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คำ�นำ�

ความรูส้กึ 'เหงา' มกัเข้ามาหายามท่ีเราอ่อนแอ ไม่ได้รบัการตอบสนองจากคน

หรือสิ่งที่ต้องการ เช่นเดียวกับวาฬ 52Hz ท่ีมักต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในมหาสมุทร 

อันกว้างใหญ่... ช่างอ้างว้าง เพราะมันมีคลื่นความถ่ีของเสียงต่างจากวาฬชนิดอื่น 

ทำาให้ไม่มีวาฬตัวไหนรู้ถึงการมีอยู่ของมันแม้จะพยายามปรับตัวเข้าหาแล้วก็ตาม 

สุดท้ายมันก็เลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไป

เช่นเดียวกับ 'ชิน' ที่ไล่ตามความรักแม้จะมีอุปสรรค ไม่เป็นไปตามคาดหวัง 

จนเขาเหงาและคิดสั้นอยากฆ่าตัวตาย แต่เขายังโชคดีท่ีมีเพ่ือนอย่าง 'หมอก'  

คอยอยู่ข้างกันเสมอ เขามกัจะถามตวัเองว่าควรไปต่อหรอืพอแค่น้ี หยุดเพ่ือรอใครสกัคน 

ที่มีคลื่นความเหงาเหมือนกันมาเติมเต็มให้ความรู ้สึกนี้หายไปสักที...เรื่องราวน้ี 

จะมบีทสรปุยังไง ความเหงาจะทำาให้คนเราคดิส้ันฆ่าตัวตายได้จรงิๆ หรอืยังพอมวิีธีอืน่

แก้ปัญหานี้ได้ เราไปหาคำาตอบกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย overgraY ได้ที่

www.facebook.com/overgrayyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Avery Pie

'52 Hz คือวาฬที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก'

บางทีเราเองก็คงก�าลังตามหาคนที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน 

เหมือนกับเจ้าวาฬตัวนี้ก็ได้นะ

#เศษส่วนความเหงา
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6 52Hz เศษส่วนความเหงา
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7Avery Pie

INTRO
Once upon a time, we swore not to say goodbye

Something got a hold of us and we changed

ผมเห็น...ตัวเองในกระจก

มนัเป็นภาพของคนทีซ่บูผอมดอู่อนไหว ทุกความเหน่ือยล้า ทุกความเสียใจ

ตดิตรงึอยู่บนใบหน้า ปิดท้ายด้วยความอดิโรยท่ีแสดงผ่านนยัน์ตา

ผมเหมือนกับคนที่ก�าลังจะตาย

เผลอๆ คนที่ตายไปแล ้วอาจจะมีสภาพดีกว ่าผมเสียอีก มัน 

ท�าให้ผมไม่อาจทนดูตัวเองได้อีกต่อไปเลยประคองร่างท่ีใกล้หมดแรงลงทุกที

เดินออกมาจากห้องน�้า 

ผมยกย้ิมแต่ใจไม่ย้ิมตาม มองเศษซากท่ีเกล่ือนกลาดอยู่บนท่ีนอน  

ทัง้ข้าวของ ทัง้ปลอกหมอน ไหนจะผ้าห่มท่ีถูกปาลงกับพ้ืนแล้วเดนิเหยียบมนัซ�า้ๆ 

ราวกับมองไม่เห็น รวมถึงมอืถือทีถู่กปกคลมุด้วยผ้าผนืหนา หน้าจอมนัสว่างวาบ

ปรากฏข้อความที่ผมไม่คิดจะก้มไปอ่าน

ผมไม่ชอบแสงสว่าง มันเจิดจ้าท�าดวงตาพร่ามัวไปหมด

ผมเดินข้ามมันไปมองดูตัวเองผ่านบานเกล็ดที่ติดฟิล์มด�าเอาไว้

เปิดประตูพาตัวเองออกไป...

อยู่นอกระเบียง

ไม่มีค�าพูด ไม่มีการเปล่งเสียง ท�าเพียงแค่กางแขนออกให้สายลม 

หอบเอาความรุ่มร้อนในร่างกายออกไปแล้วแทนท่ีด้วยความเหน็บหนาว 

กวาดตามองดูรอบๆ ก่อนค้นพบว่าทุกอย่างมันช่างกว้างขวางกว่าท่ีผมคิดไว้ 
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8 52Hz เศษส่วนความเหงา

คล้ายกับผมเป็นเพียงแค่มดตัวเล็กที่ใกล้ตายบนโลกใบนี้

ผมหัวเราะแม้จะไม่มีเสียงหลุดออกมา

"เย็นจงั" พึมพ�าขณะก้มมองพ้ืนด้านล่างท่ีห่างจากตวัผมประมาณเจด็ชัน้

วันนี้มันดูใกล้กว่าทุกวัน

ใกล้จนเหมือนผมสามารถกระโดดลงไปได้

"โดดลงไปดไีหมนะ" ผมพูดเสยีงแผ่วพลางถามตัวเองอย่างหลากหลาย 

ในใจ

ถ้าผมกระโดดลงไป ขาของผมจะถึงพื้นไหม

ถ้าผมกระโดดลงไป หัวใจของผมจะหยุดเต้นหรือเปล่า

แล้วถ้าผมกระโดดลงไปจริงๆ จะมีคนได้ยินเสียงกระดูกที่แตกหัก 

ของผมไหม และเหนือสิง่อืน่ใดถ้าผมกระโดดลงไป หัวใจดวงน้ีจะบอบช�า้กว่า 

ที่เป็นอยู่หรือหมดสิ้นทุกความรู้สึก?

ตึกตัก ตึกตัก

พอคิดอย่างนั้นหัวใจผมก็เต้นแรงไม่เป็นส�่า ผมทาบมือลงกับราวก้ัน 

เหยียบขึ้นไปบนราวทีละข้ันขณะหาค�าตอบให้กับค�าถามมากมาย ดวงตา 

จบัจ้องไปท่ีพ้ืนด้านล่าง ผมมองไม่เห็นเงาตัวเองเน่ืองจากอยู่สงูเกินไปท่ีเงาจะ

ทอดผ่าน จู่ๆ ก็รู้สึกอยากเห็นเงาตัวเองใกล้ๆ ขึ้นมา

มันอาจจะสวยกว่าที่ผมคิดก็ได้ ใครจะรู้

"เหมอืนได้ยินเสยีงเพลงเลย" ผมย้ิมข�ากับตัวเองทัง้ทีค่วามจรงิไม่มอีะไร 

ผมอาจจะสร้างเสียงเพลงนั้นขึ้นมาในใจแทนท่ีเสียงลมหายใจของตัวเอง 

ก็เป็นได้

ผมเบื่อเสียงลมหายใจนี่

เบื่อที่ต้องคอยปล่อยทิ้งและสูดเข้า

ผมเบื่อที่ต้องท�าเหมือนว่าการหายใจเป็นเรื่องยากท้ังที่การหยุดหายใจ

มันง่ายกว่า

"แค่โดดลงไปก็จะหลุดออกจากความรู้สึกน้ีแล้ว" ขาผมสั่นตอนจะ 

ก้าวข้ามขั้นสุดท้าย ผมว่าตัวเองไม่ได้กลัวตาย บางทีอาจจะหนาวก็ได้  
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9Avery Pie

"แค่โดดลงไปก็จะไม่ต้องกลับมาเจ็บปวดซ�้าๆ และถ้าโดดลงไปสักครั้ง..."

เสียงของผมจางหายยามสายลมพัดผ่าน เพียงเศษเสี้ยวก็คล้ายกับ 

จะหอบร่างผมไปได้ ผมระบายย้ิม ไม่รู้สึกผิดเลยที่ก�าลังจะท�าเรื่องอันตราย  

กลับกันผมก�าลังมีความสุข อย่างน้อยผมก็จะหมดทุกข์กับสิ่งที่ทนอยู่

มันคือความรู้สึกที่ไม่เคยเลือนหายไป

ใช่...ผมเหงา

เหงากับความเศร้าในใจตัวเอง

เหงาที่ปล่อยให้ตัวเองเละเทะมาจนถึงตอนนี้

ตลอดสิบปีผมหาทางออกจากความเหงาน้ีไม่ได้ แต่ตอนน้ีผมเห็นแล้ว

ว่าผมก�าลังจะท�าอะไร 

เพียงแค่หลับตาแล้วกระโดดลงไป...

"ก็จะไม่ต้องเหงาอีกเลย"
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10 52Hz เศษส่วนความเหงา

เศษส่วนความเหงา 01
Sometimes I feel like I'm waiting for something

That isn't going to happen

ความเหงาคืออะไร

ผมอ่านนยิามมากมายในเว็บไซต์ชือ่ดงั มคีนเข้ามาตอบในกระทู้ของผม 

ที่ตั้งไว้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเพื่อค้นหาว่าความเหงาแท้จริงมันคืออะไร และ 

สิง่ท่ีผมรบัรูไ้ด้คอืความเหงาเป็นความรูส้กึทีแ่ม้แต่ในพันทปิก็หาค�าตอบไม่ได้

ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกนี้เกิดจากอะไร

เกิดจากความไม่เข้าใจ

เกิดจากความรักที่ไม่เพียงพอ

หรือเกิดจากการไม่มีใครกันแน่?

เสยีงเพลงคลาสสกิดงัคลออยู่ในหคูละเคล้าไปกับควันบหุรีท่ี่ลอยอยูใ่น

อากาศ ผมละสายตาจับจ้องควันสีขาวที่ถูกพ่นจากริมฝีปากสีแดงสด  

กวาดตามองผู้คนท่ีเดินอยู่ในสวนสาธารณะกลางมหาวิทยาลัย เป็นภาพที่ 

ชวนให้รูส้กึร�าคาญใจ ทว่าก็ท�าอะไรไม่ได้ เพราะคนเราไม่สามารถจะไปสัง่ใคร

ให้ท�าอะไรได้อย่างที่ต้องการ

ขนาดตัวเราบางครั้งยังบังคับจิตใจตัวเองไม่ได้เลย

"ชิน"

"ว่าไง"

"มึงจะนั่งตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหน"

"..."
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"น่ังแล้วก็ท�าหน้าไม่พอใจ ท�าเหมือนว่าใครๆ ก็ขัดตามึงไปหมด"  

ผมลากสายตามาสบกับเพ่ือนสนทิ ยกย้ิมเลก็น้อยตอบรบัว่าท่ีเขาพูดมามนัคอื

เรื่องจริง เจ้าของนัยน์ตาสีน�้าตาลท่ีสะท้อนภาพผมอยู่ในน้ันพ่นควันสีขาว 

ออกจากปากอีกครั้ง มันกระจายตัวปกคลุมเราคล้ายกับอยู่ในความฝัน

ความฝันที่ไม่อาจรู้ได้ว่าหลังจากควันนี้หายไป...ความจริงจะปรากฏ

หรือหายไปตลอดกาล

เหมือนหมอกจางๆ ในยามเช้าที่ถ ้าแสงตะวันไม่สาดก็คงไม่รู ้ว ่า 

ภาพตรงหน้าคืออะไร

ไม่ต่างจากความเหงาที่ไม่รู้ว่าโผล่มาตอนไหน

รู้ตัวอีกทีก็ถูกกลืนกินไปแล้ว

"มึงก็บ่นทุกครั้งที่มากับกูเลยนะ"

"ก็มึงชอบท�าหน้าเหมือนตูด"

"ไว้ให้มึงเสียบ"

"รบัไม่ได้" ผมหวัเราะตอนมนัท�าหน้าแหยใส่ผม เป็นเรือ่งตลกทีพู่ดคยุกัน

ในทุกวัน หมอกอัดนิโคตินเข้าปอดปลดปล่อยกลุ่มควันทางเรียวปากสีสด 

พลางเหม่อมองดคูวันเหล่านัน้ค่อยๆ จางหายคล้ายกับหลงใหลในสมบติัล�า้ค่า  

พาให้นึกถึงวันที่เคยเรียนอยู่ห้องเดียวกัน

ตอนนั้นมันก็เหม่อลอยดูควันพวกนี้เช่นกัน

'ไม่ยักรู้ว่าสูบบุหรี่' ผมเอ่ย ท�าหน้าแปลกใจใส่เพ่ือนสนิท ไล่สายตา 

มองคนที่ยืนพิงหน้าต่างห้องนอนตัวเอง ให้ลมเย็นๆ พัดผ่านเสื้อนักเรียน 

ที่หลุดลุ่ยออกมานอกกางเกง ดาวสามดวงบนปกเสื้อบ่งบอกให้รู้ว่าพวกเรา 

อยู่ชั้นไหน 'ไม่เคยเห็นซื้อติดมือเลยสักครั้ง'

'เพ่ิงมาติดเมื่อไม่นาน' เจ้าตัวไหวไหล่ไม่แยแส 'และกูไม่สูบท่ีโรงเรียน

อยู่แล้ว'

'ไม่กลัวแม่เห็น?'

'แม่ไม่รูถ้้ามงึไม่บอก เพราะพ่อก็สบูเหมอืนกัน' หมอกพูดอย่างไม่แยแส 

เสยผมเลก็น้อยขณะท่ีสดูพิษร้ายเข้าปอดไปเตม็แรง 'และต่อให้รูกู้ก็ไม่เลกิอยู่ด'ี
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12 52Hz เศษส่วนความเหงา

'คิดไงถึงสูบ เมื่อก่อนมึงก็พูดว่าเหม็น'

'คงเพราะมันท�าให้กูเห็นอะไรได้ชัดเจน'

'หา?' ผมอุทานอย่างไม่เข้าใจ

'มันท�าให ้หัวกูโล่งขึ้นน่ะ' เป็นค�าตอบที่ดูไร ้ เหตุผล ทว ่าอีกคน 

กลับไม่สนใจสาธยาย หมอกมองมวนบุหรี่ในมือ ดูมีความสุขท่ีได้ถือมันไว้  

'พอหัวโล่งก็คิดอะไรได้มากขึ้น มองเห็นอะไรๆ ได้มากขึ้น'

'แลกกับปอดที่ใกล้ตาย' มันหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องสนุกท้ังท่ีค�าพูดผม 

สื่อถึงความตาย 'บุหรี่ไม่เคยให้อะไรดี มันจะท�าให้มึงเป็นมะเร็งปอดได้ 

ตอนแก่ตัวไป'

'บางทีคนเราก็ต้องยอมเสียสละก่อนที่จะตาย'

'...'

'และถ้าแลกกับความสุขเพียงหนึ่งวิได้มันก็มีค่าให้ลอง'

ค�าพูดน้ันไม่ได้รบัการตอบกลบั ผมไม่เข้าใจนัยแฝงท่ีซ่อนไว้ในถ้อยค�าน้ัน 

และหมอกก็ไม่เคยเฉลยสิง่ทีต่ดิค้างอยู่ในใจ เราต่างก็ปล่อยผ่านมาตลอดสบิปี 

นับต้ังแต่ท่ีเป็นเพ่ือนกันให้ผมหวนกลับไปคิดว่าแท้จริงแล้วอะไรคือความจริง

ที่มันต้องการจะบอก

จนถึงวันนี้ค�าพูดนั้นก็ยังติดอยู่ในใจผม

และผมก็เหมือนจะรู้ค�าใบ้นั้นบ้างแล้ว...

"กูมีเรียนต่อ จะไปเรียนเลยไหมเดี๋ยวไปส่ง" เสียงทุ้มต�่าดึงผมหลุดจาก

ภวังค์ เขาปล่อยบุหร่ีลง ใช้ปลายเท้าบดขยี้จนมันแบนติดไปกับพ้ืนถนน  

ปรากฏรอยด�าจากรองเท้าเขานิดหน่อย

ผมส่ายหน้า เลื่อนสายตาเลื่อนลอยมาสบอีกครั้ง

"กูยังไม่อยากไป"

"กลัวเหงาเหรอวะ"

ไม่มีค�าตอบรับราวกับโดนขโมยเสียง

ผมท�าเพียงแค่หันกลับมามองโทรศัพท์ มันยังคงค้างในหน้ากระทู้น้ัน  

ค�าตอบท่ีได้มันไม่ใช่ที่ผมคาดไว้ มันไม่ตอบโจทย์ ท้ังยังล่องลอยไปไกล  
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13Avery Pie

ผมเลยตัดสินใจลบมันออกจะได้ไม่วนเข้ามาดูอีก

และสรุปประเด็นนี้ด้วยความเข้าใจของผมเอง

ความเหงา...

ก็แค่ความรู้สึกที่หาทางออกไม่เจอ

"ถ้ามึงไม่โอเค มึงจะไปเรียนกับกูก็ได้นะ อาจารย์ไม่ว่า"

"ไม่เป็นไร ให้กูอยู่คนเดียวเถอะ" ไม่ใช่การตัดบทแบบใจร้าย แต่ 

การพูดออกไปตรงๆ มันดีกว่า ดวงตาสีน�้าตาลจ้องลึกเข้ามาในดวงตาผม  

ไม่มีถ้อยค�าเซ้าซี้เอื้อนเอ่ยก่อนที่ฝ่ามือหนาจะเอื้อมมายีหัวผมเบาๆ 

ขับไล่ความเหงาแทนที่ด้วยความอบอุ่น

"เดี๋ยวกูรีบไปรับ จะได้กลับไปเล่นเกมด้วย โอเคไหม"

"กูอยู่ได้ กูไม่ได้เป็นบ้าอะไรหนิ"

"แต่กูไม่อยากให้มึงเหงา มึงเข้าใจไหม"

"..."

"ถ้าเบื่อมันยังหาอะไรท�าได้"

"..."

"แต่ถ้าเหงาอ่ะ ท�าให้ตายก็เหงาอยูด่"ี ความเจบ็แล่นลกึไปทัว่ทกุอณู 

ไม่ชอบเวลาท่ีมันปลอบผมแบบนี้ มันท�าให้ผมรู้สึกไม่ดี ยิ่งกว่าน้ันยังรั้งเรา 

ให้จมดิ่งไปด้วยกัน

แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรา

"ไปเรียนเถอะ กูไม่เป็นไร"

"ชิน"

"เดี๋ยวกูก็ชิน"

เป็นค�าตอบที่คนฟังคงรู้สึกเบื่อหน่ายไม่น้อย ไอ้หมอกยีหัวผมอีกรอบ

ถอนหายใจอย่างคนหมดปัญญา ผมตบบ่ามันไปสองสามครั้ง ดันมัน 

ให้ลกุเดนิออกจากทีน่ัง่ มองร่างสงูขึน้รถมาสด้าสขีาวแล้วหันมาพยักหน้ากับผม

เป็นการบอกลา ผมโบกมอืให้ รอจนมนัขบัรถออกไปแล้วจงึกลบัเข้าสูโ่หมดเดมิ

อกีครัง้ โหมดของคนทีน่ัง่หายใจท้ิงไปวนัๆ มองผูค้นท่ีเดินผ่านด้วยสายตาร�าคาญ
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14 52Hz เศษส่วนความเหงา

พลางเฝ้าถามว่าท�าไมท้ังที่อยู่ท่ามกลางคนมากมายผมก็ยังสลัดความรู้สึกท่ี

ติดอยู่ในใจนี่ออกไปไม่ได้

ความอบอุ่นที่หมอกฝากไว้หายไปพร้อมกับเงาเขา เหลือไว้เพียงโกโก้

และหูฟังที่เคยซื้อไว้ให้ ผมมองมันสลับกับปัดเมฆหมอกในหัวใจ

ขณะที่ข้อความของใครบางคนปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

S : เหงาเหรอชิน

อาจารย์หน้าห้องเลื่อนสไลด์ไปตามเนื้อหาที่สอน ผมเหม่อลอย  

มองสายฝนด้านนอกที่ยังคงตกไม่หยุด ไม่ได้รุนแรงดั่งพายุ แต่เป็นฝนที ่

ตกปรอยๆ ให้หงุดหงิดใจสงสัยว่าเมื่อไหร่มันจะหยุด

แม่ของผมเคยบอกว่าฝนตกลักษณะนี้จะท�าให้เป็นหวัด

ผมไม่เคยเชื่อจนวันนึงไปลองเดินตากฝนดู สุดท้ายถูกพิษไข้เล่นงาน

อย่างหนักจนต้องแอดมิตเข้าโรงพยาบาล

มันกลายเป็นเรื่องตลกร้ายที่ค�าพูดของคนชอบโกหกกลายเป็นเรื่องจริง 

เป็นเรื่องจริงเพียงเรื่องเดียว

"เวลาคุณท�าการผ่าตัด คุณก็ต้องมีสมาธิ ถ้ามัวแต่ใจลอยแบบน้ี  

คณุอาจลมืกรรไกรไว้ในท้องคนไข้" เสยีงทุม้ของอาจารย์รัง้สายตาผมให้กลบัมา

สนใจ

แซะกันได้หน้าตาเฉย

แล้วก็กลับสู่บทเรียนได้อย่างหน้าตาเฉยเหมือนกัน

กว่าจะผ่านช่วงเวลานัน้มาได้ ผมต้องทนรบัแรงกดดนัด้วยสหีน้าเรยีบนิง่ 

ความเย่อหย่ิงเป็นสิง่เดยีวทีต่ราอยู่บนหน้านับแต่เกิดมาบนโลกใบน้ี

โลกที่เป็นสีเทา

"ชิตพล"

"ครับ อาจารย์" หันไปมองคนที่เดินถอนหายใจตามมาด้านหลัง  

หยุดฝีเท้าขณะจ้องมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยร้ิวรอยของวัย เจ้าตัวมองหน้าผม 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624287.html

http://store.jamsai.com/9786160624287.html

