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นกัอ่านเคยหแูว่วบ้างมัย้

จู่ๆ  ก็ได้ยินเสยีงเรยีกชือ่ เสยีงทกัทาย หรอืเสยีงเตอืนข้ึนมาเฉยๆ แต่พอหันไปดู

กลบัพบแต่ความว่างเปล่า ท�าให้บางคนท่ีขวัญอ่อนมากๆ หรอือยูค่นเดยีวอาจขนหวัลกุ

หรือสะดุ้งโหยงได้โดยไม่รู้ตัว เพราะเราไม่อาจเดาได้เลยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร 

เสยีงใคร หรอืแม้กระทัง่เป็นเสยีงของสิง่มชีวีติหรอืไม่

เหมอืนกับ 'พดด้วง' จากนิยายชดุ Spirit's Love เรือ่ง 'สบืจากเสยีง Mysterious 

Sounds' ทีไ่ด้ยินเสยีงขอความช่วยเหลอืดงัมาจากหูฟังของเขาในคืนหนึง่ และเสยีงน้ัน

ก็ไม่ใช่เสยีงใครท่ีไหน แต่เป็นเสยีงของ 'อนัดา' เพ่ือนของเขาทีเ่พ่ิงจะเสยีชวิีตไปอย่าง 

มีเง่ือนง�านั่นเอง ท�าให้พดด้วงต้องขอความช่วยเหลือจากคู่อริต่างคณะ แถมยังเป็น 

เพ่ือนสนิทแก๊งเดยีวกนักับอนัดาอย่าง 'จณิณะ' ผูม้สีมัผสัพิเศษท่ีไม่เหมอืนใครอย่างการ

ได้ยินเสยีงท่ีคนท่ัวไปไม่ได้ยิน 

อันดาต้องการจะบอกอะไร จะใช่ความจริงเก่ียวกับการตายของเขาเองหรือไม ่

มาตามลุน้ ตามหลอน และตามสบืหาความจรงิไปพร้อมๆ กับพดด้วงและจณิณะได้เลย

และขอเตอืน...โปรดระวงัข้างหลงัคุณไว้ให้ด!ี

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�
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นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง 

การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

การบูลลี่และการมีอคติต่อคนรักร่วมเพศ

การแท้ง การฆาตกรรม และมีการกล่าวถึงการฆ่าตัวตาย

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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"แพ้อะไรก็ได้ อย่าแพ้วิศวะ"

พอพูดจบก็ได้ยินเสียงเพ่ือนๆ รุ่นพ่ีและรุ่นน้องท่ีคณะต่างพากันตบมือ

โห่ร้อง เป็นอันรู้กันว่าคณะผมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์น้ันไม่ใคร่จะถูกกัน 

สกัเท่าไหร่ในเรือ่งเกมกีฬา พบเจอกันครัง้ใดเป็นต้องมเีรือ่งมรีาวกันตลอดเวลา 

อย่างว่าล่ะ ด้วยความที่ทั้งสองคณะดันมีประชากรชายเป็นหลัก เลยท�าให ้

เขม่นกันเป็นปกติ

พวกใครพวกมนัเลยเหมน็กันง่ายๆ เวลามกีารแข่งขนักันทีไรนอกจากต้อง

ชิงชัยในเกมกีฬาแล้ว ฝีปากก็ต้องลับให้พร้อมใช้งานเพื่อข่มขวัญคู่แข่ง อย่าง

การชิงชัยบาสเกตบอลเฟรชชี่วันนี้ท่ีคู่ชิงเป็นคู่เดิมซึ่งเจอกันนัดชิงแทบทุกปี 

ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอด แล้วพอจบการแข่งขันก็มีบ่อยครั้งท่ีกอดคอ

ไปกินเหล้าด้วยกันเฉย

แต่สามปีให้หลังมานี้ คณะผมชนะมาตลอดว่ะ

ผมร่วมโห่ร้องไปกับเพ่ือนๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงเสียงหนึ่งจากอีกฝั่ง

ตะโกนขึ้นมาว่า

"ชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะวิทย์กีฬาฯ"

ไอ้สัด

คราวน้ีผมได้ยินเสยีงโห่ร้องตบมอืกันสน่ันจากพวกทีใ่ส่เสือ้ชอ็ปนัง่หน้า

สลอนอยู่สแตนด์ฝั่งตรงข้าม ผมควรจะมองผ่านไปเป็นเรื่องข�าๆ เพราะการ

เสียงที่ 1
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สืบจากเสียง Mysterious Sounds 16

พูดจาลับฝีปากถือเป็นสีสันอย่างหนึ่งในการเชียร์กีฬา ซึ่งทุกคนเข้าใจได้ แต่มี

คนหนึ่งที่ผมเหม็นหน้ามันอยู่

'จิณณะ' คือชื่อของมัน ประวัติส่วนตัวผมไม่รู ้และไม่เคยคิดอยาก 

จะเข้าไปเสือก แต่มีข่าวเข้าหูมาเป็นระยะว่ามันเป็นนักบอลมหา'ลัยที่เคย 

ติดเยาวชนทีมชาติ แต่บาดเจ็บต่อเน่ืองจนต้องพักฟื้นอยู่นาน ตอนน้ีเลยเล่น

ให้กับสโมสรของมหา'ลัยอย่างเดียว

(อดตี) นักบอลดาวรุง่กับสาวๆ น่ะเป็นของคู่กัน จ�าได้ว่าตอนปีหนึง่สาวๆ 

ทีค่ณะผมพูดถึงกันเยอะมาก เพราะมนัได้คดัตัวจนตดิเยาวชนทีมชาตริอบแรก 

ผมเคยตามดูผลงานและเคยเชียร์มันช่วงหนึ่งตอนท่ีมันยังรุ่งๆ จนกระทั่งเมื่อ 

ปีที่แล้ว

ผมยังจ�าวันแตกหักน่ันได้ไม่ลืม ตอนขึ้นปีสองผมเป็นพ่ีเล้ียงทีม

บาสเกตบอลเฟรชชี่ แล้วตอนนั้นโรงยิมท่ีคณะผมปิดซ่อมแซมเลยต้องพา 

น้องๆ ในทีมไปซ้อมทีโ่รงยมิส่วนกลางของทางมหา'ลัย ซึ่งมันไม่มีปัญหาอะไร 

ถ้าหากพวกคณะวิศวฯ จะไม่มาแย่งสถานที่ฝึกซ้อม

ทั้งที่คณะวิศวฯ มีสนามที่คณะตัวเองให้ซ้อมเยอะแยะ แต่ด้วยเหตุใด 

ไม่ทราบ พ่ีเลี้ยงทีมวิศวะอย่างไอ้จินดันพารุ่นน้องมาซ้อมท่ีเดียวกัน แน่นอน 

ว่าพอเป็นแบบนี้เลยต้องผลัดกันซ้อม ตอนแรกก็ไม่มีปัญหาหรอก แต่พอใกล้

วันแข่ง ต่างฝ่ายต่างอยากได้เวลาซ้อมมากข้ึน กลายเป็นกระทบกระท่ังกัน 

บ่อยครั้งจนวางมวยกัน ซึ่งไม่ใช่ผมและมันหรอกท่ีจะฟาดปากกัน แต่เป็น 

พวกรุ่นน้องที่ตีกันจนเกือบโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ถึงแม้เรื่องน้ันจะจบลงด้วยดีเพราะหลังจากการแข่งขันจบก็จับมือ

ขอโทษขอโพยกันไป แต่ไม่รู้ท�าไมผมถึงรู้สึกเหม็นหน้ามันบอกไม่ถูก ในเมื่อ 

ไม่ชอบขี้หน้า ผมเลยพยายามไม่สนใจ ส่วนหน่ึงเพราะผมเป็นพวกรักสงบ 

ไม่ชอบมเีรือ่งมรีาวกับใคร แต่คนทีน่ั่งเท้าแขนทัง้สองข้างอยู่บนสแตนด์ฝ่ังโน้น

ซึ่งกดยิ้มมุมปากให้ผมนี่สิ

เฮ้อ มันคงรู้ตัวว่าผมมองมันอยู่

ใช่ผมมอง...และที่มองเพราะมันคือคนที่พูดประโยคเมื่อก้ีน้ีจนเรียก 
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เสียงโห่ร้องชอบใจจากพวกพ้อง พอเป็นแบบน้ีเลยอดใจไม่ไหวชูน้ิวกลาง

เนียนๆ ส่งกลับไปให้ทางอากาศ

ผมน่ะไทยแท้ ถึงรักสงบ แต่ถ้าจะให้รบก็ไม่เคยขลาดนะครับ

สัญญาณนิ้วกลางนั่นท�าให้ฝ่ายนั้นชะงักไป เป็นอันเข้าใจว่ามันเห็น 

ของฝากผมแล้วและดูท่าว่ามันจะชอบใจถึงขนาดชักสีหน้าแวบหนึ่งแล้ว 

กดยิ้มที่มุมปากอีกครั้ง

สะใจเป็นบ้า ผมแค่นย้ิมให้มนัก่อนทีจ่ะมใีครคนหนึง่เดนิมาน่ังข้างๆ มนั 

แน่นอนว่าการมาของคนใหม่ท�าให้แทบทุกคนท่ีน่ังเชียร์กันอยู่หันไปให้ความ

สนใจ

"นั่นอันดานี่หว่า"

'ดัง' เพ่ือนสนิทผมท่ีผมแอบคิดไม่ซื่ออยู่ตอนน้ีสะกิดไหล่บุ้ยปากไปยัง

คนในหวัข้อสนทนา แน่นอนว่าผมเห็นตามท่ีมนัพูดแล้วจรงิๆ ผมเห็นก่อนหน้านี้

ด้วยซ�้า เห็นด้วยว่าอันดาก�าลังยิ้มหัวอยู่กับไอ้จิน 

"ขวัญใจมึงเลยนี่ไอ้พด"

'ตั้ม' เพื่อนสนิทอีกคนพูดขึ้น

มันพูดถูก เพราะผมคือแฟนคลับของ 'อันดา' นักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิด

จากการแสดงน�าซรีีส์่วายเรือ่งหนึง่เมือ่สองปีก่อน แน่นอนว่าหนุ่มน้อยหน้าตา

น่ารกัแจ้งเกิดชัว่ข้ามคนืจากบทนัน้ จนเป็นภาพจ�าของตัวละครท่ีท�าให้สาววาย

และผู้ชายที่ชื่นชอบความน่ารักแบบผมตกหลุมรักได้ทันที 

ช่วงที่ซีรี่ส์ออนแอร์ อันดาเป็นท่ีพูดถึงมากๆ เพราะมีกระแสคู่จิ้นกับ 

นักแสดงน�าชายอีกคนท่ีเล่นคู่กัน จนฮอตท้ังซีรี่ส์และนักแสดงเลยก็ว่าได้ ผม

เห็นโลกโซเชียลกล่าวขวัญถึงและติดเทรนด์ทุกสัปดาห์ที่ซีรี่ส์ออนแอร์

ผมเองก็เป็นแฟนบอยคนหน่ึงที่เคยตามไปให้ก�าลังใจเวลาที่เขามีงาน

อีเวนต์ หลังจากนั้นอันดาก็กลายเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทเพราะต้นสังกัด 

ดนัไปเล่นละครหลงัข่าว และเมือ่ปีก่อนบทท่ีส่งให้เขาดงัสดุขดีคอืบทหนุม่น้อย

ที่ติดยาเพราะปัญหาครอบครัว ฝีมือการแสดงเป็นท่ียอมรับจนได้รับรางวัล 

นักแสดงหน้าใหม่ อันดามีกลุ่มแฟนคลับเหนียวแน่นมาก และเขามีชื่อเสียง 
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ในด้านดีมาตลอด

จนกระท่ังช่ือของอันดากลับมาโด่งดังอีกครั้ง เพราะเมื่อหลายวันก่อน

เขาให้สัมภาษณ์กับรายการบันเทิงท่ีหน่ึงเร่ืองท่ีเขาเป็นชายรักชายและม ี

คู่รักเป็นคนนอกวงการที่เป็น LGBTQ แน่นอนว่าพอเรื่องน้ีหลุดออกจาก 

ปากเขาก็เหมอืนไฟลามทุง่ แฟนคลบับางคนสาปส่งเพราะรบัไม่ได้ทีนั่กแสดง

ที่ตัวเองชื่นชอบจากบทซีรี่ส์วายกลับยอมรับว่าตัวเองเป็นแบบเดียวกับ 

บทบาทที่เคยได้รับ บางคนก็ด่าทอว่าเขาหลอกลวงและท�าลายความรู้สึกของ

แฟนคลับ

แน่นอนว่าช่วงหลายวันนี้ชื่อของอันดาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยกระแส

ร้อนแรงซึง่มท้ัีงให้ก�าลงัใจท่ีเขากล้ายอมรบัตัวเองกับสงัคม และกระแสด้านลบ

ทีร่บัไม่ได้กับตวัตนของเขา บางคนขุดคุย้ชวิีตส่วนตวัของเขา รวมถึงชวิีตส่วนตวั

ของคนรักที่ถูกขุดออกมาประจาน

อันดาไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมาหลายวันและไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ 

แต่ตอนนี้เขากลับมาปรากฏตัวที่การแข่งบาสเกตบอลเฟรชชี่ที่โรงยิม ดูจาก

สีหน้าแววตาที่ยังย้ิมแย้มเวลาคุยกับเพ่ือนแล้วผมก็เบาใจเล็กน้อยท่ีเขาม ี

ความสุขดี

ถึงแม้ 'เพื่อน' ที่ท�าให้อันดายิ้มหัวได้คือ 'มัน' ก็ตาม 

อันดาคือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีสาม ภาควิชายานยนต์ และเป็น

เพ่ือนสนิทกับคนที่ผมเหม็นข้ีหน้า ผมพอรู ้มาบ้างว่าแก๊งวิศวะของไอ้จิน

นอกจากอันดาแล้วยังมี 'ทศ' หนุ่มเจ้าส�าราญเพ่ือนนักบอลท่ีมาห้ามทัพ 

ตอนท่ีคณะผมกับคณะมันฟาดปากกันเม่ือปีก่อน และ 'อาร์ท' หนุ่มหน้าตี ๋

บ้านรวย แก๊งเพื่อนมันนี่อุดมไปด้วยผู้ชายหน้าตาฟ้าประทานกันทั้งนั้น 

"กล้าว่ะ"

นอกจากบนสแตนด์จะมนีสิติสองคณะนัง่อยู่แล้ว บรเิวณตรงกลางสแตนด์

ยังมีนิสิตจากคณะอื่นๆ ด้วย เพราะการแข่งขันรอบชิงนั้นนิสิตทั้งสองคณะ 

จะมารวมตัวกันเยอะมากๆ ไม่แปลกหากจะมีสาวๆ และนิสิตชายคณะอื่น 

มานั่งดูด้วย
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"ยอมรับหน้าตาเฉยได้ยังไงวะว่าตัวเองเป็นเกย์ออกสื่อ"

ผมนิ่งฟังแล้วรู้สึกวูบโหวงขึ้นมาทันที

"แม่งไม่อายเหรอวะ"

สองคนนั้นยังซุบซิบกันไม่เลิก ผมเลยถอนหายใจแรงๆ แล้วพูดขึ้นว่า

"อย่ารู้สึกไม่ดีเวลาที่เขาย้ิมมีความสุขเลยครับ ขณะท่ีเขาย้ิมอยู่ บางที

ข้างในของเขาอาจจะพังทลายไปแล้วก็ได้ครับ"

สองคนนั้นหันมามองผมแล้วอึ้งไป 

"ถ้ารับไม่ได้ที่เห็นเขายังมีความสุขดี ก็แค่อย่าใส่ใจ หรือไม่รับรู้ก็พอ..." 

ผมย้ิมอ่อนๆ ให้สองคนนั้น "แต่อย่าเกลียดชังถึงขนาดไม่อยากเห็นเขามี 

ความสุขเลยนะครับ"

ผมมองตามแผ่นหลังของสองคนนั้นที่รีบผุดลุกเดินออกไปจากตรงนี้ 

แล้วนึกถึงเรื่องตัวเองขึ้นมาแวบหน่ึง อันดากล้าหาญท่ีจะยอมรับหัวใจตัวเอง 

ขณะทีผ่มไม่มคีวามกล้าแบบน้ัน สดุท้ายก็ยอมปล่อยให้ความรูส้กึรกัข้างเดยีว

ยังฝังแน่นอยู่กับตัวเอง

ท�าไมกันนะ

ท�าไมถึงไม่พูดออกไปวะ

"เฉียบมาก"

ไอ้ดังตบบ่าผม ผมย้ิมเจื่อนให้มันแล้วเหลือบตามองมือมันที่โอบบ่า 

ผมอยู่ ใกล้กันแค่นี้ ใกล้กันพอที่จะมีโอกาสพูดออกไปตรงๆ ว่ากูชอบมึงนะดัง

กูชอบมึง

"อ้าว บุ๋ม"

เสียงคนข้างกายกวักมือเรียกเพื่อนสาวคนสนิท เธอเป็นผู้หญิงคนเดียว

ในกลุ่มเราสี่คน และเธอคือคนท่ีท�าให้พวกเราทั้งสามสนิทกันถึงทุกวันนี้ บุ๋ม 

น่ารักสดใส สมแล้วล่ะที่ไอ้ดังมันมีใจให้ ผมรู้มาตลอดว่าดังชอบบุ๋ม แล้ว 

ไม่นานมานี้บุ๋มกเ็พิ่งตกลงใจเป็นแฟนหมาดๆ ของมัน เพื่อนรักของผมสองคน

รักกันเป็นเรื่องน่ายินดี ผมควรยินดีให้กับความรักครั้งนี้

แต่ไม่รู้ท�าไมผมถึงรู้สึกเจ็บแบบนี้
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"มาๆ มานั่งนี่"

ไอ้ดังขยับออกเลื่อนตัวไปนั่งเก้าอี้อีกตัวแล้วปล่อยที่ว่างระหว่างผม 

กับมันให้บุ๋มทรุดตัวน่ังลง ผมหลุบตามองพ้ืน จังหวะน้ันไอ้ต้ัมก็เล่ือนมือมา 

แตะบ่าผม

ตั้มรู ้ว่าผมชอบไอ้ดัง มันเป็นคนกลางท่ีมองเห็นความสัมพันธ์แบบ 

รักสามเศร้าระหว่างผม ไอ้ดัง และบุ๋ม ผมยังจ�าวันที่บุ๋มถามผมตรงๆ ถึงความ

รู้สึกที่ผมมีต่อดังได้ เพราะบุ๋มคงจะระแคะระคายอะไรบางอย่างมา

'พดด้วง กูถามจริงๆ นะ'

'...'

'มงึชอบดงัใช่มัย้ ตอบกูท ีกูไม่อยากท�าให้มงึเสยีใจ ถ้ากูตอบรบัความรูส้กึ

ของดัง'

'มึงชอบดัง ส่วนไอ้ดังก็ชอบมึง...บุ๋ม แค่นี้ก็พอแล้ว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกู

ด้วยซ�้า'

'เกี่ยวสิพด ถ้ามึงชอบมันอยู่ตอนนี้ กูจะไม่มีทางท�าให้มึงเสียใจ'

บุ๋มเป็นคนที่แคร์คนรอบข้าง เธอห่วงความรู้สึกผมจนผมนึกละอายใจ 

หากผมตอบไปตรงๆ ว่าชอบไอ้ดงั มนัอาจท�าให้เพ่ือนรกัท้ังสองคนต้องล�าบากใจ 

'รับรักมันเถอะบุ๋ม'

'แล้วมึงล่ะพด กูไม่มีทางท�าร้ายจิตใจเพื่อนรักกู ไม่มีทางแน่ๆ'

'กูไม่ได้ชอบดัง'

ผมบอกบุ๋มไปแบบนั้น

ผมโกหกเธอ

'พวกมึงสองคนเป็นเพ่ือนรักกูนะเว้ย พวกมึงรักกันน่ะดีแล้ว กูจะได้

สบายใจว่าเพื่อนกูคบคนดี'

'...'

'แค่พวกมึงมีความสุข กูก็มีความสุขแล้ว'

ตอนที่พูดออกไปแบบนั้นมันเจ็บมากรู้มั้ย เจ็บสุดๆ เลยว่ะ แต่กูสาบาน

เลยว่าค�าว่ารักจะไม่มีทางหลุดจากปากกูไปเข้าหูไอ้ดังแน่นอน
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ผมเคยแค่นย้ิมเมื่อนึกถึงภาพเหตุการณ์วันนั้น ท�าตัวเป็นผู้เสียสละ 

แต่สุดท้ายมานั่งเศร้าเป็นหมา นั่งมองเขารักกัน

พระเอกสัดๆ

เวรเอ๊ย

คนแพ้นี่ต้องดูแลตัวเองให้เก่งขนาดไหนวะ

"อะ"

บุ๋มยื่นน�้ามาให้ผม ไม่ใช่แค่ผม เธอยังซื้อมาให้ดังและตั้มด้วย ความดี

ของบุ๋มท�าให้ผมนึกละอายใจที่ยังตัดใจไม่ได้ ยังคิดเกินเลยกับแฟนหนุ่ม

หมาดๆ ของเธออยู่อีก

"มงึมาไม่ทันบุม๋" ไอ้ดงัคว้ามอืเธอไปกุมแล้วพยักพเยิดมาทางผม "เมือ่กี้

ไอ้พดด้วงมันเทศนาคนให้ดูด้วย"

"เรื่องอะไรอะ"

ผมเบือนหน้าหนีตอนท่ีบุ๋มย่ืนมือท่ีมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ไปเช็ดขอบปากให้

แฟนหนุ่มอย่างเอาใจใส่

"คนที่ว่าอันดาน่ะ"

บุ๋มหันมายิ้มให้ผม เพราะเธอรู้ดีว่าผมน่ะแฟนตัวยงของอันดา

"สวดซะไอ้สองตัวนั่นเผ่นแน่บเลย"

ผมส่ายหน้าไปมา

"คนล้มแล้วมึงยังจะข้ามเขาอีกเหรอวะ"

"..."

"แค่เขาเป็นตัวเอง ท�าไมต้องเกลียดชังเขาขนาดนั้น"

แค่เป็นตัวเอง 

แค่กล้ายอมรับหัวใจตัวเอง...ความกล้าหาญที่ผมไม่เคยมี

ผมถอนหายใจพลางควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดเข้าไปในแอพฯ 

นกสีฟ้า ก็เห็นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งที่คนในโซเชียลพูดถึงกันมาก ถึงขนาด 

ที่ว่าติดเทรนด์มาหลายวัน
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'#อันดาไม่แมนแล้วครับ'

อิดอกหลอกว่าแมน @Dokkkk234

'มนต์รักถั่วทองจะครองเมือง #อันดาไม่แมนแล้วครับ'

รักน้องอันดา @Andalovelove

'ทวีตนี้ @Dokkkk234 คือไม่มีมารยาทเลยค่ะ การที่คนคนหนึ่งยอมรับ

ตัวเองได้ ท�าไมต้องบููลลี่กันขนาดนี้คะ ฝากรีพอร์ตด้วยค่ะ #อันดาไม่แมน 

แล้วครับ'

หม�่าหมีต้าวอันดา @mysun009

'อิสัด เดี๋ยวกูตบมาว่าลูกกู เขาจะเป็นอะไร กูก็รักเขาค่ะ สาระแนนักนะ

มึง กลับหลุมมึงไปเลย ถั่วทองพ่องงง แล้วติดแท็ก #อันดาไม่แมนครับ คือไร 

ใครคิดแท็กกูจะสาป ตอนน้องเขาท�าดีไม่เห็นเป็นกระแส พอมีเรื่องแบบน้ี 

พากันรุมด่า นิสัยว่ะ'

เปงคนหัวกลวง @eryu_45

'ได้ข่าวว่า #อันดาไม่แมนแล้วครับ คั่วกับเพื่อนที่คณะด้วย หลวมหมด

แล้วมั้งชีอันดา นี่ไม่ชอบนางตั้งแต่เล่นซีรี่ส์วายละ ดูแล้วไม่อิน บทก็บ้งมาก 

ดังได้เพราะหน้าตาล้วนๆ อะ'

ตะวันชอบดูซีรี่ส์วาย @tawan_ddc

'ค�าพูดค�าจาบ่งบอกนิสยัเจ้าของทวีตนีเ้ลยอะ ความคิด ปสด. และโคตร

ไม่มีมารยาท' 

Quote Tweet เปงคนหัวกลวง @eryu_45 'ได้ข่าวว่า #อันดาไม่แมน

แล้วครบั คัว่กับเพ่ือนทีค่ณะด้วย หลวมหมดแล้วมัง้ชอีนัดา นีไ่ม่ชอบนางตัง้แต่

เล่นซีรี่ส์วายละ ดูแล้วไม่อิน บทก็บ้งมาก ดังได้เพราะหน้าตาล้วนๆ อะ'
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อยากใส่ช้างดาวแล้วไปใส่หน้า*ง @dfcvis

'โซเชียลเป็นสังคมที่คล้อยตามเสียงส่วนใหญ่ ดูได้จาก #อันดาไม่แมน

แล้วครับ การที่เราตัดสินคนคนหนึ่งจากข้อความท่ีคนมาแสดงความคิดเห็น

แค่ไม่ก่ีข้อความแล้วคนเชื่อรีไปเป็นร้อยๆ พันๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขา 

อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ถูกพูดถึงก็ได้ ผมว่าเลิกได้เลิกเถอะนะครับนิสัยแบบนี้ 

เพราะมันคือการส�าเร็จความใคร่ทางศีลธรรม'

"อันดาโดนหนักเหมือนกันนะ"

บุ๋มที่ชะโงกหน้ามาดูหน้าจอโทรศัพท์ผมพูดข้ึน ผมพยักหน้าเห็นด้วย

ก่อนจะพิมพ์ข้อความลงในแอพฯ นั้น

พดด้วงคือสกุลเงินฮับ @Potduang_is_happy

'ให้ก�าลังใจอันดาครับ จริงๆ ไม่อยากติดแท็ก #อันดาไม่แมนแล้วครับ 

เลยอ่า ขอเพิ่มอีกแท็กเป็น #รอยยิ้มของอันดา นะครับ'

 

ผมทวีตไปพร้อมกับรูปของอันดาในอิริยาบถยืนย้ิมท่ีผมไปถ่ายมาจาก

การตามไปให้ก�าลังใจที่อีเวนต์งานหนึ่ง เสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นส่งย้ิมไปให้ 

คนท่ีก�าลงัถูกกระแสสงัคมด่าทออย่างหนัก ซึง่เขาก็หันมาพอด ีเขาจงึผงกศรีษะ

แล้วย้ิมให้ ผมย้ิมกว้างตอบกลบัไป เป็นจงัหวะทีไ่อ้ห่าจนิหนัหน้ามาทางนีพ้อดี

ผมเบะปากให้มันก่อนจะหันกลับมาเห็นคู่รักข้างกายแล้วถอนหายใจ

เฮือกใหญ่

S O U N D

หลังจากทนมองเพื่อนรักสองคนเอาใจใส่กันอยู่พักใหญ่ๆ พอถึงช่วงพัก

การแข่งขันผมเลยผละออกมาข้างนอกสักหน่อย บอกตรงๆ ว่ายังรู้สึกอึดอัด 

กับสถานการณ์แบบนี้ 
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ออกมาสูดอากาศข้างนอกให้หัวสมองมันโล่งสักหน่อย

"พดด้วง"

ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงใครคนหน่ึงเรียกผม พอหันไปตามเสียงเรียก 

ก็เจอเจ้าของรอยยิ้มสดใสของเพื่อนต่างคณะที่คุ้นเคย 

'บมี' เป็นเดก็คณะจติวทิยา คณะตดิกันเนีย่แหละ เรารูจ้กักันเพราะเคย

มโีอกาสท�าค่ายวทิย์ฯ สขุภาพซึง่ประกอบไปด้วยสามคณะคือคณะผม จติวิทยา 

และสหเวชฯ ด้วยกันมาหลายปี

บมีคอืผูช้ายทีถู่กจดัให้อยู่ในไทป์น้องท่ีน่ารกัมากๆ นสิยัย่ิงไม่ต้องพูดถงึ 

เพราะเจอกันทีไรมีแต่มวลอากาศดีๆ ต่างจากเพื่อนสนิทมัน บีมน่ะดีทุกอย่าง 

แต่ติดอยู่อย่างเดียว 

ติดที่บีมดันเป็นเพื่อนสนิทของไอ้จิน

บีมเคยเล่าให้ฟังว่ามาจากต่างจังหวัดเลยมาเช่าบ้านอยู่กับไอ้จินและ

เพื่อนอีกคนที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์

"มึงมาท�าอะไรที่นี่อะ"

"ไอ้จินมันชวนมาดูแข่งบาส"

ผมแค่นย้ิมทันที นั่นไง แค่นึกถึงมันชื่อมันก็หลุดออกมาให้ระคายหู 

ทันทีเลย 

"เห็นว่าวันนี้แข่งนัดชิงกับคณะมึงเหรอพด"

"อื้อ" ผมยิ้มน้อยๆ

"กูเอาใจช่วยนะ"

เวลาบมีย้ิมแล้วน่ารกัจรงิๆ อดใจไม่ไหวต้องเอือ้มมอืไปโยกศรีษะน้ันเล่น 

ผมย้ิมกว้างจนกระท่ังรู้สึกได้ถึงเงาทะมึนของใครบางคนมาหยุดอยู่ด้านหลัง 

แค่เหลือบตาไปมองความสุนทรีย์ก่อนหน้านี้ก็ลดวูบจนแทบไม่เหลือแล้ว

เหม็นหน้ามันบอกตรงๆ

"อ้าว จิน"

บมีโบกมอืทกัทายผูม้าใหม่ ขณะท่ีผมหุบย้ิมไปทันที ก็นะ คนท่ีท�าให้ผม

ไม่เก็บสีหน้าเลยมีคนเดียวเท่านั้น ซึ่งบีมมันรู้ดีว่าผมน่ะไม่ใคร่จะถูกชะตา 
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กับเพื่อนมันเท่าไหร่

"มึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะจิน"

"เห็นมึงโทรมาบอกว่าใกล้ถึงแล้ว กูเลยออกมารับ ว่าแต่มึงมาถึงนาน

แล้วเหรอ"

ผมยืนฟังเงียบๆ 

"เพิ่งมาถึงน่ะ เจอพดด้วงพอดีเลยคุยกันนิดหน่อย"

มันเหลือบตามองมาทางผมแล้วกดย้ิมมุมปากให้ ถ้าไม่อคติจนเกินไป 

ไอ้จนิมนัเป็นผูช้ายทีห่น้าตาดมีากๆ คนหนึง่เลย หน้าคมคิว้เข้ม ผวิสแีทนแบบ

ไทยแท้และมกัจะมรีอยย้ิมแปะอยู่บนใบหน้าเสมอ แววตาดขูีเ้ล่น รปูร่างสงูใหญ่ 

ส่วนสงูน่าจะเกินร้อยแปดสบิเซนตเิมตรไปไกลพอสมควร เวลายืนกับเพ่ือนสนิท

อย่างบีมแล้ว บีมสูงแค่หน้าอกของมันเท่านั้นเอง

ขณะที่ผมเตี้ยกว่ามันสักสองถึงสามเซ็นต์ได้

"คุยอะไรกันอะ กูคุยด้วยสิ"

มันพูดยิ้มๆ

"พวกกูคุยกันเสร็จพอดี กูขอตัวนะ"

ผมพูดข้ึนก่อนจะผละไปเข้าห้องน�า้ ไม่สนใจสหีน้าของคนด้านหลงัด้วย

ว่ามันจะรู้สึกยังไง ผมท�าธุระส่วนตัวก่อนจะต้องชะงักท่ีหันไปเห็นคนท่ีผม 

เหม็นหน้ามายืนฉี่อยู่ที่โถข้างๆ 

มันเหลือบตามองแวบหนึ่งแล้วกดยิ้มมุมปาก

"เกลียดขี้หน้ากูขนาดนั้นเลยเหรอ" มันถามยิ้มๆ "ตั้งนานแล้ว ยังโกรธกู

ไม่หายอีกเหรอ"

ผมเม้มปากแน่น เร่ืองที่เขม่นกันนั่นมันก็ต้ังปีกว่าแล้ว ท่ีผมเคืองมัน 

ไม่หายคงเป็นเพราะวันนั้นท่ีเด็กคณะผมตีกับเด็กคณะมัน ผมเข้าไปห้าม 

จนถกูลูกหลงต้องใส่เฝือกทีแ่ขนข้างหนึ่งนานเกือบเดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มัน

หายไปคัดตัวทีมชาติ ก่อนจะกลับมาพร้อมอาการบาดเจ็บและพักยาวมาถึง

ทุกวันนี้

พ่ีเลี้ยงทีมบาสเกตบอลคณะวิศวฯ ท่ีไม่โผล่หัวมาดูแลลูกทีมซึ่งเปิดศึก
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ซัดกับฝั่งผมจนเรื่องเกือบบานปลายท�าให้ผมหมายหัวมันตั้งแต่น้ันมา ผม 

นึกเคืองมันไม่หาย เพราะมันไม่เคยโผล่หัวมารับผิดชอบอะไรหรือขอโทษทาง

ฝั่งผมเลย เห็นแต่ไอ้ทศกับไอ้อาร์ทและรุ่นพี่มันเข้ามาขอโทษพวกผมเท่านั้น

ส่วนคนท่ีเป็นหัวเรือน�าทีมเด็กวิศวะมาซ้อมท่ีโรงยิมส่วนกลางจนเกิด 

ศึกน่ันหายหัวเข้ากลีบเมฆ เอาจริงก็อยากจะเข้าใจว่าที่มันหายไปเพราะ 

ถูกเรียกให้ไปคัดตัวทีมชาติ แต่ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มันก็ควรจะ 

รับผิดชอบอะไรบ้าง ไม่ใช่หายไปเฉยๆ แบบนี้

"ท�ายังไงถึงจะหายโกรธกูล่ะ"

ผมเหลอืบตามองหน้ามนัแวบหนึง่ ระหว่างน้ันไอ้ตัม้ก็เดินมาเข้าห้องน�า้

พอดี ไอ้คนที่ยืนฉี่อยู่ข้างๆ กันนี่เลยผละไปล้างมือแล้วเดินออกไป

ผมมองตามแผ่นหลังกว้างนั่นไปจนลับตา

"มึงไม่ได้จะตีกับมันใช่มั้ย"

ไอ้ตั้มถามยิ้มๆ เพราะมันรู้ดีว่าผมไม่ถูกกับไอ้จิน หลังจากพวกเราท�า 

ธุระกันเสร็จแล้วก็ไปล้างมือก่อนจะเดินมาหยุดที่ทางเข้าโรงยิมอีกครั้ง

"ไอ้พด"

"อะไร"

"ที่กูถามไปเมื่อกี้อะ พวกมึงไม่ได้จะตีกันใช่มั้ย"

"เปล่า"

"แล้ว..." มันมองหน้าผมตรงๆ "มึงโอเคแล้วใช่มั้ย เรื่องดังกับบุ๋มน่ะ"

ผมถอนหายใจก่อนจะส่ายหัว

"ไม่เลยว่ะ" ผมถอนหายใจเซ็งๆ "มันยากเว้ยตั้ม"

มันตบบ่าผมแรงๆ

"กูไม่รู้จะช่วยมึงยังไงว่ะพด แต่มึงต้องผ่านไปให้ได้นะ"

"ผ่านเรื่องอะไรอะ"

ผมหันขวับไปมองบุคคลท่ีสาม บุ๋มมายืนอยู่ตรงน้ันต้ังแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู ้

สีหน้าสงสัยใคร่รู้ของเธอท�าให้ผมพูดไม่ออก ผมถอนหายใจขณะท่ีไอ้ต้ัม 

หลบฉากไปแล้ว บุ๋มเลยเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผม
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"มีเรื่องอะไรอะพด"

"เปล่า"

"มึงพูดกับกูตรงๆ ได้นะ"

ผมส่ายหน้าเมื่อเห็นสายตาคาดคั้นของเธอ

"มงึโกหกกูอยู่ใช่มัย้" บุม๋ท�าหน้าสหีน้าคาดคัน้ "มงึชอบไอ้ดงัใช่มัย้พด"

ผมอึ้งไป สีหน้าแววตาของบุ๋มเต็มไปด้วยความคลางแคลง นัยน์ตาเธอ

แดงก�่าเหมือนจะมีน�้าตาคลออยู่

"กูท�าร้ายจิตใจมึงใช่มั้ย"

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่เธอถามเสียงสั่น บุ๋มเป็นคนรักเพื่อน ถ้าเธอ

รู้ว่าผมชอบไอ้ดัง ความรักระหว่างเธอกับดังต้องจบลงแน่ๆ 

"บุ๋ม" ผมพูดเบาๆ "กูมีคนที่ชอบอยู่แล้ว"

เธอท�าหน้าประหลาดใจ

"ตอนนี้เราก�าลังคุยๆ กันอยู่"

ผมพูดเสียงแผ่ว ในหัวพยายามคิดหาหนทางเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ

ของเพื่อนสาว

"ใครกัน"

นั่นสิ ใครวะ

ใครเหรอวะ...ผมเม้มปากแน่น เพราะผมก�าลังโกหกเธออีกครั้ง 

"ใครเหรอพด"

ผมพูดไม่ออก พยายามเค้นช่ือใครสักคนออกมา บุ๋มรู้ว่าผมชอบผู้ชาย 

ฉะนั้นเพ่ือนผู้หญิงในคณะตัดทิ้งได้เลย หากเป็นผู้ชาย ผมก็ไม่รู้จักใครเลย 

นอกจากบีม แน่นอนว่าบุ๋มรู้จักบีม เธอรู้ดีว่าผมไม่มีทางชอบบีมแน่ๆ เพราะ

พวกเราค่อนข้างสนิทและท�าค่ายมาด้วยกันตั้งหลายปี 

เธอมองหน้าผมอย่างคาดคั้น

"เอ่อ" แวบหนึ่งผมนึกถึงใบหน้าของใครบางคน กูขอยืมชื่อมึงหน่อย 

แล้วกันนะ "ไอ้จิน"

"ฮะ" บุ๋มมุ่นหัวคิ้ว "ใครนะ"
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"จิณณะ"

ผมคดิว่าเมือ่พูดออกไปแล้วเรือ่งมนัจะจบ ถ้าหากว่าคนท่ีถูกแอบอ้างชือ่

จะไม่มาหยุดอยู่ด้านหลังบุ๋ม สายตาคู่นั้นเหลือบมองผมแวบหน่ึงก่อนจะ 

กดยิ้มมุมปากจนผมรู้สึกหน้าร้อนผ่าว

แม่ง

จังหวะนรกเกินไปแล้ว
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"มึงเก็บชั่วโมงฝึกงานถึงไหนแล้ววะ"

ไอ้ตั้มใช้ปลายเท้าสะกิดถามผม ไอ้ห่านี่มือมีไม่ใช้ ดันใช้เท้า กวนจริงๆ 

ผมแยกเขี้ยวใส่มัน

"ไม่ถึงไหน"

"เหลือเยอะมั้ยล่ะ"

ผมถอนหายใจแลว้พยกัหน้าน้อยๆ เพราะกังวลเรือ่งนีอ้ยูไ่มน้่อย ผมอยู่

ปีสามแล้วจงึเหลอืเวลาไม่มากในการเก็บชัว่โมงฝึกงาน ก่อนท่ีตอนปีสีจ่ะต้อง

ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสายงานของตัวเอง แต่ที่คณะมีกฎระเบียบ

ให้นิสิตต้องเก็บชั่วโมงให้ครบตามก�าหนด ซึ่งไอ้ชั่วโมงฝึกงานน่ีมีแบ่งอีกว่า 

ต้องไปท�าอะไรก่อนบ้าง อย่างสาขาผมต้องไปเป็นผู้น�าการออกก�าลังกาย 

ไปเป็นผู้ช่วยวิจัย และที่ส�าคัญคือต้องไปประจ�าทีมกีฬา โดยแต่ละอย่างก็มี

ชั่วโมงฝึกงานที่ต้องเก็บที่ไม่เท่ากัน

ผมน่ะเก็บชั่วโมงอย่างอ่ืนครบแล้ว เหลือแค่ประจ�าทีมกีฬาน่ีแหละ 

เพราะเป็นหน่วยส�าคัญจึงมีชั่วโมงท่ีบังคับให้ต้องเก็บเพ่ิมเติมตั้งย่ีสิบกว่า

ชั่วโมง

"ไปประจ�าทีมบอลสิ"

ตั้มมันบุ้ยปากไปท่ีไอ้ดังซึ่งมันเป็นนักบอลมหา'ลัยทีมเดียวกับไอ้จิน 

นั่นแหละ

เสียงที่ 2
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"เพ่ือนมึงก็อยู่ทีมบอลมหา'ลัยอะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็รุ่นพ่ีท่ีคณะ ไปขอ

เก็บชั่วโมงได้สบายเลย"

ผมส่ายหน้าเนือยๆ 

ทีมอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ทีมบอลแน่นอน ไอ้ตั้มเห็นสีหน้าของผม 

เลยหุบปากฉับ มันคงรู้ดีว่าท่ีผมไม่อยากไปประจ�าทีมบอลเพราะไม่อยากอยู่

ใกล้ไอ้ดัง ถ้าอยู่ทีมบอลยังไงก็ต้องเห็นบุ๋มแวะมาหาไอ้ดังบ่อยแน่ๆ

ผมไม่อยากเห็น

"กูจะไปประจ�าทีมว่ายน�้า"

"ได้ข่าวว่าช่วงนี้เขาไม่มีซ้อมเพราะเก็บตัวไปคัดทีมชาติกันหมด มึงจะ

ไปเก็บชั่วโมงกับใคร"

ดังมันเอ่ยแย้ง

"งั้นทีมรักบี้"

"มึงนวดนักรักบี้ไหวเหรอ"

แน่นอนว่าพอไปประจ�าทีมกีฬาแล้วสิ่งท่ีเล่ียงไม่ได้คือการดูแลนักกีฬา

ตั้งแต่อาหารการกินไปจนถึงอาการบาดเจ็บ และบ่อยครั้งต้องนวดคลาย 

กล้ามเนื้อให้นักกีฬาด้วย แล้วประเด็นคือนักรักบี้แต่ละคนตัวโตๆ กล้าม 

เป็นมัดๆ ทั้งนั้น แม้ว่าจะใช้แรงนวดขนาดไหน นักกีฬายังไม่รู้สึกเลย เหมือน

มดขึ้นไปบีบนวดบนตัวยักษ์ใหญ่ยังไงยังงั้น

ผมเคยลองครัง้หน่ึงเมือ่ปีก่อน เกือบตาย ท้ังท่ีลงแรงไปตัง้เยอะ แต่นกักีฬา

กลับบอกว่ายังไม่รู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อผ่อนคลาย แม่งเอ๊ย โคตรเสียเซลฟ์

"ทีมฮอกกี้ล่ะ"

พวกมันถอนหายใจ 

"งดซ้อมช่วงนี้"

โว้ย ผมกุมขมับเพราะทางเลือกอื่นไม่มีเลยแม่ง

"ท�าไมวะ ไม่อยากไปประจ�าทีมบอลอะไรขนาดนั้น"

ไอ้ดังหรี่ตามองผม

"เปล่า"
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"ถ้ามึงไม่ท�าทีมบอล มันจะเก็บชั่วโมงฝึกงานไม่ทันนะ"

ทีไ่อ้ดงัพูดมาก็มเีหตุผล แต่ผมไม่อยากรบัรูเ้หตผุลนัน้เลย ผมถอนหายใจ

พลางเหลือบตามองไปทางตั้มท่ีมองผมอย่างเห็นใจ มีเวลาอีกเทอมเดียว 

กับการเก็บอีกยี่สิบกว่าชั่วโมง แน่นอนว่าทีมบอลเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะ

ใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปดูแลนักกีฬาซ้อมช่วงเย็นได้ อย่างน้อยวันหน่ึงก็ปา

เข้าไปสองถึงสามชั่วโมงแล้ว ใช้เวลาไม่ถึงเดือน ผมน่าจะเก็บครบแน่ๆ

ผมถอนหายใจเฮอืกใหญ่ จังหวะน้ันบุม๋ก็เดนิกลบัมาท่ีโต๊ะพร้อมปังเย็น

ในมือพอดี ของกินยอดนิยมของเด็กคณะผมนั้นเรียกความสนใจจากเพ่ือน 

ทั้งสอง พวกมันหันไปสนใจปังเย็นโอวัลติน เรื่องท่ีคุยกันก่อนหน้าน้ีเลยถูก 

พับเก็บไปโดยปริยาย

"ไม่กินอะพด"

บุ๋มใช้ช้อนตักน�้าแข็งปั่นละเอียดมาจ่อตรงหน้าจนผมต้องเปิดปากรับ

"อร่อยมั้ย"

ผมพยักหน้าน้อยๆ แล้วยิ้มให้เธอ

"อร่อย แต่กูอยากกินอะไรเผ็ดๆ ว่ะ มันง่วงๆ ยังไงไม่รู้ กลัวคาบบ่ายจะ

หลับ"

พูดแล้วผมก็ผดุลกุข้ึนยืน กวาดสายตามองไปยังร้านอาหารในโรงอาหาร 

โรงอาหารคณะผมต้องใช้ร่วมกับอีกสองคณะ ตอนเที่ยงๆ แบบนี้คนเลย 

ค่อนข้างเยอะ 

ขณะท่ียืนต่อคิวร้านย�าอยู่นั้นผมเห็นเพ่ือนต่างคณะตัวเล็กท่ีย้ิมแป้น 

มาแต่ไกล

บีมย้ิมตาหยีโบกไม้โบกมือให้ผมแล้วเดินเข้ามาหา นอกจากบีมแล้ว 

ยังเห็นเพ่ือนสนิทฝ่ายนั้นอีกคน ไม่ใช่ไอ้จิน แต่เป็นผู้ชายหน้านิ่งตัวสูงใหญ ่

ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ผมเคยพูดถึงก่อนหน้าน้ี เขามักจะแวะมา 

กินข้าวกับบีมประจ�า 

เขาผงกหัวย้ิมให้ผมเล็กน้อยตามประสาคนไม่ค่อยพูด ต่างจากบีม 

ทีท้ั่งพูดและย้ิมเก่ง ระหว่างน้ีผมแอบเหลอืบตามองไปรอบๆ แต่ไม่เหน็คนจาก 
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คณะวิศวฯ เลย

แต่ก็ดีแล้วล่ะ ผมยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับมันตรงๆ เพราะยังจ�า

เหตกุารณ์เมือ่วันก่อนได้ไม่ลมื เหตกุารณ์ท่ีผมแอบอ้างว่าผมกับมนัมซีมัธิงกัน 

แค่คดิก็อายจนพูดไม่ออกแล้ว ดทีีพ่อพูดกับบุม๋จบ ไอ้จนิแค่มองย้ิมๆ แต่ไม่ได้

พูดอะไรให้ผมหน้าแตก ผมเลยรีบคว้าแขนบุ๋มเลี่ยงไปอีกทาง

"พดกินอะไรวะ"

"ย�าน่ะ"

"เออ เปรี้ยวปาก อยากกินตามเลยว่ะ"

ผมย้ิมน้อยๆ ก่อนจะหุบย้ิมท�าหน้าเจือ่นเพราะเหน็คนท่ีเพ่ิงวางใจว่าจะ

ไม่โผล่หน้ามาหยุดยืนอยู่ข้างบีม ก่อนจะกดยิ้มมุมปากให้ผมเป็นเชิงทักทาย

"เอ่อ บีม กูปวดท้องว่ะ ไปห้องน�้าก่อนนะ"

อยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วโว้ย

เผ่นได้เผ่นก่อนเหอะ 

ผมรบีผละออกไป ไม่ได้หันกลบัไปดหูรอก เพราะไม่กล้าหันไปเผชญิหน้า

กับคนท่ีมกัมรีอยย้ิมเปรอะเป้ือนอยู่บนใบหน้าแบบนัน้ ผมเดนิมาเรือ่ยๆ ก่อนจะ

เดินมาหยุดที่ม้านั่งใต้อาคารด้านนอกแล้วนั่งแปะอยู่ตรงนั้น

แม่ง

รู้ทั้งรู้ว่าเหม็นหน้ากันจะตาย แต่ดันหลุดปากพูดไปได้ยังไงวะว่าก�าลัง

คุยๆ อยู่กับไอ้จิน แม่งเอ๊ย 

ผมกุมขมับก่อนจะเผลอกัดเล็บตัวเอง พยายามคิดหาทางออกให้กับ 

เรื่องนี้

จะต้องโกหกบุ๋มไปอีกนานเท่าไหร่ ตราบใดท่ีผมกับไอ้จินยังเป็นแค ่

คนแปลกหน้ากันอยู่แบบนี้คงโดนบุ๋มจับโป๊ะเรื่องนี้ได้สักวันหนึ่ง

ไม่อยากจะคิดว่าถ้าถึงวันนั้นจะเป็นยังไง

ผมนั่งอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้จนกระท่ังได้ยินเสียงฝีเท้าใครสักคน 

ตรงมาทางนี้ ผมเลยเอี้ยวตัวหันกลับไปมอง ไอ้จินมันเดินออกมาคุยโทรศัพท์

อะไรตรงนีว้ะ ผมรบีหันหลงักลบัก่อนจะพยายามเอยีงหน้าไปทางอืน่เพ่ือไม่ให้
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มันสังเกตเห็น ระหว่างนั้นผมได้ยินเสียงทุ้มแต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย

จนกระท่ังเสยีงนัน้เงยีบหายไป สงสยัมนัเดนิกลบัไปแล้วมัง้ ผมเอีย้วตวั

กลับไปดูก่อนจะสะดุ้งโหยงที่เห็นมันมายืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ 

มันกอดอกมองผมยิ้มๆ

"มึงชอบแอบฟังคนอื่นคุยโทรศัพท์เหรอ"

"กูเปล่า"

"แล้วท�าตัวลับๆ ล่อๆ ท�าไม"

"กูไม่อยากได้ยินหรือยุ่งเรื่องของมึงเลยสักนิด"

"นี่คือค�าพูดของคนที่บอกว่าเราก�าลัง 'คุยๆ' กันเหรอ"

ผมหน้าร้อนผ่าว ยิ่งเห็นสายตาคู่คมจ้องกันตรงๆ แบบนั้น 

"กู..."

มันขยับเข้ามาใกล้

"ชอบกูเหรอ"

ผมส่ายหน้าหวือ เกลียดรอยยิ้มตรงมุมปากมันจริงๆ

"ไม่มีทาง"

"แล้วพูดแบบนั้นท�าไม"

ผมกลืนน�้าลายเหนียวๆ ลงคอก่อนจะหลุบตามองพื้น

"ก็แค่ท�าให้คนที่กูรักสบายใจ"

"เพื่ออะไร"

ผมเงยหน้าขึ้นก่อนจะถอนหายใจ

"เอาเป็นว่ากูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้น"

มันหรี่ตามองผมก่อนจะพยักหน้าน้อยๆ จังหวะนั้นบุ๋มก็เดินมาทางน้ี

พอดี ผมท�าหน้าไม่ถูกเมื่อเห็นบุ๋มฉีกยิ้มกว้างที่เห็นผมอยู่กับไอ้จิน ก่อนที่เธอ

จะบ่ายหน้าเดินเลี่ยงไปอีกทาง

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่

'กูไม่มีทางท�าร้ายจิตใจเพื่อนรักกู ไม่มีทางแน่ๆ'

"เดี๋ยว"
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ผมคว้าแขนมันเอาไว้ มันชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมา

"ไหนๆ ก็ถูกแอบอ้างแล้ว"

มันท�าหน้าไม่เข้าใจ

"ช่วย..."

"อะไร"

"ช่วยจีบกูหน่อย" 

ผมงึมง�าในล�าคอ

"มึงว่าไงนะ"

"ช่วยท�าเหมือนจีบกูหน่อย"

ผมเงยหน้ามองมันตรงๆ

"ท�าไมกูต้องท�าแบบนั้น"

ผมเม้มปากแน่น

"มึงเคยถามน่ี..." ผมหลุบตามองพ้ืน "ว่าต้องท�ายังไงให้กูหายโกรธ 

เรื่องเมื่อปีก่อน"

"แล้ว..."

"ถ้ามึงท�าเหมือนจีบกู...กูจะเลิกอคติและหายโกรธมึง"

มันกดยิ้มมุมปากแล้วหลุดหัวเราะออกมา

"นานเท่าไหร่"

มันถามยิ้มๆ

"เดือนเดียว แค่เดือนเดียว"

"เดือนเดียว" มันทวนค�าพูด "ตกลง"

หือ

ผมอึ้งไปที่มันตกลงรับปากอย่างง่ายดาย ยิ่งมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้น 

ก็ยิ่งรู้สึกกระอักกระอ่วนใจยังไงไม่รู้ 

"กูจะจีบมึง"

เดี๋ยวนะ

ท�าไมรู้สึกแปลกๆ...เหมือนกับว่าก�าลังถูกมันจีบจริงๆ
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S O U N D

บ่ายวันนี้ผมกับเพ่ือนมีเรียนวิชานอกคณะซึ่งอยู่อีกโซนหน่ึง เน่ืองจาก

คณะสายวิทย์ฯ สุขภาพของผมถูกแยกตัวเป็นเอกเทศห่างจากที่ต้ังของคณะ

ส่วนใหญ่พอสมควรเลยต้องโดยสารรถภายในมหา'ลัยซึ่งมาจอดอยู่บริเวณ 

จดุจอดแถวคณะวิศวฯ แต่บุม๋ดันอยากกินกาแฟเลยลากพวกผมไปทีร้่านกาแฟ

แถวๆ หน้าคณะวิศวฯ ซึ่งไม่ไกลจากคณะวิทยาศาสตร์ที่พวกเรามีเรียนกัน 

ในวันนี้

"โกโก้เย็น"

ผมเดินเข้าไปสั่งเมนูโปรดด้วย ขณะที่ไอ้ดังกับไอ้ตั้มยืนรออยู่นอกร้าน 

ส่วนบุ๋มนั้นเป็นสาวกกาแฟเข้มข้น ระหว่างนั้นผมรู้สึกว่าโทรศัพท์มีเสียง 

แจ้งเตือนดังขึ้นมา พอควักมือถือออกมาก็เห็นข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏอยู่

ตรงหน้าจอว่ามีใครสักคนแอดเฟรนด์เฟซบุ๊กผมมา

Facebook

'Jin.Jinna add your friend'

ผมอ้ึงไปที่เห็นชื่อเฟซบุ๊กของใครคนหน่ึงส่งค�าขอเป็นเพ่ือนมา ผมรู้ว่า

เจ้าของเฟซบุ๊กคือใคร เพราะผมรู ้จักกับบีมมานานและเป็นเพ่ือนกันบน 

แอพพลิเคช่ันน้ี ทุกคร้ังท่ีบีมโพสต์อะไรจะมีเพ่ือนสนิทมาไลค์หรือคอมเมนต์ 

แน่นอนว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นเฟรนด์กับฝ่ายนั้นแต่ก็เห็นทุกการแจ้งเตือน

'กูจะจีบมึง'

เจ้าของค�าพูดนั้นส่งค�าขอเป็นเพ่ือนผมมา ผมน่ิงไป บอกตรงๆ ว่าไม่รู้

ควรจะท�ายังไง ในเมื่อเราตกลงกันว่าจะให้มันท�าเหมือนจีบ บางทีการท่ีมัน 

แอดเฟรนด์มาอาจจะเป็นขั้นตอนแรก ขืนให้ดุ่มๆ เข้ามาจีบคงจะประหลาด 

น่าดู เพราะกลุ่มเพื่อนผมรู้ดีว่าผมกับมันไม่ถูกกันมาก่อน

ผมชั่งใจพักหนึ่งก่อนจะกดรับเป็นเพื่อน
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ขณะที่เก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋า โทรศัพท์ในมือก็ส่ันรัวเหมือนมีสายเข้า 

พอดูดีๆ มันเป็นการโทรจากแอพฯ เมสเซนเจอร์ของเฟซบุ๊ก

'Audio Call

Tap to call again'

เหมือนฝ่ายนั้นจะโทรแชตมาแล้วกดวางไปก่อนที่ผมจะกดรับ

ผมมุ่นหัวคิ้วด้วยความประหลาดใจ พอดีกับแชตข้อความจากฝ่ายน้ัน

เด้งขึ้นมาอีกครั้ง

Jin.Jinna : โทษทีเพื่อนกูแกล้ง

PP.Potduang : เออ

ผมพิมพ์ตอบกลับไป ว่าแล้วว่ามันไม่มีทางโทรหาผมเองหรอก ถึงแม้

ตอนนี้เราจะจับมือเป็นพันธมิตรกันชั่วคราวก็เถอะ 

Jin.Jinna : เพื่อนกูแกล้งกดวาง

เดี๋ยว?

ผมจ้องข้อความแชตนั่นเหมือนอยากอ่านให้ชัดๆ เพื่อแปลความหมาย

ของข้อความล่าสุด เพื่อนแกล้งกดวางคือมันไม่ได้ตั้งใจจะกดวางเองอย่างนั้น

เหรอ

ผมท�าหน้าไม่ถูก แต่แล้วเจ้าของข้อความก็โทรเข้ามาอีกครั้ง

'Jin.Jinna is calling'

"เออ"
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ผมกรอกเสียงไปตามสาย

[อยู่ร้านกาแฟที่หน้าคณะกูเหรอ]

มันรู้ได้ไงวะ มีตาทิพย์เหรอ ผมหันซ้ายหันขวามองหามันทันที

"เออ"

[รออยู่นั่นนะ]

"ท�าไมวะ"

[มึงบอกว่าให้กูท�าเหมือนจะจีบนี่]

ก็ใช่

[กูก�าลังไป...]

"..."

[เริ่มจีบมึงวันแรก]

ผมเม้มปากแน่น รูส้กึหูร้อนขึน้มายังไงก็ไม่รู ้จนกระทัง่พนักงานเรยีกไป

รับออเดอร์ ผมเดินมึนๆ ออกจากร้านท่ามกลางสีหน้าประหลาดใจของบุ๋ม 

ที่ลอบมองอยู่เงียบๆ

"มึงเป็นไรวะพด"

"เอ่อ"

ผมเกาหวัแกรกๆ ก่อนจะมองไปรอบๆ เพ่ือหาคนในสายท่ีเพ่ิงวางไปเมือ่

สักครู่ 

"แล้วเมื่อกี้ใครโทรมาอะ"

ผมยิ้มเจื่อนๆ ก่อนจะพูดว่า

"ไอ้จินน่ะ"

"นั่นแน่" เธอยิ้มแซวๆ "รู้ปะ ตอนที่มึงบอกว่าคุยอยู่กับจิน กูยังไม่อยาก

จะเชื่อเลย ก็พวกมึงเหม็นขี้หน้ากันจะตาย"

อย่าว่าแต่เธอไม่เชือ่เลย ผมยังไม่เชือ่หูตัวเองว่ามนัจะตกลงแกล้งจบีผม

จริงๆ ผมย้ิมแหยให้เพ่ือนสาวคนสนิทก่อนจะเดินไปสมทบกับเพ่ือนอีก 

สองคนนอกร้าน ซึ่งเป็นจังหวะท่ีใครบางคนเดินมากับแก๊งเพ่ือนสนิทของมัน 

ยกเว้นอันดาที่ไม่ได้มาด้วย 
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ผมท�าตัวไม่ถูกท่ีมันเดินตรงมาหยุดตรงหน้า ใบหน้าคมคายกดย้ิม 

มุมปากให้ สายตาคู่นั้นทอดมองผมตรงๆ จนท�าอะไรไม่ถูก

มึงเล่นสมบทบาทเกินไปรึเปล่า

"มาท�าอะไรแถวนี้อะ"

มันเอ่ยถาม ขณะท่ีผมได้แต่ยืนอึ้งไปเลย ไอ้ดังถึงกับมุ่นหัวค้ิว ส่วน 

ไอ้ตั้มนั้นหน้าเหวอไปแล้ว

เรือ่งท่ีสองคณะตกัีนเมือ่ปีก่อนรูกั้นไปทัว่ แน่นอนว่าเพ่ือนสนทิผมรูด้ว่ีา

ผมไม่ชอบขี้หน้าไอ้จินขนาดไหน ส่วนมันเองก็ดูจะไม่อยากข้องเก่ียวอะไร 

กับผม แต่วันนี้มันดันเดินมาคุยกับผมด้วยท่าทางปกติ เอาจริงผิดปกติด้วยซ�้า

เพราะเล่นพูดไปยิ้มไปแบบนั้น

"เอ่อ" ผมเกาหัวแกรกๆ "มีเรียนที่คณะวิดยาน่ะ"

"อื้อ ตั้งใจเรียนนะ"

กลุ่มเพื่อนมันเป่าปากโห่ร้อง ท�าหน้าท�าตาคล้ายจะแซว

"เอ่อ"

ไอ้ตัม้ตาเบกิโพลงท่าทางตกใจเหมอืนเห็นผี ส่วนไอ้ดังส�าลักกาแฟท่ีบุม๋

ซื้อมาเผื่อไปเรียบร้อยแล้ว ต่างจากเพ่ือนของไอ้จินท่ีแค่ยักไหล่ด้วยท่าทาง

ขบขนัไม่พอ ทัง้ทศและอาร์ทแปะมอืใส่กันราวกับว่าพวกมนัถกูใจไม่น้อยท่ีเห็น

ไอ้จินถามผมเสียงนุ่มจนขนลุก

ผมว่าผมควรออกไปจากสถานการณ์กระอักกระอ่วนน่ีสักที คิดได้ 

แบบนั้นเลยคว้าแขนมันออกมาจากตรงนั้น

"ไปไหน"

ไอ้จนิถามย้ิมๆ เมือ่ผมลากมนัออกจากบรเิวณร้านกาแฟไกลพอสมควร

แล้ว ผมจึงกอดอกมองหน้าอย่างเอาเรื่อง

"มึงคิดจะท�าอะไร"

"จีบมึงไง"

ผมแยกเขี้ยวใส่มันทันที

"มึงเล่นสมจริงมากไปแล้ว"
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คนตรงหน้ายกัไหล่ก่อนจะกดย้ิมมมุปาก ท่าทางแบบน้ันท�าให้ผมส่ายหัว

"วันนี้พอแค่นี้แหละ แค่นี้เพื่อนกูก็ช็อกตาตั้งกันหมดแล้ว..." ผมท�าหน้า

เซ็งๆ "เหม็นขี้หน้ากันมาเป็นปี อยู่ๆ มาสปาร์กกัน มันไม่แปลกเกินไปเหรอ"

"มึงว่าแปลกเหรอ"

"แปลกสิวะ ถามมาได้"

"เหรอ" มันพูดยิ้มๆ "กูว่าไม่แปลก"

"..."

"เรื่องปกติของคนจีบกัน"

ไอ้สัดเอ๊ย ผมรู้สึกหน้าร้อนวูบขึ้นมาเลย

"มึงพูดดีกับกูเกินไป"

ผมท�าหน้ามุ่ย

"แล้วต้องพูดยังไง"

มันถามยิ้มๆ

"อย่าพูดเสียงสองใส่กู"

"วันนี้มาท�าอะไรแถวนี้"

เสียงมันโทนปกตินะ แต่หูกูนี่สิที่ไม่ปกติ เพราะฟังแล้วมันนุ่มนวล 

บอกไม่ถูก

"หรือ วันนี้มาท�าอะไรแถวนี้"

มันเปลี่ยนเป็นเสียงราบเรียบ แต่ดวงตามองผมนิ่ง

"เอ่อ"

"ชอบแบบไหน"

"..."

"ชอบแบบที่กูพูดก่อนหน้านี้ หรือชอบแบบตอนที่พูดเมื่อกี้"

ผมเม้มปากแน่น

"ชอบกูตอนไหน"

ค�าถามแม่งโคตรก�ากวม

"ไม่ชอบทั้งหมดนั่นแหละ"
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ไอ้จินกระตุกย้ิมมุมปาก ขณะท่ีผมเบะปากใส่มัน จังหวะน้ันอันดาเดิน

มาทางน้ีพอดี ฝ่ายนั้นฉีกย้ิมแล้วโบกมือทักทายผม ผมย้ิมตอบเขาก่อนจะ 

มุ่นหัวคิ้วเมื่อเห็นความผิดปกติบริเวณใบหน้าของอันดา มุมปากเขียวช�้า 

เหมือนไปกระแทกกับอะไรสักอย่างมา

"หน้าเป็นอะไรอะอันดา"

"หกล้มนิดหน่อยน่ะ"

อนัดาตอบเสยีงสดใส แต่แววตาคู่น้ันดเูศร้าแปลกๆ จนผมรูส้กึเป็นห่วง

"เราเห็นทวีตของพดด้วงแล้วนะ ขอบคุณมาก"

"อื้อ"

ผมยิ้มให้ก�าลังใจเขา 

"บางข้อความในโซเชียล ถ้ามันท็อกซิกก็เลือกท่ีเสพหน่อยนะ" ผมบอก

ขวัญใจตวัเอง "งดเสพสือ่โซเชยีลไปก่อนก็ได้ โลกสมมตท่ีิรูจ้กักันผ่านตวัหนงัสอื

บางครัง้ก็ใจร้าย อาจเพราะไม่ได้พูดกันต่อหน้า เขาถึงไม่ได้นึกถึงจติใจเจ้าของเรือ่ง

ที่อาจผ่านมาอ่านเจอ เข้มแข็งนะอันดา"

อันดางึมง�าขอบคุณผม

"จะบ่ายแล้ว มึงกลับไปเรียนเถอะ"

ใครบางคนทียื่นไร้บทสนทนาอยู่นานพูดกับผม ผมเลยหันไปค้อนให้มนั 

อนัดาเลยย้ิมล้อเลยีนท่าทางของเพ่ือนสนทิตวัเองแล้วหนัมาย้ิมให้ผมแวบหน่ึง

"เราไปก่อนนะพดด้วง ขอบคุณมากๆ" อันดาย้ิมให้ก่อนจะหันไปทาง

เพื่อนสนิทตัวเอง "กูไปรอที่ห้องนะจิน ลืมไปว่ามึงจีบพดด้วงอยู่นี่หว่า"

อันดาผละออกไปแล้ว ผมเลยหันขวับไปมองหน้าไอ้จินอย่างเอาเรื่อง 

แม่งเรื่องของผมกับมันนี่คงรู้กันทั่วแล้วมั้ง

"ตั้งใจเรียนล่ะ"

"มึงพูดไปแล้ว"

ผมเบะปากให้มัน

"คนจีบกันใหม่ๆ มันไม่เบื่อหรอกที่จะได้ยินค�าพูดเดิมๆ"

ไอ้จินพูดยิ้มๆ ผมเลยแยกเขี้ยวใส่มันทันที
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"แต่เราไม่ได้จีบกันจริงๆ"

"แล้วมึงอยากท�าเรื่องเล่นๆ ให้กลายเป็นเรื่องจริงมั้ยล่ะ"

ผมแทบจะผงะถอยหลังตอนท่ีใบหน้าคมคายโน้มลงมาใกล้กัน มัน

กระตุกยิ้มมุมปากก่อนจะผละออกไป ทิ้งภาระไว้ที่ผมซึ่งยืนอึ้งท�าตัวไม่ถูก
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