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ในชีวิตของเราอาจจะเจอคนที่เข้ามาผูกพันในรูปแบบที่หลากหลาย

บางคนเข้ามาในแบบของคนที่ไม่ถูกชะตา แต่ก็กลับกลายเป็นเพ่ือนสนิทกัน 

ส่วนบางคนเช่น 'นายมืดมน' นี่ก็เข้ามาในชีวิตของใครอีกคนด้วยรูปแบบที่...นิยามว่า

อะไรดี เจ้ากรรมนายเวรดีไหมคะ

เพราะนอกจากจะทำาให้คนทีก่ำาลงัทำาชัว่น้ันทำาต่อไม่ลงแล้ว คน (เกือบ) ชัว่คนนัน้ 

กลบัต้องมาคอยทำาดไีถ่โทษด้วยความรูส้กึทีป่นเปกันระหว่างอยากรูอ้ยากเห็น เป็นห่วง 

เพื่อนมนุษย์ แอบรู้สึกผิด หนำาซำ้ายังชอบมโนล่วงหน้าไปเองอีก

น่าครุ่นคิดว่าความรู้สึกของคนทีต่ามขอขมาเจา้กรรมนายเวรรายนี้จะไปสิ้นสุด

ที่อะไร จะต้องสะเดาะเคราะห์หรือเดินสายรดนำ้ามนต์ 9 วัดหรือไม่ มาติดตามไป 

พร้อมๆ กันในนิยายเรื่องใหม่ของ Kinsang เรื่องนี้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

Pre To... ��������������������������������������.indd   3 2/15/2561 BE   13:30



Pre To... ��������������������������������������.indd   4 2/15/2561 BE   13:30



5Kinsang

สมาร์ตโฟนแบรนด์ดังรุ่นใหม่ หน้าจอหกน้ิว ตัวเครื่องบางเฉียบ ราคา

เกือบครึ่งแสน มันวางอยู่ตรงนั้น

วางอยู่ตรงหน้าผม

มันมักจะมีเวลาที่ความคิดฝั่งดีกับความคิดฝั่งชั่วร้ายออกมาสู้รบกัน  

ซึ่งบางทีมันไม่ได้เกิดโดยกมลสันดาน แต่เกิดจากสถานการณ์คับขันในช่วง

นั้นๆ

ซึ่งบางทีผมคิดว่าจิตส�านึกความเป็นคนดีก็ไม่ส�าคัญเท่าปากท้อง 

สักเท่าไร

ผมละสายตาจากสมาร์ตโฟนราคาแพง เงยหน้าขึ้นมองแผ่นหลังของ 

คนที่เพิ่งลุกออกไปจากโต๊ะ คนที่ผมตั้งชื่อเล่นให้ว่า 'นายมืดมน'

ผมไม่ได้ตั้งชื่อเล่นให้ใครมั่วๆ โดยไม่มีเหตุผล นายคนน้ันดูห่อเห่ียว 

ไร้เรี่ยวแรง แววตาหม่นหมอง ใต้ตาด�าคล�้า ดูง่วงเหงาหาวนอนเหมือนจะ 

หลับตลอดเวลา เราบังเอิญได้นั่งกินข้าวเช้าโต๊ะเดียวกันในคณะท่ีผมไม่ม ี

คนรู้จักอยู่เลยสักคน แล้วเขาก็ลืมมือถือทิ้งเอาไว้

ถ้าผมเป็นคนดีสักนิดก็คงจะรีบเรียกเพ่ือหยุดเขา หรือไม่ก็กุลีกุจอว่ิง 

เอามันไปคืน แต่...ก็นั่นแหละ มนุษย์ทุกคนบนโลกย่อมมีค�าว่าแต่กับส่ิงใด 

สิ่งหนึ่งเสมอ

ผมหันมองรอบข้างอย่างระแวดระวังก่อนเอื้อมมือไปหยิบสมาร์ตโฟน

บทน�า
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To... คนที่ได้อ่านสิ่งนี้ในวันที่ผมจากไปแล้ว6

เครือ่งนัน้มาถือไว้อย่างแนบเนยีน ลองสไลด์ปลดล็อกหน้าจอแล้วก็ต้องแปลก

ใจที่มันไม่ถูกตั้งรหัสอะไรเอาไว้ วอลล์เปเปอร์หน้าโฮมเป็นลายกราฟิกสีเข้ม 

ดูลึกลับและหลอนแปลกๆ กับแอพพลิเคชั่นมากมายท่ีผมไม่รู้ว่ามันเอาไว ้

ท�าอะไรได้บ้าง

หลงัจากส�ารวจเจ้าสมาร์ตโฟนราคาแพงเครือ่งน้ีได้คร่าวๆ ผมก็เงยหน้าข้ึน 

มองเจ้าของตัวจริงของมันอีกครั้ง เห็นแผ่นหลังห่อเหี่ยวพาความมืดมนเลี้ยว

ออกไปจากโรงอาหารก็ได้แต่กระหย่ิมย้ิมย่องอยู่ในใจ เก็บมนัใส่กระเป๋าสะพาย 

ไว้อย่างเงียบเชียบแล้วลุกเอาจานไปเก็บก่อนก้าวยาวๆ ออกประตูอีกฝั่ง

หวังว่านายมืดมนคนนั้นคงไม่รู้ตัวเร็วๆ นี้นะว่าลืมมือถือเอาไว้

ออกมาจากโรงอาหารคณะบรหิารฯ ผมก็มุง่หน้าไปคณะตวัเองท่ีอยู่เกือบ 

อีกฝั่งของมหาวิทยาลัย หยิบมือถือของนายมืดมนขึ้นมาดูอีกที กะว่าจะ 

ปิดเครื่องหนี ไอ้เพ่ือนตัวดีก็ดันว่ิงเข้ามาหาซะก่อนเลยต้องเก็บมันลงกระเป๋า 

อย่างช่วยไม่ได้

"ไอ้ปลื้ม กินข้าวกัน"

"กูกินมาแล้ว"

"กินที่ไหนวะ กูเห็นมึงเพิ่งเดินมาเนี่ย"

"บริหาร"

"ไปกินท�าไมที่นั่นวะ ตั้งไกล"

"เปลี่ยนบรรยากาศ"

"แน่ะๆ ติดสาวบริหารก็บอก"

ผมไหวไหล่อย่างไม่ใส่ใจก่อนเดนิน�าไอ้เจนไป กะว่าจะเข้าห้องเลกเชอร์ 

เลย แต่ไม่วายโดนมันลากไปโรงอาหารด้วยอยู่ดี คนย่ิงไม่มีเงินอยู่ ไปน่ัง 

มองมันกินเดี๋ยวน�้าลายแตกอยากกินอีก ไอ้เพ่ือนคนน้ีก็ไม่ได้คิดถึงสถานะ

ทางการเงินของผมเลยให้ตาย

ไอ้เจนกินข้าวราดแกง ส่วนผมได้น�้าเก๊กฮวยแก้วละสิบบาทมาดูด 

แก้กระหายหนึ่งแก้ว น่ังคุยเร่ืองงานท่ีอาจารย์ส่ังเมื่อคาบก่อน แต่แล้วอยู่ๆ 
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เสียงเรียกเข้าปริศนาก็ดังขึ้นมา ไม่ใช่ของผมแน่ๆ ล่ะเพราะเครื่องผมปิดเสียง

เอาไว้ แล้วก็ไม่น่าใช่ของไอ้เจนที่ท�าหน้างงอยู่ตอนนี้เช่นกัน

เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่เครื่องเดียว คือของนายมืดมน

ฉิบหายแล้ว!

"เสียงมือถือใครวะ"

ผมเปิดกระเป๋าควานหามนัอย่างรบีๆ แล้วหยิบข้ึนมาดู พยายามแอบไว้

ไม่ให้ไอ้เจนเห็น ยังไม่ทันได้อ่านชื่อบนหน้าจอก็กดตัดสายท้ิงแล้วปิดเครื่อง

ทันที

"ของมึงเหรอ"

"อ๋อ เออๆ"

"แปลก ปกติมึงไม่ชอบเปิดเสียง"

"กูลืม"

"ปกติก็ไม่ใช่เสียงน้ี" ไอ้เจนมันกินไปถามไป หน้าตาซื่อๆ ตามประสา  

แต่จะรู้เรื่องกูเยอะไปแล้วมึง เป็นแฟนพันธุ์แท้กูเหรอ รู้ดีจัง

"กูเพิ่งเปลี่ยนเสียงใหม่"

"ไม่ยักรู้ว่าชอบฟังเพลงแนวนี้"

คราวนี้ผมได้แต่ฉีกย้ิมแถต่อไม่เป็น ก็ไอ้เพลงสากลท่ีนายมืดมนต้ังไว้

เป็นเสียงเรียกเข้าผมรู้จักซะที่ไหน ไม่ใช่แนว เลยได้แต่ภาวนาอย่าให้ไอ้เจน 

มันถามอะไรมากไปกว่านี้เป็นพอ

"เออ ว่าแต่..." มันเกร่ินมาแค่น้ีแล้วก็ยกน�้าขึ้นมาดูด มึงเว้นจังหวะ 

ได้ดีมากเพื่อน

"อะไร"

"สรุปแม่มึงโอนเงินค่าหอมาให้ยัง ถ้ามึงไม่จ่ายภายในสัปดาห์น้ีเค้าจะ

ให้มึงออกแล้วไม่ใช่เหรอ"

"อ๋อ เออ ไม่มีปัญหาแล้วมึง กูจัดการแล้ว"

"แน่นะ ไม่ใช่มีปัญหาอะไรไม่บอกพวกกูอีกนะ"

"เออ เรียบร้อยแล้ว จริงๆ"
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"เน่ีย กูเพ่ิงคุยกับไอ้ว่านมาว่าถ้ามึงไม่มีเงินจ่ายจริงๆ อาจจะช่วยกัน 

ออกให้ก่อน หรือไม่ก็มาอยู่บ้านกู ไม่ก็คอนโดฯ ไอ้ว่านไปพลางๆ ได้หอใหม่

แล้วค่อยย้าย"

"โหย ซึ้งใจ"

"มงึคบเพ่ือนถกูคนไง กูอ่ะคนด"ี ไอ้เจนยักคิว้แล้วเหยียดย้ิม ดกูวนประสาท  

แถมท�าให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวขึ้นมา

ที่ท�าไปทั้งหมดนั้นเพราะผมไม่มีทางเลือก จริงๆ ก็อาจจะมี แต่วิธีน้ี 

มันได้ผลเร็วกว่า ผมไม่มีเงินจ่ายค่าหอ ค้างมาสามเดือนแล้วแม่ก็ยังไม่ 

โอนมาให้เพราะบ้านที่ต่างจังหวัดก็ก�าลังแย่พอกัน เงินเดือนที่ได้จากการ

ท�างานพิเศษพอแค่เลี้ยงปากท้องไปวันๆ ไหนจะค่าอุปกรณ์การเรียนอีก  

ถ้าผมยังไม่มีเงินไปจ่ายค่าหอ ได้ออกมาเป็นคนเร่ร่อนแน่

ต้องขอโทษนายมดืมนด้วยจรงิๆ เพราะชวิีตคนจนมนัไม่ค่อยมทีางเลอืก

สักเท่าไร

เลิกคลาสวันนี้ผมกะว่าจะแวะห้างแล้วเอามือถือที่เก็บได้ไปขาย แต่ 

โชคชะตากลบัเล่นตลก โดนไอ้ว่านลากไปคอนโดฯ เพ่ือช่วยกันแก้งานจนมดืค�า่ 

ดูนาฬิกาอีกทีก็เกือบสี่ทุ่มเข้าไปแล้ว ห้างปิดหมด สุดท้ายเลยต้องเดินคอตก

กลับหอ

เปิดประตูห้องเข้ามาได้ก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียง มองห้องแคบแสนแคบ

แค่พอวางเตียงนอนได้กับค่าเช่าแสนถูกแล้วอนาถใจจนต้องรีบค้นมือถือ 

ของนายมืดมนออกมาดู

มือถือราคาแพงขนาดนี้ ชาตินี้ผมคงไม่มีปัญญาซื้อมาใช้แน่ๆ

ลองกดเปิดเคร่ืองอีกที ท้ังมิสคอลล์ ไลน์ สารพัดแจ้งเตือนก็เด้งข้ึนมา 

ไม่ขาดสาย ผมกดทุกอย่างทิ้ง แต่พออีกฝ่ายรู้ว่าติดต่อได้แล้วก็พยายาม 

ติดต่อมาอีกจนต้องปิดเครื่องหนีอีกรอบ

เอาไงดี ตั้งค่าโรงงานไปเลยดีไหม หรือถอดซิมออก

ขณะทีส่มองครุน่คดิถึงวิธีปิดการสือ่สารทกุทาง มอืก็แกะเคสโทรศพัท์ออก  
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เคสสีด�าหลุดออกจากตัวเคร่ืองพร้อมกับอะไรบางอย่างท่ีร่วงลงมาจากเคส 

อีกที

ผมหยิบกระดาษถนอมสายตาที่ถูกพับจนเป็นสี่เหล่ียมเล็กๆ ขึ้นมาดู  

วางโทรศัพท์ลงแล้วหันมาสนใจมันแทน คลี่มันออกด้วยความสงสัยและ 

อ่านสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้

'To...คนที่ได้อ่านสิ่งนี้ในวันที่ผมจากไปแล้ว'

หัวคิ้วผมวิ่งชนกันทันทีที่ได้อ่าน เข้าใจความหมายของมันได้ในทันที

อย่างกับจดหมาย...ลาตาย

จั่วหัวว่าน่าสงสัยแล้ว แต่เมื่ออ่านเนื้อหาข้างในทุกอย่างก็กระจ่าง  

มันคือค�าฝากฝัง ฝากถึงใครก็ตามท่ีได้อ่านโน้ตแผ่นน้ีแล้วไหว้วานให้ท�าตาม

ค�าขอ

'ถ้าใครได้อ่านโน้ตแผ่นนี้ มันอาจจะเป็นวันที่ผมได้จากโลกใบนี ้

ไปแล้วก็ได้ แต่ยังมีบางอย่างที่อยากฝากฝังให้ท�าสักหน่อย เพราะถ้าไม่ได้ 

ท�ามัน ผมต้องไม่สบายใจมากแน่ๆ'

ผมไล่อ่านทุกข้อที่เขียนไว้ในโน้ตแผ่นนี้ เหมือนว่านายมืดมนจะมีเพจ

เก่ียวกับอะไรสักอย่าง มียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดถูกเขียนเอาไว้ ไม่ว่า 

จะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และบล็อก มีคนติดตามและท�าการค้าขาย ส่ิงท่ี 

ฝากฝังคือการแจ้งให้คนเหล่านั้นรับรู ้ว ่าหมอน่ันได้จากไปแล้ว รวมถึง 

ช่องทางการติดต่อต่างๆ ในกรณีที่การค้าขายยังไม่เสร็จสิ้น

ย่ิงคิดก็ย่ิงไม่เข้าใจ ผมอ่านทวนอยู่หลายรอบ นึกถึงตอนที่ได้เจอกัน 

เมื่อเช้านี้ จนได้ข้อสรุปว่านายมืดมนคนนั้นต้องคิดจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน

ห่อเหี่ยวไม่สดใส ไร้ชีวิตชีวา ถ้าจ�าไม่ผิดที่แขนกับมือมีรอยแผลเป็นอยู่

หลายจุด บางทีนายมืดมนอาจจะเครียดอย่างหนัก หรือไม่ก็เป็นโรคซึมเศร้า
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และพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วก็ได้

อยู่ๆ ก็รูส้กึเครยีดย่ิงกว่าไม่มเีงนิจ่ายค่าหอ เงนิก็ส�าคญัแต่ชวีติคนส�าคญั

กว่า แล้วท�าไมโทรศัพท์เครื่องนี้ต้องเป็นของนายมืดมนด้วยก็ไม่รู้

แล้วท�าไมต้องเป็นผมที่หยิบมันมาด้วยอีกนั่นแหละ

ผมน่ังจ้องสมาร์ตโฟนเครื่องนี้อย่างไม่รู ้จะท�ายังไง ถ้าเป็นคนจิตใจ 

โหดเหี้ยมอ�ามหิตกว่านี้สักหน่อย ผมคงขย�ากระดาษโน้ตแผ่นน้ีท้ิงแล้ว 

ท�าตามเป้าหมายเดิม แต่เพราะผมยังไม่ชั่วร้ายขนาดนั้น

เสยีงเรยีกเข้าเพลงสากลทีผ่มไม่รูจ้กัดงัขึน้หลงัจากผมตดัสนิใจเปิดเครือ่ง  

จ้องมองมันอย่างชั่งใจสักพักก่อนจะกดรับ

[สวัสดีครับ เราเจ้าของโทรศัพท์นะ คุณเก็บมันได้ใช่มั้ย]

ปลายสายพูดรวัจนผมได้แต่เงียบ เอาไงดี วางสายหรอืคุยต่อ คนืเจ้าของ

หรือเอาไปขาย มีเงินไปจ่ายค่าหอหรือโดนไล่ออกเป็นพวกไร้ที่อยู่

[ฮัลโหลๆ ได้ยินหรือเปล่า] น�้าเสียงท่ีถามฟังดูร้อนใจ ถ้าเป็นผม 

มือถือหายก็คงร้อนใจเหมือนกัน แต่ส�าหรับคนท่ีไม่คิดจะมีชีวิตอยู่บนโลกน้ี

แล้ว ยังจะร้อนใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้อีกเหรอ

ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัว

[ได้ยินหรือเปล่าครับ ถ้าได้ยินช่วยตอบที]

"ครับ ผมเก็บมือถือเครื่องนี้ได้"

เอาล่ะ ผมตัดสินใจแล้ว ต่อจากน้ีไม่ว่ายังไง ความจริงเก่ียวกับ 

กระดาษโน้ตสั่งเสียนั่น ผมต้องรู้ที่มาของมันให้ได้
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ผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเรียกเข้าที่ไม่คุ้นหู มือปัดป่ายไปมาบนเตียง 

เพื่อหาสิ่งที่มันก�าลังแผดเสียงดังลั่นรบกวนการนอน

ว่าแต่ใครมันโทรมาตอนนี้วะ อีกอย่าง เสียงเรียกเข้าแบบนี้ไม่ใช่มือถือ

ของผม

นอนฟังเสยีงเพลงสากลทีไ่ม่รูจ้กัจนมนัหยุดไปก็เด้งตัวลุกข้ึนน่ัง ก่อนจะ

นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ผมมีมือถือที่ไม่ใช่ของตัวเองอยู่ในครอบครองด้วย

สมาร์ตโฟนราคาเกือบครึ่งแสนของนายมืดมน

เสยีงเงยีบไปได้ไม่ก่ีวินาทก็ีดงัข้ึนอกีครัง้ ผมหยิบมนัมาดู ไม่ได้มอีารมณ์

อยากจะรับสายเท่าไร ย่ิงเห็นนาฬิกาบอกเวลาตีห้าครึ่งย่ิงอยากจะขว้าง 

มันทิ้ง นี่วันเสาร์นะเว้ย ตื่นอะไรเช้าป่านนี้ จนสุดท้ายเลยต้องกดรับสาย  

กะว่าคุยเสร็จค่อยปิดแจ้งเตือนแล้วนอนต่อ

ว่าแต่...ไอโฟนนี่มันปิดเสียงตรงไหนวะ

[ฮัลโหลๆ ได้ยินหรือเปล่า]

เพราะไม่มีอารมณ์จะคุยผมเลยเงียบใส่ ปลายสายก็ถามย�้าถี่ๆ เหมือน

เวลาทดสอบเสียงไมค์

ท่ีจริงเมื่อคืนเราคุยกันแล้วว่าจะนัดคืนมือถือวันจันทร์ เพราะนาย 

มดืมนกลบับ้านวันหยุดเสาร์อาทติย์ ผมเองก็มงีานพิเศษต้องท�าเลยไม่สะดวก

ไปหา แต่เช้าน้ีก็ยังโทรมาอีก ไม่สิ ไม่ใช่แค่เช้า แต่มันเช้ามาก สงสัยคง 

ตอนที่ 1
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กลัวว่าผมจะเบี้ยวนัด ซึ่งถ้าแบตเตอร่ีเกิดหมดขึ้นมาผมไม่มีท่ีชาร์จแบตฯ  

มาชาร์จให้หรอกนะ

[นายอย่าเงียบดิ]

"รู้ไหมว่ามันเช้ามาก นายโทรมากวนเวลานอน"

[เอ้า นอนอยู่เหรอ ขอโทษๆ]

ถ้าเป็นคนรู้จักผมคงด่าสวนกลับไปชุดใหญ่ วันหยุดที่ไม่มีธุระหรือ 

ต้องออกไปเที่ยวไหนใครเขาจะแหกขี้ตาตื่นกันมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งวะ ขนาดผม

มีงานพิเศษต้องไปท�ายังไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เลย

"ถ้าไม่มีอะไรแค่นี้นะ จะนอน"

[โอเคๆ ไว้จะโทรมาใหม่]

"ไม่ต้อง ไม่เบี้ยวหรอก เอาไปคืนแน่นอน แต่ถ้าแบตฯ หมดติดต่อ 

ไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู ้นะ" พูดจบผมก็ชิงตัดสาย ท้ิงตัวลงนอนกะว่าจะหลับอีก 

สักงีบก่อนต่ืนไปท�างานพิเศษ แต่ตาดันสว่างซะงั้น เพราะนายมืดมนน่ัน 

คนเดียวเลย ไม่รู้จะตื่นเช้าไปให้อาหารไก่หรือยังไง

สมาร์ตโฟนราคาแพงยังถอือยู่ในมอื ผมยกมนัขึน้มามองแล้วถอนหายใจ 

ดังเฮือก เกิดความรู้สึกสับสนวุ่นวายขึ้นในหัว ไม่เข้าใจว่าตัวเองก�าลังท�าอะไร 

เข้าไปยุ่งเก่ียวกับอะไรอยู่ ท้ังท่ีไม่จ�าเป็นต้องสนใจก็ยังได้ ชีวิตคนท่ีไม่รู้จัก 

กับท่ีซุกหัวนอน ผมกลับเลือกที่จะท้ิงให้ตัวเองตกระก�าล�าบาก เลือกท�าตัว 

เป็นคนดีที่เข้าไปจุ้นเรื่องคนอื่นเขา

มองโทรศพัท์เจ้าปัญหาอยู่สกัพัก สดุท้ายผมก็ตดัสนิใจลองส�ารวจมอืถือ 

เครื่องนี้อีกครั้ง กดปิดเครื่องเพ่ือรักษาแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว  

แกะเคสออกและเปิดอ่านกระดาษโน้ตที่ถูกพับใส่เอาไว้อีกครั้ง

กระดาษโน้ตที่ไม่ต่างจากจดหมายสั่งเสีย

เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ และบลอ็ก ผมเข้ารหสัไปเชก็ทุกอย่างท่ีถูกเขียนเอาไว้  

รู้สึกว่านายมืดมนจะมีงานอดิเรกเป็นการวาดรูป เป็นนักวาดท่ีมีชื่อเสียงอยู่

พอตัวเมื่อดูจากจ�านวนผู้ติดตาม ส่วนงานที่ลงไว้ในเพจก็สวยใช้ได้

โอเค ผมโกหก มันสวยมากๆ เลยล่ะ
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ผมกดเข้าอัลบั้มในเพจ ไล่ดูงานแต่ละชิ้นไปเรื่อยๆ งานส่วนมากท่ี 

ลงจะเป็นแฟนอาร์ตสีน�้าของคนดังท้ังไทยและเทศ มีงานเสียดสีสังคมบ้าง 

เล็กน้อย ยอดไลค์หลักพันกับคอมเมนต์เกือบหลักร้อย งานสวย ดูเพลิน  

รู้ตัวอีกทีก็เลื่อนมาถึงรูปสุดท้ายเสียแล้ว

ถัดจากเพจในเฟซบุ๊กผมก็เข้าทวิตเตอร์ ในน้ีนายมืดมนบ่นอะไรไม่รู ้

เตม็ไปหมด เรือ่งมอืถือหายก็ทวีตไว้ แต่ผมดนัสะดดุตากับอกีทวตีหนึง่มากกว่า

'ทุกคน เราเจอมือถือแล้วนะ มีคนใจดีเก็บไว้ให้ แต่คงได้ไปเอาคืน 

วันจันทร์นู่นเลย'

อ่านแล้วริมฝีปากมันก็ยกย้ิมขึ้นมา ไม่ใช่ว่าดีใจหรือรู้สึกดีอะไร แต ่

กลับรู้สึกสมเพชตัวเองนิดๆ ไม่รู้ว่านายมืดมนทวีตไปเพราะคิดว่าผมเป็นคนดี

จริงๆ หรือประชดประชันเล่นกันแน่ แต่ถ้าผมไม่ดันไปเห็นโน้ตบ้าๆ น่ันเข้า  

ให้ตายหมอนั่นก็ไม่มีวันได้มือถือคืน

คิดแล้วก็เริ่มเครียด แล้วจะเอายังไงกับค่าเช่าห้องดี

ผมไถทวิตเตอร์ลงมาเร่ือยๆ จนเจองานวาดภาพหน่ึงท่ีถูกอัพเมื่อ 

หลายสัปดาห์ก่อน มันสวย แต่ให้ความรู ้สึกหน่วงอย่างประหลาด ผม 

ควรคิดยังไงเมื่อได้เห็นภาพสีน�้าท่ีเป็นรูปคนถูกแบ่งชิ้นส่วน แขนขาและ 

หัวกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเหมือนถูกฆ่าห่ันเป็นส่วนๆ แล้ว 

ทิ้งไว้ในทุ่งดอกไม้ กับแคปชั่นที่ท�าให้รู้สึกจิตตกมากกว่าจะท�าใจชื่นชมไปกับ

ผลงานชิ้นนี้ได้

'ถ้าจะตายก็อยากตายที่นี่ล่ะ'

ตัวละครในภาพไม่ได้ถูกวาดให้น่ากลัว อวัยวะที่ถูกตัดขาดเหมือนแขน

ขาของตุ๊กตา แถมหน้าตาเด็กผู้ชายในภาพยังย้ิมแย้มมีความสุข ส�าหรับ 

คนอื่นอาจจะไม่คิดอะไรถึงได้มีแต่คนเข้าไปชื่นชมความงามของภาพกับ 
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ถามเรื่องสีที่ใช้วาดเสียมากกว่า

แต่ส�าหรับคนที่ได้อ่านโน้ตแผ่นนั้นอย่างผมมันไม่ใช่

อยู่ๆ ในหัวก็สร้างค�าถามมาให้ตัวเองอีกข้อว่าสถานท่ีในภาพน้ัน 

มนัคอืท่ีไหน ผมลองเลือ่นลงไปดเูรือ่ยๆ แต่ก็ยงัจบัต้นชนปลายอะไรไม่ค่อยได้ 

เพราะทวิตเตอร์ของนายมืดมนมีแต่อะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมด อีกอย่างรูปนี้ 

ไม่ถูกโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กที่มีคนติดตามเยอะกว่า

ฝังตัวอยู่ในทวิตเตอร์อยู่นานผมก็เลิกสนใจเว็บเพจวาดรูปต่างๆ นานา

ของนายมืดมน นอนเอาแขนก่ายหน้าผาก คิดแล้วคิดอีกว่าจะเอายังไงกับ 

ชีวิตตอนนี้ดี หรือจะกลับล�าไม่คืนมือถือแล้วเอาไปขายให้มันสิ้นเรื่องส้ินราว 

เพราะถึงหมอน่ันจะจ�าหน้าผมได้ก็คงไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใคร เรียนคณะไหน 

อีกอย่างเวลาที่เรานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันมันไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ�้า

โน้ตท่ีคล้ายกับจดหมายสั่งเสียถูกหยิบขึ้นมาดูอีกรอบ ผมอ่านทวน 

มันอีกครั้ง ไม่ว่าจะคิดยังไง ตีความแบบไหน ความหมายของมันก็เหมือนเดิม

คือนายมืดมนคิดว่าตัวเองต้องตายในเร็ววันน้ี หากคิดในแง่ดี ตัดเรื่อง 

ฆ่าตัวตายออกไป บางทีหมอนั่นอาจจะก�าลังป่วยหนัก ซึ่งจากสภาพร่างกาย

อันทรุดโทรมนั่นก็ดูเข้ากับเหตุผลข้อนี้ดี แล้วอย่างไหนกันแน่ที่มันถูกต้อง

แต่ก็เอาเถอะ ในเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะต้องรู้ความจริงเก่ียวกับโน้ต 

แผ่นนี้ให้ได้ ยังไงซะผมก็ยังจะท�าตามแผนเดิมต่อไป

ที่มาของโน้ตสั่งเสีย ยังไงก็ต้องรู้ให้ได้

เข้าสู่ช่วงสายของวันก็ได้เวลาออกไปท�างาน ลุกจากท่ีนอน อาบน�้า 

แต่งตัวเรียบร้อย เก็บของใส่กระเป๋าเหวี่ยงขึ้นสะพายบ่าแล้วออกมาจากห้อง

ผมท�างานพิเศษทุกวันหยุด จะเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์รับท�าหมด 

ได้ค่าจ้างวันละห้าร้อยหรือสามร้อยบาทตามช่วงเวลาท่ีเข้างาน เวลาเริ่มงาน

ไม่แน่นอน เวลาเลิกงานไม่ก�าหนด แต่ทุกวันจะไม่เกินสองทุ่ม เหน่ือยหน่อย

แต่ก็คุ ้ม ได้สกิลเล็กๆ น้อยๆ ติดตัวแถมได้ข้าวมากินฟรี นายจ้างก็ใจดี  

ถือว่าเป็นงานที่ผมชอบอย่างหนึ่ง
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เดินลงบันไดมาผ่านห้องเจ้าของหอ ผมก็แอบช�าเลืองมอง แล้วก็จ๊ะเอ๋

กับป้าแกเข้าจนได้ เลยรีบยกมือไหว้ทักทายพลางส่งย้ิมหวาน ก่อนเดิน 

จากมาอย่างเงียบเชียบ

กับป้าเจ้าของหอเราตกลงกันได้ด้วยดีในระดับหน่ึง ผมสัญญาไว้แล้ว 

ว่าสิ้นเดือนนี้จะจ่ายค่าห้องที่ค้างมาสามเดือน แต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายจะยอมย้าย

ออกโดยไม่ต้องให้ใครมาไล่ ป้าแกก็ใจดียอมฟังท่ีผมขอ สุดท้ายก็อยู่ท่ีตัวผม

แล้วว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าหอได้ทันไหม ซึ่งค�าตอบมันชัดเจนอยู่แล้วว่า 

หาให้ตายยังไงก็ไม่ทนั เพราะฉะนัน้เตรยีมตัวเก็บข้าวของย้ายออกเลยจะดีกว่า

ส่วนเรื่องท่ีซุกหัวนอนใหม่นั้นผมคิดแผนไว้แล้ว เพ่ือนรักท้ังสองไอ้ว่าน

กับไอ้เจนยังไงก็คงต้องไปพึ่งใครสักคน หาข้อแก้ตัวดีๆ ออดอ้อนมันสักหน่อย

เดี๋ยวพวกมันก็ยอม แน่นอนว่าเรื่องนี้จะไม่มีวันรู้ถึงหูครอบครัวผม พ่อกับแม่

เหนื่อยกันมามากพอแล้ว ส่งเสียให้ผมเรียนมหาวิทยาลัยดีๆ ได้ก็ดีเท่าไร  

เพราะฉะนั้นหัดแก้ปัญหาและพึ่งตัวเองให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเป็นดีที่สุด

ผมมาถึงบ้านเดี่ยวสองชั้นซึ่งอยู่หลังมหาวิทยาลัยตอนสิบเอ็ดโมง  

สถานท่ีท�างานพิเศษท่ีไอ้ว่านช่วยแนะน�าให้ ขณะเดินเข้าไปข้างในสมาชิก 

ในบ้านก็ก�าลังเตรียมของกันอยู่พอดี ผมทักทายทุกคนก่อนรีบเอากระเป๋า 

ไปเก็บแล้วเข้าไปช่วยป้านกแม่ครัวใหญ่ของบ้านยกผักท่ีล้างเสร็จแล้วไปวาง

บนโต๊ะเพื่อเตรียมหั่น

ป้านกแกเป็นแม่ค้าขายกับข้าวอยู่ในตลาดใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย  

แล้วก็เป็นร้านโปรดของไอ้ว่านมันด้วย ขายตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่ม 

ระหว่างทางกลับคอนโดฯ เพ่ือนผมมันชอบแวะซื้อกลับไปกินเป็นประจ�า  

คุยไปคุยมาได้ความว่าป้าแกอยากได้คนช่วย มันเลยฝากฝังผมให้เรียบร้อย 

นับเวลาก็ครึ่งปีได้แล้วที่ผมมาช่วยป้านกแกขายกับข้าว

ความจริงผมเคยคิดกับตัวเองเล่นๆ ว่าโตไปอยากเป็นพ่อบ้าน อยู่บ้าน

ท�างานบ้าน ท�ากับข้าว เลี้ยงลูกอะไรประมาณน้ัน ฝีมือการท�าอาหารของผม

เองไม่ได้เป็นสองรองใคร ย่ิงได้มาช่วยป้านก สกิลย่ิงร้ายกาจขึ้นเป็นเท่าตัว  

แต่เรื่องแบบนั้นคงเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากผมจะหาเมียรวยๆ ได้สักคน  
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ให้ฝ่ายหญิงท�างาน ส่วนเรื่องงานในบ้านผมจัดการเอง

เป็นงานในฝันที่คงต้องฝันต่อไป

ใครมันโทรมาปลุกแต่เช้าวะ

ผมเปิดผ้าห่มทีค่ลมุโปงอยู่ออกด้วยอาการหงดุหงดิ มอืควานหาโทรศพัท์

ที่มีเสียงเรียกเข้าเป็นเพลงสากลที่ไม่รู ้จัก ความจริงไม่ต้องคิดให้เสียเวลา 

ด้วยซ�้าว่าใครโทรมา คนที่โทรมาเช้าขนาดนี้ในชีวิตก็มีแค่คนเดียวเท่านั้น

นายมืดมนนั่น

หยิบมือถือมาได้ผมก็กดรับสายแล้วเงียบใส่ หมอน่ันเองก็เหมือนจะ 

รู ้แล้วว่าพอผมรับสายแล้วชอบเป็นแบบนี้ เลยชิงพูดข้ึนมาก่อนโดยไม่ม ี

การเทสต์เสียงว่าปลายสายยังฟังอยู่ไหมเหมือนครั้งก่อน

[อย่าลืมนัดวันนี้นะ แปดโมงตรง นายจะมาท่ีคณะเราจริงๆ ใช่ไหม  

ถ้าไม่สะดวกให้เราไปหาก็ได้นะ]

วันน้ีเรานัดเจอกันที่โรงอาหารคณะบริหารฯ ผมไม่ได้บอกหรอกว่า 

เก็บมือถือได้จากที่นั่น นายมืดมนเองก็ไม่ถามถึงที่มาที่ไปซึ่งผมว่ามันดีมากๆ 

หรือไม่บางทีหมอน่ันอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วก็ได้ว่าลืมไว้ท่ีไหน และก็คงรู้ด้วยว่า

ผมเป็นคนหยิบไป ไม่มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่านั้น

"ไม่เป็นไร ทางผ่าน"

[งั้นถ้าถึงแล้วโทรมานะ]

"โอเค" พูดจบผมก็วางสายแล้วซุกหน้าลงกับหมอนเตรียมนอนต่อ

แปดโมงพอดีเป๊ะตามเวลานัดหมายผมก็มาถึงคณะบริหารฯ ก�าลังจะ

หยิบมือถือขึ้นมาโทรหาเจ้าของมัน สายตาก็เหลือบไปเห็นคนท่ีเหมือนม ี

ก้อนเมฆอึมครึมลอยอยู่บนหัวตลอดเวลาเดินมาทางนี้พอดี ผมเก็บมือถือ 

ลงหยุดยืนรอ แต่นายมืดมนกลับเดินผ่านผมไปแบบไม่เหลียวแลกันเลย

แสดงว่าจ�ากันไม่ได้สักนิดเลยสินะ แล้วก็คงไม่รู้ด้วยว่าคนที่หยิบมือถือ

ไปคือคนที่นั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันวันนั้น
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ผมปล่อยให้นายมืดมนเดินผ่านไปโดยไม่มีการทักทายใดๆ ท�าที 

เหมือนมายืนรอใครสักคนแล้วกดโทรหา สัญญาณดังแค่ครั้งเดียวปลายสาย

ก็กดรับ

[นายอยู่ไหน]

"หน้าคณะ"

[หน้าคณะเหรอ]

"แล้วนายอยู่ไหน"

[น่าจะ...ข้างหลังนาย]

ผมหันกลับไปตามเสียงในสาย สิ่งแรกที่เห็นคือรอยยิ้มเนือยๆ ที่เหมือน

พยายามย้ิมให้เพ่ือทักทายคนไม่รูจ้กั ผมย้ิมตอบพลางลอบสงัเกตคนตรงหน้า

ไปด้วย

ครั้งก่อนกับครั้งนี้ท่ีได้เจอสีหน้าท่าทางไม่แตกต่างกันนัก แต่ท่ีเห็น 

แล้วมันสะดุดตาผมก็คงจะเป็นรอยขีดยาวๆ บนแขนท่ีไม่ใช่รอยเก่า กับ 

พลาสเตอร์ยาที่ติดตามนิ้วมือทั้งสองข้าง แผลแบบนั้นไปโดนอะไรมา

"นาย...คนทีเ่ก็บมอืถือได้ใช่ไหม" เสยีงของนายมดืมนท�าให้ผมละสายตา

จากบาดแผลน่าสงสัยทั้งหลาย ก่อนยื่นสมาร์ตโฟนราคาแพงคืนให้

"อ๋อ อืม...ใช่"

"ขอบคุณนะที่เก็บไว้ให้"

"ไม่เป็นไรๆ คราวหลังก็ระวังด้วยล่ะ"

"โอเค จะพยายามไม่ลืมอีก" นายมืดมนรับปากเหมือนพูดส่งๆ ไป 

ให้มันจบ แล้วกดดูอะไรในมือถืออีกนิดหน่อยก่อนเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้

เป็นรอยยิ้มที่ผมเห็นแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาชะมัด

ตอนนี้ความคิดในหัวผมตีกันรวนไปหมด แสร้งยิ้มให้สดใสหรือว่ายังไง 

อยากรู ้จริงๆ ว่าภายใต้ใบหน้าหมองคล�้าไร้ความมีชีวิตชีวาน้ันก�าลังคิด 

อะไรอยู่ เก่ียวกับเร่ืองโน้ตแผ่นนั้นก็ด้วย ท�าไมถึงต้องเขียนข้อความท่ี 

เหมือนกับการสั่งเสียลงไป คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆ? ป่วยใกล้ตาย? หรือเป็น 

อะไรกันแน่
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อยากรู้...แต่ไม่กล้าถาม

"เอ่อ นายมีอะไรหรือเปล่า"

"ฮะ? อ๋อ เอ่อ...ไม่มีอะไร" ผมรีบส่ายหน้ารัวๆ แบบมีพิรุธเป็นที่สุด อยู่ๆ 

นายมืดมนก็ถามข้ึนมาตอนผมก�าลังจ้องแผลที่แขนกับมือ แถมยังเอาแขน 

ไปซ่อนไว้ข้างหลังอีก

ตั้งใจจะปิดบังจริงๆ สินะ เรื่องแผลพวกนั้นถึงไม่อยากให้มอง

"งั้นไปก่อนนะ" ก่อนจะท�าให้เหย่ือต่ืนผมต้องรีบหนี เพราะหลังจากน้ี 

ยังตัง้ใจจะตามตดิหมอนีไ่ปอกีสกัพัก และถ้าหากโดนจบัได้ว่าเข้ามายุ่งวุ่นวาย

โดยมีจุดประสงค์มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่

"เดี๋ยวก่อน"

ขาที่ก�าลังจะก้าวเดินหยุดชะงัก ผมหันกลับไป นายมืดมนยกย้ิมบางๆ 

แขนทั้งสองข้างยังซ่อนไว้อยู่ด้านหลัง หรือว่าจะสงสัยอะไรผม

"ให้เราเลี้ยงข้าวตอบแทนหน่อยดิ"

ผิดคาดแฮะ ไม่ได้สงสัย แต่ยังมีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนท่ีเกือบ

ขโมยโทรศัพท์ตัวเองอีก

วันนี้มีเรียนเก้าโมง ยังเหลือเวลาอีกร่วมชั่วโมงให้เอ้อระเหยได้เต็มท่ี  

แต่ถ้าผมตอบตกลงไปตอนน้ีก็เหมือนเป็นการตัดขาดจากกัน การจะเข้าไป 

ตามติดชีวิตนายมืดมนคงเป็นเรื่องยาก เพราะฉะน้ันต้องหาทางให้เราได ้

เจอกันอีกโดยที่ไม่น่าสงสัย

"เดี๋ยวต้องไปเรียนแล้วว่ะ ตอนนี้คงไม่สะดวก"

"เหรอ อืม...งั้นเป็นวันอื่นก็ได้"

"เอางั้นเหรอ"

"อื้ม อยากเลี้ยงขอบคุณจริงๆ"

"ตามใจนายแล้วกัน"

"งั้นขอช่องทางติดต่อด้วย"

หลังจากตกลงกันได้เราก็แลกเบอร์โทรศัพท์กัน ผมขอบคุณอีกครั้ง  

จากกันด้วยรอยยิม้บางๆ ทีแ่ต่งแต้มบนใบหน้า ก่อนหนัหลงักลบัเดนิก้าวเรว็ๆ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page To... ��������������������������������������.indd   18 2/27/2561 BE   16:13



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621897.html

http://store.jamsai.com/9786160621897.html



