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บทที่ 1 
เงาร่างของสองแม่ลูกคู่หนึ่งทอดยาวไปบนทางเดินของ

ทางเข้าโรงเรียนสอนดนตรีแหง่หนึง่ซึง่ตัง้อยูริ่มถนนใจกลางเมือง 
นางกนกอร เดินน าหน้าบุตรชายซึ่งตวัสูงแต่เดินห่อไหล่ 

มีท่าทีเศร้าหมอง และใบหน้าอมทกุข์ มุง่ตรงไปยงัเคาน์เตอร์ท่ีซึ่ง
มีเจ้าหน้าท่ีหญิงของทางโรงเรียนนัง่อยู ่

“ขอโทษนะคะ” นางกนกอรพูดขึน้ “คือฉันจะพาลูกชาย
มาสมคัรเรียน” 

“ออ๋คะ่ งัน้เชิญดรูะเบียบการก่อนนะคะ” 
นางกนกอรรับใบปลิวมาจากเจ้าหน้าท่ีแล้วเดินน า

บตุรชายไปหยอ่นตวัลงนัง่บนโซฟาใกล้กบับริเวณนัน้ 
“ดซูิออยล์ เรียนอะไรดี ?” 
หญิงวยักลางคนหนัไปถามความเห็นของลกูชาย 
“...ครับ ?” 
ชายหนุม่ช่ือ ออยล์ ตอบกลบัด้วยทา่ทีไมก่ระตือรือร้นนกั 
ออยล์มีอายย่ีุสิบห้าปี เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลยั และ

ป่วยเป็นโรคซมึเศร้า 
มารดาของเขา นางกนกอรนัน้ถึงจะมีอายุอยู่ในช่วง

กลางคนแตห่ลอ่นก็ยงัคงเฟีย้วฟ้าว ไมย่อมแก่เลยสกันิด 
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สาเหตท่ีุสองแม่ลกูมาอยู่ ณ ท่ีโรงเรียนสอนดนตรีแหง่นีก็้
เพราะโรคซึมเศร้าของออยล์ ชายหนุ่มเรียนจบจากมหาวิทยาลยั
มาแต่ก็ยังไม่ ไ ด้ท างานท าการอะไร ในทางกลับกัน  ชีวิต
มหาวิทยาลยักลบัท าให้ออยล์กลายเป็นผู้ ป่วยโรคซมึเศร้า กว่าจะ
ดัน้ด้นจนเอาปริญญามาได้ก็เลือดตาแทบกระเดน็ทีเดียว 

ออยล์เป็นคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการเข้าสังคมกับผู้ อ่ืนมา
ตัง้แตไ่หนแต่ไรแล้ว แต่ชายหนุ่มก็เอาตวัรอดมาได้เพราะเป็นคน
เรียนเก่งนัน่เอง จะมามีปัญหาหนกัสดุก็ตอนมหาวิทยาลยัน่ีแหละ 
ไอ้ระบบซีเนียร์อะไรนั่น มันท าให้ออยล์แทบทนไม่ไหวอยาก
ลาออกมาหลายครัง้แล้ว 

แน่นอนว่าออยล์ไม่มีเพ่ือนท่ีมหาวิทยาลยัเลย เพราะทุก
คนตา่งก็เกรงกลวัรุ่นพ่ีจนไมมี่ใครกล้าเป็นเพ่ือนกบัออยล์ เขาเป็น
ชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาท่ีมักชอบแสดงสีหน้าอมโศกอยู่เสมอ 
จนสดุท้ายออยล์ก็กลายเป็นป่วยโรคซมึเศร้าเข้าให้จริง ๆ 

นางกนกอรรักบุตรชายคนเดียวนีม้าก ถึงออยล์จะไม่ได้
ท างานในตอนนีห้ล่อนก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะประเด็นส าคญัคือ
ต้องท าให้เจ้าตวัได้รับการ ‘ซ่อมแซมทางด้านจิตใจ’ จากสิ่งแย่ ๆ 
ท่ี เจอในรั ว้มหาวิทยาลัยให้กลับมามี ชีวิต ท่ี ร่า เ ริงแจ่มใส
เหมือนเดมิก่อน 
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...ออยล์ผู้ต่อต้านระบบโซตสั และซีเนียริตี ้คิดผิดน่าดูท่ี
เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลยัปิด… 

ทางเดียวท่ีนางกนกอรคดิออกก็คือเร่ืองของดนตรี 
วันหนึ่งขณะท่ีหล่อนโดยสารรถประจ าทางผ่านหน้า

โรงเรียนสอนดนตรีแห่งนี ้นางกนกอรก็ตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่าต้อง
ไปหาข้อมลูเพิ่มเตมิจากเว็บไซต์ พอรู้วา่ท่ีน่ีเป็นโรงเรียนดนตรีของ 
ดร.อุทุมพร อาจารย์สอนดนตรีผู้ มีช่ือเสียงเท่านัน้แหละ หล่อนก็
ไมพ่ลาดท่ีจะพาลกูชายมาสมคัรเรียนทนัที 

“วา่ไงจ๊ะออยล์ ?” 
นางกนกอรถามขึน้เม่ือเวลาผ่านไปแตอ่อยล์ก็ยงัไม่ได้ให้

ความเห็นวา่ตกลงจะเรียนอะไร 
“???” 
ออยล์มองท่ีมารดาอย่างตัง้ค าถามกลับ นั่นท าให้นาง

กนกอรรู้สกึหงดุหงิด 
“จะเรียนอะไรเลือกเอาสักอย่างสิจ๊ะลูก เรียนดนตรีซะ 

เผ่ืออะไร ๆ มนัจะดีขึน้ !” 
ออยล์รู้ว่ามารดาเขาคงจะเช่ือมโยงไปกับค าว่า  ‘ดนตรี

บ าบดั’ และคงจะหวังว่าดนตรีจะท าให้อาการซึมเศร้าของเขาดี
ขึน้ 

ตึง๊ ! 
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เสียงลิฟต์ดังขึน้ มีผู้ หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากลิฟต์
ด้วยท่วงท่าสง่างาม ออยล์เห็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเคาน์เตอร์รีบลกุขึน้ยืน
แล้วกลา่วสวสัดีผู้หญิงคนนัน้ 

“สวสัดีคะ่ดร.” 
“สวสัดีจ้ะ” 
ตวัเขาไมไ่ด้สนใจ แตม่ารดาของเขานัน้… 
“นั่น ดร.อุทุมพร” นางกนกอรมีสีหน้าต่ืนเต้น  “น่ีไงจ๊ะ

เจ้าของโรงเรียนแหง่นี ้โอ ! ใชอ่าจารย์จริง ๆ ด้วย” 
น า้เสียงต่ืนเต้นท่ีพดูในระดบัค่อนข้าง ‘ดงั’ ของนางกนก

อรท าให้ดร.อทุุมพรหนัมาสนใจกบัพวกเขาสองแม่ลกูทนัที ผู้ เป็น
เจ้าของโรงเรียนดนตรีเดนิตรงเข้ามาหาแล้วทกัทายกบัพวกเขา 

“สวัสดีค่ะคณุแม่ วันนีพ้าลูกชายมาสมัครเรียนเหรอคะ 
?” 

ดร.อทุมุพรมีมาดผู้ ดีอยู่เต็มเป่ียม จนออยล์แอบคิดในใจ
ว่าช่างแตกต่างจากคณุแม่สดุเฟีย้วของเขาอย่างสิน้เชิงทัง้ท่ีอายุ
นา่จะไลเ่ล่ียกนั 

“ค่า คือลูกชายฉันเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ฉันก็เลย
อยากจะให้เขาได้เลน่ดนตรีนะ่คะ่” 

“คะ่ แล้วคดิวา่จะเรียนอะไร เลือกไว้หรือยงัคะ ?” 
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ดร.อทุมุพรชวนคยุอยา่งเป็นกนัเอง ออยล์เข้าใจได้เลยว่า
ท าไมอาจารย์ดนตรีท่านนีถ้ึงได้เป็นท่ีประทับใจของใครต่อใคร 
ขนาดมารดาของเขายงัเป็นแฟนคลบั เพราะความใจดีและไม่ถือ
ตวัน่ีเอง 

“อา่ วา่ไงลกู ?” 
มารดาหนัมาถามชายหนุม่ซึง่ไมท่นัตัง้ตวั 
“เออ่ ครับ” 
ออยล์นั่งตัวตรง เม่ือดร.อุทุมพรเดินเข้ามานั่งท่ีโซฟา

รับรองตวัท่ีอยูฝ่ั่งตรงข้ามกบัเขาและมารดา 
“พอดีฉันไม่ได้รีบไปไหน แล้วก็รู้สึกแปลกใจมากท่ีมี

นักเรียนวัยใกล้เคียงกับลูกชายมาเรียน ถ้าอย่างไรฉันจะขอ
แนะน าคอร์สให้นะคะ เผ่ือจะสนใจ” 

“ ‘ลกูชาย’ อาจารย์เหรอคะ ?” 
นางกนกอรถาม 
“ใช่คะ่ ลกูชายของฉันเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิกอยู่ท่ีน่ี ท่ี

จริงแล้วสว่นใหญ่คนท่ีมาเรียนจะเป็นพวกเดก็ ๆ มากกวา่ ไม่คอ่ย
ได้เจอคนท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้วเทา่ไหร่” 

“อ้อคะ่” 
ออยล์นั่งฟังบทสนทนาของแม่และอาจารย์เจ้าของ

โรงเรียนไปเงียบ ๆ 
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สุดท้ายก็เป็นนางกนกอรท่ีคุยไปคุยมาก็ตกลงเองเสร็จ
สรรพว่าจะให้เขาเรียนกีตาร์คลาสสิกกับครูซึ่งเป็นบุตรชายของ
ดร.อทุมุพร ออยล์พยกัหน้าและเออออไปตามนัน้ จากนัน้สองแม่
ลูกจึงเดินทางกลบั ซึ่งแน่นอนว่าคุณแม่สุดเฟีย้วของเขาไม่ลืมท่ี
จะถ่ายรูปและขอลายเซ็นอาจารย์เจ้าของโรงเรียนด้วย 
 

ออยล์จะไปเรียนกีตาร์คลาสสิกกับครู ‘บุตรชายของดร.
อทุมุพรเจ้าของโรงเรียน’ ทกุวนัเสาร์ ตอนบา่ยโมงถึงบา่ยสองโมง 

แน่นอนว่าเขาต้องเตรียมตวัตัง้แต่เช้า เพราะระยะทาง
จากบ้านไปถึงโรงเรียนก็ไกลพอสมควร ต้องนัง่รถเมล์ไปประมาณ
หนึง่ชัว่โมง 

วันนีอ้อยล์ต่ืนแต่เช้า มันจะเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่จบ
การศกึษาจากรัว้มหาวิทยาลยัท่ีเขาจะกลบัไป ‘เรียน’ 

คอร์สท่ีออยล์ลงเรียนนัน้เป็นคอร์สระยะเวลาหนึ่งปี เรียน
เดี่ยว ตวัตอ่ตวักบัครูผู้สอน 

ออยล์ไม่รู้สึกต่ืนเต้นนัก แต่เขาหวังเพียงอย่างเดียวว่า
ครูผู้สอนคนนีจ้ะเข้ากบัเขาได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะหากไม่เป็น
เช่นนัน้ การส่งไปเรียนดนตรีของนางกนกอรก็คงจะไม่ช่วยอะไร
เลยกบัเร่ืองอาการซมึเศร้าของเขา 
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ออยล์ใส่สมุดโน้ต ปากกา ลงไปในกระเป๋าเป้ วันนีช้าย
หนุ่มแต่งตวัด้วยเสือ้โปโลแขนสัน้และกางเกงขายาวสุดแสนจะ
ธรรมดามาก แตม่นัก็คือ ‘ออยล์สไตล์’ 

ชายหนุ่มนัง่รถเมล์มาลงท่ีป้ายรถซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน
แล้วเดนิตอ่มาเล็กน้อย 

ขณะนีเ้ป็นเวลาเท่ียงวันอันแสนร้อนจัด แสงแดดแผด
กล้าเสียจนออยล์ต้องรีบเดินเข้าไปในตวัอาคารให้เร็วท่ีสดุเพราะ
แทบจะละลายไปกับความร้อนอยู่แล้ว มองดูนาฬิกาข้อมือก็
พบวา่เขามาก่อนเวลาสามสิบนาที 

เจ้าหน้าท่ีสาวสวยคนเดิมกับท่ีเคยเจอเม่ือครัง้มาสมคัร
เรียนพาเขาไปยังห้องเรียน ออยล์นั่งรออยู่ด้านนอก พลางถอน
หายใจเบา ๆ ไอ้ตวัเขาก็ไม่ได้มีความรู้เร่ืองกีตาร์เลย แล้วจะไหว
เหรอ ? 

‘จะว่าไปลูกชายของอาจารย์คนนัน้จะเป็นแบบไหนกัน 
จะเป็นแบบอาจารย์คนนัน้หรือเปล่า ?’ 

ออยล์คิด ขณะนัง่เหยียดขาอย่างสบาย ๆ ดร.อทุมุพรนกั
ดนตรีผู้ มีช่ือเสียงคนนัน้ ตวัจริงสวยสง่า เนีย้บไมมี่ท่ีติ แบบนีค้นท่ี
เป็นลกูก็คงไมต่า่งกนั 
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จนกระทัง่ออยล์ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาทางนี ้เขาจึง
เงยหน้าขึน้มองก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดแูล้วน่าจะมีอายไุล่เล่ีย
กบัเขาเดนิตรงเข้ามาหา 

“สวัสดีครับ” ชายหนุ่มคนดังกล่าวทัก “มาเรียนใช่ไหม 
เข้ามาเลย ๆ” 

ออยล์งงนิดหน่อย ก่อนท่ีสมองจะสัง่การโดยอตัโนมตัิให้
กลา่วค าทกัทายและยกมือไหว้ 

...จะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่ รู้แหละ แต่ตาม
มารยาทแล้วในเม่ือเขาเป็นผู้ เรียน… 

“สวสัดีครับครู…” 
“ครูช่ือหมิงครับ เม่ือวนัก่อนคณุแม่เล่าให้ฟังแล้ว ดีใจจงั

ท่ีมีคนรุ่นเดียวกนัมาเรียน เพราะส่วนใหญ่ต้องรับมือกบัความซน
ของเดก็ ๆ ตลอดเลย” 

“...อา่ ครับ ผมช่ือออยล์” 
ออยล์ยิม้แห้ง ๆ เขาวางกระเป๋าเป้ลงท่ีมุมห้องแล้วเดิน

ตามหมิงไปนัง่ลงบนเก้าอี ้
“เคยเลน่กีตาร์มาก่อนไหม ?” 
หมิงถาม ออยล์สา่ยหน้าแล้วตอบวา่ 
“ถ้าแบบจริงจงัละ่ก็ไมค่รับ ไมเ่ลย” 
ครูสอนกีตาร์พยกัหน้า 
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“แล้วเร่ืองตวัโน้ตตา่ง ๆ ละ่ พอมีพืน้ฐานมาก่อนไหม ?” 
“พอมีบ้างตัง้แตส่มยัเรียนครับ แตผ่มก็ลืมไปหมดแล้ว” 
“อืม นัน่สินะ” 
หมิงยิม้ให้เขา 
ออยล์เพิ่งสงัเกตว่าหมิงเป็นชายหนุ่มผมยาวท่ีหน้าหวาน

มาก หน าซ า้ยังตวัเล็ก ๆ ดูคล้ายผู้หญิง แต่ก็ดูเอาจริงเอาจังใน
การสอนมาก 

พวกเขาไม่ได้คุยสัพเพเหระกันมากนัก หลังจากออยล์
บอกไปวา่ตวัเขาเองอายย่ีุสิบห้าปี หมิงยิม้ออกมาเล็กน้อย 

“ถ้าอยา่งนัน้คณุออยล์ก็อายมุากกว่าผมสิครับ” 
“ครับ ?” 
“ผมเพิ่งจะรับปริญญาไป ปีนีก็้ย่ีสิบสองครับ” 
“อา่” 
“ท่ีจริงแล้วผมรับจ๊อบเป็นครูสอนกีตาร์ท่ีโรงเรียนของแม่

มาตัง้แต่อายุสิบหก สิบเจ็ด โน่นแน่ะครับ ก็อย่างท่ีบอกว่าส่วน
ใหญ่จะมีแตเ่ดก็ ๆ มาเรียน” 

“...” 
ออยล์นัง่ฟัง แตไ่ม่ได้คิดจะพดูจาโต้ตอบอะไร สิ่งท่ีอยู่ใน

สมองของเขาตอนนีมี้แต่เขาอยากจะเข้าบทเรียนแล้วก็เร่ิมเรียน
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สกัทีแล้ว คอร์สนีย้งัอีกยาวไกล เพราะเป็นคอร์สท่ีใช้เวลาหนึ่งปี
ทีเดียว 

หลังจากนัน้เขาก็ถูกถามถึงวัตถุประสงค์ในการเรียน
เพ่ือท่ีครูผู้สอนจะได้สอนได้ตรงจดุมากขึน้ ซึ่งออยล์ก็บอกออกไป
ตามความเป็นจริงวา่เขาต้องการใช้ดนตรีมาบ าบดัอาการซมึเศร้า 

ออยล์บอกไปตามตรงว่าเขาเป็นผู้ ป่วยจิตเวชอยู่ ท่ี
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งตอนนีอ้ยู่ในระหว่างการรักษา ...ตอน
แรกก็คิดว่าหมิงจะตกใจหรือรังเกียจ แต่ไม่เลย… ไม่เลยสักนิด 
เพราะอีกฝ่ายฟังในสิ่งท่ีเขาเล่าอย่างตัง้ใจด้วยดวงตากลมสวยท่ี
มองมาอยา่งแสดงถึงความแนว่แนใ่นจิตวิญญาณความเป็นครู 
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บทที่ 2 
 “คณุออยล์นัง่หลงัตรง ๆ สิครับ” 
คนเป็นครูวา่ 
ออยล์มกัชอบนัง่หอ่ไหล่อยา่งไม่มัน่ใจจงึท าให้เสียบคุลิก

ไปมาก อยา่งตอนนีก็้เชน่กนัเม่ือเขาลองจบักีตาร์ 
“โทษทีครับ มนัตดิเป็นนิสยั” 
ออยล์พูด สีหน้าของชายหนุ่มเรียบเฉยและเศร้าหมอง

เหมือนเคย ถึงแม้ว่าวันนีเ้ขาจะคิดว่าเขาสนทนากับหมิงไปได้
มากก็ตาม 

“คณุออยล์หน้าเศร้าจงั” 
หมิงพดูขึน้ ดวงตากลมสวยมองมาท่ีใบหน้าของเขา 
“...ครับ” 
ออยล์ยิม้เจ่ือน เวลาถูกทักแบบนีม้ันท าให้เขารู้สึกไม่ ดี

เทา่ไหร่ 
“อย่างน้อยดนตรีน่ีแหละจะท าให้คุณออยล์มีความสุข 

กีตาร์นะ่เป็นเพ่ือนท่ีดีนะ ผมจะบอกให้” 
หมิงพูดต่อไป ออยล์นัน้ได้แตพ่ยกัหน้าอย่างไม่รู้จะตอบ

กลบัไปอย่างไร ชัว่โมงนีเ้ป็นครัง้ท่ีสองท่ีออยล์มาเรียนกีตาร์กบัห
มิง วนันีค้รูของเขาได้สอนให้รู้จกัสว่นประกอบของกีตาร์ สอนโน้ต
ในแตล่ะสาย และให้ลองดีด ตอ่จากชัว่โมงแรก 
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ในคราวก่อนนัน้เม่ือออยล์กลบัไปถึงบ้านก็ได้ไปบอกกับ
นางกนกอรว่าวนันีต้วัเขาได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง นางกนกอรนัน้มี
ใจสนับสนุนบุตรชายเต็มท่ี พอวันรุ่งขึน้หล่อนก็รีบออกไปหาซือ้
กีตาร์มาให้ออยล์ไว้ฝึกเลน่ท่ีบ้านทนัที 

ออยล์เปิดเอกสารประกอบการเรียนท่ีหมิงให้ แล้วฝึกเล่น
ไปตามนัน้ 

เขาค้นพบว่าดนตรีท าให้เขารู้สึกสนุกจริง ๆ ...จากตอน
แรกท่ีรู้สกึเหมือนกึ่งถกูบงัคบัจากผู้ เป็นแมใ่ห้ไปเข้าคอร์สเรียน แต่
ตอนนีอ้อยล์กลบักระตือรือร้นขึน้มาเองด้วยแล้ว 

วนันีเ้ขาจึงตัง้ใจเป็นพิเศษ เวลาหนึ่งชั่วโมงดจูะผ่านไป
เร็วมากเม่ือตวัเขาสนกุไปกบัมนั 

ระหว่างนัน้เองท่ีออยล์เล่าออกมาว่ามารดาได้ซือ้กีตาร์
มาไว้ให้ฝึกเลน่ท่ีบ้านแล้ว... 

หมิงใจดีกบัเขามาก พดูคยุอยา่งเป็นธรรมชาตแิละหลาย
ครัง้ท่ีแอบแทรกมกุตลกท าให้ออยล์ยิม้ได้ 

“...ถ้าอย่างนัน้ผมกลับก่อนนะครับ ขอบคุณมากเลย
ครับ” 

ออยล์พูดพลางค้อมศีรษะอย่างนอบน้อมและก าลังจะ
เดนิออกจากห้องเรียนไป 

“เดี๋ยวครับคณุออยล์” 
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แตห่มิงก็เรียกเขาเอาไว้ ออยล์หนักลบัไปด้วยสีหน้าฉงน
เล็กน้อย 

คนเป็นครูลุกจากเก้าอีเ้ดินเข้ามาหา พลางหยิบอะไร
บางอยา่งตดิมือมาด้วย 

“ผมให้ ‘น่ี’ ครับ” 
“หืม ?” 
“ป๊ิกกีตาร์ เอาไปใช้สิครับ” 
ริมฝีปากได้รูปยิม้ออกมาเล็กน้อยเม่ือชายหนุ่มผู้ เป็น

นกัเรียนรับมนัไป 
ออยล์จบัป๊ิกกีตาร์สีน า้เงินลายจดุขาวขึน้ด ูแล้วพดูวา่ 
“ของครูหมิงเหรอครับ ? ตรงนีเ้ห็นเขียนวา่ ‘Mhing’ ด้วย” 
“ผมออกแบบเองนัน่แหละ งาน DIY นะ่ครับ” 
“โอ้” ออยล์ร้อง “ขอบคณุมาก ๆ เลยครับ” 
เขาค้อมตวัลงอีก แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจตาม

แบบฉบบั ‘ความเป็นออยล์’ 
มือหนาเก็บมันลงในกระเป๋าเสือ้ ชั่วขณะหนึ่งท่ีสายตา

ของออยล์มองไปยังแผ่นหลงัเหยียดตรงของครูหมิงซึ่งก าลงัก้ม
หน้าก้มตาเก็บเอกสารประกอบการสอนกลบัเข้าท่ี 
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เวลาผ่านเข้าสู่ชัว่โมงท่ีสามของการเรียนกีตาร์คลาสสิก
กบัครูหมิง 

ออยล์มองดเูวลาบนนาฬิกาข้อมือ ขณะสองเท้าก้าวยาว 
ๆ ตรงไปยงัห้องเรียน 

วนันีร้ถค่อนข้างติด ออยล์กงัวลว่าเขาอาจจะมาสาย แต่
เม่ือดแูล้วเข็มยาวยงัคงอยูท่ี่เลขสิบเอ็ดก็ยงัเบาใจ 

...อีกห้านาที… 
ออยล์นัง่รอหน้าห้องเรียนเหมือนเคย ประตท่ีูเปิดแง้ม ๆ 

ไว้ท าให้เขามองเห็นแผ่นหลังบอบบางของครูหมิงก าลังยืนหัน
หลงัให้ 

หมิงง่วนอยู่กบัการเตรียมการสอน จึงไม่รู้ว่านกัเรียนของ
เขามาคอยอยูแ่ล้วและไมเ่ห็นวา่ออยล์ก าลงัมองตนอยู่… 

ร่างท่ีผอมบาง ผมยาวสลวย รูปร่างอ้อนแอ้น ท าให้หมิงดู
คล้ายผู้หญิงมากโดยเฉพาะเวลาหนัหลงัแบบนี ้แต่จะว่าไปแล้ว
ใบหน้าของหมิงก็หวานจอ๋ย ยิ่งท าให้ดคูล้ายผู้หญิงเข้าไปใหญ่ 

ออยล์โล่งใจอย่างมากท่ีครูผู้สอนกบัเขาคนนีด้จูะเข้ากัน
ได้ดี 

น่ีถ้าหากหมิงไม่ได้ดีตอ่เขาแบบนีล้่ะก็ สงสยัออยล์จะมา
เรียนเพียงแค่ครัง้เดียวแล้วกลบับ้านไปบอกนางกนกอรว่าจะไม่
มาเหยียบท่ีน่ีอีก 
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แตน่ี่… 
‘เคมีเข้ากนั’ 
ประมาณนัน้ 
ออยล์เห็นว่าเวลาผ่านไปจนถึงเวลาเข้าเรียนแล้วเขาจึง

เดนิเข้าไปในห้อง 
“ครูหมิง” 
เขาเรียก ร่างเล็กสะดุ้งเล็กน้อย 
“ขอโทษครับท่ีท าให้ตกใจ” 
ออยล์รีบค้อมตวัลงเป็นเชิงขอโทษ ฝ่ายหมิงเองก็รีบยก

ไม้ยกมือขึน้มาเป็นเชิงบอกปัดวา่ ไมเ่ป็นไร 
ลกัษณะขีเ้กรงอกเกรงใจของออยล์ก็ท าให้หมิงนึกเอ็นดู

อีกฝ่ายอยูม่ากเหมือนกนั ถึงแม้ออยล์จะมีอายมุากกวา่ก็ตาม 
“นัง่เลย ๆ ครับ ขอโทษท่ีช้านะ วนันีเ้รามาลองจบัคอร์ด

กนัดนูะ” 
หมิงยิม้ ขณะหมนุตวัเดนิมานัง่ลงข้าง ๆ ออยล์ 
“ครับ” 
ผู้ เป็นนกัเรียนพยกัหน้า 
“ผมจะสอนคอร์ดพืน้ฐานก่อน” หมิงว่า พลางหยิบกีตาร์

ของตนขึน้มา “ก่อนอ่ืนก็คอร์ด C แล้วก็คอร์ด Am ครับ” 
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ออยล์จบักีตาร์ท่ีอยู่บนตกัของตน สายตาพยายามมอง
ตามนิว้ของหมิงวา่จบัอยา่งไร 

เอาวะ… ขนาดคอร์ดท่ีง่ายท่ีสดุเขายงัมึนเลย นบัประสา
อะไรกบัไอ้ระดบัสงูกวา่นี ้ดทูา่เขาจะไมส่นัทดัด้านดนตรีเอามาก 

คิว้ของออยล์เ ร่ิมขมวดเข้าหากันขณะพยายามวาง
ต าแหน่งของนิว้มือข้างซ้ายตามแบบครูหมิง ผ่านไปราวหนึ่งนาที
ในท่ีสดุเขาก็ท าได้ 

“นัน่แหละครับได้แล้ว อ้ะ คราวนีล้องดีดฟังเสียงดนูะ” 
ออยล์ท าตามแตป่รากฏวา่เสียงบอด 
“ท าไมผมดีดแล้วเสียงมนับอด ?” 
ชายหนุม่ท าหน้ายุง่ 
“ใหม ่ๆ ก็แบบนีแ้หละ ลองดีดดใูหมส่ิ” 
ออยล์พยายามดีดอยู่สามครัง้เสียงจึงหายบอด ผู้ เรียน

ลอบถอนหายใจในใจอยา่งโลง่อก 
“1 และ 2 และ 3 และ 4 --เคาะด้วย” 
ออยล์ท าตามอย่างว่าง่าย เขาดีดส่ีครัง้และเคาะเท้าตาม

จงัหวะตามท่ีครูหมิงบอก 
“ทีนีก็้มาคอร์ด F ครับ นีจ้ะยากหนอ่ยนะ” 
ออยล์มองท่ีนิว้มือของหมิงแล้วพยายามท าตาม แตม่นัก็

ยากเพราะคอร์ดนีจ้ะต้องใช้นิว้ทาบ 
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คิว้ของออยล์ขมวดเป็นปมด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ได้ 
แตม่นัก็ยากเหลือเกินส าหรับมือใหม ่(สดุ ๆ) 

ชายหนุ่มรู้สกึวา่นิว้ของตนเองแข็งเหลือทน มนัไม่คอ่ยจะ
ยอมไปตามท่ีต้องการเลย 

“ฟู่ ” 
เขาเผลอพน่ลมหายใจออกมาเม่ือยงัจบัคอร์ดนีไ้มส่ าเร็จ 
“ได้ไหมครับ คณุออยล์ ?” คนเป็นครูถามเม่ือเห็นนกัเรียน

ท าหน้านิ่วคิว้ขมวด “ไหน มาน่ีสิครับ” 
หมิงวางกีตาร์ของตนเองลงท่ีเก้าอีแ้ล้วลกุขึน้มายืนเหนือ

ศีรษะของออยล์ 
ร่างเล็กก้มตวัลงมาจนใกล้ ออยล์ได้กลิ่นหอม ๆ ลอยมา

จากตวัคนด้านหลงั ชวนให้วบูวาบในท้องแปลก ๆ 
กว่าจะรู้ตัวออยล์ก็พบว่าตนเองเอาแต่จ้องใบหน้าของ

ครูหมิง จนอีกฝ่ายแหวใสว่า่ “คณุออยล์ ! ตัง้ใจหนอ่ยสิครับ” 
“!!!” 
ชายหนุม่ผู้ถกูดสุะดุ้ง รีบละล ่าละลกัตอบไปวา่ “ครับ ๆ” 
นิว้เรียวยาวของหมิงสมัผสัลงบนนิว้ของออยล์ 
คนเป็นครูก าลงัจบันิว้มือของเขาให้ไปวางในต าแหน่งท่ี

ถกูต้อง 
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ออยล์แทบจะลืมหายใจด้วยความต่ืนเต้น เม่ือใบหน้า
ด้านข้างของอีกฝ่ายกระเถิบเข้ามาใกล้กบัใบหน้าด้านข้างของเขา
มาก 

“...” 
เม่ือจดัต าแหน่งให้เสร็จหมิงก็ผละออกไป ริว้แดงจาง ๆ 

ปรากฏบนแก้มของหนุม่ผมยาว 
ออยล์เห็นหมิงเม้มปากแล้วเดินกลบัไปนัง่ท่ีเดิม เขามอง

ตามอีกฝ่ายตาไมก่ะพริบ จนกระทัง่เสียงหวานสัง่วา่ 
“ลองดีดดสูิครับ เคาะเท้าตามไปด้วยนะ” 
แน่นอนว่าออยล์ท าตามคนเป็นครู และคราวนีเ้สียงมนัก็

บอดอีก 
ออยล์รู้สึกว่าคอร์ด F ช่างยากกว่าคอร์ด C หรือ Am ยิ่ง

นกั กวา่จะดีดได้จริง ๆ ก็ต้องลองพยายามดหูลายครัง้ 
หลงัจากนัน้หมิงก็สอนคอร์ด G7 ตอ่ 
คราวนีอ้อยล์คิดวา่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะเขาเร่ิมจบัทางได้ 

รู้แล้ววา่ต้องดีดอยา่งไรเสียงกีตาร์ถึงจะไมบ่อด 
ครูหมิงให้เขาฝึกซ้อมเองสกัพกัแล้วจึงให้ท าให้ดโูดยท่ีครู

ไมบ่อก 
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ออยล์ท าได้และยิม้กร่ิมเม่ือหมิงชมเขาว่า “เก่งมากครับ” 
ด ูๆ ไปแล้วก็เหมือนครูก าลงัชมลูกศิษย์ตวัน้อย บางครัง้ออยล์ก็
เร่ิมคดิวา่ท่ีจริงแล้วเขากบัหมิงใครมีอายมุากกวา่กนัแน่ 
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บทที่ 3 
เวลาผา่นไปจนเข้าสูเ่ดือนถดัมา 
ออยล์เข้าเรียนคอร์สกีตาร์คลาสสิกกับครูหมิงมาได้ครบ

ส่ีสปัดาห์แล้ว และคราวนีค้รูเคยบอกว่าจะสอนเพลงง่าย ๆ ให้ฝึก
เลน่ 

ไม่รู้ว่าเม่ือไหร่ท่ีออยล์เร่ิมรู้สึกว่า ‘โรคซึมเศร้า’ ท่ีกัดกิน
จิตใจของเขาค่อย ๆ ดีขึน้และอาการจางหายไป ถึงจะยงัไม่ร้อย
เปอร์เซ็นต์ แตม่นัก็ดีขึน้มาก 

ทกุวนันีเ้ขายงัต้องไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลทางด้านจิต
เวชอยู่ก็จริง แต่สภาพจิตใจก็ดีขึน้มากแล้ว ไมรู้่สึกหดหู่เหมือนแต่
ก่อน 

ยามท่ีอยู่บ้านในแต่ละวนัออยล์ก็จะฝึกซ้อมกีตาร์ตามท่ี
ครูหมิงสอนในชัว่โมงก่อนหน้านัน้ ใจเฝา้คิดถึงแตว่่า ‘อยากให้ถึง
วนัเสาร์เร็ว ๆ’ โดยไมมี่สาเหต ุ

ชัว่โมงนีห้มิงได้สอนเพลงง่าย ๆ ให้เขาตามท่ีเคยสญัญา
เอาไว้ 

ออยล์มีความสุขอย่างประหลาดทุกครัง้ท่ีเขาได้ใช้เวลา
ร่วมกบัหมิง แตเ่ขาก็คิดวา่คงเป็นเพราะตวัเขาขาดการปฏิสมัพนัธ์
กบัคนท่ี ‘เข้ากนัได้’ มานาน ถึงได้คดิไปเชน่นัน้ 
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ชีวิตมหาวิทยาลัยก็ขมข่ืน ไม่มีเพ่ือนแม้สกัคน แถมเขา
ยงัเป็นคนตอ่ต้านระบบ… เรียกได้ว่า ‘โคตรขวางโลก’ ส าหรับทุก
คนท่ีคณะ 

ออยล์ไม่มีอะไรเด่น เป็นผู้ ชายตัวค่อนข้างสูงแต่เวลา
เผลอชอบนัง่ห่อไหล่ด้วยความไม่มัน่ใจและอีกนยัหนึ่งคือ ‘ระวัง
ภยั’ 

...เพราะเขารู้วา่เขาไมมี่พรรคพวก ออยล์เลยเหมือนคนท่ี
ระแวดระวงัไปหมด 

ความโชคดีเพียงหนึ่งเดียวก็คือเขาเป็นผู้ ชาย ไอ้การใช้
ชีวิตตามล าพงัในเอกท่ีเรียนจึงไม่ยากนกั และตวัเขาเองก็เป็นคน
แข็งพอสมควร ถึงจะมีท่าทีท่ีดไูม่ค่อยมั่นใจสกัเท่าไหร่แต่ออยล์
นะ่เป็นคนออ่นนอกแข็งใน 

หมิงส่งกระดาษท่ีถ่ายเอกสารคอร์ดและเนือ้เพลงให้
ออยล์ พลางบอกวา่ 

“เอาไปฝึกเลน่นะครับ ไว้ชัว่โมงหน้าเรามาดกูนั” 
ออยล์พยักหน้า เขาก าลังจะหยิบกระเป๋าเป้ใบเก่งขึน้

สะพายแล้วออกจากห้องเม่ือหมดชัว่โมงเรียน แตแ่ล้ว… 
“เอ้อคณุออยล์ครับ ?” 
คนเป็นครูเรียกเขาเอาไว้ 
“ครับ ?” 
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ใบหน้าของหมิงดูไม่ค่อยแน่ใจในสิ่งท่ีตนเองก าลงัจะพูด 
ชายหนุม่นิ่งไปสกัพกัจนออยล์ต้องถามย า้อีกครัง้ 

“ครูหมิงมีอะไรเหรอครับ ?” 
ปากของร่างเล็กอ้าขึน้เหมือนจะพูดแล้วหุบลง แต่แล้วก็

อ้าขึน้อีกครัง้ 
“คือ ชัว่โมงตอ่ไปพอดีว่านกัเรียนเขาขอลาหยดุ ไม่ทราบ

วา่คณุออยล์ทานข้าวมาหรือยงัครับ ? ถ้าอยา่งไร…” 
หมิงดลู าบากใจมากท่ีจะพดู เพราะใบหน้าหวานของเจ้า

ตวัขึน้สีแดงระเร่ือ ออยล์มองภาพนัน้อยา่งอธิบายไม่ถกู บอกตาม
ตรงว่าเขาไม่กล้าคิดเข้าข้างตนเองไปก่อนหรอกว่าหมิงเหมือน
ก าลงัจะชวนเขาให้ไปทานข้าวกลางวนัด้วยกนั 

“ครับ แตค่รูหมิงต้องเลีย้งผมนะ” 
พูดตดับทดือ้ ๆ แบบนีเ้ลย ออยล์ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคน

รวบรัดแบบนีเ้สียเอง แตแ่ล้วเขาก็รู้ว่าเขาคิดถกูเม่ือหมิงพยกัหน้า
แล้วยิม้กว้าง 

“ฮะ่ ๆ แนน่อนครับ” 
 

ทัง้สองลงมาจากลิฟต์พร้อมกัน หมิงบอกว่าท่ีโรงเรียน
ของแม่ไม่มีศูนย์อาหาร เพราะฉะนัน้ต้องออกไปหาทานเองข้าง
นอก นบัเป็นความไมส่ะดวกเพียงอยา่งเดียวของท่ีน่ี 
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“แถวนีก็้มีแต่ร้านฟาสต์ฟูดด้วย คุณออยล์ทานได้ไหม
ครับ ?” 

หมิงถาม 
“แนน่อนครับ อะไรก็ได้” 
เขายิม้ตอบ 
เม่ือมาเดินเคียงกนัแบบนีห้มิงดตูวัเล็กกว่าเขาพอสมควร 

ออยล์มองเงาของตนเองและอีกฝ่ายซึ่งทอดยาวไปบนพืน้ …นาน
มากแล้วท่ีเขาไม่ได้ไปรับประทานอาหารกบัคนอ่ืนเลย ไมว่า่เพ่ือน
หรือแฟน… 

ออยล์เคยมีแฟน แต่ว่าเลิกรากันไปตัง้แต่ก่อนเข้า
มหาวิทยาลยัแล้ว หญิงสาวมีคนใหม่ ซึ่งออยล์เองก็ได้แต่ท าใจ
เทา่นัน้ 

และแล้วเขากับครูหมิงก็เข้าไปนัง่อยู่ตรงข้ามกนัท่ีโต๊ะใน
ร้านฟาสต์ฟดูแหง่หนึง่ใกล้ ๆ โรงเรียนดนตรีของดร.อทุมุพรนัน่เอง 

เขาและหมิงเลือกสัง่อาหารมาแบบเป็นชุดง่าย ๆ คนละ
ชดุ 

จะว่าไปไอ้การกระท าแบบนีม้ันแปลก ๆ อย่างไรไม่รู้
ส าหรับครูสอนดนตรีกับนักเรียน ...ดูจะให้ความสนิทสนมมาก
เป็นพิเศษไปหน่อย… แตอ่อยล์เองก็ยอมรับว่าเขาดีใจอยู่ไม่น้อย
เหมือนกนั 
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หลายครัง้ท่ีตาของพวกเขาเผลอสบกัน จะต้องมีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ท่ีหลบตาไปก่อนทกุครัง้ 

ออยล์เร่ิมแปลกใจ ทัง้ท่าทีของหมิงและความร้อนรุ่มท่ีก่อ
เกิดในใจตนเอง… 

มนัคืออะไรกนัแน ่? 
“อร่อยเนอะครับ” 
ออยล์พดูขึน้เพ่ือท าลายความเงียบ ดวงตากลมสวยของ

ครูหมิงเงยขึน้สบกบัเขาแล้วอ้อมแอ้มตอบกลบัมาวา่ 
“อืม้” 
“...แล้วปกติครูหมิงทานข้าวตอนไหนครับ ? ส่วนผมเก็บ

ท้องไปทานท่ีบ้านเลย” 
ออยล์ชวนคยุ 
“อ๋อ ตอนจบชัว่โมงนีค้รับ” หมิงว่า “หลงัจากคณุออยล์ก็

มีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งมาเรียน แต่พอดีวนันีค้ณุแม่เขาโทร ฯ มา
วา่ขอลานะ่ครับ” 

“อ้อครับ” 
พวกเขาทานอาหารกันต่อไป อันท่ีจริงตอนจ่ายเงินท่ี

เคาน์เตอร์ตอนสัง่นัน้หมิงท าท่าจะเลีย้งออยล์จริง ๆ แตอ่อยล์ก็รีบ
บอกวา่เขาแคล้่อเลน่เทา่นัน้ 
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สุดท้ายทัง้สองก็แยกจากกันท่ีหน้าร้านฟาสต์ฟูด แผ่น
หลงัของหมิงคอ่ย ๆ เคล่ือนห่างออกไปท่ามกลางความรู้สึกว้าวุ่น
ในใจของออยล์ 

‘ความรู้สกึประหลาดนีคื้ออะไรกนัแนน่ะ ?!’ 
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บทที่ 4 
 “เป็นอยา่งไรบ้างตาออยล์ ครูท่ีสอนนะ่” 
นางกนกอรถามขึน้ในช่วงสายของวนัเสาร์ซึง่เขาก าลงัจะ

ออกไปเรียนกีตาร์กบัครูหมิง 
“ดีครับ ...เย่ียมเลย” 
ออยล์พดู น า้เสียงตื่นเต้นท าให้นางกนกอรประหลาดใจ 
“รู้แบบนีน้่าจะส่งให้ไปเรียนดนตรีตัง้นานแล้ว ไม่ปล่อย

ให้ลกูกลายเป็นโรคซมึเศร้าแบบนีห้รอก” 
พอมารดาพดูจบออยล์ก็เดนิเข้าไปหาแล้วบอกว่า 
“ผมรู้สกึดีขึน้มากครับ ต้องขอบคณุครูหมิงจริง ๆ” 
“ครูหมิง ? อ้อ ลกูชายของดร.อทุมุพรนะ่เหรอ ไง เห็นไหม

ละ่แมบ่อกแล้ว” 
นางกนกอรยิม้ดีใจยกใหญ่ ออยล์ปล่อยให้แม่พล่ามเร่ือง

ดร.อทุมุพรผู้ เป็นไอดอลขวญัใจตอ่ไปโดยท่ีตวัเขาเองคอ่ย ๆ ย่อง
ออกจากบ้านไป 

วนัเวลาชา่งหมนุไปเร็วแท้ 
เดือนท่ีหนึง่ผา่นไป เดือนท่ีสอง… จนเข้าเดือนท่ีสาม 
ออยล์เลน่เพลงง่าย ๆ ได้หลายเพลงแล้วในตอนนี ้ซึง่ครูห

มิงก็ได้สอนความรู้ในขัน้พืน้ฐานให้เขาจนเกือบหมด และก าลงัจะ
เข้าสูข่ัน้แอดวานซ์ 
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“ท าไมถึงเลือกเรียนกีตาร์คลาสสิกละ่ ?” 
หมิงถามขึน้ ขณะนีท้ัง้สองนัง่อยูด้่วยกนัในห้องเรียน 
“ผมชอบครับ” 
“ชอบ ?” หมิงทวนค า “ถ้าอย่างนัน้ก็แสดงว่าต้องเคย

ศกึษามาก่อน ?” 
ออยล์ยิม้น้อย ๆ พลางพยกัหน้า 
“ใช่ครับ ท่ีจริงผมเคยฝึกเล่นกีตาร์กับเพ่ือนสมยัม.ปลาย 

...นัน่เป็นครัง้สดุท้ายท่ีผมมีเพ่ือน” 
ดวงตากลมสวยไหวระริกแวบหนึ่งเม่ือได้ฟังดงันัน้ ความ

สงสารแลน่เข้ามาเกาะกมุจิตใจของคนเป็นครู 
หมิงพอจะจับต้นชนปลายได้ว่าอะไรคือสาเหตุท่ีท าให้

ออยล์เป็นอยา่งนี ้
อย่างท่ีอีกฝ่ายได้บอกกับเขาถึงจุดมุ่งหมายของการมา

เรียนไปในชัว่โมงแรกท่ีเจอกนั หมิงก็ได้แตห่วงัว่ากีตาร์ท่ีเขาสอน
จะท าให้ออยล์คลายจากอาการโศกเศร้าไปได้บ้าง 

...มองภายนอกก็รู้ว่าผู้ ชายคนนีเ้ป็นคนอมทุกข์แค่ไหน 
แต่เดิมหมิงเคยคิดว่าออยล์จะเป็นนกัเรียนท่ีรับมือได้ยากกว่านี ้
แต่เปล่าเลย โดยเฉพาะระยะหลัง ๆ ท่ีเขารู้สึกว่าออยล์ยิม้แย้ม
มากขึน้ 
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“ตอนแรกผมก็ไม่รู้จะเรียนอะไร แต่พอดีดร.อุทุมพรแม่
ของครู แนะน าให้” 

ออยล์พดูตอ่ 
“...คงเป็นพรหมลิขิตท่ีท าให้เราได้มาเจอกนั” 
หมิงพดูตอบด้วยเสียงเบา… ไม่ดงัเกินไปกว่ากระซิบ แต่

แนน่อนวา่นัง่ใกล้กนัขนาดนีอ้อยล์ยอ่มได้ยินชดัเจนเตม็สองรูหู 
จากเดมิท่ีร่างสงูนัง่หอ่ไหลก่ลบันัง่หลงัตรงขึน้มาทนัที 
สายตาสีด าของออยล์จับจ้องท่ีใบหน้าของอีกคนอย่าง

ยาวนาน ...เขารู้วา่มนัเสียมารยาทเกินไปแล้วแตว่า่นะ… 
ออยล์เหมือนจะห้ามตนเองไม่ได้ เม่ือเขาคอ่ย ๆ ยกมือท่ี

วางอยูบ่นเขา่ขึน้มา 
มือใหญ่เอือ้มเข้าไปหามือของครูหมิง ซึ่งนิว้เรียวยาววาง

อยูบ่นสายกีตาร์… 
“!!!” 
นิว้เรียวขาวสะดุ้ ง มันกระตกุเล็กน้อยเม่ือนิว้ของออยล์

สมัผสัถกู 
นยัน์ตากลมมองมาท่ีออยล์อยา่งตกใจ ริมฝีปากเผยอขึน้

เหมือนเจ้าตัวอยากจะพูดอะไรกับการกระท าอันอาจหาญของ
นกัเรียน 
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นิว้ของคนท่ีวางมืออยู่ด้านบนคอ่ย ๆ ไล้ไปอย่างแผ่วเบา 
แตม่นักลบัแฝงความร้อนรุ่มเอาไว้ 

ออยล์ไม่รู้ว่าตนเองก าลงัคิดท าอะไรกนัแน่ แตท่ี่แน่ ๆ ตวั
เขาหยดุความอยากรู้อยากเห็นของตนเองไมไ่ด้ 

“...คณุออยล์ ?” 
หมิงครางเสียงต ่าออกมา ช่ือของเขาท่ีถกูเรียกเหมือนดึง

สตใิห้กลบัคืน 
“ค...คือ ขอโทษครับ” 
ออยล์รีบชกัมือกลบั ไหล่แกร่งกลบัมาลู่ลงตามเดิม ชาย

หนุม่กลบัมานัง่แบบเดมิ ๆ อยา่งท่ีเคยเป็น 
หมิงหน้าแดงจดั ถึงแม้ตอนนีเ้จ้าตวัจะนัง่ก้มหน้าอย่าง

กระดากอายแตอ่อยล์ก็มองเห็นพวงแก้มทัง้สองข้างขึน้สีแดงปลัง่ 
ปอยผมยาวตกลงมาระแก้ม 

...โดยไม่ทันคิด ออยล์มองแล้วเอือ้มมือของตนไปจับ
ปอยผมนุม่ทดัหลงัใบหขูาวสะอาดของหมิง 

เม่ือถูกท าเช่นนัน้คนเป็นครูก็ยิ่งกระดากมากเข้าไปใหญ่ 
ถึงอย่างไรหมิงก็มีอายุน้อยกว่า เวลาแบบนีเ้จ้าตวัได้แต่นิ่ง ท า
อะไรไมถ่กู 

เหมือนจะตัง้สตไิด้ เม่ือใบหน้าหวานเงยขึน้สบตาด้วย 
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นยัน์ตาคูส่วยฉายแววกล้า ๆ กลวั ๆ เล็กน้อย และแฝงไป
ด้วยความประหมา่ 

ออยล์บอกไม่ถูกว่าเขามองตอบอีกฝ่ายไปด้วยแววตา
เช่นไร แต่ท่ีแน่ ๆ คือเขาก าลงัจ้องเข้าไปในดวงตากลมสวยคู่นัน้
อย่างล า้ลึกและยาวนาน เหมือนหนึ่งต้องการรู้ความในใจท่ีเก็บ
ซอ่นไว้ของอีกคนวา่มนัจะตรงกบัท่ีตนเองคิดหรือไม่ 

หมิงค่อย ๆ วางกีตาร์ลงแล้วลุกขึน้ ร่างเล็กเดินหนีไปยงั
มมุหนึ่งของห้อง แน่นอนว่าออยล์ลกุขึน้แล้วเดินตาม เวลาแบบนี ้
เขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้ก าลงัไหล่ตก แตก่ลบัเดนิอย่างมัน่ใจ (ย่าม
ใจ) เป็นครัง้แรก 

ร่างเล็กถอยหลังไปเม่ือออยล์เดินเข้ามาหา แวบหนึ่ง
ออยล์คิดว่าหมิงคงจะเดินหนีออกนอกห้องเรียนไปเป็นแน่ 
สายตาท่ีมองมามีแต่ความประหม่า สถานการณ์แบบนีม้ันช่าง
กลืนไม่เข้าคายไมอ่อก แตอ่อยล์ก็คดิว่าไหน ๆ เร่ืองมนัก็เป็นแบบ
นีแ้ล้ว 

เขารีบเดนิเข้าไปยืนคร่อม กกัตวัหมิงเอาไว้ 
กลายเป็นว่าร่างเล็กไม่มีพืน้ท่ีให้หนี กลับต้องหันมา

เผชิญหน้ากบันกัเรียนของตนแทน 
ตาสองคู่จ้องมองซึ่งกันและกันด้วยแววตาท่ียากจะ

อธิบาย 
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แตอ่ะไรบางอยา่ง… มนัเหมือนมีมนตร์สะกด… 
รอยวูบไหวในดวงตาของคนทัง้สอง ...โดยเฉพาะคนซึ่ง

ตวัเล็กกวา่นัน้ เหมือนมีความรู้สกึบางอย่างก่อตวัขึน้ระหวา่งพวก
เขา 

ท่ีจริงออยล์ไม่คิดว่ามนัเพิ่งเร่ิม แต่มนัเร่ิมมาตัง้นานแล้ว
ตา่งหาก 

ในตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่าหมิงจะคิดแบบเดียวกัน
หรือไม ่แตต่อนนีเ้ม่ือประเมินจากท่าที ออยล์คิดว่าเขาไม่ใช่คดิไป
เองฝ่ายเดียวแนน่อน 

“ครูหมิง…” ออยล์พดู “ผม…” 
เขารู้ว่าเขาถูกชะตากับหมิง เขาไม่เคยเกิดความรู้สึก

เชน่นีก้บัใครมานมนาน นบัตัง้แตเ่ลิกกบัแฟนสาว 
คนท่ีเขารู้สึกถูกชะตาด้วย แน่นอนว่าคือคนท่ีออยล์

วิเคราะห์แล้วว่าอีกฝ่ายกับเขา ‘อาศยัอยู่ในโลกใบเดียวกัน ’ ...
ต้องเป็นคนท่ีออยล์อยู่ด้วยแล้วไม่ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนแปลกแยก 
ซึง่หมิงเป็นเชน่นัน้ 

หมิงก้มหน้าหลบสายตาของเขา มันท าให้ออยล์ใจแป้ว
และเร่ิมรู้สึกว่าตนเองคงท ามากเกินไป และท าในสิ่งท่ีไม่สมควร
ลงไปเสียแล้ว บางทีน่ีอาจจะเป็นสญัญาณเตือนว่าเขาคงจะเข้า
หน้ากบัหมิงไมต่ดิอีกตอ่ไป 
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ออยล์เร่ิมท้อใจ จึงถอยหลังห่างออกมาสองสามก้าว 
และก าลงัคดิวา่ตนควรไปจากท่ีน่ี… 

“...เดี๋ยวก่อนสิ” 
เสียงสัน่ ๆ ของหมิงดงัขึน้ ออยล์มองอีกฝ่ายซึ่งย่ืนมืออนั

สัน่เทาไปกดล็อกประตหู้องเรียนซึง่อยู่ด้านหลงั 
“...เดี๋ยวก่อน” 
ร่าง เล็กนิ่ งชะงักไป หัวใจดวงน้อยเ ต้นไม่ เ ป็นส ่ า

เชน่เดียวกบัร่างสงู 
คิ ว้ ของออยล์ขมวดเ ข้ าหากัน เล็ ก น้อย  แสดงถึ ง

บรรยากาศอนักดดนั 
ร่างเล็กค่อย ๆ ก้าวเท้าเข้ามาจนหยุดอยู่ตรงหน้า ห่าง

จากตวัออยล์เพียงเล็กน้อย 
“มาน่ีสิครับ” 
ออยล์พดู สองมือกางออก ในขณะท่ีมือของร่างเล็กก็คอ่ย 

ๆ กางออกเชน่กนั 
หมิงเดินเข้ามาอยู่ในวงแขนของเขา น่ีเป็นครัง้แรกท่ีพวก

เขาสมัผสักนัอยา่งลกึซึง้ 
มือใหญ่วางลงบนแผ่นหลังเหยียดตรงท่ีเคยแอบมอง

บอ่ย ๆ เขารู้สึกถึงมือของครูสอนกีตาร์ท่ีวางบนแผ่นหลงัของเขา
อยา่งแนบชิด 
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เสียงหวัใจเต้นตกึตกั ๆ 
เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ หวานหอม ชวนให้ใจระทึกยิ่ง

นกั 
...เหมือนจะให้เสียงหวัใจพดู เนิ่นนานกว่าทัง้สองจะผละ

ออกจากกัน และเม่ือท าเช่นนัน้ต่างก็เขินอาย ไม่กล้าสบตากัน
และกนั 

ออยล์คิดว่าตัวเขาในตอนนีเ้หมือนก้าวข้ามความรู้สึก
เร่ืองเพศสภาพ ไปสู่อีกความรู้สึกหนึ่ง นัน่คือความรู้สึก ‘ชอบพอ’ 
ท่ีมีตอ่ใครคนหนึง่ 

เขารู้สึกชอบพอหมิงมาก หมิงเป็นคนท่ีท าให้โลกของเขา
สดใสและน่าอยู่ขึน้ น่ีคือสิ่งท่ีออยล์คิดเสมอทุกครัง้ท่ีกลับไปท่ี
บ้านและเร่ิมซ้อมตามท่ีหมิงสอนในชัว่โมงนัน้ ๆ 

ออยล์ไม่ต้องใช้เวลายาวนานในการหาค าอธิบายให้กับ
ความรู้สึกของตนเองเท่าไหร่ ตัวเขาซึ่งโดดเด่ียวมาตลอด เม่ือ
ได้มาพบกับหมิง โลกก็พลนัสดใสขึน้ทนัตา แม้แต่อาการของโรค
ซึมเศร้าก็เร่ิมดีขึน้ตามล าดับจนนางกนกอรมักจะพูดเสมอว่า
นา่จะให้มาเรียนดนตรีเสียตัง้นาน 
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บทที่ 5 
วนันัน้ออยล์กลบัมาบ้านด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ 
เป็นครัง้แรกท่ีพวกเขาสมัผสัแนบชิดกนัมากขนาดนี ้เป็น

ครัง้แรกท่ีเหมือนความรู้สกึท่ีมีตอ่กนัมนัจวนเจียนจะระเบิดออก 
หลงัจากนัน้จ าได้วา่เวลาท่ีเหลือ พวกเขาได้แตน่ัง่อิงแอบ

กันอยู่เงียบ ๆ โดยท่ีครูหมิงไม่ได้สอนอะไรต่อ เพราะตอนนัน้
ดวงตาคู่สวยก าลงัเอาแต่จ้องใบหน้าของเขาอยู่ ...แน่นอนว่าตวั
เขาก็เชน่กนั 

ออยล์พลิกตวักระสบักระสา่ยอยูบ่นเตียง 
แสงจนัทร์นวลผอ่งสอ่งลอดเข้ามาทางบานหน้าตา่ง 
หลังจากพลิกไปพลิกมาอยู่นาน มือใหญ่ก็หยิบสมาร์ท

โฟนขึน้มาเม่ือได้ยินเสียงเรียกเข้าดงัขึน้ 
“สวสัดีครับ” 
เขากรอกเสียงลงไป เป็นเบอร์ท่ีไมคุ่้น 
‘ฮลัโหลคณุออยล์ นอนแล้วเหรอครับ’ 
ร่างสงูสะดุ้งพรวดขึน้นัง่ทนัทีท่ีได้ยินเสียงของหมิง 
“ครูหมิง ?” 
เขาถาม 
‘ค...ครับ ผมเอง’ 
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ปลายสายตอบกลบัมาด้วยเสียงตะกุกตะกกัท่ีฟังรู้ว่าคน
พดูก าลงัเขินอายอยา่งหนกั 

ออยล์นกึไปถึงว่าในตอนนีห้มิงคงก าลงัหน้าแดงแล้วก็อด
ข าไมไ่ด้ 

“...” 
เกิดความเงียบขึน้ มีแตเ่สียงหวัใจท่ีดงัสนัน่อยูใ่นอก 
มือท่ีจบัโทรศพัท์ของออยล์เย็นเฉียบ เขารู้สึกต่ืนเต้นวาบ

หวามในใจเหมือนสมัยท่ีเขากับหญิงสาวซึ่งเป็นแฟนเก่าเร่ิมคบ
กนัใหม ่ๆ 

ออยล์จ าไม่ได้แล้วว่าความรู้สึกเชิงรักใคร่แบบนีห้่าง
หายไปจากตวัเขานานแคไ่หน 

เขาก็เหมือนผู้ขาดความรัก--ขาดเพ่ือนฝงู--ขาด… 
‘คณุออยล์… นอนแล้วเหรอครับ ?’ 
เสียงเบา ๆ ของหมิงดงัเข้ามาในโทรศพัท์ 
“ครับ” 
ออยล์ตอบรับไปอยา่งนัน้ ต่ืนเต้นเกินกวา่จะพดูอะไรตอ่ 
‘...ถ้าอยา่งนัน้ผมไมก่วนแล้วดีกวา่ ...ฝันดี’ 
“...ฝันดีครับ” 
ออยล์กดวางสายแล้วล้มตวัลงนอนเผล่ ตอนนีเ้ขากับห

มิงเป็นอะไรกนันะ 
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--‘เป็นอะไรกนั ?’ 
 
 


