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มาถึงเรื่องราวของแฝดคนน้องอย่าง 'ไฟฟ้า' ที่เคยมีบทบาทสำาคัญในเรื่อง 

วิศวกรรณโยธากันแล้ว คร้ังนี้ JittiRain ส่งเขามารับบทพระเอกซะด้วย ดังน้ัน 

รับรองได้เลยค่ะว่าความป่วนประสาทจัดเต็มไม่เสียชื่อนายไฟฟ้าแน่นอน

เมื่อคนเฟรนด์ลี่และเป็นที่รู้จักของคนท้ังมหา'ลัยโดนโลกเหว่ียงให้มาพบกับ  

'ไอ้ต้าวน้องไวน์' มนุษย์ห้องแสนจดืชดืทีม่เีป้าหมายสงูสดุว่าจะเกาะพ่อแม่กินไปวันๆ  

การเรียนรู้กันและกันของคนสองคนที่ตรงข้ามกันอย่างสุดขั้วจึงเริ่มข้ึน...คนหน่ึง 

เป็นมิตรกับคนทั้งโลก มีคนรู้จักอยู่ทุกซอกซอย ส่วนอีกคนเป็นพวกติดห้องข้ันสุด  

ตารางชีวิตมีแค่ไปเรียนและกลับบ้านเท่าน้ัน ความแตกต่างของท้ังคู่จะหาจุดร่วม 

ที่พอดีกันได้หรือไม่ ติดตามได้ในวิศวะกับไฟฟ้า เร่ืองยาวเรื่องสุดท้ายของเซ็ต 

Engineer Cute Boy ค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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"ก่อนเข้าห้องสมัภาษณ์ พ่ีขอความร่วมมอืจากน้องๆ ทีน่ั่งรออยู่ด้านนอก 

ให้รกัษาความสงบด้วยนะคะ หากอยากทำาความรูจ้กักันก็ขอให้ลดเสยีงลงนิดนึง  

จะได้ไม่รบกวนเพ่ือนทีอ่ยู่ข้างในค่ะ"

จบคำาขอของรุน่พ่ี เดก็ในชดุนักเรยีน ม.ปลาย ท่ีน่ังหน้าสลอนอยู่บรเิวณน้ี 

ต่างพร้อมใจกันลดเสยีงลงอย่างว่าง่าย

โชคดีที่ก่อนย้ายสังขารมาน่ังรอหน้าห้องสัมภาษณ์ ผมมีเวลาได้ทำา 

ความรู้จักกับเพื่อนใหม่บ้างแล้ว ทว่ากลับมีคนหนึ่งที่พิเศษกว่าใครเพื่อน

มนัชือ่วรตัม์ เป็นมนุษย์จดืชดื ชวิีตประจำาวนัคือเรียนเสรจ็มกักลบับ้านทันที 

มนัเป็นคนไม่ค่อยเดด็ขาด โลเล ทำาอะไรด้วยตัวเองแทบไม่เป็นเพราะมท่ีีบ้าน 

คอยดแูลให้ตลอด ไม่เคยซกัผ้า ไม่เคยรดีผ้า ไม่เคยล้างจานหรอืทำากับข้าว แม้แต่ 

เมนงู่ายๆ อย่างไข่เจยีวกยั็งเป็นเมนูท่ีตวัมนัเองไม่มปัีญญาจะทำาให้อร่อยได้

วรัตม์มีพ่ีน ้องสี่คน ปัจจุบันยังคงเป็นคนโหลยโท่ยท่ีสุดของบ้าน  

มีเป้าหมายสูงสุดคือการเกาะพ่อแม่กินไปวันๆ จนกว่าจะตาย นอกจากน้ี 

มันยังเพิ่งโดนหญิงทิ้งไปไม่ถึงหนึ่งเดือน

ถ้าคณุคดิว่าชีวิตของคนคนน้ีบดัซบแล้ว ผมอยากบอกว่ามนัยังมเีรือ่งที่

หนักหนากว่านั้นอีก เพราะไอ้วรัตม์ที่เพิ่งพูดถึงคนนั้นน่ะ

...คือผมเอง

"โอ้โหสภาพ ไม่ทราบว่าคุณวรัตม์ยังมีชีวิตอยู่หรือเน่าเป่ือยพร้อม 

00
ใครไม่โทร อินโทร
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ย่อยสลายแล้วครับ"

เสียงทุ้มติดแหบที่แสนคุ้นเคยดังแหวกอากาศ ความเงียบซึ่งปกคลุม 

ในตอนแรกถูกทำาลายลงหลงัใครคนหน่ึงหย่อนก้นลงบนเก้าอีด้้านข้างซึง่ยังคง

ว่างอยู่ มลพิษทางเสียงนั้นส่งผลให้ผมพ่นลมหายใจอย่างฮึดฮัด ก่อนหันไป 

สบตากับอกีฝ่ายอย่างอ่อนใจ

นอกจากตวัผมทีใ่ครต่างคดิว่าเป็นคนไม่ธรรมดาเข้าข้ันแปลกประหลาด

แล้ว ข้างกายก็ยังมีเพื่อนสนิทที่นิสัยบ้าๆ บอๆ ด้วยอีกหนึ่งคน

"แล้วศพบ้านมึงพูดได้เหรอ" ผมตอบกลับเป็นเสียงกระซิบ อยาก 

รักษามารยาทด้วยนะ แต่อารมณ์อยากด่าก็มีมากพอๆ กัน

จำาได้ว่าครั้งล่าสุดที่เจอหน้าก็เมื่อต้นเดือนท่ีผ่านมา เรานัดรวมตัวกับ 

เพ่ือนอกีหลายคนเพ่ือดปูระกาศผลสอบเข้ามหา'ลยัอย่างพร้อมหน้า หลงัจากรูว่้า 

ทุกคนมีที่เรียนแล้วก็พากันแยกย้ายไปใช้ชีวิตลั้ลลาช่วงปิดเทอมอย่างเต็มท่ี 

กระท่ังผมกับมนัได้กลบัมาเจอกันอกีครัง้ในวันน้ี

"เห็นยังปากดแีบบน้ีกูก็ใจชืน้ ไม่เจอกันแป๊บเดยีวมงึผอมลงไปเยอะเลยว่ะ  

กินข้าวกินปลาบ้าง" นำ้าเสียงของเพ่ือนเจือไปด้วยความห่วงใย ตรงข้ามกับ 

หน้าตาทีดู่พร้อมจะสมนำา้หน้ายังไงชอบกล

"ปลาไม่มีเลยไม่กิน"

"นี่ไงเหตุผลที่ทำาให้มึงโง่"

"เออกูโง่ แต่คงน้อยกว่ามึง"

"ด่าแค่นี้ไม่สะเทือนกูหรอก กระจอก" 

"เหอะ แล้วก่อนหน้านี้หายไปไหนมา เพ่ือนแม่งเข้าห้องสัมภาษณ์ไป 

เกือบครึง่แล้วเน่ีย" ผมไม่สนใจคำาพูดของมนั นอกจากเปลีย่นเรือ่งถาม

"กูไปขี้ มึงก็รู้เวลากูตื่นเต้นแม่งชอบปวดขี้ตลอด"

"ดีที่รู้จักจัดการตัวเองก่อนจะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนฝูง"

"กูไม่เป็นภาระมึงหรอกวรัตม์ เพราะมึงยังเอาตัวเองไม่รอดเลย"

เชี่ยนี่...

ด้วยเหนือ่ยจะตอบโต้แล้วเลยปล่อยให้ความเงียบทำาหน้าท่ีของมนัแทน 
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ในใจยังคงนึกถึงแต่เรื่องราวมากมายก่อนเรียนจบ ชีวิตสดใสในวัยมัธยม 

ผ่านพ้นไปพร้อมกับคำาบอกลาหลงัประกาศผลสอบเข้ามหา'ลยัได้เพียงไม่ก่ีวนั

มีคู่รักตั้งมากมายที่อยู่ห่างไกลกันแต่ยังคบกันได้ ทว่าเตย...หมายถึง 

แฟนเก่าผมน่ะ เขาไม่อินกับระยะทางที่ห่างไกล พอสอบติดคนละท่ีน่ัน

หมายความว่าเวลามากมายทีต้่องใช้ร่วมกันก็น้อยลงไปอกี บางทแีค่คำาว่ารกั 

มนัคงไม่พอจรงิๆ

ซึ่งบอกไว้ตรงนี้เลย ผมไม่เสียดายสักนิด!

"คิดอะไรอยู่" คนเคียงข้างเปิดปากถาม แต่ผมก็ทำาได้แค่ปฏิเสธ

"เปล่า"

"คิดถึงเตยเหรอ" รู้ใจกันอีก

"เปล่า"

"ไปหลอกหมา หมามันยังไม่เชื่อเลย"

...เออโอเค ยอมรับก็ได้ว่าผมโกหก

"กับคนบางคนนี่แม่งเหมือนบุหร่ีเลยเนอะ รู้สึกดีท่ีได้สูบ แต่ก็ทรมาน 

ตอนต้องตัดใจเลิก"

"มาคำาคมเหี้ยไรไอ้สัด"

"แง้ง"

"แง้งพ่อง! ไร้สาระ" แทนทีจ่ะได้ยินคำาพูดปลอบใจ ดนัถูกด่ากลบัมาแทน 

ซะงัน้ "อกีอย่าง มงึไปสบูบุหรีต่อนไหน สาระแนจะฮปิสเตอร์ก็ช่วยดสูงัขารตวัเอง

ด้วย"

"อินกับกูหน่อยได้มั้ยล่ะ คนกำาลังเฮิร์ตอยู่"

"อย่าเยอะ"

ได้ยินดังนั้นผมเลยสูดขี้มูกฟืดใหญ่ก่อนหันไปสบตากับเพื่อนสนิท...

"หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป แต่สิ่งท่ีเหลือในใจยังอยู่ คือความคิดถึง 

ที่เธอนั้นไม่รู้*~"

"กูว่ามึงไม่ได้อกหักหรอกว่ะ มึงแค่เพ้อเก่ง"

* เพลง ทำาได้เพียง ศิลปิน 25Hours
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"ให้ปลอบ ไม่ได้ให้แซะ"

เล่นใส่โบ้มๆ เข้ามาราวกับคนเกลยีดกันขนาดนี ้ทำาเอาผมเร่ิมแยกไม่ออก 

ละว่ามนัรกักันจรงิหรอืเปล่า คดิแล้วแสนชำา้ ทัง้ท่ีตอนมธัยมตวัตดิกันเป็นตงัเม 

แถมพอจะเข้ามหา'ลยัโชคชะตาก็ยังพาให้เราสอบติดคณะเดยีวกันอกี

"ลำาดับต่อไปนายวรัตม์ อุ่นอรุณเข้าห้องสัมภาษณ์ได้แล้วค่ะ"

"..."

"วรัตม์"

"ไอ้ไวน์"

"ฮะ?"

"เขาเรียกแล้วโว้ย จะเรียนมั้ยคณะนี้อะ"

ขณะกำาลงัจมอยู่กับความทรงจำาและมติรภาพอนัแสนยาวนาน ความคิด

ทกุอย่างในหวัก็ถูกตแีตกกระเจงิเพราะถูกมอืหยาบกร้านของเพ่ือนสนิทโบกกบาล

เข้าให้ ผมหนัซ้ายหันขวาไปมา เมือ่เหน็เจ้าหน้าทีจ่ดจ้องอยู่ก่อนแล้วจงึรบีลกุข้ึนยืน 

จดัเสือ้ผ้าให้เข้าที ่เตรยีมพร้อมกับการออกศึกครัง้สำาคญั

ภาพแรกทีเ่หน็ไม่ต่างจากจนิตนาการสกันดิ ผมกำาลงัก้าวเข้าไปในห้อง 

ทีม่ผีูส้มัภาษณ์เป็นอาจารย์ชายสามคน แม้จากภายนอกพวกเขาจะดอูายุยังน้อย  

ทว่าก็รบัรูไ้ด้ด้วยเซ้นส์ว่าต้องถูกซกัไม่หยุดแน่ๆ ดทีียั่งพอเตรยีมตัวตอบคำาถาม

ทางวชิาการมาบ้างเลยคิดว่าคงผ่านไปได้ไม่ยาก

"เชิญนั่งครับ"

สารสั่งรบดังก้องในหู ก่อนผมจะกลืนนำ้าลายลงคออึกใหญ่พร้อมกับ

หย่อนสะโพกลงบนเก้าอี้อย่างเงียบเชียบ

"ช่วยแนะนำาตัวให้พวกผมรูจ้กัหน่อย จะพรเีซนต์เพ่ิมเตมิด้วยก็ได้ว่าทำาไม

เราถึงต้องรบัคณุเข้ามาเรยีนทีน่ี"่ อาจารย์สวมแว่นคนหน่ึงเป็นฝ่ายเริม่ประเดน็

อย่างไม่ทันตัง้ตวั ทางน้ีพอได้ยินเลยรบีตอบโดยไม่คดิเช่นกัน

"สะ...สวัสดคีรบั ผมชือ่วรตัม์ อุน่อรณุ แต่ตอนนีไ้ด้เปลีย่นชือ่แล้วครบั"

"หมื?" คนตรงหน้าขมวดค้ิวแปลกใจ เพ่ือไม่เป็นการเสยีเวลาผมรบีหยิบ

เอกสารทีอ่ยู่ในแฟ้มออกมาย่ืนให้อย่างรวดเรว็ โดยไม่ลมืคว้าพอร์ตโฟลโิอบนตัก 
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ขึน้มาวางไว้ตรงหน้าพร้อมกันด้วย

"คือเพิ่งเปลี่ยนเมื่ออาทิตย์ก่อนครับ"

"ทำาไมถึงเปลี่ยนล่ะ" คนอายุมากกว่าก้มมองดูกระดาษแผ่นหนึ่งนิ่งงัน 

"ชื่อวิศวะดีกว่าวรัตม์ยังไง"

"พอดีเผลอไปบนศาลเจ้าเอาไว้ว่าถ้าสอบติดจะเปล่ียนชื่อเป็นชื่อคณะ 

ผมก็เลยต้องแก้บนน่ะครับ"

"เดก็คณะเรานีแ่ปลกข้ึนทุกปี" ดเูหมอืนเจ้าของคำาพูดจะไม่ได้โฟกัสทีผ่ม

แต่กำาลงัพูดคยุกับคนเคยีงข้างมากกว่า เลยทำาให้บรรยากาศโดยรอบผ่อนคลาย

กว่าเดมิ ย่ิงตอนได้ยินเสยีงหัวเราะดงัข้ึนเป็นครัง้คราวผมก็ย่ิงเบาใจเป็นเท่าตวั

"ปีก่อนๆ มีใครนะที่ชื่อแปลก"

"อนณไง ที่แปลว่าผู้ไม่มีหนี้"

"กรรณยุคลที่แปลว่าหูสองข้างด้วย"

เออะ...เชือ่แล้วว่าแปลกจรงิ ทำาเอาชือ่แก้บนของผมดธูรรมดาไปเลยว่ะ

"โทษที แนะนำาตวัต่อได้เลยครบั พวกผมฟังอยู่" ถึงกับสะดุ้งโหยงตอนท่ี 

บทสนทนาของคนท้ังสามจบลงแบบปบุปับ ก่อนท้ังหมดจะเบนสายตากลบัมา 

ยังผมเป็นจดุเดยีว

"ผมมีความฝันอยากเรียนวิศวะมานานแล้วครับ และท่ีน่ีก็เป็นมหา'ลัย 

ในฝันตั้งแต่ ม.ต้น"

"แต่คุณเลือกมหา'ลัยเราเป็นอันดับสุดท้ายหนิ"

อยากเอาหัวโขกกำาแพงให้มันรู้แล้วรู้รอดจังโว้ยยยยยยย

"เอ่อ จรงิๆ แล้วผมอยากเลอืกเป็นอนัดบัหน่ึงมากครบั" และท้ายประโยค 

ก็ค่อยๆ เบาลงเรือ่ยๆ "ตดิแค่แม่อยากให้อยูใ่กล้บ้านมากกว่า"

"อืม" คนฟังพยักหน้า จรดปากกาเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษ

ขยุกขยุย เสี้ยววินาทีนั้นอาจารย์ซึ่งน่ังฝ่ังขวามือของโต๊ะก็เป็นฝ่ายทำาลาย 

ความเงียบบ้าง

"วรัตม์"

"วิศวะครับ" ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ทำาเพื่อ?
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"โอเควิศวะ พร้อมตอบคำาถามหรือยัง"

"พร้อม...ครบั" สหีน้าจรงิจงัของเขาทำาให้ผมเริม่หายใจไม่ทัว่ท้อง นีส่นิะ 

ช่วงเวลาท่ียากลำาบากท่ีสดุของการสอบสมัภาษณ์ กลวัว่าตวัเองจะผ่านมนัไป 

ไม่ได้ เหมือนกับความรักครั้งเก่าที่รักษาไว้ไม่ได้เช่นกัน

สาธุ~ ขอให้บุญรักษา ขอให้พระคุ้มครอง 

"ชอบวิชาอะไร" ประเดิมด้วยคำาถามแรกที่ง่ายแสนง่าย

"ทุกวิชาครับ"

"เลือกมาหนึ่ง"

"สะ...สองได้มั้ยครับ" 

"ต่อรองเก่งจริงๆ อะ! งั้นตอบมาทั้งสองนั่นแหละ"

"ชอบคณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ครับ" เรียนภาคคอมฯ ก็ต้องแสดง 

จุดยืนนิดหน่อย ถึงไม่แน่ใจก็เถอะว่าตัวเองจะทำาได้ดีแค่ไหน บางทีคะแนน 

สอบสมัภาษณ์ตอนน้ีคงตดิลบไปแล้ว แต่เพราะถูกถามแบบปบุปับและก็ต้องตอบ

ในทันที ผมเลยไม่มเีวลาคดิมากนัก

"คณะเราเรียนหนักนะ แต่ละปีเด็กถูกรไีทร์เกือบครึง่แถมยังเปอร์อกีเป็นเบอื 

คิดว่าจะเรยีนไหวมัย้" จบจากคำาถามแรก อาจารย์อกีคนก็รบัช่วงต่อยิงคำาถามใส่

อย่างเรว็รี่

"ไหวครบั ผมไหวมากๆ" ต่อให้เหนือ่ยยากแค่ไหน ผมก็จะลากเพ่ือนไป

ลำาบากด้วย

"สมมติเทอมแรกติดเอฟขึ้นมาจะทำายังไง"

"ยังไม่มีแผนสำารองเลยครับ เพราะคิดว่าคงไม่ติด"

"ความมัน่ใจเยอะกว่าคะแนนสอบเข้าสกัประมาณสามเท่าได้มัง้" คนฟัง 

เปิดปากพึมพำา ส่วนทางนี้ก็นั่งจึ้กแล้วจึ้กอีก เจ็บนม "แล้วคุณมีข้อดีข้อเสีย 

อะไรบ้าง ไม่ต้องกั๊กนะ ตอบมาได้เลย"

"ข้อดีคือผมเป็นคนขยันอ่านหนังสือ"

"แต่บางอย่างก็ไม่ได้มีในหนังสือนะ"

"สกัวันในหนงัสอืจะมคีำาตอบครบั" เป็นบ้าอะไรกูเน่ีย เวลาเจอสถานการณ์



11JittiRain

ฉกุเฉนิทีไรปากไวกว่าความคดิทกุท ี ทัศนคตขิองผมเลยดเูป็นคนผบ้ีาผบีอไปซะ

อย่างน้ัน "ส่วนข้อเสยี..."

พูดแค่นั้นริมฝีปากก็เริ่มเบะออกทีละนิด

"ผมไม่ค่อยเก่งภาษาองักฤษเท่าไหร่ครบั แถมไม่มคีวามเป็นผูน้ำา ตดัสนิใจ

อะไรไม่ได้ มีอะไรก็แล้วแต่เขาหมด" นี่คือประโยคที่แฟนเก่าผมเคยพูด นั่น 

อาจเป็นเหตผุลทีม่นีำา้หนกัมากกว่าคำาว่าระยะทางทีไ่กลกัน

เนี่ย พอมีอะไรมากระทบใจหน่อยเสือกนำ้าตารื้นจนน่าตบ

"กลัวพวกผมถึงขนาดร้องไห้เลยเหรอ" แล้วคำาถามท่ีได้ยินก็ฉุดให้ผม 

เงยหน้าขึ้นเพื่อประสานสายตากับอีกฝ่ายตรงๆ

"เปล่าครับ แค่..."

"อาการเหมือนคนอกหัก"

บร๊ะ!! รู้ได้ไง

อาจารย์นั่งทางในมาส่องผมเหรอ คำาถามมากมายว่ิงวนในหัว ถึงจะ 

ไม่ได้เอ่ยตอบรบัหรอืปฏิเสธแต่ร่างกายมนัเรว็กว่าน้ันด้วยการพยักหน้าหงกึหงกั

ไม่หยุด

อาจารย์ครบั ผมแทบกลัน้นำา้ตาของลกูผูช้ายไม่อยู่แล้ว โลกมนัโหดร้าย

เหลือเกิน

"คือเรื่องมันมีอยู่ว่า..."

"ไม่เป็นไร คณุไม่ต้องเล่าให้พวกผมฟังหรอก" ยังไม่ทันอ้าปากสาธยาย

ความอัดอั้นตันใจ ผมก็ถูกเบรกจนหัวคะมำา

"แต่ข้อเสยีเหล่านี ้ผมสญัญาว่าถ้าได้เข้ามาเรยีนท่ีน่ีจะพยายามปรับปรุงตัว

ให้ดีขึ้นครับ"

"ดีมากวรัตม์"

"วะ...วิศวะครับ"

"โทษๆ" อาจารย์ตอบไปหวัเราะแห้งๆ ไป "แต่ละปีเราจะให้เดก็ท่ีเข้ามา

สัมภาษณ์ได้ทำาโจทย์ของคณะ แต่คิดว่าคุณคงเหนื่อยกับการทำาข้อสอบมา 

หนกัหน่วงแล้ว ผมเลยอยากถามอกีคำาถามเดยีว คือคณุคาดหวังทีจ่ะได้อะไร 
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จากที่นี่"

เอาแล้วไง เตรียมคำาตอบวิชาการมาซะเยอะ พอเจอคำาถามปลายเปิด 

แบบน้ีก็ทำาเอาตั้งตัวไม่ทันเหมือนกัน สำาหรับผมที่ชีวิตไม่เคยออกจากกรอบ 

และทำาอะไรแทบไม่เป็นเลย คงหวงัเพียงอย่างเดียว...

"ผมหวังว่าจะได้ทำาอะไรที่ไม่เคยทำามาก่อนครับ"

"อืม แล้วอะไรที่ว่าของคุณคือ?"

"ทำาอาหาร ฝึกซักผ้า ล้างจาน กวาดห้อง แล้วก็..."

"พอก่อน สิ่งที่คุณอยากทำาเป็นทักษะขั้นสูงมากทีเดียว เอาเป็นว่า 

ผมรบัรูถึ้งความตัง้ใจแล้วกัน" แล้วอาจารย์กลัน้ขำาทำาไมอะ เกาหวัแล้วนะครบั

หลงักรอกข้อมลูบางอย่างลงกระดาษเสรจ็ จงัหวะนัน้พวกเขาก็เงยหน้า 

ขึน้มามองผม ต่างคนต่างทิง้เดดแอร์ไว้ครูห่นึง่ก่อนเอ่ยด้วยนำา้เสยีงอาทร

"คุณผ่านหลายๆ อย่างในชวิีตมธัยมมาแล้ว แต่มหา'ลยัมนัคอืก้าวแรก 

ที่ยังไม่เคยสัมผัส เพราะงั้นอย่าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเลย เข้ามาเรียนท่ีน่ี 

เดี๋ยวคงได้เจออะไรใหม่ๆ ที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะ"

"จริงเหรอครับ" ผมทำาตาโต ถามออกไปด้วยความตื่นเต้น

"ไม่เชื่อไปถามรุ่นพี่คุณดูสิ"

"นั่นหมายความว่าผมสอบติดแล้วใช่มั้ยครับ"

"ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ รอประกาศผลก่อน"

"ขอบคุณมากครับ ผมจะตั้งใจเรียน จะทำาให้เต็มที่"

"รอประกาศผลก่อน"

"ผมจะไม่ทำาให้ผิดหวังแน่นอน"

"รอประกาศผลก่อน"

"ขอบคุณครับอาจารย์"

"โอยยย รีบเรียกคนถัดไปเข้ามาเถอะ ประสาทจะกิน"

ท่ามกลางเสยีงถอนหายใจและสหีน้าเบือ่หน่ายของอาจารย์ประจำาคณะ 

หัวใจของผมกลับลิงโลดเพราะมองเห็นแสงสว่างกำาลังรออยู่ตรงปลายอุโมงค์ 

และนี่คือเส้นทางใหม่ของนายวรัตม์ที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิศวะแล้ว
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เส้นทางที่จะทำาให้หัวใจลืมความรักครั้งเก่า 

แล้วก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่ยังไม่เคยเจอ...
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01
ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

หากให้บรรยายสถานการณ์วันเข้าหอ คงนยิามได้เพียงคำาว่า 'นรกแตก

แบบสุดๆ' เพราะไม่ได้มแีค่ภาคเราแต่รวมไปถึงเพ่ือนร่วมคณะด้วย วิศวะปีหน่ึง 

มจีำานวนมากกว่าเดก็คณะอืน่เกือบสามเท่า แถมยังมกีำาหนดการย้ายเข้าพร้อมกัน

อกี เล่นเอาบรรดาผูป้กครองต่างหัวหมนุกันทีเดยีว

น่ีก่อนกลับแม่กับพ่อของเราก็อยู่ช่วยจัดของได้เพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน  

คงเหลือผมกับรูมเมตที่ยืนงงในดงของใช้มหาศาลซึ่งไม่รู้ว่าควรจัดเข้าไปอยู่

ตรงมุมไหน

"ไอ้ไวน์"

"อะไร"

"น่ีกูคิดว่าข้าวของตัวเองเยอะแล้วนะ มาเจอคลังสมบัติมึงเข้าไปคืนน้ี 

จะได้นอนมัย้เน่ีย" ทางคณะไม่ได้บงัคบัว่าต้องอยู่ร่วมห้องกับใคร ผมกับเพ่ือนรัก 

เลยสมคัรใจเข้ามาอยู่ด้วยกันซะเลย

"ปากดีฉิบหาย ได้ข่าวว่าแม่มึงจ้างรถบรรทุกขนย้ายของมาถึงหน้าหอ 

เลยมั้งไอ้เจ"

"อย่าเรียกกูว่าเจเฉยๆ ตอนนี้กูเดบิวต์ในฐานะเด็กมหา'ลัยแล้ว ต่อไป 

ให้เรียกกูด้วยชื่อ...เจเจ" 

"ย่อมาจากเจนจบอะเหรอ ดีๆ"

"ทีมึงยังเปลี่ยนชื่อจากวรัตม์เป็นวิศวะได้เลย สาระแน"
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ได้ยินแล้วโมโหจนแทบเขว้ียงตะกร้าผ้าใส่หน้า นกึไม่ออกเลยว่าหนึง่ปี 

ต่อจากนีช้วิีตของผมกับไอ้เจจะทุลกัทเุลวุ่นวายขนาดไหน เพราะขนาดวันแรก 

มนัยังขยันหาเรือ่งมาแซะกันไม่หยุดหย่อน

มิตรภาพของผมกับเจถักทอมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ ม.ต้น เรียกว่า 

โตมาด้วยกันเลยก็ว่าได้ นอกจากความชอบและไลฟ์สไตล์หลายอย่างท่ีคล้ายกัน 

แล้ว เมือ่ก่อนเรายงัตัวสงูพอๆ กันอกี

ไม่นึกเลยว่าหลงัจากปิดเทอมใหญ่ช่วง ม.3 กลับมาเจอกันอกีทีมนัจะสูง 

แซงผมจนทะลเุพดานร้อยแปดสบิกว่าเซน็ต์ไปแล้ว แถมนบัวันมนัก็ย่ิงหน้าตาดข้ึีน 

เวลาเดนิไปไหนมาไหนด้วยกันความสนใจก็มกัไปตกอยู่ท่ีมนัเสมอ เน่ีย คดิแล้ว 

มันอดน้อยใจไม่ได้ แต่เพื่อนก็คือเพื่อน มันเกิดมาหล่อจะให้ทำาไงได้

ติดอยู่อย่างเดียว นิสัยของแม่งนี่แหละที่ดูยังไงก็หาความคูลไม่เจอ

"กูขอพักรบกับมึงแป๊บ ปวดหัว" เวลาเถียงกับไอ้เจ ผมไม่เคยชนะมัน 

หรอก เพราะง้ันรบียกธงขาวยอมแพ้ไปก่อนดกีว่า

"ใครอยากจะรบกับมึง" ดวงตาคู่คมกวาดมองรอบห้อง ก่อนเปิดปาก

ทำาลายความเงียบอกีครัง้ "ว่าแต่ของจกุจกิมงึก็เอามาด้วยเหรอ หาซือ้แถวมอ 

ก็ได้มัง้"

"ก็ของมันสำาคัญน่ีหว่า แม่เลยบอกว่าขนมาให้หมดเลยจะได้ไม่ต้อง 

เสียเวลาซื้อใหม่" นอกจากของใช้แล้ว ยังมีสมุดจดสำาคัญท่ีเขียนทุกอย่าง 

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตฉบับเด็กหอด้วย

"แล้วไอ้เหี่ยวๆ น่ันอะไร ซากพวงมาลัยบูชาพระเหรอ" มันชี้น้ิวมาท่ี 

ของสำาคัญบนเตียง ทว่ากลับจุดอารมณ์คุกรุ่นของผมได้ดีนักเชียว

"มีตาหามีแววไม่ นี่ดอกไม้ที่เตยให้กูในวันวาเลนไทน์เว้ย"

"เหอะ แล้วขนมาด้วยทำาไม"

"ก็คดิถึง..." เสยีงอ่อยเลยกู ทุกความทรงจำาทีร่่วมสร้างกันมาผมเก็บหมด

แหละ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเลิกกันแล้วก็ตาม

"ไหนบอกจะตัดใจไง"

"นิดนึงอะ ตัดใจนะเว้ยไม่ใช่ตัดกระดาษ"
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"มงึเคยดหูนังฮาวทูทิง้มัย้" เพ่ือนรกัยังคงถามต่อ นัน่ย่ิงสร้างความสงสยั 

ให้ผมจนเผลอขมวดคิ้ว

"เคย แล้วไง"

"เขาบอกอะไรท่ีไม่ใช้ก็ทิ้งไปไง ทุกอย่างที่เป็นของเตยอะมันไม่จำาเป็น

สำาหรับมึงแล้วเว้ย"

"มึงเข้าใจคำาว่าความทรงจำาที่แสนสวยงามมั้ย"

"ถุย เขาได้สวยงามกับมึงมั้ยเหอะ"

"ตราบใดที่เตยยังไม่มีใคร กูว่ายังไงเราก็มีโอกาสรีเทิร์นเว้ย" ถึงมัน 

จะเหมือนฝันก็ตาม แต่คนเราย่อมอยู่เพราะความหวังด้วยกันทั้งนั้น

"รอรเีทิร์นกับคนเก่าทีท้ิ่งมงึ สูไ้ปหาคนใหม่ดกีว่าว่ะ" คนพูดส่ายหน้าไปมา  

ก่อนหนัไปมุง่มัน่กับการจดัข้าวของมหาศาลตรงพ้ืนโดยไม่หนัมาสนใจไยดผีมอกี

ต่อให้ใครจะว่ายังไงก็ช่าง ความผูกพันไม่ใช่เร่ืองท่ีใครจะดูถูกกันง่ายๆ  

คบกันมาเป็นปีๆ พอวันหนึง่ไม่มอีกีฝ่ายในชวิีตแล้วความรูส้กึมนัโคตรวูบโหวง

เลย และเชื่อเถอะว่าในช่วงเวลาที่ผมคิดถึงเตย มันก็คงมีสักเสี้ยวหนึ่งท่ีเธอ 

จะคิดถึงผมเช่นกัน

เชื่อสิ...

Toey Arunothai in a relationship with Oooke Pattarapong

จดุความหวงัให้ตัวเองไปไม่ก่ีวันก่อน ทกุอย่างก็เป็นอนัดับวูบ คำาถามคอื...

ภัทรพงศ์เป็นใคร

ถึงไม่มีนำ้าตา ไม่มีเสียงสะอื้น แต่ใครจะรู้ว่าภายในหัวใจของผมนั้น 

กำาลังร้องไห้อ๋าๆ อย่างน่าสงสาร

ไม่นึกไม่ฝันว่าเช้าวันหน่ึงที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในวันเปิดเรียนวันแรก ผม 

จะถูกระเบิดลูกใหญ่ปาใส่หน้าอย่างจังจนชอกชำ้าและรวดร้าวไปท้ังร่าง มือท่ี 

จบัเครือ่งมอืสือ่สารอยู่สัน่เทาไม่หยุด ผมต้องพยายามอย่างมากเพ่ือสะกดกลัน้

อารมณ์ที่กำาลังปั่นป่วนเอาไว้ให้เป็นปกติที่สุด
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แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่พยายามมาจะไม่สามารถรอดพ้นสายตา 

คนอย่างไอ้เจไปได้

"นายวิศวะของเรา ซึมเป็นส้วมเชียว..."

"กูเปล่า" แต่อกีนิดข้าวกะเพราตรงหน้าก็ใกล้แปรสภาพไปเป็นข้าวคลกุ

นำา้ตาเตม็ที

"บอกแล้วให้ตัดใจ"

"มึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นอะไร" 

"เผือ่มงึลมืนะ กูเป็นเพ่ือนในเฟซบุก๊ของเตย และก็เห็นเต็มตาแล้วด้วยว่า 

เขาคบกับภัทรพงศ์"

"อย่าพูดชื่อนี้ อย่าพูด!"

"ภัทรพงศ์หล่อด้วย"

"ถ้ามงึพูดอกีคำาตนีกูได้ปลวิแน่" ผมไม่รูห้รอกว่าความสมัพันธ์ของคนทัง้คู่ 

เริ่มท่ีตอนไหน และไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร รู้อยู่อย่างเดียวคือความหวังท่ีว่า 

เราจะกลบัมารกักันเหมอืนเดมิอกีครัง้ได้จบลงแล้ว

"เฮ้ยมึง" มือควายๆ ของเพ่ือนซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเอื้อมมาตบบ่าผม 

สองสามที สายตาของมันดูจริงจังกว่าทุกครั้งจนผมชะงัก "อย่าไปเสียดาย 

คนที่ทิ้งเราดิ ดูปากกูให้ดีนะ"

"อ่าฮะ"

"มูฟออนเว้ย" เสียงทุ้มของเพื่อนดังก้องในโสตประสาท ผลักให้ผมต้อง 

เอ่ยทวนคำานัน้ซำา้

"มูฟออน?"

"ใช่"

"มูฟออนแปลว่าอะไรวะ"

"โว้ยยยยยยย แปลว่าตีนมั้งสัด รำาคาญ!"

♡
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รุ่นพ่ีบอกว่าพอขึ้นปีหนึ่งทุกคนก็คงไม่มีเวลาได้เถลไถลไปไหนหรอก

นอกจากเข้าเรยีนและทำากิจกรรม แต่กว่าจะถึงตอนนัน้ตารางอนัแน่นเอีย้ดของ

คณะก็ไปยัดกันอยู่ทีส่ปัดาห์หน้าโน่น เพ่ือไม่ให้ผมฟุ้งซ่านไปซะก่อนไอ้เจนจบ 

เพ่ือนซีเ้ลยอาสาหาวิธีปลอบใจอย่างเตม็ที่

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือว่าด้วยการตัดใจและไปต่อ พอดแคสต์ช่องดังที่มี

สารพัดเรือ่งราวมาเล่าให้ฟังก็พอคลายความเศร้าในใจไปได้บ้าง แต่มนัก็ไม่ช่วยให้

หยุดคิดถึงไปซะทีเดียว ผมลองมาหลายวิธีแล้วไม่เห็นจะมีทางไหนเวิร์กเลย  

ทำาไมการลมืใครสกัคนมนัถึงไม่ง่ายเหมอืนตอนลมืเน้ือหาในหนังสอืเตรยีมสอบ

บ้างวะ

โชคดท่ีีผมมเีพ่ือนคอยช่วยเหลอือยู่เสมอ ดงัน้ันปฏบิติัการตัดบวัไม่เหลือใย 

ตัดใจไม่ให้เหลอืเธอจงึเกิดข้ึน

วิธีที่หนึ่ง ของที่ไม่จ�าเป็นต้องทิ้งให้หมด

"ทิ้งไปเลย"

"แต่นี่มันตุ๊กตาที่เตยอุตส่าห์ซื้อให้นะเว้ย แถมได้ในวันเกิดอีก"

"ง้ันก็เอาไปบรจิาค" เกลยีดตวัเองว่ะ เพ่ือนอตุส่าห์มาช่วยก็ยังลงัเลอยู่ได้

"โอเค บริจาคก็ได้ ส่วนดอกไม้..."

"ทิ้ง!"

"รูปคู่ล่ะ"

"เผา" 

"เบอร์โทร..."

"ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร เฟซบุ๊ก ไอจีอะไรก็ตามมึงต้องตัดขาดให้หมด  

ขนืมวัแต่ส่องมงึก็กลบัไปคดิถึงเขาอยู่ด ี เพราะงัน้ตดัไฟตัง้แต่ต้นลมเลยดกีว่า" 

ได้ยินประโยคนี้แล้วสะเทือนใจ ไอ้เจมันเย็นชากับแฟนเก่าผมฉิบหาย

"แต่คนเลิกกันมันยังกลับไปเป็นเพื่อนกันได้นะเว้ย"

"โหไอ้เหีย้ เตยไม่ได้อยากเป็นเพ่ือนกบัมงึเลย น่ีเล่นลบมงึออกจากเฟซ

ตั้งแต่วันแรกๆ ที่เลิกกันมึงก็ยังสาระแนไปแอดเขาต่อ"

"แม่ง"
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"ดูปากกูให้ดีนะ"

"ดูอีกแล้วเหรอ"

"เออ...มูฟออน" เกลียดคำานี้ฉิบหาย

"รู้แล้ว"

"ดีมากมึง ดูปากกูอีกทีนะ"

"พอ!" 

จะดูอะไรนักหนา

ช่วงเวลาที่ได้คบใครคนหน่ึงเต็มไปด้วยความทรงจำาและของแทนใจ  

ปั๊ปป้ีเลิฟเกิดข้ึนและผ่านไปไวเหมือนสายลมผ่าน รู้ตัวอีกทีส่ิงท่ีเคยอินกับมัน

ฉิบหายก็กลายเป็นแค่ของที่อยากโยนทิ้งออกจากชีวิตมากที่สุด 

ตัว๋หนงัทีเ่คยเกบ็ไว้ ดอกไม้เห่ียวๆ ซึง่เตม็ไปด้วยฝุ่น การ์ดอวยพรวนัเกิด

ลายมุง้มิง้ ตุก๊ตาประหลาดท่ีเมือ่ก่อนบอกน่ารกัฉบิหาย ตอนน้ีได้แต่บ่นอบุว่า 

น่ากลวัโคตรๆ ทกุอย่างถูกโยนลงกล่องอย่างไม่ไยดี ก่อนท่ีเพ่ือนตวัสงูจะจดัการ 

ปิดผนึกด้วยเทปหนาแล้วเตะโด่งออกจากห้องในที่สุด

ลาก่อนอรุโณทัย ให้ตายยังไงก็ไม่ขอคบกับผู้หญิงชื่อนี้อีก

วิธีที่สอง ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มาก

นอกจากเจเจแล้ว ผมยังมเีพ่ือนซีอ้กีคนซ่ึงเรยีนอยู่ภาคเดยีวกันแถมยัง 

พักอยู่ห้องข้างๆ ด้วย มันชื่อเบน เป็นผู้ชายรูปร่างเจ้าเน้ือ ไอ้เน่ียฮอตสุด  

คนตดิตามเพียบเพราะมช่ีองยูทูบเป็นของตวัเอง คอนเทนต์ก็สดุแสนประทับใจ 

นัน่คอืการนัง่แดกของอร่อยให้แฟนคลบัดู

ผมน่ีอึง้ไปเลยครบัตอนท่ีเห็นคนดคูลปิมนัเป็นแสน ท้ังทีค่ลปิน้ันมเีพียง 

มนัท่ีน่ังแทะปีกไก่ทอดอย่างเดยีว ดไูปก็สดูนำา้ลายไป หิวตามจนต้องว่ิงลงไป 

ซือ้ไก่ทอดมากินบ้าง

วันน้ีแหละทีผ่มจะลมืแม่งทุกอย่าง แล้วจดจ่ออยู่กับการกินแหลกเท่านัน้

"สวัสดีครบั ผมเบนจีม้เีรือ่งมาเซอร์ไพรส์ทกุคนอกีแล้ว เพราะวนันีช่้องเรา 

จะมเีพ่ือนมานัง่กินบะหมีด้่วยกันเพ่ิมอกีสองคน ช่วยแนะนำาตวักับทกุคนหน่อยเรว็" 
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ตัง้กล้องเสรจ็ก็ถึงช่วงทีเ่ราต้องทำาการไลฟ์สดลงช่อง อาจมเีก้ๆ กังๆ บ้าง 

สำาหรบัครัง้แรกแต่ผมกจ็ะสู้

"สวัสดีครับ ผมชื่อไวน์ครับ"

"ส่วนผมเจเจ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ"

คอมเมนต์เด้งขึ้นมาระรัวราวกับห่าฝน ผมเบิกตากว้างพยายาม 

อ่านข้อความเหล่าน้ันดแูต่ก็พบว่าทุกคนล้วนแต่พูดถึงไอ้เจนจบกันหมด เบือ่ว่ะ  

มเีพ่ือนหล่อแล้วมนัสะเทือนใจ

ไม่พูดพรำา่ทำาเพลงรบีโซ้ยบะหมีโ่ดยไม่รอสญัญาณเริม่ กินไปมนัทัง้ร้อน

และอร่อย แต่ละคนซดักันเป็นกะละมงั เรยีกได้ว่าถ้ากระเพาะไม่ครากซะก่อน 

เราก็ต้องจัดการให้หมด

"ซูด้ดด เผด็จดัเลยว่ะ" ผมพูดพลางปาดเหงือ่ออกจากหน้าผาก ตัดภาพ 

ไปยงัไอ้หน้าหล่อท่ีสดุของกลุม่ซึง่บดันีก้ำาลงัน่ังซดซปุในสภาพตาเหลอืก ตรงข้าม 

กับไอ้เบนทียั่งชลิๆ มคีวามสขุกับการกินอย่างต่อเน่ือง

นีส่นิะข้อดีของการกิน ไม่ต้องคิดอะไรมาก แค่โฟกัสกับสิง่ทีอ่ยู่ตรงหน้า 

ก็พอ

"นำ้ามั้ยวะ" เจนจบถาม ผมจึงไม่ปฏิเสธ พยักหน้ารับอย่างรวดเร็ว

"ไอ้เบน มีนำ้ามั้ย"

"นี่เลย พอดีได้สปอนเซอร์จากร้านหอในมา ขอโชว์แพ็กเกจนิดนึง"

"..." 

"นี่ครับ นำ้าใบเตยหอมสดชื่น~"

"เหี้ย!!"

ไอ้เจแหกปากร้องลั่น ขณะที่ผมแทบพ่นเส้นบะหมี่ออกทางจมูก  

นำ้ามีเป็นร้อย เครื่องดื่มมีเป็นล้าน แต่ทำาไมต้องเป็นนำ้าใบเตย...

เกอืบไปแล้ว เกอืบลมืว่าเคยมเีธอ สดุท้ายกค็ดิถงึเพยีงเพราะได้ยนิชื่อ 

แสนคุน้เคยอกีจนได้ 

วิธีที่สาม หลีกหนีชีวิตจ�าเจ
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"กูเจ็บ...เจ็บที่ตรงหัวใจ"

"ดราม่าจัดๆ ปะ! เดี๋ยวกูพาออกไปเจออะไรใหม่ๆ เผื่อช่วยได้บ้าง"

"ไม่ไป" ผมยังคงนอนเหีย่วอยู่บนเตยีง เลกิเรยีนเสรจ็ไม่มหีรอกโมเมนต์ 

ออกไปลัล้ลาเหมอืนเพ่ือนคนอืน่ ผมมนัมนุษย์สายห้อง แฮปป้ีกับการทำาตัวเป่ือยๆ 

มากกว่า

"กูจะพาไปกินข้าว เรว็ อย่าลลีา ไอ้เบนแชตมาตามเป็นชัว่โมงแล้วเนีย่"

จนแล้วจนรอดผมก็ไม่สามารถต้านทานแรงยื้อยุดฉุดกระชากมหาศาล

ของอีกฝ่ายได้ เลยจำาใจต้องเดินหัวยุ่งออกไปกินข้าวร้านใหม่ข้างมหา'ลัย  

โดยมเีพ่ือนซีท้ำาหน้าทีค่อยดแูลทกุอย่างประหนึง่แม่บงัเกิดเกล้า ส่วนผมเอาแต่ 

นั่งซึมกะทือหมดอาลัยตายอยากอยู่ตรงเก้าอี้

"เอาไรดีๆ" คนท้ังคู่เปิดสมุดเมนูตรงหน้าพลางถามอย่างกระตือรือร้น 

"ข้าวผัดหมูมั้ย"

"ฮือออออออ" ได้ยินเท่านั้นแหละ ผมก็เบะปากเตรียมร้องไห้ทันที

"เป็นอะไรไอ้สัด"

"เตยชอบกินข้าวผัดหมู แต่ตอนนี้ชีวิตกูไม่มีเตยแล้ว"

"ฉิบหาย! งั้นเปลี่ยนเนาะ" 

หลังช่วยกันเลือกอาหารและหลบเลี่ยงเมนูท่ีแฟนเก่าชอบจนแทบหมด 

เราก็ได้ข้อสรุปในที่สุด

"ป้าคร้าบ ขอหมูกระเทียมพริกไทยพิเศษสามจานครับ" ไอ้เบนโพล่ง 

เสยีงดงัฟังชดั คนท่ีอยู่ในชดุผ้ากันเป้ือนพร้อมตะหลวิเลยหันขวับมามองตาขวาง

"เรียกป้าไม่ขายจ้า!!"

"แง้งงง ง้ันพ่ีสาวคร้าบ พวกผมขอหมกูระเทยีมสามจานจกุๆ ได้มัย้ครบั"

"ได้จ้าเด็กๆ" เสียงเปลี่ยนเฉยเลย ไม่นานแม่ค้าสายแซ่บก็หันไปจัดการ 

ออเดอร์ทนัที

"มึงไม่ต้องห่วงนะเว้ย พวกกูจะทำาให้มึงลืมเตยเอง"

"อือ"

ส่วนทางน้ีก็เริ่มเข้าสู่โหมดจากใจเพ่ือนถึงเพื่อนเป็นรอบท่ีร้อยของวัน  
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ด้วยไม่อยากให้มันต้องเหนื่อยเพ่ิมเลยแกล้งๆ น่ังฟังพวกมันไปสักหน่อย แม ้

คำาพูดของท้ังคูจ่ะไม่เข้าหูเลยก็ตาม

"เอางี้มั้ย กินข้าวเสร็จไปดูหนังกัน"

"พวกมึงช่วยบอกข้อเสียท่ีเตยไม่ชอบกูหน่อยสิ" ผมไม่ได้ตอบคำาถาม 

อีกฝ่าย ทว่าเปลี่ยนเป็นถามถึงสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในหัวมาเน่ินนาน ครู่หน่ึง 

สองหูถึงได้ยินเสยีงถอนหายใจดงัออกมาก่อนคณุเจนจบจะตบหลงัอัก้ๆ จนเกือบ

สำาลักนำ้าที่กำาลังดูดอยู่

"คนหมดใจไปแล้วจะถามหาเหตุผลอะไรวะ ต่อให้มึงดีแค่ไหน ถ้าเขา 

ไม่รักมันก็จบ"

"เศร้ากว่าร่ายข้อเสียความยาวสองหน้ากระดาษอีกว่ะ"

"สู้เว้ย"

"ให้กูสู้กับอะไรเหรอ"

"กับตีนกูเนี่ย"

ดท่ีีมตีนีเพ่ือนกับหมกูระเทียมคอยปลอบใจ ผมเลยอิม่ท้องแล้วเดนิหน้า

ต่อไปได้นิดหน่อย

ทุ่มครึ่งเราเคลื่อนพลกันต่อ

ไอ้เบนเป็นลูกคนมีตังค์ เป็นคนเดียวในกลุ่มเราสามคนท่ีมีรถยนต์ขับ  

เวลาไปไหนมาไหนก็หวงัพ่ึงมนัเนีย่แหละ อาศยัหารเงนิออกค่านำา้มนัแม่งไป

ทว่าพอแทรกตัวเข้ามาในรถ ยังไม่ทันเลอืกซือ้ตัว๋หนงัจากแอพฯ ในมอืถือ 

เพลง Moonlight ของวง 92914 ก็ดังขึ้น ทำาเอาผมน่ังนิ่งนำ้าตาปริ่มคาเบาะ 

โดยอตัโนมตัิ

"เพลงนี้เพราะมากเว้ย อีกเพลงนึงที่กูชอบนะก็ Okinawa"

"ไวน์ หายใจเข้าลกึๆ หายใจออกยาวๆ" มอืของไอ้เจเอือ้มมาตบบ่าเบาๆ 

เหมือนรูง้าน แต่ไอ้ทีไ่ม่รูเ้หน็ทจีะเป็นเจ้าของรถซึง่กำาลงัฮมัเพลงอย่างเพลดิเพลนิ 

อยู่เนี่ย

"พวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันวะ"

"เพลงของวงนี้..." ฮึบไว้เว้ย เราจะต้องไม่อ่อนแอ "เป็นวงท่ีเตยชอบว่ะ  
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ฮือออออออ"

"ฉิบหาย งั้นเดี๋ยวกูรีบเปลี่ยนเพลงเลย"

"ให้อภัยกูด้วย กูกำาลังเฮิร์ต"

สงสารเพ่ือนก็สงสารที่ต้องมาเปลี่ยนเพลงหัวหมุน เออะ แต่เหมือน 

มันคงอยากแกล้งผมซะมากกว่าเพราะในเพลย์ลิสต์ถัดๆ ไปล้วนอุดมไปด้วย 

เพลงของ 92914

...หมดเลย

วิธีที่สี่ ความกลัวอาจช่วยให้คนไม่นึกถึงมันอีก

ผมไม่ได้เทีย่วสวนสนกุหลายปีแล้ว ครัง้สดุท้ายก็ตอนทัศนศึกษาช่วง ม.ต้น 

เลยมัง้ ไม่คดิเลยว่าพอวันเสาร์มาถึงผมจะถูกไอ้เพ่ือนสองตวัลากคอมาทีน่ี่

"มึงคิดซะว่าเตยก็เหมือนกับรถไฟเหาะน่ีแหละ น่ากลัวฉิบหาย แต ่

ผ่านไปสักพักเดี๋ยวมึงก็ลืมเขาไปเอง"

"จรงิเหรอ" ฟังคำาแนะนำาของมนุษย์อย่างเจนจบทไีรผมรูส้กึหว่ันใจแปลกๆ

"ต้องลองว่ะ เวลามึงเล่นนะ ให้นึกถึงหน้าเตยเข้าไว้"

"มาถึงขั้นนี้แล้ว เอาวะ เป็นไงเป็นกัน"

สิบห้านาทีต่อมา ผมจึงได้รู้...

"เตยยยยยยยยย เตยยยยยยยยย"

ผมตะโกนเรียกชื่อแฟนเก่าสุดเสียง

"กรี๊ดดดดดดด เอากูลงป๊ายยยยยยย" ทว่าหนักกว่ากูก็คือเบนและเจ 

เพ่ือนรกัท่ีแหกปากร้องลัน่จนคอแทบแตก

หลายชวิีตถูกลอ็กไว้กับโรลเลอร์โคสเตอร์ความเรว็สูง มนัหมนุควงไปใน

อากาศสามร้อยหกสบิองศา ก่อนจะพาเราพุ่งทะยานขึน้ไปยังจดุสงูสดุเพ่ือท้ิงดิง่ 

ลงมาสู่เบื้องล่างอย่างไม่ปรานี รู้ตัวอีกทีผมก็ลงมายืนเกาหัวแกรก ขณะที ่

เพื่อนสองคนกอดคอกันอ้วกแตกอ้วกแตนไม่หยุด

สรุปก็คือเตยไม่ได้หายไปไหน แต่ท่ีหายน่ะคือสติของไอ้เบนกับไอ้เจ

มากกว่า เวทนาจริงๆ
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วิธีที่ห้า ช่างแม่ง

ในหนงัสอืคำาคมเคยบอกเอาไว้ว่า 'ถึงความรกัจะจากไป แต่ไม่ว่ายังไง

ความทรงจำาก็ยงัคงอยู่' มนัโคตรจรงิเลยว่ะ น่ันเป็นเหตุผลท่ีว่าเมือ่สุดท้ายแล้ว 

ยังตดัใจไม่ได้ เราก็ต้องช่างแม่งให้หมด ไม่ต้องสรรหาสารพัดวิธีมาทำาให้ลมืหรอก  

แต่เชื่อเถอะว่าสักวันข้างหน้าความรู้สึกท่ีเคยเกิดข้ึนในวันน้ีอาจกลายเป็น 

เรือ่งตลกขำาขนัทีส่ดุในชวิีตเลยก็ได้

"ตื่นเต้นว่ะ ทำาไงดีวะ" 

คนตวัสงูลกุลีล้กุลนตัง้แต่ออกมาจากห้องนำา้ มนัหยบิเสือ้ผ้าซึง่รดีเอาไว้ซะ

เรยีบกรบิออกมาสวม ผกูเนกไทอย่างตัง้อกตัง้ใจ เรยีกได้ว่ากะเดบวิต์ตัวเองด้วย 

ลคุสุดปังจนหลายคนต้องมองตาค้าง นึกแล้วก็อยากปารปูท่ีมนัอ้วกแตกเมือ่วาน 

ออกมาโชว์ซะเหลอืเกิน

"ขนาดมึงตื่นเต้นนะเนี่ย จัดหนักจัดเต็มอะไรขนาดนั้นวะ"

"วันจบัสายรหสัมนัก็ต้องหล่อกันหน่อย" ไม่พูดเปล่า แม่งยังยักคิว้ให้ผม

สองทีด้วย

"แค่จับสาย อย่าเยอะ" 

"ไอ้ไวน์ มึงคิดดู วันนี้มันคือวันรวมตัวของรุ่นพ่ีหลายชั้นปีเลยนะเว้ย  

จัดหล่อไปซะเต็มที่ขนาดนี้ ต้องได้ใจใครสักคนบ้างแหละ"

"โอเค มันโอเคหมดแหละมึง"

เผื่อใครยังไม่รู้ เพื่อนผมชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าน่ะครับ

"มงึเองก็ต้องเปิดตวัแกรนด์ๆ ด้วย จดันำา้หอมกูหน่อยมัย้ รับรองใครได้ดม

เป็นอนัสยบคาอกทุกราย" นำา้หอมหรอืยาสลบ ถามก่อน

"ไม่เอา"

พูดยังไม่ทันขาดคำามันอัดนำ้าหอมใส่ผมซะฟืดใหญ่ เออว่ะ พอลองดมดู 

แล้วก็หอมไม่หยอก โชคดท่ีีเจมนัจดัให้คนละกลิน่กับตวัมนัเอง ไม่ง้ันแยกไม่ออก 

เลยนะครบัว่าใครเป็นใคร ออิิ

ตึ่ง ตึ่ง โป๊ะ!
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ฤกษ์งามยามดขีองการจบัสายรหัสมาถึงแล้ววว เอาเข้าจรงิผมก็ตืน่เต้น 

ไม่ต่างจากไอ้เจเลย

ปีหน่ึงทุกภาควิชาน่ังรวมตัวกันอยู่ในห้องกิจกรรม รอบกายห้อมล้อม 

ไปด้วยรุน่พ่ีตัง้แต่ปีสองเป็นต้นไป ทีมสนัทนาการทำางานอย่างเต็มท่ี ร้อง เล่น  

เต้นกันสุดชีวิตแม้เวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงประกาศสายรหัสก็ตาม

โดยพ่ีๆ จะเรยีกปีหนึง่ออกไปทลีะแถวตามภาคและลำาดบัชือ่ท่ีเรยีงตาม

ตวัอกัษร ดงัน้ันหากหวังจะนัง่ใกล้กับคนสนิทย่อมเป็นเรือ่งทีไ่ม่สามารถทำาได้

"เชิญน้องๆ ภาคคอมพิวเตอร์แถวต่อไปมาได้เลยค่า"

"วิดวิ่ววววว"

พิธีกรมอืโปรกรอกเสยีงผ่านไมค์ท่ามกลางเสยีงปรบมอืและโห่ร้องกึกก้อง

ไปท้ังห้อง ไอ้เจคอืหนึง่ในแถวนัน้ แถมยังถูกพูดถึงไม่หยดุเพราะภาพลกัษณ์ท่ีดดูี

ตัง้แต่หัวจรดปลายเท้า

ย่ิงในวินาททีีม่นัล้วงมอืลงไปในไหผกักาดดองแล้วพิธีกรประกาศชือ่พ่ีรหสั

ของมนัออกมา เสยีงหวีดร้องก็ย่ิงดงัเป็นเท่าทวี

"น้องเจนจบได้พี่รหัสเกียร์ 0439 ค่า"

"ป๊าดดดดด"

ผูห้ญิงคนหนึง่ว่ิงแหวกออกมาจากกลุม่นิสติปีสอง เธอผมสัน้ ตัดหน้าม้า 

ผิวไม่ขาวไม่คลำา้ สงูราวร้อยห้าสบิกว่าๆ ดนู่ารกัสดุๆ ตัดภาพไปยังไอ้เจซึง่ยืนย้ิม 

จนเหงือกแห้งรออยู่ก่อนแล้วโน่น อยากบอกว่าเก็บอาการหน่อยโว้ย พ่ีรหัส 

ตรงสเป็กมนัเป็นบ้า ไม่ต้องเป็นแฟนหรอก แค่ได้เป็นพ่ีน้องในสายชวิีตของมนั 

ก็คงคอมพลตีไม่ไหวแล้ว

"แถวต่อไปลุกขึ้นมาเลยค่า"

ดื่มดำ่ากับการจับสายของเพ่ือนพักใหญ่ก็มาถึงตาผมแล้วที่ต้องออกไป

เสี่ยงดวงด้วยตัวเอง

เสียงกลองยังคงดังประกอบจังหวะการเดินทุกย่างก้าว จวบจนวินาทีท่ี 

สองเท้าหยุดยืนกลางห้องกิจกรรมอันกว้างขวางท่ีบัดน้ีอัดแน่นไปด้วย 

คนจำานวนมาก ผมก็แทบทำาตวัไม่ถูกนอกจากยืนน่ิง เหลือบตามองฝ้าเพดาน 
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สองหูเงี่ยฟังเสียงรอบข้างไปเรื่อยๆ

"และคนต่อมา ช่วยแนะนำาตวัหน่อยค่ะ" ในท่ีสดุไมโครโฟนก็ถกูเลือ่นมา

จ่อถึงปาก

"สวัสดีครับ ผมชื่อวิศวะ ชื่อเก่าคือวรัตม์ เรียกสั้นๆ ว่าไวน์ก็ได้ครับ"

"โอ๊ยยยยยยย" เพ่ือนแม่งพากันปรบมอืชอบอกชอบใจใหญ่ คือเป็นอะไร

กันเหรอ ผมว่าผมก็แนะนำาตวัปกตดิอียู่นะ

"น่ารักจริงๆ งั้นจับสายรหัสได้เลยค่ะ"

ดูเหมือนตอนนี้ทุกคนจะตื่นเต้นกว่าผมอีกนะเนี่ย

กระดาษสขีาวม้วนเลก็ๆ ถูกหยิบข้ึนมาส่งให้กับคนอายุมากกว่า ถึงตรงน้ี 

ผมเริม่เข้าใจความรูส้กึตอนเขาประกาศผลนางงามจกัรวาลขึน้มาบ้างแล้ว

"น้องวิศวะได้พี่รหัสเกียร์ 0682 ค่า"

จบประโยคนัน้เสยีงปรบมอืทีต่ามมากลบับางเบาซะเหลอืเกิน แถมพ่ีผม 

ก็หายไปไหนไม่รูจ้นเขาต้องประกาศอกีรอบ

"พี่รหัสเกียร์ 0682 อยู่ไหนคะ น้องรออยู่ค่ะ" 

"..."

เงียบ หรือว่าผมไม่มีพี่

"พี่รหัสเกียร์..."

"เชร้ดดดดดดด สายรหัสเทวดา"

"โอ้โหไม่หยุดไม่หย่อน โอ้โหหหหห~"

ตามหาตัวอยู่นาน ในที่สุดเขาก็ปรากฏตัว

เห็นพ่ีหลายคนร้องจนเสียงหลงมันเลยอดสงสัยไม่ได้ ทว่าในจังหวะท่ี 

ร่างสูงของใครคนหน่ึงเดินแหวกฝูงชนออกมาพร้อมกับมาลัยดอกดาวเรือง 

พวงยักษ์ ความคิดทุกอย่างในหัวก็ตีกันวุ่นวายไปหมด

เฮ้ย คนเราจำาเป็นต้องดูดีขนาดน้ีเลยเหรอวะถามจริง พ่ีเขาตัวสูงมาก  

สวมชอ็ปวิศวะสกีรมท่ากับกางเกงยีนเข่าขาด ใบหน้าคมเข้มตดิเย็นชา สายตา

จดจ้องมายังผมไม่มหีลบ ดทูัง้น่าเกรงขามและน่ากลวัอยู่ในท ีมองปราดเดยีว 

รู้เลยว่าคงเป็นคนดังของคณะแน่ๆ แต่จะดังในด้านไหนนั้นคงเป็นอีกเรื่อง
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"หวัดดี พ่ีชื่อโยธา เรียนโยธา" วินาทีที่เขามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแล้ว 

เอ่ยด้วยเสียงทุ้มตำ่า สาบานได้ว่าใครได้ฟังคงต้องมีตายกันไปข้าง

ดีตั้งแต่หน้ายันเสียง โลกโคตรไม่ยุติธรรม

"เอ่อ...ผมชือ่ไวน์ พ่ีจะเรยีกไวน์ วิศวะ หรอืวรตัม์ก็ได้ เรยีนภาคคอมฯ ครบั"  

กว่าจะหาลิน้ตวัเองเจอก็นานเหมอืนกัน

"ดีใจที่มาอยู่ในสายเดียวกันนะ"

ตอนพูดว่าดใีจพ่ีได้สงัเกตหน้าตวัเองมัย้ สหีน้าโคตรเบือ่หน่ายในชวิีตสดุๆ

"ดใีจเหมอืนกนัครบั" ฉกียิม้นดินงึ จากนัน้พีร่หัสป้ายแดงกจ็ัดการหยบิ 

พวงมาลัยดอกดาวเรืองในมือออกมาคล้องคอพลางเอ่ยส่งท้ายก่อนแยกย้าย

กลับแถว

หากเป็นพ่ีคนอืน่เท่าท่ีฟังมกัจะได้ยินประโยค 'เดีย๋วเราเจอกันหลงัเลกิแถว 

นะ' หรอืไม่ก็ 'ฝากเน้ือฝากตวัด้วยนะ' อะไรทำานองน้ัน ทว่าพ่ีโยธาแอดวานซ์กว่า 

ตรงทียั่งคงตหีน้านิง่พร้อมเปิดปากบอกเสยีงเรยีบว่า...

"เดี๋ยวโดดแถวเลย ไปกินข้าวกัน"

โอยยยยยยย พี่เป็นคนยังไงกันวะเนี่ย

"จะดีเหรอครับ"

"ดีดิ เดี๋ยวเจอกันนะ น้องวิศรุตม์"

"เอ่อ...พี่"

"..."

"ผมชื่อวิศวะครับ"

นี่แกจำาอะไรเกี่ยวกับผมได้บ้างวะ บ้าจริง!

♡

ปากบอกให้โดดแต่เอาเข้าจรงิเขาก็ขอให้ผมอยูจ่นจบกิจกรรมน่ันแหละ 

จะมีแค่บางจังหวะเท่านั้นที่ถูกลากคอออกไปทำาความรู้จักกับพี่ปีสูง

สายรหัสเทวดาเป็นสายที่น่ารักโคตรๆ อบอุ่นและค่อนข้างซับซ้อน  



วิศวะกับไฟฟ้า 128

เท่าท่ีเหน็แม้รุน่พ่ีบางคนจะจบไปแล้วแต่ก็ยังแวะเวียนมาดแูลคนในสายอยู่เสมอ 

ดังนั้นผมเลยได้รู้จักกับพ่ีเจต แกเป็นแฟนกับหนึ่งในสายรหัสซึ่งอยู่ปีสี่อย่าง 

พ่ีญ่ีปุน่ ส่วนพ่ีบณัฑิตซึง่เตรยีมรบัปรญิญาในปีนีอ้ย่างพ่ีอาร์คก็ดนัเป็นแฟนกับ 

พ่ีอาร์มทีอ่ยู่ปีสาม

ผมถึงได้บอกไงว่ามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันสุดๆ 

ส่วนพ่ีโยธา เขาบอกว่าตัวเองน่าจะเป็นคนเย็นชาท่ีสุดในสาย โล่งอก 

ไปที เพราะถ้ามีคนเย็นชากว่านี้ผมคงทำาตัวไม่ถูกไปพักใหญ่

ด้วยวันนี้รุ ่นพ่ีปีสูงไม่สามารถไปนั่งกินข้าวเลี้ยงสายด้วยกันได้ เลย 

หาโอกาสแวะเอาของเทกมากมายมาให้ผมเป็นการรบัขวญั กว่าจะกลบัเข้าไปใน 

ห้องอกีทกิีจกรรมจบัสายรหสัก็จบลงแล้ว ทกุคนแยกย้ายทางใครทางมนั ส่วน 

ผมตดิสอยห้อยตามพ่ีรหัสมายังร้านอาหารญ่ีปุน่แถวมหา'ลยัเพ่ือทำาความรูจ้กักัน

ให้มากขึ้น

"อยากกินอะไรเลือกได้เลยนะ เดี๋ยวพี่ขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บ"

"ได้คร้าบบบ" สมดุเมนถููกเปิดพลกิไปพลกิมาอยู่หลายรอบ สดุท้ายก็เลอืก 

มาได้หน่ึงเมน ูรอกแ็ต่พ่ีโยธาเท่านัน้ว่าจะกลบัมาเลอืกของตวัเองเมือ่ไหร่

ใครจะคิดว่าเมื่อคนตัวสูงกลับเข้ามาภายในร้าน เขาจะตรงดิ่งไปนั่ง 

โต๊ะตัวอื่นโดยไม่บอกกล่าวอะไรกันสักคำา เล่นเอาผมเกาหัวงงไปเลย

หลายนาทีผ่านไปพ่ีโยธาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเดินกลับมาหา หนำาซำ้า 

ยังนั่งเปิดดูรายการอาหารเพียงลำาพัง ผมเลยรวบรวมความกล้าเดินไปหาเขา 

ด้วยตัวเอง เพราะกลัวเจ้าตัวจะลืมว่าได้พาน้องอย่างผมมาที่ร้านด้วยอีกคน

"เราย้ายโต๊ะกันเหรอครับ" ไม่รอฟังคำาตอบ ผมก็หย่อนสะโพกนั่งลง 

บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอีกฝ่ายซะแล้ว

เจ้าของใบหน้าคมละสายตาจากรายการอาหารตรงหน้า จ้องมองผม 

แน่นิ่ง นานเหมือนกันกว่าจะได้รับการตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉย

"อือ..."

"ผมเลือกเมนูได้แล้ว"

"อยากกินอะไร"
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"ข้าวแกงกะหรี่กับนำ้าเปล่าก็พอครับ"

"อิ่มเหรอ สั่งมาอีกก็ได้" สั่งอีกก็แพงอะดิ แล้วดูราคาอาหาร ไม่ค่อย 

อ่อนโยนต่อใจเท่าไหร่ แต่ในเม่ือเขาพูดแล้วจะไม่สั่งก็ดูเป็นการหักหน้ากัน 

เกินไป

"งั้นผมขอไก่คาราโอเกะเพิ่มอีกหนึ่งชุดครับ"

"โห ได้ยินแล้วกูแทบเดนิไปคว้าไมค์มาร้องเพลง ไก่คาระอาเกะมัย้น้อง"

"นั่นแหละครับ"

ครัง้แรกเลยมัง้ทีเ่พ่ิงเหน็ว่าพ่ีโยธาย้ิมเป็น ความจรงิจะบอกว่าแกกำาลงั

พยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลุดหัวเราะออกมาซะมากกว่า 

"ไก่มันได้ไม่ก่ีช้ินเอง สั่งเพ่ิมอีกดิ หรือจะให้กูส่ัง" วินาทีท่ีคนตรงหน้า 

ช้อนตามอง คำาพูดทุกอย่างที่คิดเอาไว้ก็เหมือนถูกดีดหายไปจากสารบบ  

เคยมคีนบอกมัย้ว่าอย่าทำาแบบน้ีกับใคร หัวใจคนมองแม่งล้มเหลวได้เลยนะเว้ย

"พะ...พี่สั่งได้เลยครับ"

"งั้นเทมปุระมั้ย แพ้กุ้งปะ"

ผมส่ายหัวไปมา จากนั้นพ่ีโยธาก็จัดหนักจัดเต็มส่ังอาหารมาเยอะ 

แบบจุกๆ จนผมอดหลุดปากโอดครวญไม่ได้ สั่งเยอะผมก็จ่ายเยอะดิพี่

"พี่อย่าเพิ่งสั่งเยอะ แบบนี้จะกินหมดได้ไง"

"มื้อนี้กูเลี้ยง"

บร๊ะ! ได้ยินแล้วผมกลับคำาพูดแทบไม่ทัน

"คือจริงๆ แล้วอาหารมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเนอะ สั่งมาอีกได้ครับ"

"กวนตีนนะเนี่ย" 

"ผมเปล่า"

"แล้วนี่ง่วงเหรอ เห็นตาตกๆ" หน้ากูเป็นแบบนี้อยู่แล้วไอ้พี่เหี้ย

"ไม่ใช่"

"ไม่ง่วงก็ดี ร้านนี้นะอาหารอร่อยมาก แอร์ก็เย็น ที่สำาคัญไม่มียุงด้วย"

"ครับ"

"คราวหลังไม่ต้องฉดียากันยุงมาก็ได้นะ" ผมทำาหน้างง เขาเลยขยายความ 
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เพ่ิม "น้องฉดียากันยุงมาด้วยหน ิกลิน่ตะไคร้ใช่มัย้" พ่ีเล่นเอานำา้หอมราคาแพง

ของไอ้เจดูไร้ค่าไปเลย โยธา...นายทำาให้เราดแูย่

"มันเป็นนำ้าหอมน่ะครับ ไม่ใช่ตะไคร้"

"อ้าวเหรอ รับเมนูเพ่ิมหน่อยคร้าบ" จากนั้นเขาก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ 

หน้ามึน รีบเปลี่ยนเรื่องทันที

ใจจรงิอยากแรพ็ด่าฉบิหาย ทว่าทำาได้เพียงคดิในใจ ต่างคนต่างเงยีบกันได้ 

ไม่เท่าไหร่ คนที่เดินมาประชิดโต๊ะก็เป็นฝ่ายทำาลายความเงียบลง แต่แทนที่ 

คนตรงหน้าจะเป็นพนักงานอย่างใจคิด ผมกลับต้องขย้ีตาสองถึงสามครั้ง 

เพ่ือพิสจูน์ให้ชดัๆ ว่าตวัเองไม่ได้ตาฝาดไป

พี่โยธา!!

คนที่ยืนอยู่ก็ใช่ ไอ้ที่น่ังอยู่น่ีก็ใช่ ฝาแฝดเหรอ เฮ้ย สับสนไปหมดแล้ว 

โว้ยยยยยยย

"นีม่งึกำาลงัเล่นเกมหลอกน้องรหัสกูอยู่เหรอ" คนท่ีเพ่ิงมาถึงเริม่ประเดน็ 

ส่วนผมยังคงนั่งเงียบ หันมองคนทั้งคู่สลับกันไปมา

"กูไม่ได้ทำาอะไรเลย น้องมึงเดินมาหากูที่โต๊ะเอง"

"ไวน์" จากนั้นชื่อของผมก็ถูกเรียก

"พ่ีโยธาเหรอครับ" ผมเงยหน้ามองคนที่ยืนอยู่ จากนั้นเขาจึงครางรับ 

ในลำาคอ

"อือ"

"อ้าว ถ้าพี่คือโยธา แล้วนี่..."

"น้องชายฝาแฝดพี่เอง"

"..."

"ชื่อไฟฟ้า"

ช้างฟาด~ กูคุยกับคนแปลกหน้าได้ไงวะตั้งนานสองนาน

"สวัสดีครับพี่ไฟฟ้า ผมชื่อไวน์" การแนะนำาตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความจรงิชวนอึง้ในวันนีก็้คอืไฟฟ้าเหมอืนกับโยธามากจนน่าตกใจ แถม

เสยีงถ้าไม่สงัเกตหรอืฟังให้ดีๆ  คงแยกไม่ออก ย่ิงทัง้คูเ่ล่นแต่งตวัมาเหมอืนกัน 
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แบบเป๊ะๆ ใครไม่งงก็บ้าแล้วครับ ซึ่งไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น 

แต่ยังรวมไปถึงนิสัยที่ดูจะคล้ายกันมากด้วย

หล่อ นิ่ง เย็นชา แต่ก็แอบมีบางครั้งท่ีเผลอหลุดย้ิมออกมาเล็กน้อย 

ให้เป็นเสน่ห์

"หวัดดีครับน้องไวน์ ความจริงกูไม่ได้ตั้งใจหลอกมึงนะ แค่ไม่ได้บอก

ความจริงเฉยๆ"

"ก็เหมือนหลอกนั่นแหละ ทำาไมไม่บอกผมก่อน"

"เฮ้ยอย่างอนกันดิ อะกรุ๊งกริ๊งๆ~"

กรุ๊งกริ๊งพ่อง!

โทษที ที่คิดอยู่ในหัวเมื่อก้ีน่ะขอโยนทิ้งท้ังหมดเลย ไหนวะความน่ิง 

และเย็นชา พอเหน็เจ้าตวัแลบลิน้ปลิน้ตา ขยับตวัดุ๊กด๊ิกอยูต่รงหน้าผมก็แทบ 

ไปไม่เป็น

"น้องมงึมนึไปแล้วว่ะโยธา ให้มนันัง่น่ีแหละ ขอเวลาปรบัความเข้าใจกนั

หน่อย"

พ่ีโยธาไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่ดึงเก้าอ้ีข้างตัวผมออกก่อนท้ิงตัวลงน่ัง  

เราสั่งอาหารเพ่ิมอีกเล็กน้อยก่อนน้องรหัสของพ่ีไฟฟ้าจะตามมาในสภาพ 

กระหืดกระหอบ

เพ่ือนคนนีผ้มไม่เคยเหน็หน้ามาก่อน อย่างว่าคณะเราคนเยอะ จะให้รู้จกั 

ทกุคนก็คงเป็นไปไม่ได้ เธอเป็นผูห้ญิงตวัสงูโปร่ง ผมหยิกยาว และบคุลกิคลูๆ 

แบบฮปิสเตอร์ พอได้แนะนำาตวักันแล้วเลยรูว่้าอกีฝ่ายชือ่ป่ิน

อาหารทยอยเสิร์ฟจนเต็มโต๊ะ ช่วงเวลาน้ีแหละท่ีทุกคนได้คุยกันอย่าง 

เต็มท่ี ส่วนผมยังคงนั่งเงียบ ลอบสังเกตสองพ่ีน้องฝาแฝดเป็นคร้ังคราวเพ่ือหา 

ความต่างของคนทัง้คู่

อย่างแรกเลยทีเ่หน็ได้ชดัคอืนิสยัซึง่ต่างกันสดุข้ัว พอเปิดเผยตัวตนจรงิๆ 

บุคลิกของพี่ไฟฟ้าแม่งยิ่งไม่เหมือนตอนแรกที่แสดงออกมาเลยเว้ย

ดูจะสดใสร่าเริงจนเข้าขั้นใกล้บ้าซะมากกว่า

"มองหน้าพีท่ำาไมครบัน้องไวน์" ร่างกายสะดุง้โหยง ความคิดหลุดจากภวังค์
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กลบัมายงัคนตรงหน้าอกีครัง้ ผมล่ะเกลยีดไอ้พ่ีไฟฟ้าเวลาแทนตวัเองว่าพ่ีฉบิ  

กระแดะสุดๆ

"เปล่ามองครับ"

"ก็เหน็อยู่ว่ามอง กำาลงัแยกหน้ากูกับไอ้โยธาอยู่หรอืไง" รูด้้วยว่ะ "นีเ่ดีย๋วจะ

สาธยายให้ฟังเป็นข้อๆ"

"ว่ามาเลยครับ"

"กูสูงต่างจากมันสองเซ็นต์"

"สองเซ็นต์? พูดไปใครจะแยกออก ผมคนนะเว้ยไม่ใช่สายวัด"

"งั้นทรงผมแล้วกัน สังเกตมั้ยว่าต่างกันอยู่"

"อ๋อ ผมพี่โยธาดูนุ่มๆ ส่วนของพี่ดูแข็งกระด้างนิดนึง"

"เดี๊ยะมึง"

"ขอโทษคร้าบ" แม่บอกว่าขอโทษแล้วจะรอดทุกอย่าง

"แต่ถ้าพูดถึงนิสัยมึงคงพอแยกออก ไอ้โยธาชอบทำาหน้ามึน เย็นชา  

เงียบ นิ่ง ไร้อารมณ์ คนในคณะเลยเรียกมันว่ามนุษย์มืดมนของภาคไง"

"หูววววว พี่รหัสผมสายดาร์กว่ะ"

"หล่อ นิสัยดี เปย์คล่อง เอาใจเก่ง"

"นี่ข้อดีนะเนี่ย"

"ดีเหรอ แต่กูไม่ได้หมายถึงโยธานะ หมายถึงตัวกูเนี่ย"

เอิ่ม ขอเวลาไปคายไก่หน่อยได้มั้ย

"คนอะไรวะชมตัวเองก็ได้ด้วย"

"ทำาใจเถอะ ไอ้ไฟฟ้ามนัข้ีหลงตัวเอง" ในท่ีสดุคนเคยีงข้างซึง่เงยีบอยู่นาน

ก็เอ่ยแทรกบทสนทนาของเรา แม้พ่ีโยธาจะทำาหน้าเหมน็เบือ่เตม็ทน แต่คดิว่า 

เขาคงชินกับมันซะแล้ว มีแต่กูเนี่ยแหละที่ไม่ชิน

"มองจากดาวยูเรนสัยังรูเ้ลยครบั" ผมสำาทับไปอกีต่อหน่ึง คนถกูพาดพิง 

เลยรีบสวนกลับทันควัน

"ทีมึงล่ะ มองจากวงแหวนดาวเสาร์กูยังรู้เลยว่าพูดไม่รู้เรื่อง"

อ้าว...อ้าว
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"ทำาปากเผยอใส่พี่ทำาไมครับ แช่งกันเหรอ"

อ้าว...อ้าว

"เรื่องของผมดิ"

"เคๆ ว่าแต่ไก่คาราโอเกะอร่อยมั้ย"

"เฮ้ยหาเรื่องเหรอ"

"ยั่วโมโหง่ายจังวะ สนุกดีว่ะ"

ใครสนุกไปกับมึง กูเห็นแม่งบันเทิงอยู่คนเดียว

ทว่าผมก็ต้องพยายามกักเก็บอารมณ์คุกรุ ่นเหล่าน้ันเอาไว้อย่าง 

สดุความสามารถ แม้ระหว่างการร่วมโต๊ะจะถูกอกีฝ่ายกวนประสาททุกสบิวินาที

กต็าม กว่าจะกนิเสรจ็ จา่ยตงัค์ กกูแ็ทบขอตวัลากลบัไปอดัพาราทีห้่องสกัเมด็  

ติดอยู่อย่างเดียวคือยังกลับไม่ได้

สองพ่ีน้องเขายังเถียงกันเรือ่งเงนิอยู่ ต่างคนต่างแย่งกันจ่าย โอ๊ย ชวิีตผม 

กับพ่ีน้องในบ้านทำาไมไม่เป็นอย่างน้ีบ้างนะ กว่าจะเคลยีร์กันเสรจ็เวลาปาไปโน่น 

เกือบบ่ายสาม

"น้องรหัสกูกลับกับแฟน เหงาเลย ขอไปส่งน้องมึงได้มั้ย"

"เสือก"

ป่ินกลับไปก่อนแล้วเลยเหลอืเราสามหน่อ ในใจได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้ 

ไอ้พ่ีไฟฟ้าไปส่งผมเลย ประสาทจะแดกเอาครบั แต่ดูเหมอืนโชคจะไม่เข้าข้าง 

คนอย่างไอ้ไวน์ซะนี่ เมื่อเสียงเรียกเข้าจากมือถือของพ่ีโยธาดังขัดจังหวะ แค ่

เขาก้มหน้ามองจอ แฝดคนน้องก็เอ่ยอย่างรู้ทัน

"นั่นไง เมียโทรตามละ"

"..." 

"เอาน่า เดี๋ยวกูไปส่งน้องมึงให้ กูคนไม่มีภาระ"

"ไวน์" นั่นไง พี่รหัสผมต้องทิ้งระเบิดเอาไว้แน่ๆ

"ครับ"

"อยากกลบักับใคร" ชวิีตต้องเลอืกอกีแล้วเหรอ ซึง่ถ้าใครสนิทกันมากๆ  

ย่อมรูด้ว่ีาผมตดัสนิใจเลอืกอะไรแทบไม่ได้เลย
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"ผม..."

มองซ้ายก็คนมืดมน มองขวาก็คนเป็นบ้า น่ีกูไปทำากรรมหนักอะไรไว ้

หรอืเปล่าเนีย่ถงึต้องมายืนอยู่ในจุดนี ้ แถมโทรศพัท์ยังคงแผดเสยีงร้องไม่หยุด

เพราะดูเหมือนเจ้าของเครื่องจะรอคำาตอบจากผมอยู่

เมือ่ก้ีได้ยินว่าแฟนเขาโทรมา ผมท่ีเป็นคนดมีเีหรอจะไปขดัขวางความรกั 

ของคนทัง้คู่ได้ ดงันัน้หากต้องเลอืกมนัก็คงมแีค่ชือ่เดยีวท่ีเหลอือยู่

"ผมอยากกลับกับพี่ไฟฟ้าครับ"

"โอเค" แฝดพ่ีตอบกลบัสัน้ๆ ส่วนคนน้องเอือ้มมอืมาหยิกแก้มผมพลาง

ยักย้ายส่ายสะโพกไม่หยุด

"ไอ้ต้าวน้องไวน์น่ารักที่ฉุด"

ใครก็ได้เอามันไปเก็บทีดิ รำาคาญ

ตกลงกันเสร็จพ่ีรหัสผมก็รีบเผ่นเอาตัวรอดไปก่อนแล้ว ส่วนเราสองคน 

พากันเดนิกลบัไปยังรถยนต์ซึง่จอดห่างจากร้านประมาณหน่ึง เด๋ียวถึงหอผมก็คง

ได้พักแล้วล่ะ 

"พี่ไฟฟ้า ผมมีคำาถามอยากถามพี่"

"ว่ามาสิ" 

"ทำาไมพี่ถึงอยากไปส่งผมล่ะ" 

"ก็อยากดูแล"

โห ขนืพูดประโยคนีกั้บคนอืน่ต้องมคีนตกหลมุพรางอกีเป็นเบอืแน่ๆ ดทีี่

ผมไม่ใช่คนประเภทหลงคารมอะไรง่ายๆ ขนาดน้ันไม่ว่าจะจากใครก็ตาม

"ขอบคุณนะครับ"

"ไม่เป็นไร กูเตม็ใจ ไปเถอะ แต่กูจอดรถไกลหน่อยนะ มนัไม่มท่ีีจอดว่ะ"

"ไม่เป็นไรเลย"

ทว่าจากร้านอาหารไปจนถึงรถยนต์ของเขาท่ีกินระยะทางเพียงแค่ร้อยเมตร

มนักลบัเกิดเรือ่งราวมหาศาลทีผ่มไม่เคยคาดคดิมาก่อน และไม่คดิด้วยซำา้ว่า 

มนัจะเกิดข้ึน

"อ้าวหยี ทำาไรอะ"
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"รถเราเสียน่ะไฟฟ้า กำาลังรอเพื่อนมารับอยู่"

"งั้นไปด้วยกันสิ เดี๋ยวไปส่ง"

"ได้เหรอ เราเกรงใจ"

"เพื่อนกันทั้งนั้น มาดิ"

"เรารบกวนหน่อยน้า" บทสนทนาเกิดขึน้อย่างปบุปับ จู่ๆ  ก็มเีพ่ือนร่วมทาง

สุดสวยติดสอยห้อยตามมาด้วยซะงั้น แต่เท่านี้ยังไม่จบ เดินต่อไปอีกหน่อย 

เราก็มเีพ่ือนร่วมทางเพ่ิมมาอกีคนอย่างงงๆ

"ไอ้สัดคิม จะเดินไปไหนวะ"

"กูทะเลาะกับเมีย แม่งคว้ารถไปแล้วทิ้งกูไว้เนี่ย โมโหฉิบหาย"

"เฮ้ยเดี๋ยวกูไปส่ง"

"กูรบกวนมึงหลายทีแล้วนะไอ้ไฟ เดี๋ยวกูเรียกแกร็บเอง"

"จะเรียกทำาไมให้เสียเวลาวะ รถกูกว้าง มาด้วยกันเถอะ"

"เอางั้นเหรอ โอเคๆ ขอบคุณมาก"

ยัง...ยังไม่หมด รวมพลได้อีกหน่อยแล้วก็เจอเข้าให้

"เหมียว ให้ช่วยมั้ย นี่กำาลังจะไปไหน"

ไอ้เหีย้พ่ีไฟฟ้า กูเกลยีดทีม่งึชอบไปทักเขานีแ่หละ คอืถามหน่อยเถอะว่า 

นัน่รถส่วนบคุคลหรอืยานพาหนะเพ่ือการกุศลกันแน่ รบัท้ังงานราษฎร์งานหลวง 

เลยวุ้ย

"เรากำาลังจะขนกลองไปไว้ที่กองกิจฯ"

"ขนไปยังไง"

"มอเตอร์ไซค์ดิ"

"ลำาบากว่ะ ไปรถเราได้ รถเรากว้าง"

กูให้พี่มึงพูดใหม่! 

ให้พูดใหม่อีกที! รถยังกว้างอยู่มั้ย

"ขอบคณุมากไฟฟ้า งัน้เราพาเพ่ือนไปด้วยได้ปะ มนัต้องขนไดคตัไปด้วยอะ"

"มาเลยๆ รถกว้างจริง"

และเมือ่ทกุชวิีตฟันฝ่ามาจนถึงรถยนต์สดีำาคนัหน่ึง ผมก็ได้รูค้วามจรงิว่า...
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รถพี่ไม่ได้กว้างอย่างที่บอกเล้ยยยยยยยยยยย

ห้าชวีติทีไ่ม่รูจ้กักันมาก่อน แถมยังมกีลองและป้ายไดคตัยัดอยูด้่านหลงั

ด้วยอกี แค่นกึสภาพตวัเองตอนอดัอยู่ในรถนำา้ตาก็แทบหลัง่รินพรากๆ อเนจอนาถ

เหลอืเกิน นีใ่ช่มัย้คำาพูดท่ีบอกว่า 'อยากดแูล' ของพ่ีมงึ

รู้ซึง้ในตอนนี ้ เขาไม่ได้อยากดแูลแค่ผมหรอก แต่แม่งอยากดแูลคนท้ังโลก  

นีถ้่าจกัรวาลมสีิง่มชีวิีตอืน่ๆ อกีมนัคงอาสาออกไปช่วยเขาหมดแล้ว

โอเค ผมเริม่แยกออกแล้วว่าไฟฟ้ากับโยธาต่างกันยังไง เรือ่งความใจดี  

ใจกว้าง จติการกุศลก็คงต้องยอมเขา ยอมจรงิๆ ห้าชวิีต...แต่ละคนไม่รูจ้กักันเลย  

ทว่ามีสายใยหน่ึงท่ีเชื่อมโยงกันอยู่เพราะทุกคนล้วนรู้จักผู้ชายคนเดียวกัน ซึ่ง 

มนักำาลงัย้ิมหน้าแป้นนัง่หลงัพวงมาลยัอยู่ตอนน้ีไง

ถึงอรุโณทัย... 

เธอรู้มั้ยว่าวันนี้เราเจอคนที่ช่วยทำาให้เราลืมเธอได้แล้วนะ

เพราะต่อจากนี้ในความรู้สึกของผู้ชายท่ีชื่อวิศวะอย่างผม คงจดจำา 

ได้เพียง...ใบหน้าของเขา เสียงของเขา รอยยิ้ม และความใจดีของเขา ต่อให้ 

เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็คงไม่มีวันลืม คนคนนั้นมีชื่อว่า

...ไฟฟ้า
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