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บทนำ�

เคยมีคนบอกว่า Nobody is perfect… 

เรารู้ว่าโลกเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบ 

อย่างน้อยก็ต้องมีข้อเสียบางข้อที่เป็นเหมือนจุดสีด�าบนกระดาษขาว

แต่ถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริง

คนเราก็ยังคงพยายามท�าตัวเองให้ใกล้เคียงกับค�านี้เรื่อยๆ อยู่ดี

ส�ยฝนท่ีโปรยปร�ยลงม�กะทันหันตกกระทบพ้ืนคอนกรีตเบื้องหน้� 

ทำ�ให้ผมที่ยืนห่�งออกไปไม่ก่ีก้�วต้องก้มมองดูหยดนำ้�ที่กระเซ็นใส่รองเท้�

ผ้�ใบร�ค�แพงของตัวเองอยู่ครู่หนึ่ง ไม่น�นเท้�ทั้งสองก็ถอยไปด้�นหลังโดย

อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงเม็ดฝน ก่อนที่จะเปียกชื้นไปม�กกว่�นี้

ผมล้วงมือลงไปในกระเป๋�ก�งเกง หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นม�ดูเป็นรอบ

ทีส่�มนับตัง้แต่ม�ยืนอยู่ตรงใต้ถุนคณะ หน้�จอถูกตัง้เป็นรปูของตัวเอง ดวงต�

สีนำ้�ต�ลเข้มที่หล�ยคนมักบอกว่�มีเสน่ห์นักหน�เป็นจุดเด่นท่ีสุดบนใบหน้� 

ย่ิงเมื่อเห็นจมูกและริมฝีป�กได้รูปประกอบกันแล้ว มันก็คือใบหน้�ของคนท่ี 

ดูดีคนหนึ่งเลยทีเดียว

หล�ยคนบอกว่�นี่คือใบหน้�ที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็อย่�งท่ีรู้กันดี โลกนี้ 

ยังมีคนอีกเป็นล้�นคนที่หน้�ต�ดีและพิเศษกว่�ผมอีกม�กม�ย

"เฮ้ยวินท์ ม�นั่งด้วยกันดิวะ" เสียงของใครคนหน่ึงร้องเรียก ผมเลย 

Page �����������.indd   5 17/8/2561 BE   11:16



ร้ายเดียงสา6 JittiRain

หนักลบัไปมองยังต้นเสยีง ก่อนจะพบว่�กลุม่เพ่ือนกำ�ลงัน่ังพูดคยุกันอยู่ทีโ่ต๊ะไม้ 

ตัวย�วไม่ห่�งจ�กจุดที่ผมยืนอยู่ม�กนัก

"ไม่ดีกว่�ว่ะ เดี๋ยวภ�คมันก็ม�รับกูแล้ว" 

ใครคนนั้นคงกำ�ลังเดินท�งม�... 

"ฝนตกหนักขน�ดน้ีคงอีกน�นแหละ คณะมันห่�งจ�กตึกเร�ฉิบห�ย  

ม�นั่งนี่ม�"

"..."

"ไอ้วินท์!" ผมถอนห�ยใจเฮอืกใหญ่ ก่อนหมนุเท้�เดินตรงดิง่ไปห�เพ่ือน

ที่คะยั้นคะยอให้นั่งด้วยกันถึงสองรอบ 

"นั่งเลยเพื่อน กำ�ลังคุยกันมันส์" 

"เออๆ" ผมน่ังอยู่ท่�มกล�งเสียงเจื้อยแจ้วของเพ่ือนและนิสิตคนอื่น 

ทีอ่ยู่ร�ยรอบ เสยีงเหล่�น้ีดงัจนกลบเสยีงฝนท่ีตกลงม�ไม่ข�ดส�ย เด�ว่�แต่ละคน 

คงมีเรื่องพูดคุยจนออกรสออกช�ติเยอะแยะไปหมด

"แล้วนี่ไอ้เนมไปไหน" หนึ่งในกลุ่มเพื่อนถ�มขึ้น

"แม่งกลับไปละ"

"รีบจังวะ ไปติดส�วที่ไหนอีกเนี่ย"

"จะไปรู้มันเหรอ"

"ปร�มเพื่อนบ้�งนะครับภวินท์"

วินท์เป็นชื่อเล่นของผม บ�งครั้งเพื่อนร่วมคล�สก็มักจะเรียกว่� 'ภวินท์' 

ซึ่งเป็นชื่อจริง ผมเป็นนิสิตคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ปีสอง เหตุผลที่สอบเข้�

คณะน้ีเพร�ะเป็นคว�มฝันในวัยเด็ก และหลังจ�กสอบเข้�ม�เรียนได้ ผมก็มี

เพื่อนร่วมคณะที่ทั้งสนิทและไม่สนิทอีกม�กม�ย 

ต้องบอกก่อนว่�ผมไม่ใช่คนหย่ิง ไม่ใช่คนโลกส่วนตัวสูง เป็นเหมือน 

เด็กมห�'ลัยทั่วไปที่ใช้ชีวิตเที่ยว เล่น สังสรรค์ และมีคว�มรักไม่แตกต่�งจ�ก

คนอืน่ เพียงแต่...ภ�พลกัษณ์สขุุมเยือกเย็นท่ีคนมกัเหน็จ�กภ�ยนอกต่�งห�ก

ที่ทำ�ให้ใครต่อใครต่�งเกรงอกเกรงใจม�กกว่�ปกติ

"แล้วนี่คุยเร่ืองอะไรกันอยู่วะ" ในเมื่อคนท่ีรอยังม�ไม่ถึง ผมก็จำ�ต้อง 
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ห�เรื่องพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแก้เหง�แทน

"ก็มี่ดิ แม่งแพลนจะไปเที่ยว'เมก�ปิดเทอมนี้ แต่มันกลัวทำ�วีซ่�ไม่ผ่�น 

มงึมอีะไรแนะนำ�มนัมัย้" คำ�ถ�มนีส่้งผลให้ผมกลอกต�ไปม�สองส�มรอบ ในหัว 

ก็พย�ย�มคิดห�คำ�ตอบที่ดีที่สุดไปด้วย

"มีเอเจนซี่ดีๆ พ�ไปทำ�ก็โอเคแล้ว"

"หลักฐ�นอ่ะ ต้องเตรียมเยอะมั้ย เข�ดูอะไรบ้�งวะ ไม่มั่นใจเลย"

"เดี๋ยวกูแนะนำ�เอเจนซี่ให้ เข�จะบอกเองว่�ต้องใช้อะไรบ้�ง"

"ขอบใจนะภวินท์ มึงนี่น่�รักที่สุด" ผู้หญิงหน้�ต�สะสวยอย่�งมี่ซบหน้�

ลงกับไหล่ของผมอย่�งออดอ้อน เธอมกัจะทำ�แบบน้ีประจำ� ซึง่ผมก็ไม่เคยว่�อะไร 

ก็...ดูตลกดี

เดก็เออ�ร์* ทกุคนค่อนข้�งสนทิกันเพร�ะต้องช่วยเหลือเรือ่งง�นอยู่ตลอด 

ดงันัน้ก�รสร้�งศตัรไูม่ใช่ท�งออกทีด่นัีก เพร�ะถ้�ต้องก�รเรยีนในส�ยน้ีทีกิ่นเวล�

ย�วน�นถึงห้�ปีอย่�งร�บรืน่ เร�ก็ต้องฉล�ดในก�รผกูมติรม�กกว่�สร้�งศตัรู

"อืม มีอะไรให้ช่วยก็บอก"

"ช่วยบอกหน่อยว่�กระเป๋� CK ทีม่งึสะพ�ยวันก่อนรุน่อะไร กูจะไปซือ้ต�ม"

"โคตรขี้ลอก" ผมพูดติดตลก

"มึงคือไอดอลของผู้ช�ยในเอกเลยนะเว้ย ถ้�ไม่ติดว่�มีแฟนแล้วคนจีบ

ตรึม"

"มึงอย่�เว่อร์ไอ้มอส"

"อันนี้พูดจริง เพอร์เฟ็กต์จนกูอิจฉ�"

"มองดีๆ กูไม่ได้ใกล้กับคำ�นี้เลยสักนิด"

"ใช่เหรอวะ ลูกคนมีตังค์ที่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร อย�กได้อะไรก็ต้องได้ 

มีบ้�น มีรถ มีของใช้แพงๆ กินอ�ห�รหรูๆ ได้เท่ียวต่�งประเทศ แถมมีแฟน

หน้�ต�ดีอีก โว้ว! แค่นี้ก็พอแล้วมั้งชีวิต" 

คำ�ยกยอม�กม�ยถูกส�ธย�ยออกม�ยืดย�วร�วสองบรรทัดใหญ่ๆ  

จนทำ�ให้ผมอดยิ้มพร้อมกับส่�ยหน้�ไปม�ไม่ได้

* ส�ข�วิช�สถ�ปัตยกรรม (Architecture – AR)
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"มันไม่ขน�ดนั้นหรอก" ผมพูดทั้งที่รู้สึกว่�ป�กของตัวเองยังคงยิ้มอยู่

อ�จเป็นคว�มภมูใิจเลก็ๆ ล่ะมัง้ ทีอ่ย่�งน้อยก็ม�ยืนอยู่ในจดุท่ีใครหล�ยคน 

อย�กเป็น

"นั่นไง พ่อมึงม�ละ" สิ้นคำ�พูดของเพ่ือน ผมรีบหันกลับไปมองเจ้�ของ

ร่�งสูงอย่�งรวดเร็ว ก่อนจะเห็นว่�เจ้�ตัวกำ�ลังถือร่มสีดำ�เดินลุยฝนม�จ�ก 

ด้�นหน้�ตึกด้วยก�รก้�วข�อย่�งเป็นธรรมช�ติ

ผมส่งยิ้มให้เข� ขณะเดียวกันอีกฝ่�ยก็ส่งยิ้มกลับม�ให้เช่นกัน

"กูกลับก่อนนะ"

"เชิญเลยคร้�บไอ้ภวินท์" ท่�มกล�งส�ยต�อิจฉ�ของใครหล�ยๆ คน  

ผมรีบลุกจ�กม้�น่ัง เดินตรงไปห�คนที่ยืนห่�งออกไปไม่ไกลนัก เร�มักเป็นที่

จับต�มองของคนหมู่ม�กเสมอ ซึ่งตอนนี้ผมก็ชินกับคว�มรู้สึกนี้แล้ว

เพร�ะภ�ค...เป็นคนรักของผม 

เร�สองคนรักกัน แม้จะเป็นผู้ช�ยทั้งคู่ก็ต�ม

แต่ถึงอย่�งนั้นก็ไม่เคยมีใครเอ่ยดูถูกให้ได้ยินเลยสักครั้ง เนื่องจ�กภ�ค 

หรอื 'ทวิภ�ค' คอืผูช้�ยทีเ่ข้�ใกล้กับคำ�ว่�เพอร์เฟ็กต์ในอดุมคตขิองใครหล�ยๆ คน 

ทัง้รปูร่�ง หน้�ต� ก�รศกึษ� รวมถึงฐ�นะท่ีใกล้เคียงกับผมม�ก มนัจงึไม่มข้ีอกงัข� 

ใดๆ ที่คนอื่นจะม�โต้แย้งได้

"ฝนตกหนักขน�ดน้ี เร�ไปหลบทีร้่�นอ�ห�รก่อนมัย้ หิวหรอืยัง" เสยีงเข้ม

ถ�มคว�มเหน็ หลงัจ�กเร�ทัง้คูเ่ดนิฝ่�ส�ยฝนม�ทีล่�นจอดรถของคณะภ�ยใต้ 

ร่มสีดำ�เพียงคันเดียว

"ไม่ค่อยเท่�ไหร่ แต่ไปเลยก็ได้"

"โอเค"

"จริงๆ ไม่ต้องรีบม�รับก็ได้นะ ตัวเปียกหมด"

"ก็กลัววินท์จะรอน�นไง"

"ไม่ได้ลำ�บ�กอะไรนี่ รู้ว่�ยังไงก็ต้องม�รับอยู่ดี"

"เป็นห่วง เข้�ใจยัง"

"ครับๆ"
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ผมกับภ�คเร�คบกันม�หนึ่งปีแล้ว แต่ชีวิตประจำ�วันของเร�ท้ังคู่ยังคง

เป็นเหมอืนข้�วใหม่ปล�มนัเสมอ ภ�คให้เกียรตผิม เข�ยังคงเสมอต้นเสมอปล�ย 

ม�โดยตลอดจนรู้สึกว่�...ผมนี่แหละคือคนที่โชคดีที่สุดในโลก

"ยิ้มอะไร ขึ้นรถเร็ว" คนที่ยืนอยู่อีกฟ�กฉุดให้ผมหลุดจ�กภวังค์ ก่อนจะ

แทรกตัวเข้�ไปในรถยนต์คันหรูอย่�งเงียบเชียบ

บีเอ็มดับเบิลยูสปอร์ตเคลื่อนตัวออกไปท่�มกล�งส�ยฝนท่ียังคงเทลง

ม�ไม่ข�ดส�ย ผมมองผ่�นกระจกรถยนต์ออกไปด้วยรอยย้ิม นีค่อืสิง่ทีผ่มเป็น 

นี่คือสิ่งที่ปร�รถน� ชีวิตสมบูรณ์แบบที่ใครหล�ยๆ คนอิจฉ�และอย�กสัมผัส

"แล้วน่ีแม่วินท์กลบัจ�กองักฤษหรอืยัง" คนเคียงข้�งทีก่ำ�ลงัจบัพวงม�ลยั

ถ�มขึ้น

"ยังเลย คงกะเที่ยวเป็นอ�ทิตย์เลยมั้ง ภ�คมีอะไรเหรอ"

"เปล่� อย�กเจอแม่วินท์ไง ตั้งแต่คบกันยังไม่เคยเจอสักที"

"ขอเวล�หน่อยนะ เร�ยังไม่เคยบอกเรือ่งท่ีคบกับภ�คให้ครอบครวัรูเ้ลย"

"เข้�ใจ ใครบ้�งจะรบัได้ทีล่กูช�ยคบกับผูช้�ยด้วยกัน เอ�น่�..." มอืหน�

เลื่อนม�ตบบ่�ของผมสองทีเป็นก�รให้กำ�ลังใจ

ภ�คเข้�ใจผมทกุอย่�ง ถึงบ�งครัง้จะใจร้อนไปบ้�ง แต่กับเรือ่งท่ีเก่ียวกับ 

ผมเข�ก็มกัจะใจเยน็ไปซะทกุเรือ่ง คนแบบภ�คเหมอืนเป็นเพียงหนึง่ในพันหรอื

หมืน่คนท่ีผมต�มห�ม�ตลอด ดงันัน้ผมถึงต้องพย�ย�มประคบัประคองคว�มรกั 

ที่ลำ้�ค่�นี้ให้ดีที่สุด

เร�สองคน ต่�งมีคว�มหม�ยต่อกันและกันเสมอ

แต่จะมีสักกี่คนที่รู้...หรือบ�งทีผมอ�จเป็นคนเดียวที่รู้

ครอบครัวที่รำ่�รวย

เงินทองม�กม�ยที่ใช้จ่�ยโดยไม่ต้องกังวล

มีเงินเที่ยวรอบโลกโดยไม่รู้สึกเบื่อ

บ้�นหลังใหญ่โตที่ใครหล�ยคนพูดถึง

อ�ห�รหรูๆ และของใช้แบรนด์เนมร�ค�แพง

แท้จริงแล้ว...
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ไม่มีอยู่จริง

ผมก็เป็นแค่เดก็กำ�พร้�คนหนึง่ทีห่นอีอกม�จ�กบ้�นของผูร้บัเล้ียง อ�ศัย

อยู่ในห้องเท่�รหูน ูทำ�ง�นด้วยก�รเป็นลกูจ้�งห�เงนิส่งตวัเองเรยีนมห�'ลยั จ�กนัน้ 

ก็ใส่ตะกร้�ล้�งนำ้� อุปโลกน์ว่�เป็นลูกคุณหนูมีเงิน เสื้อผ้�และของใช้ที่มีอยู่ 

ทุกวันนี้ไม่ใช่ของตัวเอง แต่เป็นของภ�คซึ่งก็ได้ม�ด้วยวิธีก�รโกหกหลอกลวง 

ใครต่�งก็บอกว่�ผมคอืคนหนึง่ทีใ่กล้เคยีงกับคำ�ว่�เพอร์เฟ็กต์จนน่�อจิฉ� 

เปล่�เลย...ผมพูดม�ตลอด ผมพูดม�ตลอดว่�ตัวเองไม่ได้ใกล้เคียงกับคำ�นีเ้ลย

สักนิด เพร�ะสิ่งที่ผมเป็นจริงๆ แล้ว...คือคำ�ว่� 'ไม่มี' 

หล�ยคร้ังเหมือนกันที่จู่ๆ ก็รู้สึกอับอ�ยกับส่ิงท่ีทำ�ลงไป แต่ผมม�ไกล

เกินกว่�จะกลับหลังแล้ว ถ้�ก�รโกหกทำ�ให้ตัวเองส�ม�รถยืนในสังคมและได้

รับก�รยอมรับ ผมจะยังคงทำ�ต่อไปแม้จะรู้สึกสมเพชตัวเองแค่ไหนก็ต�ม

ขณะเดียวกัน ยังคงมีคว�มรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆ เสมอว่�ภ�คจะโกรธมั้ยที่

ผมไม่มีแม่

ภ�คจะโกรธมั้ยที่ผมไม่มีพ่อ

ภ�คจะโกรธมั้ยที่ผมไม่มีบ้�น

จะโกรธมั้ยที่ผมเหลือแต่ตัว ผมไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนที่เข�และใคร

หล�ยคนคิดเอ�ไว้ แต่ก�รโกหกทำ�ให้ผมอยู่รอด ก�รโกหกทำ�ให้ผมได้ใกล้กับ

คว�มฝันอย่�งเข� ดังนั้นผมเลยไม่คิดจะบอกคว�มจริงกับใคร

แน่นอนว่�คว�มลับไม่มีในโลก สักวันหนึ่งก็ต้องมีคนรับรู้

แต่ผมแค่หวังว่�ในวันท่ีทุกคนหันหลังให้ ชีวิตของผมจะยังมีคนชื่อ

ทวิภ�คอยู่เคียงข้�งเสมอ

ถ้�วันนั้นม�ถึง ขอร้อง...

ช่วยอยู่ด้วยกันต่อไปเถอะ ช่วยรกัคนทีเ่หลอืแต่ตวัอย่�งผมแค่นีก็้พอแล้ว 
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ตอนที่ 1

ผมจะเล่�ชีวิตตัวเองคร่�วๆ ให้ฟัง เพร�ะคงมีหล�ยคนไม่น้อยที่อย�ก

รู้จักตัวตนของผม แม้จะเห็นผ่�นส�ยต�หรือมุมมองคนอื่นม�นักต่อนัก แต่ก็

คงไม่ชัดเจนเท่�เจ้�ของเรื่องเล่�ให้ฟังด้วยตัวเองหรอก

วินท์เป็นชือ่ของผม ชือ่จรงิคอืภวินท์ คว�มหม�ยของมนัก็คอืเจ้�แห่งภพ 

เหมือนมันถูกตั้งขึ้นม�เพ่ือให้ผมรู้สึกอย�กเป็นเจ้�ของทุกอย่�งบนโลกน้ีไป 

ซะหมด ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีอบอุ่น คุณพ่อกับคุณแม่เป็น 

นกัธุรกจิทำ�กิจก�รสิง่ทอจดัจำ�หน่�ยทัง้ในและนอกประเทศ ร�ยได้จงึม�กม�ย

มห�ศ�ลจนส�ม�รถบันด�ลทุกอย่�งที่ต้องก�รได้

ผมเป็นลกูคนเดยีว เตบิโตม�โดยไม่เคยรูจ้กักับคำ�ว่�ลำ�บ�ก บ้�น รถ เงนิ 

และข้�วของท่ีต้องก�ร แค่เอ่ยป�กผมก็จะได้มันในทันที ผมเรียนในโรงเรียน

น�น�ช�ตทิีเ่ตม็ไปด้วยเดก็ทีม่พ้ืีนฐ�นครอบครวัใกล้เคยีงกัน หลงัจ�กเรยีนจบ

ก็เลยขอที่บ้�นเรียนต่อที่ไทยม�กกว่�จะไปเรียนต่อต่�งประเทศ

และน่ันทำ�ให้ผมได้เข้�ม�เรียนในคณะสถ�ปัตยฯ ท่ีท่ีมีเพ่ือนรวมถึง 

พ่ีน้องในคณะม�กม�ย เหตุผลที่หล�ยคนรู้จักผมก็คงม�จ�กหน้�ต�ท่ีจัดอยู่

ในเกณฑ์ดี ชื่อเสียงครอบครัวที่ค่อนข้�งรำ่�รวย และอีกสิ่งหนึ่งก็คือ...

คนรัก

ทวิภ�คหรอืภ�คเป็นแฟนผม เร�คบกันม�ได้หน่ึงปีแล้วหลงัจ�กอกีฝ่�ย

เดนิหน้�จบีอย่�งจรงิจงั โดยครอบครวัของภ�คทำ�กิจก�รโรงแรมและถือหุ้นใน
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เครืออีกหล�ยแห่ง เข�ทั้งหน้�ต�ดี เพียบพร้อม จนบ�งครั้งก็เหมือนคว�มฝัน

ที่จับต้องไม่ได้

แต่นี่ไง...สุดท้�ยผมก็ได้อยู่กับเข�ในที่สุด

"แต่งตัวเสร็จหรือยัง เดี๋ยวเร�ต้องแวะไปเอ�ของขวัญอีก" เสียงทุ้มลื่นหู

ขัดจังหวะขึ้น 

"จะเสร็จแล้ว ภ�คเสร็จยัง"

"นอนรอแล้วครับ"

ผมมองตัวเองในกระจกเพื่อสำ�รวจคว�มเรียบร้อยของเสื้อผ้�หน้�ผม 

ก่อนจะเอื้อมมือไปคว้�เอ�ขวดนำ้�หอมยี่ห้อหรูขึ้นม�ฉีดเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจ

วันนีจ้ะมปี�ร์ตีฉ้ลองวันเกิดเพ่ือนในกลุม่ของภ�ค ดงันัน้เร�จงึต้องจดัเตม็ 

กันซะหน่อย 

"หล่อแล้วมั้งน่ะ" 

หลงัเดนิออกจ�กห้องนำ�้ ร่�งสงูทีน่อนเท้�แขนอยู่บนเตียงก็เอ่ยแซวด้วย

ใบหน้�เป้ือนย้ิม เจ้�ตวัหยิบเสือ้เชิต้สดีำ�กับก�งเกงสแลก็ส์ทีเ่ป็นสไตล์ของตวัเอง 

ม�ใส่ เข�ดูดีม�ก ดูดีไม่ว่�จะอยู่ในชุดอะไรจนบ�งทีก็รู้สึกอิจฉ�อยู่ลึกๆ

"คงสู้ใครบ�งคนไม่ได้ว่ะ" ผมพูดติดตลกแถมเบะป�กให้ทีหนึ่ง

"แล้วเร�จะไปกันได้ยัง"

"ก็รอคุณช�ยลุกออกจ�กเตียงอยู่นี่ไง" 

"โอเคๆ ไอ้จิณณ์เริ่มโทรต�มยิกๆ แล้วเนี่ย ขี้เกียจรับส�ยแม่งละ"

"เดี๋ยวพอไปถึงก็บ่นอีกต�มเคย" 

"ถึงต้องเอ�ของขวัญปิดป�กมันไง"

"คร�วนีซ้ือ้อะไรให้" ผมถ�มอย่�งอย�กรู ้ภ�คเป็นคนท่ีให้คว�มสำ�คญักับ

เพ่ือนค่อนข้�งม�ก ดงันัน้ของทกุอย่�งท่ีให้จงึคิดว่�มนัไม่ใช่ร�ค�ท่ีเบ�เท่�ไหร่

"น�ฬิก� รุ่นนี้เห็นมันบ่นอย�กได้ แม่ก็ไม่ซื้อให้มันสักที"

"ฮ่�ๆ คร�วนี้เลยซื้อให้ว่�งั้นเถอะ"

"ก็มันเพื่อนอ่ะ"

กับคำ�ว่�เพ่ือนสำ�หรบัเข�มนัเกินร้อยเสมอ ดงันัน้เรือ่งน�ฬิก�ย่ีห้อหรเูลย
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กล�ยเป็นเรือ่งจิบ๊จ๊อยม�กๆ ภ�คแทบไม่ต้องคดิด้วยซำ�้ว่�มนัจะแพงขน�ดไหน 

รู้แค่ว่�เพียงรูดบัตรเข�ก็จะได้มันม�

เร�เดินกันไปคุยกันไปจนถึงเค�น์เตอร์ด้�นหน้� เหนือขึ้นไปตรงกำ�แพง

มีกุญแจรถแขวนเอ�ไว้ มือหน�รีบคว้�มันอย่�งรวดเร็วก่อนจะเดินนำ�ไปก่อน

ด้วยคว�มรีบเร่ง

ท่ีที่ผมอ�ศัยอยู่ตอนน้ีก็คือคอนโดฯ ของภ�ค ผมขออนุญ�ตแม่เพ่ือ 

ออกม�อยู่คอนโดฯ กับเพ่ือนซึ่งท่�นก็ยินยอมทุกอย่�ง แต่คว�มจริงก็คือเร� 

ไม่ใช่เพ่ือนกัน คว�มสัมพันธ์ท่ีพัฒน�ไกลกว่�น้ันอ�จต้องใช้คำ�ว่� 'คนรัก'  

ซะม�กกว่�

"เออแล้วเนมล่ะ จะม�มั้ย" เสียงทุ้มถ�มขึ้นอีก

"เหน็ว่�จะม�นะ แต่คงดกึๆ หน่อย มนัมนีดักินข้�วกับทีบ้่�นน่ะ" ผมบอก

ต�มจริง

เนมเป็นเพ่ือนสนิทของผม ดังนั้นก็เลยสนิทกับภ�คและก๊วนแก๊งของ 

คนตัวสูงด้วย จะว่�ไปแล้วไอ้เนมก็นับเป็นเพื่อนคนแรกที่ผมมีหลังจ�กเข้�ม�

เรยีนมห�'ลยัเลยก็ว่�ได้ เร�เข้�กันได้ทกุอย่�ง รูทั้นกัน และท่ีสำ�คัญ...คว�มชอบ 

ต่�งๆ ก็เหมือนกันด้วย

เพ่ือนในคณะชอบเรยีกเร�ว่�ฝ�แฝดเพร�ะตวัตดิกันตลอดเวล� กินข้�ว

ด้วยกัน เรียนด้วยกัน ทำ�ทุกอย่�งด้วยกันจนกล�ยเป็นคว�มเคยชิน ใครต่�งก็

มองว่�เร�เพอร์เฟ็กต์ทั้งคู่ ใช่! ผมใช้คำ�ว่�เร�

ไอ้เนมเป็นลูกคนมีเงิน ท่ีบ้�นทำ�บริษัททัวร์ ส่วนพ่ีช�ยเป็นนักแสดง 

อนัดบัต้นๆ ของวงก�ร แต่เหตุผลทีท่กุคนรูจ้กัมนัไม่ได้ม�จ�กก�รทีม่พ่ีีช�ยเป็น

คนดังหรอก กลับกัน...เพื่อนผมคนนี้ดังได้ด้วยตัวเอง ทั้งรูปร่�ง หน้�ต� และ

ฐ�นะ บวกกับรอยย้ิมท่ีเป็นมิตรของมันเข้�ด้วยกันแล้ว คำ�ว่�เพอร์เฟ็กต์คง

ไม่ใช่นิย�มที่ห่�งไกลเท่�ไหร่นัก

และผมก็พย�ย�มม�ตลอด แม้จะเป็นเพื่อนรักกันแต่ก็คิดว่�ลึกๆ แล้ว

ตัวเองกำ�ลังวิ่งแข่งกับมันอยู่ ภ�ยนอกเร�ดูไม่แตกต่�งกันม�ก แต่ข้�งในใคร

จะรู้...ตัวผม
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วิ่งจนแทบข�ดใจเพื่อหวังให้ตัวเองทัดเทียมอีกฝ่�ยสักนิดก็ยังดี

"ลืมถ�ม วินท์เอ�ของขวัญท่ีเตรียมไว้ม�หรือยัง" ภ�คยำ้�ด้วยโทนเสียง

นุ่มลึก ปลุกผมให้ตื่นจ�กคว�มคิดที่หลุดลอยไปไกลและกลับม�อยู่กับตัวเอง

อีกครั้ง

"เอ�ม�แล้ว นี่ไง"

"ซื้ออะไรบอกได้มั้ย"

"ก็เสือ้ยืดธรรมด� ไม่รูว่้�จณิณ์มนัจะชอบมัย้" แต่บอกเลยว่�ร�ค�แพงหฉูี่ 

แพงจนทำ�ให้ผมต้องอดซือ้ของทีอ่ย�กได้ไปหล�ยวันเพ่ือรวบรวมเงนิซือ้มนัม�

"วินท์ซื้ออะไรให้ไอ้จิณณ์มันก็ชอบทั้งนั้นแหละ"

"จริงเหรอ" 

"คร้�บ" คนตัวสูงทำ�หน้�กวนๆ ใส่ ก่อนเร�จะเดินลงลิฟต์ไปยังล�น 

จอดรถใต้ดิน

ป�ร์ตีวั้นเกิดของจณิณ์จัดขึน้ทีบ้่�น ซึง่ผมก็เคยไปหล�ยครัง้แล้วเนือ่งจ�ก 

เพื่อนของภ�คคนนี้ค่อนข้�งมีอิสระในก�รใช้ชีวิต พ่อกับแม่ของมันแทบไม่อยู่

บ้�นเพร�ะต้องบินไปคุยง�นต่�งประเทศค่อนข้�งบ่อย เหง�ทีก็จัดป�ร์ตี้ที  

ชวนกันม�เม�ม�เต้นแล้วก็แยกย้�ยแบบนี้เป็นประจำ�

วันนี้ก็เหมือนกัน จะแตกต่�งนิดหน่อยก็ตรงที่เป็นป�ร์ตี้วันเกิด เจ้�ตัว

เลยชวนเพื่อนม�กันคับคั่ง

"โอ้โหไอ้เพ่ือนเลววววว ปล่อยกูรอน�นฉบิห�ย นึกว่�มงึต�ยห่�อยู่บนถนน 

ซะละ" เสยีงท่ีแหวกอ�ก�ศม�เป็นของไอ้จณิณ์ มนัทกัข้ึนทันทีท่ีผมกับภ�คเดิน

เข้�ม�ในบริเวณง�น

"แวะเอ�ของขวัญให้มึงก่อนไง ทำ�ไมขี้บ่นจังวะ" คนเคียงข้�งป�กล่อง

ของขวญัใส่เพ่ือนสนทิ ก่อนอกีฝ่�ยจะรบีถล�เข้�ไปรบัไว้ในอ้อมกอดอย่�งทนั

ท่วงที

"สัด โยนม�ทำ�เชี่ยไร เกิดกูรับไม่ได้ทำ�ไงวะ"

"ก็แค่พังไง"

"ซื้ออะไรให้กูอีกเนี่ย"
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"เอ�ไว้เปิดตอนกูกลับแล้วกัน" หลังทั้งคู่คุยกันจบ ผมก็ได้โอก�สย่ืน 

ของขวัญของตัวเองให้กับจิณณ์ด้วย

"สุขสันต์วันเกิดนะ" เพร�ะคนในง�นเยอะจนทำ�ให้รู้สึกประหม่� แถม 

ทุกคนก็ดูจะจับต�มองเป็นพิเศษ ผมเลยพูดอวยพรได้ไม่ย�วนัก แน่นอนว่� 

อกีฝ่�ยไม่เคยถือส� จณิณ์รบัของขวญัจ�กมอืของผมด้วยรอยย้ิมและคำ�ขอบคณุ

"ขอบใจม�กเว้ยวินท์ มึงแม่งน่�รักฉิบห�ย"

"ไอ้สัดแฟนกู ระวังด้วย" 

"หวงจังวะ"

"กับอย่�งอื่นกูไม่หวง แต่กับเมียมึงห้�มยุ่ง"

"ง่อววววว หวงจนพอใจยังครับไอ้ภ�ค รีบเสด็จประทับได้แล้ว เพ่ือน 

รอน�น" บทสนทน�ของเร�ถูกตัดลงหลังจ�กหน่ึงในก๊วนแก๊งเจ้�ของวันเกิด

เรียกเร�ให้ไปร่วมแจมที่โต๊ะ

ง�นวันน้ีคนเยอะก็จริง แต่ทุกคนล้วนคุ้นหน้�คุ้นต�กันดี เพ่ือนสนิท 

ของภ�คมทีัง้หมดห้�คน ทกุคนน่ังอยู่ตรงเบ�ะผ้�ใบ ในมอืถือแชมเปญคนละแก้ว 

เสือผู้หญิงของกลุ่มชื่อธ�น ถัดไปท�งซ้�ยมือเป็นลูกน�ยธน�ค�รชื่อวีร์ ไอ้คน

ข้�งๆ ทีห่น้�ต�ดเูป็นมติรกว่�ใครเพ่ือนชือ่นนท์ ส่วนคนตัวสงูผวิคลำ�้หน่อยแถม

ประโคมของแบรนด์เนมท้ังตัวช่ือเมธ และคนสุดท้�ยเจ้�ของวันเกิดในวันน้ีก็

คือจิณณ์

"กว่�จะม�ได้นะมึง" และก�รพูดคุยก็ได้เริ่มขึ้น

"กูเสียเวล�แวะไปเอ�ของขวัญให้ไอ้จิณณ์ไง"

"ห�ข้ออ้�งตลอด สรุปแดกไร"

"มีอะไรก็เอ�ม�"

"มีหมดทุกอย่�ง"

"Bollinger ละกัน"

"วินท์ล่ะ เอ�อะไร"

"Moscato"

"คนหน้�หว�นนี่ต้องชอบกินอะไรหว�นๆ ด้วยเหรอ"
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"อย�กลองตนีกูดมูัย้เพ่ือนธ�น หว�นพอๆ กับ Moscato ท่ีเมยีกูแดกเลย"

"มึงจำ�เป็นต้องเกร้ียวกร�ดขน�ดน้ีมั้ยสัด กูล้อเล่นนิดเดียวเอง โน่น!  

มีของกินแบบบุฟเฟ่ต์อยู่มุมโน้น อย�กกินก็ลุกไปตักเอง ป�กจะได้ไม่ว่�ง  

ส่วนวินท์ เดี๋ยวเร�ไปตักให้น้�" ผมได้แต่ย้ิมกับพฤติกรรมสองม�ตรฐ�นที่ 

อีกฝ่�ยแสดงออกม� แน่นอนว่�มันทำ�ให้ภ�คเงื้อมือเตรียมจะตบหัวเพื่อนอยู่

หล�ยหน แต่ก็ไม่ยอมลงมือสักที

เร�น่ังดื่มไป พูดคุยสนุกสน�นกันต�มประส�แต่ก็ยังไม่เห็นว่ีแววว่� 

เพ่ือนสนิทของผมอย่�งเนมจะโผล่ม�สักที ด้วยคว�มกังวลผมจึงตัดสินใจ 

ต่อส�ยห�อีกฝ่�ย

[เลขหม�ยที่ท่�นเรียกไม่ส�ม�รถติดต่อได้ในขณะนี้...]

แต่สัญญ�ณเดียวที่ได้รับก็ทำ�ให้ต้องถอนห�ยใจออกม�เฮือกใหญ่

"มีอะไร" ใบหน้�คมโน้มเข้�ม�ใกล้จนปล�ยจมูกของเร�สัมผัสกัน ผม 

หันไปห�ภ�ค บอกถึงคว�มกังวลทุกอย่�งให้เข�ฟัง

"ไอ้เนมอ่ะดิ ดึกป่�นนี้ยังไม่โผล่ม�เลย"

"เดี๋ยวก็ม�แหละ กินข้�วกับที่บ้�นก็คงต้องใช้เวล�อยู่"

"เหรอ"

"เอ�น่� เดี๋ยวถ้�อีกชั่วโมงยังไม่โผล่ม�ค่อยโทรต�มอีกที" ผมพยักหน้�

รับรู้ 

อีกหน่ึงชั่วโมงก็ได้ฤกษ์ง�มย�มดีเป่�เค้กให้กับเจ้�ของวันเกิดแล้ว ผม

แค่กังวลว่�ไอ้เนมมนัจะม�ไม่ทนัช่วงสำ�คญัเท่�นัน้ เพร�ะมนัสนทิกับเพ่ือนในกลุม่ 

ของภ�คทุกคน คงจะดีถ้�คืนนี้เร�ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้�พร้อมต�

กระท่ังเวล�ผ่�นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ใครบ�งคนท่ีผมรอคอยม�ตลอดก็

โผล่หัวม�สักที

"โอ้โหเนม กว่�จะโผล่ม�ได้น่ีแทบเลยวันเกิดกูแล้วนะ" จณิณ์เป็นคนแรก

ทีเ่อ่ยแซวขึน้ คนม�ใหม่เลยได้แต่เก�หวั เดนิย้ิมๆ ม�ห�เร� พร้อมกับย่ืนของขวัญ 

วันเกิดให้จิณณ์เป็นก�รขอโทษขอโพย

"กูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ย แต่พ่ีกูดิ บอกให้อยู่ฟังมันบ่นก่อน กว่�จะแอบหนี
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ออกม�ได้แทบต�ยเลยว่ะ"

"งั้นไม่โกรธละ นั่งเลย เดี๋ยวจัดแอลกอฮอล์หนักๆ ให้" 

"เบ�ๆ ก็ได้มั้ง"

"แล้วอย�กกินอะไร"

"Moscato"

"โอเค" นอกจ�กเร�จะเป็นเพื่อนสนทิแล้ว คว�มชอบของผมกับเนมก็ยงั

มีส่วนผสมที่คล้�ยกันด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่�...ทำ�ไมถึงเป็นเพื่อนสนิทกันได้

เพ่ือนรักท้ิงตัวลงนั่งบนเก้�อ้ีเตี้ยๆ สีข�วซึ่งถูกตั้งไว้ข้�งเบ�ะท่ีผมน่ัง  

มนัยักคิว้ให้ผมอย่�งกวนๆ เหมอืนเป็นก�รทกัท�ยก่อนจะหันไปจดจ่อกับเครือ่งดืม่ 

หล�กหล�ยที่ว�งอยู่ตรงหน้�

"มึงไม่ต้องม�ยักคิ้วใส่ ก่อนหน้�ทำ�ไมกูโทรห�มึงไม่ติดเลยวะ" พอได้

จังหวะที่ทุกคนหันไปคุยประเด็นอื่น ผมก็รีบถ�มไถ่ไอ้เนมทันที 

"มือถือแบตฯ หมด"

"ก็เอ�ของพี่มึงส่งข้อคว�มม�บอกก่อนสิ"

"ตอนแรกกูไม่คิดว่�มันจะดึกขน�ดนี้ไง แต่ไอ้พี่เนสต์แม่งเหมือนคนอื่น

ที่ไหน บ่นแล้วบ่นอีก ล่�สุดมึงก็เห็นว่�มันมีข่�วเสียห�ยกับรุ่นน้องในสังกัด"

"แล้วจริงมั้ยอ่ะ"

"จริง แต่ต้องปั้นหน้�ปฏิเสธไปเหมือนเคย" วงก�รม�ย�ศิวิไลซ์ก็จริง  

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่�เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไง 

ผมฟังเรื่องพ่ีช�ยคนดังของไอ้เนมม�หล�ยครั้งหล�ยคร� แน่นอนว่� 

สิ่งท่ีได้ยินล้วนเป็นข้อเท็จจริงทั้งนั้น แต่พอวันรุ่งขึ้นเมื่อเห็นข่�วที่ออกไป ผม

ก็ได้เรียนรู้ว่�ก�รโกหกทำ�ให้คนอยู่รอดได้จริงๆ

"ทำ�ไมพี่มึงถึงไม่ออกม�ยอมรับคว�มจริงไปเลยวะ"

"ไอ้เชีย่วนิท์ น่ีมงึพูดจรงิหรอืล้อกูเล่นเน่ีย บอกคว�มจรงิก็ดบัดวิะ คนเร�

มันไม่ได้มีท�งเลือกม�กหรอก ถ้�ก�รโกหกทำ�ให้มีท่ียืนในวงก�รได้มันก็ต้อง

ทำ�ป่ะวะ"

"น่ันดิ" ผมพึมพำ�กับตัวเอง พล�งยกแก้วแชมเปญข้ึนม�ด่ืมเพ่ือคล�ย
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คว�มประหม่�ที่เกิดขึ้นฉับพลัน

นีค่อืสิง่ท่ีผมได้เรยีนรูจ้�กพ่ีช�ยของเนม ก�รโกหกมนัไม่ถูกต้องก็จรงิ แต่

เพ่ือคว�มอยู่รอดเร�กจ็ำ�เป็นต้องทำ� ไม่อย่�งนัน้ทุกวันน้ีผมอ�จไม่มเีพ่ือนสนิท 

เป็นลกูไฮโซชือ่ดงั ไม่ได้มคีนรกัทีส่มบรูณ์แบบเหมอืนภ�ค ไม่ได้รบัก�รยอมรบั

จ�กคนในคณะและกลุ่มเพื่อน

ฉะนั้นแบบนี้ล่ะดีแล้ว ผมไม่ได้ทำ�อะไรผิด ก็แค่ปกป้องตัวเองเท่�นั้น

"คุยอะไรกันหน้�เครียดเชียว" 

"เปล่� ไม่มีอะไร" เสียงของภ�คท่ีแทรกข้ึนทำ�ให้ผมต้องแสร้งปั้นย้ิม 

ส่งไปให้ ไอ้เนมเองก็ยักไหล่ทำ�เป็นไม่รู้ไม่ชี้ ท้ังท่ีรู้อยู่เต็มอกว่�คนตัวสูงก็คง

ได้ยินเรื่องที่เร�คุยเหมือนกัน

"งั้นเดี๋ยวกูไปเข้�ห้องนำ้�ก่อนนะ" 

"เออรีบไปรีบม� เดี๋ยวคงได้เวล�เป่�เค้กแล้ว" ไอ้เนมขอตัวลุกออกจ�ก

วงสังสรรค์ สักพักคนที่นั่งอยู่เคียงข้�งก็พูดขึ้นม�ต่อ

"วินท์ เดี๋ยวภ�คม�นะ"

"ไปไหน" 

"เข้�ห้องนำ้�"

"ได้"

"เดี๋ยวม�"

"รูแ้ล้วน่�" ผมรบีโบกมอืเป็นเชงิไล่กล�ยๆ มองดคูนตวัสงูเดนิผละออกไป 

กระทั่งแผ่นหลังกว้�งค่อยๆ ห่�งจ�กส�ยต�ไปเรื่อยๆ

พอภ�คไม่อยู่ พ้ืนทีร่อบก�ยก็ดวู่�งเปล่�ขึน้ม�ทันที ผมมกัมคีว�มมัน่ใจ

เสมอเวล�อยู่กับเข� แต่ตอนน้ีอกีฝ่�ยไม่ได้อยู่ตรงนี ้ผมจงึต้องพย�ย�มตเีนยีน

พูดคุยกับคนอื่นๆ แทน

"เมธชนแก้วกันหน่อย" และเป้�หม�ยใหม่ก็คือมนุษย์อีโก้สูงอย่�งเมธ 

เพร�ะนอกจ�กมนัจะแต่งตวัด้วยก�รประโคมแบรนด์เนมท้ังตวัแล้ว มนัยังเป็น

คนเดยีวในกลุม่ทีส่ดุโต่งในก�รเลอืกคบเพ่ือนด้วย ถ้�คนไหนทีม่นัไม่อย�กรูจ้กั 

เจ้�ตัวก็มักหลีกเลี่ยงและตัดบทเดินหนีไปเลย
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แน่นอนว่�คนกลุ่มนั้นก็มีทั้งพวกหัวอ่อน ไม่น่�จดจำ� และ...ย�กจน

"เอ�ด"ิ คนตรงหน้�ตอบกลบัเสยีงเรยีบ พร้อมกับยกแก้วเครือ่งดืม่ขึน้ม�

ชนด้วยท่�ทีเฉยช�

"วันนี้เป็นอะไรวะ ไม่เห็นมึงพูดเลย"

"มีเรื่องเครียดนิดหน่อย"

"เหรอ มีอะไรปรึกษ�ได้นะ"

"ปรกึษ�ได้จรงิดิ อมื...จรงิๆ ก็คงได้แหละมัง้" แม่งพูดเองสรปุเองจนผมงง 

แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเพร�ะจู่ๆ ไฟในบริเวณง�นก็ดับลงซะก่อน

พรึบ!

เสียงเพลงอวยพรวันเกิดถูกขับร้องขึ้นจ�กคนโดยรอบ

"แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู~"

แสงไฟท่ีส่องสว่�งจ�กเทียนเล่มน้อยเคลือ่นใกล้เข้�ม�เรือ่ยๆ จนส�ยต�

ของผมมองเหน็คนท่ีถือเค้กก้อนนัน้ได้ชดัเตม็สองต� ภ�คเป็นคนถือมนัขณะท่ี

ป�กก็ขยับร้องเพลงไปด้วย แต่ทีแ่ปลกไปกว่�น้ันก็คือ...คนท่ียืนอยู่ข้�งๆ ไม่ใช่

เพื่อนสนิทในกลุ่มของเข� ห�กแต่เป็นเพื่อนผม

ไอ้เนม

(ติดต�มอ่�นได้ในฉบับเต็ม)
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