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คำ�นำ�

เรือ่งราวของเอน็จิเนยีร์ควิต์บอยไม่ได้จบลงแค่ 'วิศวกรรมประสาท' แต่ JittiRain 

ยังคิดถึงและเขียนเรื่องราวของพวกเขาให้เราได้อ่านกันต่อใน 'วิศวกรรณโยธา' เล่มที่

ทุกคนก�าลังถืออยู่ในมือตอนนี้ค่ะ

ซึ่งเล่มนี้จะพาทุกคนไปพบกับโยธาที่เป็นสายรหัสเดียวกับพ่ีอาร์ค น้องอาร์ม 

จากเรื่องวิศวกรรมประสาท ว่าด้วยเรื่องสายรหัสเทวดาแล้วทุกคนคงเดาได้ไม่ยากว่า

โยธาของเราคงจะหน้าตาดีไม่แพ้พ่ีในสายรหัสแน่นอน แต่โยธากลับได้รับฉายาว่า 

คุณความมืดมนของคณะ แล้วแบบน้ีน้องกรรณที่เป็นคุณความสดใสของคณะ 

จะรับมือไหวมั้ย คงต้องไปตามอ่านเรื่องราวของพวกเขากันต่อในเล่มแล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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"ล�ำดบัสดุท้ำยของภำคเคม ีนำยกรรณยุคล จริะโรจน์ เข้ำห้องสมัภำษณ์

ได้แล้วค่ะ"

สดูลมหำยใจเข้ำลกึๆ ผ่อนลมหำยใจออกยำวๆ สดูลมหำยใจเข้ำอกีรอบ 

ผ่อนลม...

"กรรณยุคล"

ยังไม่ทันหำยใจออกกโ็ดนเรยีกซ�ำ้อกีรอบ ไม่ไหวแล้วจะเป็นลม ตืน่เต้น 

จนตำเหลอืก แต่ก็ต้องบอกตวัเองเอำไว้ว่ำทุกอย่ำงจะโอเค อกีไม่นำนมนัก็จะ

ผ่ำนไปด้วยดี

"ลลีำ...ลลีำเย้อออ เขำเรยีกมงึหลำยรอบแล้วจะรอฤกษ์งำมยำมดีอะไร 

อีกวะ"

เสียงของเพ่ือนสะกิดให้ผมได้สติหลังเป็นบ้ำกับตัวเองพักใหญ่  

ด้วยควำมทีเ่ป็นคนสดุท้ำยของภำคเลยค่อนข้ำงกดดนั เกิดคนอืน่ตอบค�ำถำม 

ดหีมดแล้วมผีมห่วยอยู่คนเดยีวจะท�ำยังไง อำจำรย์จะเขีย่ผมออกมัย้ หลำยอย่ำง

มันตีวุ่นอยู่ในหัวไปหมด ทว่ำจุดนี้คงท�ำอะไรไม่ได้แล้ว นอกจำกเผชิญหน้ำ

เท่ำนั้น

"ลีลำท่ีไหน แค่ขอเวลำท�ำใจ" ผมหันไปบอกเพ่ือนซึ่งน่ังรออยู่หน้ำห้อง 

เพียงคนเดียว ขณะนั้นเองเสียงของเจ้ำหน้ำที่พลันแทรกขัดจังหวะอีกรอบ

"กรรณยุคล จิระโรจน์อยู่ไหนคะ"

00
ใครไม่โทร อินโทร
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วิศวกรรณโยธา 16

"ขอโทษครับ! ผมอยู่นี่ครับ" พอลุกข้ึนจำกเก้ำอี้ผมก็ก้ำวฉับๆ ด้วย 

สีหน้ำมั่นใจ แต่ทุกส่วนในร่ำงกำยกลับสั่นเทำเป็นเจ้ำเข้ำ คิดดูดิ ขนำดตอน

ขำนรับปำกยังกระตุกไม่หยุดเลย

เฮ้ยใจเย็นก่อนกู...ใจเย็น...

"คนสดุท้ำยของภำคเคม ี เชญินัง่ครบั" หลงัเปิดประตเูข้ำมำในห้องเชอืด 

ที่เย็นผิดปกติ เสียงของอำจำรย์หนึ่งในสำมคนซึ่งนั่งรออยู่ก่อนแล้วก็เอ่ยขึ้น

ผมท�ำตำมค�ำสั่งโดยง่ำย วำงพอร์ตโฟลิโอท่ีเตรียมมำไว้บนตักก่อน 

ท�ำมัน่หน้ำสบตำกับคนทัง้สำม ท้ังหมดเป็นอำจำรย์ผูช้ำย แถมหน้ำตำยังเดก็

มำกๆ รำวกับเพ่ิงจบมำหมำดๆ สองคนซ้ำยขวำสวมแว่น ส่วนคนกลำงผกูไท 

ลำยทแยง ดูแตกต่ำงอย่ำงคูลๆ

"ช่วยแนะน�ำตัวให้พวกผมรู้จักคุณหน่อย"

โดนค�ำถำมแรกเข้ำให้ ไม่ยำกครับค�ำถำมนี้ รีบจัดไปอย่ำให้เสีย

"สวัสดีครับ ผมชื่อกรรณยุคล จิระโรจน์ครับ"

สั้นไปปะวะ

ดูเหมือนทั้งห้องจะเข้ำสู ่สภำวะเดดแอร์ฉับพลัน เพรำะอำจำรย์ 

คงไม่คิดว่ำกำรแนะน�ำตัวจะเสร็จเร็วขนำดน้ี คือแบบ...เพ่ือนแม่งพูดอะไร 

ไปบ้ำงเน่ีย แต่พอคิดว่ำกำรแนะน�ำตัวที่สั้นไปอำจท�ำให้ตัวเองโดนเตะโด่ง 

ออกจำกคณะในด่ำนสุดท้ำยเลยต้องรีบแนะน�ำตัวเองเพิ่มเติมอีกหน่อย

"เอ่อ...ผมชื่อเล่นว่ำกรรณ ซึ่งมำจำกค�ำหน้ำของชื่อจริง เผ่ืออำจำรย ์

ยังไม่รู้ กรรณยุคลแปลว่ำหูสองข้ำงครับ"

เชี่ย!

ให้ทำยแมตช์นี้ตำยหรือรอดวะ

"ชื่อมีควำมหมำยดีนะ นิสิตคณะเรำแต่ละคนชื่อมีเอกลักษณ์ทั้งนั้น  

ปีก่อนคนท่ีมำสมัภำษณ์ชือ่อะไรนะ" เหมอืนอำจำรย์จะน่ังคยุกันอย่ำงออกรส 

ออกชำติ ผมเลยมีเวลำพรูลมหำยใจเบำๆ เพรำะบรรยำกำศไม่ได้ตึงเครียด 

อย่ำงที่คิด

"อ๋อ อนณมั้ย"
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"ใช่ๆ อนณที่แปลว่ำผู้ไม่มีหนี้"

กูว่ำชือ่กูควำมหมำยแปลกแล้วนะ ไอ้อนณน่ีหนกักว่ำกูอกี ภูมใิจจบัจติ 

ที่ผมไม่ใช่คนเดียวในควำมขมขื่นนี้ ปำดน�้ำตำป้อยๆ

"โอเค ชอบวิชำอะไรมำกทีส่ดุครบั" ร�ำลกึควำมหลงักับนสิติสอบสมัภำษณ์

ปีก่อนเสรจ็ค�ำถำมทีส่องก็ถูกยิงใส่อกผมอย่ำงจงั

"ผม...ไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษครับ"

"แล้วท�ำไมถึงมำเรียนวิศวะเคมี"

"เพรำะคะแนนถึงครับ"

กริบ...

รู้สึกว่ำตัวเองได้ก้ำวพลำดอะไรสักอย่ำงแล้วตีนดันไปเหยียบใส่กับดัก 

ทีว่ำงอยู่ตรงหน้ำอกีระลอก โง่จนไม่รูจ้ะสรรหำค�ำไหนมำด่ำตวัเอง ก็มนัตืน่เต้น

อ่ำ เลยเผลอพูดไม่คดิออกไป จะให้รบีแก้ต่ำงสมองก็แบลงก์เลยปล่อยเดดแอร์

ไปอีกพักหนึ่งจนกว่ำอำจำรย์จะเริ่มต้นค�ำถำมใหม่

"มีเพื่อนจำกโรงเรียนเดิมเรียนที่คณะนี้ด้วยมั้ย"

"มีครับ" รู้สึกดีขึ้นที่อำจำรย์ย้ิมกว้ำง "แต่ว่ำเพ่ือนๆ เรียนในภำคอื่น 

กันหมดครับ ที่มำเรียนเคมีเลยมีผมแค่คนเดียว"

"ถ้ำไม่มีเพื่อนจะปรับตัวในคณะได้มั้ยเนี่ย"

"ผมสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมและเพ่ือนใหม่ได้เสมอครับ" 

ที่พูดมำคนหรือกิ้งก่ำวะ

"เก่งมำก"

งุ้ยยย อำจำรย์ยิ้มกว้ำงกว่ำเดิมอีก

"ขอบคุณครับ"

"ทีนี้เป็นธรรมเนียมของคณะเรำ คือจะให้คุณลองท�ำโจทย์เคมีให้ด ู

ข้อหน่ึง" ว่ำแล้วคนตรงหน้ำไม่รอช้ำย่ืนกระดำษท่ีมีโจทย์เขียนเอำไว้มำให้  

นี่มันกะเชือดกันชัดๆ

"ให้ผมท�ำ?"

"ใช่"
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วิศวกรรณโยธา 18

"ตอนนี้?"

"ถูกต้อง"

"แล้วถ้ำผมท�ำไม่ได้"

"เดี๋ยวทำงเรำพิจำรณำเอง"

โฮ~

น�้ำตำไหลไปถึงตีน หยั่มมำท�ำให้เด็กใหม่หัวใจชอกช�้ำงี้ดิ

โคตรอยำกโทรเข้ำไปหำรำยกำรพ่ีฉ้อยพ่ีออดให้รับรู ้ว่ำผมน้ันได้ท�ำ 

กรรมหนักไว้ ชวีติถึงได้เจอเรือ่งหวิดตำยซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ แต่ทีต้่องตำยจรงิๆ น่ะ

มันคือตอนนี้

โจทย์อะไรวะไม่คุน้เลย ไม่รูด้้วยซ�ำ้ว่ำต้องเริม่จำกจดุไหน แต่มำถึงตรงนี้ 

คงท�ำได้แค่จับดินสอข้ำงตัวแล้วก้มหน้ำก้มตำเขียนพร้อมเสียงสะอื้นฮัก ทว่ำ

หลังท�ำได้ไม่เท่ำไหร่อำจำรย์กลับเบรกผมเอำไว้ซะก่อน

"ท�ำโจทย์ข้อนี้ได้ด้วยเหรอ"

"เปล่ำครบั ผมมัว่ แม่เตีย๊มว่ำถ้ำถำมอะไรแล้วตอบไม่ได้ให้มัว่ไปก่อนครบั" 

ฮอื...มงึจะพูดควำมจรงิท�ำไมวะไอ้กรรณ ไอ้บดัซบ

แต่พอสิน้สดุค�ำตอบอำจำรย์ก็พำกนัหวัเรำะไม่บนัยะบนัยัง สวนกับผม 

ที่แทบร้องไห้อยู่รอมร่อ คนใจร้ำย โลกเดี๋ยวนี้มันโหดร้ำยกับหัวใจดวงน้อยๆ 

เกินไปแล้วนะ

"โอเคๆ ผมเห็นถึงควำมพยำยำมของคุณ โจทย์ข้อน้ีนิสิตปีหน่ึงท่ียัง 

ไม่ได้เรยีนเนือ้หำเชงิลกึยังท�ำกันไม่ได้หรอก เรำแค่อยำกทดสอบไหวพรบิคณุ

เท่ำนั้น"

บอกเลยคะแนนไหวพริบตอนนี้คงมีค่ำเท่ำกับศูนย์

"ไหน คุณมีอะไรในพอร์ตที่อยำกเอำมำโชว์เรำบ้ำง" ใจชื้นข้ึนมำนิดนึง 

แต่ก็สยองพองขนหน่อยๆ ตรงที่เห็นรอยยิ้มของแกนี่แหละ

"นี่ครับ" ไม่รอช้ำ ผมวำงพอร์ตโฟลิโอไว้ตรงหน้ำอำจำรย์ทันที

"ช่วยพรีเซนต์ให้พวกผมฟังทีว่ำคุณมีจุดเด่นอะไรบ้ำง"

"ผมเป็นคนร่ำเริงสดใส เข้ำกับเพื่อนได้ง่ำย เป็นที่รักของทุกคน"
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"ขอที่เป็นกิจกรรมดีกว่ำ"

"อ๋อ ผมเคยไปแข่งตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ แล้วก็เล่นละครเวทีครับ" 

แล้วอำจำรย์ก็เปิดพอร์ตไปทลีะหน้ำอย่ำงตัง้ใจก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้ำเกียรตบิตัร

และรูปละครเวทีโรงเรียนที่เคยเล่น

"เก่งหนิ คุณเล่นละครเป็นบทอะไร"

"เล่นเป็นหมำครับ"

ผมรูส้กึได้ว่ำคนอำยุมำกกว่ำก�ำลงักลัน้ย้ิมอย่ำงสดุควำมสำมำรถ อหิยังวะ

"ดีๆ"

พอร์ตโฟลโิอถูกพลกิไปทลีะหน้ำจนถงึหน้ำสดุท้ำย จำกน้ันจงึเปลีย่นไป 

ดูใบแสดงควำมคิดเห็นที่เพ่ิงแจกให้หน้ำห้องก่อนเข้ำสัมภำษณ์ ผมเขียน 

ทุกอย่ำงลงไปบนนั้นหมดแล้ว แต่คงมีจุดหน่ึงท่ีติดใจคนอ่ำนถึงกับท�ำให ้

ขมวดคิ้วมุ่น

"ในใบควำมคิดเห็นเขียนว่ำถ้ำสอบติดรอบสัมภำษณ์ คุณขอรูมเมต

ที่นอนเปิดไฟได้ อันนี้คือเล่นๆ หรือจริงจัง"

"จริงจังครับ"

แล้วอำจำรย์ก็ไม่ได้ถำมอะไรเพิ่มเติมอีกนอกจำกเขียนข้อมูลบำงอย่ำง

ลงบนไอแพดของตัวเอง จำกนั้นจึงยื่นพอร์ตโฟลิโอคืนให้พร้อมเอ่ยบอกสั้นๆ

"เป็นคนสดุท้ำยของภำคเลยนะ ยินดต้ีอนรบัเข้ำสูค่ณะวิศวกรรมศำสตร์"

"ผมติดแล้วเหรอครับ"

"ถ้ำไม่ติดปัญหำอะไรอะนะ แต่เดี๋ยวรอให้ทำงคณะประกำศผลอีกที 

แล้วกัน"

"ขอบคุณครับ"

ผมลกุขึน้ยืน ฉกีย้ิมปนน�ำ้ตำรืน้ๆ ให้คนตรงหน้ำก่อนหมนุตวัเดินออกจำก

ห้องประหนึ่งเป็นผู้ชนะกำรแข่งขัน เพ่ือนรักท่ีเพ่ิงท�ำควำมรู้จักกันได้ไม่นำน 

รออยู่ก่อนแล้ว มันโพล่งค�ำถำมใส่ด้วยควำมตื่นเต้นทันทีที่ผมโผล่หัวออกมำ

"ไอ้กรรณเป็นไงบ้ำงวะ"

"หูย กระจอก"
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"หมำยถึงค�ำถำมหรือมึง"

"ค�ำถำมดิ ง่ำยๆ เบๆ"

ตดัภำพไปตอนอยู่ในห้อง แทบร้องไห้น�ำ้ตำเป็นสำยเลอืดตอนอำจำรย์

ให้ลองท�ำโจทย์

ผมกับเพ่ือนเดนิผ่ำนบรเิวณทำงเข้ำซึง่เคยนัง่รอก่อนหน้ำนัน้ ทว่ำตอนนี้

กลับเต็มไปด้วยเด็กสอบสัมภำษณ์จำกภำคอื่นที่เข้ำมำรอจนเต็มพ้ืนท่ี เรำ 

เลยต้องพำกันเดนิเลีย่งไปอกีทำง ในใจก็ได้แต่ภำวนำขอให้โชคดไีม่โดนเชอืด

เหมือนกูนะครับ

"ล�ำดับต่อไปเป็นภำคโยธำค่ะ ถ้ำขำนชื่อใครแล้วรีบเข้ำห้องสัมภำษณ ์

เลยนะคะ คนแรก..."

"..."

"นายโยธา ธนวันต์โยธา"
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"ปิ๊งป่อง~ มีใครอยู่มั้ยค้ำ"

"มีคนอยู่ครับ"

เสยีงขำนเรยีกจำกด้ำนในผลกัให้แม่หมนุลูกบดิประตูเข้ำไปเผชญิหน้ำกับ

คนท่ีรออยู่ก่อนแล้ว ไอ้ทีน่ัง่ย้ิมแหยอยู่ตรงปลำยเตยีงนีไ่งรมูเมตผม มนัชือ่ว่ำ

ก้องเกียรติ เรำรู้จักกันตอนสัมภำษณ์เลยตัดสินใจลงชื่อร่วมหอลงโรงด้วยกัน

หลังสอบติด

"คุณแม่สวัสดีครับ ผมชื่อก้อง เป็นรูมเมตที่น่ำรักของกรรณเอง"

"น่ำรักที่สุดเลยลูก"

"ขอบคุณครับ ผมสัญญำว่ำผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของกรรณ"

"แม่ไว้ใจหนูที่สุด"

สรุปใครลูก ใครเพื่อนลูกอะเอำดีๆ

อย่ำงไอ้ก้องเนี่ยนะเป็นเพ่ือนท่ีน่ำรัก อยำกขออนุญำตออกไปขำกถุย

ตรงระเบยีงให้ล�ำคอตบี ภำยนอกถึงมนัจะหน้ำเหมอืนไดโนเสำร์ใส่แว่น แต่งตวั

เรยีบร้อย แต่บอกเลยว่ำไอ้นีอ่ะโคตรของควำมเกรยีนท่ีวิศวะได้รบัเข้ำมำในปีนี ้

คนภำยนอกอำจจะมองว่ำแม่งเนิร์ดสัด แต่ควำมจริงนิสัยนูบสุดต่ำงหำก

กำกด้วยเกรยีนด้วย ถ้ำไม่มำรูจ้กัหรอืสมัผสัตวัตนของอกีฝ่ำยคงโดนตบตำ 

ไปอกีนำน

"ก้อง แล้วที่บ้ำนมึงล่ะ" หลังปล่อยให้แม่ผมพูดจ้ออยู่พักใหญ่ก็ได้เวลำ

01
ชีวิตของเด็กมหำ'ลัยเพิ่งเริ่มต้น
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เปลี่ยนเรื่องสักที

"บ้ำนกูรีบมำรีบกลับ"

วันนีเ้ป็นวันย้ำยของเข้ำห้อง โดยทำงมหำ'ลยัจะก�ำหนดให้ปีหนึง่อยู่หอใน

หน่ึงปี ซึง่แต่ละคณะต้องย้ำยเข้ำมำภำยในวันเวลำทีก่�ำหนด ส่วนวนัน้ีเป็นตำ

ของวิศวะที่ปีนี้รับเด็กเข้ำมำตั้งหกร้อยกว่ำคน ควำมวุ่นวำยจึงบังเกิด

ทกุคนจะมห้ีองของตวัเอง โดยหนึง่ห้องมสีองเตยีง ปีหนึง่สำมำรถเลอืก 

รมูเมตตำมใจตวัเองได้ ด้วยควำมทีไ่อ้ก้องเป็นเพ่ือนท่ีสนิทสดุในวันสมัภำษณ์ 

และมนัสำมำรถนอนเปิดไฟตอนกลำงคนืได้ ผมเลยไม่มเีหตผุลท่ีจะต้องถ่อไป

นอนกับคนอื่นอีก

"งั้นแนะน�ำให้มึงรู้จักเลยดีกว่ำ นี่พ่ีสำวกูชื่อพ่ีกลอย ส่วนพ่อกูรออยู ่

ข้ำงล่ำง"

"สวัสดีครับพี่กลอย"

"หวัดดี" พี่สำวผมรับไหว้ แต่สำยตำไอ้ก้องแม่งโคตรหวำดผวำ

เออรู้ ใครก็ไม่ชินกับพี่ผมหรอก

กลอยเป็นมนุษย์สำยพ้ังก์ แต่งตัวคุมโทนด้วยสีด�ำต้ังแต่หัวจรดตีน  

จ�ำได้ว่ำพ่ีกลอยเริม่ได้รบัอทิธิพลมำตัง้แต่ตอนไป Work and Travel กลับมำ 

อีกทีคือเปล่ียนไปเลย ผู้หญิงคนอื่นไม่เขียนคิ้วออกจำกบ้ำนจะรู้สึกไม่มั่นใจ 

แต่พ่ีผมน่ะเหรอ ถ้ำไม่กรดีอำยไลเนอร์สดี�ำทึมๆ มนัจะรูสึ้กว่ำตัวเองไปไหนไม่ได้

เพรำะหน้ำสดอยู่

ทั้งที่คิ้วโล้นนะ หน้ำก็โล้นด้วย ทว่ำแค่กรีดตำก็รู ้สึกว่ำตัวเองผ่ำน 

กำรแต่งหน้ำแล้วทันที เป็นงอง

"พ่ีกลอยแก่กว่ำเรำสองปี ตอนนีเ้รยีนปีสำม" ผมอธิบำยให้ไอ้ก้องฟังต่อ 

เจ้ำตัวเลยย้อนถำมกลับขณะมองพี่สำวผมอย่ำงกล้ำๆ กลัวๆ

"เรียนที่นี่เหรอครับ"

"ไม่ได้เรียนที่นี่ค่ะ ถ้ำเรียนคงจัดกำรเด็กแถวนี้ง่ำยๆ"

"อูยยยยยยยย"

"กลอยก็ไปแกล้งน้อง ก้องท�ำตัวตำมสบำยเลยนะคะ กรรณมำนี่ก่อน  
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เรำมเีรือ่งต้องตกลงกัน" แม่ยุตสิงครำมขนำดย่อมก่อนรัง้ข้อมอืผมให้มำน่ังลง 

ตรงปลำยเตียงของตัวเอง

อกีไม่นำนทีน่ีจ่ะเป็นบ้ำนอกีหลงั ผมคงเหงำน่ำดทูีไ่ม่ได้ต่ืนข้ึนมำในบ้ำน

ของตัวเองเฉกเช่นทุกวัน แต่น่ันแหละ คนเรำก็ต้องเติบโตและเผชิญกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันเป็นวัฏจักรของโลก

"จ�ำที่แม่กับพ่อบอกได้มั้ย"

"จ�ำได้ครับ"

"ไหนมีอะไรบ้ำงช่วยบอกแม่อีกรอบซิ"

"มีควำมรักได้แต่ต้องไม่ท�ำให้เสียกำรเรียนครับ"

"ดีมำก ไหนมีอะไรอีก" คือก่อนย้ำยข้ำวของออกมำอยู่หอในวันน้ี  

แม่กับพ่อก็ย�ำ้เตอืนหลำยอย่ำงเพ่ือให้ผมไม่ออกนอกลูน่อกทำงเกินไป เพรำะ 

ชีวิตมหำ'ลัยมันมีแต่เพ่ือนกับสังคมใหม่ๆ แล้วบ้ำนผมอยู่ต่ำงจังหวัดด้วยไง 

หลำยเดือนกว่ำจะได้กลับบ้ำนทีอะ เขำเลยเป็นห่วงแหละ

"ห้ำมแกล้งเพื่อน"

"ถูกต้อง เรำอะชอบแกล้งคนอื่น"

"หนูเปล่ำ แต่พ่อบอกว่ำถ้ำคนอื่นมำแกล้งให้ต่อยแม่งแรงๆ สักหมัด"

"อย่ำไปเชือ่พ่ออออ แก้ปัญหำโดยกำรใช้ก�ำลงัมนัไม่ถูกต้อง" แม่น่ีร้องจน

ตัวโยนเลย สองคนน้ีควำมเห็นไม่ตรงกันบ่อยอะ เวลำแม่บอกให้หยุด พ่อจะ 

บอกให้เอำเลยๆ ผมเลยไม่รู้ว่ำต้องเชื่อใครดี เห้อ

"โอเค หนูจะพยำยำมใช้เหตุผลครับ" แต่ใครท�ำกูมึงตำย...

"มีอะไรอีก เรื่องควำมสะอำดล่ะ"

"เสื้อผ้ำทั้งหมดที่ใส่แล้วให้แยกผ้ำขำวกับผ้ำสี มันง่ำยต่อร้ำนซักรีด  

ส่วนกำงเกงในให้ซักเองครับ"

"ห้ำมตำกกำงเกงในไว้ในห้อง" แม่ย�้ำเสียงเข้ม

"ครับ หนูจะตำกไว้บนระเบียงและหัวเตียงไอ้ก้อง"

"กรรณ เดี๋ยวแม่ตีเลย!"

"ล้อเล่นข�ำๆ น่ำ"

Page ������������ 1.indd   13 17/2/2563 BE   16:24



วิศวกรรณโยธา 114

"แม่ไม่ตลก"

"เฮ้อ คนเรำอะถ้ำไม่รบัมกุมนัก็จะกร่อยหน่อยๆ อ้อเรือ่งทีร่กั ถ้ำสกปรก 

หนูจะพำมันเข้ำคำร์แคร์ครับ จะไม่ปล่อยให้เกรอะกรังจนแม่ช�้ำใจ" ครำวน้ี 

แม่พยักหน้ำพอใจ

Volkswagen Beetle หรือที่ใครหลำยคนเรียกว่ำไอ้รถเต่ำเป็น 

มรดกตกทอดของพ่อแม่ที่มอบให้กับผม ถึงจะไม่มีชื่อ แต่ผมก็เรียกมันว่ำ  

'ท่ีรัก' เสมอ คงเพรำะมันคือตัวแทนควำมรักของพ่อกับแม่สมัยหนุ่มสำว 

ด้วยล่ะมั้ง

ถำมว่ำอนิมัย้ คงต้องอนิให้เขำหน่อย เหน็ว่ำงทไีรก็พูดถงึแต่ไอ้รถคนัน้ี

อยู่นั่นแหละ

"หมดแล้วครับที่หนูจ�ำได้" เท่ำที่เค้นมำสำระส�ำคัญน่ำจะประมำณนี้

"ยังไม่หมด" แต่แม่ดันแย้งซะก่อน

"มีอะไรอีกอะ"

"กินข้ำวให้ตรงเวลำ ถ้ำตื่นสำยหำข้ำวกินไม่ทันก็ต้องหำอะไรรองท้อง 

ห้ำมนอนดึกเกินไป แอลกอฮอล์ที่จริงไม่อยำกให้กินหรอก แต่เข้ำใจว่ำวัยรุ่น

ชอบอยำกรู้อยำกลองเพรำะงั้นแม่จะไม่ห้ำม แต่ต้องดูแลตัวเองให้ดี"

"ครับ"

"เรื่องเรียนก็ส�ำคัญ มำเรียนนะลูกไม่ได้มำแกล้งเพ่ือนเพรำะงั้น 

ห้ำมละเลย มสีงัคมทีด่แีล้วก็ต้องมไีอควิท่ีดด้ีวย แม่ไม่อยำกมลีกูโง่" พูดแล้ว 

แม่ก็น�้ำตำรื้น เฮ้ยดรำม่ำซีนว่ะ ควำมโง่ของผมท�ำให้แม่ต้องเสียน�้ำตำ

เรำพูดกันอีกนิดหน่อยก่อนจะโผเข ้ำกอดกันแนบแน่นประหน่ึง 

ละครหลังข่ำว ครึ่งชั่วโมงถัดมำจึงได้ฤกษ์งำมยำมดีเดินลงจำกหอไปบอกลำ

คนทีบ้่ำนตรงลำนจอดรถอกีครัง้ มองจนกระท่ังรถยนต์ของครอบครวัเคลือ่นตวั

ไปไกลถึงได้กลับมำที่ห้องพร้อมจิตใจวูบโหวงประมำณหนึ่ง

ค�ำนวณแล้วน่ำจะรำวๆ หนึง่นำทไีด้ จำกนัน้ทุกอย่ำงก็สลำยหำยไปกับ

อำกำศ

ไอ้กรรณมีอิสระแล้วโว้ยยยยย
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"ดีด๊๊ำเชยีวนะมงึ กูล่ะอยำกถ่ำยรปูหน้ำตอนนีส่้งให้แม่มงึจรงิๆ" ไอ้ก้อง

เบะปำกล้อเลียน ผมไม่ถือสำนอกจำกยักคิ้วกวนตีนกลับ

คนนสิยัต่ำงกันมนัอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก นีข่นำดสมัผสัได้เพียงเสีย้วหนึง่

เท่ำนั้นผมกลับรู้สึกเข้ำกันได้ดี๊ได้ดีกับไอ้ก้องเกียรติฉิบหำย

เรำใช้ช่วงเวลำท่ีเหลอือยู่จดัข้ำวของทีข่นข้ึนมำให้เข้ำท่ีเข้ำทำง ผมมเีตียง

ขนำดสำมฟุตครึ่งเป็นของตัวเอง โต๊ะหนังสือพร้อมหลอดไฟไส้ขำด เก้ำอี้อีก 

หนึ่งตัว ตู้เสื้อผ้ำของใครของมัน ห้องน�้ำส่วนตัวส�ำหรับสองคน และท่ีส�ำคัญ 

เรำมีพื้นที่กลำงห้องส�ำหรับวำงโต๊ะญี่ปุน่และพวกขนมที่ซื้อมำแบ่งกันด้วย

"เออว่ำจะถำมหลำยทลีะ" ระหว่ำงก�ำลงัง่วนอยู่กับกำรจดัของ คณุชำย 

ก้องเกียรติพลันตั้งค�ำถำม

"มีอะไร"

"ท�ำไมถึงต้องนอนเปิดไฟด้วยวะ" ผมละมือจำกไม้แขวนเสื้อหันไป 

เผชิญหน้ำกับอีกฝ่ำย

"มึงไม่เคยนอนเปิดไฟเหรอ"

"เคย แต่กูจะเปิดก็ต่อเมื่อต้องนอนในที่แปลกๆ หรือมึงเป็นแบบนั้น"

"เปล่ำ กูเป็นกับทุกที่...จะว่ำยังไงดีวะ" เอำจริงๆ เพ่ือนโรงเรียนเก่ำ 

แม่งรู้เรื่องน้ีหมดนะ ผมเลยได้รับฉำยำไอ้ตัวแดกหลอดไฟมำด้วยตลอดหกปี  

ทว่ำเรือ่งนีไ้ม่ใช่ควำมลบัอะไรเลยสำมำรถเปิดใจบอกกับเพือ่นได้ แล้วย่ิงเป็น

เพื่อนที่ต้องนอนด้วยกันตลอดหนึ่งปีก็ยิ่งต้องพูด

"ถ้ำไม่อยำกเล่ำก็..."

"เปล่ำๆ คือตอนเด็กกูเคยว่ิงเล่นในห้องเก็บของอะแล้วออกมำไม่ได้  

ในน้ันมันมืดมำก ร้องให้คนมำช่วยแต่ก็น่ำจะไม่มีใครได้ยิน จิตกูมันเลย 

ปรุงแต่งไปสำรพัดว่ำข้ำงๆ กูต้องมีผีอยู่แน่ๆ เลยร้องไห้จ้ำล่ันบ้ำน น่ังซุกตัว 

ตรงมุมห้องอยู่นำน หลังจำกนั้นพ่อก็รีบเปิดประตูช่วยกูออกมำ"

"..."

"แล้วกูก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย"

"อำกำร Phobia งี้เหรอ"
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"ไม่เชิง เพรำะกูไม่ได้มีอำกำรกลัวที่มืด ต่ืนเต้นหำยใจไม่ออกอะไร 

แบบน้ัน แค่จะฝันร้ำยทุกครัง้ตอนปิดไฟอะ ทกุคนคดิว่ำพอโตขึน้มนัจะหำยไง 

แต่ก็ไม่หำย"

"เคยไปหำหมอมั้ย"

"เคยด ิรกัษำมำหลำยแบบแล้ว เคยไปสะกดจติด้วยนะ ไม่เหน็ได้ผลเลย"

"เวรกรรมของมึงจริงๆ งี้ไปนอนที่ไหนก็ต้องเปิดไฟตลอดเลยอะดิ"

"ประมำณนั้น"

"ล�ำบำกเลยเนอะ"

"กูชินแล้ว แต่คนอื่นน่ันแหละจะชินกับกูมั้ย" อย่ำงท่ีบอกจิตผมมัน 

ปรงุแต่งเองไปแล้วอะ แค่คดิว่ำไฟดบัแล้วต้องหลับ สมองมนัก็จนิตนำกำรไป

สำรพัด ส่วนใหญ่ก็ว่ิงวนแต่เรือ่งผสีำงนำงไม้น่ีแหละ ท้ังท่ีเกิดมำก็ไม่เคยเจอจงัๆ  

สักที หมอเลยบอกว่ำมันคืออำกำรฝังใจที่อำจต้องใช้เวลำ

ซึ่งไม่รู้ว่ำเมื่อไหร่...

จัดของเสร็จแล้วก้องเกียรติชวนลงไปหำอะไรซัดโฮกท่ีโรงอำหำร  

ตอนนี้มีเด็กหลำยคณะเข้ำมำอยู่หออย่ำงคึกคัก แม้จะไม่ครบแต่ก็ตื่นตำสุดๆ 

บอกตำมตรงผมโคตรชอบชีวิตมหำ'ลัยเลยอะ

"หมูปิ้งมั้ยวะ" ไอ้ก้องถำม ผมจึงพยักหน้ำหงึกหงัก

"เอำๆ"

"เท่ำไหร่"

"หนึ่งล้ำนไม้"

"ไอ้ควำย!"

"กูกินหนึ่งล้ำนไม้ไม่ได้อ่อ"

"มงึเดนิออกไปข้ำงนอกนะ เลีย้วซ้ำย มส้ีวมอยู่ มงึไปสัง่ท่ีโน่นคนเดยีว 

เลย"

"ไรอะ กูท�ำอะไรผิด"

"แค่กวนประสำทกูก็ผิดแล้วเชี่ยเอ๊ย สรุปคนละห้ำไม้แล้วกัน แดกให ้
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พุงแตกกันไป" แล้วกรรณยุคลท�ำอะไรได้มัย้นอกจำกยอมรบัหมป้ิูงห้ำไม้มำกิน

กับข้ำวเหนียว น�ำ้อัดลมท่ีนีแ่ก้วเท่ำกะละมงัเลยครับไม่อยำกจะพูด ได้เยอะมำก  

แต่รำคำแค่สิบห้ำบำทเอง ทว่ำพอดูดไปสองปู๊บหมด ห่ำ...น�้ำแข็งแน่นเชียว

"มึงเห็นคนน้ันมั้ย เป็นตัวเต็งดำวคณะเรำเลยนะเว้ย" กินไปไอ้ก้อง 

ก็ชี้โน่นชี้นี่ให้ดู อำหำรตำผมล่ะ เพรำะคนน่ำรักเยอะแยะไปหมด

"มึงรู้จักเขำเหรอ"

"กูตำมไอจีอยู่ คนฟอลสำมหมื่นกว่ำเลยนะมึง"

"ต๊ะหูว"

"แต่เขำไม่เอำมึงหรอก"

"สัด" ดับฝันกลำงวันแสกๆ งี้เลย

"นัน่! คนนัน้เป็นแฟนเก่ำประธำนนกัเรยีนโรงเรยีนกู น่ำรกัมัย้" กัดหมป้ิูง

ได้อีกค�ำเพ่ือนคนข้ำงๆ ก็พูดจ้อต่อ มันชี้ไปยังผู้หญิงผมหน้ำม้ำคนหนึ่งซึ่ง 

น่ำรกัสดุ ขำวสดุอย่ำงกับทำแป้งเบอร์ศนูย์ ควำมละลำนตำน้ีท�ำให้ผมไม่ต่ำงกบั

ก�ำลังล่องลอยอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยว่ะ

"น่ำรักมำก เขำอยู่คณะเรำปะ"

"ไม่นะ จ�ำไม่ได้เหมอืนกันว่ำอยู่คณะไหน พูดได้เต็มปำกว่ำคนน่ำรกัเยอะ 

แต่ถ้ำคนหล่อของคณะน่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจำก..."

"นอกจำกใครวะ"

"กูไง" สิ้นหวังแล้วโลกใบนี้

ณ ขณะนัน้เองทีผ่มดนัมองเห็นใครคนหน่ึงเดินผ่ำนเข้ำมำในม่ำนสำยตำ

พอดี เขำตัวสูงมำก ร่ำงกำยสมส่วน สวมเส้ือยืดสีด�ำกับกำงเกงบอลสีน�้ำเงิน 

เดินถือจำนข้ำวมำกับเพ่ือนกลุ่มใหญ่ ทว่ำเขำกลับโดดเด่นกว่ำใครเพ่ือน 

ดวงตำเฉี่ยวคม จมูกโด่งเป็นสัน กับปำกรูปกระจับ ทรงผมเองก็รับกับใบหน้ำ

รูปไข่เป็นอย่ำงดี

เฮ้ย! จะบอกว่ำไอ้ก้องคือหนุ่มหล่อของคณะไม่ได้แล้วนะ เพรำะ 

ในจังหวะที่คนคนนั้นเดินผ่ำน มันก็ดึงสำยตำของใครหลำยคนไปจนหมด

"น่ันใครวะ" ผมถำมด้วยควำมสงสัย ไม่คำดหวังหรอกว่ำเพ่ือนมันจะรู้  
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แต่ค�ำตอบที่ได้กลับเกินคำด

"มึงไม่รู้จักเหรอ"

"ไม่ เด็กคณะเรำเหรอวะ"

"อืม อยู่ภำคไฟฟ้ำ"

"..."

"ชื่อไฟฟ้า"

t

"กูหล่อยัง"

"หน้ำเหี้ย"

"รอก่อนนะ กูโทรไปฟ้องกลอยแน่ มึงเตรียมตัวตำยได้เลยไอ้ก้อง"

"เพ่ือนกันมีอะไรค่อยพูดค่อยจำกันดิวะ ท�ำไมถึงใจร้ำยได้ขนำดน้ีอะ" 

เรื่องควำมเจ้ำเล่ห์ขอให้บอก เก่งฉิบหำย

วันน้ีเด็กปีหน่ึงวิศวะตืน่เต้นกนัฝดุๆ เน่ืองจำกรุน่พีไ่ด้นดัหมำยให้มำเจอกัน 

ที่คณะด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบเป๊ะ เพรำะทุกคนต้องถ่ำยรูปติดบัตรนิสิตกัน  

ดงัน้ันเลยไม่มใีครน้อยหน้ำเพรำะรปูมนัจะอยู่กับเรำยำวนำนถึงสีปี่

ห้องกิจกรรมใหญ่คลำคล�ำ่ไปด้วยนสิติมำกหน้ำหลำยตำ ทว่ำยังไม่มใีคร 

จ�ำชือ่ใครได้เลยด้วยซ�ำ้ อย่ำงว่ำแหละครบั เคยท�ำกิจกรรมไปแค่ครัง้เดียวเอง 

ยกเว้นแต่คนคุ้นเคยที่คุยกันอยู่บ่อยๆ เท่ำนั้น

"น้องๆ ท่ีเพ่ิงมำถงึน่ังลงตำมภำคเลยค่ำ พ่ีๆ ช่วยชปู้ำยภำคให้สงูกว่ำนี้

หน่อยน้องจะได้น่ังถูก" เรำเรียนเคมีเลยได้น่ังอยู่ข้ำงเด็กภำคไฟฟ้ำ โชคดีท่ี 

ไม่มกีำรเรยีงล�ำดบัใดๆ ใครมำก่อนก็น่ังหน้ำ มำหลงัก็ต่อท้ำยจงึไม่มใีครว่ิงวุ่น 

ไปทัว่ห้องอย่ำงท่ีคดิ ระหว่ำงนีรุ้น่พ่ีเลยฆ่ำเวลำด้วยกำรแจกกระดำษแผ่นหน่ึง

มำให้ด้วย

"กรอกข้อมูลของตัวเองลงไปให้ครบนะคะ ชื่อ นำมสกุล รหัสนิสิต 

ของน้องๆ ท่ีได้รบัไปก่อนหน้ำ แล้วเดีย๋วเรำค่อยจดัแถวตำมล�ำดับอกีทตีอนไป
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ถ่ำยรูปค่ะ"

ได้ยินแค่นัน้ผมจงึวำงกระดำษไว้ตรงพ้ืนห้องแล้วนัง่เขยีนในท่ำขดัสมำธิ

ซะเลย แต่เขียนไปได้ไม่กี่ตัวข้อศอกดันเสือกไปโดนคนข้ำงๆ อย่ำงไม่ตั้งใจ

"โทษทีนะ"

คนถูกกระท�ำหันมำมอง เสี้ยววินำทีน้ันแหละท่ีลมหำยใจผมสะดุด 

แบบทันทีทันใด

ไอ้เหี้ยหล่อมำก หล่อวัวตำยควำยล้ม มันน่ังอยู่ตรงน้ีต้ังแต่เมื่อไหร่วะ  

ตอนนัน้ทีเ่คยเจอจำกระยะไกลในโรงอำหำรผมว่ำมนัดดูแีล้วนะ ทว่ำพอมำนัง่

ใกล้กันจนลมหำยใจแทบเป่ำขนตำกระพือ ผมก็รู้ได้ในทันทีว่ำแม่งสุดจริง

"มองอะไร"

"ปะ...เปล่ำ" สงสัยจ้องนำนเกินไป เลยโดนถำมกลับซะงั้น

"ถนัดซ้ำยเหรอ"

"ใช่"

แล้วอกีฝ่ำยก็ขยับตวัห่ำงจำกผมเลก็น้อยเพ่ือไม่ให้แขนชนกัน ระหว่ำงนี้ 

ผมเลยแอบดูเขำกรอกข้อมูลลงไปในกระดำษอย่ำงเสือกๆ ชื่อไฟฟ้ำจริงด้วย 

แต่ขอหน่อยเหอะอย่ำโกรธกันนะ หน้ำหล่อมำก เสยีงหล่อมำก แต่ตวัหนงัสอือะ

เหี้ยมำกกกกกกกก

อย่ำงกับใช้หวัแม่ตนีเขยีน แต่ผมจะไม่พูดหรอก เรำไม่ได้รูจ้กักันขนำดน้ัน

แถมผมยังสำระแนไปแอบมองของเขำเองอกี

เมื่อหันมำก้มหน้ำก้มตำเขียนของตัวเองต่อไปจนเสร็จก็นั่งรอภำคอื่น

ทยอยเดินไปถ่ำยรูปติดบัตร ระหว่ำงน้ีเสียงจอแจเลยดังขึ้นมำเป็นระลอก 

เพรำะคนมันเบื่อไง ไอ้ก้องพูดจนน�้ำลำยแตกฟองก็ยังไม่ถึงคิวสักทีเลยหยิบ 

มือถือขึ้นมำเล่นเกม ไอ้ผมน่ะไม่ติดอะไรเลยเลือกไถโซเชียลไปพลำงๆ

"ชื่ออะไรอะ กูชื่อไฟฟ้ำนะ" เชี่ยยยยย ไม่อยำกจะเชื่อเลยว่ำคนท่ี 

เอ่ยค�ำถำมนี้จะเป็นไอ้หน้ำหล่อข้ำงๆ

"กูชื่อกรรณ"

"ภำคเคมี?"
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"เยสๆ"

"มงึก็ภำคไฟฟ้ำใช่มัย้ ดเีนอะชือ่ไฟฟ้ำเรยีนไฟฟ้ำ เกิดมำเพ่ือสิง่นีจ้รงิๆ"

"คดิว่ำงัน้เหรอ แต่ควำมจรงิไม่ใช่หรอก กูเกิดมำเพ่ือเป็นคนหล่อต่ำงหำก"

"จะอ้วก" ขอเถอะ มุกแบบนี้กลับไปเล่นกับไอ้ก้องเลยนะ

"ใจร้ำยว่ะ มำอ้วกใส่กันได้ไง"

"มั่นหน้ำจุง"

"มึงก็กวนตีนจุง"

"ยุ่งอะไรกับผมอะคร้ำบ"

"ก็อยำกยุ่งอะคร้ำบ"

ควำมจริงไฟฟ้ำแม่งไม่ใช่พวกหน้ำตำดีแต่คีพคูลเลยนะเว้ย มันก็ 

เดก็ปีหน่ึงธรรมดำเหมอืนคนอืน่ๆ น่ันแหละ มตีลก มตีบมกุ มคีวำมเป็นกันเอง 

ซึ่งแม่งเหมำะแก่กำรสร้ำงสัมพันธ์ฉันเพื่อนเป็นที่สุด

"อยู่หอชั้นอะไรวะ เผื่อว่ำงๆ จะแวะไปเตะปำก" ดูไอ้ไฟฟ้ำมันพูดเข้ำ  

คนที่จะโดนคนแรกคือมึงเลย

"อยู่หอหก ชั้นสำม"

"อ้ำว กูก็หอหกชั้นสี่ วิ่งอยู่บนหัวมึงทุกวัน"

"ดีๆ  ถ้ำว่ำงก็ลงมำเคำะบ้ำงนะ ห้อง 311 เจ้ำของห้องหล่อ ใจด ีมเีสน่ห์"

"เท่ที่สุด" มึงว่ำมันชมจริงปะ

สหีน้ำโคตรตอแหล แต่ผมจะไม่เถียงกลบัเพรำะควำมจรงิเป็นสิง่ไม่ตำย

"ต่อไปเป็นภำคเคม ี น้องๆ ลกุข้ึนยืนเลยค่ำ แล้วเรยีงตำมหมำยเลขทีข่ึน้

อยู่ใน Reg เลย" ควำมสนใจเกีย่วกับไฟฟ้ำถูกท�ำลำยไปจนหมด ผมกับเพือ่น 

รบีลกุข้ึนยืน เดนิจงกรมออกจำกแถวเพ่ือรอถ่ำยรปู มมุหนึง่ของห้องมฉีำกขำวๆ 

ตั้งอยู่ ด้ำนหน้ำมีกล้องเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปเอำไว้ รอเวลำให้แต่ละคน 

เดินเข้ำไปโดนเชือดอย่ำงละมุนละม่อม

เหนื่อยใจจริงๆ กับกำรถ่ำยรูปโดยไม่มีกำรปรับแต่งใดๆ เนี่ย

จะท�ำร้ำยกันยังไงก็ได้ หน้ำอ้วน คอสัน้ ปำกเจ่อ ตำกล้องเขำไม่บอกหรอก

เพรำะมหีน้ำท่ีกดชตัเตอร์อย่ำงเดยีว
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"กรรณยุคล"

คนท่ีสองของภำค หลงัจดัล�ำดบัใหม่ตวัอกัษร ก ไก่ ก็มำก่อนใครเพ่ือน

ผมเดินไปยืนอยู่ตรงจุดท่ีรุ่นพ่ีมำร์กปำกกำเอำไว้ ท�ำตัวตรง จัดเสื้อผ้ำ

หน้ำผมให้เข้ำที ่ จำกน้ันก็มองไปยังกล้อง ก�ำหนดจติตวัเองว่ำกูหล่อ กูเท่ทีส่ดุ

ในสำมโลก

แชะ!

"เสร็จแล้วครับ"

"ชะ...แชะเดียวเองเหรอครับ ไม่มีเผื่อเสียเหรอ"

"ไม่มีครับ ไปได้"

ยอมท�ำตำมค�ำสัง่ด้วยกำรเดนิออกไป...ไปอ้อมข้ำงหลงัเพ่ือดหูน้ำตวัเอง 

โหหหห นี่หน้ำคนหรือตัวละครในจักรวำลหนังผีของเจมส์ วำนอะ พ่ีครับ  

ถ้ำถ่ำยแบบนีพ่ี้ตดัหัวผมออกไปเลยแล้วป้ันหน้ำข้ึนมำใหม่เหอะ โกรธ โกรธจน

น�้ำตำแทบไหล แต่ท�ำได้แค่เดินกลับแถว

ไม่ยอมนั่งหน้ำด้วยนะ จะนั่งที่เดิม

"เป็นอะไร หน้ำเหี้ยเหรอ" ไอ้ไฟฟ้ำก็เหมือนจะรู้เลยพูดแทงใจด�ำกัน 

อีกจึ้ก! กะซวกกันด้วยมีดเลยมั้ยงี้

"กล้องแม่งหลอก ตัวจริงหล่อฉิบหำยถ่ำยออกมำหน้ำแย่มำก"

"แค่ยอมรับควำมจริง"

"ควำมจริงคือกูดูดีกว่ำรูปที่ถ่ำยไง"

"งัน้มงึมองนี"่ ผมไม่เข้ำใจว่ำอกีฝ่ำยตัง้ใจจะท�ำอะไร ทว่ำแปลกใจตวัเอง

ฉิบหำยที่กลับยอมท�ำตำมค�ำสั่งอีกฝ่ำยโดยง่ำย

ไฟฟ้ำหยิบมือถือขึ้นมำ จิ้มนิ้วไปบนหน้ำจอก่อนมือเรียวจะย่ืนมือถือ 

ซึง่เปิดภำพภำพหน่ึงมำให้ด ูมนัคอืภำพถ่ำยทะเลทีไ่หนสกัแห่งซึง่สวยมำกๆ

"มึงดู กล้องมือถือกูเวลำเรำตั้งใจถ่ำยอะไร มันจะมีโหมดหรือเซ็นเซอร ์

คอยตรวจจับภำพเอำไว้"

"ยังไง"

"ก็อย่ำงถ้ำกูถ่ำยทะเล กล้องมันก็จะข้ึนค�ำว่ำทะเลให้ เพ่ือปรับให้มัน 
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อยู่ในโหมดภำพที่ถ่ำยน�้ำกับคลื่นสวยขึ้น"

"อ๋อ อย่ำงนี้นี่เอง"

"อันนี้โหมดน�้ำตก" แล้วไฟฟ้ำก็เลื่อนภำพถัดมำให้ผมดู "และนี่ก็วัด"

"โห สวยว่ะ" มือถืออัจฉริยะ ถ่ำยภำพให้สวยขึ้นได้ด้วย

"แต่ถ้ำกูลองถ่ำยมึง"

เจ้ำตัวหันกล้องมำจ่อหน้ำผม เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นจังหวะหนึ่ง

"นี่ไง" ผมชะโงกหน้ำมองเข้ำไปในจอ

"โหมดสัตว์เลี้ยง"

เดี๋ยวววววววววววววว

"มึงตั้งใจด่ำกูปะเนี่ย"

"กูเปล่ำ แต่ก�ำลังจะบอกว่ำขนำดกล้องยังจับหน้ำมึงเป็นสัตว์เล้ียง  

DSLR ตัวไหนก็ถ่ำยมึงให้ดูดีไม่ได้หรอก"

"ไอ้ไฟฟ้ำ ไอ้เวร มึงด่ำกูเป็นสัตว์เลี้ยง!"

"กูไม่ได้ด่ำ กล้องมันบอก"

"กูจะฟ้องพี่กู มันไม่จบแค่นี้แน่"

t

ช่วงเวลำแสนชอกช�ำ้มนัผ่ำนไปโคตรช้ำเลยนะครบั ภำคเคมถ่ีำยรปูแล้ว 

ตอนนี้เป็นทีของภำคไฟฟ้ำที่ต้องเวียนไปขึ้นเขียงต่อ แต่ผมมันเบื่อ นั่งรอแล้ว 

นอนรอก็แล้วไม่เสรจ็สกัที เลยตดัสนิใจเดนิไปน่ังปลดทุกข์ในส้วมแทน น่ังเพลนิ 

จนแทบหลับคำห้องน�้ำไปอีกรอบคุณชำยก้องเกียรติก็โทรมำตำม

ผมเลยกุลีกุจอเดินไปยังอ่ำงล้ำงมือก่อนหมุนตัวออกไปด้ำนนอก แต ่

คนมันชงมันก็สุดแสนจะชง

ซ่ำ~~

ไอ้ก๊อกเหี้ย!

ไม่รู้ใครมันก่อเรื่องไว้ ท�ำหัวก๊อกหักแต่เสือกเอำมำประกอบไว้ท่ีเดิม

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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