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บทนา้ 
เคยไหมครับ ‘รักแต่ไม่พดู’ 
คนบางคนรักแต่ไม่พูด อาจเพราะไม่กล้า หรือเหตผุลกล

ใดก็ตามแต่ ทั้งที่ความจริงในใจมีอยู่มากมายเป็นล้าน ๆ ค า 
ดังเช่นพระเอกของเร่ือง ทิกเก้อซ่ึงเป็นเซลส์ขายเสื้อ กับนาย
เอกเฟลินน์นกัแสดงซ่ึงเป็นหน้าใหม่ของวงการ ที่ก าลงัแสวงหา
เพือ่นสนิทจริง ๆ สกัคนและจบลงด้วยการไปเป็นเพือ่นกบัทิกเก้อ 
แต่เร่ืองมนัไม่ง่ายขนาดนัน้ เมื่อความรู้สึกที่ทัง้สองมีต่อกนัไม่ใช่
แค่เดีย๋วเป็นเพือ่นซ้ีให้ 

อย่าลืมนะครับ หากคุณรักใครสักคนจงบอกเขาไป 
เพราะอาจจะมีใครบางคนรอฟังค า ๆ นัน้อยู่ก็ได ้
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บทที ่1 
ทิกเก้อ เป็นเซลส์ขายเสือ้เปิดท้ายรถกระบะอยู่ท่ีตลาด

นดัแห่งหนึ่ง เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสงู ก าย า ผิวขาว หน้าตาจดั
วา่ดี 

เขามีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงเพ่ือเรียกลกูค้า 
และพ่อของเขาก็มักให้เขาท าเช่นนีแ้ล้ววันนัน้จะขายดีสุด ๆ ไป
เลย 

“เร่เข้ามา--เร่เข้ามา--ลดกระหน ่าซมัเมอร์เซลเลยจ้า เสือ้
สวย ๆ” 

ชายหนุม่แหกปากลัน่เรียกลกูค้า 
คนเดนิผา่นไปผา่นมาแถวนัน้ตา่งมามงุดกูนัใหญ่ 
“มีทัง้มือหนึง่ มือสอง สวย ๆ น้า--เชิญเลยจ้า--” 
ทิกเก้อฮาร์ดเซลเตม็ท่ี 
“ของผู้หญิง ผู้ ชายจ้า--เร่เข้ามา สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ

ทัง้หลาย--” 
ขายของเก่งมากก แบบว่าเสียงแจ๋ว ๆๆ ไม่มีตกเลย

ทีเดียว น้องชายของทิกเก้อช่ือ เรฟาร์ เม่ือว่างหลงัจากเลิกเรียนก็
จะมาชว่ยด้วย 
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และเช่นนี ้เม่ือครูท่ีโรงเรียนมัธยมของเรฟาร์ผ่านมายัง
ตลาดนดัแห่งนี ้ครูผู้หญิงมีอายคุนหนึ่งเข้ามาทกั “เอ้า พ่ีชายของ
นายช่ือผู้หญิงใชไ่หมนะ่” 

‘นายชื่อผูห้ญิง’ ก็หมายถึงเรฟาร์นัน่ละ่ 
ท่ีจริงพ่อแม่ของทิกเก้อคาดหวังจะมีลูกสาวคนเล็ก แต่

ท่ีมาเกิดดนัเป็นลูกชายจึงช่วยไม่ได้ แม่อยากให้ช่ือเรฟาร์มากก 
ถึงอยา่งไรก็จะตัง้ให้ได้ มนัจงึเป็นประการฉะนีแ้ล 

น้องของเขาเวลาอยู่โรงเรียนมกัถกูเรียกว่านายช่ือผู้หญิง
อยู่บอ่ย ๆ ทัง้ท่ีจริง ๆ เรฟาร์น่ะถึกมาก ประมาณว่าไจแอนท์แห่ง
โดราเอมอนเลยทีเดียว สว่นเขาก็เหมือนโนบติะมัง้ง เหอะ ๆ 

ทิกเก้อเรียนอยู่มหา’ลยั เขาโคตรว่างเพราะท าตวัให้ว่าง 
ท่ีจริงทิกเก้อน่ะชอบโดดเรียนเพราะเบื่อ แตก็่โดดมาชว่ยพอ่แมท่ า
มาหากินนะ เวลาถกูพวกท่านถามก็จะตอบแตว่่า “วนันีไ้มมี่เรียน 
ๆ” 

พอ่เคยพดูวา่ “ท าไมมนัไมมี่เรียนบอ่ยจงัวะ” วา่ไปนัน่ 
วนันีท้ิกเก้อขายเสือ้ใส่ล าลองท่ีสามารถใส่ไปท างานได้

ให้ครูของเรฟาร์ พูดให้ถูกคือเขาโฆษณาขัน้สุดแถมยังร้องเพลง
เอาใจคน (แก่) ไปอีก ครูท่านนัน้ถึงกบับอกว่าน่าไปประกวด The 
Voice ซีซนัใหม ่

“ขอบคณุมากนะคร้าบ--” 
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ทิกเก้อกล่าวขอบคณุอย่างนอบน้อม เขาไม่ต้องท าอะไร
มากมายแคยื่นอยูบ่นหบงักระบะรถพิกอปัของพอ่แล้วแหกปาก 

ยิ่งตอนเย็น ๆ มืด ๆ นะ จะเป็นตอนท่ีคึกคกัเพราะพวก
วยัรุ่นก็มกัจะมาท่ีตลาดนดัแห่งนี ้เพราะท่ีจริงแล้วตลาดนดัแห่งนี ้
เน้นขายพวกของกระจกุกระจิก งานแฮนด์เมด แบบท่ีวยัรุ่นอาร์ต 
ๆ ชอบกนัมากกวา่จะขายของส าหรับพอ่บ้านแม่บ้าน 

เรฟาร์เจ้าน้องตัวอ้วนผู้ ซึ่งมีบุคลิกไม่สมกับช่ือกลับไป
เปล่ียนชดุท่ีบ้านแล้วก็ออกมาชว่ยทิกเก้อ 

“พ่ีเว้ย” เรฟาร์เรียก 
“อะไร ?” 
เขาถาม 
“ขายของได้เทา่ไหร่ละ” 
“ก็ไมม่ากไมม่าย แตต่อ่จากนีเ้ว้ย” 
เขาตอบ กระหยิ่มในหน้าใสเ่จ้าน้องไจแอนท์ 
“มัน่ใจ ๆ ?” เรฟาร์กระทุ้ งศอกใส่เขา “งัน้ผมนัง่เล่นเกม

อยูใ่นรถละกนั มี’ไรก็เรียก” 
“เออ” 
พ่อแม่ของเขาไม่อยู่หรอก พวกท่านจะท างานท่ีบ้านและ

จะออกมารับในตอนเกือบเลิก 
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บ้านของเขาอยู่ใกล้ตลาดนดัแห่งนีม้ากมนัจึงไม่เป็นการ
ยาก 

ตลาดนดัแห่งนีจ้ะมีทุกวนัศกุร์ และเสาร์-อาทิตย์ ตอน 4 
โมงเย็นถึง 5 ทุม่ 

ทิกเก้อมองส ารวจไปร้านข้าง ๆ--แม่งคกึคกัฉิบหาย วนันี ้
ทา่จะคนเยอะ ก็เป็นลางดีละ่นะ 

ใจจริงทิกเก้อนึกอยากเลิกขายแล้วไปเดินส ารวจตลาด
ของจากร้านอ่ืนดบู้าง ดนู่าสนใจทัง้นัน้ เขายิ่งชอบพวกของอินดี ้ๆ 
อยูด้่วยสิ 

คิดติดตลกไปแล้วดีท่ีเจ้าเรฟาร์มันเป็นผู้ ชายร่างถึก 
สนใจแม่งแต่เกม ถ้าสมมติเขามีน้องผู้หญิงล่ะก็ เจ้าหล่อนต้อง
กระดี๊กระด๊าชอปปิงกระเป๋า (พอ่แม)่ แฟบแนฮ่า่ ๆ 

บางทีเขาก็เรียกมนัว่า ‘อ้วนใหญ่’ เพราะอ้วนและตวัใหญ่
มากจริง ๆ เรฟาร์เป็นน้องท่ีนิสัยไม่ดีเร่ืองกิน หมอน่ีค่อนข้าง
ตะกละ และกินจกิุนดมุาตัง้แตเ่ด็ก เขาเคยขูม่นัว่า “น ้าหนกัแกจะ
ถึงร้อยกิโลอยู่แลว้” แตม่นัฟังท่ีไหนละว้า 

ทิกเก้อร้องเพลงฮิตไปฮาร์ดเซลไป 
ไมว่า่ลกูค้าจะรีเควสต์เพลงไหนพอ่ค้าทิกเก้อจดัให้ ! 
แตเ่ขาต้องร้องเพราะมากด้วยนะ ไม่งัน้ลกูค้าคงไมซื่อ้อะ

เอาจริง 
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มาดแูต่หน้าพ่อค้าคงไม่ได้ เพราะทิกเก้อหล่อแต่ไม่พิมพ์
นิยม เขาหลอ่แบบแปลก ๆ เออ--หลอ่แบบเก๋ ๆ อะนะ 

ร้านเปิดท้ายขายของของเขาชา่งรู้ความต้องการของกลุ่ม
วยัรุ่นในชว่งนีว้า่เสือ้ผ้าแบบไหนก าลงัเป็นท่ีนิยม 

แม่ของชายหนุ่มจะไปซือ้ราคาส่งแบบนัน้ตามส าเพ็ง 
หรือโบ๊เบ๊ ไม่ก็ประตูน า้ แต่ท่ีนิยมเยอะ ๆ ก็ต้องเป็นพวกเสือ้ผ้า
แฟชัน่สไตล์เกาหลีเพราะ K-pop มาแรง 

ทิกเก้อยืนขายของอยู่อย่างนัน้จนฟ้าเร่ิมมืด เจ้าเรฟาร์ก็
นัง่โดดร่มไป ไมรู้่จะติดเกมอะไรนกัหนา แตก็่ดีกวา่มนัออกไปตีรัน
ฟันแทงกบัใครละ่นะ เพราะน้องของเขาก็ใจนกัเลงอยู่ 

ก็เหมือนเขาแหละ… ไม่เจ๋งหรอกแต่พอตวั 
ท่ีจริงทิกเก้อก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยนะ แต่เขาไม่มึงมาพา

โวย เขาจะอยู่สงบถ้าบรรยากาศมันสงบ แต่ถ้ามีใครมากระตุก
หนวดเสือ ...มนัก็อีกเร่ืองหนึง่ 

ชายหนุ่มมองเวลาก็เกือบสองทุ่ม นาฬิกาดิจิทัลแฟชั่น
เรือนใหญ่สีมว่งเข้มของเขาสง่เสียง ติด๊… ติด๊ 

ถึงกระนัน้ก็เถอะ คนยงัคนคึกคกั--และมนัก็เป็นเร่ืองท่ีดี
ส าหรับพอ่ค้าแมข่าย 

ลูกค้าเข้าร้านเร่ือย ๆ และเขาก็รับแบงก์ร้อยเร่ือย ๆ 
เหมือนกนั 



ห น้ า  | 8 

 

และแล้วก็เข้าใจความรัก | กระรอกน้อยสนี า้ตาลหมน่ 
 

เสือ้ท่ีร้านเขามันไม่ได้ราคาแพง แค่ตวัละร้อยสองร้อย 
เป็นราคาท่ีวยัไหนก็จบัต้องได้ 

มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามา ...ทิกเก้อมองชายหนุ่มแล้วก็รู้สึก
ประหลาดใจเหมือนกนัเพราะเขาใสแ่วน่กนัแดดสีด าทัง้ท่ีเป็นตอน
กลางคืน 

ใสห่มวกปีกอีก… จะวา่ ‘แฟชัน่’ รึก็เกินไปหนอ่ยนา… 
“ถกู ๆ เลยจ้า เชิญครับ พอ่ค้าร้องเพลงเพราะนะ” 
เขาหยอดสรรพคณุไปมากมาย ก็พดูไปงัน้แหละไมไ่ด้คิด

อะไร ผู้ชายคนนัน้มากบัผู้ชายอีกคนท่ีดมีูอายมุากกว่าและตวัเตีย้
กวา่ คอ่นข้างไปทางท้วม ๆ 

“...สนใจเหรอ เฟลินน์” 
เสียงชายร่างเล็กถาม 
“อืม้” 
เขาได้ยินเสียงคนท่ีช่ือ เฟลินน์ ตอบ 
...ท่ีจริงทิกเก้อรู้สึกแปลก ๆ เหมือนคุ้น ๆ หน้าแบบนีถ้ึง

เจ้าตวัจะใสแ่วน่กบัหมวกก็เถอะ 
“พอ่ค้า เทา่ไหร่” 
ชายร่างเล็กถาม 
“199 เทา่นัน้ครับ” 
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เขารีบตอบ ชายคนนัน้จงึเปิดกระเป๋าสตางค์หยิบธนบตัร
ร้อยบาทสง่ให้เขาไปสองไป 

ทิกเก้อสงัเกตเห็นแบงก์พนัในนัน้เป็นฟ่อน โห ! ท่าจะรวย
มาก พกเงินเยอะขนาดนีต้้องไมใ่ชค่นธรรมดาแล้ว 

ลูกค้าคนดังกล่าวซือ้แล้วตัวหนึ่งแต่ดูจะสนใจอีกเม่ือ
บอกให้คนท่ีมาด้วยกนัท่ีทิกเก้อได้ยินช่ือ “พ่ีบ๊วย” ให้รอ 

ชายหนุ่มรูปร่างโปร่งคนนัน้เดินเข้ามาหยิบ ๆ เลือก ๆ 
เสือ้ท่ีกองอยูบ่นกระบะตรงใกล้เขานัง่ยอง ๆ 

เฟลินน์เลือกไปเลือกมา ทิกเก้อเห็นว่าชายหนุ่มจบัท่ีตวั
หนึง่นานมากดทูา่จะถกูใจเลยเสนอวา่ “ลองได้นะครับ” 

และนัน่แหละเม่ือชายหนุ่มคนนัน้ยิม้ให้นิดหน่อย ทิกเก้อ
หยิบกระจกบานใหญ่มาตัง้ให้ ชายคนนัน้จ าต้องถอดแว่นออก
ก่อนเพราะมนัเป็นเสือ้แบบสวมหัวเด๋ียวจะติด รวมทัง้หมวกปีก
เล็กด้วย 

“!!!” 
ทิกเก้อรู้สกึตกใจมากตอนเห็นหน้าท่ีแท้จริงของเขา 
เฟลินน์ ท่ีเป็นนกัแสดง-- 
‘เช่ีย ! กเูจอดารา’ 
ทิกเก้อแทบเก็บความต่ืนเต้นในดวงหน้าไม่ได้เพราะเขา

ไม่เคยเจอดาราตวัเป็น ๆ มาก่อนเลย ท่ีมหา’ลยัของเขามีดารามา
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เรียนในชัน้ปีเดียวกนัแตเ่ขาไมเ่คยเจอ สงสยัเพราะอยู่คนละคณะ 
และมหา’ลยัมนัไมแ่คบขนาดนัน้ 

เขามองอีกฝ่าย 
เฟลินน์ตวัจริงขาวเหมือนในทีวีนัน่แหละ ดเูงียบ ๆ บคุลิก

ไมเ่หมือนเวลาออกรายการเทา่ไหร่ 
นกัแสดงคนนีเ้ป็นนกัแสดงวยัรุ่นท่ีได้รับบทพระเอกเชียว

นะ แต่พอดีอยู่ช่องท่ีไม่ได้เป็นกระแสนิยมมากนัก คนรู้จักก็เลย
อาจจะเฉพาะกลุ่มน้อยไปหน่อย ต้องเป็นคนท่ีติดตามละครของ
ช่องนัน้ ๆ และหนึ่งในนัน้ก็คือแม่ของทิกเก้อ เพราะแม่บอกว่า
ละครชอ่งนี ้‘น า้ดี’ 

เม่ือแม่เปิดละครเร่ืองไหน คนในบ้านท่ีเหลือก็เหมือนถูก
บงัคบัให้ดไูปด้วยเพราะบ้านของเขาทานข้าวพร้อมกนัพร้อมหน้า
พร้อมตา ซึ่งไอ้มือ้อาหารเย็นน่ะมันก็แทบจะเป็นมือ้อาหารค ่า 
เพราะกวา่จะกลบัจากขายเสือ้ท่ีตลาดนดั 

เฟลินน์ลองเสือ้แล้วก็รีบถอด เพราะเขาไม่ต้องการให้คน
ผา่นไปมาสงัเกตมากนกัเด๋ียวจะเป็นท่ีฮือฮา 

...ดีท่ีตอนนีค้อ่นข้างมืด และคนก็จ้อกแจ้กจอแจเกินกว่า
จะมีใครสนใจใคร จงึไมมี่อะไรสะดดุตา 

“ตกลงเอาไหมครับตวันี”้ 
ทิกเก้อถามขึน้ หวงัวา่จะขายได้อีกสกัตวั 
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“อืม--ยงัก่อนดีกว่าครับ ขอลองเอาตวัท่ีซือ้เม่ือกีใ้ส่ก่อน
นะ” 

เฟลินน์ยิม้ 
“ครับผม ขอบคณุท่ีอดุหนนุนะครับ” 
ทิกเก้อยิม้ให้ตามมารยาท ขณะท่ีสองคนนัน้เดนิจากไป 
...แหม ่! ก็นกึเสียดาย 
วา่จะขายเพิ่มได้ สกัตวัสองตวัแล้วเชียว 

 
ทิกเก้อไปเรียนในช่วงเช้าแค่วิชาเดียวแล้วกลับมานอน

เอกเขนกท่ีบ้าน 
หลังจากนัน้เขาช่วยพ่อแม่เตรียมเอาเสือ้แฟชั่นออกไป

ขาย พอ่ของเขายงัขบัรถกระบะไมตีเ้อก็ซ์คนัเก่าอยูเ่ลย 
เม่ือถึงเวลา ชายหนุ่มก็ไปยืนเย้ว ๆๆ อยู่บนรถกระบะคนั

เก่าเพ่ือฮาร์ดเซลอีกครัง้ 
ทิกเก้อโคตรมีความสามารถเร่ืองการเป็นพอ่ค้า เขาเชียร์

ตวันัน้ตวันีจ้นคณุนายคนหนึง่มาซือ้เสือ้ยืดไปตัง้โหล 
7 วนั 7 สี 
พระอาทิตย์ตกลบัขอบฟ้าไป 
วนันีท้ิกเก้อมาขายของกับพ่อสองคน โดยไม่มีเรฟาร์ซึ่ง

โรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาสี 



ห น้ า  | 12 

 

และแล้วก็เข้าใจความรัก | กระรอกน้อยสนี า้ตาลหมน่ 
 

เขาก าลังยกขวดน า้เปล่าขึน้ด่ืม ขณะลูกค้าคนหนึ่งเดิน
เข้ามา 

“อ้าว--” 
สายตาเหลือบไปมองขณะมือยงัคงกระดกขวดน า้ด่ืม 
“ผมจะมาซือ้เพิ่มหนอ่ยนะ่ ท่ีซือ้ไปวนัก่อนใสดี่มากเลย” 
นกัแสดงช่ือเฟลินน์ยิม้แล้วชีม้าท่ีเสือ้ซึ่งเจ้าตวัใสอ่ยูท่ี่เป็น

เสือ้ของร้านเขาท่ีชายหนุ่มซือ้ไปวันก่อนกับคนท่ีมาด้วยกันซึ่งดู
เหมือนเป็นผู้จดัการสว่นตวั 

“อ้าวแล้วพ่ีคนนัน้ไมม่าด้วยเหรอครับ” 
เขาหนัรีหนัขวาง 
“พีบ๊่วย นะ่วนันีไ้มม่าหรอก พ่ีเขาตดิงานนะ่” 
“อ้อ--” 
“...” 
“อ่า ว่าแต่วันนีจ้ะรับตวัไหนดีล่ะครับ เพิ่งมีแบบใหม่มา

เพิ่มลองดไูหมละ่ครับ” 
ทิกเก้อโฆษณา 
“เหรอก็ดีนะ” 
ทิกเก้อดูพูดน้อยไปเลยเม่ือเฟลินน์มาซือ้ เขาก็พูดไม่

ถกู… ไมรู้่สิ สงสยัเพราะเจอดารามัง้ 
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ชายหนุ่มมองส ารวจคนตรงหน้าท่ีมือเรียวขาวหยิบเลือก
ตวันัน้ที ตวันีที้ 

...เขาปล่อยให้ ลกูค้า เลือกไป… ตามสบาย ไม่กดดนั ไม่
ฮาร์ดเซลเหมือนท่ีผา่นมากบัลกูค้าคนอ่ืน… ก็ไมรู้่แฮะ 

“ปกติพ่อค้าร้านนีเ้สียงแจ๋ว ๆ ไม่ใช่เหรอครับ วนันีท้ าไม
เงียบจงัเลย” 

ดวงตาสีเทาของเฟลินน์มองมาท่ีเขา 
“อ...เออ่” 
‘จะใหต้รูตอบว่ายงัไงฟะ’ 
เฟลินน์สุภาพเรียบร้อยกว่าท่ีคิด ทิกเก้อก าลังคิดภาพ

พวกดาราในทีวีเวลาให้สมัภาษณ์หรือออกรายการ… เอาเป็นว่า
มนัตา่งจากท่ีคดิไปหลายขมุ 

‘พวกนัน้แม่งโคตรจีบปากจีบคอ พูดจาฉอเลาะ บางคน
เรียก ‘ตอแหล’ แตค่น ๆ นีไ้ม…่’ 

ม่านตาของเขาก าลังขยายเพราะสนใจใคร่รู้ ท าให้
สายตาท่ีมองดแูสดงความสนใจมากไปหน่อย แตม่นัก็ไม่ใช่ในแง่
ไมดี่ 

“ได้ดลูะครผมบ้างไหมครับ” 
คนเป็นนกัแสดงถามขึน้ 
“อะ… ม...แมผ่มดปูระจ าเลยครับ” 
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ค าพดูยงัตดิอา่งเลยพอ่เจ้าประคณุรุนช่อง 
มนัก็มีวนัท่ีเซลส์ฝีปากกล้าอยา่งเขาพดูไม่ออกเหมือนกนั

รึเน่ีย 
ทิกเก้อเอามือวางหลังศีรษะแก้เก้อ เขาหัวเราะแหะ ๆ 

พยายามท าตวัให้เป็นปกติมากท่ีสุด จะท าไก่ต่ืนไม่ได้ แบบว่ากู
ต่ืนเต้นเพราะเจอดารา แหม ่! 

เขาขายเสือ้ให้เฟลินน์ได้อีกหลายตวั 
ทัง้คอกลมใส่ล าลองแบบท่ีชายหนุ่มซือ้ไปวันก่อน ทัง้

เสือ้เชิต้ใสท่ างานท่ีคอ่นข้างแฟชัน่ วันนีไ้ด้เงินกลบัมาอือ้ แตเ่ขาก็
เหมือนมนึ ๆ เม่ือนัง่รถกระบะไมตีเ้อ็กซ์กลบับ้านกบัพอ่ 

“เป็นไร” 
พอ่ทกั 
“เปลา่ครับ” 
เขาตอบ 
“เปลา่อะไรแกแลซมึ ?” 
“เอ้อ--” 
“ป่วยหรือไง เป็นหวดัเป็นไข้ ? ช่วงนีอ้ากาศยิ่งร้อน ๆ อยู่

ด้วย” 
พอ่พดูไปขบัรถไป 
“เปลา่พอ่” ชายหนุม่ตอบ “แคเ่จอดารานะ่” 
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“???” 
คิว้ของคนเป็นพ่อขมวดเข้าหากันทนัที ดไูม่เข้าใจว่าลูก

ชายวยัรุ่นหมายความวา่ไง 
“กะอีแคด่ารา พวกนัน้มนัก็คนเหมือนกันแหละ อีกอย่าง

ไอ้ตลาดนดัน่ีน่ะมนัช่ือดงัจะตาย ใคร ๆ ก็ชอบมาเดิน พวกคนดงั
มากนัก็บอ่ยยงัไมช่ินหรือไง” 

...จริงอยู่ว่ามันเคยมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้ามาซือ้เสือ้ท่ี
ร้านเขา แตต่อนนัน้แม่เขาอยู่ด้วย และมนัก็ไม่เคยมีใครท าให้เขา
ต่ืนเต้นเหมือนชายหนุม่คนนัน้ 

ทิกเก้อกลับมาถึงบ้านกับพ่อแล้วก็ต้องเหมือนจะโลก
หมนุอีกรอบเม่ือแมเ่ขาเปิดทีวีดลูะครท่ีเฟลินน์เลน่… 

ชายหนุ่มตกัข้าวเข้าปาก ลองดลูะครเร่ืองนัน้แบบสนใจ
เป็นครัง้แรก 

อืมละครน า้ดี… แตเ่ขาก็ไมส่นัทดัเร่ืองพวกนีเ้ทา่ไหร่ 
ทิกเก้อมองพิจารณาหน้าของคนในทีวี 
เฟลินน์น่ะมีใบหน้าท่ีงดงามมากทีเดียว แบบวา่สวยแบบ

ผู้ชาย คือยงัไงละ่ อธิบายไมถ่กูแฮะ 
หน้าตาของชายหนุ่มได้สัดส่วน โครงหน้าชัดได้รูป สัน

จมกูโดง่ แตป่ลายจมกูเล็ก เชิด รัน้ 
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ผิวค่อนข้างขาวจัด จนขาวซีดจนเกินไป ผมตัดสัน้
เรียบร้อยเป็นสีด าปราศจากการย้อม 

ในสายตาทิกเก้อแล้วเฟลินน์เป็นดาราวยัรุ่นท่ีดธูรรมชาติ
มาก ดไูมป่รุงแตง่อะไรจนมากเวอ่ร์ 

ขนาดดาราท่ีเรียนอยู่มหา’ลัยเดียวกับเขายงั… เหอะ ๆ 
อยา่ให้พดู ทิกเก้อขอละไว้ในฐานท่ีเข้าใจ 

เป็นผู้ชายแล้วใสบ่ิ๊กอายส์สีเทา่ไข่ห่านก็ไมไ่หวเหมือนกนั
นะ… ไม่ใช่ดาราหรอก เพ่ือนท่ีเรียนเอกเดียวกับเขาน่ีแหละ เฮ้อ 
ทิกเก้อคิดแล้วก็แบบว่า… น่ีแหละเขาถึงไม่ชอบไปมหา ’ลัยไง 
ไหนจะพวกชอบอวดรวยอีก 

ทิกเก้อคิดว่าตนเองคงเรียนไม่จบ (หรือจบก็คงแบบ
กระท่อนกระแท่น) แตถ้่าถาม เขาเลือกมาช่วยทางบ้านขายของ
ดีกว่า บางทีอจัฉริยะก็ไม่ต้องจบปริญญา ถ้าเรามีความสามารถ
ในด้านอ่ืนและท ามนัได้ดีกวา่ 

เขารู้สึกผิดท่ีโกหกพ่อแม่แล้วเอาแต่อู้  แต่ถ้าเป็นเร่ือง
ออกไปขายของเขาไม่ได้อู้นะ ไอ้วันไหนท่ีไม่มีตลาดนัดเขาก็ไป
มหา’ลยัอยู ่...ไปมนังัน้ ๆ 

กลบัมาท่ีสถานการณ์ปัจจบุนัเม่ือละครชอ่ง เอ จบลง 
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ชายหนุ่มหาวหวอดพลางวางช้อนส้อม เขาลุกขึน้ ช่วย
พ่อแม่เก็บโต๊ะกับไอ้เจ้าเรฟาร์ เจ้าน้องไจแอนท์ ไปช่วยกันล้าง
เก็บ 

กวา่จะได้นอนก็ไปเข้าไปเกือบเท่ียงคืน 
...แต่ไม่เป็นไรเพราะบางทีเขาก็นอนเช้า… ถ้าไม่ได้มี

เรียน 
ส่วนเรฟาร์มันนอนดึกอยู่แล้ว ไปโรงเรียนรึก็สายตะวัน

โด่ง แต่มนัก็เป็นแบบนัน้แหละ ไม่มีใครสามารถไปเปล่ียนแปลง
ใครได้ ต้องให้เจ้าตวัเขาเรียนรู้เองว่าสิ่งท่ีเขาท าอยู่มนัถูกหรือไม่ 
นัง่เลน่เกมจนดกึด่ืน หาใชไ่ปชว่ยทางบ้านขายของสกัก่ีมากน้อย 

พอ่แมข่องเขาคอ่นข้างใจดี 
พวกท่านไม่ว่า ตราบใดท่ีลูกชายไม่ก่อปัญหาอย่างอ่ืน

อาทิปัญหานอกบ้าน 
 


