตรก็ถูกกลุ่มเพื่อนลากไปถ่ายรูปรวมอย่างที่ตั้งใจ  

เขาฉีกยิ้มด้วยสีหน้าเนือยๆ ไปราวๆ สามสี่รูป จนเมื่อเห็นจังหวะ

ที่จะปลีกตัวออกมาได้ ก็รีบสาวเท้าไปรับของที่ฝากไว้กับรุ่นน้องใน

สายรหสัทีร่บัอาสามาช่วยดแูลข้าวของให้ ด้วยเหน็ว่าเขานัน้ไม่มใีคร 

บอกลากันพอเป็นพิธี เพราะอย่างไรก็ต้องได้เจอกันอีกอยู่แล้ว

จากนั้นเขาก็แยกตัวไปยังลานจอดรถที่ตัวเองเอารถมาจอด

ท้ิงไว้ตัง้แต่ฟ้ายังไม่สาง จวบจนเวลานีก้เ็ยน็คล้อยเข้าไปแล้ว มอืบาง

จัดการถอดชุดครยุออกแล้วพาดไว้บนเบาะข้างคนขบั มองเลยผ่าน

ไปยังเบาะด้านหลังที่มีบรรดาตุ๊กตาและดอกไม้วางไว้ ทั้งๆ ที่

พยายามไม่สนิทกับใครเป็นพิเศษ แต่กลับมีเรื่องให้ไปสนิทจน

หลายๆ คนพากันมาแสดงความยินดีกับเขาในวันนี้จนได้

คนตัวเล็กเดินอ้อมไปยังฝั่งคนขับ หย่อนกายลงนั่งหลังพวง-

มาลัยด้วยความคุ้นชิน ก่อนจะสตาร์ตรถและเร่งออกจากท่ีแห่งน้ี

ก่อนทีค่นอืน่ๆ จะเริม่เดนิทางกลบั ไม่เช่นนัน้คงต้องจอดรอควิออก

จากประตูรั้วมหาวิทยาลัยกันนานนับชั่วโมง ใช้เวลาเพียงไม่นาน 

รถยนต์สัญชาติญี่ปุ ่นขนาดย่อมก็ขับเคลื่อนเข้าสู ่ท้องถนนย่าน

ใจกลางเมือง ในเวลาที่เรียกว่าเป็นไคลแมกซ์ของช่วงเลิกงานพอดี 

นิว้เรียวเคาะพวงมาลยัเบาๆ ตามจงัหวะเพลงทีเ่ปิดคลออยู่ภายใน

ห้องโดยสาร หลังจากนั้นประมาณชั่วโมงกว่าๆ รถยนต์คันเดิมก็มา

จอดหน้าบ้านเดี่ยวขนาดกลางในหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมืองท่ี

เงียบสงบ

คนตัวเล็กก้าวลงจากรถเพื่อไปเปิดประตูรั้ว ก่อนจะกลับขึ้น
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มาขับรถยนต์เข้าไปจอดในโรงรถ เรียบร้อยแล้วก็หยิบชุดครุยกับ

ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆ ออกมาก่อน และคิดว่าคงต้องเดินเข้าออกบ้านอีก

หลายครั้งเมื่อของที่ได้รับมายังไม่หมดเพียงแค่นั้น ครั้นเข้าบ้านมา

แล้วเขาก็วางทุกอย่างกองไว้บนโต๊ะเล็กๆ หน้าโทรทัศน์ แล้วทิ้งร่าง

ลงบนโซฟาตัวยาวอย่างเหนื่อยล้า ปิดเปลือกตาลงช้าๆ ด้วยความ

ต้องการพกัผ่อนเตม็ที ่ทว่าโทรศพัท์มอืถอืท่ีวางกองรวมกับข้าวของ

บนโต๊ะแผดเสียงลั่นขึ้นมาก่อน

ปกตแิล้วเพือ่นๆ ต่างรูด้ว่ีาหากจะตดิต่อกบัเขากต้็องเป็นทาง

แอปพลิเคชันสนทนาแบบข้อความเท่านั้น เพราะหากเขาว่างจะ

เข้าไปตอบเอง ดงันัน้คนทีจ่ะโทร. เข้ามาโดยตรงแบบนีก็้เป็นใครไป

ไม่ได้นอกจากคนทีติ่ดต่อมาเรือ่งงาน คนตวัเลก็ถอนหายใจก่อนจะ

ขยับกายไปยังต้นตอของเสียงที่ก�าลังขัดความสงบ มองชื่อคนโทร. 

มาอย่างหนักใจอยู่ชั่วครู่แล้วจึงรับสาย

“ครับ พี่แยม” กรอกเสียงทักทายอีกฝ่ายไปก่อน

“ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงด้วยนะจ๊ะ” เสียงแหลมดังกลับ

มา เรียกให้เจ้าของชื่อหัวเราะแกนๆ

“ที่โทร. มาไม่ใช่แค่จะอวยพรอินหรอกใช่ไหมล่ะครับ” 

“แหม น้องอินก็รู้ทันเรื่อยเลย” น�้าเสียงนั้นเจือแววสนิทสนม 

ก่อนจะเปลี่ยนเป็นจริงจังมากขึ้นเมื่อต้องการเข้าเรื่องส�าคัญ “งาน

ครบรอบห้าปีของนิตยสารเราที่จะ...”

“ไม่ครับพี่แยม” ยังไม่ทันที่อีกฝ่ายจะเอ่ยจบประโยค เสียงใส

ก็ดังแทรกขึ้นเพื่อบอกปัดทันที

“โธ่...น้องอิน พี่ยังพูดไม่จบเลย”

“อินรู้ว่ายังไงพี่แยมก็จะถามเรื่องเดิม”

“แต่งานนี้ บก. ให้ค่าขนมเยอะมากเลยนะ มากกว่าค่าเขียน
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คอลัมน์ทั้งปีอีก”

“ยังไงก็ไม่ครับ อินบอกแล้วว่าอินไม่อยากให้ใครรู้”

“ท�าไมล่ะ ใครๆ ก็อยากรู้จักตัวจริงของหมอดูที่เป็นยูทูเบอร์

ชื่อดังกันทั้งนั้น” 

อินได้แต่กลอกตาไปมาอย่างจนปัญญาจะบอกปัด 

“แถมน้องอินก็หน้าตาน่ารักซะขนาดน้ี รับรองเลยว่าถ้ามา

ออกงาน ยอดซับสไครบ์จะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าแสนแน่ๆ”

ล�าพงัตอนนีท้ีข้ึ่นมาเกอืบสามแสนกว่็ายุง่แล้ว ถ้าเพิม่อกีแสน

มันจะไม่ยิ่งยุ่งกว่านี้อีกหรือไง

“อนิรูน้ะครบัว่าพีแ่ยมหวงัด ีแล้วกค็อยช่วยเรือ่งหางานดดูวง

ให้อินมาตลอด แต่เรื่องที่จะออกสื่ออันนี้ไม่ได้จริงๆ ครับพี่”

“เฮ้อ...โอเคๆ พี่ยอมแพ้” ค�าตอบนั้นเรียกให้คนตัวเล็กได้

โอกาสถอนหายใจบ้าง “แต่ถ้าน้องอินเปลี่ยนใจเมื่อไหร่...”

“ไม่มีเปลี่ยนใจครับพี่แยม” เขาตอบอย่างหนักแน่น

“แหย่หน่อยไม่ได้เลยนะ” เธอว่าพลางหัวเราะ แม้เจ้าคนตัว

เลก็ท่ีพ่วงชือ่เสยีงด้านการดดูวงจะเล่นตัวเรือ่งการออกงานมากเป็น

พิเศษ แต่หญิงสาววัยย่างยี่สิบห้าปีซึ่งเป็นผู้ช่วย บก. และยังเป็น

ยายรหัสของอินช่วยท�าให้เรื่องพวกนี้ไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นเรื่อง

ใหญ่สักเท่าไร แม้จะท�าให้เธอชวดโบนัสที่น่าจะได้เพิ่มอีกเดือนไป

กต็ามที “แต่ดวงความรกัทีจ่ะลงปักษ์หน้าพีข่อภายในมะรนืนีเ้หมอืน

เดิมนะจ๊ะ อันนี้พี่ยอมอ่อนข้อให้เราไม่ได้”

“รับทราบครับพี่แยม ปกติอินเคยส่งงานเลตที่ไหนล่ะ”

“ก็กลัวว่าพอเรียนจบแล้ว ไม่มีเรื่องให้ต้องใช้เงินแล้วจะเกเร

ขึ้นมาน่ะสิ”

“อินไม่มีโอกาสได้เกเรหรอกครับ มีอะไรที่ต้องจัดการอีกตั้ง
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เยอะ”

“อันที่จริงเงินประกันของพ่อแม่เราก็พอเลี้ยงตัวได้อยู่ไม่ใช ่

เหรอ ไม่เหน็ต้องรบังานเยอะขนาดนีเ้ลย” เธอถามด้วยความเป็นห่วง 

ยังคงจ�าเหตุการณ์ที่หลานรหัสคนนี้สูญเสียคนในครอบครัวไป

กะทันหันตอนอยู่ปีหนึ่งได้ดี จนเจ้าตัวต้องส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองนับ

จากนั้นเป็นต้นมา

“นีก่ไ็ม่ได้รบัเยอะเหมอืนตอนเรยีนแล้วครบั นอกจากลงคลิป

ในยูทิวบ์ก็มีรับงานของนิตยสารพี่แยม แล้วก็เว็บไซต์จ�าพวกไลฟ์-

สไตล์อีกสองที่แค่นั้นเอง”

“ไม่คิดจะรับงานดูดวงแบบส่วนตัวบ้างเหรอ พี่เห็นว่าได้เงิน

ดีนะ เทียบกันแล้วสบายกว่าด้วย”

“ไม่ครับ อินไม่อยากยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นถ้าไม่จ�าเป็น 

แค่ดูดวงรวมๆ จากไพ่ยิปซีแบบนี้น่าจะเหมาะกับอินมากกว่า”

“น้องว่าไงพี่ก็ว่าตามแล้วกัน”

“ขอบคุณนะครับพี่แยม”

“จ้า ยงัไงกย็นิดทีีเ่รยีนจบนะอนิ ไว้ว่างๆ พ่ีจะพาไปเลีย้งรวม

สาย”

“ได้ครับพี่แยม”

หลังจากวางสายไปแล้ว อินยังคงมองหน้าจอสี่เหลี่ยมที่ดับ

ลงไปอยู่ครู่ใหญ่ ความคิดวนเวียนอยู่กับงานที่เขาก�าลังท�าและท�า

มาตั้งแต่สูญเสียครอบครัวไป เขาต้องหาทางเลี้ยงชีพตัวเองท้ังยัง

ต้องเรียนหนงัสอืไปด้วย โดยใช้สิง่ทีม่ติีดตวัมาตัง้แต่อายุย่างเข้าปีที่

สบิห้า นัน่คอืเขามักจะฝันหรอืไม่กม็องเห็นเหตกุารณ์ทีย่งัไม่เคยเกดิ

ขึน้ราวกบัได้รบัการแจ้งเตือนล่วงหน้า บางทีมนัก็ไม่ใช่เรือ่งเก่ียวกับ

เขา แต่กลับต้องยื่นมือเข้าไปยุ่งอย่างคนช่างสอด ซึ่งหลายครั้งมัก
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จะโดนด่ามากกว่าชมเสียอีก เพราะเหตุนี้เขาถึงไม่อยากสุงสิงกับ 

ใครมากนัก ไม่อยากพบเจอคนใหม่ๆ ถ้าไม่จ�าเป็น 

การใช้ชีวิตของเขาถูกตีกรอบจากส่ิงที่ใครหลายคนเรียกว่า

ความสามารถพิเศษ แต่เขากลับคิดว่ามันเป็นกรรมของเขามากกว่า 

ท้ายท่ีสุดแล้วเขาก็หนีมันไม่พ้น ในวันนี้เขากลายเป็นหมอดูชื่อดัง 

ในยูทิวบ์ที่มีผู้ติดตามกว่าสามแสนคนอย่างที่พี่แยมบอก ทว่ากลับ

ไม่มใีครเคยเหน็หน้าค่าตาของเขา นอกจากคนสนิทท่ีช่วยกันปกปิด

ความลับนี้ไว้เท่านั้น



~ ดวินทร์ ~

Chapter 1

โทรศัพท์มือถือแผดเสียงดังลั่นขัดจังหวะกำรนอนของ 

ผู้เป็นเจ้าของ ทั้งๆ ที่ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสิบเอ็ดโมงแล้ว ทว่าคน

ตวัเล็กทีเ่พิง่เคลยีร์งานเสรจ็เพิง่มโีอกาสได้ทิง้ตวัลงนอนพกัผ่อนเมือ่

ราวๆ สามชั่วโมงก่อน เพราะยิ่งใกล้สิ้นปีมากเท่าไร ก็ยิ่งมีนิตยสาร

และเว็บไซต์หลายแห่งติดต่อมาให้รับงานดูดวงรายปีส�าหรับปีหน้า

มากข้ึนเท่านัน้ เขาปรอืตาขึน้ช้าๆ อย่างเกียจคร้าน มอืบางปัดป่าย

ออกไปหมายจะคว้าเจ้าเครือ่งมือส่ือสารทีด่งัขดัจังหวะการนอนขึน้

มา แต่เมื่อไม่พบจึงจ�าต้องลุกขึ้นนั่งเพื่อกวาดตามองหา ชื่อคุ้นเคย

ทีแ่สดงอยูบ่นหน้าจอเรยีกให้เจ้าของใบหน้าตดิหวานขมวดคิว้ ก่อน

จะรับสายพร้อมกับส่งเสียงทักทายอู้อี้กลับไป

“ว่าไง”

“นี่แกตื่นหรือยังวะอิน เสียงอย่างกับคนเพิ่งตื่น” เสียงนั้นน่า

จะฟังหวานหูกว่านี้อีกหน่อยถ้าเจ้าตัวไม่ได้พูดห้วนๆ อย่างนิสัยที่

เคยชิน
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“แกมีอะไรก็เข้าเรื่องเลยดาว ฉันจะได้ไปนอนต่อ”

“นี่แหละน้า...กับเพื่อนสนิทก็ไม่เว้น” 

ประโยคดตูดัพ้อ แต่อนิแน่ใจได้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัประชดประชนั

เขาอยู่ ก็แน่ละ...ในเมื่อเขากับดาวเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างที่เจ้าตัว

บอกไว้นั่นแหละ ซึ่งถ้ารวมกลุ่มเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยที่ไป

ไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจ�า นับรวมเขาด้วยก็มีกันอยู่ห้าคน แต่

คนที่ดูเหมือนจะเป็นแกนน�าคงหนีไม่พ้นทอดาว หญิงสาวใบหน้า

สะสวยแต่กิริยากลับผิดกันลิบ เพราะเจ้าตัวติดนิสัยห่ามๆ จากการ

เป็นลูกสาวนายทหารใหญ่ แถมยังพ่วงด้วยพี่ชายอีกสองคนที่ไม่ได้

มองว่าเธอเป็นเด็กสาวนุ่มนิ่มน่ารักอย่างที่ควรเป็น

“อย่ามาตดัพ้อ นีฉ่นัเพิง่นอนไปได้ไม่กีช่ั่วโมง ไม่มอีารมณ์มา

นั่งเถียงกับแกหรอกนะ”

“คืออย่างนี้...”

“ขอแบบเข้าเรือ่ง ไอ้พวกเกริน่น�าไปก่อนครึง่ชัว่โมงน่ันตดัทิง้

ไปเลย”

“ฉันก�าลังจะแต่งงาน”

“แกว่าไงนะ!” ค�าตอบนัน้ท�าเอาคนงวัเงยีตืน่เตม็ตา กจ็ะไม่ให้

เขาแปลกใจได้อย่างไร ในเมื่อที่ผ่านมาไอ้เพ่ือนคนน้ีมันไม่มีวี่แวว 

จะมแีฟนให้เหน็สักคนด้วยซ�า้ แล้วจู่ๆ  มาบอกว่าจะแต่งงานทัง้ๆ ท่ี

พวกเขาเพ่ิงผ่านวันรับปริญญามาได้ไม่ถึงสัปดาห์ “อย่าบอกนะว่า

แกท้อง”

“นั่นปากเหรอวะอิน ฉันไม่เคยมีอะไรกับเขา จะไปท้องได้ 

ยังไง” ปลายสายตวาดดังลั่น ท�าเอาเขาต้องยกโทรศัพท์มือถือออก

ห่างจากหูไปชั่วครู่

“แล้วไอ้เขาที่แกหมายถึงนี่คือใคร พวกเพื่อนคนอื่นรู้เรื่องยัง
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เนี่ย”

“มาบอกแกคนแรกนี่แหละ เพราะมีเรื่องให้ช่วย” 

คิดไว้แล้วไม่มีผิดจนเขาต้องถอนหายใจอย่างปลงตก ที่แม้

กระทั่งเรื่องตบแต่งก็ต้องมีเอี่ยวไปกับมัน

“ช่วยเรื่องอะไรอีก นี่แกยังอธิบายไม่เคลียร์เลยนะ”

“เอาเรื่องที่โทร. มาหาแกนี่ก่อน คือแม่ฉันเป็นแฟนคลับแก 

ใช่ไหมล่ะ”

“นี่แกพลั้งปากเล่าเรื่องฉันให้แม่แกฟังเหรอวะดาว” อินแหว

ลั่นด้วยความตกใจ หญิงสาวปลายสายจึงรีบปฏิเสธ

“ใจเย็นดิวะ แม่ฉันไม่ใช่คนปากโป้งเสียหน่อย” 

คนฟังถอนหายใจปลงๆ นึกแล้วว่าต้องมีวันนี้ 

“ประเดน็คอืแม่ฉนัโคตรเชือ่ค�าพดูแกเวลาดคูลปิดดูวงในช่อง

ยูทิวบ์อะ คราวนี้ฉันเลยอยากขอให้แกมาช่วยพูดอะไรบางอย่างให้

ท่านเชื่อก็เท่านั้น”

“อะไรบางอย่างของแกนี่เชื่อได้แน่ว่าไม่ใช่เรื่องดี” เขาบอก

ด้วยน�้าเสียงรู้ทัน ท�าให้ปลายสายหัวเราะอย่างถูกใจ

“คือจริงๆ แล้วฉันโดนจับแต่งงานว่ะ”

“นี่มันยุคไหนแล้ว ยังมีจับคลุมถุงชนกันอีกเหรอวะ”

“แกก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมใช่ไหมล่ะ”

“เปล่าเลย ยนิดกีบัแกด้วยต่างหาก เพราะถ้าไม่จับคลมุถุงชน 

ชาตนิีแ้กกค็งหาผวัไม่ได้แน่ไอ้ดาว นีแ่ม่แกเป็นมารดาผูป้ระเสรฐิแท้”

“ไอ้อิน! ถึงไม่จับคู่ให้ ฉันก็มีปัญญาหาเองได้ปะวะ”

“มาแนวนีค้อืจะให้ฉนัไปเป่าหแูม่แกว่าผูช้ายคนนัน้ไม่ใช่คูข่อง

แกถูกไหม”

“สมแล้วที่จบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหน่ึงของคณะ” ค�า
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เยนิยอนัน้ท�าเอาคนเก่งถงึกบัท�าปากเบ้ “แกแค่มาแสดงอภนิิหารให้

แม่ฉันดูสักนิดสักหน่อย แล้วก็ฟันธงไปเลยว่าฉันไม่ควรจะแต่งงาน

กับผู้ชายคนนั้น”

“งานของฉันนี่มีครูบาอาจารย์นะเว้ย จะให้ไปโกหกแบบนั้น

ได้ยงัไง อกีอย่าง...แม่แกจะเชือ่แน่เหรอว่าฉนัไม่ใช่พวกหมอดตู้มตุน๋

ที่แกอุปโลกน์ขึ้นมา”

“อย่าดูถูกความเป็นแฟนคลับของแม่ฉันนะโว้ย เขาจ�าเสียง

แกได้แม่นเลย”

“แล้วผู้ชายคนนัน้มนัไม่ดตีรงไหน มสีามแขนสีต่าหรอืไงแกถงึ

ไม่ชอบ”

“แบบนัน้ยงัดีซะกว่า ถ้าไม่ใช่ว่าทางนัน้เกลยีดฉนัเข้าไส้ตัง้แต่

สมัยเด็กๆ แล้ว”

“น�้าเสียงแกฟังดูน้อยใจนะ”

“แกหูไม่ดีแล้ว ตกลงว่ายังไง แกจะช่วยฉันไหม”

“ก็บอกไปตั้งกี่ครั้งแล้วว่าไม่รับดูดวงแบบส่วนตัว ไอ้ที่ดูให้

พวกแกก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน มีเรื่องอะไรเตือนได้ก็อยากเตือน แต่

ถ้าให้ไปโกหกตอแหลนี่ขอบาย”

“ถ้าอย่างนั้นแกก็มาดูดวงให้ฉันกับเขาจริงๆ ไปเลย เพราะ

รับรองได้ว่ายังไงก็ไม่ใช่คู่กันแน่ๆ” น�้าเสียงคนปลายสายฟังดูหนัก

แน่นระคนโมโหไม่น้อย “แกอยากให้ฉันไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขา

เกลยีดฉนัเหรอวะอนิ นีม่นัไม่ใช่แค่วนัสองวนันะ แต่การแต่งงานมนั

หมายถึงทั้งชีวิต”

ใจอยากจะปฏิเสธ แต่เพราะนิสัยข้ีสงสารท่ีพอเพ่ือนดึงเข้า

ดรามาสักหน่อย เขาก็เริ่มไขว้เขวใจอ่อนขึ้นมาทันที

“เออๆ แต่บอกก่อนนะว่าฉันดูตามจริง แกจะใช่เนื้อคู่กับเขา
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ไหมฉันก็จะไม่โกหก ผลเป็นยังไงก็ต้องยอมรับด้วย”

“เยี่ยม! จบเรื่องนี้ได้ฉันเลี้ยงแกชุดใหญ่เลยอิน”

“เอาตวัเองให้รอดก่อนเหอะ จ�าทีฉ่นัดดูวงให้แกครัง้ล่าสดุเมือ่

หลายเดือนก่อนได้ใช่ไหม”

“เนือ้คูค่อืคนทีเ่คยเป็นคนใกล้ตวัมาก่อน และเขาก�าลงัจะกลบั

เข้ามาในชีวิตฉันอีกครั้ง”

“นัน่แหละ แต่ท้ายทีส่ดุแล้วชวีติจะเป็นยงัไงกอ็ยูท่ีเ่ราลขิติเอง

ทั้งนั้น ถ้าเชื่อดวงไปตลอดก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบท่ีอยากเป็นกัน

พอดี”

“ขอบใจว่ะ คุยกับแกแล้วเครียดน้อยลงหน่อย” เพ่ือนสนิท

เอ่ย ขณะท่ีอนิรบัค�าในล�าคอ “แล้วแกสะดวกเมือ่ไหร่ ฉนัจะได้บอก

แม่ถูก”

“อาทิตย์หน้าก็แล้วกัน เพราะหลังจากนั้นฉันน่าจะยุ่งๆ”

“โอเค ให้ฉันไปรับหรือแกจะมาบ้านฉันเอง”

“เดี๋ยวขับรถไปเอง แกส่งโลเกชันมาให้ก็พอ”

วางสายไปครู่หนึ่งแล้ว ทั้งๆ ที่ต้ังใจว่าจะล้มตัวลงนอนต่อ 

ทว่าตอนนี้เขาตาสว่างเกินกว่าจะหลับลง ดวงตากลมโตกวาดมอง

ไปทัว่ห้องนอนใหญ่ แต่เดมิห้องนีเ้คยเป็นของพ่อแม่เขา แต่หลงัจาก

ท่ีพวกท่านจากไป อินก็ย้ายมาอยู่ห้องนี้ถาวร เพราะมันท�าให้เขา

รู้สึกว่าพวกท่านยังอยู่ข้างๆ เขาเหมือนเดิม แม้ความจริงจะไม่เป็น

อย่างนั้นก็ตาม

ครู่หนึ่งอินจึงลุกจากเตียงลงมาชั้นล่าง ตรงไปยังห้องเล็กๆ 

บริเวณส่วนหน้าของตัวบ้านซึง่ท�าเป็นห้องท�างาน มอืบางกดปุม่เปิด

แลปทอป โดยปกติแล้วงานของเขาจะยุ่งช่วงกลางเดือนกับปลาย

เดอืน ทีต้่องส่งเนือ้หาลงคอลมัน์ดดูวงในนติยสารหวัหนึง่ทีแ่ขง็แกร่ง
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จนรอดพ้นวิกฤตท่ิามกลางการปิดตวัของนติยสารอกีหลายหวัทีห่าย

ไปจากท้องตลาดมาได้ และอกีงานทีต่อนแรกเขาคดิจะท�าเล่นๆ แต่

กลับกลายเป็นสร้างรายได้ให้จ�านวนไม่น้อยเลย ก็คือการดูดวง 

รายเดือนตามราศีลงในยูทิวบ์ ที่ตอนนี้มีคนติดตามหลักแสน และ

ยอดวิวแต่ละคลิปก็ไม่ต�่ากว่าห้าหม่ืน ผลพวงจากจุดนี้จึงท�าให้เขา

มีชื่อเสียงในฐานะหมอดูมากยิ่งขึ้น

ทันทีที่หน้าจอพร้อมใช้งาน มือบางก็เลื่อนเมาส์ไปมาอยู่ครู่

หนึ่ง ก่อนท่ีหน้าจอจะเปลี่ยนเข้าสู่เว็บไซต์ท่ีให้บริการแลกเปลี่ยน

ภาพวิดีโอแก่ผู้ใช้ได้ฟรีในชื่อยูทิวบ์ การแจ้งเตือนคอมเมนต์หลาย

ร้อยรายการเรยีกให้เขากดเข้าไปอ่านอย่างรวดเรว็ เพราะอยากรูผ้ล

ตอบรับจากคลิปวิดีโอที่เพิ่งอัปโหลดไปเมื่อคืนก่อน อันท่ีจริงแล้ว

การดูดวงตามราศีแบบนี้ หากจะถามหาความแม่นย�าก็เรียกได้ว่า 

ห้าสิบห้าสิบ เนื่องจากมันเป็นการดูดวงโดยภาพรวม ไม่ได้เจาะจง

ตวับคุคลเท่าการดแูบบตัวต่อตัว แต่กน็ัน่แหละ ไม่มอีะไรบ่งบอกได้

ว่าสิ่งที่เขาพูดไปเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า คนที่ดูเองก็ต้องรู้จักใช้

วิจารณญาณในการรับฟัง ไม่ใช่ว่าต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะ

บางทฟัีงแล้วอารมณ์ดิง่ ไอ้ความหวงัทีพ่อมเีลอืนรางกพ็ลอยจะหาย

ไปหมด ทว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขายังเชื่อมาตลอด คือไพ่...ไม่เคยโกหก

เมื่อเห็นว่าคอมเมนต์เป็นไปในทางบวกเสียส่วนใหญ่ เขาจึง

ลุกออกจากโต๊ะท�างานไปยังห้องครัวซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวบ้าน 

เลอืกหยบิขนมปังทีย่ดัไว้ในตูเ้ยน็เพราะกลวักนิไม่ทนัก่อนถงึวนัหมด

อายุ ใส่ลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังสองแผ่น แล้วเอื้อมหยิบขวดแยม

มาร์มาเลดที่อยู่บนตู้ติดผนังด้านบน จนเมื่อเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่

บ่งบอกว่าการท�างานเสร็จสิ้นดังขึ้นพร้อมกับท่ีขนมปังผิวสีน�้าตาล

อ่อนโผล่ขึน้มาให้เหน็ อนิจงึหยบิใส่จานเปล่าแล้วทาแยมลงไปลวกๆ 
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เสรจ็แล้วจงึคว้านมกล่องรสจดืออกมาจากตูเ้ย็น เดนิกลับไปยังห้อง

ท�างานอีกครั้ง

ชีวิตประจ�าวันของเขาดูเอื่อยเฉ่ือยเรื่อยเปื่อยอย่างที่เพื่อน

เคยบอกว่านึกอิจฉา แต่อันที่จริงแล้วชีวิตของอินไม่น่าอิจฉาเลย 

สกันดิ การทีเ่ขาเลือกรบังานอยูท่ีบ้่านแบบฟรแีลนซ์เช่นนีเ้ป็นเพราะ

เขาไม่อยากออกไปพบเจอผูค้น ด้วยความท่ีไม่รูว่้าเมือ่ไรภาพท่ีชอบ

ปรากฏข้ึนมาในหัวจะโผล่มาให้เขาต้องยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องของคน

อืน่อกี นีจ่งึเป็นสาเหตหุนึง่ทีอ่นิไม่อยากมปีฏสิมัพันธ์กับใครมากไป

กว่านี้ เพราะเขามักจะเห็นภาพแปลกๆ ในหัวตั้งแต่อายุได้สิบห้าปี 

แม่ของเขาจึงพาไปหาหลวงตาท่านหนึ่งและได้เรียนรู้การรับมือกับ

เรื่องพวกนี้ตั้งแต่นั้นมา พอโตเข้าถึงรู้ว่ามันเป็นเหมือนพันธุกรรมที่

ตกทอดมาจากฝั่งแม่ และมันก็กลายเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้

เขากดอัปโหลดคลิปวิดีโอคลิปใหม่ลงไปในช่องของตัวเอง 

ก่อนจะเข้าไปแจ้งคนติดตามในเพจเฟซบุ๊กอีกครั้ง เมื่อเห็นว่างาน

วันนี้เรียบร้อยแล้ว เขาจึงเลือกย้ายมาทิ้งตัวเอื่อยเฉื่อยบนโซฟา

ภายในห้องนั่งเล่น เปิดโทรทัศน์เพื่อดูหนังจากแอปพลิเคชันที่จ่าย

ค่าสมาชกิรายเดอืน แล้วปล่อยให้เวลาเดนิไปช้าๆ เหมอืนท่ีผ่านมา

วันนี้เป็นวันที่เขำนัดดำวเอำไว้ เขำเพิ่งโทร. บอกเพื่อน 

เมื่อวันก่อนว่าจะเข้าไปหาช่วงบ่าย ตอนที่เขาตื่นมาในสายวันนี้จึง

เหน็ข้อความเข้าทีม่โีลเกชนับ้านของเจ้าตัวถกูแชร์ลงในห้องแชต อนิ

เหลือบตามองนาฬิกาติดผนังซึ่งเห็นตัวเลขเด่นชัดกว่าในโทรศัพท์

มอืถอื เมือ่เหน็ว่าเหลอืเวลาอกีเพยีงสองช่ัวโมงก่อนถึงเวลานัด เขา

กล็กุจากเตยีงแล้วคว้าผ้าขนหนหูน้าตูเ้สือ้ผ้าตรงเข้าห้องน�า้ไปจดัการ

ตัวเองทันที 
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สิบห้านาทีให้หลังเขาออกมายืนเลือกชุดที่จะสวมใส่ ด้วย

ความที่ต้องไปพบผู้ใหญ่และต้องท�าตัวให้ดูน่าเชื่อถือ เขาจึงเลือก

หยิบเสื้อเชิ้ตสีชมพูอ่อน แต่ด้วยความที่ไม่อยากดูเป็นทางการมาก

ไปนัก จึงหยิบกางเกงยีนสีด�ามาใส่คู่กัน ผมที่เพิ่งแห้งหมาดๆ จาก

การสระถูกไดร์จัดทรงจนน่าพอใจ เขาไม่ชอบใส่เจลแต่งผม จึงไม่

อาจเปลีย่นผมซอยเข้ารปูตามสมัยนยิมให้ดนู่าเกรงขามไปมากกว่า

นี้ได้อีก

รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นขับเคลื่อนตามจีพีเอสที่เปิดไว้ อินแลก

บตัรกบัเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยับรเิวณซุม้ประตหูมูบ้่าน ก่อน

จะขับตรงไปยงัซอยสองอย่างทีเ่พือ่นก�าชบัไว้ตอนนดัแนะเวลา เขา

มองหาประตูรั้วบ้านแบบอัลลอยตามที่เพื่อนบอก แต่กลายเป็นว่า

ตอนนีเ้ขาอยากจะโทร. ไปด่ามนัมากกว่า เพราะตลอดทางตัง้แต่ต้น

ซอยไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่ใช้ประตูรั้วแบบที่มันบอก!

“ไอ้ดาว บ้านแกอยู่ไหน นี่ฉันขับเข้ามาในซอยสองแล้ว” เขา

จอดรถนิง่ไว้กลางซอยเมือ่เหน็ว่าไม่มรีถคนัอืน่สวนเข้าออก ก่อนจะ

กดเลขหมายของเพื่อนแล้วโทร. ออกด้วยอารมณ์ที่เริ่มหงุดหงิด

“ฉันบอกแกแล้วไงว่ารั้วอัลลอย”

“แกไม่เคยสังเกตหรือไงวะว่าบ้านอื่นก็มีรั้วแบบบ้านแก

เหมอืนกนั” ดูเหมอืนคนฟังจะชะงกัไป ก่อนจะหวัเราะอย่างไม่สนใจ

อารมณ์ที่ก�าลังคุกรุ่นของเขา “เดินออกมาโบกมือหน้าบ้านเดี๋ยวนี้

เลย ไม่งั้นฉันจะเลี้ยวรถกลับ”

“ใจเยน็ดวิะอนิ ก�าลงัรบีวิง่ออกไปโบกมอืต้อนรบัแกเลยเน่ีย”

จากนั้นไม่นานเขาก็เห็นหญิงสาวคุ้นหน้าที่อยู่ในชุดเสื้อยืด 

สีบานเย็นกับกางเกงยีนขาสั้นโบกมือให้เขาถัดจากจุดที่จอดรถไป 

ไม่เกินสามหลัง อินขับช้าๆ ไปจอดเลียบทางเท้าหน้ารั้วบ้าน ก่อน
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จะลงไปพร้อมกระเป๋าสะพายใบเล็กๆ ท่ีใส่อุปกรณ์ดูดวงซึ่งเขา 

ไม่เคยพกออกข้างนอกมาก่อน เพราะเวลาดูดวงให้เพื่อนก็ล้วนแต่

เป็นช่วงที่พวกมันไปเที่ยวบ้านเขาทั้งนั้น

“แกมาไวกว่าเวลานดันะเนีย่” เจ้าของเสยีงหวานเอ่ยทักขณะ

เดินน�าเข้าไปในตัวบ้าน

“ให้กลับไปตั้งหลักที่บ้านอีกรอบไหมล่ะ” เขาถามกวนๆ 

พร้อมกับสาวเท้าตามเพื่อนไปติดๆ

บ้านของดาวเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรย่าน

พุทธมณฑล ขนาดของตัวบ้านเรียกว่าอยู ่กันได้สักสิบคนแบบ

สบายๆ แต่เท่าทีเ่คยได้ยนิ เหมือนเจ้าตัวจะอยู่กับพ่อแม่และพ่ีชาย

อกีสองคนเท่านัน้ ทว่าคงไม่แปลกเท่าไร เมือ่พ่อของดาวเป็นถงึอดตี

ทหารชั้นนายพลที่ตอนนี้เกษียณอายุราชการมาปลูกผักออร์แกนิก 

อย่างจริงจัง จากตอนแรกที่คิดว่าจะปลูกเล่นๆ จนตอนนี้ดันกลาย

เป็นรายได้อกีทางหนึง่ของครอบครวัไปแล้ว เหน็ได้จากสวนหน้าบ้าน

ที่มีโรงเรือนปลูกผักอยู่หลายหลัง

“แกเตรยีมตัวสละโสดไปถงึไหนแล้วล่ะ” เขากระซบิถามเพือ่น

เมื่อเห็นว่าตอนนี้พวกเขาเดินเข้ามาในตัวบ้านแล้ว

“ฉันได้เตรียมตัวยกเลิกงานแต่งมากกว่า เพราะมีแกมาช่วย 

นี่ไง” 

อินหัวเราะเบาๆ เมื่อเห็นเพื่อนดูจะแคร์การแต่งงานท่ีถูก 

จบัคูม่ากเป็นพเิศษ แต่เขากเ็ลือกทีจ่ะไม่ถามอะไรอกีเมือ่ตอนนีพ้วก

เขาเดินมาถึงห้องอาหารที่มีโต๊ะตัวยาวตั้งอยู่กลางห้อง และมีหญิง

สงูวยัในชดุกระโปรงสบายๆ กบัผมดดัเข้าทรงทีค่นในวยัท่านชอบท�า 

ไม่ต้องเดากพ็อรูว่้าต้องเป็นแม่ของดาวแน่นอน เขาจึงรบียกมอืไหว้

ทักทายผู้ใหญ่อย่างมีมารยาท
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“สวัสดีครับ”

“โอ๊ย ตัวจริงเสียงจริงแน่นอน แม่จ�าเสียงอาจารย์ได้” 

นั่นคือค�าเรียกที่บรรดาผู้ติดตามใช้กับเขา แต่พอมาได้ยินแม่

ของเพื่อนเรียกแบบนี้ก็ท�าเอาปรับสีหน้าไม่ถูก

“เรียกว่าอนิกไ็ด้ครบัแม่ ยงัไงอนิกเ็ป็นเพือ่นดาว” เขาก้มศรีษะ

บอกเขินๆ ในขณะที่เพื่อนดันตัวเขาให้นั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งติดกับ

แม่ของเธอซึ่งนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะ ก่อนจะนั่งลงข้างๆ กัน

“เรียกมันว่าอินเหมือนที่ดาวเรียกนั่นแหละค่ะแม่ มันจะได ้

ไม่เกร็ง” เมื่อเห็นว่าผู้เป็นแม่มีท่าทีลังเลใจ เธอจึงรีบอธิบาย

“เอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะลูกอิน” 

คนที่โดนเรียกอย่างน่ารักถึงกับยิ้มแกนๆ ในขณะท่ีคนเป็น

ลูกสาวกลอกตาอย่างนึกเหลือเชื่อที่แม่เอ็นดูเพื่อนลูกมากขนาดนี้

“แล้วนีพ่่อไม่อยูเ่หรอครบั” เขาถามอย่างมมีารยาทเมือ่ไม่เหน็

ผู้ใหญ่อีกคน เพราะอย่างน้อยหากท่านอยู่เขาก็ควรจะเข้าไปสวัสดี

ท่านเสียหน่อย

“พ่อไปนัง่เล่นหมากรกุทีส่ภากาแฟแถวเยาวราช กว่าจะกลบั

ก็คงเย็นๆ โน่นแหละ” ดาวตอบ 

อนิพยกัหน้ารบัช้าๆ พลางคดิว่าพ่อของเพือ่นช่างเป็นคนวยั

เกษียณที่น่าอิจฉาไม่น้อย

“ถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มกันเลยไหมครับ”

“ดีเลยค่ะลูกอิน เพราะถ้าดวงเด็กสองคนนี้เป็นเนื้อคู่กันจริง 

แม่ก็อยากให้ลูกอินหาฤกษ์หายามให้ด้วยเลย” 

เมื่อเห็นการจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวจากแม่เพื่อน อินจึงได้แต่

ยิม้เจือ่นกลบัไป เพราะโดยปกตแิล้วเขาไม่เคยต้องดฤูกษ์แต่งงานให้

ใครมาก่อน
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“แม่อย่าเพิง่ด่วนตัดสินใจอะไรเลยค่ะ ถ้าผลออกมาไม่เหมอืน

ที่หวัง ระวังหัวใจจะวายเอา”

“ยายดาว!” 

เขาชักจะปวดหัวตุบๆ กับสองแม่ลูกบ้านนี้แล้วละ

“อินจะดูดวงของดาวจากไพ่ยิปซีตามที่อินถนัดนะครับ” เขา

เอ่ยแทรกเสียงเอ็ดตะโรขึ้นมา ท�าเอาสองแม่ลูกเงียบไปอึดใจหนึ่ง 

“แกไปนัง่ฝ่ังโน้น จะได้เลอืกไพ่ถนดัๆ” เขาบุ้ยปากบอกเพ่ือน 

และเธอก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจ

แต่ยังไม่ทันลุกออกไป เสียงของผู้มาใหม่ก็เรียกให้สายตาทั้ง

สามคู่มองไปยังซุ้มประตูบานโค้งที่อยู่หน้าห้องอาหารทันที

“วันนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเหรอลูก”

“ก�าลังจะไปครับแม่” เจ้าของดวงตาคมมองคนแปลกหน้าที่

นั่งอยู่ในวงสนทนาด้วยแววตาประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่ง

“ถ้าอย่างนั้นแม่ขอเวลาสักสิบนาที มานั่งตรงนี้ก่อนลูก” เธอ

ดึงเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามของอินที่ยังว่างอยู่ออก ก่อนที่เจ้าของความสูง

กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรจะเดินมาหย่อนกายลง

เมือ่นัง่อยูต่รงข้ามกนัจงึท�าให้อนิได้โอกาสมองส�ารวจคนตรง

หน้าในระยะใกล้มากขึ้น ดวงตาคมที่มองเขาเมื่อครู่แม้จะเจือแววดุ

อยูบ้่าง ทว่ากด็อูบอุน่นุม่ลกึ ผมทีเ่ซตเป็นทรงบวกกับรปูร่างท่ีดูผ่าน

การออกก�าลังกายมาอย่างสม�่าเสมอท�าเอาอินนึกอิจฉาไม่น้อย 

ก่อนจะก้มมองตวัเองแล้วถอนหายใจปลงๆ เพราะเมือ่เทยีบกนัแล้ว

เขาดูตัวจิ๋วไปเลย

“นี่พี่ทัพ พี่ชายคนโตของฉันเอง” ดาวแนะน�า 

อนิไม่ลมืยกมอืไหว้ทกัทายอกีฝ่าย เขาเพ่ิงรูว้นัน้ีเองว่าบ้านน้ี

คงหน้าตาดีกันทั้งครอบครัว แม้ยังไม่ได้เจอพี่ชายคนรองของเพื่อน
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กพ็อจะเดาได้ เมือ่เหน็ว่าคนตรงหน้าเขาตอนน้ีจัดได้ว่าหล่อแค่ไหน 

จ�าได้คลบัคล้ายคลบัคลาว่าอกีฝ่ายเป็นหมอประจ�าอยูท่ีโ่รงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึง่ตามทีด่าวเคยเปรยให้เพือ่นฟัง แต่เขาเองก็จ�าไม่ได้

ว่าที่ไหน เพราะตอนนั้นไม่ได้คิดใส่ใจรายละเอียดปลีกย่อยเท่าใด

นัก

“ลกูอนิช่วยดดูวงให้พีท่พัก่อนได้ไหมลกู แม่อยากรูว่้าเมือ่ไหร่

พี่เขาจะมีข่าวดีให้แม่ฟังเสียที อายุต้ังสามสิบสองแล้วแต่ยังไม่เคย

พาแฟนมาบ้านเลยสักคน”

“ดดูวง?” เจ้าของเสยีงทุม้ทวนค�าถามพลางมองหน้าผูเ้ป็นแม่

อย่างไม่เข้าใจ ก่อนจะเบนสายตากลบัมามองไพ่ในมอืของคนตวัเลก็

ที่เพิ่งหยิบออกมาเมื่อครู่ “ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับแม่ แล้ว

แม่เองก็ควรจะเลิกงมงายเรื่องพวกนี้ได้แล้วเหมือนกัน” 

ประโยคนั้นท�าเอาเจ้าของเรื่องพวกนี้อย่างอินถึงกับหน้าชา

“แต่ดูหน่อยก็ไม่เสียหายนี่คะพี่ทัพ จะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่อง

หนึ่ง” น้องสาวพยายามเปลี่ยนความคิดของพี่ชายอย่างเต็มที่ แต่ดู

เหมือนจะไม่ง่ายขนาดนั้น เมื่อเจ้าตัวมองกลับมายังเขาราวกับจะ

เอาเรื่อง ดูก็รู้ว่าพร้อมไล่เขาออกจากบ้านทุกเมื่อ

“พ่ีไม่คดิว่าจะต้องเสยีเวลามาฟังเรือ่งไร้สาระพวกนีห้รอกนะ

ดาว” ว่าพร้อมกับลุกด้วยความโมโห

“คณุก�าลงัจะเจอเคราะห์หนกั อาจถงึขัน้คอขาดบาดตายเลย

ก็ได้” เขาเอ่ยเสียงเรียบท่ามกลางการถกเถียงของคนในครอบครัว 

ท่ีดูจะไม่จบส้ินเอาง่ายๆ ส่งผลให้ทุกคนเงียบลงในทันที ก่อนทุก

สายตาจะจับจ้องมาทางเขาพร้อมๆ กัน

“แกเห็นภาพพวกนั้นอีกแล้วเหรออิน” ดาวถามเสียงเบาด้วย

ความกงัวล ด้วยรูด้ว่ีาสิง่ทีเ่พือ่นเห็นแม้จะไม่บ่อยนกั แต่กเ็รยีกได้ว่า



25

~ ดวินทร์ ~

มันไม่เคยมีค�าว่าผิดพลาดมาก่อน

“อมื” อนิรบัค�าพลางมองเพือ่นสาวทีห่น้าซดีเผอืดไปแล้ว เช่น

เดียวกันกับคนเป็นแม่ที่ตอนนี้คว้ายาดมที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาใช้

งาน

ย้อนกลับไปครั้งแรกที่ดาวได้เห็นความสามารถพิเศษของ

เพื่อนกับตาจนเชื่ออย่างสนิทใจ คือวันงานรับน้องของคณะ วันนั้น

ก่อนเริม่กจิกรรม จู่ๆ  อนิกล็กุออกจากกลุม่แล้วเดนิไปหารุน่พ่ีผูช้าย

คนหนึง่ทีก่�าลงัจดัเตรยีมอปุกรณ์อยู ่เสยีงพูดคยุท่ีไม่ได้เบานักท�าให้

เธอและเพื่อนๆ ได้ยินอย่างถนัด

“เวลาขีม่อเตอร์ไซค์อย่าลมืใส่หมวกกันน็อกนะครบั แล้วอย่า

ลืมเคารพกฎสัญญาณไฟจราจรด้วย”

ตอนนั้นมันฟังดูเป็นประโยคที่น่าขัน เพราะท้ังคนถูกเตือน

และคนที่ได้ยินต่างหัวเราะท่าทางจริงจังเสมือนคนพูดเป็นต�ารวจ

จราจรมาบรรยายกฎการขับขี่บนท้องถนนให้ฟังอย่างไรอย่างนั้น

ทว่า...ใครจะไปคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรับน้องในวันนั้น กว่าพวกพี่ๆ จะแยก

ย้ายกันก็เป็นเวลาดึกดื่นแล้ว และพี่ผู้ชายคนนั้นที่เห็นค�าเตือนจาก

รุ่นน้องเป็นเรือ่งตลกกไ็ม่ได้คดิเอาค�าพดูเหล่านัน้มาปฏบิตัหิรอืใส่ใจ 

จวบจนเช้าวันรุ่งขึ้น พวกเขาในคณะก็ได้รับข่าวร้ายเรื่องอุบัติเหต ุ

รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงจนถกูรถกระบะชนเข้าอย่างจงั ร่างกระเดน็

จนศีรษะที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยกระแทกเข้ากับทางเท้า จึงท�าให้ 

รุ่นพี่คนนั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญ

และบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเพื่อนของเธอเคยเตือนรุ่นพี่

คนนั้นเอาไว้
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แต่หลายครั้งหลายคราที่เธอได้รับรู้และสัมผัสด้วยตัวเอง ก็

ท�าให้เชื่ออย่างสนิทใจว่าเพื่อนคนนี้มีสิ่งที่คนทั่วไปไม่มี อย่างที่เธอ

เรียกมันว่าความสามารถพิเศษ แต่เจ้าตัวกลับบอกปัดว่ามันคือเวร

กรรมของเขาต่างหาก

“พีท่พัเชือ่อนิเถอะค่ะ ถ้าอนิเหน็แบบน้ียังไงก็เชือ่ถือได้แน่ๆ” 

ดาวพยายามพูดอีกครั้งด้วยสีหน้าเคร่งเครียด

“ที่บอกเมื่อครู่หมายความว่ายังไงคะลูกอิน”

“อินบอกได้เท่านี้ครับ ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ยังไงก็ต้องให้เขา

เป็นคนเปิดไพ่” อินบอกก่อนจะช�าเลืองมอง ‘เขา’ ท่ีมองมาด้วย

สายตาไม่ชอบใจ ไม่หลงเหลือแววอบอุ่นอย่างตอนต้นเลยสักนิด

“ท�าให้แม่สบายใจหน่อยไม่ได้หรือไงทัพ” 

น�้าเสียงอ่อนแรงของผู้เป็นแม่ท�าเอาร่างสูงถอนหายใจอย่าง

เหนื่อยหน่าย ก่อนจะหย่อนกายลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมอีกครั้ง

“ดูเฉพาะเรื่องที่แกเห็นก็ได้ ไม่ต้องดูทั้งหมดหรอก” ดาว

กระซิบบอก ด้วยรู้กันดีว่าหากเป็นการถามเฉพาะเจาะจงเขาจะให้

อีกฝ่ายเลือกไพ่สามใบจากส�ารับ แต่หากต้องการดูพื้นดวงชะตา 

แบบกว้างๆ หลายๆ เรือ่งจะเลอืกทัง้หมดสบิใบ และแน่นอนว่าเขา

ตั้งใจจะดูแค่เรื่องที่เห็นเช่นกัน

“บอกก่อนว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่เชื่อ” ดวงตาคม

มองเขาอย่างดูถูก

“ครับ แล้วแต่คุณเลย” อินว่าเสียงเรียบก่อนจะปูผ้าก�ามะหยี่

สีด�าลงบนโต๊ะ แล้วหยิบส�ารับไพ่ขึ้นมาสับ เสร็จแล้วจึงวางลงตรง

กลาง “ใช้มือซ้ายตัดไพ่มาให้ผมครึ่งหนึ่ง”

แม้จะมสีหีน้าเหนือ่ยหน่าย แต่ชายหนุม่กย็อมท�าตาม มอืซ้าย

ของทพัหยบิไพ่จากส�ารบัมาครึง่หนึง่แล้ววางลงข้างกัน ก่อนท่ีอนิจะ
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น�ามันมารวมกันอีกครั้ง แล้วกวาดมือให้ไพ่เรียงตัวออกมาตรงหน้า 

“ใช้มือซ้ายเลือกไพ่มาให้ผมสามใบครับ”

มือหนาหยิบไพ่ขึ้นมาอย่างไม่เสียเวลาคิด ก่อนจะส่งให้เขา 

ทีละใบ แล้วปั้นหน้าบึ้งตึงเหมือนเดิม

“คณุจะเจอเคราะห์จากหน้าทีก่ารงาน” อนิเริม่พูดตามความ-

หมายจากไพ่ทีว่างอยูต่รงหน้า แต่กลับได้ยินเสยีงหวัเราะทุ้มๆ จาก

คนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม จนแม่ของเจ้าตัวต้องมองปรามเพื่อให้หยุด 

“ระวงัผู้ชายรปูร่างสงูใหญ่ผวิขาวเอาไว้ เพราะไพ่ทีเ่ปิดได้บอกว่าคณุ

ก�าลังจะตกอยู่ในอันตราย และจากที่ได้เห็น...มันถึงขั้นถึงแก่ชีวิต”

“มัน...จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่” ดาวถามอย่างกล้าๆ กลัวๆ

อนิมองไพ่ทัง้สามใบอย่างไม่ค่อยสบายใจนกั ก่อนจะเงยหน้า

มองคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามอีกครั้ง “ผมขออีกหนึ่งใบ”

ทัพขมวดคิ้วมองคนบอกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหยิบไพ่ตามที่ 

อีกฝ่ายขออย่างตัดร�าคาญเมื่อเห็นสายตาของแม่ที่มองมา

“จากนี้ไม่เกินหนึ่งเดือน” 

ค�าตอบที่ได้ท�าเอาลมหายใจคนฟังติดขัดไปชั่วขณะ ก่อนท่ี

เจ้าของเสยีงทุม้จะหวัเราะขึน้มาอย่างไม่เกรงใจ เขาลุกข้ึนยืนแล้วส่ง

สายตาที่ชวนให้คนมองตอบเริ่มคันไม้คันมือขึ้นมา

“ปั้นน�้าเป็นตัวได้ไม่เลว”

“คุณ!” อินยืนขึ้นประจันหน้าอีกฝ่ายอย่างไม่ลดละ ในขณะที่

ทัพได้แต่ยิ้มมุมปากอย่างนึกดูถูก

“ถ้าว่างนกักไ็ปเล่านทิานหลอกเดก็เถอะ อย่ามาท�าให้ผมต้อง

เสียเวลาไปด้วย”

ชายหนุ่มไม่รอให้อีกฝ่ายได้เถียงอะไรกลับ เขาก็รีบเดินออก

มาจากตรงนั้นด้วยอารมณ์หงุดหงิดพร้อมจะอาละวาดเต็มที่ ทว่า
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หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีนายแพทย์หนุ่มก็เลือกปัดเรื่องท่ีตนเอ่ย

ปากว่าไร้สาระออกไป ก่อนจะเร่งฝีเท้าไปยงัรถยนต์ของตวัเองทีจ่อด

อยูไ่ม่ไกล พลางก้มลงมองนาฬิกาข้อมอืทีบ่่งบอกว่าเขาเสียเวลากับ

เรื่องเมื่อครู่ไปร่วมยี่สิบนาทีแล้ว

“พอจะมีทางช่วยลูกชายแม่ได้บ้างไหมลูกอิน” คล้อยหลัง

ลูกชายคนโตไปได้ไม่นาน คนเป็นแม่ก็ถามเขาด้วยสีหน้าเป็นกังวล

“คงท�าได้แค่ให้เขาระวังตัวนั่นแหละครับ แต่ในเมื่อเขาไม่

เช่ือ...อินก็คงช่วยอะไรไม่ได้” อินตอบพลางรวบไพ่เข้าส�ารับอย่าง

เรยีบร้อยอย่างพร้อมเตรยีมตวักลบัเตม็ที ่แม้ว่าความตัง้ใจแรกท่ีมา

บ้านเพื่อนจะยังไม่บรรลุผลก็ตาม ทว่าเขาอารมณ์ไม่น่ิงพอที่จะด ู

ดวงในตอนนี้

“นีแ่กเกบ็ของไปไหน ยงัไม่ได้ดดูวงให้ฉันเลยนะเว้ย” ดาวถาม

ขณะรั้งมือเขาไว้ โดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองก็มีสีหน้ากังวลไม่ต่าง

จากผู้เป็นแม่

“เอาไว้คราวหน้าเถอะ ตอนนีฉ้นัไม่มสีมาธแิล้ว” เขาตอบก่อน

จะหันหน้ามาหาผู้ใหญ่คนเดียวในที่นี้ด้วยท่าทางสุภาพอ่อนน้อม 

“อินต้องขอโทษด้วยนะครับ แต่วันนี้คงไม่สะดวกจริงๆ”

“แม่ต่างหากทีต้่องขอโทษแทนพีท่พัด้วย เพราะเขาเป็นแบบนี้

แหละแม่ถงึห่วงเขามาก” มารดาของเพือ่นต�าหนิลกูชายคนโตอย่าง

นกึน้อยใจอยูใ่นท ีทพั หรอืทพัฟ้า ลกูชายคนโตของท่านดแูลคนอืน่

และคนไข้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เห็นจะมีแต่เรื่องการดูแลตัวเอง

นี่แหละที่น่าเป็นห่วงที่สุด

“ครับ ถ้าอย่างนั้นอินขอตัวก่อนนะครับ” เขาเลือกที่จะไม่ต่อ

บทสนทนาเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นอีก ก่อนจะไหว้ผู้ใหญ่แล้วลากลับ

ในทันที



29

~ ดวินทร์ ~

“พ่ีทัพก�าลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆ ใช่ไหมแก” ขณะท่ีดาว

เดินมาส่งเขาขึ้นรถก็ถามด้วยน�้าเสียงเป็นกังวล

“สิ่งที่ฉันเห็นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้”

“แต่ทีผ่่านมา...” หญงิสาวเอ่ยขดั เพราะเคยเหน็มาโดยตลอด

“เชื่อเถอะว่าคนปากแบบนั้นไม่ตายง่ายๆ หรอก” เขาตอบ 

เรียกให้เพ่ือนสาวหัวเราะขึ้นมาอย่างลืมความกังวลเมื่อครู่ “แล้ว 

ไม่ต้องให้ฉันดูดวงเขาให้มากความเลย แค่โหงวเฮ้งก็รู้แล้วว่าชาตินี้

คงหาใครมาร่วมชีวิตด้วยไม่ได้ บอกแม่แกให้ท�าใจเรื่องอาภัพคู่ของ

พี่แกไว้หน่อยก็ดี”

“ขนาดนั้นเลย” หญิงสาวตาโตอย่างที่คนเป็นเพื่อนรู้ดีว่าท�า

โอเวอร์ไปอย่างนั้น

“ก็จะมีใครที่ไหนทนปากพี่ชายแกได้บ้างวะ”

“แกอาจจะเป็นคนแรกกไ็ด้ ปกตพิีท่พัไม่เคยต่อปากต่อค�ากับ

ใครแบบนี้เลยนะ”

“อย่ามาพดูให้รูสึ้กคล่ืนไส้ เพราะยงัไงฉนักบัพีแ่กกค็งไม่มทีาง

ได้เจอกันอีกเป็นหนที่สอง”

“แต่แกยังต้องมาดูดวงให้ฉันไงไอ้อิน อย่ามาเนียนท�าลืมนะ

เว้ย”

“ไม่ลมืหรอกน่า แต่ถ้าจะให้มาบ้านแกอกีก็ช่วยเคลยีร์ทางให้

สะดวกๆ ด้วย ไม่ใช่ว่าให้ฉนัต้องมาโดนพีแ่กตอกหน้าแบบวนัน้ีอกี”

“ขอโทษแทนพี่ทัพจริงๆ ว่ะ เขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้”

“เอาเหอะ เหน็ว่าเป็นพีแ่กเลยไม่อยากต่อความมาก เอาเป็น

ว่าช่วงหลังปีใหม่ฉันเคลียร์งานแล้วค่อยมาเคลียร์เรื่องแกต่อก็แล้ว

กัน เพราะดูแล้วแม่แกน่าจะรอให้ฉันดูดวงให้ก่อนจะตัดสินใจเรื่อง

งานแต่ง”
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“แล้วเรื่องพี่ทัพ...”

“เอาไว้ถ้าฉันเห็นอะไรเพิ่มเติมจะรีบติดต่อแกก็แล้วกัน”

“ขอบคุณมาก” 

อินพยักหน้ารับก่อนจะเปิดประตูรถแล้วแทรกตัวเข้าไปนั่ง 

“แต่ถึงยังไง ฉันก็เชื่อว่ามีแค่แกที่จะรับมือพี่ทัพได้”

“ในฝันเหอะ”

อินปิดประตูก่อนจะสตาร์ตรถแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว  

ค�าพูดของเพ่ือนชวนให้หงุดหงิดไม่ต่างจากพี่ชาย แต่อย่างที่เขา 

บอกไปนั่นแหละ ไม่มีทางที่พวกเขาจะได้พบกันอีกเป็นหนที่สอง 

หากเขาเองเป็นคนเลี่ยงที่จะเจออีกฝ่ายก่อน
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Chapter 2

ทั้งๆ ที่เคยบอกตัวเองอย่ำงม่ันใจว่ำไม่มีทำงได้เจอ 

อีกฝ่ายเป็นหนที่สอง แต่เชื่อเถอะว่าความแน่นอนคือความไม่

แน่นอน ในเม่ือตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้านายแพทย์ทัพฟ้าในชุด 

กาวน์สีขาว หลงัจากทีเ่จอกนัเม่ือสองสปัดาห์ก่อน วนันีด้วงตาคมก็

ยงัคงทอดมองเขาด้วยแววเย้ยหยนัเหมือนเดมิไม่มผีดิ เพราะผ้ายืด

ที่พันอยู่รอบข้อมือซ้ายของเขา เป็นผลมาจากรถจักรยานที่ขี่ไปซื้อ

น�า้เต้าหูป้าท่องโก๋ในตอนเช้าเกดิเสียหลักขณะหลบรถยนต์ทีแ่ล่นมา

ด้วยความเร็วจนล้มคว�่า นอกเหนือจากข้อมือซ้นจนต้องพันผ้ายืด

แล้ว ยังมีแผลถลอกที่หัวเข่าและข้อศอกอีกนิดหน่อย แต่มันไม่ได้

น่าหงดุหงดิไปกว่าสายตาของคนตรงหน้าเลยสกันิด และถ้าเขารูเ้รว็

กว่านี้ว่าอีกฝ่ายเป็นหมออยู่ที่นี่ เขาคงจะเลือกไปโรงพยาบาลอื่น

แล้ว

“สบัไพ่จนมอืเคลด็หรอืไง” เป็นค�าทกัทายท่ีเรยีกให้คนตวัเล็ก

มองค้อนคนพูดจนอยากจะเอามืออีกข้างที่ยังปกติดีฟาดหน้าอีก
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ฝ่ายให้หายเคือง

“เป็นหมอประสาอะไรมาแขวะคนไข้แบบน้ี ถ้ารู้ว่าปากไม่ด ี

ไม่ต้องพูดก็ได้”

“ผมไม่ได้พดูในฐานะหมอ ผมพดูในฐานะพีช่ายของเพือ่นคณุ

ต่างหาก”

“ถ้าอย่างนัน้กแ็หกตาดดู้วยครบัว่าผมไม่ได้เจบ็แค่ทีม่อือย่าง

เดียว” 

ดวงตาคมกวาดมองไปทัว่ร่างบางจนท�าเอาคนถกูมองเริม่รูส้กึ

เขินอายเป็นครั้งแรก แต่ก็แค่แวบเดียวเท่านั้น 

“เห็นแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้สับไพ่จนมือเคล็ด ห่วงตัวคุณเอง

เหอะ ระวังจะชะตาขาดแบบไม่รู้ตัว”

“ยังไม่เลิกเอาเรื่องพวกนี้มาหลอกผมอีกเหรอ”

“คอยดูได้เลย เพราะปากแบบนี้แหละที่จะท�าให้คุณซวย 

รับรองว่ายังไม่ทันถึงวันที่หมอนัดผมอีกรอบ คุณได้ไปน่ังคุยกับ

ยมบาลก่อนแน่ๆ”

“บอกตัวเองดีกว่ามั้ง สภาพคุณน่าจะได้ไปเจอยมบาลก่อน

ผมอีก” 

ร่างสูงหัวเราะในล�าคอเบาๆ ก่อนจะหันหลังเดินจากไป ทิ้ง

ให้คนตวัเลก็ได้แต่บ่นอบุอบิตามหลงัไปติดๆ ในใจอยากนกึสาปแช่ง

คนปากดีอยู่ครามครัน ทว่ายังไม่ทันที่เขาจะได้คาดโทษร่างสูงท่ี

คล้อยหลังไปแล้ว ภาพในหัวก็ผุดขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัว 

อินเห็นรถยนต์คันหนึ่งก�าลังพุ่งเข้ามาชนทัพ สภาพแวดล้อม

โดยรอบดูคุ้นตา เพราะมันเป็นบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เบื้อง

หลังบานประตูกระจกอัตโนมัติตรงหน้าเขานี่เอง

อินส่ายศีรษะไปมาอยู่ครู่หนึ่งเพื่อสลัดภาพในหัวทิ้ง ในเมื่อ
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ตัวต้นเรื่องเพิ่งบอกว่าส่ิงที่เขาเห็นนับได้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เขาจึง

ตั้งใจว่าจะไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องของผู้ชายคนนั้นเป็นอันขาด แม้

อีกฝ่ายจะเป็นพี่ชายแท้ๆ ของเพื่อนสนิทก็ตาม 

คนตวัเลก็ส่ายศรีษะก่อนจะเดนิออกไปด้านหน้าเพือ่รอเรยีก

รถแท็กซี่กลับบ้าน โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังตกอยู่ในสายตาคู่เดิมที่

เคยมองอย่างดูแคลน 

ทัพยังไม่ได้กลับข้ึนไปท�างานที่ห้องพักตัวเองซึ่งอยู่ชั้นบน 

เพราะชายหนุ่มเพิ่งเสร็จจากการคุยธุระเรื่องงานกับพยาบาลที่เดิน

สวนกนัเมือ่ครูห่ลงัแยกตวัออกมา จนเมือ่หนักลบัไปมองอกีทีก็เหน็

คนตัวเล็กเดินออกไปยืนรอรถอยู ่ด ้านนอกหน้าประตูกระจก

อัตโนมัติแล้ว ทว่าสายตาของเขายังคงมองส�ารวจอีกฝ่ายจากระยะ

ที่ไม่ได้ไกลกันมาก เพื่อดูว่าบาดแผลที่เขาเห็นเมื่อครู่ก่อนไม่ได้มี

อะไรหนักหนามากไปกว่านั้น

“มองอะไรอยู่” 

เสียงทักพร้อมกับแรงตีที่หัวไหล่เบาๆ เรียกให้ดวงตาคมละ

จากสิ่งที่จับจ้องมายังผู้มาใหม่ 

“ฉันวา่จะชวนไปกินขา้วดว้ยกนั แต่พยาบาลบอกวา่แกลงมา

ซื้อกาแฟข้างล่างนี่” 

ปกป้อง แพทย์หนุม่ประจ�าศนูย์กระดกูและข้อของโรงพยาบาล

บอกพลางมองมือที่ว่างเปล่าของเพื่อนอย่างแปลกใจ ก่อนจะมอง

ไปยังจุดที่คนตรงหน้าเพิ่งละสายตามา เห็นคนตัวเล็กท่ีเป็นคนไข้

ของเขาพอดี จึงหันกลับมาหรี่ตามองเพื่อนสนิทด้วยความใคร่รู้

เมือ่คนถกูมองรูตั้วจงึหันไปส่งสายตาด ุ“อะไรของแก ไหนว่า

จะชวนไปกินข้าวไม่ใช่หรือไง” 

“ไปกินข้าวก็เรื่องหนึ่ง แต่ไอ้เรื่องที่แกมองคนไข้ของฉันนี่มัน
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ยังไง...รู้จักกันเหรอ” 

ทัพพอมองออกว่านอกเหนือจากค�าถามแล้ว สายตาของ

เพื่อนมันมีอะไรมากกว่านั้น ชายหนุ่มจึงได้แต่ถอนหายใจก่อนเดิน

หนี ทว่าเพื่อนตัวดีกลับเดินตามมาซักถามต่อ 

“ตอบมาดีๆ ไอ้ทัพ ปกติแกเคยสนใจเรื่องคนอื่นที่ไหน”

“เขาเป็นเพื่อนของน้องสาวฉัน”

“เพื่อนน้องดาว?” คนถูกถามรับค�าในล�าคอ “สนิทกันเหรอ

วะ”

“ไม่สักนิด แล้วเขาก็น่าจะเกลียดขี้หน้าฉันไปแล้ว” 

ค�าบอกเล่าที่ได้ยินท�าเอาป้องเหล่ตามองเพ่ือนสนิทท่ีเรียน

รุ่นเดียวกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งอย่างสงสัยมากขึ้นไปอีก

“แต่จะว่าไป...ตัวเล็กๆ ขาวๆ แก้มฟูๆ แบบนี้ สเปกแกเลย

นีห่ว่าไอ้ทพั” ป้องยงัคงเย้าอย่างต่อเนือ่ง แม้คนท่ีโดนกล่าวถึงสเปก

ตวัเองจะส่งสายตาเคอืงๆ มาให้อย่างไม่ชอบใจ แต่มหีรอืทีเ่พือ่นสนทิ

กันมาหลายปีจะนึกกลัว “คล้ายแฟนเก่าแกที่เคยคบตอนปีสองอยู่

เหมือนกันนะ”

ทัพฟ้าสาวเท้าหนีอย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากฟังเพื่อนพูด

พล่ามถึงอดีตของเขา แม้จะยังคงจดจ�าได้ดีว่าแฟนเก่าคนน้ันเป็น 

รุ่นน้องผู้ชายที่อยู่อีกคณะหนึ่งและมีความคล้ายอินอยู่มาก แต่เขา

กไ็ม่คดิจะสานต่อความสมัพนัธ์ใดๆ กบัเพือ่นสนทิของน้องสาวตวัเอง 

เพราะนอกจากเรื่องนี้แล้ว ยังรวมไปถึงเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกัน

ของพวกเขาด้วย

ยังดีว่ำอินเคลียร์งำนที่ต้องส่งให้ส�ำนักพิมพ์และเว็บไซต์

ไปหมดแล้ว คงเหลือเพียงคลิปวิดีโอดูดวงแบบรายเดือนที่ต้อง 



35

~ ดวินทร์ ~

อัปโหลดขึ้นยูทิวบ์ซึ่งมีก�าหนดลงในสัปดาห์หน้า ซึ่งเขาก็เตรียมไว้

เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ถือว่ายังโชคดีที่เขาไม่ต้องถ่อมาท�างานใน

สภาพแบบน้ี เขาเปิดถุงยาใบเล็กที่บรรจุยาแก้ปวดอย่างทุลักทุเล

เพราะมอืทีใ่ช้งานได้เป็นปกตเิหลอืเพยีงข้างเดยีวเท่าน้ัน ทันทีท่ีเขา

ดื่มน�้าตามหลังจากหยิบยาเม็ดสีขาวเข้าปากไปแล้ว เสียงโทรศัพท์

มือถือก็ดังขึ้นพร้อมกับที่หน้าจอแสดงชื่อของทอดาว

“ไอ้อิน!” เสียงหวานแผดล่ัน เรียกให้เขาย่นหน้าอย่างไม่

ชอบใจ “พ่ีทัพบอกว่าเจอแกที่โรงพยาบาล เห็นว่ามือซ้นด้วย แก

เป็นอะไรมากหรือเปล่า ท�าไมไม่โทร. มาบอกฉันวะ”

“ใจเย็นๆ นะดาว ฉันแค่รถจักรยานล้ม ข้อมือซ้น หัวเข่ากับ

แขนถลอกนิดหน่อย ยังไม่ตาย” เขาพยายามอธิบายช้าๆ

“ก็เป็นห่วง เห็นแกอยู่ตัวคนเดียวจะมีใครมาดูแลล่ะ” ดาว

ตอบเสียงเบาลงเมื่อรู้ว่าเพื่อนสนิทไม่ได้เป็นอะไรมาก

“ฉนัก็อยูตั่วคนเดยีวมาต้ังนานแล้ว แค่น้ีดแูลตวัเองได้สบาย”

“แกก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อย ชอบเกรงใจไม่เข้าท่า นี่ถ้าพี่ทัพไม่

โทร. มาบอกฉันก็คงไม่รู้หรอก” 

อินเลิกคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจในสิ่งที่ได้ยิน

“พี่แกโทร. ไปฟ้องเหรอ”

“บอกย่ะบอก แต่ก็แปลกใจเหมือนกันท่ีพ่ีทัพโทร. มาบอก

เร่ืองแก นีญ่าติดกีนัแล้วใช่ปะ” คนถามน�า้เสยีงตืน่เต้นจนคนตวัเลก็

ท�าปากเบ้อย่างขัดใจ

“ญาติดีกับผีน่ะสิ วันนี้พี่แกยังแขวะฉันเหมือนเดิม มาหาว่า 

ที่มือซ้นก็เพราะสับไพ่มากไปจนมือเคล็ด ถามจริง...คิดได้ไงวะ” 

เสียงหัวเราะดังมาจากปลายสาย “ฉันกับพี่แกชาตินี้คงญาติดีกัน 

ไม่ได้แน่ๆ”
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“ว่าไม่ได้นะอิน ปกติพี่ทัพไม่เป็นแบบนี้กับใครนะ”

“แกยงัรูจั้กพีช่ายแกไม่ดพีอมากกว่า คนเราอยู่บ้านเป็นอย่าง 

นอกบ้านเป็นอีกอย่างมีถมไป”

“ถ้าแกได้รูจ้กัพีท่พัจรงิๆ แกจะรูว่้าพีช่ายฉนัเป็นคนน่ารกัและ

อบอุ่นมากกก...” คนบอกลากเสียงยาวอย่างน่าหมั่นไส้

“ไปหลอกเด็กที่อื่นเหอะ” 

ดาวหัวเราะประโยคที่ฟังดูเหมือนที่พี่ชายเธอพูดไม่มีผิด

“แล้วนี่ให้ฉันกับเพื่อนๆ แวะไปเยี่ยมไหม”

“ไม่ต้องเลย จะมาสร้างความเดือดร้อนให้ฉันมากกว่ามา

เยี่ยมละสิ” เสียงหัวเราะดังคลอมา “แล้วก็ไม่ต้องไปบอกพวกมัน 

เดี๋ยวได้เป็นห่วงจนวุ่นวายไปหมด”

“ก็รู้นี่หว่าว่าเพื่อนเป็นห่วง โดยเฉพาะเพื่อนที่ชื่อตุลย์” ดาว

บอก ขณะที่อินถอนหายใจอย่างหนักใจ “ถามจริง แกรู้ไหมว่ามัน

คิดยังไงกับแก”

“ดูไม่ออกก็โง่แล้ว แสดงออกชัดเจนขนาดนั้น”

“ไม่คิดจะเปิดใจให้มันหน่อยเหรอ แกก็ไม่ได้รังเกียจมันเสีย

หน่อย”

“ไม่ได้รังเกียจ แต่ก็ไม่ได้รัก คนอย่างฉันอยู่คนเดียวดีท่ีสุด

แล้ว” 

ดาวถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน เป็นอีกครั้งที่เธอพยายาม

ช่วยให้เพ่ือนคนนีเ้ปิดใจรบัใครเข้าไปในชวีตินอกเหนอืจากความเป็น

เพื่อนบ้าง แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อความพยายามนี้ยังคง

ไม่เป็นผลท้ังๆ ทีเ่ธอพดูแบบนีก้บัเจ้าตัวมาต้ังแต่ตอนสนทิกนัใหม่ๆ 

ด้วยซ�้า ดาวจึงเปลี่ยนเรื่องพูดคุย และไม่ลืมก�าชับให้เพื่อนกินข้าว

และกินยาให้ตรงเวลาก่อนจะวางสายไป
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หลังจากยาออกฤทธิ์ได้ไม่นาน อินก็ล้มตัวลงนอนบนโซฟา 

ตัวยาวหน้าโทรทัศน์ กว่าจะตื่นอีกทีก็ตอนที่เสียงกริ่งหน้าประตู 

รั้วบ้านดังขึ้นนั่นแหละ คนตัวเล็กยันตัวลุกขึ้นน่ังอย่างยากล�าบาก 

ยกมือข้างที่เป็นอิสระข้ึนลูบหน้าลวกๆ ก่อนดวงตากลมโตจะมอง

เลยไปยงันาฬิกาบนผนงัทีบ่อกเวลาหกโมงเยน็แล้ว แสดงว่าเขานอน

ไปร่วมครึ่งค่อนวัน ใช้เวลาเรียกสติไม่นานเขาก็ลุกขึ้นมองออกไป

นอกรั้วไม้เตี้ยๆ หน้าบ้าน เห็นร่างสูงคุ้นตายืนอยู่พร้อมของพะรุง-

พะรงัเตม็สองมอื อนิออกไปเปิดประตรูัว้ให้อกีฝ่ายทนัททีีเ่หน็ ทัง้ที่ 

ในใจนึกคาดโทษเพื่อนสาวที่ย�้านักย�้าหนาแล้วว่าอย่าไปบอกใคร 

ว่าเขาก�าลังป่วย

“ดาวบอกตุลย์เหรอ” 

อนิทกัหลงัจากทีอ่กีฝ่ายวางข้าวของท่ีหิว้มาลงบนโต๊ะกินข้าว

หน้าห้องครัว ชายหนุ่มหันกลับมามองเขาด้วยสายตาไม่พอใจเล็ก

น้อย ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นแววน้อยใจลึกๆ 

เขาไม่ได้เจอตุลย์เลยหลังจากวันรับปริญญา เพราะต่างฝ่าย

ต่างยุ่งกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ตอนนี้ตุลย์ต้องรับช่วงต่อร้าน

อาหารท่ีสืบทอดมาจากพ่อแม่ จึงท�าให้ชายหนุ่มดูเหน็ดเหน่ือย

มากกว่าทุกครั้งที่เคยเจอ ถึงกระนั้นใบหน้าคมกับผิวสีแทนของ 

เจ้าตัวก็ยังท�าให้ตุลย์ดูดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

“ถ้าดาวไม่โทร. ไปบอก อินก็ไม่คิดจะบอกตุลย์ใช่ไหม” 

คนตัวเล็กก้มหน้าส�านึกผิดที่ท�าให้อีกฝ่ายเป็นห่วง

“ขอโทษ เราคิดว่าตุลย์ยุ่งๆ เรื่องงานที่บ้าน แล้วอีกอย่างเรา

กไ็ม่ได้เป็นอะไรมาก เดีย๋วหมอนดัดอูกีรอบก็แกะผ้ายืดออกได้แล้ว” 

อินบอกยิ้มๆ อย่างไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างที่ปากว่า

“ถึงจะยุ่งยังไงตุลย์ก็ยังมีเวลาส�าหรับอินเสมอนั่นแหละ” 
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อินรู้ดีว่าอีกฝ่ายก�าลังสื่อถึงอะไร เขาจึงเปลี่ยนเรื่องโดยการ

ค้นถุงที่ตุลย์ถือเข้ามาอย่างสนใจใคร่รู้เต็มที จนคนที่พยายามแสดง

ความรู้สึกออกมาต้องล้มเลิกความตั้งใจเดิม 

“ยกูบัสองกร็ูเ้รือ่งอนิเหมอืนกนั แต่มันไม่ว่างมาเย่ียม เลยให้

ตุลย์ซื้อของมาฝาก”

อินพยักหน้ารับ รู้ดีว่าเพื่อนสองคนท่ีเอ่ยถึงน้ันก�าลังอยู่ใน

ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว เนื่องจากยูเพิ่งเปิดบริษัทโพรดักชันเฮาส์ท�า

ส่ือด้านโฆษณาได้ไม่นานโดยมีสองเป็นหุ้นส่วน แต่เมื่อเห็นขนมที่

พวกมันไหว้วานให้ตุลย์ซื้อมาฝาก เขาก็คิดว่าหลังจากน้ีคงต้องส่ง

ข้อความไปขอบคุณพวกมันเสียหน่อย

“ตลุย์ให้ทีร้่านท�าอาหารมาหลายอย่าง ถ้าอนิกนิไม่หมดกเ็กบ็

เข้าตู้เย็นไว้ พอจะกินก็เอามาอุ่นไมโครเวฟก่อน”

“แล้วนีง่านทีร้่านไม่ยุง่แล้วเหรอถงึมาหาเราได้” ว่าพลางหยิบ

หมูทอดที่ส่งกลิ่นหอมในถุงขึ้นมาใส่ปากค�าหนึ่ง

“ก็ยังยุ่งๆ อยู่ ช่วงนี้ป๊ากับม้าไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆ 

เขาด้วย ตุลย์เลยต้องคอยดูแลร้านแทนทั้งหมด”

“งั้นตอนนี้ที่ร้านก็ไม่มีคนดูแลน่ะสิ”

“เราฝากให้ผู้จัดการร้านดูแลก่อน แต่เดี๋ยวเราต้องกลับไปอีก

ที” 

อินพยักหน้ารับ ก่อนจะเดินไปหยิบน�้าเปล่าขวดเล็กออกมา

จากตู้เย็นแล้วส่งให้เพื่อน ส่วนของตัวเองหยิบเอาเหยือกมาเท 

น�้าเปล่าใส่แก้วแล้วยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมด 

ทุกอย่างอยูใ่นสายตาของตุลย์โดยตลอด อนิไม่แม้แต่จะเรยีก

ให้เขาเปิดขวดน�า้ให้ แต่เจ้าตวัเลอืกทีจ่ะดืม่น�า้จากเหยือก ท้ังท่ีปกติ

แล้วเวลาเขามาบ้านอิน จะเห็นว่าคนตัวเล็กเลือกดื่มน�้าจากขวดมา
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ตลอด ตุลย์รู้ดีว่าอินไม่ได้คิดกับเขาเกินเลยกว่าความเป็นเพ่ือน 

เพราะคนตัวเล็กเคยพูดคุยเรื่องนี้กับเขาอย่างจริงจังแล้วตั้งแต่ตอน

ปีสาม ทว่าเป็นเขาเองทีด่ือ้ดงึจะอยูต่รงนี ้ในเมือ่อกีฝ่ายยังไม่มใีคร 

เขาก็มีความหวังที่จะกลายเป็นใครคนนั้น 

“อนิไปอยูบ้่านตุลย์ก่อนดไีหม อยูค่นเดยีวแล้วมอืเป็นแบบน้ี

จะท�าอะไรถนัดเหรอ”

“ถนดัส ิมอืขวาเรายงัใช้การได้ดนีะอย่าลมื” คนป่วยบอกด้วย

เสียงกลั้วหัวเราะ

“ป๊าม้าตุลย์ไม่ว่าหรอกถ้าคนที่ไปอยู่เป็นอิน”

“ไม่เป็นไรจริงๆ เราอยู่ได้สบายมาก งานที่ต้องส่งก็ท�าครบ

หมดแล้ว ดีซะอีก ถือว่าได้พักด้วย”

“ถ้าอย่างนัน้ตุลย์จะเข้ามาหาบ่อยๆ...” ยังไม่ทนัพดูจบ อนิก็

ยกมือขึ้นห้ามเสียก่อน

“ตุลย์ไปท�างานเถอะ ไม่ต้องเป็นห่วง เราไม่ได้อ่อนแอขนาด

นั้น” คนฟังตั้งท่าจะเถียงต่อ “เอาเป็นว่าถ้าเราล�าบากในการใช้ชีวิต

จริงๆ เดี๋ยวเราโทร. บอกดาวมันเอง เพราะขานั้นว่างงานอยู่แล้ว”

“รับความหวังดีของตุลย์ไม่ได้เหรออิน” 

ดวงตาสั่นไหวของตุลย์มองมายังเขาน่ิงๆ อินเม้มปากแน่น

อย่างอดึอดั เขาไม่ชอบสถานการณ์แบบนีเ้ลย ถ้าเลอืกได้จรงิๆ เขา

ไม่อยากให้เพือ่นมาคดิอะไรแบบนีก้บัเขา อยากให้พวกเขายงัคงเป็น

เพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิม

“ถ้าในฐานะเพื่อนเรายินดีรับเสมอ แต่ถ้าในฐานะอื่น...เรา

เคยบอกเรื่องนี้กับตุลย์ไปแล้ว” 

ร่างสูงยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินไปชั่วขณะ ไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่

ครัง้เขากย็งัท�าใจยอมรบัเรือ่งนีไ้ม่ได้ แต่เมือ่เหน็ท่าทางเสียใจไม่ต่าง
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กันของคนตัวเล็ก ตุลย์ก็เลือกที่จะยิ้มออกมาแม้เป็นรอยย้ิมที่ฝืน

มากก็ตาม

“ถ้าอย่างนั้นตุลย์ไม่รบกวนอินแล้วดีกว่า มีอะไรก็โทร. บอก

ดาวมันนะ”

“อืม้ ขอบคณุนะตลุย์ส�าหรบัทกุๆ อย่าง แล้วกข็อโทษอกีครัง้”

“อินพูดค�านี้บ่อยเกินไปแล้วรู้หรือเปล่า” ตุลย์หัวเราะเบาๆ 

“อย่าลืมล็อกบ้านดีๆ ล่ะ”

อนิพยกัหน้ารบัก่อนจะเดนิไปส่งเพือ่นขึน้รถกลบั เขายืนมอง

รถยนต์คันนั้นเคล่ือนตัวออกไปจนลับตาแล้วจึงถอนหายใจด้วย

ความหนักใจ เขาไม่ได้ปฏิเสธเพื่อนเพราะอีกฝ่ายเป็นผู้ชายเหมือน

กันกับเขา เพราะอันที่จริงแล้วหากย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเริ่มมี

ความรักคร้ังแรก มันก็มาจากการที่เขาไปแอบชอบรุ่นพี่ที่เป็นนัก

บาสเกตบอลของโรงเรยีนเหมอืนกนั เพยีงแต่เขาไม่มคีวามรูสึ้กแบบ

นั้นกับเพื่อนอย่างตุลย์ รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเขาใน

ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ท�าให้เขาต้องมาใช้ชีวิตตัวคนเดียว มันจึง

ท�าให้เขากลัวการสญูเสยี กลวัการผกูติดและผกูพนักบัใครสกัคนเกนิ

กว่าจะท�าใจได้หากวันหนึ่งเขาหายไปตลอดกาล 

เพราะอนัทีจ่รงิแล้ว...เขาไม่ได้เข้มแข็งอย่างท่ีใครเข้าใจหรอก

ขณะเดียวกันทัพก็ก�ำลังง่วนอยู่กับเคสคนไข้ที่เพื่อนหมอ

อีกคนเข้ามาปรึกษาหาแนวทางการรักษา คนไข้รายนี้ถูกส่งตัว 

เข้ามายังห้องฉุกเฉินจากการพยายามกินยาฆ่าตัวตาย หลังจาก 

ล้างท้องจนอาการปลอดภัยแล้วก็ถูกส่งต่อมายังหมอกานต์ให้เป็น

แพทย์ผู้รับผิดชอบเคสนี้ต่อ ทว่าหลังจากตรวจส่วนอื่นๆ รวมถึง

ประวัติการรักษาเดิมซึ่งคนไข้เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย กานต์ก็มา
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ขอค�าปรึกษาจากเพื่อนร่วมรุ่นอย่างทัพซึ่งเป็นแพทย์อายุรกรรม

เฉพาะทางด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เพื่อหาแนวทางการ

รักษาต่อไป

“ส่งเคสนีม้าให้ฉันดแูลต่อกไ็ด้” ทพัอ่านประวตักิารรกัษาของ

คนไข้เพศหญิงที่เข้ารับการรักษาที่นี่มาโดยตลอด ทว่ากลับย้าย 

โรงพยาบาลไปเม่ือสองปีก่อน ซ่ึงเป็นช่วงที่เขาเพิ่งมาประจ�าที่ 

โรงพยาบาลแห่งนี้พอดี

“ฉันดูแลได้ แต่ประเด็นที่อยากให้แกดูนอกเหนือจากการ

รักษาเบาหวานของคนไข้แล้วยงัมอีกีส่วน” กานต์เปิดอกีไฟล์หนึง่ขึน้

มา เป็นผลการตรวจเลอืดทีเ่ขาเพิง่ได้รบัมาเมือ่ครูก่่อนจนเกิดความ

สงสัย จนต้องมาปรึกษาเพื่อนที่ใครต่างก็รู้ว่าเป็นนักศึกษาแพทย์

เกียรตินิยม

ทัพกวาดตาอ่านไฟล์เอกสารนั้นอย่างตั้งใจ ก่อนที่คิ้วเข้มจะ

ขมวดเข้าหากัน แล้วมองไปยังเพื่อนผู้เป็นแพทย์เจ้าของไข้ 

“สารปรอท”

“แน่นอนว่าไม่ได้มาจากสิ่งที่คนไข้ทานเข้าไปเพ่ือหวังฆ่าตัว

ตายแน่ๆ เพราะสาเหตทุีถ่กูส่งมาโรงพยาบาลคอืทานยาในปรมิาณ

มากเกนิไป แล้วยาทีต่รวจพบกไ็ม่มสีารตวันีอ้ยูอ่ย่างแน่นอน” กานต์

เล่าด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียด “หลังจากที่คนไข้ถูกส่งตัวเข้ามารักษาก็

มตี�ารวจตามมาท�าคด ีเนือ่งจากมพีลเมอืงดโีทร. แจ้ง 191 ว่าพบเหน็

เธอนอนหมดสติอยู่กลางทาง”

“แกก�าลังสงสัยว่าคนไข้ได้รับสารชนิดนี้มาจากไหน”

“และตัง้แต่เมือ่ไหร่ด้วย เพราะทีต่รวจดทูกุอย่างแล้ว ดเูหมอืน

ว่าโรคเบาหวานของคนไข้ก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ผลการ

จ่ายยาครั้งล่าสุดเมื่อสองปีก่อนจากทางโรงพยาบาลเราบ่งบอกว่า
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คนไข้ต้องได้รบัการฉีดอนิซูลิน แต่เพราะประวตักิารรกัษาหายไปถึง

สองปี ฉันเลยถามสามีคนไข้ แต่ทางนั้นกลับตอบไม่ได้ว่าปัจจุบัน

ปริมาณอินซูลินที่ฉีดเข้าไปคือเท่าไหร่”

“มีญาติของคนไข้หลายคนที่ไม่รู ้เรื่องนี้เพราะคิดว่าคนไข้

จัดการดูแลตัวเองได้ อีกอย่างเดี๋ยวนี้เข็มที่ใช้ฉีดอินซูลินก็มีแบบ

ปากกา ซึ่งคนไข้สามารถฉีดเองได้ในกรณีที่ไม่มีญาติช่วย แต่ที่จริง

แล้วญาตจิะต้องดแูลเรือ่งการจดัยารวมถงึการดแูลในส่วนอืน่ๆ ด้วย 

มหีลายเคสท่ีคนไข้ชอ็กแล้วญาติกใ็ห้ค�าตอบเรือ่งการทานยากบัหมอ

ไม่ได้”

“ไม่รู้ว่าฉันคิดมากไปไหม แต่ฉันอยากให้แกได้เจอสามีของ

คนไข้สักครั้ง แล้วแกจะเข้าใจว่ะทัพ”

“หมายความว่ายังไง”

“ฉันก�าลังกลัวว่า เรื่องสารปรอทในร่างกายคนไข้จะเกิดจาก

การวางยาเพื่อหวังฆ่าให้ตาย”


