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สิง่ทีเ่รยีกว่า 'ค�าสญัญา' นัน้อาจจะไม่ได้มนี�า้หนกัเท่ากันส�าหรบัทุกคน บางคน 

ให้ค่าสัญญาเท่าลมปาก พูดไปแล้วก็ลืมได้ง่ายๆ ไม่ได้สลักส�าคัญอะไร ในขณะท่ี 

ส�าหรับบางคนค�าสัญญามีค่าย่ิงกว่าทองค�า ให้ไว้แล้วจะไม่มีทางบิดพลิ้วเด็ดขาด  

ปกติแล้วการรักษาสัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นเร่ืองดี หรือถ้าลืมสัญญากันท้ังคู่ก็ยังนับว่า

แล้วไป แต่ถ้าคนไม่รักษาค�าพูดดนัมาให้สญัญาไว้กับคนทียึ่ดมัน่ในค�าสญัญาอย่างมาก...

นัน่คงเป็นเรือ่งเศร้าน่าด ู 'เคม'ี ของพวกเราก็คอืคนโชคร้ายทีโ่ดนเบีย้วสญัญาคนนัน้ค่ะ 

'อ๊อฟ' ไม่ใช่แค่ไม่มาจบีเคมอีย่างท่ีเคยสญัญาไว้ว่าจะท�า แต่ยังขาดการตดิต่อไปดือ้ๆ  

จนไม่รู้จะไปหาตวัได้จากท่ีไหนอกีต่างหาก เคมจีงึกลายเป็นคนอกหักรกัคดุท้ังท่ียงัไม่ได้ 

ถูกจบีเลยด้วยซ�า้

เจอเรื่องเจ็บปวดใจมากขนาดน้ันก็คงถูกแล้วที่เคมีจะอยากเริ่มต้นใหม่เมื่อเข้า

มหาวิทยาลยั แต่โชคชะตากเ็ล่นตลกเมือ่เขามารูท้หีลงัว่าพ่ีอ๊อฟคนท่ีหายหน้าหายตา 

ไปนานนั้นท่ีแท้แล้วเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน แถมยังเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ของ 

ทีมฟุตบอลที่เคมีเป็นสตาฟฟ์ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น อีกฝ่ายยังขยันเข้ามาท�าดีด้วย 

ให้จติใจของคนเดก็กว่าหว่ันไหว ทีอ่ยากจะลมืก็ลมืไม่ได้เสยีท ี อ๊อฟต้องการอะไรกันแน่ 

แล้วเคมีจะมูฟออนส�าเร็จหรือไม่ คุณผู้อ่านทุกท่านมาเอาใจช่วยให้หนุ่มน้อยคนนี้ 

ได้มคีวามสขุสกัทไีปด้วยกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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'เวลาทีเ่หมาะสมท่ีพ่ีจะจบีเคมกค็อืเคมอยู่มอหก พ่ีอยู่ปีสาม อกีตัง้สามปีอะ'

'เพราะพี่จริงใจกับเรานะ'

'ต้องรอพี่นะเว้ย รอพี่คนเดียวด้วย'

.

.

.

ตอนที่ผมได้ยินประโยคเหล่านั้นครั้งแรก

ผมก�าลังจะขึ้นมอสาม

ความไร้เดียงสาของผมท�าให้ผมเชื่อคนพูดอย่างสนิทใจ

คิดว่าเขาต้องท�าอย่างที่พูดแน่ๆ

เพราะคิดไปเองว่าเขาคือคนที่จริงใจและซื่อตรงที่สุดคนนึงเท่าที่ผมเคยรู้จัก

ทว่าพอผมขึ้นมอสาม

มอสี่...

มอห้า...

มอหก...

จนตอนนี้ผมอยู่ปีหนึ่ง

เขาก็ไม่ได้ท�าตามที่เคยพูดเอาไว้

ไม่รู้ว่าผมรอไปเพื่ออะไร

สุดท้ายไอ้พี่อ๊อฟที่ผมชอบนักชอบหนาคนนั้น

ก็เป็นแค่เพียงคนโกหก
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EP. 0

เมื่อความรักพาเรามาศึกษาหัวใจกันและกัน

สิบเรื่องน่ารู ้เก่ียวกับพ่ีอ๊อฟ เพ่ือนสนิทของพ่ีชายผมท่ีชอบแซวผม 

มาตั้งแต่เด็ก แต่ผมกลับเผลอตกหลุมรักเขาเข้าซะอย่างนั้น

1. เขาเป็นเพ่ือนในกลุม่ของ 'พ่ีฟิสกิส์' หรอื 'พ่ีสกิ' พ่ีชายเพียงคนเดียว 

ของผม แต่คนทีพ่ี่อ๊อฟสนิทด้วยจรงิๆ คอื 'พ่ีตงั' เพ่ือนทีอ่ยู่ในกลุม่พ่ีสกิเหมอืนกัน

2. ด้วยความทีส่มยัก่อนเขาเป็นคนขีเ้ล่น แกล้งแหย่เพ่ือนเป็นประจ�า เขา 

ก็เลยชอบแกล้งพ่ีสกิด้วยการแซวผม พ่ีสกิทีเ่ป็นคนหวงน้องเป็นทุนเดมิก็ตามเกม 

พ่ีอ๊อฟตลอด ทั้งๆ ที่รู้ว่าโดนเขาแกล้ง แต่ก็ยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ พ่ีอ๊อฟจึง 

ติดนสิยัชอบแซวผมต่อหน้าพ่ีสกิมาหลายต่อหลายปี แต่เมือ่เจอผมตามทางเดนิ 

โดยล�าพังเขากลบัเอาแต่ส่งย้ิมให้ ซึง่แตกต่างจากตอนอยู่ต่อหน้าพ่ีชายของผม

ลบิลบั

3. นานวันเข้าผมก็ชกัจะสงสยัว่าเขาคดิยังไงกับผมกันแน่ จงึมเีหตกุารณ์ 

ทีท่�าให้ผมได้ถามเขาออกไปตรงๆ สรปุว่าเขาชอบผม เพียงแต่ตอนน้ันผมยังเดก็ 

เกินไป เขาคดิว่าควรรอให้ผมโตขึน้กว่านีอ้กีสกัสามปีค่อยจบีผม พ่ีอ๊อฟแสดง 

ความจริงใจด้วยการโทรไปบอกเรื่องน้ีกับพ่ีสิกโดยตรงต่อหน้าผม น่ันเป็น

เหตกุารณ์ทีฝั่งจติฝังใจผมมาก ผมจงึเชือ่ว่ายังไงเขาก็ต้องท�าตามสิง่ทีต่วัเองพูด 

อย่างแน่นอน
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4. หลงัจากแยกย้ายไปเรยีนกันคนละท่ี (ผมเรยีนมอปลาย ส่วนพ่ีอ๊อฟ 

ไปเรียนมหา'ลัย) เขาก็เริ่มหายไปจากชีวิตผม ผมคิดว่าเขาคงจะยุ่งๆ อยู่กับ 

การเรยีนและง่วนอยู่กบัการปรบัตวัให้เข้ากับสถานทีใ่หม่ๆ การเรยีนแบบใหม่ๆ 

ผมก็เลยอดทนรอ ไม่ยอมคบหาหรอืศึกษาดูใจกับใคร แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอใคร 

เลย มคีนมาจบีและอยากเข้ามาคยุกับผมค่อนข้างเยอะในระหว่างท่ีผมก�าลงัรอ 

พ่ีอ๊อฟอยู่ ทว่าสดุท้ายผมก็คิดว่าตวัเองจะผดิสญัญาทีใ่ห้ไว้ไม่ได้ คดิว่าเมือ่ผม 

เคยบอกแล้วว่าจะรอพ่ีอ๊อฟ ผมก็ควรจะรออยู่แบบน้ัน เผลอแป๊บเดยีว...แม่ง 

ผ่านไปสีปี่เฉยเลย

5. มีเพียงคนเดยีวทีท่�าให้ผมรูค้วามเป็นไปของพ่ีอ๊อฟ คนคนนัน้ก็คอืพ่ีสกิ  

ได้ข่าวมาว่าช่วงท่ีพ่ีอ๊อฟหายไปจากชีวิตผม เขามีปัญหาบางอย่าง พ่ีชายผม 

ก็ไม่รู้ว่าปัญหาน้ันคืออะไร แต่ที่แน่ๆ ปัญหานั้นท�าให้พ่ีอ๊อฟเปลี่ยนไปเป็น 

คนละคน จู่ๆ เขาก็ตัดสินใจซิ่ว ซ�้ายังไปมีข่าวว่าก๊ิกกับลูกสาวคนใหญ่คนโต  

และเริ่มสนิทกับพ่ีสิกน้อยลงเพราะเขาไม่เชื่อค�าเตือนของพ่ีสิก แล้วพอท้ังคู่ 

เริม่ห่างๆ กัน...ผมก็ไม่ได้ข่าวพ่ีอ๊อฟจากปากพ่ีสกิอกีเลย

6. ชือ่ของพ่ีอ๊อฟกลายเป็นชือ่ต้องห้าม โดยเฉพาะจากปากของผม พ่ีสกิ

โกรธพ่ีอ๊อฟมากและยืนกรานกับผมว่าห้ามถามถึงหรอืว่าไปยุง่กับพ่ีอ๊อฟอกี ผม

ก็เลยจนปัญญาทีจ่ะสบืเรือ่งของเขา แต่ถึงอย่างนัน้...ความรู้สึกท่ีผมมต่ีอพ่ีอ๊อฟ 

ก็ยังเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าท�าไมเหมือนกัน หรือเพราะผมเป็นคนแบบน้ันก็ไม่รู้  

คนทีร่กัเป็นแค่คนคนเดยีวอะไรเทือกๆ น้ันน่ะ

7. ปัจจบุนัผมอยู่ปีหน่ึง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เหตผุลทีเ่ลอืกเรยีน

คณะนี้ผมจะขอเล่าในอันดับถัดๆ ไป ผมเรียนอยู่มหา'ลัยที่ไกลจากพ่ีสิก 

พอสมควร ผมก็เลยรูส้กึว่าตวัเองเป็นนกท่ีได้กางปีกกว้างและมอีสิระอย่างเตม็ท่ี 

พร้อมที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆ มาแทนท่ีพ่ีอ๊อฟ ในเมื่อผมท�าตามสัญญาแล้ว 

แต่เขาเป็นคนทีผ่ดิสญัญาเอง ผมก็ต้องท�าใจและใช้ชวิีตต่อไป

8. เฮ้อออ ผมพยายามแล้วครับ แต่สุดท้ายคนท่ีผมมองก็มีแต่คนตาต่ี  

ผิวขาว ความสูงและรูปร่างคล้ายๆ พ่ีอ๊อฟ จนในท่ีสุดผมก็เพ่ิงตรัสรู้ได้ด้วย 

ตวัเองว่า...(อ่านต่อในข้อ 9)
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9. ผมไม่สามารถเปิดใจให้ใครได้อย่างเตม็ที ่ และยังไม่รูสึ้กชอบใครเลย

นอกจากพ่ีอ๊อฟเพียงคนเดยีว

10. เอ่อ...ผมว่าผมรู้เรื่องของพี่อ๊อฟน้อยมากเลย
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EP. 1

'เคมี กิตติธีรวัฒน์ หืมมม ชื่อเคมีจริงดิ'

'ชื่อเคมี มีพ่ีช่ือฟิสิกส์ด้วยเปล่า คิกๆ (ผมพยักหน้า) อ้าว มีจริงๆ เฉย  

เดีย๋วก่อน มน้ีองชือ่ชวีะด้วยปะเน่ีย'

'คิดไงถึงมาเรียนด้านนี้เนี่ย ไม่กลัวพวกนักกีฬามาจีบเหรอ'

'คนที่บ้านต้องหวงมากแน่ๆ รู้สึกได้'

'หน้าตาบ้องแบ๊วมาก ระวังโดนหลอกนะหนู'

ค�าพูดเหล่าน้ันคือประโยคแรกๆ ที่ลอยเข้าหูในช่วงเวลาท่ีผมมาเรียน 

คณะนีใ้หม่ๆ ผมชนิแล้วเวลามคีนประหลาดใจกับชือ่ของผม แต่ผมไม่เคยชนิสกัที 

ทียั่งมคีนมองว่าผมน่าทะนถุนอมน่าปกป้องอยู่

เพราะเคมีน้องชายพี่สิกคนใสๆ แบ๊วๆ คนนั้นโตขึ้นแล้วครับ

จากท่ีเคยพูดจาสุภาพตลอดเวลาผมก็เร่ิมพูดหยาบบ้างนิดๆ หน่อยๆ  

เพ่ือให้เข้ากับเพ่ือนตอนมอปลายได้ และจากท่ีเคยแต่งตัวเป็นผู้ดีอังกฤษ 

ตวัน้อยๆ ผมกเ็ริม่หนัไปสนใจกางเกงยีนและเสือ้ยดืลายกราฟิกเท่ๆ มากขึน้

แต่ก็มีคนคนนึงที่ยังคงคิดว่าผมยังเป็นเด็ก ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน 

แค่ไหน

คนคนนั้นก็คือพี่สิก พี่ชายของผมเอง

เฮ้อออออ ว่าแล้วก็ต้องขอถอนหายใจยาวๆ สักหน่อย

"ให้ยกขึน้ไปให้มัย้" พ่ีสกิทีม่าพร้อมแฟนและก�าลงัถือกล่องบรรจหุนังสอื 
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ของผมอยู่เงยหน้าข้ึนมองหอพักที่ชื่อว่าหอบีบี ซึ่งเป็นตึกท่ีค่อนข้างสูงและ 

มีรูปทรงเป็นครึ่งวงกลม

"ผมยกไหว" ผมตอบพ่ีชาย ถึงแม้ว่าผมจะเปิดเรยีนมาเป็นเวลาเดือนกว่าๆ  

แล้ว แต่พ่ีสกิก็มกัจะหาเรือ่งเอาของจากท่ีบ้านมาให้ผมตลอด น่ีก็เป็นครัง้ท่ีสาม 

แล้วท่ีพ่ีผมมาหาทีม่หา'ลยัแห่งน้ี

และผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีคร้ังที่สี่ ห้า และหกตามมาอย่างแน่นอน 

ในระยะเวลาอันใกล้

"ปล่อยให้มันยกขึ้นไปให้เหอะ มันคงอยากเห็นว่าเคมอยู่ยังไง" พ่ีฟืน 

ขยิบตาให้ผมเป็นสัญญาณว่าพ่ีเขาจะเร่ิมพูดและก็แซวพ่ีสิกไปพร้อมๆ กัน 

"ลูกบิดหน้าห้องใช้การดีมั้ย หน้าต่างดูปีนเข้ามาได้ง่ายๆ หรือเปล่า"

"เว่อร์ฉบิหาย กูไม่ดขูนาดนัน้หรอก" พ่ีสกิเหล่มองพ่ีฟืนก่อนจะหันมาหาผม 

"แล้วมนัใช้การได้โอเคหรอืเปล่าล่ะ ให้พ่ีตดิต่อนติบิคุคลให้ไปเชก็ให้มัย้ หรอืว่า

ยังไง"

"พอเลย" ผมต้องรบีห้าม ไม่งัน้จะไปกันใหญ่ "ผมอยู่ได้เห็นมัย้ น่ีผมก็อยู่ 

มาได้เป็นเดอืนโดยทียั่งครบสามสบิสอง ไม่มอีะไรแตกหกั"

"ก็ไม่รู้นี่หว่า แม่บอกให้มาเช็กพี่ก็มาเช็ก"

ผมโทรถามแม่แล้ว แม่ไม่เคยบอกให้พี่สิกมาเช็กเลยครับ

"เดีย๋วผมขนเอง" ผมรบักล่องมาจากพ่ีสกิ "พวกพ่ีจะไปไหนต่อหรอืเปล่า 

ผมแนะน�าร้านอร่อยๆ แถวมอให้เอามัย้"

"เคมก็ไปด้วยกันสิ" พี่สิกเอ่ยชวน

"คงต้องขอบาย วันนี้เดี๋ยวบ่ายๆ ผมต้องท�างาน"

"ทีมบอลมหา'ลัยที่เคมสมัครเข้าไปน่ันอะนะ" พ่ีผมท�าหน้ามุย่ "เคม 

ไม่เตะบอลนี่"

"ครบั แต่เขาขาดคนดแูลนกักีฬา แล้วผมก็เป็นเพ่ือนกับพวกนกักีฬาพอด"ี

"ใคร"

"พูดชื่อไปพี่สิกจะรู้จักเหรอ"

"ก็พูดมาเถอะ จะได้จ�าๆ ไว้"
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"เจ แซค แครกเกอร์"

"แครกเกอร์เนี่ยนะ"

"ทีตัวเองยังชื่อฟิสิกส์เลย ไม่แปลกเลยมั้ง"

"ก็ชื่อมันน่าสงสัยอะ"

"น่าสงสัยตรงไหน ตรรกะไรของพี่เนี่ย"

"ไปกันเถอะ" พ่ีฟืนเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบเข้ามาห้ามทัพ "ไอ้เชี่ยสิก มึงก็ 

เอาแต่หวงอยู่ได้ น้องมนัโตจนไม่รูจ้ะโตยังไงแล้ว ปล่อยๆ ไปบ้างเถอะ"

"เยี่ยม พี่ฟืนดีที่สุดเลย"

"ให้ท้ายกันเก่งฉบิเป๋ง" พ่ีสกิบ่น "เอาเถอะ ตามใจก็แล้วกัน แต่เคมสญัญา 

กับพ่ีแล้วนะว่ามอีะไรจะโทรหาพ่ีอะ"

"ครับ"

"พี่บึ่งรถมาหาเคมได้ตลอด เคมโทรมาได้ทุกเวลาเลยนะ เข้าใจมั้ย"

"คร้าบบบ" ได้ยินประโยคเมื่อกี้เป็นครั้งที่สิบสองแล้วมั้ง

"แล้วถ้ามใีครท�าท่าจะเข้ามาจบี บอกไปเลยว่าพ่ีชายโคตรดแุละก็โคตรหล่อ"

"แล้วไอ้ที่ว่าโคตรหล่อนี่มันเกี่ยวตรงไหน" อดถามไม่ได้จริงๆ

"ข่มแม่งไง ไอ้คนท่ีจะจบีเคมอาจจะถอยก็ได้ถ้ามนัรูว่้าเคมมพ่ีีชายหล่อ"

ฮะ? แบบนี้ก็มีด้วยว่ะ

"พ่ีฟืนรบีเอาพ่ีสกิกลบัไปเถอะครบั" ผมบอกแฟนพ่ีชายขณะทีพ่ี่เขาก�าลงั

หวัเราะร่วน

"ไปก็ได้" พ่ีสิกท�าท่ากระเง้ากระงอดเหมือนอยากอยู่ต่อ แต่ก็โดนพ่ีฟืน 

ลากตวัออกไปจากหอของผมอยู่ด ี"เคม ดแูลตวัเองดีๆ นะเว้ยยย"

ผมโบกมือให้คู่รักที่ก�าลังก้าวเท้าออกจากหอของผมไป แม้จะเคยชิน 

กับการที่พ่ีชายมีคนรักควบต�าแหน่งเพ่ือนสนิทอย่างพ่ีฟืนอยู่ข้างๆ เสมอ แต ่

กลบัไม่เคยชนิสกัทตีรงท่ีพอเห็นสองคนน้ีอยู่ด้วยกันทีไรผมก็เป็นอนัต้องนกึถึง 

อดตีเพ่ือนในกลุม่ของพวกพ่ีเขาอย่างพ่ีอ๊อฟทุกทไีป

แล้วปากผมก็ถามออกไปไวเท่าความคิด

"พี่สิกได้ข่าวจากพี่อ๊อฟบ้างปะ"
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พ่ีฟืนท�าหน้าตืน่ตระหนกราวกับว่าผมเพ่ิงถามในสิง่ทีไ่ม่สมควรถาม ส่วน

คนถูกถามอย่างพ่ีสกินัน้รบีสาวเท้าเข้ามาหาผมอย่างรวดเรว็ ท่ีส�าคญัเขายังท�าท่า

เหมอืนอยากย่ืนมอืมาเขย่าสตผิมด้วย

"เคมยังไม่ลืมมันอีกเหรอเนี่ย"

"ลืมได้ไง คนทั้งคนนะ" ผมพูดเสียงอ่อย

"ไม่ต้องถามถึงมันแล้ว มันคือบุคคลหายสาบสูญอย่างแท้จริง ไม่ม ี

เพ่ือนคนไหนได้ข่าวมนัเลย แม้แต่เพ่ือนสนทิมนัอย่างไอ้ตงั" หลงัจากพูดด้วย 

แรงอารมณ์พี่สิกก็ทอดถอนใจแล้วมองผมประหนึ่งสงสาร "พี่ดีใจนะที่เราเป็น 

คนซือ่สตัย์และก็ซือ่ตรงกับความรูส้กึขนาดนี ้แต่น่ีมนัก็ผ่านมาหลายปีแล้ว"

มาแน่...ประโยคเดิมๆ ต้องตามมาอีกแน่ๆ

"เคมต้องลมืได้แล้ว มอีะไรดีๆ  รอเคมอยู่ท่ีนีต่ัง้เยอะ ต่อให้ไม่ใช่ท่ีนี ่ พ่ีว่า

เดีย๋วเคมกต้็องเจออะไรดีๆ ในอนาคตแน่นอน"

แม้จะได้ยินมาบ่อยแล้ว แต่ผมก็ยังไม่เคยชนิชากับความรูส้กึเฟลเลก็ๆ  

ทีก่่อตวัข้ึนอยู่ดี

"ครับ" ผมรับค�าไปอย่างนั้นเพื่อให้พี่ชายสบายใจ

"ต้องสู้นะ เข้าใจมั้ย"

"คร้าบ"

พ่ีสกิขย้ีหัวผมเบาๆ ก่อนจะตามไปสมทบกับพ่ีฟืนทียื่นรออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล  

ผมมองดท้ัูงคูเ่ดนิออกจากหอของผมไปโดยท่ีไม่คิดจะร้องถามอะไรอกี

ผมรับค�าพี่สิกไปทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะท�าได้หรือเปล่า

เพราะถ้าผมท�าได้จริงๆ ผมคงลืมพี่อ๊อฟไปแล้ว

และลืมค�าสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับผมไปด้วย

ห้อง 505 หอบีบี

เจและแซคมีอยู่จริงครับ แต่แครกเกอร์...ไม่มีอยู่จริง

ไม่รู ้ว ่าตอนน้ันผมคิดอะไรอยู่ถึงได้บอกพ่ีสิกว่ามีเพ่ือนชื่อแบบนั้น  

(หรือว่าตอนนั้นผมหิววะ) สงสัยผมหมั่นไส้พี่ชายตัวเองมั้ง
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"มาแล้วเหรอ" เจ รมูเมตคณะวศิวฯ ท่ีบ้าฟุตบอลเข้าเส้นเลอืดจนมโีปสเตอร์

ทมีโปรดเตม็โซนของมนัร้องทัก "คราวนีพ่ี้มงึเอาอะไรมาให้อกีล่ะ"

"อย่าเพ่ิงบอกๆ ลองให้กูเดาก่อน" แซค รมูเมตคณะเดียวกันกับผมท�าท่านกึ 

"กางเกงใน"

"บ้า ของส่วนตวัแบบนัน้ไอ้เคมมนัซือ้เองก็ได้" เจโยนเศษกระดาษใส่หวั 

แซค ส่วนผมก็ได้แต่ยิ้มบางๆ แล้วก็ส่ายหน้า วางกล่องที่เพิ่งได้มาลงบนโต๊ะ 

ของตวัเอง โซนของผมอยู่ใกล้กับห้องน�า้และประตูทางออกมากทีส่ดุ

"ก็ไม่รู้ เห็นพี่มันชอบบริการมันนี่หว่า"

"อย่าใช้ค�าว่าบรกิาร ใช้ค�าว่าดแูลด"ิ เจเถยีงแทนน้องชายพ่ีสกิอย่างผม

"แล้วสรุปพี่มึงเอาอะไรมาให้" แซคหันมาถามผม

"หนงัสอือ่านเล่น" ผมหยิบขึน้มาดเูล่มนึงแล้ววางลงไปในกล่องตามเดมิ

"การ์ตนูเหรอ เอามาดหูน่อยซ"ิ แซควิง่มาดทูนัที ตามมาด้วยเจท่ีมสีีหน้า

อยากรูอ้ยากเหน็ "โห โคนันท้ังเซต็เลยว่ะ"

"หวานกูเลยแบบน้ี ได้อ่านยาวไปยาวไป" เจเหล่มองผมแล้วย้ิมเจ้าเล่ห์  

"มงึอนุญาตใช่มัย้"

"ตามสบาย" ผมย้ิมตอบแล้วท้ิงตัวน่ังบนเตียง "แต่อย่าอ่านจนลืมไป 

ซ้อมบอลก็แล้วกัน"

"คร้าบพ่อ" เจกับแซคยิ้มแหยๆ ส่งให้กัน "ไม่รู้กูกับไอ้แซคคิดถูกคิดผิด 

ทีช่วนมงึไปเป็นสตาฟฟ์ทมีมหา'ลยั มงึแม่งเคร่งฉบิหาย"

"ก็ไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้น แค่ต้องท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย"

"นั่นแหละที่เรียกว่าเคร่ง" เจส่ายหน้าเบาๆ

"ไม่ดหีรอืไง เจกับแซคจะได้เข้ารปูเข้ารอย เราจะได้ไม่ต้องมเีรือ่งไปฟ้อง 

พ่ีเนท็ว่านายสองคนท�าตวัไม่ด"ี ผมพาดพิงไปถึงกัปตนัทมีฟุตบอลมหา'ลยัสดุโหด

"โอเคๆ ทราบแล้ว จะท�าตวัดีๆ  ครบั" เจถอนหายใจ แต่แล้วมนัก็เปลีย่น

สหีน้าเมือ่เหน็หนังสอืการ์ตนูของผม "ยืมได้ทุกเล่มทกุเวลาใช่ปะ"

"ได้"

"แล้วโฟมล้างหน้าท่ีอยู่ในห้องน�า้อะ กูยืมได้ใช่ปะ" สิน้เสยีงของเจ มนัก็ 
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ถูกแซคถองสข้ีางอย่างแรง "อะไรเล่า"

"มันคนละเรื่องแล้ว"

"ก็มันสบโอกาส ถามไปพร้อมๆ กันเลยนี่แหละง่ายดี"

"ใช้ได้สิ" ผมตอบเจ

"เย้!" เจชกู�าป้ัน "คราวนีกู้จะได้หน้าใสเหมอืนมงึบ้าง จะได้หล่อๆ มคีนชอบ

เยอะๆ มงึรูป้ะ มคีนเข้ามาถามเรือ่งมงึจากกูกับไอ้แซคเยอะมากๆ"

"ถามอะไรเหรอ"

"เอ๊า" แซคร้อง "ถามว่ามึงมีแฟนยัง ชอบผู้ชายหรือผู้หญิง"

"อ๋อ ชอบผู้ชาย แต่ยังไม่มีแฟน"

เจกับแซคอ้าปากค้าง ก่อนท่ีเจจะพูดไร้เสียงกับแซคว่า 'ตรงฉิบหาย'  

เพ่ือนร่วมห้องท้ังสองคนกะพรบิตาปรบิๆ ใส่กัน จากน้ันเจก็เป็นฝ่ายพูดออกมา

ก่อน

"แล้วท�าไมถึงยังไม่มีล่ะ มึงหน้าตาดีมากนะ"

"ก็...ชอบคนนึงอยู่"

"ไม่ได้จีบกันเหรอ" แซคถามบ้าง

"อธิบายยาก เขาไม่อยู่ให้จีบอะ"

เจขยี้หัวแรงๆ ส่วนแซคก็ท�าเป็นเกาท้ายทอย

"กูรูว่้ามงึดซูือ่ๆ นะ แต่ไม่คดิว่ามงึจะซ่ือขนาดน้ี" เจผายมอืไปบนอากาศ 

"มงึดรูอบๆ ส!ิ"

"รอบๆ ห้องนี่เหรอ"

"มึงเห็นอะไร" เพื่อนไม่ได้ยินค�าถามของผม

"เอ่อ...เตียงกับตู้"

"ไม่ใช่สิวะ"

"แล้วมึงให้มันมองอะไรอะเพื่อน" แซคก็ดูงงๆ เหมือนกันกับผม

"กูหมายถึงว่ามึงก�าลังอยู่ในมหา'ลัยที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดหน่ึงล้าน

ตารางเมตร!" เจพูดอย่างออกรสชาติ เอ่อ...ว่าแต่มอเรามันกว้างขนาดน้ัน 

เลยเรอะ "ถ้ามึงเจออะไรที่มันไม่ใช่ มึงก็ควรจะเทท้ิงแล้วก้าวต่อไป คนดีๆ  
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ในมอเรามเียอะแยะ มงึหน้าตาดมีากและก็ดงัมากด้วย มงึไม่จ�าเป็นต้องจมอยู่

กับใครก็ไม่รูท้ีม่งึบอกว่าเขาไม่อยู่ให้จบี"

"เชี่ยเจ" แซคกระแอม "แล้วถ้าคนที่ไอ้เคมมันชอบคือหล่อมากดีมาก 

ระดบัเทพบุตรล่ะ"

"เอ่อ..." เจพูดไม่ออก "เอาเป็นว่าเคมมนัไม่ควรจมอยู่กับอะไรท่ีท�าให้มนั

รูส้กึเป็นทกุข์ปะ กูพูดถูกใช่มัย้ไอ้เคม"

ไม่รูว่้าเป็นชะตาของผมหรอืเปล่าทีไ่ด้ฟังพ่ีสกิพูดจบปุบ๊ก็ต้องมาฟังค�าพูด

ของเจต่อป๊ับ เจดลูุน้มากว่าสิง่ท่ีมนัพูดน้ันถูกหรอืเปล่า

ส�าหรับผมแล้ว...ผมไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ�้าว่าพ่ีอ๊อฟดีขนาดไหน เขาแค่ 

ให้ค�าสญัญาลมๆ แล้งๆ กับเด็กคนนึงทีถื่อเอาค�าสญัญาน้ันเป็นจรงิจงัอยู่นาน

หลายปี จนในทีส่ดุก็ถกูท้ิงให้รออยู่คนเดียว

หรอืจกัรวาลก�าลงัจะส่งสญัญาณมาบอกผมแล้ววะว่าควรพอแล้วก้าวต่อไป

ข้างหน้า ในเมือ่ผมก็ไม่มหีวังกับพ่ีอ๊อฟแล้วนี่

ผมตัง้ตารออย่างท่ีคนคนนึงสมควรจะท�าเพ่ือใครสกัคนมาตลอด...ผมว่า

ผมท�าเต็มทีแ่ล้ว

วันนีน่้าจะเป็นวันแรกท่ีผมควรเริม่มองหาใครสกัคนนอกจากพ่ีอ๊อฟสกัที 

หรอืถ้าไม่ม.ี..ผมก็จะช่างแม่งแล้วก็ใช้ชวีติในแบบท่ีชือ่พ่ีอ๊อฟไม่มผีลอะไรกับผม

อกี

ผมจะเริม่ตัง้แต่วนิาทีนีแ้หละ เพราะถ้าไม่คดิเริม่ท�าอะไรสกัอย่างผมก็คง

ต้องจมอยู่กับคนท่ีไม่เหน็ค่าของผมต่อไป

คนที่ไม่เคยสนใจผมเลย

"จรงิๆ กค็ดิมานานแล้วว่าควรพอกับคนน้ีแล้วว่ะ" ผมบอกเพ่ือนร่วมห้อง 

ตรงๆ มนัตดิอยู่ในใจผมมานานแล้ว แต่ด้วยความท่ีผมเป็นคนยึดมัน่ถือมัน่ก็เลย

รกัษาสญัญามาโดยตลอด

และอันที่จริง...ผมก็ชอบพี่อ๊อฟมากๆ ด้วย

แต่มันต้องไปต่อแล้วว่ะ

"ต้องแบบนีส้!ิ" เจแทบจะกระโดดโลดเต้น "กูหวังเกาะมงึเพ่ือเรยีกเรตติง้ 



พารักศึกษา16

ให้ตวัเองน่ีแหละ ย่ิงมงึโสดมงึย่ิงดงั!"

"อย่าไปจรงิจงักับไอ้เจมนัมากนะ" แซคกลอกตาก่อนจะมองผม "มงึโอเค 

ใช่มัย้"

"โอเคสิ ท�าไมจะไม่โอเค"

"พาพวกกูไปซ้อมไหวใช่มั้ยคุณผู้จัดการ!"

"เว่อร์ฉิบหาย เราเป็นแค่สตาฟฟ์ดูแล"

"ก็นั่นแหละ กูให้เกียรติ"

ผมหวัเราะเบาๆ ใส่เพ่ือนทัง้สองก่อนจะเหล่มองไปทีก่ระจก เงาสะท้อน 

ของเดก็หนุม่หน้าตาซือ่ๆ คนนงึก�าลงัมองกลบัมาทีผ่มเหมอืนกัน

ถึงเวลาแล้วที่เด็กหนุ่มคนนี้จะก้าวไปข้างหน้า...

โดยที่ไม่มีชื่อพี่อ๊อฟอยู่ในใจอีกต่อไป

แต่ว่าชะตาชีวิตของผม...มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นน่ะสิ

ระหว่างเราสามคนก้าวเท้าลงบนัได (สมาชกิทีมฟุตบอลมหา'ลยัไม่มใีคร

ศรทัธาในการลงลฟิต์) และฟังเจพร�า่เพ้อพรรณนาถึงสรรพคุณของบรรดาคนท่ี 

มนันกึอยากจะจบี คนท่ีมนัแอบมอง คนทีม่นัคิดว่าฮอต และคนทีม่นัคดิว่าเซก็ซี่  

ผมท่ีพยายามจ�าชือ่ผูห้ญิงท่ีเจชอบทกุคนก็ได้ยินเสยีงหวัเราะแว่วๆ จากส่วนกลาง 

ซึง่เป็นส่วนท่ีเปิดโล่งและมร้ีานค้าสารพัดล้อมรอบ มโีต๊ะเก้าอีม้ากมายเพ่ือให้ 

เด็กหอบีบีมาอ่านหนังสือติวสอบกัน แต่ส่วนใหญ่เด็กหอผมน้ันมานั่งที่น่ีเพ่ือ 

จบักลุม่คยุกันมากกว่า

อย่างเช่นกลุ่มรุ่นพี่ผู้ชายพวกนั้น

"เหยดเข้ นั่นพี่อ๊อฟปะ ไอ้แซคมึงดูดิ๊"

ใครนะ

ไอ้เจมันพูดชื่อใครนะ

"กูว่าใช่แล้วล่ะ โอ้มายก็อด"

ผมท่ีเพ่ิงปฏิญาณกับตวัเองไว้ในใจว่าจะลมืพ่ีอ๊อฟเมือ่ไม่ถึงย่ีสิบนาทีก่อน

กลับได้ยินชื่อของคนคนนี้ลอยเข้ามาในหูผมซะง้ัน นี่จักรวาลเล่นตลกกับผม 
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มากเกินไปมัย้เนีย่

แต่ก็นะ...ชือ่อ๊อฟโหลจะตาย ไม่น่าจะเป็นไรหรอก (ขออนญุาตคนทีช่ือ่

อ๊อฟทกุคนด้วยครบัผม)

"ไปสวัสดีหน่อยมั้ยเรา"

"เออดี ฝากเนื้อฝากตัวกันหน่อย"

"พ่ีๆ ครบั สวัสดคีรบั" เจมคีวามไวประดุจเดอะแฟลช มนัยกมอืไหว้พ่ีๆ  

กลุม่น้ันท่ีท�าหน้างงใส่เราทัง้สามคน (แหงอยู่แล้วล่ะ) "พ่ีอ๊อฟครบั สวสัดคีรบัพ่ี"

ผมท่ียกมอืไหว้เสรจ็ก็ก้มหน้าก้มตาขยับตวัมาหลบอยู่ข้างหลงัร่างใหญ่ๆ 

ของแซค แม้ว่าผมจะเลอืกหน้าทีท่ีต้่องใช้เวลากับคนเยอะแยะ แต่ตวัตนของผม 

กลบัเป็นพวกเก็บเน้ือเก็บตวัและไม่ไว้ใจใครง่ายๆ โดยเฉพาะพวกรุ่นพ่ี

"ปีกซ้ายเมื่อวานใช่ปะ หน้าคุ้นๆ"

เขาคุ้นหน้าเจ แต่ผมคุ้นเสียงของเขา

ไม่น่าจะใช่ ไม่น่าจะมาอยู่แถวนี้ได้

ไม่งั้นมันก็คงจะอัศจรรย์เกินไป

"ใช่ครบัผม นีค่นหล่อคนดงัอย่างพ่ีจ�าผมได้ด้วยเหรอเนีย่ โอยยย หัวใจผม 

มนัรบัไม่ไหว" เจเอามอืแตะไปท่ีอกของตวัเองแล้วท�าท่าจะล้ม สร้างเสยีงหวัเราะ 

ให้กับรุน่พ่ีพวกนัน้

ต้องลองฟังทีเ่ขาพูดอกีครัง้ ถ้าผมได้ยินเสยีงของเขาอกี ผมอาจจะแน่ใจ...

"เว่อร์ฉิบหาย"

เวรล่ะ

ผมคิดว่าใช่

ใช่พี่อ๊อฟแน่ๆ!

"แล้วนี่ชื่อไรกันบ้าง"

ถ้าผมไปซ้อมกับเจและแซคเมื่อวาน ผมคงได้เห็นพี่อ๊อฟไปแล้ว

"ผมเจครับ ไอ้ตัวใหญ่นี่ชื่อแซค ส่วนไอ้หล่อคนนี้...ไหนล่ะ"

ผมมองดรูองเท้าตวัเองโดยท่ีไม่เห็นเป็นรองเท้าเลยสกันดิ น่ีมนัเรว็เกินไป  

ผมตัง้รบัไม่ทนั เพ่ิงจะคดิท�าใจเรือ่งพ่ีอ๊อฟไป ท�าไมเขาต้องมาท�าให้ผมสบัสน 
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ตอนน้ีด้วย

ท�าไมเขาต้องกลับมาให้ผมเห็นตอนนี้

โชคชะตาก�าลงัเล่นตลกอะไรกับผมอยู่กันแน่ น่ีผมเพ่ิงจะตดัสนิใจไปเอง

นะว่าจะมฟูออน

ท�าไมต้องส่งเขากลับมา!

"ออกมานี่ๆ" เจดึงแขนผมให้พ้นจากเงาหลังของแซค "ชื่อเคมีครับ  

เคมิสทรี แต่เรียกเคมไม่ก็เคมีดีกว่า เรียกเคมิสทรีมันคงดูตลก"

ไม่ได้ชื่อเคมิสทรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วโว้ย!

สายตาของผมพร่าเบลอขณะทีร่วบรวมความกล้า ซึง่มนัเป็นไปไม่ได้เลย

ภายในเวลาไม่ถึงวินาที

จนในที่สุดสายตาของผมก็สบเข้ากับพี่อ๊อฟ พี่อ๊อฟตัวจริงเสียงจริง

แล้วคนอื่นก็กลายเป็นอากาศธาตุส�าหรับผมไปเลย

"อ้าว เคม ไหงมาอยู่นีอ่ะ!" พ่ีอ๊อฟท�าตาโตและตืน่เต้นเหมอืนเพ่ิงเจอพ่ีน้อง 

ทีพ่ลดัพราก เขาก้าวเท้ามาหาจากนัน้ก็กอดไหล่ผมให้ไปแนบกับข้างๆ ล�าตวั 

ของเขา "พวกมงึด ูน่ีน้องชายของเพ่ือนสนทิกูสมยัเรยีนมธัยม!"

ผมไม่รู้ว่าใครท�าหน้ายังไง เพราะผมมวัแต่ตกใจกับการกระท�าของพ่ีอ๊อฟ

อะไรของเขา

เราไม่เคยสนิทกันแบบนี้

"เคมเตะบอลด้วยเหรอ" เขาปล่อยผมแล้วถาม เขาสูงกว่าผมประมาณ 

หนึง่คบืเห็นจะได้ก็เลยต้องก้มหน้า "แล้วท�าไมเมือ่วานไม่เหน็ล่ะ"

ผมหอูือ้ไปหมดแล้ว ฟังสิง่ทีเ่ขาพูดเมือ่ตะก้ีไม่ชดัด้วยซ�า้ แต่ผมก็ควรจะ

ตอบ เพราะมหีลายสายตาก�าลงัจับจ้องมาท่ีผม ผมไม่อยากท�าตวัน่าอบัอาย

โดยเฉพาะต่อหน้าคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ผมที่สุดอย่างพี่อ๊อฟ

"ผมเป็นแค่สตาฟฟ์ครับ เมื่อวานป่วยเลยไม่ได้ไป"

"ไม่งั้นก็คงจะเจอกันต้ังแต่เมื่อวานแล้วเนอะ" พ่ีอ๊อฟย้ิมจนตาหยี 

ตามแบบฉบับอ๊อฟตัวจริงเสียงจริง ใจผมสั่นเป็นเจ้าเข้า ผมจึงรีบหันไปมอง

อย่างอื่น
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โธ่เอ๊ย ยังหล่อเหมือนเดิม

ไม่สิ หล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย เป็นหนุ่มขึ้น ตัวโตขึ้น หุ่นดีขึ้น ดูดีและ 

โตขึ้นมากจนเรียกว่าแทบไม่เหลือเค้าเด็กตี๋ขาววัยมัธยมคนนั้นอีกต่อไป

"รู้จกักันมาก่อนเหรอครบัเน่ีย ว้าววว" เจส่งเสยีงได้เสแสร้งมาก "ดีใจจงัเลย

ครบั"

"ก�าลังจะไปซ้อมใช่ปะ" พี่อ๊อฟถาม

"ใช่ครับ"

"อืม แล้วเจอกันนะ เดี๋ยวพี่ตามไป"

"แล้วเจอกันครับพี่"

"แล้วเจอกันนะครับพี่อ๊อฟ" แซคท�าหน้าปลาบปลื้มไม่ต่างอะไรกับเจ

ผมถกูแซคกับเจดนัตวัให้เดนิไปข้างหน้า จากน้ันมนัก็ยิงค�าถามเรือ่งพ่ีอ๊อฟ 

ใส่หูผมไม่หยุดไม่หย่อน ผมไม่รูจ้ะตอบอะไรพวกมนัด ี ย่ิงผมหันไปมองเห็นพ่ีอ๊อฟ 

กลบัไปนัง่คยุกับเพ่ือนปกต ิท�าเหมือนไม่มอีะไรเกิดข้ึน น่ันก็ย่ิงท�าให้สมองของผม

ขาวโพลนหนักขึน้ไปมากกว่าเดมิ

แม่ง ผมชกัรูส้กึว่าตวัเองโง่ ความรูส้กึนีเ้ริม่เกาะกินหวัใจของผมเรือ่ยๆ

หรือเขาลืมหมดแล้ว

หรือเขาไม่เคยจ�า

หรือทีแ่ย่ไปกว่าน้ันก็คอื...มแีต่ผมคนเดยีวท่ีคดิว่าค�าสญัญาทีว่่าน่ันมอียู่จรงิ
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