
1 
 

The Unloveable 

Theorem 

ความน่าจะ(ไม่)รัก 

ปีศาจร้อยดวงดาว เขียน 
เนือ้หาในนิยายเร่ืองนีเ้ป็นลิขสทิธ์ิของผู้ เขียนแตเ่พียงผู้ เดียว 
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นิยายวาย 19 บาท 

ล าดับที่ 1 
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บทที่ 1 

‘ฉ...ฉนัขอฝาก ตาตัน้ ดว้ยนะหมิว ฉนัเอง... คงจะไม่ไหว

แลว้’ 

‘ได้ ฉนัรับปาก จะดูแลตาตัน้อย่างดี หลบัให้สบายเถอะ

นะ ไม่ตอ้งห่วงทางนี’้ 

‘ขอบใจ... ขอบใจมากนะหมิว ฉนัดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกบั

นาย’ 

‘แน่นอนสิ กรีน...’ 

‘อะไรเหรอ ?’ 

‘ฉนั... รักเธอนะ... รักมาตลอด’ 

‘อืม้... ฉนัรู้หมิว... ฉนัรู้’ 

พูดจบร่างของหญิงสาวก็แน่น่ิงไป นี่คือถ้อยค าสุดท้ายที่

ชายหนุ่มได้รับฟังจากปากของหญิงสาวที่เขาหลงรักมาตลอดทัง้

ชีวิต 
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หมิว มิลค์และกรีน คือช่ือของกลุ่มเพ่ือนสนิทสามคน ซึ่ง

ประกอบไปด้วยชายสองหญิงหนึง่ 

ทัง้สามเป็นเพ่ือนกันมาตัง้แต่เ รียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมิลค์และกรีนได้คบเป็น

แฟนกนั เหลือเพียงแตห่มิว... คนเดียวเทา่นัน้ 

สุดท้ายแล้วเม่ือเรียนจบ ทัง้มิลค์และกรีนก็แต่งงาน มี

บุตรชายท่ีน่ารักด้วยกันหนึ่งคน เหมือนจะเป็นครอบครัวท่ีมี

ความสุขและครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ 

ขึน้มาเสียก่อน... 

ในเช้าของวนัท่ีฝนตกกระหน ่า 

...รถยนต์ท่ีมิลค์ขบัขณะออกไปท างานเสียหลกัพุ่งชนกบั

เสาไฟฟ้าข้างทางอยา่งแรง 

แน่นอนว่ามิลค์ซึ่งเป็นคนขบัเสียชีวิตทนัที จะเหลือก็แต่

กรีน ซึง่เป็นภรรยา ถกูน าตวัส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสดุ แตส่ดุท้าย

ก็ไมอ่าจฝืนโชคชะตา ยือ้ชีวิตจากยมบาลได้ 
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ก่อนจะเสียชีวิตกรีนได้ฝากบตุรชายเพียงคนเดียวไว้กบัห

มิว... ชายหนุม่ผู้ เป็นเพ่ือนสนิทอีกคนหนึง่ของหลอ่นนัน่เอง 

 

“อาหมิว ผมกลบัมาแล้ว” 

เสียงของตาตัน้ดงัขึน้ ร่างสูงสมส่วนถือกระเป๋านกัเรียน

เดินตัวปลิวเข้ามาในอู่ซ่อมรถ มองเห็นร่างโปร่งของชายวัย

กลางคนคนหนึ่งก าลงัก้ม ๆ เงย ๆ อยู่ท่ีหน้ากระโปรงรถเก๋งคนัหรู

ของลกูค้า 

“กลบัมาแล้วเหรอ อาเตรียมกับข้าวไว้ให้แล้ว เปิดดใูนตู้

กบัข้าวนะ เอาไปอุน่ไมโครเวฟได้เลย” 

เสียงของหมิวตอบออกไป ตาตัน้เห็นว่าอาของตนไม่ได้

ละความสนใจจากรถเก๋งคนัดงักลา่วเลยเดนิเข้าไปหา 

“โอ้โหรถใครเน่ีย โคตรหรู รถลกูค้าเหรอ อยา่งรวยอะ” 

หมิวฟังแล้วก็หวัเราะเบา ๆ ชายหนุม่เงยหน้าขึน้จากงาน

ท่ีท าอยูแ่ล้วสง่ยิม้ให้ตาตัน้ พลางตอบ 

“รถลกูค้านัน่แหละ” 
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หมิวเป็นชายวัยกลางคนท่ีมีใบหน้าไม่สมกับอายุ  

เน่ืองจากใบหน้าของเขาดอู่อนเยาว์กว่าอายุจริงมาก แม้ว่าหมิว

นัน้จะมีอายรุาว ๆ ส่ีสิบปีแล้วก็ตาม แต่ใบหน้าดอูย่างไรก็ไม่เกิน

ย่ีสิบกวา่ ๆ เทา่นัน้ 

ชายหนุ่มผู้ ซึ่งมีผิวขาว รูปร่างโปร่ง ใบหน้าออกไปทาง

หวานแต่ก็ดแูกร่ง ตาสองชัน้หลบใน จมูกสวยได้รูป ผมซอยสัน้

ย้อมสีน า้ตาลเข้มตามสมยันิยม แต่สิ่งท่ีท าให้ใบหน้าของหมิวดู

หวาน และออ่นเยาว์มากท่ีสดุ เห็นทีจะเป็นผมหน้าม้าสไลด์สไตล์

โอปป้าเกาหลีท่ียาวปรกคิว้นัน่เอง 

หมิวเป็นผู้ ชายท่ีดูน่ารัก และสะอาดสะอ้าน เรียกได้ว่า

เคยเป็นท่ีหมายปองของสาว ๆ มากมาย โดยเฉพาะเม่ือสมยัก่อน 

แต่หมิว... กลบัมีหวัใจรักให้ผู้หญิงเพียงคนเดียว ซึ่งนั่นก็คือกรีน 

มารดาของตาตัน้ ผู้ซึง่ลว่งลบัไปแล้วนัน่เอง 

ก่อนเสียชีวิต กรีนได้ฝากบุตรชายสุดท่ีรักไว้กับเขา ซึ่ง

แน่นอนว่าเขารักและเลีย้งดูตาตัน้จนเติบใหญ่ด้วยความรัก

ทัง้หมดท่ีมี ปัจจุบันตาตัน้เรียนอยู่ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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สว่นหมิวนัน้เป็นเจ้าของอู่ซอ่มรถเล็ก ๆ มีลกูน้องเพียงไมก่ี่คน แต่

ก็สามารถด าเนินกิจการไปได้เร่ือย ๆ 

“โหย รถแพงขนาดนีแ้สดงว่าต้องรวยมากแน่ ๆ” ตาตัน้

ออกความคิดเห็น “ถ้ารวยขนาดนัน้ท าไมถึงเอารถมาท่ีอู่อาหมิว 

ไมไ่ปอูใ่หญ่ ๆ ดงั ๆ นะ” 

หมิวฟังเด็กหนุ่มพูดแล้วอดหัวเราะออกมาเบา ๆ ไม่ได้ 

ฟังดเูหมือนตาตัน้ก าลงัไมแ่นใ่จในฝีมือของเขาอยา่งนัน้แหละ 

“ก็เพราะเจ้าของรถเคยเป็นครูประจ าชัน้ของอาน่ะสิครับ 

เพราะฉะนัน้... หายสงสยัแล้วนะ” 

“ออ๋ ๆ” 

ตาตัน้วา่ออกมาแคน่ัน้ก่อนจะเดนิเข้าบ้านไป 

ถึงแม้เขาจะเป็นเด็กก าพร้าเพราะบิดามารดาเสียชีวิต 

แตเ่ขาก็มีความสขุเพราะความรักความอบอุน่ท่ีได้จาก ‘อาหมิว’ 

…คือคนท่ีมาทดแทนบคุคลท่ีตาตัน้ขาดหายไปในชีวิต 

สิบหกปีท่ีอาหมิวเลีย้งดเูขามา ไม่เคยมีเลยสกัครัง้ท่ีชาย

หนุ่มจะตีเขา ดนุ่ะมีบ้าง แตไ่ม่เคยตี ไม่เคยท าอะไรสกัอย่างท่ีจะ
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ท าให้ตาตัน้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี ท าให้ตาตัน้พดูได้อย่างเต็มปาก

วา่เขา ‘รัก’ อาหมิวคนนีม้ากเหลือเกิน 

 

ชีวิตในแต่ละวันดูเหมือนจะผ่านไปอย่างปกติสุข 

จนกระทัง่วนัหนึ่งซึ่งเป็นวนัหยดุยาว แน่นอนว่าอู่ซ่อมรถของหมิว

ปิดท าการแน่ ๆ เพราะฉะนัน้น่ีเป็นโอกาสดีท่ีสองอาหลานจะ

ชว่ยกนัท าความสะอาดบ้านครัง้ใหญ่ 

“เด๋ียวผมขึน้ไปปัดกวาดห้องข้างบนเองนะ อาหมิวจะได้

ไมต้่องเหน่ือยมาก” 

ตาตัน้ยิม้ เด็กหนุ่มถือไม้กวาดหยากไย่เพ่ือเตรียมไปยัง

ห้องบนชัน้สองและห้องใต้หลงัคาโดยเฉพาะ หมิวได้ฟังดงันัน้ก็

ช่ืนใจ ตาตัน้คอยชว่ยงาน แบง่เบาภาระของเขาเสมอ 

ใบหน้าติดหวานมองตามหลังเด็กหนุ่มพลางยิม้กับ

ตนเอง แล้วพดูค าพดูท่ีเหมือนจะสง่ไปถึงหญิงสาวท่ีอยูบ่นสวรรค์ 
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“ลกูของเธอน่ารักมากนะกรีน” หมิวพดู “ตาตัน้เป็นเด็กดี 

เ ธ อ ค ว ร จ ะ ภู มิ ใ จ ไ ด้ เ ล ย ” 

 

ร่างสูงสมส่วนเข้าไปจดัการท าความสะอาดห้องทุกห้อง

บนชัน้สองจนเรียบร้อย ยกเว้นก็แต่ห้องของอาหมิว เป็นห้อง

สดุท้าย 

เด็กหนุ่มเดินเข้าไป คิดว่าเขาควรจะรีบท าความสะอาด

ให้เสร็จ ๆ จะได้ลงไปชว่ยอาหมิวท่ีสว่นของอูซ่อ่มรถด้านนอกอีก 

แต่แล้วสายตาของตาตัน้ก็เหลือบไปเห็นอัลบัม้รูปถ่าย

อัลบัม้หนึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้าง ๆ เตียงนอนของผู้ เป็นอา ทีแรก

ตาตัน้กะจะไมส่นใจ แตด้่วยความอยากรู้เขาจงึเดินเข้าไปใกล้จน

มองเห็นรูปถ่ายท่ีอยูใ่นอลับัม้นัน้ได้ชดัเจน 

สิ่งท่ีตาตัน้เห็นคือรูปของอาหมิว... 

ผู้หญิงท่ีอยู่ในรูปเห็นทีจะเป็นมารดาของเขา และอีกคน

หนึง่... 
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ผู้ชายสวมแว่นตาซึ่งก าลังใช้มือโอบรอบบ่าของมารดา 

นัน่คือบดิาของเขาอยา่งนัน้เหรอ ? 

อาหมิวไม่ค่อยเล่าเร่ืองบิดาของเขาให้ฟัง ไม่ว่าเขาจะ

ถามสกัเทา่ไหร่ สิ่งท่ีอาเลา่มีเพียงแตเ่ร่ืองมารดา แล้วก็มารดา... 

ด้วยความสงสยั มือหนาจงึพลิกไปดหูน้าตอ่ไป 

เขาพบกับรูปของชายหนุ่มคนดงักล่าวกบัมารดาของเขา

อีกแล้ว แตค่ราวนีเ้หมือนตาตัน้จะได้เห็นอะไรชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

...รูปถ่ายของสองหนุ่มสาวท่ีมองสบตากันอย่างลึกซึง้ 

มือเล็ก ๆ ของมารดาถูกจบัอย่างอบอุ่นภายใต้มือใหญ่ของบิดา 

รอยยิม้อ่อนหวานปรากฏบนใบหน้าของคนทัง้คู่  ตาตัน้สมัผสัได้

ถึงความรักท่ีบิดาและมารดามีต่อกัน มนัแทบจะล้นออกมาจาก

รูปถ่าย 

และแล้วหน้าตอ่ไปของอลับัม้ก็ท าให้ตาตัน้เบกิตากว้าง 

การ์ดแต่งงานของบิดามารดาของเขานัน่เอง แต่บริเวณ

ช่ือของเจ้าบา่วนัน้... 

‘กรีน ♥ หมลิคว์’ 
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ตาตัน้อ่านทวนอีกค รั ง้  กลาย เ ป็น ช่ือ เ จ้ าบ่าวถูก

เปล่ียนเป็น ‘หมิว’ ไมใ่ช ่‘มิลค์’ ซึง่เป็นช่ือของบดิาเขา... 

เดก็หนุม่เร่ิมรู้สกึเอะใจ 

อาหมิวมีเหตุผลอะไรถึงต้องขีดฆ่าช่ือของบิดาเขาออก

ด้วย เทา่นัน้ยงัไมพ่อ เม่ือตาตัน้เล่ือนสายตาลงมาเจอรูปบา่วสาว 

ใบหน้าของบิดาเขาถูกกากบาทด้วยปากกาสีน า้เงินซ า้

หลาย ๆ ครัง้... ราวกับคนท่ีขีดกากบาทเป็นคนท่ีเกลียดกันมา

ตัง้แตช่าตปิางก่อน ! 

มือหนานิ่งค้าง ตาตัน้ในตอนนีเ้ร่ิมสับสนกับสิ่งท่ีตนได้

มองเห็น 

ความเข้าใจของเขามาตลอดสิบหกปีก็คือ อาหมิวและ

บดิามารดาของเขาเป็นเพ่ือนท่ีสนิทกนัมาก อาหมิวรักมารดาของ

เขา แตก่บับดิาของเขาละ่ ?! 

ร่างสูงสมส่วนยังคงใจเย็น เปิดดรููปถ่ายในอลับัม้นัน้ไป

เร่ือย ๆ รูปสว่นใหญ่ก็เป็นรูปท่ีถ่ายกนัสามคน แตม่กัจะมีรูปเด่ียว

ของมารดาเขามากอยูส่กัหนอ่ย 
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เปิดไปเปิดมา 

กระดาษสมุดแผ่นหนึ่งเล่ือนออกมา ตาตัน้หยิบมันขึน้

อา่น... 

“กรีน หมิวขอโทษ 

หมิวไม่คิดเลยว่าเร่ืองมนัจะเป็นแบบนี ้แต่หมิวจะไม่ขอ

โทษไอ้มิลค์หรอกนะ เพราะมัน... คนอย่างมนัน่ะสมควรตายแล้ว 

ก็มนัแยง่กรีนไปจากหมิวน่ี !” 

...อะไรคือ ไมค่ดิเลยวา่เร่ืองมนัจะเป็นแบบนี ้!? 

...อะไรคือ มนัแยง่กรีนไปจากหมิว !? 

สมองของตาตัน้เร่ิมจะประมวลผลตามข้อความเหล่านัน้ 

และแล้วความคดิบางอยา่งก็ผดุขึน้มาในสมอง ! 

…เขาชกัเร่ิมสงสยัแล้ววา่เร่ืองราวระหวา่งคนทัง้สามเป็น

อยา่งไรกนัแน ่ท าไมเวลาถาม อาหมิวถึงไมย่อมตอบ ไมย่อมพดู 

บางที... มนัอาจจะมีอะไรมากกวา่นีท่ี้เขายงัไมรู้่ ! 
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ตาตัน้ถืออัลบัม้รูปเดินมาหาหมิวด้วยใบหน้าตึงเครียด

อยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน 

เจ้าของใบหน้าติดหวานเม่ือเห็นแล้วก็แปลกใจ เพราะ

หลานชายของเขาไมเ่คยมีทา่ทีแบบนี ้

“ตาตัน้ เป็นอะไรไปนะ่ ท าหน้านิ่วคิว้ขมวดเชียว” 

ตาตัน้สดูลมหายใจเข้าลกึ แล้วพดู 

“อาหมิว...” 

“วา่ ? ไหน มีอะไร บอกให้อาฟังซิ” 

“ผมเจอน่ี” มือแกร่งย่ืนอัลบัม้รูปให้คนตรงหน้า “มัน

หมายความวา่อยา่งไรกนัแนอ่าหมิว ?! ไอ้ท่ีอาเขียนเน่ีย !” 

ชายหนุ่มยืนนิ่งค้าง ผู้ อาวุโสกว่าไม่ตอบและไม่แสดง

อารมณ์ใด ๆ ออกทางสีหน้าเลย 

ตาตัน้เร่ิมมองออกแล้ว... 

‘น่ีอยา่บอกนะวา่อาหมิว...!?’ 
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เด็กหนุ่มพยายามท าใจเย็นแตม่นัก็ยากเต็มทนเพราะใจ

ของเขาเหมือนถกูไฟสมุไปด้วยความอยากรู้ 

เขาร้อนรน... จนเผลอเข้าไปกระชากแขนของอาหมิวอ

ยา่งแรง ! 

“โอ้ย !” 

เสียงนุม่ร้อง 

หมิวมองมาทางเขาอยา่งไมเ่ข้าใจ 

“อาหมิว ผมขอถาม... น่ีมันหมายความว่าอย่างไร !? 

ระหวา่ง อา แม ่แล้วก็พอ่ของผม มนัเกิดอะไรขึน้กนัแน ่!?” 

“ตาตัน้...” 

“ตอบมาสิครับ ! อาหมิว ! วา่อยา่งไรละ่” 

ใบหน้าของตาตัน้แสดงความเกรีย้วกราดออกไปอย่าง

มาก ทัง้น า้เสียง กิริยาท่าทาง ล้วนเป็นสิ่งท่ีเขาไม่เคยใช้กับอา

หมิวเลยตัง้แต่เด็กจนโต แต่ตอนนีม้ันไม่ใช่แล้ว เพราะสิ่งท่ีเขา

ก าลงัสงสยัมนัมีเค้าวา่จะเป็นเร่ืองจริง ! 
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 “อาหมิวรู้ใชไ่หมวา่พอ่แมข่องผมตายอยา่งไรกนัแน”่ 

ตาตัน้มองอย่างคาดคัน้ มือก็ยงัไม่ยอมปล่อยข้อมือหมิว

ไปง่าย ๆ 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาเขามีแต่ความรัก ความเคารพ และ

เทิดทูนอาหมิวสุดหัวใจ ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งสิ่งท่ีเขาคิดมาโดย

ตลอดมนัจะผิดถนดั เพราะอาหมิวอาจไมใ่ชค่นดีอยา่งท่ีเขาคดิ... 

“อา...” 

“ว่าอย่างไรล่ะ ไหนจะการ์ดแต่งงาน ไหนจะข้อความใน

กระดาษนัน่อีก ตกลงว่าอาหมิวเกลียดพ่อผมใช่ไหม อาหมิวคิด

วา่พอ่ของผมแยง่แมไ่ปจากอาอยา่งนัน้เหรอ” 

“ตาตัน้...” 

“มองตาผม แล้วตอบผมมา ตอบมาเด๋ียวนี ้!” 

“...” 

“ท าไมไมต่อบละ่ พดูมาสิ !” 
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หมิวได้แต่เงียบ ใบหน้าติดหวานหมองเศร้าลงอย่างเห็น

ได้ชดั ตาตัน้เห็นร่างโปร่งสดูลมหายใจเข้าลึก แต่ก็ยงัคงเงียบจน

เขาเร่ิมจะเป็นคนท่ีหมดความอดทนเสียเอง 

“ไม่เป็นไรครับ...” ผู้ เป็นหลานเอ่ย “ถ้าอาหมิวไม่ยอมพดู

ความจริง ตอ่ไปนีผ้มจะไม่อยู่ท่ีน่ีอีกตอ่ไป ! ผมจะไม่อยูก่บัอาหมิ

วอีกแล้ว !” 

เท่านัน้แหละเม่ือได้ฟัง ร่างโปร่งก็เบิกตากว้าง เสียงนุ่ม

รีบตะโกนออกมา 

“ไมไ่ด้นะ ! อยา่ท าอยา่งนัน้ตาตัน้ ! อยา่ไปจากท่ีน่ี !!” 

“อยา่งนัน้ก็พดู... พดูความจริงออกมา” 

มือแกร่งบีบข้อมือบางแน่นเข้าไปอีกจนหมิวนิ่วหน้าด้วย

ความเจ็บ ร่างโปร่งเงยหน้าขึน้มองเด็กหนุ่ม แววตาของหมิวเป็น

สิ่งท่ีตาตัน้อา่นไมอ่อก ไมรู้่อาหมิวก าลงัคดิอะไรอยูก่นัแน่ 

มือบางดึงอลับัม้รูปไปจากตาตัน้ เปิดรูปในอลับัม้ผ่าน ๆ 

แล้วพดูออกมา 

“ตาตัน้... อาขอโทษ... ขอโทษจริง ๆ” 
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เทา่นัน้แหละตาตัน้มองเหตกุารณ์ได้อยา่งไมต้่องคาดเดา

อีกแล้ว ร่างสูงสมส่วนผลักหมิวอย่างแรงจนล้มลงไปกับพืน้ 

พร้อมทัง้ชีห้น้าดา่วา่ 

“อาหมิว ! อาหมิวท าแบบนีไ้ด้อย่างไร ท่ีพ่อแม่ผมตาย 

สว่นหนึง่เป็นเพราะอาหมิวใชไ่หม อาหมิวท าใชไ่หม ?!” 

“...” 

เม่ือถกูบีบมาก ๆ หมิวก็จนด้วยค าพดู ชายหนุ่มได้แตน่ิ่ง

เงียบ ไม่ยอมพูดอะไรออกมาอีก จนกระทั่งตาตัน้ย่อกายลง มือ

ข้างหนึ่งบีบกรามเขาอย่างแรงจนหมิวนิ่วหน้า นัยน์ตาคู่สวย

แสดงความเจ็บปวดออกมา สิ่งท่ีเจ็บท่ีสุดไม่ใช่ความเจ็บใด แต่

เป็นความเจ็บทาง ‘ใจ’ น่ีเอง ! 

.. .หัวใจของชายหนุ่มบีบ รัดอย่างรุนแรงด้วยความ

เจ็บปวดท่ีพดูออกมาไมไ่ด้แตอ่ธิบายได้... 

มนัคือความเจ็บปวดอย่างรุนแรง เพราะเขามองเห็นแวว

ตาซึ่งแสดงความเกลียดชงัออกมาจากดวงตาของเด็กหนุ่มท่ีเขา

รักมาเกือบตลอดชีวิต ! 

 


