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คํานําสํานักพิมพ์

คนอ่านที่ถือหนังสือเรื่อง  เนื้อคู่ครับ มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลย!  

ของ  “สามหนึ่งสองหนึ่ง”  อยู่ในมือขณะนี้ คงจะเคยได้ยินคำว่า Rainverse  

กันมาบ้างแล้ว เรนเวิร์สเป็นจักรวาลสมมติที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของ 

คนสองคนซึ่งมี “ฝน” เป็นตัวสำคัญในการเชื่อมโยงเขาทั้งคู่ค่ะ

สำหรับเรื่องนี้จะเล่าเกี่ยวกับคนสองคนที่มีอาการหูดับทุกครั้งเวลา 

ฝนตก คนหนึ่งรู้สึกรำคาญเหลือเกินเวลาที่โลกเงียบงัน แต่อีกคนกลับ 

ชอบช่วงเวลาที่โลกใบนี้ไร้ซึ่งเสียงใด  ๆ และเพราะแบบนี้เองจึงทำให้ “อดิน”  

หลกีเลีย่งทีจ่ะเจอกบั “วรณุ” มาโดยตลอด แตใ่ครจะหลบหนชีะตาทีค่นบนฟา้ 

กำหนดมาได้กันล่ะ หากอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวของพวกเขาจะดำเนินต่อไป 

อย่างไร เตรียมร่มให้พร้อมแล้วเปิดหน้าถัดไปเพื่อพบกับพวกเขากันเลยค่ะ
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เจ้าของนามปากกาน้องหมี
ในกระป๋องแป้ง

บทที่ 1

ซ่า
ชายหนุม่ในเสือ้เชิต้สอีอ่นสบาย ๆ มองเงาเลอืนรางของตวัเองทีส่ะทอ้น 

อยู่บนกระจกของประตูรถ ผมสีดำตัดสั้นอย่างเรียบร้อย เครื่องหน้าได้ 

สัดส่วนประณีต คิ้วโก่งโค้งรับกับเบ้าตาและจมูกโด่ง แพขนตาสีดำงอนยาว  

คนคนนี้เกือบจะเป็นผู้ชายหน้าหวาน ถ้าไม่ติดตรงแววตาสีเข้มเยือกเย็น 

เคร่งขรึม เจ้าของเงาในกระจกนวดคลึงเนื้อหว่างคิ้ว ดวงตาเลื่อนไปมอง 

หยาดฝนที่กำลังตกกระหน่ำลงมาจากฟากฟ้า เสียงคำรามของพายุดังลั่น  

ราวกับว่ารถยนต์กำลังขับผ่านน้ำตกยักษ์จากสวรรค์

ทว่า ‘วรุณ’ กลับไม่ได้ยิน

เขาไมไ่ดย้นิเสยีงฝนตกมาสามปแีลว้…ไมส่ ิ เขาไมไ่ดย้นิเสยีงอะไรเลย 

เวลาฝนตกมาสามปีแล้ว

ในวันฝนตก เสียงเดียวที่เขาจะได้ยิน…คือเสียงของผู้ชายคนหนึ่ง 

ที่หมอดูบอกว่าเป็นเนื้อคู่ของเขา

และมันก็ค่อนข้าง…

น่ารำคาญ

ตอนที่เขาเริ่มมีอาการหูดับในช่วงเวลาฝนตก ที่บ้านพาเขาไปรักษา 
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กบัแพทยเ์กง่ ๆ หลายคน แตท่วา่ไมม่แีพทยค์นไหนสามารถรกัษาอาการหดูบั 

ในช่วงเวลาฝนตกได้เลย ครอบครัวจึงพาเขาไปหาหมอดูประจำตระกูล  

หมอดูบอกว่า เป็นเพราะเขาเป็นลูกที่พ่อกับแม่ไปขอกับพระพิรุณ เขาเป็น 

ลูกชายคนโตของบ้าน พ่อกับแม่มีลูกยากมาก ไม่ว่าจะใช้วิธีทางการแพทย ์

แบบไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จ พ่อกับแม่ของวรุณจึงหันไปพึ่งหมอดู 

ประจำตระกูลทางฝั่งพ่อ หมอดูแนะนำให้ไปขอลูกกับพระพิรุณ เขากับ 

น้องสาวจึงได้ออกมาลืมตาดูโลก

เหตุที่วรุณมีอาการหูดับในวันฝนตก  นั่นหมายถึงว่าสายใยแห่ง 

โชคชะตาระหว่างเขากับเนื้อคู่ได้มาบรรจบกันแล้ว

เขาต้องเคยเจอ เคยพูดคุย หรือเคยเดินเฉียดกับเนื้อคู่มาก่อน

และ ‘เสียง’ ที่เขาได้ยินนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้ยินทุกครั้งที่ฝนตก

บางครั้งในวันฝนตกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย…เหมือนอย่างเช่น 

วันนี้

ส่วนเวลาที่เขาได้ยิน  ‘เสียง’  ของเนื้อคู่ก็จะเหมือนกับการปาลูกบอล 

ลงบนผ้านวมนุ่ม เขาได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถสื่อสารกับอีกฝ่ายได้ ซ้ำเนื้อคู ่

ก็เหมือนจะไม่ได้ยินเสียงของเขา

‘เสียง’ ที่ได้ยินเป็นบางครั้งในวันฝนตกจะมาในรูปแบบของคำบรรยาย 

ยืดยาวที่พอนั่งฟังไปเรื่อย  ๆ สมองของเขาก็จะจินตนาการว่ากำลังนั่งชม 

ภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่องหนึ่ง

เขาเคยนำเรื่องการได้ยินเสียงฝ่ายเดียวไปเล่าให้หมอดูฟัง คำตอบ 

ทีไ่ดร้บัคอืเพราะจติวญิญาณของเขามาจากพระพริณุ สมัผสัพเิศษนีย้อ่มตอ้ง 

ลึกซึ้งมากกว่าเนื้อคู่ของเขาที่เป็นคนธรรมดา

หากต้องการติดต่อสื่อสารกับอีกฝ่ายในวันฝนตก

ตัวตนของเนื้อคู่ในใจเขาต้องไม่คลุมเครือ

แต่จนถึงวันนี้วรุณก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อคู่ของเขาเป็นใคร

วรณุเอนหลงัพงิกบัเบาะดว้ยทา่ทผีอ่นคลาย เขาหลบัตา รูส้กึสบายห ู

อย่างน้อยครั้งที่จะหาโอกาสได้

ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์แฟนตาซีที่ปรากฏอยู่ในสมอง 
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ของเขานัน้เปน็เรือ่งของแหวนสองวง แหวนวงหนึง่อยูบ่นโลกใบนี ้ สว่นอกีวง 

อยู่บนโลกคู่ขนาน  คนที่สวมแหวนสองวงนี้จะไม่สามารถถอดออกได้   

จนกว่าพวกเขาจะได้แต่งงานกันภายใต้พิธีศักดิ์สิทธิ์ ฟังดูเหมือนโรแมนติก 

แต่เบื้องหลังของแหวนสองวงนี้เรียกได้ว่าน่าขนลุกขนพอง

มันถูกเรียกว่า ‘แหวนชะตาเลือด’

ช่วงแรก  ๆ  ของเนื้อเรื่องเป็นการผจญภัยเรียนรู้โลกคู่ขนาน สดใส 

น่าตื่นเต้น แต่พอความจริงของแหวนถูกเปิดเผย เนื้อเรื่องครึ่งหลังก็มีแต่ 

การฆ่าฟันและช่วงชิง หลังจากเรื่องนี้จบได้ไม่นาน เรื่องใหม่ก็มาทันที…

คราวนี้เป็นเรื่องของไข่มังกรกับเด็กหนุ่มคนหนึ่ง…

สุดจะทนเลยจริง ๆ 

วรุณถอนหายใจเล็กน้อย เขาเปิดเปลือกตาแล้วทอดมองผ่านไหล่ 

คนขับรถไปยังรถยนต์บนท้องถนนตรงหน้าที่ดูเลือนรางภายใต้ม่านน้ำบน 

กระจกหน้ารถ

เขากำลังกลับบ้าน

โทรศัพท์มือถือที่อยู่ตรงที่วางแขนสั่น  วรุณหยิบมันขึ้นมาดู… 

เป็นข้อความจากวาริน น้องสาวของเขา

วารินถิ่นน้องต่าย : พี่วรุณ ตอนนี้ฝนตก วาว่าพี่ต้องไม่ได้ยินเสียง 

แน่เลย วาเลยส่งข้อความมาหาพี่ เหมือนเมื่อวานพี่บอกว่าวันนี้พี่จะไป 

กินข้าวกับเพื่อนแถวสุขุมวิทใช่ไหม ขากลับพี่แวะศูนย์สิริกิติ์ให้วาได้เปล่า  

คือตอนนี้วากับเพื่อนติดฝนอยู่ในตึกเรียนพิเศษยังออกไปไหนไม่ได้เลย  

T^T

วรุณ : มีอะไรล่ะ ทำไมต้องรีบขนาดนั้น

วารินถิ่นน้องต่าย  : คือว่านักเขียนที่วาชอบเขาจะมาแจกลายเซ็น 

ที่งานหนังสือใหม่ต้อนรับปีใหม่ตอนสองโมงถึงสี่โมง แล้วนี่มันสามโมง 

แล้วอ่าพี่วรุณ วากลัวไปไม่ทัน พี่วรุณไปให้วาหน่อยได้ไหมคะ

วารินถิ่นน้องต่าย : *อิโมจิช้อนตาออดอ้อน*
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วรุณอยู่ใกล้กับสี่แยกอโศกพอดี เขาจึงตอบตกลง หลังจากนั้น 

วรุณก็ได้รับสติกเกอร์ส่งจุ๊บมาจากวารินอย่างท่วมท้น

วรุณโตกว่าวารินแปดปี ตอนนี้เขาอายุยี่สิบห้า ส่วนวารินอายุสิบเจ็ด  

กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า

รถยุโรปเลี้ยวเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก แน่นอนว่าบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้  

ทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงแน่นขนัดไปด้วยรถยนต์

วรุณอดทนรอในรถอย่างใจเย็นจนเวลาล่วงไปสามโมงครึ่ง รถยนต์ 

ก็ยังไม่สามารถเข้าไปในลานจอดรถของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้

ฝนหยุดตกพอดี

โลกทั้งใบกลับมาส่งเสียงอีกครั้ง วรุณตัดสินใจลงจากรถ และบอก 

กับคนขับรถว่าหลังจากเสร็จธุระแล้วเขาจะโทร.หา อากาศข้างนอกเย็น 

เป็นพิเศษเพราะมีฝนตกในช่วงที่กรุงเทพมหานครมีลมหนาวมาเยือนพอดี  

วรุณเดินหลบแอ่งน้ำอย่างคล่องแคล่ว  เขาเป็นคนขายาวและเดินเร็ว  

ไม่ถึงสิบนาทีวรุณก็เข้ามาในอาคาร  เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู 

รายละเอียดที่วารินส่งมาให้ทางแชต

ทันทีที่วรุณเห็นชื่อหนังสือ เซลล์ทุกส่วนในร่างกายของเขาก็หยุด 

ทำงาน

วารินถิ่นน้องต่าย : เรื่องนี้ ๆ แหวนชะตาเลือด

วารนิถิน่นอ้งตา่ย : เลม่ 5 พรอ้มบอ็กซน์ะพีว่รณุ! อยา่ลมืขอลายเซน็ 

ให้วาด้วยยย *อิโมจิช้อนตาออดอ้อน*

แหวนชะตาเลือด…

หัวใจของวรุณเต้นระรัว มือไม้ของเขาพลันชื้นไปด้วยเหงื่อ ราวกับ 

ความสงสัยผลักดันให้หูตาของเขาไวขึ้น เขาเข้าไปในฮอลล์จัดงาน มองหา 

ที่ตั้งของบู๊ธสำนักพิมพ์ไม่นานก็เจอ ตัวบู๊ธสำนักพิมพ์เรียกได้ว่าใหญ่ 

สะดุดตา แต่ก็ยังไม่เท่ากับจำนวนคนยาวเหยียดที่กำลังต่อแถวเพื่อขอ 

ลายเซ็นนักเขียนคนหนึ่ง
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วรุณหรี่ตามองแถวตรงนั้น ก่อนจะรีบเดินไปที่บู๊ธแล้วซื้อหนังสือ 

เรื่องแหวนชะตาเลือดเล่มห้าพร้อมกล่อง หลังจากนั้นก็มายืนต่อแถว 

ยาวเหยียดที่เห็นเมื่อครู่นี้ และวรุณก็เป็นคนสุดท้ายที่ทีมงานอนุญาตให้ 

ต่อแถวเพื่อขอลายเซ็น

ฉิวเฉียด

หนังสือเล่มสุดท้ายของชุดสอดอยู่ในกล่อง ในระหว่างที่ยืนต่อแถว 

วรุณก็แกะซีลออก เขาหยิบหนังสือขึ้นมา  ส่วนกล่องก็เอาแขนหนีบไว้ 

ข้างลำตัว วรุณพลิกอ่านคำโปรยบนปกหลังของหนังสือ

เมื่อความจริงของแหวนแห่งราชวงศ์กษิฏาถูกเปิดเผย แหวนที่อยู่ 

เคียงข้างรับใช้ราชวงศ์มาอย่างยาวนาน แหวนที่คอยเลือกเฟ้นคู่ครองให้ 

กษัตริย์แห่งดินแดนสีทองแห่งนี้มาหลายร้อยป ี แหวนที่ทุกคนต่างสรรเสริญ  

แท้จริงแล้วต้องแลกมาด้วยการสังเวยหลายร้อยชีวิต องค์รัชทายาทมาถึง 

ทางแยกของราชวงศ์…

ทันทีที่วรุณอ่านคำโปรยนั้น เขาเหมือนล่วงรู้ตอนจบของนิยายว่า 

จะเป็นอย่างไร

ทั้งคำว่า  ‘แหวนชะตาเลือด’ ทั้งคำว่า  ‘กษิฏา’ ล้วนแล้วแต่เคยผ่าน 

เข้ามาในสมองของเขาทั้งสิ้น

วรุณพลิกกลับไปที่ปกหน้า เขาดูนามปากกาของนักเขียนคนนี้

น้องหมีในกระป๋องแป้ง

วรุณคล้ายกับกำลังจมลงไปในมหาสมุทรแห่งภวังค์ เลือดในกาย 

สูบฉีด  นิ้วมือยามที่ เปิดไปยังบทแรกของแหวนชะตาเลือดเล่มที่ห้า 

สั่นเล็กน้อย ทว่าตัวหนังสือที่ปรากฏบนกระดาษนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาเลย  

สติของเขาล่องลอยและสับสน ในวินาทีที่รวบรวมสติได้ก็ถึงคิวของเขาพอด ี 

วรุณวางหนังสือลงบนโต๊ะ เขามองนักเขียนตรงหน้าไม่วางตา คนคนนี้ 

มีเค้าโครงร่างกายเล็กและบอบบาง ใบหน้าถูกเงาของหมวกแก๊ปสีดำและ 

ผ้าปิดปากปิดบังไว้ มีเพียงดวงตากลมโตกระจ่างใสเท่านั้นที่โผล่พ้นออกมา

ในวินาทีที่พวกเขาสบตากัน

โลกทั้งใบพลันหยุดหมุนไปชั่วขณะ
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กริ๊ก

เสียงที่ราวกับเสียงล็อกของแม่กุญแจดังขึ้นในโสตประสาท

วรุณรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อร์ต เขาเผลอกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว

เจ้าของดวงตากระจ่างใสเป็นฝ่ายเลื่อนสายตาหนีโดยหลุบตาลงมอง 

หนังสือบนโต๊ะ  ก่อนหยิบหนังสือมาเปิดหน้าแรก  แล้วถามเสียงนุ่ม  

“ชื่ออะไรครับ”

“วาริน” วรุณบอกชื่อน้องสาว เขามองนิ้วยาวที่เห็นข้อกระดูกชัดเจน 

กำลังขยับปากกาสีดำตวัดเป็นลายเซ็นงดงาม

แม้ว่านามปากกาของนักเขียนคนนี้จะดูน่ารักนุ่มนิ่ม

แต่ลายเซ็นกลับทรงพลังมาก

น้องหมีในกระป๋องแป้งเขียนคำขอบคุณต่อท้ายลายเซ็น ก่อนจะยื่น 

หนังสือคืนให้วรุณ ขาของวรุณเหมือนโดนโคลนดูด เขานิ่งค้างไม่ขยับ 

จนทีมงานของสำนักพิมพ์ต้องเอ่ยเรียกอย่างสุภาพ

วรุณก้มลงมองหนังสือในมือ

ตลอดทางกลับบ้าน แม้ฝนจะหยุดตกแล้ว แต่วรุณก็ไม่ได้ยินเสียง 

อะไรเลย

เขาจมอยู่ในภวังค์อันแสนสับสน

ทันทีที่ถึงบ้าน ‘วาริน’ น้องสาวของเขาซึ่งรออยู่ก่อนแล้วก็วิ่งเข้ามาหาด้วย 

สีหน้าท่าทางตื่นเต้นสุด ๆ 

“ไหน ๆ ๆ ๆ หนังสือวาอยู่ไหน!” เธอกระโดดดีดดิ้นไปมา

วรณุยืน่ถงุหนงัสอืพรอ้มกลอ่งไปใหน้อ้ง เธอเอาไปกอดดว้ยความดใีจ  

ทันทีที่วารินเปิดปกหนังสือและเห็นลายเซ็นของน้องหมีในกระป๋องแป้ง 

เธอกก็รีด๊เสยีงดงัลัน่บา้น “เขาเปน็ผูช้ายผูห้ญงิคะ!?” วารนิถามอยา่งตืน่เตน้ 

เพราะที่ผ่านมานักเขียนคนนี้ไม่เคยเปิดเผยตัวตนเลย

“ผู้ชาย” วรุณขมวดคิ้วเล็กน้อย หลังจากเห็นว่าอารมณ์ของน้องสาว 

เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ววรุณก็เอ่ยปากถามอีกฝ่าย “พี่ขอยืมนิยายเรื่องนี้ 

ตั้งแต่เล่มหนึ่งหน่อยได้ไหม”
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“หา!?” วารินมีสีหน้าประหลาดใจมาก เธอมองพี่ชายอย่างงงงวย  

“ปกติพี่ไม่ชอบอ่านอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอ แถมพี่ยังเคยบอกว่านิยายที่วา 

ชอบอ่านดูไม่ค่อยมีสาระอีก!”

วรุณเงียบไปพักหนึ่ง

เขาคิดหาข้ออ้างจนในที่สุดก็พูดออกไป

“ระหว่างที่ต่อคิวรอขอลายเซ็น  พี่เปิดอ่านแล้วรู้สึกว่ามันสนุกดี  

เลยอยากลองอ่านเล่มหนึ่งดู”

วารินลูบคางอย่างครุ่นคิด ดวงตาสีเข้มเช่นเดียวกับวรุณค่อย  ๆ   

ส่องประกายระยิบระยับมากขึ้นเรื่อย  ๆ “เรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริง  ๆ ทำให้ 

พี่วรุณอยากอ่านได้เนี่ย!” เธอกอดหนังสือกับกล่องเต้นไปมา “ถ้าพี่ได้อ่าน 

ทั้งเรื่อง พี่จะต้องบอกว่าสนุกมากกก เขาเป็นนักเขียนในดวงใจของวาเลย  

เดี๋ยววาไปเอามาให้พี่อ่านเดี๋ยวนี้ละ!”

ว่าแล้ววารินก็วิ่งหายขึ้นไปชั้นสองของบ้าน วรุณเดินตามน้องไปติด ๆ 

อันที่จริงเขาไม่รู้หรอกว่ามันสนุกไหม เพราะเขายังไม่ได้อ่าน ที่วรุณ 

อยากอ่านเพราะต้องการให้แน่ใจว่า เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เหมือนกับที่มา 

ปรากฏอยู่ในโสตประสาทของเขาในวันฝนตกตลอดสามปีที่ผ่านมาหรือไม่

วรุณยืนรอน้องสาวที่หน้าห้องนอน  วารินหยิบแหวนชะตาเลือด 

เล่มหนึ่งถึงสี่ออกมา  เธอยังคงพูดเจื้อยแจ้วอวยนิยายเรื่องนี้ไม่หยุด  

“แล้วพี่รู้ไหม ตอนนี้นักเขียนก็กำลังแต่งเรื่องใหม่อยู่ เขาเอาลงบนเว็บด้วย  

ชื่อมังกรของกวี เรื่องนี้ก็สนุกมากเหมือนกัน”

วรุณชะงักแทบจะทันที เขามองหน้าน้องสาวด้วยสายตาซับซ้อน

“ใช่เรื่องที่ตัวเอกย้ายบ้านกลับไปอยู่ต่างจังหวัด แล้วจู่ ๆ ก็ได้ไข่มังกร 

มาจากมังกรวารีที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ตอนเด็ก ๆ หรือเปล่า”

เด็กสาวตาโตเท่าไข่ห่าน  พยักหน้าหงึกหงักอย่างบ้าคลั่ง  “ใช่!  

ใชเ่ลย! ตอนนีล้งแคส่ามตอน แตส่ามตอนกต็ดิชารต์แลว้!” วารนิหรีต่ามอง 

พี่ชาย “พี่รู้เยอะเหมือนกันนะ”

วรุณเงียบ

เขาหยิบหนังสือจากมือของน้องสาว เอ่ยขอบคุณแล้วเอามันไปเก็บ 
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ไว้ในห้องนอนของตัวเอง

ที่วรุณรู้นั้นไม่ใช่จากการหาข้อมูล แต่เพราะมันเคยมาปรากฏอยู่ใน 

หัวของเขา

วรุณก้มลงมองหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะ

สีหน้าเขาค่อนข้างซับซ้อน

หลังจากที่กินข้าวเย็นและอาบน้ำเสร็จแล้ว  วรุณก็หยิบแหวน 

ชะตาเลือดเล่มหนึ่งขึ้นมา เขาเอนหลังพิงหัวเตียงแล้วเปิดอ่านนิยายด้วย 

นิ้วที่สั่นเล็กน้อย

บทนำ : บุรุษแปลกหน้า

วรุณไม่เคยอ่านนิยายมาก่อน

เขาคิดว่ามันค่อนข้าง…ไม่มีสาระเท่าไร

เมื่อเวลาล่วงเข้าตีสามเสียง  ‘พึ่บ’  ยามหนังสือปิดลงก็ดังขึ้น มันถูก 

วางลงบนโต๊ะข้างหัวเตียงอย่างเบามือ ไฟในห้องดับลง

ห้องทั้งห้องมืดสนิท

ทว่าวรุณไม่อาจข่มตานอนได้

เขาพบว่าเนื้อเรื่องในนิยายเหมือนที่เคยมาปรากฏอยู่ในสมองของเขา 

ทุกกระเบียดนิ้ว

เพียงแต่ว่าพอได้อ่านนิยายแล้วมันมีรายละเอียดต่าง  ๆ  มากมาย 

ที่คนคนนี้น่าจะเพิ่มเติมลงไปในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ตอนฝนตก

และมันสนุกมาก

หรือว่า…

เจ้าของนามปากกา  ‘น้องหมีในกระป๋องแป้ง’  จะเป็นเนื้อคู่ของเขา 

จริง ๆ!?
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โดเนต
บทที่ 2

พรวด!!!
“อี ๋ ไออ้ดนิ! ไอเ้พือ่นชัว่!” ชายหนุม่รา่งสงูหุน่นกักฬีาในชดุนกัศกึษา 

กระโดดหนีไปหลบอยู่หลังหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่ง เขามอง  ‘อดิน’  

ที่พ่นน้ำชาเขียวเลมอนออกมาจากปากด้วยสีหน้ารังเกียจ

อดนิใชห้ลงัมอืเชด็ปากทัง้ยงัสำลกัไมห่ยดุ จนเพือ่นสองคนทีอ่ยูข่า้ง ๆ   

รู้สึกว่าอดินไม่ได้แกล้งเล่นแล้ว จึงเดินเข้าไปใกล้อีกฝ่าย เด็กสาวลูบหลัง 

อดินเบา ๆ 

“อดิน โอเคไหม”

อดินสำลักค่อกแค่กหน้าแดงหูแดงไปหมด เขาโบกโทรศัพท์ในมือ 

ไปมา สูดหายใจเข้าออกอยู่นาน สุดท้ายก็พูดขึ้น

“มีคนโดเนตให้นิยายเรื่องใหม่ห้าพัน!!!”

เพื่อนทั้งสองมองหน้าอดินด้วยสีหน้าตื่นตกใจ เพื่อนผู้ชายอ้าปาก 

กว้างจนแทบจะยัดไข่ไก่เข้าไปได้ทั้งฟอง ในขณะที่เพื่อนผู้หญิงมีอาการ 

จับต้นชนปลายไม่ถูกร่วมอยู่ด้วย

“เฮ้ย!” เจตน์เจ้าของหุ่นนักกีฬาแย่งโทรศัพท์มือถือจากอดินมาดู  

ในขณะที่ภัทรินรู้สึกทำตัวไม่ถูกขึ้นมา เพราะเธอเพิ่งสนิทกับอดินและเจตน์ 
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ตอนเข้ามหาวิทยาลัย ในขณะที่อดินกับเจตน์เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัย 

มัธยมปลาย ดังนั้นภัทรินจึงก้มหน้างุดไม่ชำเลืองมองไปยังโทรศัพท์มือถือ 

ของอดินที่อยู่ในมือเจตน์

“ของจริงว่ะ” เจตน์จิ้มหน้าจอเข้าดูตรงนั้นตรงนี้อย่างไม่เกรงใจ  

ภทัรนิอดไมไ่ด้ ชำเลอืงมองแวบหนึง่กอ่นเลือ่นสายตาไปวางทีอ่ดนิดว้ยความ 

สงสัย ดวงตาของเธอกลมโต ผิวขาวเนียนละเอียด ผมสีเกาลัดยาวประบ่า  

กิริยาท่าทางดูสำรวมเรียบร้อยน่ารัก

“เอ่อ” เธอตะกุกตะกักเล็กน้อย “นิยายของอดินเหรอ”

อดินที่เหมือนเพิ่งถูกของหนักฟาดใส่ศีรษะ พยักหน้ารับทันทีอย่าง 

ไม่คิดปิดบัง

ภัทรินเห็นดังนั้น ใจก็เริ่มชื้นขึ้นมา จึงมีความกล้าเอ่ยถามต่ออีก 

ประโยคหนึ่ง “แต่งแนวไหนเหรอ”

“แฟนตาซีน่ะ”

“โดเนตให้เพื่อนฉันตั้งห้าพันแล้วก็ไม่เขียนข้อความอะไรเลยด้วย!”  

เจตน์ส่งเสียงจิ๊จ๊ะอย่างเสียดายที่เรื่องสนุกมีเพียงเท่านี้

“เขาไม่มีชื่อแอคเคานต์เหรอ” ภัทรินเอ่ยถาม

อดนิมสีหีนา้ประหลาดใจ เขาเอยีงหนา้มองภทัรนิ องศาการเอยีงหนา้ 

ของอดินทำเอาลมหายใจของภัทรินสะดุดไปวินาทีหนึ่ง

อดินเป็นผู้ชายตัวเล็ก สูงเพียงแค่หนึ่งร้อยหกสิบสามเซนติเมตร  

พอ ๆ กับภัทริน ผิวขาวเหมือนน้ำนม คิ้วและดวงตากระจ่างใสแผ่กลิ่นอาย 

ความมีชีวิตชีวาอบอุ่น ยามยิ้มแก้มของเขาจะดูนุ่มนิ่มชวนให้รู้สึกอยากบีบ 

ด้วยความเอ็นดู

ใบหน้าของภัทรินเห่อร้อนขึ้นมาเล็กน้อย

แต่ไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกชอบพออีกฝ่าย

อดินเป็นคนเปิดเผย ตั้งแต่รู้จักกันแรก  ๆ  เธอก็รู้แล้วว่าอดินชอบ 

ผู้ชาย

ดังนั้นที่เธอกำลังเขินอยู่นี้ เพราะเธอใส่ฟิลเตอร์ของหม่ามี้เวลามอง 

อดินต่างหาก!
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ภัทรินได้แอบสถาปนาตัวเองเป็นหม่ามี้ของอดินในใจเงียบ  ๆ  มา 

พักใหญ่ ๆ แล้ว

“ภัทก็แต่งนิยายเหรอ” อดินเลิกคิ้ว ถามยิ้ม ๆ 

ภัทรินคลี่ยิ้มบาง หลุบตาลงต่ำ ส่ายหน้าเบา  ๆ “เปล่า เราอ่านน่ะ”  

กิริยาท่าทางดูเรียบร้อยอ่อนหวาน ทว่าในใจเธอนั้น…

กรี๊ดดด!

อดินยิ้มแล้วก็ยักคิ้วไปด้วยอ่า!

น่ารัก น่ารักมาก ๆ ๆ ๆ 

จิตวิญญาณหม่ามี้กรีดร้องดิ้นไปมา

อดินมีท่าทีตื่นเต้นขึ้นเรื่อย ๆ “อ่านแนวไหน ๆ”

พอได้ยินคำถามนี้ ภัทรินก็ชะงักและเผยสีหน้ากังวลออกมาเล็กน้อย  

เธอกลัวว่าถ้าอีกฝ่ายที่ชอบผู้ชายจริง  ๆ รู้ว่าเธออ่านนิยายแนวไหนขึ้นมา 

จะรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่า จะมองเธอแย่ไหม ในหัวตีกันไปหมด ประดัก- 

ประเดิดอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายภัทรินก็พูดความจริงด้วยเสียงเบาหวิวจนแทบ 

ไม่ได้ยิน “วายน่ะ”

อดินมีสีหน้าประหลาดใจก่อนยิ้ม พลางขยิบตาให้ภัทริน “เคยอ่าน 

เหมือนกัน แต่งดีหลายเรื่องเลยนะ!”

ภัทรินรู้สึกเหมือนการขยิบตาของอดินนั้นทำเอาตาเธอแทบบอด

เห็นไหม อดินของเธอน่ารักจริง ๆ 

ฮือ ๆ 

ขอบคุณที่หนูสอบติดมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ!

“น้องสาวเราก็ชอบอ่านวายนะ” เจตน์ส่งยิ้มให้ภัทริน ภัทรินมีสีหน้า 

ผ่อนคลายมากขึ้น รู้สึกสบายใจขึ้นมาเป็นกอง ตอนแรกนึกว่าจะโดนแขวะ 

หรือไม่ก็แซวซะอีก

เมื่อภัทรินไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอีกต่อไป จึงเริ่มขยับเข้าไปดูนักอ่าน 

ใจดีปริศนาคนนั้น เธอใช้นิ้วสวยที่ทาเล็บสีอ่อนชี้ไปที่มุมหนึ่งบนหน้าจอ

[Varoon]

“เขาชื่อวรุณหรือเปล่า”
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เจตน์คืนโทรศัพท์มือถือให้อดิน “แกต้องไปร่างจดหมายขอบคุณ 

แล้วละ”

อดินพยักหน้าก่อนเก็บโทรศัพท์มือถือใส่ในกระเป๋ากางเกง เขาก้มลง 

กัดหลอดดูดน้ำชาเขียวเลมอนในมือ

พวกเขาเพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จ และตอนนี้กำลังยืนรอลิฟต์ใต้อาคาร 

เรียนเพื่อขึ้นไปเรียนวิชาชีววิทยาคาบบ่ายที่ชั้นหก

วิชาเรียนของปีหนึ่งคณะวิทยาศาสตร์จะไม่หนีจากฟิสิกส์ เคมี  

ชีววิทยาของมัธยมศึกษาตอนปลายเท่าไรนัก แต่ความโหดหินอยู่ที่การ 

เอาเนื้อหาสามปีสมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนใหม่อีกครั้งภายใน 

ปีเดียว

เทอมแรกของพวกเขา สภาพเรียกได้ว่าสะบักสะบอมปางตาย

ดังนั้นเทอมสองซึ่งเริ่มต้นในเดือนมกราคม พวกเขาจึงจะตั้งใจเรียน 

กันตั้งแต่เปิดเทอม

ขณะที่รอลิฟต์ สัมผัสหนัก  ๆ  ของมือใครบางคนก็กดลงมาที่ไหล่ 

ของอดิน อดินเงยหน้าขึ้นมอง ชายรูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาหล่อเหลาแบบ 

เจ้าชายในเทพนิยายกำลังยืนหอบหายใจค้ำศีรษะเขาอยู่ คนคนนี้เคยถูก 

ทาบทามให้เป็นเดือนคณะ แต่เจ้าตัวปฏิเสธ

“ไอ้โชติ!” ทุกคนในกลุ่มร้องเสียงหลง โชติจับไหล่อดินเอาไว้แน่น 

ราวกับต้องการที่พักพิงชั่วคราว เม็ดเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้า

“วนหาทีจ่อดรถตัง้นาน พอไดท้ีปุ่บ๊กร็บีวิง่มาเลย นกึวา่จะสายซะแลว้  

โคตรเหนื่อย” เขากลับไปยืนเหยียดหลังตรง จับคอเสื้อนักศึกษากระพือพัด 

ระบายความร้อนด้านในออกมา

พอลิฟต์มาถึงชั้นล่างสุด นักศึกษาทุกคนที่กลัวไปเรียนสายก็กรูกัน 

เข้าไปในลิฟต์ เมื่อลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นหก ทุกคนก็กรูกันออกมา ดูแล้วคล้าย 

ฝูงปลาที่ถูกเทออกมาจากอวน คณะวิทยาศาสตร์มีด้วยกันเจ็ดร้อยกว่าคน  

ตอนปีหนึ่งทุกคนต้องเรียนวิชาบังคับ เมื่อขึ้นปีสองจึงจะแยกย้ายกันไป 

เข้าเรียนตามภาควิชา

ห้องเรียนสำหรับวิชาบังคับมีขนาดใหญ่กว้างขวางราวกับฮอลล์  
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ประชุมยักษ์เพื่อรองรับนักศึกษาจำนวนมากในแต่ละคาบเรียน

แน่นอนว่าไม่มีการเช็กชื่อ

ที่นั่งในห้องเรียนเป็นแบบขั้นบันได ทำให้เห็นแท่นบรรยายและ 

หน้าจอโปรเจ็กเตอร์ได้ชัดเจน

พวกเขาเลือกที่นั่งแถวบน ๆ 

เจตน์นั่งลงปุ๊บก็วางศอกลงบนโต๊ะ ตั้งท่าจะฟุบหลับ อดินตบไหล่ 

เพื่อนดังปั้ก “มาเรียนเว้ย ไม่ได้มานอน”

เจตน์ตบไหล่เพื่อนคืน “ชีวะฉันฟังไปก็ไม่เข้าหัวหรอก รอแกกับภัท 

ทำสรุปดีกว่า”

“แกเกรงใจภัทบ้าง”

“ภัทจ๋า” เจตน์ยื่นหน้าไปหาภัทรินพลางส่งสายตาปิ๊ง  ๆ พยายาม 

ทำตัวเล็กตัวน้อยให้น่าเอ็นดู อดินโคลงศีรษะอย่างระอา เขาหยิบชีตกับ 

กล่องดินสอขึ้นมาจากกระเป๋าสะพายข้าง

“ไม่มีปัญหาจ้า”  ภัทรินว่ายิ้ม  ๆ  ผู้หญิงในภาคเรียนมีหลายคน  

แต่ภัทรินเป็นผู้หญิงคนเดียวในภาคที่พวกเขาไม่กล้าพูดคำหยาบด้วย

หลังจากอดินหยิบอุปกรณ์การเรียนมาวางบนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว  

เขาก็หยิบเสื้อกันหนาวตัวโคร่งมาใส่ และสวมแว่นสายตา อดินดูกลายเป็น 

เด็กเทพผู้คงแก่เรียนขึ้นมาทันที

จริง  ๆ  แล้วคะแนนของอดินก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเด็กเทพ เขาอยู่ 

อันดับต้น ๆ ของภาควิชา แต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาเทพ

แต่เพราะอดินตั้งใจเรียนและขยัน

พออาจารย์ เริ่มสอน  เจตน์ก็หลับ  อดินกับภัทรินมีสมาธิมาก  

สว่นโชตนิัง่ไถโทรศพัทม์อืถอื ฟงับา้งไมฟ่งับา้ง เขาฟบุหนา้ดา้นขา้งลงบนโตะ๊ 

เปิดกล้องหน้ายื่นแขนออกไป เพื่อให้เพื่อน  ๆ  ที่นั่งเรียงเป็นแถวยาวเข้ามา 

อยู่ในเฟรมได้ครบทุกคน

เจตน์ยังไม่หลับดี เขาหันไปเห็นโชติจึงถามขึ้น “แกทำไรอะ”

“ถ่ายรูปรายงานแฟน”

เจตน์รู้สึกเหมือนจะกระอักเลือดตายตรงนั้น  เขาเมินใส่ โชติ   
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หันกลับมาโอดครวญกับอดิน “ฉันเหงา อยากมีแฟน ไอ้โชติมันทำร้ายฉัน”

“แฟนช่วยแกสอบได้เหรอ”

เจตน์รู้สึกเหมือนโดนทำร้ายหนักขึ้นไปอีก “เขาจะเป็นกำลังใจให้ฉัน 

ตอนสอบ”

ดวงตากลมโตของอดินเลื่อนไปตามข้อความบนหน้าจอโปรเจ็กเตอร์ 

พลางใชด้นิสอกดลายเจา้หญงิดสินยีโ์นต้คำพดูอาจารยล์งไปบนชตี เนือ่งจาก 

เป็นวิชาชีววิทยา อดินจึงพอแบ่งสมองมาคุยเล่นกับเจตน์ได้

“รุ่นพี่บอกว่าปีหนึ่งอย่าเพิ่งมีแฟน เอาตัวเองให้รอดก่อน เดินตาม 

ผู้ใหญ่หมาไม่เห่า เข้าใจปะ”

“หมาไมก่ดัเวย้” เจตนก์ลอกตามองบน “อยา่ไปบอกใครนะวา่แกเปน็ 

นักเขียน”

อดินด่าเพื่อนไปทีหนึ่ง

“แกไม่เหงาบ้างเหรอ”

อดินเหลือบมองเพื่อน “หมาตัวไหนมันบอกว่าจะเอาเกียรตินิยมวะ”

เจตน์ส่งเสียงกระซิก  ๆ “ตอนนั้นฉันมันอ่อนหัด ตอนนี้ฉันซึ้งกับ 

โลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ขอแค่ไม่โดนไทร์ก็พอ แม่งยากฉิบหาย”

อดนิโนต้คำพดูของอาจารย ์ กอ่นเอาปลายดนิสอกดเคาะไปทีช่ตีเรยีน 

ของเจตน์ “ยากก็ตั้งใจเรียนสิโว้ย”

เจตน์เงียบไปพักหนึ่ง “คืนนี้ไปตีบอสปะ”

“ไอ้@$#%เอ๊ย” อดินด่าก่อนพยักหน้า “ได้”

หลังจากนั้นผู้ที่เคยหมายมั่นปั้นมือว่าอยากได้เกียรตินิยมก็หลับ 

เหมือนปลาตายตัวหนึ่ง

เมื่อสิ้นสุดคาบเรียน นักศึกษาก็พากันทยอยเดินออกไปจากห้อง  

เจตน์ตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจพลางหาวจนน้ำตาเล็ด  อดินถอดแว่นเก็บของ 

ทุกอย่างใส่ในกระเป๋า แต่เสื้อกันหนาวตัวโคร่งยังคงอยู่บนตัว เจตน์หยิบ 

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเวลาแล้วเอ่ยปากชวนเพื่อน ๆ 

“ไปกินร้านย่างเนยกันปะ เพิ่งมาเปิดข้างมอ มีคนบอกว่าอร่อยมาก”

ภัทรินมีสีหน้าตื่นเต้น “ร้านนั้นใช่ไหม ที่คนรีวิวเยอะ  ๆ มีแต่คน 
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บอกว่าอร่อย!”

โชติชะโงกหน้าผ่านไหล่เจตน์มาสบตากับภัทริน “ไปสิ แฟนเรา 

ก็เพิ่งบ่นอยากกินพอดีเลย”

เจตน์รู้สึกเหมือนน้ำตาลในเลือดจะขึ้น

อดินคิด ๆ อยู่พักหนึ่ง สุดท้ายก็ตกลง โชติให้พวกเขาล่วงหน้ารีบไป 

จองโต๊ะก่อน ส่วนตัวเขาจะไปรับแฟนที่คณะบัญชี

“เดือนที่ผ่านมาซื้อวัตถุดิบไปเยอะมาก แต่ยอดขายกลับไม่สอดคล้องกัน  

หมายความว่ายังไงครับ”

ผู้จัดการฝ่ายขายอายุประมาณสี่สิบ มีใบหน้าอ้วนกลม พูดอย่าง 

เนิบนาบ มุมปากติดอมยิ้มเล็กน้อย “คุณวรุณต้องถามฝ่ายผลิตครับ”

ผู้จัดการฝ่ายผลิตมีสีหน้าเคร่งเครียด “ที่งานผลิตออกมาไม่ตรง 

ตามเป้า เพราะฝ่ายขายเปิดใบสั่งผลิตช้า”

รอยยิ้มบนใบหน้าผู้จัดการฝ่ายขายหายวับ “ใช่เหรอครับ งานไหน 

ล่ะครับที่ฝ่ายผมเปิดช้า”

วรุณทอดสายตามองผู้จัดการสองคนตรงหน้า เขาเหลือบมอง 

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและบัญชีที่นั่งตัวลีบเล็ก

บรรยากาศในห้องประชุมพลันหนาวเย็นยะเยือกเสมือนมีลมพายุฝน 

สาดซัดกระเซ็น

“ไม่ใช่ว่าพวกเราอยู่บริษัทเดียวกัน ลงเรือลำเดียวกันเหรอครับ”

ประโยคเดยีวทำเอาฝา่ยขายกบัฝา่ยผลติเงยีบกรบิ พวกเขาหนักลบัมา 

นั่งนิ่งมองประธานอายุน้อยตรงหน้าด้วยใบหน้าเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวคล้ำ

วรุณกดหัวคิ้วลง เขาเริ่มซักไซ้ถามอีกรอบหนึ่ง

ระหวา่งเดนิทางกลบัจากบรษิทั วรณุหยบิโทรศพัทม์อืถอืขึน้มา ตวัเลขเลก็ ๆ  

บนหน้าจอบอกเวลาหกโมงสามสิบแปดนาที ดวงตาสีเข้มของวรุณฉายแวว 

ผิดหวังเล็กน้อย

เมื่อเช้าเขาโดเนตให้ ‘น้องหมีในกระป๋องแป้ง’ ไปห้าพันบาท
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ชื่อของเขาขึ้นมาเด่นหราเป็นคนแรกสุดของแถวโดเนตบนหน้านิยาย 

มังกรของกวีในแอปพลิเคชันทันที

แต่เจ้าของนามปากกาไม่เห็นตอบอะไรเขากลับมาเลย

วรุณไม่เคยใช้แอปพลิเคชันนี้มาก่อน หลังจากที่สมัครแอคเคานต์ 

และเขา้ไปทีห่นา้นยิายมงักรของกว ี เขากเ็หน็ปุม่โดเนตใหน้กัเขยีน วรณุลอง 

แตะปุ่มนั้น ปรากฏว่ามันมีช่องให้ใส่ข้อความพร้อมจำนวนเหรียญที่ต้องการ 

โดเนต เขาจึงโดเนตให้อีกฝ่ายไปห้าพันเหรียญโดยที่ไม่ได้พิมพ์ข้อความ 

อะไรแนบไป

ด้วยจำนวนเงินเท่านี้ วรุณคาดหวังว่าอีกฝ่ายต้องรีบตอบขอบคุณ 

กลับมาทันที

แต่ปรากฏว่าไม่ใช่

วรุณหรี่ตาลงอย่างครุ่นคิด

หรือเพราะเขาไม่ได้เขียนข้อความอะไรแนบไปด้วย?

หรือสำหรับน้องหมีในกระป๋องแป้งที่นิยายครองชาร์ตอันดับหนึ่ง 

ในหมวดแฟนตาซี และดังอย่างถล่มทลายแล้วนั้น จำนวนเงินโดเนตนี้ 

น้อยเกินไป?

วรุณรู้สึกว่าเขากำลังเปิดประตูไปสู่โลกใบใหม่ที่ไม่เข้าใจเลยสักนิด

เขากลบัถงึบา้นเกอืบ  ๆสองทุม่ พอพอ่แมเ่ริม่วางมอืจากบรษิทักพ็ากนั 

ไปเที่ยวรอบโลก ตอนนี้อยู่ภูฏานสนุกสนานเพลิดเพลินกันทีเดียว

วรุณเดินไปที่โต๊ะอาหาร เขาเห็นวารินกำลังนั่งชันเข่า บนเข่าวาง 

หนังสือแหวนชะตาเลือดเล่มห้า บนโต๊ะมีบานอฟฟีพายวางอยู่หนึ่งชิ้น  

เธอกินไปอ่านหนังสือไป

ทันทีที่วารินเห็นพี่ชาย เธอก็ยกช้อนขึ้นมาทักทาย “โย่ว ๆ”

พี่ชายส่ายหน้ายิ้ม  ๆ เขาทรุดตัวนั่งลงข้างน้อง  แม่บ้านเข้าครัว 

อุ่นกับข้าวเตรียมยกอาหารมาเสิร์ฟ

วรุณชำเลืองมองหนังสือนิยายในมือน้องสาว ครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ 

ก็เอ่ยปากถามขึ้นมา

“ปกติแล้วเวลาโดเนตให้นักเขียนในเว็บ นักเขียนจะรู้หรือเปล่าว่า 
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ใครโดเนตให้”

วารินขมวดคิ้วเล็กน้อย เงยหน้าจากหนังสือขึ้นมามองพี่ชาย เธอ 

สงสัยแต่ก็ยอมตอบอีกฝ่ายแต่โดยดี “ถ้าพี่ไม่ปิดชื่อก็รู้นะ”

เขาก็ไม่ได้ปิด แถมตอนนี้ชื่อเขานำขบวนอยู่หัวแถวโดเนตด้วยนะ

วรุณเคาะนิ้วลงบนโต๊ะอย่างครุ่นคิด “แล้วปกตินักเขียนเขาตอบ 

กลับมาไหมเวลาที่มีนักอ่านโดเนตให้”

วารินทำท่านึก “ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะ แล้วแต่คน แล้วแต่ 

จังหวะด้วย”

อาหารมาเสิร์ฟพอดี

เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู เปิดเข้าไปในหน้าเพจนิยายมังกร 

ของกวีอีกครั้ง สายตาของวรุณเลื่อนลงไปที่แถวโดเนต

ดวงตาหรี่ลงเล็กน้อย

ชื่อเขาตอนนี้อยู่ที่สอง

ที่หนึ่งแซงเขาไปด้วยจำนวนเงินหกพันบาท พร้อมด้วยชื่อแอคเคานต์

แฟนนิยายเบอร์หนึ่งของคุณน้องหมี

หัวคิ้วของวรุณกดลง

มุมปากกระตุกยิ้มเย็น

เลือดนักสู้ไหลมาที่ปลายนิ้วทันที

วนันีอ้ดนิอาบนำ้นานเปน็พเิศษ เพราะเนือ้ตวัของเขาเตม็ไปดว้ยกลิน่เนือ้ยา่ง 

และเนย เขาเดินออกมาจากห้องน้ำ เส้นผมยังเปียกอยู่ อดินล้มตัวนอน 

บนเตียง รู้สึกพุงยังคับแน่นจากมื้อเย็นที่กินกับเพื่อน ๆ 

“รักนะแต่ไม่แสดงออก ไม่ให้รู้หรอก แอบรู้สึกในใจ…”

เสียงเพลงจากห้องข้าง ๆ ดังทะลุผ่านกำแพงห้องเข้ามา อดินขมวดคิ้ว 

ยันตัวลุกขึ้นเอากำปั้นทุบกำแพงหนัก  ๆ  ไปสองสามที  อีกฝั่งถึงได้เบา 

เสียงเพลงลง

เขากลับมาล้มตัวลงนอนบนเตียงต่อ

สักพักเสียงปิดประตูดังลั่นจากห้องข้าง  ๆ  ก็แทรกเข้ามา ก่อนจะ 
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ตามมาด้วยเสียงบ่นลอย ๆ หน้าห้องที่จงใจให้เขาได้ยิน

“อยู่บ้านคนอื่นแล้วยังจะเรื่องมากอีก”

อดินกลอกตาอย่างรำคาญ คนที่กำลังบ่นอยู่นี้คือลูกพี่ลูกน้องของเขา  

อายุเท่ากัน แต่เรียนคนละมหาวิทยาลัย อดินเป็นคนจังหวัดน่าน สอบติด 

มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ เขาไม่เคยอยู่ไกลบ้านขนาดนี้มาก่อน อย่างมากสุด 

ก็ไปเรียนพิเศษที่เชียงใหม่  เขามีญาติอยู่ที่ เชียงใหม่หลายคน  พ่อแม่ 

จึงไม่ค่อยห่วง แต่กรุงเทพฯมีญาติอยู่แค่คนเดียว พ่อแม่ พี่ชายเป็นห่วง 

เขามาก อยากให้เขาพักอยู่ที่บ้านญาติก่อนสักหนึ่งปีแล้วค่อยย้ายออก

ในขณะที่ เจตน์ที่บ้านซื้อคอนโดให้  เพราะเผื่อน้องสาวเจตน์ใน 

อนาคตด้วย

ส่วนอดินอยู่บ้านญาติได้เทอมเดียวก็อยากย้ายออกจะแย่อยู่แล้ว

อดนิถอนหายใจเลก็นอ้ย เขาปลอบใจตวัเองวา่เหลอือกีแคเ่ทอมเดยีว 

เทา่นัน้กจ็ะไดย้า้ยออกแลว้ อดนิหยบิโทรศพัทม์อืถอืขึน้มา เขาตัง้ใจจะเขยีน 

เรียงความขอบคุณผู้มีพระคุณ แต่อดินก็หวิดเกือบจะทำโทรศัพท์มือถือ 

ร่วงใส่หน้าเมื่อเห็นว่ามีอีเมลแจ้งเตือนว่ามีนักอ่านโดเนตเงินมาให้หกพันบาท!

อาการตกใจของอดินสงบลงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นชื่อคนโดเนต  

อดินกดแคปหน้าจอแสดงเงินโดเนตแล้วส่งเข้าไปในกลุ่มแชตน้องหล้า 

ของอ้ายน่าฮักตี้สุดในโลก

อดิน : หื้อแล้วหื้อเลยเน้อ บ่คืนหนา

ผืนฟ้า : อ้ายต้องถามอดินหนา ว่าคนตี้หื้อห้าปันมันเป๋นไผ

ต้นน้ำ : เออ มันเป๋นไผ มาโดเนตเกิ๋นหน้าเกิ๋นต๋าอ้ายแหน่

อดิน : ก่อนักอ่านผู้มีพระคุณนี้ละ อ้ายกึ๊ดอะหยังกั๋นนิ!?

ผืนฟ้า : ต่อหื้อตั๋วจะชอบป้อจาย ตั๋วก่อต้องปามาป๊ะอ้ายเน้อ

ต้นน้ำ : ซิ่วไปเฮียนตี้เจียงใหม่เลย

อดิน : ขอบคุณสำหรับค่าขนมครับบบ น้องจะเอาไปเปย์ป้อจายตี้ 

มันหล่อ ๆ 
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หลังจากนั้นข้อความจากพี่ชายทั้งสองคนของอดินก็เด้งรัว  ๆ แต่เขา 

เผ่นแน่บออกมาแล้ว เรื่องที่เขาเป็นเกย์ที่บ้านรับรู้และเปิดกว้าง เรื่องนี้ 

ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย คำว่า ‘ครอบครัว’ สำหรับอดินจึงเป็นคำที่ทำให้เขา 

รู้สึกปลอดภัยและสบายใจอย่างแท้จริง

อดินกำลังจะเริ่มร่างข้อความขอบคุณนักอ่านผู้มีพระคุณ

ทว่าวินาทีต่อมาโทรศัพท์มือถือก็สั่น เพราะมีข้อความแจ้งเตือนจาก 

แอปพลิเคชันนิยายและอีเมลเด้งขึ้นมาพร้อมกัน

มีคนโดเนตให้คุณ

หนึ่งหมื่นบาท

“เชี่ย!!!”

อดินแทบจะกลิ้งตกเตียง
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นักอ่านที่ตามจีบนักเขียน
บทที่ 3

หรือว่า  ดวงการเงินของเขาจะเป็นขาขึ้น!?

อดินรีบกดเข้าไปตรวจสอบเงินโดเนต เขาพบชื่อแอคเคานต์คุ้นตา 

ที่มุมล่างขวา

[Varoon]

คราวนี้มีข้อความแนบมาด้วย

[ขอช่องทางติดต่อคุณได้ไหมครับ]

อดินแทบจะสำลักน้ำลาย เขารีบแคปหน้าจอ แล้วสร้างกลุ่มแชตใหม ่

ที่มีแต่เจตน์กับภัทริน เพราะเป็นสองคนที่อยู่ด้วยกันกับเขาในเหตุการณ์ 

ก่อนหน้านี้

อดิน : ทุกคนคิดว่ายังไง *อิโมจิเหงื่อตก*

เจตน์ : *อิโมจิช็อก*

เจตน์ : เลี้ยงฉันเลย!

ภัทริน : เขาอาจจะปลื้มอดินมากก็ได้ *อิโมจิครุ่นคิด*

เจตน์ : เป็นนักอ่านที่อยากจีบนักเขียนอย่างนี้เหรอ

อดิน : อันนี้ก็นิยายเกิ๊น *อิโมจิมองบน*
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อดิน : ปิดโดเนตก่อน

ภัทริน : จะดีเหรออดิน อย่างนี้นักอ่านคนอื่นก็จะโดเนตให้ไม่ได้นะ

อดิน : ปิดชั่วคราวก่อน เกิดพรุ่งนี้โดเนตมาอีกสองหมื่นล่ะ *อิโมจิ 

เหงื่อตก*

เจตน์  : ก็สบายดิ ถ้าแกไม่เอา ฉันจะรับไว้แทน ไม่ต้องเกรงใจ  

สบาย ๆ เพื่อน

อดิน : ฝันไปเถอะ

อดิน  : ว่าจะเขียนขอบคุณยาว  ๆ เจอแบบนี้ ไปไม่เป็น *อิโมจิ 

หน้าน้ำเงินปากสั่น*

ภัทริน : อดินรีบไปปิดโดเนตเถอะ

อดินออกจากหน้าต่างแชตแล้วรีบไปปิดระบบโดเนตของนิยาย 

เรื่อง  มังกรของกวี  ตลอดการเป็นนักเขียน เขาเคยได้รับข้อความแปลก  ๆ  

อยู่บ้าง เช่น

[นิยายสนุกมาก ขอยืมพล็อตไปแต่งบ้างได้ไหม นี่มาขอดี  ๆ  แล้ว 

ก็ให้เถอะ อย่างกนะ]

[ภาษาแปลกมาก มันไม่ควรใช้ภาษาแบบนี้ในนิยายแฟนตาซีปะ  

มันไม่เหมือนภาษาที่เราใช้แต่งนิยายแฟนตาซีของเราอะ มันเหมือนภาษา 

อะไรสักอย่าง แต่เราบอกไม่ถูก คิดว่าไรต์ควรเอาไปปรับปรุงบ้างนะ]

[ตัวละครอื่นออกเยอะไปมั้ยอ่า ให้ตัวเอกเด่นก็พอ  ไม่รู้จะให้ 

ตัวประกอบออกมาทำไมเยอะ  ๆ  ขอฉากสวีตเยอะ  ๆ  ด้วย  เอียนฉาก 

ต่อสู้แล้ว]

ซึ่งอดินมักจะจบปัญหาพวกนี้ด้วยการไม่ใส่ใจ

แต่ครั้งนี้ต่างออกไปมาก ข้อความประหลาดนั้นสะท้อนอยู่ในดวงตา 

สีอ่อนของอดิน

[ขอช่องทางติดต่อคุณได้ไหมครับ]
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หวัคิว้ของวรณุกดตำ่ลงจนเลขาฯสาวทีเ่อาแฟม้เอกสารมาใหถ้งึกบัสะดุง้เฮอืก 

นึกว่าตนทำอะไรผิด เมื่อเห็นว่าประธานไม่ได้สนใจ เธอจึงรีบขอตัวออกไป 

จากห้อง

วรุณมองหน้านิยาย มังกรของกวี ที่ปิดรับการโดเนตไปแล้ว แถมเขา 

ยังไม่ได้รับข้อความตอบกลับจากอีกฝ่าย

หลังจากหนทางการทำความรู้จักเพียงหนึ่งเดียวถูกปิดลง วรุณจึงมา 

นั่งศึกษาแอปพลิเคชันนิยายนี้อย่างจริงจัง แล้วก็พบว่าระบบมีให้ส่งข้อความ 

ไปหานักเขียนได้ด้วย ทว่าปุ่มส่งข้อความไปหานักเขียนกลับซ่อนอยู่ใน 

ที่ที่ค่อนข้างลึกลับ

วรุณเลยเข้าใจผิดมาตลอด เขาคิดว่าต้องติดต่อผ่านทางคอมเมนต์ 

หรือการโดเนตเท่านั้น

ยิ่งอ่านนิยายแหวนชะตาเลือด วรุณก็ยิ่งแน่ใจว่านักเขียนคนนี้คือ 

เนื้อคู่ของเขา

คือคนที่เขาตามหา

คือเจ้าของเสียงเพียงหนึ่งเดียวในวันฝนตกตลอดสามปีที่ผ่านมา

วรุณวางโทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะ ก่อนดึงเอกสารมาตรงหน้าแล้ว 

เริ่มทำงาน

“แกอ่านแหวนชะตาเลือดเล่มห้าถึงไหนกันแล้ววว  ๆ  ๆ  ๆ” เด็กสาวในชุด 

นักเรียนมัธยมปลายพูดขึ้นกับกลุ่มเพื่อน  ในขณะที่กำลังเดินลงจาก 

อาคารเรียนไปกินข้าวกลางวันที่โรงอาหาร พอพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งกลุ่มที่โดน 

วิชาเคมีเล่นงานก็พลันตื่นเต้นขึ้นมา

“ฉนัเกอืบถงึกลางเลม่แลว้ สนกุมากกก อยากใหถ้งึเสารอ์าทติยเ์รว็ ๆ  

จะได้นอนอ่านยาว ๆ” เพื่อนคนหนึ่งพูด

“แกอ่านถึงตอนที่ไปบุกยอดเขาแรกหิมะหรือยัง”

“กรี๊ด ๆ ถึงแล้ว”

ทกุคนคยุกนัอยา่งสนกุสนาน วารนินกึอะไรขึน้ได ้ เธอตบมอืเสยีงดงั

“แกรู้ปะ จู่  ๆ  พี่ชายฉันก็มาขออ่านนิยายเรื่องนี้เฉยเลย! พี่ชาย 
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ที่ไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนยังบอกว่าสนุกอะ คุณน้องหมีสุดยอดไปเลย  

หนูรักคุณน้องหมีนะคะ” วารินทำมือไอเลิฟยู

เด็กสาวสามคนที่ เหลือมีสีหน้าตกใจ  “พี่ชายของแกเนี่ยนะ”  

พวกเธอเคยได้ยินวารินบ่นเรื่องที่โดนพี่ชายตำหนิเรื่องการอ่านนิยายแบบ 

หามรุ่งหามค่ำมาก่อน

วารินพยักหน้าอย่างหนักแน่น “เจ๋งปะล่ะ”

“คุณน้องหมีสุดยอด!” เด็กสาวพากันทำมือไอเลิฟยูโบกไปมาพลาง 

หัวเราะคิกคัก พวกเธอเมาท์มอยกันไปตลอดทาง ระหว่างที่กำลังกินข้าว 

วารนิกห็ยบิโทรศพัทม์อืถอืขึน้มา หมายจะเขา้ไปไถโซเชยีลเลน่ แตป่รากฏวา่ 

มีข้อความจากไอจีแจ้งเตือนว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นในสตอรีของวาริน 

ที่เธอลงไปเมื่อคืน

รูปในสตอรีนั้นเป็นรูปหนังสือแหวนชะตาเลือดเล่มห้าที่กางอยู่บน 

เตียงนอน พร้อมกับข้อความที่เธอกรีดร้องว่า

[เรื่องนี้สนุกมาก สนุกจนพี่ชายที่ไม่อ่านนิยายยังต้องเอาไปอ่าน!!!  

*อีโมจิขำน้ำตาเล็ด*]

เธอเข้าไปดูความคิดเห็นที่มีคนมาแสดงทิ้งไว้เกี่ยวกับสตอรีนี้

[เรื่องอะไรเหรอครับน้องวา]

เด็กสาวมีสีหน้าถมึงทึงขึ้นมาทันที

“นี่ครับ” อดินยื่นแบงก์ยี่สิบให้วินมอเตอร์ไซค์และตามด้วยหมวกกันน็อก  

เขาเดินเข้าไปในบ้านเดี่ยวขนาดหนึ่งร้อยตารางวาหลังหนึ่ง นี่เป็นบ้านของ 

ญาติที่เขาพักอาศัยอยู่ด้วย

ป้าอุไรของเขาแต่งงานกับหนุ่มกรุงเทพฯฐานะร่ำรวย และย้ายมาอยู่ 

กับสามีที่นี่

อดินถอดรองเท้าวางลงบนชั้น ก่อนผลักประตูบ้านเข้าไป

ทนัททีีอ่ดนิปรากฏตวั สายตาสามคูก่ต็กลงมาบนตวัอดนิ บรรยากาศ 

ในบ้านคุกรุ่นราวกับภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิด อดินยกมือไหว้ป้ากับลุงที่นั่ง 

อยู่บนโซฟายาวด้วยท่าทีมึนงงเล็กน้อย ป้านั่งกอดอกมองเขาด้วยสายตา 
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ไมค่อ่ยด ี คลา้ยมคีวามรงัเกยีจและตำหนแิฝงอยูด่ว้ย สว่นลกูชายของปา้อไุร 

ซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับอดิน ก็นั่งหน้าตึงอยู่ที่โซฟาเดี่ยวเยื้องจาก 

โซฟายาวที่ลุงกับป้านั่ง ลูกพี่ลูกน้องของเขาไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาสักนิด

“มีอะไรกันเหรอครับ” อดินถามเสียงอ่อนอย่างสุภาพนอบน้อม

ปา้อไุรพยกัพเยดิหนา้ไปทีโ่ตะ๊เตีย้หนา้โซฟา อดนิกม้ลงด ู เขาขมวดคิว้ 

เล็กน้อย

มันเป็นนิยายเล่มหนึ่งที่ภาพหน้าปกเป็นรูปผู้ชายสองคนนัวเนียกัน 

อย่างโจ๋งครึ่ม

เรตสิบแปดบวกเลยละ

เรตชนิดที่อดินเห็นแล้วยังต้องรีบเบือนหน้าหนี  ในใจเกิดความ 

กระดากอายและตกใจผสมกัน

ถ้าเขาจำไม่ผิด หนังสือนิยายเล่มนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลก 

อินเทอร์เน็ต เป็นหนังสือที่นักเขียนเอารูปนักวาดคนหนึ่งมาใช้โดยที่ไม่ได้รับ 

อนุญาต จัดพิมพ์และทำรูปเล่มขึ้นมาเอง

หนังสือของนักเขียนนิสัยไม่ดีคนนี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร?

“ป้าเจอมันอยู่ในห้องของเป็นหนึ่ง  เป็นหนึ่งบอกว่าหนังสือเล่มนี้ 

เขาไม่เคยเห็นมาก่อน นี่เป็นหนังสือของอดินใช่ไหม”

อดินเหลือบมองเป็นหนึ่งแวบหนึ่ง ก่อนก้มลงมองหนังสือนิยาย 

บนโต๊ะอีกครั้ง

ในใจเขานึกอยากจะหัวเราะออกมาให้ปวดฟันเลยทีเดียว

“ไม่ใช่ของผมครับ” อดินปฏิเสธอย่างหนักแน่น

“ไอ้หนังสือลามกแบบนี้จะไม่ใช่ของอดินได้ยังไง อดินชอบผู้ชาย 

ไม่ใช่เหรอ ถ้าไม่ใช่ของอดินแล้วจะเป็นของใคร”

“ป้าลองถามเป็นหนึ่งดูเถอะครับ”

เป็นหนึ่งมองหน้าแม่ตัวเอง ส่ายหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราว “แม่ ผมไม่อ่าน 

อะไรแบบนี้ ผมไม่ได้ไม่ปกติแบบอดินนะ”

อดินหัวเราะ ‘เหอะ’ ในใจ

ป้าอุไรจ้องอดินเขม็ง เธอชี้ไปที่หนังสือเล่มนั้น พูดด้วยน้ำเสียง 
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เข้มงวดและหงุดหงิด  “เก็บหนังสือกลับไป  แล้วเดี๋ยวป้าจะคุยกับแม่ 

ของอดิน”

อดินยิ้ม โค้งตัวให้อีกฝ่าย “ครับ” เขาคว้าหนังสือเล่มนั้นแล้วเดิน 

ขึ้นไปบนห้อง

อดินวางกระเป๋าสะพายและหนังสือนิยายลงบนโต๊ะ เขาทรุดตัวลงนั่ง  

ใบหน้าสดใสเหมือนตะวันดวงน้อยสงบนิ่ง ไม่ได้แสดงความโกรธเคืองอะไร

กลับกัน เขารู้สึกว่าเรื่องนี้ตลกมาก ๆ 

มันไม่ใช่ของเขาแบบพันล้านเปอร์เซ็นต์

แถมนักเขียนนิสัยไม่ดีแบบนี้ มีหรือเขาจะสนับสนุน

เป็นคนผลิตงานศิลปะเหมือนกัน แต่กลับทำร้ายกัน

จะไปสนับสนุนลงได้อย่างไร

อดินถ่ายรูปหน้าปกนิยายเล่มนี้แล้วส่งเข้าไปในแชตกลุ่มเพื่อนสามคน

เจตน์ : …

ภัทริน : อดินซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยเหรอ *อิโมจิหน้าช็อก*

อดิน : ไม่ใช่ ๆ ๆ ๆ เรื่องมันยาว เดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เจตน์ : ไอ้อดิน แกส่งอะไรมา!?!?

ภัทริน : เมื่อวานเราไปตามใส่ใจมา หนังสือเล่มนี้ทำกันภายในกลุ่ม  

พอเป็นเรื่องขึ้นมา นักเขียนก็บอกว่าเอารูปมาจากพินเทอเรสต์ ไม่รู้ว่า 

ต้องขออนุญาตก่อน เชื่อเขาเลย *อิโมจิมองบน*

เจตน์  :  ไม่รู้ เรื่องอะไรหรอกนะ  แต่รูปวาดทุกรูปมันมีเจ้าของ 

ไม่ใช่เหรอ  ใช้ซี้ซั้วไม่ได้ดิ  นี่ขนาดไม่ได้อยู่ในวงการยังรู้ เลย  *อิโมจิ 

ใส่แว่นตาดำยิ้มร้าย ๆ*

อดนิยงัไมไ่ดท้นัพมิพต์อบอะไรเพือ่น ประตหูอ้งกโ็ดนเคาะ เขาเดนิไป 

เปิดประตูเห็นเป็นหนึ่งยืนเชิดหน้าใส่เขา เป็นหนึ่งตัวสูงกว่าเขามาก สายตา 

ที่มองเขาจึงเหมือนกับกำลังมองสัตว์เล็กอ่อนแอ

“เอานิยายคืนมา”
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อดินไหวไหล่ “โทษที ทิ้งไปแล้วอะ อยากได้ไปหยิบในถังขยะนะ”

“อาศัยอยู่บ้านคนอื่นก็เจียมตัวบ้างนะ” เป็นหนึ่งพูดเสียงเย็น ๆ 

อดินยิ้ม

เป็นหนึ่งยังยืนนิ่งไม่ขยับไปไหน อดินเลิกคิ้ว

“เอาถังขยะในห้องนายมาให้ฉัน”

“ไปเอาเอง” อดินเขยิบตัวให้อีกฝ่ายเข้ามาในห้อง เมื่อเป็นหนึ่งเห็น 

นิยายเล่มนั้นวางอยู่บนโต๊ะหนังสือ ก็หันมาถลึงตาใส่อดินแล้วรีบเข้าไปคว้า 

หนังสือเดินออกไปจากห้อง  วินาทีที่ เป็นหนึ่งเดินผ่าน  อดินก็พูดขึ้น  

“นายรู้ไหมว่าหน้าปกนิยายเรื่องนี้เอารูปของนักวาดคนหนึ่งมาใช้โดยที่นักวาด 

เขาไม่ได้อนุญาต”

เป็นหนึ่งไหวไหล่ “มันไม่ใช่เรื่องของฉันปะ” ก่อนจะเดินย่ำเท้า 

หนัก ๆ กลับเข้าไปห้องของตัวเอง

อดินถอนหายใจอย่างเอือมระอาพลางปิดประตูแล้วล็อกห้อง แต่ยัง 

ไม่ทันได้ขยับไปไหน โทรศัพท์มือถือบนโต๊ะก็ดังขึ้น อดินเดินไปหยิบมัน 

ขึ้นมาดู

พี่ผืนฟ้า

อดินสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนกดรับ “คร้าบ”

“เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่” ผืนฟ้าถามน้องชายเป็นภาษากลาง 

เพราะเขาได้ตั้งกฎเหล็กกับอดินแล้วว่าจะคุยโทรศัพท์กับอดินเป็นภาษากลาง 

เท่านั้น ด้วยกลัวว่าถ้าอดินคุยโทรศัพท์เป็นภาษาเหนือแล้วเกิดมีคนไม่ดี 

บังเอิญมาได้ยินเข้า คนไม่ดีพวกนั้นจะคิดว่าอดินอยู่ไกลบ้านและทำให้อดิน 

ถูกรังแกได้ง่ายขึ้น

อดินคือแก้วตาดวงใจของบ้าน ตอนเด็ก  ๆ  อดินโดนเข้าใจผิดอยู่ 

บ่อย  ๆ  ว่าเป็นเด็กผู้หญิง เขาทั้งโดนล้อและโดนแกล้ง อดินจึงกลายเป็น 

เด็กเก็บตัวไม่ยอมออกไปเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน เอาแต่อยู่กับพี่ชาย  

ส่งผลให้พี่ชายทั้งสองคนติดนิสัยปกป้องน้องเล็กจนเกินกว่าเหตุมาถึง 

ทุกวันนี้

“เปิดลำโพง จะได้อู้กับอดินตวย” เสียงของพี่ต้นน้ำพี่ชายคนที่สอง 
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ดังแว่วเข้ามาในสาย

“ฮาจะอู้กับอดินสองคน คิงไปไกล๋  ๆ ไป๊” ผืนฟ้าไล่อีกฝ่าย ก่อน 

กลับมาคุยกับอดินด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ประดุจกำลังพูดคุยกับหนูแฮมเตอร ์

ตัวน้อยที่ตนเองเลี้ยงไว้

“ป้าอุไรโทร.มาบ่นเรื่องอดินกับแม่ยาวเหยียดเลย แม่ก็เออออตามป้า 

แกไป แล้วแม่ก็ให้พวกพี่มาถามอดินอีกทีว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่”

อดินกำลังจะเล่าความจริงให้พี่  ๆ  ฟัง ทันใดนั้นเขาก็นึกเรื่องการ 

ย้ายออกจากบ้านป้าอุไรขึ้นมาได้ อดินจึงปรับน้ำเสียงให้ขึ้นจมูก ฟังแล้ว 

ดูน่าสงสารเสมือนคนที่กำลังโดนข่มเหงรังแกและไม่ได้รับความยุติธรรม

พี่ชายสองคนได้ฟังก็ใจอ่อนยวบ

“ซิ่วมาเรียนที่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้!” ต้นน้ำตะโกนเข้ามาในสาย

“พรุ่งนี้! พรุ่งนี้พี่จะไปรับอดินกลับบ้าน!” ผืนฟ้าผสมโรง

อดินหลุดยิ้มขำ  ก่อนแสร้งตีหน้าเศร้าต่อ  “ผมชอบมหา’ลัยที่ 

กรุงเทพฯ  ชอบเพื่อนที่นี่  ผมไม่อยากย้าย”  อดินทำเสียงอู้อี้ฟึดฟัด  

“พี่ช่วยไปคุยกับแม่ให้หน่อยได้ไหมว่าให้ผมย้ายออกจากบ้านป้าได้หรือเปล่า”

“ได้!!!” สองเสียงตอบกลับมาพร้อมกัน

อดินยิ้มกว้าง แต่ก็ยังคงบีบเสียงให้เศร้าสร้อย “ขอบคุณครับ”

“อย่าร้องนะ เป็นน้องชายพี่ต้องเข้มแข็งเข้าใจหรือเปล่า อย่าให้ใคร 

มารังแก” ผืนฟ้าปลอบโยนน้องด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

“เดี๋ยวพี่จะรีบไปคุยกับแม่ให้” ต้นน้ำเสริม

“รักพี่ฟ้ากับพี่ต้นที่สุด”

พี่ชายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเหมือนตัวจะลอย ยิ้มหน้าบานวางโทรศัพท์ 

แล้วรีบไปคุยกับแม่ให้น้องชาย

อดินยิ้มชั่วร้ายแล้วทักเจตน์ในแชตส่วนตัวให้ช่วยหาหอพักให้ทันที

“พี่วรุณ พี่กาณเขามาถามวาด้วยละ ว่าพี่อ่านนิยายเรื่องอะไรอยู่” วาริน 

บอกพี่ชายขณะกินข้าวเย็นด้วยกัน เธอลอบมองท่าทางของพี่ชายสุดหล่อว่า 

จะมีปฏิกิริยากับประโยคเหล่านี้อย่างไรบ้าง แต่วรุณยังคงนิ่งสงบ
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เนื้อคู่ครับ มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลย!

“แลว้เขารูไ้ดไ้งวา่พีอ่า่นนยิาย” วรณุเอย่ถามนอ้งดว้ยนำ้เสยีงออ่นโยน  

พลางตักผักตำลึงในแกงจืดให้วาริน “กินผักบ้างนะ”

วารินมองผักบนจานข้าวที่พี่ชายตักให้

ถ้าถามว่าพี่ชายของเธอเป็นอย่างไร

เธอจะตอบทุกคนอย่างไม่ลัง เลเลยว่า  พี่ชายของเธอเหมือน 

ตัวละครเอกผู้เพียบพร้อมที่หลุดออกมาจากในนิยาย!

สว่นพีก่าณทีเ่ธอพดูถงึนัน้ เปน็นอ้งชายของพีร่ณา พีร่ณาเปน็ลกูสาว 

ของเพื่อนแม่ที่อายุเท่ากับพี่วรุณ เมื่อประมาณหนึ่งปีก่อน ทั้ง  ๆ  ที่พี่วรุณ 

มีเนื้อคู่แล้ว แต่รอมาสามปีที่บ้านก็ยังไม่เห็นวี่แววเนื้อคู่ของพี่วรุณ แม่เลย 

ทำหน้าที่ เป็นแม่สื่อแม่ชักให้พี่วรุณกับพี่รณารู้จักกัน  ตอนนั้นทั้งบ้าน 

ถึงรู้ว่าพี่วรุณชอบผู้ชาย หลังจากนั้นแม่ก็เลิกจับคู่ให้พี่วรุณ แต่กลายเป็น 

น้องชายของพี่รณาสนใจพี่วรุณขึ้นมาแทน

ซึ่งก็คือพี่กาณ

วารินกลัวมากว่าพี่กาณจะเป็นเนื้อคู่ของพี่วรุณ เธอรู้สึกไม่ค่อยชอบ 

คนคนนี้เท่าไรนัก

คนคนนี้มาบ้านเธอบ่อยครั้ง ต่อหน้าพี่วรุณ พี่กาณจะกระตือรือร้น 

สนใจใส่ใจเธอไปหมด แต่พอลับหลังพี่วรุณ เรื่องที่เธอเล่า พี่กาณไม่แม้แต ่

จะสนใจฟัง

จากที่แอบสังเกตมาสักพัก พี่ของเธอน่าจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่กาณ

“พอดีวาลงในไอจีสตอรีว่าเรื่องนี้สนุกมากขนาดพี่ยังอ่าน พี่กาณ 

เขาฟอลวาอยู่ เขาเลยเห็นน่ะ พี่จะให้วาตอบพี่กาณว่าอะไร”

“แล้วแต่วา” วรุณมองดุน้องสาว “กินผักเร็ว”

“พี่นี่เหมือนพ่อขึ้นทุกวัน” วารินแสร้งทำหน้าปั้นปึ่ง แต่ก็ยอมกิน 

ผักตำลึงที่พี่ชายตักให้ เธอครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก็ตัดสินใจเล่าเรื่องของพี่กาณ 

อีกสองสามประโยค

“พี่กาณชอบมาถามเรื่องของพี่วรุณกับวาบ่อย ๆ”

“ถ้าไม่ชอบ วาก็บล็อกไป พี่กับเขาไม่มีอะไรกันอยู่แล้ว”

“พี่ว่า...” วารินอึกอัก แต่คิดว่าควรถามย้ำให้แน่ใจ “พี่กาณจะใช่ 



สามหนึ่งสองหนึ่ง
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เนื้อคู่พี่หรือเปล่า”

วรุณยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย หากแต่ดวงตาเจือรอยยิ้มบาง “ไม่ใช่”

วารินมีสีหน้าโล่งอกทันที

ไม่ใช่

สองคำนี้วรุณปฏิเสธออกไปชัดเจน เขายังจำเสียง ‘กริ๊ก’ ยามที่สบตา 

กับคนคนนั้นได้ดี

ราวกับตัวตนของเขาทั้งหมดโดนอีกฝ่ายดึงดูด

จิตวิญญาณของเขาเหมือนโดนสายลมอบอุ่นโอบกอดไว้

วรุณที่อาบน้ำเสร็จแล้วและกำลังทำงานอยู่ในห้องนอน ละสายตา 

จากหน้าจอโน้ตบุ๊ก เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

ดวงตาสีเข้มลุ่มลึกทั้งยังเจือความเจ้าเล่ห์ดั่งอสรพิษร้าย

เขาคิดว่าเขาควรจะต้องใช้ไม้ตายแล้วละ


