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วิศวะสัมพันธ์ 

รถโดยสารสองชั้นเคลื่อนตัวออกจากมหา'ลัยของผมซึ่งอยู่ใจกลาง

กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่มหา'ลัยอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาค น่ีคือครั้งแรกเลยท่ีออก 

เดนิทางมาไกลขนาดนีพ้ร้อมกบัเพ่ือนๆ โดยไม่มป๊ีา ม้า หรอืพ่ีสาวตามมาด้วย 

ตลอดเส้นทางผมไม่สามารถปิดเปลือกตาให้หลับได้เลย เหมือน...เป็น

เรือ่งใหม่และได้เผชญิกับโลกกว้าง ทีจ่รงิต้องขอบคุณกิจกรรมอย่างหน่ึงซึง่จดั

กันเป็นธรรมเนียมทกุปีอยู่แล้ว หมนุเวียนผลดักันเป็นมหา'ลยัเจ้าภาพ โดยทีม่ี

มหา'ลัยเข้าร่วมถึงห้าแห่ง ที่นี่ผมจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่

ปั่ก!

หัวโขกกระจกไปที เพราะรถตกหลุมระหว่างเดินทาง

ผมจะได้รูจ้กัรุน่พ่ีและรุน่น้องซึง่เรยีนในต่างสาขา ต่างมหา'ลยั แต่คณะ

เดียวกันมากมาย

ปั่ก!

หลุมอีกแล้ว

ผมจะมีบัดดี้ ได้เที่ยวรอบๆ มหา'ลัยของพวกเขา

ปั่ก!!

"โว้ยยยยยยยย! หัวกูจะโนอยู่แล้วนะเว้ย ทางข้างหน้ามันถนนไป

มหา'ลัย หรือทางไปนรกครับถามจริง!" ผมตะโกนล่ัน จนเพ่ือนท่ีอยู่รายล้อม

หนัมามองเป็นตาเดียว บ้างถอดหฟัูงตวดัสายตาใส่ บ้างเชด็น�า้ลายแล้วขมวด
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คิ้วเพราะโดนผมท�าลายช่วงเวลาการนอน

"ขอโทษครับ..."

สุดท้ายก็ได้แต่บอกเสียงอ่อย นั่งเงียบๆ ดูวิวข้างทางไป

ถึงแม้ผมจะดูบ้าๆ บอๆ ไปบ้าง แต่ก็เป็นคนน่ารักดี 

เชื่อสิ

เชื่อผม

แล้วเจอกัน

เพื่อนๆ อีกสี่มหา'ลัย

'วิศวะสัมพันธ์'

"อ้าว ปีหนึ่งรีบๆ ลงมา ปีสองฮิ้ววววววหิว!" เสียงรุ่นพ่ีปีสองตะโกน

โหวกเหวกโวยวายบนรถ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อน พอรถจอด แอร์ดับ ก็เป็น

อย่างที่เห็นนี่แหละ จั๊กกะแร้เปียกไปตามๆ กัน

ผมค่อยๆ เดินตามหลังเพื่อนลงไปด้านล่าง จุดแรกที่ผมสัมผัสเลยคือ...

"ยื่นมือมา" โห...นี่มันเดอะ ฮังเกอร์เกมส์ชัดๆ โดนใส่เครื่องติดตามไว้ที่

แขน

ถุย!!

"รับแล้วก็ไปสิน้อง คนอ่ืนรอนาน" ทีมสตาฟฟ์มหา'ลัยผมเน่ียแหละย่ืน

ข้าวกล่องใส่มือให้ แอบแง้มๆ เปิดดู อ้ือหือ ข้าวไข่เจียว... น่ีกินจนลูกบวช  

ไข่ท่ีมีอยู่มันก็ไม่เพ่ิมขึ้นมาอีกฟองหรอกนะ แม่งจะบ้า! คิดเมนูกันไม่ออก 

หรือไง บางทีผมก็อยากกินอะไรที่มันแปลกๆ บ้างเหมือนกัน

"ไอ้จูน เร็วดิ มัวแต่ระลึกชาติอยู่นั่นแหละ ไปลงทะเบียนเร็ว"

นั่นเพ่ือนผมครับ ตัวสูงโย่งร่างกายผอมบางแทบแห้งกรอบเหมือน

ปลาหมึกอัดแผ่น มันชื่อโจ้ เรียนวิศวะเคมีเหมือนกัน ส่วนชื่อที่อีกฝ่ายเรียกนั้น

ก็ผมเองนั่นแหละ

แนะน�าตัวเลยแล้วกัน สวัสดีครับ ผมชื่อจูน เพราะเกิดเดือนมิถุนายน 

อายุสิบเก้าปี เพิ่งเรียนปีหนึ่งหมาดๆ เป็นเฟรชชี่หน้าใส อยู่แถวหน้าของคณะ
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เสมอ ไม่ใช่เพราะความฮอต แต่เป็นความเตี้ย ส่วนสูงแทบเข็นไม่ถึงเกณฑ์

มาตรฐานชายไทย เดือนที่แล้วเพิ่งวัดไป กว่าจะสูงถึงร้อยหกสิบห้าเซ็นต์ได้นี่

แทบหืดจับ เขย่งโกงความสูงจนเพื่อนส่ายหน้าให้

ส่วนเรื่องนิสัยไม่ต้องพูดถึง เป็นคนเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ 

แต่เอาจริงๆ มั้ย ตลกโปกฮาไปเร่ือย ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็โคตร 

ขี้อายเลยนะเว้ย เพื่อนมันถึงล้ออยู่บ่อยๆ เพราะชอบท�าตัวหลบหลังเสา

"ไอ้จูน! กูจะเรียกอีกที รีบไปลงทะเบียนเลย ปีหนึ่งเขารวมแถวกันแล้ว 

เดี๋ยวถ้ากูเห็นมึงหยิบมือถือข้ึนมาคุยกับตัวเองอีก กูจะโบกให้หน้าหงายเลย 

แม่ง!"

"คร้าบบบบบบบบบ" ตลอดอ่ะไอ้โจ้ 

ผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับ โลกส่วนตัวสูง ชอบคุยกับตัวเอง น่ีก็สร้าง

แอ็กเคาต์เฟซบุ๊กขึ้นมาได้สองปีละ คุยกับตัวเองตลอดจนเพ่ือนสงสัยว่าคุย 

กับสัมภเวสีหรือเปล่า

เรื่องนี้จูนจะไม่ยุ่ง เพราะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง ฮ่าๆ

เอาล่ะ ไร้สาระกันมากแล้ว รีบตามเพื่อนๆ ไปที่จุดลงทะเบียนดีกว่า

"มึงจะรีบเรียกกูท�าเหี้ยไร แถวก็ยาวขนาดน้ี" สุดท้ายก็มาติดแหง็ก 

ท�าหน้างอง�้าอยู่ปลายแถวอีกตามเคย ผมล่ะเบื่อ

มหา'ลัยอื่นก็ทยอยกันมาไม่ขาด งานนี้อาหารตาเลยเพียบ โอ้ววววว

"ก็มาต่อไว้ก่อน เผื่อลืม"

"ลืมก็ไม่เห็นเป็นไรเลย ไหนๆ ก็มาถึงแล้ว"

"กูจะไม่มีบัดดี้อ่ะดิ นี่เจ้าถิ่นเลยนะเว้ย" 

"เออจริง"

เป็นธรรมเนียมอกีเหมอืนกันทีห่ลงัลงทะเบยีนเสรจ็จะมกีารน�ารายชือ่มา

จับหาบัดดี้ส่วนตัวแบบวันบายวัน ข้อดีของมันคือบัดด้ีท่ีคู่กับผมหรือมหา'ลัย

อกีหลายแห่งนัน้จะต้องมาจากมหา'ลยัเจ้าภาพในปีน้ีเท่าน้ัน พูดง่ายๆ คือเป็น

เจ้าถิ่น จะได้พาไปเที่ยวหรือพาไปกินอะไรได้สะดวกเพราะรู้แหล่งนั่นแหละ

สามวันสองคืนไม่ใช่ขี้ๆ นะเว้ย บัดดี้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
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"เซ็นตรงนี้เลยใช่มั้ยครับ" ผมก้มถามสตาฟฟ์ของมหา'ลัยเจ้าถิ่น

"ค่ะ"  ก่อนอีกฝ่ายจะหยิบเสื้อสีม่วงๆ ซึ่งเป็นเสื้อประจ�างาน 'วิศวะ

สัมพันธ์' ในปีนี้ให้กับผม

"ขอบคุณครับ"

เซ็นชื่อเสร็จก็แยกแถว อ้าว เพื่อนกูเข้าที่พักกันหมดแล้ว เหลือสองหน่อ

มองหน้ากันเลิ่กลั่ก

"ไปเก็บกระเป๋าเถอะห่าจูน กูหนัก"

"ไปเที่ยวก่อนดิ"

"เทีย่วพ่อง!! ตอนเย็นจบับดัดีเ้สรจ็ค่อยออกไป กูขอนอนสกังบีเถอะ" ผม

เลยพยักหน้าตามใจ ไอ้เพ่ือนตัวแห้งเดินไปยังที่พักซึ่งถูกจัดเตรียมเอาไว้ใน

มหา'ลัย

ที่นี่เขาจัดโซนให้เรียบร้อย มหา'ลัยผมนอนตึกเครื่องกล ส่วนท่ีอื่นก ็

ลดหลั่นและสลับตึกกันไปให้เพียงพอต่อจ�านวนคนท่ีมาถึงหกร้อยคนต่อแห่ง 

หนัมามองปีหนึง่ชายด้วยกันก็ละเหีย่ มนัถอดเสือ้ผ้าโยนลงพ้ืน นอนตากพุงกัน

สบายใจเฉิบ ส่วนปีสองโชคดีหน่อย ขยับไปนอนอีกชั้นหน่ึงเพ่ือไม่ให้รบกวน

กัน 

มีปีสามโผล่มาหร็อมแหร็มเพ่ือควบคุมความประพฤติ แต่น่ันไม่ใช่

ประเด็น

ประเด็นคือส้วมที่ใช้เนี่ย ส้วมรวม!

เกิดมายังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบน้ีมาก่อน ตอนมัธยมเข้าค่าย 

ลูกเสือ แม่กห็าเรื่องส่งใบลาแพทย์มั่วๆ ไปทีโ่รงเรียนเพือ่ให้ผมไม่ต้องเข้าค่าย 

แต่ตอนนี้...แม่งท�าไงดีวะ

"อาบน�้ามั้ยไอ้จูน" ผมสะดุ้งโหยงหันไปมองไอ้โจ้

"เป็นห่าอะไรของมึง ขวัญอ่อนจริงๆ"

"ปะ...เปล่า"

"แล้วสรุปจะอาบมั้ย รีบไปอาบก่อนที่เขาจะแย่งส้วมกันใช้"

"มงึไปก่อนเลย กูยังไม่ร้อนเท่าไหร่ เดีย๋วค่อยกลับมาอาบตอนดึก" ฟวย! 
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นี่หรือไม่ร้อน แล้วไอ้ที่นั่งเยี่ยวเหนียวอยู่บนฟูกคืออะไร 

"ตามใจมึงแล้วกัน ถ้าไม่อาบก็นอนไปซะ เออ อย่าลืมเสื้อวิศวะสัมพันธ์

ด้วยล่ะ เขาให้ใส่ไปเปิดงานตอนหน่ึงทุ่ม พร้อมกับของเทกบัดด้ีท่ีมึงเตรียม

มาอ่ะ" 

อกีฝ่ายสาธยายออกมาเป็นหางว่าวก่อนจะเดนิเหว่ียงผ้าขนหนเูข้าไปยัง

ห้องน�้ารวม ซึ่งได้ยินเสียงเซ็งแซ่จากเหล่าผู้ชายหน้าไม่อาย หรือผมหน้าบาง

เกินไปวะนั่น

สดุท้ายก็ได้แต่ล้มตวัลงนอนเอาแรง ปล่อยให้ความง่วงงนุขจดัทุกอย่าง

ออกจากหัว จนกระทั่งใกล้เวลานัดหมายถึงได้รีบกุลีกุจอเปลี่ยนเสื้อผ้าท้ังท่ี 

ไม่ได้อาบน�า้นัน่แหละ พร้อมกับออกไปรวมตัวกับพวกปีหน่ึงตรงลานกว้างหน้า

ตึกเครื่องกล

"น้องๆ จัดแถวค่ะ ปีหนึ่งด้านซ้าย ปีสองด้านขวา ปีสามกับปีสี่ยุบแถว

รวมเลย"

สตาฟฟ์มหา'ลัยเจ้าบ้านก�าลังจัดระเบียบอยู่ วุ่นวายครับเพราะไม่ได้มี

แค่มหา'ลยัเดยีว นีเ่ล่นมากันเป็นโขลงอย่างกับงานฝังลกูนิมติแถวบ้าน คนมงึ

จะบานไปไหน

ผมถูกเบยีดโน่นเบยีดน่ีจนตาลายไปหมด ดทีียั่งมไีอ้โจ้คอยถือพัดให้ ทัง้

ที่จริงๆ แล้วมันก็พัดหน้ามันนั่นแหละ แต่ได้อานิสงส์จากมันมาเลยโชคดีไป

"ต่อไปนะคะ จะมีกล่องใส่รายชื่อ ให้น้องๆ จับชื่อบัดดี้เสร็จแล้วเดิน

เข้าไปในงานตามล�าดับเลยนะคะ"

ตื่นเต้นแล้วคราวนี้

แถวเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยๆ จนแม่งเริ่มกลัวละ

จะเป็นใคร ผูช้ายหรอืผูห้ญิง นสิยัเป็นยังไงบ้าง จะใจดมีัย้ สารพัดค�าถาม

ผุดขึ้นมาในใจ

สุดท้ายก็ถึงตาผมที่ต้องจับ หลังจากไอ้โจ้สอยไปแล้วใบหนึ่ง

ผมล้วงมือลงไปคล้ายจับใบด�าใบแดง หยิบได้กระดาษสีขาวม้วนต้วน

เป็นวงกลมทเุรศทรุงัออกมาแผ่นหนึง่ แต่ก็ยังไม่ได้เปิดออกในทนัท ีผมเลอืกที่

Page_01.indd   9 2/3/2559 BE   17:29



มหา'ลัย มาหารัก10

จะเดินตามหลังไอ้โจ้ไปยังห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งมีเวทีเขื่องๆ ตั้งตระหง่านอยู่

ข้างหน้า ส่วนมื้อค�่าของที่นี่ไม่เหมือนที่ไหน เพราะจัดแบบขันโตก

ก็มาเหนือทั้งที ผมเลยตื่นตากับเรื่องพวกนี้เข้าไปอีก

"นั่งเลยเชี่ยจูน ได้ใครวะ" ที่บริเวณขันโตกแต่ละอันจะมีเพือ่นๆ มหา'ลัย

เดยีวกับผมนัง่ล้อมรอบประมาณแปดคน และไอ้พวกนีก็้รูจ้กัมกัจีกั่นเป็นอย่าง

ดี เลยพร้อมที่จะแชร์ทุกอย่างเต็มที่

"มึงล่ะได้ใคร"

"ชื่อบอส รหัส GEAR4021 แล้วมึงอ่ะ เร็วๆ อย่าลีลา"

"ไม่ได้จะลลีา แต่ยงัไมไ่ด้เปิดต่างหากเว้ย" หนัไปท�าเสยีงขุน่ใส่มัน ก่อน

จะคลี่กระดาษในมือออก 

"ชื่ออะไร"

"ท้องฟ้า GEAR3116"

ผู้หญิงครับ 

"ว้าาาาาาาาาา เข้ากับมึงมากเลยไอ้จูน หนังหน้ามึงกับผู้หญิงอ่ะหวาน

ไม่ต่างกันเลย"

"หบุปากน่า!!" แล้วดเูหมอืนว่าเพ่ือนในกลุม่จะรูสึ้กเสยีใจนิดหน่อยท่ีผม

ไม่ได้บัดดี้เป็นผู้ชาย เออ...แล้วท�าไมต้องเป็นอย่างนั้นวะ ผมไม่เห็นจะเสียใจ

ตรงไหนเลย ดีออก

เพื่อเป็นการช่วยให้บัดดี้หาตัวได้ง่ายขึ้น จึงมีการแจกกระดาษเขียนชื่อ

และหมายเลขแปะหลงัเอาไว้ตวัเท่าฝาบ้าน พร้อมกับกิจกรรมหน้าเวทีท่ีเริม่ขึน้ 

และทัว่พ้ืนทีก็่ชลุมนุวุน่วายไปด้วยนกัศกึษาเจ้าถิน่ท่ีก�าลังท�าตัวเป็นมอ็บกู้ชาติ

เดินขบวนกันให้ควัก

แล้วถามว่าผมกับไอ้โจ้ตื่นเต้นม้ัย ต้องบอกว่าก็นิดหน่อย...ประมาณ 

ห้าวินาทีได้มั้ง

เวลาท่ีเหลือก็จัดการฟาดอาหารบนขันโตกเรียบเพราะหิวกันเต็มแก่  

ข้าวกล่องที่ได้ไปมันประทังชีวิตได้ที่ไหนกันล่ะ แล้วไม่อยากจะบอกว่าอาหาร

เหนืออร่อยมาก น�้าพริกอ่อง แคบหมู ถึงจะเผ็ดไปบ้างแต่ก็กินได้หายห่วง ยิ่ง
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ข้าวเหนียวร้อนๆ กับแกงฮังเลอีก ไอ้จูนอยากแดดิ้น

"น้อง...น้อง...พี่ชื่อบอสนะ GEAR4021" 

ไอ้โจ้รีบยัดแตงกวาใส่ปาก ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองคนมาใหม่ หูยยยย 

แม่งเท่ฉิบหาย หน้าแบดๆ ตัดผมเกรียนสกินเฮด สึด!

"อ๋อ หวัดดีครับบัดดี้ ผมชื่อโจ้ เรียนปีหนึ่ง"

"อืม้...พ่ีปีสี ่ดไูด้จากรหสัเกียร์ตวัแรก นัง่กินข้าวด้วยคนนะ หวิ" เสรจ็แล้ว

พี่แกก็นั่งแทรกแถวเลยครับ 

"เอกอะไรเนี่ย ผมเรียนเคมีนะ" ไอ้โจ้ถามกลับไป

"เครื่องกล อ้อลืม นี่ของเทกบัดดี้" พ่ีมันโยนของใส่มือไอ้โจ้ ตอนแรกก็

สงสยัว่าเป็นอะไร แต่พอเหน็เป็นตุก๊ตาประจ�ามหา'ลยัเท่านัน้แหละข�าก๊ากเลย 

ของเทกบัดดี้ดีราวกับไอ้โจ้เป็นผู้หญิง

ส่วนคนอื่นๆ ก็ทยอยกันพบปะกับบัดดี้แบบตัวต่อตัว

"บดัดีห้ล่อฉบิหาย!" นัน่เสยีงเพ่ือนมหา'ลยัข้างๆ ครบั ตืน่เต้นกันยกใหญ่

เมือ่มผีูช้ายหล่อมายืน่ขนมกับชอ็กโกแลตให้ แล้วท้องฟ้าของผมอยู่ไหนวะน่ัน

"เธอ...เธอ..." สักพักก็มีผู้หญิงคนหน่ึงมาสะกิด ผมจึงเงยหน้าขึ้นมอง

สบตา...เธอน่ารักมาก

"ครับ"

บัดดี้ของผม ท�าไมน่ารักอย่างนี้ก็ไม่รู้

"บัดดี้ฝากมาให้" ว่าพลางย่ืนถุงพลาสติกซึ่งใส่ของไว้ด้านในมาให้ด้วย

รอยยิ้ม

"อ้าว...แล้วเธอไม่ใช่บัดดี้เราเหรอ"

"เปล่า บัดดี้นายติดธุระ ซ้อมดนตรีกับเพื่อนยังไม่เสร็จ เดี๋ยวตามมา"

"อ้อ! ขอบใจนะ" เสร็จแล้วสาวเจ้าก็เดินจากไป ท้องฟ้าไม่ได้มา โผล่มา

เฉพาะของเทกบัดดี้ ผมเปิดดูด้านใน เจอขวดน�้าผลไม้รสแครอตอยู่ขวดเดียว 

พร้อมกับโพสต์อิตเขียนข้อความว่า

'ถ้าอยากกินแบบเย็นๆ ก็ไปซื้อน�้าแข็งมาเอง'
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จ้า...บัดดี้กู เลอค่าท่ีสุดในสามโลก นี่อยากถามจริงๆ ว่าเป็นผู้หญิง

ประเภทไหนวะนั่น

"ฮ่าๆ อะไรเนี่ย น�้าแครอต" ไอ้โจ้แซว

"น้องได้ใครเป็นบัดดี้ล่ะ" พี่บอสแทรกขึ้น

"ท้องฟ้าครับ ปีสาม" 

"อ๋อ ฟ้า...เดี๋ยวก็คงมาล่ะมั้ง"

ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆ

การแสดงบนเวทีของแต่ละมหา'ลัยเริ่มขึ้นและจบไปหลายการแสดง

แล้ว อาหารซึ่งอยู่ในขันโตกก็พร่องลงไปมากแล้วด้วย จนห่วงว่าบัดด้ีท่ีเหลือ

เพียงคนเดียวนั้นจะไม่ได้กินกับคนอื่นเขา ผมหันไปมองขันโตกข้างๆ รวมถึง

เพื่อนคณะอื่นซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็มีบัดดี้กันหมดแล้ว 

บ้างนัง่พูดคยุสนทิสนมสร้างความสมัพันธ์ การเรยีน สภาพสังคม ท่ีเท่ียว 

ที่กิน สารพัดจะขุดมาพูด

ส่วนผม...ก็ได้แต่นั่งรอท้องฟ้า

นี่ถ้าโผล่มาแล้วท�าตัวไม่น่ารักอีก พ่อจะเอาหัวโขกหน้าผากให้แตก 

แม่งเลย

"เฮ้ย! สมบัติเพ่ิงมาเหรอ แดกข้าวยัง" เสียงของเพ่ือนมหา'ลัยเจ้าถ่ิน

ทกัทายคนมาใหม่ ผมก็ได้แต่ข�า ไม่กล้าเหลยีวหลงัไปมองกลวัจะเสยีมารยาท

"ยัง"

"พี่สมบัติ หวัดดีครับ"

"กองไว้ตรงน้ันแหละมึง เป็นเด็กเป็นเล็กเล่นพ่อกูเลยเหรอ" คราวนี้ผม

ย่ิงข�าใหญ่ 'สมบตั'ิ เป็นชือ่พ่อ เดก็ทีน่ี่แปลกเนาะ เล่นบพุการกัีนสนุกปากเชยีว

"หาบัดดี้เจอยังอ่ะ"

"ยังไม่เจอ ก�าลังหาอยู่ แม่งไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ไหน อย่าให้กูเจอนะ จะเตะ

ให้ไส้แตกเลย หายากหาเย็น" เสียงทุ้มบ่นงุบงิบ แล้วคุณเคยเป็นมั้ย ขนลุกชัน

โดยไม่มีสาเหตุน่ะ คงไม่ใช่หรอก คนที่ไม่เจอบัดดี้ยังมีอีกเยอะ
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"อ้าว เฮ้ย สมบัติ! นี่ๆ คู่บัดดี้มึงอ่ะ นั่งนี่"

เชี่ยละ!! ไอ้พ่ีบอสชี้หน้าผมพลางตะโกนโหวกเหวก ไอ้ผู้ชายท่ีมีพ่อชื่อ

สมบตัเิลยหันหน้ามา เราสบตากันในสภาพทีผ่มแหงนหน้าจนคอแทบหัก ส่วน

มันก็ยืนค�้าหัวก้มหน้าลงมามอง

ใจ...สั่น...

นี่น่ะเหรอท้องฟ้า ชื่อแม่งสาวแตกฉิบหาย แต่พอเจอตัวจริงแทบไป 

ไม่ถูก คนเหีย้อะไรวะโคตรหล่อเลย ผวินีข่าวย่ิงกว่าท้องฟ้าเจอแสงอาทิตย์ตอน

กลางวัน ดวงตา จมูก ริมฝีปาก แม้แต่ใบหูยังดูดีอ่ะ อ๊ากกกกกกก กูจะบ้า

"วะ...หวัดดี" ผมเริ่มกล่าวทักทายก่อน

"อืม หวัดดีปีหนึ่ง กูชื่อฟ้า เหลืออะไรให้กินบ้างเน่ีย" มาถึงก็ถามหา 

ของแดก

"ก็...เหลืออยู่ตรงนี้อ่ะ เอ่อ...เราชื่อจูน"

"เออๆ งั้นกินแล้วนะ" เสร็จแล้วท้องฟ้าปีสามท่ีเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงมา

ตลอดก็น่ังลงเคียงข้าง ใบหน้าหล่อเหลาย่ืนมาประชิดเป็นครั้งคราวเวลา 

ตกัอาหาร ผมกลัน้หายใจนับครัง้ไม่ถ้วนเพราะเราใกล้กันมากเกินไป มนัท�าให้

จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ แม้แต่คราบเหง่ือซึ่งไหลซึมบนใบหน้าก็ยัง 

ไม่น่ารังเกียจ

คือกูบ้าไปแล้ว คิดอะไรกับบัดดี้ป่ะวะเนี่ย

"ว่าจะถาม น�้าแครอตกินหรือยัง" พี่มันถามทั้งที่ปากยังเคี้ยวข้าวอยู่

"ยะ...ยัง" 

"งั้นขอ ของชอบกู" เชี่ย พูดไม่เพราะแถมตะกละอีกต่างหาก ท้องฟ้า 

ตวัจรงิกับทีค่ดิไว้ต่างกันคนละโยชน์เลย จากท่ีคดิว่าเป็นผูห้ญิงก็เป็นผูช้าย จาก

ทีค่ดิว่าสวยก็กลายเป็นหล่อ จากน่ารกัก็กลายเป็นกวนตีน เจอของดแีล้วมัย้ล่ะ

"อะ...เอาไปเลย" ยื่นไปให้ ไอ้หน้าหล่อเลยแกะขวดแล้วกระดกคาตา

"ลืมไป กูมีของมาให้มึงด้วย"

"อะไร"

"นก" ท่ีพูดหมายถึงนกกระดาษสีเหลืองในมือหนา เจ้าตัววางไว้บนมือ
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ผมก่อนจะจัดการเปิบอาหารตรงหน้าต่อ ผมมองเห็นข้อความบนนกกระดาษ

ตัวนี้ แต่ไม่สามารถอ่านได้นอกจากจะแกะมันออกมาเท่านั้น

"อ้อ เราก็มีเหมือนกัน นี่!" เป็นหัวเข็มขัดมหา'ลัยครับ ก็ไม่รู้จะซื้ออะไร

ให้เขาจดจ�าได้นี่หว่า

"ขอบใจ ไว้กูใส่ไปเรียน"

"ได้ด้วยเหรอ"

"หัวอุลตร้าแมนมันยังใส่ไปเรียนมาแล้วเลย ฮ่าๆ" กลายเป็นพ่ีบอสท่ี

แทรกขึ้นมาพร้อมกับหัวเราะเสียงร่า

"พี่เรียนสาขาเดียวกันเหรอ เห็นสนิทกัน"

"เปล่า...กูเรียนไฟฟ้า" พี่ฟ้าตอบเสียงเรียบ

"อมื อกีอย่างพ่ีไม่ได้สนทิกับมนัหรอก แต่นีเ่ดอืนมหา'ลยัตอนปีหน่ึง ใคร

ไม่รู้จักก็บ้าละ"

"ฮะ!!"

"ตกใจอะไร กูคนไม่ใช่ผี"

เดือนมหา'ลัยตัวเท่าบ้าน ถึงว่าหนังหน้าดีจังวะ 

ในช่วงเวลาที่กิจกรรมการแสดงหน้าเวทีได้รับความสนใจ พี่ฟ้ามันก็นั่ง

เงียบมองไปยังเวทีเพียงอย่างเดียวเหมือนกับคนอื่นๆ ผมเลยใช้ช่วงเวลาน้ัน 

คุยกับเฟซบุ๊กซึ่งเป็นอีกแอ็กเคาต์หนึ่งที่ชื่อ...

'แฟนจูน ในอนาคต'

สองปีได้แล้วที่ผมคุยกับตัวเอง แบ่งปัน และแชร์ประสบการณ์ต่างๆ 

มันดีท่ีเหมือนมีใครอีกคนหนึ่งที่เข้าใจเรามากๆ อยู่เคียงข้าง ไม่เถียงเวลาผม

โกรธ ไม่ด่า ไม่ท�าอะไรเลย หรอืบางครัง้ก็จะมาโพสต์ปลอบใจเวลาผมเหงา ท้ัง

ที่ความจริงแล้วมันเป็นการกระท�าบ้าๆ ของผมเพียงคนเดียว

นี่ผมยังคิดเลยว่าถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆ แล้ว ผมจะให้ใครคนนั้นดูแล 

แอ็กเคาต์นี้ต่อไป
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นิ้วของผมจิ้มลงบนตัวอักษรบนหน้าจอโทรศัพท์ ตอนน้ีผมตัดขาดจาก

สิ่งรอบข้าง และอยู่กับตัวเองจริงๆ อีกครั้ง

June Chattawan

มันคงเป็นความบังเอิญที่ช่วงเวลานี้ท้องฟ้าสวยกว่าทุกวัน

ถูกใจ แฟนจูน ในอนาคต

แฟนจูน ในอนาคต ได้ข่าวว่ายังไม่ได้เดินออกไปมองท้องฟ้าเลย 

ด้วยซ�้า

June Chattawan ก็มองอยู่นี่ไง >> ข้างๆ น่ะ

เออเว้ย กูก็บ้าโพสต์เองตอบเองอ่ะ นีแ่อก็เคาต์อนันงึออนใน Opera อกี

อันออนใน Chrome วุ้ย สนุกมือเลยกู ถามเอง หัวเราะเอง ตอบเอง คิดภาพ

ออกนะ

เป็นแบบนี้มาสองปีแล้วอ่ะ

"น่ี...มวัแต่เล่นมอืถือ กูน่ียังส�าคญัอยู่มัย้" ผมหลดุออกจากโลกแสนหวาน 

หันมามองบัดดี้หน้าหล่อแต่ปากหมาสลัดอีกครั้ง

"ก็เบื่อการแสดง"

"ของมอมึงนะนั่น"

"แล้วพี่ไม่ไปแสดงอ่ะ เป็นเดือนไม่ใช่เหรอ"

"ให้ปีหน่ึง อกีอย่างวศิวะปีนีก็้เดือนมหา'ลัย เอาใครไปก็ชนะหมดแหละ" 

จ้า! เก่งจริงๆ เรื่องหลงตัวเองเนี่ย

"ไอ้จูน เดี๋ยวกูไปก่อนนะ บัดดี้บอกจะพาไปเที่ยวสถานเริงรมย์น่ะ 

บายยยย"

"เฮ้ย...อย่าเพิ่งไป เขาไม่อนุญาต" ห่าราก ไม่ทันซะละ ผมมองหลังของ

เพื่อนสนิทที่ห่างออกไปเรื่อยๆ ไอ้โจ้ก็อย่างนี้แหละ ถือคติมีกฎไว้ให้แหกเสมอ 

ผมล่ะเซ็ง หรือควรต้องแหกกฎไปกับมันดีวะ
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"เพื่อนมึงนี่ดีเนาะ ทิ้งมึงไว้ด้วย"

"อืม นั่นดิ"

"ง่วงยัง"

"เพิ่งนอนไปเมื่อตอนเย็น"

"ออกไปหาอะไรกินมัย้ กูเป็นบดัดี ้เดีย๋วพาไปเอง แต่มงึต้องจ่าย" สดึ! ดี

จริงๆ เลย แต่ออกไปแบบนี้ก็กลัวรุ่นพี่ว่า อีกอย่างเพิ่งแดกข้าวไปยังจะกินอีก

เหรอวะ

"เอ่อ..."

"เร็ว! พรุ่งนี้กูไม่มีเวลาพามึงไปเที่ยวนะ ต้องแข่งกีฬาสัมพันธ์"

ไม่พูดพร�่าท�าเพลง ท้องฟ้าของวันก็คว้ามือผมคลานกระดึ๊บออกจาก 

ห้องโถงไป 

บัดดี้พาผมมานั่งกินนมเล่นๆ ที่คาเฟ่หลังมหา'ลัย เราเริ่มต้นบทสนทนา

ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง จนตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นเรื่องเหมือนเคย จนกระทั่ง...

"มึงมีแฟนยังเนี่ย"

ถามอะไรวะ แค่กูคุยกับตัวเองสองปีคงมีใครเข้ามาหรอก

"หาอยู่ แล้วพี่อ่ะ"

"เพิ่งเลิก"

"นอกใจเขาอ่ะดิ" ใบหน้าหล่อเหลาเรียบตึง สัด! สงสัยพูดแทงใจด�า 

แน่ๆ

"เปล่า...เขาขอเลิก"

"หน้าตาอย่างพี่เนี่ยนะ"

"เออ คนหล่ออกหักไม่ได้หรือไง"

"ดูพี่ไม่ค่อยเสียใจ"

"เสียใจดิ แต่ผ่านไปแล้ว"

"เดี๋ยว ที่บอกว่าเพิ่งเลิกนี่เมื่อไหร่" 

"วันนี้" 

ไอ้สัด! ผมนี่อยากเอาหัวโขกโต๊ะสักร้อยที นี่มาหวั่นไหวกับคนที่เพิ่งเลิก
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กับแฟนไปหมาดๆ เนีย่นะ เชือ่เถอะ อกีไม่ถึงย่ีสิบสีช่ัว่โมงเขากก็ลับไปคืนดีกัน 

นี่กูหวังอะไรอยู่วะ 

"คุยกันดีๆ มันอาจไม่จบแค่นี้ก็ได้"

"จบแค่นี้แหละ กูไปบอกเขาไงว่ากูชอบผู้ชาย"

"..."

"ตอนแรกก็กะโกหก เพราะไปกันไม่ได้เลยอยากหาเหตุผลท่ีไม่ต้อง

ทะเลาะกันให้มากเรื่องขึ้นมา"

"..."

"แต่พอเจอกับมึงปุ๊บ"

"..."

"ค�าว่า 'ชอบ' มันก็วิ่งวนอยู่ในหัวกูเต็มไปหมดเลยว่ะบัดดี้"

"สมบัติ!!! สมบัติ!!!!"

"พี่ฟ้าสู้ๆ ท้องฟ้าสู้ตาย" 

เสยีงเชยีร์กระห่ึมลัน่สนามกีฬาในร่มของนกัศกึษามหา'ลยัเจ้าถ่ินท�าให้

งานครื้นเครงข้ึนมาก และคนที่เป็นตัวเด่นของงานก็คงไม่ใช่ใครนอกจาก 

ไอ้เดือนมหา'ลัยปีสามอย่างพี่ท้องฟ้าคนนั้น 

เมื่อคืนกว่าจะกลับเข้านอนก็ปาไปเกือบเที่ยงคืน ย่องไปแบบไม่ให้ใคร

รู ้แถมยังสบายได้ใช้ห้องน�า้คนเดยีวอกีต่างหากเพราะคนอืน่หลับหมด ผมวาง

นกกระดาษไว้ในกระเป๋า กะว่าจะแกะอ่านตัง้แต่เมือ่คนืแต่ก็ง่วงนอนเสยีก่อน 

วันนี้ตื่นเช้าก็ต้องรีบมาร่วมกิจกรรมเชียร์กีฬาเลยยังไม่ได้อ่านอีกนั่นแหละ

"ไอ้โจ้ เมื่อคืนกลับมาก่ีโมง" ผมเอี้ยวตัวไปถามเพ่ือนท่ีตามันดูจะ

เลื่อนลอยไปหน่อย อาจเพราะแฮงก์เหล้าหนักล่ะมั้ง ส่วนบัดด้ีผมแม่งก็ใจดี

จริงๆ พาไปแดกนมแล้วส่งเข้านอน ถุยยยยย

"ตีสามเกือบตีสี่"

"ไปไหนมาวะ"

"คลับแถวนั้นแหละ เต้นจนลืมโลกอ่ะ แล้วบัดดี้มึงล่ะพาไปไหน"
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"ร้านนม"

"ฮ่าๆ กากสัด!" ผมหรี่ตามองเพื่อน ก่อนจะหันไปให้ความสนใจกับเกม

ในสนามเพราะเบื่อจะฟังค�าล้อเลียนของมัน

สิ่งแรกที่เห็นในโฟกัสสายตาก็คือ...ท้องฟ้า 

คนมันจะเด่นอะไรก็ฉุดไม่อยู่ สูงยาวเข่าดี ต�าแหน่งสมอลล์ฟอร์เวิร์ด  

ชูต้ลกูสามแต้มลงห่วงไม่ต�า่กว่าสบิรอบได้แล้วมัง้ต้ังแต่เริม่เกม และพวกผูห้ญิง

ทั้งมหา'ลัยผม รวมถึงมหา'ลัยข้างๆ ต่างก็พากันส่งเสียงกรี๊ดสนั่นหวั่นไหว

บางคนเข้ามาบอกว่าอจิฉาท่ีได้บดัดีด้ ีเออ...มนัก็ดีน่ันแหละเรือ่งหน้าตา

อย่างอืน่น่ีไม่แน่ใจ เพ่ิงรูจ้กักนั รูแ้ค่ว่ามนัชือ่ท้องฟ้า มพ่ีอชือ่สมบตั ิเรยีน

วิศวะไฟฟ้าและก็เคยเป็นเดือนมหา'ลัย แถมเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อวานเท่านั้น

ส่วนเรื่องมันบอกชอบนี่คงเป็นค�าพูดตลกร้ายจากการสูญเสียของหวง

จนหัวใจเสียสมดุลไปเท่านั้นแหละ ไม่ได้คิดอะไรเลย 

แต่ท�าไม...หัวใจกลับเต้นแรง

เมื่อเกมในสนามจบลงด้วยการที่เจ้าภาพชนะขาดลอยเกือบย่ีสิบแต้ม 

ไอ้บัดดี้ของผมแทนที่จะมาเทกของ แต่มันกลับถูกเทกจนมือไม่ว่างเพราะไป

รับซองขนมกับช็อกโกแลตจนเต็มมือ ดูยังไงก็กอบโกยไม่หวาดไม่ไหว

โอ๊ย อิจฉา มึงจะฮอตไปไหน ไอ้หล่อ ไอ้สมบัติ! 

โทษๆ เล่นพ่อเดี๋ยวบาปแดก

พอเกมวอลเลย์บอลหญิงเร่ิมข้ึน คุณท้องฟ้าก็ปลีกวิเวกจากแฟนคลับ

มาหาผมจนได้ แต่ตลอดระยะทางท่ีมันเดินมาน่ันแม่งเต็มไปด้วยสายตา

พิศวาส รวมถึงพลังแร้งทึ้งที่ส่งมาให้ผมไม่ขาด

ผมเปล่า ผมเป็นแค่คู่บัดดี้ อย่าฆ่าผมด้วยสายตาแบบนั้น!!

"กินข้าวยังบัดดี้" เสียงทุ้มถามพลางนั่งลงเคียงข้างบนสแตนด์

"กินแล้ว" ผมตอบกลับ แต่ไม่วายเหลือบตามองสัมภเวสีหวงศาลซึ่ง 

รายล้อมอยู่รอบๆ ด้วย

"แต่กูยังไม่ได้กินอ่ะ มาถึงก็ชู้ตบาสเลย ไปเป็นเพื่อนหน่อยดิ"

"แต่วันนี้รุ ่นพี่ไม่ได้ปล่อยฟรี ต้องร่วมกิจกรรมของงานก่อน" พ่ีมัน 
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ส่ายหน้า กวักมือเรียกเพ่ือนที่ชอบทักแกด้วยชื่อพ่อให้มาหา และไม่นาน 

ต่อจากนัน้ข้าวกล่องโฟมซึง่บรรจผุดักะเพราหมสัูบเอาไว้ก็เป็นของแกโดยสมบรูณ์

"กูเล่นเป็นไง" พี่มันถาม

"ก็ดี สาวกรี๊ดตรึม" ผมพูด แต่ไอ้โจ้ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ กับพี่บอสเบะปากใส่

"แล้วมึงกรี๊ดป่ะ"

"ท�าไมต้องท�าเรื่องอย่างนั้นด้วย"

"อ้าว...กูไม่เท่เหรอ"

ท�าหน้าท�าตา นี่มึงอ่อยกูป่ะเน่ียท้องฟ้า เจอกันแค่สองวันท�าไมเสน่ห ์

ในตัวมันดึงดูดให้กูเข้าหาตลอดแบบนี้วะถามจริง

"ก็เท่ไง"

"เออ กูมขีองเทกมาให้ด้วย" พ่ีมนัหยิบเอานกกระดาษซึง่เละเป็นกระดาษ

เช็ดตูดยื่นมาให้ ก่อนผมจะรับไปใส่ไว้ในกระเป๋าเหมือนคราวก่อน จะว่าพี่มัน

เทกดมีัย้ก็ดนีะ ถามไถ่ตลอด แต่ถ้าเรือ่งของแดกนีไ่ม่ต้องหวังเพราะมนัไม่เคย

ซื้อมาให้

"คิดอะไรในใจป่ะ"

"เปล่า แค่อยากถามว่าแถวมอพ่ีมนัไม่มร้ีานสะดวกซือ้หรอืไง คนอืน่เขา

เทกของกินกันหมด" อดถามไม่ได้จริงๆ

"ที่กูไม่ซื้อเพราะมีคนซื้อให้มึงเยอะแล้ว"

"..."

"ไว้วันข้างหน้าตอนไม่มีใครซื้อให้มึง กูจะเลี้ยงเอง"

"ยังคิดว่าจะได้เจอกันอยู่เหรอ"

"โลกก็แค่นี้เอง มึงไม่ได้ออกนอกอวกาศสักหน่อย"

"ก็ว่าอยู่"

แต่ทฤษฎีโลกกลมมันเป็นไปไม่ได้จริงๆ น่ันแหละ ไม่มีเบอร์โทร ไม่ม ี

เฟซบุก๊ ไม่มไีลน์ ไม่มไีอจ ีไม่มอีะไรเก่ียวกับท้องฟ้าเลย จรงิๆ อยากเสร์ิชหาใน 

google มากเพราะพี่มันต้องเป็นคนดังแน่ๆ แต่แล้วไงล่ะ ก็ไม่กล้าแอดอยู่ดี

"ตอนเย็น..." ท้องฟ้าเลือกท�าลายความเงียบ
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"อะไร"

"ตอนเย็นไปเที่ยวอ่างแก้วกัน"

"อืม...ไปๆ"

ผมน่ังดเูว้ิงน�า้กว้างๆ พร้อมกับมนษุย์ท้องฟ้าท่ีนัง่อยู่เคยีงข้าง ผมว่าเขา

เป็นบัดดี้ที่ดีนะ ปีแรกกับงานวิศวะสัมพันธ์ ต่อให้ผ่านไปอีกก่ีปีก็ไม่มีวันลืม

หรอก

บัดดี้คนแรกที่มีแต่เรื่องแปลกๆ เข้ามาให้สัมผัสเสมอ

"ครั้งแรกที่เจอกัน มึงรู้สึกยังไงวะ" พี่ฟ้าถาม ผมเลยมองเสี้ยวหน้าของ

เขาแวบหนึ่งก่อนจะกลับมามองพื้นตรงหน้าอีกครั้ง

"เห็นแค่ชื่อ...นึกว่าเป็นผู้หญิง แล้วก็คงน่ารักมากด้วย"

"ฮ่าๆ"

"แต่พอเจอตัวจริง แม่งคนละโลกเลยว่ะ หล่อแถมปากหมา"

"แซะกูนี่มีความสุขใช่มั้ย"

"พูดความจริงเถอะ แล้วพี่ล่ะรู้สึกยังไง"

"เจอมึงครั้งแรกเหรอ..." เจ้าตัวยกมือข้ึนมาลูบคางเหมือนก�าลังใช้ 

ความคิด

"..."

"ความจริงเห็นป้ายที่หลังมึงนานแล้ว แต่อยากแกล้ง น่าแกล้งดี"

"พี่แม่ง!" ที่บอกว่าจะเตะนี่ถึงขนาดเก็บเอาไปฝัน ไม่กล้าต่อล้อต่อเถียง

เพราะกลัวจะโดนตีนเข้าจริงๆ

"มึงน่ารักดี พูดอะไรท�าอะไร ขออะไรก็ให้หมด แถมไม่จู้จี้จุกจิกให้

ประสาทเสียด้วย"

"แล้ว..."

อยากถามถึงสิ่งที่อยู่ในใจ อะไรก็ได้สักค�าถาม ก�าลังเลือกอยู่

Rrrrrrrrrrrrrrrrr

แต่เสียงโทรศัพท์เครื่องหรูของคนตัวสูงกลับดังขึ้นมาซะก่อน ผมมอง 
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อีกฝ่ายนิ่ง ริมฝีปากได้รูปนั้นขบเม้มแทบเป็นเส้นตรง

"เขาโทรมาว่ะ"

ผมรู้ว่าเขาที่หมายถึงคือใคร คงจะเป็นคนคนนั้นนั่นแหละ

"แล้วพี่จะรับมั้ย" ผมถาม

เจ้าตัวไม่ตอบแต่กดรับในเวลาต่อมา ร่างสูงปลีกวิเวกออกไปคุยเพียง

ล�าพัง กลับมาอีกทีพร้อมกับค�าพูดที่ท�าเอาหัวใจกระตุกวูบ

"กูต้องไปหาเขา"

"ไม่เป็นไร ไปเถอะพี่ เดี๋ยวเรากลับเอง"

"เดี๋ยวไปส่ง"

"เสียเวลาน่า แค่นี้เอง"

"บอกว่าเดี๋ยวไปส่งไงบัดดี้!" ผมยอมท�าตามแต่โดยดี กลับถึงที่พักด้วย

ความรู้สึกโหวงหวิว มองดูแผ่นหลังกว้างตึงค่อยๆ ห่างไกลออกไปเรื่อยๆ

เป็นแค่บดัดีจ้ะหวังอะไร สองวนัหนึง่คืนมงึใจง่ายขนาดน้ีเลยเหรอไอ้จนู

ผมเคยคิด ถ้าเขาไม่หล่อแบบนี้ ไม่มีต�าแหน่งเป็นถึงเดือนมหา'ลัย ผม

จะชอบเขามั้ย

ค�าตอบก็คงเป็น...

(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)

วันสุดท้ายส�าหรับวิศวะสัมพันธ์ก่อนจะเดินทางกลับ แม่งแย่ว่ะ ทั้งท่ี 

วันนี้เป็นวันฟรีเดย์ บัดดี้ของแต่ละคนต่างก็พาเที่ยว แต่ส�าหรับตัวผมจ�าต้อง

กระเตงไปไหนมาไหนกับไอ้โจ้พร้อมกับพ่ีบดัดีข้องมนั เพราะไม่เจอท้องฟ้าอกี

เลย แต่ก็ดีแล้ว ผมพยายามนะ...เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะท�าให้เราต่างไม ่

รู้สึกแย่กันไปมากกว่านี้

บางที...ไม่เจอกันคงดีกว่า

ผมใช้เวลาทัง้วนัในการเทีย่วสญัจรไปท่ัว จนกระทัง่ทุ่มกว่าเวลาของการ

เดนิทางมาถึง ผมกระชบักระเป๋าเป้สะพายหลังให้มัน่ มองดูไอ้โจ้กับพ่ีบอสเตะ
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