บทน�ำ

แรกพบสบตา เมื่อเจอหน้ าเธอ
การอกหักหรื อถูกปฏิเสธความรั ก มันเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปของ
ชีวิตวัยรุ่ น แต่ส�ำหรับผมการถูกปฏิเสธด้ วยประโยคบางประโยคมันกลับ
ท�ำร้ ายจิตใจผมให้ ด�ำดิ่งจนแทบเสียศูนย์ ซึง่ ไอ้ ประโยคธรรมดาๆ อย่างดี
เกินไปหรื อเราเข้ ากันไม่ได้ นนั ้ บอกเลยว่ามันเก่าและเอาท์มาก เพราะผมได้
เจอมิตใิ หม่แห่งวงการการปฏิเสธความรักมาแล้ ว
เอาเป็ นว่าผมขอยกตัวอย่างประโยคเริ่ มต้ นก่อนจะเข้ าประโยค
เด็ดหลังจากที่ผมสารภาพรักก่อนละกัน
‘ขอโทษนะเมล เราไม่เคยคิ ดแบบนัน้ กับเมลเลย’
‘เรามองเมลเป็ นแค่เพือ่ นมาตลอด ขอโทษจริ งๆ นะ’
มันดูเป็ นประโยคคลาสสิกที่ใครๆ ก็สามารถเจอได้ ถกู ไหมครับ แต่
ส�ำหรับผมเมื่อใดก็ตามที่ลองถามหาเหตุผลว่าท�ำไมถึงไม่ชอบ ไม่ยอมคบ
หรื อท�ำไมถึงเป็ นได้ แค่เพื่อน ค�ำตอบที่ได้ ยินก็ท�ำเอาใจผมพังยับและแตก
สลายไปกับเม็ดทรายทุกที
“เราขอเหตุผลหน่อยดิ ว่าท�ำไมถึงไม่ยอมมาคบกับเรา เราดูแลไม่ดี
เหรอ หรื อเราไม่หล่อ หรื ออะไร”
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‘ไม่ใช่เมล เมลดูแลเราดีมากแต่เราคงให้ความรู้สึกทีม่ ากกว่าเพือ่ น
กับเมลไม่ได้’
“ท�ำไมวะ”
‘เมลน่ารักกว่าเรา’
“น่ารักกว่า?”
‘ใช่ ทัง้ นิ สยั แล้วก็อะไรหลายๆ อย่าง’
“อะไรหลายๆ อย่างนี ้มันอะไรวะ”
‘เมลอยากฟังจริ งๆ เหรอ’
“ใช่ดิ บอกเถอะ เพราะอะไรเหรอ ท�ำไมถึงไม่คบกับเรา” ตอนนันก็
้
คิดไว้ แล้ วแหละว่าตัวเองจะต้ องเจอประโยคคลาสสิกอย่างดีเกินไปแน่ๆ แต่
ผลปรากฏว่า...
“เมลตัวเตีย้ ไปในความคิ ดเรา”
เมลตัวเตีย้ ไปในความคิดเรา?
ผมตัวเตีย้ ไปในความคิดเขาาา
เฮ้ ย!! ขอโทษนะ ผมสูงหนึ่งร้ อยเจ็ดสิบเซน อาจจะมีเกินกว่านี ้สัก
เซนหรื อสองเซนด้ วยซ� ้ำ เพราะงันความสู
้
งระดับนี ้มันไม่เตี ้ยไปหรอกครับ
เวลาที่ผมยืนเทียบกับผู้หญิงเหล่านันมั
้ นก็ยงั ดูค่คู ี่สสู ีพอไปวัดไปวาได้ แต่
เธอเหล่านันอคติ
้
กบั ผมมากเกินไป
แต่ก็ดี เพราะการโดนปฏิเสธบ่อยๆ มันเลยท�ำให้ ผมมีภมู ิค้ มุ กันและ
แรงฮึดจนสามารถสอบเข้ าคณะที่มีสาวกรี๊ ดสูงสุดได้ แน่นอนว่าการสอบ
ครัง้ นี ้เต็มไปด้ วยความยากล�ำบาก ผมใช้ ความเพียรพยายามทังหมดที
้
่มี
ทุ่มเทไปกับมัน ไม่ว่าจะเป็ นการอ่านหนังสือ ไปติวเข้ มตามโรงเรี ยนกวด
วิชา หรื อแม้ กระทัง่ จ้ างติวเตอร์ ส่วนตัวมาติวตามห้ างและที่บ้าน ไหนจะ
ต้ องอดหลับอดนอนอีก สุดท้ ายความพยายามของผมก็ไม่สญ
ู เปล่า ผม
สามารถสอบเข้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ อย่างที่ตงใจจริ
ั้
งๆ
ผมจ�ำได้ ว่าไอ้ คณะวิศวกรรมเนี่ยมันถูกตังเป็
้ นเป้าหมายในชีวิตผม
ตัง้ แต่ม.ต้ น วันนัน้ ผมเพิ่งอกหักมาหมาดๆ แผลยังสดและใหม่มาก แต่
10
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ความเจ็บช� ้ำน� ้ำใจจากการอกหักก็ยงั ไม่เท่ากับเสียงหัวเราะจากเพื่อนสนิท
ที่เดินอยูข่ ้ างๆ กัน
ช็อค ธีรันต์ เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวในตอนนันหั
้ วเราะในความ
มัน่ หน้ าของผมเรื่ องไปขอพี่ม.5 เป็ นแฟน จ�ำได้ วา่ แม่งหัวเราะเสียงดังมาก
ดังจนเฮียชิพได้ ยินและเดินลงมาถามว่าหัวเราะอะไรกัน สุดท้ ายไอ้ ช็อคมัน
เลยเล่าเรื่ องที่ผมไปสารภาพรักกับรุ่ นพี่ม.5 ให้ เฮียฟั ง พอเล่าจบเท่านัน้
แหละ มันสองคนก็ร่วมหอลงโรงหัวเราะเยาะผมจนฟั นแทบร่ วง คือกูแค่
สารภาพรั กไง ไม่ได้ ไปสมัครคณะละครตลก ไม่ร้ ู จะหัวเราะหาพระแสง
ของ้ าวอะไรกันนักกันหนา
แต่หลังจากที่มันหัวเราะกันจบ ไอ้ เฮียชิพพี่ชายสุดที่รักของผมก็
แนะน�ำแนวทางและชี ้ทางสว่างให้ ผมได้ ร้ ู ว่าสิ่งที่สามารถท�ำให้ คนอย่างไอ้
เฮียมีแฟนไม่ซ� ้ำหน้ าซ� ้ำคนได้ สาเหตุมาจากคณะที่เฮียเรี ยนล้ วนๆ
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณไอ้ ช็อคด้ วย เพราะถ้ าไม่มีเสียง
หัวเราะของมันจนท�ำให้ เฮียชิพได้ ยนิ ในวันนัน้ ผมก็คงไม่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายว่าจะ
เรียนคณะวิศวะและสามารถสอบเข้ าคณะนี ้ได้ สำ� เร็จเหมือนอย่างทุกวันนี ้
ถึงแม้ ไอ้ เพื่อนสนิทที่ชื่อช็อคมันจะหายไปจากชี วิตผมเกิ นสามปี
แล้ ว แต่มนั ก็ยงั เข้ ามาท�ำให้ ผมนึกถึงเรื่ องราวความผูกพันของผมกับมันได้
ตลอด ที่บอกว่ามันหายไปไม่ใช่หายตัวไปหรื ออะไรหรอกนะครับ แต่เห็นป๊ า
กับม๊ าบอกว่าครอบครัวมันย้ ายไปอยูท่ ี่อื่น ผมไม่ได้ ถามว่าไปอยูท่ ี่ไหน เฟซ
บุ๊กหรื อโซเชียลต่างๆ ผมก็ไม่ได้ ขอกับเจ้ าตัวไว้ อาจเพราะมันเป็ นการจาก
ลาที่กะทันหัน แถมตอนก่อนที่ไอ้ ช็อคจะย้ ายไปผมกับมันมีความรู้ สึกไม่
เข้ าใจกันนิดหน่อยด้ วย
แต่ก็ช่างเถอะ เพราะตอนนี ้ถ้ าย้ อนกลับไปคิดถึงเรื่ องราวในวันนัน้
ผมมองว่ามันกลายเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยไปแล้ วส�ำหรับผม
“เชิญน้ องคนต่อไปเลยค่ะ” เสียงรุ่ นพี่คนหนึ่งปลุกผมให้ ตื่นจาก
ภวังค์ ผมหันไปหยิบเอกสารรายงานตัวจากแฟ้มส่งไปให้ พวกรุ่นพี่ที่อยูต่ รง
หน้ า เขาตรวจเอกสารอย่างละเอียด มีชวนคุยเรื่ องโรงเรี ยนเก่าผมบ้ าง พี่ๆ
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เขาดูอธั ยาศัยดีและน่ารัก ถึงบางครัง้ จะดูโผงผางจนท�ำผมอึ ้งไปบ้ าง แต่มนั
ก็ไม่ได้ แย่แถมยังดูน่าสนุกกับกิจกรรมที่พี่ๆ เขาเชิญชวนให้ เข้ าร่ วม “เสร็ จ
แล้ วไปนัง่ รอตรงโซนนู้นก่อนนะ”
“ครั บ” รั บค�ำพี่เขาเสร็ จก็เดินไปนั่งรอตรงโซนที่พี่เขาบอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ขึน้ ชื่ อว่าเป็ นคณะที่ มีเพศชายมากกว่าผู้หญิ งเกิ นครึ่ ง
แถมผู้หญิงร้ อยละแปดสิบที่ผมเจอแม่งแมนกว่าผมเสียอีก บางคนแบกน� ้ำ
บางคนยกโต๊ ะ บางคนยืนด่าเพื่อนผู้ชายที่ท�ำหน้ าส�ำนึกผิดอยูใ่ กล้ ๆ เอาวะ
ผมเข้ าคณะนี ้ก็ไม่ได้ มีเป้าหมายจะจีบคนในคณะเสียหน่อย อย่างน้ อยก็มี
ผู้หญิงคณะอื่นอีกเป็ นสิบให้ ผมเลือกจีบได้ เยอะแยะ
ตุบ!
“เฮ้ ยนาย ปากกาตกว่ะ” เรี ยกก็ไม่ได้ ยินจนผมต้ องกระตุกเสื ้อไอ้ คน
ที่ไม่ยอมใส่ไทด์ให้ หนั มามองผม “ปากกานายตก”
“อ๋อ ขอบคุณนะ”
“เชี่ย... ช็อค” พอเห็นว่าไอ้ คนที่ท�ำปากกาตกเป็ นใคร ทังผมและมั
้
น
ก็ชะงักและหยุดพูดกันไปเสียดือ้ ๆ สายตาเราสองคนจ้ องมองกันอยู่พัก
ใหญ่ จนเป็ นไอ้ ช็อคที่หลบตาผมแล้ วหันหน้ าไปทางอื่น “ช็อค”
ผมเรี ยกมันอีกครัง้
“อื ้อ” มันก้ มลงมาสบตาผมอีก ครัง้ นี ้ที่สบตากันมันท�ำให้ ผมคิดถึง
จ�ำนวนปี และจ�ำนวนวันที่เราไม่ได้ เจอหน้ ากันเลย
“มองหาอะไรเหรอ”
“ที่นงั่ น่ะ”
“นัง่ นี่ดิ ข้ างๆ กู” ผมขยับตัวเองไปนัง่ เก้ าอี ้อีกตัวส่วนไอ้ ช็อคก็พยัก
หน้ าแล้ วนัง่ ลงข้ างกัน
“มึงตัวสูงขึ ้นเปล่าวะ แต่ก่อนแม่งเตี ้ยกว่ากูอีก”
“ใช่ กูร้อยแปดสิบกว่าแล้ ว”
“ท�ำไมกูต้องมาหยุดที่ร้อยเจ็ดสิบด้ วยเนี่ย เซ็งว่ะ”
“ก็เหมาะกับมึงดี” ความกวนตีนของมันไม่ได้ หายไปเหมือนจ�ำนวน
12
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ปี ที่หา่ งกันเลย
สามปี ที่ไม่เจอกัน ไม่ร้ ู ท�ำไมเวลานั่งข้ างกันแบบนีผ้ มกลับไม่ร้ ู สึก
แปลกหน้ า อาจเป็ นเพราะช่วงเวลาที่เรารู้ จกั กันมันยาวนานมากกว่าช่วง
เวลาที่ไอ้ ช็อคหายไป
วันนี ้ที่ได้ กลับมาเจอกันนอกจากนิสยั ของมันที่ดจู ะไม่เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ ว ส่วนอื่นๆ ของมันกลับดูตรงข้ ามกับความทรงจ�ำในวัยเด็กของผม
อย่างสิ ้นเชิง ทังความสู
้
งและความหล่อที่มองหน้ ามันทีไรก็นกึ อยากจะเอา
เล็บข่วนหน้ าสักทีสองที คือแม่งนอกจากจะสูงแล้ วหน้ ามึงยังหล่อขึ ้นอีก
แล้ วอย่างนี ้เวลาเดินด้ วยกันสาวก็ต้องมองมันก่อนแน่ๆ ผมคิดผิดไหมวะที่
เรี ยกให้ มนั มานัง่ ข้ างๆ
“แล้ ว ไปไงมาไงวะมาเรี ย นคณะนี ้ ไหนมึง อยากเรี ย นหมอไม่ใ ช่
เหรอ” ผมถามมัน
“ก็สอบไม่ตดิ ”
“ง่ายๆ แบบนี ้เนี่ยนะ”
“เออ กูไม่ได้ อา่ นหนังสือ”
“ไม่ได้ อา่ นหนังสือแล้ วสอบติดที่นี่ได้ ไง”
“ก็แอดมิชชันปกตินนั่ แหละ จิ ้มมัว่ ๆ แล้ วมาตกที่นี่” ผมเบ้ ปากให้
อดีตเพื่อนสนิท พูดมาได้ จิ ้มมัว่ ๆ มึงรู้ไหมว่ากูใช้ ความพยายามมากแค่ไหน
ในการสอบเข้ าที่นี่ ไม่เห็นแก่หน้ ากูก็เห็นแก่สมองและความเพียรพยายาม
ของกูมงั่ เถอะช็อค “ว่าแต่มึงเถอะเมลที่เลือกคณะนี ้ อย่าบอกนะว่าเป้า
หมายมึงยังเหมือนเดิมอ่ะ”
“เป้าหมายอะไรล่ะ”
“มีแฟนไง”
“กูมีแฟนแล้ ว” มัน่ หน้ ามากครับไอ้ เมล รู้ ตวั อีกทีก็โกหกอดีตเพื่อน
สนิทไปค�ำโต ไอ้ ช็อคมองหน้ าผมอย่างไม่คอ่ ยเชื่อ เพราะตลอดระยะเวลาที่
รู้ จกั กันมา ผู้หญิงทุกคนจะลงความเห็นเป็ นเสียงเดียวกันว่าผมน่ารักเกิน
ไปที่ จ ะคบกับ พวกเธอ แน่ น อนว่า ไอ้ ช็ อ คเป็ น หนึ่ง ในความทรงจ�ำ ที่ ยื น
ช็อคเมลเป็ นทุกอย่าง | Choco Mel Together

13

หัวเราะและสมน� ้ำหน้ าผมอยูข่ ้ างๆ ซึง่ สามปี ที่ไม่มีมนั ชีวิตผมก็ไม่ได้ ตา่ งไป
จากเดิมเท่าไหร่ เพราะงันผมจะไม่
้
มีวนั ยอมเสียหน้ าด้ วยเรื่ องบ้ าๆ อย่าง
การไม่มีแฟนเด็ดขาด
“หึ” ไอ้ ช็อคยิ ้มมุมปากแล้ วเสมองไปทางอื่น มึงคิดว่าการที่มึงหัน
มองไปทางนัน้ แล้ วกูจะไม่เห็นเหรอวะ กูเห็นนะเว้ ยว่ามึงแอบข� ำกับค�ำ
พูดกูอะ่
“ข�ำพ่อง” ผมผลักหัวมันไปที
“เด็กน้ อย”
“น้ อยอะไรล่ะ”
“มีแฟนใหม่นี่ลืมน้ องแฮนด์แฟนเก่าไปแล้ วจริ งๆ ดิ” แฮนด์ไหนวะ
ผมขมวดคิ ้วไม่เข้ าใจว่าที่มนั พูดถึงน้ องแฮนด์คือใคร จ�ำได้ วา่ โตมาจนป่ าน
นี ้ผมยังไม่เคยมีแฟนชื่อน้ องแฮนด์เลยสักคน
ไม่ดิ ต้ องบอกว่าไม่เคยมีแฟนเลยด้ วยซ� ้ำ
“แฮนด์ไหนวะ ไม่มีนะ” ไอ้ ช็อคยิ ้มอีกแล้ ว การยิ ้มร้ ายแบบนี ้ของมัน
ท�ำเอาผมเสียวสันหลังวาบไปเลย
“แน่ใจเหรอวะว่าจ�ำไม่ได้ ”
“เออ ใครวะ”
“คนนี ้ไง...” ไอ้ ช็อคพูดพร้ อมกับเลื่อนสายตาไปที่มือตัวเองแล้ วท�ำ
ท่าแปลกๆ มันก�ำมือหลวมๆ แล้ วขยับขึ ้นลงช้ าๆ
เชี ย่ ช็อค มาถึงก็เล่นกูเลยนะสาดดดดด
สมองผมวาบทันทีที่นึกภาพตัวเองกับไอ้ ช็อคตอนที่ยงั เป็ นเด็กหัว
เกรี ยนสมัยนัน้ ความคะนองของเราทังคู
้ ท่ �ำให้ มีครัง้ แรกด้ วยมือของกันและ
กัน ผมยังจ�ำความรู้สกึ นันได้
้ ดี เพราะหลังจากนันผมก็
้
จ�ำได้ แค่มือตัวเอง
พูดอี กก็เศร้ าอี ก ชี วิตกูนีม่ นั ช่างน่าสงสาร ไม่เคยมี แฟนแถมเสร็ จ
ครัง้ แรกด้วยน�้ำมื อคนอย่างไอ้ช็อค
“สามปี จากคาราเมลเป็ นอื่นเหรอวะ”
“อื่นพ่องไรช็อค”
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“หน้ าแดงว่ะเมล”
“แดงอะไรเล่า พอเลยเลิกพูดเรื่ องเก่าเถอะ”
“โอเค ไม่พดู ก็ได้ ว่าแต่แฟนมึงคนไหนวะ เป็ นใครเหรอ” ฉิบหาย
แล้ ว เอาไงดีวะเนี่ย ถ้ าโมเมตอบไปมันต้ องจับได้ แน่ๆ
“ถามเหมือนมึงจะรู้จกั ”
“ก็ถามเฉยๆ เผื่อคนแถวนี ้แม่งขี ้โม้ ”
“กูจะไปโม้ อะไร แฟนกูชื่อฝนตอนนี ้เรี ยนอยู่อกั ษร คบกันมาตังแต่
้
ม.4 แล้ ว” โทษทีนะฝนกูขอยืมชื่อมึงมาเป็ นแฟนกูสกั วันละกัน เดี๋ยวไงต้ อง
ไลน์ไปบอกมันก่อนไม่งนแม่
ั ้ งมีเอ๋อแดกแน่
“เหรอวะ”
“เออดิ ว่าแต่มงึ เถอะเป็ นไงมัง้ มีคนไหนที่คบจริ งๆ จังๆ ไหมวะ” ไอ้
ช็อคไม่เคยคบใครจริ งจังตังแต่
้ ม.ต้ น ไม่ร้ ู วา่ สามปี ที่ไม่ได้ เจอกันมันเปลี่ยน
ไปมากแค่ไหน
“ไม่ว่ะ ยังไม่เจอคนที่ถกู ใจ แต่ก็คยุ เรื่ อยๆ นะ” ที่พดู มาเหมือนจะ
กดกูกลายๆ เลยนะครับ แหม มีคนคุยเรื่ อยๆ “ว่าแต่มงึ ดัดฟั นด้ วยเหรอ”
“ใช่ น่ารักป่ ะ” ผมยิงฟั นให้ มนั ดูใกล้ ๆ ไอ้ ช็อคยิ ้มแล้ วผลักหัวผมเต็ม
แรง
“เจ็บนะ ผลักแรงไปไหมมึง”
“ก็มงึ เอาหน้ ามาใกล้ กไู ปอ่ะ”
“ท�ำไมวะ มึงแพ้ คนดัดฟั นเหรอ” ผมยิงฟั นให้ มนั อีกที ไอ้ ช็อคส่าย
หัวแล้ วยกมือขึ ้นบีบปากผม
“ไม่ได้ แพ้ อะไรทังนั
้ นอ่
้ ะ กูเห็นหน้ ามึงแล้ วคิดถึงสก๊ อยแถวบ้ าน มัน
ชอบดัดฟั นสีชมพูเหมือนมึงเลย”
“สก๊ อยบ้ านมึงดิ” ผมด่าด้ วยผลักหัวมันไปด้ วย มาหาว่าผมเป็ น
สก๊ อยได้ ไง กูไม่ใช่คนนัง่ นะเว้ ยกูเป็ นคนขับ เพราะงันได้
้ โปรดเรี ยกกูวา่ เด็ก
แว๊ นก็พอ แล้ วนี่กจู ะมาร�่ ำรี ร้ �่ ำไรอะไรเนี่ย “เออ ว่าแต่มงึ มาอยูห่ อเหรอวะ”
ผมเปลี่ยนเรื่ องคุย สมองจะได้ ไม่โฟกัสเรื่ องแว้ นกับสก๊ อยอีก
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“ใช่”
“ดีวะ่ กูก็อยากอยูห่ อบ้ าง”
“มาอยูก่ บั กูด”ิ
“ได้ เหรอ”
“ได้ ... มาไหม” น� ้ำเสียงที่ถามไม่เท่ากับสายตาที่สง่ มาให้ ผมรู้สกึ ว่า
มันแปลกมากจนต้ องรี บหัวเราะกลบเกลื่อน
“ฮ่า ฮ่า กูล้อเล่น”
“ก็ร้ ู อยู่แล้ ว” ไอ้ ช็อคยักไหล่แล้ วเอื ้อมมือมาขยี ้หัวผมจนยุ่ง แม่งยัง
เป็ นคนที่ชอบวุน่ วายกับหัวผมเหมือนเดิม
“หวัดดีๆ” เสียงทักจากด้ านหลังท�ำให้ ผมกับไอ้ ช็อคหันกลับไปมอง
พอไอ้ ช็ อ คเห็ น ว่ า ใครเป็ น คนเข้ า มาทัก มัน ก็ ถ อนหายใจออกมาอย่ า ง
เหนื่อยหน่าย “นี่แฟนมึงเหรอวะช็อค”
“เฮ้ ยไม่ใช่” ผมปฏิเสธ ส่วนไอ้ ช็อคส่ายหน้ าด้ วยท่าทางเอือมระอา
เต็มที
“อ่าวเหรอ คิดว่าใช่ซะอีก ฮ่า ฮ่า โทษทีวะ่ กูเห็นมึงสองคนแล้ วรู้สกึ
ถึงรังสีชมพูอมม่วง” ม่วงบ้ านป๊ ามันน่ะสิ
“กูชื่อบอยนะ ไอ้ นี่ชื่อไจ๋ เรี ยกสันๆ
้ ว่าไจ๋รัน จัน๋ รายยยยย ก็ได้ ”
“จัน๋ ราย พ่องมึงสิไอ้ บอย ไจ๋เฉยๆ ก็พอเถอะไม่ต้องผวนไปผวนมา”
ผมพยักหน้ าเข้ าใจในสิ่งที่ไอ้ ไจ๋ต้องการจะสื่อ เพราะแค่นี ้ในหัวผมก็ได้ ยิน
ชื่อจัน๋ รายของไอ้ ไจ๋ผวนไปผวนมาอยู่แล้ ว “แล้ วมึงชื่ออะไร รู้ จกั กับเพื่อนกู
ได้ ไงวะ มันมาจากโรงเรี ยนเดียวกับกูไม่นา่ รู้จกั ใครแถวนี ้”
“อ๋อ” ผมก�ำลังจะตอบค�ำถามไอ้ ไจ๋
“นัน่ ดิ หน้ าตาดูอินเตอร์ ขนาดนี ้ น� ้ำหน้ าอย่างไอ้ ช็อคไม่มีทางรู้ จกั
แหงๆ” แต่ก่อนที่ผมจะตอบ ไอ้ บอยก็พดู แทรกขึ ้นมาก่อน
“คือ...”
“แถมหน้ าตาแบบนี ้ นอกจากแฟนก็ไม่สามารถคิดเป็ นอื่นไกลได้
จริ งๆ” ทังไอ้
้ ไจ๋และไอ้ บอยผลัดกันพูดแทรกผมไปมาจนไม่เว้ นช่องว่างให้
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ผมได้ พดู เลยสักครัง้
“สรุปมึงสองคนอยากรู้อะไร ลิสต์รายการมาให้ กกู ็ได้ นะ จะได้ ตอบ
ทีละข้ อ” จะไม่ให้ ผมพูดออกมาได้ ไง พวกแม่งเล่นถามและพูดแทรกจนผม
ไม่ร้ ูจะเริ่ มตอบอันไหนก่อน
“ฮ่า ฮ่า โทษๆ งันเอาแค่
้
มงึ ชื่ออะไรแล้ วรู้จกั กับไอ้ ช็อคได้ ไงพอ” เป็ น
ไอ้ ไจ๋ที่เปิ ดโอกาสให้ ผมได้ เป็ นคนตอบค�ำถาม
“กูชื่อเมล”
“อ๋อออ เมลเหรอออออ” พวกมันอ๋อยาวมากจนผมท�ำหน้ างง “ต่อ
เลยครับ ต่อเลย”
“ที่กรู ้ ู จกั กับไอ้ ช็อคเพราะมันเป็ นเพื่อนข้ างบ้ านตังแต่
้ ประถมจนถึง
ม.ต้ น แต่หลังจากจบม.3 มันก็ย้ายไปเรี ยนที่อื่น”
“ที่แท้ เรื่ องมันก็เป็ นอย่างนี ้นี่เองงงงง” เพื่อนไอ้ ช็อคทังสองคนดู
้
เป็ น
คนเฟรนด์ลี่และเข้ ากับคนอื่นง่าย แถมพวกมันยังมีเรื่ องเล่าเผาไอ้ ช็อคตอน
ที่อยู่เชียงใหม่ให้ ผมฟั งอีก ซึง่ มันก็ดีนะมันท�ำให้ พวกเราทังสี
้ ่คนสนิทสนม
กันมากขึ ้น
“น้ องๆ กลุม่ นี ้ขอถ่ายรูปหน่อยสิ” มีพี่ผ้ หู ญิงกลุม่ หนึง่ เดินเข้ ามาทัก
พวกเรา ผมหันไปหากล้ องชูสองนิ ้วแล้ วยิ ้มยิงฟั นจนเห็นเหล็กดัด ส่วนไอ้
สองคนข้ างหลังท�ำท่าซารางเฮโยจนพี่ๆ เขาข�ำออกมา
“น้ องเมลขยับให้ ใกล้ น้องช็อคหน่อยสิ ไม่เข้ าเฟรมเลย” เพราะมี
ป้ายชื่อที่ห้อยคอไว้ เลยท�ำให้ พี่เขาเรี ยกชื่อพวกเราถูก
“แบบนี ้ได้ ไหมอ่ะครับ” ผมเอียงคอขยับหน้ าไปจนศีรษะจะวางอยู่
บนไหล่ไอ้ ช็อค แอบได้ ยินเสียงกรี๊ ดเบาๆ จากพวกพี่เขาด้ วย แต่ก็เหมือนจะ
ไม่มีอะไรเพราะพอผมลองเลิกคิว้ ถามพี่ๆ พวกนัน้ ก็ยิม้ แล้ วพูดขอบคุณ
เท่านัน้
“เออพวกมึง เรามาแอดเฟซบุ๊กกันก่อนดีกว่า” ไอ้ ไจ๋พูดพร้ อมกับ
หยิบโทรศัพท์มาแอดเฟซบุ๊กผม ไม่ต่างจากไอ้ บอยที่สง่ มือถือมันมาให้ ผม
แอด ส่วนไอ้ ช็อคมันไม่ได้ หยิบมือถือออกมาให้ เหตุผลว่าแบตเตอรี่ หมด
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เดี๋ยวกลับหอไปจะไปแอดต่อจากพวกไอ้ ไจ๋และไอ้ บอยเอง
“เดี๋ยวกูตงกรุ
ั ้ ๊ ปไลน์เลยละกันเวลามีอะไรจะได้ คยุ กันสะดวก ว่าแต่
มึงเรี ยนสาขาไหนวะคาราเมล”
“คอมพิวเตอร์ แต่เดี๋ยวนะมึงรู้ได้ ไงวะว่าชื่อเล่นเต็มๆ กูชื่อนี ้”
“เอ่อ... ก็ขนาดไอ้ ช็อคยังชื่อช็อคโกแลตได้ เลยนับประสาอะไรกับ
คนอย่างมึงจะชื่อคาราเมลไม่ได้ วะ ชื่อเด็กกรุงเทพฯ มันก็แนวๆ นี ้ไหมอ่ะ ดู
แบบมีตวั อักษรเยอะๆ อ่านยากๆ อะไรแบบนี ้ เมื่อกี ้ตอนกูเดินมากูยงั เห็น
คนชื่อ ส-ร-ส-ร เลย ซึง่ ตอนกูเห็นชื่อกูก็อา่ นตรงตัวนะ สอนสอนรุ่นพี่เรี ยก
แต่จริ งๆ แม่งชื่อ สอ-ระ-สอน พ่องตาย ตังชื
้ ่อลูกเอาซะกูปวดหัว”
“ฮ่า ฮ่า มันก็แบบนี ้แหละมึง สมัยนี ้เอาให้ อา่ นยากและปวดหัวเข้ า
ไว้ ก่อน คนจะได้ จ�ำได้ ” ผมพูดตอบไอ้ บอยไป “เออ ว่าแต่พวกมึงสามคนได้
อยูห่ อด้ วยกันหรื อเปล่าวะ”
“ไม่ว่ะ พวกกูแยกกันอยู่ คนละหอ คนละซอย คนละที่ คนละชัน้
จริ งๆ ถ้ าอยู่กนั คนละโลกกับพวกมันได้ กกู ็อยากให้ เป็ นแบบนัน”
้ เชี่ยบอย
แม่งกวนตีน
“คิดว่ากูอยากอยูโ่ ลกเดียวกับมึงงันเหรอบอย”
้
“แหม ใครจะไปรู้ละ่ ไจ๋ บางทีมงึ อาจจะแอบชอบกูอยูก่ ็ได้ ” มันสอง
คนด่ากันไปด่ากันมาจนผมต้ องรี บเข้ าไปเบรก
“เดี๋ยวๆ พวกมึงใจเย็น สรุปคืออยูก่ นั คนละหอ”
“ถูกต้ อง” ทังไอ้
้ บอยและไอ้ ไจ๋หนั มาตอบผมพร้ อมกัน
“ท�ำไมไม่อยู่ด้วยกันวะ จะได้ หารค่าเช่าหอ ประหยัดไปตังหลาย
้
บาท”
“เฮ้ ยเมล บ้ านกูมีตงั ค์วะ่ เพื่อน” เออ กูร้ ู ดูจากหนังหน้ ามึงก็เดาออก
แต่ไม่ต้องใช้ สายตาด่ากูขนาดนันก็
้ ได้ ไหม กลัวแล้ ว “แต่สาเหตุหลักๆ ที่กู
ไม่อยากอยูก่ บั พวกมัน เพราะกูคงรับไม่ได้ ถ้าไอ้ ไจ๋หรื อไอ้ ช็อคพาสาวมาซัม่
ที่ห้องจนกูต้องระหกระเหินไปอยูท่ ี่อื่น”
“อ่าฮะ” ผมพยักหน้ าเข้ าใจ ถึงแม้ ในใจลึกๆ จะอยากข�ำกับค�ำพูด
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และท่าทางของไอ้ บอยมากแค่ไหนก็ตาม
“แหมมม ท�ำเป็ นพูดนะครับคุณบอย ทังๆ
้ ที่มงึ เป็ นตัวตังตั
้ วตีเรื่ อง
แยกหอเพื่อพาสาวมาซัม่ ไม่ใช่เหรอครับ มันนัน่ แหละเมลที่บอกว่าถ้ ามีสาว
ก็อยากจะส่วนตัวนัน่ นี่” ผมหัวเราะกับค�ำพูดไอ้ ไจ๋แล้ วหันไปมองหน้ าคนที่
นัง่ อยูข่ ้ างๆ
“ว่า” มันถามหลังจากที่ผมมองมันอยูส่ กั พัก
“นิสยั มึงกับเพื่อนเหมือนกันจังเลยนะ”
“ไม่เหมือนนะ กูไม่ได้ คิดจะพาใครมาท�ำอะไร กูแค่ต้องการความ
สงบ”
“ถ้ าอย่างนันก็
้ นา่ จะไปอยูว่ ดั นะครับ”
“เออว่ะ ความคิดดี” สุดท้ ายวันรายงานตัววันแรกก็จบลงด้ วยการที่
ผมมีเพื่อนในกลุ่มเพิ่มมาอีกสามคน คือไอ้ บอย ไอ้ ไจ๋และอดีตเพื่อนสนิท
อย่างไอ้ ช็อค
มันก็สนุกดีนะ ได้ เจอเพื่อนที่เคยสนิทแถมเพื่อนใหม่ก็ดทู ่าจะเข้ า
กันได้ งา่ ยๆ
ติ๊ ง...!
Choc Teeran ได้ส่งค�ำขอเป็ นเพือ่ นกับคุณ
ผมกดรั บ เพื่ อ นทัน ที ที่ ไ อ้ ช็ อ คแอดมา ไม่ ลื ม ที่ จ ะเข้ า ไปส่อ งเฟซ
บุ๊กมันด้ วย อยากรู้วา่ ช่วงเวลาสามปี ที่ไม่เจอหน้ ากันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ไปหรื อเปล่า
ติ๊ ง
ติ๊ ง
ติ๊ ง
แต่ก่อนที่ผมจะได้ ดอู ะไร เสียงแจ้ งเตือนจากเฟซก็ดงั ขึ ้นถี่ๆ สาเหตุ
มาจากไอ้ ช็อคที่ก�ำลังไล่กดไลก์อลั บัมรู
้ ปผมอยู่
Mel Worawut ปั๊มไลก์ไงสัด กดไรนักหนาวะ เครื ่องมันเด้งเว้ยช็อค
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กับ Choc Teeran
ไม่ดา่ ในไลน์กลุม่ ด้ วย โพสต์หน้ าเฟซบุ๊กแม่งเลย
Choc Teeran โทษๆ เห็นน่ารักดีเลยไลก์
JaiJai F5 ฮิ้ ววววววววววววววว กูว่ามันจะเป็ นต�ำนาน
บอย ปะยาง เขากลับมาแล้วครับผม
Itipat Prumin คนนีเ้ หรอวะ
Droddeaw เฮ้ยยย แจ่มแมวมากไอ้สดั
ไอ้ บอยกับไอ้ ไจ๋อ่ะผมรู้ จกั แต่คนอื่นๆ นี่ดิ ใครวะ ท�ำไมจู่ๆ เข้ ามา
แซ็วผมเหมือนรู้จกั กันซะอย่างนัน้
Choc Teeran พวกมึงพอเลย เพือ่ นกูไอ้สดั
Itipat Prumin อ่าวเหรอ เห็นน่ารักคิ ดว่าได้ทอมแถวไหนมาาาาา
Choc Teeran ทอมที ม่ ึงว่าป่ านนี ค้ งนอนทึ้งหัวอยู่บนเตี ยงเพราะ
เห็นข้อความทีบ่ อกว่าตัวเองเหมื อนทอมเรี ยบร้อย 555
Mel Worawut ทอมพ่องงง
Tum korakot เกรี ้ยวกราดไปอีกกกกก
Tonson กูชอบๆๆๆ
Choc Teeran +1 *สติ กเกอร์ ชีข้ ึ้นข้างบน*
บอย ปะยาง 555555555555555 นีม่ นั ช็อคคนจริ ง
ผมหัว เราะกับ มุก แซ็ ว ไปแซ็ ว กลับ ของเพื่ อ นๆ มัน ในเฟซบุ๊ก ดู
ท่าทางแต่ละคนก็นา่ จะสนิทกันดี
จริ งๆ ถ้ านับช่วงที่หายไปสามปี ผมกับไอ้ ช็อคเรารู้ จกั กันมาจะสิบ
สองปี แล้ ว ช่วงเวลายาวนานขนาดนัน้ ผมคงปฏิเสธความจริ งเรื่ องที่ช็อค
เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไม่ได้ แต่ก็อย่างว่าสามปี ที่เราสองคนไม่เจอกัน
ต่างคนก็ต้องต่างมีเพื่อนใหม่ ไอ้ ช็อคดูสนิทกับพวกเพื่อนๆ ผมเองก็มีเพื่อน
ใหม่ที่สนิทด้ วยไม่น้อย ทังๆ
้ ที่ก็เป็ นเรื่ องปกติ แต่ไม่ร้ ู ท�ำไมผมถึงกลับรู้ สกึ
อิจฉาเพื่อนไอ้ ช็อคอยูน่ ิดๆ
20
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ตอนที่ 1

แมวสีขาวออกเทาขนฟู
Noffon :: มึงอยูไ่ หนวะหมวย
Caramel :: ถึงบ้ านแล้ ว และกราบขอร้ องเพื่อนอีกรอบเลิกเรี ยกกู
ว่าหมวยเถอะ
Temp :: ท�ำไมวะหมอย ชื่อนี่เหมาะกับมึงดีออก
อีกแล้ ว

พูดไม่ทนั ขาดค�ำพวกแม่งก็เปลี่ยนจาก ว.แหวน เป็ น อ.อ่าง ให้ ผม

Temp :: หมงย*
Temp :: หมวน**
Caramel :: เชี่ยเทมมมมม พอเถอะเรี ยกกูวา่ เมลเหมือนเดิมได้ ไหม
วะกูขอร้ อง *สติกเกอร์ ก้มลงกราบ*
Temp :: โทษๆ ก็กไู ม่ได้ ตงใจพิ
ั ้ มพ์
อันหลังอ่ะพอรู้ ว่าไม่ได้ ตัง้ ใจพิ มพ์ แต่อันแรกอ่ะกูว่าน่าจะไม่ใช่
เพราะตัวอักษร อ.อ่าง กับ ว.แหวน มันอยูก่ นั คนละที่ขนาดนัน้ มีแต่คนโง่
เท่านันแหละที
้
่ดไู ม่ออก แถมปกติไอ้ เทมก็ไม่ได้ เรี ยกผมว่าหมวยเหมือนที่
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ไอ้ ฝนเรี ยกด้ วย
Noffon :: เออๆ ไม่เรี ยก แต่กมู ีเรื่ องจะถามมึง
Caramel :: ก่อนที่มงึ จะถามกู กูขอคุยกับมึงก่อนได้ ไหมวะ พอดีวา่
กูมีเรื่ องจะรบกวนมึงว่ะฝน
เรื่ อ งเดี ย วที่ จ ะรบกวนก็ ค งเป็ น เรื่ อ งที่ จ ะขอให้ ฝ นช่ ว ยเป็ น แฟน
ปลอมๆ เพื่อหลอกไอ้ ช็อคให้ หน่อย เพราะเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องเดียวที่ผมจะไม่
ยอมให้ ตวั เองอับอายขายขี ้หน้ าเด็ดขาด
Noffon :: เดี๋ยวเมล กูขอเรื่ องกูก่อน *แค็บหน้ าจอเพจคณะวิศวะ*
Noffon :: คนนี ้ใครวะมึงงงงง เพื่อนใหม่มงึ เหรอ?? หล่อมากกกกก
Caramel :: เพื่อนกูเอง
Caramel :: มึงชอบเหรอวะ จะให้ กตู ดิ ต่อให้ ไหมล่ะ
ตอนที่ถามไอ้ ฝนไปไม่ร้ ูวา่ ผมคิดไปเองไหม แต่ร้ ูสกึ ว่าใจผมมันกระ
ตุกนิดๆ
Noffon :: *สติกเกอร์ แสยะยิ ้ม*
Caramel :: มันชื่อช็อค ตอนนี ้กูยงั ไม่มีเบอร์ มนั หรอกมีแค่เฟซบุ๊ก
Temp :: ช็อค??
Temp :: เดี๋ยวนะ ใช่ไอ้ ช็อคโกแลตที่มงึ เคยเล่าไหมวะ เพื่อนสมัย
ม.ต้ นอะไรนัน่
Caramel :: ใช่มนั นัน่ แหละ
Noffon :: กรี๊ ดแรงงง คนนี ้ใช่ไหมที่เป็ นคูจ่ ิ ้นกับมึงตอนม.ต้ น
Caramel :: เออ
Noffon :: งันมึ
้ งไม่ต้องมาแนะน�ำเขาให้ กหู รอกค่ะ ไม่อยากแย่งงงง
อิอิ
Caramel :: อิอิอะไรของมึงล่ะ แค่ตอนม.ต้ นโดนจับยัดให้ คกู่ บั มัน
จนไม่มีแฟนและกลายมาเป็ นปมกูทุกวันนี ้ มึงจ�ำไม่ได้ เหรอ กูเคยเล่าให้
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พวกมึงฟั งแล้ วนะ
เพราะนอกจากจะโดนสาวปฏิเสธเรื่ องที่น่ารักกว่าและเตี ้ยไปแล้ ว
ช่วงตอนม.ต้ นผมก็โดนปฏิเสธด้ วยข้ อหาเป็ นแฟนกับไอ้ ช็อคเหมือนกัน
Noffon :: จ�ำได้ มึงเล่าให้ กฟู ั งเป็ นสิบรอบแล้ วค่ะ
Caramel :: นัน่ แหละ และกูก็ไม่อยากให้ ประวัติศาสตร์ ซ� ้ำรอย กู
เลยบอกมันไปว่ากูมีแฟนแล้ ว
Temp :: ไม่อยากให้ ประวัตซิ � ้ำรอยหรื ออยากบลัฟมันกันแน่
Caramel :: ก็ทงสองอย่
ั้
างนัน่ แหละ
Temp :: อ๋อออออ แล้ วเดี๋ยวนะ มึงมีแฟน? ขอโทษที่ถามเพื่อนนะ
ครับ แต่วา่ แฟนมึงนี่ใครเหรอ??
Temp :: ไปมีแฟนตังแต่
้ เมื่อไหร่ แฟนในจินตนาการมันนับไม่ได้
หรอกนะเมล
ความกวนตีนของไอ้ เทมที่ตอบกลับมาเหมือนมีเสียงเย้ ยหยันส่ง
ผ่านตัวหนังสือกระแทกเข้ าตาทะลุมาที่หวั ใจผมเลยแม่ง นี่ถ้าผมวาร์ ปไป
เขกกะโหลกมันได้ ผมวาร์ ปไปแล้ ว
Caramel :: แฟนกูก็... ไอ้ ฝนไง ตอนนี ้มึงเป็ นแฟนกูนะฝน
หลังจากที่ผมพูดเสร็ จไอ้ ฝนก็สาดสติกเกอร์ ดา่ ผมยับ ไม่ตา่ งจากไอ้
เทมที่สง่ สติกเกอร์ หวั เราะและสมน� ้ำหน้ ามาให้ อย่างต่อเนื่อง คือแม่งผมไม่
เข้ าใจอ่ะ กูมนั น่าทุเรศมากเลยเหรอท�ำไมการที่กมู ีแฟนมันถึงดูน่าข�ำและ
น่าหัวเราะขนาดนี ้วะ เชี่ยฝนอีกคน กูเป็ นแฟนกับมึงมันแย่ตรงไหนนนนน
Noffon :: กูจกั มิยอมเป็ นแฟนกับคนตัวเตี ้ยอย่างมึงหรอกนะ
Caramel :: กูสงู 170 นะ เตี ้ยเหรอวะไม่หรอก
Noffon :: แต่อิดอก กูสงู 173 มากกว่ามึงตัง้ 3 เซนค่า เพราะงันกู
้ ไม่
ขอยุง่ เรื่ องนี ้
Caramel :: ฝนนนนน ช่วยกูเถอะนะ เป็ นแฟนกับกูสกั เดือนแล้ วให้
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กูบอกเลิกมึงก็ได้
Noffon :: น� ้ำหน้ าอย่างมึงเนี่ยนะเป็ นคนบอกเลิกกู มัน่ หน้ ามากกก
Caramel :: ฮือออออ ช่วยเค้ าหน่อยดิ เป็ นแฟนเค้ านะ จะให้ กทู �ำ
อะไรหรื อซื ้ออะไรแลกกับเงื่อนไขเป็ นแฟนกันก็ได้
ไอ้ ฝนเงียบอยู่นานมันไม่ได้ ตอบอะไรกลับมาไอ้ เทมเองก็คงรอดู
สถานการณ์ ว่าไอ้ ฝนจะเอายังไงต่อ ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าตัวเองคงหมด
ความหวังนัง่ น� ้ำตาริ นไปแล้ วแต่จู่ๆ ความหวังก็ถูกจุดด้ วยคนๆ เดิมที่ผม
ร้ องขอ
Noffon :: เอออออ ช่วยก็ชว่ ย แต่เรื่ องจะให้ มงึ ตอบแทนกูด้วยเรื่ อง
อะไรนัน้ เดี๋ยวขอกูไปคิดดูก่อน
Caramel :: ได้ ๆ ขอบคุณมึงมากๆ นะฝน
Noffon :: ไม่ต้องขอบคุณหรอกเพื่อน เพราะข้ อแลกเปลี่ยนที่กยู งั
คิดไม่ออกมันต้ องคุ้มกับสิง่ ที่มงึ ขอมาแน่นอน
ไอ้ ฝน เพื่อนสนิทสมัยม.ปลายของผมคนนี ้มันเรี ยนคณะอักษรศาตร์
สาเหตุที่เลือกเรี ยนคณะนี ้ทังๆ
้ ที่คะแนนระดับมันสามารถสอบเข้ าแพทย์ได้
สบายๆ ก็เพราะมันชอบแต่งนิยาย และนิยายที่มนั แต่งก็เป็ นนิยายแนวชาย
รั กชายด้ วย ผมกับไอ้ เทมเคยถูกเอาชื่อไปเป็ นตัวละครในเรื่ องที่มันแต่ง
เยอะมาก ซึง่ แน่นอนว่ามันไม่ได้ แคร์ เสียงคัดค้ านทังจากผมและไอ้
้
เทมเท่า
ไหร่
ส่วนไอ้ เทมเพื่อนสนิทอีกคนเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ อยู่
มหา’ลัยเดียวกันกับผมและไอ้ ฝน พวกเราเป็ นเพื่อนสนิทที่ดูไม่น่าจะมา
สนิทกันได้
จริ งๆ ไอ้ ฝนมันไม่ได้ อยากมาสนิทกับผมและไอ้ เทมหรอก แต่ที่ผม
กับไอ้ เทมมารู้ จักกับมันก็เพราะจับพลัดจับผลูไปลอกข้ อสอบไอ้ ฝนแล้ ว
อาจารย์จบั ได้ สุดท้ ายผมกับไอ้ เทมก็กงึ่ ๆ ว่าเป็ นเบ้ ไอ้ ฝนอยูน่ ิดๆ นัน่ แหละ
เพราะต้ องให้ มนั ช่วยติวนัน่ ติวนี่ให้ ตลอด ที่สอบได้ สว่ นเล็กๆ ส่วนหนึง่ ก็มา
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จากการด่าแล้ วด่าอีกของมันด้ วย
แกร๊ ก แกร๊ ก
ไม่ต้องเดาก็ร้ ูวา่ ใครมาเกาประตู
แกร๊ ก แกร๊ ก
เมี ย้ ววววว
พอมันร้ องออกมา ผมก็ต้องเดินมาเปิ ดประตูให้ แมวตัวอ้ วนสีขาว
อมเทาเดินนวยนาดมานอนบนเตียง เดี๋ยวนีไ้ อ้ อ้วนตรงหน้ าชักจะท�ำตัว
เหมือนเจ้ าของบ้ านเข้ าไปทุกที
ไอ้ เชลแมวตัวอ้ วนที่ผมก�ำลังพูดถึง มันมาอยู่กับผมได้ สามปี กว่า
แล้ ว ผมจ�ำวันที่แน่นอนไม่ได้ วา่ นานเท่าไหร่ แต่จ�ำได้ คร่าวๆ ว่าไอ้ เชลมาอยู่
กับผมก่อนที่ไอ้ ช็อคจะย้ ายบ้ านเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านัน้
มันเอาไอ้ เชลมาให้ ผมในคืนหลังจากที่กุหลาบโดนรถชนตาย ไอ้
ช็อคอุ้มแมวสีขาวอมเทาตัวหนึ่งมาให้ ผมทังๆ
้ ที่ข้างนอกฝนตกหนัก มือ
หนึ่งอุ้มลูกแมวเพิ่งเกิด ส่วนอีกมือถื อร่ ม ผมถามมันว่าเอามาท�ำไม ไม่
อยากเลี ้ยงแล้ ว ผมเบื่อการสูญเสีย รับไม่ได้ ที่ตวั เองต้ องร้ องไห้ อีก แต่วนั นัน้
ก็เป็ นมันอีกนั่นแหละที่ยกมือขึน้ จับหัวผมพร้ อมกับบอกว่าความตายมัน
เป็ นเรื่ องธรรมชาติ การท�ำให้ คนอยูม่ ีความสุขต่างหากถึงจะเป็ นเรื่ องที่ควร
ท�ำ
สิบสองปี ที่ผมรู้จกั กับไอ้ ช็อค ไม่แปลกหรอกที่จะมีความทรงจ�ำร่วม
กับมันมากมายขนาดนี ้
“เชลมานี่ ” ไอ้ เชลมันเป็ นแมวดือ้ มันไม่เชื่ อฟั งผมเท่าไหร่ หรอก
เพราะสิ่งที่มนั ท�ำกับผมตอนนี ้คือปรายตาหันมามองผมแล้ วก็มดุ ตัวเข้ าไป
ในผ้ าห่มเหมือนเดิม “แล้ วก็มาพึง่ ใบบุญกูเหลือเกินนะไอ้ เชล”
ผมเตะเบาๆ ไปที่ไอ้ เชลหนึง่ ที มันร้ องออกมาแล้ วหันมาเล่นกับเท้ า
ผม จูๆ่ ผมก็มีความคิดที่อยากอัปคลิปไอ้ เชลลงเฟซบุ๊กเฉยเลย ทังๆ
้ ที่ปกติ
ไม่เคยอัปคลิปมันลงเลยสักครัง้
Mel Worawut แมวโง่ไงจะอะไรล่ะ *แนบคลิป*
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Temp ร้อยวันพันปี ไม่เคยอัปคลิ ปแมวลงเฟซบุ๊ก วันนีเ้ ป็ นไรจู่ๆ มา
อัปคลิ ปวะ
Mel Worawut ก็อยากอัปไงท�ำไมวะ มึงมี ปัญหาเหรอเทมมม
Temp ใครจะกล้ามี ปัญหากับมึงครับเมล
Choc Teeran คิ ดถึงว่ะ
บอย ปะยาง ไปคอมเมนต์แมวเขาว่าคิ ดถึง มึงรู้จกั แมวไอ้เมลงัน้
เหรอช็อคคคคค
JaiJai F5 นัน่ ดิ รู้จกั แมวเขาได้ไง หรื อถ้ารู้จกั จริ งๆ แน่ใจเหรอวะว่า
คิ ดถึงแมววววว
พอเห็นคอมเมนต์ไอ้ ช็อค ผมก็ร้ ู ได้ ทนั ทีเลยว่าเจ้ าตัวน่าจะคิดถึงไอ้
เชลแน่ๆ ผมเลยขยับหันหัวมานอนที่ปลายเตียงตรงที่ไอ้ เชลนอนเล่นอยู่
วางหน้ าตัวเองไว้ ใกล้ กบั ไอ้ เชลแมวสีขาวอมเทาให้ มากที่สดุ
“เชลมองกล้ องหน่อยดิ พ่อมึงคิดถึงอ่ะ” ผมดันหน้ าไอ้ แมวให้ หนั มา
ที่กล้ องหน้ า ส่วนหน้ าผมจมลงในผ้ าห่มสีขาวเกิ นครึ่ งก่อนจะขยับนอน
หงายแล้ วอัปรูปเข้ าไปใต้ คอมเมนต์ของไอ้ ช็อคที่ตอบว่าคิดถึงเมื่อกี ้
รู ป*

Mel Worawut คิ ดถึงเราเหรอช็อค *สติ กเกอร์ ลิงปิ ดหน้า* *แนบ

ผมรอดูวา่ จะมีคอมเมนต์อะไรตอบกลับจากไอ้ ช็อคไหมและก็ไม่ถึง
ห้ าวินาทีด้วยซ� ้ำ ไอ้ ช็อคก็มาตอบ
Choc Teeran มากๆ เลยครับ คิ ดถึงจัง
ผมมุดหน้ าเข้ าไปในผ้ าห่มมากขึ ้นไม่ร้ ู เหมือนกันว่าท�ำไมตัวเองถึง
หน้ าร้ อนแบบนี ้ ทังๆ
้ ที่ไอ้ ช็อคน่าจะหมายถึงไอ้ เชลมากกว่า
บอย ปะยาง นีม่ นั โมเมนนนนนต์
Temp ท�ำไมรู้สึกเขิ นแปลกๆ
บอย ปะยาง +1 ให้คอมเมนต์ บนครับ 555555555 เขิ นแบบมี
26
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ความนัยๆ
แล้ วหลังจากนัน้ พวกมันทัง้ สองคนก็ จับมื อกันแซ็วผมกับไอ้ ช็อค
ทังๆ
้ ที่แม่งไม่ร้ ู จกั กันมาก่อน ไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่ องแซ็วและความปาก
หมาสามารถท�ำให้ คนเป็ นเพื่อนกันง่ายดายขนาดนี ้ แต่ผมก็ยงั ไม่ได้ ตอบ
อะไรไอ้ ช็อคกลับไปนะแค่กดถูกใจคอมเมนต์ที่มนั มาตอบกลับมาเฉยๆ
JaiJai F5 เดีย๋ วนะ จากการดูรูปแล้ว กูเห็นปลอกคอไอ้เชลมันพิ มพ์
ชื อ่ ว่า ChelMoc ป่ ะวะ
บอย ปะยาง เชี ่ยจ๋ ายยยยย ตาดี สดั กูย้อนกลับไปดูแล้วก็ เจอ
อย่ างที ่มึงพูดจริ งๆ ว่ะ เพราะงัน้ ถ้ามันอ่ านว่า เชลม็ อคนัน่ ก็ แปลว่า...
กรี ๊ ด ดด ไม่ เ อา ไม่ อ ยากผวนเลยค่ ะ เขิ น จนหน้า ตึ ง ไปหมดแล้ว วววว
โมเมนนนต์
หลังจากนันผมก็
้
กดปิ ดเฟซบุ๊กหนีทนั ที เพราะไม่ใช่แค่ไอ้ บอย ไอ้ ไจ๋
หรื อไอ้ เทมที่มาคอมเมนต์ +1กันเท่านัน้ ยังมีเพื่อนไอ้ ช็อคที่แห่มาจากไหน
ไม่ร้ ูมากดไลก์และ +1กันระนาว คือพวกมึงจะแซ็วอะไรวะมันก็แค่ชื่ออ่ะ ชื่อ
ที่ผมกับไอ้ ช็อคตังด้
้ วยกันเฉยๆ
จ�ำได้ วา่ ตอนนันมั
้ นคิดไม่ออกนี่หว่าว่าจะตังว่
้ าอะไร
มันเลยได้ ชื่อนี ้มาแบบงงๆ
‘มึงตัง้ ชื อ่ ดิ เมล’
‘มะลิ ไหม คล้ายๆ ไอ้กหุ ลาบทีต่ ายไปเลย’
‘ท�ำไมเวลาตัง้ ชื อ่ อะไรสักอย่างมึงถึงตัง้ ได้ห่วยบรมขนาดนีว้ ะ’
‘เอางี ไ้ หมไหนๆ มันก็เป็ นแมวกู’ ไอ้ ช็อคพูดออกมาได้ ไงทังๆ
้ ที่มนั
ยกให้ ผมแล้ ว
‘มัว่ ไอ้สดั แมวกูดิ มึงยกให้กูแล้วนะช็อค’
‘เออ แมวมึ งแต่ก็เป็ นแมวกูด้วย เพราะงัน้ ต้องตัง้ ชื ่อที ่มีส่วนผสม
ของกูนิดนึง’
‘แลตเหรอ เฮ้ยตลกอ่ะ เรี ยกไปเรี ยกมากลายเป็ นแรดนีไ่ ปใหญ่เลย
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นะช็อค’
‘มึงนีม่ นั …’
‘อ้าาา อย่าขยี ้หวั ดิ วะเสี ยทรงหมด สรุ ปจะเอาไงชื ่อไรดี มี ชื่อมึ ง
ผสมคนเดี ยวกูไม่โอเคนะ ต้องมี ชือ่ กูดว้ ยบวกๆ ไปเลยแต่ไม่เอาคาหรื อรา
อะไรนะมันแปลกๆ ’
‘งัน้ ... เอาชื อ่ นีไ้ หม’
‘ชื อ่ ??’
‘เชลม็อค’
‘เชลม็อค? ชื อ่ ตลกอ่ะ มึงคิ ดได้แค่นีเ้ หรอ โง่ๆ อย่างกูยงั คิ ดได้ดีกว่า
นี ้ สมองอัจฉริ ยะของมึงโดนปลวกแดกไปแล้วเหรอช็อค ท�ำไมกลวงงี ้ โอ๊ยย
เจ็ บ ’ แม่งกูแค่ออกความเห็น มึงถึงกับต้ องดึงแก้ มกูจนยื ดขนาดนี เ้ ลย
เหรอวะ
‘ก็ดูปากมึงดิ พูดมาก ปากหมา’
‘ก็มึงคิ ดชื อ่ ตลก’
‘ไม่ตลกเถอะ เพราะชื ่อเชลม็อคมันเกิ ดจากเมลบวกกับช็อคกลาย
เป็ นเชลม็อค แต่เวลาเรี ยกเราก็เรี ยกแค่ไอ้เชลก็พอ ส่วนชื อ่ เต็มเดีย๋ วพรุ่งนี ้
เราไปท�ำป้ายปลอกคอมันแทน’
คิดไปคิดมาผมก็ว่าชื่อนี ้มันก็เท่ไปอีกแบบ สุดท้ ายเช้ าวันถัดมาผม
กับมันไปท�ำปลอกคอและสัง่ ท�ำป้ายชื่อให้ ไอ้ เชลโดยสลักใส่ป้ายเป็ นตัว
อักษรภาษาอังกฤษว่า ChelMoc
ซึ่งเรื่ องราวมันก็มีแค่นีไ้ ม่เห็นจะมีโมเมนต์น่าแซ็วอย่างที่พวกมัน
ก�ำลังแซ็วตรงไหน
มากๆ เลยครับ คิ ดถึงจัง
แล้ วผมเป็ นบ้ าอะไรอีก ท�ำไมต้ องวนไปคิดถึงคอมเมนต์ไอ้ ช็อคอีก
รอบด้ วยเนี่ย พอเลยไอ้ เมลเลิกคิดได้ แล้ ว
ผมขยี ้หัวตัวเองสองสามทีแล้ วค่อยไปเปลี่ยนชุด ก่อนจะเดินลงมา
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ด้ านล่าง
บ้ านหลังใหญ่หลังนี ้ดูจะเงียบเหงาเกินไป เมื่อเทียบกับจ�ำนวนคน
หนึ่งคนกับแมวหนึ่งตัว โดยปกติบ้านหลังนีผ้ มก็อยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่
เพราะป๊ ากับม๊ าเขาท�ำงานที่กระทรวงต่างประเทศ จ�ำเป็ นจะต้ องไปนัน่ มานี่
บ่อยๆ แรกๆ ผมก็เห่อไปกับพวกเขานัน่ แหละ แต่ช่วงหลังๆ มาก็เริ่ มรู้ สกึ
เอียนแถมขี ้เกียจด้ วย เลยเลือกที่จะนอนเล่นอยูบ่ ้ านมากกว่า
ส่วนพี่ชายผม เฮียชิพ ตอนนี ้มันแต่งงานและย้ ายไปเปิ ดร้ านอาหาร
กับแฟนมันที่กระบี่ นานๆ ทีถึงจะแวะขึ ้นมาที่นี่บ้าง ซึง่ ปกติตอนที่เฮียชิพ
เรี ยนมหา’ลัยมันก็ไม่ค่อยได้ กลับบ้ านอยู่แล้ ว บ้ านนีเ้ ลยเป็ นผมที่อยู่คน
เดียวมาตลอด แต่เมื่อสามปี ก่อนมันก็ไม่ได้ เหงาขนาดนี ้หรอก เพราะตอน
นันผมยั
้
งมีเพื่อนสนิทและครอบครัวข้ างบ้ านคอยดูแลอยูต่ ลอด จนวันหนึง่
ที่ไอ้ ช็อคและครอบครัวเขาย้ ายออกไป ผมเลยจ�ำเป็ นจะต้ องอยูค่ นเดียวให้
ได้
ช่วงแรกๆ ที่ไม่มีไอ้ ช็อค ผมยอมรับแบบไม่อายว่ามันโคตรเหงา แต่
พอนานๆ ไปผมก็คิดได้ วา่ คนเรามันก็ต้องก้ าวไปข้ างหน้ า ไม่มีใครจะมาอยู่
ข้ างผมได้ ตลอดชีวิต
ป๊ า ม๊ า เฮียชิพหรื อแม้ แต่ไอ้ ช็อค
ไม่วา่ ใครก็ต้องมีทางเดินเป็ นของตัวเองทังนั
้ น้
พอคิดได้ แบบนัน้ มันก็เลยพอท�ำใจขึน้ มาได้ บ้าง แถมยังมีไอ้ เชล
คอยอยูเ่ ป็ นเพื่อนด้ วยมันเลยคลายความเหงาไปได้ มากทีเดียว
ดีแค่ไหนแล้ วที่คนอย่างผมไม่ใช่เด็กมีปัญหา อาจเพราะผมรู้ ว่าถ้ า
ผมท�ำแบบนันคนที
้
่เสียใจที่สดุ ก็คือครอบครัวผมเอง ผมเลยเลือกที่จะเอา
เงินที่พวกเขาให้ ไปซื ้อความสุขอย่างเช่นกล้ องตัวโปรด ดูคอนเสิร์ต ไปเที่ยว
ต่างจังหวัดกับพวกไอ้ ฝนและไอ้ เทมบ้ าง แล้ วพอเวลาที่ป๊าม๊ าหรื อเฮียชิพ
มา ผมก็จะซึมซับความรู้สกึ อบอุน่ นันเพื
้ ่อกักตุนเอามาใช้ เวลาที่พวกเขาไม่
อยูท่ ีละน้ อย
เมี ย้ ววว
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ไอ้ เชลเดินตามผมเข้ ามาในห้ องครัว ผมหยิบอาหารเซเว่นออกมา
จากตู้แล้ วยัดเข้ าไปในไมโครเวฟ
เมี ย้ ววว
“รู้ แล้ ว ๆ ก� ำ ลัง จะเทให้ เ ดี๋ ย วนี แ้ หละครั บ ลูก พี่ ” ผมเดิ น ไปหยิ บ
อาหารแมวมาเทให้ ไอ้ เชลกิน ไม่ลืมที่จะเคาะหัวมันด้ วยความหมัน่ ไส้ ไป
หนึง่ ที
ติ๊ ง
เสียงไลน์ดงั ขึ ้นอีกครัง้
ผมเปิ ดเข้ าไปดูปรากฏว่าไอ้ ช็อคมันแอดไลน์ผมมาแล้ ว
Chocolate :: เมล มึงซื ้อชุดนักศึกษายัง
ผมส่งสติกเกอร์ ว่ายังไปให้ ไอ้ ช็อคก่อนจะเดินไปหยิบข้ าวที่เวฟมา
เทใส่จานแล้ วเดินมาหน้ าทีวี

นะ

Chocolate :: ถ้ างันพรุ
้ ่งนี ้ไปสยามด้ วยกันไหม
Chocolate :: เดี๋ยวกูไปรับ
Caramel :: มึงมีรถเหรอ
Chocolate :: ใช่ กูเอามาด้ วย
Caramel :: ไม่เอาอ่ะ
Chocolate :: อ่าว ท�ำไมอ่ะ
Caramel :: นัง่ รถไฟฟ้าไปละกัน เดี๋ยวมึงเอารถมาจอดไว้ ที่บ้านกู

ไอ้ ช็อคส่งสติกเกอร์ ตกลงกลับมาหาผมไม่นาน ความรู้ สึกอุ่นวาบ
บางอย่างก็เกิ ดขึน้ ในหัวใจผมทันที อาจเพราะไอ้ ช็อคยังคงเป็ นตัวแทน
ความอบอุ่นที่คอยโอบกอดผมไว้ เหมือนเดิม... เหมือนอย่างที่มนั เคยเป็ น
มา
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ตอนที่ 2
ความหลัง

ในความฝั นเหมือนผมก�ำลังจมน� ้ำ มีน� ้ำเข้ ามาทุกที่จากช่องประตู
หน้ าต่าง มันค่อยๆ เพิ่มระดับความสูงของน� ้ำขึ ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ตอนนี ้
ความสูงของมันท่วมหัวผม
ผมเริ่ มหายใจไม่ออก ไม่มีแม้ แต่อากาศจะเข้ ามาในปอดเลยด้ วยซ� ้ำ
“หึห”ึ เดี๋ยวนะถ้ าผมก�ำลังจะจมน� ้ำแล้ วไอ้ เสียงหัวเราะกวนตีนที่ดงั
เมื่อกี ้คืออะไร น� ้ำเสียงแม่งเหมือนคนที่ผมรู้จกั เลย “เมล...”
มันเรี ยกชื อ่ ผมได้ดว้ ย
“เมล... ตื่นไหม”
“...”
“เมล!!!”
“เฮื อกกก แฮ่ก แฮ่ก” ผมสะดุ้งตื่น หอบหายใจเข้ าปอดราวกับ
เป็ นการหายใจครัง้ สุดท้ ายในชีวิต
“ไง” พอเริ่ มมีสติ ภาพที่เห็นตรงหน้ าก็เริ่ มชัดเจนขึ ้น ไอ้ ช็อคก�ำลังนัง่
ขัดสมาธิอยูก่ บั พื ้น บนตักมันมีไอ้ เชลคลอเคลียอยู่ ส่วนหน้ าหล่อๆ ของมัน
ก็วางอยูบ่ นเตียงใกล้ กบั หน้ าผม “อรุณสวัสดิ์”
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“เออ อรุ ณสวัสดิ์” พอรู้ ตวั ว่าระยะห่างระหว่างหน้ าผมกับหน้ ามัน
ใกล้ กนั ขนาดที่สายตาเกือบจะโฟกัสไม่ได้ ผมก็คอ่ ยๆ ขยับถอยหลังออกมา
“กูฝันว่ากูจมน� ้ำ”
“เหรอ” น� ้ำเสียงมันดูตลกกับสิง่ ที่ผมฝัน
“มึงข�ำเหรอช็อค มึงรู้ไหมว่ากูเกือบตาย”
“อืมมม” ยังกล้ ามาท�ำหน้ ากวนตีนใส่กอู ีก ผมขมวดคิ ้วมองหน้ าไอ้
คนที่ยงั ไม่ขยับลุกขึ ้นไปไหน
“มึงแกล้ งกูเหรอ”
“ก็มงึ ไม่ยอมตื่น”
“มึงแกล้ งบีบจมูกกูใช่ไหม”
“ฮ่า ฮ่า”
“เชี่ยช็อค” ไม่ดา่ อย่างเดียว ผมลุกขึ ้นแล้ วยกเท้ าจะถีบมันด้ วย แต่
ไอ้ ช็อคมือไวกว่า มันจับเท้ าผมไว้ ได้ ก่อน “ปล่อยยยยย”
ไม่ปล่อยไม่พอ ไอ้ ช็อคยังดึงขาผมให้ ขยับไปใกล้ มนั มากกว่าเดิม
ด้ วย
“กูบอกให้ ปล่อยไง” ผมกระตุกขาบอกมันอีกที สุดท้ ายไอ้ ช็อคก็ยอม
ปล่อยขาพร้ อมกับผมที่รีบดึงขาตัวเองกลับมานัง่ ขัดสมาธิบนเตียงแล้ วมอง
ลงไปข้ างล่างที่มีไอ้ ช็อคนัง่ อยูก่ บั พื ้น
“สายตามึงมองเหยียดกูมากเถอะเมล”
“เหรอวะ ไม่ร้ ู ตวั เลยอ่ะ โอ๊ ยยย มึงกล้ ายืมเท้ าไอ้ เชลมาผลักหัวกู
เหรอช็ อ ค” พูด เสร็ จ ก็ ถี บ ไปยัง คนที่ นั่ง กับ พื น้ พร้ อมเอื อ้ มมื อ ไปตี หัว ไอ้
เชลด้ วย
เมี ย้ ววว
ไอ้ เชลร้ องโวยวายใส่ผมแต่ก็ไม่ยักกะลุกออกจากตักพ่อมันสักที
เห็นแบบนี ้ก็อดหมัน่ ไส้ ไม่ได้
“นี่กเู ป็ นเจ้ าของมึงนะเชล ลืมเหรอใครให้ ข้าวมึงแดก” ด่าด้ วยเคาะ
ไปที่ หัวไอ้ แมวด้ วย ผมไม่แปลกใจหรอกว่าท�ำไมไอ้ เชลถึงจ� ำไอ้ ช็อคได้
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เพราะเวลาสัตว์เลี ้ยงมันผูกพันกับใครมันก็จะจ�ำคนๆ นันไปตลอด
้
“แล้ วนี่
มึงเข้ ามาในบ้ านกูได้ ไงวะ”
ช็อคไม่ได้ ตอบแต่ชกู ญ
ุ แจรถที่มีพวงกุญแจรูปตัว C ห้ อยอยูใ่ ห้ ผมดู
พอเห็นแบบนัน้ ก็พอจะเข้ าใจอยู่ว่ากุญแจบ้ านผมที่เคยปั๊ มไว้ ให้ มนั ไม่ได้
หายไปไหน
“เก่งมากครับน้ องช็อค” ผมชอบเรี ยกไอ้ ช็อคว่าน้ อง เพราะมันเกิด
หลังผม นิดๆ หน่อยๆ ก็ให้ กเู ถอะแหม ที่ผา่ นมาผมอยูใ่ ต้ ตีนมันตลอด ไม่วา่
จะความหล่อ การเรี ยน ถึงจะเคยสูงกว่าแต่ตอนนี ผ้ มกลับเตี ย้ กว่ามัน
เพราะงันน้
้ องช็อคก็ต้องเป็ นน้ องช็อคของพี่เมลต่อไปนะครับผม “ไหนพี่เมล
ขอมือหน่อยสิครับ”
ผมขยี ้หัวคนที่นงั่ อยูก่ ่อนจะแบมือขอสิง่ ที่อยากได้ จากไอ้ ช็อค
“เกินไปครับ”
“ฮ่า ฮ่า ก็แค่ขอมือ” ผมหัวเราะเบาๆ แล้ วลุกขึ ้นบิดขี ้เกียจเต็มแรง
“มึงลงไปรอข้ างล่างก็ได้ นะ เดี๋ยวหาไรกินกันก่อนแล้ วค่อยไปซื ้อของ”
“กินที่นี่เหรอวะกูเห็นในตู้เย็นมึงมีแต่อาหารเวฟอ่ะ”
“ของสดก็มี กูซื ้อมาท�ำกินช่วงวันหยุด”
“มึ ง ท� ำ กับ ข้ า วเป็ น แล้ ว เหรอ” ไอ้ ช็ อ คดูไ ม่ ค่ อ ยเชื่ อ ว่ า ผมจะท� ำ
กับข้ าวเป็ น เพราะแต่ก่อนแค่ต้มมาม่าผมยังให้ มนั ท�ำให้ เลย
“อะไรๆ มันก็เปลี่ยนไปแล้ วช็อค มึงไม่เห็นเหรอว่ากูหล่อขึ ้น” พูด
พร้ อมชูนิ ้วโป้งกับนิ ้วชี ้ท�ำสัญลักษณ์ไนกี ้ไว้ ใต้ คาง ไม่ลืมที่จะยิ ้มโชว์เหล็ก
ส่งไปให้ มนั ด้ วย
“หน้ าอย่างมึงเนี่ยนะหล่อ?”
“ใช่ไง” คนตรงหน้ าส่ายหัวเอือมแทนค�ำตอบ ส่วนผมก็เดินไปยิ ้ม
ยิงฟั นอยูห่ น้ ากระจก “มันก็หล่อๆ อยูห่ น่อยนึงนะ”
“เหรอครับ” เชี่ยช็อคเดินมายืนอยู่ข้างหลังผมตังแต่
้ เมื่อไหร่ ก็ไม่ร้ ู
แล้ วจ�ำเป็ นไหมที่จะต้ องยืนใกล้ ชิดกูขนาดนี ้
“ใกล้ ไปไหม”
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“อยากวัดความสูง”
“ใช่สิ๊ กูมนั ไม่สูงไปมากกว่านีอ้ ยู่แล้ วนี่” น�ำ้ เสียงผมคงไม่ได้ น้อย
เนื ้อต�่ำใจไปใช่ไหมวะ แต่แม่งมันน่าโมโหอ่ะ พอเทียบกันอย่างนี ้รู้ เลยว่า
ความสูงของไอ้ ช็อคมันแซงหน้ าผมไปโคตรเยอะ สิบกว่าเซนอ่ะที่มนั น�ำ
หน้ าผมไป
ฟู่
“ช็อคคคคค” ผมยกมือข้ างหนึ่งขึ ้นปิ ดหูตวั เองก่อนจะเอียงตัวหนี
ทันทีที่รับรู้ถงึ ความร้ อนจากปากมัน
“จุดอ่อนยังเหมือนเดิมเลยนะ”
“ไม่เหมือนเดิมแล้ วเถอะ”
“จริ งเหรอ ไหนลองอีกข้ างดิ๊” พอไอ้ ช็อคท�ำท่าจะหันมาเป่ าอีกข้ าง
ผมก็รีบยกมือขึ ้นปิ ดหูอีกข้ างทันที
“มึง... ห้ ามแกล้ ง!” ส่งเสียงดังขูม่ นั ไว้ ก่อน
ฟู่
“เหี ้ยยย นี่มงึ จะเล่นใช่ไหม” ผมหันมาเผชิญหน้ ากับไอ้ คนที่ยืนซ้ อน
อยูด่ ้ านหลัง ลืมไปเลยว่าระยะห่างระหว่างเราตอนนี ้มันใกล้ กนั มาก
ใกล้... จนสัมผัสถึงลมหายใจของเราทัง้ คู่
“ช็อค… ขยับไปหน่อยดิ”๊ นอกจากจะบอกไอ้ ช็อคด้ วยเสียงแล้ ว ผม
ยังบอกมันด้ วยสายตาให้ ขยับถอยหลังออกไปหน่อย แต่ไอ้ คนบ้ าตรงหน้ าก็
เหมือนจะไม่รับรู้สายตาผมสักนิด
“เมล…” แถมน� ้ำเสียงที่ใช้ เรี ยกก็ดเู ศร้ าผิดปกติ
“อะไร...” ผมเงยหน้ าขึ ้นสบตาไอ้ ช็อคได้ ไม่นานก็ต้องรี บเสหน้ ามอง
ไปทางอื่ น ความรู้ สึก ผิ ด จากตัว ไอ้ ช็ อ คพุ่ง ตรงมายัง ผมราวกับ จะเอ่ ย
ปากขอโทษอะไรบางอย่าง
“ครัง้ นันที
้ ่ก…
ู ” รู้เลยว่าแม่งจะพูดอะไร
“ครัง้ นันอะไรเล่
้
า... พอๆ กูลืมไปหมดแล้ ว”
“แต่กไู ม่เคยลืม...” สายตาที่สง่ มาให้ มนั เต็มไปด้ วยสิ่งที่ผมอ่านไม่
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ออก เอาจริ งๆ ผมไม่ได้ โกรธอะไรมันเลยนะเพราะมันเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย
มากๆ เมื่อย้ อนกลับไปคิด
“ท�ำไมถึงไม่ลืม ปากกูนิ่มเหรอ?” พูดแล้ วตบเข้ าที่แก้ มมันเบาๆ
“หืม? มโนเรื่ องอะไรอยู่ครับ...” มันจิม้ นิว้ ลงตรงหว่างคิ ้วผมแล้ ว
ผลักจนหัวผมเกือบทิ่ม ดีนะที่ยกมือขึ ้นดึงเสื ้อมันได้ ก่อนไม่งนมี
ั ้ หงายหลัง
“เชี่ยช็อค ถ้ ากูหงายหลังหัวฟาดพื ้นไปมึงเจอตีนกูแน่”
“กลัวจัง”
“น� ้ำหน้ าอย่างมึงเนี่ยนะกลัว...”
“...” มันเงียบแล้ วมองผมด้ วยสายตาดราม่าอีกครัง้ ไม่ร้ ู ว่าแม่งจะ
ลากเข้ าดราม่าเพื่ออะไร ทังๆ
้ ที่ผมไม่อยากพูดถึงเรื่ องนี ้แล้ วนะครับ แต่ก็
นัน่ แหละ ดูสายตาไอ้ ช็อคดิ เหมือนหมาข้ างบ้ านที่ก�ำลังรอการอภัยโทษ
สุดท้ ายผมก็ต้องพูดออกมาอยูด่ ี
“มึงไม่ต้องขอโทษหรื อรู้ สกึ ผิดอะไรหรอก... วันนันกู
้ กบั มึงเมาทังคู
้ ่
แอลกอฮอล์ในเลือดเยอะขนาดนัน้ คิดมากอะไรวะ อีกอย่างมันก็แค่จบู เอง
เถอะ ถึงจะเป็ นจูบแรกของกูที่ท�ำกับผู้ชายแบบมึง แต่กูก็ไม่ได้ โกรธอะไร
อย่าคิดมากนะครับน้ องช็อค”
ใช่ครับผมกับไอ้ ช็อคเคยจูบกันแต่มนั ไม่ได้ ลกึ ซึ ้งอะไรก็แค่ปากแตะ
ปาก
จ�ำได้ ว่าคืนนันผมกั
้
บมันเลี ้ยงฉลองการจบม.3 กับพวกเพื่อนๆ ใน
ห้ อง แน่นอนว่าเราเมากันทังคู
้ ่ ไอ้ ช็อคมาส่งผมที่หน้ าบ้ าน แล้ วจูๆ่ มันก็จบู
แบบไม่ได้ ตงตั
ั ้ วด้ วยซ� ้ำ พอโดนไปอย่างนันผมก็
้
อึ ้งและไม่เข้ าใจในสิ่งที่มนั
ท�ำนิดหน่อย แต่แทนที่เรื่ องมันจะได้ สะสางกลายเป็ นว่าไอ้ ช็อคหลบหน้ า
ผม มันไม่ยอมมาคุย ปล่อยให้ เวลาผ่านไปเรื่ อยๆ จนผมโกรธจัด และเลือก
ที่จะหนีหน้ ามันแทน ทว่าท้ ายที่สดุ ความสัมพันธ์ที่ยงั คาราคาซังของผมกับ
มันจบลงด้ วยการที่ไอ้ ช็อคย้ ายบ้ าน
มันย้ ายออกไปโดยที่ไม่ได้ อธิ บายเรื่ องจูบกับผมสักค�ำ แถมมาได้
ยินจากป๊ ากับม๊ าว่าบ้ านมันมีแพลนจะย้ ายออกมาได้ สกั ระยะหนึ่งแล้ วแต่
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มันไม่ยอมบอกผม มันเลยยิ่งท�ำให้ ผมโกรธ
ดังนันหลั
้ งจากที่ไอ้ ช็อคจากไป ผมก็ไม่ได้ ตามข่าวอะไรมันอีก อาจ
จะมีหวนให้ คดิ ถึงบ้ าง แต่ก็ไม่ได้ เอ่ยปากถามป๊ ากับม๊ าว่ามันอยูท่ ี่ไหน ส่วน
หนึ่งก็เพราะทิฐิที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ ผิดอะไร ผมเลยแกล้ งท�ำเป็ นลืมเพื่อน
สนิทคนนี ้ไปโดยปริ ยาย
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความโกรธที่มีต่อตัวไอ้ ช็อคก็เริ่ มลดน้ อยลง
เรื่ อยๆ หลังๆ มาผมก็ ไม่ได้ ร้ ู สึกโกรธมันทัง้ เรื่ องย้ ายบ้ านหรื อเรื่ องที่มัน
บังคับจูบผมในครัง้ นันแล้
้ วนะ แต่ไอ้ คนตรงหน้ านี่ดิ ไม่ร้ ูวา่ มันจะฟื น้ ฝอยหา
ตะเข็บเพื่ออะไร
“กูไม่ได้ อยากขอโทษมึงเรื่ องจูบ”
“อ่าว แล้ วเรื่ องไหน”
“เรื่ องที่กยู ้ ายบ้ านออกไปโดยไม่บอก” เหมือนหน้ าแตกเลยว่ะ สรุป
เรื่ องที่มนั ขอโทษคือเรื่ องย้ ายบ้ านออกงันเหรอ
้
แล้ วเมื่อกี ้กูมนั่ หน้ าไปบอก
มันว่าปากกูนิ่มอีก ไอ้ เมลลลลล มึงนี่มนั ช่างมโน
“ขอโทษนะเมล...” เสียงไอ้ ช็อคดูอ่อนแรงลงจนน่าใจหาย มันขยับ
นัง่ ลงบนเตียงจนผมต้ องเดินตามมันมา “ขอโทษที่ไปแบบไม่บอก...”
“เรื่ องย้ ายบ้ านกูเข้ าใจ ถึงจะแอบโกรธที่ไม่ยอมบอกทังๆ
้ ที่มงึ รู้ อยู่
แล้ วก็เถอะ”
“ขอโทษนะ”
“เออออ ไม่เป็ นไร แต่กขู อถามอีกเรื่ องนึงหน่อย ท�ำไมตอนนันมึ
้ งถึง
จูบกูวะ แถมจูบแล้ วก็หลบหน้ าอีก ถ้ าบอกว่าเมาหรื ออธิบายว่าแดกเหล้ า
เยอะก็ยงั พอให้ อภัยได้ แต่ท�ำไมมึงถึงไม่มาคุยหรื อมาอธิบายกูบ้าง รู้ ไหม
เพราะมึงท�ำแบบนี ้ เรื่ องมันถึงคาราคาซังเข้ าไปใหญ่”
“มึงอยากรู้จริ งๆ งันเหรอ”
้
สายตาแปลกๆ ที่สง่ มาจากไอ้ ช็อคท�ำเอา
ผมไปไม่เป็ น
“เออ ช่างมันเถอะ กูไม่อยากรู้แล้ วก็ได้ ” จูๆ่ ผมก็ไม่อยากรู้เหตุผลที่
มันจูบผมขึน้ มาเสียดือ้ ๆ มันเป็ นความรู้ สึกเอาไว้ ก่อนละกันตอนนีย้ ังไม่
36

Choco Mel Together | ช็อคเมลเป็ นทุกอย่าง

พร้ อม

“จริ งดิ ไม่ตดิ ใจหรื ออยากรู้อะไรหน่อยเหรอ”
“ไม่แล้ ว” ไม่ติดใจอะไร ไม่อยากรู้ ด้ วยว่าท�ำไมถึงจูบหรื อพอจูบ
เสร็ จถึงหลบหน้ าแบบนัน้ เอาเป็ นว่าตอนนีก้ ูไม่อยากรู้ อะไรทัง้ นัน้ แหละ
ครับ
“กูว่า รู้ หน่ อ ยก็ ดี น ะเพราะคนแถวนี ก้ � ำ ลัง มโนว่า ปากตัว เองนิ่ ม ”
เดี๋ยวนะ ที่กบู อกว่าปากตัวเองนิ่มเนี่ย มึงแกล้ งท�ำเป็ นลืมหน่อยก็ได้ ไหม
“พอเถอะ”
“มึงเชื่อไหมความรู้สกึ กูตอนนันที
้ ่จบู กับมึง มันไม่ได้ ตา่ งไปจากการ
โดนไอ้ เชลเลียปากเท่าไหร่”
“มึงว่าไงนะช็อคคค ไอ้ เชลเลียปากงันเหรอออ”
้
ผมเปลี่ยนจากการ
ลูบเบาๆ ที่แก้ มมันเป็ นหยิกเต็มแรง ไอ้ ตวั น่าหมัน่ ไส้ กล้ ามากครับที่เอากูไป
เปรี ยบเทียบกับไอ้ เชล
“ก็แหม จะให้ กเู ทียบกับอะไรวะ จูบกับมึงตอนนันเหมื
้ อนเอาปาก
ถูกระดาษทรายเลย ปากก็แตกเถอะจ�ำได้ วา่ แห้ งมากด้ วยซ� ้ำ พอจูบเสร็ จกู
นี่ แ ทบไม่ อ ยากจะจ� ำ อ่ะ ” นี่ ข นาดแม่ ง ไม่ อ ยากจ� ำ แต่ส ามารถบอกราย
ละเอียดได้ ครบถ้ วนเชียวนะ
“ตอนนัน้ กับ ตอนนี ไ้ ม่ เ หมื อ นกัน แล้ ว โว้ ย เพราะตอนนี ก้ ูมี แ ฟน
ความช�ำนาญมันก็มากขึ ้น มึงรู้จกั ป่ ะ... ลิ ้นอ่ะ แล้ วแฟนกูก็บอกว่าเวลาจูบ
กับคนดัดฟั นมันฟิ นกว่าจูบกับคนปกติ หึหึ น้ องช็อค อย่ามาดูถกู พี่เมลนะ
ครับผม” จูบเชี่ยอะไรล่ะไอ้ เมล ลิ ้นเลิ ้นอะไรของกูวะเนี่ย มโนแล้ วมโนอีก
แต่ก็เอาวะ ขอให้ ได้ บลัฟ๊ แม่งหน่อย หมัน่ ไส้ มาว่ากูปากแห้ ง ทุกวันนี ้ไม่แห้ ง
แล้ วเถอะ สีชมพูอมส้ มจะตายห่า ดูแลตัวเองดีขนาดนี ้ กินน� ำ้ เกินวันละ
แปดแก้ วครับ
“หึ” มันยิ ้มมุมปากจนท�ำเอาผมไปไม่เป็ น “เตี ้ยเอ๊ ย!!”
ด่ากูไม่เท่าไหร่แต่เป็ นโรคห่าอะไรท�ำไมชอบผลักหัวกูวะไอ้ ช็อค
“เดี๋ ย วกู ล งไปรอข้ างล่ า งละกั น รี บ อาบน� ำ้ นะครั บ คุ ณ ผมหิ ว
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แล้ ว” ไอ้ ช็อคพูดเสร็ จก็อ้ มุ แมวลงไปข้ างล่างส่วนผมก็หนั ไปหยิบผ้ าเช็ดตัว
แล้ วเดินเข้ าห้ องน� ้ำไป
ยี่สิบนาทีหลังจากที่ผมอาบน� ้ำเสร็ จ ผมได้ ยินเสียงดนตรี ดงั คลอมา
จากที่ไกลๆ พอเดินลงมาข้ างล่างถึงรู้วา่ สิง่ ที่ได้ ยินคือเสียงที่ไอ้ ช็อคก�ำลังนัง่
ดีดกีตาร์ อยู่
ซึง่ เสียงมันอาจจะดูแปร่งๆ เพราะสายที่หย่อนไปบ้ าง แต่ตวั ไอ้ ช็อค
ก็ยงั สามารถดีดให้ เพราะและยังคงความเท่เวลาเล่นกีตาร์ ได้ เหมือนเดิมไม่
ผิดเพี ้ยน พอเห็นมันแบบนี ้ความอิจฉาที่ไม่ร้ ูจบก็ถกู เติมเต็มเข้ ามาอีกครัง้
คราวก่อนที่ผมฝึ กเล่นกีตาร์ สาเหตุหลักๆ ก็มาจากการที่ผมเห็นไอ้
ช็อคมันเล่นนี่แหละครับ ในความคิดผมคือมันเท่มาก เท่จนผมคิดว่าถ้ าผม
เป็ นคนเล่นบ้ างมันจะเท่ได้ เท่ากับไอ้ ช็อคไหม สุดท้ ายเลยอ้ อนให้ มนั ช่วย
สอน แต่สอนได้ แค่สองคอร์ ดมันก็ย้ายบ้ านหนีไปก่อน
“ยังเพราะเหมือนเดิมเลยนะครั บน้ องช็อค” ผมปรบมือให้ ไอ้ ช็อค
เต็มแรงก่อนจะขยับลงมานัง่ ข้ างๆ มัน กีตาร์ ตวั นี ้จ�ำได้ ว่ามันถูกวางทิ ้งไว้
บนหลังตู้ ช็อคมันคงเห็นเลยหยิบลงมาเล่นแบบนี ้
“เนี่ยนะเพราะ? เสียงเพี ้ยนขนาดนี ้บ้ านกูไม่เรี ยกว่าเพราะอ่ะ แล้ วนี่
ถามจริ ง ตังแต่
้ กไู ปมึงได้ หยิบลงมาเล่นมัง่ เปล่าวะ”
“หยิบนะ แต่มึงก็ร้ ู ว่ากูตีได้ แค่สองคอร์ ด แถมเล่นๆ ไปสายแม่ง
หย่อนอีก สุดท้ ายเลยเลิกเล่นดีกว่า”
“เหตุผลดูสวยหรูเนอะ สายหย่อนเลยเลิกเล่น ตีได้ สองคอร์ ดเลยไม่
เล่นต่อ” ผมยู่ปากแล้ วพยักหน้ าเบาๆ ส่งไปให้ ไอ้ ช็อค “ถ้ าบอกว่าขี ้เกียจกู
ยังจะเชื่อมากกว่า”
“เชื่อเถอะ กูพดู จริ ง”
“ได้ ข่าวว่าในยูทปู ก็มีสอนไม่ใช่เหรอ มึงก็เรี ยนจับคอร์ ดจากในนัน้
ก็ได้ ส่วนเรื่ องสายมึงก็เอาไปให้ ที่ร้านเขาตังให้
้ มงึ ใหม่ดิวะ รู้ สกึ ว่าร้ านที่กู
พามึงไปซื ้อกีตาร์ อนั นี ้เขาก็ยงั เปิ ดอยูน่ ะเว้ ย ไม่เอาไปให้ พี่เขาตังให้
้ ”
“ก็มงึ ไม่อยู.่ ..”
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“กูไม่อยูแ่ ล้ วไปเองไม่ได้ ”
“ไม่ได้ ”
“ท�ำไมถึงไม่ได้ ”
“ก็ตอนนันกู
้ ไม่อยากเล่นแล้ วไง...” ในเมื่อผมไม่อยากเล่นแล้ วท�ำไม
ต้ องเอากีตาร์ ไปซ่อมด้ วย
“ขอเหตุผลที่ไม่อยากเล่นหน่อยได้ ป่ะ...” มันเงยหน้ าขึ ้นมามองผม
เราสบตากัน อยู่พัก ใหญ่ แล้ วก็ เป็ นไอ้ ช็อ คที่ หลบตาลงไปดี ดกี ตาร์ เ สี ยง
แปร่งๆ ต่อ มันไม่ได้ ถามอะไรผมอีกเพราะเห็นว่าผมอมพะน�ำอยูน่ านคงคิด
ว่าผมจะไม่ตอบมันแล้ วมัง้ แต่สดุ ท้ ายผมก็เอ่ยปากบอกมันถึงสาเหตุที่ผม
ไม่อยากเล่นกีตาร์
“ก็มัน... ไม่ มีมึงอ่ ะ” ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยทดลองเล่นตามยูทูปนะ
ลองเล่นแล้ วแต่มนั เล่นไม่ได้ ไม่เข้ าใจตัวเองเหมือนกันว่าท�ำไม อาจเพราะ
ไม่มีคนมาช่วยจับคอร์ ดในตอนแรก แล้ วยูทปู ก็สอนเร็ วเกินกว่าสมองอย่าง
ผมจะรับไหว สุดท้ ายสายกีตาร์ แม่งหย่อนแล้ วผมก็ขี ้เกียจวุน่ วายเอาไปตัง้
ใหม่ด้วย
ผมเลยเลิกเล่นแล้ วเอากีตาร์ ตวั นี ้ไปไว้ บนหลังตู้แทน
“มึงเป็ นคนบอกกูเองนะว่าจะสอนจนกว่ากูเล่นเก่ง พอมึงไปใครจะ
มาสอนกูวะ ไอ้ เชลเหรอ... แมวโง่ตวั นี ้มันคงจะสอนกูได้ อยูห่ รอก ชีวิตแม่งมี
แต่แดกขนาดนี ้”
ไอ้ ช็อคไม่ได้ พูดอะไร มันแค่ยิ ้มแล้ วเงยหน้ ามองผมที่ก�ำลังกัดริ ม
ฝี ปากล่างตัวเองอยู่
“กูผิดสินะ”
“ใช่ดิ มึงนัน่ แหละผิด”
“โอเค กูผิดก็ได้ ”
“ดีมากครับน้ องช็อค ให้ มนั รู้ ซะบ้ างว่าใครเป็ นพี่” ผมยกมือขึ ้นขยี ้
หัวมันอีกครัง้ ไอ้ ช็อคระบายยิ ้มออกมาก่อนจะเริ่ มดีดเพลงที่ก�ำลังดังอยูใ่ น
ตอนนี ้ เป็ นเพลงที่ผมชอบและฟั งวนอยู่ในแทร็ กมือถือโคตรบ่อย เป็ นทุก
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อย่ าง - Room 39
เป็ นคนโทรปลุกตอนเช้าคอยเฝ้าถามและห่วงใย
อยากทีจ่ ะรู้ ว่าเธอเป็ นไง ในเวลาทีเ่ ธอไม่เหลือใคร
แม้เธออาจไม่เห็นกัน ในบางวันทีเ่ ธอไม่ทกุ ข์ ใจ
ท�ำได้แค่เพียง... แค่ทกุ ๆ อย่างทีเ่ ธอขอจะนาน เท่าไร ไม่ว่า เมื อ่ ไรก็
พร้อมจะยอมท�ำให้เธอ
อดไม่ได้ ที่จะหยิบมือถือขึ ้นมาอัปสตอรี่ สนๆ
ั ้ ในไอจี ซึง่ ไอ้ สตอรี่ นี ้มัน
ลิงก์กบั เฟซบุ๊กและแท็กหาไอ้ ช็อคด้ วย
Mel Worawut The Choc กับเสียงกี ตาร์ ทีแ่ ปร่ งไป มันก็ดูงงๆ ไหม
วะ กับ Choc Teeran
บอย ปะยาง วร้ายตายแล้ว จิ้ นเด้อพีน่ อ้ งงง
JaiJai F5 มันก็เขิ นๆ ไหมวะ
Temp กูยงั เขิ นเลยเถอะ
ฮิ้ ววววว คู่นีม้ นั ยังไงๆ อยู่นา้
ส่วนใหญ่คนที่คอมเมนต์เป็ นคนที่ผมและไอ้ ช็อครู้ จกั อย่างโพสต์
ล่าสุดก็เป็ นเพื่อนสมัยม.ต้ น
Mel Worawut มันก็ ยงั งี ้ๆ แหละครับคนหล่ อกับคนดี ดกี ตาร์ ไง
แฮร่ *แนบรู ป*
รู ปที่ผมเอาลงเป็ นรู ปถ่ายคู่กนั โดยที่ผมเอียงคอไปใกล้ ไหล่ไอ้ ช็อค
ซึง่ มันไม่ได้ มองกล้ องเพราะมัวแต่เล่นกีตาร์ อยู่
บอย ปะยาง ไอ้สาดดดดด นีม่ นั โมเมนนนนนต์
JaiJai F5 กูว่าตอนนีย้ งั ไม่เท่าไหร่ แต่ถา้ เด็กในคณะแอดเพือ่ นมัน
เพิ่ มมากกว่านี ้ มันต้องโดนจับจิ้ นแน่นอน กูฟันเฟิ ม
+1
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+ล้านนนนน
พวกเพื่อนๆ สมัยม.ต้ นกับเพื่อนมหา’ลัยที่ร้ ู จกั กันวันมอบตัวมีเข้ า
แซ็วผมกับไอ้ ช็อคเรื่ อยๆ แน่นอนว่าด้ วยนิสยั ขี ้เล่นของผมก็ตอบทีจริ งทีเล่น
กลับไปอย่างข�ำๆ จนไอ้ ช็อคเขกหัวผมนัน่ แหละผมถึงเลิกเล่นโทรศัพท์แล้ ว
หันไปมองคนข้ างกายแทน
“เพราะจัง”
“ได้ ขา่ วว่ามึงไม่ได้ ฟังเลย มัวแต่จิ ้มโทรศัพท์อยูน่ นั่ ”
“ฟั งงงงง เพลงนี ้กูชอบ เป็ นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็ น
อะไรกับฉันเลยยย” มาหาว่าผมไม่ฟังได้ ไง นี่ครับกูร้องให้ ฟังแม่งเลย
“อยากเป็ นป่ ะล่ะ” หน้ าตอนไอ้ ช็อคถามกลับมามันรู้สกึ เหมือนแม่ง
ไม่ได้ ล้อเล่นเลยสักนิด จนกระทัง่ ผมมาสะดุดที่รอยยิ ้มมุมปากของมันเลย
ท�ำให้ ร้ ูวา่ ไอ้ เชี่ยช็อคมันกวนตีน
“กวนตีนนะมึง”
“มัน่ ใจว่าไม่เท่ามึงอ่ะ” ผมเบ้ ปากใส่มนั แล้ วก็ยื่นหน้ าไปดูเส้ นกีตาร์
ที่หย่อน “ตอนแรกหย่อนเส้ นเดียวป่ ะวะ”
“เออ อีกเส้ นกูท�ำหย่อนเอง”
“เลววววว”
“ขอบคุณที่ชม”
“ชดใช้ กเู ลยนะครับไปซื ้อสายมาเปลี่ยนให้ กเู ลยนะ”
“ก็เนี่ย กะว่าออกไปข้ างนอกคราวนี ้จะแวะไปร้ านเดิมให้ เขาตังสาย
้
ให้ มงึ ใหม่ แต่วา่ ...” ไอ้ ช็อคเงียบไปไม่ยอมพูดในสิง่ ที่ก�ำลังคิดออกมา
“แต่อะไร”
“แต่ก็มาคิดว่าจะตังไปท�
้ ำไมถ้ าเจ้ าของเขาไม่ได้ อยากเล่นแล้ ว”
“...” ผมเงียบไม่ได้ ตอบอะไรมัน ไม่ใช่ไม่อยากเล่นแต่กจู บั ได้ แค่สอง
คอร์ ดไงสัด
“ถามจริ งเถอะเมล ตอนนี ้มึงยังอยากเล่นกีตาร์ อยูเ่ ปล่าวะ”
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“ถึงอยากเล่นก็เล่นไม่เป็ นเพลงอยู่ดีป่ะวะ มึงลืมเหรอกูตีได้ แค่สอง
คอร์ ดเองนะเว้ ย”
“กูถามแค่วา่ อยากเล่นหรื อไม่อยากเล่น”
“ก็ อยากอยู่... แต่มึง...” ผมก� ำลังจะบอกเหตุผลอันเดิมซ� ำ้ รอบ
สอง แต่ไม่ทนั ไอ้ ช็อคเพราะมันพูดสวนผมขึ ้นมาก่อน
“มึงลืมไปแล้ วเหรอเมล…”
“ลืมอะไร...”
“กูกลับมาแล้ วไง”
“...”
“กูจะกลับมาสอนกีตาร์ ให้ มงึ เอง”
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ตอนที่ 3

จีบคนโสด ศัตรูนบั แสน...
“เป็ นไงมัง่ วะ” ผมก�ำลังลุ้นว่าไอ้ อดีตเพื่อนสนิทจะพูดว่ายังไงหลัง
จากที่ตกั กับข้ าวที่ผมท�ำเข้ าปาก สีหน้ ามันยังนิ่งๆ ไม่มีทา่ ทีจะพูดหรื อตอบ
อะไรออกมา “ช็อค เป็ นไง”
“อืม” มันกวนตีนแกล้ งท�ำเป็ นคิดแล้ วแสดงสีหน้ างุนงงจนน่าถีบ
“เชี่ยช็อค ขอล่ะ” สิง่ ที่ผมท�ำวันนี ้เป็ นของกินง่ายๆ อย่างต้ มจืดเต้ าหู้
กับผัดคะน้ าหมูกรอบ ปกติเวลาผมอยู่คนเดียวก็จะท�ำแค่อย่างเดียวแต่วนั
นี ้เห็นมีไอ้ ช็อคมาด้ วยเลยจัดให้ มนั ตังสองอย่
้
าง
แต่ดคู รับ ดูสงิ่ ที่มนั ท�ำกับผมดิ
“ชิมห่าไรวะนานเกิน” เพราะร� ำคาญ ลีลาร�่ ำไรอยูน่ นั่ สุดท้ ายผมเลย
เลือกตัดปั ญหาไม่ฟังค�ำตอบของมันแล้ วว่าอร่อยหรื อเปล่า
“อร่อย”
“ช้ าไปแล้ วไอ้ สดั แดกไป” ผมตักผัดคะน้ ายัดเข้ าปากมันก่อนจะเริ่ ม
ลงมือกินบ้ าง วันนี ้อย่างที่บอก ผมกับมันมีนดั กันไปซื ้อชุดนักศึกษาที่สยาม
และว่าจะแวะไปซื ้อสายกีตาร์ มาตังสายใหม่
้
ด้วย
ไอ้ ช็อคบอกว่าจะเป็ นคนตังให้
้ ผม ซึง่ ก็ดี เพราะผมขี ้เกียจไปวุน่ วาย
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กับคนเยอะๆ แถมจะได้ ไม่ต้องแบกกีตาร์ ไปอีก
Rrrrrrrrrrrrrrrr
โทรศัพท์ที่วางอยูข่ ้ างตัวดังขึ ้น พอเห็นว่าเป็ นม๊ าที่วิดีโอคอลมาผมก็
รี บรับทันที
“ม๊ าาา” เรี ยกเสียงโคตรดังจนไอ้ ช็อคเลิกคิ ้วมอง พอรู้ สกึ ว่ามันน่า
อายอยูห่ น่อยผมเลยลดเสียงตัวเองลงกว่าครึ่ง แต่ก็คงไม่ทนั แล้ วเพราะแม่ง
ยิ ้มแซ็วผมเรี ยบร้ อย
(อยูบ่ ้ านเหรอลูกท�ำอะไรอยู่ กินข้ าวหรื อยัง)
“เนี่ยก�ำลังกินเลยม๊ า เดี๋ยวแป๊ บนึงนะม๊ า ขอเมลเสียบหูฟังก่อน”
เพราะเวลาวิดีโอคอลเสียงมันจะไม่ชดั และต้ องตะโกนพูดทุกครัง้ ดังนัน้
เวลาไปไหนมาไหนผมจะพกหูฟังไว้ ใกล้ ตวั ตลอด
“เรี ยบร้ อย”
(ท�ำอะไรกินล่ะเมล เบื่อไหมลูก)
“ไม่เลยม๊ า เมลอยู่ได้ แถมวันนีม้ ีคนมากินข้ าวเป็ นเพื่อนด้ วย ให้
ทายว่ากินกับใคร”
(ม๊ าเดาว่าคงไม่ใช่แฟนหรื อสาวแน่ๆ)
“ม๊ าโคตรดูถูกเมลอ่ะ” ดีนะที่ใส่หูฟังอยู่ไม่งนไอ้
ั ้ คนที่นงั่ อยู่ฝั่งตรง
ข้ ามต้ องจับได้ แน่ๆ ว่าเรื่ องมีแฟนเป็ นเรื่ องตอแหลที่ผมสร้ างขึ ้นมา
(ฮ่า ฮ่า แล้ วมันจริ งไหมล่ะ) ผมไม่ตอบแต่ม๊าก็คงจะเดาได้ เพราะ
เสียงหัวเราะม๊ ายังดังไม่หยุด
“พอเลย”
(โอเค ม๊ ายอมก็ได้ ว่าแต่เมลอยูก่ บั ใคร)
“ให้ ทาย”
(ไม่อยากทายอ่ะ ม๊ าเบื่อเล่นเกม)
“ม๊ าอ่ะ ไม่สนุกเลย เฉลยก็ได้ ” ผมพูดพร้ อมกับลุกขึ ้นเดินมาฝั่งที่ไอ้
ช็อคนัง่ อยู่ “คนๆ นันคื
้ อ ไอ้ ช็อค ม๊ าจ�ำมันได้ เปล่า”
(น้ องช็อค สบายดีไหมลูก) ม๊ าผมเป็ นผู้หญิงที่เว่อร์ มาก ขนาดเสียง
44

Choco Mel Together | ช็อคเมลเป็ นทุกอย่าง

ที่พดู ออกมายังเว่อร์ เลย
“ม๊ าใจเย็นนะมันไม่ได้ ยิน เดี๋ยวเมลเสียบสมอลทอล์คให้ มนั ก่อน”
พูดพลางดึงหูฟังข้ างขวาออกไปเสียบที่หูมนั ส่วนผมก็ยืนอยู่ข้างๆ ไม่ได้
ถอดหูฟังข้ างซ้ าย เพราะยังอยากฟั งว่าม๊ าคุยอะไรกับมันอยู่ ซึง่ ส่วนใหญ่ที่
พูดคุยกันก็จะเป็ นการถามสารทุกข์สกุ ดิบทัว่ ไป ม๊ ามีพดู ชวนให้ ไอ้ ช็อคออก
จากหอแล้ วมาอยูก่ บั ผมที่บ้านด้ วย
แน่อนว่าไอ้ ช็อคปฏิเสธเพราะการอยู่หอพักใกล้ มหา’ลัยแบบนันมั
้ น
โคตรสะดวกสบาย แถมไม่ต้องแหกขี ้ตาตื่นแต่เช้ าเพื่อไปมหา’ลัยเหมือน
อย่างที่ผมท�ำอยูท่ กุ วันนี ้ด้ วย ซึง่ ถ้ าพูดกันตามตรงผมเองก็เคยคิดอยากอยู่
หอเหมือนกันแต่ที่ไม่ตดั สินใจไปสาเหตุหลักๆ คือเป็ นห่วงไอ้ เชล ผมกลัวว่า
มันจะเหงา ถึงแม้ ว่าจริ งๆ แล้ วมันจะไม่เคยเหงาและมี เพื่ อนเยอะแยะ
มากมายก็ตาม
ที่ผมกล้ าพูดได้ เต็มปากว่าไอ้ เชลไม่น่าเหงาก็เพราะบ้ านข้ างๆ ผม
หลังที่ไอ้ ช็อคเคยอยูม่ ีคณ
ุ ตากับคุณยายคูห่ นึง่ เขาย้ ายมาอยูแ่ ทน เห็นบอก
ว่าลูกเขาซื ้อบ้ านหลังนี ้ให้ พร้ อมกับฝูงแมวอีกเกินห้ าตัว มีหมาด้ วยอีกสอง
แรกๆ ผมก็หว่ งอยูห่ รอกเวลาจะไปเที่ยวต่างจังหวัด กลัวไม่มีคนดูแลไอ้ เชล
แต่พออยู่ๆ ไปถึงรู้ ว่าไอ้ เชลไม่ได้ เหงาเลยสักนิด เพราะทังคุ
้ ณตาและคุณ
ยายบ้ านหลังนันดู
้ แลไอ้ เชลอย่างดี
(ม๊ าคิดว่าน้ องช็อคจะเรี ยนหมอซะอีก) นี่ก็ไม่จบ คุยไปเรื่ อย ถาม
จริ งจะคุยกันถึงชาติหน้ าไหมเนี่ย เมื่อยนะเว้ ย
เพราะการที่คนๆ หนึ่งนัง่ แล้ วคนอีกคนยืนมันเลยท�ำให้ ไอ้ คนที่ยืน
แบบผมเมื่อยมาก แถมยังต้ องก้ มให้ ม๊าสามารถคุยกับไอ้ ช็อคได้ ถนัดอีก
“ม๊ าาา เมลเมื่อยแล้ วนะ คุยอะไรกันเยอะแยะอ่ะ กับลูกคุยไม่ถงึ ห้ า
นาทีด้วยซ� ้ำ”
(ถ้ าเมลเมื่อยก็ไม่ต้องคุยสิ เอาโทรศัพท์ให้ ช็อคถือไป ม๊ าจะคุยกับ
น้ องช็อค)
“ใช่เหรอม๊ า นี่ลกู นะ ท�ำไมรักลูกคนข้ างบ้ านมากกว่าล่ะ”
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(คนข้ างบ้ านที่เมลบอกก็เพื่อนสนิทม๊ าอ่ะ)
“ใจร้ ายเด้ อ”
(ฮ่า ฮ่า) ม๊ ายังหัวเราะอยูส่ ว่ นไอ้ ช็อคก็ท�ำท่าจะขยับลุกจากที่นงั่ จน
ท�ำให้ สายสมอลทอล์คเกือบหลุด
“ยุกยิกอะไรของมึงวะช็อค”
“ก็เห็นมึงเมื่อย”
“ใช่ไง”
“งัน...
้ นัง่ ตักกูด”ิ ช็อคว่าพลางตบเบาๆ ที่หน้ าขาตัวเอง
(น้ องช็อคแน่ใจเหรอลูก ระวังขาหักนะ)
“ม๊ าเมลไม่ได้ อ้วนขนาดนัน้ ไหม น� ำ้ หนักเมลก็ อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
เถอะ” ผมพูดพลางขยับนัง่ ลงบนตักไอ้ ช็อค ไม่ได้ นงั่ เต็มๆ หรอกครับแค่นงั่
หันข้ างพิงมันเฉยๆ
(แน่ใจเหรอว่าปกติ แก้ มออกขนาดนัน้ ม๊ าว่าไม่น่าใช่นะ หรื อช็อค
ว่าไง)
“บอกม๊ าไปดิวา่ กูไม่ได้ หนัก” พูดด้ วยหันไปไซโคมันด้ วย
“ก็ไม่หนักนะม๊ า ก�ำลังพอดีเลย” มือมันที่เคยวางอยูเ่ ฉยๆ เอื ้อมมา
เกาะเอวผมแล้ วดึงให้ ขยับไปใกล้ มนั มากขึ ้น
“ฮะ...”
“เดี๋ยวตก...”
“อ๋อ” พอรู้ สาเหตุที่มนั ประคองเอวเสร็ จผมก็หนั ไปคุยกับม๊ าต่อ ถึง
ในใจจะแอบคิดอะไรแปลกๆ แต่ก็ปัดมันออกจากหัวได้ ในที่สดุ
“เห็ น ไหมม๊ า เมลไม่ ไ ด้ ห นัก เถอะ” ไอ้ ช็ อ คหัว เราะแล้ ว หัน ไป
คุยกับม๊ าผมต่อ ระหว่างที่คยุ จะมีผมคอยพูดแทรกนัน่ แทรกนี่ตลอด
สรุปผมหรื อไอ้ ช็อคกันแน่วะที่เป็ นลูก
(เดี๋ยวม๊ าจะไปท�ำงานต่อแล้ ว ไหนช็อคกับเมลยิ ้มใส่กล้ องหน่อยดิ
ม๊ าจะเอาไปลงในไอจี อยากอวดคนอื่นว่าลูกม๊ ามีแต่คนหล่อๆ) ปกติม๊าผม
เขาจะเล่นแค่ไอจีอยู่แล้ วเพราะเอาไว้ ตามดาราที่เขาชอบ ส่วนเฟซบุ๊กเคย
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เล่นนานแล้ วแต่ปัจจุบนั เหมือนจะจ�ำพาสเวิร์ดไม่ได้ เลยเลิกเล่นไป
(เอาไว้ เดี๋ยวม๊ าโทรหาอีกนะเมล ดูแลตัวเองนะลูก ม๊ าฝากช็อคดูแล
พี่เมลหน่อยนะคะ)
“ครับม๊ า” เพราะถือโทรศัพท์นานจนเมื่อยแขนพอวางสายได้ ก็รีบ
ยกมือข้ างที่ว่างอยู่ทบุ ลงไปเบาๆ เมื่อยมาก ไหนจะต้ องเกร็ งแขนแล้ วยัง
ต้ องเอี ้ยวตัวให้ ได้ องศาการคุยอีก ถ้ าคืนนี ้ผมเป็ นตะคริ วไม่ต้องสืบเลยว่า
เกิดจากอะไร
“เมื่อยเหรอ”
“อื ้อเมื่อย จะนวดให้ เหรอ อ่ะ... นวดหน่อย” พูดเสร็ จก็สง่ แขนข้ างที่
ถือโทรศัพท์ยื่นไปให้ ไอ้ ช็อคทันที
“เรื่ องอะไร”
“ไหนน้ องช็อคจะดูแลพี่เมลไง นวดเร็ว”
“เยอะไปแล้ วไอ้ สดั ” มันว่าเสร็ จก็ผลักหัวผมจนเกือบหงายอีกแล้ ว
ดีนะที่ดงึ เสื ้อมันไว้ ได้ ก่อน
“สันดาน ถ้ าหน้ าหงายไปท�ำไง”
“ก็ไม่ท�ำไง หงายก็หงายดิ”
“กวนตีนนนนน” ตอนแรกกะว่าจะหันมาขยี ้หัวมันด้ วยความหมัน่
เขี ้ยวสักหน่อย แต่พอหันกลับมามันรู้ สึกได้ ถึงมืออุ่นที่อยู่ตรงเอว ไอ้ ช็อค
ก�ำลังประคองเอวผมไว้ ด้วยมือทังสองข้
้
าง
ดังนันการนั
้
ง่ ตักในครัง้ นี ้มันเลยดู... ยังไงๆ ก็ไม่ร้ ู
Rrrrrrrrrrrrrrrr
โทรศัพท์ชว่ ยชีวิต
หน้ าจอโทรศัพท์ขึ ้นรู ปโปรไฟล์ไลน์และชื่อ Noffon บ่งบอกว่าคนที่
วิดีโอคอลมาคือไอ้ ฝนเพื่อนสมัยมัธยมปลายของผมเอง
“ใครวะ Noffon”
“อ่อ ฝนน่ะ... ที่เป็ น...” ผมก�ำลังจะหลุดปากบอกไอ้ ช็อคไปว่าเพื่อน
ตอนม.ปลายแต่ไอ้ ช็อคมันก็พดู สวนขึ ้นมาก่อน
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“คนที่เป็ นแฟนมึงคนนันหรื
้ อเปล่า...”
“อ่า... ใช่ๆ คนนันแหละ
้
เดี๋ยวกูขอไปคุยกับแฟนก่อนนะ” เกือบไป
แล้ วไหมล่ะไอ้ เมล เกือบหลุดออกไปแล้ วว่าเพื่อน นี่ถ้าพูดออกไปว่าเพื่อน
ไอ้ ช็อคมันต้ องหัวเราะข�ำผมไปสามวันเจ็ดวันเรื่ องที่ผมพยายามบลัฟมัน
เพราะผู้หญิงแบบนี ้
“กรี๊ ดดดดดดดดดดดดดดด”
เชี ่ย ... อะไรเนี ่ย จู่ๆ ไอ้ ฝนก็ กรี๊ ดลั่นใส่โทรศัพท์ จนผมต้ องดึงหู
ฟั งออก
“กรี๊ ดดดดดดดดดดดดดดดด”
ยังไม่จบ ยังคงกรี๊ ดต่อเนื่อง
“อะไรของมึงฝน ใจเย็นไหม ใครท�ำอะไรวะ” พอเห็นว่าเพื่อนเริ่ ม
สงบผมก็ตงค�
ั ้ ำถามใส่มนั ไม่ยงั ้
“แม่มงึ งงงง เชี่ยเมลลลลล แม่มงึ อ่ะ”
“นี่ด่ากูหรื อเรี ยกม๊ าวะ เอาดีๆ กูงงอยู่” ถึงตอนนี ้ที่คยุ กับมันเกือบ
สองนาที ผมก็ยงั ไม่ร้ ูเลยว่าประเด็นหลักที่มนั ต้ องการจะสื่อหรื อบอกผมคือ
อะไร
“เรี ยกแม่มงึ ฮือออออ” สรุปคือเพื่อนผมก็ยงั ควบคุมสติไม่ได้ ใช่ไหม
วะ
“เรี ยกแม่กเู พื่อ?”
“ก็แม่มงึ ไง ม๊ ามึงอ่ะ”
“เออแม่กทู �ำไม ถ้ าไม่ตอบสักทีกจู ะวางแล้ วนะฝน” เพราะกูเริ่ มหิว
ข้ าวแล้ ว เมื่อกี ้เพิ่งตักข้ าวเข้ าปากไปได้ แค่ค�ำเดียวอยูเ่ ลย
“โอเคเดี๋ยวกูขอหายใจก่อน...” รอไอ้ ฝนรวบรวมสมาธิไม่นานมันก็
หันมาหาผมเพื่อคุยต่อ “ก็แม่มงึ ลงรูปที่วิดีโอคอลคุยกับมึงอ่ะ”
“แล้ ว?”
“มึงตื่นเต้ นกับกูหน่อยไม่ได้ เหรอเมล เชี่ยแม่งคุยกับมึงไม่สนุกเลย
ว่ะ” ผมผิดอะไรวะ แล้ วม๊ าลงรู ปวิดีโอคอลของผมมันน่าตื่นเต้ นตรงไหน
48

Choco Mel Together | ช็อคเมลเป็ นทุกอย่าง

ปกติม๊าก็ลงเป็ นประจ�ำอยูแ่ ล้ ว
“จะให้ กตู ื่นเต้ นอะไร ในเมื่อมันก็เป็ นเรื่ องปกติของม๊ ากูอยูแ่ ล้ ว”
“แต่ที่ไม่ปกติคือมีรูปไอ้ ช็อคเพื่อนเก่ามึงด้ วย”
“แล้ วยังไงวะ กูยังไม่เข้ าใจประเด็นที่ มึงโทรมากรี๊ ดใส่หูกูตอนกู
ก�ำลังจะแดกข้ าวเลย นี่ถ้ามึงยังไร้ สาระอย่างนี ้ กูจะวางแล้ วนะฝน”
“อย่าเพิ่งวางงงงง กูแค่ก�ำลังจะบอกว่ารู ปที่ม๊ามึงลงครั ง้ นีม้ ันไม่
ปกติก็เพราะมึงกับไอ้ ช็อคนัง่ ตักกันค่ะ เพื่อนกันนัง่ ตักกันได้ ด้วยเหรอ แน่ใจ
นะว่าปกติ”
“...” มันก็ไม่ได้ ปกตินกั หรอก แต่ไม่ร้ ูจะแก้ ตวั ยังไง
“มันปกติแน่เหรอวะเมล กูสง่ ไปให้ ไอ้ เทมดูมนั ยังบอกว่าไม่ปกติเลย
บอกมาค่ะว่าซัมติงกับเพื่อนสนิทคนนัน้ เคยจูบปาก แลกลิ ้น หรื อได้ กนั มัน
มาก่อนหรื อเปล่า เฮ้ ย! เดี๋ยวก่อนนะ...” จูๆ่ ไอ้ ฝนก็เงียบแล้ วท�ำท่านึก “ที่มงึ
ดึงกูไปเป็ นแฟนเนี่ย จริ งๆ แล้ วไม่ใช่อยากบลัฟเพื่อนเฉยๆ หรอกใช่ไหม แต่
สาเหตุเพราะตอนนันมึ
้ งกับไอ้ ช็อคเลิกกันใช่ไหม เลยไม่อยากให้ มนั คิดว่า
มึงอาลัยอาวรณ์มนั อยู่ กรี๊ ดดดดด ไม่ดหิ รื อมึงแอบชอบมัน ฮือออออ ตอบกู
มาเมลว่ามันเป็ นเรื่ องจริ ง ตอบมาค่ะเพื่อนนน”
“...” แม่งไปกันใหญ่แล้ วครับ
“บอกเลยว่าตอนนี ้ใจกูเชื่อไปแล้ วว่าสิ่งที่กคู ิดมันคือเรื่ องจริ ง ไหน
มึงเล่ามาเมล เดี๋ยวกูเอาสมุดมาจดพล็อตแป๊ บ” ไอ้ ฝนพูดยาวมาก ผมจับ
ประเด็นได้ แค่วา่ มันก�ำลังมโนเรื่ องราวของผมกับไอ้ ช็อคเป็ นฉากๆ
“เดี๋ยวฝน มึงหยุดก่อน ฟั งกูก่อนไหม”
“โอเคฟั งๆ เล่ามาเดี๋ยวกูเตรี ยมจดเลย”
“คือเรื่ องที่มึงมโนเมื่อกีม้ นั ไม่ใช่เลยเว้ ย กูกับไอ้ ช็อคเป็ นเพื่อนกัน
ตามปกติไม่มีอะไรมากกว่านัน”
้ มากสุดที่มงึ ถูกก็แค่จบู
“แค่นงั่ ตักกัน?”
“ใครๆ ก็นงั่ ตักกันไหมวะ แล้ วกูไม่ได้ นงั่ อะไรขนาดนันแค่
้ พิงตักมัน
เอง”
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“ไม่มีจ้า สนิทแค่ไหนก็น้อยมากที่จะนัง่ ตัก” ไอ้ ฝนยังเถียงต่อ
“ฝนเชื่อกูเถอะ กูพดู จริ ง”
“ไม่อยากเชื่อเลย
“เชื่อเถอะ” มันยังนิ่งจนผมต้ องพยักหน้ าอีกหลายครัง้ เพื่อยืนยันใน
สิง่ ที่บอกออกไป จนสุดท้ ายไอ้ ฝนก็ถอนหายใจออกมา
“เออออ กูจะยอมเชื่อก็ได้ ...” หน้ าไอ้ ฝนดูผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็คง
เชื่อเรื่ องที่ผมพูดไปเมื่อกี ้จริ งๆ “แต่เคมีมงึ กับไอ้ ช็อคแม่งโคตรได้ อ่ะ กูต้อง
ไปหาที่ระบายว่ะ”
“ยังไง?...”
“เอาน่า กูไปหาที่ระบายในทวิตของกูเองคนเดียวนัน่ แหละ กูเชื่อว่า
แม่งต้ องมีคนมาหวีดเรื่ องนี ้เป็ นเพื่อนกู”
“คงไม่มีใครมองกูกบั ไอ้ ช็อคเหมือนอย่างที่มึงมองตอนนี ้หรอกฝน
เพราะเขาคงมองเหมือนเพื่อนสนิททัว่ ไปอ่ะ”
“ท�ำไมมึงไม่เชื่อสายตากูวะเมล กูมองอะไรไม่เคยพลาด”
“ก็แล้ วแต่มึงละกัน แต่ถ้ามึงจะไปหวีดอะไรก็เกรงใจสถานะแฟน
ของกูกบั มึงด้ วย อย่าลืมว่าตอนนี ้กูกบั มึงเป็ นแฟนกันอยู”่
“ถ้ างันกู
้ ก็ไม่สามารถเอาเฟซบุ๊กกูไปหวีดสเตตัสมึงกับไอ้ ช็อคแบบ
โหยหวนได้ แล้ วงันดิ
้ ”
“ใช่”
“กูต้องท�ำตัวเงียบๆ เป็ นแฟนที่ดีกบั คนตัวเตี ้ยอย่างมึงถูกไหม”
“ถูกต้ อง...” พอผมตอบกลับไปไอ้ ฝนก็ถอนหายใจออกมาเต็มแรง
“น่าเบื่อว่ะ นานแค่ไหนเนี่ยที่กตู ้ องทนเล่นเป็ นแฟนมึง”
“ก็จนกว่ากูจะหาแฟนใหม่ได้ ”
“น� ้ำหน้ าอย่างมึงจะหาแฟนได้ เหรอเมล...”
“ได้ ดิ นี่ กูก�ำลังคิด ว่าจะลงประกวดเดื อ นด้ ว ยนะ” ไม่ไ ด้ เ บ้ ปาก
ธรรมดาไอ้ ฝนเหลือกตาบนไปอีก “ท�ำหน้ าแบบนันหมายความว่
้
าไงวะ”
“ไม่ร้ ูวะ่ โนคอมเมนต์” พูดออกมาได้ วา่ ไม่มีความเห็น ดูหน้ าตัวเอง
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ก่อนไหมฝน แทบอยากจะคอมเมนต์กเู ต็มแก่อยูแ่ ล้ ว
“เมลกับข้ าวเย็นหมดแล้ วนะเว้ ย” เสียงไอ้ ช็อคดังไกลมาจากในบ้ าน
ผมเอี ้ยวตัวหันไปมองมันที่มองผมอยูก่ ่อน
“โอเคเดี๋ยวตามไป” บอกไอ้ ช็อคเสร็จก็หนั มามองไอ้ ฝนอีกรอบ
“ผัวเรี ยกกินข้ าวเหรอจ๊ ะ”
“กูวา่ บางทีมงึ ก็จิ ้นแรงไปว่ะ”
“เหรอวะ ไม่ร้ ู ตวั เลย” ผมล่ะเชื่อกับเพื่อนผมคนนี ้จริ งๆ ไม่ร้ ู ว่าคน
แบบมันสอบเข้ าคณะอักษรติดได้ ยงั ไง “เออ แล้ วเรื่ องเงื่อนไขที่มงึ บอกให้ กู
ไปคิดน่ะ กูคดิ ออกแล้ วนะ”
“ให้ กทู �ำอะไรแลกล่ะ”
“เลี ้ยงข้ าวกลางวันบวกน� ้ำสองเดือน โอเคไหม”
“ก็ได้ อยู่หรอก แต่มงึ กับกูอยู่กนั คนละคณะนะฝน เวลาเรี ยนมันจะ
ลงมากินข้ าวพร้ อมกันได้ เหรอวะ”
“เออว่ะ ถ้ างันมึ
้ งซื ้อบัตรคอนให้ กแู ทนได้ ไหม อีกสองเดือนผัวกูจะ
มาเปิ ดคอนที่ไทย ซึง่ กูขอไม่มากไม่มายแค่บตั รไม่เกินห้ าพันก็พอ ได้ ป่ะ”
“ได้ ”
“ดีมากกก มึงนี่เป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ จริ งๆ ยังไงกูสญ
ั ญาว่าจะช่วยมึง
เต็มที่ ไม่ใช่แค่ให้ อดีตเพื่อนสนิทม.ต้ นมึงเชื่อเท่านัน้ กูจะท�ำให้ คนทังโลก
้
เชื่อว่ามึงกับกูเป็ นแฟนกันจริ งๆ โอเคป่ ะจ๊ ะ”
“เออ” หลังจากรับค�ำเสร็ จ เสียงแจ้ งเตือนเฟซบุ๊กก็ดงั ขึ ้นอีกครัง้ ไอ้
ฝนส่งค�ำขอรี เลชันระหว่างผมกับมันมา
ผมไม่ลงั เลที่จะกดรับเลยสักนิด เพราะการสร้ างเรื่ องให้ ใครสักคน
เชื่อมันก็ต้องเริ่ มจากจุดเล็กๆ แบบนี ้แหละ ไอ้ เทมเข้ ามาส่งสติกเกอร์ มอง
บนเสร็ จก็มีเพื่อนๆ ม.ปลายเข้ ามาแสดงความยินดีกบั ผมและไอ้ ฝนเยอะ
มาก มีถามเหมือนกันว่าคบกันนานหรื อยัง แน่นอนว่าคนที่ตอบก็เป็ นไอ้ ฝน
คนเดียวเพราะกลัวว่าต่างคนต่างตอบมันจะโป๊ ะแตกแล้ วโดนจับได้ แทน
“อ่าว อุน่ กับข้ าวเหรอวะ” ผมเดินเข้ ามาในครัวเห็นไอ้ ช็อคก�ำลังยืน
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อุน่ กับข้ าวที่ผมท�ำอยู่
“ก็มนั เย็นหมดแล้ ว กูเลยอุน่ ให้ ใหม่” มันเงยหน้ าจากมือถือมาตอบ
ผม
“หิวแล้ วอ่ะ ไม่ต้องอุน่ ร้ อนมากก็ได้ มงึ ตักลงเลยเถอะ”
“ชิมก่อนไหม”
“ชิ ม ๆ” ผมอ้ า ปากรั บ ช้ อ นจากไอ้ ช็ อ คก่ อ นจะพยัก หน้ า แล้ ว ท� ำ
สัญลักษณ์โอเคตอบกลับไป
“แน่ใจนะว่าร้ อนพอแล้ ว?”
“เออ ตักเลย หิวแล้ ว” ผมรอไอ้ ช็อคตักกับข้ าวลงถ้ วยแล้ วยกมาวาง
ไว้ ที่เดิม เราทังคู
้ ม่ ีพดู คุยกันบ้ างแต่ก็ไม่ได้ ตลอดเพราะไอ้ ช็อคก�ำลังติดเล่น
ROV ส่วนผมก็เล่นมือถือเช็กข่าวสารในโซเชียลตามปกติ แต่ระหว่างที่ผม
ก�ำลังเลื่อนฟี ดดู ผมก็ต้องสะดุดกับสเตตัสล่าสุดของไอ้ คนที่นงั่ อยู่ฝั่งตรง
ข้ ามผม
Choc Teeran จี บคนโสด ศัตรู นบั แสน...
บอย ปะยาง หูยยยยย แต่จีบคนมี แฟน ศัตรู คนเดี ยวใช่ป่ะวะ
เพือ่ นนน ฮิ้ ววววว
JaiJai F5 แม่งมาว่ะ 5555555555 ถามจริ งมึงเอาจริ งป่ ะเนีย่
Choc Teeran เออเอาจริ ง กูไม่แคร์ หรอก
บอย ปะยาง เพือ่ นกูก็เป็ นคนร้ายๆ นะครับ
ผมกดไลก์ให้ มนั เสร็จก็เงยหน้ าขึ ้นมองไอ้ คนตรงหน้ า พอมันรู้สกึ ตัว
ว่าผมมองอยู่ ก็เลิกคิ ้วถามผมทันที
“ว่า...”
“เปล่าๆ แดกข้ าวเถอะ” ปากปฏิเสธทังๆ
้ ที่ในหัวมีค�ำถามอยูเ่ ต็มไป
หมด
ผมอยากรู้ ว่าคนที่มนั ก�ำลังตามจีบเป็ นใคร ผมรู้ จกั ไหม สวยหรื อ
เปล่า แต่ที่ไม่เอ่ยปากถามออกไปอาจเพราะตอนนี ้ความสัมพันธ์ของผมกับ
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มันยังไม่ได้ กลับมาเหมือนเดิมร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ผมไม่ร้ ู ว่าตัวเองยังเป็ นคนที่
มันอยากสนิทด้ วยเหมือนเดิมหรื อเปล่า ไม่แน่ใจว่าความสนิทในอดีตของ
ผมกับไอ้ ช็อคจะมากพอให้ มนั เล่าเรื่ องส่วนตัวให้ ฟังได้ ไหม
ไม่ได้ น้อยใจอะไรนะ
เรี ยกว่าเข้ าใจมากกว่า... มัง้
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ตอนที่ 4
ระนะ

Special by Chocolate
“ช็อค… แวะกินบิงซูก่อนไปซื ้อชุดดีป่ะ” คนที่พดู คือคนที่ยืนอยู่ชนั ้
บนของบัน ไดเลื่ อนถัด จากผมไปหนึ่งขัน้ เขาก้ ม ลงมองผมแล้ ว ยิ ม้ กริ่ ม
ราวกับชอบที่ตวั เองสูงกว่าผมแบบนี ้
แต่ก่อนเมลเขาตัวสูงกว่าผมอยู่หน่อย ต่างจากตอนนี ้ที่ดเู หมือนว่า
ความสูงของเขาจะเตี ้ยกว่าผมเกือบสิบเซน
“ยังชอบกินของหวานอยูอ่ ีกเหรอวะ”
“เออดิ มันเลิกไม่ได้ อะ่ ” เมลชอบกินขนมและของหวานทุกชนิด แต่
ที่เห็นจะชอบมากที่สดุ ก็คงจะเป็ นเค้ กและบราวนี่ ต่างจากผมที่ไม่เคยชอบ
อะไรพวกนี ้เลยสักนิด “ไปกินกันนะ”
“แล้ วแต่เลย กูยงั ไงก็ได้ ”
“ดีมากครับน้ องช็อคโกแลต” มือเล็กยกขึ ้นลูบหัวผมแบบที่มนั ชอบ
ท�ำมาตลอด ผมยิ ้มมุมปากแล้ วดึงมือเขาออกจากหัว
“ครับ พี่คาราเมล”
“เชี่ยช็อคคค ห้ ามเรี ยกกูแบบนี ้อีก”
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“มึงด้ วย ห้ ามเรี ยกชื่อเต็มกูเหมือนกัน”
“เออไม่เรี ยกก็ได้ ” เจ้ าตัวหันมายู่หน้ าใส่แล้ วเดินตรงไปที่ทางเข้ า
สถานีรถไฟฟ้า
ช็อคโกแลตกับคาราเมล
ชื่อที่เกิดจากครอบครัวเราทังคู
้ ร่ ่วมกันตังให้
้
พ่อแม่ของพวกเราเป็ นเพื่อนสนิทกันตังแต่
้ สมัยเรี ยนมหา’ลัย แต่ผม
กับไอ้ เมลเราเพิ่งมารู้จกั กันจริ งๆ ตอนเข้ าป.4 ตอนนันพ่
้ อกับแม่ผมย้ ายจาก
ฝั่งธนบุรีมาซื ้อบ้ านหลังข้ างๆ ไอ้ เมล จ�ำได้ วา่ การเจอกันครัง้ แรกของผมกับ
มันเป็ นวันเกิดของไอ้ เมลด้ วย
แรกๆ ผมก็ไม่ได้ อยากจะสนิทกับมันขนาดนันหรอก
้
เพราะผมไม่
ชอบนิสยั พูดมากของมัน ทุกวันนี ้นิสยั พูดมากของไอ้ เมลก็ไม่ได้ เปลี่ยนไป
เลยสักนิด จนสุดท้ ายการพูดของมันกลายเป็ นเสน่ห์อย่างไม่นา่ เชื่อ
ผมกับมันเริ่ มมาสนิทกันช่วงป.4 เทอมสอง เพราะด้ วยความจ�ำเป็ น
จากการที่ต้องอยูโ่ รงเรี ยนเดียวกัน ห้ องเดียวกัน บ้ านก็อยูข่ ้ างกันเลยท�ำให้
เราสนิทกันแบบที่ผมไม่เต็มใจนัก
ช่วงที่ไอ้ เมลขึ ้นม.ต้ น บ้ านมันค่อนข้ างเงียบเหงา เพราะป๊ ากับม๊ า
ของมันต้ องไปท�ำงานต่างประเทศค่อนข้ างบ่อย ส่วนพี่ชายคนเดียวก็ไปอยู่
หอและไม่ค่อยกลับเข้ ามาบ้ านนัก ความเหงาและเศร้ าสร้ อยของไอ้ เมล
ท�ำให้ พ่อกับแม่ของผมต้ องลากมันมาอยู่ด้วยจนแทบจะกลายเป็ นลูกชาย
อีกคนของบ้ าน
ดังนัน้ ช่วงม.ต้ นจึงเป็ นช่วงที่ผมกับไอ้ เมลสนิทกันมากที่สดุ ... จน
กระทัง่ เมื่อสามปี ก่อนที่ครอบครัวผมย้ ายไปอยู่เชียงใหม่เพื่อดูแลกิจการ
ด้ านโรงแรมต่อจากปู่ และย่า
เราทังคู
้ ไ่ ม่ได้ ตดิ ต่ออะไรกันอีก
ผมหายไปจากชีวิตเมลและพยายามเริ่ มต้ นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีมนั
อยูเ่ คียงข้ าง
แน่นอนผมเคยคิดว่าผมคงลืมมันได้
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ลืมความรู้ สกึ ชอบ ลืมความทรงจ�ำดีๆ ลืมทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับตัว
เมลเมื่อเราไม่ได้ อยูใ่ กล้ กนั แต่ก็อย่างที่เห็นผมคิดผิด เพราะตอนนี ้ผมก็ยงั
จ�ำได้ ดี ว่าไอ้ ความรู้ สึกรักที่มีต่อเมลมันเกิดขึ ้นหลังจากที่ผมกับไอ้ เมลใช้
มือช่วยกันครัง้ แรก แม้ มนั จะเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแค่ครัง้ เดียว แต่แค่ครัง้
นันมั
้ นกลับท�ำให้ ความรู้สกึ บางอย่างติดอยูใ่ นหัวจนกลายเป็ นความทรงจ�ำ
ที่ไม่สามารถลบเลือนได้ ซึง่ ถ้ านับๆ ดูแล้ วจนถึงตอนนี ้ก็ผ่านมาเกือบห้ าปี
แล้ วด้ วยซ� ้ำ
แต่ไม่ร้ ู ท�ำไมช่วงเวลาถึงห้ าปี ไม่ได้ ท�ำให้ ผมลืมความรู้ สึกเหล่านัน้
ลงได้ เลย
ผมจ�ำมันได้ แม้ กระทัง่ สีหน้ า กลิ่นเหงื่อ การกัดริ มฝี ปากล่างและ
เสียงครางของไอ้ เมล
แน่นอนว่าช่วงระยะเวลาหลังจากที่ช่วยกันไปคราวนัน้ มันกลาย
เป็ นช่วงเวลาที่ยากล�ำบากของผมเพราะความรู้ สกึ ผมที่มีตอ่ ไอ้ เมลมันเพิ่ม
มากขึ ้นเรื่ อยๆ มากจนผมต้ องพยายามหาอะไรบางอย่างมาลบความรู้ สกึ
นี ้...
ผมเริ่ มท�ำตัวเสเพล มีคนคุยเยอะมากเพื่อกลบร่ องรอยความรู้ สกึ ที่
ตัวเองมีตอ่ เพื่อนสนิท
ตอนนันผมเองก็
้
ยงั ไม่ฟันธงหรอกว่าตัวเองชอบไอ้ เมลจริ งๆ ไหม แต่
มันมาแน่ชดั ก็ตอนที่ผมกดจูบลงบนริ มฝี ปากเขานั่นแหละ ครัง้ นัน้ ความ
รู้ สกึ บอกได้ อย่างชัดเจนเลยว่า... ผมแอบหลงรักเพื่อนสนิทของตัวเองเข้ า
แล้ วจริ งๆ
ยังดีที่ความรู้ สกึ นี ้มันจะไม่ถกู สานต่อเพราะผมกับครอบครัวเราจะ
ย้ ายบ้ านไปอยู่เชียงใหม่ ซึง่ ผมเองก็ไม่อยากเสียเพื่อน ดังนันการย้
้
ายบ้ าน
และหนีหายไปจากไอ้ เมลในตอนนันจึ
้ งเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ แม้ ว่าพ่อกับแม่จะ
ถามความเห็นผมว่าไม่จ�ำเป็ นต้ องย้ ายตามพวกท่านไปก็ได้ แต่ผมก็บอก
พวกเขาว่าไม่อยากอยูท่ ี่นี่อยูด่ ี
ผมอยากตัดใจจากเพื่อนคนนี ้
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อยากกลับมาเจอหน้ ามันอีกครัง้ ด้ วยความรู้สกึ เดิมคือเพื่อนกัน
สามปี ที่ไม่ได้ เจอหน้ าไอ้ เมล ผมมีแอบคิดถึงเขาบ้ าง แต่มันก็ไม่
มากมายเท่าไหร่ นกั ผมยังมีแฟน ใช้ ชีวิตม.ปลายแบบที่เด็กวัยรุ่ นคนหนึ่ง
พึงจะเป็ น ตอนที่เลือกเส้ นทางชีวิตว่าจะเรี ยนคณะอะไรผมตัดสินใจอยู่
นานว่าจะเรี ยนหมอดีไหม แต่สุดท้ ายพอสอบไม่ติดก็ เลยเลือกลงคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหา’ลัยที่ไอ้ เมลตังความหวั
้
งไว้ วา่ จะเรี ยน
ผมไม่ได้ คิดหรอกว่าเขายังอยากเรี ยนคณะนี ้อยู่ไหม เพราะสุดท้ าย
ถ้ ามาเรี ยนกรุ งเทพฯ จริ งๆ ผมก็อยากจะเจอมันในฐานะเพื่อนที่ไม่ได้ ร้ ู สกึ
อะไรแล้ ว
แต่พอได้ มาเจอหน้ ามันเพียงแค่แวบเดียว ความรู้สกึ ที่ผมพยายาม
กลบฝั งเอาไว้ ตลอดระยะเวลาที่เราไม่เจอกันมันกลับถูกเติมเต็มจนล้ นแทบ
ทะลักออกมาทันที ตอนนันผมบอกกั
้
บตัวเองว่า หลังจากนี ้ผมจะไม่มีวนั
ปล่อยมือคนที่ผมรักไปไหนอีก
ผมไม่แคร์ ด้วยซ� ้ำว่าสถานะมันตอนนี ้จะมีแฟนแล้ วหรื อเปล่า เพราะ
สิ่งที่ผมจะท�ำคือการชดเชยความสุขของตัวเองตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ เจอ
มัน ถึงแม้ ไอ้ ความหวังเล็กๆ ที่จะให้ เมลมองผมในฐานะอื่นที่ไม่ใช่เพื่อน
สนิทมันจะน้ อยนิด แต่ผมก็ยังหวังว่าน�ำ้ หยดเล็กๆ หยดนีจ้ ะไปกะเทาะ
หัวใจของไอ้ เมลได้ บ้าง
ติ๊ ง
Caramel :: ถ่ายรูปแบบนี ้ให้ กหู น่อย
ภาพที่ไอ้ เมลส่งเข้ ามาในไลน์คือภาพผมที่ก�ำลังก้ มหน้ าก้ มตาเล่น
โทรศัพท์อยูอ่ ีกฝั่ง เราทังคู
้ ไ่ ม่ได้ ยืนอยูใ่ กล้ กนั แล้ วก็ไม่ได้ นงั่ ด้ วย ต่างคนต่าง
ยืนพิงกระจกโดยหันหน้ าเข้ ากันอยู่
Caramel :: เร็วๆ ช็อค
Chocolate :: เร็วแค่ไหน เอาแรงด้ วยเปล่าครับ
Caramel :: สัด ไม่ใช่เรื่ องที่จะมาหื่นตอนนี ้
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Caramel :: เร็วเลยเดี๋ยวคนเข้ ามาเยอะมันจะถ่ายไม่ได้
ผมเงยหน้ าขึ ้นมองคนตรงหน้ าแล้ วกดถ่ายรูปส่งไปให้ มนั พอเห็นว่า
ตัวเองได้ รูปที่ต้องการแล้ วมันก็เงยหน้ ายิม้ โชว์ เหล็กสีชมพูส่งกลับมาให้
เห็นแบบนันก็
้ อดยิ ้มตามมันไม่ได้ จริ งๆ ว่ะ
แม่งน่ารักจริ งๆ นับวันมันจะยิ่งน่ารักขึ ้นไปทุกที
แต่ก่อนมันก็นา่ รักอยูแ่ ล้ วนะครับ แต่พอดัดฟั นแล้ วผมรู้สกึ ว่ามันน่า
รักขึ ้นกว่าเก่าเยอะมากกกกก
ผิวเมลขาวขึ ้น ริ มฝี ปากสีชมพูท่ีครัง้ นันตอนจู
้
บยังรับรู้ถึงความแห้ ง
ผาก แต่ตอนนีไ้ ม่มีแล้ ว ตาสองชัน้ หลบในดูเข้ ากับทรงผมหน้ าม้ าอย่าง
ลงตัว
ทุกอย่างดูละมุนต่างจากนิสยั ที่พยายามท�ำตัวแมนๆ อยูต่ ลอด
ไม่ร้ ู ว่าตอนนี ้เมลยังเล่นบาสอยู่ไหม แต่ดจู ากรู ปถ่ายในอัลบัมเมื
้ ่อ
วานคิดว่าน่าจะยังเล่นอยู่
ติ๊ ง
เสียงแจ้ งเตือนเฟซบุ๊กบอกว่ามีคนแท็กรูปให้ ผม
Mel Worawut มันก็ดูอาร์ ตๆ หน่อยไหม Cr. Choc Teeran
บอย ปะยาง ฮิ้ ววววว ไปไหนกันสองคนวะ
Mel Worawut สยาม มาซื ้อชุด มึงมาป่ ะ
บอย ปะยาง ไม่อยากไปหรอกครับ กลัวเป็ น กขคงจฉ
JaiJai F5 ไม่ไปแต่ขอฟอลโล่สถานะความเป็ นไปตลอดๆ ได้ป่ะ
ครับ เอาที ่แบบลงทุกรู ป จัดทุกช็อต ทุกท่วงท่า เอามาให้หมดบนเตี ยง
ทีน่ อน ริ มระเบี ยงก็ได้จ้า
ทัง้ ไอ้ บอยและไอ้ ไจ๋ผลัดกันแซ็วผมเรื่ องนี ต้ ลอด ผมรู้ ว่ามันมีจุด
ประสงค์ที่หวังว่าการแซ็วจะท�ำให้ ผมกับไอ้ เมลใกล้ กนั มากขึ ้น พวกมันเชื่อ
ในทฤษฎีที่ยิ่งมีคนแซ็วให้ ชอบกันมากเท่าไหร่ คนเหล่านัน้ ก็จะยิ่งชอบกัน
จริ งๆ มากเท่านัน้
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ผมเองก็แอบเชื่อในทฤษฎีนี ้อยูบ่ ้ าง (ถึงจุดนี ้แล้ วอะไรที่มนั ท�ำให้ เขา
หันมาสนใจได้ ผมก็เชื่อหมดแหละ) แล้ วก็หวังว่ามันจะแทรกซึมเข้ าไปใน
ความรู้สกึ ไอ้ เมลให้ หวัน่ ไหวในตัวผมบ้ างเหมือนกัน
ผมยัดมือถือเข้ าไปในกระเป๋ ากางเกงตอนที่เสียงประกาศบอกว่าถึง
สถานีที่ทงเราต้
ั ้ องลง ไอ้ เมลดันหลังผมให้ เดินไปร้ านบิงซูท่ีตวั เองอยากกิน
มันเลือกรสที่ชอบ ส่วนผมก็นงั่ กินชาและเล่นเกมรอมัน
“อ่ะ” จูๆ่ ไอ้ เมลก็ยื่นเงินในส่วนที่ผมจ่ายไปเมื่อกี ้มาคืน
“อ่าว ท�ำไมงันวะ”
้
“ก็มงึ ไม่เห็นแดกเลยสักค�ำ”
“ไม่เป็ นไรก็หารกันตามปกติ”
“ไม่เอาว่ะไม่แฟร์ ” มันวางเงินลงบนโต๊ ะแล้ วตักบิงซูขึ ้นมาก�ำลังจะ
ยัดเข้ าปากตัวเองแล้ ว แต่ผมจับแขนมันไว้ ได้ ก่อน
“ถ้ ากูกินแล้ วจะแฟร์ ขึ ้นไหม”
“ก็นา่ จะนะ”
“ถ้ างันกู
้ กิน” พูดเสร็ จผมก็งบั เข้ าไปที่ช้อนไอ้ เมลทันที
“อี๋ น� ้ำลายมึงโดนช้ อนกูป่ะ”
“รังเกียจเหรอเมล”
“เออ ปล่อยเลยยยยย” ไอ้ เมลบอกให้ ผมอ้ าปากจากช้ อนมันแต่ผม
ก็ยังไม่ท�ำตามง่ายๆ มันดึงดันพยายามจะเอาช้ อนออกจากปากผม จน
สุดท้ ายมันเลยใช้ มือเคาะมาที่หวั ผมทีนงึ ผมถึงยอมปล่อย “สันดาน”
“ดีงนเหรอ”
ั้
“เลวน่ะสิ!” ผมหัวเราะในท่าทางเกรี ย้ วกราดของมันได้ ไม่นานก็หนั
ไปก้ มหน้ าก้ มตาเล่น ROV ต่อ ส่วนเงินที่ไอ้ เมลคืนมาให้ ผมเมื่อกี ้เจ้ าตัวเก็บ
คืนไปแล้ วครับ เพราะเห็นว่าสุดท้ ายยังไงผมก็ไม่เอาเงินนันคื
้ น ดังนันสิ
้ ่งที่
มันท�ำได้ คือการป้อนบิงซูให้ ผมบ้ างเพื่อไม่ให้ ตวั ผมเสียผลประโยชน์จากน� ้ำ
แข็งไสสัญชาติเกาหลีถ้วยนี ้
“อาทิตย์ หน้ ารั บน้ องมหา’ลัยมึงจะไปป่ ะ” ผมถามเมลตอนที่เรา
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เลือกชุดนักศึกษาเสร็ จแล้ ว จริ งๆ มหา’ลัยพวกเราไม่ได้ เคร่ งระเบียบเรื่ อง
การแต่งกายมากนัก แต่เพราะพวกพี่ๆ ที่มาปฐมนิเทศเมื่อวานเขาขอความ
ร่วมมือเฉพาะภาคเรี ยนแรกเท่านัน้ ส่วนเทอมสองจะแต่งอะไรก็ได้ แต่ให้ อยู่
ในชุดสุภาพก็พอ
“ไปๆ เห็นคนบอกว่ามีคอนเสิร์ตของ 25 hours ยังไงกูก็ไปแน่ๆ แล้ ว
มึงล่ะไปไหม”
“ก็คงไปแหละ” ถึงตอนแรกคิดไว้ วา่ จะนอนอยูห่ อก็ตาม
“น่าสนุกนะกูวา่ บางทีเราอาจจะได้ ร้ ูจกั สาวๆ คณะอื่นตอนรับน้ อง
มหา’ลัยก็ได้ ต้ องรี บตักตวงไว้ เยอะๆ”
“มึงจะอยากรู้ จักสาวคณะอื่นท�ำไมวะ ในเมื่อมึงก็มีแฟนอยู่แล้ ว
หรื อคิดจะนอกใจแฟน?” ถ้ ามันพูดออกมาขนาดนี ้ก็น่าจะหมายความว่า
เมลเองก็ไม่ได้ จริ งจังหรื อรักแฟนมันเท่าไหร่นกั
ซึง่ จริ งๆ มันก็ดีและค่อนข้ างเข้ าทางผม
“ไม่ใช่เว้ ย ก็แค่อาหารตา แถมกับแฟนคนนี ้กูเองก็ไม่ร้ ู ว่าจะคบกับ
เขาได้ นานแค่ไหน” สีหน้ าไอ้ เมลดูกงั วลแปลกๆ
“ท�ำไมอ่ะ เมื่อเช้ ายังตังรี้ เลชันกันอยูเ่ ลยไม่ใช่เหรอ”
“ก็... ช่างแม่งเถอะ เรื่ องของอนาคต บางทีกอู าจจะเลิกกับฝนแล้ ว
หันมาคบกับมึงก็ได้ ” รู้ ครับว่าไอ้ เตี ้ยตรงหน้ าพูดเล่น แต่ถ้าเปิ ดทางให้ กู
ขนาดนี ้ก็ขอหยอดหน่อยเถอะ
“งันกู
้ รอนะ”
“อะไร”
“รอให้ มงึ มาคบด้ วยไง”
“...” ไม่ใช่แค่เงียบแต่ผมเห็นริ ว้ รอยของความแดงบนใบหน้ าของไอ้
เมลด้ วย มันแดงมากจนผมต้ องรี บเสหน้ ามองไปทางอื่น แม่งเอ๊ ย! ท�ำไมถึง
น่ารักได้ ขนาดนี ้วะ
“ฮ่า ฮ่า กูล้อเล่น อย่าบอกนะว่ามึงคิดจริ งจัง...”
“ตลกแล้ ว กูจะไปคิดจริ งจังอะไร”
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“ก็ถ้ามึงจริ งจังกูจะได้ จริ งจังบ้ าง”
“ได้ เชี่ยอะไรล่ะ อย่ามากวนตีนกับพี่นะน้ องช็อค” ไอ้ เมลพูดพลาง
เขย่งปลายเท้ าให้ สงู เทียบเท่าผมก่อนจะเอื ้อมมือมาขยี ้หัวผมเต็มแรง ผม
เองก็ไม่ได้ ห้ามเขา ปล่อยให้ คนตัวเตี ้ยท�ำจนหน�ำใจแล้ วค่อยหันมาถามมัน
“พอใจยัง”
“พอใจแล้ ว ป่ ะ ไปดูสายกีตาร์ กนั ” ผมกับไอ้ เมลเราใช้ เวลาไม่นาน
ในการเลือกสายกีตาร์ เพราะส่วนใหญ่ที่ขายเป็ นแบบส�ำเร็ จรูปที่แพ็กอยูใ่ น
กล่องอย่างดี
“ช็อคๆ เดี๋ยวแวะซื ้อคอนแทกต์เลนส์ร้านนี ้แป๊ บนึงดิ”
“ฮะ นี่มงึ สายตาสันเหรอ”
้
แต่ก่อนก็ไม่เห็นว่าคนตรงหน้ าผมมันจะ
สายตาสันนี
้ ่หว่า
“ไม่มากเท่าไหร่หรอก ร้ อยกว่าเอง จริ งๆ ไม่ต้องใส่ก็ได้ แต่มนั มองไม่
ชัดอ่ะ”
“นี่กี่นิ ้ว”
“ไอ้ สดั กูสายตาสันไม่
้ ใช่ตาบอด แล้ วกูก็ใส่คอนแทกต์เลนส์มาแล้ ว
ด้ วย” หลังจบประโยคเมื่อกี ้ไอ้ เมลตบหัวผมมาทีก่อนจะเดินเข้ าไปในร้ าน
ส่วนผมไม่ได้ ตามมันเข้ าไปแค่ยืนรออยูห่ น้ าร้ านเท่านัน้
ติ๊ ง
เสียงไลน์ห้องกลุม่ สามคนที่มีผมไอ้ บอยและไอ้ ไจ๋ดงั ขึ ้น สิง่ ที่ปรากฏ
ในไลน์กลุม่ คือรู ปถ่ายของผมกับไอ้ เมล แต่ที่มนั ดูแปลกไปจากภาพปกติก็
เพราะรูปๆ นันไอ้
้ เมลก�ำลังป้อนบิงซูผมอยู่
บอย ปะยาง :: หวานเชียวนะสาดดดด หมัน่ ไส้ เบอร์ แรงมากจ้ าาา
Chocolate :: อะไรวะ นี่พวกมึงตามมาเสือกถึงสยามเลยเหรอ
JaiJai F5 :: เปล่าจ้ า พวกกูไม่ได้ ตามไปเสือก แต่รูปนี ้กูเอามาจาก
ทวิตเตอร์
Chocolate :: ทวิตเตอร์ เนี่ยนะ ได้ ไงวะ? มีคนรู้ จกั กูกบั ไอ้ เมลงัน้
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เหรอ

บอย ปะยาง :: ไม่ร้ ูวา่ รู้จกั เป็ นการส่วนตัวไหม แต่ที่ร้ ูๆ คือตอนนี ้ใน
ทวิตเตอร์ แท็ก #ช็อคเมล แม่งก�ำลังมาว่ะ พวกเพจแอดมินต่างๆ ในมหา’ลัย
เราก็เริ่ มเอามาลงบ้ างแล้ ว แต่ยังไม่ได้ เป็ นกระแสอะไรมากมายเท่าไหร่
ส่วนรูปนี ้คนที่ถ่ายก็คงบังเอิญไปเจอมึงสองคนเข้ าพอดีมงั ้
JaiJai F5 :: กูกับไอ้ บอยก� ำลังจะสมัครทวิตแล้ วปั่ นกระแสอยู่
เตรี ยมรับมือไว้ ได้ เลย
กระแสช็อคเมลงันเหรอ?
้
มันก็ดีเหมือนกันนะ ผมยกยิ ้มมุมปากเมื่อ
นึกถึงกระแสบางอย่างที่ก�ำลังจะเข้ าทางผม
Chocolate :: เออ จะท�ำอะไรก็ท�ำ แต่ขอให้ คอ่ ยเป็ นค่อยไปนะเว้ ย
อย่ากระโตกกระตากมาก กูอยากให้ เมลค่อยๆ ซึมซับจนมันกลายเป็ นเรื่ อง
ปกติ
บอย ปะยาง :: กูใครครับช็อค กูบอยไง เรื่ องชงไว้ ใจกู
Chocolate :: เออ ตามนัน้
“ช็อค เสร็ จแล้ ว” ไอ้ เมลมายืนอยู่ข้างๆ ผมตังแต่
้ เมื่อไหร่ ก็ไม่ร้ ู ผม
เงยหน้ าขึ ้นมองมันก่อนจะยัดมือถือลงในกระเป๋ า ไม่ลืมที่จะดีดหน้ าผาก
มันไปที
“เอ้ า ดีดหน้ าผากกูเพื่อ?”
“ก็มาแบบไม่ให้ ส้ มุ ให้ เสียง”
“แล้ วเสียงเมื่อกี ้ไม่ใช่กเู หรอที่พดู อ่ะ”
“เออๆ กูยอมแล้ วก็ได้ ว่าแต่มงึ เถอะหลังจากนี ้จะไปไหนต่อ” มันท�ำ
หน้ าคิดอยูพ่ กั ใหญ่
“มึงไม่ซื ้ออะไรเหรอวะ” ผมส่ายหัว “งัน...
้ ไปแดกสเต๊ กสามย่านกัน”
“โอเค” หลังจากที่ไอ้ เมลเสนอความคิดเสร็ จ ผมก็พยักหน้ าเห็นด้ วย
กับมัน เราพากันไปกินสเต๊ กสามย่านร้ านที่ผมกับมันเคยไปนัง่ กินกันสมัย
ก่อน
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พอกินเสร็ จพวกเราถึงค่อยนัง่ รถไฟฟ้ากลับมาที่บ้านไอ้ เมล เจ้ าของ
บ้ านก็ชวนผมให้ นอนค้ างที่บ้านมันแต่แน่นอนผมปฏิเสธ
สาเหตุก็เพราะผมยังท�ำใจนอนบนเตียงเดียวกับไอ้ เมลไม่ได้ กลัวใจ
ตัวเองจะทานทนกับความน่ารักไม่ไหวจนจับแม่งกดก่อน ยิ่งตอนแรกที่มนั
ชวน ผมเองก็เกือบใจอ่อนอยู่แล้ ว ดีที่ดงึ สติได้ ทนั ไม่งนคงหลงไปกั
ั้
บการ
อ้ อนที่มีพลังท�ำลายล้ างสูงแน่ๆ ก็เจ้ าตัวเล่นกระตุกเสื ้อผมเบาๆ แล้ วช้ อน
ตาขึ ้นอ้ อนแบบนัน้ ไม่มีใครหน้ าไหนเขาทนได้ หรอกครับ แต่ส�ำหรับผมถึง
ทนไม่ได้ ก็ต้องทนให้ ได้
Choc Teeran มันก็ดูอาร์ ตๆ หน่อย
ผมอัปรู ปที่เมลถ่ายผมตอนอยู่บนรถไฟฟ้าลงไอจีพร้ อมกับลิงก์ไป
ยังเฟซบุ๊กด้ วย
บอย ปะยาง หวายยยยย รู ปคล้ายๆ บางคนทีล่ งตอนกลางวันเลย
ว่ะ ค�ำพูดก็เป๊ ะด้วย
Jaijai F5 ซัมติ งป่ ะวะ
ผมไม่ได้ ตอบพวกมันเป็ นข้ อความแต่เลือกใช้ สติกเกอร์ หน้ าเขิน
ตอบไปแทน
Mel Worawut ฆวยยย ไม่ติดเครดิ ตคนถ่ายแถมก็อปค�ำพูดกูมา
ด้วย แย่มาก
Choc Teeran ลืมอ่ะ
Mel Worawut ไปติ ดเลย
ผมยอมแก้ สเตตัสจาก มันก็ ดูอาร์ ทๆ หน่อย เป็ น มันก็ ดูอาร์ ตๆ
หน่อย cr. By Mel Worawut คนขี ท้ วง
Mel Worawut กูทวงเครดิ ตนีค่ ือผิ ดเหรอช็อค
Choc Teeran เปล่าไม่ผิดหรอก มึงถูกทุกอย่างอ่ะเมล ท�ำอะไรก็ดี
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หมด

Mel Worawut ประชดป่ ะ
Choc Teeran เปล่าไม่ได้ประชด กูพดู จริ ง ระนะครับ
Mel Worawut ระนะเชี ย่ อะไร ขอภาษาคนดิ๊

ผมไม่ได้ ตอบเมลว่า ระนะ ที่พิมพ์ไปแปลว่าอะไร เพราะตอนนี ้มัน
ไม่ได้ มีเหตุผลจ�ำเป็ นที่จะต้ องอธิบายให้ มนั เข้ าใจไปในทุกๆ เรื่ อง
แค่ให้ มนั ค่อยๆ เข้ าใจทีละน้ อยว่า ระนะครับ ของผมก็มีให้ มนั ... แค่
คนเดียว
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ตอนที่ 5

รับน้ องมหา’ลัย
“วันนี ้กูอาจจะไม่ได้ กลับมานอนที่นี่นะเชล” ผมบอกไอ้ เชลที่ยงั เดิน
วนอยูร่ อบขา “ถ้ าอาหารที่กเู ทไว้ ไม่พอก็ไปขอบ้ านตากับยายกินเลยนะ ไม่
ต้ องรอกูเข้ าใจไหมแมว”
เมี ย้ ว
“ดีมาก” ผมลูบหัวไอ้ เชลไปทีก่อนจะเดินไปเช็กครัวหลังบ้ านว่ามี
อะไรที่ลืมปิ ดไหม พอเช็กเสร็ จถึงเดินไปหยิบกระเป๋ ากีตาร์ กบั สายที่ไอ้ ช็อค
พาไปซื ้อเมื่ออาทิตย์ก่อนยัดใส่กระเป๋ าเป้อีกที
วันนี ม้ ีงานรั บน้ องที่มหา’ลัย แน่นอนว่าคนอย่างผมจะพลาดกับ
เรื่ องแบบนี ้ไม่ได้ เด็ดขาด หนึง่ เลยคือวงที่ผมชอบมาเล่น สองคืองานรับน้ อง
ครัง้ นี ้น่าจะเป็ นโอกาสเดียวที่ท�ำให้ ผมรู้จกั สาวๆ นอกคณะ เป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ จริ งๆ ก็อยากท�ำมันให้ ส�ำเร็ จภายในปี นี ้
ถึงตอนนี ้สถานะกูจะไม่โสดก็ตาม
แม่งเอ๊ ย! ร้ องไห้ ดีไหมวะ ไม่น่าไปเล่นใหญ่เล่นโตพูดบลัฟกับไอ้
ช็อคไว้ เลยว่ะ มาคิดๆ ดูแล้ วมันเหมือนผมจะเสียเปรี ยบอยูห่ น่อยๆ
บอย ปะยาง :: ถึงไหนกันแล้ ววะ กูกบั ไอ้ ไจ๋รอที่ลานกิจกรรมนะ
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โว้ ย

Caramel :: ก�ำลังขึ ้นรถตู้ไป กูเอากีตาร์ มาด้ วย
JaiJai F5 :: เอามาท�ำไมวะมึงจะขึ ้นเวทีกบั พี่แหลมเหรอ น� ้ำหน้ า
อย่างมึงกูวา่ โดนปาขวดน� ้ำใส่ก่อน
Caramel :: พ่อมึงสิครับ กูเอามาให้ ไอ้ ช็อคตังสายให้
้
Chocolate :: เดี๋ยวกูไปตังให้
้ ที่บ้านก็ได้ แบกขึ ้นรถตู้มาท�ำไมวะ ไม่
หนักเหรอ
Caramel :: ก็วนั นี ้กูกะว่าจะไปนอนกับมึงอ่ะ
Caramel :: *สติกเกอร์ แมวอ้ อน*
Caramel :: ได้ เปล่า
JaiJai F5 :: ถ้ าจะส่วนตัวกันขนาดนี ้ ไม่แยกห้ องคุยกันหลังไมค์
เลยล่ะคร้ าบบบบบ
บอย ปะยาง :: นัน่ ดิ ชอบท�ำให้ พวกกูคดิ ไกลตลอดเลยอ่ะ ซัมติง
หรื อเปล่าจ๊ ะพี่จา๋
Caramel :: ถ้ าส�ำหรับกูก็กงึ่ ๆ จะซัมติงอยูน่ ะ แต่ไอ้ ช็อคนี่ดิ กูไม่ร้ ู
ว่ามันจะอยากซัมติงกับกูไหม *สติกเกอร์ หมีบราวน์เขิน*
นิสยั ปากดีของผมไม่สามารถแก้ ให้ หายได้ ง่ายๆ ยิ่งโดนโหนกระแส
จากเพื่อนเท่าไหร่ มันก็สนุกที่ได้ เห็นคนพวกนี ้คิดตาม
Chocolate :: กูน่ะคิดอยู่แล้ ว มึงนัน่ แหละกล้ าไหมเมล อย่าดีแต่
ปากนะครับ
แต่ไม่ร้ ูท�ำไมเวลาเจอไอ้ ช็อคเป็ นคนเล่นเองผมกลับไม่กล้ าเล่นกลับ
Caramel :: ฆวย พอแล้ วเลิกเล่น ยิ่งคุยกับพวกมึง กูยิ่งปวดหัว
บอย ปะยาง :: 555555555555555
เสียงหัวเราะของไอ้ บอยเหมือนดังออกมาจากโทรศัพท์ยงั ไงยังงัน้
Chocolate :: เมล อีกนานไหมจะถึงมหา’ลัย
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Caramel :: สัก 20 นาทีอะ่ ท�ำไมวะ จะมารับกูเหรอ
Chocolate :: กูก�ำลังจะออกจากห้ อง เดี๋ยวรอมึงใกล้ มาถึงก่อนจะ
ได้ เข้ าไปพร้ อมกัน
Caramel :: เดี๋ยวดิช็อค กูเอากีตาร์ มาด้ วย แวะเอาไปไว้ ที่ห้องมึง
ก่อนไม่ได้ เหรอวะ แม่งโคตรหนัก
Chocolate :: กูอนุญาตให้ มงึ มานอนด้ วยแล้ วเหรอ
Caramel :: พวกมึงดูดเิ ชี่ยช็อคโคตรใจร้ าย นี่กอู ตุ ส่าห์หอบผ้ าหอบ
ผ่อนมาขนาดนี ้ มันยังใจร้ ายใจด�ำกับกูได้ ลงคอ
บอย ปะยาง :: เรื่ องนี ้กูจะไม่ยงุ่
JaiJai F5 :: ขอเสือกเงียบๆ ละกันครับ
Caramel :: ได้ กแู ล้ วจะถีบกูทิ ้งเหรอช็อค
Chocolate :: หึ
Chocolate :: *สติกเกอร์ รูปก�ำมือ*
ไอ้ ช็อคแม่งกวนตีน สัญลักษณ์ที่สง่ มารู้เลยว่าแม่งจงใจให้ ผมคิดไป
ถึงเรื่ องที่ผมและมันช่วยกันเมื่อตอนนัน้ คือไม่เข้ าใจเหมือนกันว่ามันจะ
ตอกย� ้ำอะไรนักหนา ทังๆ
้ ที่เรื่ องราวครัง้ นันก็
้ ผา่ นมาเกือบจะห้ าปี แล้ วด้ วย
ซ� ้ำ
‘ช็อค... อือ้ ... เร็ วกว่านีห้ น่อย...’
เชี่ยยยยยยยยยย
พอพูดแล้ วสมองก็เหมือนวาร์ ปเข้ าส่วนลึกของความทรงจ� ำทันที
ผมพยายามสะบัดหัวให้ ลืมๆ มันไปให้ หมดแต่สดุ ท้ ายมันก็ลืมไม่ได้ อยู่ดี
ต่อให้ นานจนขนาดนี ้ผมก็ยงั จ�ำมันได้ ทกุ ฉากที่ท�ำกัน
บอย ปะยาง :: ก�ำมืออะไรอ่ะ งงในงง
ยังดีที่พวกไอ้ ไจ๋กบั ไอ้ บอยไม่เข้ าใจความหมายที่ไอ้ ช็อคเพิ่งจะสื่อ
เพราะถ้ าแม่งรู้ผมคงโดนล้ อยันลูกบวช
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Chocolate :: ถามไอ้ เมลดิ มันรู้
Caramel :: เฮ้ ย กูไม่ร้ ู หมายความว่าไงเหรอ...
รู้ทงรู
ั ้ ้ วา่ ความหมายที่แม่งบอกคืออะไรแต่ก็ยงั เฉไฉแถไปเรื่ องอื่นได้
หน้ าด้ านๆ
Chocolate :: หึ ไม่ร้ ูก็ไม่ร้ ู
Caramel :: เออนัน่ แหละ แล้ วสรุปเรื่ องกีตาร์ กเู อาไงเนี่ยช็อค
Chocolate :: เดี๋ยวเอาไปฝากไว้ ที่สโมสรคณะก่อนก็ได้ เพราะตอน
นี ้กูออกมาแล้ ว ขี ้เกียจเดินกลับไปกลับมาว่ะ
Caramel :: โอเค
Chocolate :: ส่วนเรื่ องที่มงึ จะมานอนด้ วยยังไงค่อยว่ากันอีกที
Caramel :: ต้ องว่ากันอีกทีด้วยเหรอ
Chocolate :: เออน่า
Caramel :: *สติกเกอร์ แมวกอดอกไม่พอใจ*
Chocolate :: ว่าแต่มงึ เถอะ ตอนนี ้ใกล้ ถงึ หรื อยัง กูเดินออกมาจาก
หอแล้ วนะ
ไอ้ ช็อคเปลี่ยนเรื่ องคุย ส่วนผมก็เบื่อจะตอแยมันอีก ถ้ ามันไม่ให้ ผม
นอนด้ วยจริ งๆ ผมก็คงท�ำได้ แค่หอบกีตาร์ กลับบ้ านเท่านัน้
Caramel :: ใกล้ แล้ วอีกไม่เกิน 10 นาที รอแป๊ บ
หลัง จากที่ ต อบไอ้ ช็ อ คไปพวกไอ้ บอยก็ ส่งสติ กเกอร์ แ นวๆ จัง ไร
มาระรัว ไม่ร้ ู ว่าแม่งเสียเงินซื ้อกันเยอะขนาดนี ้เพื่อต้ องการมาแซ็วผมไหม
เพราะก่อนหน้ านี ้ไอ้ สติกเกอร์ พวกนี ้ผมเองก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมี
ไม่เกินสิบนาทีหลังจากที่ผมไลน์บอกไอ้ ช็อค รถตู้ก็พาผมมาจอด
ป้ายโดยสวัสดิภาพ ถึงแม้ ตอนที่นั่งอยู่คนขับจะปาดหน้ าแซงหลังจนเจ๊
ข้ างๆ ตะโกนด่าแล้ วด่าอีกคนขับก็ไม่แคร์ เพราะสติกเกอร์ หลังรถตู้ก็แปะ
บอกแล้ วว่าตีนผี หลังจากนี ้ถ้ าจะขึ ้นรถตู้ผมคงเลือกขึ ้นรถตู้มหา’ลัยแทน
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แล้ ว ขับแบบนี ้กลัวตัวเองจะอายุสนฉิ
ั ้ บหาย
ส่วนสาเหตุที่ผมไม่เอารถป๊ ากับม๊ ามาขับเพราะผมยังขับไม่คล่อง
แถมไม่มีใบขับขี่อีก ดังนันเรื
้ ่ องจะเอารถมาขับเองก็เป็ นอันตกไป
“หล่อเหลือเกินนะมึง” พอลงจากรถตู้นรกได้ ผมก็เดินมาหาไอ้ หน้ า
หล่อที่ก้มหน้ าก้ มตาเล่นโทรศัพท์หลบมุมอยู่ใต้ ต้นไม้ มันไม่ได้ ยินเพราะหู
ฟั งที่เสียบอยูใ่ นหู จนผมต้ องดึงหูฟังมันออกแล้ วเขย่งปลายเท้ ายื่นมือไปขยี ้
หัวมันเต็มแรง “ไอ้ ช็อค”
“อ่าว”
“อี๋ ใส่สเปรย์ฉีดผมมาด้ วยเหรอวะ” ปกติไอ้ ช็อคมันไม่ใช่ประเภทที่
ชอบใส่เจลหรื อฉีดสเปรย์ แต่วนั นี ้มาแปลกจนผมแอบแขวะไม่ได้ “จ�ำเป็ น
ต้ องหล่อขนาดนี ้ด้ วยเหรอวะ ล่อสาวรึไง”
ไม่พดู เปล่ายกมือขึ ้นเช็ดเสื ้อยืดสีด�ำของไอ้ ช็อคไปด้ วย
“ก็เซตๆ ไปงัน้ วันนี ้ตื่นเช้ า มึงไม่ชอบเหรอวะ”
“ไม่อะ่ เหนียวมือ”
“มือมึงจะมาเกี่ยวอะไรกับหัวกูเนี่ย”
“ก็กชู อบเล่นผมมึงอ่ะ เหมือนได้ ลบู ขนไอ้ เชล แต่ช่างเถอะ หัวมึงนี่
หว่า” แต่มือกูเปื อ้ นสเปรย์เพราะหัวมึง ดังนันก็
้ ชดใช้ โดยการเอาเสื ้อมึงมา
ให้ กเู ช็ดมือซะ
“เกินไปไหมเนี่ย” มันถามแล้ วส่งสายตามาที่มือผม
“ไม่นะ ผิดที่มงึ ต่างหาก”
“ผิดที่ก?ู ”
“ใช่ ผิดที่มงึ ” เพราะมึงไม่เตือนกูว่าฉีดสเปรย์ที่หวั มา ดังนันมึ
้ งผิด
ช็อค ยอมรับมาซะดีๆ อย่าให้ กทู �ำหน้ าดุ
“โอเค กูผิด” เย้ กูชนะ
“รู้ตวั ก็ดี... แล้ วสรุปเรื่ องที่กขู อไปนอนกับมึงว่าไงวะช็อค ได้ ไหมอ่ะ”
ผมทังยู
้ ่ปากทังท�
้ ำหน้ าอ้ อน คิดว่าถ้ าใช้ ไม้ นี ้ ไอ้ ช็อคเสร็ จผมแน่ “นะ นอน
ด้ วย”
ช็อคเมลเป็ นทุกอย่าง | Choco Mel Together

69

อย่าให้ กตู ้ องระหกระเหินไปนอนกับไอ้ บอยหรื อไอ้ ไจ๋เลย ถึงจะเริ่ ม
สนิทกันแล้ วแต่กกู ็ไม่กล้ าพอไปขอนอนกับพวกมันหรอกนะ
“...” ไม่ตอบค�ำถามผมไม่เท่าไหร่ แต่การที่มงึ ท�ำหน้ าล�ำบากใจเนี่ย
หมายความว่าไงวะ
“ท�ำไมวะ มึงล�ำบากใจงันเหรอ”
้
“...”
“หรื อว่ามึงอยูก่ บั สาว… ถ้ างันไม่
้ เป็ นไรก็ได้ นะ เดี๋ยวกลับบ้ านก็ได้ ”
ผมถอนหายใจออกมาเบาๆ รู้สกึ เซ็งนิดหน่อยก็ตรงที่ส้ อู ตุ ส่าห์แบกกีตาร์ มา
นี่แหละ คือมันไม่ใช่ของเบาๆ ไง แม่งโคตรหนัก
“แต่วนั นี ้เลิกดึกนะ มึงจะกลับไงล่ะ รถตู้หมดแล้ วแน่ๆ”
“ก็แท็กซี่อะ่ แหละ ไม่เป็ นไร กูกลับได้ กูเข้ าใจอยู”่ จริ งๆ กูไม่เข้ าใจ
สักนิ ด แต่ไม่อยากโวยวายไง เพราะเพื่ อนกับผู้หญิ งมึงคงเลือกผู้หญิ ง
มากกว่า
“คนเข้ าใจเขาไม่ท�ำหน้ าแบบนี ้หรอก” แล้ วจะให้ ท�ำหน้ าแบบไหน
ไม่ต้องมาจับหน้ ากูเลย แม่งขนาดเอี ้ยวหน้ าหนีแล้ วมันยังตามมาบีบปาก
ผมจนได้ ตอนนี ้เลยกลายเป็ นว่าไอ้ ช็อคก�ำลังบีบปากผมด้ วยมือข้ างเดียว
อยู่ บีบจนกระพุ้งแก้ มทังสองข้
้
างของกูจะชนกันอยู่แล้ วไอ้ สดั เมื่อยนะเว้ ย
“เหมือนปลาทอง”
“อื ้อออ อ่อยยย (ปล่อย)” ผมจับมือไอ้ คนตรงหน้ าแล้ วพยายามดึง
มือมันออกจากแก้ มผม แต่มือมันเหมือนตีนตุ๊กแกอ่ะ ยิ่งพยายามดึงออก
แม่งก็ยิ่งบีบแรง “เอี ้ยอ็อคคค (เชี่ยช็อคคค)”
“...”
“ปล่อยแก้ มกูไอ้ สดั ” คิดว่าผมบอกมันไปแบบนี ้แล้ วคนอย่างไอ้ ช็อค
มันจะท�ำตามง่ายๆ เหรอครับ หึ คนแบบมันนอกจากจะไม่ปล่อยแล้ วยังจับ
หน้ าผมหันซ้ ายหันขวาไปอีก เห็นว่าตัวใหญ่กว่าแล้ วจะท�ำกูแบบไหนก็ได้
เหรอวะ
“หึห”ึ
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“เล่นพอยัง”
“พอแล้ ว”
“พอแล้ วก็ปล่อย” ไอ้ ช็อคหัวเราะออกมาอีกทีถึงยอมปล่อยแก้ มผม
เป็ นอิสระ ไม่ลืมที่จะผลักหัวผมด้ วย
“กวนตีน ชอบท�ำร้ ายร่างกาย”
“ก็มงึ มันน่าแกล้ ง...”
“กูไม่ได้ น่าแกล้ ง มึงต่างหากที่ขี ้แกล้ ง ช่างเถอะ เข้ ามหา’ลัยกันดี
กว่า เริ่ มร้ อนแล้ ว” ผมบอกไอ้ ช็อคพร้ อมกับเดินน�ำหน้ ามันเข้ าไปในมหา’ลัย
“เฮ้ แมว” ช็อควางมือหนักๆ ลงบนหัวผม
“กูชื่อเมล”
“โกรธเหรอ”
“เรื่ องอะไร”
“เรื่ องที่กพู ดู เหมือนไม่ให้ มงึ ไปนอนที่หอ”
“เปล่าหรอก...”
“เอาความจริ งดิ”
“ก็ไม่ได้ โกรธจริ งๆ แค่หงุดหงิดแล้ วก็เซ็งนิดหน่อย กูผิดเองอ่ะที่แบก
กีตาร์ มาทังๆ
้ ที่ยงั ไม่ได้ ถามมึงก่อน”
“เฮ้ อออ” เสียงไอ้ ช็อคแม่งโคตรล�ำบากใจ ผมเองก็ไม่อยากให้ เพื่อน
ล�ำบากใจไปด้ วย เพราะพื ้นที่ห้องมันก็เป็ นพื ้นที่สว่ นตัวไง ใครจะไปรู้ ที่มนั
บ่ายเบี่ยงมากมายขนาดนี ้ บางทีมนั อาจจะเช่าหออยู่กบั แฟนก็ได้ แต่ถ้า
เป็ นอย่างนันจริ
้ งๆ ก็แอบเสียใจนิดๆ ที่มนั ไม่ยอมบอกว่ามีแฟน
“ช่างเถอะช็อค เข้ าไปข้ างในดีกว่า... เดี๋ยวสาย”
“...”
“อะไรอีก” จูๆ่ แม่งก็หยุดเดิน คือหยุดเดินคนเดียวไม่เท่าไหร่จ�ำเป็ น
ต้ องดึงกูไว้ ด้วยไหมเนี่ย
“ไปนอนกัน”
“อะไรของมึง”
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“ก็วนั นี ้ไง สรุปว่ามึงไปนอนกับกูก็ได้ ”
“ได้ จริ งอ่ะ ไม่ได้ ไปรบกวนพื ้นที่ใครใช่ไหมวะ” ขอหน่อยเถอะ ให้ ได้
แซะนิดนึงก็ยงั ดี
“รบกวนเชี่ ยอะไรล่ะ กูไม่ได้ มีใครสักหน่อย... ที่กูไม่อยากให้ ไป
เพราะห้ องกูรก รกมาก”
“งันเหรอ...”
้
“เออ แค่ห้องรก ไม่ได้ มีอะไรมากไปกว่านัน”
้ ผมเงียบอยู่นาน มัน
เองก็คงลุ้นอยู่ว่าผมจะพูดอะไร เป็ นไงล่ะเข้ าใจความรู้ สึกกูหรื อยัง คนที่
เป็ นฝ่ ายง้ อมันรู้สกึ แบบนี ้ไอ้ ช็อค รอไปอีกห้ าวินาทีเลย
ผมนับหนึ่งถึงห้ าในใจช้ าๆ แล้ วค่อยเปิ ดปากพูดแทรกไอ้ ช็อคที่
ก�ำลังจะพูดอะไรออกมา
“มึงคิดว่ากูกบั มึงคบกันมากี่ปีช็อค กะอีแค่ห้องรกท�ำเป็ นมาพูดเวิ่น
เว้ ออยูไ่ ด้ สรุปว่ากูไปนอนด้ วยได้ ใช่ไหม”
“ได้ ”
“ดีมาก ให้ มันได้ อย่างนีส้ ิครั บน้ องช็อค อ่ะนี่เอากี ตาร์ ไปถื อด้ วย
โทษฐานลีลาร�่ ำไร” ผมดึงกระเป๋ ากีตาร์ ออกแล้ วแขวนเข้ าไปที่ไหล่มนั
“ใช่เหรอ?...”
“ถ้ าไม่ใช่แล้ วกูจะส่งต่อให้ มงึ ถือหรื อไง มึงไม่เห็นเหรอ กูพะรุงพะรัง
แค่ไหน ทังกระเป๋
้
าเป้ กระเป๋ ากีตาร์ เต็มไปหมด มึงมีแค่ตวั เปล่าๆ ถ้ าคนมี
น� ้ำใจแม่งไม่รอให้ กขู อด้ วยซ� ้ำ เอาไปอย่าพูดมาก”
แน่นอนว่าสุดท้ ายคนอย่างผมก็ชนะ
ไอ้ ช็อคยอมสะพายกีตาร์ หนักๆ ของผมมาจนถึงคณะ เราทังคู
้ ฝ่ าก
มันไว้ ที่สโมสรพร้ อมกับกระเป๋ าเป้ของผม
หลังจากที่ฝากเสร็ จพวกเราทังคู
้ ่ถึงค่อยเดินมาที่ลานกิจกรรมของ
มหา’ลัย งานวันนี ้ผมเห็นใน schedule ที่ได้ มาคราวก่อนว่าเป็ นงานแรกพบ
กึ่งๆ ว่ารับน้ องนัน่ แหละ ส�ำหรับผมคนที่ชอบท�ำกิจกรรมอยู่แล้ วมันก็เป็ น
เรื่ องน่าตื่นเต้ นที่ได้ มาท�ำอะไรแบบนี ้
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“ชื่ออะไรกันบ้ างคะ” พี่ท่ีอยู่ตรงโต๊ ะลงทะเบียนถามผมกับไอ้ ช็อค
“เอาชื่อเล่นนะ”
“เมลครับ ส่วนไอ้ นี่ช็อค”
“ไม่ได้ อยู่สีเดียวกันหรอกนะคะน้ องเมล น้ องช็อค ของน้ องเมลสี
แดงส่วนของน้ องช็อคสีเขียว ไปหาเพื่อนต่างคณะเอาละกันเนอะ”
“ครับ” ผมพยักหน้ าเข้ าใจแล้ วเดินเข้ าไปในลานกิจกรรม
“อ่าว มีคนสายอีกแล้ ว” ฉิบหายแล้ ว กูสายเหรอวะ “มานี่เลยครับ
น้ องเมล น้ องช็อค แหม ชื่อคล้ องกันราวกับเนื ้อคูเ่ ชียวนะคะ ไหนๆ แนะน�ำ
ตัวให้ เพื่อนๆ ฟั งหน่อย ชื่ออะไร เรี ยนคณะอะไรบ้ าง” พี่คนที่เป็ นพิธีกรยื่น
ไมค์มาให้ ผมเสร็จผมก็สง่ ต่อไปให้ ไอ้ ช็อคทันที
“มึงก่อนเลยช็อค”
“อ่าว ท�ำไมงันวะ”
้
“เร็ วดิ” ผมพูดเร่งมันพร้ อมกับยัดไมค์เข้ าไปในมือ
“ผมชื่อช็อค ชื่อจริ งชื่อธีรันต์เรี ยนวิศวะปี หนึง่ ... อ่ะตามึงแล้ ว” มัน
แนะน�ำตัวเรี ยบๆ แต่เสียงกรี๊ ดแม่งเยอะฉิบหาย
‘หล่อชิ บหายยย คนนีแ้ หละพ่อของลูกกก’
“เราชื่อเมล วรวุธ เรี ยนวิศวะ ปี หนึง่ เหมือนกัน”
‘กรี ๊ดดดดด น่ารักว่ะมึงงงงง’
“หล่อเหมือนมันไม่ได้ เหรอครับ” คือเรื่ องความหล่อกูจะไม่ยอมแพ้
ขอให้ ได้ พดู บอกคนอื่นหน่อยว่าผมขอหล่อดีกว่าน่ารัก
“อย่างมึงเนี่ยนะหล่อ” ไอ้ ช็อคไม่พดู เปล่า มันขยี ้ลงมาที่ศีรษะผม
จนหัวยุ่งไปหมดด้ วย คือถึงกูจะไม่ได้ ใส่สเปรย์มาแต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า
หัวกูจะยุง่ ไม่ได้ ป่ะวะ
“เชี่ยช็อคหัวยุง่ ”
‘กรี ๊ดดดดด คู่นีซ้ มั ติ งแน่ๆ’
‘กูว่าเขาเป็ นแฟนกันแน่เลย’
‘เคยเห็นในทวิ ตแวบๆ ใช่คู่นีไ้ หมมึง’
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‘ช็อคเมลใช่ป่ะ เออออใช่ๆ คู่นีแ้ หละ คู่นี’้
เพราะได้ ยินเสียงซุบซิบแปลกๆ เลยท�ำให้ ผมรี บหันมามองคนที่นงั่
อยู่นบั พัน แต่ถึงจะพยายามมองหาเท่าไหร่ ก็หาต้ นเสียงไม่ได้ อยู่ดีว่าใคร
เป็ นคนพูดบ้ างเพราะตอนที่หนั มาก็เหมือนทุกคนจะท�ำเป็ นไม่ได้ พดู เรื่ อง
ของผมไปแล้ ว
‘โมเมนนนนนต์’
แต่เสียงนี ้กูร้ ูครับว่าใคร เชี่ยบอยไงจะใครล่ะ แม่งนัง่ ไหนวะ อย่าให้
กูเห็นนะมึง กูจะด่ายันแม่
“ว่ า แต่ ส องคนนี เ้ ป็ นแฟนกั น หรื อ เปล่ า คะ รั ง สี ร อบตั ว ดู ช มพู
แปลกๆ”
“บ้ าพี่ ไม่ใช่ เพื่อนกันครับ”
“เสียดายอ่ะ น้ องดูเคมีเข้ ากันมากๆ”
“ขอบคุณครับ” ก็ไม่ร้ ู จะพูดอะไรนอกจากค�ำนี ้ แล้ วคนอื่นจะกรี๊ ด
เพื่ออะไรครับ กูแค่ขอบคุณเฉยๆ ไหม เคมีผมกับมันยังไม่ได้ ผสมกันจริ งๆ
สักหน่อย
“แต่ก็ดีแล้ ว อย่ากินกันเองมากไปกว่านี ้เลย เพราะแค่นี ้ประชากรที่
เป็ นชะนีอย่างพวกพี่ก็แทบจะไม่มีที่ยืนอยูแ่ ล้ ว” แล้ วตอนนี ้ใครยืนคุยกับผม
อยู่วะ ผมท�ำหน้ างงๆ เหมือนพี่เขาจะเข้ าใจในสิ่งที่ผมคิด จนพี่เขาหัวเราะ
ออกมาเบาๆ “ฮ่า ฮ่า งันสองคนนี
้
้ไปนัง่ ตามสีได้ แล้ วจ้ า”
ผมกับไอ้ ช็อคแยกกันไปนัง่ ตามสีตวั เอง ไอ้ ช็อคนัง่ ถัดจากผมไปสอง
แถว แถมสีมนั มีแต่ผ้ ูหญิ งน่ารั กๆ ยิ่งคนที่หนั มาท�ำความรู้ จักกับไอ้ ช็อค
บอกตรงๆ ว่าแม่งโคตรน่ารักอ่ะ
ผมยกมื อถื อขึน้ ถ่ ายรู ปมันกับผู้หญิ งคนนัน้ แล้ วส่งเข้ าไปในห้ อง
กลุม่
Caramel :: เยอะ
บอย ปะยาง :: หึงก็บอกว่าหึง
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ชวนคุย
ว่าแถ

JaiJai F5 :: หวงก็บอกเขาไปตรงๆ
Caramel :: หวงได้ ไหมล่ะ 5555555555
Caramel :: ตลกและ ไม่ใช่เถอะ แค่อิจฉาที่เชี่ยช็อคมีผ้ หู ญิงน่ารัก
บอย ปะยาง :: กูเชื่อประโยคแรกมากกว่าครับ ส่วนประโยคหลังกู
JaiJai F5 :: โอ๊ ยเจ็บ เลือดซิบเลยสัด
Caramel :: เกลียดพวกมึงว่ะ จะชงห่าไรนักหนาวะ
Caramel :: ถ้ ากูหวัน่ ไหวขึ ้นมาท�ำไง
Chocolate :: ก็ดีนะ

ผมไม่ตอบแต่กดเปลี่ยนกลุ่มไปอีกกลุ่มหนึ่งที่ข้อความไลน์เด้ งขึ ้น
มาที่หน้ าจอพอดี
Noffon :: คือดียยยยย์ จีบกันต่อหน้ าคนนับพัน อะไรจะมุ้งมิ ้งเบอร์
นี ้ค่าาาาา *แนบรู ป*
รูปที่ไอ้ ฝนส่งมาคือรูปถ่ายจังหวะที่ไอ้ ช็อคขยี ้หัวผมพอดี
Temp :: เหม็นความรักมากกกกก กูว่าจบวันนีไ้ ปมึงสองคนจะ
กลายเป็ นคูจ่ ิ ้นคูใ่ หม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แน่นอน หมอเทมฟั นธง!!!
Caramel :: มีแค่พวกมึงนัน่ แหละที่คดิ อะไรแบบนี ้
Noffon :: เชื่อกูสิ จบงานนี ้ไปจะมีคนลงเรื อไปกับกูและไอ้ เทมอีก
เยอะแน่นอน หมอฝนคอนเฟิ ร์ม!!!
Caramel :: - -“
คือเอาจริ งๆ ผมก็ไม่เข้ าใจพวกมันทัง้ สองกลุ่มนะไม่ร้ ู ว่าจะชงห่า
อะไรนักหนา นี่ถ้าสมมติ ผมหวัน่ ไหวขึ ้นมาจริ งๆ จะท�ำยังไง...
ผมขยี ้หัวตัวเองเต็มแรงก่อนจะยัดมือถือเข้ ากระเป๋ า พอเงยหน้ าขึ ้น
มาก็เห็นว่าไอ้ คนที่เพิ่งถูกพูดถึงเมื่อกี ้ก�ำลังมองหน้ าผมอยู่ ผมเลยขยับปาก
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ถามมันแบบไม่มีเสียง
‘มองหาพ่องไง’
ไอ้ ช็อคยิ ้มมุมปากแล้ วก็ขยับปากแบบไม่มีเสียงบอกผม
‘เปล่าไม่ได้มองหาพ่อ มองหามึงต่างหาก’
‘ฆวยเถอะ’
‘ของกูหรื อของมึง’
‘สัด’
‘หึหึ’
พอแม่งพูดเสร็ จก็ ยิม้ หัวเราะมี ความสุขจ้ า สุขมากเลยสินะที่ ได้
แกล้ งกูแบบนี ้
สักพักมันก็พดู แบบไม่มีเสียงอีกครัง้
‘น่ ารั ก’
แล้ วกูเนี่ยเป็ นอะไรท�ำไมต้ องมาแอบยิ ้มตอนแม่งพูดว่าน่ารักด้ วย
‘กูเหรอ รู้ตวั ว่ะ’
‘เปล่าคนข้างๆ มึงอ่ะ’
‘พ่องงงงง’
บอกแล้ วว่าคนอย่างไอ้ ช็อคสามารถกวนตีนคนอื่นทังๆ
้ ที่ยงั แสดง
สีหน้ านิ่งๆ ได้ ดีนะที่ดงึ ตัวเองได้ ทนั ไม่งนเมื
ั ้ ่อกี ้ผมคงเคลิ ้มกับค�ำว่าน่ารัก
ของมันไปแล้ ว
แม่งเอ๊ ย! ไม่ดีตอ่ ใจผมเลยว่ะแบบนี ้ จะเล่นอะไรก็ดใู จกูหน่อยไหม
วะช็อค หัวใจกูจะวายยย
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ตอนที่ 6

กิจกรรมเข้ าฐาน
“เดี๋ยวพี่จะให้ ทกุ คนพักผ่อนเข้ าห้ องน� ้ำห้ องท่ากันก่อนนะคะ หลัง
จากเข้ าเสร็ จแล้ วค่อยมาเริ่ มท�ำกิจกรรมกันต่อ ส่วนพี่สตาฟฟ์ แต่ละสีมารับ
ขนม น� ้ำและหลอดไปแจกน้ องๆ ด้ วยนะ และก็ขอประกาศบอกน้ องๆ ทุก
คนตรงนี ้ว่า หลอดที่พี่ๆ เขาแจกไปพยายามเก็บไว้ ให้ ดีๆ เพราะถ้ าใครมา
ขอหลอดใหม่มนั ก็จะต้ องมีข้อแลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะจ๊ ะ”
“ข้ อแลกเปลี่ยนอะไรครับพี่” ใครสักคนตะโกนถามพี่ที่เป็ นพิธีกร
“ถ้ าเป็ นน้ องผู้ชายก็จะได้ สิทธิ์ หอมแก้ มพี่โทนี่หนึ่งฟอดจ้ า ไหนพี่
โทนี่โชว์ตวั หน่อยเร็ ว” พี่โทนี่คือพี่กระเทยร่างยักษ์ ที่ดขู ดั กับหมวกสีชมพูบน
หัว พอทุกคนเห็นพี่โทนี่ก็ร้องโวยวายขึ ้นมาแทบจะทันที ผมเองก็เป็ นหนึ่ง
ในนัน้
“โห ยอมอดน� ้ำดีกว่าว่ะ” เสียงบ่นเซ็งแซ่จากเด็กปี หนึง่ ท�ำให้ พี่พิธีกร
หัวเราะออกมา
“เพราะงันอย่
้ าท�ำหลอดหายกันนะจ๊ ะเด็กๆ”
“ครับ/ค่า”
“ถ้ างัน้ พักได้ ค่ะ อีกยี่สิบนาทีกลับมาเข้ าแถวประจ�ำสีเหมือนเดิม
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นะ” จริ งๆ แบบนี ้มันก็ดีนะ บรรยากาศการรับน้ องแบบไม่มีการว้ ากเป็ น
อะไรที่ดูอบอุ่นดี ยิ่งการการจัดการของมหา’ลัยนี เ้ กี่ ยวกับการแบ่งแยก
หลอดแต่ละคนมันยิ่งท�ำให้ ผมรู้ สกึ ชอบเพราะเราไม่มีทางรู้ เลยว่าคนอื่นที่
กินน�ำ้ ร่ วมหลอดเดียวกับเราเป็ นโรคอะไรมาบ้ างคือถ้ าไม่ใช่คนรู้ จักหรื อ
ไม่ใช่เพื่อนสนิทเราก็คงไม่อยากกินน� ้ำร่วมหลอดกับคนอีกเป็ นพันอยูแ่ ล้ ว
“นัง่ ด้ วยดิ” ไอ้ คนหน้ าง่วงขยับนัง่ ลงข้ างผม ตรงที่ผมนัง่ มันติดกับ
เสาท�ำให้ สามารถขยับพิงเสาได้ อย่างไม่น่าเกลียด พอไอ้ ช็อคมานัง่ ด้ วยผม
เลยต้ องขยับที่ให้ มนั แต่เพราะเสามันไม่ได้ ใหญ่อะไรมากมาย ไหล่ผมกับ
ไหล่มนั เลยค่อนข้ างเบียดกันจนน่าหงุดหงิด
“เบียดว่ะ”
“แล้ ว?” คนกวนตีนก็ยงั เป็ นคนกวนตีนอยูว่ นั ยันค�่ำ
“ก็มนั เบียดไง”
“งันมึ
้ งขยับหน่อย” ผมขยับหลังออกจากเสาเสร็ จไอ้ ช็อคก็พิงเสาต้ น
นันเต็
้ มตัว
“เชี่ยยย อะไรของมึงเนี่ยช็อค”
“ก็มนั เบียดไง เพราะงันมึ
้ งก็พิงลงมาตรงนี ้ก็ได้ ใกล้ ๆ หัวใจ...” ช็อค
ตบลงตรงอกตัวเองแล้ วยิ ้มมุมปาก
“ตลกละสัด ขยับดิ๊” ผมผลักหัวไอ้ ช็อคไปที มันหัวเราะแล้ วยอม
ขยับให้ ผมนัง่ พิงเสาเหมือนเดิม
“ท�ำตัวเหมือนคนไม่มีกระดูกสันหลัง” ด่ากูแล้ วดูตวั เองบ้ างเถอะ
มึงเองก็มาแย่งเสากูพิงเหมือนกันไหม
“ก็กเู มื่อยอ่ะ ว่าแต่มงึ เถอะท�ำไมไม่ไปนัง่ สีตวั เองวะ มานัง่ อะไรตรง
นี ้”
“กูย้ายสีแล้ ว เมื่อกี ้มีคนมาขอแลก เขาอยากนัง่ กับเพื่อนเขา”
“แลกได้ ด้วยเหรอ”
“ได้ ดิ” ช็อคชูข้อมือที่มีผ้าแดงผูกไว้ ให้ ผมดูเพื่อยืนยันว่าเจ้ าตัวแลก
มาได้ แล้ วจริ งๆ “แล้ วมึงเล่นเกมอะไรวะ หน้ าตาแม่งจริ งจังเกิ๊นน”
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“Overkill 3”
“เฮ้ ย กูเคยเล่นเวอร์ ชนั่ 2 นะ แล้ วเวอร์ นี ้เป็ นไง สนุกไหม”
“ก็ดีอะ่ ภาพมันเป็ นมุมมองของบุคคลที่สาม” Overkill 3 เป็ นเกม
แอคชัน่ แนวยิงกันซึง่ มันสนุกกว่าเวอร์ ชนั่ ก่อนๆ ก็ตรงมุมกล้ องจะเป็ นแบบ
มุมมองของบุคคลที่สาม แน่นอนว่าในความคิดผมมันสนุกกว่า ROV ที่ไอ้
ช็อคก�ำลังเล่น
“ไหนวะ”
“นี่ไง... กูวา่ สนุกกว่า ROV อีกนะ” ผมขยับแผ่นหลังตัวเองไปเกยที่
อกไอ้ ช็อค ก่อนจะก้ มหน้ าก้ มตาเล่นเกมในมือถือต่อ ช็อคมีถามเกี่ยวกับ
เกมที่ผมเล่นเรื่ อยๆ แต่พอผมเริ่ มใช้ สมาธิกบั เกมมากๆ ผมก็ไม่ค่อยตอบ
ค�ำถามไอ้ ช็อคเท่าไหร่
มันเป็ นเรื่ องปกติของผมที่เวลาเริ่ มใช้ สมาธิกบั อะไรสักอย่าง ผมจะ
ตัดสิง่ รอบข้ างลงทันที เหมือนภาพรอบๆ มันดับลงจนไม่รับรู้อะไรจนกว่าจะ
มีคนเรี ยกชื่อหรื อสะกิดบอก
“เมล...”
“ฮะ” ผมกดหยุดเกมแล้ วเงยหน้ ามองไอ้ คนที่เรี ยกผม “ว่า...”
“แฟนมึงป่ ะ เขาเรี ยกอ่ะ” ผมเงยหน้ าขึ ้นมองไอ้ ฝนที่ยืนโบกมือให้
ผมอยูไ่ ม่ไกล มันพยักหน้ าให้ ผมลุกขึ ้นไปหา
“อ๋อใช่ เดี๋ยวกูมานะ” ผมเดินไปหาฝนแล้ วดึงแขนลากมันมาอยูต่ รง
มุมหนึง่ ของเสาฝั่งตรงข้ าม ก่อนเดินไปไอ้ ฝนก็หนั ไปทักทายไอ้ ช็อคโดยการ
ผงกหัวให้ ส่วนไอ้ คนโดนทักก็พยักหน้ ากลับไปให้ เบาๆ แต่หลังจากนันมั
้ นก็
ไม่ได้ สนใจอะไรอีก นอกจากหยิบมือถือขึ ้นมาเล่น
“เพื่อนมึงหล่อมากเลยว่ะ ดูใกล้ ๆ แล้ วแบบ อิเหี ้ยยยยย ร้ องไห้ ”
“เว่อร์ ป่ะ”
“ไม่ได้ เว่อร์ คะ่ แล้ วเมื่อกี ้อะไรอ่ะ พิงลงพิงไหล่ เป็ นแฟนเหรอไปพิง
เขา”
“แฟนบ้ านมึงดิ” ผมใช้ ก�ำปั น้ ทุบไปที่หน้ าผากฝนทีนึง ส่วนมันก็ยู่
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หน้ าแล้ วขยับเอียงตัวหันไปมองไอ้ ช็อคอีกรอบ “มองอะไรนักหนาวะ”
“หวงไง...”
“หวงอะไรล่ะ แล้ วนี่มีไรวะ เรี ยกมาท�ำไม”
“ท�ำไมวะ ขัดช่วงเวลาความสุขเหรอถึงเรี ยกไม่ได้ ”
“แหมมม ถ้ าจะชงกูขนาดนี ้ อย่าให้ กชู งบ้ างนะ” ผมยิ ้มมุมปากแล้ ว
ยักคิ ้วเหมือนรู้ทนั ส่งไปให้ มนั จริ งๆ ผมเองก็ไม่มนั่ ใจนักหรอก แต่ผมได้ ยิน
ข่าวมาว่าฝนมันแอบชอบพี่ชายไอ้ เทม ก�ำลังเดินหน้ าขายขนมจีบพี่ทามอยู่
ส่วนเรื่ องผู้หญิงจีบผู้ชายก่อน คนอื่นมองยังไงผมไม่ร้ ู แต่ส�ำหรับผม
มองว่ามันเป็ นการสร้ างโอกาสให้ ตวั เอง ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ ว การเดิน
หน้ าเพื่อคว้ าโอกาสนัน้ มาไม่ใช่เรื่ องเสียหายถ้ าการกระท�ำของเราไม่ได้
ท�ำให้ ใครเดือดร้ อน
ยิ่งการลงมือท�ำมันย่อมดีกว่าการที่เราไม่ท�ำอะไรแล้ วมานึกเสียใจ
ภายหลัง
“พอออ” ฝนรี บยกมือเป็ นปางห้ ามญาติทนั ที มันไม่ชอบให้ ใครมา
แซ็วมันเรื่ องนี ้เท่าไหร่ สาเหตุเพราะแม่งอายนัน่ แหละ
“ฮ่า ฮ่า แล้ วสรุปว่าไง มีอะไรจะคุยกับกูครับ”
“ไม่มีอะไรหรอก พอดีแม่กเู พิ่งท�ำขนมสูตรใหม่ กลีบล�ำดวนรสชา
เขียว” ฝนยกขนมกลีบล�ำดวนที่อยูใ่ นกล่องขึ ้นมาโชว์ผม
“กลีบล�ำดวนรสชาเขียว นี่จริ งจังป่ ะเนี่ย”
“เออ กูก็งงกับแม่ เมื่อกี ้เพิ่งเอาไปให้ ไอ้ เทม มันก็พดู ไม่ตา่ งจากมึง
หรอก แต่ลองชิมๆ ให้ กหู น่อยละกัน ถ้ าอร่อยแม่จะได้ ท�ำขาย”
“ได้ ๆ เดี๋ยวกูชิมให้ ” เอาจริ งๆ นี่มนั มิติใหม่ของวงการท�ำขนมไทย
เลยนะ ผมไม่ร้ ูหรอกว่าที่อื่นเขาท�ำไหม แต่ส�ำหรับผมตังแต่
้ เกิดมาก็ไม่เคย
กินกลีบล�ำดวนรสชาเขียวมาก่อน เพราะงันลองดู
้
ก็ไม่เสียหลาย แถมแม่ไอ้
ฝนก็เป็ นคนท�ำขนมอร่อยอยูแ่ ล้ วด้ วย ดังนันผมฟั
้
นธงเลยว่าน่าจะอร่อย
“โอเคมึง ขอบใจมาก เดี๋ยวไงกูไปเข้ าแถวแล้ ว พี่สีแม่งเรี ยก” ผม
พยักหน้ าบอกมันอีกทีถงึ ค่อยเดินกลับมานัง่ ที่เดิม พี่สตาฟฟ์ สีผมยังไม่กลับ
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มา เขาก�ำลังเข้ าแถวรอรับน� ้ำกับขนมและหลอดอยู่
“เป็ นไรวะ ดูไรอยู่” ผมชะโงกหน้ าไปดูหน้ าจอมือถือของไอ้ ช็อคก็
เห็นว่ามันก�ำลังเล่น ROV อยู่ มันไม่ได้ ตอบอะไรผมแค่พยักหน้ าให้ เบาๆ
เท่านัน้ “โกรธไรป่ ะเนี่ย”
“เปล่า...”
“แต่หน้ ามึงโคตรตึงอ่ะครับ เป็ นไรไหนเล่าให้ พี่เมลฟั งดิ”๊
“ไม่มีอะไรหรอกกูแค่อารมณ์เสียเฉยๆ เพื่อนในทีมที่เล่น ROV ด้ วย
กันแม่งโง่ โดนฆ่าตลอด”
“มึงจริ งจังไป”
“กูจ ริ ง จัง กับ ทุก เรื่ อ งอ่ ะ เมล” ตอนเงยหน้ า ขึน้ มาตอบผมแม่ ง ก็
จริ งจังอย่างที่มนั บอกไว้ จริ งๆ
“ใจเย็นไหม อ่ะนี่แดกขนมก่อน บ้ านฝนท�ำขนมอร่อย”
“ไม่คอ่ ยอยากกินเลยว่ะ ของแฟนมึงเขาท�ำมาให้ ไม่ใช่เหรอ”
“ฝนไม่ได้ ท�ำ แม่มนั ต่างหาก ช่วยแดกหน่อยจะได้ วิจารณ์แล้ วก็บอก
ฝนถูก” ผมพูดเสร็ จก็เริ่ มแกะกล่องพลาสติก ยื่นไปให้ ไอ้ คนที่นงั่ อยู่ข้างๆ
แต่มนั แม่งไม่ยอมหยิบไปกินสักทีมวั แต่ก้มหน้ าก้ มตาเล่นเกมอยูน่ นั่
“เฮ้ ยยย ขนมใครวะ น่ากิน” ไอ้ บอยกับไอ้ ไจ๋เดินมานัง่ รวมกลุม่ กับ
ผมพร้ อมผ้ าผูกข้ อมือสีแดง
“นี่อย่าบอกนะว่าพวกมึงไปแลกผ้ ามากับเขาด้ วย”
“ถูกต้ องนะครับ” ผมส่ายหัวแล้ วยื่นขนมส่งไปให้ พวกมันหยิบ
“เป็ นไงมัง่ วะ อร่ อยไหม” ถามความเห็นพวกมันไว้ จะได้ ไปบอกไอ้
ฝนถูก
“อร่อยนะ รสชาเขียวกูไม่เคยกินมาก่อน มึงซื ้อมาจากไหนวะ”
“ไม่ได้ ซื ้อ ของฝนน่ะ”
“ฝน? แฟนมึงอ่ะนะ”
“ใช่”
“อ่าวเหรอ โทษที ว่ะ เดี๋ยวกูคายคืน” ไอ้ บอยพูดพร้ อมท� ำท่าจะ
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คายกลีบล�ำดวนจริ งๆ
“ไอ้ สดั กวนตีนไปและ” ผมด่ามัน
“ฮ่า ฮ่า ที่กจู ะคายคืนเพราะกูมีความเกรงใจไง ของแฟนมึงเขาท�ำ
มาให้ ก็คงไม่อยากให้ คนอื่นกินหรื อเปล่า” ปากพูดว่าเกรงใจแต่มือก็ยงั หยิบ
ชิ ้นต่อไปเข้ าปาก
“ไม่หรอก ฝนมันไม่ใช่คนแบบนัน”
้
“คนดีวา่ งัน”
้
“เออ แฟนกูนิ ก็ต้องเลือกที่มนั ดีๆ หน่อย”
“หูยยยยย รู้สกึ คันยิบๆ ที่หวั ใจแปลกๆ เลยครับพี่ครับ” ไอ้ บอยเริ่ ม
ก่อน
“ไม่หรอกมึง มันก็แค่เจ็บนิดๆ เจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียวเองงงงง”
ไม่แน่ใจว่าพวกมันสองคนพูดเรื่ องอะไรแต่ผมก็ ไม่ได้ ใส่ใจอะไรเท่าไหร่
เพราะเห็นคนข้ างๆ เงียบ ผมเลยก้ มหน้ าลงไปหาเพื่อสบตาคนที่เล่มเกมอยู่
“เชี่ยเมล ตกใจหมด”
“เงียบเลยนะมึง แดกขนมหน่อยไหม ใกล้ หมดแล้ ว”
“ไม่อะ่ มึงก็ร้ ูวา่ กูไม่กินของหวาน”
“เอาน่าลองชิม เดี๋ยวกูปอ้ น” ผมหยิบกลีบล�ำดวนขึ ้นมาหนึง่ ชิ ้นแล้ ว
จ่อเข้ าไปที่ ปากของไอ้ ช็อค พยักหน้ าบอกมันที่ เงยหน้ าขึน้ มาสบตาผม
“แดกเร็ ว”
ป้อนประเคนขนาดนี ้ก็แดกหน่อยเถอะครับเจ้ านาย
“เออ” จบค�ำเสร็ จมันก็งบั ขนมที่ผมป้อนเข้ าปาก จังหวะที่ริมฝี ปาก
ไอ้ ช็อคงับลงมาบนนิ ้วเหมือนหัวใจผมเต้ นผิดไปหนึ่งจังหวะ แต่ความคิด
นันกู
้ ปัดออกจากหัวเพราะสิง่ ที่รับรู้ตอนนี ้คือความเปี ยกชื ้นจากปลายลิ ้น
“น� ้ำลายไหมช็อค แดกเฉยๆ ไม่เป็ นไง! เป็ นห่าอะไรต้ องงับนิ ้วกูเนี่ย”
“อ่าวเหรอ” มันยอมปล่อยนิ ้วออกจากปากก่อนจะดึงมือผมไปเช็ดที่
เสื ้อตัวเอง “ดียงั ”
“ดีมาก...”
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“ใช่ไง... กูเองก็ดีเหมือนกันนะ”
“โมเมนนนนนต์”
“โมเมนต์พ่อมึงสิบอย พี่สีมาแล้ วไปเข้ าแถวดีๆ ไอ้ สดั ” ผมบอกไอ้
เพื่อนสองตัวให้ ขยับไปนัง่ เข้ าแถวดีๆ ส่วนไอ้ คนข้ างกายพอเห็นว่าผมหัน
กลับไปมอง มันก็สง่ ยิ ้มกวนตีนตอบกลับมาจนผมอดไม่ได้ ที่จะเอื ้อมมือไป
ขยี ้หัวไอ้ ช็อคเต็มแรง หมัน่ ไส้ ฉิบหาย กูไม่สนแม่งแล้ วว่ามันจะฉีดสเปรย์มา
หรื อเปล่า ตอนนี ้แค่อยากท�ำให้ มนั ร� ำคาญใจบ้ างก็เท่านัน้
“เมลลลลล หัวยุง่ ไง”
“เออดิ ขยี ้ให้ ย่งุ หมัน่ ไส้ มึงอ่ะ แกล้ งหยอกอยู่นนั่ แหละ เพราะมึง
เลยพวกไอ้ บอยถึงล้ อกูขนาดนี ้ ไม่ร้ ูป่านนี ้แม่งคิดเป็ นจริ งเป็ นจังไปแค่ไหน”
“แน่ใจเหรอว่าแค่ก”ู
“เออออ กูด้วยก็ได้ ” ก็พอจะรู้ ว่าไอ้ ความปากดีของตัวเองก็มีส่วน
ท�ำให้ ทงไอ้
ั ้ บอยและไอ้ ไจ๋แซ็วไม่หยุด แต่หลักๆ กูมนั่ ใจว่าเป็ นเพราะมึง
“สีแดงลุกเลยค่ะ เดี๋ยวพี่แจกน� ้ำให้ คลู่ ะขวดนะ หาคูก่ นั เอาเอง ใคร
ไม่มีคบู่ อกได้ เดี๋ยวพี่จดั ให้ ”
“ค่า/ครับ”
พี่ สีผมชื่ อพี่ ปอปลาอยู่ปีสาม เรี ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เดียวกันกับพวกผม พี่เขาดูเป็ นผู้หญิงห้ าวๆ ทะมัดทะแมงในแบบของเขา
“ส่วนหลอดอย่างที่บอกไปอย่าท�ำหายนะคะ ใครท�ำหายต้ องไปขอ
ที่สว่ นกลางเอง”
“โหพี่ปลา พี่ไม่หยิบมาเกินๆ บ้ างวะ ผมกลัวท�ำหายเนี่ย”
“หายก็ไปขอใหม่ไง”
“ใครจะไปขอวะพี่ ข้ อแลกเปลี่ยนโคตรน่าขนลุก” พี่ปลาไม่ได้ พดู
ตอบโต้ อะไรแค่หวั เราะเบาๆ ก่อนจะเริ่ มแจกน� ้ำให้ พวกผมจนครบ แน่นอน
ว่าผมกับไอ้ ช็อคกินน� ้ำขวดเดียวกัน ส่วนไอ้ บอยก็ค่กู บั ไอ้ ไจ๋ และใครที่ตก
เศษก็ได้ อภิสทิ ธิ์กินขวดเดียวไป
“ถ้ าได้ น�ำ้ ครบแล้ ว เดี๋ยวเราไปฐานหนึ่งกันได้ เลย” ฐานหนึ่งเป็ น
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ฐานให้ ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยว่าก่อตังมากี
้ ่ปี ใครเป็ นผู้ร่วมก่อ
ตังบ้
้ าง หรื อแม้ แต่ข้อมูลพื ้นฐานอย่างสีและดอกไม้ ประจ�ำมหา’ลัยที่พวก
เราเหล่าเฟรชชี่จ�ำเป็ นต้ องรู้
แน่นอนว่าผมสนุก ผ่านเข้ ามาถึงฐานที่สามแล้ วก็ยงั รู้ สึกสนุกอยู่
แต่ความคิดผมดูจะสวนทางกับไอ้ ช็อคอย่างสิ ้นเชิง เพราะแม่งดันง่วงและ
หาวนอนใส่ผมเป็ นระยะๆ
“อดนอนมาจากไหน”
“จากหอ”
“กวนตีนไหม”
“ก็อดนอนจากหอจริ งๆ”
“ความหมายกูคือมึงมัวแต่ท�ำอะไรอยูท่ �ำไมถึงไม่ได้ นอน”
“ตีดอท” นัน่ ไงกูว่าแล้ วน� ้ำหน้ าอย่างไอ้ ช็อค แล้ วนี่เป็ นไรมากไหม
ด่าคนอื่นว่าไม่มีกระดูกสันหลังส่วนตัวเองไม่มีกระดูกคอ นัง่ ดีๆ ไม่ได้ ต้อง
เอาหัวหนักๆ มาซบไหล่กเู นี่ย
“เมื่อยไหมล่ะมึง” ผมยักไหล่ถามไอ้ คนที่ยงั เอาหัวหนักๆ ซบอยูต่ รง
บ่า
“ไม่เมื่อยนะ”
“แต่กเู มื่อยไอ้ สดั เอาหัวออก”
“อ่าวเหรอ โทษๆ” ยังจะมายิ ้มใส่อีก ผมส่ายหัวแล้ วหันหน้ าไปดู
เพื่อนเล่นเกมต่อ ฐานนี ้เป็ นฐานกู้ระเบิดที่สีผมกับสีฟา้ เข้ ามาพร้ อมกัน ผม
กับไอ้ ช็อคไม่ได้ เล่น แค่นงั่ ดูอยู่เฉยๆ ต่างจากไอ้ สองเพื่อนซี ้บอยไจ๋ที่อาสา
เป็ นแกนน�ำในการวางแผนการเล่นฐานนี ้
“มึงว่าสีเราจะชนะไหม”
“ไม่ร้ ูวะ่ เห็นหน้ าไอ้ บอยกับไอ้ ไจ๋แล้ วคาดหวังอะไรไม่คอ่ ยได้ ”
“นัน่ เพื่อนมึงนะช็อค”
“เออไง เพราะเป็ นเพื่อนถึงรู้วา่ ไม่สมควรคาดหวังอะไร” ผมหัวเราะ
ออกมาแล้ วหันไปมองพวกไอ้ บอยกับไอ้ ไจ๋ที่ก�ำลังวางแผนกับเพื่อนในกลุม่
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อยู่ แต่ดไู ด้ ไม่นานก็ร้ ูสกึ เหมือนมีใครสักคนเข้ ามาสะกิด
“เอ่อ มึง… โทษทีนะ พอดีกคู นั ปากว่ะ” คนที่เข้ ามาทักผมเป็ นผู้ชาย
ที่ สูง พอๆ กับ ไอ้ ช็ อ ค จากผ้ า ข้ อ มื อ ที่ มัด อยู่ท� ำ ให้ ร้ ู ว่า มัน น่ า จะอยู่สี ฟ้ า
แน่นอนว่าทังผมและไอ้
้
ช็อคต่างไม่ร้ ูวา่ มันเป็ นใคร
“คันมากก็เกาดิ” คิดว่าใครพูดล่ะถ้ าไม่ใช่ช็อคคนจริ ง
“เฮ้ ยไม่ใช่แบบนัน้ กูแค่ก�ำลังสงสัยว่ามึงสองคนเป็ นแฟนกันเหรอ
วะ พวกกูไม่ได้ อะไรนะเว้ ย แค่อยากรู้”
“เป็ นหรื อไม่เป็ นเกี่ยวไรกับมึงด้ วยวะ”
“ช็อคใจเย็น” ผมตบเข้ าที่ไหล่ไอ้ ช็อคเบาๆ แล้ วหันไปหาไอ้ คนที่
ถาม “เปล่าหรอกมึง กูสองคนเป็ นเพื่อนกัน รู้จกั กันมาตังนานแล้
้
วเลยสนิท
กันน่ะ”
“อ๋อ ก็วา่ อยู่ กูชื่อเป้นะ เรี ยนวิศวะ พวกมึงเรี ยนคณะอะไรกัน”
“วิศวะเหมือนกัน กูชื่อเมล ส่วนมันชื่อช็อค จริ งๆ มีเด็กวิศวะเพื่อนกู
อีกสองคนมันก�ำลังเล่นเกมอยูช่ ื่อบอยกับไจ๋”
“ยินดีที่ได้ ร้ ู จักเมลนะ” ผมพยักหน้ าแล้ วยิม้ ให้ มนั “มึงเหมาะกับ
เหล็กดัดฟั นดีวะ่ ”
“มีแต่คนบอกงัน้ แต่กอู ยากถอดแล้ วนะเว้ ย ร� ำคาญเวลามันเกี่ยว
ปาก”
“อยากเห็นตอนถอดเหมือนกันคงจะดี”
เฮ้!!!
เสี ย งเฮท� ำให้ ผ มละความสนใจจากไอ้ เ ป้หัน ไปดูเ พื่ อ นในกลุ่ม ที่
ก�ำลังเล่นเกม มันก�ำลังจะกู้ระเบิดได้ แต่เชี่ยบอยดันสะดุดขาตัวเองจนต้ อง
เริ่ มใหม่
“ช็อค เดี๋ยวกูมานะ อยากไปดูพวกมันใกล้ ๆ ว่ะ” บอกเสร็ จผมก็ลกุ
ขึ ้นเดินไปดูเกมกู้ระเบิดที่พวกไอ้ บอยก�ำลังเล่นใกล้ ๆ ลักษณะเกมคือจะมี
ขวดน� ้ำอยูต่ รงกลางแล้ วให้ สมาชิกกลุม่ ย้ ายขวดน� ้ำอันนันไปตรงจุ
้
ดที่พี่ฐาน
แจ้ งไว้ โดยที่แต่ละคนที่เล่นเกมจะได้ เชือกฟางมัดเอวซึ่งปลายสายจะมี
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หนังยางไว้ ให้ คนเล่นเกมยืดยางออกให้ กว้ างพอที่จะสวมขวดน� ้ำได้ ซึง่ เกม
นี ้มันแสดงให้ เห็นถึงความสามัคคีของคนในกลุม่
ผมยืนดูพวกมันเล่นอยูพ่ กั ใหญ่ถงึ เดินกลับมานัง่ ที่เดิม พอเดินกลับ
มาแล้ วรู้สกึ ว่าบรรยากาศรอบตัวผมมันแปลกๆ
“อะไรกันวะ” ผมหันไปถามทัง้ ไอ้ ช็อคและไอ้ เป้ “มีอะไรกันหรื อ
เปล่า”
“ไม่มี” ไอ้ ช็อคเป็ นคนตอบ
“แน่ใจเหรอ” คราวนี ้ผมหันไปถามไอ้ เป้
“ไม่มีจริ งๆ เมล กูแค่บรรลุอะไรบางอย่าง”
“อะไรบางอย่าง?”
“ก็ แ ค่ เ รื่ อ งคนที่ มี เ จ้ า ของคื อ คนที่ ห้ า มยุ่ง อะไรแบบนี ้ มึ ง ก็ อ ย่ า
คิดมากนะช็อค กูไม่ได้ เหี ้ยขนาดนันหรอก”
้
“เออ กูไม่ได้ อะไร แค่บอกให้ ร้ ูไว้ ก็เท่านัน”
้
“ฮ่า ฮ่า แม่งเจ๋งว่ะยังไงก็ยินดีที่ได้ ร้ ู จักพวกมึงทังคู
้ ่ละกัน เดี๋ยวกู
กลับไปหาเพื่อนก่อน ไว้ เจอกันที่คณะ” ผมพยักหน้ าพอๆ กับไอ้ ช็อคที่ถอน
หายใจออกมา
“อะไรวะ แปลกๆ นะพวกมึง” คือผมจับประเด็นอะไรไม่ได้ สกั อย่าง
ไม่ร้ ูวา่ แม่งคุยอะไรกันตอนไหน
“คนเตี ้ยอย่างมึงรู้ ไปก็ไม่มีประโยชน์ หรอกครับ” ช็อคดีดเข้ ามาที่
หว่างคิ ้วผม
“ร้ อยเจ็บสิบเซน ไม่เตี ้ยครับ มึงต่างหากที่สงู เกิน กูมาตรฐานชาย
ไทยว่ะ”
“เหรอวะ” เบื่อการยิ ้มมุมปากของเชี่ยช็อคฉิบหาย ถ้ าจะยิ ้มดูถกู กู
แบบนี ้ เอาปื นมายิงแสกหน้ ากูงา่ ยกว่า
เฮ้!!! เฮ้!!!
เสียงเฮดังขึ ้นอีกแล้ ว
“ทีมสีแดงชนะ!!!” พอได้ ยินเสียงตะโกนออกมาพวกเราที่ไม่ได้ เล่น
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เกมก็ทยอยลุกขึน้ ยืนพร้ อมๆ กับไอ้ ไจ๋และไอ้ บอยที่พยักหน้ าเดินกางมือ
ขอบคุณประชาชนมาแต่ไกล
“ที่ทีมชนะบอกเลยครับว่าเพราะมีกกู บั ไอ้ ไจ๋อยู่” ผมพยักหน้ าช้ าๆ
ในใจก็ร้ ู สึกชื่นชมกับความส�ำเร็ จของมันอยู่หรอก แต่ความหมัน่ ไส้ แม่งมี
มากกว่ า จนแสดงออกทางสี ห น้ ามากเกิ น ไป “มองเหยี ย ดกู แ บบนี ้
หมายความว่าไงครับคุณวรวุธ กูให้ โอกาสมึงขอบคุณกูใหม่อีกครัง้ ”
“พูดขนาดนีน้ ่าจะบอกให้ กูกราบตีนมึงด้ วยนะบอย ได้ ข่าวว่ามึง
สะดุดขาตัวเองไม่ใช่เหรอวะ”
“มึงไม่ร้ ู จักแผนที่ท�ำให้ ค่ตู ่อสู้ตายใจไปก่อนเหรอ เพราะกูที่แกล้ ง
สะดุด พวกนันถึ
้ งไม่รีบร้ อนกู้ระเบิดสุดท้ ายเป็ นไงเพราะแผนกูทีมถึงชนะ
ครับผม”
“เออ เพราะมึงคนเดียวเลย ทีมถึงชนะ มึงนี่มนั สุดยอดครับเพื่อน”
“ถ้ างันก็
้ ปรบมือสิครับ รอเหี ้ยอะไรอยู่” ผมกับคนอื่นๆ ต่างพากัน
ปรบมือให้ มนั ทังคู
้ ่ ไม่ตา่ งจากพี่ปลาที่เดินมาด้ านหลังแล้ วปรบมือให้ รางวัล
มันอีกคน
“ยังไงพี่ขอถ่ายรูปไว้ หน่อยได้ ไหม”
“ได้ ครั บพี่ปลา” ไอ้ บอยกับไอ้ ไจ๋รวมกลุ่มกับพวกที่เล่นเกมเมื่อกี ้
แล้ วถ่ายรูปไปสองสามแอค หลังจากนันพี
้ ่ปลาก็หนั มาหาผมกับไอ้ ช็อค
“ครับ?” จนผมต้ องเลิกคิ ้วถาม
“พี่ว่าจะขอถ่ายรู ปช็อคกับเมลหน่อยได้ ไหมคะ พอดีพี่เป็ นแอดมิน
เพจ Sexyboy เลยอยากขออนุญาตทังคู
้ ห่ น่อย”
“อ๋อ ได้ ครับพี่ปลา” ผมขยับเอียงศีรษะไปหาไอ้ ช็อค ส่วนมันก็ยกมือ
ขึ ้นกอดไหล่ผม
“รู ปดูไม่สนิทกันเลยว่ะ ขอรู ปที่มันสนิทๆ กันหน่อยดิวะ” ทีมชง
ท�ำงานอีกแล้ ว ทังไอ้
้ บอยและไอ้ ไจ๋ผลัดกันตะโกนข้ ามหัวพี่ปลามาหาผม
“เออนัน่ ดิ คบกันมาสิบสองปี แค่กอดคอกันเองเหรอ”
“จะให้ กูจูบปากมันเลยไหมล่ะ” ผมพูดทีเล่นทีจริ งเหมือนอย่างที่
ช็อคเมลเป็ นทุกอย่าง | Choco Mel Together

87

ชอบพูดกับพวกมันเป็ นปกติ
‘กรี ๊ดดดดด’
‘น่ารักอ่ะมึง’
‘ชอบคู่นีแ้ ล้วว่ะ’
“พี่ปลาว่าไงครับ ไอ้ เมลขอรู ปดูดปากแลกลิ ้นกับไอ้ ช็อคขนาดนี ้ พี่
ปลาโอเคไหม” เชี่ยไจ๋ยงั ไม่เลิกชง
“พี่โอเค”
“พี่ปลา! ไม่ใช่เว้ ย ผมพูดเล่น” รี บปฏิเสธก่อนที่เรื่ องมันจะลามไป
กันใหญ่
“ฮ่า ฮ่า พี่ร้ ู ยังไงพี่ขอถ่ายอีกรูปนะ” หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็ จพี่ปลาก็
พาพวกเราไปฐานอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ เข้ า จนมาเหลือฐานสุดท้ ายที่ผมรู้ สกึ ว่า
มันออกจะเลอะไปสักหน่อยในความคิดผม
“ฐานนี ้แม่งโคตรเลอะเลยว่ะ”
“นั่นดิ” แต่ละคนที่ออกมาจากฐานนีโ้ คตรเลอะอ่ะ ทัง้ สีและแป้ง
ดินสอพอง ยังดีที่พวกพี่เขาไม่ได้ เทราดจนเลอะทัง้ ตัวมีแค่ส่วนหน้ ากับ
ศีรษะเท่านันที
้ ่เลอะ
“น้ องช็อคเข้ ามาเลย”
“ผมไม่เล่นได้ ไหมครับ”
“ไม่ได้ จ้า” มันท�ำหน้ าเศร้ านิดๆ แล้ วก็เดินหายเข้ าไปในฐาน ผมยืน
มองดูชะตากรรมของมันอยูข่ ้ างนอกจนไอ้ ช็อคเดินออกมา
“ฮ่า ฮ่า” ไอ้ คนตรงหน้ าผมตอนนี ้ไม่ได้ ต่างไปจากมนุษย์โคลนสัก
เท่าไหร่ สมน� ้ำหน้ าก็ตรงที่ส้ อู ตุ ส่าห์เซ็ตผมมาอย่างดีแต่สดุ ท้ ายเละไม่เป็ น
ท่า พวกพี่ฐานพอเห็นมันหล่อหน่อยก็จดั มันซะหนักเชียว
“เออ หัวเราะเข้ าไปครับ เดี๋ยวตามึงโดนบ้ างจะหัวเราะไม่ออก” มัน
พูดเสร็ จก็เดินไปโซนล้ างมือที่พวกพี่สตาฟฟ์ เตรี ยมไว้ ให้ เขาให้ ล้างมือได้
แต่ห้ามล้ างหน้ าและศีรษะก่อนกิจกรรมทังหมดจะเสร็
้
จ
“อ่าวน้ องคนต่อไปเชิญเลยจ้ า น้ องเมลสินะ ทางนี ้ลูก ดัดฟั นน่ารัก
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แบบนี ้พี่ขอจัดพิเศษหน่อย ฮือออ อยากหยิกแก้ ม” จะพูดว่าอยากท�ำไมวะ
ในเมื่อพี่หยิกแก้ มผมแล้ ว
“กูด้วยกูขอด้ วย” พี่ๆ ที่นี่น่ารักครับพวกเขาไม่ได้ ลวนลามเกินเหตุ
เพราะเมื่อกี ้ก่อนที่พวกพี่เขาจะป้ายสีและดินสอพองลงหน้ าก็มีถามก่อนว่า
แพ้ อะไรไหม พอผมบอกว่าไม่แพ้ อะไรก็โดนทังสี
้ และดินสอพองป้ายเข้ ามา
ที่หน้ าเต็มๆ แถมโดนดึงจนแก้ มยืดไปอีก
“น่ารักจริ งๆ ขอหอมแก้ มได้ ไหมวะ”
“สัด ถ้ ามึงหอม กูหอมด้ วย” ผมท�ำหน้ าไปไม่เป็ นจนพี่ๆ ที่คยุ กันเมื่อ
กี ้หัวเราะออกมา “พูดเล่นลูก พี่พดู เล่น”
“อ๋อ” โล่งไปที คิดว่าจะโดนรุมซะแล้ ว
“น้ องเมลมีแฟนหรื อยังคะ”
“มีแล้ วครับ”
“ใช่น้องช็อคที่ยืนท�ำหน้ านิ่งๆ อยูข่ ้ างนอกหรื อเปล่า”
“ไม่ใช่พี่ แฟนผมเป็ นผู้หญิง”
“ถ้ าน้ องเมลอยากได้ กิ๊กเพิ่มพี่ขอยื่นใบสมัครคนแรกนะคะ”
“ฮ่า ฮ่า ครับ แล้ วผมไปได้ ยงั อ่ะ”
“ได้ แล้ วจ้ า” พี่ฐานยอมปล่อยผมกลับมาที่เดิม ตอนที่เดินออกมา
ผมรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ นมนุษย์แป้งยังไงยังงัน้
“ฮ่า ฮ่า” ไม่ใช่แค่ไอ้ บอยและไอ้ ไจ๋ที่หวั เราะผมอย่างบ้ าคลัง่ เพราะ
ไอ้ ช็อคเองก็ยืนหัวเราะจนเข่าแทบทรุด
“ข�ำมากไหมไอ้ สดั ”
“เออข�ำ” พร้ อมเพรี ยงกันตอบอีก
“เชี่ยยย” จูๆ่ น� ้ำดินสอพองก็ไหลจากหัวลงมาโดนตา ผมก�ำลังจะใช้
มือขยี ้แต่ไอ้ ช็อคมันเห็นก่อน
“อย่าขยี ้...”
“ฮือออ ช็อค แสบอ่ะ”
“แป๊ บๆ” ช็อคดึงมือผมไปตรงโซนล้ างมือก่อนจะขอสายยางจากพี่
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สตาฟฟ์ มาล้ างหน้ าให้ ผม “ขอสายยางล้ างหน้ าหน่อยพี่ ดินสอพองมันเข้ า
ตาเพื่อนผม”
“เฮ้ ยพวกมึง เอาสายยางมาให้ น้องเขาก่อน ดินสอพองมันเข้ าตา”
ได้ ยินเสียงโหวกเหวกโวยวายไม่นานก็รับรู้ ถึงน�ำ้ เย็นๆ และนิว้ โป้งที่เช็ด
เบาๆ ตรงเปลือกตาผม
“ก้ มหน่อยเมล”
“อื ้อๆ” ผมท�ำตามมันอย่างว่าง่าย จนสุดท้ ายไอ้ ช็อคล้ างหน้ าผม
เสร็ จถึงส่งสายยางคืนพวกพี่ๆ ที่ยืนอยู่
“ลืมตาได้ ไหม”
“ได้ นะ”
“ไหนเงยหน้ าดิ ตาแดงไหม” ผมเงยหน้ ามองไอ้ ช็อคที่ก้มหน้ าลงมา
ส�ำรวจตาผม ตอนแรกก็ไม่ร้ ูสกึ อะไรหรอก แต่พอจ้ องตาคนตรงหน้ ามากๆ
ใจมันก็กลับรู้สกึ กระตุกแปลกๆ...
“แดงไหมวะมึง”
“แดง...”
“ตาเหรอ”
“เปล่า...”
“...”
“หน้ ามึงต่างหาก”
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