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7MONOMANIA 

Monomania (n.) การครุ่นคิดแต่เพียงเรื่องเดียว

Walkalone

ถามใครเขากไ็ม่ว่าง แล้วท�าไมเราต้องง้อในเมื่อเที่ยวคนเดียวก็เฟ้ียวได้ 

ใช่! ท�ำไมเรำต้องง้อเพ่ือนท่ีเอำแต่บ่นว่ำต้องท�ำงำนไม่มวีนัหยุดแบบนัน้

ด้วยวะ ในเมื่อเรำเนี่ยแหละที่สำมำรถเที่ยวต่ำงประเทศตัวคนเดียวได้

ข้อควำมจำกเพจ Walkalone ปลุกใจผมให้โหมกระหน�่ำ ตัดสินใจ 

จัดกระเป๋ำ จองที่พัก รวมถึงซื้อตั๋วเครื่องบินแบบปุบปับ รู้ตัวอีกทีผมก็มำยืน

เคว้งๆ อยู่ที่แอร์พอร์ตแล้ว 

ผมเป็นเด็กจบใหม่ หยุดพักอยู่บ้ำนมำครึ่งปีแล้วก็คิดว่ำจะหยุดต่อไป 

อีกเรื่อยๆ เนื่องจำกเหน็ดเหนื่อยกับกำรเรียนจนพำนให้ไม่อยำกท�ำงำน เลย 

ขอเวลำทำงบ้ำนปรับตัวสักปีสองปี ส่วนพวกเพื่อนที่เรียนด้วยกันมำมันไม่คิด

แบบน้ัน เพรำะปำกท้องนบัเป็นเรือ่งส�ำคญั เลยต้องหำงำนท�ำต้ังแต่เดือนแรกๆ 

ที่จบออกมำ

ประเทศแรกท่ีผมตัดสินใจเดินทำงคนเดียวน้ันมีปัจจัยเพียงไม่ก่ีอย่ำง 

หนึง่ไม่ต้องเสยีเวลำขอวีซ่ำ และสองต้องมปีระชำกรใช้ภำษำองักฤษค่อนข้ำงเยอะ  

เผื่อมีปัญหำจะได้เอำตัวรอดได้

MONOMANIA
by JittiRain
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มัลดีฟส์จึงเป็นเป้ำหมำยแรกๆ ที่อยำกปักหมุดลงไป

นี่กะมำฮันนีมูนกับตัวเองบนเกำะสวรรค์เลยนะ

กำรเดินทำงครั้งนี้มีกล้องหนึ่งตัว หนังสือไกด์บุ๊กหนึ่งเล่ม มือถือส�ำหรับ

ค้นหำเส้นทำงจำก Google maps รองเท้ำและของจุกจิกอีกเล็กน้อย รวมถึง

เงินที่แลกมำพอประทังชีวิต ส่วนกำรท�ำกำรบ้ำนเท่ำกับศูนย์เพรำะอยำกมำ 

คนเดียวจนตัวสั่นเลยไม่ได้หำข้อมูลโดยละเอียด

ผมยืนตีมนึอยู่ตรงทำงออกของสนำมบนิหลงัเดินทำงมำถึงท่ีหมำยอย่ำง

ปลอดภัย ท่ีส�ำคัญคือหนังสือไกด์บุ๊กเขำบอกเอำไว้ว่ำเวลำมำต่ำงประเทศ  

ถ้ำเรำหลงทำงต้องท�ำเป็นฉลำดเข้ำไว้เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรถูกมิจฉำชีพ

หลอก 

ดังนั้นผมเลยไม่ถำมใครนอกจำกเปิดเข้ำไปใน Google เพ่ือหำข้อมูล

เพ่ิมควำมฉลำดแทน แน่นอนว่ำมันได้ผล เพรำะหลังจำกน้ันผมก็รู้ว่ำตัวเอง

ต้องท�ำยังไง จดักำรเดนิตรงไปยังท่ำเรอืข้ำมเกำะซึง่เป็นสถำนท่ีตัง้ของบ้ำนพัก 

ที่น่ีเรียกเกำะต่ำงๆ ว่ำอะตอลล์ แปลกดี ผมชอบนะ แต่ก็จะเรียกว่ำเกำะ 

เหมือนเดิมนั่นแหละ

ทีส่�ำคญัคอืผมได้ท�ำกำรจองวอเตอร์บงักะโลเอำไว้ จะได้สมัผสัธรรมชำติ

อย่ำงเต็มที่ด้วย

ชวิีตกำรเทีย่วคนเดยีวครัง้แรกไม่ได้แย่เท่ำไหร่ ผมแพลนกิจกรรมวนัรุง่ข้ึน 

เอำไว้คร่ำวๆ และทยอยท�ำมนัทลีะอย่ำง ปล่อยให้เวลำสำมวันสองคนืบนเกำะ

สวรรค์แห่งนี้เป็นเวลำพักผ่อนที่ไม่ต้องคิดเรื่องกังวลใจใดๆ

เช้ำวันรุ ่งขึ้นผมนั่งสปีดโบ๊ตไปด�ำน�้ำท่ีเกำะ สำยหน่อยเลยแวะไป 

ถ่ำยรูปกับธรรมชำติ ดีที่ลำกขำตั้งกล้องติดมำด้วยเลยต่อระบบบลูทูธเข้ำกับ

รีโมตคอนโทรล เห็นในเวบ็ท่องเที่ยวชื่อดังเขำชอบถ่ำยรูปหันหลังเลยจัดไปซะ

หลำยชอ็ต มคีวำมสขุมำกครบักับกำรแอก็ท่ำทำงท่ีหลำกหลำย เมือ่พอใจแล้ว

เลยเดินกลับมำดูผลงำนที่กล้อง แต่...

ไม่มีทั้งกล้องและขำตั้งกล้อง

แม่งหำย!!!
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โดนฉกไปตัง้แต่ตอนไหนผมยงัไม่รูส้กึตัวเลย เกำะสวรรค์ในจนิตนำกำร

ของผมหำยไป เพรำะต้องเปลี่ยนจำกด�ำน�้ำดูปะกำรังเป็นกำรว่ิงวุ่นข้ึนโรงพัก

เสียมำกกว่ำ 

ผมเหมอืนคนดวงซวยท่ีมใีจกล้ำอยำกย�ำ่โลกเล่นครัง้แรกแต่ก็เสอืกโดน

โชคชะตำท�ำร้ำยเข้ำ เย็นวันน้ันเลยต้องรักษำใจช�้ำๆ ด้วยกำรนอนโง่ๆ อยู่ใน

บังกะโลไม่ยอมออกไปไหน คิดดู เจ็บใจถึงขนำดไม่กล้ำโทรไปบอกใครเพรำะ

กลัวเขำจะสมน�้ำหน้ำเข้ำให้

วันต่อมำผมเลอืกพำยเรอืคำยัคพร้อมกับมอืถอืส่วนตวัหน่ึงเครือ่งทีต้่องใช้ 

แทนกล้องตลอดทั้งทริป จ่ำยเวลำไปกับกำรถ่ำยท้องฟ้ำ ถ่ำยทะเลไปแบบโง่ๆ 

เซลฟ่ีตวัเองรปูก็ออกมำไม่สวยจนอดไม่ได้ทีจ่ะหำนักท่องเทีย่วแถวนัน้ถ่ำยให้ 

ซึ่งเป้ำหมำยก็อยู่ห่ำงไปไม่เกินย่ีสิบเมตร แถมเจ้ำตัวก็ก�ำลังพำยเรือโง่ๆ อยู ่

คนเดียวเหมือนกับผม

เหน็อย่ำงนัน้ก็ไม่รอช้ำจ้วงไม้พำยอย่ำงรวดเรว็จนเรอืเคลือ่นเข้ำใกล้กับ

เป้ำหมำย ผู้ชำยคนน้ันสวมเสื้อชูชีพสีแสด เส้นผมเปียกลู่จนแนบกับใบหน้ำ 

แต่ถึงอย่ำงนั้นผมก็ยังเห็นว่ำดวงตำที่มีเส้นผมปิดบังบำงส่วนสวยงำมแค่ไหน 

นยัน์ตำของเขำเป็นสนี�ำ้ตำลเข้มรบักบัจมกูโด่งได้รปู แถมยังผวิขำวสะท้อนแดด 

มำกๆ ดูแล้วรู้เลยว่ำคงเป็นลูกครึ่งเอเชียแน่นอน

เมื่อเข้ำประชิดอีกฝ่ำยได้ ผมก็เอ่ยถำมอย่ำงมีมำรยำท

"เอ่อ...Excuse me, could you take a pic of me?" ไม่พูดเปล่ำ ผมยัง

ย่ืนมือถือให้อีกฝ่ำยเป็นกำรมัดมือชกด้วย เขำหันมำมองผมชั่วครู่ก่อนจะรับ 

มือถือเอำไว้ด้วยสีหน้ำงงๆ

"Alright" 

"I'm kayaking out and please you take a picture OK?" เขำ 

พยักหน้ำหงึกหงัก ผมเลยพำยเรือออกไปเล็กน้อยท�ำตัวเสมือนกับว่ำโดน 

แอบถ่ำยทั้งที่เพิ่งไปขอควำมช่วยเหลือชำวบ้ำนเขำหยกๆ 

เมือ่คดิว่ำได้ภำพตำมต้องกำรแล้วจงึพำยเรอืกลบัไปหำคนใจดแีต่โชคร้ำย 

คนนั้นพร้อมกับค�ำขอบคุณ เขำยื่นมือถือกลับมำให้แล้วพูดว่ำไม่เป็นไรเบำๆ
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ผมนั่งเช็กรูปถ่ำยในแกลลอร่ี แต่เพรำะเป็นกล้องมือถือมันเลยไม่ค่อย

สวยเท่ำไหร่

"ถ้ำกล้องไม่โดนขโมยนี่สวยกว่ำนี้แน่ เสียดำย" 

"ที่นี่มีขโมยด้วยเหรอ"

"ใช่ครับ ฮะ! คนไทยเหรอ" ผมเงยหน้ำขึ้นไปมองเขำอีกรอบอย่ำงตกใจ 

ซึ่งเจ้ำตัวก็ไม่ปัดปฏิเสธอะไรนอกจำกถำมผมต่อ

"มำคนเดียวเหรอ"

"ใช่ครับ คุณล่ะ"

"เหมือนกัน"

"เชร้ดดดดดด ไม่น่ำเชื่อว่ำจะมีคนบ้ำสองคนอยู่ในที่แบบนี้ท่ำมกลำง

คู่รักนับร้อย"

"ก็ไม่บ้ำนะ" เขำตอบเสียงเรียบ ก่อนจะหยิบเอำกล้องถ่ำยรูปท่ีติดตัว 

ขึ้นมำพร้อมกับถำมควำมเห็น

"ถ่ำยรูปมั้ย กล้องผมสวย"

"จรงิด ิขอบคณุครบั ถ่ำย...ผมถ่ำย" พูดจบกร็บีจ้วงไม้พำยอกีรอบให้ห่ำง

จำกคนตัวสูง ผมอยำกได้ภำพที่เห็นทั้งน�้ำทะเลและท้องฟ้ำเป็นฉำกประกอบ 

เลยพำยออกไปค่อนข้ำงไกล 

ผูช้ำยคนน้ันยกกล้องถ่ำยรปูข้ึนมำและกดถ่ำย ผมไม่รูว่้ำมนัมำกเท่ำไหร่ 

แต่ระหว่ำงที่พำยเรือกลับมำเขำก็ยังคงอยู่ในท่ำนั้น

"ขอบคุณมำกครับ และก็ขอโทษด้วยที่รบกวน"

"ไม่เป็นไร เดี๋ยวส่งรูปให้นะ ขออีเมลหน่อยครับ"

"ได้เลย"

และน่ันก็เป็นประสบกำรณ์ที่ผมได้รับจำกคนแปลกหน้ำบนเรือคำยัค 

คนหน่ึง เขำเป็นคนไทย เป็นคนโชคร้ำยที่ต้องถ่ำยรูปให้กับผม เรำไม่รู้จักกัน

แม้กระทั่งชื่อ และที่ส�ำคัญ...เรำใช้เวลำพูดคุยกันไม่ถึงสิบห้ำนำทีก่อนจำก

แต่แปลกที่หลังจำกนั้น...

เขำกลบัเป็นคนเดยีวท่ีผมเอำแต่ครุน่คดิแม้จะกลบัมำทีไ่ทยนับสปัดำห์
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แล้วก็ตำม

♪ แม้เวลาผ่านไป อาจมีใครหลายคนที่เดินผ่านมา

เพราะว่านานเท่าไร เธอยังคงคิดถึงแต่การจากลา ♪

ดวงตำของเขำ เส้นผมของเขำ สผีวิหรอืแม้แต่น�ำ้เสยีงของคนแปลกหน้ำ

คนนัน้...ไม่อำจสลดัออกไปจำกหวัได้เลย ย่ิงเวลำทีไ่ด้อยูต่ำมล�ำพัง ควำมเหงำ

และควำมรูส้กึเคว้งคว้ำงของมนษุย์ทีไ่ม่รูว่้ำอนำคตจะท�ำอะไรอย่ำงผม บบีให้

ต้องจมจ่อมกับเรื่องไม่กี่เรื่อง หนึ่งเงิน สองเป้ำหมำยในชีวิต และสำม...

ผู้ชำยคนนั้น

เขำไม่ได้ติดต่อกลับมำ เดำว่ำอำจจะก�ำลังเดินทำงอยู่ที่ไหนสักแห่ง  

คนท่ีเป็นฝ่ำยรอเลยได้แต่พะวงว่ำเมื่อไหร่กำรเดินทำงน้ันจะส้ินสุดเสียที  

กระทั่งกลำงดึกวันอังคำร เวลำเที่ยงคืนสำมสิบห้ำนำที ผมก็ได้รับอีเมลจำก

ใครคนนั้น

คนที่เฝ้ำรอมำตลอด

ในนั้นมีไฟล์ภำพที่ zip เอำไว้นับสำมสิบรูป ท่ำมกลำงบรรยำกำศเดิมๆ 

ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ำหัวใจเต้นกระหน�่ำแรงแค่ไหน รู้แค่ว่ำ...ดีใจมำกที่เขำติดต่อ

กลับมำ แม้จะมีแค่รูปส่งมำให้ก็ตำม

ทุกอย่ำงไม่ควรจบลงแค่น้ี สมองก�ำลังสั่งกำรอย่ำงน้ัน เลยตัดสินใจ 

ก้ำวล�้ำควำมเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ำยด้วยกำรน�ำชื่ออีเมลของเขำไปค้นหำ 

ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งแน่นอนว่ำผมเจอ...

แม้ข้อมูลต่ำงๆ จะไม่ปรำกฏให้เห็นนอกจำกชื่อและรูปโพรไฟล์ ผม 

ก็ยังไม่ละควำมพยำยำมด้วยกำรแอดเฟรนด์เข้ำไปท�ำควำมรู้จักทำงเฟซบุ๊ก 

และหลังจำกนั้นสิบสองชั่วโมง ควำมสัมพันธ์ของเรำก็ใกล้ขึ้น ผมหวังเพียงว่ำ

เรำอำจได้ท�ำควำมรู้จักกันมำกกว่ำที่เป็นอยู่ อย่ำงน้อยก็ขอให้ได้รู ้จักชื่อ 

ก็ยังดี
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Phithan Wongwiriphat

หวัดดี

จ�าผมได้มั้ย เราเจอกันที่มัลดีฟส์

และนี่คือบทสนทนำครั้งแรกของเรำ...

Kiree Kiree

อ้อ จ�าได้

Phithan Wongwiriphat

ผมได้รับรูปแล้ว

ขอบคุณครับ

Kiree Kiree

ยินดีมาก

Phithan Wongwiriphat

ยังไม่ได้แนะน�าตัวเลย

ชื่อพิธนะ

Kiree Kiree

ชื่อคีรี แปลว่าภูเขา

Phithan Wongwiriphat

แต่ท�าไมเห็นมีแต่รูปทะเล

Kiree Kiree

ส่อง?

Phithan Wongwiriphat

บังเอิญเห็น ขอโทษครับ

Kiree Kiree

เห็นคุณก็ชอบเที่ยวทะเลเหมือนกัน

Page Fate ��������.indd   12 9/14/2560 BE   13:22



13MONOMANIA 

Phithan Wongwiriphat

ส่อง?

Kiree Kiree

มั้ง

Phithan Wongwiriphat

ท�าเพลงด้วย?

Kiree Kiree

เด็กดุริยางค์ เพิ่งจบ

Phithan Wongwiriphat

นี่เป็นโปรแกรมเมอร์ ตกงาน

Kiree Kiree

เพิ่งจบเหอะ อายุเท่ากัน

Phithan Wongwiriphat

เป็นเพื่อนได้ป่ะ

Kiree Kiree

ได้ดิ

เรำต่ำงเงียบไป คีรีไม่ได้พิมพ์อะไรตอบกลับมำอีก เฉกเช่นผมท่ีไม่ได้

โต้ตอบไปเช่นกัน แต่เชื่อมั้ยว่ำในหัวของผมน้ันมีค�ำถำมมำกมำย และต้อง

รวบรวมควำมกล้ำแค่ไหนที่จะเอ่ยออกไป 

Phithan Wongwiriphat

เที่ยวกันมั้ย

แม้จะไม่ได้น่ังจ้องหน้ำ แต่ผมก็ยังต่ืนเต้นและภำวนำว่ำเขำจะตอบรับ 

ค�ำชวนนี้เช่นกัน...
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Kiree Kiree

อืม...หอศิลป์กรุงเทพก็ดีนะ

♪ และเธอเองยังคงเฝ้าคอย ในฝันที่มันเลื่อนลอย ♪

นี่เป็นกำรกลับมำเจอกันอีกครั้งหลังทริปมัลดีฟส์จบไป คีรีสวมเสื้อผ้ำ

สบำยๆ ด้วยเสื้อยืดลำยกรำฟิกสีขำวด�ำกับกำงเกงยีนง่ำยๆ ส่วนผมเลือกสวม

เชิ้ตสีขำวกับสแล็กส์ตัวโปรดออกมำ

เขำรออยู่ด้ำนหน้ำทำงเข้ำ เรำมองกันอยู่นำนเหมือนกับยังไม่แน่ใจว่ำ

ใช่คนเดียวกันหรือเปล่ำ แต่ดวงตำของเขำท่ีมีเสน่ห์น้ันก็ท�ำให้ผมรู้ว่ำยังไง 

ก็ไม่ผิดตัวแน่นอน

"แต่งตวัหล่อเลย" นับเป็นค�ำทกัทำยแรกท่ีได้รบัจำกอกีฝ่ำย ท�ำเอำคนฟัง 

อย่ำงผมถึงกับไปไม่เป็นเลยย้อนประโยคเดิมกลับไปอย่ำงเขินๆ

"นำยก็หล่อเหมือนกัน"

"เข้ำไปข้ำงในมั้ย เดินไปคุยไป" ผมพยักหน้ำเห็นด้วย ก่อนจะก้ำวเท้ำ

ตำมคนที่สูงประมำณร้อยแปดสิบห้ำเซ็นต์เข้ำไปด้ำนใน 

จรงิๆ วันนีผ้มมคีวำมสขุมำก ลมืหมดทัง้ควำมเหงำทีเ่คยเผชญิมำตลอด

ช่วงเวลำหลังเรียนจบ เพรำะตั้งแต่วันนั้นผมก็เอำแต่คิดถึงเรื่องของคีรีแค ่

คนเดียว

ในเฟซบุ๊กมีข้อมูลของเขำท้ังหมด รูปภำพ วิดีโอ ประวัติกำรศึกษำ  

รวมถึงสเตตัสท่ีอีกฝ่ำยเคยโพสต์เอำไว้ ดังนั้นผมเลยพอรู้ว่ำจริงๆ แล้วเขำ 

ยังโสดอยู่

"คีรีเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่น" ผมเป็นฝ่ำยเริ่มต้นบทสนทนำ

"เป็นทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น แล้วพิธำนล่ะ เป็นชื่อจริงเหรอ"

"ใช่ แต่เพื่อนเรียกพิธ"

"อ้อ"

"นำยเป็นลูกครึ่ง?"
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"ไทย-รัสเซีย"

"ท�ำไมถึงไปมัลดีฟส์"

"หำแรงบันดำลใจท�ำเพลงน่ะ นี่ก็เหมือนกัน" เรำเดินขึ้นบันไดสีขำวไป

อย่ำงช้ำๆ ส่วนคนตัวสูงก็บอกเหตุผลให้ผมคลำยสงสัย "วันน้ีมีนิทรรศกำร

ภำพถ่ำยเก่ียวกับดนตรี เลยอยำกชวนมำด้วย ถำมบ้ำง ท�ำไมถึงไปมัลดีฟส์ 

คนเดียว"

"เพื่อนไม่ว่ำง เลยเที่ยวตำมเพจในเฟซบุ๊กน่ะ"

"โคตรเท่" เขำพูดอย่ำงตื่นเต้น

"วันแรกโดนขโมยกล้องเว้ย นอนซึมไปหนึ่งวันเต็มๆ"

"เข้ำใจ" เรำหยุดอยู่ตรงภำพถ่ำยขำวด�ำภำพหนึ่ง ซึ่งปรำกฏลำยเส้น 

ท่ีประกอบขึ้นมำเป็นนักดนตรีที่ก�ำลังเล่นกีตำร์ไฟฟ้ำอย่ำงเอำเป็นเอำตำย  

เรำเข้ำใจว่ำภำพต้องกำรจะสื่ออะไร แต่กลับไม่มีใครพูดถึงภำพแม้แต่น้อย

"ฟังเพลงมั้ย" คีรีถำมผม เรื่องเพลงนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่คนเลือกฟัง 

ในทุกช่วงอำรมณ์ เศร้ำก็ฟัง เหงำก็ฟัง หรือแม้แต่มีควำมสุขเรำก็ต้องกำรมัน 

ดังนั้นผมเลยไม่จ�ำเป็นต้องปฏิเสธ

"ชนใดไม่มีดนตรีกำล ในสันดำนเป็นคนชอบกลนัก"

"เชกสเปียร์ไปอีก"

"นี่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ด้วยนะ Cat Radio"

"เจ๋งว่ะ" อีกฝ่ำยตอบกลับมำ

"เคยฟังมั้ย"

"ประจ�ำเลย ชอบจูนจูน" 

"ยอมแล้ว" พูดไปก็ข�ำไป คนดนตรชีอบฟังเสยีงดเีจมำกกว่ำเพลงอกีเหรอ  

เออว่ะ อำจเป็นเรื่องตลกแต่ผมคิดว่ำกำรมำเจอกันครั้งนี้เต็มไปด้วยควำมสุข

"อยำกท�ำเพลงแหละ" แล้วจู่ๆ คนตวัสงูก็เริม่ประเดน็ใหม่ เขำค่อนข้ำงตสิต์  

เป็นเหมือนนักดนตรีสำยอินดี้คนหนึ่งที่ชีวิตดูน่ำค้นหำ พูดห้วนๆ ตอบฉึบฉับ 

แต่แปลกท่ีผมกลบัรูส้กึว่ำมนัไม่เหมอืนใครและอยำกมส่ีวนร่วมในบทสนทนำ

ของเขำตลอดเวลำ
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"แนวไหน" เจ้ำตัวไม่ตอบ นอกจำกหยิบเอำโทรศัพท์มือถือหลังกระเป๋ำ

กำงเกงขึ้นมำ มีหูฟังสีขำวเสียบอยู่ตรงตูดตั้งแต่แรก เขำกดๆ เลื่อนๆ หน้ำจอ

อยู่สักพักก่อนจะยื่นหูฟังข้ำงหนึ่งมำให้ ซึ่งผมก็รับมำอย่ำงไม่เกี่ยงงอน

"เหยด Moving and Cut" เพลงนีช้ือ่ว่ำเพลงปลอบ เศร้ำหน่อยแต่เพรำะ

จับใจเลยล่ะ

"ชอบป่ะ"

"มำก"

"ใจตรงกันเลย"

ควำมรู้สึกอุ่นซ่ำนแผ่เข้ำมำในใจโดยไม่รู้ตัว...

"มีวงหรือยัง" ผมถำมอีก

"ท�ำกับเพื่อน เป็นดูโอ้ กะว่ำดังแล้วจะจ้ำงวงแบ็กอัพมำเล่นให้"

"รู้ได้ไงว่ำจะดัง"

"รู้ เชื่อป่ะ"

"อืม นี่เรำอยู่กับคีรีผู้โด่งดังตั้งแต่ยุคแรกเลยเหรอเนี่ย" ผมได้รับรอยยิ้ม

ที่คนตรงหน้ำส่งมำให้ แม่งเอ๊ย โคตรมีควำมสุขเลย แค่คิดว่ำจะได้เห็นรอยยิ้ม

กับกำรเดนิเคยีงข้ำงอกีฝ่ำยท�ำตำมควำมฝันไปเรือ่ยๆ ควำมดีใจก็เอ่อล้นเข้ำมำ 

ในอกโดยไม่ทรำบสำเหตุ

หรือเพรำะผม...ก�ำลังหวังอย่ำงอื่นกับอีกฝ่ำยกันแน่

Phithan Wongwiriphat

วันนี้ขอบคุณมาก

Kiree Kiree

เราดิต้องขอบคุณ

Phithan Wongwiriphat

แล้ว...

เราจะยังได้เจอกันอีกมั้ย
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Kiree Kiree

เดี๋ยวเริ่มท�าเพลงแล้ว

ก�าลังยุ่งๆ แต่งเพลงอยู่

Phithan Wongwiriphat

...

Kiree Kiree

ถ้ายังไง พรุ่งนี้เจอกันมั้ย

เดี๋ยวเล่นให้ฟัง

♪ เขาที่ดูห่างไกล และยังคงทิ้งไว้เพียงค�าบอกลา

และไม่เคยเปลี่ยนไป เธอไม่อาจแก้ไขเพียงการหลับตา ♪

ครีมีสีตดูโิอเลก็ๆ ของตวัเองในคอนโดฯ ของเขำ ห้องทัง้ห้องค่อนข้ำงรก 

มีแต่หนังสือเพลง กีตำร์สองตัว และแผ่นเพลงเก่ำๆ มำกมำย ดูแล้วคงเป็นคน

ฟังเพลงค่อนข้ำงเยอะ 

เขำแยกกันแต่งเพลงกับเพ่ือน แต่จะแวะมำแชร์ไอเดียกันเสมอตอน 

คดิจะท�ำเพลงสกัเพลงข้ึนมำ นีไ่ม่ใช่โปรเจก็ต์แรกท่ีคนตวัสงูท�ำหลงัจำกเรยีนจบ  

แต่เป็นโปรเจ็กต์แรกที่เขำตั้งใจท�ำและคิดว่ำมันต้องส�ำเร็จ

"มำนั่งนี่สิ เดี๋ยวเล่นให้ฟัง"

ผมตรงดิ่งไปนั่งขัดสมำธิกับเขำตรงพื้น มองดูร่ำงสูงจับกีตำร์โปร่งอย่ำง

คล่องแคล่ว เขำดูมีเสน่ห์จริงๆ ตอนที่ได้ท�ำอะไรสักอย่ำงอย่ำงตั้งใจ

"มแีค่อนิโทรนะ" พูดจบเจ้ำตัวก็กดนิว้ลงไปบนคอร์ดกีตำร์แล้วเริม่เล่นมนั  

ผมฟังตำมอย่ำงจดจ่อ มองดูนิ้วมือของเขำสลับกับใบหน้ำอันหล่อเหลำ

มันเพรำะมำก เพรำะที่สุดตั้งแต่เคยฟังมำ

"มันต้องดังแน่ๆ" ผมบอกอย่ำงตื่นเต้นหลังจำกอีกฝ่ำยเล่นจบลง 

"ท่อนเดียวเอง เนื้อร้องก็ยังไม่มี"

"เดี๋ยวมันก็มีไง นี่ถำมหน่อย นำยได้ตั้งเป้ำหมำยในชีวิตเอำไว้มั้ย"
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"ก็ท�ำเพลงให้เสร็จ แล้วพำมันไปติดชำร์ตแคทเรดิโอสักครั้ง นำยล่ะ"

"สร้ำงโปรแกรมสักตัวขึ้นมำ เอำแบบเจ๋งที่สุดในโลก"

คนฟังหัวเรำะจนตำหยี ผมเพ่ิงสังเกตเห็นว่ำใบหน้ำหล่อเหลำของเขำ 

มีลักย้ิมเล็กๆ แฝงอยู่ในน้ันด้วย ต่อไปถ้ำนำยดังจะเป็นยังไงนะ แต่ท่ีแน่ๆ  

คงฮอตในหมู่สำวๆ น่ำดู

"พิธ" เขำเรียกชื่อผม จนผมหลุดจำกภวังค์กลับมำที่ปัจจุบันอีกครั้ง

"หืม..."

"เรำมำท�ำตำมควำมฝันไปด้วยกันเถอะ"

"เอำสิ แต่นำยห้ำมทิ้งเรำ"

"แน่นอน"

ผมกับครีน่ัีงจ้องตำกันอยู่นำน หัวใจมนัก็สัน่ไหวจนแทบกระเดน็กระดอน

ออกมำข้ำงนอก ผมไม่รูว่้ำทำงกำรแพทย์เรยีกมนัว่ำอะไรเพรำะผมไม่ได้เรยีนหมอ  

แต่ในทำงควำมรู้สึก ผมคิดว่ำมันเรียกว่ำควำมรัก

"ตั้งแต่วันนั้น..." เสียงทุ้มของคีรีเปรยข้ึน และผมก็ต้ังใจฟังอย่ำงจดจ่อ 

"เรำก็คิดถึงแต่นำยว่ะ"

"...!!!"

"คิดว่ำจะรีบส่งรูปให้นำยดีมั้ย หรือท�ำยังไงก็ได้ไม่ให้ดูกระโตกกระตำก

เกินไปจนผิดสังเกต"

"พูดเล่นป่ะเนี่ย" 

"นำยเป็นคนเดียวที่เรำจ่ำยเวลำทั้งหมดไปกับกำรคิดถึง เรำเปิดรูปนำย

ซ�้ำไปซ�้ำมำทุกวันจนสุดท้ำยก็ตัดสินใจส่งไป และย่ิงดีใจมำกตอนที่เห็นว่ำ 

นำยแอดเฟรนด์มำ"

อะไรกันวะ พูดตรงๆ แบบนี้เลยเหรอ เดี๋ยวนะ! ตั้งตัวไม่ทัน 

แม้จะรูส้กึว่ำเรำต่ำงก็ใจตรงกันตัง้แต่แรก แต่ใบหน้ำของผมกลบัร้อนเห่อ 

ขึน้มำ มอืเองกส็ัน่ตำมไปด้วย ได้แต่ก้มหน้ำไม่กล้ำสบตำกับอกีฝ่ำย หำกแต่ 

สองหูกลับรับฟังทุกอย่ำงที่เจ้ำตัวพูดอย่ำงไม่มีผิดเพี้ยน

"เพรำะงั้นเพลงนี้เลยคิดว่ำมันจะเป็นของนำย โมโนมำเนีย"
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"..."

"เรำแต่งให้นำย"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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