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Prologue
“นิยายเป็นมากกว่าตัวหนังสือ

เป็นสิ่งร้อยเรียงความรู้สึกเชื่อมหากัน”

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ธรรมดา
วันธรรมดาช่วงเช้าก่อนเริ่มงานหรือโรงเรียนเข้า การจราจร

เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ใครได้ที่เรียนหรือที่ท�างานใกล้บ้าน จัดว่า
เป็นโชคลาภอย่างหนึ่งก็ว่าได้

วันธรรมดาที่ผู ้ใหญ่ต้องไปท�างาน และนักเรียนต้องไป
โรงเรียน

เด็กหนุ่มผู้นี้ก็เช่นกัน
เด็กหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งก�าลังเดินหิ้วกระเป๋าไปอย่าง

เอื่อยเฉื่อยอยู่บนทางเท้า เขาไม่เคยรู้สึกรีบร้อน เพราะโรงเรียน
มัธยมปลายสาธิตมิตรภาพอยู่ใกล้แค่นี้เอง

มองเผนิๆ เขาอาจเป็นเดก็หนุม่ธรรมดา เหมอืนวนัธรรมดาๆ 
ในเมืองหลวงนี้

แต่เขาก็มีหลายส่ิงที่ไม่ธรรมดา เฉกเช่น ใบหน้าหล่อเหลา 
ดุจฟ้าประทานที่ท�าให้เด็กสาวในโรงเรียนต่างพากันกรี๊ดกร๊าด หรือ
คะแนนสอบท็อปเต็มทุกวิชาที่อาจารย์ต่างพากันชื่นชม
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เขาเป็นเดก็หนุม่พอปพวิลาร์ในโรงเรยีน แต่กลบัไม่คดิเดตกับ
สาวที่มาชอบตัวเอง

แม้จะได้คะแนนสอบเต็มตลอด แต่ทกุคร้ังทีเ่รยีน เขากลบัน่ัง
หลับตลอด

โรงเรียนสาธิตมิตรภาพ แม้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีเด่นติด
ท็อปเทนของประเทศ แต่ส�าหรับเด็กหนุ่ม โรงเรียนเป็นแค่สถานที่ 
พักผ่อน เอาไว้นอนหลับช่วงกลางวันก็เท่านั้น

เพราะเขามีหน้าที่อย่างอื่นที่ส�าคัญกว่านั้น
“เฮ้ ส่งกระเป๋าตังค์มาซะดีๆ ไม่งั้นฉันจะอัดแกให้น่วม” 
เสยีงหนึง่เรยีกความสนใจของเดก็หนุม่ ดวงตาคมกรบิของเขา

เหลือบมองไปยังตรอกซอยคับแคบ มีกลุ่มอันธพาลก�าลังขูดรีดเงิน
จากเด็กผู้ชายมัธยมต้นตัวเล็กๆ คนหนึ่งอยู่

“ฮอืๆ เงินนีผ้มต้องเอาไปจา่ยค่าเทอมนะ...” เดก็ชายคนนั้น
ส่งเสียงสะอื้น

“หุบปาก ใครให้แกพล่าม ส่งเงินมาซะ” หน่ึงในอันธพาลขู่
พร้อมหยิบมีดสั้นขึ้นมาจ่อคอเด็กชายคนนั้น

“ฮือ กลัวแล้ว อย่าท�าไรผมเลย...” เด็กชายท�าท่าหยิบเงิน 
ส่งให้

เด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลายืนมองดูอยู่สักพัก พอเห็นภาพ 
ดังนั้นก็ถอนหายใจ เขาเดินตรงเข้าไปทางกลุ่มอันธพาลเหล่านั้น 
ท่าทีอาจหาญไม่เกรงกลัว

“ไม่ต้องส่งให้ เก็บไว้จ่ายค่าเทอม” เด็กหนุ่มบอกเด็กชาย 
คนนั้น

เสียงของเขาท�าให้กลุ่มอันธพาลหันมามองขวับ ทุกคนต่าง
จ้องมองเด็กหนุ่มผู้มาขัดด้วยสีหน้าและสายตาท่ีไม่สบอารมณ์นัก 
เว้นแต่เพียงเด็กชายคนนัน้ทีพ่ลนัสหีน้าหวาดกลวัเปลีย่นเป็นความ
หวัง บัดนี้มีคนมาช่วยเขาแล้ว
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“อย่ามาแส่ ไม่งั้นจะโดนดีไปด้วย” หนึ่งในอันธพาลเอ่ยกับ
เด็กหนุ่ม

“เฮ้ย ลูกพี่ แต่ดูไอ้หนุ่มนี่น่าจะมีสตางค์ว่ะ”
“ไง ไอ้หนู ส่งเงินมาซะดีๆ อย่าให้ต้องใช้ก�าลัง”
จากนั้นทั้งกลุ่มอันธพาลก็หยิบมีดขึ้นมาขู่ 
เด็กชายมัธยมต้นเห็นภาพดังนั้นก็ทรุดตัวลงไปกับพื้น ร่าง 

สั่นเทิ้มอย่างหวาดผวา 
ทว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นเพียงเหลือบมองเหล่ากลุ่มนักเลงด้วย 

หางตา ราวกับมองมดปลวกที่น่าร�าคาญก็ไม่ปาน นัยน์ตาสีด�าดุจ
ผืนราตรีของเขาเฉยเมยปราศจากความเกรงกลัว ใบหน้าหล่อเหลา
กลบัราบเรยีบไร้อารมณ์ คล้ายกบัว่าการเผชญิหน้ากบัเหล่าอนัธพาล
เป็นเหมือนงานประจ�าที่ต้องท�าอยู่ทุกวัน

“รอแป๊บนึง” เด็กหนุ่มเอ่ยสั้นๆ เขาล้วงมือไปยังกระเป๋าเป้
เพ่ือค้นหาของบางอย่าง เหล่ากลุ่มนักเลงต่างก็ยืนรอ คาดหวังว่า
เด็กหนุ่มก�าลังหยิบเงินให้ตัวเอง งานนี้จัดว่าหวานหมู ได้เหย่ือที 
สองเด้งเลย

“ไม่คิดว่าต้องเจอเรื่องตอนเช้า เลยเตรียมมาแค่นี้”
ทว่าพอเด็กหนุ่มหยิบส่ิงที่ค้นหาขึ้นมา เหล่าอันธพาลต่าง 

พากันขมวดคิ้ว
เป็นดินสอไม้ธรรมดาแท่งหนึ่ง
“ลืมเหลาด้วย ไม่ค่อยคมเท่าไหร่” เด็กหนุ่มบ่นเรื่องดินสอ 

โดยไม่สนใจสายตาเดือดดาลของพวกนักเลงเลย
“เฮ้ย ไอ้หนู เห็นเป็นเรื่องตลกเหรอวะ” กลุ่มอันธพาลแสดง

ท่าทีไม่พอใจ
“กูบอกให้ส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นมึงอ่วมแน่”
พอได้ยินค�าขู่เข็ญหยาบคาย เด็กหนุ่มก็ละสายตาจากปลาย

ดินสอ หันไปจ้องมองกลุ่มคนที่น่ารังเกียจเหล่านั้น
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“เงินเหรอ...” เด็กหนุ่มเลิกคิ้วก่อนจะเชิดยิ้ม
“กลับไปขอแม่พวกแกดิ”
“มึง! ตาย!”
ค�าแดกดนัของเดก็หนุม่ท�าให้เหล่าอนัธพาลต่างบันดาลโทสะ 

พวกเขาถือมีดพุ่งตรงมายังเด็กหนุ่มทันที
“ระวัง ม่าย!” เด็กชาย ม. ต้น ที่เฝ้าดูอยู่ร้องลั่นอย่างตกใจ
ทว่าเด็กหนุ่มผู ้นี้กลับนิ่งเฉย เพียงกวาดสายตามองการ

เคลื่อนไหวของเหล่านักเลงที่พุ่งมา ส่วนมือซ้ายนั้นก็ยังก�าดินสอ 
ไว้แน่น

เคล้ง!...
เมือ่นกัเลงคนหนึง่เหวีย่งมดีใส่เขา เดก็หนุม่เพยีงยกดนิสอขึน้

ตั้งรับไว้ และดินสอแท่งนั้นก็หยุดมีดสั้นนั้นได้ โดยที่ไม่มีแม้แต่รอย
ขีดข่วน

“ดินสออะไรวะเนี่ย” นักเลงแสดงสีหน้าแปลกใจเมื่อเห็น
ดินสอนั้นรับมีดได้โดยไม่หัก

“ไม่รอดแน่!” นักเลงอีกคนพุ่งเข้ามาจากด้านหลัง 
เด็กหนุ่มเพียงตวัดสายตามอง แล้วเบี่ยงตัวหลบอย่างคล่อง 

แคล่ว
“ตายซะ!”
ในการต่อสู้นี้ เด็กหนุ่มเหมือนจะเสียเปรียบ เมื่อมีเขาเพียง

คนเดียวท่ามกลางนักเลงอีกหลายคน ในจังหวะถูกรุม เด็กหนุ่ม
กระโดดถบีขาคู ่ใส่นกัเลงสองคนสดุแรง จนพวกเขาเสียหลักล้มลงไป

ไม่เพียงเท่านั้น เขายังใช้มือซ้ายที่ถือดินสอวาดเป็นวงกว้าง
พร้อมกดหัวยางลบไปด้วย เด็กหนุ่มเล็งเป้าหมายไปยังมีดสั้นของ
นักเลงอีกคนหนึ่ง

ในเสี้ยววินาที ไส้ดินสอเปลี่ยนเป็นสีแดงร้อนระอุ
ฉับ...
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แล้วก็ตัดใบมีดนั้นโดยพลัน
“เฮ้ย! บ้าอะไรวะ” นักเลงผู้นั้นตกใจมากเมื่อเห็นมีดของ 

ตัวเองถูกหั่นครึ่งไปต่อหน้าต่อตา...
...ด้วย...ดินสอกระจอกๆ เนี่ยนะ
“ไนฟ์คัต” เด็กหนุ่มเอ่ย “ใช้แร่แกรไฟต์ชนิดพิเศษในไส้ดินสอ

เพื่อน�าความร้อนสูง เสียดายลืมเหลา ไม่งั้นคงตัดได้สวยกว่านี้”
ทว่านักเลงคนอื่นๆ ไม่สนใจฟังค�าอธิบายเรื่องดินสอของ 

เด็กหนุ่มเลย พอพวกเขาตั้งหลักได้ก็พุ่งก�าลังมาอย่างไม่ลดละ แต่
เด็กหนุ่มก็ใช้ทักษะการต่อสู้หลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว  
โดยไม่เสียท่าแม้แต่น้อย

“โอ้โห สดุยอด...” เดก็ชายผูเ้คราะห์ร้ายมองอย่างตืน่เต้น เขา
ไม่เคยเห็นฉากต่อสู้ของจริงในชีวิตมาก่อน และคิดว่าเด็กหนุ่มที่มา
ช่วยเขาไว้นั้นโคตรเท่ยิ่งกว่าพระเอกในหนังแอกชันเสียอีก

“โอ๊ะโอ่...” เด็กหนุ่มมองไส้ดินสอที่ถูกมีดฟันจนหัก
“ฮ่าๆ ไม่มีอาวุธแล้วน่ะสิ มึงตาย!” อันธพาลหัวเราะชอบใจ 

แม้จะรู้สึกตงิดกับอาวุธดินสอนี้ก็ตาม
“หลบเรว็” ทว่าเด็กหนุม่กลับไม่สนใจค�าขูเ่ขญ็ เขารบีพุ่งไปยัง

เด็กชายผู้เคราะห์ร้าย แล้วพาเด็กคนนั้นเข้าไปหาที่ก�าบังทันที
“เฮ้ย ไม่มีอาวุธแล้วหนีเหรอวะ ไอ้ปอดแหก...”
ทว่ากลุ่มนักเลงยังพูดไม่ทันจบ
บึ้มมม!
เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นทันที
“เย้ย เมื่อกี้มันอะไรกัน” เด็กชายคนนั้นเบิกตากว้าง เพราะ

พอหนัไปมองอกีท ีสถานทีท่ีเ่หล่าอนัธพาลเคยอยู่กลบัมแีต่ฝุน่ควนั
ของระเบิด

“ด้านในไส้ดินสอใส่แร่ระเบิดพลังงานสูงไว้ พอไส้หักแล้วท�า
ปฏิกิริยากับอากาศ มันก็เลยระเบิด”
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เด็กชายฟังค�าอธิบายเหลือเชื่อของเด็กหนุ่มด้วยสายตา 
ตื่นเต้น

“สุดยอด พี่ประดิษฐ์เองเหรอครับ”
“อมื” เดก็หนุม่พยกัหน้า ก่อนจะพมึพ�า “แต่ถ้าเหลาดนิสอให้

ดีหน่อยน่าจะใช้ได้นานกว่านี้ หรือต่อไปจะท�าไส้ใหญ่ขึ้นดี”
“ผมขอแท่งนึงได้มั้ย” เด็กชายเอ่ยถามด้วยดวงตาแวววาว
“ไม่ใช่ของเล่นนะ” เด็กหนุ่มเพียงลูบหัวเด็กชายเบาๆ
ยงัไม่ทนัพดูอะไรต่อ เม่ือฝุน่ควันจางลงกป็รากฏภาพอนัธพาล

กลุ่มนั้นในสภาพร่อแร่ บางคนก็สลบ บางคนยังมีสติ แต่หมดแรง 
สู้ บางคนแม้จะอิดโรย แต่ความเลวก็ยังตายยาก พวกเขาชี้หน้า 
เด็กหนุ่มอย่างเอาเรื่อง

“แก...แกมันปีศาจ!”
เด็กหนุ่มกลับไม่ยี่หระค�าครหา เขาเพียงพยักหน้ารับ ยกยิ้ม

มุมปากแบบที่สาวๆ คงต้องเรียกว่าเท่บาดใจ
“เพราะโลกนีม้แีต่คนเลว ถงึต้องมปีีศาจไว้จัดการกับพวกแก”
เด็กหนุ่มไม่พูดเปล่า แต่แสดงสีหน้าเหี้ยมเกรียมราวกับเป็น

ปีศาจจริงๆ จนอันธพาลเหล่านั้นพากันหน้าซีด
“ว้าว แต่ส�าหรบัผม พีไ่ม่ใช่ปีศาจนะ แต่พีเ่ป็นฮีโรคนแรกเลย” 

เด็กชาย ม. ต้น เอ่ย
เด็กหนุ่มได้ยินดังนั้นก็หัวเราะในล�าคอ
“First Hero เหรอ ฉายานี้ก็ไม่เลว” 
“พี่ชื่ออะไรเหรอครับ” เด็กชายอดถามไม่ได้
“เฟิสต์” เด็กหนุ่มตอบเพียงสั้นๆ เขามองไปยังกลุ่มอันธพาล

เหล่านั้น แล้วก็เงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าสุดลูกหูลูกตา
“เพราะโลกใบนี้นับวันยิ่งเลวร้าย ชะตาคงลิขิตให้เกิดมาด้วย

ชื่อนี้ เพื่อเป็นเฟิสต์ฮีโร...ฮีโรคนแรกของโลกใบนี้”
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“จบแล้วอีกหนึ่งตอน” 
ผมพึมพ�ำกับตัวเองขณะกดอัปเดตเน้ือหำบนเว็บไซต์ พอ 

กดปุ่ม Publish เรียบร้อยแล้ว ผมก็นั่งพิงเก้ำอี้พักหำยใจชั่วขณะ
ผ่ำนไปสักพักผมถึงเข้ำไปรีเฟรชในบล็อกหน้ำนิยำย เพิ่งอัป

ไปไม่นำนก็มีคอมเมนต์เข้ำมำแล้ว
‘มำแล้ว’
‘รออยู่เลยครับ’ 
‘ก�ำลังอยำกอ่ำนต่อพอดี’ 
‘เฟิสต์แม่งเท่อีกแล้ว’ 
‘สนุกมำก’ 
‘ชอบๆ’ 
‘มำอัปต่ออีกนะ’ 
‘รอติดตำมนะครับ’
คอมเมนต์ยำวๆ ที่แสดงควำมคิดเห็นเฉพำะคนก็มี เช่น
‘อยำกมีดินสอแบบนี้สักแท่งจัง เวลำท�ำข้อสอบไม่ได้ก็หักไส้

ดินสอระเบิดห้องสอบทิ้งไปเลย’
‘ตำมหลักวิทยำศำสตร์ แร่แกรไฟต์ในดินสอเล็กๆ แค่น้ัน  

มันจะท�ำได้ขนำดนี้เลยเหรอ’
‘ต่อให้มีควำมร้อน ไส้ดินสอมันไม่น่ำจะแข็งแรงพอที่จะหั่น

โลหะอย่ำงมีดได้หรอกนะ’ 
‘ถ้ำใส่ธำตุระเบิดลงไปในแกรไฟต์ ตอนเหลำดินสอก็สัมผัส

อำกำศเหมือนกันปะ แล้วเฮียเฟิสต์แกเหลำยังไงดินสอไม่ระเบิด’
แต่หลำยคนก็มำคอมเมนต์ตอบควำมคิดเห็นเหล่ำนี้ว่ำ
‘มันเป็นแค่นิยำย’ 
‘ไม่ต้องคิดเยอะหรอก’ 
‘อ่ำนเอำมันก็พอ’
ใช่แล้วครับ ทุกอย่ำงข้ำงต้นทั้งหมดนั้น...เป็นแค่นิยำย
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ผมไม่ใช่เฟิสต์ ไม่ใช่ฮีโรคนแรกของโลกใบนี้
ผมเป็นเด็กมหำ’ลยัธรรมดำ ไม่ใช่หนุม่หล่อพอปพวิลำร์แบบ

เฟิสต์
มหำ’ลยัของผมอนัดบัทัว่ไป ไม่ใช่ทอ็ปเทนแบบโรงเรยีนสำธติ

มิตรภำพ
เกรดของผมก็กลำงๆ ไม่ได้คะแนนท็อปเต็มทุกวิชำเหมือน 

เฟิสต์
ผมเรียนคณะศลิปศำสตร์ ไม่ได้เป็นอจัฉรยิะนกัประดษิฐ์อย่ำง

เฟิสต์
เพรำะผมไม่รู้เรื่องวิทย์ เรื่องของเฟิสต์จึงจัดว่ำเป็นแฟนตำซี
เฟิสต์ไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้ 
เฟิสต์เป็นแค่ตัวละครในนิยำยเรื่อง High School Hero หรือ

เรียกย่อว่ำ HSH ที่แต่งโดย Momentum ซึ่งเป็นนำมปำกกำของผม
เอง

แต่ส�ำหรับผม เฟิสต์เป็นมำกกว่ำตัวหนังสือ
เฟิสต์ท�ำให้ผมมีตังค์จ่ำยค่ำเทอม แถมยังช่วยจ่ำยค่ำหอให้

ผมด้วย
เฟิสต์เป็นงำนอดิเรกแก้เบื่อเวลำผมอยู่คนเดียว
เฟิสต์ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงมำกกว่ำเรื่องอื่นๆ ท่ีผม

เคยแต่งก่อนหน้ำนี้
เฟิสต์เป็นตัวละครที่เชื่อมระหว่ำงผมกับคนอ่ำนอีกมำกมำย
แต่อย่ำงไรก็ตำม เฟิสต์มีตัวตนแค ่ในจินตนำกำรผมเท่ำนั้น
“เฮ้อ พรุ่งนี้ต้องส่งรำยงำนอีกแล้ว” 
ผมรู้สึกเซ็งทุกครั้งที่ต้องกลับสู่โลกแห่งควำมจริง โลกที่มีแต่

กิจวัตรน่ำเบื่อหน่ำยของเด็กมหำ’ลัยธรรมดำ
ระหว่ำงทีผ่มเขยีนรำยงำน ผมกช็อบว่อกแว่กไปอ่ำนคอมเมนต์ 

อยู่เรื่อยๆ
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“หืม...อะไรเนี่ย...” ผมขมวดคิ้ว 
มีคอมเมนต์ล่ำสุดที่แสดงควำมคิดเห็นซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องกับ

เนื้อหำของผมเลย
‘อ่ำนเรื่องนี้ทีไรก็นึกถึงพี่เฟิสต์ QU เลยอะ’
มีหลำยคนมำเมนต์ตอบควำมคิดเห็นนี้ด้วย
‘+1 ภำพตัวละครบนปกหนังสือก็อิมเมจคล้ำยพี่เฟิสต์ด้วย’
‘พ่ีเฟิสต์ ไตรเทพ ที่เป็นทั้งคิวต์บอยเซ็กซี่บอยของมหำ’ลัย 

QU ใช่มั้ย พระเอกเรื่องนี้ก็ชื่อเฟิสต์เหมือนกัน’
‘จรงิ บำงทคี�ำพดูของเฟิสต์ในเรือ่งกท็�ำให้นกึถงึพีเ่ฟิสต์ตวัจรงิ

เลยนะ’
‘ใช่ๆ แครักเตอร์หลำยอย่ำงก็คล้ำยกันด้วย’
ผมอ่ำนคอมเมนต์ที่มำพูดถึงเฟิสต์อีกคนที่ไม่ใช่พระเอกใน

นิยำยผม
เฟิสต์คนนั้นคงจะเป็นเน็ตไอดอล หรือเด็กมหำ’ลัยหน้ำตำดี

สักคน
ผมรู้อยู่แก่ ใจว่ำเฟิสต์ฮีโรมำจำกจินตนำกำรของผมเอง ผม 

ไม่ได้เอำชวีติใครมำเขยีน และผมกไ็ม่รูจ้กัเฟิสต์ไตรเทพจำกมหำ’ลัย 
QU คนนั้นด้วย

ผมจึงปล่อยผ่ำนและไม่ได้สนใจ
ทว่ำผมไม่เคยรู้เลยว่ำ เฟิสต์ฮีโรในนิยำยของผมกับเฟิสต์

จริงๆ คนนั้น...
...มบีำงอย่ำงทีเ่ชือ่มหำกนัอยู ่และเป็นมำกกว่ำแค่ตวัหนงัสอื

-
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ชีวิตจริงที่ไม่ใช่ฮีโร

“เพราะโลกใบนี้นับวันยิ่งเลวร้าย 
ถึงต้องมี First Hero”

‘เฟิสต์’ จาก High School Hero

ผมมองหน้าจอมือถือที่มีสายเรียกเข้าขัดจังหวะผมซึ่ง
ก�ำลังนั่งดูหนังที่หอ ผมกลืนน�้ำลำยสองสำมที มือไม้สั่นไปชั่วขณะ 
ชั่งใจอยู่ว่ำจะรับหรือไม่รับดี

‘บ.ก. แพรว is calling’
ส�ำหรบักำรเป็นนกัเขยีนสงักดัส�ำนกัพมิพ์ สิง่น่ำกลัวมำกท่ีสุด

คือถูก บ.ก. ทวงต้นฉบับ
“ฮะ...ฮำโหล...” ผมรับสำยเสียงสั่นเล็กน้อย
แต่ผมเพิ่งส่งต้นฉบับ หรือ High School Hero เล่มที่ 2 ไป

เมื่อปลำยเดือนที่แล้วเองนะ บ.ก. จะทวงเล่มต่อไปแล้วเหรอ
นั่นท�ำให้ผมใจคอไม่ดีเลย สมองเริ่มคิดมำกล่วงหน้ำแล้ว  

ถ้ำผมจะต้องโต้รุ่งโดดเรียนมำปั่นนิยำย จะเขียนทันเดดไลน์หรือ
เปล่ำน้อ

“(น้องโม~!)” 
ทว่ำน�้ำเสียงของ บ.ก. แพรวกลับดูสดใส ไม่เคร่งขรึมเหมือน

เวลำทวงงำน ท�ำให้ผมถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก
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ถ้ำไม ่ใช่ทวงต้นฉบับก็แล้วไป
“(พี่มีข่ำวดีสองเรื่องจะมำแจ้งจ้ำ น้องโมอยำกฟังเรื่องไหน

ก่อนดี)” บ.ก. แพรวถำม 
“อะ...เอ่อ เรื่องไหนก็ได้ครับ” ผมไม่รู้ว่ำข่ำวดีสองเรื่องของ 

บ.ก. แพรวมันต่ำงกันตรงไหนนี่
“(โอเค อย่ำงแรกเลยน้ำ HSH เล่ม 1 ได้รีพรินต์รอบที่สำม

แล้วน้ำ อ้อๆ แล้วเรื่อง GO เล่มจบ หลังจำกวำงแผงมำหลำยเดือน
ก็ได้รีพรินต์แล้วจ้ำ ยินดีด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวถ้ำฉบับรีพรินต์วำงแผง 
เมื่อไหร่ ส�ำนักพิมพ์จะโอนเงินให้เนอะ ฝ่ำยกำรเงินจะส่งอีเมลไป
แจ้งอีกทีจ้ำ)”

“ขะ...ขอบคุณมำกครับ” ผมรีบตอบทันที นี่เป็นข่ำวดีจริงๆ 
ด้วย และผมต้องจ่ำยค่ำเทอมกับค่ำหอเร็วๆ นี้ด้วย

HSH เป็นนิยำยเรื่องล่ำสุดที่ผมแต่ง ตีพิมพ์เล่มที่ 1 ออกมำ
ได้แล้ว แต่กระแสตอบรับดีมำกๆ คงเป็นเพรำะพระเอกแบบเฟิสต์ 
ฮโีรเป็นทีน่ยิม และใช้เซตตงิปัจจบุนั ซึง่อ่ำนง่ำยย่อยง่ำย แถมเหมำะ
กับวัยจูนิเบียวซ่ึงเป็นวัยเด็กโต แต่ยังจินตนำกำรว่ำตัวเองเป็น 
ฮีโร่บ้ำง เจ้ำแห่งควำมมืดบ้ำง แฟนๆ ของเรื่องนี้ส่วนใหญ่มักเป็น
เด็กผู้ชำยที่มีควำมฝันอยำกเป็นฮีโรเหมือนกัน

ส่วน GO ย่อมำจำก Genesis Online เป็นเรือ่งก่อนหน้ำทีผ่ม
จะแต่งเฟิสต์ เป็นแนวเกมออนไลน์ตำมกระแส ซึง่ก็ได้รบัควำมนิยม
ไม่แพ้กัน เพรำะพระเอกเรื่องนี้โคตรเก่งและเทพมำก

“(ส่วนข่ำวดี๊ดีอีกเรื่องนึงนะจ๊ะ)” บ.ก. แพรวเอ่ยต่อ ส่วนผม 
ก็รอฟัง เรื่องพิมพ์ซ�้ำนี่เป็นข่ำวดีสุดๆ แล้วนะ จะมีข่ำวดีอีกเรื่อง 
ด้วยเหรอ

“(น้องโมจะได้ไปแจกลำยเซ็นงำนสัปดำห์หนังสือด้วยจ้ำ)”
“หะ...หำำำ!” ผมร้องลั่น นี่มันข่ำวดีตรงไหน
“พี่แพรวครับ คะ...คือ ผมไม่อยำกไป”
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“(ไม่ได้น้ำ พี่ส่งชื่อน้องโมไปแล้ว และแอดมินก็โพสต์ตำรำง
แจกลำยเซ็นลงเพจส�ำนักพิมพ์แล้วด้วย มีแฟนๆ อยำกเจอน้องโม
เยอะแยะเลยน้ำ)”

โอ๊ย นี่ละครับที่ผมเครียด
ผมอยู่กับส�ำนักพิมพ์นี้มำตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมได้ตีพิมพ์ แต ่

ไม่เคยไปแจกลำยเซ็นเลยสักครั้ง
บ.ก. แพรวเป็นบรรณำธิกำรให้ผมตั้งแต่แรกเลย คือผมเคย

เขียนมำหลำยเรื่องแล้วละครับ แต่เรื่องแรกที่ผ่ำนพิจำรณำคือ God 
Academy แนวโรงเรียนเวทมนตร์เทพเจ้ำ ตอนนั้นประสบกำรณ์ผม
ยงัน้อย เรือ่งนัน้กเ็ขยีนไม่ค่อยดเีท่ำไหร่ คนอ่ำนแรกเริม่ไม่มเีลย แต่
พอมีนักอ่ำนคนแรกเข้ำมำ ก็เริ่มมีคนอ่ำนอื่นๆ ตำมกันเข้ำมำบ้ำง 
แต่ก็ถือว่ำคนอ่ำนน้อยมำกอยู่ดีเมื่อเทียบกับเรื่องที่ดัง

เหมือน บ.ก. แพรวเห็นแววบำงอย่ำงในตัวผมก็เลยให้ผ่ำน 
ในขณะที่ บ.ก. คนอื่นปัดตกหมด บ.ก. แพรวจึงได้มำเป็น บ.ก.  
ของผม โดยเรื่องนั้นก็ผ่ำนพิจำรณำมำได้อย่ำงหวุดหวิด

แต่พอผมเริ่มเขียนเรื่องต่อไป Genesis Online รวมถึง High 
School Hero สองเรื่องนี้ฝีมือกำรเขียนของผมพัฒนำขึ้นเยอะจำก
ค�ำวจิำรณ์ของพีแ่พรวในเรือ่งก่อน บ.ก. แพรวจงึรบีมำขอจองตัง้แต่
ลงไปไม่กี่ตอน ผมก็เลยตีพิมพ์กับที่นี่ที่เดียว

นั่นแหละครับ บ.ก. แพรวก็พยำยำมตื๊อให้ผมไปแจกลำยเซ็น
ตั้งแต่แรกแล้ว เกล้ียกล่อมสำรพัดวิธี แต่ไม่เคยส�ำเร็จ มำครำวน้ี
สงสัย บ.ก. แพรวเลยมัดมือชกซะเลย

“พี่เคยเห็นผมตัวจริงแล้วนิครับ ผมไม่ได้เป็นฮีโรหล่อเท่
อัจฉริยะแบบเฟิสต์ หรือเป็นพระเอกมำดแมนโชว์เมพแบบอลัน 
นะครับ”

เหตุผลหลักที่ผมไม่เคยไปแจกลำยเซ็น เพรำะผมไม่อยำกให้
นักอ่ำนเห็นตัวจริงผม
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ผมกลัวพวกเขำจะผิดหวัง เพรำะผมเขียนพระเอกเท่มำกทุก
เรื่อง แต่ตัวผมจริงๆ นั้นไม่ได้เท่เหมือนพระเอกเลย

“(ไม่ต้องห่วงจ้ะ พี่มีชุดคอสเพลย์หน้ำกำกอสูรอยู่ เดี๋ยวให้
น้องโมยืมใส่ได้)” บ.ก. แพรวพูดเหมือนเป็นเรื่องชิลชิล

หน้ำกำกอสรูเป็นเสือ้เกรำะแรร์ไอเทม็ Lv.999 ทีอ่ลนัพระเอก
ของเรื่อง GO ใส่ตอนสู้กับลำสต์บอส บ.ก. แพรวอ่ำนแล้วกรี๊ดมำก 
เลยลงทุนไปตัดชุดคอสเพลย์มำใส่เล่น

ข้อดีของชุดนี้คือมันคลุมหมดทั้งตัว ไม่มีใครเห็นใบหน้ำหรือ
รูปร่ำงจริงๆ ของผู้ใส่แน่นอน

“(มำเถอะน้ำน้องโม บูทเรำมีขนมมีน�้ำอร่อยๆ ด้วยนะ แถม
นักเขียนท่ีมำแจกลำยเซ็นก็เลือกหนังสือในเครือเรื่องไหนกลับบ้ำน
ไปได้ 5 เล่มเลยน้อ)”

บ.ก. แพรวพยำยำมกล่อมผมด้วยขนมและหนังสือฟรี
ซึ่ง...ก็น่ำสนอยู่หรอกมั้ง
แต่เหตุผลหลักที่ผมยอมไปน่ะเหรอ เพรำะ...พอมีหน้ำกำก

อสูร ผมก็รู้สึกว่ำผมไม่ควรต้องกลัวแล้ว
สู้ตำยโมเมนตัม!

งานสัปดาห์หนังสือเป็นงานที่ผมมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบ่ือ 
กำรได้อยู่ท่ำมกลำงกองหนังสือ บรรยำกำศที่เต็มไปด้วยคนรัก
หนังสือ ไม่มีอะไรที่มีควำมสุขไปมำกกว่ำนี้แล้ว คงเหมือนกับคนที่
ชอบกินขนมแล้วมำอยู่ในเมืองที่มีแต่ขนมอร่อยเต็มไปหมด พอผม
เข้ำมำที่นี่ ผมสำมำรถเดินคนเดียวได้ตั้งแต่เปิดงำนยันปิดงำน มำ
ทุกวันก็ยังได้เลย

ปกติผมมักจะมำในฐำนะนักอ่ำน เลือกซื้อหนังสือหอบหิ้ว
กลบัไปจนเตม็มอื ทีบ้่ำนกแ็ทบไม่มทีีเ่กบ็ แถมท่ีซือ้ไปก็ดองตัง้เยอะ
แยะ แต่ก็มีควำมสุขทุกครั้งที่ได้ซื้อนี่นำ



~ First Moment แรกพบในนิยาย ~

20

แต่งำนครั้งนี้ผมมำในฐำนะนักเขียน มันให้ควำมรู้สึกกังวล
อย่ำงบอกไม่ถูก

ผมยนืขำสัน่อยูห่น้ำบูทส�ำนกัพมิพ์เครอืปักษำ ส�ำนักพิมพ์ของ 
ผมเป็นเครือใหญ่ที่มีหลำยหมวด หมวดแฟนตำซีเรียกส�ำนักพิมพ์ 
ฟินิกส์ หมวดรักเรียกส�ำนักพิมพ์วิหค หมวดทั่วไปเรียกส�ำนักพิมพ์
อินทรี และหมวดล่ำสุดที่เพิ่งเปิดเรียกส�ำนักพิมพ์เปกำซัส

“สวัสดีจ้ำ สนใจหนังสือเล่มไหน สอบถำมได้เลยนะคะ” มี
พนกังำนขำยประจ�ำบูทเข้ำมำคยุกบัผม คงเห็นผมยืนด้อมๆ มองๆ 
อยู่หน้ำบูทพักใหญ่แล้ว

“อะ...เอ่อ คือ ผมเป็นนักเขียนครับ” เนื่องจำกผมมำแจก 
ลำยเซ็นครั้งแรก เลยไม่รู้ว่ำต้องท�ำอย่ำงไรบ้ำง

“อ๋อ นกัเขียน...” พนกังำนยิม้ให้ผมอย่ำงเป็นมติร ก่อนตะโกน
บอกพี่ข้ำงในบูท

“พี่ น้องนักเขียนมำแล้ว” 
“พำน้องเข้ำบูทเลยจ้ำ” พีท่ีค่ำดว่ำเป็นคนดแูลบทูตะโกนตอบ
พอผมเข้ำไปอยู่ในบูท ผมก็ได้เห็นสภำพที่แตกต่ำงจำกนอก

บูท ด้ำนในเต็มไปด้วยห่อหนังสือที่เตรียมมำสต๊อก และพนักงำน
ทุกคนก�ำลังวุ่นวำยกับกำรขำย เก็บเงิน และจัดหนังสือ

“มำจ้ำ น้องมำยนืตรงนีเ้ลยนะจ๊ะ” พีค่นหนึง่พำผมไปยืนใกล้
กับพนักงำนขำยที่ก�ำลังท�ำงำนอยู่

“เดีย๋วขอถ่ำยรปูก่อน อ้ะ หยบิหนงัสอืของน้องขึน้มำเลยจ้ำ” 
พี่คนนั้นหยิบมือถือเตรียมถ่ำยรูป

“เอ่อ...” ผมไม่รู้จะบอกยังไงว่ำผมไม่สะดวกเปิดเผยหน้ำตำ 
แต่พอมองหำหนงัสือทีว่ำงอยูต่รงหน้ำ ท�ำไมไม่เหน็มเีรือ่งท่ีผมแต่ง
เลยล่ะ

ผมมำผิดบูทหรือเปล่ำ ก็ไม่นะ นี่บูทส�ำนักพิมพ์เครือปักษำ
ถูกแล้วนิ
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ผมกวำดตำมองหนังสือที่วำงขำยเรียงรำย ท�ำไมถึงมีปกรูป
ผู้ชำยคู่กัน แบบ...เหมือนคู่รักกัน

“น้องนำมปำกกำ ‘ผมเป็นหนุ่มวำย’ เจ้ำของเรื่อง แมนๆ  
ขึ้นเตียงกัน ใช่มั้ยคะ” พี่เขำคงเห็นผมเอำแต่ยืนบื้อก็เลยส่งหนังสือ
ให้ผม

“หะ...หำ” ผมเบิกตำโต ท�ำไม...ชื่อเรื่องถึงได้ดูเบิกโลกทัศน์
ขนำดนี้

ยิ่งเห็นปกหนังสือที่พี่เขำส่งมำให้ผม แมนๆ ขึ้นเตียงกัน รูป
ผู้ชำยสองคนก�ำลังนอนกอดก่ำยกันบนเตียง ผมก็ช็อก อึ้งตำค้ำง
เป็นรูปปั้นทันที

ผมไม่เคยมีประสบกำรณ์เรื่องควำมรัก ปกติก็ดูแต่อะนิเมะ
โชเน็น

พอมำเห็นรูปปกผู้ชำยแมนๆ กล้ำมโตๆ บึ้กๆ นอนกอดกัน
บนเตียงแล้ว...

มันรู้สึก...ไม่ชินตำอย่ำงแรง
“อ้ำว น้องโม มำท�ำอะไรตรงหมวดนยิำยวำย” เสยีง บ.ก. แพรว

ดังขึ้น จำกที่เคยเป็นเสียงนรกกลับเหมือนเสียงสวรรค์ในตอนนี้
“พะ...พี่แพรว” เป็นครั้งแรกที่ผมดีใจมำกที่ได้เจอ บ.ก. สุด

โหดของผม
“นี่เธอ พำน้องโมมำโซนวำยท�ำไม เขำเป็นนักเขียนแฟนตำซี

นู่น” บ.ก. แพรวพูดกับพี่คนที่พำผมมำ
“เอ๋ นักเขียนแฟนตำซีเหรอ” พี่คนนั้นมองผมตำปริบๆ
“ใช่แล้วจ้ำ นีค่อืน้องโม โมเมนตมั นกัเขียนเบสต์เซลเลอร์ของ

ส�ำนักพิมพ์เรำไง” บ.ก. แพรวภูมิใจน�ำเสนอผมสุดๆ 
“หำ!” พี่หลำยคนในบูทมองผมด้วยสำยตำที่ไม่อยำกจะเชื่อ
“เดี๋ยวๆ นะ โมเมนตัมที่เขียนพระเอกโคตรเท่ โคตรแมน 

โคตรเก่ง แบบโคตรจะเสะเมะอะนะ แต่ท�ำไมน้องนักเขียนถึงได ้
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ตัวเล็กมุ้งมิ้งหุ่นบ๊ำงบำง เป็นอุเคะในอุดมคติขนำดเนี้ย”
ผมได้แต่กะพริบตำถี่ๆ เมื่อได้ยินพวกพี่เขำพูดกัน
“จริงด้วย ตอนแรกเลยเข้ำใจผิดว่ำเขียนนิยำยวำย ไม่คิดว่ำ

จะเขียนแฟนตำซี”
ผมฟังแล้วแทบสะดดุเท้ำตัวเอง นีผ่ม...ดไูม่แมนขนำดนัน้เลย

เหรอ
“มำๆ น้องโม นี่ชุดคอสเพลย์หน้ำกำกอสูรนะ น้องสวมทับ

ได้เลย ถ้ำพร้อมแล้วก็มำประจ�ำตรงโซนแจกลำยเซ็นนะจ๊ะ”
“โอเคครับ” แล้วผมก็รับชุดมำ 
อย่ำงน้อยถ้ำใส่ชุดคอสเพลย์นี้ ผมคงไม่โดนเข้ำใจผิดหำว่ำ

เขียนแนววำยแล้วใช่มั้ย

ชุดหน้ากากอสูรเป็นชุดที่ผสมระหว่างอัศวินกับยมทูต  
ชุดเกรำะสีด�ำ สวมทับด้วยหน้ำกำกปีศำจ พอมองกระจกแล้วผมดู
หุ่นล�่ำขึ้นกว่ำตัวจริงเยอะเลย

“น้องมำแล้ว โอ้โห แบบนี้ละถึงจะสมเป็นโมเมนตัม” พี่ๆ 
หลำยคนในบูทพำกันสนใจชุดที่ผมใส่

“มำๆ เดี๋ยวถ่ำยรูปลงเพจเลย”
จำกนั้นผมก็โดนบังคับให้ถือหนังสือนิยำยตัวเองแล้วถ่ำยรูป 

มีป้ำยนำมปำกกำ Momentum ติดที่เสื้อ พอผมอยู ่ในชุดหน้ำกำก 
ผมค่อยรู้สึกสบำยใจกับกำรออกที่สำธำรณะมำกขึ้น

“นักเขียนมำแล้วจ้ำ โมเมนตัม เจ้ำของเรื่อง HSH ไฮสกูลฮีโร 
เฟิสต์ พระเอกสุดฮอต หนังสือเรื่อง Genesis Online กับ God 
Academy ก็มีขำยจ้ำ ซื้อหนังสือแล้วอย่ำลืมมำให้นักเขียนเซ็นกัน
นะจ๊ะ”

พี่คนที่เสียงดังที่สุดในบูทตะโกนเรียกลูกค้ำ ท�ำให้มีนักอ่ำน
หลำยคนหนัมำสนใจ เดก็ๆ หลำยคนพอเห็นผมในชดุหน้ำกำกอสรู
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ก็ดูตื่นเต้นกันมำก หยิบมือถือขึ้นมำถ่ำยรูปกันใหญ่ หลำยคนก็ซื้อ
หนังสือมำต่อคิวให้ผมเซ็น โดยมี บ.ก. แพรวช่วยแกะซีลหนังสืออยู่
ข้ำงๆ 

“น้องชื่ออะไรคะ เดี๋ยวโมเมนตัมจะเซ็นชื่อน้องให้ด้วยจ้ำ” 
บ.ก. แพรวถำมนักอ่ำน

“ผมอยำกเป็นเฟิสต์ครับ พี่เซ็นชื่อให้ผมเป็นเฟิสต์ที” น้อง 
นักอ่ำนตอบ

ผมก็พยักหน้ำเบำๆ ผมเชื่อว่ำนักอ่ำนหลำยคนที่อ่ำน HSH 
กฝั็นอยำกจะเป็นฮโีรแบบเฟิสต์กนัทัง้นัน้ ผมเองก็ยังอยำกเป็นแบบ
เฟิสต์บ้ำงเลย

ผมเขียนลงบนปกรองนิยำยว่ำ ‘To : First’ แล้วก็เซ็นลำยเซ็น
ผมไม่เคยคิดลำยเซ็นตัวเองหรอก เพรำะผมไม่เคยคำดคิด 

มำก่อนว่ำต้องมำแจกลำยเซ็น แต่ผมเคยคิดลำยเซ็นของเฟิสต์ไว้
เล่นๆ แล้วไม่ได้บอกใคร ผมเลยถอืโอกำสเอำลำยเซน็ของเฟิสต์มำ
เป็นลำยเซ็นของตัวเอง

พอเซ็นเสร็จ ผมก็ส่งหนังสือคืนให้น้อง
“ผมชอบนยิำยทีพ่ีแ่ต่งมำก สนกุโคตร พระเอกเท่มำกด้วย”
“เอ่อ ขอบคุณครับ” ผมเผลอยิ้มอย่ำงดีใจ ได้คุยกับนักอ่ำน 

ไม่คิดว่ำจะรู้สึกดีขนำดนี้
“น้องชื่ออะไรคะ” บ.ก. แพรวช่วยท�ำหน้ำที่ต่อ
“ผมชือ่เฟิสต์ด้วยได้มัย้ครบั” พอนกัอ่ำนคนต่อไปเหน็คนแรก

ได้ชื่อเฟิสต์ หลำยคนก็อยำกได้ชื่อนี้ตำมด้วย
ผมก็เซ็นแล้วก็ส่งคืนให้เหมือนเคย นักอ่ำนบำงคนก็ไม่พูด

อะไร บำงคนก็ชื่นชมนิยำยผม ให้ก�ำลังใจผม ท�ำให้ผมรู้สึกดีมำกๆ 
บ.ก. แพรวกระซิบบอกให้ผมอย่ำมัวแต่ตื่นเต้น ให้พูดขอบคุณ 
คนอ่ำนที่มำอุดหนุนด้วย

พอถึงคนต่อไป ผมเห็นแล้วรู้สึกสะดุดตำ เพรำะนักอ่ำนที่
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ผ่ำนๆ มำเป็นเด็กนักเรียนมัธยมเกือบทั้งหมด แต่นักอ่ำนคนน้ี
เหมือนเป็นนิสิตมหำ’ลัย รูปร่ำงสูงโปร่ง เสื้อผ้ำหน้ำผมดูดีมำกๆ 
เหมอืนเป็นมอเดลนติยสำรเลย แต่เขำกลับคำดมำสก์ปิดปำกไว้ ผม
จึงไม่สำมำรถเห็นใบหน้ำของเขำได้ชัดเจน

ตอนแรกผมนึกสงสัยว่ำท�ำไมต้องคำดผ้ำปิดปำก แต่พอคิด 
อีกที อ๋อ ช่วงนี้กรุงเทพฯ มีปัญหำฝุ่น PM 2.5 ในอำกำศ คนใช้ผ้ำ
ปิดปำกก็เป็นเรื่องปกติ

นอกจำกผมมองส�ำรวจเขำแล้ว เขำก็มองส�ำรวจผมเช่นกัน  
คงติดใจชุดหน้ำกำกอสูรละมั้ง

“น้องชื่ออะไรคะ” บ.ก. แพรวยังท�ำหน้ำที่เหมือนเดิม “โห ให้
เซ็นหมดนี่เลยใช่มั้ยเนี่ย”

ผมมองหนงัสอืทีพ่ีแ่พรวก�ำลงัแกะซลี นกัอ่ำนตวัสงูคนนีเ้หมำ
ทุกเรื่องของผมเลย

“เฟิสต์” เขำตอบสั้นๆ 
ผมพยักหน้ำ ไม่ว่ำใครก็อยำกได้ชื่อเฟิสต์ อยำกเป็นเฟิสต์ 

ฮีโรกันทั้งนั้น
ผมจึงเซ็นให้เขำเหมือนนักอ่ำนคนอื่น แต่เพรำะมีหลำยเล่ม

เลยเซ็นนำนหน่อย ส่วนพี่แพรวที่ก�ำลังแกะซีล จู่ๆ ก็ถำมนักอ่ำน 
คนนั้น

“เอ่อ น้องหยิบ HSH มำเกินรึเปล่ำคะ มีเล่ม 1 กับ เล่ม 2 
อย่ำงละสองเล่มเลย” 

“ถูกแล้วครับ” นักอ่ำนคนนั้นตอบ “เล่มนึงไว้อ่ำน อีกเล่มไว้
เก็บ”

เอ่อ...
ผมฟังแล้วอึ้งๆ แต่ก็ดีใจแฮะ ท่ำทำงนักอ่ำนตัวสูงคนนี้จะรัก

หนังสือมำก ผมเองก็เป็นนะ บำงเรื่องที่ชอบมำกก็ไม่ค่อยกล้ำหยิบ
มำอ่ำน เพรำะกลัวหนังสือเยิน
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“ขอบคุณครับ” พอเซ็นเสร็จแล้ว ผมกับ บ.ก. แพรวก็ช่วยกัน
จัดหนังสือใส่ถุงส่งคืนกลับให้เขำ

พอนักอ่ำนตัวสูงได้รับหนังสือคืน เขำท�ำท่ำเหมือนอยำกพูด
อะไรกับผม แต่สุดท้ำยก็ออกไปโดยไม่ได้พูดอะไร แต่ระหว่ำงที่ผม
รอพี่แพรวแกะซีลหนังสือให้คนต่อไป ผมก็อดสังเกตเขำต่อไม่ได้

อำจเป็นเพรำะนักอ่ำนตัวสูงคนนี้มีรังสีควำมเป็นหนอน
หนังสือ ผมจึงอยำกรู้ว่ำเขำไปซ้ือหนังสือที่บูทไหนต่อ แฟนนิยำย
ผมอ่ำนหนังสือแนวไหนบ้ำงนะ

ผมเห็นนักอ่ำนตัวสูงเดินไปหำเพื่อนเขำอีกคนซึ่งยืนรออยู่ 
ไม่ไกลจำกบทู คนคนนีก้ตั็วสูงและดดูไีม่แพ้กนั แต่สวมมำสก์ปิดปำก

“โอ๊ย ซื้ออีกแล้วเหรอมึง ครั้งหน้ำมึงต้องเรียกไอ้นทีมำช่วย
ถือด้วยนะเว้ย แม่งไม่แฟร์กับกู” 

เพื่อนเขำบ่น ผมฟังไม่ถนัด แต่ก็พอเดำได้นิดหน่อยว่ำพูด
อะไรกันบ้ำง

“มันไม่ว่ำง” นักอ่ำนตัวสูงไม่รู้สึกเหน่ือยท่ีต้องถือหนังสือ
เยอะๆ เหมือนเพื่อนเขำ

“เฮ้อ แล้วนี่มึงต้องไปขึ้นเวทีปะ มึงมัวแต่มำขอลำยเซ็นเนี่ย 
เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกนะเว้ย”

จำกนั้นทั้งสองคนก็เดินไปที่อื่น ผมเลยละควำมสนใจ กลับ
มำเซ็นหนังสือต่อ 

ผมเซ็นหนังสือไปได้นำนพอสมควร จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงพี่ๆ ใน
บูทกรี๊ดกร๊ำดกัน

“เฮ้ย เฟิสต์ ไตรเทพ QU มำขึ้นเวทีที่งำนนี้ด้วยแหละ”
“กรี๊ดดด! จริงเหรอ ไหนๆ ดูหน่อย”
“นีไ่ง เพจงำนเขำไลฟ์สดอยู ่เฟิสต์เป็นไอดอลนักอ่ำนน่ีนำ คง

เชิญมำช่วยโพรโมตแหละ”
“โอ้ย อยำกไปดูบ้ำง จะม ีใครเฝ้ำบูทได้มั้ยเนี่ย” 
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“ไหนดูสิ โห คนเยอะมำก” แม้แต่ บ.ก. แพรวก็ยังสนใจ ผม
เห็นทุกคนเข้ำไปมุงดูโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้ว

“เฮ้ยยย เดีย๋วนะ” บ.ก. แพรวขมวดคิว้แล้วหนัมำมองหน้ำผม
“น้องโม เมื่อกี้นี้นักอ่ำนตัวสูงๆ คนที่เหมำทุกเรื่องอะ เขำใส่

เสื้อแขนยำวสีฟ้ำ กำงเกงยีนขำเดฟสีเข้มใช่หรือเปล่ำ”
ผมครุ่นคิดสักพัก นักอ่ำนมำขอลำยเซ็นหลำยคน ผมจ�ำว่ำ

ใครแต่งตัวยังไงไม่ได้หรอก แต่คนนั้นเขำสะดุดตำจริงๆ 
“ผมคิดว่ำใช่นะครับ” ผมตอบ
“เฮ้ย เมื่อกี้เฟิสต์มำที่บูท! เขำอ่ำนนิยำยน้องโมด้วย!” บ.ก. 

แพรวแทบจะกรี๊ดลั่น และท�ำพี่คนอื่นในบูทกรี๊ดตำมไปด้วย
“จริงดิ ท�ำไมไม่สังเกตเลย”
“จริงนะ เฟิสต์คำดมำสก์ ฉันก็ว่ำท�ำไมทรงผมกับแววตำดู

คุ้นๆ พอเห็นในไลฟ์ก็จ�ำได้เลยอะ” บ.ก. แพรวว่ำ
“โอ้ย พลำด เสียดำยอะ” พีห่ลำยคนในบูทท�ำหน้ำเซง็กนัหมด
ตอนนีอ้ำจมีผมแค่คนเดยีวทีไ่ม่รูเ้รือ่งว่ำใครคอืเฟิสต์ ผมรูจั้ก

แต่เฟิสต์ฮีโร พระเอกในนิยำยของผม ผมจึงกระซิบถำมพี่แพรว
“พี่แพรว เฟิสต์คือใครเหรอครับ” 
“น้องโมไม่รู้จักไตรเทพ มหำ’ลัย QU เหรอ” บ.ก. แพรวท�ำ

หน้ำสงสัย
ผมครุ่นคิด ผมรู้จักมหำวิทยำลัย QU ที่ติดท็อปของประเทศ

เท่ำนั้น
บ.ก. แพรวคงเห็นผมท�ำหน้ำงงก็เลยอธิบำยให้ฟัง
“เฟิสต์เป็นทั้งคิวต์บอยและเซ็กซี่บอยที่ฮอตมำกๆ ของ  

ม. QU แถมเป็นเพื่อนสนิทกับนที ยูนิสตำร์ด้วยนะ เขำเรียกกลุ่มนี้
ไตรเทพ มีนที ตั้ม แล้วก็เฟิสต์ เป็นแก๊งหนุ่มหล่อขั้นเทพของ
มหำ’ลัย”

“อ๋อ” ผมพยักหน้ำเบำๆ พอได้ยินค�ำว่ำยูนิสตำร์ก็พอคุ้นอยู่
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บ้ำง เพรำะผมอัปนิยำยลงเว็บตลอด บำงทีก็เห็นแฟนฟิกยูนิสตำร์
ข้ึนบนอนัดับทอ็ปของนยิำย ยนูสิตำร์เป็นกลุม่ไอดอลเดอืนมหำ’ลยั
ระดับประเทศ ซึ่งออกโฆษณำทุกที่เต็มไปหมด

“ป้ะ น้องโม ไม่รู้จักใช่มั้ย พี่จะพำไปดูเอง” บ.ก. แพรวท�ำท่ำ
จะลำกผมไป

“เดี๋ยวสิครับ แล้วแจกลำยเซ็นล่ะครับ”
“ไม่เป็นไร ถือโอกำสเดินทัวร์โพรโมตบูทไง” 
บ.ก. แพรวหยิบป้ำยโฆษณำบูท แล้วให้ผมถือหนังสือติดมือ

ไปด้วย มีพี่หลำยคนจำกในบูทที่อยำกตำมไปดูด้วยเหมือนกัน แต่
ก็ไปหมดไม่ได้ เพรำะต้องมีคนเฝ้ำบูท

จำกนัน้ บ.ก. แพรวกพ็ำผมเดนิโพรโมตสกัพัก แล้วไปตรงเวที
ส่วนกลำงของงำน

มีคนมำมุงดูกันเยอะมำกจนน่ำตกใจ งำนหนังสือปกติคนก็
เยอะอยูแ่ล้ว แต่พอบนเวทมีกีจิกรรม คนกเ็ยอะเป็นพเิศษ และเฟิสต์
ที่พวกพี่เขำกรี๊ดกร๊ำดก็เหมือนจะมีแฟนคลับด้วย

“นัน่ไง เฟิสต์ก�ำลงัให้สมัภำษณ์อยูบ่นเวที” บ.ก. แพรวชีอ้ย่ำง
ตื่นเต้น

คงเป็นเพรำะผมตัวเตี้ยเลยโดนคนข้ำงหน้ำบัง แถมยังใส่ชุด
หน้ำกำกอสูรก็เลยยืนมองไม่ค่อยถนัด ผมจึงปลีกตัวไปหำท่ีว่ำง
ไกลๆ เพื่อจะได้มองเห็น

“น้องเฟิสต์เป็นนักอ่ำนตัวยงที่ได้รับฉำยำว่ำ เจ้ำชำยหนอน
หนังสือ มีหนังสืออะไรที่อยำกจะแนะน�ำเป็นพิเศษมั้ยครับ”

ระหว่ำงหำที่ยืนดู ผมก็ได้ยินเสียงสัมภำษณ์ออกล�ำโพง
“ตอนนี้ผมก�ำลังอ่ำนเรื่องนี้อยู่ครับ ดูเผินๆ เหมือนเป็นแนว

ซูเปอร์ฮีโรทั่วไป แต่ไอเดียอำวุธน่ำสนใจมำก พระเอกเป็นเด็ก
นักเรียนมัธยมปลำย แต่เป็นอัจฉริยะนักประดิษฐ์คิดค้นอำวุธ
อำนุภำพสูงใช้ต่อกรกับผู้ร้ำย ซ่ึงดัดแปลงจำกอุปกรณ์กำรเรียน  
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เนื้อเรื่องสนุกทุกตอนครับ”
“อ๋อ High School Hero นั่นเอง”
เอ๊ะ...ผมสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินชื่อนิยำยตัวเอง
“ครับ ตอนนี้ออกมำสองเล่มแล้ว ผมก�ำลังรออ่ำนเล่มต่อไป

อยู่”
เอำแหละ ผมเจอขั้นบันไดว่ำงๆ แล้ว ผมจึงขึ้นไปเพื่อให้ 

ตัวเองอยู่มุมสูง จะได้มองเห็นบนเวทีได้ชัดเจน
“น้องเฟิสต์ช่วยบอกเหตุผลให้ฟังหน่อยได้มัย้ครบัว่ำท�ำไมถึง

ชอบนิยำยเรื่องนี้” พิธีกรเอ่ยถำม
“ครับ” ผู้ชำยคนที่ชื่อ ‘เฟิสต์’ คนนั้นพยักหน้ำ
นีม่นั...ผมเบกิตำโต เมือ่ผมได้เหน็ใบหน้ำของเขำชดัเจนแม้ว่ำ

จะอยู่ไกล
เฟิสต์คนน้ันเป็นผู้ชำยหน้ำตำหล่อเหลำคนนึง แต่น่ันไม่ใช่

ประเด็นส�ำคัญเท่ำ...
“พระเอกเรื่องนี้ชื่อว่ำเฟิสต์”
เฟิสต์คนนั้นพูดออกไมค์ ทั้งท่ำทำงกำรพูด กำรแสดงออก

ทำงสีหน้ำ ยิ่งท�ำให้ผมตกใจมำกขึ้น
“ผมรู้สึกว่ำ ‘เฟิสต์ฮีโร’ มีหลำยอย่ำงที่คล้ำยกับผมมำก จน

บำงครั้งผมอ่ำนแล้วก็เผลอเชื่อว่ำ ผมคือเฟิสต์คนนั้นจริงๆ”
ผมไม่เคยพบเจอเหตุกำรณ์เช่นนี้มำก่อนเลย
ผมแต่งนิยำยมำหลำยเรื่องและหลำยปี ทุกตัวละคร ผมมี

อิมเมจอยู่ในหัวเสมอว่ำตัวละครนี้มีลักษณะหน้ำตำและบุคลิก
ประมำณไหน

ผมอำจจะเคยเห็นภำพจำกกำร์ตูน เกม หรือภำพยนตร์ที ่
ใกล้เคียงกับอิมเมจตัวละครที่ผมแต่งอยู่

แต่ภำพตรงหน้ำผมนี้...มันน่ำเหลือเชื่อเกินไปแล้ว
เฟิสต์คนนี้...เหมือนกับเฟิสต์พระเอกของผมรำวกับฝำแฝด!
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มนัเหมอืนเกนิไป เหมอืนจนไม่น่ำเชือ่ แวบหน่ึงผมคดิไปแล้ว
ว่ำเฟิสต์ พระเอกของผมนั้นได้หลุดออกจำกนิยำย แล้วมำอยู ่
ตรงหน้ำผมจริงๆ

แต่มันจะเป็นไปได้อย่ำงไรกัน
ในเมื่อ...นี่เป็นครั้งแรกที่ผมพบกับเขำ
และผมไม่เคยรู้จักเขำมำก่อน

-
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2 
เฟิสต์ในจินตนาการ

“สุดยอดอาวุธตัดตอนนิยาย 
นั่นก็คือ ค้างลงแดง”

โม (Momentum)

หลังจากผมได้เจอเฟิสต์ในชีวิตจริง เฟิสต์คนที่เหมือน
พระเอกของผมทุกอย่ำง ผมก็รู้สึกสับสนอย่ำงมำก

ผมยังจ�ำได้ นักอ่ำนหลำยคนบอกว่ำพระเอกของผมเหมือน 
กับเฟิสต์คนนี้ ตอนนั้นผมก็ยังไม่ใส่ใจ แต่ตอนนี้ผมเข้ำใจแล้ว

“น้องโมเป็นอะไร ท�ำไมนั่งเหม่อแบบนี้” บ.ก. แพรวท�ำหน้ำ
สงสัย 

หลังจำกจบงำนแจกลำยเซ็นในงำนหนังสือ ผมชวนพ่ีแพรว
มำเลี้ยงข้ำวในฐำนะ บ.ก.  

จริงๆ ผมก็ไม่รู้ว่ำเป็นธรรมเนียมหรือเปล่ำ แต่พี่เอกซึ่งเป็น
รุน่พ่ีนกัเขียนท่ีผมเคำรพมักจะพำ บ.ก. ทีส่นทิไปเลีย้งบ่อยๆ พีเ่อก
เคยบอกผมว่ำอย่ำงน้อยก็เพื่อแสดงควำมขอบคุณที่เขำตั้งใจดูแล
ต้นฉบบัให้เรำ พีเ่อกเชือ่ว่ำถ้ำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงนกัเขยีนกบั บ.ก. 
เป็นไปด้วยดี กำรท�ำงำนร่วมกันก็จะรำบรื่นมำกขึ้น

“พีแ่พรวครับ พีแ่พรวคดิว่ำเฟิสต์พระเอกของผมกับเฟิสต์บน
เวทีคนนัน้เหมอืนกนัหรอืเปล่ำ” ผมตัดสนิใจปรกึษำพีแ่พรว อยำกรู้
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ว่ำพี่แพรวจะคิดอย่ำงไร
พีแ่พรวเป็นคนทีเ่ข้ำใจนยิำยผมอย่ำงด ีเพรำะทุกครัง้ท่ีพ่ีแพรว

ตรวจต้นฉบับก็จะหมั่นทักถำมผมเสมอ เช่น ตั้งใจจะส่ือเน้ือหำ 
แบบนี้ใช่มั้ย ประโยคนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร แม้ว่ำพี่แพรวจะมี
อ�ำนำจในกำรแก้ไขต้นฉบบัในฐำนะบรรณำธกิำร แต่พ่ีแพรวก็อยำก
ให้ออกมำตรงตำมที่นักเขียนต้องกำร นั่นจึงท�ำให้ผมทั้งนับถือและ
เชื่อใจพี่แพรวมำกที่สุด

“คือ...พี่รู้จักแต่เฟิสต์ฮีโรอะนะ” พี่แพรวหัวเรำะเบำๆ “เฟิสต์
คนนั้น นอกจำกหล่อแล้ว พี่ก็ไม่รู้จักอย่ำงอื่นเลย ฮิๆ คงต้องถำม
พี่คนอื่นแล้วมั้ง”

“อ่อ...” ผมได้แต่พยกัหน้ำอย่ำงจ�ำนนขณะม้วนเส้นสปำเกตตี
ในจำน

“แต่พี่ก็คิดว่ำนะ...” พี่แพรวพูดต่อ “ถ้ำเอำเฟิสต์คนนั้นเป็น
อมิเมจเฟิสต์ฮโีร มนักไ็ด้อยูน่ะ มหีลำยอย่ำงทีต่รงแครกัเตอร์สดุๆ”

โห ขนำดพี่แพรวก็ยังเห็นด้วยเลย ผมอดคิดไม่ได้
“แต่พูดถึงเรื่องนี้ พี่ดีใจมำกเลยนะ นึกไม่ถึงว่ำเฟิสต์ ไตรเทพ 

จะเป็นแฟนหนังสือน้องโมด้วย อีกหน่อยน่ำจะตกแฟนคลับสำวๆ 
ได้บ้ำงนะเนี่ย” บ.ก. แพรวท�ำหน้ำเฝ้ำฝัน คงอยำกให้นิยำยผมขำย
ได้เยอะๆ

“แต่ผมว่ำกลุ่มคนอ่ำนผมมักเป็นเด็กผู้ชำยมัธยมนะครับ” 
ไม่รูว่้ำดบัฝันพีแ่พรวหรอืเปล่ำ นยิำยของผมไม่ค่อยมคีนอ่ำน

ผู้หญิงเท่ำไหร่ นักอ่ำนผู้หญิงที่เข้ำมำก็มักเป็นผู้หญิงที่ชอบกำร์ตูน
โชเน็นหรือชอบเล่นเกมแนวแอกชัน แต่ผู้หญิงประเภทแฟนคลับ 
ไอดอลน่ะเหรอ...อืม ผมคิดว่ำน่ำจะน้อยมำกๆ

“เออ ใช่ น้องโม พี่มีเรื่องอยำกจะขอร้องละ” พี่แพรวท�ำหน้ำ
เหมือนเพิ่งนึกบำงอย่ำงขึ้นมำได้

“อะไรเหรอครับ” ผมมองพี่แพรวตำปริบๆ 
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“น้องโมช่วยท�ำให้ HSH ขึ้นท็อปอันดับ 1 ได้มั้ย” 
ค�ำขอของพี่แพรวท�ำให้ผมชะงักไป
นิยำยเรื่อง HSH หรือ High School Hero ของผมตอนนี้มี

คนอ่ำนอยูเ่ยอะและยอดขำยค่อนข้ำงดด้ีวย นยิำยเรือ่งนีต้ดิอนัดบั
อยูห่น้ำแรกกจ็รงิ แต่กย็งัไม่เคยขึน้ทอ็ปอนัดบั 1 เหตผุลหลกัคงเป็น
เพรำะผมไม่ได้อัปตอนใหม่ทุกวัน

ถ้ำเทยีบกบันยิำยเรือ่ง Genesis Online ซึง่เคยขึน้ท็อปอนัดบั 
1 ตอนนัน้ผมฟิตมำก รูสึ้กต่ืนเต้นทีเ่ขียนนยิำยมำตัง้หลำยปี แต่เพ่ิง
เคยตดิท็อปคร้ังแรกในชวีติ ผมเลยบ้ำระห�ำ่อปัทกุวนั บำงวนัอปัเกนิ
หนึ่งตอนด้วย เรียกได้ว่ำปั่นสุดๆ จนขึ้นที่หนึ่ง 

แต่พอผมท�ำไปสักพัก ผมก็เริ่มรู้สึกเหนื่อย บำงตอนผมรีบ
เกนิไป ยงัไม่มเีวลำเชก็ให้ดกีเ็อำไปอปัแล้ว จนโดนคนอ่ำนบ่นเพรำะ
ค�ำผิดตรึม หลังๆ ผมก็เลยเพลำๆ ลง แค่เลี้ยงอันดับให้อยู่ในหน้ำ
แรกก็ยังมีคนอ่ำนใหม่ๆ เห็นเรื่องผมอยู่เรื่อยๆ

ส่วนตอนที่มำแต่งเรื่อง HSH ผมเลิกเห่ออันดับท็อปแล้ว ก็
เลยเขียนแบบสบำยๆ ไม่ได้ระห�่ำเหมือนเรื่อง GO แค่พยำยำมปั่น
ให้ทันเดดไลน์ส�ำนักพิมพ์ก็พอ

ทว่ำค�ำขอของพีแ่พรวท�ำให้ผมอดสงสยัไม่ได้ เพรำะท่ีผ่ำนมำ
พี่แพรวไม่ใช่ บ.ก. ที่คัดนิยำยจำกยอดวิวหรือยอดแฟนคลับ นิยำย
เรื่อง HSH ยอดขำยก็ค่อนข้ำงโอเคอยู่ แล้วพี่แพรวมีเหตุผลอะไร
กัน

“ท�ำไมพี่แพรวอยำกให้เฟิสต์ขึ้นอันดับหน่ึงเหรอครับ” ผม
ตัดสินใจถำม

“กเ็พรำะส�ำนกัพมิพ์คูแ่ข่งมำบลัฟเรือ่งน้องน่ะส!ิ” บ.ก. แพรว
แลดูโกรธเคืองขณะเปิดโพสต์ของส�ำนักพิมพ์ที่ว่ำให้ผมดู

ผมลองอ่ำนกเ็หน็ว่ำส�ำนกัพมิพ์นัน้โชว์ปกนยิำยเรือ่งใหม่ แล้ว
โฆษณำว่ำเรือ่งนีข้ึ้นอนัดับ 1 ของหมวด กำรนัตคีวำมสนุกด้วยยอด
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วิวแรงแซงเรื่อง HSH ของผม เชิญชวนให้คนอ่ำนมำซื้อกัน
“พี่น่ะโกรธมำกเลยนะ ไม่มีปัญญำคิดค�ำโฆษณำดีๆ หรือไง 

ถงึได้เอำเร่ืองคนอืน่ไปกด ท�ำเป็นอวดว่ำอนัดบัชนะเรือ่งน้องโมแล้ว
จะสนุกกว่ำเหรอ ชิ น้องโมต้องท�ำให้เห็นไปเลยนะ ขึ้นอันดับ 1  
หักหน้ำพวกมันซะ”

“เอ่อ พี่แพรวใจเย็นนะครับ” ผมพยำยำมปลอบพี่แพรว  
พี่แพรวซ่ึงเป็น บ.ก. ดูจะเดือดดำลมำกกว่ำผมซึ่งเป็นนักเขียน 
เสียอีก

เอำจริงๆ ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยที่ส�ำนักพิมพ์นั้นใช้วิธีโฆษณำ
แบบนี้ แต่ผมไม่รู้สึกโกรธ อำจเป็นเพรำะผมคิดว่ำควำมสนุกเป็น
ควำมชอบส่วนบุคคลที่วัดด้วยอันดับไม่ได้เสมอไป ยอดวิวเป็นแค่
ตัวชี้วัดว่ำนิยำยเรื่องนี้มีคนติดตำมหลำยคน แต่ก็ไม่ได้กำรันตีว่ำ 
เรื่องนี้จะต้องสนุกส�ำหรับนักอ่ำนทุกคน

เพรำะตัวเลขกับควำมรู้สึกไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
อีกอย่ำง ผมคดิว่ำกำรทีส่�ำนกัพิมพ์โฆษณำแบบนั้นก็เหมือน

เป็นดำบสองคม แรกเริม่อำจได้ยอดขำยเพิม่ขึน้กจ็รงิ แต่ในทำงกลบั
กัน หำกคนอ่ำนอ่ำนเรื่องนี้แล้วไม่ถูกจริต สุดท้ำยแฟนๆ ก็จะรู้สึก
ผิดหวัง และในอนำคตก็จะไม่มีใครเชื่อค�ำโฆษณำนี้อีกแล้ว

“พี่ยอมไม่ได้จริงๆ นะ ไม่ใช่แค่พี่คนเดียว บ.ก. คนอื่นเห็น
แล้วก็ของขึ้นตำมไปด้วย” 

แต่ดเูหมอืนพีแ่พรวจะจรงิจงัมำกเลยแฮะ ผมคดิในใจ ท่ำทำง
กำรแข่งขันระหว่ำงส�ำนักพิมพ์คงจะดุเดือดกว่ำที่ผมคิด

“ผมจะพยำยำมนะครบัพีแ่พรว” ผมรบัปำกพ่ีแพรวขณะท่ีคดิ
อยู่ในใจว่ำจะต้องท�ำอย่ำงไรดี

กำรปั่นตอนใหม่อัปถี่ๆ ไม่ใช่แนวผมเท่ำไหร่ เพรำะผมต้อง 
บลิด์อำรมณ์อย่ำงหนกัทกุครัง้ก่อนจะเริม่เขยีน กว่ำจะเขยีนได้แต่ละ
ตอนก็ต้องใช้เวลำ แถมภำษำผมก็ยังไม่แข็งพอ จึงต้องตรวจทำน



~ First Moment แรกพบในนิยาย ~

34

หลำยๆ รอบ ไม่งั้นก็จะมีค�ำผิดโผล่ไปทุกบรรทัดจนคนอ่ำนอำจ
ร�ำคำญได้ 

เรือ่งค�ำผดินีผ่มกโ็ดนพีแ่พรวตมีอืบ่อยๆ ขนำดผมว่ำผมตรวจ
ต้นฉบับอย่ำงดีแล้วนะ ก็ยังหลุดพลำดไปในมือ บ.ก. อีกบำนเลย 
แหะๆ

ถ้ำงั้นก็เหลือแค่วิธีเดียวที่พอใช้ได้
ผมตั้งชื่อมันว่ำ ‘กลยุทธ์ค้ำงลงแดง’

ตอนนี้ผมนั่งอยู่หน้าโน้ตบุ๊กในหอ เปิดไฟล์เวิร์ดหน้า
เปล่ำๆ ขึ้นมำรอไว้ ผมก�ำลังบิลด์อำรมณ์เพื่อจะเขียนตอนต่อไป

วธิทีีท่�ำให้คนอ่ำนค้ำงในนยิำยแต่ละแนวไม่เหมอืนกัน แต่มนั
ก็มีจุดร่วมกันอยู่อย่ำงหนึ่ง คือ

‘ควำมไม่คำดฝัน’
ผมมพีลอตทีค่ดิไว้แล้ว ตอนแรกผมต้ังใจเอำไปใส่ช่วงใกล้จบ 

แต่คิดไปคิดมำเอำมำคั่นไว้ช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดี จะได้มีอะไรให้ 
คนอ่ำนติดตำมมำกขึ้น

“เฟิสต์” ผมเรียกชื่อเฟิสต์เบำๆ
เฟิสต์เป็นพระเอกทีผ่มสร้ำงจนิตนำกำรได้ง่ำยกว่ำเรือ่งอืน่ๆ 

ผมก็ไม่เข้ำใจเหมือนกันว่ำท�ำไม อำจเป็นเพรำะประสบกำรณ์กำร
เขียนที่มำกขึ้น 

ถ้ำเทียบกับเรื่องแรกที่ผมแต่ง ผมเขียนโดยที่ไม่ได้เข้ำถึง 
ตัวละครเลย จึงโดนพี่แพรวบ่นว่ำหลุดแครักเตอร์บ่อยมำก แต่พอ
เขียนเรื่องอลัน ผมเพิ่งรู้จักค�ำว่ำอินเนอร์ก็ครำวน้ี ผมได้ยินเสียง 
อลนัอยูใ่นหวัเสมอ อลนัเหมอืนคอยชีน้�ำผมว่ำควรเขียนบทสนทนำ
อย่ำงไร ทุกครั้งที่เจอเหตุกำรณ์อะไร ผมไม่ได้เป็นคนคิดแทน 
ตวัละคร แต่ตวัละครเป็นคนบอกว่ำต้องท�ำอย่ำงไร นัน่ท�ำให้บทพดู 
ของอลันตรงแครักเตอร์มำก จนพี่แพรวยังเอ่ยชมว่ำผมพัฒนำขึ้น
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เยอะมำก
แต่เฟิสต์นั้นหนักยิ่งกว่ำตัวละครอื่นๆ เพรำะไม่ใช่แค่ได้ยิน

เสียงเท่ำนั้น แต่ผมเห็นเขำมำยืนอยู่ตรงหน้ำผม และพูดคุยกับผม
เป็นตัวเป็นตนเลย

“จะเขียนตอนใหม่แล้วเหรอ” เฟิสต์เอ่ยถำม 
บัดนี้ผมเห็นเฟิสต์ในชุดนักเรียน ม. ปลำย สำธิตมิตรภำพ

อย่ำงชัดเจน แต่เสียงของเฟิสต์นั้นดังก้องอยู่ในหัวผม 
ผมมองเฟิสต์อย่ำงพิจำรณำ ไม่ว่ำมุมไหน เฟิสต์คนนั้นที่ผม

เจอในงำนหนังสือก็เหมือนเฟิสต์ พระเอกของผมคนนี้อย่ำงแยก 
ไม่ออกจริงๆ 

พูดถึงเรื่องเห็นภำพตัวละคร ตอนแรกผมก็เคยหวั่นใจว่ำ 
ตวัเองเหน็ภำพหลอนหรอืเปล่ำ แต่พอผมได้คยุกับฟ้ำ ซึง่เป็นเพ่ือน
ข้ำงบ้ำนผมสมัยเด็ก ฟ้ำก็เขียนนิยำยเหมือนกัน แต่เป็นแนววำย 
ดรำมำ และมีเรตด้วย

ผมเคยสงสัยว่ำผู้หญิงที่ไม่เคยมีแฟนอย่ำงฟ้ำไปเขียนฉำก
อย่ำงว่ำได้ไง และฟ้ำก็ตอบผมว่ำ

“กทุ็กครัง้ทีฉ่นัแต่ง ฉนัเห็นภำพตัวเองไปนัง่พมิพ์นยิำยอยู่ใต้
เตียง มองดูพวกเขำอึ๊บๆ กันแบบ HD อร๊ำยยย เช็ดเลือดแป๊บ”

เอ่อ ถงึจะฟังดปูระหลำด แต่ผมกเ็ข้ำใจแล้วว่ำผมไม่ได้บ้ำอยู่
คนเดียว นักเขียนทุกคนที่อินตัวละครมำกๆ ก็น่ำจะเป็นแบบผม 
กับฟ้ำ

พอๆ กลับมำเรื่องนิยำยผมก่อน ผมจะต้องไม่หลุดสมำธิ
“เฟิสต์ ตอนนี้จะไม่เหมือนตอนที่ผ่ำนมำนะ” ผมบอกกับ 

เฟิสต์ 
เฟิสต์พยักหน้ำตอบเบำๆ
“แล้วแต่เลย นายเป็นพระเจ้าในเรือ่งนี”้ เฟิสต์คลีย้ิ่มเลก็น้อย
“ยังไงก็เชื่อใจนายเสมอ”
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นัน่ท�ำให้ผมอมยิม้ ถงึแม้ผมจะเป็นคนสร้ำงพวกเขำขึน้มำ แต่
กำรได้รับควำมเชื่อใจจำกตัวละครนั้นมันรู้สึกดีมำกจริงๆ

“เอำละนะ...”
ผมสะบัดข้อมือวอร์มอัป เพรำะต่อจำกนี้ผมจะไม่หยุดพิมพ์

จนกว่ำจะจบตอน
ผมหลับตำสร้ำงภำพในหวั จำกนัน้กล็มืตำขึน้ เริม่ลงมอืพิมพ์

นิยำย
ฉับพลันบรรยำกำศในหอพักของผมก็แปรเปล่ียนเป็นท้อง

ถนน โอบล้อมไปด้วยตึกสูงเรียงรำย ผมยืนอยู่บนทำงเท้ำ มองดู 
รถรำวิ่งผ่ำนไปมำ เสียงจรำจรอึกทึกดังอยู่โดยรอบ ตอนนี้ผมก�ำลัง
อยู่ท่ำมกลำงควำมวุ่นวำยของตัวเมือง

เคยมีนักอ่ำนบอกว่ำอ่ำนเรื่องผมแล้วเหมือนเข้ำไปอยู่ใน 
นิยำยจริงๆ นั่นคงเป็นเพรำะผมเองก็เข้ำไปอยู่ในโลกนยิำยในขณะ
ที่ผมเขียนเหมือนกัน

ผมก�ำลงัเดนิอยูบ่นทำงเท้ำข้ำงกำยเฟิสต์ แต่เฟิสต์ไม่ได้สนใจ
ผมแล้ว เขำเพียงเดินสะพำยกระเป๋ำเป้ไปเรื่อยเปื่อย ตอนนี้เฟิสต์
เพ่ิงเลกิเรียนและก�ำลงักลบับ้ำน สหีน้ำเฟิสต์ดงู่วงๆ เพรำะเขำตัง้ใจ
มำหลับที่โรงเรียน เม่ือคืนมัวแต่ทดลองสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่
จนถงึเช้ำ แต่วนันีโ้รงเรยีนมกีจิกรรม จงึมแีต่คนมำกวนเขำ จนเฟิสต์
ไม่ได้นอนเต็มอิ่ม

ผมเดนิตำมเฟิสต์ไปเรือ่ยๆ โดยทีมื่อผมก็รวัแป้นคย์ีบอร์ดไป
ด้วย ผมเขียนนิยำยมำเยอะจนพิมพ์ภำษำไทยโดยที่ไม่มองแป้น
คีย์บอร์ดได้ 

ผมถกูเสยีงบรรยำกำศในนยิำยกลนืเสยีงรอบตวัไปแล้ว แม้แต่
ข้ำงหอพักผมก�ำลังเปิดเพลงปำร์ตีอึกทึก ผมก็ยังไม่ได้ยิน มีเพียง
เสียงนิ้วของผมรัวแป้นคีย์บอร์ดด้วยควำมเร็วรำวบทบรรเลงเปียโน 
Fantaisie Impromptu ของ Chopin
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“กรี๊ดดด! ช่วยด้วย”
เสียงคุณป้ำคนหนึ่งดังขึ้นจำกด้ำนหลัง ท�ำให้ผมและเฟิสต์ 

หันไปมองทันที
คุณป้ำก�ำลังล้มลงด้วยควำมตกใจเม่ือมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง

วิ่งรำวกระชำกกระเป๋ำของคุณป้ำ แล้วซิ่งหนีไปอย่ำงรวดเร็ว
ในขณะที่ฝูงชนรอบข้ำงก�ำลังตะลึงงัน ปฏิกิริยำของเฟิสต์นั้น

ไวกว่ำใคร เฟิสต์พุ่งตัวเข้ำไปช่วยคุณป้ำคนนั้นทันที
“เป็นอะไรหรือเปล่าครับ” เฟิสต์ช่วยประคองคุณป้ำให้ลุกขึ้น

ยืน
“ขอบใจจ้ะ ป้าไม่เป็นไร แต่...มันเอากระเป๋าไป ป้าเพิ่งถอน

เงินมาหมดบัญชี จะเอาไปจ่ายค่ารักษาสามี นึกไม่ถึงว่า...”
น�้ำเสียงของคุณป้ำเหมือนจะร้องไห้ด้วยควำมสิ้นหวัง
เฟิสต์ได้ยินดังนั้น สำยตำก็จดจ้องไปยังรถมอเตอร์ไซค์คัน 

ดังกล่ำวที่ขับไปไกลแล้ว 
หำกเป็นคนอื่นคงสิ้นหวังที่จะตำม 
แต่นั่นไม่ใช่กับฮีโรอย่ำง ‘เฟิสต์’ 
ทันทีทันใดเฟิสต์ก็วิ่งตำมมอเตอร์ไซค์คันนั้นไป
ผมก็วิ่งตำมเฟิสต์พร้อมกับพิมพ์นิยำยไปด้วย
ผมเห็นเฟิสต์ยกแขนข้ำงซ้ำยที่สวมนำฬิกำข้อมือโลหะขึ้นมำ 

เมือ่กดปุม่ตัง้เวลำ มนักฉ็ำยภำพโฮโลแกรมแสดงไอเท็มต่ำงๆ ท่ีเขำ
สวมใส่ ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผ้ำ กำงเกง เข็มขัด และรองเท้ำ

เฟิสต์เลือกเมนูรองเท้ำ และกดปุ่ม ‘เริ่มใช้งำน’ ทันที
ฉับพลันรองเท้ำนักเรียนยี่ห้อนันยำงสีด�ำของเฟิสต์ก็...
“เดี๋ยวนะ ต้องเป็นยี่ห้อนันยางด้วยเหรอ” เฟิสต์หันมำถำม

ผมด้วยสีหน้ำเคลือบแคลง ท�ำให้ฉำกในโลกนิยำยเหมือนถูกหยุด
ชั่วครำว

“อ้ำว รุ่นคลำสสิกเลยนะ นันยำง...เก๋ำมำตั้งแต่รุ่นพ่อ” ผม
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ท่องสโลแกนโฆษณำที่ผมมักได้ยินบ่อยๆ สมัยเด็ก
เฟิสต์เลกิคิว้ สีหน้ำยงัคงงนุงง แต่ผมกเ็ข้ำใจถ้ำเฟิสต์จะไม่เกต็ 

เพรำะถึงเฟิสต์ในเรื่องอำยุน้อยกว่ำผมไม่กี่ปี แต่เฟิสต์ฮีโรน้ันเพ่ิง
ก�ำเนิดพร้อมกับนิยำย HSH ได้ไม่ถึงปี ยังไงก็คงไม่ทันโฆษณำนั้น

เอำเป็นว่ำกลับมำในฉำกนิยำยต่อ
ฉบัพลนัรองเท้ำของเฟิสต์กเ็ปลีย่นจำกรองเท้ำนกัเรยีนธรรมดำ

กลำยเป็นรองเท้ำสเกตควำมเร็วสูง
ควำมเร็วของเฟิสต์นั้นเพิ่มข้ึนเท่ำทวี เร็วยิ่งกว่ำรถยนต์ที่วิ่ง

อยู่เลนข้ำงๆ 
ผมตำมเฟิสต์ไปเรื่อยๆ รำวกับควำมเร็วของผมในโลกนี้ไม่มี

ขีดจ�ำกัด
ผมได้ยินเสียงสำยลมปะทะกับหูชัดเจน รวมถึงเสียงบีบแตร

จำกรถรอบข้ำง แล้วก็...
“ไฟแดง!” ผมอุทำน 
นั่นท�ำให้เฟิสต์หยุดชั่วครำวแล้วหันมำมองผม
“ท�ำไงดอีะเฟิสต์ ไฟแดงอยูน่ะ ถ้ำนำยฝ่ำไฟแดงกผ็ดิกฎหมำย 

แต่ถ้ำไม่ฝ่ำไฟแดงก็จะตำมคนร้ำยไม่ทัน”
ค�ำถำมของผมท�ำให้เฟิสต์นิ่งไปสักพัก ก่อนจะยักไหล่
“ไม่ได้มีแค่สองทางเลือก” เฟิสต์ตอบ ก่อนจะเปิดโฮโลแกรม

ในนำฬิกำ และเลือกเมนูฟังก์ชันพิเศษของรองเท้ำ
ทันใดนั้นเองรองเท้ำสเกตก็แปรเปลี่ยนเป็นรองเท้ำไอพ่น  

ท�ำให้เฟิสต์ลอยตัวขึ้นสูงเหำะกลำงอำกำศอย่ำงสุดเท่
“ไม่ได้อยู่บนถนนก็ไม่ผิดกฎจราจรแล้วใช่มั้ย” เฟิสต์ยกยิ้ม 

มุมปำก
นั่นท�ำให้ผมอึ้งไม่น้อย ผมที่เป็นคนแต่งยังนึกไม่ถึงเลยว่ำ

เฟิสต์จะท�ำแบบนี้
“แล้วท�ำไมไม่ใช้ต้ังแต่แรกเล่ำ” ผมถำมเฟิสต์ระหว่ำงที่เหำะ
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ตำมเฟิสต์ไปด้วย
“เปลืองเชื้อเพลิง มีจ�ากัด” เฟิสต์ตอบสั้นๆ ก่อนชี้ตัวคนร้ำย

ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนน
“เจอตัวแล้ว”
ครำวนี้เสียงเฟิสต์ไม่ได้ดังก้องในหัวผม แต่เฟิสต์พูดออกมำ 

เพรำะค�ำพูดนี้เป็นบทพูดจริงๆ ในนิยำย
เฟิสต์พุ่งตัวลงมำบนถนน เคลื่อนรองเท้ำสเกตไล่บี้มอเตอร์-

ไซค์ คนร้ำยมองเห็นเฟิสต์ผ่ำนกระจกข้ำงจึงรีบเร่งควำมเร็ว 
เมื่อถึงตรอกซอย มอเตอร์ไซค์ก็เลี้ยวโค้งเข้ำไปยังโกดังร้ำง

แห่งหนึ่ง เฟิสต์ก็ไล่ตำมไปติดๆ
ทว่ำพอถงึโกดงัร้ำงนัน้แล้วมอเตอร์ไซค์กลบัหยุดรถเสยีดือ้ๆ 

ท�ำให้เฟิสต์ต้องหยุดตำม จ้องมองหัวขโมยที่สวมหมวกกันน็อกจน
ไม่เห็นใบหน้ำ

“ส่งกระเป๋าคนืมาซะ ถ้าไม่อยากเจบ็ตวั” เฟิสต์พดูกบัคนร้ำย
หวัขโมยยกัไหล่แล้วย้อนกลบัว่ำ “อยูน่ิง่ๆ ซะ ถ้าไม่อยากเจ็บ

ตัว”
เฟิสต์ฟังแล้วชักสีหน้ำ ท่ำทำงคนร้ำยจะไม่ยอมคืนง่ำยๆ งั้น

คงต้องมีกำรต่อสู้กันบ้ำง เฟิสต์จับจ้องไปยังกระเป๋ำที่คนร้ำยถืออยู่ 
สมองคิดคะเนอย่ำงรวดเร็วว่ำจะเลือกใช้อำวุธและเคลื่อนไหว
อย่ำงไรเพื่อแย่งชิงคืนมำ

เฟิสต์ที่มัวแต่โฟกัสแย่งชิงกระเป๋ำไม่ทันได้ระวังหลัง 
ซึ่งก็...เข้ำทำงคนร้ำยพอดี
ฉึก!...
เฟิสต์รู้สึกตัวอีกทีก็พบว่ำมีดอกกระสุนทิ่มตรงล�ำคอ เขำหัน

ขวับไป มีชำยสวมโม่งซุ่มยิงจำกบนซอกหลังคำ โดยที่เขำไม่ทันได้
สังเกต

ทัศนวิสัยของเฟิสต์เริ่มพร่ำมัว สมองเริ่มท�ำงำนช้ำลง
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กระสุนยำสลบเหรอ...
เฟิสต์คิดได้เพียงเท่ำนั้น จำกนั้นโลกทั้งใบของเฟิสต์ก็เปลี่ยน

เป็นสีด�ำ
“เสร็จแล้ว” ผมกดเซฟเนื้อหำ เป็นกำรจบตอนนี้โดยสมบูรณ์
บัดนี้ภำพโกดังร้ำงในฉำกนิยำยก็กลับมำเป็นหอพักของผม

ตำมเดิม
เฟิสต์ซ่ึงนอนสลบอยู่บนพื้นก็ตื่นขึ้นมำพอดี
“ท�าไมจบตอนแบบนี”้ เฟิสต์แสดงสีหน้ำไม่พอใจเท่ำไหร่
“นำยไม่ชอบเหรอ” ผมหันไปถำม
“แน่นอนว่าไม่” เฟิสต์นิ่วหน้ำ “ปกตินายจะให้จบตอนเท่ๆ 

ตลอด”
“แต่จบแบบนีม้นัน่ำติดตำมกว่ำนะ” ผมอธบิำยเหตผุล “เพรำะ

นำยไม่เคยเสียท่ำมำก่อนเลยนี่นำ ต่อจำกนี้คนอ่ำนก็จะเริ่มคิดว่ำ
เกดิอะไรขึน้กบัเฟิสต์นะ ตอนหน้ำเฟิสต์จะรอดมัย้ เฟิสต์จะท�ำอะไร
ต่อไป”

เฟิสต์ฟังที่ผมพูดด้วยสีหน้ำเข้ำใจ แต่ท่ำทีก็ยังไม่ชอบใจอยู่ดี
“ไหนนายบอกว่ารักตัวละคร แต่เมื่อกี้นายเพิ่งท�าร้ายเรา”
“เอ่อ...” ผมพูดไม่ออกชั่วขณะ ก็...เฟิสต์ไม่ใช่ตัวละครแรกที่

ผมท�ำร้ำยซะหน่อย
“นำยโกรธเรำเหรอ” ผมอดถำมเฟิสต์ไม่ได้
“ไม่เชิงโกรธ” เฟิสต์เว้นจังหวะสักพัก 
“แต่ก็เชื่อใจนาย แล้วนายท�าแบบนี้ได้ไง”
แม้เฟิสต์จะพูดน�้ำเสียงที่ยังเป็นมิตรกับผม แต่ผมฟังแล้วจุก

ไม่น้อย
ผมควรท�ำไงดี โดนพระเอกนิยำยโกรธซะแล้ว เอ่อ ผมก็เคย

โดนอลันเรื่อง Genesis Online โกรธมำก่อนนี่นำ ตอนที่ผมท�ำให้ 
อลันเข้ำใจผิดจนเคยเกลียดนำงเอกอย่ำงอลิซ
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ถ้ำพระเอกโกรธคนแต่งแล้วผมจะท�ำไงเหรอ ก็แค่...เสนอสิ่ง
ที่ดีกว่ำ ยังไงผมก็เป็นพระเจ้ำของเรื่องอยู่แล้ว

เหมอืนตอนอลนั ผมกส็ร้ำงสดุยอดไอเท็มอย่ำงหน้ำกำกอสูร
มำเพื่อง้ออลัน

“เอำน่ำ หลงัจำกผ่ำนเหตกุำรณ์นี ้เรำจะให้นำยประดษิฐ์อำวธุ
ล�้ำสุดยอดแบบโคตรเท่เลยนะ”

ข้อเสนอของผมท�ำให้เฟิสต์ท�ำท่ำพิจำรณำ ก่อนพยักหน้ำ
เบำๆ ไม่รู้ว่ำเต็มใจหรือจนใจ แต่ดูท่ำจะเป็นอย่ำงหลัง

“โอเค รับปากแล้วนะ Momentum”
เฟิสต์พูดทิ้งท้ำย จำกนั้นภำพของเฟิสต์ที่อยู่ตรงหน้ำผมก็

ค่อยๆ จำงหำยไป
ผมพักสมองด้วยกำรออกจำกหอไปโรงอำหำรคณะเพื่อซื้อ

ข้ำวกิน แล้วก็กลับมำที่หอ รีไรต์ประโยคบรรยำยและตรวจทำน 
ค�ำผิดระหว่ำงรอให้ระบบของเว็บรันยอดวิวใหม่ของแต่ละวัน

“โอเค อัปตอนใหม่ได้” พอถึงเวลำ ผมก็กดเผยแพร่ตอนใหม่
ทันที

จำกนั้นผมก็เขียนตอนใหม่ตุนไว้ด้วย 
ผมปล่อยเวลำให้ผ่ำนไปและใช้ชีวิตตำมปกติ แต่ก็เข้ำไปเช็ก

คอมเมนต์เรื่อยๆ มีคนอ่ำนถำมหำตอนต่อไปด่วนๆ หลำยคนมำ
เฝ้ำรอหน้ำเว็บว่ำเมื่อไหร่ผมจะลงตอนใหม่ เพรำะมันค้ำงคำใจ

อย่ำงน้อยกลยุทธ์ค้ำงลงแดงก็น่ำจะใช้ได้ผล ทีน้ีก็เหลือแต่
นิยำยเรื่องอื่นเท่ำนั้น

เนื่องจำกในเว็บจัดอันดับตำมยอดวิวของแต่ละวันในช่วง 
สี่ชั่วโมงก่อนจะรันยอดวิวของวันใหม่ ผมค�ำนวณยอดวิวผมเฉพำะ
ของวันนี้ ซึ่งนำนมำกแล้วที่ผมไม่ได้มำนั่งนับยอดวิว

“22245 วิว...” ผมพึมพ�ำขณะเข้ำไปเช็กเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ใน 
อันดับท็อปว่ำพวกเขำมียอดวิวเท่ำไหร่กันบ้ำง
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“15013...19844...20117...21489...” ผมรู้สึกโล่งใจที่ยังไม่มี
เรื่องไหนยอดวิวสูงกว่ำเรื่องผมในวันนี้ 

แต่พอมำเจอเรื่องเดียวกับที่ส�ำนักพิมพ์นั้นเคยบลัฟผมแล้ว
“30814...อืมเอำไงดีนะ...” ผมเคำะนิ้วบนโต๊ะ ครุ่นคิดอย่ำง

หนัก 
ยอดวิวเรื่องนี้สูงกว่ำผมตั้งแปดพัน ผมจะไล่ตำมอย่ำงไรดี  

มีแค่วิธีเดียวคือต้องรีบอัปตอนใหม่เท่ำนั้น
แต่ว่ำ...จะทนัหรอืเปล่ำนะ ไม่งัน้อำจจะต้องไปลุน้วนัอืน่แทน 

ซึ่งก็ไม่รู้ว่ำจะได้อีกหรือเปล่ำ
ระหว่ำงที่ผมก�ำลังคิดหนัก ผมก็เข้ำไปเช็กยอดวิวของผม 

อีกทีเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
“หืม...28910 ท�ำไมมันขึ้นเร็วจัง” จู่ๆ ผมก็ต้องประหลำดใจ

เมื่อยอดวิวพุ่งขึ้นหกพันกว่ำภำยในไม่กี่นำที 
ผมคิดว่ำระบบอำจจะแสดงตัวเลขผิด แต่พอผมรีเฟรชอีกที 

ผมก็ยิ่งตกใจกว่ำเดิม
“เฮ้ย 31944 เป็นไปได้ไง” 
ผมตกใจมำก บ.ก. แพรวคงไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรมำโกงยอด

วิวให้ผมใช่มั้ย อืม ไม่หรอก ไม่มีทำง เว็บมำสเตอร์ท่ีน่ีตรวจเก่ง 
จะตำย ถ้ำใครปั่นยอดแบบผิดกฎนะ ไม่มีทำงรอด โดนจับแบนไอดี
หมด

แล้ว...ยอดวิวตั้งเยอะขนำดนี้มันมำได้อย่ำงไร...
ผมเลื่อนดูคอมเมนต์ล่ำสุดของนิยำย แล้วเห็นบำงควำมคิด-

เห็นที่ไม่คุ้นเคย
‘พี่เฟิสต์อ่ำนเรื่องนี้ด้วย ต้องสนุกแน่เลย’
‘พระเอกชื่อเฟิสต์เหมือนกันด้วย เอำอิมเมจเป็นพี่เฟิสต์ 

ได้มั้ยนะ’
“เฟิสต์เหรอ...” 
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ผมขมวดคิ้ว หมำยถึงเฟิสต์ ไตรเทพ จำก ม. QU คนนั้นสินะ
ระหว่ำงที่ผมก�ำลังงง มือถือผมก็ดังขึ้น พี่แพรวเพิ่งส่งไลน์มำ
Praewie : โมมมม เฟิสต์โพสต์ไอจีสตอรีถึงเรื่อง HSH ด้วย 

อร๊ายยยย
ไอจีสตอรีเหรอ ผมไม่เคยเล่นอินสตำแกรม เอ๋ สมัครไอด ี

หรือยัง น่ำจะยัง...
M.M.T : ไหนเหรอครับพี่แพรว
จำกนั้นพี่แพรวก็ส่งไอจีของเฟิสต์มำ ใช้ชื่อว่ำ first.read
ผมถึงกับต้องลงทุนสมัครอินสตำแกรมเพื่อเปิดดู ไอจีของ

เฟิสต์มักโพสต์รูปหนังสือมำกกว่ำรูปตัวเอง เฟิสต์ชอบถ่ำยหนังสือ
คู่กับโต๊ะที่จัดสวยๆ ส่วนใหญ่มักเป็นหนังสือแปล บำงทีก็มีลงรูป
โปสต์กำร์ดหนัง หรือสกรีนชอตเกมที่เล่นบ้ำง แต่เฟิสต์ดูเป็นคน 
ไม่ชอบถ่ำยเซลฟี่ รูปส่วนใหญ่คงให้เพื่อนถ่ำย และหลำยรูปก็ถ่ำย
ร่วมกับเพื่อน

M.M.T : พี่แพรวครับ ไอจีสตอรีดูตรงไหน
ผมไล่ดูหลำยรูปแล้วก็ยังไม่เห็นไอจีสตอรีที่ว่ำ
Praewie : ตายจริง น้องโมไม่เคยเล่นไอจีเหรอ กดท่ีรูป 

โพรไฟล์น่ะ
อ๋อ ต้องกดรปูโพรไฟล์ ผมมองรปูโพรไฟล์ของเฟิสต์ท่ีน่ังอ่ำน

หนงัสอือยูร่มิหน้ำต่ำง คงมเีพือ่นสกัคนช่วยถ่ำยให้ ผมสงัเกตท่ีหน้ำ
ปกหนังสือเป็นเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ น่ำจะเป็นเล่มที่ 4 ภำคถ้วย
อัคนี เอ๋ ผมเพิ่งเห็นว่ำเฟิสต์ใส่เสื้อแจ็กเกตสีแดงสลับเหลืองด้วย  
นี่มันสีของบ้ำนกริฟฟินดอร์ชัดๆ โอ๊ะ แล้วยังถือไม้กำยสิทธิ์เป็น 
ที่คั่นหนังสือด้วย ว่ำแต่นั่นใช่ตะเกียบหรือเปล่ำนะ... เอำเป็นว่ำ 
ภำพนี้โดยรวมก็ถือว่ำสร้ำงสรรค์ดี ผมประทับใจควำมอินนี้

พอๆ กลับมำเรื่องไอจีสตอรี ต้องกดรูปโพรไฟล์ใช่มั้ยนะ  
อะ ขึ้นแล้ว
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แล้วผมกไ็ด้เห็นว่ำเฟิสต์ถ่ำยสกรนีชอตหน้ำนิยำยของผมเอำ
ไปลง เฟิสต์คงอ่ำนนิยำยผมในมือถือ และอ่ำนจนถึงตอนสุดท้ำยที่
ผมตัดทิ้งท้ำยไว้ว่ำ

จากนั้น โลกทั้งใบของเฟิสต์ก็เปลี่ยนเป็นสีด�า
เฟิสต์พิมพ์ข้อควำมก�ำกับสั้นๆ ไว้ด้วยว่ำ
‘ค้ำง’
เอ่อ ผมถงึกบัพดูไม่ออก แต่กเ็ข้ำใจแล้วว่ำยอดววิทีพุ่่งน้ันมำ

จำกไหน
อินสตำแกรมของเฟิสต์ไม่ธรรมดำจริงๆ ขนำดไม่ได้ท�ำงำน

เป็นไอดอลมีสังกัดยังมีคนฟอลโลว์เป็นแสน คงเพรำะเป็นทั้งคิวต์
บอย เซ็กซ่ีบอยของมหำ’ลยัดงั แถมยงัมเีพือ่นสนทิเป็นไอดอลระดบั
ประเทศด้วย

“เฮ้อ” พอผมรู้สำเหตุที่ยอดวิวสูงแล้วก็ถอนหำยใจยำว
ผมไม่รู้ว่ำควรรู้สึกอย่ำงไรดี ด้ำนหนึ่งก็โล่งใจ อีกด้ำนหน่ึง 

ผมก็กังวลอย่ำงบอกไม่ถูก
ผมควรไปขอบคณุเฟิสต์คนนัน้มัย้นะ ขอบคณุทีต่ดิตำมนยิำย

ผม และช่วยเพิ่มยอดวิวให้ผมในวินำทีสุดท้ำยพอดี
ว่ำแต่...แล้วไอจีมันเล่นยังไง ผมใช้ไม่เป็น

-
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3 
เฟิสต์ในชีวิตจริง

“ค�าชมคืออาหาร ค�าด่าคืออาวุธ”
โม (Momentum)

ผมเรยีนรู้วิธีการใช้อนิสตาแกรมจากกเูกลิ แต่จนถงึบดันี้
ผมก็ยังไม่ได้ส่งข้อควำมไปขอบคุณเฟิสต์คนนั้นอยู่ดี

ผมนั่งพิมพ์แก้ไปมำ จะบอกว่ำขอบคุณท่ีติดตำม ดีใจท่ี
ติดตำม ขอบคุณที่ช่วยโพรโมต แต่สุดท้ำยหลังจำกคิดชั่งใจอยู่เป็น
วัน ผมก็ลบข้อควำมทั้งหมด ไม่ส่งดีกว่ำ เพรำะผมไม่รู้ว่ำเขำอยำก
คยุกบัผมหรอืเปล่ำ เขำอำจแค่อยำกอ่ำนนยิำยเฉยๆ ไม่ได้อยำกให้
ผมไปจุ้นจ้ำนกับเขำก็ได้

ผมคิดว่ำผมไม่ควรรบกวนคนอ่ำนมำกเกินไป
ทั้งนี้ผมก็มีเรื่องกลุ้มใจใหม่เข้ำมำแทน
นิยำยเรื่อง HSH ได้ขึ้นอันดับ 1 ตำมที่ผมตั้งใจก็จริง พี่แพรว

กับส�ำนักพิมพ์ก็ดูมีควำมสุขมำก แคปอันดับไปโพสต์อวดในเพจ
ส�ำนักพิมพ์ด้วย

ผมรู้สึกดีใจนะครับ ผมท�ำมันส�ำเร็จแล้ว ผมมีควำมสุขมำก 
แต่ผ่ำนไปสักพักควำมรู้สึกอื่นก็เริ่มโถมทับเข้ำมำแทน

ผมยงัจ�ำได้ ในสมยัทีผ่มเพิง่เริม่เขยีนนิยำยลงเวบ็ คนอ่ำนผม
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ก็แทบไม่มี ลงนิยำยเหมือนลงให้ตัวเองอ่ำน คอมเมนต์ถือเป็นของ
หำยำกส�ำหรับผม แต่ผมก็ไม่เคยถอดใจเลิกแต่ง เพรำะทุกครั้งเมื่อ
มองนักเขียนหลำยคนที่ขึ้นอันดับท็อป พวกเขำมีแฟนคลับติดตำม
เป็นพันเป็นหมื่น ท�ำให้ผมรู้สึกอยำกจะเป็นแบบนั้นบ้ำง มันคงต้อง
มคีวำมสขุมำกแน่ๆ ทีมี่คนอ่ำนมำกมำยเข้ำมำร่วมสนุกในโลกท่ีเรำ
สร้ำงขึ้น

ถ้ำผมอยำกเป็นให้ได้แบบนั้น ทำงเดียวคือต้องอดทนเขียน
ต่อไป

นิยำยเรื่อง Genesis Online สร้ำงควำมฝันของผมให้เป็นจริง 
ผมมีควำมสุขมำกที่ได้ขึ้นท็อปส�ำเร็จ ควำมสุขท่ีได้จำกกำรเขียน
นิยำยยิ่งถูกเติมเต็มด้วยควำมรักของคนอ่ำน ในตอนนั้นผมคงเป็น
นักเขียนที่มีควำมสุขมำกที่สุดคนหนึ่ง

ทว่ำสัจธรรมของโลกใบนีค้อืยิง่มคีนรกัมำก กย่็อมมคีนเกลยีด
มำกเป็นธรรมดำ

เมื่อก่อนที่นิยำยยังไม่ขึ้นอันดับ คนที่เข้ำมำอ่ำนมีแต่คนที่
ชอบเรือ่งของผม ผมจงึเคยชนิแต่กบักำรได้รบัก�ำลงัใจ แต่เมือ่นิยำย
ขึ้นท็อป คนที่เข้ำมำก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเรื่องของผม

นัน่เป็นครัง้แรกทีผ่มต้องเผชญิกบัควำมกดดนั ควำมคำดหวงั 
และกำรจ้องจับผิด ในตอนนั้นจิตใจผมคงยังไม่เข้มแข็งพอ นั่นคง
เป็นอีกสำเหตุที่ท�ำให้ผมเลิกปั่นอันดับไป

และในวันนี้ผมก�ำลังเดินตำมรอยเก่ำ เรื่อง HSH ก็ขึ้นอันดับ 
1 เช่นกัน ท่ีเขำบอกว่ำยิ่งสูงก็ยิ่งหนำว นั่นเป็นควำมจริงอย่ำง
แน่นอน

ตอนนี้มีหลำยคนที่เข้ำมำอ่ำนเรื่องผมเพรำะมันอยู่อันดับ 1 
และคำดหวังว่ำจะต้องสนุก พออ่ำนแล้วไม่ถูกจริตก็เขียนวิจำรณ์
นิยำยผมอย่ำงหนกั มทีัง้ทีเ่ขยีนแบบมเีหตุผล และทีเ่ขยีนแบบนกัเลง
คีย์บอร์ด
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‘เรื่องนี้มันไม่ใช่ไซไฟ ไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิด’
‘นี่มันเป็นกำร์ตูนแก๊กหรือเปล่ำ จบเหมือนกันแทบทุกตอน’
‘เรื่องห่วยโคตร ติดท็อปได้ไง พลอตน่ำเบื่อมำก’
‘เข้ำมำอ่ำนเพรำะเห็นขึ้นที่ 1 แต่อ่ำนแล้วไม่สนุกเลย’
‘งงว่ำท�ำไมคนติดตำมเยอะ เรื่องอื่นยังเขียนดีกว่ำเลย’
‘ไรเตอร์กำก เลิกเขียนเหอะ’
ผมได้แฟนคลับติดตำมเพิ่มก็จริง แต่ผมก็ได้รับค�ำด่ำมำกขึ้น

เช่นกัน
มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมโดนหนัก ถึงผมพอมีภูมิคุ้มกันบ้ำงจำก

เรื่องก่อน แต่เมื่อเห็นสิ่งที่ผมตั้งใจสร้ำงถูกรุมท�ำร้ำย มันก็ยำกที่จะ
ท�ำใจได้

ตอนนีผ้มกงัวลไปหมดจนเริม่คดิลบฟุง้ซ่ำน กลวัว่ำถ้ำอปัตอน
ต่อไปแล้วไม่ถูกใจ คนอ่ำนก็จะยิ่งด่ำผม อันดับผมก็จะตก พี่แพรว
กับส�ำนักพิมพ์ก็คงผิดหวัง

ถึงตอนนี้ผมเขียนนิยำยตุนไว้หลำยตอนแล้ว แต่ทุกครั้งที่จะ
อัปลงเว็บ ผมก็เครียดมำก จนชี้เมำส์ค้ำงอยู่ที่ปุ่ม Publish แค่จะกด
คลิกอัปเดตลงไป มือผมก็สั่นไปหมดแล้ว

“เฮ้อ ขืนเป็นแบบนีต้้องไม่ไหวแน่เลย” ผมตดัสนิใจพบัหน้ำจอ 
โน้ตบุ๊ก แล้วยกมือขึ้นกุมหน้ำอย่ำงกระวนกระวำย

ติ๊ง...
ผมได้ยนิเสียงไลน์ดงั กลัวจะเป็นพีแ่พรวมำขอให้อปัตอนใหม่

เพื่อรั้งอันดับ แต่พอหันไปดู ไม่ใช่พี่แพรว แต่เป็นพี่เอกนี่นำ
Akarach : น้องโม พรุ่งนี้พี่จะไปนั่งท�างานที่คาเฟ่ตรง ม. QU 

น้องโมว่างหรือเปล่า
พอได้รับข้อควำมจำกพี่เอก ผมก็ลืมเครียดไปเล็กน้อย
พ่ีเอกเป็นนกัเขยีนรุน่พีท่ีผ่มชืน่ชม แต่แนวกำรเขยีนของพีเ่อก

ไม่เหมือนกับผม พี่เอกเขียนแนววรรณกรรมเยำวชนกับหนังสือ
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แนะน�ำกำรใช้ชวีติ ผมรูจ้กัพีเ่อกตอนพีเ่ขำเปิดคอร์สอบรมกำรเขยีน 
และผมก็ไปร่วมเวิร์กชอปด้วย เพรำะผมเคยอ่ำนนิยำยของพี่เอก
แล้วชอบมำก นอกจำกไอเดียสร้ำงสรรค์แล้ว ยังสอดแทรกข้อคิดที่
ตรงใจผมพอดี

ตั้งแต่ที่นิยำยผมยังไม่ได้ตีพิมพ์ พี่เอกคอยให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง
นิยำยกับผมเสมอ ผมยอมรับว่ำที่มำได้ถึงทุกวันนี้เป็นเพรำะพี่เอก
ช่วยสนับสนุนมำตลอด

M.M.T : ว่างครับพี่เอก เจอกันนะครับ
ผมตอบรับทันที ถ้ำผมได้คุยกับพี่เอก ผมจะต้องมีก�ำลังใจ

มำกขึ้นแน่นอน

มหา’ลัยของผมเป็นมหา’ลัยเอกชนที่อยู่ใกล้กับมหา’ลัย 
QU บ้ำนพี่เอกไม่ได้อยู่แถวนี้ แต่พี่เอกชอบมำเขียนหนังสือที่คำเฟ่
ที่นี่ เพรำะเครื่องดื่มอร่อย บรรยำกำศดี คนไม่เยอะ ถึงจะรำคำสูง
ไปหน่อยก็ตำม 

ตอนที่ผมไปถึงคำเฟ่ ผมเห็นพี่เอกนั่งอยู่แล้วพร้อมกับสั่ง
เครื่องดื่มไว้เผื่อผมด้วย

“ว่ำไงน้องโม ช่วงนีเ้ป็นอย่ำงไรบ้ำง” พีเ่อกย้ิมให้ผม “พ่ีอยำก
ให้น้องโมลองชิมเบอร์รีสมูตทีของที่นี่ อร่อยมำก”

“ขอบคุณมำกครับพี่เอก” ผมดีใจ แต่ก็รู้สึกเกรงใจ เพรำะ 
พี่เอกเลี้ยงเครื่องดื่มผมตลอดเลย

พ่ีเอกเป็นผูช้ำยหน้ำตำดคีนหนึง่ พีเ่อกท�ำงำนเขยีนเป็นหลกั 
แต่กช่็วยกจิกำรร้ำนอำหำรทีบ้่ำนด้วย พีเ่อกอำยย่ีุสบิปลำยๆ แต่ยัง
ไม่มแีฟนสกัคน พีเ่อกเคยบอกผมว่ำควำมรกัคอืควำมทุกข์ ตอนน้ัน
ผมฟังแล้วไม่เข้ำใจ แต่พี่เอกก็หัวเรำะแล้วบอกว่ำผมยังเด็ก ไม่ต้อง
คิดเยอะเหมือนกับพี่เขำหรอก

ปกติผมเข้ำสังคมไม่เก่ง ขี้อำย และกังวลเวลำพูดกับคนอื่น 
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แต่กับพี่เอก ผมสำมำรถคุยได้ไหลลื่น อำจเป็นเพรำะผมกับพี่เอกมี
ควำมชอบเหมือนกัน นั่นคือกำรเขียนหนังสือ

“พี่เห็นเรื่องล่ำสุดของน้องโมขึ้นอันดับ 1 ด้วย ยินดีด้วย 
นะครับ” พี่เอกเอ่ย

“เอ่อ พี่เอกครับ...” พอพูดถึงเรื่องนี้ ผมก็กังวลทันที 
“พี่เอกยังจ�ำที่ผมเคยปรึกษำได้มั้ยครับ ควำมรู้สึกนั้นกลับมำ

อกีแล้ว ผมรูส้กึกดดนัมำกเลย พอเหน็ค�ำชมก็เหมอืนย่ิงถูกคำดหวงั 
พอเห็นค�ำด่ำก็รู้สึกหมดก�ำลังใจ ผมไม่รู้จะท�ำยังไงดี”

พี่เอกมองผมอย่ำงพิจำรณำ สีหน้ำพี่เอกดูเข้ำใจและเห็นอก
เห็นใจ

“ช่วงนี้น้องโมก�ำลังยืนอยู่บนควำมส�ำเร็จ จริงๆ แล้วเป็นสิ่ง
ที่น่ำยินดีมำกนะ แต่พี่เคยบอกแล้วนะ น้องโมเป็นคนมีศักยภำพ 
แต่ขำดควำมมั่นใจในตัวเอง น้องโมเลยรู้สึกไม่สบำยใจ”

“แล้วผมควรท�ำไงดีอะครับ” ผมขอค�ำแนะน�ำกับพี่เอก
“ไม่ต้องท�ำอะไรครับ แก้ที่ใจเรำก็พอ”
พี่เอกยิ้มให้ก�ำลังใจผม ก่อนจะอธิบำยต่อ
“ควำมส�ำเรจ็น่ะขึน้ยำก แต่ลงง่ำย แต่ควำมรูสึ้กของมนุษย์น่ะ

ข้ึนง่ำย แต่ลงยำก ใครๆ กม็คีวำมสขุเป็น ใครๆ กป็ระสบควำมส�ำเรจ็
เป็น แต่น้อยคนนกัทีจ่ะรบัมอืกบัควำมทกุข์และควำมล้มเหลวเป็น”

ผมพยักหน้ำเบำๆ อย่ำงเห็นด้วย ที่พี่เอกพูดก็เป็นควำมจริง
“พี่คงไม่อำจกำรันตีว่ำน้องโมจะไม่มีวันล้มเหลว เพรำะไม่มี

ใครที่อยู่ค�้ำฟ้ำ เหนือฟ้ำยังมีฟ้ำเสมอ แต่พี่อยำกจะบอกให้น้องโม
ไม่ต้องกลัวควำมล้มเหลว ลองท�ำแบบนี้ดีมั้ย พี่เคยอ่ำนในหนังสือ
จิตวิทยำ เมื่อไหร่ที่รู้สึกกังวล ให้ลองคิดถึงเรื่องเลวร้ำยท่ีสุดท่ีเรำ
กลัวว่ำจะเกิด ลองเอำตัวเองเข้ำไปอยู่ในสถำนกำรณ์นั้นดู”

พ่ีเอกมองผมอย่ำงจริงจังแล้วเอ่ยถำม “ตอนนี้น้องโมกลัว
อะไรอยู่ครับ”
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ผมค่อยๆ คิดตำมที่พี่เอกพูด จำกนั้นก็ร่ำยควำมรู้สึกที่กังวล
ออกมำทีละอย่ำง

“ผมกลัวว่ำถ้ำอัปตอนต่อไปแล้วคนอ่ำนไม่ถูกใจ ผมก็จะโดน
คอมเมนต์ด่ำ คนอ่ำนที่เคยติดตำมก็จะหำยไปเรื่อยๆ จนสุดท้ำย
นิยำยผมก็ตกอันดับ บ.ก. คงผิดหวังในตัวผม คนอ่ำนก็คงเลิก
ติดตำม เล่มต่อไปก็ขำยไม่ออก...”

ผมไม่รูว่้ำกลวัเยอะเกนิไปหรอืเปล่ำ ในควำมจรงิมนัอำจไม่แย่
ขนำดที่ผมกังวล แต่ก็อดคิดไม่ได้

“แล้วถ้ำเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริง น้องโมจะเลิกเขียนนิยำย 
หรือเปล่ำ” พี่เอกถำมต่อ

“ไม่เลิกแน่นอนครับ” ผมตอบอย่ำงหนักแน่น “แค่...คงต้อง
ท�ำใจสักพัก”

“เห็นมั้ยครับ น้องโมก็ได้ค�ำตอบแล้วว่ำต้องท�ำอย่ำงไร”
นั่นท�ำให้ผมเบิกตำโต พี่เอกก็พูดต่อด้วยรอยยิ้ม
“เนือ่งจำกน้องโมเขียนแนวฮโีร พีข่อถำมหน่อยครบั ถ้ำสมมติ

โลกท่ีเฟิสต์อยู่เป็นโลกที่สงบสุขดี ไม่มีคนเลวเลยสักคน แล้วเรื่อง 
High School Hero ยังต้องมีเฟิสต์ฮีโรอยู่หรือเปล่ำ”

ผมครุ่นคิดไม่นำนก็ตอบได้ทันที
“ถ้ำไม่มคีนเลว ถ้ำทกุคนมคีวำมสขุ กไ็ม่จ�ำเป็นต้องมฮีโีรครบั”
“ใช่มัย้ครบั” พีเ่อกพยกัหน้ำ “เพรำะฮโีรมกัก�ำเนิดในช่วงเวลำ

วิกฤติเสมอ น้องโมเองก็เหมือนกัน ควำมล้มเหลวสร้ำงผลงำน 
ชิ้นเอกได้เสมอ ตรำบใดที่น้องยังมุ่งมั่นต่อ ก็ไม่มีควำมล้มเหลวใด
หยุดน้องได้หรอกครับ”

ดวงตำผมเบิกกว้ำงเพรำะค�ำพูดของพี่เอก เหมือนมีกระแส
พลังแห่งควำมมุ่งมั่นไหลพล่ำนไปทั่วร่ำง ชะล้ำงควำมรู้สึกติดลบ 
ทั้งหลำยออกไปจนเกือบหมด

“จริงด้วย พี่เอกสุดยอดเลย” ผมพยักหน้ำรัวๆ
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“ส่วนเรือ่งค�ำตชิมเนีย่ พีเ่คยบอกแล้วนะ” พีเ่อกกล่ำว “ในเมือ่
เรำท�ำงำนให้คนสำธำรณะอ่ำน นัน่กเ็ป็นสิง่ทีท่กุคนต้องเจอ พีบ่อก
เสมอว่ำ ‘อย่ำเหลิงกับค�ำชม อย่ำจมกับค�ำด่ำ’ แต่เหมือนน้องโม
เคยให้ประโยคที่คมกว่ำนี้กับพี่นะ”

“ครับ” ผมยิ้มทันที เพรำะผมยังจ�ำได้ ตอนที่พี่เอกสอนให้ผม
ใช้ค�ำวิจำรณ์ให้เกิดประโยชน์ แทนที่จะให้มันมำบั่นทอนก�ำลังใจ

“ค�ำชมเหมือนอำหำร ค�ำด่ำเหมือนอำวุธ” ประโยคนี้ผมคิด
เอำเอง

“เพรำะค�ำชมนัน้ขำดไม่ได้ เป็นเหมอืนอำหำรทีท่�ำให้นกัเขยีน
มกี�ำลงัใจ แต่ค�ำชมกเ็ป็นกบัดกัทีห่อมหวำน ถ้ำมวัแต่เหลงิกับค�ำชม 
ฝีมือก็จะเริ่มอ่อนแอจนหยุดพัฒนำ ส่วนค�ำด่ำเป็นเหมือนอำวุธที่
ต้องรู้จักใช้ ถ้ำใช้ผิดทำงก็ทิ่มแทงตัวเองให้เจ็บปวด แต่ถ้ำใช้ถูกทำง
ก็จะเสริมให้เรำแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

“เยีย่มมำกครบัน้องโม” พีเ่อกเอ่ยชม “ดงัน้ันทกุครัง้ทีน้่องโม
เจอคนติหรือด่ำ ให้คิดเสียว่ำเขำโยนอำวุธมำให้เรำ ทั้งนี้เรำจะหยิบ
ขึ้นมำแทงตัวเอง หรือเรียนรู้ที่จะใช้ให้เป็นก็ขึ้นอยู่กับเรำ”

“ขอบคุณมำกเลยครับพี่เอก” 
ผมรู้สึกดีจังเลยที่ได้คุยกับพี่เอก ควำมกังวลหรือกดดันหำย

ไปเป็นปลิดทิ้ง ผมไม่กลัวแล้วว่ำจะเกิดอะไรขึ้นบ้ำง ยังไงผมก็จะ
เขียนต่อไปและท�ำให้ดีที่สุด

ควำมล้มเหลวงั้นเหรอ มำได้เลย ผมพร้อมเผชิญหน้ำ และ
ผมจะท�ำให้ดียิ่งกว่ำเดิม

พอได้คยุกบัพีเ่อกจนพอใจ ผมกบัพีเ่อกกเ็ปิดคอมพ์นัง่ท�ำงำน
โดยไม่ได้พดูอะไรกนัต่อ พีเ่อกต้องเขยีนบทควำมสัน้ๆ ให้ส�ำนกัพมิพ์ 
ส่วนผมอัปตอนใหม่ลงเว็บอย่ำงสบำยใจ

“น้องโม โทษท ีพอดพีีต้่องกลบัก่อน ของทีร้่ำนหมดกะทนัหนั 
เดี๋ยวพี่ต้องรีบไปซื้อเข้ำร้ำน ไว้เจอกันนะครับ มีอะไรก็ทักมำได้
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เสมอ”
“ได้ครับพี่เอก สวัสดีครับพี่เอก” ผมยกมือไหว้พี่เอก พี่เอกก็

โบกมือลำผมแล้วออกจำกร้ำนไป
ผมนั่งตรวจทำนนิยำยตอนต่อไปอยู่สักพักจนเริ่มรู้สึกเมื่อย

เลยนั่งพักสำยตำเล่นๆ มองไปยังที่ไกลๆ
ผมเผลอมองไปยังที่นั่งริมหน้ำต่ำงโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วผมก็

ชะงัก
เพรำะนั่นมัน...
ผมเห็นเฟิสต์คนนั้น ใช่แล้ว ต้องใช่แน่ๆ หน้ำตำเหมือน

พระเอกผมแบบนี้มีแค่คนเดียวในโลกเท่ำนั้น
เฟิสต์ก�ำลังนั่งไขว้ขำพิงเก้ำอี้อ่ำนหนังสือนิยำย ผมเพ่งดูเห็น

ชือ่เรือ่ง The Hunger Games โดย Suzanne Collins ผมชอบเรือ่งน้ี  
ถงึดหูนงัจบแล้วกย็งัซือ้หนงัสอืมำอ่ำน ผมไม่คดิว่ำผูช้ำยอย่ำงเฟิสต์
จะชอบอ่ำนนิยำยเรื่องนี้เหมือนผมด้วย

ถึงแม้ตัวเอกจะเป็นผู้หญิง แต่ แคตนิส เอเวอร์ดีน เป็น
นำงเอกท่ีโดนใจผมสุดๆ ผมก็ไม่เข้ำใจเหมือนกัน เวลำผมชอบ 
ตัวละครผู้หญิงสักคน ผมมักชอบสำวแกร่งที่มีควำมเป็นฮีโร ทั้งที่ 
ตัวตนผมมันคนละขั้วกับฮีโรเลย

จู่ๆ ผมก็รู้สึกว่ำอยำกเข้ำไปคุยด้วยจัง อยำกรู้ว่ำเขำชอบ 
ตัวละครไหนมำกที่สุด เขำเชียร์ให้ใครเป็นพระเอกมำกกว่ำกัน พีต้ำ
หรือเกล แล้วถ้ำสมมติเขำต้องไปอยู่ในโลกของ Hunger Game เขำ 
อยำกอยูเ่ขตไหนมำกทีส่ดุ

เดี๋ยว พอ พอก่อน ผมรีบสะบัดควำมคิดนั้นออกจำกหัว เขำ
ไม่รูจ้กัผมสกัหน่อย ขืนดุม่ๆ เข้ำไปคยุ เขำคงต้องคดิในใจว่ำผมเป็น
ใคร โรคจิตหรือเปล่ำ

ผมจึงได้แต่มองเขำไปเรื่อย ท่ำนั่งก็เหมือน บุคลิกก็เหมือน 
บนโต๊ะเขำมีชำเขียวลำเต้วำงอยู่ แม้แต่เครื่องดื่มที่ชอบก็ยังเหมือน
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พระเอกผมเลย
สีหน้ำของเฟิสต์ตอนอ่ำนหนังสือดูนิ่งๆ แต่แววตำกลับฉำย

ประกำยแวววำว เต็มไปด้วยอำรมณ์สนุกสนำน รำวกับก�ำลังเข้ำไป
อยู่ในเรื่องจริงๆ 

ผมมองแล้วเผลอนึกถึงฉำกหนึ่งในเรื่อง HSH ตอนที่เฟิสต์- 
ฮโีรก�ำลงันัง่อ่ำนหนงัสอืควอนตมัฟิสกิส์ด้วยควำมสนกุสนำนเหมอืน
ก�ำลังอ่ำนนิยำยผจญภัย

ว่ำแต่เฟิสต์ พระเอกของผมจะชอบอ่ำนนิยำยหรือเปล่ำนะ 
ผมไม่เคยถำมตัวละครเลยแฮะ

ส�ำหรบัเฟิสต์คนนี ้สหีน้ำและท่ำทำงทีน่ิง่สงบเมือ่อ่ำนหนงัสอื 
ดวงตำที่ไล่มองไปตำมตัวหนังสือ นิ้วเรียวที่ค่อยๆ จับหนังสือพลิก
ทีละหน้ำ แค่อ่ำนหนังสือเฉยๆ ไม่ได้ท�ำอะไร แต่ไม่รู้ท�ำไมถึงได้ด ู
มีเสน่ห์มำกขนำดนี้

เหมือนผมถูกมนตร์สะกดให้ละสำยตำไม่ได้ คล้ำยก�ำลังอิน
ไปกับฉำกที่เห็นพระเอกของผมนั่งอ่ำนหนังสือวิทยำศำสตร์อยู่ตรง
หน้ำ

ผมไม่รู้ว่ำจ้องนำนไป หรือสำยตำผมมีคลื่นพลังงำนหรือไม่
จู่ๆ เฟิสต์คนนั้นก็ละสำยตำจำกหนังสือ แล้วหันมำสบตำ 

กับผม
แต่ผมกย็งัไม่ได้สติ ผมยงัคงมองเขำอยูแ่บบนัน้ เพรำะยิง่มอง

เท่ำไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่ำเขำเหมือนพระเอกของผมมำกเท่ำนั้น
เฟิสต์คนนั้นมองผมอย่ำงพิจำรณำสักพัก เขำแสดงสีหน้ำ

ประหลำดใจชั่วขณะ
แต่สักพักเฟิสต์คนนั้นก็ส่งยิ้มให้ผม
นั่นท�ำให้ผมสะดุ้งเฮือกใหญ่ แล้วเพิ่งนึกได้
นี่ผมเพิ่ง...ท�ำตัวเหมือนเป็น...ถ�้ำมองผู้ชำย...
แย่แล้ว น่ำอำยโคตร
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พอผมได้สติ ผมก็รู้สึกขำยหน้ำเกินกว่ำจะทนนั่งอยู่ได้ ผมจึง
รีบเก็บโน้ตบุ๊กแล้ววิ่งแจ้นออกไปจำกคำเฟ่ทันที

พอออกจำกร้ำนได้สักพัก ผมถึงตั้งสติได้
“โอ๊ย โม เมื่อกี้นำยวิ่งจู๊ดออกมำเลยเหรอ” ผมเอำมือทึ้งหัว

ตวัเองเมือ่คดิได้ว่ำเมือ่กีเ้ขำยงัไม่ทนัท�ำอะไรเลย ผมกลบัวิง่หนีออก
มำเสียแล้ว

เขำจะคิดว่ำผมเป็นโรคประสำทมั้ยนะ แต่เขำคงจ�ำผมไม่ได้
หรอกมั้ง

ทว่ำพอนกึถงึภำพรอยยิม้ของเฟิสต์คนนัน้ท�ำให้ผมรูส้กึสบัสน
“เฟิสต์ฮีโร...ไม่เคยยิ้มแบบนี้เลย” ผมพึมพ�ำกับตัวเอง
เฟิสต์เป็นพระเอกของผม ผมจึงรู้จักเฟิสต์ดีที่สุด ผมรู้ว่ำถ้ำ

เฟิสต์เจอเหตุกำรณ์แบบไหนจะแสดงสีหน้ำและอำรมณ์อย่ำงไร 
รวมถึงรอยยิ้มทุกแบบของเฟิสต์ ผมก็ชินตำเป็นอย่ำงดี
แต่เมือ่กีน้ี ้รอยยิม้ของเฟิสต์คนนัน้หมำยควำมว่ำอย่ำงไรนะ
มันเป็นรอยยิ้มที่ผมไม่รู้จัก

-
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รอยยิ้มของเฟิสต์

“ยิ้มแบบนั้นคืออะไรเหรอ
ท�าไมนายถึงดูไม่ออก”

เฟิสต์

ผมยังคงคิดถึงรอยยิ้มของเฟิสต์จนกลับถึงหอพัก ผมนั่ง
เหม่อลอยอยู่บนเตียง จมอยู่กับควำมคิดเรื่องนี้ จนเผลอบิลด์
อำรมณ์สร้ำงภำพเฟิสต์ฮีโรขึ้นมำโดยไม่ได้ตั้งใจ

“นายยังไม่แต่งตอนใหม่นิ” จู่ๆ เฟิสต์ในมโนก็ปรำกฏอยู่ตรง
หน้ำผม

“เฟิสต์” ผมเบิกตำโต ผมไม่ได้ตั้งใจจะเขียนนิยำยตอนนี้ แต่
ดันเผลอเรียกเฟิสต์ออกมำซะงั้น

“นำยมำก็ดีแล้ว ช่วยอะไรหน่อยได้มั้ย” 
ไหนๆ ก็ไหนๆ ลองถำมเฟิสต์ดูก็คงไม่เสียหำย
“ช่วยอะไร” เฟิสต์เลิกคิ้ว
“นำยช่วยยิ้มให้เรำดูหน่อยได้มั้ย” ผมขอเฟิสต์ด้วยสำยตำ

จริงจัง
“ยิ้ม?” เฟิสต์แสดงสีหน้ำประหลำดใจ
“อืม” ผมพยักหน้ำ “ได้มั้ย เรำอยำกเห็น”
ค�ำขอของผมท�ำให้เฟิสต์นิง่ไปสกัพกั เฟิสต์ท�ำท่ำเหมอืนอยำก 
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ถำมหำเหตุผลจำกผม แต่สุดท้ำยก็ไม่ได้พูดอะไร 
เฟิสต์เพยีงยกรมิฝีปำกโค้งขึน้เลก็น้อย เป็นกำรบ่งบอกว่ำเขำ

ก�ำลังยิ้ม
“ยังไม่ใช่แฮะ” ผมพึมพ�ำ “ควำมรู้สึกต้องหนักแน่นกว่ำนี้ นี่

นำยยิ้มเหมือนก�ำลังเจอเรื่องสนุก”
รอยยิ้มของเฟิสต์ พระเอกผมตรงหน้ำยังไม่ ใกล้เคียงกับรอย

ยิ้มของเฟิสต์คนนั้นที่คำเฟ่เลย
“นายต้องการให้ยิม้แบบหนกัๆ สนิะ” เฟิสต์คงได้ยินทีผ่มบ่น

จึงเปลี่ยนไปยิ้มแบบใหม่
เฟิสต์แสยะยิ้มอย่ำงน่ำสะพรึงกลัว
“เฮ้ย ไม่ใช่แล้ว” ผมสะดุ้งสุดตัว “นั่นมันยิ้มขู่ตัวร้ำยชัดๆ”
รอยยิม้นีข้องเฟิสต์ท�ำผมสะท้ำนเลย ผมเคยเขยีนบรรยำยว่ำ

เฟิสต์ยิม้แบบนีใ้ห้คูต่่อสู้ แต่กเ็พิง่เคยเห็นเฟิสต์ยิม้แบบน้ีให้ผม เหน็
ของจริงกับตัวแล้วมันน่ำกลัวมำก

“งั้นต้องยิ้มแบบไหน” เฟิสต์ถำมผมเสียงเรียบ
“อืม...” ผมขุดภำพควำมทรงจ�ำรอยยิ้มของเฟิสต์คนนั้น แล้ว

ลองบรรยำยออกมำเป็นค�ำพูด
“ไม่ใช่ยิ้มแบบสนุก ไม่ใช่ยิ้มแบบน่ำกลัว แต่เป็นยิ้มที่มีควำม

รู้สึกบวกปะปนอยู่” 
“รูส้กึบวกเหรอ” เฟิสต์ทบทวนค�ำพดูของผม จำกน้ันก็เปลีย่น

เป็นยกยิ้มมุมปำกแบบเท่บำดใจ
ผมได้แต่หรี่ตำมองนิ่งๆ
“ยิ้มแบบนี้ ไม่ใช่เหรอ” เฟิสต์ถำมผมทั้งที่ยังยิ้มโชว์หล่ออยู่

แบบนั้น
“ไม่ ใช่” ผมตอบตำมตรง “นีม่นัยิม้เก๊กหล่อ รูส้กึบวกแบบหลง

ตัวเองน่ะสิ นำยยิ้มแบบนี้เวลำก�ำลังจะอวดอะไรสักอย่ำง”
“ก็จริง” เฟิสต์พยักหน้ำ “แค่อยากจะให้นายดูว่าเรายิ้มแล้ว
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หล่อ”
“อืม” ผมเพียงขำนรับในล�ำคอ ผมยอมรับว่ำเฟิสต์หล่อ ส่วน

ควำมมัน่ใจในหน้ำตำตวัเองนัน้ ผมกโ็ทษใครอืน่ไม่ได้ เพรำะผมเป็น
คนสร้ำงเฟิสต์ขึ้นมำให้เป็นแบบนั้น

“นำยมียิ้มแบบอื่นอีกมั้ย” ผมถำมต่อ
เฟิสต์ครุ่นคิดสักพัก ก่อนจะตอบ
“แบบนี้ล่ะ”
ครำวนี้เฟิสต์เปลี่ยนเป็นยิ้มกว้ำงท�ำตำปริบๆ ใส่เหมือนสุนัข

อ้อนเจ้ำของ แต่ผมกลับมองด้วยสำยตำนิ่งเฉย
“นำยยิม้แบบนี ้ถ้ำไม่ประชด กเ็พือ่จะหลอกขออะไรสกัอย่ำง 

ไม่ต้องเลยเฟิสต์ แค่นี้นำยก็เท่พอแล้ว เรำเขียนให้นำยเท่กว่ำนี้ 
ไม่ได้อีกแล้ว ไม่ต้องมำท�ำเป็นยิ้มขอเรำ” 

ค�ำพูดตรงไปตรงมำของผมท�ำให้เฟิสต์หัวเรำะเบำๆ
“แล้วนายต้องการยิ้มแบบไหนล่ะ” เฟิสต์ถำมผมบ้ำง 
“ปกติแล้วเราจะนิ่ง ไม่ค่อยยิ้มบ่อยๆ หรอก”
“นั่นสินะ” ผมเริ่มคิดหนัก “ที่นำยยิ้มทั้งหมด เรำก็รู้จักหมด

แล้ว”
ผมเริ่มจนปัญญำ หรือผมควรถอดใจในกำรหำค�ำตอบ มันก็

แค่รอยยิ้มเอง ไม่ได้มีควำมหมำยอะไรมำกมำย ผมไม่จ�ำเป็นต้อง
มำนั่งคิดเยอะขนำดนี้

“จริงๆ ยังไม่หมดนะ...” จู่ๆ เฟิสต์ก็พูดขึ้นมำ
“เอ๋?” ผมมองเฟิสต์อย่ำงสงสัย
“เหลืออีกรอยยิ้มหนึ่งที่นายยังไม่เคยเห็น” เฟิสต์ว่ำ
“จริงเหรอ” ผมเบิกตำกว้ำงอย่ำงตื่นเต้น
“อยากเห็นหรือเปล่า” เฟิสต์ถำมผม 
“อยำกสิ” ผมพยักหน้ำรัวๆ
เฟิสต์นิ่งไปชั่วขณะ จำกนั้นเฟิสต์ค่อยๆ แสดงรอยยิ้มบน
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ใบหน้ำ 
มนัเป็นรอยยิม้ทีผ่มไม่เคยเหน็มำก่อนจรงิๆ รอยยิม้ทีนุ่ม่นวล 

อบอุ่น แฝงไปด้วยควำมละมุน แม้แต่แววตำขณะยิ้มยังเต็มไปด้วย
ควำมอ่อนโยน ท�ำให้ผู้มองเสมือนถูกดึงดูดเข้ำไปในรอยยิ้มและ 
แววตำคู่นั้น

“โมเมนตัม?” 
เฟิสต์คงเห็นผมเอำแต่มองตำค้ำงก็เลยเรียกนำมปำกกำผม 

ท�ำให้ผมเพิ่งได้สติ
“ใช่แล้ว ยิ้มแบบนี้แหละ ใช่เลย!” ผมชี้ที่เฟิสต์แล้วพูดอย่ำง

ตื่นเต้น
รอยยิ้มของเฟิสต์คนนั้นที่คำเฟ่ มันใช่เลย
“อืม ยิ้มแบบนี้เองสินะ น่าสนใจ”
ครำวนี้เฟิสต์ยิ้มตอบบำงๆ เหมือนก�ำลังเจอเรื่องสนุก
“แล้วรอยยิ้มแบบเมื่อกี้มันคืออะไรเหรอเฟิสต์” ผมอยำกรู้

เหลือเกิน “ท�ำไมเรำไม่เคยเห็นนำยยิ้มแบบนั้นเลย”
“ก็เพราะว่า...” เฟิสต์ขยับเข้ำมำใกล้ผมเล็กน้อย 
“นายยังไม่มีนางเอกให้เราน่ะสิ”
“ฮะ” ผมถึงกับกะพริบตำปริบๆ
เฟิสต์มองท่ำทีงงงันของผม จำกนั้นก็อธิบำย
“รอยยิ้มแบบเมื่อกี้จะยิ้มตอนเจอนางเอกเท่านั้น แต่จนเล่ม 

3 แล้ว นายก็ยังไม่เขียนนางเอกให้เลย ก็ไม่แปลกที่นายจะไม่เคย
เห็นเรายิ้มแบบนั้น”

ค�ำพูดของเฟิสต์ท�ำให้ผมตำโต รอยยิ้มที่เจอนำงเอกนี่เอง
มิน่ำล่ะถึงได้เป็นรอยยิ้มดูอบอุ่น ละมุน อ่อนโยนขนำดนั้น 

ก็ดูมีเหตุผล
ว่ำแต่...แล้วเฟิสต์ที่คำเฟ่ซึ่งยิ้มให้ผมแบบนั้น เพรำะเจอ

นำงเอกนี่นะ มีเหตุผลตรงไหนกัน
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ผมสะบดัควำมคดินัน้ออก จำกนัน้กม็องพระเอกของผมอย่ำง
นึกสงสัย

“นำยอยำกได้นำงเอกเหรอ” ผมถำมเฟิสต์ตรงๆ
“ไม่เห็นเข้ำใจเลย ก่อนหน้ำนี้ เล่ม 1 เล่ม 2 เรำก็ส่งผู้หญิง

สวยๆ ไปใกล้ชิดนำยตั้งหลำยคน แต่นำยไม่เห็นสนใจสักคน”
ค�ำพูดของผมท�ำให้เฟิสต์ถอนหำยใจ
“ก็ไม่ได้สนใจจริงๆ การเป็นฮีโร คนรักคือจุดอ่อนเสมอ 

ภารกิจช่วยโลกส�าคัญกว่า”
“อืม” ผมพยักหน้ำเบำๆ เฟิสต์ตอบได้สมกับเป็นฮีโรจริงๆ
แสดงว่ำเฟิสต์ไม่ได้อยำกได้นำงเอก งั้นเรื่อง HSH ไม่มี

นำงเอกก็คงไม่เป็นไร
“แต่นำยมีรอยยิ้มแบบนั้น แสดงว่ำนำยต้องมีนำงเอกในฝัน

อยู่ใช่มั้ย” ผมอดถำมไม่ได้ เพรำะถ้ำเฟิสต์ไม่เคยมีสำวในฝัน แล้ว
เฟิสต์จะสร้ำงรอยยิ้มแบบนั้นมำท�ำไม

“มี” เฟิสต์ตอบสั้นๆ ท�ำให้ผมยิ่งสงสัยหนัก
“เป็นแบบไหนเหรอ” ผมอยำกรู้มำกจริงๆ นะ พระเอกแบบ

เฟิสต์จะชอบผู้หญิงแบบไหน
“ถ้านายจะสร้างนางเอกจริงๆ...” เฟิสต์เอ่ยขณะยืนกอดอก

จ้องหน้ำผม
“ขอแบบ อลิซ โดโรเธีย สักคน”
“เอ๋” ผมกะพริบตำถี่ๆ “อลิซ จำกเรื่อง Genesis Online ที่ 

เรำแต่งน่ะเหรอ”
“อืม” เฟิสต์พยักหน้ำ “ท�าให้ได้หรือเปล่า”
เอ่อ...เรื่องนี้ท�ำให้ผมล�ำบำกใจอยู่
จริงอยู่ว่ำแครักเตอร์อลิซเขียนไม่ยำก และคนอ่ำนหลำยคน

ก็ชอบนำงเอกแบบอลิซ
แต่ผมไม่กล้ำเขียนอลิซเป็นนำงเอกแล้วน่ะสิ เพรำะอะไร 
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เหรอ...
ฟ้ำซ่ึงเป็นเพื่อนนักเขียนของผมไม่อ่ำนนิยำยผม เพรำะฟ้ำ

อ่ำนแต่นิยำยวำย ไม่ก็จิ้นวำย ฟ้ำไม่ชอบเรื่องที่มีนำงเอก แต่ผมส่ง
หนังสืออภินันท์ให้ฟ้ำทุกเรื่องนะ ฟ้ำเองก็ส่งหนังสือวำยที่เธอแต่ง
ให้ผม แต่ผมก็ไม่กล้ำเปิดอ่ำนเหมือนกัน ก็เลยถือว่ำเสมอภำคกันดี 

ยกเว้นเรื่อง Genesis Online ที่ฟ้ำอ่ำนจนจบ ผมก็ไม่เข้ำใจ
ท�ำไมฟ้ำถึงอ่ำนได้ จนกระทั่งฟ้ำเจอผม แล้วบอกผมว่ำ

...
“อลิซอะ ฉันอ่ำนแล้วนึกถึงโมเลย เหมือนโมมำกอะ”
ตอนนั้นผมงงมำก อลิซเป็นผู้หญิงนะ แล้วผมจะเหมือน 

ผู้หญิงได้ไง
“มะ...ไม่เหมือนนะ เหมือนอลิซตรงไหน”
“โอ้โห จะให้ร่ำยมำเป็นลิสต์เลยใช่มั้ย ขี้อำยเหมือนกัน พูด

ไม่เก่งเหมือนกัน แต่จริงจัง ตั้งใจอะไรแล้วทุ่มเทมำก”
ผมฟังแล้วก็อึ้งไป พยำยำมแย้งกับฟ้ำ
“แต่...นั่นก็เป็นคุณสมบัติของนำงเอกทั่วไปนี่นำ”
“งัน้เหรอ กไ็ม่รูห้รอกนะ เพรำะไม่ค่อยอ่ำนเรือ่งท่ีมชีะนี อิๆ ” 

ฟ้ำตอบผม จำกนั้นก็พูดต่อ
“แต่มันก็อดคิดไม่ได้นี่นำ ถ้ำโมแอบชอบใครสักคนก็น่ำจะ 

เหมือนอลิซมั้ย อลิซไม่กล้ำคุยกับคนที่แอบชอบ ซึ่งก็คืออลัน แต่
ลับหลังกลับท�ำเพื่ออลันหลำยอย่ำง ขนำดยอมท�ำเหมือนทรยศ 
อลันไปเข้ำกับฝ่ำยศัตรู ท�ำให้อลันเกลียดอลิซ ทั้งที่แท้จริงแล้วอลิซ
ท�ำเพือ่อลนัทัง้นัน้ เกบ็ข้อมลูศตัร ูแล้วแอบช่วยเหลอือลนัอย่ำงลบัๆ 
อยูน่ำน จนอลนัเพิง่มำรูค้วำมจรงิทหีลงันีล่ะ ตอนอลซิเสีย่งชวีติเพือ่
ช่วยอลัน อลันถึงเพิ่งได้ประจักษ์ว่ำอลิซรักตนมำกขนำดยอมท�ำ 
ทุกอย่ำงจริงๆ”

“เอ่อ...แต่เรายังไม่เคยท�าอะไรแบบนั้นเลยนะ...” ผมไม่รู้จะ
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พูดยังไง แต่จะเถียงก็ไม่ได้ เพรำะผมยังไม่เคยชอบใคร ส่วนใหญ่ก็
หลงรักแต่ตัวละครในกำร์ตูน เกม หรือนิยำย

“แต่โมเป็นคนแบบอลิซนะ เชื่อสิ” ฟ้ำยืนกรำน “มิตรภำพกับ
ควำมรัก นำยให้ควำมส�ำคัญมำกกว่ำตัวนำยเองอีก บำงครั้งนำยก็
เลือกปกป้องเขำ ทั้งที่มันท�ำร้ำยตัวเอง” 

ผมฟังที่ฟ้ำพูดแล้วเงียบไป ฟ้ำอยู่โรงเรียนประถมที่เดียวกับ
ผม เนือ่งจำกผมเข้ำสงัคมไม่เก่ง ชอบอยูแ่ต่ในโลกส่วนตวั ผมจงึมกั
โดนเดก็เกเรกล่ันแกล้ง แต่พออำจำรย์จบัได้และจะลงโทษคนทีแ่กล้ง
ผม ผมกลบับอกอำจำรย์ว่ำพวกเขำแค่เล่นกบัผม ไม่ได้ตัง้ใจจะแกล้ง
ผม ก็ผมไม่อยำกเห็นพวกเขำโดนท�ำโทษนี่นำ ถึงพวกเขำไม่ได้เห็น
ผมเป็นเพื่อน แต่ยังไงพวกเขำก็อยู่ห้องเดียวกับผม ผมก็อยำกจะ
เห็นพวกเขำเป็นเพื่อน

“โมยอมรับซะเถอะ นำยสร้ำงอลิซจำกตัวนำย” ฟ้ำยังคง 
ยืนกรำน

“มะ...ไม่สิ ไม่นะ” ผมยังยอมรับไม่ได้อยู่ดี 
“เรำต้องเหมือนพระเอกต่ำงหำก ใครๆ ก็อยำกเป็นพระเอก

แบบอลัน”
“หรำ...” ฟ้ำยิ้มแหย่ผม “โมเขียนพระเอกเป็นคนที่อยำกเป็น 

แต่โมก็รู้ว่ำพระเอกแบบอลันไม่ใช่ตัวตนจริงๆ นำยรู้ว่ำไม่สำมำรถ
เป็นอย่ำงพระเอกได้ ก็เลยสร้ำงนำงเอกจำกตัวนำยเองมำคู่กับ
พระเอกแทนไงล่ะ”

“หะ...หะ ดะ...เดีย๋วนะ” ผมฟังแล้วมันดสูบัสน และถ้ำมนัเป็น
อย่ำงนั้นจริง มันก็น่ำอับอำยมำก

“เรำเขียนตวัเอง...เพือ่มำคูก่บัพระเอกท่ีเรำอยำกเป็นเน่ียนะ?” 
“ใช่มั้ยล่ะ” ฟ้ำยิ้มอย่ำงมีเลศนัย “ลึกๆ แล้วโมคงคิดว่ำเป็น

แบบพระเอกไม่ได้ ก็ขอให้ได้คนแบบพระเอกแล้วกัน หุๆ”
“คะ...คอื มัน...ค่อนข้ำงจะ เอ่อ พระเอกเรำเป็นผูช้ำยนะ ฟ้ำ



~ First Moment แรกพบในนิยาย ~

62

เขียนนิยำยวำยมำกไปมั้ย” ถึงในใจลึกๆ ผมจะรู้สึกว่ำค�ำพูดฟ้ำมัน
ตรงแบบที่ผมไม่อยำกยอมรับ แต่ผมก็ไม่เข้ำใจอยู่ดี

“ก็นำงเอกที่นำยชอบมักจะเป็นสำวแกร่งไม่ใช่เหรอ ฉันเห็น
นะ นำยชอบลเูคยีจำกเรือ่ง Bleach แล้วนำยกช็อบเอลซ่ำ สกำร์เล็ต 
จำกเรื่อง Fairy Tail อ๋อ แล้วก็ คิริซำกิ จิโตเกะ จำกเรื่อง Nisekoi 
ด้วย ชื่อ อลิซ โดโรเธีย นี่ได้แรงบันดำลใจจำกอลิซ Resident Evil 
ใช่มั้ย นำยก็ชอบเธอนี่”

“เรำ...คอื อลซิเหรอ” สดุท้ำยผมกไ็ด้แต่ชอ็กอย่ำงไม่อยำกจะ
เชื่อ

“ถูกต้อง! ไม่ว่ำมองจำกมุมไหน นำยก็คืออลิซชัดๆ!”
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่ำนับต้ังแต่นั้นเป็นต้นมำผมก็ตั้งมั่นว่ำจะ

ไม่มีวันเขียนนำงเอกแบบอลิซขึ้นมำอีก เพรำะพอคิดได้ว่ำเอำนิสัย
ตัวเองไปเป็นนำงเอกของเรื่องแล้วมัน...

ผมอยำกจะเอำหัวโขกโน้ตบุ๊กให้ตำยไปเลย ม่ำยยย ผมรับ 
ตัวเองไม่ได้จริงๆ

...
กลบัมำสูโ่ลกแห่งมโนในควำมจรงิ ผมยงัคยุกบัเฟิสต์ พระเอก

ของผมอยู่
ผมต้องหำทำงเกลี้ยกล่อมให้เฟิสต์เลิกมองอลิซได้แล้ว
“เฟิสต์ นำยอยำกได้นำงเอกแบบไหน เรำยินดีเขียนให้หมด” 

ผมพูดกับเฟิสต์
“ยกเว้นนำงเอกแบบอลิซ เรำท�ำให้ไม่ได้จริงๆ”
เฟิสต์มองหน้ำผม สีหน้ำเจือควำมผิดหวังนิดหน่อย
“งั้นเหรอ...” เฟิสต์ว่ำ “ไม่เป็นไร ถ้าไม่ได้แบบอลิซ งั้นไม่ต้อง

มีก็ได้”
ค�ำพูดของเฟิสต์ท�ำให้ผมถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก ผมกลัวจะ

โดนพระเอกของตัวเองโกรธอีกแล้วน่ะสิ
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“ไม่มีนำงเอก นำยโอเคใช่ม้ัยอะ” ผมก็เป็นห่วงควำมรู้สึก
เฟิสต์เหมือนกันนะ ถึงเขำจะเป็นแค่ตัวละครในเรื่องของผมก็เถอะ

“ไม่มีปัญหา” เฟิสต์ตอบก่อนจะมองผม ไล่สำยตำพิจำรณำ
ผมตั้งแต่หัวจดเท้ำ

“อันที่จริง...” เฟิสต์ทิ้งช่วงสักพักแล้วบอกว่ำ
“แบบนายก็ตรงสเปกอยู่นะ”
“หะ...หำ!” ผมพลันเหลือกตำโต เมื่อกี้นี้เฟิสต์พูดว่ำยังไงนะ!
“นางเอกแบบนาย...น่าจะได้อยู่” 
เฟิสต์คลี่ยิ้มบำงๆ รำวกับเจอเรื่องสนุกแล้ว 
“มะ...ไม่นะ นำยจะเอำคนเขียน...มำเป็นนำงเอกได้ไง” 
ผมประท้วงเม่ือเฟิสต์ค่อยๆ ขยบัเข้ำมำใกล้ผม มำนัง่อยู่ตรง

ปลำยเตียง
ผมไม่เคยรู้สึกหวำดหวั่นกับตัวละครของตัวเองมำก่อนเลย
“ใช่ เราท�าไม่ได้” เฟิสต์สบตำกับผม
“แต่นายท�าได้ เพราะนายเป็นพระเจ้าของเรื่อง”
“มะ...ไม่นะ” ผมปฏิเสธ ก่อนจะคิดหำเหตุผลมำเกลี้ยกล่อม

พระเอกของผม
“เรำไม่เหมำะหรอก เรำเป็นผู้ชำยนะ!”
ผมไม่รูจ้ะวำงตัวอย่ำงไรแล้ว ไม่คำดคดิว่ำพระเอกของผมจะ

มำไม้นี้ ผมขยับตัวหนีไปจนชิดหัวเตียง ในขณะท่ีเฟิสต์ก็เล่ือนมำ
ใกล้ผมเรื่อยๆ

“เหมาะหรือไม่ ต้องลองพิสูจน์ก่อนมั้ย...”
สำยตำของเฟิสต์เปลี่ยนไปแล้ว ปกติกับผมเฟิสต์มักแสดง 

แววตำเป็นมิตรและเกรงใจอยู่หลำยส่วน เฟิสต์ค่อนข้ำงเคำรพผม
ในฐำนะคนเขยีน แต่ในขณะเดยีวกนัเฟิสต์กส็นทิกบัผมเหมอืนเพือ่น
คนหนึ่ง

แต่ตอนนี้เฟิสต์ที่ผมเห็นไม่ใช่เฟิสต์คนเดิมอีกแล้ว สำยตำที่
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เฟิสต์มองผมเป็นประกำยวำววำบ เสมอืนเพิง่เจอสิง่ประดษิฐ์ทีถ่กูใจ
และอยำกเล่นด้วยนำนๆ

ผมกลืนน�้ำลำยลงคอ แย่แล้วสิ นี่ผม...ก�ำลังถูกตัวละคร 
รุกรำนเรอะ!

“นะ...นำยจะท�ำอะไร” เสียงผมสั่นไปหมดแล้ว
“นั่นสินะ”
เฟิสต์เอ่ยเสียงกระซิบ มองผมด้วยตำคมกริบ
“ท�าไมเราสองคน...ไม่ลอง...แมนๆ ขึ้นเตียงกัน ล่ะ”
“ม่ำยยย”
ฉับพลันภำพปกนิยำยวำยสุดหลอนจำกในงำนหนังสือ ภำพ

ผู้ชำยบึกบึนสองคนนอนกอดก่ำยกันบนเตียงก็ผุดขึ้นมำในหัว เป็น
ปกที่ท�ำให้เห็นภำพชื่อเรื่องได้อย่ำงชัดเจนยิ่งนัก 

‘แมนๆ ขึ้นเตียงกัน’
นัน่ท�ำให้สตผิมแตกพล่ำน จนภำพในมโนหลุดกระจำย เฟิสต์

ในจินตนำกำรผมก็หำยไปแล้ว ผมถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก ทั้งที่ใจ
ยังสั่นรัวเป็นกลอง

“เฟิสต์ นำยบ้ำไปแล้วเหรอ” ผมได้แต่บ่นพึมพ�ำ แต่ควำมจรงิ
ผมก็ชักจะเริ่มหวั่น 

ผมก็ไม่รู้ว่ำสรุปแล้วใครกันแน่ที่บ้ำกว่ำกัน
ระหว่ำงเฟิสต์...ฮีโรพระเอก ที่จู่ๆ ก็บ้ำอยำกขึ้นเตียงกับผม
หรอืผม...นกัเขยีนนยิำยทีจู่่ๆ  กบ้็ำจนิตนำกำรเรือ่งพรรค์นีก้บั

ตัวละคร
สงสัยภำพปกนิยำยวำยเรื่องนั้นคงท�ำให้ผมหลอนไปแล้ว

จริงๆ
-


