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Intro

“เมื่อกี้นี้...พูดว่าอะไรนะ” 

ผมพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ เพื่อ 

สงบสติอารมณ์ของตัวเอง พร้อมท่องพุทโธ ธัมโม สังโฆ ในใจอีก

สามรอบ

“ได้ยินไม่ผิดหรอก พวกเราลงความเห็นกันว่าจะไล่ตินออก

จากทีม” ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมเอ่ยเสียงเรียบ ใบหน้าปราศจาก

ความรู้สึกผิด

ครั้งแรกที่ได้ยินค�าว่า ‘ไล่ออกจากทีม’ ผมรู้สึกเสียใจมาก แต่

วูบที่สองผมรู้สึกโกรธ โกรธจนควันแทบออกหู

“ท�าไมล่ะ!!!” ผมตะคอกถามคนที่ไดช้ื่อวา่กปัตัน ใจจริงอยาก

โดดเข้าไปกระชากคอเสื้อแล้วต่อยสักหมัด ติดแค่ว่าผมตัวกะเปี๊ยก

เดียว ขืนท�าอะไรบุ่มบ่ามคงจบที่ลงไปนอนอยู่ใต้ตีนของมันแทน
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“มงึโตแล้ว ไม่น่ารกัแล้ว อ่านจากคอมเม้นท์ก็น่าจะรูต้วันะว่า

กระแสตวัเองแผ่วลงขนาดไหน แถมลกูทมีบางคนยังมปัีญหากันเอง

เพราะแย่งกนัจบีมึงอกี ทกุอย่างมันเกดิจากมึง ไอ้ตนิ มงึก็ต้องออก

ไป ไม่เห็นมีอะไรน่าตกใจ เคยพูดเองนี่ว่าท�าทุกอย่างได้เพื่อทีม นี่

ไง ท�าเพื่อทีมเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการ ออก-ไป-ซะ!” 

กัปตันเน้นๆ ย�้าๆ ตรงสามค�าสุดท้าย เล่นเอาผมหน้าสั่น

โกรธมาก ผดิหวงัมาก แต่กท็�าอะไรไม่ได้ เพราะอ�านาจอยู่ใน

มือของกัปตัน

เหตุผลในการไล่ผมออกเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมาก มันบอกว่า

กระแสผมตกเพราะผมไม่น่ารักแล้ว แต่เสือกพูดต่อว่าเพื่อนในทีม

คนอื่นแย่งกันจีบผม ไม่น่ารัก=แย่งกันจีบ? คือกูต้องแปลไทยเป็น

ไทยอีกทีมั้ยยังไง

พวกเราคือทีมนักกีฬา E-sports ที่ดังและมีรายรับสูงที่สุดใน

ไทยตอนนี้ครับ

แต่จดุเริม่ต้นจรงิๆ มนัมาจากการทีผ่มกบัผูช้ายตรงหน้านีร่้วม

มือเปิดแชนแนลในยทูบูแคสต์เกมกนั เมือ่สีปี่ทีแ่ล้ว...ตอนท่ีผมอายุ 

14 เราเจอกนัในเกมเกมหนึง่ เขาชวนผมมาร่วมงาน โดยเขามหีน้าท่ี 

เล่นเกม ส่วนผมมีหน้าที่น่ารัก 

ใช่แล้ว เขาให้ผมแต่งคอสเดรส (ชุดผู้หญิง) ในบางคลิปเพื่อ

เรียกยอดววิ แต่พอเราเริม่ดงัเขากเ็ปลีย่นแนว  เขารวมทมีอสีปอร์ต

กับเกมเมอร์ชื่อดังคนอื่น แรกๆ ผมก็ได้เป็นไส้ติ่งในทีม แต่พอทีม

เร่ิมไปได้ดีกอ็ย่างทีเ่ห็น โดนเฉดหัวออกจากบ้านทรายทองทีผ่มเป็น

คนลงเสาเข็มมากับมือไงไอ้เลว

“เหน็แก่ทีร่่วมงานกนัมานาน ตนิจะได้เงนิชดเชยก้อนสุดท้าย
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จากทีม” 

“...” กี่บาทททททท ตอบบบบบบ!!!

ผมหูผึ่งทันที เดือนนี้มีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะมาก ยอดวิว

ยอดซับในยูทูบก็พุ่งกระฉูดตูดบาน ยังไงค่าชดเชยท่ีสมน�้าสมเน้ือ 

ก็ต้องไม่ต�่ากว่าห้าหมื่นแน่ๆ 

“ห้าพัน” 

...

... ...

ว็อทเดอะฟัคคค!?

งานนี้ไม่ผมก็มันอะ ต้องลงไปหยอดน�้าเกลือในรพ.

ด้วยความโกรธถึงขีดสุด ผมผลุนผลันเข้าไปต่อยไอ้กัปตันจน

หน้าหัน แต่ยิ้มเยาะอยู่ได้ไม่นานมันก็สวนกลับมา ด้วยขนาดตัวที่

ต่างกัน ผลน่ะเหรอ ผมก็กลิ้งหลุนๆ เป็นหมีแพนด้าคลุกฝุ่นน่ะสิ 

น�้าตาจะไหล อย่างเจ็บ! 

คนอะไรหมดัหนกัฉบิหาย นีเ่ป็นเดก็ติดเกมเหมอืนกันจรงิปะ

เนี่ย เอาเวลาที่ไหนไปออกก�าลังกายอะ ฮรึก! ที่ผมต่อยมันได้แค่

แผลถลอก แต่มันต่อยผมจนเลือดกบปากเลยอะ ผมยกมือขึ้นกุม

ปากตัวเอง เจ็บจนน�้าตาแทบร่วง แต่ตอนนี้ต้องรักษาฟอร์มไว้ก่อน 

เลยได้แต่เชิดหน้าขึ้นอย่างวางมาด

“หึ! แล้วเราจะได้เห็นดีกัน!!!” แค่อยากจะหนีออกจากจุดน้ี

เท่านั้นแหละ แต่ศักดิ์ศรีมันค�้าคอ จะให้วิ่งร้องไห้หางจุกตูดก็ไม่ใช่ 

คนเรามันต้องรักษาชั้นเชิง ก่อนจะไปกูขอเชิดหน้าใส่มึงสักทีเหอะ 

“หึ...” ไอ้คนชั่วมันหัวเราะขึ้นจมูก สายตาน่ีบอกชัดมากว่า

ก�าลงัเวทนาไอ้เดก็ตินคนนีม้ากจนผมอยากจะชกหน้าส้นตนีๆ ของ
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มันอีกสักหมัด โชคดีที่ดึงสติกลับมาทัน ไม่งั้นคราวนี้ผมได้ฟันร่วง

แหง

 

“ฮึ่ยๆๆๆๆๆๆๆ” ผมเดินกระแทกเท้าออกจากตึก 

พาณชิย์อนัเป็นสถานทีสุ่มหัวของทมีเมท อารมณ์โกรธเกรีย้วรอการ

ระบาย เจอใบไม้ร่วงอยู่บนพื้นก็เตะใบไม้ เจอหินก็เตะหิน

“โอ๊ยยย เจบ็!” ไอ้ตนิ ท�าไมมงึโง่ มงึใส่รองเท้าแตะอยู ่สะเหล่อ 

ไปเตะหิน เล็บก็แหกน่ะสิ 

หน้ากเ็จบ็ เท้ากเ็จบ็ วนันีเ้ป็นวนัทีผ่มโชคร้ายท่ีสุดในชวีติก็ว่า

ได้ อายุยังไม่ทัน 18 ปีก็ซวยเหมือนเข้าสู่วัยเบญจเพส เห็นทีผมคง

ต้องไปท�าบุญสะเดาะเคราะห์...ไม่สิ ผมต้องท�าบุญโลงศพให้ไอ้

กัปตันคนเห็นแก่ตัว ขอแค่ไม่มีไอ้กัปตันบ้านั่น ผมก็ไม่ต้องมาเจอ

เรื่องผีๆ แบบนี้แล้ว!

แค้น! แค้น!! แค้น!!! แค้น!!!! 

แค้นนี้ต้องช�าระ!!!!!!

ผมจ�าได้ว่าตึกแถวอีกฟากหนึ่งมีร้านเกมอยู่ คิดได้ดังนั้น 

รอยยิม้ร้ายกาจกผ็ดุขึน้ตรงมมุปากทีม่เีลอืดเปรอะเป้ือน คงเป็นภาพ

ที่ชวนหวาดผวาไม่น้อยส�าหรับผู้พบเห็น ลุงขายหวยที่เดินผ่านมา

ถึงกับมองหน้าผมแบบหวาดๆ 

หึๆๆ หึๆๆ

“ขอเช่าหกชัว่โมงครบั” ผมมธีรุะหลายอย่างทีต้่องก�าจดั...เอ๊ย! 

จัดการ ผมจึงเอ่ยขอซื้อชั่วโมงไปค่อนข้างเยอะ 

คนในร้านทกุคนหนัมองผมแบบ เอ๊ะๆ! น่ันมนัน้องตนิตนิคน

ดังนี่หว่า แต่ผมก็ท�าเป็นไม่สนใจและเลือกที่นั่งตรงมุมในสุดเพื่อไม่
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ให้ใครมารบกวน ความจรงิผมไม่ใช่เซเลบ็ขนาดเดนิไปไหนกม็คีนเข้า

มาขอถ่ายรูปหรอก ผมดังแค่ในหมู่คอเกมเท่านั้น และที่นี่คือร้าน

เกมไง ไม่มีใครไม่รู้จักตินตินแห่งทีม THE RIPPER ลูกค้าในร้าน

หลายคนจึงเดินเข้ามามุงๆ รอบโต๊ะคอมพ์ของผมเพราะคิดว่าผม

จะโชว์สเต็ปเทพเล่นเกม

แต่สิง่ทีผ่มจะท�านัน้ให้ใครเห็นไม่ได้ เพราะมนัคอืการแก้แค้น

เบื้องต้น! ซึ่งต้องรอให้ไทยมุงสลายไปก่อน

ผมพยายามท�าตัวน่าเบ่ือโดยการเปิดนูน่เปิดน่ี สกัพกัไทยมงุ

ก็สลายไปจริงๆ เสียเวลาไปหลายนาทีกว่าจะได้ท�าในสิ่งที่ต้องการ 

นั่นก็คือ...!!!

ลบแอคเคานต์ยูทูบของทีมครับ

ผมนีแ่หละแอดมิน ไอ้โง่! มึงเป็นศตัรผูดิคนแล้ว ฟอลโลเวอร์

ที่มึงสั่งสมมาหลายล้านคนจงกลายเป็นศูนย์ไปซะ!

ผมเลื่อนเม้าส์ไปจ่อตรงปุ่มลบ จากนั้นก็...คลิก!

อาห์ เป็นเสียงกดเม้าส์ที่ไพเราะที่สุดในชีวิต 

“ฮ่าๆๆๆๆๆๆ! คกึๆๆๆๆๆๆๆ!!!” คนในร้านหนัมาให้ความ

สนใจอีกครั้ง คราวนี้พวกเขาไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเจอดารา แต่พวก

เขาตกใจเพราะคดิว่าเจอคนบ้า อยูด่ีๆ  กหั็วเราะด้วยน�า้เสยีงชัว่ร้าย 

ยาวๆ รัวๆ ไม่เรียกว่าบ้าแล้วจะให้เรียกว่าอะไร 

แล้วไงอะ ต้องแคร์เหรอ หึส์!

ผมกดปิดหน้ายูทูบและเข้าเกมเพื่อปั่นเลเวลไอดีรองของ 

ตัวเองไปตามกิจวัตร

อีกสักพักไอ้กัปตันกับทีมเมทเห็นแก่ตัวของมันจะต้องแห่กัน

มาที่นี่
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ไอ้กัปตันเรียนเอกคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นมันสามารถตามรอย 

IP address หาทีอ่ยูผ่มได้ไม่อยาก แถมผมยงันัง่อยู่แทบจะตกึข้างๆ 

กับมัน ใกล้ยิ่งกว่าเดินไปเซเว่นปากซอย แล้วพอพวกมันกรูกันเข้า

มาโวยวาย เหล่าเกมเมอร์ในร้านนี้ก็จะเป็นพยานปากส�าคัญว่า 

ตินตินคนน่ารักถูกไล่ออกจากทีมอย่างไม่ยุติธรรม!

ได้ทั้งแก้แค้น ได้ทั้งคะแนนสงสาร

“คึกๆๆๆๆๆ” ฉลาดมากตินติน นายฉลาดจริงๆ 

“เป็น’ไร” 

กึก!

การหวัเราะของผมถกูขดัจงัหวะโดยใครบางคนท่ีเพ่ิงเข้ามาใช้

คอมพ์เครือ่งข้างๆ ผม ผมตวดัสายตามองทนัทเีพราะคดิว่าเป็นอดตี

ทีมเมท แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครบั ผูช้ายทีน่ัง่อยูข้่างๆ ผมเป็นใครก็ไม่รู้ 

พอเห็นว่าไม่ใช่คนรู้จัก ผมเลยเลิกสนใจ เขาเองก็น่ังเปิดเกมของ 

ตัวเองเงียบๆ 

อืม ไอ้หมอนี่รสนิยมติสต์มาก มันเล่นเกมเซิร์ฟเวอร์จีนครับ 

ขอบอกเลยว่าไอ้เกมนีข้องไทยของเกาหลกีม็ ีแต่ผูช้ายข้างๆ ผมมนั

เปิดเซิร์ฟจีนแผ่นดินใหญ่ขึ้นมา แถมยังเปิดไมโครโฟนคุยภาษาจีน

กับคู่แข่งอีก โอ้โห! อวดภูมิว่ากูพูดภาษาจีนได้ว่างั้น

ผมเริ่มสนใจในความติสต์ของคนข้างๆ จนลืมความแค้นไป

ชั่วขณะ

ปกติไม่ค่อยมีคนไทยเล่นเกมเซิร์ฟจีนหรอกครับ เน่ืองจาก

ประเทศนี้เขามีระบบกันไม่ให้ชาวเน็ตของประเทศอื่นเข้าไปยุ่งกับ

เน็ตเวิร์กภายในประเทศของเขา การจะเข้าไปส่องเว่ยป๋อหรือหน้า

เว็บของประเทศจีนเราต้องเปิด VPN ซึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่า VPN เนี่ย
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เป็นบ่อเกิดของค�าว่าเน็ตอืด!

ส�าหรบัเกมทีต้่องใช้เนต็แรงๆ สเป๊กเครือ่งสงูๆ และความเรว็

มือในการควบคุมตัวละคร แค่เน็ตเต่าหรือเครื่องกระตุกวินาทีเดียว 

ชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว วินาทีเป็น-ตายยังกับดวลปืนในสนามรบ ในโลก

ของโปร แค่เผลอจามในจังหวะส�าคัญก็เท่ากับแพ้

ขอจบการสาธยายยืดเยื้อแต่เพียงเท่านี้!

ประเด็นคือ ผมละสายตาจากมือไอ้คนข้างๆ ไม่ได้เลยครับ

พี่แกจ้อช้งเช้งกับคู่แข่งที่ PVP (สู้ตัวต่อตัว) อยู่ด้วย พลางรัว

แป้นพมิพ์คอนโทรลตวัละครไปด้วย ประเดน็คอืมนัเก่งแบบเรอืหาย 

อะ ตอนแรกผมมองแค่จอคอมพ์ของอีกฝ่าย เห็นว่ามีเน็ตกระตุก

หลายครั้ง แต่เจ้าตัวก็หลบได้ แถมโจมตีกลับตลอด จนเลือดของ 

คู่แข่งใกล้หมด

เหมอืนพีท่่านรูล่้วงหน้าเพยีงเสีย้ววนิาทอีะครบั ว่าต้องหลบ

จังหวะนี้นะ สวนกลับจังหวะนี้นะ

มีเนตรวงแหวนเหรอวะ!

“มอง’ไร” 

ไม่มีความสุภาพในหมู่เกมเมอร์ ไอ้คนข้างๆ ผม นอกจากมี

เนตรวงแหวนแล้ว มันยังมีตาข้างอีกด้วยครับ อีกฝ่ายรู้สึกตัวว่าผม

แอบเหล่มันอยู่ พอพี่แกเล่นจบตาแรกก็ถอดเฮดโฟนออก แล้วหัน

เก้าอี้มาทางผมด้วยใบหน้าเรียบเฉย

อื้อหือ! ไม่อยากจะเซด

หล่อสัสรัสเซีย!

ตอนแรกเขาใส่เฮดโฟนอันใหญ่บังหน้าไว้ไง ผมก็แบบแอบ

เหล่ๆ มองอะเนอะ ไม่ใช่นั่งจ้องหน้าตรงๆ ผมเลยไม่เห็นถึงความ
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หล่อของไอ้คนข้างๆ แต่พอเห็นเท่านั้นแหละ แทบทรุด!

ท�าไมพระเจ้าต้องสร้างคนเก่งให้หล่อ สร้างคนหล่อให้เก่งด้วย

วะครับ

แต่เดี๋ยวนะ!

ไอเดยีบางอย่างท�าให้ผมชะงกักกึ รอยยิม้ชัว่ร้ายหวนกลบัมา

อีกครั้ง คนหล่อตรงหน้าผมคงรู้สึกได้ถึงความจิตของผม เลยรีบ

เบือนหน้ากลับไปทางเดิม แต่สายไปแล้วครับเพ่! น้องตินได้เห็น 

รูปโฉมกับฝีมือของพี่แล้ว และจะไม่ยอมให้พี่หลุดมือเด็ดขาด

“พี่ชาย ความเร็วมือสูงสุดเท่าไหร่ ผมเห็นแล้วถึงกับชื่นชม 

ในใจไม่ขาดเลย ท�าไมเราไม่ลองมาสร้างทีม---”

“ขอปฏิเสธ” 

กู-ยัง-พูด-ไม่-จบ-เลย-สัส!

คือพี่แกไม่ปฏิเสธเปล่าๆ ไง แกเก็บกระเป๋าแล้วลุกหนีไปนั่ง

เล่นเครื่องอื่นด้วย

ตินตินช็อกครับ เหมือนให้ดอกไม้สาว แล้วสาวหักทิ้งถังขยะ

ต่อหน้าอะ ฟีลลิ่งมันใช่ มันเจ็บมาก แต่เจ็บแล้วจ�าคือคน เจ็บแล้ว

ตามเป็นเงาคือตินตินเอง ไม่ตื๊อไม่ใช่ตินผู้ถูกความแค้นเข้าครอบง�า 

ผมจะต้องได้ตัวผู้ชายคนนี้มาให้ได้! พวกเราจะต้องร่วมมือกันสร้าง

ทีมที่แข็งแกร่งแล้วกลับไปเหยียบหน้าไอ้กัปตันเห็นแก่ตัว!

“รอด้วยสิ สุดหล่อตรงนั้นน่ะ!” 

คนทั้งร้านนี่หันกันพรึ่บ!

คือ เห่นโหลว ทุกคนครับ ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่า 

ตวัเองหล่อกนัน่ะ หมื? ส่วนไอ้คนทีโ่ดนเรยีกจรงิดนัไม่หนั เล่นตวัโก่ง

ราคายิง่กว่าดาราจอเงนิอะ เฮ่อออ
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จึกๆ! 

“ชือ่’ไรอ่า” ผมเอานิว้เขีย่ๆ ต้นแขนของอกีฝ่าย ส่วนรแีอคชัน่

ตอบสนองน่ะเหรอ นิ่งไง คีพคูลสุดอะไรสุดอะ “นี่ ตินพูดด้วยอยู่

น้า~ แค่ถามชื่อเอง ตินชื่อตินน้า~ ว่าไง พี่ชายชื่ออะไรเหรอ” ผมก็

ปัญญาอ่อนได้อีกระดับ ตินชื่อตินน้า~ไอ้ห่า! ไม่บ้าจริงพูดไม่ได้ 

นะค�าเนี้ย!

เงียบได้เงียบไป

“อย่าเมินกันสิ ตินเสียใจน้า~” 

ต็อกแต็กๆๆๆๆ

เสยีงเดยีวทีต่อบกลับมาคอืเสียงรวัคย์ีบอร์ดของอกีฝ่ายครบั

แน่นอนว่าระหว่างที่ต๊ืออยู่ ผมก็แอบมองฝีไม้ลายมือของ 

อีกฝ่ายอยู่ตลอด แม้คิ้วเข้มๆ ของพี่หล่อจะขมวดเข้าหากันเพราะ
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ร�าคาญผมซึ่งวอแวอยู่ข้างๆ แต่เขาก็ยังออกสกิลตีติดคริติคอลได้

เป็นชุด สมาธิดีมาก ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง

“พีเ่ล่นเกมเก่งจงัครบั ท�าไมผมไม่เคยเจอพีใ่นรายการไหนเลย 

พี่ไม่ได้เล่นอีสปอร์ตเหรอครับ” วงการเกมบ้านเราใหญ่ แต่สังคม 

คอเกมไม่กว้างครับ คนมีของขนาดนี้ เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่เคย 

เจอหน้ามาก่อน

หระ...หรือว่าเขาจะเป็นชาวจีน!

“เป็นไปไม่ได้ๆ เมื่อกี้เขายังพูดกับเราอยู่เลยนี่หว่า...” นั่นไง 

ที่ถามห้วนๆ ว่ามอง’ไรนั่นอะ ฟังยังไงก็ส�าเนียงคนไทยแท้ หน้าก็

ค่อนไปทางลูกเสี้ยวฝรั่งมากกว่าจีน

“งมื พีอ่่า...ตอบตินบ้างซ่ี ตินเสียใจน้า~ยิง่เศร้าๆ อยูแ่ล้วด้วย 

รู้มั้ยว่าเมื่อกี้ตินเพิ่งโดนทีมเมทเฉดหัวส่งออกจากทีมมา เนี่ยๆ  

โดนต่อยด้วย ปากแตกเลย เจ็บอ่า...เย็นนี้กินข้าวไม่ได้แน่ๆ ฮือๆ” 

ปลอมมาก ไอ้ติน เสียงของมึงดัดจริตมาก ใช้ฝ่าเท้าฟังยังรู้

ว่ามึงก�าลังแอ๊บ

เอ๊ะ! 

“อ้าว...” คนข้างๆ ผมหยุดมือแล้วหันมาจ้องหน้าผมเงียบๆ 

ครับ ผมตกใจเพราะเขายังเล่นค้างไว้ แต่มือเขาหยุดควบคุมเกม 

ไปแล้ว เลยถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวจนตาย “ตายแล้วอะ...” ผมชี้ไปที่ 

หน้าจอ แต่เขาก็ยังคงพิจารณาหน้าผมอยู่

“ทะเลาะอะไรกบัเขามาล่ะ” นอกจากสนใจการแข่งของตวัเอง

แล้ว ยังพูดไม่รู้เรื่องอีก

ใครทะเลาะอะไรกับใคร ผมเอียงคอท�าหน้าโง่ๆ ส่งกลับไป

เผื่อพี่หล่อจะช่วยพูดขยายความให้มากขึ้น
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พี่เขาถึงกับถอนหายใจ แต่ก็ยอมพูดยาวขึ้นอีกนิด “โดนต่อย

มานี่ ไปท�าอะไรให้เขาร�าคาญ?” 

โอ้โห! คือจะหลอกด่าว่าผมขี้ตื๊อรบกวนการเล่นวอแวไม่เลิก

พูดคนเดียวเป็นต่อยหอย เพื่อนร่วมทีมเลยร�าคาญจนซัดหน้ามา

เต็มแรงเนี่ยนะ!

“เพราะมันน่ะแหละ พอได้เพื่อนร่วมทีมเก่งๆ ก็ทิ้งผมอะ ที่

ผ่านมามันเห็นผมเป็นแค่ตัวมาสค็อตประจ�าทีม พอเริ่มไม่น่ารักก็

ก�าจัดท้ิงแล้วมองหามาสคอ็ตตัวใหม่ ฮรกึ! ผมไม่อยากยอมแพ้พวก

มันอ่า ผมโกรธ...เอ๊ย! เสียใจมาก จะร้องแล้วเนี่ย กระซิกๆ” ท�าไม

ผมถึงบีบน�้าตาไม่เป็นวะครับ จุดนี้! ค�าถามแบบนี้! สีหน้าแววตาที่

มองแผลตรงมุมปากแบบนี้! มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพี่หล่อของ

ผมเริ่มใจอ่อนแล้ว!

ต้องขยี้! ต้องน่าสงสารให้สุด 

คิดให้ดีสิตินติน ท�าตัวยังไงให้น่าสงสาร

“เนี่ย เท้าก็เป็นแผล เล็บฉีกด้วย เจ็บอะ เดินไม่ได้เลย ต้อง

เข้ามาพักในร้านเนี้ย” 

“โดนอะไรมา” 

“โกรธจัดเลยเตะก้อนหินระบาย” 

-_- ความเห็นใจมลายสิ้น หน้าพี่แกตอนนี้เหลือเพียงความ

สมเพชอ่อนๆ 

ผมเดินหมากพลาดซะแล้ว อยากจิคราย (Cry)

“นะ...น่าสงสารใช่ม้า~...” เอาตาใสเข้าสู้ไว้ก่อนครับ หงูววว 

ผมเจ็บนะ เห็นมั้ยพี่ชาย

“ชื่อทีมว่าอะไร” 
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“หือ? ทีมเก่าผมเหรอ THE RIPPER อ่า ไม่รู้จักเหรอ” คุณ

ผู้ชายท่านนี้เห็นทีจะเพิ่งหลุดมาจากเทือกเขาอัลไตจริงๆ เพราะ 

พี่แกไม่รู้จักผมกับทีมอันดับหนึ่งของประเทศสักนิด 

เขานิ่งไปพักหนึ่ง ก่อนถามข้อมูลมาอีกเป็นชุด

“บอกชื่อ อายุ แล้วก็โรงเรียนมาซิ” 

“ชื่อตินตินครับ อายุ 18 จบม.หกแล้ว สอบติดคณะวิศวะ  

เอกคอมพิวเตอร์ มหา’ลัย C เปิดเทอมอาทิตย์หน้า” ผมก็ว่าง่าย 

ตอบเขาไปเรียบร้อย ถ้าพีแ่กเกดิเป็นคนไม่ดขีึน้มา ผมคงโดนดกัฉดุ

อะ เล่นบอกทุกอย่างแบบนั้น ดีไม่ให้ที่อยู่ไปด้วย

“เหรอ” พี่หล่อท�าหน้าเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่าง

จังหวะนั้นเองโทรศัพท์ของเขาก็สั่น เขาท�าเพียงแค่เช็กหน้า

จอว่าใครโทร.มา แต่ไม่ได้รับสาย

“แล้วพี่ล่ะ” ผมชิงถามก่อนที่เขาจะชิ่ง

“วันนี้ต้องไปท�าธุระ เอาไว้คุยกันวันหลัง บาย” 

ฮะ!? อะไรนะ

ผมอยากจะร้องเงิบแล้วกระโดดข่ีคอไอ้หล่อที่เดินสะพาย

กระเป๋าออกจากร้านไปโดยไม่ทิ้งช่องทางติดต่อกลับไว้ให้กระผม 

สกัอย่าง แต่เสือกพดูว่าค่อยคยุกนัวนัหลงั แล้วกระผมจะไปตามหา

พี่จากที่ไหนไม่ทราบวะครับ พ่อไม่ได้ท�างานฝ่ายทะเบียนราษฎร ์

นะเหวย 

เพราะมัวแต่นั่งอึนอยู่ พอวิ่งตามออกมา พี่ท่านก็ซอยขา

ยาวๆ หายต๋อมเข้ากลีบเมฆไปเรียบร้อย

โฮกกกกกกกกกกกก

หลอกให้เปลืองน�้าลายเปล่าอยู่เป็นชั่วโมงงงงงง
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มอีกีทางทีผ่มจะตดิต่อเขาได้ นัน่คอืโหลดเกมเซร์ิฟจีนมาเล่น

และค้นหาเขาจากยสูเซอร์เนม ซึง่บอกเลยว่ามนัตัง้ชือ่ด้วยตวัอกัษร

จีนยึกยือ อ่านไม่ออกโว้ยยย

โกรธ!

แค้น!! 

โมโห!!!

ผมนั่งกระฟัดกระเฟียดอยู่ในร้านนั้นอีกเป็นชั่วโมงๆ เพื่อรอ

อดีตเพื่อนร่วมทีมตามแผนเดิม แต่ปรากฏว่าไม่มีใครโผล่หัวมา 

ซักคน พวกมันไม่เห็นเหรอว่าแชนแนลโดนปิดไปแล้วน่ะ เห่นโหลว 

ต้องโทร. ไปบอกปะ ถามจริง หัดเช็กแชนแนลกันบ้างสิ ไม่ใช่ ให้ 

ตินตินคนน่ารักเป็นแอดมินดูแลอยู่คนเดียว! 

และแล้วเวลาก็ผ่านไปเจ็ดวัน เร็วเหมือนโกหก แต่วันนี้ 

ก็คือวันเปิดเทอมวันแรก

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของผมเริ่มต้นด้วยอารมณ์ขุ่นข้อง

หมองใจ เนือ่งจากมีความแค้นรอการระบายอดัแน่นเตม็อก แต่ไม่รู้

จะไประบายที่ไหนหรือกับใคร ได้แต่เดินหน้าบอกบุญไม่รับเข้ามา

ในห้องบรรยายรวม 

เพือ่นในภาคของผมมปีระมาณร้อยคนได้ ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย

ใส่แว่นเนิร์ดตี๋กับผู้ใหญ่ที่ออกแมนๆ หัวกระเซอะกระเซิง

“ว้าว! ตินเรียนที่นี่เหรอแก! เราได้เป็นเพื่อนกับคนดังด้วยแก 

ดีใจอะ” แค่เดินเข้ามาหาที่นั่งก็มีผู้หญิงสองคนหันไปกรี๊ดกร๊าดกัน

แบบดีใจๆ 

“ตินเหรอ เชี่ย! มึง ตินตินของกูเรียนที่นี่ว่ะ วันก่อนทีม THE 
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RIPPER ปิดแชนแนลเก่า แถมยังประกาศว่าตินตินลาออกจากทีม

อกี กแูทบขาดใจ นกึว่าชาตนิีจ้ะไม่ได้เจอหน้าตนิตนิอกีแล้ว!” ผูช้าย

ที่นั่งหลังผมหันไปโหวกเหวกกับคนข้างๆ 

ไม่มีสักคนอะที่จะพูดถึงผมแบบกระซิบๆ ห้องก็กว้าง แถม

ผมยังนั่งหลบมุม แค่เพื่อนกระซิบกันสักหน่อย ผมก็ไม่ได้ยินแล้ว

เหอะ ถ้าจะพูดดังขนาดนี้ ไม่มาตะโกนข้างหูเลยล่ะ 

แม้จะท�าใจมาบ้างแล้วว่าเด็กเอกคอมพ์ส่วนใหญ่มักติดเกม 

แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอ FC เยอะขนาดนี้

“ตินติน ท�าไมถึงออกจากทีมอะ!” ใครสักคนตะโกนถามจาก

แถวหลงัสดุ ไอ้นีห่น้าตาใช้ได้เลยนะ จากทีม่องผ่านๆ ผมว่ามนัหล่อ

สุดในภาคแล้ว ไม่ได้หล่อปังอลังการดาวล้านดวงแบบคนกวนตีน 

ที่ผมเจอในร้านเกมนั่นหรอก แต่มันดูดีแบบเป็นผู้เป็นคนโดดเด่น

ออกจากเหล่าโอตาคุเนิร์ดที่เหลือ

“เราอยากโฟกสักบัการเรยีนน่ะ เพิง่เข้าปีหน่ึงด้วย น่าจะต้อง

ปรบัตวัเยอะ ไม่อยากเป็นตวัถ่วงพวกพีเ่ขา” ตอบแบบดาราไปอีก๊กก 

ผมอยากจะกัดลิ้นตายไปตรงนั้น เพราะแสลงหูกับค�าตอบของ 

ตัวเอง

ครับ เรื่องแชนแนลของทีม THE RIPPER ที่ผมผีบ้าปิดทิ้งไป 

ไอ้พวกทีมเมทใจแคบที่เหลือมันออกมาแถ-ลงว่าปิดเพราะจะ 

ลบคลิปท่ีผมเคยมีส่วนร่วมออก เนื่องจากผมขอลาออกจากทีมไป

แล้ว ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องค่าลิขสิทธิ์ ฟัคแฟงแตงโมมากกกกกก 

แล้วพวกมันก็ไปเปิดแชนแนลใหม่ มีคนติดตามสามแสนใน

คืนเดียว และ ณ วันที่เจ็ดนี้ พวกมันก็ได้ยอดคนติดตามเป็น 

ล้านสองแล้วครับ 
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“ตนิตนิตวัจรงิน่ารกักว่าในแชนแนลเยอะเลยไอ้เหีย้ กูจะตาม

ไปสแปมพวกปากหมาทีเ่ข้าไปคอมเม้นท์ว่าตนิตนิไม่น่ารกัให้หมด!” 

ไอ้คนเดิมตะโกนขึ้นมาอีกครั้ง ดูอินกว่ากูอีก 

“นายชือ่’ไรอะ” ไหนๆ กค็ยุกนัมาขนาดนี ้ขอรูช้ือ่หน่อยเหอะ

“หน้ากากหมาล่า!” 

ฮะ!? คนห่าอะไรชื่อหน้ากากหมาล่า ไอ้หมาล่ามันไม่แนะน�า

ตัวเปล่าๆ ครับ มันหอบข้าวของของมันย้ายมานั่งกับผมเฉิบ คือกู

แค่ถามชื่อไง ไม่ได้อยากสนิทกันขนาดนั้น

“นี่ๆ ชื่อเพจเรา เราก็ท�าแชนแนลอยู่ แต่ยอดซับแค่สามหมื่น

เอง” จะว่าไปไอ้หมาล่านี่ก็หน้าคุ้นๆ พอมันเปิดแอคเคานต์ของมัน 

ให้ดู ผมนี่ร้องอ๋อเลยครับ

“หมาล่าที่ชอบแคสต์เกมเดอะซิมส์อะนะ” เพราะมันแคสต์

เกมไม่เร้าใจแบบนี้ไง ยอดคนตามเลยน้อย 

ไอ้หมาล่ารูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาก็คมเข้ม คนแมนๆ แบบนี้

แคสต์เกมเดอะซิมส์ ตัดภาพมาทีผ่ม ไอ้เต้ีย 168 ซม. หน้าสวยแบบ

แต่งคอสเดรสแล้วผู้ชมทางบ้านใจสั่น ดั๊นนน...ชอบนั่งแคสต์เกม 

ไล่ยิงซอมบี้เลือดสาดกระจาย 

มนุษย์ช่างซับซ้อน! 

“ฮ่าๆๆ ก็เราชอบเล่นเกม แต่ไม่ชอบเกมผีนี่ เกมต่อสู้ก็ต้อง

ใช้ทักษะเยอะเกิน ไม่ไหวว่ะ” 

สดุท้ายมงึเลยจบทีเ่ดอะซมิส์เนีย่นะ ไม่เล่นเกมยงิลกูแก้วเลย

ล่ะ

“เราก�าลังมองหาสมาชิกทีมใหม่อยู่ อยากได้สักห้าคน สนใจ

มาร่วมปะ” ผมถาม 
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“อ้าว! ไหนเมื่อกี้บอกว่าจะโฟกัสกับการเรียน” 

“เออน่า แค่ตอบมาว่าอยากร่วมมั้ย” อย่ามาฉลาดและช่าง

สังเกตผิดที่ผิดเวลาจะได้มั้ย

“ร่วมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

ร่วมเดียว กูก็เข้าใจแล้วครับ

“แต่เราไม่ถนัดพวกเกม RPG นะ” 

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวเทรนให้เอง” 

จากประสบการณ์อันเลวร้ายของผม โลกแห่งธุรกิจได้สอน 

ผมว่า การร่วมทีมกับคนเก่ง เราจะไปได้เร็ว ส่วนการร่วมทีมกับคน

ที่ไว้ใจได้ เราจะไปได้ช้า แต่ทุกย่างก้าวจะมั่นคง ผมมองเห็นความ

ซื่อในดวงตาของหมาล่าตัวนี้ ลางสังหรณ์ของผมบอกว่ามันเป็น 

คนโง่ๆ ตรงๆ และจริงใจ

พวกเราคุยกันอีกสักพัก อาจารย์ก็เข้ามาสอน

ผมกดไลก์แฟนเพจของมันไว้พร้อม และขอช่องทางติดต่อ

อื่นๆ ของมัน 

เปิดเทอมวันแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมมีเพื่อนใหม่ซึ่งเป็น

เอฟซีของผมมาหนึง่คนถ้วน ชือ่ของมนัคอืวล์ูฟ ชือ่เท่ไม่เกรงใจใคร 

เหตผุลทีม่นัตัง้ช่ือแอคเคานต์ว่าหมาล่า เพราะย่อมาจากค�าว่า ‘หมา

ล่าเนื้อ’ ครับ 

ไอ้นี่มันโง่ ถ้าใช้ค�าว่า ‘หมาล่าเนื้อ’ เต็มๆ ก็หล่อไปแล้ว
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“ตนิตนิๆๆ ภาคเรามคีนน่ารกัขนาดนัน้เลยเหรอวะ” เคย 

เจอแต่กระต่ายตื่นตูม ไม่คิดเลยว่าจะมีเพื่อนเป็นหมาตื่นตูม

เรื่องก็คือ หลังจากจบคลาสสุดท้ายของวันที่สามนับจากเปิด

เทอมก็มีรุ่นพี่เข้ามาเรียกรวมตัวพวกเราที่โรงยิมคณะครับ พวกเรา

ที่นั่งเรียงกันเป็นแถวเรียบร้อยก็ถูกสั่งให้จับกลุ่มตามรหัสนักศึกษา 

ซึ่งเป็นกรรมเวรของผมเองที่มีรหัสนักศึกษาต่อจากไอ้หมาล่าพอดี

พี่เขาให้จับกลุ่ม กลุ่มละ 18 คน รวมทั้งภาคได้ห้ากลุ่มครับ 

กลุ่มของผมมีผู้หญิงอยู่เจ็ดคน หน้าตาก็ธรรมดา หน้าไม่ค่อยแต่ง

ตามประสาผู้หญิงลุยๆ วิศวะ ส่วนคนที่ไอ้หมาล่ามันกรี๊ดกร๊าด 

อยู่เนี่ยน่ะเหรอ... 

ผู้ชายครับ!

เป็นผู้ชายที่ตัวกระจ๋อยนึง เต้ียกว่าผมอีกมั้ง แต่ขาวพอกัน 
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นั่งยิ้มให้โลกใบนี้ด้วยใบหน้าเด๋อด๋าเพราะไม่รู้จักใครในกลุ่ม ด้วย

ความสงสาร ผมเลยกวกัมอืเรยีกมนัมานัง่ด้วย ไอ้ล่าดอีกดใีจกระซบิ

ขอบคณุเป็นการใหญ่ เพราะมันคดิว่าผมเรยีกคนน่ารกัมาให้มนั แต่

ฝันไปเหอะ ผมเรียกมาดูแลของผม นานๆ ทีจะมีคนที่กายภาพ

ปวกเปียกกว่าผมปรากฏตัว สัญชาตญาณความเป็นผู้น�าในตัวผม

มันร�่าร้องให้ผมดูแลไอ้เปี๊ยกนี่

“มีอะไรเหรอตินติน” เปี๊ยกมันคลานเข่าดุ๊กดิ๊กมาหาพร้อม

ถามตาใส

อื้อหือ! นี่คือค�าว่าใสซื่อที่ผมได้สูญเสียไปจนหมดสิ้น ความ

ดีงามของโลกใบนี้ สมบัติของผม ผมต้องดูแล หงูยยย ผมเอื้อมมือ

ไปลบูหวัมนัด้วยความเอน็ด ูก่อนจะตบทีน่ัง่ข้างๆ...ข้างท่ีไม่มไีอ้ล่า

อะครับ...ให้ไอ้เปี๊ยกนั่ง มันก็ว่าง้ายง่าย นั่งจ๋องซื่อๆ ของมันไป 

จนผมต้องเอ่ยถาม 

“ชื่อ’ไรอะ” 

“หือ? อ๋อ เราชื่อเฌอ” 

งุ้ย! ชื่อน่ารัก ชอบๆ 

“เอาละครับน้องๆ ทุกคน พี่ก็ให้เวลาท�าความรู้จักเพื่อนใน

กลุ่มมาสักพักแล้ว พี่ขอเริ่มกิจกรรมเลยนะครับ” ยังไม่ทันได้ถาม

อะไรเฌอต่อ ก็มีพี่ปีสองประกาศผ่านโทรโข่งขัดจังหวะ เหล่าปีหนึ่ง

หนัไปฟังรุน่พ่ีอย่างตัง้ใจ ผมเดาว่าพีเ่ขาจะประกาศเรือ่งรบัน้องของ

ขึ้นชื่อของวิศวะ แต่ผิดคาดครับ

“พี่จะให้น้องเลือกตัวแทนในกลุ่มออกมา ชายสอง หญิงสอง 

เอาคนที่เรามองด้วยสายตาแล้วคิดว่าหน้าตาดีที่สุด แบบ...ไอ้นี่

แหละ ตัวแทนดาวเดือนภาคคอมพ์!” 
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เท่านั้นแหละ เกิดเสียงฮือฮาเป็นนกกระจอกแตกรังเลยครับ 

กแ็หม...ประกวดดาวเดอืนเป็นกจิกรรมทีน่่าเข้าร่วมมากกว่ารบัน้อง

เป็นไหนๆ นี่ครับ

“เงียบ!!!” 

โว้ว! นีค่อืพาวเวอร์ออฟโซตสั แค่รุน่พ่ีสัง่ ทุกคนก็พร้อมใจกัน

หุบปาก

“ตัวแทนดาวเดือนของภาคคอมพ์จะต้องไปแข่งกับตัวแทน

ของภาคอื่นอีกรอบเพื่อเป็นตัวแทนของคณะไปประกวดระดับ

มหา’ลัยต่อ ไหน ใครมีความมั่นใจในตัวเอง ลุกขึ้นยืนเลยครับ” 

พรึ่บ!

เหน็พ่ีเขาใจดด้ีวยหน่อยกก็วนตนีกนัใหญ่ พวกแว่นหน้าจืดๆ 

กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นยืนด้วยรอยยิ้มข�าๆ 

“ถ้ากะเอาฮาก็นั่งลงครับ พี่ไม่มีเวลาว่างหัวเราะให้ตาม

มารยาท” 

พูดงี้พี่เอาโทรโข่งตบหน้าเพื่อนผมเลยเหอะ

“งั้นให้ในกลุ่มเลือกกันเองได้เลยครับ อย่าเลือกเอาฮาแบบ

เมื่อกี้นี้อีกนะครับ ถ้าพี่เห็นว่าคนที่นั่งอยู่หน้าตาดีกว่าคนที่ลุก 

ออกมา พี่จะสั่งลงโทษให้วิ่งรอบโรงยิม” 

จริงจังอะไรเบอร์นั้น ผมคิดมาตลอดว่าไอ้ต�าแหน่งดาวเดือน

อะไรนี่ไม่ได้เลือกจากคนที่หล่อที่สุด แต่เลือกจากคนที่พรีเซ็นต์ 

ตัวเองเก่งและเฮงที่สุดซะอีก เพื่อนในกลุ่มของผมมองหน้ากัน 

เลิ่กลั่ก ก่อนจะมีใครพูดอะไรออกมา นิ้วสั้นๆ ของไอ้เด๋อเฌอที่นั่ง

อยู่ข้างผมก็ชี้มายังผมแบบกล้าๆ กลัวๆ 

ทุกสายตาหันพรึ่บมามองหน้าผมแบบพิจารณา
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“ตนิหนึง่ งัน้อกีคนเอาไอ้หมานีเ่ป็นไง” มคีนหนึง่ชีไ้ปทีไ่อ้วล์ูฟ

“กูชื่อวูล์ฟ” 

“เออ แค่รู้ว่าเป็นมึงก็พอ มีใครจะค้าน’ไรมะ? ถ้าไม่มี กูเปิด

โหวตผู้หญิงต่อเลยนะ สาวๆ มีใครอยากเป็นตัวแทนมั้ยครับ” ไอ้

คนจดัการมนัเรยีกลงความเห็น แน่นอนว่าไม่มีใครปฏเิสธ นอกจาก

ผม ผมนี่แหละยกมือค้านหัวชนฝาอยู่เนี่ย! ไม่เป็นโว้ย! ไม่เป็นนนน

คือรู้ตัวไงว่าต่อให้ออกไปก็ไม่ได้รับเลือกอะ ถึงผมจะหน้าตา

ดี แต่ก็เตี้ยเกินไป เหมือนเป็นตัวออกไปสร้างความบันเทิงมากกว่า 

รู้สึกไม่โอ แต่ไม่มีใครสนใจผมสักคนอะ พวกมันที่เหลือเลือกผู้หญิง

เสร็จก็ส่งพวกเราออกมายืนยิ้มปั้นจิ้มปั้นเจ๋อด้านหน้า

ผมรู้สึกเกร็งเพราะได้ยินเพื่อนกลุ่มอื่นหันไปกระซิบข�าๆ กัน

ว่าผมออกมาชิงต�าแหน่งดาวเหรอ

เห็นอย่างนี้ แต่ผมก็เป็นผู้ชายนะ ถึงจะแต่งคอสเดรสลง

แชนแนลบ่อยๆ แต่นั่นแต่งเพราะถูกบังคับไง แถมพักหลังๆ ก็เลิก

ท�าแล้วด้วย เออ พูดแล้วของขึ้น ผมลงทุนทนอับอายมาตั้งสี่ปีเพื่อ

ท�าให้มันดัง แล้วให้มันมาไล่ผมออกอะ 

“ใจเย็นนะมึง มึงต้องเข้าใจว่าหน้าตามึงน่ารัก เพื่อนเลยล้อ

เล่นกันข�าๆ” ไอ้ล่าที่ยืนอยู่ข้างๆ ผมพยายามปลอบ แต่มันไม่รู้

หรอกว่าผมโกรธเลยจุดนั้นไปไกลละ 

ช้านะมึงอะ 

ผมส่งยิ้มเฝื่อนๆ ไปให้มัน พอดีกับที่รุ่นพี่เข้ามาประกาศว่า

ได้ตัวแทนครบทุกกลุ่มแล้ว และให้ยืนแยกตามเพศ ผมเกาะไอ้ล่า

เป็นปลงิจนมนัโดนพีปี่สองปีสามบางคนเขม่นเพราะคดิว่าเป็นแฟน

ผมอะ แต่มันก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรนะ ถามว่าเพราะมันเป็นคนใจเย็น
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เหรอ เปล่าเลย มันแค่โง่ มันไม่ทันสังเกตสายตาเคืองๆ จากพวก

รุ่นพี่

“งั้นพี่จะให้น้องๆ ตัวแทนแนะน�าตัวนะครับ ส่วนพวกน้องๆ 

ท่ีเหลือจ�าหน้าเพื่อนไว้ให้ดี เลือกคนที่ชอบไว้ในใจ พอเสร็จแล้วพี่

จะให้โหวตกัน โดยพี่จะให้สามอันดับของฝ่ายหญิง ฝ่ายชาย ที่ได้

โหวตเยอะที่สุดมาตอบค�าถามและโชว์ความสามารถพิเศษอีกรอบ  

ซึ่งคราวนี้พวกรุ ่นพี่จะเป็นคนเลือกตามความเหมาะสม เข้าใจ 

ตรงกันนะครับ” 

พี่แกอธิบายจบก็ให้แนะน�าตัวครับ เริ่มจากผู้หญิงก่อน 

พอโทรโข่งมาถึงผมก็มีเสียงวี้ดวิ่วดังมาจากทั่วสารทิศ

“ฮู้ววว เชียร์คนนี้ครับ เชียร์คนนี้” 

“ตินตินสู้ๆ นะคร้าบ” 

“ตัลล้าคคคคคค” 

นี่ให้ก�าลังใจหรือบั่นทอนก�าลังใจวะครับ ผมชะงักไปสามวิ 

ก่อนจะคพีรอยยิม้กลบัมาบนใบหน้า รอยยิม้ปลอมๆ ตามแบบฉบบั

ของผมถูกแจกจ่ายไปให้มิตรรักแฟนเพลงทุกท่าน 

“ตินตินครับ ขอฝากตัวด้วยนะครับ” 

“คร้าบบบบบบบบบบบบ” 

“ฝากใจด้วยก็ได้” 

“ฮิ้วววววววววววววว” 

ผมส่งไมค์ต่อให้หมาล่าเพื่อนรักเพื่อตัดจบการหวีดร้องท่ีไม่

ส้ินสุดของเหล่าชายฉกรรจ์ในคณะ ไอ้ล่าเพื่อนรักก็รับไปและพูด

แนะน�าตัวทันทีตามประสาคนซื่อ 

“สวัสดีคร้าบ ชื่อวูล์ฟคร้าบบบ” 
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“โห่วววววว” 

“ไอ้หมา~~~” 

มันท�าหน้าเหลอหลาเพราะไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกโห่ด้วยเรื่อง

อะไร ผมกไ็ด้แต่กล้ันข�า ทกุคนไม่ได้โห่มันแบบจรงิจัง เหมอืนทกุคน

แค่แกล้งข�าๆ เพราะมันหล่อสุด แถมยังสนิทกับผมผู้เป็นขวัญใจ 

เกมเมอร์ เลยขอแกล้งสักหน่อยให้หน�าใจ

พอแนะน�าตัวเสรจ็ พีเ่ขากใ็ห้ตัวแทนหันหลงัและเรยีกชือ่ทลีะ

คน เพื่อให้เพื่อนที่เหลือยกมือโหวตครับ 

ผมแอบใจเต้นแรง ขนาดไม่อยากได้ต�าแหน่งนะ แต่เพราะ 

หันหลังอยู่ มองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ใจมันอยากรู้คะแนนของตัวเอง 

แบบ...โอ๊ยยย ไม่อยากเป็นเดือนอะ แต่ถ้าได้โหวตน้อยก็คงเสียใจ 

อะ ย้อนแย้งยังกับผู้หญิงมีประจ�าเดือน

“เอาละครบั พวกพีช่่วยกนันบัผลเสรจ็แล้ว น้องตวัแทนคนไหน

ที่พี่เดินไปแตะไหล่ ขอให้กลับเข้าทีนะครับ น้องไม่ได้ไปต่อ” 

จะ...จ�าเป็นต้องเล่นใหญ่เบอร์นีเ้ลยเหรอ ผมถึงกับหน้าเหวอ 

นอกจากพี่เขาจะไม่ให้พวกเราหันหลังกลับไปหาเพื่อนคนอื่นแล้ว  

พ่ีเขายงัเดินไปแตะไหล่แบบเงยีบๆ คนข้างๆ เริม่หายไปเรือ่ยๆ ทลีะ

คน ทีละคน จนกระทั่ง...

เหลืออยู่หกคน ชายสาม หญิงสาม และหนึ่งในนั้นก็มีผมกับ

ไอ้ล่าเพื่อนรัก

โฮรกกกกกกกกก

รู้สึกโล่งใจยังกับได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส ความรู้สึกตอนมงลงเป็น

แบบนี้นี่เอง

พวกเราหกคนที่เหลือถูกสั่งให้ไปเก็บตัวเพื่อเตรียมโชว์ความ
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สามารถพิเศษง่ายๆ ระหว่างที่พวกเราซ้อม พี่เขาก็ประชาสัมพันธ์

เพือ่นๆ คนอืน่เรือ่งการจบัสายรหัสอะไรบลาๆ โดยจะแบ่งเป็นพ่ีรหสั 

กับพ่ีเทค พ่ีรหัสก็เป็นไปตามรหัสนักศึกษา ส่วนพ่ีเทคจะใช้วิธีจับ

สลาก ซึ่งก็ให้จับกันเดี๋ยวนั้น 

ผมซ่ึงยืนซ้อมร้องเพลงอยู่ก็ได้ใบค�าใบ้มาหนึ่งค�า แต่ยังไม่

แกะอ่านเพราะกลัวเสียสมาธิ

ไม่อยากจะโม้ว่าผมร้องเพลงดมีาก เสยีงใสไพเราะเพราะพริง้

สุดๆ 

ไอ้ห่า! กูประชด 

โชคดีที่พี่เขาให้ร้องคู่ชายหญิง ต๊ินาที่ร้องคู่กันช่วยบอกทาง

ผมตลอดเพลง คือกูหลงทุกวรรค ไหนบอกให้โชว์ความสามารถ

พเิศษไงโว้ย นีอ่ะไร บงัคบัทกุคนร้องเพลงหมด คดิว่าเดก็ปีหน่ึงภาค

เราร้องเพลงเก่งทุกคนงี้? นี่วิศวะคอมพ์โว้ย! ไม่ใช่วงดุริยางค์

ผมเกรี้ยวกราดใส่ทุกสรรพสิ่ง 

ไอ้ล่าท�าผลงานได้ดีประหนึ่งพ่อเป็นอาต้อยเศรษฐา ยืนยิ้ม

หน้าแป้นอยู่ข้างๆ นั่นยิ่งท�าให้ผมอารมณ์บ่จอย 

ระหว่างที่ผมร้อง เพื่อนกับพี่บางคนแม่งหลุดข�าแบบไม่ 

เกรงใจอะ ผมยิง่เป๋หนกัเลย นาทนีีอ้ายจนไม่กล้าสูห้น้าคน จะว่าไป

รองเท้ากกูส็วยดนีะ อาดิดาสทีซ้ื่อมาตอนเซลส์ครึง่ราคาลกูรกั อาห์ 

มองแล้วชื่นใจกว่าหน้าเพื่อนร่วมภาคบางคนอีก

“ต่อไปขอเข้าสู่ช่วงตอบค�าถามนะครับ แต่ก่อนอื่นพี่ขอเชิญ

กรรมการกิตติมศักดิ์ของเรา...พี่ปก ปีสาม!!!!!!” 

ถ้ามีซาวด์ประกอบ ผมคงได้ยินเป็นเสียง ผ่าม พาม พ้ามมม 

มมมมมม เพราะไอ้พี่พิธีกรแกผายมือแบบเล่นใหญ่ไฟกะพริบมาก 
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ครับ ผายมือไปทางที่ว่างโล่งๆ ด้านหลังพวกเพื่อนปีหนึ่งที่นั่งจ๋อง

กันอยู่ ปีหนึ่งทุกคนหันไปมอง ชะเง้อหากันใหญ่ว่าไอ้พ่ีพิธีกรมัน

ผายมือไปหาอะไร

“พะ...พี่ปกครับ พี่ปกปราชญ์...ไอ้มิวสิก พี่ปกไปไหนวะ!” พี่

พิธีกรลนลานหันซ้ายหันขวา 

ผมซึ่งยืนอยู่ข้างๆ พี่แก ได้ยินเสียงใบหน้าค่อยร้าวและแตก

ออกดังเพล้ง!

ถึงจะไม่รู้ว่าคนชื่อปกปราชญ์เป็นใคร แต่ตอนน้ีเขาท�าให ้

พี่ปีสองผิดคิววิ่งตามหาให้วุ่นรอบโรงยิมเลยครับ

“อะแฮ่ม” พี่พิธีกรดึงสติกลับมาอีกครั้ง เขากระแอมพร้อม 

ใบหน้าแดงๆ “ระหว่างรอพี่ปกมาถึง พี่ขอแนะน�าเรื่องของพี่ปกให้

ฟังคร่าวๆ แล้วกันนะครับ” 

มองตาพวกผมแล้วพีจ่ะรู.้..ว่าพวกผมไม่ได้อยากฟังเรือ่งของ

ไอ้พี่ปกอะไรนั่นสักนิด

“พีเ่ขาเป็นหน้าเป็นตาของภาคเรา ไหน ใครรูจั้กพ่ีปกจากเพจ

คนหล่อของมหา’ลัยขอเสียงหน่อยเร้วววววว!!!” 

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด” 

ผิดคาดครับ พี่ปกอะไรนั่นได้รับฟีดแบ็กท่วมท้น สาวๆ ใน

คณะของผมที่ผมเข้าใจมาตลอดว่าเป็นสายแมนป้องปากร้องกรี๊ด 

ตุ้งแช่เหมือนขบวนแห่ผ้าป่า!

“ใครวะ” ผมกระซิบถามไอ้ล่า

“ไม่รู้ว่ะ” 

เออ ขอบใจ อย่างน้อยค�าตอบของมึงก็ท�าให้กูรู้ว่ากูไม่ได้ 

หลังเขาอยู่คนเดียว
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“อ๊ะๆ! แต่น้องผูช้ายหลายคนอาจจะงง คอืงีน้ะครบั พีป่กของ

พวกเราเป็นตัวแทนของคนทั้งภาคที่...ที่...!!!” 

ไอ้นี่ก็เล่นใหญ่ตลอด ที่อะไรก็บอกมาสิวะ

“ที่หล่อเหี้ยๆ! ได้เป็นเดือนภาค แต่ไม่ได้เป็นเดือนคณะ!” 

ฮะ!? ผมหันขวับไปมองหน้าไอ้คนถือโทรโข่งจนคอแทบหลุด 

คือมึงจะพูดเพรื่ออออออ? ว็อททท เสียเวลามั้ย 

“แกสละสทิธิค์รบั! ตอนนัน้ทกุคนชอ็กมากกก เพราะหนงัหน้า

พี่แกเป็นได้ถึงเดือนมหา’ลัยอะ” 

นั่นปะไร ผมเคยคิดไว้ไม่มีผิด เดือนไม่ใช่คนที่หล่อสุด แต ่

เป็นคนทีม่โีชคและพรเีซน็ต์ตวัเองเก่ง ไอ้พีป่กอะไรน่ีคงสะสมแต้มบุญ 

มาน้อย

“ทีพ่วกพีเ่ชญิพีป่กมาในวนันี ้เพราะอยากแสดงให้น้องทุกคน

เห็น! ว่าต่อให้เพื่อนของเราจะไม่ได้เป็นเดือนคณะ หรือไม่ได้เป็น

เดือนมหา’ลัย กไ็ม่ได้แปลว่าเพือ่นเราด้อยกว่าใคร พีป่กเป็นแค่เดอืน

ภาค แต่พีเ่ขาคอืคนทีม่ยีอดตดิตามในไอจเียอะท่ีสุดในรุน่ เยอะกว่า

เดือนคณะ! เยอะกว่าเดือนมหา’ลัย!!!” 

ปลุกเร้าเลือดรักเพื่อนในกายคุณไปอี๊กกก

“การประกวดแบบนีม้นัมหีลายปัจจยั พวกน้องทีไ่ม่ได้รบัเลอืก 

ออกมาเป็นตัวแทนก็เช่นกัน พี่ไม่อยากให้ต�าแหน่งพวกน้ีมันแบ่ง

แยกวรรณะของน้องๆ บางคนมดีทีีห่น้าตา มีดีท่ีนิสัย มดีีท่ีการเรยีน 

หรือบางคนอาจไม่มีดีอะไรเลย แต่ไม่เป็นไร สี่ปีต่อจากนี้พวกคุณ

คอืเพือ่นกนั! อ้อ...พีป่ก มาพอดีเลย เฮ้อ! รอด ผมก็แถจนไม่มอีะไร

จะแถละเนี่ย” 

กู-ก็-อิน-ไป-ดิ!



~ คิดเล่น เป็นรัก ~

32

เมื่อกี้ไม่ใช่สคริปต์ปลุกเร้าให้เพื่อนร่วมรุ่นรักกัน แต่เป็นการ

แถเพื่อฆ่าเวลาหรอกเร้ออออออ!?

ผมแทบยกตนีก่ายหน้าผากอะ ใครแม่งเลอืกไอ้พ่ีคนน้ีมาเป็น

พิธีกรวะ 

แต่เรื่องของพี่พิธีกรขอพับเก็บไปก่อน ตอนนี้ขอมองหน้าไอ้

พี่ปกอะไรนั่นหน่อยเหอะ

ช�าเลือง~

ผมค่อยๆ หันไปทางทิศที่ทุกคนหันไปมองกันอะ เชื่อว่าไอ ้

พี่ปกอะไรนั่นต้องยืนอยู่ทางนั้น

ภาพที่ผมเห็นเหมือนเป็นภาพสโลว์โมชั่น คือผมค่อยๆ หัน

ไปมองพี่แกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่เขาหันมามองหน้าผมพอดี 

แล้วพวกเราก็สบตากัน

วินาทีนั้นเหมือนเข็มนาฬิกาหยุดนิ่ง 

ใบหน้าหล่อๆ นั่น...

สีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรนั่น...

พี่เทพที่เจอในร้านเกมในวันนั้นคือพี่ปกในวันนี้

ว็อทททททท?
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กะพริบตาก็แล้ว ขยี้ตาก็แล้ว ใบหน้าเซ็งๆ ของไอ้พี่หล่อ 

ในร้านเกมก็ไม่หายไป แปลว่าผมไม่ได้คิดถึงมันจนตาฝาดจริงปะ  

พีม่นัเป็นพ่ีคณะผมเหรอเนีย่ บงัเอญิโคตร อย่างงีผ้มก็มเีวลาตือ๊มนั

อีกยาวเลยดิ คึกๆๆๆๆๆๆ คราวนี้แหละ หนีไม่พ้นแน่!

“และนี่ก็คือพี่ปกผู้ชอบหายเข้ากลีบเมฆนั่นเอง” 

เออ อันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่พิธีกรนะครับ คนบ้าอะไร วาร์ป

หนีโคตรเร็ว ผมเลยจ้องหน้าพี่แกตาแทบถลน เอาแบบไม่ให้คลาด

สายตา ยังไงวันนี้ผมก็จะไม่ปล่อยให้พี่เขาชิ่งหายไปอีกรอบแน่!  

พี่ปกเองก็ช�าเลืองๆ มองผมเช่นกัน

“พ่ีปกจะเป็นคนให้คะแนนร่วมกับพี่เจิญ ประธานรุ่นปีสาม 

นะครับ น้องๆ มีอะไรจะพูดกับพี่ปก เรียกคะแนนพิศวาสหน่อยมั้ย

ครับ” 
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พี่พิธีกรแกจะพูดหรือท�าอะไรผมไม่ได้สนใจอะ ผมท�าแค่จ้อง 

จ้อง จ้อง จ้อง จ้อง จ้อง จ้อง จ้องไอ้พี่ปกคนนั้น คนโดนจ้องเองก็

รู้ตัวนะว่าผมมองอยู่ พี่แกส่งยิ้มมาให้จึ๋งนึงด้วย จึ๋งจริง กระจึ๋งชนิด

ที่ถ้าไม่จ้องจนตาแทบหลุดจากเบ้าแบบผมไม่มีทางสังเกตเห็น

“เอาละ แล้วน้องตินตินล่ะครับ มีอะไรจะพูดกับพี่ปกมั้ย” 

เสียงพิธีกรแว่วๆ เข้าหู แต่ผมก�าลังใช้สมาธิเลยไม่ได้สนใจ

อืม...ช้าก่อน 

ท�าไมตอนพี่มันเห็นหน้าผม พี่มันไม่ตกใจเลยวะ หรือเพราะ

ได้ยนิข่าวลอืว่าผมเรยีนทีน่ีจ่ากเพือ่นๆ? ไม่น่านะ ต่อให้รูจ้ากเพ่ือน

จริงก็น่าจะมีอาการตกใจตอนโดนผมเจอตัวมากกว่านี้ดิ พี่แกน่าจะ

หนีหน้าเพราะไม่อยากท�าทีมกับผมไม่ใช่เหรอ

เอ๊ะ! 

เดี๋ยว!

ก่อนจะแยกกันวันนั้น พี่มันถามคณะผมไปแล้ว นั่นก็แปลว่า

พี่มันรู้แล้วดิว่าผมเป็นน้องภาคอะ

ใช่ๆๆ พี่ปกพูดว่า “เอาไว้คุยกันวันหลัง” ด้วย

อะ...

“อ๋ออออออออออออ แล้วก็ไม่บอกให้ชัดๆ เนอะ ไอ้เราก็ 

นึกว่าโดนเทไปแล้วดิ” 

“!?” 

หืม?

ท�าไมบรรยากาศมันเงียบลงวะ

ที่ส�าคัญ เมื่อกี้ท�าไมเสียงพูดผมมันดังๆ เหมือนพูดผ่าน 

โทรโข่ง
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โฮลี่ชิท! ชัดเลย ไอ้พี่พิธีกรมันเอาโทรโข่งมาจ่อปากผมจริงๆ 

ด้วย!

“ครบั? ใครเทน้องเหรอครบั” พีพ่ธิกีรถามแบบงงๆ “อย่าบอก

นะว่าพี่ปก!? พี่ปก เรื่องนี้ต้องมีค�าตอบ!” 

ที่พี่เขาคิดแบบนั้น เพราะผมเอาแต่จ้องหน้าพี่ปกตอนหลุด

ปากพูด

ตอนนี้ความสนใจทั้งหมดมุ่งไปที่พี่ปกครับ ขอบคุณพระเจ้า 

ถึงจะปล่อยไก่เล้าเบ้อเร่อ แต่คนซวยไม่ใช่ผม ผมแอบกุมหัวใจด้วย

ความโล่งอก ในส่วนของพี่ปกผู้ไม่ค่อยพูดนั้นหน้าเป็นตูดเลยครับ 

เขานิ่วหน้าแล้วพูดกับพี่พิธีกรด้วยเสียงดุๆ ว่า 

“อย่านอกเรื่อง ไอ้รัก เราเสียเวลามาเยอะแล้ว” 

ทุกคนคงอยากลุกขึ้นมาตะโกนว่า ที่เสียเวลาที่สุดก็คือตอน

ที่พี่หายหัวไปเมื่อกี้โว้ย!

“งัน้...เชญิกรรมการนัง่เลยครบั เอาละ จะให้น้องตอบค�าถาม

ทีละคน โดยค�าถามก็จะใช้วิธีจับสลากครับ” 

ค�าถามก็ไม่มีอะไรมาก พี่เขาเริ่มจากผู้หญิงก่อน ที่ตอบกัน 

ไม่ดีเพราะตื่นเต้นมากกว่า ผมซึ่งไม่อยากได้ต�าแหน่งอะไรแบบน้ี 

แถมชินกับการออกสื่ออยู่แล้ว จึงไม่รู้สึกตื่นเต้นใดๆ 

ถ้าไม่ติดว่าพี่แกจงใจข้ามผมไปถามไอ้วูล์ฟกับตัวแทนเดือน

อีกคนนึงก่อนอ่านะ แล้วพอวกกลับมาถามผม ผมเห็นว่าพี่แกแอบ

หย่อนกระดาษค�าถามใบใหม่ลงไป ลอ็กค�าถามสดุดด พวกขีเ้ผอืกก 

กกก กูรู้เลยว่าค�าถามคืออะไร

“เอาละครับ ค�าถามสุดท้ายของวันนี้ พี่อยากถามน้องตินว่า 

ถ้าถึงวันท่ีต้องแยกจากกับเพื่อนที่ร่วมฝ่าฟันอะไรๆ มาด้วยกัน  
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น้องตินจะรู้สึกอย่างไรครับ” 

ซื้อหวยท�าไมไม่เคยแม่นอย่างงี้วะ

ผมกลอกตา 360 องศา ใจจรงิอยากตอบว่า กูจะตามจองเวร

เป็นเงาแค้นมันทุกชาติไป! แต่ก็ท�าไม่ได้ไง นี่เวทีประกวดนางงาม 

ต้องตอบแบบสวยๆ เท่านัน้ถงึจะอยูร่อด ผมฉกียิม้กว้าง ใครไม่สนทิ

คงไม่รู้ว่ารอยยิ้มนี้แม่งเฟค

“ขอบคุณส�าหรับค�าถามนะครับ” 

ฮั่นน่อววว มีการขอบคุณ มือโปรมันต้องแบบนี้ 

“ผมคงต้องถามกลับว่าสาเหตุที่แยกจากเพ่ือนคืออะไร เรา 

ทิ้งเพ่ือน เพ่ือนทิ้งเรา หรือจากกันด้วยดี แน่นอนว่าผมไม่มีทาง 

ท้ิงเพื่อน ชอยส์นี้ตัดไปได้เลย ส่วนแยกกันด้วยดีก็คงไม่รู้สึกอะไร 

อะครับ อาจจะเหงาๆ คิดถึงนิดหน่อย แต่ถ้าผมถูกทิ้ง...” 

“...” 

“ผมจะแค้นยันชาติหน้า!!!” 

ใส่อารมณ์เว่อร์ อินเนอร์มาเต็ม นัยน์ตาจิกย่ิงกว่างูจงอาง

จ้องฉกลูกนกตัวน้อย 

คนฟังดูจะอึ้งไปไม่น้อย แต่ก็ยอมปล่อยผ่านไม่ถามอะไรผม

อีก พ่ีแกให้พวกเราตัวแทนนั่งรอและเดินไปปรึกษาคณะกรรมการ 

ซึ่งผมเห็นพี่ที่เป็นประธานรุ่นลงความเห็นอยู่คนเดียว ส่วนไอ้พี่ปก

เอาแต่นั่งหน้านิ่งตามประสาคนคูล

เสียเวลาชีวิตผมมากอะ วันนี้ผมอยากกลับไปหอ อยากพา

ไอ้วล์ูฟเกบ็เลเวล มนัต้องการประสบการณ์ ทีส่�าคญัมนัต้องจ�าให้ได้

ว่าปุ่มไหนเดินหน้า ปุ่มไหนกระโดดหลบ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมาก

ส�าหรับมัน เด็กปีหนึ่งคนอื่นก็เริ่มนั่งหน้าเป็นตูด พี่ปีสองเลยรีบ 
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ออกมาประกาศผล

เดือนภาคไม่ใช่ใครที่ไหน

หมาล่าเพื่อนผมเอง

“เฮ้ย! ท�าไมกูได้เป็นวะ กูคิดว่ามึงจะได้” 

ได้กะผน่ีะส ิเอากไูปตบหน้าดาวภาคหรอืไง ใครจะเลอืก! ผม

ไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลว่าท�าไมตัวมันถึงได้เป็นเดือน ที่บ้านมันควร

มีกระจก และมันควรส่องทุกวันอย่างน้อยก็ตอนแปรงฟัน 

ผมเลิกให้ความสนใจหมาล่าเมื่อพี่เขาปล่อยปีหนึ่งเป็นอิสระ 

ปีหนึ่งทั้งหลายทยอยกันออกไป เหลือแค่ผม หมาล่า และ 

นุ้งเฌอ ที่ยังยืนเกาะกลุ่มกันอยู่ในโรงยิมที่มีแต่ปีสองปีสาม

“ปีหนึ่ง พี่บอกให้กลับแล้ว ท�าไมไม่กลับครับ!!!” ว้ากได้อีก มี

พี่ปีสามหน้าหนวดคนหนึ่งเดินเข้ามาตะคอก

“นั่นดิ รอ’ไรวะ ไปกันเหอะ เฌอกลัวจะแย่แล้ว” 

นี่คือตัวอย่างของคนที่ได้ใหม่ลืมเก่าครับ เมื่อวานไอ้หมาล่า

เพื่อนรักมันยังกรี๊ดกร๊าดผมอยู่หยกๆ พอเจอคนมุ้งมิ้งกว่าผมเข้า

หน่อย รีบเบนเข็มเลยนะเมิง 

ผมถอนหายใจ “กลบักนัไปก่อนได้เลย เราจะรอพี”่ ไม่ได้ระบุ

ว่ารอใครและรอเพื่ออะไร ไอ้เดือนภาคคนใหม่ท�าหน้างง

“รอพี่ปกเหรอ” ผิดกับนุ้งเฌอผู้หัวไวและช่างสังเกต

“อื้ม พอดีมีเรื่องกันนิดหน่อยนะ ไอ้ล่าพาเฌอไปส่งด้วยล่ะ 

แค่ส่งนะเว้ย! บ๊ายบายทั้งสองคน” 

ผมจัดการไล่เพื่อนออกไป ไอ้วูล์ฟยอมอย่างว่าง่าย เพราะ

มันอยากอยู่กับเฌอสองต่อสอง ทีนี้ก็เหลือผมคนเดียวกลางดง 

รุ่นพี่
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หลายคนแอบมองผมแล้วกระซิบกัน พี่คนที่เข้ามาว้ากเมื่อกี้

ก็ยังยืนจ้องผมเขม็ง แต่ผมท�าเป็นเมินและมองไปยังพี่ปกที่ปลีกตัว

ออกจากกลุ่มเพื่อน 

แอบออกมาเงียบๆ แบบนี้ ก�าลังจะเนียนชิ่งกลับชัวร์

ผมเข้าใจดีว่าพี่ปกไม่อยากให้ใครเห็นเขาตอนแอบหนีกลับ

บ้าน ผมจงึนบั 1-10 ในใจและแอบย่องตามมาห่างๆ เมือ่พ่ีเขาหยิบ

กุญแจรถออกมาปลดล็อก ผมก็พุ่งเข้าชาร์จประหนึ่งตัวเองเป็นโจร

จี้ชิงรถ เออ รถแม่งหรูด้วย เป็นแค่นักศึกษา ท�าไมถึงขับรถยุโรปวะ 

มินิคันทรี่แมน มินิที่ไม่ใช่มินิคูเปอร์อะครับ ยี่ห้อมินิเหมือนกัน แต่

คันใหญ่กว่า

คนที่ถูกผมเกาะแขนเป็นปลิงชายตามองเนือยๆ 

“ค่อยคุยพรุ่งนี้” 

“พี่ปกอ่า เดี๋ยวก็หนีหายไปอีก คราวนี้ตินไม่ปล่อยไปแล้ว

น้า~” 

คือผมสงสัยตัวเองมากอะ ว่าท�าไมเวลาพูดกับผู้ชายคนน้ี 

ผมต้องท�าเสียงดัดจริต คงเพราะตอนคุยกันครั้งแรกมันท�าแบบน้ี 

ไปแล้วไง พอคุยกันครั้งที่สองที่สาม มันก็ต้องใช้น�้าเสียงเดิม เดี๋ยว

เขาจับได้ว่าตอนนั้นตอแหล

“วันนี้มีธุระ” 

“...” 

พูดแบบนี้ใส่เด็กมีมารยาทแบบผม คิดว่าผลจะเป็นไงอะ ผม

ก็ปล่อยมือจากแขนของเขา แล้วยืนคอตกอยู่ข้างรถน่ะสิ ถามว่า

เสียใจเหรอ ก็ไม่นะ ยังมีเวลาคุยกันอีกเยอะไง ไว้พรุ่งนี้ค่อยไป 

ดักรอหน้าห้องเรยีนของพวกปีสามกไ็ด้ แต่ต้องตหีน้าเศร้าเล่าความ
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เท็จไว้ก่อน เผื่อคะแนนความเห็นใจจะเพิ่มขึ้นสักแต้มก็ยังดี 

ครับ คุณพี่ปกครับ คุณพี่จะท�าอะไรก็ให้เกียรติถ้วยรางวัล 

ออสการ์ในมือผมด้วย พี่จะเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถโดยไม่สนใจ 

ตินตินคนเศร้าคนนี้ไม่ได้นะครับ กระซิก กระซิก 

ท�าไมล่ะ ผมแสดงไม่เนียนอีกแล้วเหรอ ฮรึก! พี่ถึงสตาร์ทรถ

ใส่ผมแบบนี้

หึ! อะไรอีกล่ะ ปิดประตูรถแล้ว ก็ขับออกไปสิ ไม่ต้องมายุ่ง

กับเค้าเลย 

ผมส่งค้อนให้คนที่ลดกระจกรถลงมาในใจ

“หออยู่แถวไหน ไปส่งมั้ย” 

เง้อ! พี่ปกของบ่าว ใจอ่อนก็ไม่บอก เล่นเอาใจเสียแทบแย่

“ถนนหลังม.ซอยสองครับ” 

คนฟังขมวดคิ้วกับค�าตอบของผม “ท�าไมไปอยู่แถวนั้น” 

“ก็มันถูกอ่า...” ผมตอบพลางเดินอ้อมมานั่งบนรถ 

“แต่แถวนั้นดึกๆ มันเปลี่ยว พวกขี้เหล้าก็เยอะ” 

เป็นจรงิตามทีพ่ีเ่ขาพดูทกุประการเลยครบั ตอนแรกท่ีมาเดนิ

เลือกหอ ผมกย็ีน้ะ แต่เพราะมนัท�าเลไม่ดไีง ราคาเช่าเลยถูกกว่าหอ

ซอยอื่นเป็นครึ่ง “ม.เราอยู่กลางกรุงเทพฯ หอก็มีแต่แพงๆ ตินไม่มี

เงินจ่ายหรอก” 

พี่เขาขับรถอยู่ สายตามองทางข้างหน้า แต่เลิกคิ้วด้วยความ

สงสัย

คือถ้าไม่หันไปมองนี่ ผมก็จะไม่รู้เลยใช่ปะว่าพี่ก�าลังงงอยู่ 

ด้วยความเป็นคนพูดมาก แถมในรถก็มีแค่เสียงแอร์ ผมเลย

ขยายความแก้เงียบให้ว่า 
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“ค่าเทอมมหา’ลัยเราตั้งสามหมื่น ไหนจะค่ากินค่าอยู่อีก ติน

ไม่มเีงนิเหลอืพอจ่ายค่าหอแพงๆ หรอก งอืออ น่าสงสารจังตนิเน่ีย 

เพราะโดนไล่ออกจากทีมไง เลยไม่มีรายได้เลย ฮือๆ” 

คะแนนความน่าสงสารมาติดลบอิตอนกูฮือๆ นี่แหละ

“ถ้าพ่ีปกมาร่วมทีมกับตินน้า~ ป่านนี้ตินก็ได้อยู่หอซอยที่

เพื่อนในภาคอยู่กันเยอะๆ แล้ว นี่ก็ไม่รู้ว่าต้องกลับดึกบ่อยมั้ย ถ้า

มรีายได้ทีม่ัน่คงกว่านีก้ค็งดีน้า~ อยากลงแข่งทวัร์นาเม้นท์จัง อยาก

มีคนมาช่วยสู้ไปด้วยกันจังงง” 

ไม่ไทร์อินไม่ใช่ไอ้ติน ต่อให้เล่นบทน่าสงสารขนาดไหนอยู่ ก็

ต้องแฝงโฆษณาขายตรงด้วย 

“แล้วพ่อแม่ล่ะ ท�าไมปล่อยลูก” 

“...” 

เพราะผมนิ่งไป พี่เขาเลยช�าเลืองตามอง พวกเราสบตากัน 

ครู่หนึ่ง ก่อนที่ผมจะเป็นฝ่ายเบือนหน้าหนี

“ตินไม่...” 

“ไม่?” 

“ตินไม่มีพ่อไม่มีแม่” 

“!?” 

ฉับพลันบรรยากาศในรถก็เงียบลงจนผมเริ่มอึดอัด 

ผมไม่มีพ่อกับแม่แล้วจริงๆ ตอนม.ปลายผมอาศัยอยู่กับ 

น้าสาว แต่หล่อนกับสามีเป็นข้าราชการครู ไหนจะมีลูกอีกตั้งสาม

คน ภาระค่าใช้จ่ายของน้าเยอะมากแล้ว ไส้ติง่อย่างผมเลยได้ค่าขนม

แค่เดือนละไม่เท่าไหร่

“ฮั่นแน่! ใจอ่อนแล้วละซี้ อยากช่วยตินแล้วใช่ม้า~ แต่เมื่อกี้
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ไม่นับเนอะ ตินล้อเล่นนน เอาไว้ค่อยไปตื๊อใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าเน้อ  

ตินขอตารางสอนของพี่ปกหน่อยได้มั้ยเอ่ย” 

ผมไม่อยากขายตรงมากเกินไป กลัวลูกค้าหนี เลยรีบชวนคุย

เปลี่ยนเรื่อง

ไม่ได้หรอก ไม่ได้ๆ คุณพี่เขาเริ่มท�าหน้าเครียดแปลกๆ แล้ว

ด้วย เดี๋ยวพี่แกหนีไป ผมก็ซวยน่ะสิ

“พี่ไม่มีตารางสอน จ�าเอาว่าเรียนอะไรตอนไหน” 

“อ้อ” 

“อาทิตย์หน้าจะมีรับน้องภาค ยังไงปีหนึ่งถึงปีสามก็ต้องเลิก

ค�่าๆ พร้อมกันทุกวัน” 

“อ้อ” 

“ช่วงนั้นพี่จะไปส่งเราละกัน” 

“อ้อ...หือ? เมื่อกี้ว่าอะไรนะ!” 

ว็อททท? 

ผนีกับญุเข้าสงิพีป่กปราชญ์สดุหล่อแห่งภาควชิาคอมพวิเตอร์

เหรอครับ หน้าพีแ่กห่างไกลจากค�าว่ามนี�า้ใจไปมากโข แต่การกระท�า 

ของพี่แกนี่ยิ่งกว่าแม่ชีเทเรซ่า ผมนี่อยากยกมือขึ้นซับน�้าตาเลย แต่

ติดอย่างเดียวคือน�้าตาไม่ได้ไหล งั้นขอเปลี่ยนเป็นซับเหงื่อให้พี่ปก

พ่อทูนหัวของบ่าวแทนละกัน 

พี่ปกผู้มีจิตใจงดงามครับ น้องตินตินอยากได้พ่ีมาร่วมทีม 

มากเลยครับ

ครืด!

โทรศัพท์ใครดังขัดจังหวะซาบซึ้งวะ!

อ้อ โทรศัพท์ของพี่ปกนี่เอง 
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“มีคนโทร.มาครับพี่ปก” 

ทีแรกผมก็นั่งมองมือถือที่วางอยู่ตรงช่องวางแก้วข้างเกียร์

เฉยๆ แต่จนแล้วจนรอดพี่แกก็ไม่รับเสียที ผมเลยต้องทัก เพราะ 

พี่เขาอาจจะมัวจดจ่ออยู่กับการขับรถจนไม่ได้ยิน

“ดูให้หน่อยว่าใครโทร.มา” 

“พ่อครับ พ่อพี่โทร.มา” 

“รับให้หน่อย บอกว่าขับรถอยู่” 

“ได้เหรอ” 

“ได้สิ” 

ผมไม่ช่ังใจนานนัก เพราะกลัวปลายสายจะวางไปก่อน พอ

กดรับก็กลั้นใจตอบคู่สนทนาไปว่า 

“สวัสดีครับ คือ พี่ปกขับรถอยู่ครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวให้พี่ปกโทร.

กลับ...” 

[ไม่เป็นไรๆ แค่จะบอกว่า นัดค�่านี้ขอยกเลิกนะ ฝากบอก 

ลูกลุงด้วยนะ]

“ครับ ได้ครับ” 

ท�าไมผมต้องผงกหัวด้วยวะ สุภาพมากเหรอ คุยโทรศัพท์อยู่ 

ยังไงอีกฝ่ายก็ไม่เห็นปะ 

“พี่ปกๆ คุณพ่อฝากบอกว่ายกเลิกนัดวันนี้อะครับ” 

ธรุะทีพ่ีแ่กอ้างก่อนหน้านีค้งเป็นนดักบัคณุพ่อน่ีแน่ๆ แปลว่า

พี่เขาไม่ได้โกหกเพื่อชิ่งหนีผมสินะ

“งัน้เยน็นีพ่ี้กไ็ม่มีธุระแล้วอะดิ” ผมแกล้งหยอกอกีฝ่าย อยาก

รู้ว่าเขาจะหาเหตุอะไรมาอ้างเพื่อชิ่งหนีผมอีก

แต่ผิดคาดครับ นอกจากพี่ปกจะไม่หนีไปไหน พี่ปกยังกล่าว
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อีกว่า

“อมื ตอนแรกพ่อนดัทานข้าวน่ะ งัน้พีไ่ปกนิกบัตนิแทนได้มัย้” 

“!?” 


