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การเดินทางอันแสนยาวนานของอาร์ค-อาร์ม, โยธา-กรรณ และไฟฟ้า-ไวน์  

อาจจะเพ่ิงเริม่ต้นข้ึน ไม่มใีครรูว่้าปลายทางของพวกเขาจะเป็นยังไง แต่ตอนน้ีพวกเขา 

มีกันและกันก็น่าจะเพียงพอแล้ว

'Engineer Cute Boy' ท่ีทกุคนกำาลงัถืออยู่ในมอืตอนน้ีเป็นเล่มสดุท้ายของเซต็ท่ี 

JittiRain เขยีนขึน้ด้วยความใส่ใจและความรกัในตัวเหล่าควิต์บอยท่ีแสนวุ่นวายน้ีเตม็เป่ียม 

เราเชือ่มัน่ว่าหากคณุได้เปิดอ่าน ความทรงจำาเก่ียวกับพวกเขาจากเรือ่งวิศวกรรมประสาท 

วิศวกรรณโยธา และวศิวะกับไฟฟ้าจะหวนกลบัมาทำาให้คณุตกหลมุรกัพวกเขาอกีครัง้

อย่างแน่นอน ถ้างัน้เราเปิดหน้าถัดไปไปพบกบัพวกเขากันเลยดกีว่าไหมคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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บอกเล่าเรื่องราวชีวิตอันแสนอัศจรรย์โดยอนล

( Rrrr - - Rrrr - - )

"พี่อาร์คคคคค"

( Rrrr - - Rrrr - - )

"พี่อาร์คนาฬิกาปลุก"

ผมมองเจ้าของเสยีงยานคางนัน้ด้วยความละเห่ียใจ นาฬิกาก็อยูบ่นหัว 

มันยังขี้เกียจถึงขนาดบอกให้ผมเป็นคนกดปิด ส่วนตัวเองยังคงนอนเมาขี้ตา 

เคี้ยวนำ้าลายแจ๊บๆ ก่อนมุดหน้าลงผ้าห่มเพื่อหนีเสียงน่ารำาคาญที่ดังลั่นห้อง

เป็นหน้าทีข่องผมทีต้่องเดนิกลบัมายงัเตยีง กดปิดเสียงนาฬิกาปลุกเสรจ็

ก็เอื้อมมือดึงผ้าห่มผืนหนาลงเล็กน้อย ม่านสายตาเลยมองเห็นไอ้อาร์มซึ่ง

หลับตาพริ้ม มุ่งมั่นกับการนอนโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

"ตื่นได้ละ อย่างอแง มึงมีเรียนเช้า"

"ออื..." กายบางพลกิตวัไปอกีด้าน ปากรบัคำาแต่การกระทำาตรงข้ามสดุๆ

"อาร์ม เดี๋ยวมึงกินข้าวไม่ทันนะ"

"ขออีกห้านาที" มันชอบต่อรองแบบนี้ประจำา เชื่อเถอะพอครบห้านาที 

มันก็จะขอต่ออีก แล้วชีวิตก็จะวนอยู่ในลูปเดิมคือการไปเรียนสายและบ่นผม

ฉิบหายว่าทำาไมไม่ยอมปลุก

Special 1
ในวันที่อาร์คมุ้งมิ้ง
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"ลุก"

คราวน้ีผมไม่ยอมใจอ่อน จดัการรัง้แขนของคนข้ีเซาขึน้ มนัเลยรบีอ้อน

กลับมา

"สามนาทีก็ได้อ่า"

ลีลาฉิบหาย

ตดิชอบสปอยล์มนัเยอะไปหน่อยถึงเป็นอย่างท่ีเห็น สดุท้ายผมจงึได้แต่ 

นัง่รอ มองดหูน้าจอนาฬิกาดจิติอลไปพลางๆ จนกว่าจะครบสามนาทตีามคำาขอ

ดเูหมอืนยังไม่รูต้วัว่าตอนเช้ามดืเผลอก่อวีรกรรมสดุแสบเอาไว้ ไม่แน่ใจว่า

อาร์มมนัละเมอเพ้อฝันเก่ียวกับอะไรถึงได้ใช้ตนีถีบผมตกเตยีงจนหลงัเกอืบเดาะ

"ครบสามนาทีละอาร์ม เดี๋ยวกูไปทำางานสาย"

"ขี้โกง เอาที่ไหนมาสามนาที..."

"นบัหนึง่ถึงสาม ถ้ามงึไม่ลกุงัน้วนัน้ีไปมหา'ลยัเองนะ" ไอ้ก้อนใต้ผ้าห่ม 

ยังคงเงยีบ ผมจงึเริม่นบัถอยหลงั "หนึง่...สอง สาม!"

"ตื่นแล้วคร้าบบบบบ"

สิน้สดุการนบัไม่ทนัไรคนตรงหน้าก็กระเด้งตวัขึน้มาแม้ดวงตาท้ังสองข้าง

จะยังปิดอยู ่หน้าแม่งยับฉบิหาย ผมเผ้ายุ่งเหยิง เอาแต่น่ังมนึๆ เกาแก้มไปมา 

ไม่ต่างจากเดก็ทัง้ทีต่วัเองก็เรยีนตัง้ปีสีแ่ล้ว

เทอมหน้าต้องออกไปฝึกงาน ผมเลยเป็นห่วงอย่างหนัก กลัวว่ามันจะ 

ก่อวีรกรรมหรอืสร้างเรือ่งปวดหวัเพ่ิมอกี คดิแล้วก็ท้ังเครยีดทัง้ขำา เพราะความ 

มชีวีติชวีาปนความประสาทแดกของนายอนณ ต่อให้เป็นใครก็ไม่มทีางเหมอืน

"นี่ตื่นแล้วใช่มั้ย ลืมตาหน่อยสิ"

"ตื่นแล้วๆ"

"ดื้อจังวะ มาอาบนำ้าแปรงฟันเร็วเข้า"

"ได้ครบัลกูพ่ี" เจ้าตวัรบัคำา ก่อนค่อยๆ คลานลงจากเตยีงอย่างเชือ่งช้า  

ที่บอกว่าคลานคือมันทำาอย่างนั้นจริงๆ ด้วยการไถตัวเองไปตามพ้ืน หาก 

ใครเห็นเข้าคงอยากโยนมนัไปไว้ตรงห้องนำา้ให้จบๆ ทว่าผมเคยทำาอย่างน้ันแล้ว 

นบัวันเลยย่ิงได้ใจไม่ยอมขยับตวัอกี จะรอแต่ให้อุม้อย่างเดยีว



7JittiRain

หนักนะเว้ยไม่ใช่ไม่หนัก

ฉะนัน้ปล่อยให้มนัต่อสูกั้บความง่วงงนุด้วยตวัเองน่ันแหละดีท่ีสดุ ส่วนผม

ย้ายมายังครวั เตรยีมอาหารเช้าง่ายๆ รออกีฝ่ายเฉกเช่นทกุวัน

ตัง้แต่เริม่ต้นทำางานหลายอย่างในชวีติก็เปลีย่นไป ผมกับอาร์มต้องปรบัตวั

ค่อนข้างมากเพราะสงัคมของเราทัง้คูน้ั่นแตกต่างกัน ทว่ามนัก็ไม่ได้เป็นปัญหา  

นานวันจงึเริม่เคยชนิ รูต้วัอกีทผีมก็ทำางานมาได้สองปีแล้ว ส่วนไอ้อาร์มก็ใกล้ 

ออกฝึกงานแล้วเช่นกัน

ชีวิตในช่วงมหา'ลัยมักมีเร่ืองเครียดแบบเด็กมหา'ลัย แต่ถ้าเรียนจบ 

เมื่อไหร่ก็เริ่มเป็นกังวลว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อดี คิดแล้วภาพในอดีตแม่ง 

ไหลย้อนกลบัมาเลยว่ะ ตอนเพ่ือนมนัทยอยมงีานทำาไปทีละคน บางคนถูกจองตวั

ตัง้แต่เรยีนยังไม่จบ ส่วนกูนัน้อนิดี.้..

อยากมีโมเมนต์ออกไปรู้จักกับโลกกว้าง เลยคลานเข่าไปหาพ่อแล้ว 

บอกกับเขาว่าอยากออกไปใช้ชีวิตเร่ือยเปื่อยสักปี เรียนรู้ท่ีจะเติบโต และ 

ตามหาความหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนนั้นหัวใจมันเปี่ยมล้นมากเพราะ

พ่อส่งย้ิมมาให้ ลบูหวัเบาๆ ก่อนตอบเสยีงผะแผ่วแต่กลบัฝังลกึลงไปในสมอง

'อย่ามาเยอะ มึงตื่นมามองโลกความเป็นจริงแล้วไปหางานท�าซะ 

ไอ้ลูกเวร'

นัน่แหละครบัรสชาตขิองชวีติ โตแล้วพ่อไม่ให้เงนิ ต้องดิน้รนทีจ่ะดแูลตวัเอง

รวมถึงคนรอบข้าง เวลาผ่านไปแป๊บๆ ผมก็ได้ค้นพบว่าความมุง่หวังในตอนแรก

ทยอยสำาเรจ็ไปทลีะข้ันแล้ว

เสียงกุกกักดังมาจากด้านใน ไอ้อาร์มอาบนำ้าเร็วย่ิงกว่าเดอะแฟลช  

ความจรงิมนัแค่อาบเพือ่ให้รูว่้าอาบเท่านัน้ หากถามหาความสะอาดคงตอบได้

อย่างเดยีวว่าไม่ม ีและไม่นานมนัก็เดนิออกมาด้านนอกในชดุนสิติหลดุลุย่

เนกไทไม่เคยใส่ ชายเสือ้ไม่เคยเอายัดกางเกง รองเท้ามเียอะแต่ก็มกัหยิบ 

คู่เดิมๆ มาสวมเสมอ มันบอกรองเท้าผ้าใบน่ะย่ิงเน่าเท่าไหร่ก็ย่ิงคูล แม่ง... 

เหมอืนกูเมือ่ก่อนฉบิหาย เพราะอาร์ม อนณคอืภาพสะท้อนของไอ้อาร์ค อนล

คนในอดีตนี่เอง
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"อาบนำา้เสรจ็แล้วคร้าบ" โอเค หน้าตาดสูดชืน่กว่าตอนคลานลงจากเตยีง

ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์

"อาบเร็วไปมั้ย ห้านาทีก็ไม่ถึง"

"ระดับนี้แล้ว ใครเขาอาบนำ้านานกัน"

"งั้นมานั่ง" ผมตบพนักเก้าอี้เบาๆ ไอ้อาร์มเลยทำาตาลุกวาวปรี่มานั่ง 

ประจำาทีพ่ร้อมกับพูดจ้อไม่หยุด

"ว้าว อาหารเช้าวันน้ีคือซีเรียลรูปดาวกับนมสตรอเบอรี่ เบื่อนิดหน่อย 

แต่ก็ต้องประทังชวีติกันไป" กวนตนีจดัๆ จำาได้ว่าเมือ่วานมนัยงับอกอยากกิน

ซีเรียลกับนมอยู่เลย

"พูดมาก อยากกินของอร่อยไม่ทำาเองล่ะ"

"โหยพี่ อย่ามาดูถูกกัน เมื่อวานกูทำาเตรียมให้พี่แล้วเหอะ"

"แล้วทำาไมกูไม่ได้กิน"

"ก็กูทำาใช่ปะ แล้วแบบ...มันหิวกะทันหันอะ กูเลยแดกเองเรียบเลย"

"สมกับเป็นมึง"

ทุกประโยคท่ีพูดมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มันจริงทุกอย่าง อยากกินฝีมือ 

ของอนณต้องอธิษฐานเอาเท่านัน้ ขอแค่ระหว่างทำาอย่าให้เจ้าตวัได้หิว ไม่งัน้ 

อาจไม่เหลืออะไรส่งมาถึงปากเพราะย้ายไปลงกระเพาะมันหมด

"ไม่เป็นไร อย่าเสียใจนะ" อาร์มทำาหน้าหงอยพลางตักซีเรียลใส่ปากไป

พร้อมกัน ผมเลยทิง้ตวัลงนัง่อกีฝ่ังเพ่ือโต้เถียงต่อ

"ได้บอกเหรอว่าเสียใจ"

"โธ่พี่อาร์ค เย็นนี้กูพยายามใหม่ สัญญาว่าจะทำาไข่เจียวอย่างสุดฝีมือ"

"กดสั่งแอพฯ เถอะ ไม่อยากลำาบากมึง" อีกนัยหนึ่งก็คืออย่าหาทำาโว้ย  

กูยังไม่อยากฝืนร่างกายตวัเอง คราวก่อนซดัผงชรูสไปซะเยอะ อาหารอร่อย แต่

อาการคอแห้งกระหายนำา้ตลอดเวลานีแ่หละทีเ่ป็นปัญหา ขนาดยกกระดกดืม่ 

เป็นแกลลอนยังไม่ดีขึ้นเลย

"พี่ไม่ทำาให้กูลำาบากหรอก เดี๋ยวทำาให้นะ"

"ออื" พยักหน้ายอมอย่างจำานนไปแหละ ขีเ้กยีจรัน้ "แล้ววันน้ีอยากได้อะไร 
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เป็นพิเศษมัย้ กลบัจากทีท่ำางานจะแวะซือ้ให้"

"ว้าววววว" มนัทำาหน้าตืน่เต้นอย่างโอเวอร์ "ขอ Patek Philippe* คร้าบ"

"Patek พ่อง!"

"หูยๆ รับไม่ได้กับคนหยาบคาย" ถามกูยังว่ารับได้กับคนชอบเพ้อ 

ตอนกลางวันหรือเปล่า

นับเป็นภาพอันแสนชินตาไปแล้วท่ีผมกับอาร์มจะนั่งกินข้าวด้วยกัน 

ในตอนเช้า กวนตีนใส่กัน จากน้ันก็แยกย้ายไปทำาหน้าท่ีของตัวเอง กระท่ัง 

ในหัวเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้บอกเรื่องหนึ่งกับมัน

"เอออาร์ม ตอนดึกๆ กูไม่อยู่นะ มีนัดกับเพื่อนสมัยเรียนที่บังอรฯ"

ผมไม่รูแ้ฟนคนอืน่เป็นแบบไหน อนุญาตมัย้ แต่ถ้าเป็นเรือ่งเพ่ือน งาน 

หรือครอบครัว อาร์มไม่เคยขัดหรือห้ามอะไรผมเลย

"คนแก่ของเรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอเนี่ย นัดเจอกันเพ่ือย้อนความหลัง 

วันวานยังหวานอยู่งี้"

"มึงคงไม่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุข มึงคงอยากร้องไห้"

"พี่ไม่ทำากูหรอก ไม่ดิ พี่ทำาอะไรกูไม่ได้มากกว่า ฮ่าๆ"

เรียนปีสี่แล้วนิสัยมันแม่งไม่ต่างจากตอนเรียนปีหน่ึงสักนิด กวนตีน  

ชอบหาเรื่องวอนส้นชาวบ้านเขาไปท่ัว แต่ขณะเดียวกันความสดใสที่ค่อยๆ  

หายไปในวัยที่เติบโตสำาหรับคนอื่นกลับไม่มีผลกับมันสักนิด

อาร์มก็ยังเป็นอาร์ม เตบิโตในแบบของมนั ส่วนผมก็เริม่เรยีนรูใ้นแบบของ 

ตวัเองเช่นกัน ทว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทีเ่รายังคงเป็นเราอยู่ทุกวันน้ีล้วนเกิดจาก

การหล่อหลอมของคนรอบข้าง

"พ่ีอาร์ค กูก็ลืมบอกไปเหมือนกัน คืนน้ีกูไปเที่ยวผับกับเพ่ือนนะ"  

ลืมไปซะสนิท คืนวันศุกร์บันเทิงไอ้ตัวแสบเขาล่ะ

"แถวไหน" ผมถามกลับ

"ทองหล่อ"

"โป้กับแซนด์ไปปะ"

* Patek Philippe คือแบรนด์นาฬิกาสุดหรูจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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"ไม่พลาด"

"ให้ไปส่งมั้ย"

"ไม่ต้องคร้าบ"

"ให้ไปรับมั้ย"

"กไ็ม่ต้องอกีนัน่แหละ แต่ถ้าเพ่ือนมาส่งไม่ไหวจะเรยีกแกรบ็มาเอง พ่ีก็

เหมอืนกันนะ เมาแล้วห้ามขบั"

"กะไม่เอารถไปแต่แรกอยู่ละ มึงนั่นแหละดูแลตัวเองด้วย"

"ดูแลอยู่แล้ว"

หลงัถูกตำารวจจับตรวจแอลกอฮอล์สมยัเรยีนในครัง้นัน้ ผมก็ไม่กล้าเมา 

แล้วขับอกีเลย เข็ด อกีอย่างกลวัอาร์มต้องลำาบากมาประกันตวัด้วย ภาพเดมิๆ  

ยังติดตาดราม่าร้องไห้อยู่นานกว่าจะสงบ

ย่ิงคืนนี้มาเจอเพ่ือนเก่าที่ปกติมักหาเวลามาเจอกันเดือนละครั้ง  

ถึงไม่ได้ห่างหายไปนานหรืออยู่ไกลสุดขอบโลก ผมก็ยังคิดถึงพวกมันอยู่ดี  

ดังนั้นคงไม่พลาดจัดเต็มเรื่องแอลกอฮอล์ชนิดที่ว่าไม่เมาเป็นหมาไม่เลิกแน่ๆ

"พ่ีขอนมเพ่ิมคร้าบ" เคลยีร์เรือ่งภารกิจในคนืนีเ้รยีบร้อยไอ้อาร์มก็กระดกิน้ิว

ระรวั เห็นแล้วหมัน่ไส้อยากไล่ให้ไปหยิบเอง แต่ไม่รูท้ำาไมสดุท้ายถึงห้ามใจตวัเอง 

ไม่ไหวลงเอยท่ีสองขาลกุขึน้ เดนิไปหยิบนมกล่องใหญ่กลับมาย่ืนให้อย่างเอาใจ

"เอาไป"

"พ่ีน่ารักว่ะ นมก็อร่อยมากด้วย เชื่อหรือยังคราวก่อนที่กูบอกให้พ่ีซื้อ 

ย่ีห้อนี้อะ โคตรคุ้มเลย" พูดไปก็ยืดอกพราวด์ในตัวเอง แต่อาร์มมันคงลืมไป

อย่าง...

"กูเป็นคนเลือก มึงอย่ามาเคลม"

"จำาได้ด้วยว่ะ พลาดละๆ"

พูดจบก็ก้มหน้าก้มตาจ้วงซเีรยีลผสมนมใส่ปากต่อ ผมได้แต่มองภาพน้ัน 

อยู่นาน รูส้กึอิม่เอมใจอย่างน่าประหลาด

"แดกเยอะ" ความจรงิอยากบอกว่าทำาไมกนิได้น่ารกัจงัวะ ทว่าประโยค 

ทีพ่่นออกมากลบัเป็นอกีเรือ่ง
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"แล้วรักปะล่ะ"

"รำาคาญ"

"ฮั่นแน่ ไอ้คนปากไม่ตรงกับใจ คิกๆ"

รู้ใจกูจงั แต่ผมเลอืกไม่พูดนอกจากเอือ้มมอืไปขยีหั้วอกีฝ่าย ก่อนก้มหน้า 

ก้มตากินอาหารเช้าด้วยกัน เมือ่ทกุอย่างเรยีบร้อยก็ถึงคราวขบัรถมุง่หน้าไปยัง

มหา'ลยั

วันไหนอาร์มมีเรียนเช้ามันจะติดรถผมมาด้วย วันนี้ก็เช่นกัน

"ไปเรียนแล้ว ขอบคุณที่มาส่งครับคุณอนล" รถจอดเทียบฟุตปาธ 

หน้าตึกคณะ ทันทีท่ีไอ้อาร์มหยิบสัมภาระพะรุงพะรังข้ึนมาถือ ผมจึงเอ่ยลา

เหมือนทุกวัน

"ตั้งใจเรียนล่ะคุณอนณ"

"อะแน่นอน พ่ีย่ืนหน้ามาหน่อย" ใบหน้าขาวเจือด้วยรอยย้ิมราวกับ

ต้องการกลั่นแกล้ง เมื่อเห็นว่าผมยังไม่ยอมขยับมันก็เปิดปากพูดต่อ "กูจุ๊บ 

หน้าผากพี่ไม่ถึง"

"ทำาตัวเป็นเด็ก"

"ว่าไม่ได้ ใจมันรัก"

ให้ทายผมต้องทำาไง แน่นอนระดับไอ้อาร์คแล้ว เลื่อนหน้าไปใกล้ๆ  

ให้แฟนจุ๊บสิจะได้ไม่มีปัญหา

ความนุม่หยุ่นของรมิฝีปากทีแ่ตะหน้าผากบางเบาผละออกอย่างรวดเรว็ 

กายบางเปิดประตูเดินลงจากรถ ทว่าก่อนไปก็ไม่วายโน้มหน้าลงมาบอกต่อ

"ตั้งใจทำางานนะ แล้วเจอกันที่ห้องคร้าบ"

"อือ"

เจ้าตวัปิดประตรูถแล้วโบกมอืให้ไหวๆ ในจงัหวะทีร่ถเคลือ่นตวัห่างออกไป

ไกลขึน้เรือ่ยๆ ในสายตาของผมยังคงมองเหน็เขาผ่านทางกระจกมองหลงัอยู่เลย

เราไม่เคยหวาน แต่ทุกวันที่อยู่ด้วยกันก็พยายามใส่ใจกันมากๆ

อาจไม่เหมอืนคูอ่ืน่ บทสนทนาบนโต๊ะอาหารหรอืขณะขบัรถอาจมสีาระ

เพียงน้อยนิด มีเรื่องบ้าบอซะเยอะ แต่ผมก็มีความสุขดี...
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มีความสุขที่ตื่นมาแล้วได้เห็นเขาเป็นคนแรก

มีความสุขที่มีเขาเป็นแรงผลักดันให้อยากทำาอะไรต่างๆ มากมาย

และนั่นคือความฝันของผมท่ีจะสร้างทุกอย่างไปด้วยกันกับคนคนน้ี  

คนที่มีชื่อออกเสียงเหมือนกับผม ทว่าความหมายกลับต่างกันคนละโลก

...คนอย่างอนณ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/2NROzNL

http://bit.ly/2NROzNL

