บทน�ำ
กฎของการเล่ นบอทข้ อที่ 1
‘ตกหลุมรักในโลกของบอทได้ แต่อย่าเผลอตกหลุมรักในโลกความเป็ นจริ ง’
ติง๊ !
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU คิดถึง ท�ำอะไรอยูค่ รับวันนี ้~
ผมยิม้ ให้ กับหน้ าจอมือถื อที่มีข้อความหนึ่งจากทวิตเตอร์ เด้ งเตือนขึน้ มา
เพียงแค่อา่ นผมก็ร้ ูสกึ เขินขึ ้นมานิดๆ เลยแฮะ
“แดกข้ าวก่อนไหมไอ้ พีท ก้ มหน้ าก้ มตาเล่นอยูไ่ ด้ ”
“เออ แป๊ บหนึง่ สิวะ”
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX พายกิ นข้าวก่อนน้า~~ ไว้คยุ กันเนาะ .กอด
คลิก!
ผมจัดการส่งข้ อความที่ตงหน้
ั ้ าตังตาพิ
้ มพ์เมื่อครู่ ก่อนจะกดปิ ดหน้ าจอและ
หันมาให้ ความสนใจผู้ชายด้ านข้ างที่เอาแต่บ่นเป็ นแม่คนที่สองไปได้ น่าร� ำคาญ
ฉิบหายเลยไอ้ เตี ้ยเอ๊ ย
“เห็นมึงสไลด์หน้ าทวิตเตอร์ มาทังวั
้ นแล้ วนะ มันมีอะไรดีวะ”
ไอ้ ภทั ร เพื่อนชายคนสนิทเอ่ยปากบ่นอีกรอบ มันตักข้ าวใส่ปากเคี ้ยวตุ้ยๆ
สายตามองไปยังนักศึกษารุ่ นพี่ที่ใส่ทรงเอผ่าหลังจนแทบจะเห็นอะไรต่อมิอะไรอยู่
รอมร่อ ผมกับมันคบกันมาตังแต่
้ ปีหนึง่ จนตอนนี ้ขึ ้นปี ที่สองแล้ ว จริ งๆ ผมเป็ นคนที่
พูดน้ อยเอามากๆ จนไม่มีเพื่อนคบ โชคดีที่มีไอ้ ภทั รเข้ ามาทักทายและชวนผมกิน
ข้ าวตังแต่
้ แรกเจอ ถึงผมจะรู้ สกึ ร� ำคาญมันแทบจะทุกวัน แต่เอาเข้ าจริ งถ้ าขาดมัน
ไปนี่ชีวิตผมต้ องเงียบเหงาแน่ๆ
“มันเรื่ องของกูน่า” ผมปั ดประเด็นที่มันถามก่อนจะหยิบช้ อนเพื่อกินข้ าว
แต่... “เดี๋ยวนะ กูสงั่ ให้ มงึ ซื ้อก๋วยเตี๋ยว มึงซื ้อข้ าวไข่เจียวมาท�ำไมไอ้ ภทั ร!”
“เอ้ า! ร้ านมันปิ ดนี่หว่า กูไม่ร้ ูจะซื ้ออะไรให้ อะ่ ”
“แต่กไู ม่กินไข่ มึงลืมหรื อไง”
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“เออ กูลืม เอาเงินไปซื ้อใหม่เลยปะ เรื่ องมากจริ งพ่อเจ้ าประคุณรุ นช่อง”
ไอ้ ภัทรล้ วงเอาเงินในกระเป๋ าเสื ้อเชิต้ ขาวออกมายัดใส่มือผมลวกๆ คล้ ายกับไม่
อยากต่อล้ อต่อเถียงกับผมอีกแล้ ว
เป็ นเพื่อนกูมาสองปี ไม่ได้ มีดีอะไรนอกจากบ่นกูไปวันๆ จริ งๆ มันไม่คิดจะ
จดจ�ำเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ แค่นี ้ของเพื่อนบ้ างเลยเหรอวะฮะ!
ผมส่ายหน้ าอย่างเอือมระอา ก่อนจะลุกจากเก้ าอีย้ าวของโรงอาหารใน
คณะมนุษยศาสตร์ นัน่ ก็คือสถานที่ที่ผมเรี ยนอยูป่ ระจ�ำนัน่ เองแหละครับ
อ้ าว ลืมแนะน�ำตัว ผมชื่อ พีท อยูป่ ี สอง สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์
ผมชอบการเขียนบท ตัดต่อ และการแสดง เลยเลือกสาขานี ้ครับ วันๆ ไม่ท�ำอะไร
นอกจากเดินหล่อๆ กับกิน แต่ถ้ามีงานจากอาจารย์ทีนี่ขอบอกเลยว่าซอมบี ้ที่วา่ แน่
ยังแพ้ พวกผม
เรื่ องนันช่
้ างมันเถอะ ในตอนนี ้ผมควรโฟกัสเรื่ องหาของกินก่อนว่าผมจะกิน
อะไรดี...
ท�ำไมวันนี ้ดูไม่คอ่ ยมีของกินที่นา่ กินเหมือนทุกๆ วันเลยน้ า... ฮึย่ ! แค่เห็นไข่
ก็ร้ ูสกึ ไม่ชอบกลิน่ มันแล้ วอ่ะ
ติง๊ !
เสียงเตือนจากมือถือในกระเป๋ าเสื ้อท�ำให้ ผมต้ องเลิกสนใจร้ านค้ าตรงหน้ า
มือรี บล้ วงมือถือขึ ้นมากดเพื่อดูการแจ้ งเตือนในทวิตเตอร์ ทนั ที
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU กินเร็วๆ นะครับ พี่เง้ าเหงา
ประโยคอ้ อล้ อของบุคคลที่ ผมโควตในทวิตเตอร์ ท�ำเอาต้ องยกยิ ม้ ขึน้ มา
อย่ า งห้ า มไม่ ไ ด้ @PIELUVU เป็ น แอคเคาน์ ใ นทวิ ต เตอร์ ที่ ผ มใช้ เ ล่ น รองจาก
แอคเคาน์จริ งๆ ของตัวเอง ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าผมติดเล่นมันตังแต่
้ เมื่อไร รู้ตวั อีกทีผมก็
ชอบการมีเพื่อนที่ร้ ูจกั กันโดยไม่เคยรู้ตวั ตนจริ งๆ ของโลกทวิตเตอร์ นี ้ไปเสียแล้ ว
ใครๆ ต่างเรี ยกว่า ‘โลกของบอท’
บอท ในความคิดของคนอื่นผมไม่ร้ ูนะว่าเขาคิดยังไง แต่ในความคิดของผม
คือการใช้ รูปศิลปิ นหรื อรู ปของคนดังตามโซเชียลมาตังเป็
้ นรู ปมโนในแอคเคาน์ของ
ตัวเอง และเราก็ใช้ นิสยั บางส่วนของคนในรูปมาเล่นละมัง้ แอคเคาน์ที่ผมเล่นอยูใ่ น
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ตอนนี ้เป็ นรูปนักร้ องหญิงสัญชาติเกาหลีที่ใครเห็นต่างต้ องตกหลุมรัก ที่ผมเล่นเป็ น
เธอคงเป็ นเพราะความชอบส่วนตัวด้ วยแหละ
เล่นแบบนี ้มันก็ดีเหมือนกันนะ
ไม่มีใครรู้จกั ตัวตนของเรา จะท�ำบ้ าท�ำบออะไรไม่มีใครห้ าม
เวลาเหงาก็มีเพื่อนคุย
เหมือนอย่างในตอนนี ้ไง...
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX พี่เฟรมไปเรี ยนได้ แล้ วน้ า เดี๋ยวพายทักไปคืนนี ้นะ ^^
แม้ ว่ามันจะต่างจากความเป็ นจริ งที่ตวั ผม เป็ นผูช้ าย ส่วนในบอท ผมเป็ น
ผูห้ ญิ ง
แต่ช่างเหอะ มันไม่จ�ำเป็ นที่ต้องให้ ใครมารับรู้ ถึงตัวตนจริ งๆ ของผมนี่นา
เล่นแบบนี ้สนุกออก สบายใจด้ วย
“มายืนยิม้ ไรตรงนีว้ ะ” เสียงทักของใครบางคนท�ำผมสะดุ้งหลุดออกจาก
ความคิด ผมรี บเก็บมือถือใส่กระเป๋ าอย่างร้ อนรน ก่อนจะตังหลั
้ กก้ มหัวให้ คนตรง
หน้ าเล็กน้ อย ส่วนสูงที่ต่างจากผมไม่มากเท่าไร ผิวเข้ มตามสไตล์ชายไทยทัว่ ไป
ท�ำเอาผมรู้สกึ อิจฉาขึ ้นมานิดๆ ใบหน้ าที่มีแก้ มน่าจับนัน่ อีก... เฮ้ อ
ร่างสูงยิ ้มให้ นิดๆ เขาเลิกคิ ้วเหมือนรอค�ำตอบจากผม
พี่เฟรม รุ่ นพี่ปีสามในคณะของผมเอง ผมไม่ค่อยสนิทกับพี่แกเท่าไรหรอก
เคยเจอตอนรับน้ องแค่สองสามครัง้ ในตอนนันผมยั
้
งไม่ได้ ดแู ลตัวเองจนดูเป็ นคน
ผมเชื่อว่าอีกฝ่ ายคงจ�ำผมไม่ได้ หรอก พี่เขาดูป๊อปในคณะอยูพ่ อตัว ส่วนผมน่ะเหรอ
จะเอาอะไรไปเทียบกับพี่แกวะ
แต่วนั นี ้มาแปลกแฮะ ปกติผมไม่เคยโดนพี่เขาทักทายเลยสักครัง้ แล้ วท�ำไม
ถึงเข้ ามาทักผมได้ วะเนี่ย...
“มากินข้ าวน่ะครับพี่” ผมตอบพลางชี ้ไปที่ร้านข้ าวตรงหน้ า
ซึง่ แม่งเป็ นร้ านข้ าวไข่เจียว U_U
ไม่เข้ าใจเหมือนกันว่าท�ำไมเวลาผมเจอเขาต้ องลนๆ ด้ วย เกิดอาการนี ้ตังแต่
้
เมื่อไรไม่ร้ ูอะ่
“นี่ใช่น้องในคณะกูปะ ถ้ าจ�ำไม่ผิด”
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“คะ ครับ...”
“อ๋อ งันดี
้ เลย เราไม่คอ่ ยได้ เจอกันเลยนี่เนอะ วันนี ้กูเลี ้ยงข้ าวมึงแล้ วกัน”
“อะ เอ่อ...”
“มึงห้ ามปฏิเสธ รุ่นพี่ให้ อะไรก็ต้องรับเข้ าใจเปล่า”
“แต่...”
“ป้าครับ ข้ าวไข่เจียวสองจานครับผม” พี่เฟรมหันไปสัง่ ข้ าวไข่เจียวหน้ าตา
เฉย ผมเม้ มปากกะพริ บตาปริ บๆ เพราะจะเถียงอะไรออกไป ไอ้ คนตรงหน้ ากลับ
เออออเองไปหมด
“ขอบคุณนะพี่ แต่ทีหลังไม่ต้องก็ได้ นะครับ เกรงใจ”
“แค่ยี่สบิ บาทจะเกรงใจอะไรวะ” พี่เฟรมพูดติดข�ำ “นี่มงึ มีเรี ยนต่อเปล่า”
“อ่า มีครับ...” ที่ผมพูดติดขัดไปเล็กน้ อยเพราะอยูๆ่ ร่างสูงกลับวางมือบนหัว
ผมอย่างพลการ จะปั ดออกก็ดเู สียมารยาท แต่บางทีหวั ผู้ชายมันไม่ควรให้ ผ้ ชู าย
ด้ วยกันเอามือมาขยี ้ปะวะ
“ตังใจเรี
้ ยน ถ้ ามีอะไรปรึกษากูได้ เสมอ เข้ าใจ๊ ! ”
แม่ง... รอยยิ ้มแบบ...
“ข้ าวได้ แล้ วจ้ ะหนู” เสียงป้าขัดขึ ้น พี่เฟรมหันไปให้ ความสนใจกับป้าร้ าน
ข้ าวไข่เจียวแทน ผมรับจานข้ าวทันทีที่พี่แกจ่ายเงินเสร็จ
“ขอบคุ...”
ติง๊ !
ไม่ทนั ที่จะขอบคุณตามมารยาท เสียงแจ้ งเตือนทวิตเตอร์ ท�ำให้ ผมเลิกสนใจ
พี่เฟรมและยกมือถือตัวเองขึ ้นมาดู แต่การแจ้ งเตือนกลับว่างเปล่า ไม่มีข้อความ
อะไรขึ ้นมาบนหน้ าจอเลย
แต่มนั กลับเป็ นของคนตรงหน้ า...
พี่เฟรมก้ มลงเลื่อนหน้ าจอของตัวเองชัว่ ครู่ อาจเป็ นเพราะเห็นผมจ้ องอยู่
พี่แกเลยหันหลังเดินถือจานข้ าวพร้ อมกับกดมือถือจากไปโดยไม่เอ่ยลาสักค�ำ
ผมไหวไหล่อย่างเลี่ยงไม่ได้ ถอนหายใจออกมาด้ วยอาการเซ็งเล็กน้ อย
จริ งๆ โลกเรามันกลมนะ แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ ามจุดเล็กๆ ไป
เหมือนคนที่เดินจากผมไปเมื่อกี ้ไง...
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ผมก้ มมองมือถืออีกครัง้ การแจ้ งเตือนจากแอคเคาน์ซึ่งใช้ รูปหมาน้ อยตัง้
เป็ นโพรไฟล์ที่คอยทวีตหาผมทุกเช้ าเย็นจนเด้ งเป็ นเจ้ าประจ�ำปรากฏขึ ้นพอดิบพอดี
ผมกดเข้ าไปที่หน้ าฟี ดของเขาเพื่อดูโพสต์บ่นในทุกๆ วัน ก่อนจะเคลื่อนสายตาละ
จากหน้ าจอขึ ้นมามองแผ่นหลังหนาของคนที่เดินหายลับไปในฝูงผู้คน...
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU พาย วันนี ้พี่ได้กินข้าวไข่ เจี ยวร้ านโปรดแล้วนะ ดี ใจกับพี ่
หน่อยดิ๊
เขาไม่ร้ ูด้วยซ� ้ำว่าผมคือน้ องพาย
คนที่เขาคุยอยูด่ ้ วยทุกวัน...
1
กฎของการเล่ นบอทข้ อที่ 2
‘อย่าจริ งจังกับค�ำพูดของคนในทวิ ต’
“สรุปคือมึงจะเดินกลับ?” ภัทรถามไถ่ผมทันทีที่มนั เข็นจักรยานคันโปรดที่ใช้
ปั่ นมาคณะทุกๆ วันออกมาจากลานจอด ผมพยักหน้ ารับยืนยันความมัน่ ใจให้ มนั ไป
เพราะเห็นสภาพล้ อหลังของรถมันแล้ ว คาดว่าคงแตกในอีกไม่กี่กิโลเมตร
“หอกูอยูแ่ ค่นี ้เอง ไปเหอะ” ผมบอกก่อนจะขับไสไล่สง่ มันไป
“เออๆ กลับดีๆ แล้ วกัน ถึงแล้ วทักไลน์กมู านะ วันนี ้ดอทเอๆ” ผมรี บเออออ
ไปอย่างส่งๆ ภัทรโบกมือลาพลางไสจักรยานตัวเองออกจากหน้ าคณะ ผมส่ายหัว
เผลอข�ำเบาๆ สายตามองหน้ าจอมือถือเพื่อรอข้ อความเหมือนในทุกๆ วัน
วันนี ้เงียบแฮะ สงสัยงานเยอะละมัง...
้
“เฮ้ ยๆ!” เสียงเรี ยกของใครบางคนท�ำให้ ผมละสายตาออกจากหน้ าจอเงย
มามองหน้ าร่างสูงที่ใส่เกียร์ วิ่งมาแต่ไกล
คนที่ผมเพิ่งพูดถึงนัน่ แหละครับ!
“มีอะไรหรื อเปล่าพี่” ผมถามขึ ้น ผมเปี ยกๆ ของพี่เฟรมถูกเสยขึ ้นด้ วยน� ้ำมือ
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ของเขาเอง แสดงถึงความเซ็กซี่จนรุ่ นน้ องผู้หญิงที่ก�ำลังเดินเข้ าคณะถึงกับชะงัก
เท้ าหยุดดู
“ว่างไหม”
“ก็... ว่างนะครับ” ผมพยักหน้ ารับ
“ช่วยกูถือของไปส่งที่หอหน่อยดิ พอดีเพื่อนมันไม่ว่างอ่ะ” ผมมองตามนิ ้ว
พี่เฟรมที่ชี ้ไปยังถุงใบใหญ่ที่ใส่กล่องไว้ ประมาณสามสี่ใบ จริ งๆ ผมอยากกลับไป
นอนให้ สบายใจเฉิบนะ แต่เอาเป็ นว่า...
“งันผมช่
้
วยก็ได้ พี่” พี่เฟรมยกยิ ้มขึ ้นอย่างดีใจ เวลาเห็นพี่เฟรมตาหยีๆ นี่แม่ง
รู้สกึ ดีชะมัด
คะ คือ หมายถึงว่าเขาไม่หน้ าบึ ้งจะดูดีอะไรท�ำนองนันต่
้ างหาก -0ผมรี บเดินไปคว้ าถุงที่วางอยูท่ นั ที ในตอนแรกที่ดกู ็ไม่คดิ ว่าแม่งจะหนักอะไร
เบอร์ นี ้นี่หว่า
“อ่ะ กูซื ้อมาเกินถุงหนึ่งอ่ะ ให้ มึงเป็ นการขอบคุณแล้ วกัน” พี่เฟรมยัดถุง
พลาสติกเล็กๆ ใส่อะไรสักอย่างมาใส่มือของผมที่เต็มไปด้ วยถุงอีกสองใบใหญ่ ใน
ตอนแรกไม่เอะใจอะไร แต่พอมองดีๆ มันคือไข่ต้มสามใบพร้ อมซอสถัว่ เหลืองหนึง่
ถุง!
พี่มงึ กูไม่กินไข่ T[]T
“พี่เอาไปเถอะ ผมไม่...”
“อร่อยนะ” พี่เฟรมยื่นหน้ ามาใกล้ หน้ าผมเพื่อยืนยันให้ ผมรับๆ มันมา “ลอง
กินดูแล้ วจะติดใจ”
แต่กไู ม่กินไข่ทกุ ชนิดไงพี่ มึงต้ องรับรู้เรื่ องนี ้!!!
“งันผมจะกิ
้
นให้ อร่อยนะครับ...” ท�ำไมกูพดู แบบนันออกปายยย
้
=[]=
“ดีมาก~ ไว้ เดี๋ยวพาไปกินไข่ตนุ๋ ร้ านเจ้ แมว เจ้ านันเด็
้ ดสุด”
“...”
“กินไข่เยอะๆ จะได้ โตเร็วๆ” พี่เฟรมเล่นหัวผมอีกแล้ ว Y_Y
“ครับ”
ปฏิเสธไม่ลงเลยกู...
“เดี๋ยวมึงซ้ อนมอเตอร์ ไซค์กแู ล้ วกัน ไม่หนักมากใช่มะ”
14

“นิดหนึง่ อ่ะพี่”
“อ่า... ขอโทษนะที่ต้องใช้ กะทันหันอ่ะ กูไปคนเดียวไม่ได้ จริ งๆ ว่ะ”
“เฮ้ ย ไม่เป็ นไรพี่ ผมเต็มใจ”
“งันพอเอาของไปส่
้
งที่หอเสร็จ เดี๋ยวกูไปส่งมึงที่หอแล้ วกัน”
...ดีชะมัด
ผมยิ ้มกริ่ ม ก้ มหน้ าไม่สบตาคนตรงหน้ า พี่เฟรมหัวเราะเบาๆ มือตบบ่าผม
เหมื อนบอกให้ รอตรงนี แ้ ล้ วหายเข้ าไปตรงลานจอดมอเตอร์ ไซค์ ไม่นานนักก็ ขี่
มอเตอร์ ไซค์สีเหลืองมาเทียบข้ างผม ไม่ทนั ที่ผมจะก้ าวขาขึ ้นซ้ อน พี่เฟรมกลับสวม
หมวกกันน็อกใบเล็กให้ ผมแบบลวกๆ
“ใส่ไว้ เผื่อตกรถจะได้ ไม่หวั แตกตาย”
“ขอบคุณครับพี่”
แม่ง ประโยคเหมือนเป็ นห่วงนะ แต่คล้ ายกับแช่งยังไงไม่ร้ ู ผมซ้ อนท้ ายเขา
ด้ วยท่าทางเงอะงะ พอนั่งได้ สกั พักมอเตอร์ ไซค์กลับไม่ยอมเดินหน้ าไปจากจุดนี ้
เสียที ผมลองชะเง้ อมองคนด้ านหน้ าก็พบว่าเขาก�ำลังทวีตอยู่
มันใช่เวลาไหมวะ คนถือก�ำลังหนักฉิบหายขนาดนี ้นี่ร้ ูบ้างไหมเนี่ย
“พี่รีบขี่ดิ ผมหนัก”
“เฮ้ มึงบ่นเหรอ” เสียงไม่พอใจของพี่เฟรมท�ำเอาผมถึงกับต้ องรี บพูดแก้
“เปล่าพี่ ผมกลัวพี่จะลืมว่ายังมีผมซ้ อนท้ ายอยูเ่ นี่ย”
“ลืมได้ ไงวะ” พี่เฟรมบ่นในขณะที่เขาเริ่ มสตาร์ ทรถ “กูไม่ลืมมึงหรอกน่า บ่น
อยูไ่ ด้ ”
นัน่ เป็ นประโยคที่ท�ำเอาผมหุบปากเงียบแต่แอบยิ ้มกริ่ มออกมา รถเคลื่อนที่
ออกจากหน้ าคณะ ถ้ าจ�ำไม่ผิดหอพี่เฟรมนี่อยูต่ ดิ กับหอผมละมัง้
ท่าทางเงอะงะบ่งบอกว่าทักษะการขี่ของเขาค่อนข้ างห่วยในระดับหนึง่ ผม
พยายามนั่ง เกร็ ง หนี บ เบาะไว้ ทุก ครั ง้ ที่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ข้ า มลูก ระนาดซึ่ง ใหญ่ เ ท่ า
ภูเขาไฟฟูจิ และพอเห็นว่าพี่เฟรมก�ำลังจะเสยแท็กซี่คนั หน้ าผมจึงเผลอเอาถุงในมือ
ฟาดไปยังต้ นขาเขาเต็มแรง
“ถือดีๆ สิวะ เดี๋ยวรถล้ มมม”
“พี่อะ่ ขี่ดีๆ ผมจะตกรถแล้ ววว”
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“กอดเอวกูสวิ ะ!”
“ห๊ ะ อะไรนะ ไม่ได้ ยิน” ผมถามเพื่อจะทวนค�ำพูดของคนด้ านหน้ า เมื่ออยูๆ่
เขากลับพูดอะไรสักอย่างที่ผมจับใจความไม่ได้ “พี่พดู ว่าอะไรนะ!”
“กอดเอวกูส!ิ ”
“หะ...”
พรึ่บ!
ไม่ทนั ขาดค�ำคนร่ างสูงกลับคว้ ามือขวาของผมไปวางไว้ บนหน้ าตักอย่างถือ
วิสาสะ ผมเบิกตากว้ างด้ วยตกใจเล็กน้ อย เพราะอีกไม่กี่คืบนี่มือจะแตะไข่ทองค�ำ
แล้ วนะเว้ ย!
“เกาะไว้ แน่นๆ มึงตกไปกูคงรู้สกึ แย่”
แม่งเอ๊ ย อยูๆ่ ก็หน้ าร้ อนขึ ้นมาเฉย กูเป็ นหวัดแน่ๆ!
ดีนะที่มีหมวกกันน็อกปิ ดหน้ าอยู่ ไม่อย่างนัน้ คนข้ างทางคงเห็นหูผมแดง
ลามมายันแก้ มทังสองข้
้
างแน่ ผมคว้ าชายเสื ้อพี่เฟรมดึงไว้ กนั ตัวเองตกรถ พยายาม
จะไม่แตะโดนพุงของแก เพราะถ้ าเผลอไปโดนขึ ้นมา ภายในร่างกายผมคงต้ องเกิด
ความรู้สกึ แปลกๆ ขึ ้นเป็ นแน่
เมื่อรถเลี ้ยวเข้ าซอยทางลัด ผมก็ยกมือตีไหล่คนขี่เบาๆ
“เฮ้ ยพี่! ซอยข้ างหน้ ามีหมา!”
“ฉิบหายแล้ วครับ...” พี่เฟรมสบถออกมาเบาๆ เมื่อผมบอกถึงหายนะที่ก�ำลัง
จะมาเยือน แล้ วซอยนี่ก็แคบ จะเลี ้ยวรถกลับก็ไม่ได้ เสียด้ วยนะ จะหนีก็คงหนีไม่พ้น
แล้ วล่ะ
พี่เฟรมเบรกกะทันหัน เป็ นจังหวะเดียวกับที่มีหมาจ่าฝูงเดินออกมาเผชิญ
หน้ าเราทังสองคน
้
เหี ้ยแล้ ว...
“ท�ำไงดีพี่ ชนแม่งเลยมะ!” ผมว่าพลางชี ้หน้ าหมาเพื่อไม่ให้ มนั คืบคลานเข้ า
มาใกล้ รถมอเตอร์ ไซค์ของเรา
“ลงไปไล่หมาให้ หน่อยดิ”
“หา...”
“กลัวอ่ะ” พี่เฟรมพูดเสียงอ่อย ไอ้ เราก็ของเต็มไม้ เต็มมือยังมีหน้ ามาไล่ให้ ลง
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ไปเจรจากับหมาอีก
ทว่าในตอนแรกมีแค่ตวั เดียว หลังจากนันไม่
้ ถงึ นาทีแก๊ งของมันนับห้ าถึงหก
ตัวก็โผล่ออกมาล้ อมหน้ าล้ อมหลัง พี่เฟรมที่คงเห็นการณ์ ไม่ดีจึงลืมตัวบิดคันเร่ ง
ท�ำให้ รถพุง่ ไปอย่างสุดแรง ฝ่ าดงหมาที่ก�ำลังใส่เกียร์ วิ่งไล่มาติดๆ
บรื นนน
โฮ่ง! โฮ่ง! โฮ่ง!
เสียงเห่าตามมาติดๆ หมานับหกตัวต่างกรู เข้ ามาประดุจว่าเราฮ็อตกันก็
ไม่ปาน
“พี่ขบั ช้ าๆ หน่อย ผมกลัวร่วง!”
“อ๊ ากกก มันจะงับขากูววว” เสียงโวยวายดังลัน่ เมื่อคนข้ างหน้ าแหกแข้ ง
แหกขาฟาดฟั นกับหมาตัวใหญ่สดุ ในแก๊ งที่วิ่งมาขนาบข้ างเฉยๆ ไม่เห็นท่าทีว่ามัน
จะอ้ าปากงับตามที่พี่แกคิดเลย
มีความมโนไปเอง
“พี่ มันไม่กดั หรอก ขับดีๆ สิครับ”
โฮ่ง แฮ่~
“อ๊ าก! ออกไป!”
ตุบ!
ผมหัวเราะออกมาเมื่อพี่เฟรมใช้ ขาข้ างขวาสะบัดไล่หมาจนรองเท้ าผ้ าใบ
หลุด แถมยังไม่หว่ งที่จะจอดลงไปเก็บด้ วยนะ
“เอ้ าพี่! รองเท้ าหลุดไม่เก็บเหรอ”
“ไม่องไม่เอาแม่งแล้ ว หมาเวรเอ๊ ย!” พี่เฟรมหันหลังมามองว่ามีหมาตัวไหน
ตามมาอีกหรื อเปล่า เมื่อเห็นว่าถนนโล่งดีแล้ ว พี่แกจึงถอนหายใจออกมาแถมยัง
หอบจนดูออกเลยว่าเหนื่อยสุดๆ
“เป็ นไรเปล่าพี่”
“เหนื่อยดิ ถามได้ ”
“เล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์ ขนาดนันไม่
้ เหนื่อยก็บ้าแล้ ว”
“คนมันกลัวนี่หว่า มาขี่แทนกูตอนโดนหมาไล่ดไู หมล่ะ”
“มีประชดแฮะ”
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“ยังจะเถียงอีก” พี่เฟรมจิ๊ปากอย่างไม่พอใจที่ผมแอบล้ อเขา
“คร้ าบบบ ไม่เถี ยงแล้ ว” ผมตัดจบบทสนทนาทันทีที่รถจอดตรงหน้ าหอ
คุ้นหน้ าคุ้นตา ที่นี่เป็ นหอชายล้ วนติดกับหอรวมของผม ในทีแรกแม่จะให้ มาอยูท่ ี่นี่
แต่ผมคิดว่าถ้ าเกิดท�ำงานกลุ่มขึ ้นมาคงไม่สะดวกในการใช้ หอของตัวเองแน่นอน
เลยเลือกอยูห่ อรวมจะดีกว่า
“เอาวางไว้ ตรงโต๊ ะหินอ่อนหน้ าหอก็ได้ ” พี่เฟรมจัดการสัง่ ทันที ผมเลยเดิน
เอาของต่างๆ ไปวาง พอเหลือบเห็นถุงไข่ต้มก็ร้ ูสกึ ลังเลว่าควรเอาไปด้ วยดีไหม หรื อ
แกล้ งลืมวางไว้ ดี...
เอามาด้ วยก็ได้ วะ!
“พี่ไม่ต้องไปส่งผมหรอก หอผมอยูข่ ้ างๆ พี่นี่เองอ่ะ”
“หืม... หอสีชมพูอ่ะนะ” พี่เฟรมชีไ้ ปทางทิศที่หอผมตัง้ อยู่ “ให้ เดินไปส่ง
เปล่า”
“พี่ดสู ภาพส้ นตีนตัวเองก่อนไหมล่ะ” ผมพูดแหย่ คนตรงหน้ าก้ มมองเท้ า
ตัวเองที่ในตอนนี ้โล่งโจ้ งเหลือเพียงถุงเท้ าอยูข่ ้ างเดียว
“เดี๋ยวขึ ้นไปเอาอีแตะแป๊ บ”
“เฮ้ ย พี่ไม่ต้องเลยครับ เดี๋ยวกลับเองได้ น่า” ผมรี บห้ ามปรามพี่เฟรมที่ก�ำลัง
ท�ำท่าจะขึ ้นไปเอารองเท้ าตัวเองจริ งๆ “อีกอย่างผมเป็ นผู้ชายนะ มาส่งอะไรกัน”
“แล้ วไงวะ เป็ นผู้ชายไปส่งไม่ได้ ไง?”
“มันก็ได้ แหละ แต่ไม่ต้องหรอกพี่ ไหนๆ พี่มาถึงหอตัวเองแล้ วจะมาเสียเวลา
ไปส่งท�ำไม รี บขึ ้นห้ องไปเหอะครับ”
“เอางันเหรอ...”
้
พี่เฟรมดุนกระพุ้งแก้ ม ผมพยักหน้ ารับ “ถ้ างันเดิ
้ นกลับดีๆ
แล้ วกัน ไว้ ถ้ามีอะไรให้ ชว่ ยก็บอกนะ ไม่ต้องเกรงใจ”
“ได้ ครับพี่” ผมยิ ้มให้ คนตรงหน้ าเพื่อแสดงให้ เห็นว่าผมเต็มใจในทุกเรื่ อง ว่า
เสร็ จพี่เฟรมก็รวบถุงทังหมดถื
้
อขึ ้นไปที่ห้องตัวเอง ผมยืนมองพี่เขาสักพัก พอแผ่น
หลังของอีกฝ่ ายลับสายตาจึงหันหลังเดินกลับไปยังหอตัวเอง ระหว่างทางผมล้ วง
มือถือขึ ้นมาดูทวิตเตอร์ เหมือนทุกครัง้
และแน่นอนว่าผมต้ องส่องแอคเคาน์ของพี่เฟรมเหมือนเช่นเคย...
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
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@PIELUVU วันนี ้พี่ตอ่ สู้กบั หมาด้ วยแหละ
การแจ้ งเตือนเด้ งขึน้ ประจวบเหมาะกับที่ผมออนพอดี พอผมเข้ าไปอ่าน
ข้ อความที่พี่เฟรมส่งมาก็ถงึ กับหลุดข�ำในความโอ้ อวดของเขา
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX เป็ นไงบ้ าง โดนกัดปะ
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU ระดับพี่นะ แค่หมานี่เรื่ องจิ๊บๆ
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX โห! แปลว่าไม่กลัวหมาเลยอ่ะดิ ไปสู้กบั หมาอีทา่ ไหนล่ะเนี่ย
ผมใส่อารมณ์ ลงไปในประโยคพร้ อมกับแนบภาพกิ ฟเคลื่อนไหวเป็ นเด็ก
ผู้หญิงเบิกตากว้ างเอามือทาบอก
จะว่าข�ำก็ข�ำนะ ข�ำในความมโนของเขาอ่ะ ท�ำไมถึงโม้ อะไรได้ เบอร์ นี ้วะ งง
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU พี่ขบั รถไปส่งรุ่ นน้ องอ่ะ หมามันท�ำทีจะมากัดรุ่ นน้ องพี่ พี่นี่
กระโดดลงจากรถไปสู้กบั หมาทันที หมานี่วิ่งหนีพี่เลย โคตรเท่
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX ท�ำไมเก่งจังอ่ะ ปรบมือ
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU แน่นอน คนหล่อซะอย่าง
ผมเบ้ ปากมองบนไปหนึ่งทีเมื่ออ่านประโยคขี ้โม้ ของพี่เฟรมเสร็ จ แล้ วเลื่อน
นิว้ กดสลับแอคเคาน์ เปลี่ยนเป็ นแอคเคาน์ จริ งของตัวเอง ก่อนจะทวีตอะไรบาง
อย่างลงไปในหน้ าฟี ด
ซึง่ แน่นอนว่าผมไม่สามารถทวีตสิ่งที่อยากทวีตลงในบอทได้ เพราะยังไงถ้ า
จะเล่นในบอทผมก็ควรคีปลุคถูกมะ
นี่จงึ เป็ นหนทางเดียวที่ผมสามารถใช้ แอคเคาน์จริ งของตัวเองทวีตอะไรก็ได้
อย่างที่ใจนึก
เช่น...
TWEET BY นี่พที คนหล่ อเอง @PEETTIWAT
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:: ขี โ้ ม้ฉิบหายเลยไอ้สตั ว์!
2
กฎของการเล่ นบอทข้ อที่ 3
‘อย่าอ่อยผ่านข้อความจนเกิ นความจ� ำเป็ น’
ผมนัง่ เขี่ยหน้ าจอมือถือเล่นเสมือนว่าว่างจัด ทังที
้ ่ภาพตรงหน้ าผมในตอนนี ้
คืออาจารย์วยั กลางคนก�ำลังยืนสอนผ่านสไลด์นบั ได้ ประมาณห้ าสิบกว่าสไลด์ เล่น
เอาทุกคนในคลาสต่างสลบฟุบหลับกันเป็ นแถบ
เรื่ องราวในทวิตเตอร์ ก็แบบเดิม มีแฮชแท็กเพิ่มขึ ้นในทุกๆ วัน บางแฮชแท็กก็
มีสาระ บางแฮชแท็กก็เกิดขึ ้นจากความหมัน่ ไส้ สว่ นตัว
เช่นเดียวกับแฮชแท็กหนึง่ ที่ผมเอาแต่เลื่อนอ่านอย่างหาข้ อสรุปไม่ได้
#แหกบอทหลอกชาวบ้าน
ผมเข้ าแฮชแท็กนี ้มาตังแต่
้ เจ็ดโมงเช้ าจนตอนนี ้บ่ายกว่าๆ แม่ง ผมยังไม่ร้ ู
จุดประสงค์ของแฮชแท็กดังกล่าวเลย
‘บอทวงนัน้ หลอกเงิ นบอทค่ายเล็กไปอ่ะ หน้าด้านจัง’
‘คนนีเ้ หมื อนจะเคยเล่นบอทวงหนึ่งด้วยนะถ้าจ� ำไม่ผิด สันดานไม่เปลีย่ น’
‘หลอกคนอืน่ ว่าเป็ นผูช้ าย จริ งๆ เป็ นชะนีจ้า นังเด๋อ!’
‘บอทนีเ้ คย...’
“เล่นอีกแล้ ว!” ไม่ทนั ที่ผมจะอ่านจบ คนข้ างๆ ก็เอามือมาตะปบเข้ าที่มือถือ
ผมอย่างพลการ จ้ องมาด้ วยสายตากดดันจนผมต้ องเงยหน้ ามองมันแบบปลงๆ
“เป็ นห่าเหวอะไรไอ้ ภทั ร! กูจะอ่านทวีต” ผมท�ำท่าแย่งแต่มนั เบี่ยงหลบ
“สนใจเพื่อนฝูงบ้ างดิ เล่นแต่ทวิตทังวั
้ น น้ อยใจเป็ นนะเว้ ย”
“เป็ นเหี ้ยไรเนี่ย” แม้ ผมจะด่ามัน แต่ผมกลับข�ำออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้
“มึงอ่ะ เดี๋ยวนี ้ไม่เล่นเกมกับกูเลย เอะอะๆ ไม่วา่ งตลอด” มันท�ำท่าทางงอน
จนเพื่อนผู้หญิ งด้ านข้ างเริ่ มวี ้ดว้ าย สายเลือดวายต่างพลุ่งพล่าน “ท�ำเหมือนติด
แฟนไปได้ ”
“นี่เพื่อนหรื อเมียกูวะแม่ง!” ผมส่ายหน้ าเอือมก่อนจะเอื ้อมมือเอาแขนไป
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ล็อกคอมันอย่างหมัน่ ไส้ แต่เมื่ออาจารย์หนั มากระแอมใส่ พวกผมจึงหยุดเล่นและ
กลับมานัง่ เรี ยนตามปกติ
“เออมึง รุ่ นพี่ปีสามได้ ติดต่อมาให้ มึงเล่นหนังสันให้
้ ปะ” ไอ้ ภทั รเขยิบเก้ าอี ้
เข้ ามาใกล้ ผมก่อนจะถามด้ วยเสียงเบาๆ ผมหันไปเลิกคิ ้วพลางส่ายหน้ ารัว
“ไม่อะ่ ท�ำไมอ่ะ เขาติดต่อมึงมาเหรอ”
“เออดิ พี่คนที่ชื่อกิตที่เป็ นประธานสโมฯ อ่ะ เขาบอกให้ กูไปช่วยงานเขา
หน่อย” พอไอ้ ภทั รมันพูดถึงพี่กิต นัน่ จึงเป็ นเรื่ องที่ดงึ ดูดความสนใจผมได้ เป็ นอย่าง
ดี “เขาไม่ร้ ูตวั เหรอวะว่ากูไม่ชอบขี ้หน้ าเขา”
“มึงไม่บอกเขาไปอ่ะ ว่าไม่วา่ ง”
“เขาบอกข้ าวฟรี ”
“มึงเลยไป?”
“ใช่ครับ”
โถ่ ไอ้ สตั ว์ นี่ถ้าไม่ติดว่ามีอาจารย์อยูห่ น้ าห้ องผมยกเท้ าถีบเข้ าที่หน้ าอกไป
แล้ วเนี่ย
พี่กิต คือรุ่นพี่ปีสามที่พว่ งหน้ าที่เป็ นประธานสโมฯ ของคณะผมนัน่ เอง แถม
เขายังเป็ นเพื่อนสนิทพี่เฟรมด้ วย ใครๆ ต่างก็บอกว่าสองคนนันจิ
้ ้นกัน ผมนี่เบ้ ปาก
ไปถึงดาวอังคาร จิ ้นบ้ าจิ ้นบออะไร เขาเป็ นเพื่อนกันไหมล่ะ!
แล้ วกูจะโมโหท�ำห่าอะไรเนี่ย?
“แล้ วมึงจะไปเล่นบทอะไร คนบ้ าเหรอ” ผมพูดแหย่คนข้ างๆ เพื่อยัว่ โมโห
ไอ้ ภทั รแยกเขี ้ยวแถมยังแอบทุบขาผมเบาๆ จนผมต้ องตีท้องมันกลับเพื่อแก้ แค้ น
“กูเป็ นพระเอกสิหล่อขนาดนี ้”
“และนางเอกก็คือพี่กิตนัน่ เอง”
“...” มันไม่พดู อะไรแต่คอ่ ยๆ ชูนิ ้วกลางใส่หน้ าผมด้ วยสีหน้ านิ่งๆ
เวลาได้ แกล้ งมันนี่ตลกฉิบหาย
“แหม่ กูหยอกเล่น ท�ำโกรธไปได้ ”
“กูจะเอาไข่ไปปาบ้ านมึง”
“มาเหอะ กูไม่กลัว” ผมท้ า
พูด ถึง ไข่ ไข่ต้ ม ที่ พี่ เ ฟรมให้ ม าเมื่ อ วานผมเอาไปให้ ป้า แม่บ้ า นในหอกิ น
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เรี ยบร้ อย จริ งๆ อยากเก็บไว้ นะ แต่ผมเป็ นคนเกลียดกลิน่ ไข่สดุ ๆ นี่จงึ เป็ นสาเหตุที่
ผมไม่โอเคกับการกินไข่เป็ นอย่างสูง เป็ นตายร้ ายดีผมไม่คิดจะกินมันหรอก ต่อให้
อดตายก็ยอมอ่ะ
“แหงสิ วันนัน้ มีคนซือ้ ข้ าวไข่เจียวให้ เดินกลับมาหน้ านี่ยิม้ แป้นเป็ นจาน
ดาวเทียม ทีกซู ื ้อให้ นะ ด่าเหมือนกูไปแอบดูมงึ อาบน� ้ำงันแหละ”
้
“มึงกับคนนันต่
้ างกันครับ” ผมพูดพลางใช้ นิ ้วจิ ้มหน้ าผากมันแก้ เขิน “เมื่อไร
จะคืนครับ มือถือกูนะ่ ” ผมว่าก่อนจะพยักพเยิดหน้ าเป็ นเชิงกวนตีน
“เอาไปเลยปะ กูมนั คนไม่ส�ำคัญ เพราะคนไม่จ�ำเป็ นก็ต้องเดินจากไป!” ผม
ยิม้ กริ่ ม รี บเก็บมือถือตัวเองใส่กระเป๋ าเสื ้อทันที ผมก็ไม่เข้ าใจว่าท�ำไมไอ้ ภทั รถึง
เอาแต่จงเกลียดจงชังพี่กิตทังที
้ ่เขาไม่เคยท�ำอะไรให้ เคยถามมันอยู่ครัง้ หนึ่ง มันก็
บอกว่าพี่เขาจัดกิจกรรมไม่โดนใจมัน ขัดหูขดั ตา
มันใช่เหตุผลเหรอวะ
ติง๊ !
เสียงแจ้ งเตือนเดิมๆ ดังขึ ้น เบี่ยงความสนใจผมจากการสอนของอาจารย์
ทันที ผมค่อยๆ ก้ มมองมือถือในกระเป๋ าเสื ้อ เมื่อเห็นว่ามันคือข้ อความแจ้ งจากไลน์
ก็ท�ำเอาผมสงสัยว่าใครกันที่ทกั มา เพราะนอกจากไลน์กลุม่ ห้ องก็มีไลน์ของไอ้ ภทั ร
เท่านันแหละที
้
่แจ้ งเตือนทุกวัน แต่วนั นี ้กลับไม่ใช่ทงสองแฮะ...
ั้
ไอดีไลน์ของใครบางคนเด้ งขึ ้นมาจนผมต้ องขมวดคิ ้ว พยายามเพ่งดูโพรไฟล์ของไอดีนีอ้ ย่างพินิจ รู ปดิสผู้ชายคุ้นหน้ าคุ้นตาก�ำลังอุ้มแมวด้ วยรอยยิม้ จน
ตาหยี แถมยังใช้ หน้ าปกไอดีเป็ นรูปเดียวกับโพรไฟล์ในทวิตเตอร์ ของผมอีก...
FREM เพิ่มคุณจาก ID LINE
หืม...
นี่มนั พี่เฟรมนี่หว่า เขาไปเอาไอดีผมมาจากไหนวะ...
“มึง” ผมหันไปเรี ยกไอ้ ภทั รที่ก�ำลังเก็บหนังสือลงกระเป๋ าเพราะใกล้ จะหมด
คาบเรี ยนพอดี “มึงเอาไอดีไลน์กใู ห้ พี่ปีสามเหรอวะ”
“อือ ก็พี่เขาขออ่ะ”
“ใคร”
“พี่ที่ชื่อเฟรมไง เขารู้ วา่ กูเป็ นเพื่อนกับมึงเขาเลยขอ พี่แกบอกว่าเผื่อต้ องใช้
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ตัวละครแสดงเพิ่ม เขาเลยเอามึงอ่ะ”
“แล้ วมึงก็ให้ เขาไปโดยไม่ถามกูเนี่ยนะ”
“พี่แกน่ารักดีออก จะซีท�ำไมเพื่อน กลับไปตีดอทกันดีกว่า ปะ” ไอ้ ภทั รรี บปั ด
ประเด็นทันที มันตบบ่าผมเบาๆ ก่อนจะสะพายกระเป๋ าลุกขึ ้นเมื่ออาจารย์บอกเลิก
คลาส ผมมองหน้ าจอมือถือของตัวเองสักพักอย่างไม่ร้ ูควรจะกดรับเพื่อนดีไหม แต่
ไม่ทนั ที่จะได้ กดอะไร ข้ อความไลน์ดนั เด้ งขึ ้นท�ำเอาความคิดทังหมดในหั
้
วของผม
แตกกระเจิง
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: ไอ้ พีท!
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: อันนี ้ไลน์พีทปะครับ?
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: ตอบด้ วยนะครับ
พี่เฟรมทักผมรัวทีเดียวสามข้ อความ ลืมไปว่าผมเอารู ปมูมินขึ ้น พี่แกเลย
ไม่ร้ ูวา่ นี่ใช่ตวั ตนจริ งๆ ของผมหรื อเปล่าสินะ...
สุดท้ ายผมก็ต้องรับพี่เขาเป็ นเพื่อนอยูด่ ี
พีท ฐิวัฒน์ :: ว่าไงพี่ ผมเอง
ผมก้ มหน้ าพิมพ์ตอบก่อนจะลุกสะพายกระเป๋ าออกจากห้ องตามไอ้ ภทั รไป
ติดๆ แต่พอเงยหน้ ามาไอ้ เพื่อนคนสนิทก็หายลับไปเสียแล้ ว มันคงรี บไปเล่นเกม
ตามปกติที่ชีวิตมันท�ำประจ�ำนัน่ แหละ...
แล้ วมาโทษกูวา่ ไม่มีเวลาให้ ไอ้ เพื่อนเลว
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: ลงมาใต้ ตกึ ที มีเรื่ องจะคุย
พีท ฐิวัฒน์ :: เรื่ องอะไรอ่ะพี่
รู้สกึ ลางไม่ดีเลยแฮะ...
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: ก็บอกอยูว่ า่ มีเรื่ องจะคุย กูจะคุยต่อหน้ าไม่ใช่
คุยในข้ อความ ไม่ได้ อรรถรสเว้ ย!
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: รี บมา กูรออยู่
แม่ง ท�ำไมอ่านแล้ วเหมือนได้ ยินเสียงส�ำเนียงดุๆ ผ่านไลน์มาเลยวะ นี่ขนาด
ไม่ได้ สนิทหรื อรู้จกั กันจริ งจัง ท�ำไมต้ องตีโหด ทังที
้ ่ตวั จริ งก็ม้ งุ มิ ้งไม่ได้ เหมาะสมกับ
บุคลิกหน้ าตาเอาซะเล้ ยยย
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: อ่านไม่ตอบไอ้ สตั ว์นี่สงสัยอยากมีเรื่ อง
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พีท ฐิวัฒน์ :: โธ่พี่ ผมก�ำลังลงไป ใจเย็นดิ!
ผมรี บพิมพ์เท้ าก็รีบก้ าวลงบันไดเพื่อไปด้ านล่าง ตึกบ้ านี่ก็ไม่มีลฟิ ต์ แถมชัน้
ที่ผมเรี ยนยังเป็ นชันสี
้ ่ เดินลงทีนี่ขาลากน่องโป่ งจนกลายเป็ นเด็กวิทย์กีฬาไปแล้ ว
ติง๊ !
เสียงเตือนจากทวิตเตอร์ ดงั ขึ ้น ผมกดสลับไปยังหน้ าแอพพลิเคชัน่ สีฟา้ และ
มันท�ำให้ ผมเกิดความสงสัย เพราะพี่เฟรมดัน DM มาหา หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า ทัก
ข้ อความมาทางทวิตเตอร์ บอทของผม
ท�ำไมวันนี ้พี่แกมาแปลกๆ วะ...
ฟ.เฟรมคนคูล :: พาย พี่ขอถามตรงๆ นะ
สัตว์...
ค�ำแรกก็ท�ำเอาใจแป้วแล้ ว แกเป็ นอะไรของแกวะ หรื อว่าจับผิดผมได้ แล้ ว
เลยจะขอพบตัว... เชี่ยละ
ผมหยุดเดินลงบันไดและนั่งลงที่ขัน้ บนสุดเพื่อดูสถานการณ์ ในทวิตเตอร์
ด้ วยจิตใจที่หวัน่ ๆ
น้ องพายบอทคนสวย :: ว่าไงพี่ มีอะไร
ผมเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยใช้ คะค่ะเป็ นทุนเดิม เพราะไม่ได้ อยากจะหลอกคนอื่นว่า
ตัวผมจริ งๆ เป็ นผู้หญิงอะไรแบบนัน้
ฟ.เฟรมคนคูล :: พายเคยบอกว่าพายเรี ยน ม. เดียวกับพี่ใช่ปะ
น้ องพายบอทคนสวย :: อืม ท�ำไมอ่ะ
ท�ำไมมือกูต้องสัน่ แบบนี ้วะ!
ฟ.เฟรมคนคูล :: เราคุยกันมานานแล้ วอ่ะ ไม่คิดจะเจอตัวจริ งกันหน่อย
เหรอ...
ตัว จริ ง บ้ า อะไรของพี่ แกเนี่ ย เกิ ด บ้ าเกิ ด บออะไรถึง อยากมารู้ จักตัว จริ ง
ของบอทผมวะ
น้ องพายบอทคนสวย :: พายตัวจริ งไม่เหมือนกับที่พี่คดิ หรอก อย่าเจอเลย
เนอะ
ฟ.เฟรมคนคูล :: พี่ไม่เคยคิดว่าพายหน้ าตาดีนี่ จะหน้ าแบบไหนหุ่นเท่า
โอ่งมังกรพี่ก็ไม่สนหรอก
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เห็นพูดแบบนี ้ทุกราย เจอตัวจริ งก็หนีแทบไม่ทนั เหอะๆ
น้ องพายบอทคนสวย :: ไม่ดีกว่า
ฟ.เฟรมคนคูล :: ท�ำไมอ่ะ เจอแป๊ บเดียวก็ได้ เรี ยนที่เดียวกันมันไม่เสีย
เวลาหรอกเนอะ
ฟ.เฟรมคนคูล :: ไว้ วนั อื่นก็ได้ นะ พี่ยงั ไม่รีบหรอก
ฟ.เฟรมคนคูล :: นะครับบบ
ฟ.เฟรมคนคูล :: เดี๋ยวเลี ้ยงติม ^+++^ .กอดๆ
แม่งน่ารักซะไม่มี ไม่ได้ ร้ ูเอาซะเลยว่าคนหลังคีย์บอร์ ดเป็ นใคร เพศอะไร
น้ องพายบอทคนสวย :: ไว้ วนั อื่นแล้ วกันน้ า พายไม่วา่ งจริ งๆ
น้ องพายบอทคนสวย :: พายมีธรุ ะด่วนพอดี ไว้ คยุ กันเนาะ
ผมตัดบทสนทนาทันทีที่เห็นว่าไลน์ เริ่ มเด้ งเตือนถี่ขึน้ เนื่องจากพี่เฟรมรัว
สติกเกอร์ มาไม่ยงั ้
ไอ้ นี่ก็ท�ำตัวเป็ นเด็กมีปัญหาไปได้ ทีกบั ในบอทนี่คยุ ดีเป็ นสุภาพบุรุษเชียว
เหยดแม่
ผมลงมายังใต้ ตกึ ที่มีโต๊ ะยาวตังอยู
้ ส่ องสามโต๊ ะ มองซ้ ายขวาเพื่อหาคนที่สง่
ข้ อความนัดมาเมื่อครู่ เมื่อเห็นว่าพี่เฟรมก�ำลังโบกมือเหมือนเรี ยกผมจึงรี บตรงดิง่ ไป
ยังโต๊ ะที่เขานัง่ อยูท่ นั ที
“มึงไม่ลงมาพรุ่งนี ้เลยล่ะ”
“ให้ ผมมาพรุ่งนี ้ก็ได้ เหรอ” ผมท�ำท่าจะเดินกลับ หาเรื่ องวอนตีนยอกย้ อนคน
ตรงหน้ าที่รีบเม้ มปากยกมือคล้ ายกับจะต่อยผม ผมหัวเราะนิดๆ และนั่งลงข้ าง
ผู้ชายอีกคนที่นงั่ อยูก่ บั พี่เฟรมก่อนหน้ านี ้
พี่กิตที่ไอ้ ภทั รเปิ ดประเด็นพูดถึงไปเมื่อช่วงบ่าย ผู้ชายร่ างสูงหุ่นนายแบบมี
บุคลิกอบอุ่นที่สาวๆ หลายคนต่างพากันเพ้ อทังคณะ
้
ผมหันไปยิ ้มให้ พี่แกนิดๆ ดู
เหมือนว่าพี่กิตจะมีธรุ ะต่อ
“กูไปก่อนนะ พอดีนดั แคสหนังน้ องไว้ ” พี่กิตหันไปบอกพี่เฟรม รายนันยกมื
้
อ
เป็ นสัญญาณว่าโอเค “นี่เพื่อนน้ องภัทรปะ”
คนด้ านข้ างละความสนใจจากเพื่อนตัวเองหันมาทัก ผมเลยชี ้เข้ าหาตัวเอง
และพยักหน้ าให้ แบบงงๆ
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“ครับ”
“ภัทรบอกว่าเราอยากเล่นหนังกับเฟรมมันเหรอ”
“หา! เปล่านะพี่” ผมรี บโบกมือปฏิเสธเป็ นการด่วน พอหันไปมองคนที่นงั่ ฝั่ง
ตรงข้ าม เขากลับยกยิ ้มข�ำเบาๆ ไอ้ ภทั รมึงเล่นกูแล้ วไง “ภัทรมันหลอกพี่แล้ ว มัน
ต่างหากที่อยากเล่นกับพี่กิตอ่ะ”
“หืม? กับพี่เนี่ยนะ”
“ช่ายยย มันบอกดีใจมากเลยตอนที่พี่ตดิ ต่อให้ มนั ไปเล่นอ่ะ พี่ต้องสนองมัน
หน่อยนะครับ”
มึงเล่นกู กูเล่นมึงกลับไอ้ ภทั ร ไอ้ หมาดัชชุนขาสัน!
้
“ขนาดนันเลยเหรอวะ
้
ฮ่าๆ” พี่กิตหัวเราะอย่างไม่เชื่อหูตวั เอง แหงล่ะ เรื่ องที่
พูดไปโกหกทังเพ
้ “งันพี
้ ่ไปก่อน ไว้ คยุ กัน ฝากไอ้ เฟรมไว้ ด้วยล่ะ”
มือหนาขยี ้หัวผมเบาๆ พี่เฟรมรี บโน้ มตัวมาปั ดมือพี่กิตออกจากหัวผมทันที
“ทะลึง่ ละ อย่าเล่นหัวมัน” พี่เฟรมชี ้หน้ าพี่กิตด้ วยท่าทางห้ ามปราม คนถูก
ปั ดมือหัวเราะค่อยๆ ก่อนจะเดินจากไปเพื่อท�ำธุระของตัวเอง “ไอ้ นี่ก็ไม่ห่วงหัว
ตัวเองเลย ใครจะเล่นใครจะขยี ้ก็ได้ วา่ งัน”
้
แล้ วจะพี่แกมาอารมณ์เสียใส่ท�ำมะเขือเทศอะไร ทีเจ้ าของหัวยังไม่พดู สักค�ำ
ว่าแต่คนอื่น ทีตวั เองเล่นท�ำไมไม่ห้ามมือตัวเองบ้ างวะ
ก็ไม่ได้ อยากชอบสักหน่อยนี่เว้ ย!
“ช่างเหอะพี่ ท�ำดุเป็ นพ่อคนที่สองของผมอีกละ”
“เดี๋ยวนี ้หัดเถียง เดะๆ”
“แล้ วพี่เรี ยกผมมาท�ำไมอ่ะ มาด่างี ้เหรอ ผมไม่วา่ งขนาดนันนะพี
้
่” ผมแซว
“เรี ยกมาให้ ชว่ ย” พี่เฟรมยืดอกพร้ อมจะจริ งจังในบทสนทนาต่อไปนี ้ ผมวาง
กระเป๋ าไว้ บนโต๊ ะ พลางเท้ าคางฟั งคนตรงหน้ าพูดสิง่ ที่ต้องการ “ไหนๆ ก็ร้ ูจกั กันแล้ ว
เรามาร่วมมือกันดีกว่า”
“ร่วมมือให้ ชว่ ยเรื่ องของพี่อะ่ นะ”
“อือ”
“พี่ไม่มีใครให้ ขอความช่วยเหลือแล้ วเหรอ ท�ำไมต้ องเป็ นผมอ่ะ” แม้ ข้างใน
จะรู้ สึกดีที่อย่างน้ อยชีวิตผมก็ได้ เข้ ามาท�ำความรู้ จกั และสนิทกับพี่เขาแล้ วก็เถอะ
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แต่ลางสังหรณ์ในเรื่ องนี ้มันรู้สกึ ทะแม่งๆ แปลกๆ แฮะ
“ไม่ร้ ูจะไปพึง่ ใครอ่ะ ไอ้ กิตมันก็ไม่วา่ งต้ องท�ำหนังส่งโพรเจกต์อีก น้ องเทคกู
เป็ นผู้หญิงไม่สะดวกที่จะอยูด่ ้ วยหรอก ในตอนนี ้กูนกึ ถึงมึงคนเดียวเลยเนี่ย”
“นึกถึงผม?” ผมชี ้เข้ าหาตัวเองอีกรอบอย่างไม่เชื่อหู
“เออ คิดถึงมึงคนเดียวเลย”
“อ่า...”
สัตว์เอ๊ ย อย่า อย่าเผลอเขินนะไอ้ พีท มึงต้ องนิ่ง ท�ำเป็ นเรื่ องปกติไป ประโยค
เมื่อกี ้เขาพูดออกมาแบบไม่ได้ คิดอะไรหรอก เขาหมายถึงนึกถึงมึงแค่นนแหละ
ั้
ป้าบ!
“เป็ นเหี ้ยไร มือกระดิกดิก๊ ๆๆๆ”
“โอ๊ ยพี่ เจ็บนะเว้ ย!” ผมสะบัดมือรัวๆ เพราะอยูๆ่ พี่เฟรมกลับยื่นมือมาตีมือ
ผมที่ก�ำลังเคาะโต๊ ะไปมาเพราะความเขิน “เข้ าเรื่ องเลยดีกว่า พี่อยากให้ ผมท�ำ
อะไร”
“ช่วยสืบ” สายตาดูจริ งจังคล้ ายโคนันก� ำลังเล่าแผนการทัง้ หมดในบ้ าน
ฆาตกรต่อเนื่องอะไรท�ำนองนัน้
“เรื่ อง?” พี่เฟรมดีดตัวลุกขึ ้นมานัง่ ข้ างๆ ผมก่อนจะเอาแขนมาคล้ องคอผม
เอาไว้
เฮ้ ย!
นี่มนั ใกล้ เกินความจ�ำเป็ นไปปะวะ หน้ ากูแทบจะซุกรักแร้ แล้ วนะอิพี่!
“กูตามหาคนคนหนึง่ มานานละ เขาเรี ยนที่นี่ แต่กไู ม่เคยเห็นหน้ าเขาว่ะ”
“เอ้ าพี่ ไม่เคยเห็นหน้ าแล้ วอยากจะหาไปท�ำไม ว่างเหรอ”
“มึงไม่ร้ ูหรอก การจะเสพติดคนคนหนึง่ ได้ มนั ไม่ใช่เรื่ องง่ายนะเว้ ย กูชอบเขา
ผ่านตัวหนังสือแค่ไม่กี่ประโยค กูวา่ เขานี่แหละ โดนใจใช่เลย...”
เพ้ อเจ้ อไรของเขาวะ
“แล้ วเขาชื่ออะไรอ่ะ มีประวัตเิ ขามะ” ผมเอ่ยถามแบบลวกๆ รู้สกึ หงุดหงิดที่
ต้ องมาช่วยเรื่ องอะไรแบบนี ้ ไม่ได้ อยากหาอะไรไร้ สาระให้ สกั หน่อย
ไม่ชว่ ยได้ ปะ U_U
“คนนี ้” พี่เฟรมดึงตัวผมเข้ าไปใกล้ เขาอีกครัง้ ลมหายใจอุน่ ๆ ของพี่แกรดเข้ า
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ที่ใบหูซ้ายของผม ท�ำเอาผมต้ องหลับตาปี๋ เพราะรู้ สึกเสียววูบขึน้ มาดื ้อๆ พี่เฟรม
สไลด์หน้ าจอมือถือของตัวเองเพื่อหาอะไรบางอย่าง ก่อนจะกดเข้ าแอพพลิเคชัน่
ทวิตเตอร์ ที่ผมติดนักติดหนา นาทีนี ้เริ่ มรู้สกึ ถึงอะไรบางอย่างที่คล้ ายลางสังหรณ์ใน
ตอนแรกที่ผมรู้สกึ มันเริ่ มชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ...
พี่แกเข้ ามาในหน้ าฟี ดทวิตเตอร์ ของบอทนักร้ องผู้หญิงสัญชาติเกาหลีแสน
คุ้นเคย ทังไบโอ
้
ทังโพสต์
้
ล่าสุดที่คลับคล้ ายคลับคลาว่าจะเป็ นตัวผมเองที่พิมพ์ลง
ไป ในตอนนี ้หน้ าผมชาไปหมด เมื่อบวกกับเสียงกระซิบแหบพร่ าจากคนข้ างๆ ที่
ผ่านเข้ าสู่ประสาทสัมผัสการได้ ยินอย่างทะลุปรุ โปร่ ง เล่นท�ำผมวาบไปทังร่้ างกาย
คล้ ายกับถูกมนตร์ สะกดไปในทันที
“กูจะจีบคนนี ้ ช่วยตามหาเขาให้ กทู ีส.ิ ..”
3
กฎของการเล่ นบอทข้ อที่ 4
‘ไม่จ�ำเป็ นต้องบอกความลับของตัวเองให้คนในทวิ ตรู้ทกุ เรื ่อง’
“กูจะจีบคนนี ้ ช่วยตามหาเขาให้ กทู ีส.ิ ..”
“เฮ้ ยพี่ ผมไม่เอาด้ วยอ่ะ” ผมเบี่ยงตัวออกจากอ้ อมแขนของคนร่ างหนา พี่
เฟรมดูผงะไปนิดหนึง่ ก่อนจะเปลี่ยนเป็ นสีหน้ าสงสัยใส่ผมแทน
“เป็ นไรวะ”
“ผมช่วยพี่ไม่ได้ หรอก” ผมพูดก่อนจะรี บหาข้ ออ้ างปกปิ ดความผิดปกติของ
ตัวเอง “รูปก็เป็ นรูปดารานักร้ องเกาหลีขนาดนี ้ พี่จะให้ ผมตามหาได้ ไงอ่ะ”
“มึงสืบสิ”
“ผมไม่เก่งขนาดนัน”
้
“มันยากมากเหรอวะ กะอีแค่ตามหาคนคนเดียวเนี่ย”
“แหงดิพี่ หน้ าก็ไม่มี ไหนจะชื่ออีก แค่ชื่อแอคเคาน์มนั ไม่ได้ พิสจู น์วา่ นัน่ เป็ น
ชื่อจริ งเจ้ าของแอคนะพี่”
“ไม่ชว่ ยจริ งดิ...”
“ครับ ไม่เอาด้ วยอ่ะ” ผมพูดเสร็ จก็กระชับสายกระเป๋ าเตรี ยมลุกขึ ้นเพื่อจะ
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เผ่นออกจากที่นี่
ในทีแรกที่ผมเห็นเขาทักบอทมา ผมไม่คดิ ว่านัน่ จะเป็ นแอคเคาน์ของพี่เฟรม
จนกระทัง่ วันหนึ่งที่พี่แกถ่ายรู ปต่างหูคู่ใหม่ที่แกใส่อยู่มาให้ ดูนั่นแหละ ผมถึงกับ
ช็อก...
ที่คยุ อยูท่ กุ วันก็รุ่นพี่ตวั เองดีๆ นี่เอง
โลกนี ้ก็กลมสัตว์จริ งๆ บิดเบี ้ยวมัง่ ก็ได้ มง!
ั้
“อืม ขอบใจนะที่เสียเวลารี บลงมา...” น� ้ำเสียงค่อยๆ คล้ ายตัดพ้ อดังขึ ้นจน
ผมต้ องหันไปมองเจ้ าของเสียง พี่เฟรมก้ มหน้ ามองมือถือในมือตัวเองด้ วยแววตา
เศร้ าสร้ อย ขณะเลื่อนหน้ าฟี ดบอทของผมอย่างไร้ จดุ มุ่งหมาย ผมที่ยืนอยู่กลับไม่
อยากหนีขึ ้นมาดื ้อๆ ไม่ร้ ูวา่ เพราะอะไรผมถึงยังไม่รีบออกจากตรงนี ้เสียที
มัวแต่ยืนดูแม่งพร�่ ำเพ้ ออยูเ่ นี่ย
“พี่จะอยากเจอเขาไปท�ำไมอ่ะ” ผมถามเหตุผลอีกครั ง้ แม้ จะรู้ ว่าคนเรา
สามารถรักใครได้ โดยไม่มีเหตุผลก็เถอะ แต่นี่มนั โลกของบอท พี่เขาแยกแยะไม่ออก
เหรอว่าโลกของบอทกับโลกความเป็ นจริ งมันต่างกัน
มันรักกันไม่ได้ ...
“ไม่ร้ ู ไม่มีเหตุผล” พี่เฟรมส่ายหน้ าปฏิเสธ เขาเงยหน้ าส่งสายตานิ่งมาให้ จน
ผมรู้สกึ ผิดที่ไปตัดความหวังเขาแบบนัน้
“ผมขอโทษนะพี่ แต่วา่ ...”
“กูร้ ู แค่ว่ากูร้ ู สกึ ดีกบั เขา... แค่คยุ ทุกวันแล้ วมีความสุข ยิ ้มได้ ทกุ ครัง้ ที่อ่าน
ข้ อความหวานๆ ที่เขาส่งมา เป็ นห่วงเป็ นใยตลอดในทุกๆ วัน จะอ้ อนก็อ้อนได้ เรา
รักเขาทังที
้ ่ไม่เคยเห็นหน้ าเขาสักครัง้ มันน่าจะเป็ นเรื่ องที่ควรเข้ าใจได้ แล้ วนะ ว่า
ท�ำไมเราถึงรักคนคนหนึง่ ได้ โดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายมาอธิบายน่ะ”
“แต่พี่ก�ำลังคุยกับบอท พี่ร้ ูจกั เรื่ องพวกนี ้น้ อยไปด้ วยซ� ้ำ”
“ท�ำเหมือนมึงเข้ าใจดีงนอ่
ั ้ ะ”
“มากกว่าพี่แล้ วกัน” ผมเถียงกลับไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ชอบสายตากดดัน
อะไรแบบนี ้เลยว่ะ “บอททุกบอทเฟรนด์ลี่กบั ทุกคน พี่ไม่เข้ าใจตรรกะนี ้หรื อไง”
“เข้ าใจ แต่มนั รู้สกึ ดีไปแล้ วนี่” พี่เฟรมถอนหายใจออกมา “จะไม่ชว่ ยพี่จริ งๆ
เหรอพีท...”
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อ่ะ...
คงเป็ นครัง้ แรกที่ผมได้ ยินชื่อตัวเองออกจากปากเขาด้ วยโทนเสียงที่คล้ าย
กับการอ้ อนวอนมากที่สุด ก้ อนเหนียวหนืดติดคอท�ำเอาผมถึงกับพูดอะไรต่อไป
ไม่ออก จะบอกค�ำว่าไม่ยงั ยากเลย
“...”
“ช่วยกูเหอะ น่านะ” พี่เฟรมเงยหน้ าขึ ้นมาส่งแววตาขี ้อ้ อนใส่
ใจแข็งเข้ าไว้ พีท มึงต้ องอย่าใจอ่อนกับความน่ารักของนาง มันเป็ นเล่ห์กล
“ไม่อะ่ พี่”
“นะ กูขอร้ อง เดี๋ยวเลี ้ยงย�ำไข่เยี่ยวม้ าสามถุงเนาะ” คราวนี ้พี่เฟรมดึงชาย
เสื ้อของผมแถมยังท�ำหน้ าอ้ อนใส่อีกครัง้ ยิ่งคนเดินผ่านไปผ่านมามองนี่พี่แกไม่อาย
บ้ างเหรอวะเฮ้ ย!
อีกอย่างกูไม่แดกไข่เว้ ยยย!
“เออ ผมลืมบอก ผมไม่กิ...”
“ครัง้ เดียว” พี่เฟรมชูนิ ้วขึ ้นมาเป็ นสัญลักษณ์ตวั เลข “แค่ครัง้ เดียวก็ได้ ”
“กินไข่ครัง้ เดียว?”
“ช่วยกูครัง้ เดียวสิเว้ ย!” พี่เฟรมปรี๊ ดแตกทันทีที่ผมปล่อยเด๋อออกไป ก็ไม่ร้ ู
นี่หว่าว่าคุยประเด็นไหนเป็ นหลักอยู่ วกเข้ าเรื่ องไข่ก็คิดว่าหมายถึงไข่ “ถ้ าเรื่ องแค่นี ้
ช่วยรุ่นพี่ไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร โอเค พี่ไม่ยงุ่ กับเราแล้ วก็ได้ ”
เอ้ า ตัดบทงอนใส่เฉย ผมเลิ่กลัก่ ไม่ร้ ู จะตัดสินใจเดินจากไปเลยดีไหม แต่
เวลาเจอกันครัง้ ต่อไปคงมองหน้ ากันไม่ติดแน่ๆ เล่นปฏิเสธทัง้ ที่พี่แกขอร้ องแทบ
ตายแบบนี ้
งานยากสุดของวันนี ้ก็คือการตัดสินใจในเรื่ องแบบนี ้แหละ
ช่วยเขาตามหาตัวผมเอง ยิ่งพูดก็ยิ่งงง ฮ่วย!
“พี่อย่างอนดิ” ผมนัง่ ลงไปที่เดิมอีกครัง้ พี่เฟรมแบะปากอย่างน่ารักท�ำเอา
ผมถึงกับยิ ้มออกมาเพราะดึงหน้ าไม่ไหวแล้ ว “พี่จะให้ ผมช่วยอะไร ในเมื่อคนใน
บอทนี่ไม่มีรูปที่แสดงตัวตนอะไรเลย”
“มีดิ มีอยูร่ ูปหนึง่ ” ผมชะงักไปนิดๆ เมื่อพี่เฟรมกลับพูดออกมาว่ามีรูปแสดง
ตัวตนผม นี่กไู ปปล่อยโป๊ ะอะไรไว้ ตอนไหนหรื อเปล่าวะ ไม่เคยลงรูปผิดแอคเคาน์นี่
30

แล้ วจะมีได้ ไง...
“อ่ะ” พี่เฟรมยื่นหน้ าจอมาให้ ผมดูอีกครัง้ มันคือรูปมือของผมถือแก้ วน� ้ำปั่ น
ในตอนที่ไปเดินเจเจกรี นแล้ วถ่ายส่งไปให้ พี่แกดูวา่ ตอนนันอยู
้ ่ที่ไหน แถมในมุมนัน้
ยังมืดๆ สลัวๆ ดูยงั ไงก็ดไู ม่ออกว่านัน่ มือหรื อเท้ ากันแน่
“รูปมือเนี่ยนะ” ผมหลุดข�ำออกมาอย่างห้ ามไม่ได้
“อืม ก็มีรูปเดียวอ่ะ”
“โอ๊ ยพี่ ผมว่าล้ มเลิกเถอะ”
“ไม่อะ่ น้ องเขาสัญญาแล้ วว่าจะมาเจอกู แต่น้องเขาไม่วา่ งก็แค่นน”
ั้
เดี๋ยวนะ กูไปสัญญาตอนไหน...
‘ไว้วนั อืน่ แล้วกันน้า พายไม่ว่างจริ งๆ’
ค�ำว่าไว้ วนั อื่นไม่ได้ แปลว่าจะไปจริ งนี่เว้ ย!
แม้ จะบ่นในใจแต่ตอนนี ้ผมกลับตีหน้ านิ่งท�ำเป็ นไม่ร้ ูเรื่ องรู้ ราว รู้ร้อนรู้ หนาว
อะไร
“พี่จะนัดเขามาหาเหรอ” ผมถามย� ้ำเพื่อความแน่ใจ
“ใช่ นัดมาเดท” ผมถึงกับส�ำลักน� ้ำลายจนต้ องแอบทุบอกตัวเองเบาๆ “แล้ ว
มึงคือผู้จดั หาสถานที่เดทดีๆ ให้ กู ท�ำได้ ไหม”
“หา! อะไรวะพี่ ท�ำไมจับมัดมือชกกันดื ้อๆ แบบนี ้อ่ะ” จะมาให้ กจู ดั สถานที่
เดทให้ มงึ กับกูเนี่ยนะ บ้ าไปแล้ ว!
“ต้ องช่วย! ลงเรื อล�ำเดียวกันแล้ ว”
“ผมกระโดดลงจากเรื อทันไหมล่ะ!”
“ไม่ได้ ! กูจะลงไปว่ายน� ้ำเอาตัวมึงกลับมา”
“ก็แหงล่ะ U_U”
แม่ง ความบัดซบที่สดุ ในวันนี ้คือการช่วยพี่เฟรมหาที่เดทที่ดีที่สดุ ให้ ตวั เอง
เนี่ยนะ...
ควรบอกเขาไปเลยมะ...
แต่ในตอนนี ้ยังไม่พร้ อมจะโดนกระทืบอ่ะ เอาไว้ ก่อนเนอะ...
“ดีมาก ยังไงวันเสาร์ ต้องนัดน้ องพายมาให้ ได้ !”
“พี่ไปเอาความมัน่ ใจแบบนันมาจากไหนว่
้
าเขาจะมา”
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“เออน่า เชื่อมือกู”
ได้ ขา่ วว่าเมื่อกี ้อยากเจอแต่นกนี่ ยังมีหน้ ามามัน่ อกมัน่ ใจว่าผมจะไปอีก
ไปก็เหี ้ยสิครับ โดนกระทืบตายคาที่เดทแน่
“ผมถามอีกนิดหนึ่งดิพี่ พี่ร้ ู ประวัติคนนัน้ ดีแค่ไหนกัน” ผมถามด้ วยสีหน้ า
จริ งจัง ไม่ร้ ู ว่าท�ำไมถึงต้ องซักไซ้ เขามากเกินความจ�ำเป็ น ทังที
้ ่ก็ร้ ู ดีแก่ใจอยู่แล้ วว่า
เขารู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมไปบ้ าง “พี่ร้ ูอะไรมากกว่ารู้วา่ เขาเรี ยนที่นี่อีกเหรอ”
“อย่างที่บอก ในตอนนี ้ไม่มีอะไรส�ำคัญหรอก เขาจะเป็ นใครก็ชา่ งเถอะ”
“พี่ร้ ูหรื อเปล่า คนเล่นบอทรักกันในทวิตเป็ นเรื่ องปกติ แต่สงิ่ ที่แย่ที่สดุ คือการ
ตกหลุมรักคนเล่นบอทขึ ้นมาจริ งๆ ผมรู้ ว่าไม่มีใครสามารถห้ ามความต้ องการของ
ตัวเองได้ แต่บางทีบางเรื่ องเราก็ต้องห้ ามใจตัวเองให้ ได้ นะพี่”
“...”
“เราครอบครองแอคเคาน์เขาได้ ใช่วา่ เราจะครอบครองหัวใจของเขาได้ นะ”
“...”
“คนที่เจ็บมันไม่ใช่แค่เรา แต่มนั คือทังสองฝ่
้
าย”
“มึงบ่นไรเนี่ย เล่นกับเขาด้ วยหรื อไง ท�ำไมถึงรู้ดี”
“ครับ” และนัน่ เป็ นสิง่ ที่ผมยอมรับออกไปเพื่อต้ องการจะสื่อเป็ นนัยๆ ให้ เขา
รู้วา่ บางทีโลกเรามันกลมจนคนที่เดินสวนกันทุกวันนี ้อาจเป็ นบอทที่เราคบกันอยูใ่ น
ทวิตเตอร์ ก็ได้
“ในตอนนี ้รู้ อย่างเดียวคือกูอยากเจอเขา กูร้ ู สกึ ดีไปแล้ ว เขาจะเป็ นยังไงกูก็
ยังอยากเจอ”
“พี่ไม่ร้ ู หรอกว่าเขาเป็ นเพศไหน อายุเท่าไรกันแน่ เรื่ องพวกนีม้ นั ละเอียด
อ่อนและมันโกหกกันได้ ผมเป็ นห่วงพี่นะถึงเตือน” สายตาจริ งจังของคนตรงหน้ าหัน
มาที่ผมอีกรอบ คราวนี ้ผมกลับรู้สกึ ถึงการเน้ นย� ้ำความตังใจที
้ ่จะเจอคนชื่อพายของ
เขาให้ ได้ มือผมเย็นเฉียบขึ ้นมาดื ้อๆ แม้ จะพยายามคีปลุคให้ ปกติแค่ไหน แต่สิ่งที่
อยูใ่ นอกซ้ ายกลับเต้ นรัวจนแทบจะดังออกมาข้ างนอกอยูแ่ ล้ ว
“งันมึ
้ งฟั งกูดีๆ นะพีท” พี่เฟรมวางมือบนไหล่ผมเบาๆ ก่อนจะเอ่ยค�ำมัน่ ที่
ท�ำเอาผมนิ่งไปชัว่ ขณะ
“ในตอนนี ้ไม่วา่ จะเป็ นเพศไหน ต่อให้ เขาเป็ นผู้ชาย...”
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“...”
“กูก็ยงั ชอบ จ�ำไว้ นะ”
บอก!
ไม่บอก
บอก
ไม่บอก
...
ผมนัง่ มองหน้ าจอมือถือตัวเองพลางเคาะนิ ้วบนโต๊ ะ คิดอะไรไปเรื่ อยจนยัง
ไม่หลับไม่นอนอยู่ภายในห้ องนอนของผมในหอสีชมพู ตอนนี ้เวลาตีสอง ผมยังนัง่
เลื่อนหน้ าทวิตเตอร์ พี่เฟรมอยูเ่ ลย
ท�ำไมต้ องมานัง่ เครี ยดกับเรื่ องอะไรแบบนี ้ด้ วยวะ
ติง๊ !
ผมสะดุ้งตกใจเล็กน้ อย ความคิดในหัวหายวับไปทันทีที่มีข้อความไลน์ของ
พี่เฟรมเด้ งเตือนขึ ้นมาบนหน้ าจอ
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: นัดเจอที่ไหนดีวะ สรุปคิดได้ ยงั
คนในไลน์พิมพ์ข้อความคล้ ายกับเร่งเอาค�ำตอบ
พีท ฐิวัฒน์ :: เอาค�ำตอบคืนนี ้เลยเหรอพี่ วันเสาร์ อีกตังสองวั
้
นแน่ะ ผมยัง
คิดไม่ออกเลย
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: คอลได้ ไหม?
ค�ำขอสันๆ
้ ท�ำผมใจหายวูบทันที ตังแต่
้ ได้ ร้ ูจกั พี่เขาเป็ นการส่วนตัวนี่มีอะไร
ให้ เซอร์ ไพรส์ตลอดเลยแม่ง
ติด๊ ติด๊ ติด๊
แต่ไม่ทนั ที่ผมจะพิมพ์ตอบตกลง พี่เฟรมกลับโทรหาผมด้ วยไลน์โดยไม่ทนั
ให้ ตงตั
ั ้ ว ผมเม้ มปากพยายามควบคุมไม่ให้ ตวั เองลน ไม่ร้ ู จะตื่นเต้ นอะไรกะอีแค่
โทรศัพท์ปะวะ
“ว่าไงพี่”
(คิดดิ นัดเขาไปที่ไหนดีวะ ตื่นเต้ น)
33

คนปลายสายท�ำน�ำ้ เสียงดี๊ด๊าจนผมสัมผัสได้ ว่าเขาก�ำลังวางแผนการเดท
ล่วงหน้ าอยูแ่ น่ๆ
เฮอะ นี่ถ้าเป็ นบอทอื่นผมไม่มานัง่ นึกนอนนึกให้ หรอกนะ ไร้ สาระเว้ ย!
“ไปไหนก็ได้ ที่พี่ชอบไป”
(พาไปเตะบอลงี ้เหรอ)
“ก็ดีนะพี่”
(ไม่ดีดิ ถ้ าน้ องเขาเป็ นผู้หญิงแล้ วจะพาไปเตะบอลได้ ไง)
“สวนสนุกมะ”
ผมเริ่ มออกความคิดเห็น เอาจริ งก็ชว่ ยเสนอไปอย่างนันแหละ
้
บอทน้ องพาย
อย่างผมไม่ตกลงไปกับเขาง่ายๆ หรอก
มัง!้
(ไม่เอาอ่ะ กลัวความสูง)
ท�ำไมเรื่ องมากอะไรเบอร์ นี ้วะ
“พาไปสวนสาธารณะไหม”
(ไม่เอาอ่ะ น่าเบื่อ)
“พาไปทะเลดิ มหาวิทยาลัยเราติดทะเลนี่”
(ไม่เอาอ่ะ ตอนนี ้ทะเลด�ำ ไม่นา่ พิสมัย)
“โหยพี่! โคตรเรื่ องเยอะ พี่ไปคิดเองเลยไป”
(มึงอยากไปไหนอ่ะ ลองเลือกมาดิ) เขาเล่นถามผมกลับด้ วยประโยคค�ำถาม
แบบตรงไปตรงมา ท�ำไมมันดูเหมือนก�ำลังเลือกที่เดทของเราสองคนมากกว่าเลือก
ให้ พี่เฟรมกับบอทน้ องพายเลยวะ แต่จะว่าไปแม่งก็ไม่ตา่ งกันนี่หว่า
“ให้ ผมเลือกอ่ะนะ”
(อือ เผื่อบางทีอาจจะเป็ นที่ที่กอู ยากไปพอดี)
“ถ้ าเป็ นตอนนี ้เหรอพี่...”
ผมท�ำนึก ปลายสายเงียบไป ได้ ยินแต่เสียงพัดลมตีพบั่ ๆ อย่างกับอยู่ในดง
พายุก็ไม่ปาน
(อืม ที่ไหน)
“ผมคงอยากไปดูหนังมัง”้
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(เค งันเอาเป็
้
นเดทที่โรงหนัง เรื่ องอะไรดีวะ)
“เรื่ องที่ก�ำลังนิยมตอนนี ้ก็ได้ พี่ มันกลางๆ ไม่หนังรักจ๋าไม่บ๊ แู หลกดี”
ตู๊ดดด
เวร!
โคตรเสียมารยาท ไม่ทนั จะพูดจบหรื อเอออออะไรกันเลย แม่งถึงกับตัดสาย
ใส่เลยเหรอวะ
ติง๊ !
ผมละมือถือออกจากหูแล้ วกดไปที่แจ้ งเตือนทวิตเตอร์ พี่เฟรม DM เข้ ามา
อีกแล้ ว...
เดี๋ยวนี ้ความลับเยอะจนต้ องถึงขนาดคุยแชตส่วนตัวเลยหรื อไง
ฟ.เฟรมคนคูล :: น้ องพายยย วันเสาร์ วา่ งไหมครับ
นัน่ ไง กะไว้ ไม่มีผิด นี่คดิ จะไปเดทให้ ได้ จริ งจังเลยสินะ...
น้ องพายบอทคนสวย :: แงะ ท�ำไมเหรอ
อ่ะ เล่นละครต่อ
ฟ.เฟรมคนคูล :: จะชวนไปดูหนัง เพื่อนพี่เขายกเลิกนัดพี่ นี่ตวั๋ พรี เมี่ยมเลย
อ่ะ พี่เสียดายบัตรจัง
เดี๋ยว...
ได้ ขา่ วว่าเพิ่งมาปรึกษาเรื่ องสถานที่เดทเมื่อกี ้
อิพี่เฟรม อิตอแหลลล
น้ องพายบอทคนสวย :: หว่าา พายมีเรี ยนอ่ะดิไปไม่ได้ หรอก
ฟ.เฟรมคนคูล :: ไม่เป็ นไรพี่รอได้ รี บมานะ ห้ างXX อย่าทิ ้งให้ พี่รอเก้ อนะ
พี่รอจริ ง นี่ไม่พดู เล่นนะ มาด้ วย .จุ๊บเหม่ง
คว...ย
อยากจะพิมพ์ค�ำนี ้ออกไป แต่แล้ วกลับพิมพ์ได้ แค่...
น้ องพายบอทคนสวย :: เค...
แม่งมัดมือชกชัดๆ ท�ำไงดีวะ ถ้ าอิน้องพายไม่ไปอิพี่นี่จะรอจริ งๆ เหรอวะ
ติง๊ !
เสียงแจ้ งเตือนดังขึ ้นอีกครัง้ หน้ าจอเผยข้ อความที่เด้ งขึ ้นมาโดยไม่ต้องกด
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เข้ าไปในแอพพลิเคชัน่
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: น้ องเขาตอบตกลงแล้ วเว้ ย!!!
เฟรมเองนักเลงภูเขาไฟ :: ขอบคุณมาก เดี๋ยวเลี ้ยงทาร์ ตไข่หนึง่ กล่อง!!!
มึงจะเลี ้ยงไข่กไู ปชัว่ ชีวิตเลยไหมอิพี่เวร
แต่ต อนนี ส้ นใจไอ้ เ ดทที่ ว่า นี่ ก่ อ น ตอบตกลงไปแล้ ว จะถอนค� ำ พูด ด้ ว ย
ประโยคไหนดีวะ...
เอาวะพีท เป็ นตายร้ ายดียงั ไงเสาร์ นี ้มึงก็ต้องเสี่ยงแล้ วล่ะ!
ไปตายเอาดาบหน้ าเว้ ย!!
4
กฎของการเล่ นบอทข้ อที่ 5
‘อย่าท�ำตัวน่ารักจนเกิ นไป เพราะมันจะเป็ นทีน่ ่าจับจองของทุกคน’
06.42 P.M.
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU อย่าลืมมาน้ า สองทุม่ เจอกัน .จุ๊บเหม่ง
ผมเหลือบสายตามองหน้ าจอมือถือบนโต๊ ะกินข้ าวที่แจ้ งเตือนข้ อความมา
เงียบๆ เนื่องจากปิ ดเสียงเอาไว้ กนั โป๊ ะแตก ผมเอื ้อมมือกดปิ ดหน้ าจอทันทีที่พี่เฟรม
ออกจากห้ องน� ้ำกลับมายังที่นงั่ ของตัวเอง
ตอนนี ้เราอยูใ่ นร้ านไก่ทอด KFC ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นห้ างชื่อดังข้ างมหาวิทยาลัย เรา
สองคนรอเวลานัดหมายการเดทของพี่แกนัน่ แหละ ทังนี
้ ้ต่างคนต่างหิวไม่มีใครกิน
ข้ าวรองท้ องกันมาก่อนเลย จึงแวะมานัง่ รอเวลาที่นี่ซะก่อน
“ท�ำไมไม่กินวะ รอไมเนี่ย” ร่ างสูงนัง่ ลงพลางบ่นเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อเห็นว่า
ของกินที่ซื ้อมาได้ สกั พักยังเต็มโต๊ ะ ไม่ลดไม่เพิ่มแต่อย่างใด
“เป็ นมารยาทน่ะพี่ กินก่อนได้ ไง” ผมตอบแล้ วใช้ ส้อมจิ ้มอกไก่สง่ ให้ พี่เฟรม
“อ่ะ ของพี่”
พี่เฟรมยิ ้มอ่อนให้ เล็กน้ อย ก่อนจะเปิ ดกล่องบางอย่างและหยิบมันมาวางไว้
ที่จานผม
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“อ่ะนี่ ทาร์ ตไข่” ผมมองภาพตรงหน้ าด้ วยอาการสตันท์ไปนิดๆ ผมยิ ้มแหยๆ
กัดฟั นรับและหยิบคืนเจ้ าของอย่างไม่รีรอ
“ไม่กินของหวานน่ะครับ” ผมปฏิเสธตามมารยาท
“รู้ เปล่า ไข่นี่ของโปรดกูเลยนะ” คนตรงหน้ าพูดขึน้ มาดือ้ ๆ ด้ วยน�ำ้ เสียง
จริ งจัง ผมเงยหน้ ามองพี่เฟรมอย่างไม่เข้ าใจว่าจะบอกท�ำไม “มึงต้ องกินเยอะๆ ยิ่ง
ตัวผอมแบบนี ้นี่ยิ่งต้ องกิน”
“ของโปรดพี่แล้ วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะ พี่กินไปคนเดียวดิ”
“ก็กูอยากให้ เป็ นของโปรดมึงมัง่ อ่ะ” แม้ ค�ำพูดจะดูคล้ ายกับว่าผมเป็ นคน
ส�ำคัญ แต่ทา่ ทางการแสดงออกของพี่เฟรมตอนนี ้เหมือนคนเถียงไม่ได้ มากกว่า
คิ ้วของพี่เฟรมนี่แทบจะขมวดกันเป็ นปม ท�ำไมเขาถึงเอาแต่ใจตัวเองเป็ น
เด็กน้ อยไปได้ นะ
“เออพี่ แล้ วคนนันเขาจะมาหาพี
้
่เหรอ ดูเงียบๆ ไม่เห็นจะติดต่อมา พี่มีเบอร์
เขาหรื อเปล่า” ผมรี บเปลี่ยนประเด็นออกจากเรื่ องไข่ทนั ทีและวกกลับเข้ าเรื่ องคนใน
บอทที่เขานัดมา
ในทีแรกผมคิดว่าจะลองจ้ างเพื่อนหรื อใครสักคนให้ มาเจอพี่เฟรม แต่พอมา
คิดๆ ดูมนั เสี่ยงโป๊ ะแตกง่ายมาก แล้ วถ้ าพี่เฟรมจับได้ คนซวยจะเป็ นคนที่ผมจ้ าง
และตัวผมเอง
หรื อผมควรกลับไปแต่งหญิงปลอมตัวมา...
โอ๊ ยมึง! นี่ไม่ใช่ละครช่องสามสิบสามมะ ท�ำอย่างกับคนตรงหน้ าจะตาบอด
จับไม่ได้ งนแหละ
ั้
“ไม่มีอะ่ ”
แน่ละ่ ก็ไม่ได้ ให้ ไปนี่หว่า
ผมพยักหน้ าท�ำเหมือนมันไม่ใช่เรื่ องของผม ไม่ร้ ูไม่ชี ้ไปนี่แหละเนียนสุด
“แล้ วพี่ตดั สินใจได้ ยงั ว่าจะดูหนังอะไร” พี่เฟรมยกยิ ้มให้ ค�ำถามของผม ก่อน
จะชูตวั๋ หนังสองใบที่ซือ้ ไว้ แล้ วล่วงหน้ าขึน้ มาให้ ดู ผมมองด้ วยอาการตึงไปนิดๆ
ท�ำไมต้ องวางแผนอะไรล่วงหน้ าขนาดนี ้วะ “ดูเตรี ยมพร้ อมเนอะ”
ผมจิ ้มน่องไก่ทอดในจานโดยไม่มองหน้ าคนฝั่งตรงข้ ามเพราะรู้สกึ ผิด ใจจริ ง
อยากบอกนะ แต่อีกใจแม่งยังไม่พร้ อมจะเสียมิตรภาพระหว่างผมกับพี่เฟรมเลยว่ะ
37

ถ้ าเขารู้ แล้ วโกรธขึ ้นมา ต้ องรู้ สึกไม่ดีไปตลอดแน่ๆ ยิ่งเรี ยนคณะเดียวกัน
เจอกันทุกวันอีก แล้ วจะมองหน้ ากันยังไง...
จะเลิกคุยในบอทก็ดผู ิดปกติแปลกๆ เขาต้ องตามจี ้ถามแน่ๆ ว่าเป็ นอะไรไป
จะท�ำห่าอะไรก็ผิดเว้ ย!
“กินดีๆ ดิ๊ ท�ำไมจิ ้มไก่เละแบบนัน”
้ พี่เฟรมเอื ้อมมือมาตีมือผมเบาๆ คล้ ายดุ
เมื่อผมดันเผลอคิดอะไรเพลินๆ จนใช้ ส้อมจิ ้มอาหารในจานเละเทะไปหมด
“ผมไม่คอ่ ยหิวอ่ะพี่” ตอนนี ้เริ่ มกินไม่ลงแล้ ว U^U “พี่กินไปเถอะ”
“อ้ าปาก!”
“หืม” ผมเลิกคิ ้วงง พี่เฟรมส่งเฟรนช์ฟรายด์มาจ่อปากจนผมต้ องยกมือขึ ้น
รับจากมือเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้
“บอกให้ อ้าปากไม่ใช่ให้ หยิบครับ”
“ผมกินเองได้ นา่ พี่ คนมองหมดแล้ ว” ผมพูดปิ ดบังความเขินตัวเอง
ป้อนบ้ าไรวะ คนไม่ทนั ตังตั
้ ว
“ช่างแม่ง” พี่เฟรมไม่สนใจ ยังคงจ่อเฟรนช์ฟรายด์ที่ปากผมอยูแ่ บบนัน้ “จะ
กินไม่กิน”
“โอเคๆ กินแล้ วครับ” ผมค่อยๆ ใช้ ปากเม้ มรับไว้ ก่อนจะกินด้ วยอาการเขิน
แปลกๆ
ใบหน้ าร้ อนวูบบวกกับท้ องมวนๆ นี่มนั มาอีกแล้ ว...
“มึงว่ากูหล่อแล้ วยัง” คนตรงหน้ าเอ่ยถามจนผมต้ องหันมาสนใจเขาอีกครัง้
ทรงผมที่ไม่เซ็ตเกินไป แถมวันนี ้พี่เฟรมยังสวมแว่นสายตาทรงกลมดูน่ารักอีก แค่
ธรรมดาก็นา่ รักพอแล้ ว ยังจะเพิ่มความน่ารักไปอีกท�ำไมวะ
กูเห็นในระยะประชิดแบบนี ้ ก็เขินเป็ นนะเว้ ย...
“หล่อแล้ วพี่” ผมหลุบสายตาดูดน� ้ำ ไม่กล้ ามองหน้ าพี่เขา
“ชมได้ ไง มึงยังไม่มองหน้ ากูเลยเนี่ย”
พรึ่บ!
มือหนาจับคางผมเงยขึ ้น พี่เฟรมเบ้ ปากขึ ้นท�ำหน้ าท�ำตาเหมือนก�ำลังจะดุ
ผม แต่ดยู งั ไงมันก็ยงั น่ารักอยูด่ ีอะ่
ไม่เห็นน่ากลัวเล้ ย
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น่ากอดมากกว่าอีก...
“ผมเห็นแล้ วน่า” ผมปั ดมือพี่แกออกจากคางตัวเองคล้ ายร� ำคาญ แต่จริ งๆ
มันเป็ นเพราะเขินมากกว่า เดี๋ยวเห็นว่าผมหน้ าแดงจะมาล้ อกันอีก
“แล้ วนี่จะรอกูดหู นังหรื อกลับเลย”
“กลับเลยอ่ะพี่ รอไม่ไหวหรอก หนังอย่างนาน”
“เข้ าไปดูด้วยกันดิ” ค�ำชวนของพี่เฟรมเล่นท�ำผมรู้สกึ ดีที่เขายังพอเห็นผมอยู่
บ้ าง “แต่นงั่ คนละแถวไปนะ”
“สัตว์พี่”
“เอ้ า ด่ากูท�ำไมเนี่ย”
“ผมไม่อยากดูสกั หน่อย ไม่อยากเป็ นก้ างขวางคอด้ วย”
อยูๆ่ ก็ร้ ูสกึ อารมณ์เสีย ไม่ได้ อยากเข้ ามาวุน่ วายกับเดทแรกของพี่นี่หว่า ใคร
จะอยากยุง่ ล่ะ...
แม้ มนั จะเป็ นเดทระหว่างพี่กบั ผมที่พี่ไม่ร้ ูวา่ เป็ นผมแค่นนแหละ
ั้
“โอ๋เอ๋ เขาล้ อเล่นน่ะตัว” ค�ำพูดหยอกล้ อของคนตรงหน้ าท�ำเอาผมเกร็ งหน้ า
ไว้ ไม่อยู่ รู้ตวั อีกทีก็หลุดยิ ้มออกมาซะงัน้
“พี่ชอบแกล้ งผมจังวะ”
“มึงน่าแกล้ งนี่หว่า ชอบอึนใส่ก”ู พี่เฟรมยิ ้มนิดๆ ผมรี บหลบสายตาที่พี่แกส่ง
มาอีกครัง้ มือไม้ ไม่ร้ ู จะวางไว้ ไหน เวลาเขินหรื อมีอาการแปลกๆ ผมมักจะเคาะนิ ้ว
กับโต๊ ะ แต่ในตอนนี ้มันเคาะไม่ได้ ผมเลยเกิดอาการลนๆ แทน “จะเขินท�ำไมเนี่ย”
“ปละ เปล่า ใครเขิน” ผมโบกมือ แต่หน้ านี่ยิ ้มออกมาอย่างห้ ามตัวเองไม่ได้
เลยอ่ะ TT
“ยิ ้มท�ำไม”
“ใครยิ ้ม”
“เนี่ย มึงยิ ้มอยูเ่ นี่ย”
“โอ๊ ยพี่ จะมาจับผิดอะไรผมนักอ่ะ กินไปเลย” ผมบ่ายเบี่ยงไปมา ตอนนี ้หน้ า
ผมมีควันขึ ้นยัง ท�ำไมเหงื่อต้ องแตกทังที
้ ่แอร์ ก็เย็นเฉียบจนเกือบติดลบด้ วยยย
“มึงมีลกั ยิ ้มด้ วยอ่ะ” ความสนใจของพี่เฟรมยังคงวนเวียนอยูก่ บั หน้ าผม ผม
มองเขาอีกครัง้ ก่อนจะจิ ้มแก้ มตัวเองเบาๆ อย่างอัตโนมัติ
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ผมมีลกั ยิ ้มเพราะพันธุกรรมของแม่ ใครๆ ก็บอกว่าเวลาผมยิ ้มมักจะมีเสน่ห์
มีลกั ยิ ้มที่ดดู ีและน่ารัก
“แม่ผมให้ มาเลยนะ ชอบเหรอ”
“อือ ชอบ” ค�ำสันๆ
้ นี ้เล่นเอาผมไปต่อไม่ถกู สายตาคนตรงหน้ ามองมาที่ผม
อย่างสนอกสนใจ พี่เฟรมเท้ าคางเข้ ากับโต๊ ะ ก่อนจะเอื ้อมมือเอานิ ้วชี ้มาจิ ้มข้ างแก้ ม
ผมอย่างพลการจนผมถึงกับผงะ “อยากได้ ด้วย”
ยะ อยากได้ อะไรวะ!
“เอ่อ...” ผมมองหน้ าพี่เฟรมที่ไม่ยอมเอานิ ้วออกจากแก้ มผมสักที “พี่ครับ”
“อะ...” คนตรงหน้ าที่คงรู้ ตวั ว่าล่วงเกินผมนานไปรี บชักมือออก ก่อนจะท�ำ
เหมือนว่าเมื่อกี ้ไม่ได้ ท�ำอะไรลงไป ผมหันไปมองนักเรี ยนหญิง ม. ปลายสามสี่คนที่
ก�ำลังยืนมองมายังพวกเราด้ วยท่าทางเขินอาย เพราะคงเห็นภาพเมื่อกี ้เข้ าไปเต็มๆ
“จะสองทุม่ แล้ ว รี บขึ ้นไปรอชันโรงหนั
้
งกันเหอะ”
พี่เฟรมรี บลุกขึ ้นก่อนจะเก็บตัว๋ ใส่กระเป๋ าเสื ้อนักศึกษา ผมที่ไม่ทนั ได้ ตงเนื
ั ้ ้อ
ตังตั
้ วก็รีบลุกลี ้ลุกลนลุกขึ ้นตามพี่เขาไปติดๆ
ความรู้ สึกที่โดนจิม้ แก้ มเมื่อกีม้ นั ยังไม่หายไปเลยว่ะ แถมอัตราการเต้ นที่
เกิดบริ เวณหน้ าอกยังถี่ขึ ้นเรื่ อยๆ จนตอนนี ้เหมือนได้ วิ่งรอบสนามบอลสิบรอบเลย
รู้สกึ เหนื่อยว่ะ แต่ก็ชอบ -///“เดินเร็ วๆ ดิ” คนน�ำทางหันมาเร่งผมที่พยายามก้ าวตามเขาไปติดๆ แต่มนั ก็
ยังไม่ทนั พี่เฟรมอ่ะ รายนันเดิ
้ นเร็วเป็ นบ้ าทังที
้ ่ขาเราก็ยาวพอๆ กันปะวะ
“เดินเร็ วได้ แค่นี ้แหละพี่”
“มานี่” พี่เฟรมหยุดเดินพร้ อมกับเอื ้อมมือมาจับข้ อมือผมให้ เดินไปชิดๆ กับ
เขา
เชี่ย... กูจะตายเอาก็วนั นี ้แหละ
ผมกับไอ้ ภทั รแตะเนื ้อต้ องตัวกันออกจะบ่อย แต่ท�ำไมความรู้ สึกเวลาใกล้
กันของไอ้ ภทั รกับพี่เฟรมมันต่างกันจังวะ
กับพี่เฟรมนี่เกิดความรู้สกึ แปลกๆ ขึ ้นมา ชวนให้ ตื่นเต้ นตลอดเลยแม่ง...
เราสองคนขึ ้นมาชันบนสุ
้
ดซึง่ มีโซฟานัง่ พักตังไว้
้ ตามจุดต่างๆ ทัว่ พื ้นที่ เรา
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เลือกรอในบริ เวณใกล้ กับเคาน์ เตอร์ ของพนักงานตัว๋ หนัง พี่เฟรมแอบแวะไปซือ้
ป๊ อปคอร์ นกับน� ้ำอัดลมเตรี ยมไว้ เพื่อไม่ให้ เสียเวลา
ผมมองนาฬิกาข้ อมือดูเวลาในตอนนี ้ อีกยี่สิบนาทีจะสองทุ่มแล้ ว... ท�ำไงดี
วะ
“มึงจะสัน่ ขาท�ำไม เสียบุคลิกหมด” พี่เฟรมติง ที่ผมลนแบบนี ้มันเป็ นเพราะ
ผมก�ำลังหาทางปฏิเสธนัดเดทของพี่ตา่ งหาก ในหัวนี่โล่งคิดอะไรไม่ออกแล้ วเนี่ย
“ผมหนาวเฉยๆ น่ะพี่”
“บอกท�ำไม จะให้ กโู น้ มตัวไปกอดหรื อไง” ค�ำพูดเย้ าหยอกของคนตรงหน้ า
ท�ำผมจิ๊ปากไม่พอใจเบาๆ
กูเขินจนหน้ าจะแดงเป็ นผลสตอว์เบอร์ รีอยูแ่ ล้ วไอ้ เบื๊อกเอ๊ ย
“พี่ เดี๋ยวผมไปห้ องน� ้ำก่อนนะ” ผมลุกขึ ้นทันทีที่นกึ อะไรบางอย่างออก
“รี บมานะมึง”
“ครั บ” ผมตอบตกลงไปด้ วยค�ำสัน้ ๆ สองเท้ ารี บวิ่งเข้ ามาในห้ องน� ำ้ และ
จัดการหยิบมือถือในกระเป๋ าเสื ้อขึ ้นมาเข้ าแอพพลิเคชัน่ ที่ค้ นุ เคย
จะท�ำไงได้ วะ...
มันไม่มีทางเลือกแล้ วอ่ะ...
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX พี่ ขอโทษด้ วยนะไปไม่ได้ แล้ วอ่ะ พอดีต้องรี บท�ำรายงานส่ง
อาจารย์พรุ่งนี ้ นานเลยอ่ะ T^T เสียใจอ่ะ .กอด
เอาเถอะ... ไม่ร้ ูจะปฏิเสธยังไง แบบนี ้น่าจะเจ็บน้ อยกว่าละมัง้
ผมจัดการเผ้ าผมของตัวเองและรี บเดินออกมายังจุดที่พี่เฟรมรออยู่ทันที
พอกลับมานัง่ ลงที่เดิม อาการของพี่เฟรมที่แสดงชัดเจนมากที่สดุ ในตอนนี ้คือสีหน้ า
นิ่ง ขณะก�ำลังอ่านบางอย่างบนหน้ าจอมือถือของตัวเองอยู่
คงเป็ นข้ อความของผมเมื่อกี ้นัน่ แหละ...
“เป็ นอะไรพี่” ผมถามพี่เฟรมออกไป แม้ จะรู้ดีอยูแ่ ก่ใจแล้ วก็เถอะ
“น้ องพายยกเลิกนัดแล้ วดิ” พี่เฟรมไหวไหล่ รอยยิม้ ที่ผุดออกมาเหมือน
ก�ำลังฝื นที่จะแสดงออกว่าตัวเองไม่ได้ เป็ นไร ทังที
้ ่เป็ นเต็มๆ “งันกลั
้ บกันเถอะ”
“เดี๋ยวพี่ พี่ซื ้อตัว๋ มาแล้ วนะ”
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“กูไม่อยากดูแล้ ว” พี่เฟรมว่าพลางส่งตัว๋ ในกระเป๋ ามาให้ ผม อาการหงอยๆ
ท�ำเอาผมถึงกับรู้สกึ ไม่ดีขึ ้นมาดื ้อๆ มันจ�ำเป็ นต้ องท�ำแบบนันนี
้ ่หว่า จะให้ ท�ำไงได้ วะ
“พี่อยากเจอเขามากเลยเหรอ” คนถูกถามหยุดเดิน เขาถอนหายใจออกมา
อย่างเลี่ยงไม่ได้
“กูก็แค่อยากเจอเขาสักครัง้ ...”
“...”
“กูเบื่อที่จะชอบเขาผ่านตัวหนังสือแล้ ว”
“...”
“ถ้ าเขาไม่อยากเจอกู เขาก็ควรบอกกูตรงๆ”
“ไปดูหนังกันพี่” ผมไม่ฟังประโยคอะไรต่ออีกแล้ ว ผมเอ่ยชวนคนตรงหน้ า
ที่มีอาการไม่ต่างอะไรกับคนอกหัก เหมือนถูกแฟนบอกเลิกมาหมาดๆ เลยให้ ตาย
เหอะ
เอาความร่าเริ งก่อนหน้ านี ้คืนมาได้ ปะวะ
“กูบอกว่ากูไม่อยากดู มึงไม่...”
“ผมอยากดู” ผมพูดพร้ อมกับยกป๊ อปคอร์ นและแก้ วน� ้ำบนโต๊ ะแก้ วขึ ้นมาถือ
ไว้ “คิดซะว่าผมเป็ นน้ องพายของพี่แล้ วกัน”
“เพื่อไรวะ”
“ไปกันเถอะพี่” ผมเดินน�ำไปยังโรงหนังตามที่มนั ก�ำหนดไว้ บนตัว๋ ไม่ร้ ูวา่ คน
ข้ างหลังผมตอนนี ้แสดงสีหน้ ายังไง แต่อย่างน้ อยมันก็ท�ำให้ ร้ ูวา่ ผมอาจจะไม่ได้ บอก
ความจริ งไปตรงๆ แต่ผมก�ำลังท�ำหน้ าที่บอทของตัวเองให้ ได้ มากที่สดุ
เขาจะได้ ร้ ูวา่ ครัง้ หนึง่ เขาเคยมากับพาย คนที่เขาคุยอยูท่ กุ วันแล้ วไง...
อยากให้ พี่เฟรมมีความสุขบ้ าง แม้ จะไม่ใช่ในสถานะไอ้ พีทคนนี ้ก็เถอะ
ผมเดินเข้ าโรงหนัง ก่อนจะลัดเลาะเข้ าไปยังเก้ าอี ้พรี เมี่ยมอย่างดีสีแดงซึ่ง
จัดไว้ ให้ นงั่ เป็ นคู่ทางด้ านหลังสุดของโรงหนัง ในทีแรกผมคิดว่าเขาคงไม่ตามและ
ปล่อยให้ ผมเดินเข้ ามาเก้ อ แต่ที่ไหนได้ พี่เฟรมกลับเดินตามมาติดๆ แม้ จะดูท่าทาง
เบื่อๆ หงอยๆ
“จ่ายค่าตัว๋ กูมาครึ่ งหนึ่งด้ วยนะมึงอ่ะ” พี่เฟรมกระซิบกับผม เมื่อเขานัง่ ลง
บนเบาะนัง่ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
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เฮ้ อออ สบายจัง ไม่เคยนัง่ ดูแบบนี ้เลยนะเนี่ย
“เลี ้ยงน้ องไม่ได้ เหรอ” ผมพูดเย้ าแหย่ สายตาจ้ องไปยังจอที่ก�ำลังฉายหนัง
ตัวอย่างอยู่
“ไม่เลี ้ยงอ่ะ ไม่มีอารมณ์”
“จะเลี ้ยงต้ องมีอารมณ์หรื อไง”
“อยากให้ เลี ้ยงไหมล่ะ” พี่เฟรมถามเสียงมีเลศนัย
“อยากดิ ของฟรี ”
“ท�ำให้ กมู ีอารมณ์ก่อนดิ”
โป๊ ก!
“โอ๊ ย ไอ้ นี่ มึงเอาแก้ วมาโขกหัวกูท�ำไมเนี่ย!” คนข้ างๆ โวยวาย กดระดับ
เสียงเบาลงแต่ความหงุดหงิดนี่มาเต็ม
“ผมท�ำให้ มีอารมณ์แล้ วไง”
“อารมณ์เหี ้ยไรเนี่ย”
“อารมณ์โมโห” พอพูดเสร็ จผมก็หยิบป๊ อปคอร์ นที่เอามาครอบครองเป็ นของ
ตัวเองเป็ นที่เรี ยบร้ อยเข้ าปากเคี ้ยวตุ้ยๆ ไม่สนใจคนตัวสูงที่แยกเขี ้ยวท�ำเสียงขู่ใน
ล�ำคอใส่ทงที
ั ้ ่ร้ ูนะว่าผมมองอะไรไม่เห็นหรอก มืดฉิบหายเบอร์ นี ้
หนังด�ำเนินเรื่ องไปถึงฉากที่เข้ าถึงอารมณ์ สดุ ๆ นักแสดงต่างก็ส่งอารมณ์
โศกเศร้ าจนผมได้ ยินเสียงสะอื ้นแปลกๆ จากคนข้ างๆ ผมละสายตาจากหน้ าจอและ
แอบเหลือบมองพี่เฟรมที่ก�ำลังเท้ าคางกับที่พกั แขนอีกด้ าน
“ร้ องไห้ เหรอพี่” ผมทัก
“ใครร้ อง ไอ้ ห่าไม่มี” พี่เฟรมเด้ งตัวขึ ้นมา แสงจากหน้ าจอที่สะท้ อนกลับมา
ท�ำให้ ผมเห็นน� ้ำคลอที่เบ้ าตาอย่างชัดเจน
“โกหก”
“เออ! หนังซึ ้งฉิบหาย ไหนบอกหนังกลางๆ กลางพ่อมึงสิ”
“ด่าผมไมวะ ผมแค่แนะน�ำให้ พี่มาดูเฉยๆ ไม่ได้ บงั คับสักหน่อย” ผมข�ำที่เห็น
พี่แกยกมือปาดน� ้ำตาแบบลวกๆ ไอ้ บ้าเอ๊ ยโคตรขี ้แย “ถ้ ามาดูกบั น้ องพายนะ โดน
ล้ อแน่เบยยย”
ผมพูดแหย่ พี่เฟรมจึงชี ้หน้ าเป็ นเชิงขู่ แต่ผมก็ร้ ู น่าว่าแกคงอายที่ผมทักไป
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แบบนันอ่
้ ะ
“แต่ตอนนี ้กูหนาวมากเลยว่ะ แอร์ ไรวะ กูนึกว่าอยู่ขวโลกเหนื
ั้
อ” พี่เฟรมไม่
ฟั งค�ำแหย่ของผม เขากลับมองไปทัว่ ๆ โรงหนังเหมือนก�ำลังหาเจ้ าแอร์ ตวั ต้ นเหตุที่
ส่งอุณหภูมิแสนเย็นเฉียบลงหัวพวกเรา
“รู้วา่ มาดูหนังท�ำไมไม่เอาเสื ้อกันหนาวมาอ่ะ”
“กูดทู กุ ครัง้ ไม่เคยหนาวนี่”
“หนังใกล้ จดุ พีคละพี่ ทนต่อไปแล้ วกัน”
“มึงออกไปซื ้อเสื ้อให้ กสู ”ิ
“โหยพี่ เมื่อไรจะเลิกใช้ ผมเสียทีเนี่ย”
“กูพดู เล่นไหมล่ะ” น� ้ำเสียงงอนๆ ท�ำเอาผมถึงกับส่ายหน้ าเบาๆ พี่เฟรมถูมือ
ไปมาแถมยังเอาขาขึ ้นมากอดไว้ บนเบาะอีก
“หนาวจริ งดิ”
“มึงนี่อาศัยอยูเ่ อสกิโมเหรอ ไม่ร้ ูร้อนรู้หนาวเลยหรื อไง”
“พี่นนั่ ล่ะเว่อร์ มันไม่หนาวขนาดนันซะหน่
้
อย”
“มึงลองแตะมือกูดิ เย็นไหม” พี่เฟรมแบมือมาทางผม ผมก้ มมองก่อนจะ
แตะไปที่มือเขาเพื่อพิสจู น์ดู
สัตว์... เย็นเจี๊ยบเลย...
“เย็น” ผมเอ่ย
“แต่มือมึงอุน่ ว่ะ”
พรึ่บ!
พี่เฟรมพูดเสร็ จก็ดงึ มือผมเข้ าหาตัว ก่อนจะรี บเอาไปจับโดยไม่เอ่ยถามสัก
ค�ำว่าผมอนุญาตหรื อเปล่า
“เฮ้ ย พี่ท�ำไรเนี่ย”
“มือมึงอุ่น หวงเนื ้อหวงตัวจังไอ้ สตั ว์ กูหนาวตายรับผิดชอบไหม” คนด้ าน
ข้ างกระชับมือผมแน่นขึ ้น คราวนี ้ยังเอานิ ้วสอดประสานไว้ กนั เหนียวอีก ตอนนี ้มัน
เหมือนก�ำลังจับมือกันเหมือนพวกพระนางในซีรีส์
ไอ้ หา่ เอ๊ ย ไม่ค้ นุ ชินอะไรแบบนี ้เลยว่ะ
แอร์ มนั หนาวจริ งนะ แต่ตอนนี ้มันกลับอุน่ จนผมรู้สกึ ดีไปหมด ยิ่งอยูใ่ กล้ คน
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ข้ างๆ ที่ครอบครองมือซ้ ายผมด้ วยแล้ วยิ่งรู้สกึ อบอุน่ เข้ าไปยกใหญ่...
ในตอนนีถ้ ้ าให้ ออกไปสปอยล์หนังเรื่ องนีผ้ มคงเล่าไม่ร้ ู เรื่ องแล้ วล่ะ ก็ผม
เอาแต่สนใจคนข้ างๆ มากกว่าขนาดนี ้ไงล่ะ
จับมือในชีวิตจริ งนี่...
รู้สกึ ดีกว่าจับมือผ่านตัวหนังสือหลังจุดอีกนะ
5
กฎของการเล่ นบอทข้ อที่ 6
‘อย่าให้ความหวังไปทัว่ ถ้าไม่ได้คิดอะไร เพราะบอทก็มีหวั ใจเหมื อนกัน’
“พี่”
“...”
“ปล่อยมือผมได้ ละ”
“อ่า...” คนข้ างๆ ผงะ รี บปล่อยมือผมด้ วยท่าทางเลิ่กลัก่ ทันทีที่ผมพูดขึ ้น
หลังจากหนังฉายจบแล้ ว มือของผมเปี ยกชุ่มไปด้ วยเหงื่อ ไม่ร้ ูวา่ เป็ นเพราะอีกฝ่ าย
เอามันไปจับจนอุณหภูมิในร่ างกายผมเปลี่ยน หรื อเป็ นเพราะตัวเองที่ตื่นเต้ นอะไร
กับเรื่ องพวกนี ้กันแน่
เราสองคนเดินออกจากโรงหนัง ผมบิดขีเ้ กียจเพราะนั่งเกร็ งอยู่เกือบครึ่ ง
ชัว่ โมง ตัวผมนี่เอนไปฝั่งซ้ ายเพราะใครล่ะ...
ไอ้ นี่ไงล่ะ...
“มองไร” เสียงห้ วนๆ ของพี่เฟรมเอ่ยทักเมื่อผมชายตามองเขานิ่ง ก็ไม่ได้
อยากมองคนเห็นแก่ตวั เอามือคนอื่นไปจับหน้ าตาเฉยซะหน่อยนี่เว้ ย
“เปล๊ า” ผมตอบเสียงสูง ท�ำเดินน�ำหน้ าเขาไปเหมือนไม่ได้ บน่ อะไร
“หิวข้ าวว่ะ ไปหาไรกินกันปะ” จู่ๆ คอของผมก็ถกู พันธนาการด้ วยแขนหนา
ของคนตัวสูงอีกครัง้ เขากอดคอผมจนเกือบจะเซหน้ าทิ่มอยูล่ ะ
“เพิ่งกินมาเองนะพี่”
“สองชัว่ โมงแล้ วนะเว้ ย เพิ่งกินบ้ าอะไรนี่สี่ทมุ่ แล้ วเนี่ย”
“มันถึงเวลานอน”
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“มึงอนามัยเหรอ” สายตาดุดนั ที่สง่ มาท�ำให้ ผมเลิกเถียง ได้ แต่เอาลิ ้นดุนฟั น
เพราะท�ำตัวไม่ถกู
ทุกครัง้ สี่ทุ่มนี่เป็ นเวลาที่ผมต้ องเข้ าทวิตในคอมฯ แล้ วนั่งอัพเดตข่าวสาร
ตามด้ วยการคุยกับพี่เฟรมจนถึงตีสองแล้ วค่อยบอกฝันดี
แต่วนั นี ้ผมได้ มาอยูก่ บั เขาตัวเป็ นๆ ไม่ใช่อยูด่ ้ วยกันแค่ในตัวหนังสือแล้ วนี่ไง
แม่งรู้สกึ ดีไปคนละแบบจริ งๆ...
“เพราะพี่กินดึกแบบนี ้ไง ถึงมีพงุ มีแก้ ม” ผมบ่น
“แหม่ ใครจะไปผอมแห้ งเหมือนมึงอ่ะ นางแบบเนเจอร์ กิฟเหรอไอ้ สตั ว์”
“พูดกับน้ องเพราะๆ ดิ”
“ไม่” พี่เฟรมหันมาท�ำหน้ าตากวนส้ นตีนก่อนจะรี บวิ่งลงบันไดเลื่อนไปยังขัน้
สุดท้ าย ผมเบ้ ปากแรงให้ กบั คนเอาแต่ใจคนนี ้อย่างปลงๆ
พี่เฟรมน�ำทางไปยังมอเตอร์ ไซค์ที่จอดทิ ้งไว้ หน้ าห้ าง รถสีเหลืองดูบ้องแบ๊ ว
คันเดิมท�ำให้ ผมนึกถึงวันที่โดนหมาไล่วนั นันจนอดข�
้
ำออกมาไม่ได้
“ข�ำไรมึง รี บขึ ้นเร็ วๆ หิว” คนที่นงั่ รอบนมอเตอร์ ไซค์หนั มาเร่ งผมพร้ อมกับ
สตาร์ ทรถรอ
“พี่จะพาผมไปให้ หมาไล่อีกปะเนี่ย” ผมพูดติดข�ำ
“ล้ อกูเหรอ เดี๋ยวมึงโดน”
“โอ๋ พูดเล่นคร้ าบบบ” ผมรี บขึ ้นนัง่ ซ้ อนท้ ายพี่เขาอย่างว่าง่าย พี่เฟรมส่ง
หมวกกันน็อกใบเดิมให้ เหมือนครัง้ ก่อน ต่างกันแค่ครัง้ นี ้ผมใส่เอง
“ไปร้ านโจ๊ กตรงหาดกันปะ” คนด้ านหน้ าถามผม ตาเขายังคงมองทางอย่าง
ระวัง
“ผมอยากกลับหออ่ะ”
“ไปกินโจ๊ กกับกูก่อน”
“แล้ วพี่ จะมาถามผมท� ำไม ในเมื่ อพี่ ข่ี ลงหาดมาขนาดนี แ้ ล้ วอ่ะ” ผมพูด
ประชดเมื่อเห็นว่าเส้ นทางที่เขาพามา ยังไงแล้ วมันก็ไม่มีทางเลือกที่อยากจะไปที่
อื่นได้ เลย
“ยอกย้ อ นๆ เดี๋ ย วพาแม่ง โยนลงทะเล” ผมส่า ยหน้ า เบาๆ แม้ จ ะข� ำ กับ
ประโยคที่พี่เฟรมพาทะเลาะทุกครัง้ ก็เถอะ
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รถหยุดในบริ เวณเส้ นทางลงชายหาด เราสองคนเลือกมากินโจ๊ กในร้ านที่
มีชื่อเสียงที่สดุ ในย่านนี ้ พอตกดึกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราส่วนใหญ่ก็มกั จะ
แวะมากินก่อนไปตังวงเหล้
้
าเคล้ าบรรยากาศตามริ มหาดกัน
ผมไม่ได้ มากินที่นี่นานมาก เท่าที่จ�ำความได้ ก็ตอนไอ้ ภทั รมันร้ องหิวผมเลย
ต้ องนัง่ วินลงมากินกับมันนัน่ แหละ
“โจ๊ กใส่ไข่ลวกสองชามครับ” พี่เฟรมหันไปสัง่ ป้าเจ้ าของร้ าน นัน่ จึงท�ำให้ ผม
รี บทักท้ วงทันที
“เอ่อป้า... อีกชามไม่ใส่ไข่นะครับ พี่เขาสัง่ ผิด” ป้าหันมาพยักหน้ ารับ ผมจึง
นัง่ ลงบนเก้ าอี ้คูโ่ ต๊ ะพับเหล็กโดยที่มีพี่เฟรมนัง่ ฝั่งตรงข้ าม
คนตรงหน้ าเลิกคิ ้วอย่างไม่เข้ าใจ จนผมต้ องเลิกคิ ้วตามอย่างงงงวย
“ท�ำไมไม่ใส่ไข่”
“ผมไม่กินไข่...” และแล้ วก็ได้ บอกความในใจที่ปิดบังมานานให้ คนตรงหน้ า
รับรู้เสียทีวา่ ผมไม่ชอบไข่ ถึงผมจะรับของที่เขาให้ มาทุกครัง้ ก็เถอะ
ไม่ร้ ูดิ รู้สกึ ว่าของที่เขาให้ มาผมอยากรับไม่อยากปฏิเสธเลย
“ไม่กินไข่อะ่ นะ?”
“ครับ ผมไม่ชอบไข่มาตังแต่
้ เด็กแล้ ว”
“แต่วันนัน้ ที่กูไปซือ้ ข้ าวไข่เจียว มึงก็บอกว่ามากิ นข้ าวร้ านนัน้ ไม่ใช่เหรอ
แถมกูซื ้อให้ มงึ ยังรับอีก”
“พี่เปิ ดโอกาสให้ ผมพูดแทรกซะที่ไหน อีกอย่างผมชี ้ร้ านนันก็
้ ใช่วา่ ผมจะกิน
ซะหน่อย”
“แล้ วไข่ต้มที่ให้ ไป เอาไปไหน” พี่เฟรมถามในขณะที่โจ๊ กของเราสองคนมา
เสิร์ฟ ป้ายิ ้มให้ เล็กน้ อยก่อนจะกลับไปท�ำให้ ลกู ค้ ารายต่อไป “มึงไม่ได้ กินเองเหรอ”
“ให้ แม่บ้านที่หอไปอ่ะ”
“กูอตุ ส่าห์ซื ้อให้ ถ้ าไม่กินทีหลังก็ไม่ต้องเอาไป” น� ้ำเสียงประชดท�ำเอาผม
รู้สกึ ผิด
“พี่งอนผมเหรอ...” ผมเอียงคอมองคนตรงหน้ าที่ก้มหน้ าก้ มตาปรุ งรสชาติ
ของโจ๊ กด้ วยสีหน้ าที่ดไู ม่พอใจนิดๆ
“ไม่งอนเว้ ย แต่ของที่กใู ห้ อะ่ ไม่อยากได้ ก็ให้ พดู ตรงๆ”
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“ของที่พี่ให้ อะ่ ผมอยากได้ หมดแหละ”
“...”
“แต่ผมแค่เก็บของเหล่านันไว้
้ กบั ตัวไม่ได้ จริ งๆ ผมว่าส่งต่อให้ คนที่เหมาะสม
กับมันดีกว่า”
“อะไรที่มึงบอกกูได้ ก็ควรบอกนะ” พี่เฟรมพูดก่อนจะริ นน� ้ำใส่แก้ วส่งมาให้
ผม เป็ นจังหวะเดียวกันกับตอนที่ผมช้ อนตาขึ ้นมองประสานเข้ ากับเขาพอดี “อย่า
ปิ ดบังกู”
“อ่า... ครับ” อาการแปลกๆ ที่สง่ มายังแววตาพี่เฟรมท�ำให้ ผมรู้สกึ ลนๆ อีก
ครัง้ ไม่ร้ ูวา่ ผมประหม่าไปตังแต่
้ เมื่อไร แต่เพราะค�ำพูดที่ดจู ริ งจังนัน่ ท�ำเอาผมรู้สกึ
ใจไม่ดีขึ ้นมาจริ งๆ
“บอกอะไรกับกูได้ ก็บอกมาเถอะ ในตอนนี ้มึงกับกูก็เหมือนคนสนิทกันแล้ ว”
แค่เหมือนสินะ...
“ครับ ถ้ ามีอะไรผมจะปรึกษาพี่คนแรก”
ผมหลุบตามองโจ๊ กหมูในชาม ความคิดในหัวตีกนั ไปหมด แค่ไม่บอกเรื่ องไข่
ยังดูโมโหขนาดนี ้ ถ้ าบอกเรื่ องบอทไปนี่... กูไม่ถกู โยนลงทะเลเลยเหรอวะ
“กูวา่ กูจะนัดน้ องพายมาอีกครัง้ ”
พรวด!
ผมรี บปิ ดปากตัวเองเพราะเกิดอาการส�ำลักโจ๊ กขึ ้นมาดื ้อๆ พี่เฟรมรี บหยิบ
ทิชชูสง่ ให้ อย่างร้ อนรน
“คะ แค่ก... โทษพี่ ผมส�ำลักอ่ะ”
“แดกดีๆ ดิวะ เลอะปกเสื ้อหมดแล้ ว” ว่าเสร็จพี่แกก็เอาทิชชูมาเช็ดที่ปกเสื ้อ
ให้ คิ ้วที่ขมวดชนกันและสีหน้ าซีเรี ยสท�ำเอาผมต้ องหยุดมองการกระท�ำอันอ่อนโยน
ของเขา
ถึงจะดูเป็ นคนไม่เอาการเอางาน แต่อย่างน้ อยเขาก็ดแู ลดีแฮะ
“วันนี ้มองกูรอบที่ล้านแล้ วนะ คิดอะไรกะกูปะเนี่ย” ผมชะงักไปนิดๆ เมื่อคน
ตรงหน้ าเอ่ยทักด้ วยค�ำถามที่ท�ำเอาผมไปต่อไม่ถกู
“คิดไรพี่ คิดหนักอ่ะดิที่ต้องมาอยูก่ บั พี่เนี่ย” ปากกับความคิดนี่แม่งย้ อนแย้ ง
สัตว์
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“นึกว่าคิด อย่าให้ กูร้ ู นะ” พี่เฟรมจับมือผมท�ำให้ ผมชะงักงันไปชั่ววินาที
สายตาดูเป็ นห่วงมองมายังมือผม
...ก่อนจะเอาทิชชูในมือพี่เขายัดใส่ไว้ เป็ นเชิงให้ ผมเอามันไปทิ ้งด้ วย
อิเวร
กูนกึ ว่าจะจับมือโรแมนติกท่ามกลางทะเลและแสงดาวไรท�ำนองนี ้
“แล้ วพี่จะนัดเขามาท�ำไมอีกอ่ะ น่าจะรู้ได้ แล้ วนะว่าเขาเทนัดขนาดนี ้แปลว่า
เขาไม่อยากมาแล้ วอ่ะ” ผมพูดไปตามความจริ ง ถ้ าเป็ นผมโดนเทแบบนี ้ผมก็เข็ดอ่ะ
“ความตังใจของกู
้
คืออยากเจอเขาในทุกๆ วัน”
“คุยแค่ในบอทก็พอแล้ วมัง้ ถ้ าเกิดตัวจริ งมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดขึ ้นมา แล้ วพี่
ไม่โอเคที่จะคุยกับเขาต่อ มันจะเสียความรู้สกึ ทังสองฝ่
้
ายนะ”
“เชื่อกู กูไม่ท�ำแบบนันหรอก”
้
ท�ำไมเขาถึงมัน่ อกมัน่ ใจอะไรขนาดนันวะ
้
ผมพยักหน้ าอย่างเข้ าใจแม้ ใจจริ งจะไม่เข้ าใจตามที่แสดงออกไป แล้ วล้ วง
มือถือขึ ้นมาเพื่อดูทวิตตัวเองเงียบๆ พยายามจะไม่ให้ คนตรงหน้ าเห็นท่าทีแปลกๆ
ของผมโดยเด็ดขาด
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU ไว้ วนั อื่นก็ได้ นะครับ
ข้ อความเมื่อสามชัว่ โมงที่แล้ วท�ำเอาผมแอบเหล่มองว่าตอนนี ้พี่เฟรมก�ำลัง
ท�ำอะไร เขาก็เอามือถือตัวเองขึ ้นมาเล่นเหมือนกัน
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX คือพายยังไม่พร้ อมเลยอ่ะ... ถ้ าวันไหนพายพร้ อมพายนัดเอง
ได้ ไหมพี่
ผมพิมพ์จบก็ก้มลงดูดน� ้ำในแก้ วท�ำตัวเป็ นปกติไม่แสดงออกอะไรมากมาย
มือถือผมสัน่ อีกครัง้ ...
สีหน้ าของพี่เฟรมเปลี่ยนผันจากปกติเป็ นนิ่งสุดชีวิตในขณะที่ก�ำลังพิมพ์อยู่
คงไม่พอใจที่ผมตอบไปแบบนันละมั
้
ง้
FROM : ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
@PIELUVU ได้ เลยยย ถ้ าพี่จะไปไหนพี่จะบอกเราตลอดนะ เผื่อเราแวะมา
หาพี่ได้ รอน้ า .กอด
49

ข้ อความกับสีหน้ านี่ไม่โคกันเลยแฮะ ไม่ได้ มีอารมณ์ อยากกอดเหมือนที่
พิมพ์มาเลย อิเบื๊อก
ผมไม่ตอบเมนชัน่ พี่เขาแต่กลับเลือกที่จะเปิ ดไปที่หน้ าฟี ดเพื่อส่องเขาแทน
เมื่อเลื่อนมาเรื่ อยๆ ผมก็ไปสะดุดโพสต์โพสต์หนึง่ ของพี่เฟรมเข้ าเต็มๆ...
TWEET BY ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
:: รี ทวีตตามทัก ผมบอทหมาคนหล่อที่สดุ ในจักรวาล กดเลิฟไว้ นะเดี๋ยวเมนชัน่ ไป
#บอทใหม่ #บอทหมา #บอทหล่อ #ทัก #บอทRt
ฟวยยย!
ผมหลับตากลันเก็
้ บอาการที่ร้ ู สึกอยากจะถามพี่แกตรงนี ้ไปเลยว่า เป็ นบ้ า
อะไรถึงตังโพสต์
้
บ้าๆ นี่ขึ ้นมา แถมยังเล่นบอทเป็ นบอทหมาอีก โอ๊ ย ไอ้ ฉิบหาย
แต่ก็ท�ำได้ แค่เก็บอาการท�ำเลื่อนหน้ าจอไปมา...
“กินอิ่มหรื อยังอ่ะ” พี่เฟรมละสายตาจากหน้ าจอมาถามผม ผมชะงักไปนิดๆ
ก่อนจะพยักหน้ าบอกเขาไป
“คิดเงินเลยก็ได้ ครับพี่” ผมพูดแต่สายตากับนิ ้วมือนี่เลื่อนดูว่ามีใครเมนชัน่
มาหาพี่เขาหรื อเปล่า...
FROM : เจรามี่บอทแบมแบม @BAMBAMGOT8
@FFREMXX ทักน้ า หมาน่ารักจัง >///<
FROM : อุ้งอุ้งบอทยุนอาเอง @YOONAHAHAH
@FFREMXX ทักเราได้ น้า เราพร้ อมคุยเสมอ เจ้ าเฟรมหมาน้ อย
ผมเบ้ ปากอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งสายตาอาฆาตไปยังคนตรงหน้ าที่ก�ำลังนับเงิน
ส่งให้ ปา้ เพื่อจ่ายค่าโจ๊ ก ผมรู้สกึ คันมือยุบยิบๆ อย่างบอกไม่ถกู
ไม่เว้ ยไอ้ พีท บอทน้ องพายมึงควรคีปลุคเรี ยบร้ อยดิ มึงโมโหอะไรวะ มึงไม่
ได้ เป็ นอะไรกับแอคเคาน์พี่เฟรมสักหน่อย
มึงต้ องใจเย็น...
FROM : บอทคุณชายแบคฮยอนของพี่ชาน @CHANBAEKONLY
@FFREMXX หมาน่ารัก อยากกอดหมาจัง .กอดแน่นๆ
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ไม่ไหวแล้ วเว้ ย!!!
มือของผมไปไวกว่าใจนึก ผมจัดการต่อเมนชัน่ ของทุกคนในโพสต์พี่เฟรม
โดยทันที ก่อนจะกดส่งไปแล้ วส่งยิ ้มให้ คนตรงหน้ าเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ ้น
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX หมาขี ้อ่อยขนาดนี ้สงสัยต้ องพามันไปท�ำหมันซะแล้ วล่ะ!!!

ชัน่ ไป

[FREM SAY]
TWEET BY ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
:: รี ทวีตตามทัก ผมบอทหมาคนหล่อที่สดุ ในจักรวาล กดเลิฟไว้ นะเดี๋ยวเมน-

#บอทใหม่ #บอทหมา #บอทหล่อ #ทัก #บอทRt
ผมนั่งพิ มพ์ ข้อความลงในทวิตเตอร์ ขณะที่ ก�ำลังกิ นโจ๊ กอยู่กับรุ่ นน้ องใน
คณะ มันคือไอ้ พีท ไอ้ เด็กที่มีรูปร่างหน้ าตาโดดเด่นแต่เสือกท�ำตัวไม่เด่นเอง
ผมจัดการจ่ายเงินค่าโจ๊ กให้ กบั ป้า แล้ วหันมาสนใจหน้ าจอมือถือของตัวเอง
อีกครัง้
FROM : น้ องพายบอทคนสวย @PIELUVU
@FFREMXX หมาขี ้อ่อยขนาดนี ้สงสัยต้ องพามันไปท�ำหมันซะแล้ วล่ะ!!!
เมนชั่นต่อจากโพสต์ ของผมท�ำเอาผมยิม้ ออกมาอย่ างเลี่ยงไม่ได้ ผมละ
สายตาจากหน้ าจอเพื่อมองคนนัง่ ตรงข้ ามที่ดดู น� ้ำรอ แถมยังท�ำหน้ าโง่ๆ เซ็งๆ ให้ ผม
รู้สกึ หงุดหงิดในใจอีก
แม่งจะท�ำตัวน่ารักเกินผู้หญิงไปละ
“ไปกันได้ ยงั พี่ ผมง่วง”
คนตรงหน้ าเอ่ยถาม แต่ผมกลับท�ำหูทวนลมก้ มหน้ าก้ มตาเล่นทวิตเตอร์ ตอ่
ผมก็แค่กวนส้ นตีนมันไปงันแหละ
้
“รี บเหรอ” ผมพูดยียวน
“พรุ่งนี ้ผมเรี ยนเช้ านะพี่ อาจารย์คนนี ้เขี ้ยวด้ วย”
“เออๆ กลับ ก็ ก ลับ วะ” ผมเห็ น แก่ ที่ มัน อยากจะกลับ ไปนอนเร็ ว เพื่ อ ไป
มหาวิทยาลัยตอนเช้ าหรอกนะ ไม่งนผมไม่
ั้
พามันกลับหรอก อยู่กบั กูทงคื
ั ้ นนี่แหละ
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กูไม่นอนมึงก็ไม่ต้องนอนไอ้ พีท!
ผมสตาร์ ทมอเตอร์ ไซค์รอมันซ้ อนท้ าย แล้ วออกตัวพามันไปส่งที่หอทันที
ระหว่างทางที่ขี่มารู้สกึ ว่ามันจะเงียบกว่าปกติ แถมยังนัง่ ออกห่างผมคล้ ายกับว่าผม
ไปท�ำอะไรผิดไว้ กบั มันงันแหละ
้
“มึงหลับแล้ วเหรอไอ้ สตั ว์” ผมทักท้ วง “ไม่พดู ไม่จา”
“ท�ำไมผมต้ องพูดด้ วยอ่ะพี่”
เอ้ า! ยอกย้ อนอีกแล้ วไอ้ เวรนี่
“มึงก็ชว่ ยท�ำให้ บรรยากาศมันไม่เงียบหน่อยสิ”
“ผมไม่ร้ ูจะชวนพี่คยุ เรื่ องอะไรอ่ะ”
“แล้ ว... มีรุ่ นพี่คนไหนติดต่อมึงไปเล่นหนังสันหรื
้ อยัง” ผมที่นึกอะไรบาง
อย่างออกจึงถามมันออกไปด้ วยน� ้ำเสียงนิ่งๆ ไม่ให้ บรรยากาศมันเงียบอย่างที่ผม
เอ่ย
“ยังอ่ะ มีแต่เพื่อนพี่ติดต่อเพื่อนผมไปแค่นนแหละ”
ั้
“งันมึ
้ งมาเล่นให้ กลุม่ กูแล้ วกัน ห้ ามไปกลุม่ อื่น” ผมรี บจองตัวมันก่อน งาน
ของผมนี่ยงั ไม่คืบหน้ าไปไหนเลยเพราะหาตัวแสดงหลักไม่ได้ “ตอบตกลงดิ”
“ผมไม่อยากเล่นอ่ะ”
“ท�ำไม”
“ผมไม่อยากเล่น ก็แค่นน”
ั้
“มึงเป็ นไรไอ้ พีท ตังแต่
้ ที่ร้านโจ๊ กละนะ” ผมจอดรถตรงหน้ าหอมัน ไอ้ พีทลง
จากรถก่อนจะถอดหมวกกันน็อกให้ ผม สีหน้ านิ่งๆ ของมันท�ำเอาผมรู้ สกึ แปลกใจ
ตงิดๆ เพราะทุกครัง้ หน้ ามันจะดูยิ ้มตลอด เป็ นอะไรของมึงวะ
“เปล่านี่พี่ ผมจะเป็ นอะไรกับพี่ได้ ละ่ ”
“ประชดกูเหรอ เดี๋ยวต่อย”
“หมดหน้ าที่ยงั อ่ะ ผมต้ องช่วยอะไรพี่อีกเหรอ” ค�ำถามผสมความน้ อยใจ
ท�ำเอาผมยิ ้มขึ ้นมาดื ้อๆ
นี่มนั ก�ำลังงอนผมถูกมะ
“มึงโกรธที่กใู ช้ มงึ บ่อยเหรอ”
“ผมบอกว่าผมเต็มใจ แค่ผมไปเจอเรื่ องหงุดหงิดใจตัวเองนิดหน่อยน่ะ ไม่
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เกี่ยวกับพี่หรอก”
โกหก...
“อ๋อ” ผมพยักหน้ าอย่างรู้ ทัน “มึงยังต้ องช่วยกูอยู่นะ เรื่ องน้ องพายมึงยัง
ท�ำให้ กไู ม่ส�ำเร็ จเลย”
“...” ไอ้ พีทมองหน้ าผมด้ วยอาการเซ็งๆ
“เข้ าใจปะเนี่ย” ผมเอียงคอถาม พีทเลยพยักหน้ าให้ ทงที
ั ้ ่ดเู หมือนว่ามันไม่
อยากท�ำ
แต่กจู ะให้ มงึ ท�ำ เพราะมึงส�ำคัญกับเรื่ องนี ้จ�ำไว้ ด้วย
“งันผมไปนอนแล้
้
วนะ”
“...”
“...” ผมเงียบ มันก็เงียบ ผมนัง่ อยูบ่ นมอเตอร์ ไซค์มองมันอยูแ่ บบนัน้ แต่มนั
กลับไม่เดินขึ ้นไปที่หอสักที
“ไปดิ” ผมไล่
“ครับ” มันก้ มหัวให้ ผมนิดๆ ก่อนจะหันหลังเพื่อเตรี ยมตัวเดินเข้ าประตูชนั ้
ล่าง
“ไอ้ พีท!” ผมตะโกนเรี ยกมันเพราะปากดันลัน่ ออกไปโดยไม่ตงใจ
ั ้ ท�ำไมต้ อง
มารู้สกึ อะไรกับตัวเองแบบนี ้ด้ วยวะ
“ว่าไงพี่”
“เอ่อ...”
“...”
“ฝันดี” ผมพูดเพียงแค่นนั ้ พีทดูผงะไป แต่มนั ก็เผยรอยยิ ้มนิดๆ ออกมาโดย
ไม่ตงใจ
ั้
“เช่นกันพี่”
ยิ ้มแบบเห็นลักยิ ้ม...
ผมยกมือไล่เป็ นเชิงบอกให้ มนั ไปสักที
ทันทีที่คนร่างบางและมีความสูงไม่ตา่ งจากผมมากมายเดินเข้ าไปในหอ ผม
ก็ยกยิ ้มออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ อัตราการเต้ นของหัวใจรัวและเร็ วเหมือนมีอะไรมา
บีบรัดไว้ เลย ผมพยายามสูดหายใจให้ ลกึ ๆ เลิกนึกถึงหน้ ามันก่อนจะหันมาสนใจ
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เรื่ องของตัวเองอีกครัง้
มือขวากดมือถือเข้ าไปในแอพพลิเคชัน่ ที่ผมใช้ มากที่สดุ ในตอนนี ้
เมนชัน่ ที่ผมเห็นล่าสุดคือเมนชัน่ ของน้ องพายที่ดมู ีท่าทีโมโหในโพสต์ของ
ผม
บอทนิสยั น่ารักแถมยังคุยสนุกจนท�ำเอาผมรู้สกึ ดีในทุกๆ ครัง้ ...
ผมเข้ าไปยังหน้ าฟี ดตัวเองอีกครัง้ เพื่อพิมพ์ข้อความหนึง่ ที่ผมต้ องการสื่อถึง
น้ องพาย ให้ เขารับรู้ความรู้สกึ ในวันนี ้ของผมเสียที
แม้ ผมจะไม่ได้ แท็กไปหาเขาก็เถอะนะ...
TWEET BY ฟ.เฟรมคนคูล @FFREMXX
:: ขอบคุณนะ... ^__^
ขอบคุณที่มาเดทกับพี่ในวันนี ้นะ...
6
กฎของการเล่ นบอทข้ อที่ 7
‘อย่าคิ ดไปเอง’
“กูควรใส่ยางสีอะไรดี” ผมละสายตาจากสไลด์สอนของอาจารย์หนั มามอง
คนด้ านข้ างที่ก�ำลังแยกเขี ้ยวให้ ผมดูฟันของมันที่มีเหล็กเกี่ยวเป็ นทางยาว มันดัด
ฟั นมาตังแต่
้ ปีหนึง่ และผมก็เป็ นคนคิดสียางให้ มนั ทุกเดือน
วันนี ้ก็เช่นกัน...
“ชมพู” ผมตอบไอ้ ภัท รเพื่ อ นรั ก ไปแบบส่ง ๆ ก่ อ นที่ จ ะกลับ มาสนใจจด
เลคเชอร์ ตอ่
“หวานไปไหมไอ้ สตั ว์ เอาแมนๆ”
“หน้ ามึงไม่แมน” ผมหันไปมองมันอีกรอบอย่างพินิจ “อย่างพี่กิตเขาเรี ยก
แมน แบบมึงอ่ะไม่”
“อะไรก็พี่กิตๆ กูละหมัน่ ไส้ ”
“ก็ตวั มึงเล็กอ่ะ”
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