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บทที่ 1 
ร่างของ น า้ป่ัน มองเถ้ากระดูกของมารดาซึ่งถูกลอย

องัคารลงสูผื่นน า้อนักว้างใหญ่ 
เด็กหนุ่มวัยมัธยมศึกษาตอนปลายมีสีหน้าเศร้าสร้อย 

น า้ตาไหลรินลงมาตามร่องแก้มอยา่งเงียบงนั 
...เขาหนัหลงัให้ จึงไม่มีญาติคนอ่ืนใดรู้ว่าเด็กหนุ่มก าลงั

ร ่าไห้… 
นางน า้ว้า มารดาของน า้ ป่ันนัน้ได้เสียชีวิตลงอย่าง

ปัจจบุนัทนัดว่นด้วยโรคมะเร็ง โรคยอดฮิตของคนไทย 
...ทัง้ ท่ี ชีวิตของเขาเหมือนจะมีความสุขดีแท้ ๆ แต่

สุดท้ายมารดาก็มาด่วนจากไป ทอดทิง้เขาไว้เพียงล าพังกับพ่อ
ใหม…่ ผู้ชายท่ีแมแ่ตง่งานใหมด้่วยคนนัน้… 

‘คิล’ คือช่ือเล่นของคณุลุง ...แค่ฟังก็น่ากลวัแล้ว แต่คณุ
ลงุคิลคนนี ้ส าหรับน า้ป่ันแล้วรู้สึกว่าชายหนุ่มยงัน่ากลวักว่านี ไ้ด้
อีก… 

ลุงคิลแต่งงานกับมารดาของเขาเม่ือหนึ่งปีท่ีแล้ว หลัง
การคบหาดใูจกนัมาราว ๆ หนึง่ปีได้ 

บิดาท่ีแท้จริงของน า้ป่ันเสียชีวิตไปจึงท าให้นางน า้ว้าอยู่
เป็นหม้ายเร่ือยมา 
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น า้ป่ันรู้สึกยินดีท่ีมารดาของเขาจะมีความรักครัง้ใหม่ 
และไมมี่ปัญหากบัการเข้ากบั ‘คณุพอ่คนใหม’่ แตท่วา่… 

คิลเป็นชายร่างสูง รูปร่างแข็งแรง พึ่งพิงได้ หากแต่เป็น
คนค่อนข้างเงียบและไม่ค่อยสุงสิงกับใคร นอกจากนางน า้ว้าท่ี
เป็นภรรยา 

ชายหนุม่เป็นลกูคร่ึงทางฝ่ังยโุรป หน้าตาจงึหลอ่เหลาเอา
การอยู่ คณุนายแถวบ้านคนอ่ืน ๆ มากมายต่างก็กร๊ีดกร๊าดคุณ
ลงุคลิกนัยกใหญ่ 
 

เด็กหนุ่มกลบัมาถึงบ้านด้วยความเศร้าสร้อยก็เห็นไฟใน
บ้านเปิดอยู ่จงึรู้วา่ลงุคลิคงกลบัมาก่อนแล้ว 

หลงัจากเอาเถ้ากระดูกไปลอยองัคารเสร็จ พวกญาติ ๆ 
ทางฝ่ังนางน า้ว้าของน า้ ป่ัน ก็พาน า้ ป่ันไปเพ่ือจัดการธุระท่ี
เก่ียวข้องกับการตายให้เสร็จเรียบร้อยจึงท าให้เขากลบับ้านมาที
หลงั 

สว่นลงุคลินัน้ได้ขอตวักลบัมาก่อนแล้ว 
น า้ป่ันเดินเข้ามาในบ้านอย่างเงียบ ๆ เด็กหนุ่มยงัท าใจ

ไมไ่ด้กบัการจากไปกะทนัหนัของมารดา 
จะว่าไปแล้วบ้านหลังนีเ้ป็นบ้านท่ีมารดาเขากับลุงคิล

สร้างเพ่ือเป็นเรือนหอส าหรับการแต่งงาน จึงเท่ากบัว่าตอนนีเ้ลย
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มีแคน่ า้ป่ันท่ีต้องอาศยัอยู่ตอ่ไปกับลุงคิลแค่สองคน ...ตราบใดท่ี
ฝ่ายนัน้ไมย้่ายออกไปเอง หรือ… ไมไ่ลเ่ขาออกจากบ้าน… 

แม้คิลไม่ค่อยพูดคุยกับน า้ป่ันเท่าใดนัก แต่น า้ป่ันก็รู้สึก
ซาบซึง้ในพระคณุท่ีคิลเป็นคนแนะน าให้นางน า้ว้าให้เขาย้ายมา
เรียนในโรงเรียนอินเตอร์ 

ชัน้ ม.1-ม.3 น า้ป่ันเรียนในโรงเรียนสหศึกษาตามปกติ
จนกระทัง่ขึน้ชัน้ ม.ปลาย 

คิลซึ่งเป็นลูกคร่ึงนัน้ บอกว่าอยากให้เรียนโรงเรียน
อินเตอร์มากกว่า นางน า้ว้าจึงเห็นด้วยและท าตามท่ีสามีลูกคร่ึง
ขอ 

เพราะอยู่โรงเรียนอินเตอร์ น า้ป่ันจึงไว้ผมจนยาวตาม
แบบพวกฝร่ังเซอร์ ๆ ท่ีเห็นในทีวี 

เขากลายเป็นเด็กหนุ่มผมยาวประบ่า แทนท่ีจะเป็นผม
สัน้อยา่งเมื่อก่อน แตน่ า้ป่ันเองก็ชอบแบบนีม้ากกว่า 

แม้ตอนแรก ๆ จะรู้สึกเหน่ือยใจอยู่ไม่น้อยท่ีมกัถกูทกัว่า
เป็นผู้หญิง เน่ืองจากน า้ป่ันมีใบหน้าท่ีหวานมาก แตห่ลงัจากนัน้
เดก็หนุม่ก็เร่ิมชิน และพวกเพ่ือน ๆ ก็เบื่อท่ีจะล้อแล้ว 

นางน า้ว้าเองไม่ได้ต าหนิน า้ป่ันเร่ืองทรงผม เพราะหล่อน
ให้อิสระกบับตุรชายเตม็ท่ี 

...แนน่อนวา่ลงุคลิก็เหมือนกนั 
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ร่างบางเดินเข้ามาในตัวบ้าน ยกมือขึน้เปิดสวิตช์ไฟ
เพราะตอนนีใ้กล้จะหกโมงเย็นเต็มที ฤดูหนาวมืดเร็วอีกด้วย 
ท่าทางลุงคิลจะอยู่ท่ีไหนสักท่ี จึงไม่ได้ออกมาส ารวจว่าบริเวณ
ข้างเคียงนัน้เร่ิมมืดแล้ว 

“ลงุคลิครับ...” 
น า้ป่ันส่งเสียงทกั แต่ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับมา ร่างบางจึง

เดนิไปหาตามห้องตา่ง ๆ เผ่ือวา่ลงุคลิจะอยูท่ี่นัน่ 
จนกระทั่งมาถึงห้องนั่งเล่น ก็พบว่าผู้ เป็นพ่อไม่แท้อยู่ท่ี

นัน่จริง ๆ 
น า้ป่ันเดนิเข้าไปหาชายท่ีก าลงัเมามาก 
...เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลากหลายขนานวางอยู่บนโต๊ะ 

แบบนีแ้สดงวา่ด่ืมหนกัก่อนท่ีเขาจะกลบัมาถึงแน ่ๆ… 
ท่าทางลุงคิลคงเสียใจและท าใจไม่ได้กับการจากไปของ

นางน า้ว้าอยา่งมาก จงึดื่มจนเมาหวัราน า้แบบนี ้น า้ป่ันคดิ 
เดก็หนุม่เดนิไปหาพลางเขยา่ตวัให้อีกฝ่ายฟืน้คืนสติ 
“ลงุคลิไปนอนพกัเถอะครับ อยา่ด่ืมอีกเลย” 
เดก็หนุม่พดู พลางพยายามฉดุอีกฝ่ายให้ลกุขึน้ 
“เฮ้ย อาราย วะ ครายย” 
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คิลพูดเสียงยานคางเหมือนคนเมา ใบหน้าหล่อเหลา
สไตล์ลูกคร่ึงหลับตาสนิท แต่ปากบ่นเสียงเป็นหมีกินผึง้ซึ่งฟัง
ไมไ่ด้ศพัท์ 

“ผมเองครับ น า้ป่ัน” 
เด็กหนุ่มตอบ ยงัไม่ละความพยายามย่อตวัลงไปเพ่ือจบั

แขนของลงุคลิให้มาพาดบนบา่ของตน 
ชายหนุ่มมีรูปร่างสงูใหญ่กวา่น า้ป่ันมากนกั จงึท าให้พยงุ

ได้ล าบาก แตเ่ดก็หนุม่ก็พยายาม… 
น า้ป่ันพาลุงคิลมานอนยงัโซฟา เขาจัดท่าให้สบายแล้ว

หม่ผ้าให้ ไมส่นชายร่างใหญ่ซึง่เตะถีบผ้าหม่ไปมาอยา่งไมรู้่สกึตวั 
“เฮ้อ !” 
เดก็หนุม่พรูลมหายใจออกมา 
‘อะไรกนัเน่ีย ?!’ 

 
คืนนัน้น า้ป่ันอาบน า้เข้านอนตอนหวัค ่ากว่าปกติ เพราะ

ความเงียบเหงาท่ีปกคลมุทัว่บริเวณบ้าน 
ชว่งท่ีมีพิธีศพของนางน า้ว้านัน้ เขามกัจะอยู่ท่ีงานศพจน

ดึกด่ืนจึงไม่ได้มีเวลาอยู่กับตนเองในยามมืดมิดเช่นนี ้จึงท าให้
ไม่ได้สมัผสับรรยากาศท่ีปราศจากการมีชีวิตอยู่ของมารดาผู้ เป็น
ท่ีรัก วา่มนัว้าเหวเ่พียงไร 
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ล าพงัเขากบัลงุคลิ 
แม้ตอนท่ีมารดาของเขายังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่ได้พูดคุยกัน

มากเท่าใดนัก แต่น า้ป่ันก็คิดว่าเป็นเร่ืองปกติของลูกเลี ย้งกับ
พอ่เลีย้ง อีกอยา่งเวลาเพิ่งผา่นมาแคห่นึง่ปี คงจะยงัไมช่ิน 

แตต่อ่จากนีไ้ปตา่งหาก… 
ต่อจากนีเ้ขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับลุงคิลซึ่งเป็น ‘พ่อใหม่’ 

ไปตลอด ...หรืออีกนานแคไ่หนก็สดุรู้ 
จนกระทัง่เช้าวนัตอ่มา 
น า้ป่ันต่ืนขึน้มาในตอนเช้าแล้วรีบเตรียมตัวเพ่ือท่ีจะ

ท างานบ้าน 
ในวันหยุดซึ่งไม่ต้องไปโรงเรียน น า้ป่ันก็จะท างานบ้าน 

ซกัผ้า กวาดบ้าน ถบู้าน ท าทกุอยา่งท่ีตวัเขาจะท าได้ 
...เม่ือก่อนก็เพ่ือแบง่เบาภาระของนางน า้ว้า แตต่อนนีคื้อ

เพ่ือให้ลงุคลิอยูส่บาย… 
น า้ป่ันเดินมายังห้องรับแขกซึ่งเม่ือคืนตอนหัวค ่าเขาได้

พยงุร่างของลงุคลิซึง่เมาไมไ่ด้สตมิานอนลงตรงนี ้
ตอนนีลุ้งคิลก็ยังคงนอนอยู่ท่ีเดิม น า้ป่ันสังเกตเห็นว่า

หน้าของชายหนุ่มแดงมาก แล้วก็มีเหง่ือออกตามไรผม เขาจึงย่ืน
มือออกไปองัหน้าผากเพ่ือดวู่าเป็นไข้หรือเปล่า ซึ่งอีกฝ่ายนัน้ก็มี
ไข้ต ่า ๆ อยา่งท่ีคดิจริง ๆ 



ห น้ า  | 8 

 

Don’t Make Me Hurt ไมรั่ก...อยา่ท าร้าย | ใจสงิห์ 
 

น า้ป่ันผุดลุกขึน้ เดินตรงไปหาผ้าขนหนูชุบน า้มาเพ่ือ
เช็ดหน้าเช็ดตาให้ 

เด็กหนุ่มเป็นลกูกตญัญแูละนิสยัดี เร่ืองแคนี่จ้ึงเป็นเร่ือง
ธรรมดามากท่ีเขาจะแสดงความมีน า้ใจตอ่คนในครอบครัว 

...ถึงแม้ลงุคลิจะชอบ หรือไมช่อบเขาก็ตาม… 
มือขาววางผ้าขนหนบูิดหมาด ๆ ลงบนหน้าผากของชาย

หนุ่มตรงหน้า แล้วค่อย ๆ เช็ดไปตามผิวหน้าและล าคออย่าง
ระมดัระวงั 

“อือ…” 
ลุงคิลครางออกมาเล็กน้อยเม่ือรู้สึกถึงผ้าเย็น ๆ ซึ่งวาง

แหมะลงบนใบหน้าแตก็่ยงัไมลื่มตาขึน้ 
น า้ป่ันเปล่ียนต าแหน่งจากตรงนัน้ไปเช็ดให้ตามมือและ

แขนแทน อย่างน้อยเม่ือคืนลุงคิลไม่ได้อาบน า้ก็น่าจะเช็ดตัว
เพ่ือให้ได้สบายขึน้ 

เด็กหนุ่มก าลงัจะลกุออกไปเม่ือได้ยินเสียงของคนท่ีนอน
อยูด่งัขึน้คล้ายละเมอ 

“อือ น า้ป่ันเหรอ ?” 
เดก็หนุม่สะดุ้ง หนัไปตามเสียงเรียก 
“ครับ” 
“อือ” 
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ลงุคิลยนักายลกุขึน้นัง่บนโซฟาได้ส าเร็จ เขายกมือขึน้ขยี ้
ผมตนเองไปมาแล้วบดิขีเ้กียจพลางปิดปากหาวหวอด 

น า้ป่ันยงัคงยืนอยู่ท่ีเดิมไมก่ระดกุกระดกิ เผ่ือว่าลงุคิลจะ
มีอะไรให้เขาชว่ยงานตอ่ 

“วนันีไ้มไ่ปโรงเรียนเหรอไง ?” 
ลงุคลิถามขึน้ 
“วนันีว้นัเสาร์ครับ” 
น า้ป่ันตอบ แวบหนึง่ท่ีใบหน้าหวานแอบมีรอยยิม้เล็ก ๆ 
‘ลืมวนัลืมคืนเลยเหรอ เน่ียละ่น้าฤทธ์ิของสรุา’ 
“ลงุคลิมีอะไรอีกไหมครับ ผมจะได้ไปท างานบ้านตอ่” 
น า้ป่ันวา่ 
“อ้อ ไมมี่อะไรแล้วละ่ ขอบใจมาก” 
เด็กหนุ่มจึงเดินออกจากตรงนัน้แล้วไปท างานบ้านต่อ

อยา่งท่ีได้พดูไปตอนแรก 
 

ฝ่ายคิลนั น้  ชายหนุ่ ม ก็ ไ ด้ ไปอาบน า้อาบท่าแ ล้ว
เปล่ียนเป็นเสือ้ผ้าชดุใหม ่

ร่างสูงใหญ่มานั่งลงบนโซฟาตัวเดิม แต่คราวนีอ้ยู่ใน
สภาพท่ีดีขึน้ ไมเ่มาหวัราน า้เหมือนเม่ือคืน 
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เม่ือคนท่ีหน้าตาดีอยู่แล้วแต่งกายเสียสะอาดสะอ้าน
หมดจด ก็ท าให้ยิ่งขบัออร่าความหลอ่พุง่ขึน้มาอีกเป็นกอง 

คิลกดรีโมทไปมาเหมือนหาช่องทีวีท่ีถูกใจไม่ได้เสียที 
จนกระทัง่เขาตดัสินใจลกุออกไปหาเคร่ืองดื่มในตู้เย็น 

ชายหนุ่มก าลังเดินกลับมาพร้อมโค้กกระป๋องหนึ่ง แต่
แล้วด้วยความไม่ทนัมองจึงท าให้เขาเดินชนเข้ากับน า้ป่ันท่ีเดิน
ออกมาจากอีกห้องหนึง่พอดี 

ร่างบางร้อง “โอ๊ย” ส่วนกระป๋องโค้กในมือร่างสูงนัน้ก็
กลิง้หกลงบนพืน้ 

“ตายจริง” คิลพึมพ า มองโค้กซึ่งกระฉอกออกเกือบหมด 
“ยงัดื่มไมท่นัถึงคร่ึงเลย” 

ท้ายประโยคพูดเหมือนขบขนั ไม่ได้มีร่องรอยของความ
ไมพ่อใจแตอ่ยา่งใด 

“ข...ขอโทษครับลุงคิล” น า้ป่ันรีบกล่าวขอโทษ พลาง
พนมมือไหว้ “เดี๋ยวผมจะรีบเช็ดพืน้เดี๋ยวนี ้ขอโทษด้วยครับ” 

“ไมเ่ป็นไร ๆ” 
ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาว่า พลางผายมือออกเป็นเชิง

วา่ ‘No Problem’ 
น า้ป่ันเดนิกลบัมาอีกครัง้พร้อมกบัผ้าขีริ้ว้ในมือ 
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เด็กหนุ่มย่อตัวลงนั่งคุกเข่าแล้วเร่ิมลงมือเช็ดโค้กท่ีหก 
โดยไม่ได้รู้ตวัเลยว่าคอของเสือ้ยืดท่ีตนใส่อยู่นัน้มนัเปิดอ้าไปไหน
ตอ่ไหน 

สายตาแหลมคมของคิลมองภาพนัน้ แล้วกลืนน า้ลายลง
คอยากล าบาก 

เด็กหนุ่มหน้าตาสวยหวาน แถมยังไว้ผมยาวจนคล้าย
ผู้หญิง ผิวก็ขาวราวกับน า้นมเพราะนางน า้ว้านัน้เป็นคนเหนือ 
มรดกความงามนีจ้งึตกทอดมาท่ีน า้ป่ันด้วย… 

ชายหนุ่มพยายามสะบัดหน้า ขับไล่ความคิดแปลก ๆ 
ออกไป 

น่ีเขาคงตายอดตายอยากมากเกินไปตัง้แตน่างน า้ว้าเร่ิม
ป่วย ถึงได้มาคดิอะไรอกศุลกบัเดก็ผู้ชายตรงหน้าได้ ! 

แตม่นัก็ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้เสียทีเดียว เพราะตวัเขาเองมองน า้
ป่ันมาตัง้แตต่อนแรกแล้ว 

คิลเป็นลกูคร่ึงตา่งชาติ อาศยัอยู่ในต่างประเทศมาตัง้แต่
เกิดจนกระทัง่ไม่นานนีท่ี้เขาตดัสินใจกลบัมาอยู่เมืองไทยตามฝ่ัง
มารดาหลงัจากบดิาเสีย 

ในวัฒนธรรมของประ เทศทางตะวันตก… ความ
อิสระเสรี…ท่ีอาจจะมากเกินไป เพราะฉะนัน้รสนิยมทางเพศแบบ 
ไบเซ็กชวล หรือเสือไบ คลิก็คดิเข้าข้างตนเองไปวา่คงไมผ่ิดอะไร 
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หากถามว่าคิลเป็นแบบไหน เขาก็ยังยืนยันว่าเขาชอบ
ผู้หญิงมากกวา่ 

กบัผู้ชายก็ชอบบ้าง แตไ่มเ่คยมีอะไรด้วย 
น่าแปลกท่ีความรู้สึกเช่นนัน้มันมาพลุ่งพล่านกับเด็ก

หนุม่ตรงหน้านี ้
อนัท่ีจริงคิลคิดว่าตนเองก็เป็นผู้ ใหญ่มากพอ ไม่ใช่วยัรุ่น

ท่ีจะมาพลุ่งพล่านอะไรง่าย ๆ แต่น า้ป่ัน ...ก็ดเูหมือนจะท าให้เขา
อดใจไว้ไมไ่หวจริง ๆ 

ชายหนุ่มมองเด็กหนุ่มซึ่งขะมักเขม้นอยู่กับการถูพืน้ให้
สะอาดดงัเดมิโดยท่ีไมไ่ด้สนใจอะไรเลย 

‘เดก็ดี… นา่รัก… ใสซ่ือ และคงจะ ‘บริสทุธ์ิ’ ’ 
เป็นอะไรท่ีท าให้เลือดในกายชายหนุม่ยิ่งเดือดพลา่น 
สายตาร้อนแรงมองยอดอกสีชมพซูึ่งอยู่ภายใต้เสือ้ยืดซึ่ง

คอเปิดกว้าง แล้วคดิไปวา่มนัชา่ง ‘นา่กดั’ ยิ่งนกั 
ลองคิดไปถึงภาพร่างเล็ก ๆ นั่นนอนระทดระทวยร้อง

ครางเสียงหวานอยู่ใต้ร่างของเขาก็ยิ่งส่งผลให้ความต้องการเร่ิม
ต่ืนตวั 

คิลกัดริมฝีปาก พยายามระงับอกระงับใจไม่ให้อารมณ์
ห่ืนเข้าครอบง า 
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เขาควรจะเป็นพ่อเลีย้งท่ีดีของน า้ ป่ัน ไม่ใช่หวังเอา
ลกูเลีย้งมาจบัท าเมีย ! 
 


