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คำ�นำ�

ก่อนหน้าน้ี Karnsaii เคยพาทุกคนไปสัมผัสกับความทรงจำาการออกค่าย 

ของมหา'ลัยกันมาแล้วในเรื่อง 'ค่ายสร้างรัก' ครั้งน้ีเธอจะพาเราไปเฝ้าดูไลฟ์สไตล์ 

ของนักศกึษากันอกีครัง้กับการทำากิจกรรมต่างๆ ของคณะในฐานะเฟรชชี ่สร้างภาพจำา

ร่วมกับเพ่ือนๆ พ่ีๆ อย่างสนุกสนานและอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกประทับใจ เพราะ 

'น้องธร' ของเราเพ่ิงเข้าเรยีนในชัน้ปีทีห่นึง่สดๆ ร้อนๆ แน่นอนว่าเฟรชชีวั่ยใสแทบทุกคน 

ในประเทศไทยล้วนต้องผ่านกิจกรรมรบัน้องกันอยู่แล้ว แต่จะมใีครโชคดีแบบน้องธรมัย้คะ  

ที่ได้ทำากิจกรรมกับพี่นายกสโมฯ สุดคูลอย่าง 'พี่ทัพฟ้า' คนนี้

อันที่จริงเขาสองคนเคยเห็นหน้ากันมาก่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนู่นแล้วล่ะค่ะ 

เพียงแต่ไม่เคยพูดคยุกันอย่างจรงิจงัเท่านัน้ เพราะพ่ีฟ้าเป็นถึงประธานนักเรยีนคนดงั  

มคีนล้อมหน้าล้อมหลงัตลอดเวลา น้องธรเลยเลอืกทีจ่ะชืน่ชมพ่ีเขาอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ  

ดีกว่า แต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าพอเข้ามหา'ลัยเดียวกันแล้วจะได้ใกล้ชิดกันขนาดน้ี  

แถมยังมเีรือ่งน่าตกใจตามมาอกีไม่น้อย...แบบนีน้้องธรของพวกเราจะเลอืกเก็บความรูส้กึ

เอาไว้ อยู่ในมุมของตัวเองเงียบๆ เช่นท่ีผ่านมา หรือจะกล้าเดินออกไปตรงหน้าพ่ีฟ้า

และพูดคุยกับเขาอย่างท่ีอยากทำามาตลอด ร่วมเอาใจช่วยน้องปีหน่ึงคนนี้ไปด้วยกัน

นะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Karnsaii

ผมแอบหลงรักท้องฟ้าครับ!

ความรูส้กึนีเ้กิดขึน้มาตอนไหนไม่อาจรูไ้ด้ รูต้วัอกีทผีมก็เอาแต่เฝ้ามอง

ท้องฟ้านั้นอยู่ไกลๆ แล้ว จากความรู้สึกชอบและชื่นชมกลับกลายเป็น 'รัก'  

ในท่ีสดุ ท้องฟ้าเป็นแรงบนัดาลใจ เป็นจดุมุง่หมายท่ีท�าให้ผมอยากก้าวไปยืน

เคียงข้างในต�าแหน่งนั้น 

ผมรู้ว่านั่นคือเรื่องเพ้อฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได้ แต่อย่างน้อยวันน้ีก็จะได้ 

ขยับเข้าไปใกล้ท้องฟ้านัน่อกีนดิแล้ว ผมอมยิม้ก้มมองตัวเองในชดุนิสิตใหม่เอีย่ม 

เสือ้นสิติสขีาวเรยีบกรบิไม่ต่างจากกางเกงสแลก็ส์สนี�า้เงินเข้ม ท้ังตวัเรยีบร้อย 

สมกับเป็นนสิติน้องใหม่ชัน้ปีทีห่นึง่

วันนี้แล้วสินะที่จะได้เจอกับ 'ท้องฟ้า' ในรอบหลายปี

ผัวะ!

"โอ๊ย"

ผมกุมหัวท�าหน้าเหยเก ขณะท่ีไอ้เพ่ือนเลวคนที่สะกิดหัวผมเมื่อก้ีนั้น 

กุมท้องหัวเราะขบขัน

"กูเจ็บนะเว้ย ไอ้ห่าแสน"

"มวัแต่นัง่เพ้อ สายแล้วโว้ย วันนีป้ฐมนิเทศวนัแรก มงึไม่อยากรบีไปเจอ

สุดที่รักของมึงรึไง"

"..." นั่นสินะ

- จุดหมายที่ 1 -
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You're My Sky #จุดหมายคือท้องฟ้า6

"เอ้ายิ้ม ยิ้มเข้าไปเถอะไอ้ธรเอ๊ย"

ผมชื่อ 'ธร' ครับ มาจากชื่อเต็มๆ ว่า 'ธรณิน' ที่มีความหมายว่าแผ่นดิน

เป็นแผ่นดินที่เงยหน้ามองท้องฟ้าตลอดไป

ว่าแต่เมื่อกี้ไอ้แสนมันพูดว่าสายแล้ว

สายแล้ว? ผมอ้าปากค้างขณะจ้องนาฬิกาที่ติดอยู่ตรงผนังห้อง

ฉิบหาย!

ไอ้แสนไม่รอผมด้วยซ�า้ มนัคว้าเนกไทและกระเป๋าเสรจ็แล้วก็รบีกระโจน

ออกจากห้องไปทันที ผมจึงรีบซอยเท้าตามมันไปติดๆ 

บทีเีอสตอนเช้าวันธรรมดาน่ีเป็นอะไรท่ีนรกสดัๆ สภาพผูค้นเบยีดเสยีดกัน

จนแทบจะรวมร่างได้ ยังดีหน่อยที่เป็นตอนเช้า กลิ่นกายยังค่อนข้างสดชื่น  

หากเป็นตอนเย็นผมคงได้ขาดอากาศหายใจอย่างไม่ต้องสงสัย ใช้เวลาไม่นาน

ผมกับไอ้แสนเพ่ือนรกัก็หลดุออกมาจากบทีเีอสเมือ่ถึงสถานซีึง่เป็นจดุหมาย

"ช้าว่ะ ขาสั้นฉิบหายมึงเนี่ย"

ไอ้แสนมันหันมาแซวผมก่อนจะกระตุกข้อมือให้ออกวิ่ง

"ไอ้เปรตเอ๊ย ใครจะไปสูงเป็นเสาไฟฟ้าเหมือนมึงวะ"

ผมย่นจมกู เหลอืบตามองเพ่ือนสนิททีส่งูเลยไหล่ผมไปไกล ให้พูดกันตรงๆ 

ผมสงูประมาณหวัไหล่มนั ท้ังๆ ท่ีตอนมธัยมต้นส่วนสงูเราไม่ได้ท้ิงห่างกันขนาดนี ้ 

แต่เวลาแค่สองสามปีท�าให้มันสูงใหญ่จนผมนึกอิจฉา ผมว่ิงไปหอบไป 

เพราะความยาวของขาท่ีต่างกนัมาก ไอ้แสนคงเห็นใจถึงชะลอความเรว็ลงบ้าง 

แต่มันก็ท�าให้ผมหอบอยู่ดี

แปดโมงจะครึ่งแล้วเมื่อผมก้มมองนาฬิกาบนข้อมืออีกครั้ง 

"ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนสู ่ ร้ัวของมหาวิทยาลัย ผมในฐานะ 

นายกสโมสรนสิติและเป็นรุน่พ่ีปีสี ่ ขอเป็นตวัแทนพ่ีเก่าและน้องๆ ปีอืน่ๆ ทุกคน  

ในการกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษานี้" 

เสียงทุม้อันคุน้เคยดงัมาจากระยะไกล ท�าให้ผมต้องรบีซอยเท้าอย่างว่องไว

เพ่ือไปยังจดุหมาย

"ขอให้รบัรูว่้าตอนนีพ้วกคณุทกุคนคอืส่วนหนึง่ของคณะแล้ว ต่อจากน้ีไป 
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7Karnsaii

จะมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะท�าให้พวกคุณได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ผมอยากให้พวกคณุจ�าไว้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยความสามคัคีของคนในรุน่ 

ทุกคนมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้นต้องช่วยกันฟันฝ่า ท้ังเรื่องการเรียน 

และการท�ากิจกรรม ผมขอให้พวกคุณโชคดีในการปรับตัวเป็นผู ้ใหญ่ขึ้น 

อีกก้าวหนึ่ง"

ใจเต้นแรงชะมัด...ใจเต้นเพราะนั่นคือเสียงของ 'ท้องฟ้า'

ไม่เสยีแรงทีว่ิ่งจนเหนือ่ยหอบ เมือ่ผมมาหยุดอยู่หน้าหอประชมุจงึได้เห็น

ใครบางคนที่อยู่ในห้วงของความทรงจ�าตลอดมาก�าลังท�าหน้าท่ีหัวหน้านิสิต

ได้อย่างน่าชื่นชม ภาพใบหน้าหล่อเหลาขยับย้ิมในชุดนิสิตเรียบร้อย บวกกับ

เครือ่งหน้าคมคายสะอาดสะอ้านนัน้สะกดสายตาผมให้จ้องมองอยู่อย่างนัน้

ไม่ว่าจะผ่านไปก่ีปี 'พ่ี' ก็ยังองอาจน่าชื่นชมเสมอ พ่ีเป็นคนดังท่ีใครๆ  

ต่างก็ชืน่ชอบ คงไม่แปลกทีผ่มจะแอบมองพ่ีจากท่ีไกลๆ แบบน้ี

"พี่ฟ้า"

ผมพึมพ�าชื่อนี้แล้วแค่นยิ้มให้ตัวเองที่ถือวิสาสะเรียกอีกฝ่ายว่า 'พี่'

'ทัพฟ้า พนานรเศรษฐ์'

ชือ่น้ีผมท่องจ�าได้ขึน้ใจ เพราะหัวใจไม่รกัดแีอบซ่อนความรูส้กึบางอย่าง

ที่มีต่อคนคนนี้มาเนิ่นนาน

"ยิ้มหน้าบานเชียวนะ"

"มึงก็ไม่ต่างจากกูหรอก"

มันยักไหล่แล้วเบี่ยงสายตาไปจับจ้องที่ใครบางคน ไอ้แสนมันรู ้ว่า 

ผมแอบมีใจให้ใครบางคน นั่นเพราะสถานะเราไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่

สถานะของคนแอบชอบน่ะครับ

ถูกแล้ว...ไอ้แสนเองก็มคีนทีม่นัผกูใจเหมอืนกัน แล้วดูสิ พอมนัเห็นพ่ีเขา 

ก็ทิ้งให้ผมยืนเคว้งอยู่คนเดียวซะอย่างนั้น ผมส่ายหัวอย่างเอือมระอา 

แล้วมองกลับไปที่หน้าหอประชุมอีกคร้ัง ครั้งน้ีผมเห็นพ่ีทัพฟ้าย้ิมมุมปาก 

หลังจากที่กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ของคณะอีกครั้ง เป็นการปิดท้ายหลังจากท่ี

บรรดาคณาจารย์ผลัดกันขึ้นมาให้โอวาท
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You're My Sky #จุดหมายคือท้องฟ้า8

"อ๊ะ"

"เฮ้ย"

โครม!

จังหวะท่ีก้มหน้าก้มตาจัดเครื่องแต่งกายตัวเองให้เรียบร้อยนั่นแหละ  

ใครสักคนก็ว่ิงมาด้วยความเร็ว กระแทกผมจนถึงกับถลาไปข้างหน้า 

แล้วชนกับโต๊ะท่ีตั้งอยู่บริเวณหลังหอประชุม แน่นอนว่าเสียงมันดังมากพอ 

จะท�าให้นิสิตท่ีน่ังอยู่แถวหลังๆ หันมามอง ดีที่หอประชุมแห่งน้ีกว้างขวาง 

พอสมควร ไม่อย่างนั้นคงได้อายขายหน้าคนทั้งหอประชุมอย่างไม่ต้องสงสัย

พ่ีๆ ปีสองกรกัูนเข้ามาช่วยพยุงผมให้ลกุขึน้ ส่วนไอ้คนทีช่นผมก็รบีเอ่ยปาก 

ขอโทษขอโพย

"เป็นอะไรรึเปล่าครับน้อง"

พ่ีๆ ปีสองถามกันเซ็งแซ่ ไอ้แสนที่ล่องหนไปก่อนหน้าน้ีก็โผล่มาพอดี  

ผมเลยตอบค�าถามพี่ปีสองด้วยการส่ายหน้าแล้วคว้าแขนไอ้แสนที่ช่วยพยุง

"เกิดอะไรขึ้น"

เสียงทุ้มของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลัง 

เสียงนั่น!

ผมตัวชาวาบ ส่วนมือก็เย็นเฉียบจนไอ้แสนจับสังเกตได้ มันหรี่ตามอง

ข้ามไหล่ผมไปแล้วกดยิ้มมุมปากทันที

"น้องปีหนึ่งหกล้มครับพี่ฟ้า"

'พี่ฟ้า'

ชือ่น้ันท�าให้ผมแอบขบเม้มรมิฝีปากอย่างไม่รู้จะจดัการกับอาการประหลาด

ของตวัเองได้ยังไง

"แล้วน้องเป็นอะไรมากรึเปล่า"

'น้อง' ถูกบรรดาพ่ีๆ ปีสองดันให้หันกลับไปด้านหลังเพ่ือให้พ่ีฟ้า 

มองส�ารวจ ผมยอมรบัว่าวินาทีท่ีได้สบตากับท้องฟ้าของผมในระยะประชดินัน้ 

ท�าให้หัวใจผมสั่นไหวอย่างรุนแรง นี่ยังไม่รวมใบหน้าที่ร ้อนวูบวาบเมื่อ 

สายตาคมมองส�ารวจไปทั่วร่างกายของผมอีก
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9Karnsaii

"เป็นอะไรมากรึเปล่า"

ผมส่ายหน้าปฏิเสธแล้วยิ้มแหยเมื่อสายตาคู่นั้นมองผมนิ่ง

"งั้นก็ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยด้วยครับ"

ฮะ!

ผมก้มมองตัวเองแล้วเก้อเขินอย่างบอกไม่ถูก ชายเสื้อนิสิตหลุดออก 

นอกกางเกง ซ�้าแขนเสื้อยังพับถึงศอก ส่วนเนกไทก็บิดเบี้ยวไม่เป็นทรง  

ทั้งหมดทั้งมวลต้องโทษไอ้แสนคนเดียวที่พาผมว่ิงจนสภาพกระเซอะกระเซิง

ขนาดน้ี ผมรีบจัดการตัวเอง ระหว่างนั้นก็แอบท�าปากขมุบขมิบบ่นไปด้วย  

เอาจรงิๆ คอืผมไมไ่ด้ท�าแบบนัน้เพราะจะกวนโมโหอกีฝ่ายเลย แต่เป็นเพราะ 

ขัดเขินจนไม่รู้ว่าจะวางท่าอย่างไรต่างหาก ถึงได้เผลอท�าหน้ายู่แบบท่ีเคยท�า 

เวลาโดนแม่ดุ

แต่มันคงผิดเวลาไปหน่อย

"คุณบ่นอะไร"

"ปะ...เปล่าครับ"

ผมรีบส่ายหัวแรงๆ ก่อนจะหันไปท�าปากขมุบขมิบด่าไอ้ห่าแสนที่ยืน

หัวเราะข�าผมอยู่ข้างๆ 

"ท้องฟ้ามึงนี่ดุฉิบหาย"

ไอ้แสนกระซิบข้างหูเป็นเชิงล้อผม

"เงียบไปเลย"

"บ่นอะไรของมึงเนี่ยธร"

ไอ้แสนแกล้งพูดเสยีงดงัจนพ่ีฟ้าหนัมามองอกีครัง้ ผมท�าหน้าเหลอหลา

เพราะงงว่าตัวเองบ่นตอนไหนวะ พอหันไปเจอตัวต้นเรื่อง มันก็ขยิบตาให้ผม 

ที่ก�าลังผูกเนกไทผิดๆ ถูกๆ

"คุณทราบมั้ยว่าการแต่งกายถูกระเบียบเขาแต่งกันยังไง"

"พอดีผมรีบวิ่งมา..."

"นั่นคือข้อแก้ตัว"

ผมอ้าปากหวอตอนท่ีพ่ีฟ้ามาหยุดยืนอยู ่ตรงหน้า เท่านั้นไม่พอ 
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ปลายนิ้วเรียวยาวยังเอื้อมมาจับเนกไทของผมแล้วผูกให้ วินาทีท่ีพ่ีมัน 

โน้มใบหน้ามาใกล้จนได้กลิน่ดาวิดอฟหอมอ่อนๆ จากตวัอกีฝ่าย ผมยอมรบัว่า

เผลอสดูกลิน่นัน้จนเต็มปอด สภาพผมตอนน้ีคงยืนตาลอยคล้ายคนสตหิลดุแน่ๆ

"การแต่งกายให้ถูกระเบยีบเป็นกฎระเบยีบขัน้พ้ืนฐานของมหาวทิยาลยัเรา 

เพ่ือท่ีจะให้ทกุคนรูห้น้าทีข่องตวัเอง เขาถึงให้คณุใส่ชดุนิสิตเพ่ือเป็นการย�า้เตือนถึง

หน้าที่ของคุณ น่ีเป ็นเพียงกฎเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐาน 

ให้พวกคุณเรียนรู ้ที่จะใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบ เพราะสังคมภายนอก 

ที่พวกคุณต้องออกไปเผชิญตอนเรียนจบมันย่ิงกว่านี้หลายเท่า ซึ่งคุณต้อง

ยอมรับสิ่งเหล่านั้นให้ได้"

เสียงทุ้มอธิบายเนิบนาบ ขณะเดียวกันก็ท�าหน้าที่ผูกเนกไทเจ้าปัญหา

ให้ผมอย่างคล่องแคล่ว

"..."

"ไม่มใีครคอยฟังค�าอธิบายของพวกคณุหรอกนะว่าท�าไมถึงมาท�างานสาย 

หรอืท�าไมถึงแต่งกายไม่ถูกระเบยีบ ชวีติจรงิไม่มคี�าว่าให้อภัยหรอืหยวนๆ กันไป 

เพราะถ้าหากเขาไม่พอใจ เขาก็มีสิทธ์ิไล่คุณออก หรือไม่ก็ตัดเงินเดือนคุณ  

จ�าไว้ว่าในโลกของการท�างานจรงิ เหตุผลหรอืค�าอธิบายจะไม่มคีวามหมายเลย 

หากว่าเจ้าของเงินท่ีคุณแบมือรับเขาไม่สนใจจะฟัง กฎเล็กๆ น้อยๆ พวกน้ี 

จงึเป็นส่ิงท่ีมหาวทิยาลยัเตรยีมพร้อมให้พวกคณุมคีวามเข้มแขง็ พร้อมท่ีจะใช้ชวิีต

ภายใต้แรงกดดันของสังคมภายนอก..."

เสียงพี่ฟ้าน่าฟังชะมัด

ผมยืนแข็งเป็นหินจนไอ้แสนมันสะกิดท่ีไหล่นั่นแหละถึงเพ่ิงรู ้ตัวว่า 

พ่ีฟ้าผละถอยหลังออกไปแล้ว ไม่ต้องส่องกระจกก็รู้ว่าตอนน้ีตัวเองจมูกแดง 

หน้าแดงแค่ไหน พ่ีฟ้าท�าหน้าแปลกใจทีเ่หน็อาการประหลาดของผม แต่จงัหวะน้ัน

เหมือนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินมาตาม ร่างสูงใหญ่จึงผละออกไปทันที

พี่ฟ้าไปแล้ว...ไปพร้อมกับหัวใจของผมที่หลุดลอยไปด้วย

µµµµµ
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"ท้องฟ้าแอ็ตแท็ก"

นั่นคือค�าตอบของไอ้แสนหลังจากที่เพ่ือนใหม่บางคนเข้ามาถามว่า 

ผมเป็นอะไรถึงได้นั่งตาลอยเหมือนคนผีเข้าแบบน้ี พอทุกคนได้ค�าตอบ 

ทีช่วนให้สงสยัมากกว่าคลายใจ พวกมนัก็ส่ายหัวแล้วเดนิหนีไป ยกเว้นก็แต่...

"ไม่สบายรึเปล่าธร"

แก๊งสามมอที่ประกอบไปด้วยสามสาวคือหมอน มิ้ม และเมย์ สาวๆ 

หน้าตาน่าเอน็ดทูีเ่ป็นขวัญใจของพ่ีๆ เพราะท้ังหน้าตาและมารยาทบอกเลยว่า

งดงามสมตัว 

"เราโอเค"

ผมพยักหน้ายืนยันจนสาวๆ หมดความสงสัย แล้วจึงก้มลงไปสนใจ 

บางอย่างในมือถือต่อ 

เมือ่พิธีการต่างๆ ของการปฐมนิเทศนิสติใหม่ในช่วงเช้าจบลง ตอนกลางวนั

พ่ีๆ จึงปล่อยให้ปีหนึ่งไปหาอะไรกิน ก่อนจะเรียกรวมตอนบ่ายเพ่ือพาไป 

ส�ารวจคณะและสอนการลงทะเบยีนเรยีน หลงัจากฝากท้องกับโรงอาหารคณะแล้ว

ผมเลยมาเดินย่อยอยู่แถวสนามบาสซึ่งอยู่เย้ืองๆ กับตึกท่ีมีห้องท�างานของ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ หรือเรียกสั้นๆ ว่า 'ห้องสโมฯ'

"อิง..."

หือ?

ผมท�าหน้าเลิก่ลัก่ตอนท่ีได้ยินเสยีงบางอย่างดงัมาจากซอกตกึใต้ห้องสโมฯ 

เมื่อกวาดสายตามองไปรอบๆ บริเวณน้ันแล้วพบแต่ความว่างเปล่าก็ถึงกับ 

เสยีวสนัหลงัวาบ ดแีต่ว่านีค่อืกลางวันแสกๆ ไม่อย่างน้ันผมคงโกยอ้าวไปแล้ว

"ฟ้า..."

เดี๋ยวนะ!

ผมชะงักปลายเท้าที่ก�าลังจะก้าวถอยหลัง

ฟ้างั้นเหรอ

ชือ่น้ันมอีทิธิพลต่อใจผมมาก น่ันท�าให้ขาทัง้สองข้างเหมอืนถูกตรงึหมดุ

อยู่อย่างนั้น
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"อย่าพูดเลยฟ้า"

"อิงห้ามผมไม่ได้หรอก"

เสียงนั่น!

ผมค่อยๆ ย่างเท้าไปเงีย่หฟัูงทีก่�าแพง แม้จะไม่เห็นตัว แต่ผมจ�าเสียงน้ันได้ 

เสยีงของพ่ีฟ้า ผมยอมรบัว่ามนัดไูม่ดสีกัเท่าไหร่ท่ีเสยีมารยาทแอบฟังคนอืน่แบบน้ี 

แต่ความอยากรูอ้ยากเหน็ชนะทุกอย่าง ผมกลัน้หายใจตอนท่ีแอบชะโงกหน้าออกไป

เหน็แผ่นหลงัของใครคนหน่ึง

แผ่นหลังนั้นไม่ใช่ของพี่ฟ้า แต่เป็นของหญิงสาวที่ดูคุ้นตาคนหนึ่ง

"อิงฟ้า"

เสียงพี่ฟ้าเรียกชื่ออีกฝ่าย

ใช่! อิงฟ้า...พี่อิงฟ้าที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่ทัพฟ้า

"อย่าพูดนะฟ้า"

"ผมชอบ..."

ผมนิ่งฟังด้วยใจจดจ่อ

"ผมชอบอิง"

"ฟ้า..."

เสยีงพ่ีองิฟ้าครางออกมาอย่างอ่อนอกอ่อนใจ ผมไม่รูว่้าทัง้คูม่ปีฏกิิรยิา

ต่อกนัอย่างไร แต่วนิาทีนัน้ผมเหมอืนคนหดูบั

'ผมชอบอิง'

ค�าสารภาพของพี่ฟ้าดังก้องในหัวผม

พี่ฟ้าชอบพี่อิง

พี่อิงฟ้า ดาวคณะทันตฯ คนดัง

พี่ฟ้า...มีคนที่ชอบอยู่แล้วงั้นเหรอ

ผมหลับตานิ่ง เนื้อตัวเย็นวาบไม่ต่างจากลมหายใจที่เริ่มแผ่วเบา

นี่ผมอกหักจริงๆ เหรอวะ

เฮ้อ...เสียใจชะมัด

ผมทรุดตัวนั่งน่ิงตรงก�าแพงนั้นอยู่นาน โดยท่ีไม่รู้ด้วยซ�้าว่าบทสนทนา
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ต่อจากน้ันเป็นยังไง เหมือนว่าหูทั้งสองข้างปิดการรับรู ้ไปทันที เน่ินนาน 

จนกระท่ังได้ยินเสียงฝีเท้าของใครคนใดคนหน่ึงเดินไปอีกทาง และตามด้วย

เสียงฝีเท้าของใครสักคนก�าลังจะเดินผ่านมาทางนี้ 

"ถ้าเรือ่งของผมหลดุออกไป ผมจะถือว่ามนัหลดุออกมาจากปากคณุนะ... 

ปีหน่ึง"

พ่ีฟ้าพูดใส่ก�าแพงอีกฝั่งซึ่งตรงกับจุดท่ีผมน่ังแปะอยู่ ผมสะดุ้งวาบ 

จังหวะที่โผล่หน้าออกไป แผ่นหลังกว้างนั้นก็เดินผละออกไปไกลแล้ว  

ผมกุมหัวใจตัวเองแน่นมาก 

พี่ฟ้ารู้ว่าผมอยู่ตรงนี้

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วนั่งแปะลงกับพื้นอย่างหมดแรง

µµµµµ

"หวัดดี"

ผมชะงกัมอืทีก่�าลงัวกัน�า้ใส่หน้า แล้วเงยหน้าขึน้สบตากับเจ้าของค�าพูดน้ัน

ในกระจก พอเหน็ว่าเป็นใครผมก็ย้ิมให้เจ้าของค�าพูด

"ขอโทษที่วิ่งชนมึงเมื่อเช้านะ"

คนที่ชนผมในหอประชุมจนกระเด็นเมื่อเช้ากล่าวด้วยสีหน้าลุแก่โทษ

"ไม่เป็นไร"

"มึงไม่เจ็บตรงไหนใช่มั้ย"

"ไม่นี่"

ผมส่ายหน้าปฏิเสธ ยิ่งเห็นสีหน้ารู้สึกผิดจริงๆ ก็โกรธมันไม่ลง

"กูชื่อวี"

มันยื่นมือมาเป็นเชิงทักทาย 

"ธร"

"ยินดีที่ได้รู้จักนะ"

"เหมือนกัน"
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เออเว้ย ไอ้แว่นหนาเตอะตัวป้อมๆ น่ีดูแล้วมันก็น่ารักไม่หยอก  

ไอ้วีฉีกยิ้มกว้างเหมือนดีใจเสียเต็มประดาตอนที่ผมยื่นมือไปจับมือมัน

"เมื่อเช้ากูไม่ได้ตั้งใจชนมึงจริงๆ นะ" 

มันพูดอีกครั้งด้วยสีหน้าหมองๆ

"กูมองไม่เห็นมึงจริงๆ พอดีหยิบแว่นมาใส่ผิดอัน"

ผมพยักหน้าหงึกๆ แล้วตบบ่ามันไปที

"ไม่ต้องขอโทษกูแล้ว กูไม่เป็นไรจริงๆ"

มันยิ้มจนตาหยีแล้วดันแว่นตาที่ตกมาอยู่ตรงปลายจมูกขึ้น

"มึงนี่หน้าตลกดีเนอะ"

"อื้อ"

เออมันตลกจริงๆ ด้วยว่ะ แทนที่จะปฏิเสธเสือกพยักหน้ารับเฉย  

ผมพิจารณามองมันชัดๆ แล้วเผลอย้ิมออกมา มันซื้อเส้ือเผื่อโตรึเปล่าวะ  

ถึงได้ใส่เป็นฮิพฮ็อพขนาดนี้ ใบหน้ากลมตาตี่เหมือนมีเชื้อจีน ท่าทางซื่อๆ  

ดูไม่มีพิษสง ยิ้มทีเหมือนแป๊ะยิ้ม น่าเอ็นดูไม่หยอกเลยวุ้ย

.

.

บ่ายแก่ๆ แล้วหลังจากท่ีเดินส�ารวจคณะและลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้น 

พ่ีปีสองก็ปล่อยพวกผมตามอธัยาศยั ดงันัน้จงึมปีีหน่ึงบางส่วนกลับบ้านไปแล้ว  

อีกส่วนหนึ่งยังคงเตร็ดเตร่นั่งเล่นอยู่ที่คณะปะปนอยู่กับรุ ่นพ่ี ถึงตอนน้ี 

ยังไม่เปิดเทอม แต่รุน่พ่ีปีอืน่ๆ ก็มาสงิอยู่ทีค่ณะ ช่วยจดัเตรยีมสถานทีส่�าหรบั 

วันเปิดเทอม เห็นว่าเปิดเทอมอาทิตย์แรกจะมีรับน้องปีหน่ึงกันท่ีคณะก่อน 

รอบหนึ่ง

ผมกวาดสายตามองไปรอบๆ ลานกิจกรรม แวบหน่ึงผมมองเลยสนามบาส

ไปหยุดสายตาทีห้่องสโมฯ เพราะเป็นช่วงกลางวนัหน้าต่างห้องนัน้จงึยังเปิดอยู่ 

ท�าให้เห็นเงาของใครบางคนเดินวนไปเวียนมา ผมเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะ 

พ่นลมหายใจออกมาเมื่อนึกถึงสิ่งที่ไม่ควรได้ยิน

'ผมชอบอิง'
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นึกถึงแล้วเสียดหัวใจโคตรๆ

แค่ชอบพ่ีฟ้าปกติก็ดูต่างกันเกินไปแล้ว น่ีมีพ่ีอิงฟ้าสวยระดับดาว 

มาเพิ่มระยะห่างระหว่างกันอีก

"เฮ้อ" ผมถอนหายใจแล้วโขกหัวไปกับแผ่นหลังไอ้แสน มันท�าหน้า 

แปลกใจเล็กน้อยที่เห็นผมท�าสีหน้าไม่สู้ดีนัก

"เป็นอะไรรึเปล่า"

"เปล่า"

ผมส่ายหน้าแล้วซุกหลังมันเป็นลูกลิง ไอ้แสนส่ายหัวก่อนจะละมือ 

ที่ก�าลังจิ้มเกมในมือถือของมันมาลูบหัวผมเบาๆ

"มีเรื่องอะไรรึเปล่าไอ้ธร"

"ก็ไม่มีอะไรนี่"

"ไม่มีอะไรหน้าเป็นตูดขนาดนี้"

ไอ้สัดมึงก็เปรียบเปรยจนกูทุเรศตัวเองเลยนะ

ผมเบ้ปากใส่มนัก่อนจะตดัสนิใจฟุบหน้านอนลงไปกบัโต๊ะ แต่จงัหวะน้ัน

หางตาของผมก็เห็นคนกลุม่หน่ึงก�าลงัเดนิมาทางน้ี พอตัง้ใจมองชดัๆ ก็ถึงกบั

สะดุ้งโหยงทันที

แก๊งนายกสโมฯ

แม่งเอ๊ย มาซะครบทุกคนเลย

ผมหันรีหันขวาง ท�าตัวเหมือนคนมีชนักติดหลังเมื่อเห็นใครบางคน 

เดินรวมอยู่กับกลุ่มเพื่อนและเหมือนว่าก�าลังจะมุ่งหน้ามาทางนี้

"ไอ้ธร"

ผมสะดุ้งสุดตัวตอนที่ไอ้แสนสะกิดไหล่ 

"สะดุ้งอะไรขนาดนั้น"

"เปล่าๆ"

ไอ้แสนท�าหน้าไม่เชือ่ มนักวาดสายตามองไปรอบๆ แล้วกดย้ิมมมุปาก

"มากันทั้งกลุ่มเลยนี่หว่า"

ผมกลืนน�้าลายพลางมองตามสายตาของมันก่อนจะส่ายหน้าหวือ
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"นี่กูยังไม่ได้ไปทักพี่เก่าชมรมฟุตบอลเลยนี่เนอะ"

"ไอ้แสนอย่า"

มันฟังกันที่ไหนเล่า 

มันรั้งแขนผมให้ออกเดินไปทางแก๊งสโมฯ ทันที ผมทึ้งหัวตัวเองหนักๆ 

และขืนตัวสุดแรง แต่ก็สู้แรงไอ้เพื่อนเลวนี่ไม่ได้ ถูกมันลากจนเซ

"ปล่อยกูไอ้แสน"

"พี่โดม"

ไอ้แสนตะโกนเรียกรุ่นพ่ีหน่ึงในสี่คนท่ีก�าลังเดินมาทางนี้ เท่านั้นไม่พอ

ยังโบกไม้โบกมือทักทาย ฝ่ายน้ันชะงักไปครู่หน่ึงก่อนจะมุ่นหัวค้ิวคล้ายกับ 

ก�าลังคิดอะไรบางอย่างแล้วเดินมาหยุดตรงหน้า 

"อ้าวไอ้แสน"

"หวัดดีครับพี่โดม"

'พ่ีโดม' คือผู้ชายตัวใหญ่กล้ามแน่นเหมือนพวกนักกีฬา เพราะอดีต 

เคยเป็นประธานชมรมฟุตบอลท่ีโรงเรยีนและเป็นหน่ึงในเพ่ือนสนิทของพ่ีทพัฟ้า

"มึงจริงๆ ด้วย สอบติดที่นี่ไม่บอกกันเลยนะ"

"ผมมีพี่เป็นไอดอลไง"

"ไม่ใช่ว่าสอบติดมาหลีหญิงหรอกนะมึง"

พ่ีโดมแซวมันเพราะสมัยเรียนไอ้ห่านี้มันดังในหมู่ผู้หญิงโรงเรียนข้างๆ 

จะตาย

"โธ่ พี่"

พี่โดมมองเลยไหล่ไอ้แสนมาสบตากับผม

"นี่มันไอ้น้องตัวเล็กที่ชอบไปเฝ้ามึงตอนซ้อมบอลใช่ป่ะ"

"คะ...ครับ"

ผมรับค�าเพราะตอนเรียนมัธยมไปเฝ้าไอ้แสนเตะบอลทุกวัน จริงๆ  

ไม่ใช่เพราะอยากไปให้ก�าลงัใจมนัหรอก แต่เพราะทีน่ัน่มใีครบางคนมาเตะบอล

กับเพื่อนเขาตลอดต่างหาก

"โตขึ้นน่ีหว่า เม่ือก่อนยังตัวกะเปี๊ยกเดินตามไอ้แสนต้อยๆ ตอนนี้ 
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สูงขึ้นเยอะเลยนี่"

พี่โดมพูดยิ้มๆ

"พวกมึงนี่ตัวติดกันตั้งแต่ ม.ต้น จนเข้ามหา'ลัยเลยเหรอวะเนี่ย"

"แหม พวกพี่ก็ติดที่นี่ยกกลุ่มนี่ครับ"

ไอ้แสนพูดข�าๆ จนพี่โดมร่วมหัวเราะผสมโรง

"เฮ้ยพวกมึง นี่น้องโรงเรียนเรา จ�าได้เปล่าวะ"

พ่ีโดมหันไปตะโกนเรียกเพ่ือนอีกสามคน ผมเม้มริมฝีปากแน่น 

แล้วเนียนขยับไปหลบอยู่หลังไอ้แสน ตอนที่รุ่นพี่สามคนนั้นเดินมาสมทบ

'พี่พีท' คือผู้ชายร่างสูงใหญ่ ใส่แว่น ดูเป็นผู้ชายสุขุม

'พ่ีอ้าย' ตัวเล็กกว่าใครเพ่ือน ก�าลังย้ิมให้พวกเขาและเป็นคนเดียว 

ที่ไอ้แสนจ้องตาเป็นมัน

ส่วนคนสุดท้าย...นายกสโมฯ หน้าน่ิง ที่ไม่ว่าจะปรากฏตัวเมื่อใด 

ก็ท�าให้ผมใจสั่นได้เสมอ 

"เออไอ้แสนนี่ กูจ�าได้ ว่าแต่มึงรุ่นไหนนะ"

พี่พีทมองพวกผมแล้วพูดยิ้มๆ

"SS104 ครับ"

"โห โคตรห่าง พวกกูอยู่ ม.หก พวกมึงเพิ่งอยู่ ม.สาม เองมั้ง"

"ครับพี่"

ไอ้แสนตอบด้วยท่าทางสบายๆ เพราะสมัยเรียนมันค่อนข้างสนิทกับ 

พวกรุ่นพี่

"ยินดีต้อนรับนะน้องๆ" พี่อ้ายยิ้มตาหยี

"ในฐานะที่พวกมึงเป็นน้องโรงเรียน มีอะไรปรึกษาพวกกูได้" พ่ีโดม 

ตบบ่าไอ้แสน

"ครับพี่"

"แล้วมึงจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอไอ้ฟ้า"

ผมสะดุ้งโหยงแล้วก้มหน้างุดๆ เพราะพ่ีฟ้าเป็นคนเดียวท่ียืนเงียบ 

อยู่ตรงหน้าผม 

Page You're My Sky #�����������������.indd   17 28/2/2562 BE   10:53



You're My Sky #จุดหมายคือท้องฟ้า18

"ยินดีต้อนรับ ขอให้ตั้งใจเรียนมากกว่าตั้งใจแอบฟังคนอื่นคุยกัน 

จะได้ไม่โดนรีไทร์"

ทกุคนท�าหน้างงๆ ขณะทีผ่มหน้าร้อนซูท่�าอะไรไม่ถูกตอนท่ีได้สบตากับ 

พี่ฟ้าตรงๆ

แก๊งสโมฯ เดินลับสายตาไปแล้ว แต่ผมยังยืนนิ่งอึ้งอยู่ตรงนั้น

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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