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'ปลาบนฟ้า' คร้ังแรกที่ได้เห็นช่ือนิยายเรื่องน้ี เรามีความรู้สึกว่าเรื่องจะต้อง 

เต็มไปด้วยความละมุน อบอุ่น และซาบซึ้งแน่ๆ แต่พอเปิดอ่านเท่านั้นแหละ อาการ 

กลั้นหัวเราะไม่อยู่ตลอดเวลาก็บังเกิดขึ้น

ทว่าในความฮา ป่วน กวนกะโหลกในเรื่อง ก็ยังรู ้สึกว่ามันมีความอุ่นซ่าน 

อวลอยู่ในแต่ละบทอย่างลงตัวเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความรักมั่นคงต่อคนคนเดียว 

มิตรภาพระหว่างกลุ่มเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง หรือความแน่นแฟ้นในครอบครัว

ดังน้ันจะอ่านเอาฮา อ่านเอาฟิน อ่านเอาซึ้ง ก็ถือว่า 'ปลาบนฟ้า' ตอบโจทย ์

ได้ครบถ้วน

อ่านนิยายเร่ืองน้ีแล้วใครอยากสมัครเป็น FC หมอกปี แวะไปคุยกันได้ท่ี 

แฟนเพจ everY นะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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"แก...เขาเดินจับมือกันด้วย"

"พี่น่านกับแฟนโคตรน่ารักเลย"

เสียงของบรรดาแฟนคลับ 'เมืองน่าน' ดังก้องในโสตประสาท ผมจึง 

อดปลื้มอกปลื้มใจแทนคนท่ีอยู่เคียงข้างไม่ได้ ก็น่านน่ะถือว่าเป็นคนดัง 

ในมหา'ลัยคนหนึ่ง เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ใครต่อใครต่างชื่นชม

ผมหันไปมองผู้หญิงหลายคนที่ก�าลังยืนหวีดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพร้อมกับ

ส่งย้ิมให้เจ้าหล่อนเลก็น้อย ก่อนจะตวัดสายตาอาฆาตไปยังพวกผูช้ายหลายคน 

ทีท่�าท่าเมยีงมองคนตัวเลก็ น่านเป็นคนน่ารกัครบั พูดเก่ง ย้ิมเก่ง แถมยังมุง้มิง้

ไม่ต่างจากแมวตัวน้อยๆ แล้วแบบนี้จะไม่ให้หวงยังไงไหว

ถ้าถามว่าผมเป็นใคร คงต้องบอกว่าทุกคนในมหา'ลัยต่างก็รู้จักเพราะ 

ป็อปพอๆ กับน่าน

ผมชื่อ 'ปี' มีสิบสองเดือน นิสิตทันตแพทย์ปีสอง

รปูร่างหน้าตาก็ไม่ได้ขีร้ิว้ข้ีเหร่ สงู 178 ซม. น�า้หนกัมาตรฐานชายไทย  

แค่ได้เห็นหน้า สาวน้อยสาวใหญ่ก็พากันลุ่มหลงไปตามๆ กัน

หากถามว่าคุณเคยเห็นใครอวยตัวเองขนาดน้ีมั้ย บอกเลยว่าไม่! มีแค ่

ผมคนเดียวแน่นอน

"น่าน วนันีกิ้นข้าวทีไ่หนด"ี เอ่ยถามออกไป เจ้าของชือ่จงึเงยหน้าขึน้มามอง

รมิฝีปากได้รปูช่างน่าครอบครองเหลอืเกิน ดวงตากลมโตทีช้่อนขึน้มอง
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หวานล�้าราวกับน�้าผึ้งหอม จมูกเล็กจิ้มลิ้มรับกับรูปหน้าเรียวได้เป็นอย่างดี  

ไหนจะผิวสีน�้านมซึ่งตัดกับผมสีน�้าตาลเข้มนั่นอีกล่ะ ถึงเขาจะเป็นผู้ชาย แต่

ส�าหรับผมแล้วเมืองน่านเป็นสิ่งสวยงามที่สุดในชีวิตของไอ้ปี

ตึกตักๆ

หัวใจคนรอ...มันแทบร่วงหล่นลงไปกองตรงตาตุ่มยามสายตาของเรา 

ทั้งคู่นั้นสบกัน

"แล้วแต่พี่อรรถเลยครับ"

ผัวะ!

แรงตบกบาลฉาดใหญ่เกือบท�าให ้ผมหน้าคะม�าลงกับฟุตปาธ  

แว่นหนาเตอะส�าหรับคนสายตาสั้นเกือบเจ็ดร้อยแทบหลุดร่วงออกจากซอกหู 

ผมรีบกัดฟันประคองตัวเองขึ้นมาเผชิญหน้ากับคนกระท�า

"ไอ้สัด"

"อะ...อะไรเนี่ย" ผมโอดครวญอย่างไม่เข้าใจ

"มัวแต่ส่องเมียชาวบ้าน ไม่เจียมตัวเลยมึง เอาน่ีไป!" พูดจบก็โยน 

กระดาษปึกใหญ่ใส่มืออย่างแรง

"อะไร"

"รายงานกลุ่ม พวกกูท�าส่วนของตัวเองเสร็จแล้ว ท่ีเหลือก็เป็นหน้าท่ี 

ของมึง" ลองคาดคะเนดูจากสายตา แม่งคงเหมือนกับที่ผ่านมาน่ันแหละ  

พวกมันรวมกันท�ายังไม่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่กูต้องรับผิดชอบเลย

"..."

"อ้อ! แล้วไม่ต้องเสือกไปฟ้องพ่ีมึงอีกล่ะ ไม่งั้นคงมีเรื่องได้เคลียร์กัน 

อีกรอบ"

มันพูดคาดโทษไว้ก่อนเดินผละออกไป ทางน้ีจึงได้แต่ส่ายหัวไปมา  

แล้วก็นึกขึน้ได้ว่ามองเมอืงน่านค้างไว้ แต่พอหันกลบัไปอกีทีเขาก็ไม่อยู่ซะแล้ว

ใช่ครับ...เมืองน่านไม่ได้อยู่ตรงน้ี และการที่ผมเดินเคียงข้างเขาน้ัน 

ความจริงก็คงท�าได้แค่เดนิขนานเสยีมากกว่า เพราะเล่นท้ิงระยะห่างจากอกีฝ่าย 

ไกลซะเหลอืเกิน คนคนนัน้เขามแีฟนแล้ว เป็นรุน่พ่ีสดุฮอตขับรถสปอร์ตคนัหรู 
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ส่วนผม...

ก้มมองตัวเองดูสิ ที่บอกว่าสูงน่ะสูงจริง แต่เอาความจริงเลยมั้ย

ผมมันเห่ยว่ะ ทรงผมก็ยาวรุงรัง แว่นตาหนาเตอะ ฟันซึ่งดัดมาตั้งแต่  

ม.6 เพราะอยากให้เรียงตัวสวยเข้ากับคณะท่ีเรียนก็ยังไม่ได้ฤกษ์งามยามดี 

ถอดเหล็กออกสักที ที่ส�าคัญแม่งยังชอบโดนเอาเปรียบอยู่บ่อยๆ อีกต่างหาก

มันคงจะจริงอย่างที่ใครเคยว่าไว้ ผมไม่มีสิทธ์ิสอยนางฟ้าได้หรอก 

นอกจากจินตนาการไปวันๆ

แค่หน้า เขายังไม่อยากจ�า

แล้วไม่ต้องคิดไปถึงชื่อด้วยซ�้า คงมีแค่ผมฝ่ายเดียวเท่านั้นที่รู้จักเขา

เมืองน่าน...
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"ไอ้ปี ไหนอะรายงาน เอาไปส่งหรือยัง"

"เอาไปส่งแล้ว"

"ดี! ครั้งนี้ถ้าโดนตัดแม้แต่ 0.1 คะแนน มึงตาย"

เนี่ยแหละค�าทักทายแรกของหน่ึงในเพ่ือนร ่วมคณะ ความจริง 

อยากตอกกลับไปว่า 'พ่องตาย' แต่ก็ไม่กล้าไง ได้แต่ก้มหน้าก้มตาท�าตาม 

ค�าสั่ง

คือผมไม่มีสิทธ์ิไปเถียงใครได้หรอก ที่ผ่านมาก็เป็นแค่มนุษย์เฉย มัก 

ถูกเมินอยู่เสมอไม่ว่ากับใครก็ตาม แต่จะได้รับการนึกถึงทุกครั้งเวลามีงาน 

หรอืเรือ่งเรยีน โดนใช้ไง ใช้เสรจ็ก็เฉดหัวทิง้ ส่วนเรือ่งสงัคมไม่ต้องพูดถึง นกึถงึ

บุคลิกและสภาพของผมแล้วหรือยัง

นัน่แหละ ใครจะไปอยากคบ เพ่ือนคนเดยีวทีม่เีห็นจะเป็นรุน่พ่ีต่างคณะ

เพราะเจอกันแถวร้านกาแฟเลยผกูมติรกันมาเรือ่ยๆ เท่านัน้ โลกท่ีมอียู่มนัแคบ 

ผมจึงไม่อยากไขว่คว้าหรือต้องการอะไรเพื่อขยายโลกสีเทานี้อีก

ยกเว้นอยู่อย่าง...

"มึงๆ เมืองน่านว่ะ"

ผมหันไปให้ความสนใจกับต้นเสียง มีผู้ชายสหเวชสองคนก�าลังจดจ้อง

ไปยังใครคนหนึ่งซึ่งก�าลังเดินขึ้นบันไดมาพร้อมกับเพื่อนในกลุ่ม

เขาคอืคนท่ีผมชอบ ทีส่�าคญัเรายังเรยีนเซกชัน่เดยีวกันด้วย แม้จะเป็นแค่
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วิชาเดียวก็เถอะ

เคมีวิเคราะห์

ให้ตาย...ผมชอบเคมีชะมัด

พลั่ก!

"ขอโทษครับ เจ็บตรงไหนหรือเปล่า" พร�่าพรรณนาในใจล�าพังไม่ทันไร 

ไอ้ผู้ชายสายปลาไหลก็พุ่งเข้าไปหาเมืองน่านด้วยการแสร้งเดินชนซะเต็มที่  

พอเขาเผลอท�าของหล่นเลยท�าทีช่วยเก็บแบบเนียนๆ แผนต้ืนเขินแบบน้ี 

ใครเชื่อก็โง่สุดโต่งแล้วครับ

"ไม่เป็นไรหรอก แกไม่ได้ตั้งใจนี่นา"

เออะ แต่เมืองน่านกลับเชื่อ ให้ตายสิโว้ย

ต่อให้ตบกบาลตัวเองอีกสักสิบรอบก็คงเหมือนเดิม น่านเป็นเกย์ ใครๆ 

ก็รู้ แต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีคนรักอยู่แล้ว ความฮอตกลับไม่เคยลดน้อยลงเลย 

อย่างไอ้น่ีก็ด้วย เห็นมีดีก็แค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้น แต่น่านก็ส่งยิ้มให้มัน 

แล้วผมล่ะ...?

ผมที่ยืนอยู่ข้างถังขยะสาธารณะตรงนี้ เคยมองเห็นกันบ้างมั้ย

'เราชือ่ปีนะ อยู่ทนัตะปีสอง อายุเท่าน่านเลย ชอบน่านมานานแล้วด้วย 

ช่วยพิจารณาหน่อยได้มั้ย'

โธ่...ฝันหวานไปสิ สุดท้ายเขาก็คงเบะปากใส่ว่าไม่เจียม

ส�าหรบัผม เมอืงน่านก็เหมอืน 'ปลาบนฟ้า' เป็นเพียงความรกัทีไ่ม่มทีาง

สมหวงั อย่างท่ีเข้าใจ ใครกันจะสามารถจบัปลาบนฟ้าหรอืมองหาดาวในน�า้ได้  

ก็เพราะมันไม่เคยมีไง

นั่นหมายความว่าความหวังที่เราจะได้รักกันมันเป็นศูนย์

"เข้าเรยีนเซกเดยีวกันเลย น่ังตรงไหนเหรอ เด๋ียวถอืหนังสอืไปให้" ยังอกี 

ยังเต๊าะไม่เลิก ปากผมกระตุกแล้วกระตุกอีกจนเหน็บจะกินอยู่รอมร่อ

"ไม่เป็นไร เรานัง่กับเพ่ือน" ก็เหน็อยู่ทนโท่ว่าเพ่ือนเขายืนกันอยู่สีห้่าคน 

มึงก็ยังจะหน้าด้านอีก

"อ๋อ"
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ร่างสูงยอมหลบทางให้คนตัวเล็กกว่าเดินเข้าไปในห้อง ส่วนผมได้แต่

มองตามแผ่นหลังบาง เอาแต่จินตนาการว่าหากได้เอื้อมไปสัมผัสไหล่น้ัน 

ดูสักครั้งมันจะเป็นยังไง สงสัยคงหลับฝันดีไปทั้งคืน

"ไอ้ปี ไปยืนท�าไมข้างถังขยะเปียก ไม่เข้าเรียนหรือไงวะ"

ผมหลุดจากภวังค์แสนหวานกลับมายังโลกของความเป็นจริงอันแสน

โหดร้าย ท�าไมผมต้องมาอยู่กับคนแบบนีด้้วยวะ อย่าให้มวัีนทีกู่ได้ผงาดนะมงึ

บอกตัวเองแบบนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้ว จนตอนนี้...ก็ยังเหมือนเดิม

วิชาน้ีเป็นเซกชั่นค่อนข้างใหญ่ รวมเอาคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มาเกือบทุกคณะ ท้ังปีหนึ่งปสีอง บางทีก็รวมไปถึงปสีามบางสาขา อย่าง 

มุมซ้ายโน่นพยาบาล เก้าอี้แถวกลางของห้องสโลปแก๊งแพทย์จอง ด้านขวา

ข้างๆ เป็นเภสัช ซึ่งมีปลาบนฟ้าของผมนั่งหัวเราะคิกคักกับเพื่อนอยู่

แล้วถามว่าคนอย่างไอ้ปีอยู่ตรงไหนเหรอ ก็ใกล้ๆ กันอะ

บนสุดของแถวติดกับห้องควบคุมเสียง ห่างจากคนท่ีหมายปอง 

ประมาณสามล้านปีแสงได้ เนี่ยแหละใกล้สุดในชีวิตแล้ว

"เบากันหน่อยค่ะนิสิต วันน้ีเราจะมาต่อจากบทท่ีแล้ว..." หลังจาก

อาจารย์เข้าห้อง เธอก็ร่ายยาวแบบไม่มีหยุดพัก แน่นอนว่าผมต้ังใจเรียน  

แต่ก็น้อยกว่าการลอบมองใครบางคนจากที่ห่างไกล

จนกระท่ังเวลาผ่านไปครูใ่หญ่ บรรยากาศภายในห้องก็เข้าสู่ความวุ่นวาย

อกีครา

"ขอตัวแทนคณะละหนึ่งคนขึ้นมาท�าโจทย์ในแบบฝึกหัดนี้หน่อย"

"โห่!" เสียงโห่ร้องเหมือนเบื่อหน่ายสุดขีดดังข้ึนจนผมเองก็อดหัวเราะ 

ไม่ได้ โจทย์แต่ละข้อง่ายซะทีไ่หน ลองออกไปท�าผดิดสู ิ ได้ขายขีห้น้าคณะอืน่ 

แน่ๆ

"แพทย์เร็ว ส่งตัวแทนมา แค่นี้อิดออดเหรอ" อาจารย์แกก็บิลด์เก่งจัง

"สตัยาไปด ิเรว็!" ผมเห็นกลุม่คนบนเก้าอีต้รงกลางห้องพยายามพยกัพเยิด

ให้ใครคนหนึง่ลกุขึน้อยู่

"เย้~" เสยีงปรบมอืดงัเกรยีวกราวพร้อมกับน�า้เสยีงดใีจของเหล่าเพ่ือนฝงู
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ใครคนหน่ึงลุกข้ึนยืนและเดินตรงไปยังหน้าห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย 

ไอ้หมอน่ันสวมแว่นตากรอบด�า แต่งตัวถูกระเบยีบเป๊ะ แต่ท�าไมมนัถึงดดูจีงัวะ 

"เดือนแพทย์"

คร้าบบบบบ ถึงว่าท�าไมหน้าตาดีฉิบหาย

"เภสัชคะ ส่งตัวแทนมาเร็ว"

"เมอืงน่าน เมอืงน่าน เมอืงน่าน!" เสยีงเชยีร์ลัน่ห้องสะท้อนก้องในหวัใจ  

วงหน้าขาวใสของเขามรีอยแดงพาดผ่านบนแก้มเลก็น้อย เจ้าตวัฉกีย้ิมเขนิอาย 

ก่อนลกุจากเก้าอีต้รงดิง่ไปด้านหน้าแล้วหยุดยืนเคยีงข้างไอ้แว่นคณะแพทยฯ

ฮือ...ท�าไมดูเหมาะกันจัง

กูนีอ่ยากตดัหน้ามนัออก เอาหวัตวัเองเสยีบ จะได้อยู่ใกล้ๆ ปลาบนฟ้า

กับเขาบ้าง

"สหเวชเร็วๆ อย่ายอมแพ้" อาจารย์เรียกอีกหน มองเห็นไอ้ปลาไหล 

ผู้คิดแผนจีบแบบตื้นๆ ลุกขึ้นพร้อมกับเสียงปรบมือลั่น

"ตัวท็อปเลยนะครับคนนี้เนี่ย"

เบื่อว่ะ

ห้องนี้มันมีแต่คนหน้าตาดีเท่านั้นเหรอท่ีถูกเลือก หรือจริงๆ แล้ว 

คนธรรมดามนัไม่เคยได้รบัการยอมรบั เพราะนอกจากคนพวกนีจ้ะหน้าตาดแีล้ว 

ก็ยังเรยีนเก่งอกีต่างหาก ผมเลยไม่รูจ้ะเอาอะไรไปสูเ้ขา แล้วนัน่อะไร! เดนิไป 

ใกล้กับเมืองน่าน ส่งยิ้มให้กันด้วย โฮฮฮฮฮ~

"นั่นใครที่ยืนขึ้น! ตัวแทนทันตะหรือเปล่าคะ"

ฉิบหายละ กูยืนท�าม้ายยยยย ก็แค่อยากจะมองคนท่ีชอบให้ชัดๆ แต่ 

โชคกลับไม่เข้าข้างเอาซะเลย

"ปะ...เปล่าครับ"

"ออกมาเลยค่ะทันตะ อย่ายอมแพ้เพื่อนสิ"

"ไปเลยไอ้สัด อย่าท�าให้คณะขายหน้าล่ะ" 

ผมได้แต่ยืนตวัแขง็ทือ่ รวบรวมสตอิยู่นานจงึได้ฤกษ์งามยามดก้ีาวเท้า 

เดินไปข้างหน้า คณะอื่นเขาตบมือสลับกับเสียงกรี๊ดกร๊าด ส่วนผมไม่มีแม้แต่ 
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คนชายตาแล เงียบจนมดเยี่ยวยังได้ยิน

ทกุก้าวทีเ่ดนิส่งผลให้ขาทัง้สองข้างสัน่เทาไปหมด จนกระทัง่มาหยุดยืน

อยู่ตรงหน้าห้องได้ส�าเร็จ

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีผมสามารถเข้าใกล้เมอืงน่านได้มากท่ีสดุ ถึงแม้จะถูกก้ัน

ด้วยไอ้เดก็สหเวชก็ตามท ีนาทน้ีีเลยถือโอกาสสดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ กะสดู

กลิน่หอมจากคนตวัเลก็ แม้ความจรงิจะสมัผสัได้เพียงกลิน่รกัแร้ของคนข้างๆ 

อย่างเดยีวก็ตาม

"สตัวแพทย์อยู่ไหนคะ เรว็หน่อย เพ่ือนมาแล้ว พยาบาลด้วยค่ะ ส่งเพ่ือนๆ  

มาสูเ้รว็!" และหลงัจากน้ันอาจารย์ก็ประกาศเรยีกเดก็สายวทิยาศาสตร์สขุภาพ

ออกมาราวกับจะประกวดเข้าบ้านเอเอฟ

ทว่าระหว่างรอนั้นบทสนทนาก็เกิดขึ้นพร้อมกับค�าทักทายของคนข้างๆ

"ช่วงนีเ้ป็นไงบ้างน่าน" เสยีงของเดอืนแพทย์เริม่ประเดน็ ทัง้คูรู่จ้กักันมา

นานแล้ว แต่ผมไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายชื่ออะไร หมา? หรือแมว?

"ก็เรื่อยๆ เรียนไม่หนักเท่าไหร่ แล้วหมอกล่ะ"

เสียงหวานมากครับ ฮือออออ ปลาบนฟ้ากินอะไรท�าไมถึงสวย

"เหมอืนกัน แต่ช่วงนีน้้องปีหนึง่เตรยีมประกวดดาวเดือนก็เลยต้องไปเทรน

หน่อย ว่างๆ ก็แวะเข้าไปหากนัได้"

"ได้สิ ไว้จะแวะไปหานะ"

บรรยากาศมนัทะแม่งๆ นะครบั ดเูหมอืนความรกัจะฟุ้งกระจายจนแทบ

ส�าลกั เฮ้ย อย่านะเว้ย คนนีผ้มชอบมานานแล้ว ใครหน้าไหนก็ห้ามชอบเดด็ขาด 

ไม่อย่างน้ัน...กสููไ้ม่ได้แน่นอน

ผมคิดไปสารพัด กว่าจะรู้ตัวคนทั้งคู่ก็เงียบไปซะแล้ว ก่อนบทสนทนา

หัวข้อใหม่จากเด็กสหเวชจะเริ่มต้นบ้าง

"น่านอยู่ชมรมอะไรเหรอ"

"อ๋อ พอดีอยู่อาสาพัฒนากับเพื่อนๆ มันเป็นชมรมของคณะ"

"ดีเลย วันหลังขอไปออกค่ายด้วยได้มั้ย"

"ได้ส ิเปิดรบัเสมอ เออ...ว่าแต่แกชือ่อะไรนะ ขอโทษท ีเสยีมารยาทเลย"
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"อ๋อ เราช่ือนิล" หือออ อ้อร้อแดดิ้นสุดๆ ไม่เคยรู้เลยหรือไงว่าคนคนน้ี 

เป็นของกู ท�าไมถึงได้มองราวกับจะเขมือบเขาขนาดนั้นวะ

"แล้วแกล่ะ อยู่ชมรมอะไร" จงัหวะนัน้น่านได้โน้มตวัมาข้างหน้า ส่งสายตา

มายังผมพร้อมกับเอ่ยถาม

โฮ้ววววว~ พ่ีปีขอชักดิ้นชักงอในใจแป๊บนึง ปลาบนฟ้าทัก ท�าไงดี  

ท�าไงดี...

"เอ่อ...ระ..."

"เราอยู่ชมรมเทนนิส เห็นน่านที่สนามบ่อยๆ แต่ไม่กล้าเข้าไปทัก"

ผมได้แต่หุบปากฉบั ลมืไปเลยว่ายังมเีพ่ือนจากคณะสตัวแพทย์ยืนอยู่ข้างๆ 

ควรเจยีมตัวได้แล้วไอ้ปี เขามองข้ามมงึเหมอืนก้อนขีห้มาเลยว่ะ

จากนั้นเมืองน่านก็หันไปทักทายทุกคนจนหมดแถว ยกเว้น...กู

ปาดน�้าตาแป๊บ

"เดือนแพทย์คะ เพื่อนบอกว่าฮอตมาก เอาโจทย์ข้อยากไปเลย"

"ไม่ขนาดนั้นมั้งครับ" เหอะ! กูล่ะอิจฉามึงจริงๆ ที่ดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้า

ถามหน่อยว่าระหว่างผมกับมันมีอะไรไม่เหมือนกันตรงไหน แต่งตัว 

ก็เหมือนกัน แว่นก็สวมเหมือนกัน แต่ท�าไมภาพลักษณ์มันถึงได้ต่างกัน 

ราวพื้นคอนกรีตกับถนนดินแดงอย่างนี้วะ

แถวเริ่มขยับ เด็กแพทย์น่ังท�าโจทย์พร้อมฉายภาพขึ้นจอโปรเจ็กเตอร์ 

ส่วนคนท่ีเหลอืก็ยืนรอต่อไป ช่วงน้ีแหละท่ีผมได้มองน่านเตม็ๆ ตาสกัทแีม้จะ 

ถูกก้ันด้วยศตัรหูวัใจตวัเขือ่ง หนึง่ปีได้แล้วทีผ่มแอบมองเขาอยู่ห่างๆ แล้ววันน้ี

เราก็มโีอกาสเข้าใกล้กันมากท่ีสดุ แต่ท�าไม...คณุถึงยังเป็นปลาบนท้องฟ้าอยู่ล่ะ

"ถามไปนานแล้วไม่ตอบสักที สรุปแกอยู่ชมรมอะไรเหรอ" เสียงหวาน

โพล่งขึ้น แต่ผมก็ยังนิ่ง เขาคงทักคนอื่นอีกนั่นแหละ

"แก...แก..." กระท่ังน้ิวเรยีวสวยสะกิดแขนผมเบาๆ ส่งย้ิมให้ราวกับโลกนี ้

ได้หยุดหมุน

เล่นเอาผมแม่งหน้ามืดไปเลยว่ะ

"ฮะ...ฮะ! อะไรนะ" ผมถามเสียงสั่น ตื่นเต้นจนท�าตัวไม่ถูก
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"อยูช่มรมอะไร" เชีย่ยยยย นีค่อืความจรงิ เมอืงน่านทักถังขยะเปียกเช่นผม

แล้วครบั

แม่งอยากว่ิงไปแดนซ์เพลงในจงัหวะ EDM กลางแดดฉบิหาย รูส้กึเหมอืน 

ฝันเป็นจรงิ หลงัจากเฝ้าภาวนาว่าเมือ่ไหร่จะมตีวัตนในสายตาของอกีฝ่ายสกัที

"ยะ...อยู่ชมรมปลาหมอสีน่ะ"

ดหูนงัหน้ากูครบั นีเ่ข้ากนัท่ีสดุแล้ว การให้อาหารปลาเป็นกิจของไอ้ปี จงรู!้

"น่าสน ว่างๆ ขอไปนั่งดูปลาที่ชมรมได้มั้ย"

"ดะ...ได้สิ"

ปลาบนฟ้า~ ท�าไมจิตใจถึงได้ดีเลิศขนาดน้ี แม้กระท่ังคนท่ีโลกลืม 

อย่างผม เขาก็ยังลดตัวลงมาทักทาย

"ชื่ออะไรเหรอ"

"ถามเรา?" ผมชี้ตัวเอง ดวงตาแทบปูดโปนอย่างไม่นึกเชื่อ

"อือ"

"ปี"

"เราน่านนะ" ครับ รู้แล้ว ถึงไม่บอกก็รู้

ส่วนสูงเท่าไหร่ หนักแค่ไหน ชอบกินข้าวกับอะไร เครื่องดื่มโปรดที่มัก 

ดื่มประจ�า สถานที่ที่ชอบไป และ...เป็นแฟนของผู้ชายคนไหน ผมรู้หมด

รู้ทุกอย่างท่ีเป็นเขา ก็ผมน่ะสตอล์กเกอร์มือทองเลยนะเว้ย แต่เพราะ 

เขามีแฟนแล้วผมจึงท�าได้แค่แอบชอบในใจ แล้วเอาแต่สาปแช่งว่าเมื่อไหร่

เมืองน่านจะกลับมาเป็นโสดให้ผมจีบสักที

"น่าน เอ่อ...คือเรามีเรื่องจะบอก"

"เภสัชคะ มาท�าโจทย์ข้อนี้หน่อย"

อาจารย์คร้าบบบบบ มาไม่ถูกจังหวะทุกที

"ไว้คุยกันนะ"

เมอืงน่านโบกมอืไหวๆ ก่อนทิง้ตวัลงบนเก้าอีอ้ธิบายวธีิการท�าโจทย์ข้อน้ัน

อย่างคล่องแคล่ว ไม่เป็นไรหรอก ยังมเีวลาท�าความรูจ้กัอกีเยอะ แต่ท่ีเหมอืน 

ไม่มเีวลาคอืการก�าจดัไอ้พวกบ้าท่ีแอบจ้องคนของผมมากกว่า
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จะอะไรกันนักกันหนาวะ มองตาเป็นมันเลยเฮ้ย!

ทว่าหลังจากหมดคาบผมก็ไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้น่านอีกเลย เพราะ 

เจ้าตัวถูกห้อมล้อมไปด้วยบรรดาเพ่ือนๆ และสัมภเวสีต่างคณะท่ีมาคอย 

เอาอกเอาใจไม่ขาด ความจรงิผมก็มขีองทีอ่ยากให้เขาเช่นกัน แต่คงไม่ใช่วันนี้

หวังว่าวันต่อไปเราคงมีโอกาสได้คุยกันอีกนะ...ปลาบนฟ้า

เวลาบ่ายแก่ๆ ผมอยู่กับ 'พี่แป๊ะ' คนนี้ไงเพื่อนเพียงคนเดียวที่มีอยู่ แก

เรยีนสถาปัตย์ปีสาม เป็นประธานสโมสรคณะ นิสยัแปลกๆ พูดจาหมาไม่แดก 

แต่จติใจดกีว่าท่ีเห็นเยอะ ด้วยรปูร่างหน้าตาอนัดุดันประกอบกับผมยาวรกรงุรงั 

จนต้องมัดรวบเอาไว้ เลยท�าให้คนนอกไม่กล้าเข้ามาท�าความรู้จักเท่าไหร่

ก็นะ...คนไม่มีใครคบย่อมโคจรมาพบกันเสมอ

"เชี่ยปี นี่มึงแดกมั้ย" พี่แกถามขณะเคี้ยวข้าวเต็มปาก

"ไม่ครับ" ตอบกลับไป แต่จริงๆ กูแดก

"งั้นกูขอนะ" ว่าจบแกก็จ้วงส้อมลงกลางไก่ปรุงรสในจานของผม 

อย่างรวดเร็ว

เสยีง 'ฉบึ' นีม่นัเจบ็กระดองใจซะเหลอืเกิน แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ พ่ีมนักินจุ 

ข้าวสามจานเป็นอย่างต�า่ เห็นแล้วโคตรสงสารแม่แกท่ีอยู่บ้านเลยเหอะ

"ขอโทษนะ โต๊ะตรงนี้ว่างหรือเปล่า เรากับเพื่อนขอนั่งด้วยได้มั้ย"

คิดในใจอยู่นาน เสียงหวานหยดปานน�้าผ้ึงเดือนห้าของใครคนหน่ึง 

พลันท�าลายบรรยากาศของเราสองพ่ีน้องลง ผมเงยหน้ามองไปยังคนที่ยืน 

ในระยะประชิด แล้วก็ต้องหลงมัวเมาอยู่ในภวังค์แสนหวาน

"เมืองน่าน..."

"จ�าเราได้ด้วยอะ" คนตรงหน้าฉีกยิ้ม

"..."

"ปี...อือ...เราขอนั่งด้วยได้มั้ย โต๊ะแถวนี้มันเต็มหมดแล้ว"

"ดะ...ได้สิ ได้" ผมรีบขยับตัวไปข้างๆ จนเหลือท่ีว่างให้น่านกับเพ่ือน 

อีกสามคนได้นั่งพอดิบพอดี จะมีก็แต่พ่ีแป๊ะเท่านั้นที่ท�าเสียงจิ๊จ๊ะขัดใจ 
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เพราะถูกขัดจังหวะเวลาแดกแหลกของแกเข้า

ก่อนหน้าที่บอกจิตใจดีนี่ขอพูดใหม่ ตบปากตัวเองร้อยที

"สั่งข้าวแล้วเหรอ" ผมท�าตัวไม่ถูกอีกแล้ว กว่าจะเค้นเสียงถามออกไป 

เนื้อตัวก็แทบชื้นไปด้วยเหงื่อ

"สั่งแล้ว อีกสักพักน่าจะเสร็จ"

"ดีเลย"

ชวนคุยเรื่องอะไรดีน้า

"อ้าวเฮ้ย มึงอะ! กระทงกลางน�้าคณะกูแม่งเอียงหมดละ ไปจัดการ 

หน่อยดิวะ"

และความโรแมนติกของผมก็สูญสลายเมื่อเสียงควายๆ ของไอ้พ่ีแป๊ะ

ตะโกนลั่นโรงอาหาร โชคร้ายที่เราน่ังกินข้าวริมน�้า และช่วงน้ีดันเป็นช่วง 

เตรยีมงานเทศกาลท่ีก�าลงัมาถึง ผปีระธานสโมสรเลยมกัเข้าสงิเจ้าตวัอยู่บ่อยๆ

"พี่ เบาหน่อย" ผมเอ่ยเตือน

"กูบอกให้รีบจัดการไง ท�าไมไม่มีใครยอมลุก"

แกสบถเสยีงดงัอกีระลอก เมอืงน่านและผองเพ่ือนจงึพากันจ้องมองพ่ีแป๊ะ

ด้วยสายตาบางอย่าง

"กูเป็นประธาน แต่ไม่เคยฟังกูเลย"

"..."

"พูดไปก็เหมอืนพ่นน�า้ลายให้วิญญาณฟัง" บ่นไปแดกไป จ้วงข้าวเข้าปาก

ด้วยความเรว็แสงจนจานไม่เหลอืข้าวแม้แต่เมด็เดียว

"ไอ้ปี กไูปก่อนนะ มภีารกิจส�าคญัต้องจดัการ" ตบบ่าผมปุๆ  แล้วเขาก็ 

วิ่งหายไป

หันไปมองอีกที ม่านสายตากลับเห็นร่างของรุ่นพ่ีท่ีแสนคุ้นเคยก�าลัง

ตะเกียกตะกายข้ึนไปยังกระทงกลางน�้ากลางแดดเปรี้ยง แม่งย่ิงท�าให้ผม 

รูส้กึอนาถใจ พ่ีกูสมควรท่ีจะไม่มใีครคบ นิสยัแปลกประหลาดพอๆ กับหน้าตา

ของน้องอย่างผมเลย

สถานการณ์ตอนนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียวแล้วสิ แถมคนด้านข้างยังเป็น
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เมืองน่านซะด้วย ผมควรสานต่อความคิดก่อนหน้าด้วยการชวนเขาคุย 

เรื่องอะไรดี

"น่านชอบกินข้าวที่นี่เหรอ" หัวข้อสิ้นคิดสุดๆ เลยว่ะไอ้ปี

"ใช่"

"ข้าวโรงอาหารอร่อยเนอะ" 

"อืม แต่บางร้านก็ไม่ค่อยอร่อย"

"นั่นไง คิดเหมือนกัน"

"..."

"บางร้านงีเ้คม็จนร้องไห้" กูกลบัล�าแทบไม่ทนั ส�าหรบัผมผูแ้สนกินง่าย 

อยู่ง่ายอะไรก็อร่อยไปซะหมด "แล้วหลังจากนี้น่านว่างมั้ย พอดีเรา..."

"อ้าว พี่อรรถ"

อีกละ! 

เสยีงเพ่ือนของน่านเจอืไปด้วยความตืน่เต้น ผมเลยรบีหันไปให้ความสนใจ 

กับเจ้าของชือ่นัน้ทันที

ผู้ชายร่างสูงซึ่งเป็นคนรักของน่านก�าลังย่างเท้าเดินเข้ามา เขาเป็น 

หนุม่ฮอตของบรหิาร แค่สวมเสือ้นิสติสขีาวพับแขนธรรมดากับกางเกงยีนอกีตัว 

ก็ดูดีจนท�าให้ใครหลายคนเหลียวหลังมองแล้ว

กายสูงเดินตรงมาเรื่อยๆ พร้อมกับเสียงแซวของคนรอบข้าง ผมเห็น 

เมืองน่านอมย้ิมน้อยๆ มองไปยังบุคคลมาใหม่เช่นกัน ทว่าเมื่อมาถึงโต๊ะ 

ยังไม่ทันได้ทักทายอะไร รุ่นพ่ีสุดหล่อก็วางถุงขนมสีน่ารักเอาไว้ตรงหน้าของ

คนตัวเล็กแล้ว

"พี่ซื้อมาฝาก"

"ลมอะไรหอบมาที่นี่ครับ"

"ลมคิดถึงมั้ง" ฟังแล้วเลี่ยนจนแทบอ้วกอะครับ

"งั้นกินข้าวด้วยกันมั้ยพี่อรรถ"

"ไม่ล่ะ แค่แวะมาเฉยๆ เดี๋ยวไปคุยงานกับเพื่อนต่อ"

"อ๋อ"
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"ตอนเย็นเดี๋ยวพี่มารับนะ" 

"ครับ" 

มือหนาขยีผ้มเมืองน่านจนยุง่ก่อนเดนิจากไป ทิง้ไว้เพยีงความเขนิอาย 

ของคนถูกกระท�ากับเสียงล้อเลียนของเพื่อนจนผมต้องหรี่ตา

แม่งหล่อ รวย โรแมนติก แค่นี้ก็แดกกูขาดตัวแล้ว

จะเอาอะไรไปสู้เขา เปลี่ยนคนชอบก็ไม่ได้ซะด้วยสิ

"ข้าวได้แล้วมั้งน่าน มัวแต่ยิม้แก้มแตกอยู่นั่นแหละ" หลายคนเอ่ยแซว 

อย่างขบขนั ก่อนทัง้หมดจะลกุออกจากโต๊ะเพ่ือไปรบัอาหารท่ีสัง่เอาไว้ตามร้าน

ต่างๆ โดยไม่มีใครสนใจผมเลย

ยังไงเขาก็เป็นปลาบนท้องฟ้าอยู่วันยังค�า่ พยายามเอือ้มได้แค่นีก็้ดแีค่ไหน

แล้ว

ปลอบใจตัวเองจบก็รีบกินข้าวให้หมด ก่อนไปดันนึกขึ้นได้ว่ามีของ 

อยากให้เขาเหมือนกัน เลยถือโอกาสน้ีหยิบมันมาวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับ 

กระดาษโพสต์อิตสีเขียวมะนาว

เขาชอบกินซูเฟล่ ผมเลยซื้อมาให้

แปะกระดาษไปหน่ึงแผ่นพร้อมวางของอกีสองอย่างลงบนโต๊ะเคียงข้าง

กับขนม มันคือแปรงสีฟันและยาสีฟันรสองุ่น

'กินแล้วอย่าลืมแปรงฟัน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ'

ก็แค่อยากให้จ�ามนุษย์ทันตะปีสองคนหนึ่งเอาไว้เท่านั้น

ถึงไม่ได้เป็นคนรกั แค่เป็นเพ่ือน เป็นส่วนหน่ึงในชวิีตของเขา แค่นีก็้คง

เพียงพอแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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