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คำ�นำ�

'ผิดเองที่รู้ตัวช้า'

หลายๆ คนคงเคยได้ยินประโยคทำานองนี้จากเพลงหลายเพลง หนังหลายเรื่อง 

หรือนิยายหลายๆ เล่ม เพราะมันมักจะเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์เราท่ีบางครั้ง 

ได้พลั้งเผลอชะล่าใจไปกับความเข้าใจผิดๆ ของตัวเอง จนสุดท้าย...กว่าจะรู้ตัวว่า 

สิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่เป็น ทุกอย่างก็สายไปเสียแล้ว

ตัวละครหน่ึงของ 'Memorable เธอ ที่ รัก' เล่มน้ีก็เป็นอย่างท่ีใครหลายๆ คน 

เคยพลาดไปเช่นเดียวกันค่ะ เพราะเอาแต่ยึดติดกับความคิดเดิมของตัวเองจนทำาให้

บางสิ่งบางอย่างต้องจากไปและไม่อาจกลับคืนมาได้อีก...หากอ่านหนังสือเล่มน้ี 

ไปจนถึงหน้าสุดท้าย หวังใจว่าคุณจะได้ทบทวนความรู้สึกในใจให้ถ่องแท้ เพ่ือหา 

ทางเดินที่เหมาะสมกับตัวเอง และจะได้ไม่พลาดพลั้งไปอย่างเช่นที่ผ่านมา

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย overgraY ได้ที่
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5NAVY

รักเหมือนรูปถ่าย วิดีโอ กระดาษ

เหมือนรูปถ่ายที่เป็นความทรงจ�าที่สวยงาม

เหมือนวิดีโอตรงที่แม้มันจะเหมือนยังมีชีวิตอยู่ แต่มันก็มีชีวิตอยู่แค่ในอดีต

เหมือนกระดาษที่แม้ว่าจะพยายามลบเท่าไหร่ 

มันก็ไม่มีวันกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิม

รักทั้งหมดนั้นที่ผมพูดมา

หมายถึง คุณ

คุณผู้เป็นทุกอย่าง

คุณเคยชอบใครสักคนไหม

ชอบตั้งแต่แรกเหมือนเปิดอ่านหนังสือเล่มหน่ึงแล้วหลงรักตั้งแต ่

วรรคแรกของบทน�า ทัง้ทียั่งอ่านไม่จบ แต่คณุก็เชือ่ว่าเน้ือหาในหนังสือเล่มน้ัน

มันช่างแสนวิเศษ

ชอบเหมือนเวลาที่ลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าตรงหน้าคือแสงสว่างของ 

วันใหม่ ท่ีฉาดฉายให้ท้ังโลกสว่างไสว ท�าให้เรารูส้กึเหมอืนกับโลกน้ีจะไม่มวัีน 

จมอยู่กับความสิ้นหวังหรือความเศร้า

ชอบราวกับเราจะสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตนึกภาพเขาแล้วย้ิมออกมาได้

เหมอืนคนบ้า แม้ว่าตอนน้ันจะท�ากระเป๋าเงนิหายหรอืหลงทาง แต่แค่นึกถึงเขา 

ก็รู้สึกว่าในสถานการณ์เลวร้ายแบบนั้นเราคงท�าอะไรได้สักอย่าง

ชอบเหมือนที่ชอบมาตลอดชีวิต ชอบมาตั้งแต่ที่ได้พบหน้ากันครั้งแรก 

ไม่ว่าเวลาจะสั้นแค่ไหน แต่มันก็ส�าคัญเหลือเกิน

ความรู้สึกที่ผมมีต่อคนที่ชอบก็เป็นแบบนั้นแหละ
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Memorable เธอ ที่ รัก6 NAVY

1
คุณคือรอยยิ้ม

"ใครให้มาอ่ะ"

"กิม วิดยา"

"ใคร"

"กิตติพัทธ์ แซ่โง้ว บ้านอยู่รัชดาซอยสี่ เอาอะไรอีก เบอร์เลยไหม"

"นี่ถึงขนาดขอเบอร์กันเลยเหรอ!" 

"เฮ้อ" ว่าแล้วก็ย่ืนมือไปจิ้มหน้าผากคนท่ีเอาแต่ซักถามเขามาตลอด

ตั้งแต่เจอหน้ากันแล้วพูดต่อ "ประชดโว้ย ประชด! นี่โง่หรือฉลาดน้อย"

"เลือกฉลาดน้อยได้ไหม ฟังดูไม่ค่อยโง่อ่ะ"

"ตามใจเลยจ้ะ เอาที่สบายใจนะ"

"ไม่ประชดเทียนดิวะ"

"มึงก็อย่ากวนตีนกูสิวะ" สิงห์ลอบถอนหายใจชุดใหญ่ใส่เด็กแถวบ้าน 

ทีวั่นน้ีมาร่วมงานรบัปรญิญาของเขา ไอ้เดก็นียั่งคงกวนประสาทและท�าให้เขา

นึกปวดหัวได้ตลอดเวลาเหมือนเดิม ไม่ใช่ว ่ามันพูดไม่รู ้ เรื่องนะ ปกติ 

มันก็ดูฉลาดพูดจารู้เรื่องหรอก แต่พอมีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ของเขาเข้ามาเอี่ยว 

เมื่อไหร่ ไอ้เด็กบ้านี่ก็พร้อมจะไม่มีเหตุผลและไม่เข้าใจทันที ไม่รู ้มันเป็น

ประธานนักเรียนได้ยังไงมาตั้งสามสมัย! ใครเลือกมึง!

"ในมือพี่ต้องมีแต่ดอกไม้ของเทียนดิวะ เอาของคนอื่นมาถือท�าไม"

"เรื่องของกูป่ะ ฮื้อออ! ใช่เร่ืองท่ีกูจะต้องมาขออนุญาตมึงไหมล่ะ  
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7NAVY

ไอ้เด็กบ้า"

"เรียกเทียนว่าเด็กบ้าอีกแล้ว พูดไม่เพราะเลย"

"เรื่องของกูเถอะ"

"ทพูีดกับคนอืน่ล่ะเพราะเชยีว ท�าไม อยากให้เทียนพิเศษสดุก็ไม่เห็นต้อง

หยาบคายใส่คนเดียวเลยนี่"

"โอ๊ย คดิเข้าข้างตวัเองไม่กลวัหน้าแตกเลยเว้ย โตมายังไงฮ?ึ แม่ไม่ว่าเหรอ 

ท�าตัวแบบนี้"

เทียนในชดุนกัเรยีนกางเกงน�า้เงนิชือ่ดงัเท้าคางมองหน้าพ่ีแถวบ้านทีเ่ขา

เฝ้ามองมาตลอดพลางย้ิมหวาน "แม่บอกว่าถ้าจีบพ่ีติดจะให้เพ่ิมหมื่นนึง 

ไปท�านม"

"เพ้อเจ้อละ แดกวีต้าแล้วไปอ่านหนังสือไป จะสอบเข้ามหา'ลัยแล้ว 

ยังจะมานั่งชิล"

"วนัน้ีวันพิเศษของพ่ีท้ังที ให้เทยีนน่ังอยู่บ้านได้ไง ต้องมาแสดงความยินดดี"ิ

"ไม่ได้อยากให้มาเลย"

"ไม่ต้องเขินหรอก แล้วก็วางสักทีดิช่อนั้นอ่ะ ถือดอกไม้ของเทียนบ้าง 

น้อยใจนะ"

สงิห์เลือ่นสายตามามองดอกกุหลาบสเีหลอืงช่อเลก็ในอ้อมแขนทีถื่อมา

ตั้งแต่เช้า สลับกับมองดอกลิลลี่สีชมพูที่เด็กตรงหน้าซื้อมาให้ก่อนจะส่ายหน้า 

"ถือของมึงก็บ้าละ ใหญ่อย่างกับจะเอามาท�าเป็นพวงหรีด เดินถือก็สะดุดล้ม

หน้าแหกพอดี"

"พี่สิงห์!"

"เรียกท�าไม"

"ใจร้าย!"

"ก็ใจร้ายมาตั้งนานแล้ว ไม่ชินหรือไง"

"รู้ง้ีนะเทียนไม่สารภาพรักกับพ่ีหรอก ปล่อยให้โง่โดนเทียนเนียนจีบไป

เรื่อยๆ ดีกว่า"

"ไม่ต้องมาสารภาพ กูก็รู้"
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Memorable เธอ ที่ รัก8 NAVY

เทียนหันมามองคนตัวสูงในชุดครุยเต็มยศพลางเบิกตากว้างหลังจาก

ได้ยินค�าพูดนั้นของสิงห์ "เฮ้ย ได้ไง รู้ได้ไง!"

"ไม่รู ้เลยมั้ง แจกกุหลาบให้กูทุกวาเลนไทน์ ไล่อดีตแฟนกูน่ันก็ด้วย  

ไม่รู้เลยยย!"

"เขินจัง นี่พี่ตามติดชีวิตเทียนมานานหรือยังเนี่ย"

"เพ้อเจ้อละ" ว่าแล้วก็ผลักหน้าผากมนๆ ท่ีไม่เข้ากับลุคแมนๆ ของมัน

หนึ่งที ความจริงภาพลักษณ์ของมันไม่เหมาะจะมาน่ังกระบิดกระบวนแบบน้ี

เลยด้วยซ�้า เทียนมันก็แมนๆ ตามประสาเด็ก ม.ปลาย แสบๆ แต่ไหง 

เวลามนัอยู่ต่อหน้าเขาถึงเหมอืนแปลงร่างเป็นตุด๊เดก็หัวโปก ตามตือ๊ไม่เลกิรา 

จากร�าคาญเป็นระอา จนเหนื่อยจะไล่ให้มันไปชอบคนอื่นแล้วตอนนี้

เขาจะท�ายังไงกับมันดี ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้

ก็ใช่ว่าเขาอยากจะมองความรู ้สึกที่มันมีต่อเขาเป็นแค่เรื่องเล่นๆ  

ของเดก็ท่ีแอบปลืม้ใครสกัคนหรอกนะ แต่หากให้ปฏิเสธไปอย่างจรงิจงัก็สงสาร 

เพราะเด็กคนนี้เขาก็คอยรับดูแลมาอยู่บ้างตอนพ่อแม่มันไม่อยู่บ้าน ยิ่งตอนนี้

พ่อกับแม่มันหย่ากันไปโดยไม่มีใครรับเลี้ยงมันเลย เขาก็ย่ิงทิ้งมันไปไม่ได้  

บ้านของเขาแทบจะรับเทียนมาเป็นลูกบุญธรรมอยู่แล้ว ถ้ามันไม่สะเออะ 

ไปบอกแม่ของเขาก่อนว่าขอเป็นลูกสะใภ้ดีกว่าน่ะนะ 

ทุกวันนี้มันก็เดินเข้าเดินออกบ้านเขาเป็นว่าเล่น เรียกพ่อแม่เขาเหมือน

พ่อแม่ตัวเองได้อย่างคล่องปาก ตรุษจีนยังได้เงินอั่งเปาเหมือนเป็นคนใน

ครอบครัวไม่มีผิด แถมได้เยอะกว่าเขาอีก (แค้นตรงนี้แหละ เวรเอ๊ย!)

ถึงจะเป็นแบบน้ันมาหลายปี แต่ท่าทีท่ีมันมีต่อเขาก็ยังเหมือนเดิม 

ไม่เปลี่ยน เทียนยังคงเดินตามเขาต้อยๆ และประกาศความรักอย่างไม่อาย  

ท�าเหมือนกับว่าค�าว่ารักของมันท่ีมีต่อเขานั้นจะต้องประกาศให้ท้ังโลกรับรู้  

เจ้าตัวถึงจะพอใจ ไม่ได้สนใจเขาเลยว่าจะรู้สึกยังไง

เทียนยังคงพูดเจือ้ยแจ้วไปเรือ่ยตามประสาเดก็ทีม่กัจะตดิตามข่าวสาร

มากมายให้ทันคนอื่น (บางทีก็มากเกินคนอื่นไปเยอะจนพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง) 

ส่วนตวัเขากลบัมองเหม่อออกไปนอกร้านกาแฟท่ีต้ังอยู่ในมหา'ลัย มองบรรยากาศ 
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แสนสุขของผู้คนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มองรอยย้ิมของ 

พ่อแม่คนอื่นๆ มองชุดครุยหลากหลายคณะ มอง...คู่รักที่ยืนเคียงข้างกัน

เพื่อนของเขาและ...คนที่เขารัก

สงิห์มองตามฝ่ามอืของเพ่ือนสนิทอย่างเพจทีไ่ล่เกลีย่เส้นผมทีป่รกดวงตา 

ของคนรัก แม้จะไม่ได้ยินสิ่งท่ีทั้งสองพูดกัน แต่สิงห์พอจะเดาได้ว่าเพจน่าจะ

ไล่ให้คิงไปตัดผม เพราะเด็กคนนั้นจับเส้นผมของตัวเองม้วนกับปลายน้ิว 

และบ่นพึมพ�าอยู่คนเดียว ภาพนั้นท�าให้เขาย้ิมออกมา ท้ังย้ิมให้กับคนที ่

ไม่มีวันเห็นรอยย้ิมน้ีและย้ิมหยันให้แก่ตัวเองท่ีชักจะรู้เรื่องของเด็กคนน้ัน 

ดเีกินไป ดจีนไม่ได้นกึถงึหัวใจตวัเองเลยว่าจะรบัความเจบ็ปวดได้มากแค่ไหน

ต่อให้รู ้ว่ามันต้องจบแค่น้ี ต่อให้มันพัฒนาไปมากกว่านี้ไม่ได้ และ 

ต่อให้เขาท�าใจมามากแค่ไหนก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาเห็นสองคนน้ัน 

อยู่ด้วยกัน

เขารกัรอยยิม้ท่ีมคีวามสขุของคงิ แต่ในขณะเดียวกันใจหน่ึงกร้็องบอกว่า 

อยากให้คนที่ท�าให้รอยยิ้มนั้นระบายเต็มใบหน้าของคิงเป็นเขา...

"...เรื่องหมีขาวมันตลกยังไงอ่ะพี่สิงห์ ยิ้มอะไร"

"พูดอะไรของมึง"

"เทียนต่างหากป่ะที่ต้องถามค�าถามน้ัน เทียนเล่าเรื่องหมีขาวจะ 

จมน�้าตายที่ข้ัวโลกแล้วอยู่ๆ พ่ีก็ย้ิม เลยสงสัยว่าเรื่องน่าเศร้าแบบนี้พ่ียัง 

ย้ิมออกได้ยังไง โคตรเลือดเย็นเลย ต่อให้มันเป็นแค่หมี แต่ก็มีชีวิตจิตใจนะ 

พี่สิงห์!"

"มึงพูดซะเหมือนกูเป็นคนฆ่าหมีขาวหมดโลก"

"การไม่ใส่ใจปัญหาโลกร้อนของพ่ีก็มากพอแล้วที่จะพูดกล่าวหาว่า 

เป็นคนฆ่าหมีขาว!"

"ฆ่ากูเลยไหมล่ะ"

"ไม่เอา พี่ตายแล้วเทียนจะอยู่ยังไง ขาดใจตายตามพอดี"

สิงห์หลุดยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้ "เพ้อเจ้อใหญ่แล้วนะมึงอ่ะ"

"เทียนพูดจริงต่างหาก"
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"จ้า จ้า แล้วจะไปถ่ายรูปได้หรือยัง นั่งแช่ในนี้มานานแล้วนะ"

"รอพ่อแม่ก่อน" เทียนหยิบกล้องข้ึนมาเช็กแสงเงาพลางหันกล้องไปยัง

คนตรงหน้า ภาพในกล้องฉายใบหน้าหล่อเหลาของหวัหน้าวง Merci ในชดุครยุ 

ของคณะที่ก�าลังมองมาทางเขา ในแววตาคู่นั้นฉายชัดถึงความอ่อนใจแต่มัน

ก็เตม็เป่ียมไปด้วยเงาของความสขุในวันทีป่ระสบความส�าเรจ็ก้าวหนึง่ในชวิีต  

เมือ่กดชตัเตอร์จนพอใจแล้วจงึกล่าวต่อ "วันแบบน้ีจะไม่มรีปูครอบครวัได้ยังไง"

"...วันนี้วันปัจฉิมฯ มึงไม่ใช่หรือไง"

"อุ๊ย จ�าได้ด้วยอ่ะ เขินจัง"

"ไม่ตลก" สิงห์เคาะหน้าผากเทียนอีกครั้ง "ท�าไมไม่ไปโรงเรียน"

"ไม่อยากไป"

"เทียน"

"...ยังไงก็ไม่มีใครไปสักหน่อย จะให้เทียนไปท�าไม"

"มึงไม่มีเพื่อนหรือไง"

"พี่ส�าคัญที่สุดส�าหรับเทียน"

"..."

"ไม่มีเพื่อน แต่มีพี่ เทียนก็พอแล้ว"

"แล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีกูล่ะ?"

"ก็ไม่มีเทียน"

"เทียน กูอยู่กับมึงไปตลอดชีวิตไม่ได้นะ" 

"เทียนรู ้" เด็กหนุ ่มวางกล้องตัวโปรดลงบนโต๊ะพลางมองออกไป 

นอกหน้าต่าง มองบรรยากาศชื่นมื่นและรอยยิ้มของคนมากมายท่ีสว่างไสว 

จนคล้ายกับว่าได้กลนืกินความมดืมดิให้หายไปจากโลกน้ีแล้ว ภาพนัน้ดรูาวกับ

ทุกคนบนโลกมีความสุข ยกเว้นตัวเขา... 

"ถึงจะเป็นแบบนั้น เทียนก็อยากมีพี่ในชีวิตตลอดไปเหมือนเดิม"

"..."

"จะมาพูดเรื่องเศร้าในวันดีๆ แบบนี้ท�าไมเล่า ไปถ่ายรูปกันพ่ีสิงห์!  

พ่อแม่มาโน่นแล้ว" เทียนรีบลุกจากเก้าอ้ี หอบเอาดอกไม้และตุ๊กตาท้ังหลาย 
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ที่สิงห์ได้รับจากเพื่อนและพี่คนอื่นๆ วิ่งออกไปหาบุพการีของเขาที่เพิ่งมาถึง 

สิงห์มองตามแผ่นหลังผอมแห้งของเทียน เหมือนย้อนกลับไปยังวันท่ี 

เดก็คนนีย้ิ้มกว้างบอกเขาว่าไม่เป็นไรแล้วว่ิงกลบับ้านไป เป็นวันเดยีวกับท่ีเขา

ได้ยินว่าพ่อกับแม่ของเทียนหย่ากันแล้วต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่ แสดง

ความจ�านงกันท้ังคู่ว่าไม่ต้องการรับเลี้ยงเด็กท่ีเกิดข้ึนมาแล้วคนน้ี โดยจะ 

ร่วมกันรับผิดชอบเพียงค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้เท่านั้น

ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นข้างในก�าลังผุพังและค่อยๆ ทลายลง

แม้จะมรีอยย้ิม แม้จะยังใช้ชวิีตต่อไป แต่ลกึๆ แล้วเดก็น่ันกลบัว่างเปล่า 

หมดแล้วซึ่งความเชื่อความศรัทธาต่อคนอื่น

นับตั้งแต่วันที่ต่ืนขึ้นมาพบว่าตัวเองไม่ได้เป็นท่ีต้องการของใครสักคน 

ที่เคยเรียกกันว่าครอบครัว

เทียนก็ไม่เคยเชื่อใจใครง่ายๆ อีกเลย

สิงห์ถอนหายใจแล้วลุกข้ึนเดินตามไปยังจุดท่ีท้ังสามคนยืนอยู่ด้วยกัน 

โดยท่ีในมือถือดอกกุหลาบท่ีได้รับมาจากคิง แต่ก่อนจะก้าวออกไปจากร้าน 

สายตาเขาพลันสะดุดกับดอกลิลลี่ช่อโตของเทียนท่ีวางอยู่บนโต๊ะ ตอนแรก 

ก็คิดว่าเด็กคนนั้นจงใจเหลือให้เขาถือ แต่เมื่อมองข้าวของมากมายในมือ 

ของเทียนแล้วเขาก็ทิ้งความคิดนั้นไปทันที แล้วฉวยเอาดอกไม้นั้นขึ้นมา

"...นั่นไงครับ พี่สิงห์มาแล้ว ถ่ายรูปกันเลยครับ"

"เอาสิ แล้วจะให้ใครถ่ายดี"

"เด๋ียวผมถ่ายให้ครับ" เพจรับอาสาพร้อมกับกวักมือเรียกเพ่ือนสนิท 

ของตัวเองให้รีบว่ิงมารวมกับคนอื่นๆ ในกล้องฉายภาพครอบครัวสามคน 

พ่อแม่ลูกซึ่งใบหน้าเปื้อนย้ิม แต่ในวินาทีท่ีเพจก�าลังจะกดชัตเตอร์สิงห์กลับ

ยกมือห้ามเสียก่อน แล้วกวักมือเรียกใครอีกคนท่ีเอาแต่ยืนย้ิมเหมือนว่า 

ตัวเองไม่เกี่ยวข้องอยู่ข้างเพจ

"เทียน มานี่"

"เรียกท�าไม"

สิงห์รั้งแขนของเทียนให้เข้าเฟรมพลางพยักหน้าให้เพจ "ถ่ายเลย"
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"เฮ้ย! พี่สิงห์ นี่รูปครอบครัวไม่ใช่เหรอ"

เขาไม่ได้ตอบอะไรกลับไป แต่ฉวยมงกุฎดอกไม้ท่ีเพ่ือนเอามาให้สวม 

ลงบนหัวของเทียน ย่ืนมือโอบไหล่ให้อีกคนขยับเข้ามาชิด จนคนท่ีเอ่ยปาก

โวยวายเงียบเสียงลงและยอมถ่ายแต่โดยดี

"ถ่ายแล้วนะครับ หนึ่ง สอง..."

ชั่ววินาทีนั้น สิงห์ก็พูดขึ้นต่อ

"ยินดีด้วยที่เรียนจบ ม.ปลาย แล้ว"

"..."

"สาม!"

แชะ

"เก่งมาก"

เทียนเม้มปากแน่นขณะท่ีพยายามจะไม่ให้ใบหน้าของตัวเองบู ้บี ้

ต่อหน้ากล้อง แต่มันก็ช่างท�าได้ยากเหลือเกิน ยิ่งมือของสิงห์ยีเส้นผมของเขา

เบาๆ คล้ายจะปลอบโยน น�้าตาท่ีอดกลั้นมาเนิ่นนานก็ไหลออกมาเหมือน 

จะไม่มีวันหยุดไหล

เขารู้ดีว่าคนข้างกายคนนี้ไม่มีวันมองเขา

รู้ดีเลยล่ะว่าทุ่มเทไปยังไงก็ได้แค่นี้

แต่จะให้เขาเลิกรักยังไง

จะให้เลกิคดิถึงและก้าวเท้าเดนิไปข้างหน้าได้ยังไง ในเมือ่ไม่ว่าเมือ่ไหร่

มือคู่นี้ของสิงห์ก็อบอุ่นที่สุดในใจของเขาเช่นนี้เสมอ

เหมือนเขาถูกก�าหนดมาแล้วให้ไม่มีวันหลุดออกจากบ่วงรักน้ีได้  

เหมือนถูกก�าหนดมาแล้วให้ต้องพ่ายแพ้ แต่กระนั้น...

เทียนยิ้มออกมาทั้งน�้าตาขณะตอบกลับ "ขอบคุณนะพี่สิงห์"

...ความเจ็บปวดนี้กลับแสนสุขใจเหลือเกิน

เขาและพ่ีสิงห์เจอกันคร้ังแรกเมื่อเกือบสิบปีก่อน ตอนนั้นพ่ีสิงห์ยังอยู่  

ป.6 ส่วนเขาอยู่ ป.2 เพราะบ้านของพวกเขาอยู่ทางเดียวกัน ดังนั้นพ่ีสิงห์ 
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จึงขันอาสาคอยรับและส่งเขากลับบ้านแทนพ่อแม่ของเขาท่ียุ่งกับงานจน 

ไม่มีเวลามารับลูกของตัวเอง แม้จะชินแล้วกับการท�าอะไรคนเดียว แต่เขาก็ 

อดยอมรบัไม่ได้ว่าการได้เดนิกลบับ้านกับพ่ีสงิห์เป็นสิง่ทีเ่ขารอคอยตลอดทัง้วนั  

แม้ว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปนั่งกินข้าวคนเดียวที่บ้านก็ตาม

พ่ีสิงห์ไม่ได้มีท่าทีเอ็นดูเขาไปมากกว่าเด็กแถวบ้าน แต่เขามองพ่ีสิงห์

เป็นเหมือนทุกอย่าง เป็นต้นแบบ เป็นเป้าหมาย เป็นความสุข เป็นทุกอย่าง 

เท่าที่เขาจะนึกออก ในความรู้สึกเขาแม้ว่ามันจะดูอกตัญญูไปหน่อยก็ตาม  

แต่ในสายตาของเขาท่ีไม่ค่อยได้พบกับพ่อแม่ พ่ีสิงห์มีความส�าคัญมากกว่า

พวกท่านทั้งสองคนเสียอีก

ย่ิงในวันท่ีพ่อแม่หย่ากันแล้วทิ้งเขาเอาไว้กับกองเงินที่เขาไม่ต้องการ  

พ่ีสิงห์ก็กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเพียงอย่างเดียวท่ีท�าให้เขาอยากต่ืนขึ้นมาพบ

แสงตะวันในเช้าวันถัดไปโดยไม่เป็นบ้าไปเสียก่อน

เขาเองก็อยู่ข้างพ่ีสิงห์มาตลอด ไม่ว่าจะในวันท่ีพ่ีสิงห์ดีใจหรือเศร้าใจ 

ในวันท่ีจีบหญิงติดหรือวันท่ีต่อยกับคนอื่นจนหน้าช�้า เขาก็ไม่เคยห่างไปไหน 

คอยซื้อของให้พ่ีสิงห์ไปง้อหญิง คอยท�าแผลให้ คอยอยู่ข้างๆ เสมอ ต่อให้ 

พี่มันจะมองว่าการกระท�าของเขาน่าร�าคาญไปหน่อยก็ตาม

แต่ก็ไม่เคยไล่เขาไปไหนจริงๆ จังๆ สักที

คงเพราะสงสารและพ่ีสิงห์เองก็รู้ว่าถ้าไล่เขากลับบ้านไป เขาก็ต้อง 

อยู่คนเดยีว ไม่มคีนคอยห่วงหากกลบับ้านดกึ ไม่มคีนให้ต้องโทรหารายงานว่า

ตอนนี้อยู่ตรงไหนของโลก 

เขาไม่มีคนที่ต้องห่วงใยคนไหน นอกจากพี่สิงห์ เรื่องนี้พี่สิงห์รู้ดีที่สุด

ดังนั้น...

"ไอ้เทียน! เป็นเด็กเป็นเล็กห้ามกินเหล้า"

"เทียนว่าพ่ีไม่มีสิทธ์ิพูดค�านี้นะพ่ีสิงห์" เขาว่าพร้อมกับจิบเหล้าที่ 

เพื่อนคนหนึ่งของพี่สิงห์ชงให้ "พี่กินเหล้าตั้งแต่ ม.ห้า ตอนนี้เทียน ม.หก และ 

ก�าลังจะเข้ามหา'ลัยแล้ว พ่ีห้ามเทียนไม่ได้หรอก" ว่าแล้วก็จิบไปอีกหนึ่งอึก

พลางท้าทายสายตาของผู้ปกครองจ�าเป็นที่นั่งข้างๆ ไปด้วย 
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"เออ จะดุอะไรนักหนาวะสิงห์ น้องมันโตแล้วก็ปล่อยๆ มันบ้าง"  

พ่ีท่ีน่าจะชื่อนินพูดพร้อมกับย่ืนแก้วเหล้าที่ชงแล้วส่งต่อให้กับพ่ีท่ีนั่งอยู่ถัดไป 

ถ้าจ�าไม่ผิดเหมือนจะชื่อเกมหรือไงนี่แหละ 

"วันนี้ไม่ได้มาฉลองแล้วล่ะ กูว่ามันมาเป็นพ่อคุมลูก" พี่เพจว่า

"ไม่ค่อยเห็นพ่ีสิงห์ดุเลยนะเนี่ย ท่าทางจะหวงจริง" แฟนของพ่ีเพจ 

อย่างพ่ีคิงว่าพร้อมหัวเราะเบาๆ ไปด้วย แก้วในมือของพ่ีเขาเป็นคนเดียว 

ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ เหมือนว่าคนข้างกายพ่ีคิงจะไม่อยากให้พ่ีเขาแตะเหล้า 

เท่าไหร่ เทยีนมองท่าทางกะหนุงกะหนงิเหมอืนท้ังโลกมแีค่สองคนแล้วก็ได้แต่

แอบยิ้มอยู่หลังแก้วเหล้า 

อิจฉานิดๆ แฮะ

"ท�าร้ายคนโสดเกินไปละ ไอ้สัดเพจ" พ่ีทีมว่าพร้อมกับปาน�้าแข็งใส่ 

ทั้งสองคน แม้ว่าตัวเองจะมีสาวนั่งอยู่ข้างกายก็ตาม แต่ใช่ว่าพ่ีเพจจะยอม 

ทนัทีทีปั่ดเศษน�า้แข็งพ้นตวัก็หยิบถ่ัวท่ีเป็นกับแกล้มปาใส่เพ่ือนของตวัเองกลบั 

โดยระวังไม่ให้ไปโดนผู้หญิงข้างกายของอีกฝ่าย แต่แม้จะเป็นแบบนั้นมัน 

ก็แค่การหยอกล้อเล่นในกลุ่มเพ่ือน สุดท้ายทั้งสองคนก็กอดคอกันจิบเหล้า 

หัวเราะเฮฮาไปตามเรื่อง

"ว่าแต่วันนีวั้นปัจฉมิฯ ของน้องเทียนป่ะ เหน็ไอ้สงิห์มนับอก" เมือ่เห็นเขา

พยักหน้า พ่ีนินจึงหยิบขนมที่วางอยู่บนโต๊ะย่ืนมาทางเขา "ยินดีด้วยๆ มา  

พี่ป้อนขนมแสดงความยินดี...โอ๊ย! ไอ้สัดสิงห์ ตบหัวกูท�าไม"

"ลามปามละมึงอ่ะ"

"โธ่! ไอ้ขี้หวง เวรเอ๊ย มึนกว่าดื่มเหล้าอีก"

"พี่นินต้องท�าใจหน่อยนะ พี่สิงห์ขี้หึง"

"มึงก็อีกคน" สิงห์ว่าพร้อมกับผลักหัวเทียนเบาๆ "เพ้อเจ้อใหญ่ละ  

จะดื่มเหล้าก็อย่าให้เมา กูขี้เกียจแบกกลับบ้าน"

"ก็แบกไปนอนห้องพี่สิงห์ จะได้ไม่เหนื่อย"

"เรื่องอะไร ห้องก็ห้องกู เตียงก็เตียงกู กูก็ต้องได้นอนสิ"

"ตอนพี่สิงห์อยู่หอ เทียนก็ไปนอนห้องพี่ออกบ่อย..."
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"ไอ้เทียน ใครอนุญาต..."

"แม่พ่ีอ่ะ" เทียนว่าพร้อมกับยัดผักทอดเข้าปากของสิงห์ท่ีอ้าหมาย 

จะต่อว่าเขาเช่นที่ท�ามาตลอดแล้วพูดต่อ "เวลาเทียนเหงาๆ ไม่ก็เตรียมสอบ  

ก็ไปนอนห้องพ่ีตลอดแหละ แม่ไม่เห็นว่าอะไรเทียน แถมปั๊มกุญแจให้ด้วย 

หนึ่งดอก"

"ฮ่าๆๆๆ ไอ้สิงห์ เตรียมท�ากุญแจใหม่ไม่ก็ท�าโซ่คล้องได้เลย"

"ฮิ้ววว ต้องอย่างนี้ดิวะ ถึงจะเอาไอ้สิงห์อยู่"

"ถามกูบ้างไหมล่ะว่าเอามันไหม เพื่อนเวร เชียร์ไม่ดูตาม้าตาเรือ"

"จะไปว่าเพื่อนท�าไมอ่ะพี่สิงห์ ความจริงก็คือความจริงวันยังค�่า"

"ความจริงอะไรของมึงครับ"

"ความจริงที่ว่าวันหนึ่งพี่ก็ต้องเป็นของเทียนไง"

"..."

"อิๆ"

"อิๆ พ่อง ตลกตายอ่ะ" เทียนหัวเราะเบาๆ ขณะมองคนตัวสูงเอนหลัง 

พิงพนักโซฟาอย่างเคืองๆ ท่ีเถียงกลับไม่ได้หรืออาจเหน่ือยท่ีจะเถียงเขาก็ได้ 

ไม่นานก็เท้าคางเอยีงคอมองอกีคนพูดคุยกับเพ่ือน ดืม่เหล้าไปเงียบๆ ไม่ปฏิเสธ

หรอกว่าการได้คุยกับพ่ีสิงห์เป็นเร่ืองท่ีเขาชอบ แต่การได้มองอีกคนพูดคุย  

โต้เถียง หัวเราะกับหมู่เพื่อนก็เป็นความสุขอีกอย่างของเขาเหมือนกัน ขณะที่

ก�าลังหันมาเติมน�้าแข็ง เทียนก็พลันชะงักค้างไปกับแววตาย้ิมๆ ของพ่ีคิงท่ี 

มองมา อกีฝ่ายไม่ได้พูดอะไรเลยสกันดิ แค่ยักคิว้เหมอืนรูทั้นมาทางเขา แค่นัน้

แก้มของเขาก็พลันร้อนผ่าวยิ่งกว่าดื่มเหล้าแรงๆ เสียอีก

"คิงมองอะไรน้องเทียน หวงนะเนี่ย"

"มองเฉยๆ น่ารักดี"

"คิง"

"คิงหมายถึงตอนน้องเขาแอบมองพี่สิงห์ดูน่ารักดีไง"

"แล้วไป...เออ แต่เห็นด้วยนะ สิงห์ ไม่สนใจหน่อยเหรอวะ" พ่ีเพจถาม

พร้อมกับเบนหวัข้อสนทนาไปทีเ่พือ่นของตวัเองซึง่ยังคงท�าตวัเป็นทองไม่รูร้้อน 
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จบิเหล้าเงยีบๆ คล้ายไม่ได้ยินค�าถามนัน้ จนเมือ่ทนสายตาท่ีเขามองไปไม่ไหว

นั่นล่ะพี่สิงห์ถึงได้ยอมพูด 

"ไม่สนใจ"

"ท�าไมวะ แฟนก็ไม่มี จีบใครก็ไม่ได้จีบ ท�าไมไม่ลองมองน้องมันหน่อย"

"...กูมีคนที่ชอบแล้ว"

"ฮะ!"

"ใครวะ"

พ่ีสงิห์หนัหน้าไปมองพ่ีนินทีแ่สดงออกว่าอยากรูจ้นออกนอกหน้า "เสือก"

"กูก็แค่อยากรู้ไหมล่ะ...โอ๊ะ! รู้แล้ว" 

เทยีนมองบรรยากาศในวงเหล้าทีเ่หมอืนจะเงยีบไปชัว่ครู ่ ก่อนจะกลบัมา 

เฮฮาอีกครั้งด้วยฝีมือของพี่เกมที่หยิบยกเรื่องตลกสมัยเรียนขึ้นมาเล่า กระนั้น

ความสงสัยก็ยังอยู่ในใจของเทียน ใช่ว่าเขาจะไม่เอะใจเลยว่าพ่ีสิงห์มีใคร 

อยู่ในใจ แค่พ่ีสิงห์แปลกไปเพียงเล็กน้อยเขายังรู้ นับประสาอะไรกับการ

แสดงออกในช่วงไม่ก่ีวันที่พ่ีสิงห์ย้ายกลับมาอยู่บ้าน เขาจะไม่รู้ได้ยังไงว่า 

พี่สิงห์แปลกไป

บางคร้ังก็เหม่อลอย บางคร้ังก็ย้ิมอยู่กับหน้าจอมือถือ บางครั้งก็ 

ท�าหน้าเศร้าๆ

ทั้งหมดน่ันมันไม่ต่างอะไรกันกับใบหน้าและท่าทางของตัวเองที่เทียน

มองเห็นผ่านหน้ากระจก

ภาพของพ่ีสิงห์ซ้อนทับตัวเขาขนาดน้ี เขาจะไม่รู ้ได้ยังไงว่าอีกคน 

มีความรัก ซึ่งคงเป็นความรักที่ยากจะบอกออกไป หรือไม่ก็ไม่มีวันเป็นไปได้

"ว่าแต่พี่สิงห์ได้งานที่ไหนอ่ะ ที่เดียวกับพี่เพจไหม"

"ไม่ใช่ แต่ก็ไม่ไกลกันมากนะ"

"จริงดิ ไว้เดี๋ยววันไหนพ่ีว่าง นัดมากินข้าวเย็นด้วยกันดีไหม" รอยย้ิม 

ของพ่ีคิงขยายกว้างขับให้ใบหน้าท่ีเหมือนจะธรรมดาน่ันน่ารักขึ้นเป็นกอง  

เมื่อเขามองรอยย้ิมนั้นของพ่ีคิง เขาก็พอเข้าใจแล้วว่าท�าไมพ่ีเพจถึงได้ชอบ 

คนคนนี้ 
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และคงไม่ใช่แค่พี่เพจที่หลงรักรอยยิ้มนี้

เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองคนข้างๆ ซึ่งเผยรอยย้ิมกว้างแบบที่น้อยครั้ง 

จะปรากฏบนใบหน้า วินาทีนั้นเทียนก็รับรู้ได้ทันทีว่าบางทีใครอีกคนท่ีหลงรัก

รอยยิ้มนี้คงจะเป็นพี่สิงห์ด้วย

"เอาสิ"

เพราะแบบนั้นแววตาจึงได้อ่อนโยนถึงขนาดนี้

"เอาไว้เรามานัดกินข้าวด้วยกัน"

เพราะแบบนั้นน�้าเสียงจึงเจือกระแสอันอ่อนหวาน...แบบที่เขาไม่เคย

ได้ยินจากอีกคน

รอยย้ิมท่ีมักจะมีอยู่บนใบหน้าของเทียนหายไปแล้ว จริงอยู่ว่าวันนี ้

ต้องมาถึงสักวัน แต่มันก็ใช่ว่าจะท�าใจได้ง่ายๆ สักหน่อย ที่ต้องมารับรู้ว่า 

คนที่ตัวเองชอบแอบรักใครอยู่ แล้วย่ิงคนท่ีเทียนรักไม่อยากตัดใจเองด้วย 

แบบนี้ 

เทียนตัดสินใจเอ่ยปากขอตัวไปเข้าห้องน�้า แล้วเดินเตร่ไปทั่วบริเวณ 

ร้านเหล้าที่มาดื่มฉลองกันอย่างไร้จุดหมาย เขาเดินสะเปะสะปะไปเรื่อย 

จนหยุดอยู่แถวอ่างเลี้ยงปลาของร้าน ท้ิงตัวลงน่ังยองๆ เอานิ้ววนเล่นในบ่อ 

ปล่อยความคดิให้ล่องลอยไปไกล นกึถึงความทรงจ�าก่อนเก่าทีย้่อนกลบัคนืมา

ไม่ได้แล้วเทียนก็ได้แต่ยิ้ม

แม้ในอดีตพ่ีสิงห์จะมีแฟนเหมือนผู้ชายคนอื่นๆ แต่มันก็แค่อดีตแฟน 

เมื่อเลิกกัน ผู้หญิงเหล่านั้นก็ถูกลบออกไปจากใจของพ่ีสิงห์ น้อยครั้งท่ีเขา 

จะได้ยินชื่อเรียกของพวกหล่อนออกจากปากของอีกฝ่าย

แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่

เพราะไม่สมหวัง เพราะไม่อยากสญูเสยี ความรกัน้ันจงึไม่เคยได้เปิดเผย 

ไม่ได้ส่งไปถึงคนทีเ่ป็นเจ้าของมนั เพราะแบบน้ัน...มนัจงึยังอยู่ในใจของพ่ีสิงห์

ตลอดเวลา กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ในแววตาของพีส่ิงห์ที่มองไปยังอีกฝ่าย

แววตาที่เขาเฝ้ารอและหวังว่าสักวันจะมองมายังเขาบ้าง

น่าเสียดาย

Page Memorable ��� ��� ���.indd   17 20/9/2561 BE   15:20



Memorable เธอ ที่ รัก18 NAVY

มันไม่มีวันมาถึง

"มานั่งโง่อะไรตรงนี้"

"จะมีสักครั้งไหมที่พี่จะพูดจาภาษาดอกไม้กับเทียนอ่ะ"

สิงห์ยักไหล่เหมือนไม่แคร์ใส่แล้วทิ้งตัวน่ังลงบนพ้ืนข้างๆ ในมือของ 

อีกคนมีขวดนมอยู่ ซึ่งต่อมาขวดนมนั้นก็มาอยู่ในมือของเขา คงเพราะพ่ีสิงห์

เห็นว่าเขาดื่มมากเกินไปจึงให้ดื่มนมแทนเพราะไม่อยากให้เมา แต่การดื่มนม

มันช่วยให้สร่างเมาตรงไหนไม่ทราบ ขณะท่ีก�าลังคิดว่าส่วนประกอบไหน 

ในนมจะช่วยให้เขาสร่างเมา เสียงพูดของพี่สิงห์ก็ดังขึ้นเสียก่อน

"เป็นอะไรอีก"

"จะเป็นอะไรได้อีก นอกจากคนที่รักพี่"

"อย่ามาเล่นตอนนี้ พี่จริงจังไหมล่ะ"

"เทียนก็จริงจัง ท�าไมถึงคิดว่าเทียนล้อเล่นตลอดเลยวะ"

"..."

"หรือเพราะพ่ีคิดว่าเทียนล้อเล่น ท่ีผ่านมาถึงได้มองว่าความรู้สึกเทียน

ไม่มีค่าอะไรเลย"

"ใช่แบบนั้นที่ไหนล่ะ..."

"แล้วแบบไหนอ่ะ ความรู้สึกไหนล่ะที่พ่ีมีให้เทียน สงสาร? สมเพช? 

เห็นใจ? ความรู้สึกไหนบอกมาดิ"

"มึงเมาแล้วเทียน" 

"เทียนไม่ได้เมา" ท้ังที่ปากพูดแบบนั้น แต่เหมือนกับรสนมท่ีดื่มอยู ่

จะขมขึ้นมาชั่วครู ่ ตอนแรกเขานึกว่าเขาคิดไปเอง แต่ต่อมาถึงได้เข้าใจ  

คงเพราะน�้าตามันไหลออกมาปะปนไปกับนมในปาก จึงท�าให้รสนมจืดๆ  

พลันขมขึ้นมา 

"ถ้าเทียนเมา เทียนจะจับพ่ีปล�้า ไม่มาน่ังร้องไห้ตัดพ้อเป็นนางเอก 

แบบนี้หรอก"

มุมปากของพ่ีสิงห์ยกข้ึนเล็กน้อยอย่างที่ถ้าไม่สังเกตก็คงไม่เห็น ก่อนท่ี

มือข้างหนึ่งของพ่ีสิงห์จะเลื่อนมาเกลี่ยน�้าตาออกจากแก้ม สายตาท่ีมองมา
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ราวกับเอ็นดูเด็กคนหนึ่งน้ันท�าให้เทียนไม่ชอบใจเอาเสียเลย แต่เขาก็ดัน 

เสพติดความอ่อนโยนที่อีกฝ่ายแสดงออกมาเน่ียสิ จึงได้แต่นิ่งให้อีกคน 

เช็ดน�้าตาแบบนี้ 

"เนี่ยนะไม่เมา ถ้าไม่เมาแล้วร้องไห้ท�าไม"

"ไม่เมาแล้วเสียใจไม่ได้เหรอ"

"..."

"ถ้าเทียนไม่เมา เทียนจะร้องไห้ออกมาไม่ได้หรือไง"

"จะดีที่สุดถ้ามึงไม่ร้องไห้"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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