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คำ�นำ�
มาถึงเรื่องราวของแฝดคนน้องอย่าง 'ไฟฟ้า' ที่เคยมีบทบาทส�ำคัญในเรื่อง
วิศวกรรณโยธากันแล้ว ครั้งนี้ JittiRain ส่งเขามารับบทพระเอกซะด้วย ดังนั้น
รับรองได้เลยค่ะว่าความป่วนประสาทจัดเต็มไม่เสียชื่อนายไฟฟ้าแน่นอน
เมื่อคนเฟรนด์ลี่และเป็นที่รู้จักของคนทั้งมหา'ลัยโดนโลกเหวี่ยงให้มาพบกับ
'ไอ้ตา้ วน้องไวน์' มนุษย์หอ้ งแสนจืดชืดทีม่ เี ป้าหมายสูงสุดว่าจะเกาะพ่อแม่กนิ ไปวันๆ
การเรียนรู้กันและกันของคนสองคนที่ตรงข้ามกันอย่างสุดขั้วจึงเริ่มขึ้น...คนหนึ่ง
เป็นมิตรกับคนทั้งโลก มีคนรู้จักอยู่ทุกซอกซอย ส่วนอีกคนเป็นพวกติดห้องขั้นสุด
ตารางชีวิตมีแค่ไปเรียนและกลับบ้านเท่านั้น ความแตกต่างของทั้งคู่จะหาจุดร่วม
ที่พอดีกันได้หรือไม่ ติดตามได้ในวิศวะกับไฟฟ้า เรื่องยาวเรื่องสุดท้ายของเซ็ต
Engineer Cute Boy ค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย

นิ ยายเรื่องนี้เ ป็นเรื่องที่แต่ง ขึ้นจากจินตนาการของผู ้ เขี ยน
ไม่ มี ค วามเกี่ย วข้องกับบุคคล สถานที่ หรื อ เหตุ ก ารณ์ จริ ง ใดๆ
ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจ ารณญาณในการอ่ าน

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
www.facebook.com/everyyyyy
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00
ใครไม่โทร อินโทร
"ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ พีข่ อความร่วมมือจากน้องๆ ทีน่ งั่ รออยูด่ า้ นนอก
ให้รกั ษาความสงบด้วยนะคะ หากอยากท�ำความรูจ้ กั กันก็ขอให้ลดเสียงลงนิดนึง
จะได้ไม่รบกวนเพือ่ นทีอ่ ยูข่ า้ งในค่ะ"
จบค�ำขอของรุน่ พี่ เด็กในชุดนักเรียน ม.ปลาย ทีน่ งั่ หน้าสลอนอยูบ่ ริเวณนี้
ต่างพร้อมใจกันลดเสียงลงอย่างว่าง่าย
โชคดีที่ก่อนย้ายสังขารมานั่งรอหน้าห้องสัมภาษณ์ ผมมีเวลาได้ท�ำ
ความรู้จักกับเพื่อนใหม่บ้างแล้ว ทว่ากลับมีคนหนึ่งที่พิเศษกว่าใครเพื่อน
มันชือ่ วรัตม์ เป็นมนุษย์จดื ชืด ชีวติ ประจ�ำวันคือเรียนเสร็จมักกลับบ้านทันที
มันเป็นคนไม่คอ่ ยเด็ดขาด โลเล ท�ำอะไรด้วยตัวเองแทบไม่เป็นเพราะมีทบี่ า้ น
คอยดูแลให้ตลอด ไม่เคยซักผ้า ไม่เคยรีดผ้า ไม่เคยล้างจานหรือท�ำกับข้าว แม้แต่
เมนูงา่ ยๆ อย่างไข่เจียวก็ยงั เป็นเมนูทตี่ วั มันเองไม่มปี ญ
ั ญาจะท�ำให้อร่อยได้
วรั ต ม์ มี พี่ น ้ อ งสี่ ค น ปัจจุ บั น ยั ง คงเป็นคนโหลยโท่ ย ที่ สุ ด ของบ้ า น
มีเป้าหมายสูงสุดคือการเกาะพ่อแม่กินไปวันๆ จนกว่าจะตาย นอกจากนี้
มันยังเพิ่งโดนหญิงทิ้งไปไม่ถึงหนึ่งเดือน
ถ้าคุณคิดว่าชีวติ ของคนคนนีบ้ ดั ซบแล้ว ผมอยากบอกว่ามันยังมีเรือ่ งที่
หนักหนากว่านั้นอีก เพราะไอ้วรัตม์ที่เพิ่งพูดถึงคนนั้นน่ะ
...คือผมเอง
"โอ้ โ หสภาพ ไม่ทราบว่าคุณวรัต ม์ยังมีชีวิตอยู ่ ห รื อเน่ า เปื่อยพร้ อม
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ย่อยสลายแล้วครับ"
เสียงทุ้มติดแหบที่แสนคุ้นเคยดังแหวกอากาศ ความเงียบซึ่งปกคลุม
ในตอนแรกถูกท�ำลายลงหลังใครคนหนึง่ หย่อนก้นลงบนเก้าอีด้ า้ นข้างซึง่ ยังคง
ว่างอยู่ มลพิษทางเสียงนั้นส่งผลให้ผมพ่นลมหายใจอย่างฮึดฮัด ก่อนหันไป
สบตากับอีกฝ่ายอย่างอ่อนใจ
นอกจากตัวผมทีใ่ ครต่างคิดว่าเป็นคนไม่ธรรมดาเข้าขัน้ แปลกประหลาด
แล้ว ข้างกายก็ยังมีเพื่อนสนิทที่นิสัยบ้าๆ บอๆ ด้วยอีกหนึ่งคน
"แล้ ว ศพบ้ า นมึ ง พู ด ได้ เ หรอ" ผมตอบกลั บ เป็นเสี ย งกระซิ บ อยาก
รักษามารยาทด้วยนะ แต่อารมณ์อยากด่าก็มีมากพอๆ กัน
จ�ำได้ว่าครั้งล่าสุดที่เจอหน้าก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เรานัดรวมตัวกับ
เพือ่ นอีกหลายคนเพือ่ ดูประกาศผลสอบเข้ามหา'ลัยอย่างพร้อมหน้า หลังจากรูว้ า่
ทุกคนมีที่เรียนแล้วก็พากันแยกย้ายไปใช้ชีวิตลั้ลลาช่วงปิดเทอมอย่างเต็มที่
กระทัง่ ผมกับมันได้กลับมาเจอกันอีกครัง้ ในวันนี้
"เห็นยังปากดีแบบนีก้ กู ใ็ จชืน้ ไม่เจอกันแป๊บเดียวมึงผอมลงไปเยอะเลยว่ะ
กินข้าวกินปลาบ้าง" น�้ำเสียงของเพื่อนเจือไปด้วยความห่วงใย ตรงข้ามกับ
หน้าตาทีด่ พู ร้อมจะสมน�ำ้ หน้ายังไงชอบกล
"ปลาไม่มีเลยไม่กิน"
"นี่ไงเหตุผลที่ท�ำให้มึงโง่"
"เออกูโง่ แต่คงน้อยกว่ามึง"
"ด่าแค่นี้ไม่สะเทือนกูหรอก กระจอก"
"เหอะ แล้วก่อนหน้านี้หายไปไหนมา เพื่อนแม่งเข้าห้องสัมภาษณ์ไป
เกือบครึง่ แล้วเนีย่ " ผมไม่สนใจค�ำพูดของมัน นอกจากเปลีย่ นเรือ่ งถาม
"กูไปขี้ มึงก็รู้เวลากูตื่นเต้นแม่งชอบปวดขี้ตลอด"
"ดีที่รู้จักจัดการตัวเองก่อนจะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนฝูง"
"กูไม่เป็นภาระมึงหรอกวรัตม์ เพราะมึงยังเอาตัวเองไม่รอดเลย"
เชี่ยนี่...
ด้วยเหนือ่ ยจะตอบโต้แล้วเลยปล่อยให้ความเงียบท�ำหน้าทีข่ องมันแทน
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ในใจยังคงนึกถึงแต่เรื่องราวมากมายก่อนเรียนจบ ชีวิตสดใสในวัยมัธยม
ผ่านพ้นไปพร้อมกับค�ำบอกลาหลังประกาศผลสอบเข้ามหา'ลัยได้เพียงไม่กวี่ นั
มีคู่รักตั้งมากมายที่อยู่ห่างไกลกันแต่ยังคบกันได้ ทว่าเตย...หมายถึง
แฟนเก่ า ผมน่ ะ เขาไม่อินกับระยะทางที่ห่างไกล พอสอบติ ดคนละที่ นั่ น
หมายความว่าเวลามากมายทีต่ อ้ งใช้รว่ มกันก็นอ้ ยลงไปอีก บางทีแค่ค�ำว่ารัก
มันคงไม่พอจริงๆ
ซึ่งบอกไว้ตรงนี้เลย ผมไม่เสียดายสักนิด!
"คิดอะไรอยู่" คนเคียงข้างเปิดปากถาม แต่ผมก็ท�ำได้แค่ปฏิเสธ
"เปล่า"
"คิดถึงเตยเหรอ" รู้ใจกันอีก
"เปล่า"
"ไปหลอกหมา หมามันยังไม่เชื่อเลย"
...เออโอเค ยอมรับก็ได้ว่าผมโกหก
"กับคนบางคนนี่แม่งเหมือนบุหรี่เลยเนอะ รู้สึกดีที่ได้สูบ แต่ก็ทรมาน
ตอนต้องตัดใจเลิก"
"มาค�ำคมเหี้ยไรไอ้สัด"
"แง้ง"
"แง้งพ่อง! ไร้สาระ" แทนทีจ่ ะได้ยนิ ค�ำพูดปลอบใจ ดันถูกด่ากลับมาแทน
ซะงัน้ "อีกอย่าง มึงไปสูบบุหรีต่ อนไหน สาระแนจะฮิปสเตอร์กช็ ว่ ยดูสงั ขารตัวเอง
ด้วย"
"อินกับกูหน่อยได้มั้ยล่ะ คนก�ำลังเฮิร์ตอยู่"
"อย่าเยอะ"
ได้ยินดังนั้นผมเลยสูดขี้มูกฟืดใหญ่ก่อนหันไปสบตากับเพื่อนสนิท...
"หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่ คือความคิดถึง
ที่เธอนั้นไม่รู้*~"
"กูว่ามึงไม่ได้อกหักหรอกว่ะ มึงแค่เพ้อเก่ง"
* เพลง ท�ำได้เพียง ศิลปิน 25Hours
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"ให้ปลอบ ไม่ได้ให้แซะ"
เล่นใส่โบ้มๆ เข้ามาราวกับคนเกลียดกันขนาดนี้ ท�ำเอาผมเริม่ แยกไม่ออก
ละว่ามันรักกันจริงหรือเปล่า คิดแล้วแสนช�ำ้ ทัง้ ทีต่ อนมัธยมตัวติดกันเป็นตังเม
แถมพอจะเข้ามหา'ลัยโชคชะตาก็ยงั พาให้เราสอบติดคณะเดียวกันอีก
"ล�ำดับต่อไปนายวรัตม์ อุ่นอรุณเข้าห้องสัมภาษณ์ได้แล้วค่ะ"
"..."
"วรัตม์"
"ไอ้ไวน์"
"ฮะ?"
"เขาเรียกแล้วโว้ย จะเรียนมั้ยคณะนี้อะ"
ขณะก�ำลังจมอยูก่ บั ความทรงจ�ำและมิตรภาพอันแสนยาวนาน ความคิด
ทุกอย่างในหัวก็ถกู ตีแตกกระเจิงเพราะถูกมือหยาบกร้านของเพือ่ นสนิทโบกกบาล
เข้าให้ ผมหันซ้ายหันขวาไปมา เมือ่ เห็นเจ้าหน้าทีจ่ ดจ้องอยูก่ อ่ นแล้วจึงรีบลุกขึน้ ยืน
จัดเสือ้ ผ้าให้เข้าที่ เตรียมพร้อมกับการออกศึกครัง้ ส�ำคัญ
ภาพแรกทีเ่ ห็นไม่ตา่ งจากจินตนาการสักนิด ผมก�ำลังก้าวเข้าไปในห้อง
ทีม่ ผี สู้ มั ภาษณ์เป็นอาจารย์ชายสามคน แม้จากภายนอกพวกเขาจะดูอายุยงั น้อย
ทว่าก็รบั รูไ้ ด้ดว้ ยเซ้นส์วา่ ต้องถูกซักไม่หยุดแน่ๆ ดีทยี่ งั พอเตรียมตัวตอบค�ำถาม
ทางวิชาการมาบ้างเลยคิดว่าคงผ่านไปได้ไม่ยาก
"เชิญนั่งครับ"
สารสั่งรบดังก้องในหู ก่อนผมจะกลืนน�้ำลายลงคออึกใหญ่พร้อมกับ
หย่อนสะโพกลงบนเก้าอี้อย่างเงียบเชียบ
"ช่วยแนะน�ำตัวให้พวกผมรูจ้ กั หน่อย จะพรีเซนต์เพิม่ เติมด้วยก็ได้วา่ ท�ำไม
เราถึงต้องรับคุณเข้ามาเรียนทีน่ "ี่ อาจารย์สวมแว่นคนหนึง่ เป็นฝ่ายเริม่ ประเด็น
อย่างไม่ทนั ตัง้ ตัว ทางนีพ้ อได้ยนิ เลยรีบตอบโดยไม่คดิ เช่นกัน
"สะ...สวัสดีครับ ผมชือ่ วรัตม์ อุน่ อรุณ แต่ตอนนีไ้ ด้เปลีย่ นชือ่ แล้วครับ"
"หืม?" คนตรงหน้าขมวดคิว้ แปลกใจ เพือ่ ไม่เป็นการเสียเวลาผมรีบหยิบ
เอกสารทีอ่ ยูใ่ นแฟ้มออกมายืน่ ให้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ลมื คว้าพอร์ตโฟลิโอบนตัก
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ขึน้ มาวางไว้ตรงหน้าพร้อมกันด้วย
"คือเพิ่งเปลี่ยนเมื่ออาทิตย์ก่อนครับ"
"ท�ำไมถึงเปลี่ยนล่ะ" คนอายุมากกว่าก้มมองดูกระดาษแผ่นหนึ่งนิ่งงัน
"ชื่อวิศวะดีกว่าวรัตม์ยังไง"
"พอดีเผลอไปบนศาลเจ้าเอาไว้ว่าถ้าสอบติดจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคณะ
ผมก็เลยต้องแก้บนน่ะครับ"
"เด็กคณะเรานีแ่ ปลกขึน้ ทุกปี" ดูเหมือนเจ้าของค�ำพูดจะไม่ได้โฟกัสทีผ่ ม
แต่ก�ำลังพูดคุยกับคนเคียงข้างมากกว่า เลยท�ำให้บรรยากาศโดยรอบผ่อนคลาย
กว่าเดิม ยิง่ ตอนได้ยนิ เสียงหัวเราะดังขึน้ เป็นครัง้ คราวผมก็ยงิ่ เบาใจเป็นเท่าตัว
"ปีก่อนๆ มีใครนะที่ชื่อแปลก"
"อนณไง ที่แปลว่าผู้ไม่มีหนี้"
"กรรณยุคลที่แปลว่าหูสองข้างด้วย"
เออะ...เชือ่ แล้วว่าแปลกจริง ท�ำเอาชือ่ แก้บนของผมดูธรรมดาไปเลยว่ะ
"โทษที แนะน�ำตัวต่อได้เลยครับ พวกผมฟังอยู"่ ถึงกับสะดุง้ โหยงตอนที่
บทสนทนาของคนทัง้ สามจบลงแบบปุบปับ ก่อนทัง้ หมดจะเบนสายตากลับมา
ยังผมเป็นจุดเดียว
"ผมมีความฝันอยากเรียนวิศวะมานานแล้วครับ และที่นี่ก็เป็นมหา'ลัย
ในฝันตั้งแต่ ม.ต้น"
"แต่คุณเลือกมหา'ลัยเราเป็นอันดับสุดท้ายหนิ"
อยากเอาหัวโขกก�ำแพงให้มันรู้แล้วรู้รอดจังโว้ยยยยยยย
"เอ่อ จริงๆ แล้วผมอยากเลือกเป็นอันดับหนึง่ มากครับ" และท้ายประโยค
ก็คอ่ ยๆ เบาลงเรือ่ ยๆ "ติดแค่แม่อยากให้อยูใ่ กล้บา้ นมากกว่า"
"อืม" คนฟังพยักหน้า จรดปากกาเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษ
ขยุกขยุย เสี้ยววินาทีนั้นอาจารย์ซึ่งนั่งฝัง่ ขวามือของโต๊ะก็เป็นฝ่ายท�ำลาย
ความเงียบบ้าง
"วรัตม์"
"วิศวะครับ" ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ท�ำเพื่อ?
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"โอเควิศวะ พร้อมตอบค�ำถามหรือยัง"
"พร้อม...ครับ" สีหน้าจริงจังของเขาท�ำให้ผมเริม่ หายใจไม่ทวั่ ท้อง นีส่ นิ ะ
ช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากทีส่ ดุ ของการสอบสัมภาษณ์ กลัวว่าตัวเองจะผ่านมันไป
ไม่ได้ เหมือนกับความรักครั้งเก่าที่รักษาไว้ไม่ได้เช่นกัน
สาธุ~ ขอให้บุญรักษา ขอให้พระคุ้มครอง
"ชอบวิชาอะไร" ประเดิมด้วยค�ำถามแรกที่ง่ายแสนง่าย
"ทุกวิชาครับ"
"เลือกมาหนึ่ง"
"สะ...สองได้มั้ยครับ"
"ต่อรองเก่งจริงๆ อะ! งั้นตอบมาทั้งสองนั่นแหละ"
"ชอบคณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ครับ" เรียนภาคคอมฯ ก็ต้องแสดง
จุดยืนนิดหน่อย ถึงไม่แน่ใจก็เถอะว่าตัวเองจะท�ำได้ดีแค่ไหน บางทีคะแนน
สอบสัมภาษณ์ตอนนีค้ งติดลบไปแล้ว แต่เพราะถูกถามแบบปุบปับและก็ตอ้ งตอบ
ในทันที ผมเลยไม่มเี วลาคิดมากนัก
"คณะเราเรียนหนักนะ แต่ละปีเด็กถูกรีไทร์เกือบครึง่ แถมยังเปอร์อกี เป็นเบือ
คิดว่าจะเรียนไหวมัย้ " จบจากค�ำถามแรก อาจารย์อกี คนก็รบั ช่วงต่อยิงค�ำถามใส่
อย่างเร็วรี่
"ไหวครับ ผมไหวมากๆ" ต่อให้เหนือ่ ยยากแค่ไหน ผมก็จะลากเพือ่ นไป
ล�ำบากด้วย
"สมมติเทอมแรกติดเอฟขึ้นมาจะท�ำยังไง"
"ยังไม่มีแผนส�ำรองเลยครับ เพราะคิดว่าคงไม่ติด"
"ความมัน่ ใจเยอะกว่าคะแนนสอบเข้าสักประมาณสามเท่าได้มงั้ " คนฟัง
เปิดปากพึมพ�ำ ส่วนทางนี้ก็นั่งจึ้กแล้วจึ้กอีก เจ็บนม "แล้วคุณมีข้อดีข้อเสีย
อะไรบ้าง ไม่ต้องกั๊กนะ ตอบมาได้เลย"
"ข้อดีคือผมเป็นคนขยันอ่านหนังสือ"
"แต่บางอย่างก็ไม่ได้มีในหนังสือนะ"
"สักวันในหนังสือจะมีค�ำตอบครับ" เป็นบ้าอะไรกูเนีย่ เวลาเจอสถานการณ์
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ฉุกเฉินทีไรปากไวกว่าความคิดทุกที ทัศนคติของผมเลยดูเป็นคนผีบา้ ผีบอไปซะ
อย่างนัน้ "ส่วนข้อเสีย..."
พูดแค่นั้นริมฝีปากก็เริ่มเบะออกทีละนิด
"ผมไม่คอ่ ยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ครับ แถมไม่มคี วามเป็นผูน้ �ำ ตัดสินใจ
อะไรไม่ได้ มีอะไรก็แล้วแต่เขาหมด" นี่คือประโยคที่แฟนเก่าผมเคยพูด นั่น
อาจเป็นเหตุผลทีม่ นี ำ�้ หนักมากกว่าค�ำว่าระยะทางทีไ่ กลกัน
เนี่ย พอมีอะไรมากระทบใจหน่อยเสือกน�้ำตารื้นจนน่าตบ
"กลัวพวกผมถึงขนาดร้องไห้เลยเหรอ" แล้วค�ำถามที่ได้ยินก็ฉุดให้ผม
เงยหน้าขึ้นเพื่อประสานสายตากับอีกฝ่ายตรงๆ
"เปล่าครับ แค่..."
"อาการเหมือนคนอกหัก"
บร๊ะ!! รู้ได้ไง
อาจารย์นั่งทางในมาส่องผมเหรอ ค�ำถามมากมายวิ่งวนในหัว ถึงจะ
ไม่ได้เอ่ยตอบรับหรือปฏิเสธแต่รา่ งกายมันเร็วกว่านัน้ ด้วยการพยักหน้าหงึกหงัก
ไม่หยุด
อาจารย์ครับ ผมแทบกลัน้ นำ�้ ตาของลูกผูช้ ายไม่อยูแ่ ล้ว โลกมันโหดร้าย
เหลือเกิน
"คือเรื่องมันมีอยู่ว่า..."
"ไม่เป็นไร คุณไม่ตอ้ งเล่าให้พวกผมฟังหรอก" ยังไม่ทนั อ้าปากสาธยาย
ความอัดอั้นตันใจ ผมก็ถูกเบรกจนหัวคะม�ำ
"แต่ขอ้ เสียเหล่านี้ ผมสัญญาว่าถ้าได้เข้ามาเรียนทีน่ จี่ ะพยายามปรับปรุงตัว
ให้ดีขึ้นครับ"
"ดีมากวรัตม์"
"วะ...วิศวะครับ"
"โทษๆ" อาจารย์ตอบไปหัวเราะแห้งๆ ไป "แต่ละปีเราจะให้เด็กทีเ่ ข้ามา
สัมภาษณ์ได้ท�ำโจทย์ของคณะ แต่คิดว่าคุณคงเหนื่อยกับการท�ำข้อสอบมา
หนักหน่วงแล้ว ผมเลยอยากถามอีกค�ำถามเดียว คือคุณคาดหวังทีจ่ ะได้อะไร
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จากที่นี่"
เอาแล้วไง เตรียมค�ำตอบวิชาการมาซะเยอะ พอเจอค�ำถามปลายเปิด
แบบนี้ก็ท�ำเอาตั้งตัวไม่ทันเหมือนกัน ส�ำหรับผมที่ชีวิตไม่เคยออกจากกรอบ
และท�ำอะไรแทบไม่เป็นเลย คงหวังเพียงอย่างเดียว...
"ผมหวังว่าจะได้ท�ำอะไรที่ไม่เคยท�ำมาก่อนครับ"
"อืม แล้วอะไรที่ว่าของคุณคือ?"
"ท�ำอาหาร ฝึกซักผ้า ล้างจาน กวาดห้อง แล้วก็..."
"พอก่อน สิ่งที่คุณอยากท�ำเป็นทักษะขั้นสูงมากทีเดียว เอาเป็นว่า
ผมรับรูถ้ งึ ความตัง้ ใจแล้วกัน" แล้วอาจารย์กลัน้ ข�ำท�ำไมอะ เกาหัวแล้วนะครับ
หลังกรอกข้อมูลบางอย่างลงกระดาษเสร็จ จังหวะนัน้ พวกเขาก็เงยหน้า
ขึน้ มามองผม ต่างคนต่างทิง้ เดดแอร์ไว้ครูห่ นึง่ ก่อนเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงอาทร
"คุณผ่านหลายๆ อย่างในชีวติ มัธยมมาแล้ว แต่มหา'ลัยมันคือก้าวแรก
ที่ยังไม่เคยสัมผัส เพราะงั้นอย่าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเลย เข้ามาเรียนที่นี่
เดี๋ยวคงได้เจออะไรใหม่ๆ ที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะ"
"จริงเหรอครับ" ผมท�ำตาโต ถามออกไปด้วยความตื่นเต้น
"ไม่เชื่อไปถามรุ่นพี่คุณดูสิ"
"นั่นหมายความว่าผมสอบติดแล้วใช่มั้ยครับ"
"ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ รอประกาศผลก่อน"
"ขอบคุณมากครับ ผมจะตั้งใจเรียน จะท�ำให้เต็มที่"
"รอประกาศผลก่อน"
"ผมจะไม่ท�ำให้ผิดหวังแน่นอน"
"รอประกาศผลก่อน"
"ขอบคุณครับอาจารย์"
"โอยยย รีบเรียกคนถัดไปเข้ามาเถอะ ประสาทจะกิน"
ท่ามกลางเสียงถอนหายใจและสีหน้าเบือ่ หน่ายของอาจารย์ประจ�ำคณะ
หัวใจของผมกลับลิงโลดเพราะมองเห็นแสงสว่างก�ำลังรออยู่ตรงปลายอุโมงค์
และนี่คือเส้นทางใหม่ของนายวรัตม์ที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิศวะแล้ว
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เส้นทางที่จะท�ำให้หัวใจลืมความรักครั้งเก่า
แล้วก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่ยังไม่เคยเจอ...
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01
ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
หากให้บรรยายสถานการณ์วนั เข้าหอ คงนิยามได้เพียงค�ำว่า 'นรกแตก
แบบสุดๆ' เพราะไม่ได้มแี ค่ภาคเราแต่รวมไปถึงเพือ่ นร่วมคณะด้วย วิศวะปีหนึง่
มีจ�ำนวนมากกว่าเด็กคณะอืน่ เกือบสามเท่า แถมยังมีก�ำหนดการย้ายเข้าพร้อมกัน
อีก เล่นเอาบรรดาผูป้ กครองต่างหัวหมุนกันทีเดียว
นี่ก่อนกลับแม่กับพ่อของเราก็อยู่ช่วยจัดของได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
คงเหลือผมกับรูมเมตที่ยืนงงในดงของใช้มหาศาลซึ่งไม่รู้ว่าควรจัดเข้าไปอยู่
ตรงมุมไหน
"ไอ้ไวน์"
"อะไร"
"นี่กูคิดว่าข้าวของตัวเองเยอะแล้วนะ มาเจอคลังสมบัติมึงเข้าไปคืนนี้
จะได้นอนมัย้ เนีย่ " ทางคณะไม่ได้บงั คับว่าต้องอยูร่ ว่ มห้องกับใคร ผมกับเพือ่ นรัก
เลยสมัครใจเข้ามาอยูด่ ว้ ยกันซะเลย
"ปากดีฉิบหาย ได้ข่าวว่าแม่มึงจ้างรถบรรทุกขนย้ายของมาถึงหน้าหอ
เลยมั้งไอ้เจ"
"อย่าเรียกกูว่าเจเฉยๆ ตอนนี้กูเดบิวต์ในฐานะเด็กมหา'ลัยแล้ว ต่อไป
ให้เรียกกูด้วยชื่อ...เจเจ"
"ย่อมาจากเจนจบอะเหรอ ดีๆ"
"ทีมึงยังเปลี่ยนชื่อจากวรัตม์เป็นวิศวะได้เลย สาระแน"
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ได้ยนิ แล้วโมโหจนแทบเขวีย้ งตะกร้าผ้าใส่หน้า นึกไม่ออกเลยว่าหนึง่ ปี
ต่อจากนีช้ วี ติ ของผมกับไอ้เจจะทุลกั ทุเลวุน่ วายขนาดไหน เพราะขนาดวันแรก
มันยังขยันหาเรือ่ งมาแซะกันไม่หยุดหย่อน
มิตรภาพของผมกับเจถักทอมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ ม.ต้น เรียกว่า
โตมาด้วยกันเลยก็วา่ ได้ นอกจากความชอบและไลฟ์สไตล์หลายอย่างทีค่ ล้ายกัน
แล้ว เมือ่ ก่อนเรายังตัวสูงพอๆ กันอีก
ไม่นกึ เลยว่าหลังจากปิดเทอมใหญ่ชว่ ง ม.3 กลับมาเจอกันอีกทีมนั จะสูง
แซงผมจนทะลุเพดานร้อยแปดสิบกว่าเซ็นต์ไปแล้ว แถมนับวันมันก็ยงิ่ หน้าตาดีขนึ้
เวลาเดินไปไหนมาไหนด้วยกันความสนใจก็มกั ไปตกอยูท่ มี่ นั เสมอ เนีย่ คิดแล้ว
มันอดน้อยใจไม่ได้ แต่เพื่อนก็คือเพื่อน มันเกิดมาหล่อจะให้ท�ำไงได้
ติดอยู่อย่างเดียว นิสัยของแม่งนี่แหละที่ดูยังไงก็หาความคูลไม่เจอ
"กูขอพักรบกับมึงแป๊บ ปวดหัว" เวลาเถียงกับไอ้เจ ผมไม่เคยชนะมัน
หรอก เพราะงัน้ รีบยกธงขาวยอมแพ้ไปก่อนดีกว่า
"ใครอยากจะรบกับมึง" ดวงตาคู่คมกวาดมองรอบห้อง ก่อนเปิดปาก
ท�ำลายความเงียบอีกครัง้ "ว่าแต่ของจุกจิกมึงก็เอามาด้วยเหรอ หาซือ้ แถวมอ
ก็ได้มงั้ "
"ก็ของมันส�ำคัญนี่หว่า แม่เลยบอกว่าขนมาให้หมดเลยจะได้ไม่ต้อง
เสียเวลาซื้อใหม่" นอกจากของใช้แล้ว ยังมีสมุดจดส�ำคัญที่เขียนทุกอย่าง
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตฉบับเด็กหอด้วย
"แล้วไอ้เหี่ยวๆ นั่นอะไร ซากพวงมาลัยบูชาพระเหรอ" มันชี้นิ้วมาที่
ของส�ำคัญบนเตียง ทว่ากลับจุดอารมณ์คุกรุ่นของผมได้ดีนักเชียว
"มีตาหามีแววไม่ นี่ดอกไม้ที่เตยให้กูในวันวาเลนไทน์เว้ย"
"เหอะ แล้วขนมาด้วยท�ำไม"
"ก็คดิ ถึง..." เสียงอ่อยเลยกู ทุกความทรงจ�ำทีร่ ว่ มสร้างกันมาผมเก็บหมด
แหละ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเลิกกันแล้วก็ตาม
"ไหนบอกจะตัดใจไง"
"นิดนึงอะ ตัดใจนะเว้ยไม่ใช่ตัดกระดาษ"
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"มึงเคยดูหนังฮาวทูทงิ้ มัย้ " เพือ่ นรักยังคงถามต่อ นัน่ ยิง่ สร้างความสงสัย
ให้ผมจนเผลอขมวดคิ้ว
"เคย แล้วไง"
"เขาบอกอะไรที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไปไง ทุกอย่างที่เป็นของเตยอะมันไม่จ�ำเป็น
ส�ำหรับมึงแล้วเว้ย"
"มึงเข้าใจค�ำว่าความทรงจ�ำที่แสนสวยงามมั้ย"
"ถุย เขาได้สวยงามกับมึงมั้ยเหอะ"
"ตราบใดที่เตยยังไม่มีใคร กูว่ายังไงเราก็มีโอกาสรีเทิร์นเว้ย" ถึงมัน
จะเหมือนฝันก็ตาม แต่คนเราย่อมอยู่เพราะความหวังด้วยกันทั้งนั้น
"รอรีเทิรน์ กับคนเก่าทีท่ งิ้ มึง สูไ้ ปหาคนใหม่ดกี ว่าว่ะ" คนพูดส่ายหน้าไปมา
ก่อนหันไปมุง่ มัน่ กับการจัดข้าวของมหาศาลตรงพืน้ โดยไม่หนั มาสนใจไยดีผมอีก
ต่อให้ใครจะว่ายังไงก็ช่าง ความผูกพันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะดูถูกกันง่ายๆ
คบกันมาเป็นปีๆ พอวันหนึง่ ไม่มอี กี ฝ่ายในชีวติ แล้วความรูส้ กึ มันโคตรวูบโหวง
เลย และเชื่อเถอะว่าในช่วงเวลาที่ผมคิดถึงเตย มันก็คงมีสักเสี้ยวหนึ่งที่เธอ
จะคิดถึงผมเช่นกัน
เชื่อสิ...
Toey Arunothai in a relationship with Oooke Pattarapong
จุดความหวังให้ตวั เองไปไม่กวี่ นั ก่อน ทุกอย่างก็เป็นอันดับวูบ ค�ำถามคือ...
ภัทรพงศ์เป็นใคร
ถึงไม่มีน�้ำตา ไม่มีเสียงสะอื้น แต่ใครจะรู้ว่าภายในหัวใจของผมนั้น
ก�ำลังร้องไห้อ๋าๆ อย่างน่าสงสาร
ไม่นึกไม่ฝันว่าเช้าวันหนึ่งที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในวันเปิดเรียนวันแรก ผม
จะถูกระเบิดลูกใหญ่ปาใส่หน้าอย่างจังจนชอกช�้ำและรวดร้าวไปทั้งร่าง มือที่
จับเครือ่ งมือสือ่ สารอยูส่ นั่ เทาไม่หยุด ผมต้องพยายามอย่างมากเพือ่ สะกดกลัน้
อารมณ์ที่ก�ำลังปั่นป่วนเอาไว้ให้เป็นปกติที่สุด
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แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่พยายามมาจะไม่สามารถรอดพ้นสายตา
คนอย่างไอ้เจไปได้
"นายวิศวะของเรา ซึมเป็นส้วมเชียว..."
"กูเปล่า" แต่อกี นิดข้าวกะเพราตรงหน้าก็ใกล้แปรสภาพไปเป็นข้าวคลุก
นำ�้ ตาเต็มที
"บอกแล้วให้ตัดใจ"
"มึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นอะไร"
"เผือ่ มึงลืมนะ กูเป็นเพือ่ นในเฟซบุก๊ ของเตย และก็เห็นเต็มตาแล้วด้วยว่า
เขาคบกับภัทรพงศ์"
"อย่าพูดชื่อนี้ อย่าพูด!"
"ภัทรพงศ์หล่อด้วย"
"ถ้ามึงพูดอีกค�ำตีนกูได้ปลิวแน่" ผมไม่รหู้ รอกว่าความสัมพันธ์ของคนทัง้ คู่
เริ่มที่ตอนไหน และไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร รู้อยู่อย่างเดียวคือความหวังที่ว่า
เราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมอีกครัง้ ได้จบลงแล้ว
"เฮ้ยมึง" มือควายๆ ของเพื่อนซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเอื้อมมาตบบ่าผม
สองสามที สายตาของมันดูจริงจังกว่าทุกครั้งจนผมชะงัก "อย่าไปเสียดาย
คนที่ทิ้งเราดิ ดูปากกูให้ดีนะ"
"อ่าฮะ"
"มูฟออนเว้ย" เสียงทุ้มของเพื่อนดังก้องในโสตประสาท ผลักให้ผมต้อง
เอ่ยทวนค�ำนัน้ ซ�ำ้
"มูฟออน?"
"ใช่"
"มูฟออนแปลว่าอะไรวะ"
"โว้ยยยยยยย แปลว่าตีนมั้งสัด ร�ำคาญ!"
♡
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รุ่นพี่บอกว่าพอขึ้นปีหนึ่งทุกคนก็คงไม่มีเวลาได้เถลไถลไปไหนหรอก
นอกจากเข้าเรียนและท�ำกิจกรรม แต่กว่าจะถึงตอนนัน้ ตารางอันแน่นเอีย้ ดของ
คณะก็ไปยัดกันอยูท่ สี่ ปั ดาห์หน้าโน่น เพือ่ ไม่ให้ผมฟุง้ ซ่านไปซะก่อนไอ้เจนจบ
เพือ่ นซีเ้ ลยอาสาหาวิธปี ลอบใจอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือว่าด้วยการตัดใจและไปต่อ พอดแคสต์ช่องดังที่มี
สารพัดเรือ่ งราวมาเล่าให้ฟงั ก็พอคลายความเศร้าในใจไปได้บา้ ง แต่มนั ก็ไม่ชว่ ยให้
หยุดคิดถึงไปซะทีเดียว ผมลองมาหลายวิธีแล้วไม่เห็นจะมีทางไหนเวิร์กเลย
ท�ำไมการลืมใครสักคนมันถึงไม่งา่ ยเหมือนตอนลืมเนือ้ หาในหนังสือเตรียมสอบ
บ้างวะ
โชคดีทผี่ มมีเพือ่ นคอยช่วยเหลืออยูเ่ สมอ ดังนัน้ ปฏิบตั กิ ารตัดบัวไม่เหลือใย
ตัดใจไม่ให้เหลือเธอจึงเกิดขึน้
วิธีที่หนึ่ง ของที่ไม่จ�ำเป็นต้องทิ้งให้หมด
"ทิ้งไปเลย"
"แต่นี่มันตุ๊กตาที่เตยอุตส่าห์ซื้อให้นะเว้ย แถมได้ในวันเกิดอีก"
"งัน้ ก็เอาไปบริจาค" เกลียดตัวเองว่ะ เพือ่ นอุตส่าห์มาช่วยก็ยงั ลังเลอยูไ่ ด้
"โอเค บริจาคก็ได้ ส่วนดอกไม้..."
"ทิ้ง!"
"รูปคู่ล่ะ"
"เผา"
"เบอร์โทร..."
"ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร เฟซบุ๊ก ไอจีอะไรก็ตามมึงต้องตัดขาดให้หมด
ขืนมัวแต่สอ่ งมึงก็กลับไปคิดถึงเขาอยูด่ ี เพราะงัน้ ตัดไฟตัง้ แต่ตน้ ลมเลยดีกว่า"
ได้ยินประโยคนี้แล้วสะเทือนใจ ไอ้เจมันเย็นชากับแฟนเก่าผมฉิบหาย
"แต่คนเลิกกันมันยังกลับไปเป็นเพื่อนกันได้นะเว้ย"
"โหไอ้เหีย้ เตยไม่ได้อยากเป็นเพือ่ นกับมึงเลย นีเ่ ล่นลบมึงออกจากเฟซ
ตั้งแต่วันแรกๆ ที่เลิกกันมึงก็ยังสาระแนไปแอดเขาต่อ"
"แม่ง"

JittiRain 19

"ดูปากกูให้ดีนะ"
"ดูอีกแล้วเหรอ"
"เออ...มูฟออน" เกลียดค�ำนี้ฉิบหาย
"รู้แล้ว"
"ดีมากมึง ดูปากกูอีกทีนะ"
"พอ!"
จะดูอะไรนักหนา
ช่วงเวลาที่ได้คบใครคนหนึ่งเต็มไปด้วยความทรงจ�ำและของแทนใจ
ปั๊ปปีเ้ ลิฟเกิดขึ้นและผ่านไปไวเหมือนสายลมผ่าน รู้ตัวอีกทีสิ่งที่เคยอินกับมัน
ฉิบหายก็กลายเป็นแค่ของที่อยากโยนทิ้งออกจากชีวิตมากที่สุด
ตัว๋ หนังทีเ่ คยเก็บไว้ ดอกไม้เหีย่ วๆ ซึง่ เต็มไปด้วยฝุน่ การ์ดอวยพรวันเกิด
ลายมุง้ มิง้ ตุก๊ ตาประหลาดทีเ่ มือ่ ก่อนบอกน่ารักฉิบหาย ตอนนีไ้ ด้แต่บน่ อุบว่า
น่ากลัวโคตรๆ ทุกอย่างถูกโยนลงกล่องอย่างไม่ไยดี ก่อนทีเ่ พือ่ นตัวสูงจะจัดการ
ปิดผนึกด้วยเทปหนาแล้วเตะโด่งออกจากห้องในที่สุด
ลาก่อนอรุโณทัย ให้ตายยังไงก็ไม่ขอคบกับผู้หญิงชื่อนี้อีก
วิธีที่สอง ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มาก
นอกจากเจเจแล้ว ผมยังมีเพือ่ นซีอ้ กี คนซึง่ เรียนอยูภ่ าคเดียวกันแถมยัง
พักอยู่ห้องข้างๆ ด้วย มันชื่อเบน เป็นผู้ชายรูปร่างเจ้าเนื้อ ไอ้เนี่ยฮอตสุด
คนติดตามเพียบเพราะมีชอ่ งยูทบู เป็นของตัวเอง คอนเทนต์กส็ ดุ แสนประทับใจ
นัน่ คือการนัง่ แดกของอร่อยให้แฟนคลับดู
ผมนีอ่ งึ้ ไปเลยครับตอนทีเ่ ห็นคนดูคลิปมันเป็นแสน ทัง้ ทีค่ ลิปนัน้ มีเพียง
มันทีน่ งั่ แทะปีกไก่ทอดอย่างเดียว ดูไปก็สดู น�ำ้ ลายไป หิวตามจนต้องวิง่ ลงไป
ซือ้ ไก่ทอดมากินบ้าง
วันนีแ้ หละทีผ่ มจะลืมแม่งทุกอย่าง แล้วจดจ่ออยูก่ บั การกินแหลกเท่านัน้
"สวัสดีครับ ผมเบนจีม้ เี รือ่ งมาเซอร์ไพรส์ทกุ คนอีกแล้ว เพราะวันนีช้ อ่ งเรา
จะมีเพือ่ นมานัง่ กินบะหมีด่ ว้ ยกันเพิม่ อีกสองคน ช่วยแนะน�ำตัวกับทุกคนหน่อยเร็ว"
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ตัง้ กล้องเสร็จก็ถงึ ช่วงทีเ่ ราต้องท�ำการไลฟ์สดลงช่อง อาจมีเก้ๆ กังๆ บ้าง
ส�ำหรับครัง้ แรกแต่ผมก็จะสู้
"สวัสดีครับ ผมชื่อไวน์ครับ"
"ส่วนผมเจเจ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ"
คอมเมนต์ เ ด้ ง ขึ้ น มาระรั ว ราวกั บ ห่าฝน ผมเบิ ก ตากว้ า งพยายาม
อ่านข้อความเหล่านัน้ ดูแต่กพ็ บว่าทุกคนล้วนแต่พดู ถึงไอ้เจนจบกันหมด เบือ่ ว่ะ
มีเพือ่ นหล่อแล้วมันสะเทือนใจ
ไม่พดู พรำ�่ ท�ำเพลงรีบโซ้ยบะหมีโ่ ดยไม่รอสัญญาณเริม่ กินไปมันทัง้ ร้อน
และอร่อย แต่ละคนซัดกันเป็นกะละมัง เรียกได้วา่ ถ้ากระเพาะไม่ครากซะก่อน
เราก็ต้องจัดการให้หมด
"ซูด้ ดด เผ็ดจัดเลยว่ะ" ผมพูดพลางปาดเหงือ่ ออกจากหน้าผาก ตัดภาพ
ไปยังไอ้หน้าหล่อทีส่ ดุ ของกลุม่ ซึง่ บัดนีก้ �ำลังนัง่ ซดซุปในสภาพตาเหลือก ตรงข้าม
กับไอ้เบนทีย่ งั ชิลๆ มีความสุขกับการกินอย่างต่อเนือ่ ง
นีส่ นิ ะข้อดีของการกิน ไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก แค่โฟกัสกับสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้า
ก็พอ
"น�้ำมั้ยวะ" เจนจบถาม ผมจึงไม่ปฏิเสธ พยักหน้ารับอย่างรวดเร็ว
"ไอ้เบน มีน�้ำมั้ย"
"นี่เลย พอดีได้สปอนเซอร์จากร้านหอในมา ขอโชว์แพ็กเกจนิดนึง"
"..."
"นี่ครับ น�้ำใบเตยหอมสดชื่น~"
"เหี้ย!!"
ไอ้ เ จแหกปากร้ อ งลั่ น ขณะที่ ผ มแทบพ่ น เส้ น บะหมี่ อ อกทางจมู ก
น�้ำมีเป็นร้อย เครื่องดื่มมีเป็นล้าน แต่ท�ำไมต้องเป็นน�้ำใบเตย...
เกือบไปแล้ว เกือบลืมว่าเคยมีเธอ สุดท้ายก็คดิ ถึงเพียงเพราะได้ยนิ ชื่อ
แสนคุน้ เคยอีกจนได้
วิธีที่สาม หลีกหนีชีวิตจ�ำเจ
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"กูเจ็บ...เจ็บที่ตรงหัวใจ"
"ดราม่าจัดๆ ปะ! เดี๋ยวกูพาออกไปเจออะไรใหม่ๆ เผื่อช่วยได้บ้าง"
"ไม่ไป" ผมยังคงนอนเหีย่ วอยูบ่ นเตียง เลิกเรียนเสร็จไม่มหี รอกโมเมนต์
ออกไปลัล้ ลาเหมือนเพือ่ นคนอืน่ ผมมันมนุษย์สายห้อง แฮปปี้กบั การท�ำตัวเปือ่ ยๆ
มากกว่า
"กูจะพาไปกินข้าว เร็ว อย่าลีลา ไอ้เบนแชตมาตามเป็นชัว่ โมงแล้วเนีย่ "
จนแล้วจนรอดผมก็ไม่สามารถต้านทานแรงยื้อยุดฉุดกระชากมหาศาล
ของอีกฝ่ายได้ เลยจ�ำใจต้องเดินหัวยุ่งออกไปกินข้าวร้านใหม่ข้างมหา'ลัย
โดยมีเพือ่ นซีท้ �ำหน้าทีค่ อยดูแลทุกอย่างประหนึง่ แม่บงั เกิดเกล้า ส่วนผมเอาแต่
นั่งซึมกะทือหมดอาลัยตายอยากอยู่ตรงเก้าอี้
"เอาไรดีๆ" คนทั้งคู่เปิดสมุดเมนูตรงหน้าพลางถามอย่างกระตือรือร้น
"ข้าวผัดหมูมั้ย"
"ฮือออออออ" ได้ยินเท่านั้นแหละ ผมก็เบะปากเตรียมร้องไห้ทันที
"เป็นอะไรไอ้สัด"
"เตยชอบกินข้าวผัดหมู แต่ตอนนี้ชีวิตกูไม่มีเตยแล้ว"
"ฉิบหาย! งั้นเปลี่ยนเนาะ"
หลังช่วยกันเลือกอาหารและหลบเลี่ยงเมนูที่แฟนเก่าชอบจนแทบหมด
เราก็ได้ข้อสรุปในที่สุด
"ป้าคร้าบ ขอหมูกระเทียมพริกไทยพิเศษสามจานครับ" ไอ้เบนโพล่ง
เสียงดังฟังชัด คนทีอ่ ยูใ่ นชุดผ้ากันเปือ้ นพร้อมตะหลิวเลยหันขวับมามองตาขวาง
"เรียกป้าไม่ขายจ้า!!"
"แง้งงง งัน้ พีส่ าวคร้าบ พวกผมขอหมูกระเทียมสามจานจุกๆ ได้มยั้ ครับ"
"ได้จ้าเด็กๆ" เสียงเปลี่ยนเฉยเลย ไม่นานแม่ค้าสายแซ่บก็หันไปจัดการ
ออเดอร์ทนั ที
"มึงไม่ต้องห่วงนะเว้ย พวกกูจะท�ำให้มึงลืมเตยเอง"
"อือ"
ส่วนทางนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดจากใจเพื่อนถึงเพื่อนเป็นรอบที่ร้อยของวัน
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ด้วยไม่อยากให้มันต้องเหนื่อยเพิ่มเลยแกล้งๆ นั่งฟังพวกมันไปสักหน่อย แม้
ค�ำพูดของทัง้ คูจ่ ะไม่เข้าหูเลยก็ตาม
"เอางี้มั้ย กินข้าวเสร็จไปดูหนังกัน"
"พวกมึงช่วยบอกข้อเสียที่เตยไม่ชอบกูหน่อยสิ" ผมไม่ได้ตอบค�ำถาม
อีกฝ่าย ทว่าเปลี่ยนเป็นถามถึงสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในหัวมาเนิ่นนาน ครู่หนึ่ง
สองหูถงึ ได้ยนิ เสียงถอนหายใจดังออกมาก่อนคุณเจนจบจะตบหลังอัก้ ๆ จนเกือบ
ส�ำลักน�้ำที่ก�ำลังดูดอยู่
"คนหมดใจไปแล้วจะถามหาเหตุผลอะไรวะ ต่อให้มึงดีแค่ไหน ถ้าเขา
ไม่รักมันก็จบ"
"เศร้ากว่าร่ายข้อเสียความยาวสองหน้ากระดาษอีกว่ะ"
"สู้เว้ย"
"ให้กูสู้กับอะไรเหรอ"
"กับตีนกูเนี่ย"
ดีทมี่ ตี นี เพือ่ นกับหมูกระเทียมคอยปลอบใจ ผมเลยอิม่ ท้องแล้วเดินหน้า
ต่อไปได้นิดหน่อย
ทุ่มครึ่งเราเคลื่อนพลกันต่อ
ไอ้เบนเป็นลูกคนมีตังค์ เป็นคนเดียวในกลุ่มเราสามคนที่มีรถยนต์ขับ
เวลาไปไหนมาไหนก็หวังพึง่ มันเนีย่ แหละ อาศัยหารเงินออกค่าน�ำ้ มันแม่งไป
ทว่าพอแทรกตัวเข้ามาในรถ ยังไม่ทนั เลือกซือ้ ตัว๋ หนังจากแอพฯ ในมือถือ
เพลง Moonlight ของวง 92914 ก็ดังขึ้น ท�ำเอาผมนั่งนิ่งน�้ำตาปริ่มคาเบาะ
โดยอัตโนมัติ
"เพลงนี้เพราะมากเว้ย อีกเพลงนึงที่กูชอบนะก็ Okinawa"
"ไวน์ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ" มือของไอ้เจเอือ้ มมาตบบ่าเบาๆ
เหมือนรูง้ าน แต่ไอ้ทไ่ี ม่รเู้ ห็นทีจะเป็นเจ้าของรถซึง่ ก�ำลังฮัมเพลงอย่างเพลิดเพลิน
อยู่เนี่ย
"พวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันวะ"
"เพลงของวงนี้..." ฮึบไว้เว้ย เราจะต้องไม่อ่อนแอ "เป็นวงที่เตยชอบว่ะ
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ฮือออออออ"
"ฉิบหาย งั้นเดี๋ยวกูรีบเปลี่ยนเพลงเลย"
"ให้อภัยกูด้วย กูก�ำลังเฮิร์ต"
สงสารเพื่อนก็สงสารที่ต้องมาเปลี่ยนเพลงหัวหมุน เออะ แต่เหมือน
มันคงอยากแกล้งผมซะมากกว่าเพราะในเพลย์ลิสต์ถัดๆ ไปล้วนอุดมไปด้วย
เพลงของ 92914
...หมดเลย
วิธีที่สี่ ความกลัวอาจช่วยให้คนไม่นึกถึงมันอีก
ผมไม่ได้เทีย่ วสวนสนุกหลายปีแล้ว ครัง้ สุดท้ายก็ตอนทัศนศึกษาช่วง ม.ต้น
เลยมัง้ ไม่คดิ เลยว่าพอวันเสาร์มาถึงผมจะถูกไอ้เพือ่ นสองตัวลากคอมาทีน่ ี่
"มึงคิดซะว่าเตยก็เหมือนกับรถไฟเหาะนี่แหละ น่ากลัวฉิบหาย แต่
ผ่านไปสักพักเดี๋ยวมึงก็ลืมเขาไปเอง"
"จริงเหรอ" ฟังค�ำแนะน�ำของมนุษย์อย่างเจนจบทีไรผมรูส้ กึ หวัน่ ใจแปลกๆ
"ต้องลองว่ะ เวลามึงเล่นนะ ให้นึกถึงหน้าเตยเข้าไว้"
"มาถึงขั้นนี้แล้ว เอาวะ เป็นไงเป็นกัน"
สิบห้านาทีต่อมา ผมจึงได้รู้...
"เตยยยยยยยยย เตยยยยยยยยย"
ผมตะโกนเรียกชื่อแฟนเก่าสุดเสียง
"กรี๊ดดดดดดด เอากูลงป๊ายยยยยยย" ทว่าหนักกว่ากูก็คือเบนและเจ
เพือ่ นรักทีแ่ หกปากร้องลัน่ จนคอแทบแตก
หลายชีวติ ถูกล็อกไว้กบั โรลเลอร์โคสเตอร์ความเร็วสูง มันหมุนควงไปใน
อากาศสามร้อยหกสิบองศา ก่อนจะพาเราพุง่ ทะยานขึน้ ไปยังจุดสูงสุดเพือ่ ทิง้ ดิง่
ลงมาสู่เบื้องล่างอย่างไม่ปรานี รู้ตัวอีกทีผมก็ลงมายืนเกาหัวแกรก ขณะที่
เพื่อนสองคนกอดคอกันอ้วกแตกอ้วกแตนไม่หยุด
สรุปก็คือเตยไม่ได้หายไปไหน แต่ที่หายน่ะคือสติของไอ้เบนกับไอ้เจ
มากกว่า เวทนาจริงๆ
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วิธีที่ห้า ช่างแม่ง
ในหนังสือค�ำคมเคยบอกเอาไว้วา่ 'ถึงความรักจะจากไป แต่ไม่วา่ ยังไง
ความทรงจ�ำก็ยงั คงอยู'่ มันโคตรจริงเลยว่ะ นัน่ เป็นเหตุผลทีว่ า่ เมือ่ สุดท้ายแล้ว
ยังตัดใจไม่ได้ เราก็ตอ้ งช่างแม่งให้หมด ไม่ตอ้ งสรรหาสารพัดวิธมี าท�ำให้ลมื หรอก
แต่เชื่อเถอะว่าสักวันข้างหน้าความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในวันนี้อาจกลายเป็น
เรือ่ งตลกข�ำขันทีส่ ดุ ในชีวติ เลยก็ได้
"ตื่นเต้นว่ะ ท�ำไงดีวะ"
คนตัวสูงลุกลีล้ กุ ลนตัง้ แต่ออกมาจากห้องน�ำ้ มันหยิบเสือ้ ผ้าซึง่ รีดเอาไว้ซะ
เรียบกริบออกมาสวม ผูกเนกไทอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ เรียกได้วา่ กะเดบิวต์ตวั เองด้วย
ลุคสุดปังจนหลายคนต้องมองตาค้าง นึกแล้วก็อยากปารูปทีม่ นั อ้วกแตกเมือ่ วาน
ออกมาโชว์ซะเหลือเกิน
"ขนาดมึงตื่นเต้นนะเนี่ย จัดหนักจัดเต็มอะไรขนาดนั้นวะ"
"วันจับสายรหัสมันก็ตอ้ งหล่อกันหน่อย" ไม่พดู เปล่า แม่งยังยักคิว้ ให้ผม
สองทีดว้ ย
"แค่จับสาย อย่าเยอะ"
"ไอ้ไวน์ มึงคิดดู วันนี้มันคือวันรวมตัวของรุ่นพี่หลายชั้นปีเลยนะเว้ย
จัดหล่อไปซะเต็มที่ขนาดนี้ ต้องได้ใจใครสักคนบ้างแหละ"
"โอเค มันโอเคหมดแหละมึง"
เผื่อใครยังไม่รู้ เพื่อนผมชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าน่ะครับ
"มึงเองก็ตอ้ งเปิดตัวแกรนด์ๆ ด้วย จัดนำ�้ หอมกูหน่อยมัย้ รับรองใครได้ดม
เป็นอันสยบคาอกทุกราย" น�ำ้ หอมหรือยาสลบ ถามก่อน
"ไม่เอา"
พูดยังไม่ทันขาดค�ำมันอัดน�้ำหอมใส่ผมซะฟืดใหญ่ เออว่ะ พอลองดมดู
แล้วก็หอมไม่หยอก โชคดีทเี่ จมันจัดให้คนละกลิน่ กับตัวมันเอง ไม่งนั้ แยกไม่ออก
เลยนะครับว่าใครเป็นใคร อิอิ
ตึ่ง ตึ่ง โป๊ะ!
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ฤกษ์งามยามดีของการจับสายรหัสมาถึงแล้ววว เอาเข้าจริงผมก็ตนื่ เต้น
ไม่ต่างจากไอ้เจเลย
ปีหนึ่งทุกภาควิชานั่งรวมตัวกันอยู่ในห้องกิจกรรม รอบกายห้อมล้อม
ไปด้วยรุน่ พีต่ งั้ แต่ปสี องเป็นต้นไป ทีมสันทนาการท�ำงานอย่างเต็มที่ ร้อง เล่น
เต้นกันสุดชีวิตแม้เวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงประกาศสายรหัสก็ตาม
โดยพีๆ่ จะเรียกปีหนึง่ ออกไปทีละแถวตามภาคและล�ำดับชือ่ ทีเ่ รียงตาม
ตัวอักษร ดังนัน้ หากหวังจะนัง่ ใกล้กบั คนสนิทย่อมเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถท�ำได้
"เชิญน้องๆ ภาคคอมพิวเตอร์แถวต่อไปมาได้เลยค่า"
"วิดวิ่ววววว"
พิธกี รมือโปรกรอกเสียงผ่านไมค์ทา่ มกลางเสียงปรบมือและโห่รอ้ งกึกก้อง
ไปทัง้ ห้อง ไอ้เจคือหนึง่ ในแถวนัน้ แถมยังถูกพูดถึงไม่หยุดเพราะภาพลักษณ์ทดี่ ดู ี
ตัง้ แต่หวั จรดปลายเท้า
ยิง่ ในวินาทีทมี่ นั ล้วงมือลงไปในไหผักกาดดองแล้วพิธกี รประกาศชือ่ พีร่ หัส
ของมันออกมา เสียงหวีดร้องก็ยงิ่ ดังเป็นเท่าทวี
"น้องเจนจบได้พี่รหัสเกียร์ 0439 ค่า"
"ป๊าดดดดด"
ผูห้ ญิงคนหนึง่ วิง่ แหวกออกมาจากกลุม่ นิสติ ปีสอง เธอผมสัน้ ตัดหน้าม้า
ผิวไม่ขาวไม่คล�ำ้ สูงราวร้อยห้าสิบกว่าๆ ดูนา่ รักสุดๆ ตัดภาพไปยังไอ้เจซึง่ ยืนยิม้
จนเหงือกแห้งรออยู่ก่อนแล้วโน่น อยากบอกว่าเก็บอาการหน่อยโว้ย พี่รหัส
ตรงสเป็กมันเป็นบ้า ไม่ตอ้ งเป็นแฟนหรอก แค่ได้เป็นพีน่ อ้ งในสายชีวติ ของมัน
ก็คงคอมพลีตไม่ไหวแล้ว
"แถวต่อไปลุกขึ้นมาเลยค่า"
ดื่มด�่ำกับการจับสายของเพื่อนพักใหญ่ก็มาถึงตาผมแล้วที่ต้องออกไป
เสี่ยงดวงด้วยตัวเอง
เสียงกลองยังคงดังประกอบจังหวะการเดินทุกย่างก้าว จวบจนวินาทีที่
สองเท้ า หยุ ด ยื น กลางห้ อ งกิ จ กรรมอั น กว้ า งขวางที่ บั ด นี้ อั ด แน่นไปด้ ว ย
คนจ�ำนวนมาก ผมก็แทบท�ำตัวไม่ถกู นอกจากยืนนิง่ เหลือบตามองฝ้าเพดาน
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สองหูเงี่ยฟังเสียงรอบข้างไปเรื่อยๆ
"และคนต่อมา ช่วยแนะน�ำตัวหน่อยค่ะ" ในทีส่ ดุ ไมโครโฟนก็ถกู เลือ่ นมา
จ่อถึงปาก
"สวัสดีครับ ผมชื่อวิศวะ ชื่อเก่าคือวรัตม์ เรียกสั้นๆ ว่าไวน์ก็ได้ครับ"
"โอ๊ยยยยยยย" เพือ่ นแม่งพากันปรบมือชอบอกชอบใจใหญ่ คือเป็นอะไร
กันเหรอ ผมว่าผมก็แนะน�ำตัวปกติดอี ยูน่ ะ
"น่ารักจริงๆ งั้นจับสายรหัสได้เลยค่ะ"
ดูเหมือนตอนนี้ทุกคนจะตื่นเต้นกว่าผมอีกนะเนี่ย
กระดาษสีขาวม้วนเล็กๆ ถูกหยิบขึน้ มาส่งให้กบั คนอายุมากกว่า ถึงตรงนี้
ผมเริม่ เข้าใจความรูส้ กึ ตอนเขาประกาศผลนางงามจักรวาลขึน้ มาบ้างแล้ว
"น้องวิศวะได้พี่รหัสเกียร์ 0682 ค่า"
จบประโยคนัน้ เสียงปรบมือทีต่ ามมากลับบางเบาซะเหลือเกิน แถมพีผ่ ม
ก็หายไปไหนไม่รจู้ นเขาต้องประกาศอีกรอบ
"พี่รหัสเกียร์ 0682 อยู่ไหนคะ น้องรออยู่ค่ะ"
"..."
เงียบ หรือว่าผมไม่มีพี่
"พี่รหัสเกียร์..."
"เชร้ดดดดดดด สายรหัสเทวดา"
"โอ้โหไม่หยุดไม่หย่อน โอ้โหหหหห~"
ตามหาตัวอยู่นาน ในที่สุดเขาก็ปรากฏตัว
เห็นพี่หลายคนร้องจนเสียงหลงมันเลยอดสงสัยไม่ได้ ทว่าในจังหวะที่
ร่างสูงของใครคนหนึ่งเดินแหวกฝูงชนออกมาพร้อมกับมาลัยดอกดาวเรือง
พวงยักษ์ ความคิดทุกอย่างในหัวก็ตีกันวุ่นวายไปหมด
เฮ้ย คนเราจ�ำเป็นต้องดูดีขนาดนี้เลยเหรอวะถามจริง พี่เขาตัวสูงมาก
สวมช็อปวิศวะสีกรมท่ากับกางเกงยีนเข่าขาด ใบหน้าคมเข้มติดเย็นชา สายตา
จดจ้องมายังผมไม่มหี ลบ ดูทงั้ น่าเกรงขามและน่ากลัวอยูใ่ นที มองปราดเดียว
รู้เลยว่าคงเป็นคนดังของคณะแน่ๆ แต่จะดังในด้านไหนนั้นคงเป็นอีกเรื่อง
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"หวัดดี พี่ชื่อโยธา เรียนโยธา" วินาทีที่เขามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแล้ว
เอ่ยด้วยเสียงทุ้มต�่ำ สาบานได้ว่าใครได้ฟังคงต้องมีตายกันไปข้าง
ดีตั้งแต่หน้ายันเสียง โลกโคตรไม่ยุติธรรม
"เอ่อ...ผมชือ่ ไวน์ พีจ่ ะเรียกไวน์ วิศวะ หรือวรัตม์กไ็ ด้ เรียนภาคคอมฯ ครับ"
กว่าจะหาลิน้ ตัวเองเจอก็นานเหมือนกัน
"ดีใจที่มาอยู่ในสายเดียวกันนะ"
ตอนพูดว่าดีใจพีไ่ ด้สงั เกตหน้าตัวเองมัย้ สีหน้าโคตรเบือ่ หน่ายในชีวติ สุดๆ
"ดีใจเหมือนกันครับ" ฉีกยิม้ นิดนึง จากนัน้ พีร่ หัสป้ายแดงก็จัดการหยิบ
พวงมาลัยดอกดาวเรืองในมือออกมาคล้องคอพลางเอ่ยส่งท้ายก่อนแยกย้าย
กลับแถว
หากเป็นพีค่ นอืน่ เท่าทีฟ่ งั มักจะได้ยนิ ประโยค 'เดีย๋ วเราเจอกันหลังเลิกแถว
นะ' หรือไม่ก็ 'ฝากเนือ้ ฝากตัวด้วยนะ' อะไรท�ำนองนัน้ ทว่าพีโ่ ยธาแอดวานซ์กว่า
ตรงทีย่ งั คงตีหน้านิง่ พร้อมเปิดปากบอกเสียงเรียบว่า...
"เดี๋ยวโดดแถวเลย ไปกินข้าวกัน"
โอยยยยยยย พี่เป็นคนยังไงกันวะเนี่ย
"จะดีเหรอครับ"
"ดีดิ เดี๋ยวเจอกันนะ น้องวิศรุตม์"
"เอ่อ...พี่"
"..."
"ผมชื่อวิศวะครับ"
นี่แกจ�ำอะไรเกี่ยวกับผมได้บ้างวะ บ้าจริง!
♡
ปากบอกให้โดดแต่เอาเข้าจริงเขาก็ขอให้ผมอยูจ่ นจบกิจกรรมนัน่ แหละ
จะมีแค่บางจังหวะเท่านั้นที่ถูกลากคอออกไปท�ำความรู้จักกับพี่ปสี ูง
สายรหัสเทวดาเป็นสายที่น่ารักโคตรๆ อบอุ่นและค่อนข้างซับซ้อน
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เท่าทีเ่ ห็นแม้รนุ่ พีบ่ างคนจะจบไปแล้วแต่กย็ งั แวะเวียนมาดูแลคนในสายอยูเ่ สมอ
ดังนั้นผมเลยได้รู้จักกับพี่เจต แกเป็นแฟนกับหนึ่งในสายรหัสซึ่งอยู่ปสี ี่อย่าง
พีญ
่ ปี่ นุ่ ส่วนพีบ่ ณ
ั ฑิตซึง่ เตรียมรับปริญญาในปีนอี้ ย่างพีอ่ าร์คก็ดนั เป็นแฟนกับ
พีอ่ าร์มทีอ่ ยูป่ สี าม
ผมถึงได้บอกไงว่ามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันสุดๆ
ส่วนพี่โยธา เขาบอกว่าตัวเองน่าจะเป็นคนเย็นชาที่สุดในสาย โล่งอก
ไปที เพราะถ้ามีคนเย็นชากว่านี้ผมคงท�ำตัวไม่ถูกไปพักใหญ่
ด้วยวันนี้รุ่นพี่ปีสูงไม่สามารถไปนั่งกินข้าวเลี้ยงสายด้วยกันได้ เลย
หาโอกาสแวะเอาของเทกมากมายมาให้ผมเป็นการรับขวัญ กว่าจะกลับเข้าไปใน
ห้องอีกทีกจิ กรรมจับสายรหัสก็จบลงแล้ว ทุกคนแยกย้ายทางใครทางมัน ส่วน
ผมติดสอยห้อยตามพีร่ หัสมายังร้านอาหารญีป่ นุ่ แถวมหา'ลัยเพือ่ ท�ำความรูจ้ กั กัน
ให้มากขึ้น
"อยากกินอะไรเลือกได้เลยนะ เดี๋ยวพี่ขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บ"
"ได้คร้าบบบ" สมุดเมนูถกู เปิดพลิกไปพลิกมาอยูห่ ลายรอบ สุดท้ายก็เลือก
มาได้หนึง่ เมนู รอก็แต่พโี่ ยธาเท่านัน้ ว่าจะกลับมาเลือกของตัวเองเมือ่ ไหร่
ใครจะคิดว่าเมื่อคนตัวสูงกลับเข้ามาภายในร้าน เขาจะตรงดิ่งไปนั่ง
โต๊ะตัวอื่นโดยไม่บอกกล่าวอะไรกันสักค�ำ เล่นเอาผมเกาหัวงงไปเลย
หลายนาทีผ่านไปพี่โยธาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเดินกลับมาหา หน�ำซ�้ำ
ยังนั่งเปิดดูรายการอาหารเพียงล�ำพัง ผมเลยรวบรวมความกล้าเดินไปหาเขา
ด้วยตัวเอง เพราะกลัวเจ้าตัวจะลืมว่าได้พาน้องอย่างผมมาที่ร้านด้วยอีกคน
"เราย้ายโต๊ะกันเหรอครับ" ไม่รอฟังค�ำตอบ ผมก็หย่อนสะโพกนั่งลง
บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอีกฝ่ายซะแล้ว
เจ้าของใบหน้าคมละสายตาจากรายการอาหารตรงหน้า จ้องมองผม
แน่นิ่ง นานเหมือนกันกว่าจะได้รับการตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉย
"อือ..."
"ผมเลือกเมนูได้แล้ว"
"อยากกินอะไร"
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"ข้าวแกงกะหรี่กับน�้ำเปล่าก็พอครับ"
"อิ่มเหรอ สั่งมาอีกก็ได้" สั่งอีกก็แพงอะดิ แล้วดูราคาอาหาร ไม่ค่อย
อ่อนโยนต่อใจเท่าไหร่ แต่ในเมื่อเขาพูดแล้วจะไม่สั่งก็ดูเป็นการหักหน้ากัน
เกินไป
"งั้นผมขอไก่คาราโอเกะเพิ่มอีกหนึ่งชุดครับ"
"โห ได้ยนิ แล้วกูแทบเดินไปคว้าไมค์มาร้องเพลง ไก่คาระอาเกะมัย้ น้อง"
"นั่นแหละครับ"
ครัง้ แรกเลยมัง้ ทีเ่ พิง่ เห็นว่าพีโ่ ยธายิม้ เป็น ความจริงจะบอกว่าแกก�ำลัง
พยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลุดหัวเราะออกมาซะมากกว่า
"ไก่มันได้ไม่กี่ชิ้นเอง สั่งเพิ่มอีกดิ หรือจะให้กูสั่ง" วินาทีที่คนตรงหน้า
ช้อนตามอง ค�ำพูดทุกอย่างที่คิดเอาไว้ก็เหมือนถูกดีดหายไปจากสารบบ
เคยมีคนบอกมัย้ ว่าอย่าท�ำแบบนีก้ บั ใคร หัวใจคนมองแม่งล้มเหลวได้เลยนะเว้ย
"พะ...พี่สั่งได้เลยครับ"
"งั้นเทมปุระมั้ย แพ้กุ้งปะ"
ผมส่ายหัวไปมา จากนั้นพี่โยธาก็จัดหนักจัดเต็มสั่งอาหารมาเยอะ
แบบจุกๆ จนผมอดหลุดปากโอดครวญไม่ได้ สั่งเยอะผมก็จ่ายเยอะดิพี่
"พี่อย่าเพิ่งสั่งเยอะ แบบนี้จะกินหมดได้ไง"
"มื้อนี้กูเลี้ยง"
บร๊ะ! ได้ยินแล้วผมกลับค�ำพูดแทบไม่ทัน
"คือจริงๆ แล้วอาหารมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเนอะ สั่งมาอีกได้ครับ"
"กวนตีนนะเนี่ย"
"ผมเปล่า"
"แล้วนี่ง่วงเหรอ เห็นตาตกๆ" หน้ากูเป็นแบบนี้อยู่แล้วไอ้พี่เหี้ย
"ไม่ใช่"
"ไม่ง่วงก็ดี ร้านนี้นะอาหารอร่อยมาก แอร์ก็เย็น ที่ส�ำคัญไม่มียุงด้วย"
"ครับ"
"คราวหลังไม่ตอ้ งฉีดยากันยุงมาก็ได้นะ" ผมท�ำหน้างง เขาเลยขยายความ
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เพิม่ "น้องฉีดยากันยุงมาด้วยหนิ กลิน่ ตะไคร้ใช่มยั้ " พีเ่ ล่นเอาน�ำ้ หอมราคาแพง
ของไอ้เจดูไร้คา่ ไปเลย โยธา...นายท�ำให้เราดูแย่
"มันเป็นน�้ำหอมน่ะครับ ไม่ใช่ตะไคร้"
"อ้าวเหรอ รับเมนูเพิ่มหน่อยคร้าบ" จากนั้นเขาก็แปลงร่างเป็นมนุษย์
หน้ามึน รีบเปลี่ยนเรื่องทันที
ใจจริงอยากแร็พด่าฉิบหาย ทว่าท�ำได้เพียงคิดในใจ ต่างคนต่างเงียบกันได้
ไม่เท่าไหร่ คนที่เดินมาประชิดโต๊ะก็เป็นฝ่ายท�ำลายความเงียบลง แต่แทนที่
คนตรงหน้าจะเป็นพนักงานอย่างใจคิด ผมกลับต้องขยี้ตาสองถึงสามครั้ง
เพือ่ พิสจู น์ให้ชดั ๆ ว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดไป
พี่โยธา!!
คนที่ยืนอยู่ก็ใช่ ไอ้ท่ีนั่งอยู่นี่ก็ใช่ ฝาแฝดเหรอ เฮ้ย สับสนไปหมดแล้ว
โว้ยยยยยยย
"นีม่ งึ ก�ำลังเล่นเกมหลอกน้องรหัสกูอยูเ่ หรอ" คนทีเ่ พิง่ มาถึงเริม่ ประเด็น
ส่วนผมยังคงนั่งเงียบ หันมองคนทั้งคู่สลับกันไปมา
"กูไม่ได้ท�ำอะไรเลย น้องมึงเดินมาหากูที่โต๊ะเอง"
"ไวน์" จากนั้นชื่อของผมก็ถูกเรียก
"พี่โยธาเหรอครับ" ผมเงยหน้ามองคนที่ยืนอยู่ จากนั้นเขาจึงครางรับ
ในล�ำคอ
"อือ"
"อ้าว ถ้าพี่คือโยธา แล้วนี่..."
"น้องชายฝาแฝดพี่เอง"
"..."
"ชื่อไฟฟ้า"
ช้างฟาด~ กูคุยกับคนแปลกหน้าได้ไงวะตั้งนานสองนาน
"สวัสดีครับพี่ไฟฟ้า ผมชื่อไวน์" การแนะน�ำตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความจริงชวนอึง้ ในวันนีก้ ค็ อื ไฟฟ้าเหมือนกับโยธามากจนน่าตกใจ แถม
เสียงถ้าไม่สงั เกตหรือฟังให้ดๆี คงแยกไม่ออก ยิง่ ทัง้ คูเ่ ล่นแต่งตัวมาเหมือนกัน
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แบบเป๊ะๆ ใครไม่งงก็บ้าแล้วครับ ซึ่งไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงนิสัยที่ดูจะคล้ายกันมากด้วย
หล่อ นิ่ง เย็นชา แต่ก็แอบมีบางครั้งที่เผลอหลุดยิ้มออกมาเล็กน้อย
ให้เป็นเสน่ห์
"หวัดดีครับน้องไวน์ ความจริงกูไม่ได้ตั้งใจหลอกมึงนะ แค่ไม่ได้บอก
ความจริงเฉยๆ"
"ก็เหมือนหลอกนั่นแหละ ท�ำไมไม่บอกผมก่อน"
"เฮ้ยอย่างอนกันดิ อะกรุ๊งกริ๊งๆ~"
กรุ๊งกริ๊งพ่อง!
โทษที ที่คิดอยู่ในหัวเมื่อกี้น่ะขอโยนทิ้งทั้งหมดเลย ไหนวะความนิ่ง
และเย็นชา พอเห็นเจ้าตัวแลบลิน้ ปลิน้ ตา ขยับตัวดุก๊ ดิก๊ อยูต่ รงหน้าผมก็แทบ
ไปไม่เป็น
"น้องมึงมึนไปแล้วว่ะโยธา ให้มนั นัง่ นีแ่ หละ ขอเวลาปรับความเข้าใจกัน
หน่อย"
พี่โยธาไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่ดึงเก้าอี้ข้างตัวผมออกก่อนทิ้งตัวลงนั่ง
เราสั่งอาหารเพิ่มอีกเล็กน้อยก่อนน้องรหัสของพี่ไฟฟ้าจะตามมาในสภาพ
กระหืดกระหอบ
เพือ่ นคนนีผ้ มไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน อย่างว่าคณะเราคนเยอะ จะให้รจู้ กั
ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ เธอเป็นผูห้ ญิงตัวสูงโปร่ง ผมหยิกยาว และบุคลิกคูลๆ
แบบฮิปสเตอร์ พอได้แนะน�ำตัวกันแล้วเลยรูว้ า่ อีกฝ่ายชือ่ ปิน่
อาหารทยอยเสิร์ฟจนเต็มโต๊ะ ช่วงเวลานี้แหละที่ทุกคนได้คุยกันอย่าง
เต็มที่ ส่วนผมยังคงนั่งเงียบ ลอบสังเกตสองพี่น้องฝาแฝดเป็นครั้งคราวเพื่อหา
ความต่างของคนทัง้ คู่
อย่างแรกเลยทีเ่ ห็นได้ชดั คือนิสยั ซึง่ ต่างกันสุดขัว้ พอเปิดเผยตัวตนจริงๆ
บุคลิกของพี่ไฟฟ้าแม่งยิ่งไม่เหมือนตอนแรกที่แสดงออกมาเลยเว้ย
ดูจะสดใสร่าเริงจนเข้าขั้นใกล้บ้าซะมากกว่า
"มองหน้าพีท่ �ำไมครับน้องไวน์" ร่างกายสะดุง้ โหยง ความคิดหลุดจากภวังค์
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กลับมายังคนตรงหน้าอีกครัง้ ผมล่ะเกลียดไอ้พไี่ ฟฟ้าเวลาแทนตัวเองว่าพีฉ่ บิ
กระแดะสุดๆ
"เปล่ามองครับ"
"ก็เห็นอยูว่ า่ มอง ก�ำลังแยกหน้ากูกบั ไอ้โยธาอยูห่ รือไง" รูด้ ว้ ยว่ะ "นีเ่ ดีย๋ วจะ
สาธยายให้ฟงั เป็นข้อๆ"
"ว่ามาเลยครับ"
"กูสูงต่างจากมันสองเซ็นต์"
"สองเซ็นต์? พูดไปใครจะแยกออก ผมคนนะเว้ยไม่ใช่สายวัด"
"งั้นทรงผมแล้วกัน สังเกตมั้ยว่าต่างกันอยู่"
"อ๋อ ผมพี่โยธาดูนุ่มๆ ส่วนของพี่ดูแข็งกระด้างนิดนึง"
"เดี๊ยะมึง"
"ขอโทษคร้าบ" แม่บอกว่าขอโทษแล้วจะรอดทุกอย่าง
"แต่ถ้าพูดถึงนิสัยมึงคงพอแยกออก ไอ้โยธาชอบท�ำหน้ามึน เย็นชา
เงียบ นิ่ง ไร้อารมณ์ คนในคณะเลยเรียกมันว่ามนุษย์มืดมนของภาคไง"
"หูววววว พี่รหัสผมสายดาร์กว่ะ"
"หล่อ นิสัยดี เปย์คล่อง เอาใจเก่ง"
"นี่ข้อดีนะเนี่ย"
"ดีเหรอ แต่กูไม่ได้หมายถึงโยธานะ หมายถึงตัวกูเนี่ย"
เอิ่ม ขอเวลาไปคายไก่หน่อยได้มั้ย
"คนอะไรวะชมตัวเองก็ได้ด้วย"
"ท�ำใจเถอะ ไอ้ไฟฟ้ามันขีห้ ลงตัวเอง" ในทีส่ ดุ คนเคียงข้างซึง่ เงียบอยูน่ าน
ก็เอ่ยแทรกบทสนทนาของเรา แม้พโี่ ยธาจะท�ำหน้าเหม็นเบือ่ เต็มทน แต่คดิ ว่า
เขาคงชินกับมันซะแล้ว มีแต่กูเนี่ยแหละที่ไม่ชิน
"มองจากดาวยูเรนัสยังรูเ้ ลยครับ" ผมส�ำทับไปอีกต่อหนึง่ คนถูกพาดพิง
เลยรีบสวนกลับทันควัน
"ทีมึงล่ะ มองจากวงแหวนดาวเสาร์กูยังรู้เลยว่าพูดไม่รู้เรื่อง"
อ้าว...อ้าว
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"ท�ำปากเผยอใส่พี่ท�ำไมครับ แช่งกันเหรอ"
อ้าว...อ้าว
"เรื่องของผมดิ"
"เคๆ ว่าแต่ไก่คาราโอเกะอร่อยมั้ย"
"เฮ้ยหาเรื่องเหรอ"
"ยั่วโมโหง่ายจังวะ สนุกดีว่ะ"
ใครสนุกไปกับมึง กูเห็นแม่งบันเทิงอยู่คนเดียว
ทว่ า ผมก็ ต ้ อ งพยายามกั ก เก็ บ อารมณ์ คุ ก รุ ่ น เหล่ า นั้ น เอาไว้ อย่าง
สุดความสามารถ แม้ระหว่างการร่วมโต๊ะจะถูกอีกฝ่ายกวนประสาททุกสิบวินาที
ก็ตาม กว่าจะกินเสร็จ จ่ายตังค์ กูกแ็ ทบขอตัวลากลับไปอัดพาราทีห่ อ้ งสักเม็ด
ติดอยู่อย่างเดียวคือยังกลับไม่ได้
สองพีน่ อ้ งเขายังเถียงกันเรือ่ งเงินอยู่ ต่างคนต่างแย่งกันจ่าย โอ๊ย ชีวติ ผม
กับพีน่ อ้ งในบ้านท�ำไมไม่เป็นอย่างนีบ้ า้ งนะ กว่าจะเคลียร์กนั เสร็จเวลาปาไปโน่น
เกือบบ่ายสาม
"น้องรหัสกูกลับกับแฟน เหงาเลย ขอไปส่งน้องมึงได้มั้ย"
"เสือก"
ปิน่ กลับไปก่อนแล้วเลยเหลือเราสามหน่อ ในใจได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้
ไอ้พไี่ ฟฟ้าไปส่งผมเลย ประสาทจะแดกเอาครับ แต่ดเู หมือนโชคจะไม่เข้าข้าง
คนอย่างไอ้ไวน์ซะนี่ เมื่อเสียงเรียกเข้าจากมือถือของพี่โยธาดังขัดจังหวะ แค่
เขาก้มหน้ามองจอ แฝดคนน้องก็เอ่ยอย่างรู้ทัน
"นั่นไง เมียโทรตามละ"
"..."
"เอาน่า เดี๋ยวกูไปส่งน้องมึงให้ กูคนไม่มีภาระ"
"ไวน์" นั่นไง พี่รหัสผมต้องทิ้งระเบิดเอาไว้แน่ๆ
"ครับ"
"อยากกลับกับใคร" ชีวติ ต้องเลือกอีกแล้วเหรอ ซึง่ ถ้าใครสนิทกันมากๆ
ย่อมรูด้ วี า่ ผมตัดสินใจเลือกอะไรแทบไม่ได้เลย
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"ผม..."
มองซ้ายก็คนมืดมน มองขวาก็คนเป็นบ้า นี่กูไปท�ำกรรมหนักอะไรไว้
หรือเปล่าเนีย่ ถึงต้องมายืนอยูใ่ นจุดนี้ แถมโทรศัพท์ยงั คงแผดเสียงร้องไม่หยุด
เพราะดูเหมือนเจ้าของเครื่องจะรอค�ำตอบจากผมอยู่
เมือ่ กีไ้ ด้ยนิ ว่าแฟนเขาโทรมา ผมทีเ่ ป็นคนดีมเี หรอจะไปขัดขวางความรัก
ของคนทัง้ คูไ่ ด้ ดังนัน้ หากต้องเลือกมันก็คงมีแค่ชอื่ เดียวทีเ่ หลืออยู่
"ผมอยากกลับกับพี่ไฟฟ้าครับ"
"โอเค" แฝดพีต่ อบกลับสัน้ ๆ ส่วนคนน้องเอือ้ มมือมาหยิกแก้มผมพลาง
ยักย้ายส่ายสะโพกไม่หยุด
"ไอ้ต้าวน้องไวน์น่ารักที่ฉุด"
ใครก็ได้เอามันไปเก็บทีดิ ร�ำคาญ
ตกลงกันเสร็จพี่รหัสผมก็รีบเผ่นเอาตัวรอดไปก่อนแล้ว ส่วนเราสองคน
พากันเดินกลับไปยังรถยนต์ซง่ึ จอดห่างจากร้านประมาณหนึง่ เดีย๋ วถึงหอผมก็คง
ได้พกั แล้วล่ะ
"พี่ไฟฟ้า ผมมีค�ำถามอยากถามพี่"
"ว่ามาสิ"
"ท�ำไมพี่ถึงอยากไปส่งผมล่ะ"
"ก็อยากดูแล"
โห ขืนพูดประโยคนีก้ บั คนอืน่ ต้องมีคนตกหลุมพรางอีกเป็นเบือแน่ๆ ดีท่ี
ผมไม่ใช่คนประเภทหลงคารมอะไรง่ายๆ ขนาดนัน้ ไม่วา่ จะจากใครก็ตาม
"ขอบคุณนะครับ"
"ไม่เป็นไร กูเต็มใจ ไปเถอะ แต่กจู อดรถไกลหน่อยนะ มันไม่มที จี่ อดว่ะ"
"ไม่เป็นไรเลย"
ทว่าจากร้านอาหารไปจนถึงรถยนต์ของเขาทีก่ นิ ระยะทางเพียงแค่รอ้ ยเมตร
มันกลับเกิดเรือ่ งราวมหาศาลทีผ่ มไม่เคยคาดคิดมาก่อน และไม่คดิ ด้วยซำ�้ ว่า
มันจะเกิดขึน้
"อ้าวหยี ท�ำไรอะ"
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"รถเราเสียน่ะไฟฟ้า ก�ำลังรอเพื่อนมารับอยู่"
"งั้นไปด้วยกันสิ เดี๋ยวไปส่ง"
"ได้เหรอ เราเกรงใจ"
"เพื่อนกันทั้งนั้น มาดิ"
"เรารบกวนหน่อยน้า" บทสนทนาเกิดขึน้ อย่างปุบปับ จูๆ่ ก็มเี พือ่ นร่วมทาง
สุดสวยติดสอยห้อยตามมาด้วยซะงั้น แต่เท่านี้ยังไม่จบ เดินต่อไปอีกหน่อย
เราก็มเี พือ่ นร่วมทางเพิม่ มาอีกคนอย่างงงๆ
"ไอ้สัดคิม จะเดินไปไหนวะ"
"กูทะเลาะกับเมีย แม่งคว้ารถไปแล้วทิ้งกูไว้เนี่ย โมโหฉิบหาย"
"เฮ้ยเดี๋ยวกูไปส่ง"
"กูรบกวนมึงหลายทีแล้วนะไอ้ไฟ เดี๋ยวกูเรียกแกร็บเอง"
"จะเรียกท�ำไมให้เสียเวลาวะ รถกูกว้าง มาด้วยกันเถอะ"
"เอางั้นเหรอ โอเคๆ ขอบคุณมาก"
ยัง...ยังไม่หมด รวมพลได้อีกหน่อยแล้วก็เจอเข้าให้
"เหมียว ให้ช่วยมั้ย นี่ก�ำลังจะไปไหน"
ไอ้เหีย้ พีไ่ ฟฟ้า กูเกลียดทีม่ งึ ชอบไปทักเขานีแ่ หละ คือถามหน่อยเถอะว่า
นัน่ รถส่วนบุคคลหรือยานพาหนะเพือ่ การกุศลกันแน่ รับทัง้ งานราษฎร์งานหลวง
เลยวุ้ย
"เราก�ำลังจะขนกลองไปไว้ที่กองกิจฯ"
"ขนไปยังไง"
"มอเตอร์ไซค์ดิ"
"ล�ำบากว่ะ ไปรถเราได้ รถเรากว้าง"
กูให้พี่มึงพูดใหม่!
ให้พูดใหม่อีกที! รถยังกว้างอยู่มั้ย
"ขอบคุณมากไฟฟ้า งัน้ เราพาเพือ่ นไปด้วยได้ปะ มันต้องขนไดคัตไปด้วยอะ"
"มาเลยๆ รถกว้างจริง"
และเมือ่ ทุกชีวติ ฟันฝ่ามาจนถึงรถยนต์สดี �ำคันหนึง่ ผมก็ได้รคู้ วามจริงว่า...
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รถพี่ไม่ได้กว้างอย่างที่บอกเล้ยยยยยยยยยยย
ห้าชีวติ ทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน แถมยังมีกลองและป้ายไดคัตยัดอยูด่ า้ นหลัง
ด้วยอีก แค่นกึ สภาพตัวเองตอนอัดอยูใ่ นรถนำ�้ ตาก็แทบหลัง่ รินพรากๆ อเนจอนาถ
เหลือเกิน นีใ่ ช่มยั้ ค�ำพูดทีบ่ อกว่า 'อยากดูแล' ของพีม่ งึ
รูซ้ งึ้ ในตอนนี้ เขาไม่ได้อยากดูแลแค่ผมหรอก แต่แม่งอยากดูแลคนทัง้ โลก
นีถ่ า้ จักรวาลมีสงิ่ มีชวี ติ อืน่ ๆ อีกมันคงอาสาออกไปช่วยเขาหมดแล้ว
โอเค ผมเริม่ แยกออกแล้วว่าไฟฟ้ากับโยธาต่างกันยังไง เรือ่ งความใจดี
ใจกว้าง จิตการกุศลก็คงต้องยอมเขา ยอมจริงๆ ห้าชีวติ ...แต่ละคนไม่รจู้ กั กันเลย
ทว่ามีสายใยหนึ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่เพราะทุกคนล้วนรู้จักผู้ชายคนเดียวกัน ซึ่ง
มันก�ำลังยิม้ หน้าแป้นนัง่ หลังพวงมาลัยอยูต่ อนนีไ้ ง
ถึงอรุโณทัย...
เธอรู้มั้ยว่าวันนี้เราเจอคนที่ช่วยท�ำให้เราลืมเธอได้แล้วนะ
เพราะต่อจากนี้ในความรู้สึกของผู้ชายที่ชื่อวิศวะอย่างผม คงจดจ�ำ
ได้เพียง...ใบหน้าของเขา เสียงของเขา รอยยิ้ม และความใจดีของเขา ต่อให้
เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็คงไม่มีวันลืม คนคนนั้นมีชื่อว่า
...ไฟฟ้า
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