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อาไรม์ภบท

[HOT!!!] 10 อันดับเพลงฮิตประจ�ำสัปดำห์จำกกำร 
รวบรวมยอดขาย ยอดดาวน์โหลด และยอดสตรีมมิ่งจากแอพฟัง
เพลงโดยผู้ใช้ทั่วประเทศ~

“...”
หึ มาแล้วสินะ แหม่...ก�าลังรออยู่เลย
คลิก!

อันดับที่ 10 > ก่อนฤดูแล้ง | ศิลปิน : เดอะตอย (เลื่อน )
อันดับที่ 9 > Night Like | ศิลปิน : 9x9 เท่ากับ 81 (Hot Debut!)
อันดับที่ 8 > เป็นขี้ข้าให้เธอแล้ว | ศิลปิน : Room 69 (เลื่อน )
อันดับที่ 7 > อยู่ดีๆ ก็...อยากโดนด่า | ศิลปิน : วันเดอร์โฟม
  (เลื่อน )
อันดับที่ 6 > มันเป็นบ้าอะไร | ศิลปิน : Polydog (คงที่ =) 
 (3 weeks on chart)
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อันดับที่ 5 > ซ่อนแอบ | ศิลปิน : ปาล์มน�้ามัน (คงที่ =) 
 (4 weeks on chart)
อันดับที่ 4 > ใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็เจ็บอีกใจหนึ่งก็แปลบ ซู้ดดดด 
 โอ๊ย | ศิลปิน : เพ็ก (Hot Debut!)
อันดับที่ 3 > เรือเล็กควรเอาไปเก็บ | ศิลปิน : บอดี้สลัมดั๊งก์ 
 (เลื่อน )
อันดับที่ 2 > XV dream. | ศิลปิน : Myes. (คงที่ =) 
 (12 weeks on chart)
อันดับที่ 1 > จ�ำนวนเฉพำะ | ศิลปิน : feelflow (Twelve little 
 monkey’s solo) (Hot Debut!, Peak*)

ผมหรี่ตาสู้กับแสงสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ มือทั้งสอง
ก�าแน่นจนกระดาษจดเนือ้เพลงยบัยูย่ีโ่ดยไม่รูต้วัเมือ่อ่านถึงบรรทัด
สุดท้าย

ที่สอง!? 
เอ๊าาา อะไรฟะ เพลงของผมได้อันดับสองอีกแล้วเหรอออ
โห่ คุณคร้าบบบ อยู่ตรงนี้มาสิบสองสัปดาห์แล้วน้า สิริรวม

กันคือเกือบสามเดือนเลยนะเฟ้ยยย ให้ผมขึ้นที่หนึ่งบ้างไม่ได้หรือ
ไงเล่า อุตส่าห์รีบตื่นมาเปิดคอมพ์ ฟันก็ยังไม่ทันแปรงเพราะคิดว่า
จะได้เจอข่าวดี สุดท้ายก็ชีช�้ากะหล�่าปลีเหมือนเดิม ปวดใจ๊ปวดใจ 
อยากร้องไห้แต่ติดที่ว่าเป็นผู้ชายเลยไม่อยากขี้แย

เฮ้อออ หมดอาลัยตายอยากกับอุตสาหกรรมเพลงบ้านเกิด
ตัวเองชิบเป๋ง ดูในตารางสิครับ นอกจากผม ทุกเพลงที่อยู่ในชาร์ต 
ล้วนเป็นเพลงป๊อป-ร็อกกันหมด มีแค่เพลงของผมที่โดดเป็น 
ฮปิฮอปแท้ๆ อยูเ่พลงเดยีว แถมทกุเพลงแม่งพดูถงึความรกักนัให้รึม่ 
แหงละ แมสๆ แบบนี้คงเข้าถึงผู้ฟังได้ไม่ยาก ต่างจากเพลงของผม
ที่แร็ปถึงความฝัน อนาคต และการประสบความส�าเร็จ (ปรัชญา 
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ปะล่ะ) ได้อนัดบัสองกถ็อืว่ามาไกลเกนิคาดแล้ว จรงิๆ ผมควรท�าใจ...

แต่ประเด็นคือผมก็อยำกขึ้นที่หนึ่งบ้ำงไงคร้ำบบบ!!!
ผมจ้องไปที่หน้าจอคอมพ์อีกที ไล่อ่านรายชื่อเพลงตั้งแต่

อันดับสิบถึงอันดับหนึ่งอีกครั้ง หวังไว้เล็กๆ ว่าสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้
ผมอาจจะอ่านผดิเพราะตืน่เช้าเมาขีต้า แต่มันก็ไม่เป็นอย่างน้ันครบั 
ผมได้ทีส่องจรงิๆ ตอกย�้าด้วยวงเลบ็เลก็ๆ ทีบ่อกว่าผมอยูต่รงนีม้า
เกือบสามเดือนแล้วเหมือนเดิม

เฮ้อออ นานๆ ทีอุตส่าห์จะมีเพลงขึ้นชาร์ตกับคนอื่นเขาบ้าง 
สุดท้ายดันไปไม่ถึงที่หนึ่งตามใจฝัน เดี๋ยวคอยดูนะครับ ถ้าอาทิตย์
หน้ายังอยู่ที่เดิมก็มีสิทธิ์หลุดออกจากวงโคจรแหงๆ เพลงที่ค้างบน
ชาร์ตนานๆ หลายสัปดาห์น่ะพอเลิกฮิตทีคืออันดับร่วงเป็นลูก
มะพร้าวเลย ขอท�าใจไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกัน

เอาละ ตอนนี้ผมชักอยากจะร้องไห้จริงๆ ละนะ
แต่ยงัไม่ทนัจะหยบิทชิชูเ่ตรยีมซบัน�า้ตา ผมเป็นอนัต้องชะงกั

ไปเพราะสายตาดนัเหลอืบไปเหน็ชือ่เพลงทีค่รองอนัดบัหน่ึงอกีครัง้
พอดี

เออ ว่าแต่...ไอ้นี่มันใครวะ ชื่อแซ่ไม่เห็นคุ้น
ผมอ่านชื่อเพลงออกมาก่อนจะเบะปาก “เหอะ จ�านวน 

ชาพ้ออออ”
ชื่อเพลงแม่งโคตรเลี่ยน...
ว่าแต่...ชื่อไอ้นักร้องนี่อ่านว่าอะไรนะ ไอ้ฟะ...เอ่อ...ฟีว...

ฟีล?...ฟีลโฟลว์! เออ ไอ้ฟีลโฟลว์นีม่นัเป็นใครกัน นักร้องใหม่เรอะ? 
ท�าไมผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยวะ แต่ยอมรับว่ามันแน่มาก 
ปล่อยเพลงมาสัปดาห์แรกก็เดบ๊ิวท์ข้ึนที่หนึ่งซะแล้ว บี้เพลงของวง
บอดี้สลัมดั๊งก์หล่นไปอยู่อันดับสามเลยอะ โหดไม่เกรงใจรุ่นพี่เลย
เนอะพ่อหนุม่เอ๊ย อมื...ดจูากวงเลบ็ก�ากบัค�าว่า ‘Solo’ ด้านหลงัแล้ว 
เหมอืนหมอน่ีจะเป็นสมาชกิในวงบอยแบนด์ทีป่ล่อยเพลงโซโล่เดีย่ว
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ออกมาเรียกตังค์แฟนคลับแน่นอน
Twelve Little Monkey แปลว่าลิงสิบสองตัว? กู Ask Real? 

ก่อนตั้งได้เอาชื่อไปปรึกษาพระบ้างปะเนี่ย จะมาตั้งสั่วๆ กันไม่ได้
เด้อออ

แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับ ความเผือกมันครอบง�า
จติใจซะแล้ว ผมชกัอยากจะรูซ้ะแล้วสว่ิาไอ้นีม่นัเป็นลูกเต้าเหล่าใคร 
ขอลองเอาชื่อไปเสิร์ชในอากู๋หน่อยดีกว่า หึๆๆ

ว่าแล้วผมกพ็มิพ์ชือ่ของมนัในช่องค้นหา แต่ยังไม่ทันพิมพ์ได้
ครบทุกค�ากูเกิ้ลมันก็สาระแนขึ้นตัวเลือกมาให้ผมก่อนซะแล้ว

feelflow...หุ่น
feelflow...ซิกซ์แพ็ก
feelflowXfifa จิ้น
feelflow...เป้ำตุง

โห กูไปต่อไม่ถูกเลยจ้าาา ก�าพระน้า กลัวแล้ววว
เอาเป็นว่าขอผมเสิร์ชแค่ค�าว่า ‘feelflow’ ธรรมดาๆ ละกัน

เนอะ เลือกเว็บไซต์แรกที่โผล่ขึ้นมานี่แหละง่ายดี ไหนดูซิว่ารูปร่าง
หน้าตาของพ่อหนุ่มฟีลโฟลว์จะเป็นยังไง หึๆ

เปิดประวัติ ‘feelflow’ 
น้องน้อยบ้ำพลังแห่งวง Twelve Little Monkey 
ขอบอกว่ำหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้ำตำ!

อะ แปลว่าคงหล่อเทพแหละ จั่วหัวสปอยล์กูมาขนาดนี้แล้ว 
อะเนอะ -_-

ผมเพ่งข้อมูลในหน้าเว็บไซต์อย่างจริงจัง จริงจังจนตัวผมเอง
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ก็งงว่าท�าไมต้องใส่ใจอยากรู้ประวัติคนอื่นขนาดนี้ด้วย

ชื่อ : ปฏิพาน ปราจิลต์ 
ชื่อในวงกำร : feelflow
อดตี : รองอนัดบัหนึง่เดอืนมหาวทิยาลยั (ปีเดยีวกบัทกั โรหติจนัทร์ 
คณะพลศึกษา)
ศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย XWU

ขอพักตรงนี้ เฮ้ย ไอ้ห่านี่อยู่มหา’ลัยเดียวกันกับผมเฉยเลย
ครับ แต่ท�าไมผมไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนเลยวะ แล้วยิ่งอยู่ใน 
วงศ์วานว่านเครือแร็ปเปอร์ด้วยแล้วมันก็ควรจะโผล่หัวมาท่ีชมรม 
‘Rap Trash’ ของพวกเราบ้างสิ ชมรมของผมเป็นศูนย์กลางเครือ
ข่ายแร็ปเปอร์เยาวชนทั่วประเทศเชียวนะเฟ้ยยย อวดๆ

อ้ะ โม้นานไปหน่อย กลับมาอ่านประวัติกันต่อดีกว่าครับ

วง : Twelve Little Monkey (บอยแบนด์)
ต�ำแหน่ง : แร็ปเปอร์หลัก (Main Rapper)
เพิ่มเติม : TLM หรือ Twelve Little Monkey เป็นยูนิตพิเศษของ  
‘แกรมม่า’ ค่ายเพลงยกัษ์ใหญ่ทีผ่ดุโปรเจก็ต์ผลกัดนักลุม่บอยแบนด์ 
สู่ตลาดเอเชียและสากล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน ประกอบไปด้วย 

นักร้องหลัก (Main Vocal) 3 คน (ฟีฟ่า[ลีดเดอร์], จั่นเจา,  
ดิเวิลด์)

นักร้องน�า (Lead Vocal) 2 คน (อีริค, ซามูเอล)
แร็ปเปอร์หลัก (Main Rapper) 2 คน (ฟีลโฟลว์, มังคุด)
แร็ปเปอร์น�า (Lead Rapper) 2 คน (ไมกี้, มาโย)
นักเต้นน�า (Lead Dancer) 2 คน (ฟาโรห์, ฮาจี้)
ภาพลักษณ์ (Visual) 1 คน (เท็ดดี้)
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นอกจากนี้ การประสบความส�าเร็จของ TLM ส่งผลให้พวก
เขาโด่งดังไปถึงต่างประ...

พอ ผมอ่านเท่านี้แหละ เห็นจ�านวนสมาชิกแล้วท้อใจ นี่วง
บอยแบนด์หรือเดก็ช่างท้ายรถเมล์วะ อะไรมนัจะเยอะขนาดน้านนน 
เวลาคุยกันทีไม่แย่งบทพูดกันแย่เรอะ โอ้ละพ่อ

แต่ทีท่ึง่คอืวงบอยแบนด์แม่งมีต�าแหน่งภาพลกัษณ์ด้วยเหรอ
ครับ เปิดโลกทัศน์สัสๆ แร็ปเปอร์อย่างผมตามไม่ทันจริงๆ โว้ยยย

ส่วนบรรทัดที่เหลือเป็นการขิงข่าเรื่องรางวัลและข้อมูลเพลง
ฮิตซ่ึงผมไม่ได้อยากสนใจเท่าไหร่ เอาเป็นว่าการเรียนวิชาไอดอล 
101 จบลงแต่เพียงเท่านี้ ผมได้ข้อมูลมามากพอแล้ว ต่อไปเราจะ
เลื่อนลงไปดูใบหน้าของไอ้นี่กันสักที จะได้รู้ไปเลยว่ามันหล่ออย่าง
ที่บิ๊วท์บนหัวข้อกระทู้หรือเปล่า

คลิก คลิก
หรรม! เม้าส์ค้างเช้ยยย ถูกที่ถูกจังหวะจริงๆ เลยนะมึง อย่า

เพิ่งค้างสิโว้ยยยย กูขอเห็นหน้าไอ้ฟีลโฟลว์อะไรนี่ก่อนดิ
คลิก คลิก คลิก คลิก
อ๋อออ มึงจะสู้ใช่มั้ย ด๊ายยย หึๆๆ กดรัวขนาดนี้ไม่มึงก็มือกู

นี่แหละที่จะพังกันไปข้าง
คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ คลกิ 

คลิก
โห ยากละ ไม่มีทีท่าว่าเม้าส์จะเชื่อฟังเลยครับ ผมชักหมด

ความอดทนละนะ สงสัยต้องใช้ท่าไม้ตาย 
คดิได้อย่างนัน้กจ็ดัการสดูอากาศเรยีกลมปราณก่อนจะใช้น้ิว

ชี้กดย�้าๆ เน้นๆ ไปที่ปุ่มข้างซ้ายของเม้าส์เพียงครั้งเดียว
ลงมาาา
คลิก!!!
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หวืบบบบ เยส! กว่าจะเลื่อนลงมาให้กูได้ ยากเย็นแสนเข็ญ
เหลือเกินนะมึง

“...”
อ้อ...นี่น่ะหรือ feelflow
ภาพแรกที่ผมเห็น เป็นผู้ชายในชุดนิสิตขาวสะอาดสะอ้าน 

ก�าลังนั่งไขว่ห้างอยู่บนม้านั่งหน้าตึกสินก�า (แต่ก่อนเดินไปหลีสาว
บ่อยเลยจ�าได้) ใบหน้าในรูปนั้นเรียบเฉย ไม่มีแม้แต่รอยยิ้มบนปาก
สีสด เอียงคอสิบห้าองศา โชว์ให้รู้ว่ามันมีจมูกโด่งธรรมชาติ หางตา
เหยี่ยวมีเอกลักษณ์ดูบวมๆ เต่งๆ แต่ทว่าไม่มีรอยด�าคล�้าแบบคน
อดหลับอดนอน ผมด�าขลับออด๊าซเรียกพี่ตัดกับผิวนวลสีไข่ของมัน 
ดเีหลอืเกนิ ทีค่างมร่ีองบุม๋เลก็ๆ แบบทีค่นเฒ่าคนแก่เรยีกว่า ‘คางตดู’ 
สัญลักษณ์ของพวกหน้าหม้อเจ้าชู้คารมคมคาย...องค์ประกอบใน 
รูปมันเป๊ะมาก เป๊ะจนผมงงว่ามันจะมาเกิดชาตินี้ให้เสียเวลา 
ท�าไม รอไปเกิดใหม่ชาติหน้าเลยไม่คุ้มกว่าเรอะ แย่งหญิงกูหมด!

นี่ขนาดรูปถ่ายเล่นๆ คุณภาพแม่งยังกะโฟโต้ชู้ตเลยครับ ผม
ละเชื่อเลยจริงๆ

ส่วนรูปที่เหลือก็เป็นมันในอิริยาบถต่างๆ ส่วนมากถ่ายจาก
กล้องของแฟนคลับ ทั้งจากการอัดรายการทอล์กโชว์ คอนเสิร์ต  
แฟนไซน์ มีบางส่วนที่เป็นภาพสแกนจากนิตยสารและปกอัลบั้ม
ปะปนกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกรูปมีเหมือนกัน นั่นก็คือไอ้ห่านี่เขาไม่
เคยยิ้มเลย...

ถ่ายตอนจับมือกับแฟนคลับ...ไม่ยิ้ม!
ถ่ายคู่กับพี่ดี๋ พิธีกรรายการที่นี่หมอริท...ก็ไม่ยิ้ม!
ภาพจากเบ้ืองหลังกองถ่ายรายการเรียลลิตี้ (เขียนก�ากับอยู่

ใต้รูป) ท่ีสวนสตัว์กบัสมาชกิในวงกไ็ม่ยิม้...ตวัโคอาล่าสเีทาทีปี่นอยู่
บนตักมันเลือกหันมายิ้มแทน

รูปแคนดิด ไม่ยิ้ม!
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รูปแอบถ่ายที่สนามบิน ไม่ยิ้ม!!!
เบื้องหลังการถ่ายเอ็มวี ไม่ยิ้ม!!!
เฮ้ยไอ้ทิด มึงเป็นคนหรือสังกะสีวะ แข็งซะเหมือนชีวิตนี ้

ไม่เคยมีความสุขกับเขาเลยนะมึง
เอาละครบั ผลจากการส�ารวจรปูถ่ายทัง้หมดทัง้มวลทีแ่นบมา

ในกระทู้ท�าให้ฟันธงได้ว่า...ผมหล่อกว่าเยอะเลยว่ะ คิๆ
ผมกอดอกเอนตวัพงิเก้าอี ้บนหน้าจอคอมพวิเตอร์ยงัคงสว่าง

จ้าโชว์รูปไอ้ฟีลโฟลว์จนแสบตา เกิดความรู้สึกแปลกๆ ว่าผมเริ่ม 
ไม่ชอบขี้หน้ามันยังไงชอบกล ทั้งๆ ที่ไม่เคยเจอตัวเป็นๆ สักหน่อย 
ประสาทแล้วมั้งผมเนี่ย

RRRRRRR
ผมชะโงกไปดูชื่อที่โชว์อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ จัดการถอน

หายใจไปทีนึงก่อนจะกดรับด้วยน�้าเสียงเบื่อหน่าย
“ไงเฮียดี”
[เป็นไงมึง สรุปได้ที่หนึ่งมั้ย] เฮีย ‘คณบดี’ ยิงค�าถามมาอย่าง

ไว (ใช่ครับ พี่มันชื่อคณบดีจริงๆ) พี่ชายคนนี้คือหัวหน้าชมรม Rap 
Trash ที่มหาวิทยาลัย จริงๆ เฮียแกอายุมากแล้วนะ แต่ไม่รู้ท�าไม
ยังเรียนไม่จบสักที ไอ้ผมก็ไม่กล้าถาม กลัวโดนถีบกลับมาแล้วจะ 
ไม่คุ้ม

“ได้กะผีอะไรล่ะ” ผมกลอกตา โวะ นึกขึ้นได้แล้วก็เซ็ง “ที่สอง
เหมือนเดิมอีกแล้วครับ”

[เฮ้ย ไหงงั้น!? แล้วใครได้ที่หนึ่ง?]
“นักร้องไก่กาที่ไหนไม่รู้อะพี่ เดบิ๊วท์สัปดาห์แรกแม่งก็เอาไป

แดกเลย”
[ชื่ออะไรวะ]
“ฟีลโฟลว์”
[...]
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เอ๊า เงียบท�าไมวะ “พี่รู้จักเหรอ”
[ฟีลโฟลว์ที่ว่านี่ใช่แร็ปเปอร์ในวงทเว็ลฝ ลิตเติ้ล มังกี้ปะ?]
“เอ่อ...ใช่พี”่ ว่าแต่...พีมั่นออกเสยีงชดัดนีะครบั ครลูกูกอล์ฟ

ได้ยินคงยิ้มกริ่มภูมิใจ
[โห แม่งไม่ใช่เล่นๆ]
“สรุปพี่รู้จัก?”
[เออ น้องสาวกูเป็นแฟนคลับ]
“แน่ใจว่าน้อง ไม่ใช่พี่เองนะ”
[เดีย๋วกูลอดโทรศพัท์ไปตบหัวแม่งเลยน ิกบ็อกอยูว่่าน้อง! คน

อย่างกูจะกรี๊ดวงไอดอลไปท�าไม]
“อ้ะๆ ไม่กรีด๊กไ็ม่กรีด๊”  ผมตดับท “เออ ไอ้ฟีลโฟลว์อะไรน่ีมนั

เรียนที่เดียวกับเราด้วยนะ พี่เคยเห็นมันปะ?”
[เคยดิ ทุกคนเขาเคยเห็นกันหมดแหละ]
“ฮะ!? แล้วท�าไมผมไม่เคยเห็นว้า~”
[ก็มึงไม่ใส่ใจเองอะเอ็ม]
หืม? พูดอะไรของเฮียเขาวะ...
[พอๆ เลิกคุยเรื่องนี้ได้ละ กูจะโทร.มาถามมึงว่าได้ปริ๊นท์ใบ

สมัครเข้าชมรมที่จะใช้วันเปิดเทอมเสร็จหรือยัง?]
ผมเหล่ไปยังกองกระดาษบนโต๊ะที่วางเรียงเป็นตั้งสวยงาม

ตามประสาคนเนีย้บๆ “เสรจ็แล้วสิพี ่สองร้อยชดุเป๊ะไม่ขาดไม่เกิน”
[เฮ้ย ไม่เยอะไปใช่มั้ยวะ]
“โธ่พ่ี ชมรมเรามันเป็นชมรมระดับต�านานนะ แค่นี้อาจจะ

น้อยไปด้วยซ�้า เชื่อผมสิว่าเทอมนี้ชมรมเราจะกลับมาบูม”
[แต่เทอมหลังๆ มานี้คนสมัครเข้าชมรมเราน้อยมากเลยนะ 

มึงก็รู้นี่] เฮียดีว่า [เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่สนใจเพลงแร็ปกันแล้วนะเว้ย]
“อ้าว แล้วพี่จะท�าไงล่ะ”
[กูจะกลับไปร้องเพลงลูกทุ่ง]
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“ตลกละพี ่เสียงพีย่งักะหมาร้องเอ๋งๆ ตอนล้ม เอาดทีางแรป็ 
อะรอดสุดละ” ผมล้อพี่มัน “ไม่ต้องคิดมากดิ๊ เดี๋ยวทางนี้ผมจัดการ
เอง เจอกันเปิดเทอมเฮีย”

[เออๆ เจอกันเปิดเทอม...] น�้าเสียงเฮียดีเหมือนจะเป็นการ
บอกลา แต่สุดท้ายแล้วก็กลับส่งเสียงมาอีก [ไอ้เอ็ม มึงรู้ใช่มั้ยว่ำ
ถ้ำปีนี้คนสมัครน้อย ชมรมเรำจะต้องถูกยุบ?]

นั่นไง เฮียเอาเรื่องนี้มาพูดอีกแล้ว
“รู้พี่ แต่จะท�าไงได้วะ ต้องสู้ให้ถึงที่สุดก่อนปะ?”
[กูรู้ว่ามึงสู้ ทุกคนสู้ แต่ถึงเราจะสู้แค่ไหนมันก็ไม่พอจะค้าน

อ�านาจผู้ใหญ่ได้หรอกนะเว้ย]
“ผมว่าพีใ่จเยน็ๆ ดกีว่า ชมรมเราไม่ได้จะยบุวนันีพ้รุง่นีส้กัหน่อย 

รอดูวันรับสมัครก่อนเถอะพี่”
[...]
“เอาน่า เชื่อมือผม ผมเอาอยู่”
[เออๆ] ผมได้ยินเสียงถอนหายใจจากอีกฝั่งของปลายสาย 

[มึงสู้ขนาดนี้กูจะท้อก็ใช่เรื่อง ขอโทษทีว่ะ]
“ผมว่าเฮียไปพักผ่อนเหอะ เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ 

ยังไงเปิดเทอมขอของฝากด้วยนะคร้าบบบ”
[ตะกละแดกจรงิๆ ไอ้เอม็เยส แค่นีแ้หละโว้ย เจอกนัเปิดเทอม 

บาย!]

ติ๊ด!
แล้วผมก็ค่อยๆ วางมือถือลงบนโต๊ะท�างาน
เฮ้อ ผมน่ีแม่งให้ก�าลังใจคนอื่นเก่งจริงๆ ใช้พลังไปซะเยอะ

จนสุดท้ายกลายเป็นฝ่ายนั่งนอยด์ห่อเหี่ยวคาเก้าอี้อิเกียราคา 
ปานกลางซะเอง สุดท้ายเรื่องนี้ก็กลับมารบกวนจิตใจอีกจนได้สินะ 
อุตส่าห์ลืมๆ ไปได้สักพักแล้วเชียว

ใช่แล้วครับ นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดไม่ตกในสองสามวันที่
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ผ่านมา...ชมรม Rap Trash ชมรมที่มหา’ลัยของเราซึ่งมีผมร่วมอยู่
ด้วยอาจจะต้องถูกยุบ ถ้าจ�านวนสมาชิกในปีการศึกษาหน้าไม่เข้า
เป้าตามที่ทางมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้

จริงๆ ชมรมของเรากบัทางมหา’ลยังดัข้อกนัมาหลายครัง้มาก 
พวกเขาคิดว่าเราเป็นกลุ่มเด็กเถื่อน หัวรุนแรง ไร้สาระ สอนให้
สมาชิกเอาแต่แร็ปด่าบุคคลที่สามด้วยค�าหยาบโลน ซึ่งน่ันมัน...ก็
จริง

แต่ทัง้หมดมนัคอืเปลอืกนอกทีพ่วกเขาเข้าใจกันไปเองไง การ
แร็ปมันมีมากกว่านั้นจริงๆ น้า~ ซึ่งมันลึกซึ้งมาก ชนิดที่ถ้าจะเสีย
เวลายืดยาวอธิบายเขาก็คงไม่คิดจะเก๊ตอยู่ดีนั่นแหละ

เรื่องน่าเศร้าก็คือหลังๆ มานี้เด็กรุ่นใหม่สนใจฟังเพลงแร็ป
และดนตรีฮิปฮอปน้อยลงมาก จ�านวนคนสมัครเข้าชมรมร่อยหรอ
ลงทุกเทอม ลาออกไปกลางคันก็มาก ทางมหา’ลัยจึงเอาเหตุผลนี้
มาอ้างเพือ่จะปิดชมรมของเรา บอกว่าเดก็ๆ จะได้กระจายกันไปอยู่
ชมรมอื่นที่สร้างสรรค์กว่านี้

รันทดสัสหมาเลยมั้ยล่ะครับ ฮือๆ
แต่ผมจะไม่ยอมแพ้เดด็ขาด บอกแล้วไงว่าจะสู้ให้ถึงท่ีสุด! ผม

จะท�าให้ชมรมของเรากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้ได้ จะได้สมกับสิ่งที่
รุ่นพี่ยุคบุกเบิกสร้างบรรทัดฐานมาให้พวกเราจนถึงวันนี้!!!

แต่ก่อนอื่น...ตอนนี้เครียดมากเลยอะ ขอผมเปิดซิมซิตี้เล่น
ก่อนได้ปะ? T T

ผมหมุนเก้าอี้ ใจหวังจะพุ่งไปกดไอคอนเกมสร้างเมืองใน
ต�านานบนหน้าจอคอมพ์ แต่ว่า...

“เชี่ยยย!!!” โว้ยยย ลืมไปว่าเปิดภาพไอ้ฟีลโฟลว์ค้างไว้ครับ 
ร้องลั่นไปดิ และแม่งเสือกเป็นภาพที่ก�าลังมองกล้องด้วยนะ! ขวัญ
เอ๊ยขวัญมา ตกใจหมด ห่าเอ๊ยยยย

เฮอะ ท�าหน้าหล่อเชียวนะมึง...แต่ก็ไม่ยิ้มอยู่ดี
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ลาละจ้าพ่อคนดัง พี่ขอกดกากบาทละนะ วันนี้เห็นหน้าเอ็ง
จนเหม็นมากพอละ ไว้เจอกันตัวเป็นๆ ที่มหา’ลัยแล้วกันจ้า

กึก! นิ้วผมชะงักคาเม้าส์สับปะรังเค
เดี๋ยวนะ...คนดังในมหา’ลัยงั้นเหรอ
แหม่...มันจะประจวบเหมาะอะไรเช่นนี้ ฮ่ีๆๆ ผมว่าผมคิด

อะไรบางอย่างที่แสบๆ คันๆ ออกแล้วละครับ

ครืดดดด~
ผมเปิดลิน้ชกั คว้าเอากล้องคูใ่จทีแ่ต่ก่อนเคยใช้ท�า Vlog สมยั

เข้าวงการใหม่ๆ ออกมา โชคดีเหลือเกนิทีมั่นยงัมแีบตเหลอือยู่บ้าง
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาชาร์ต ผมจัดการกางขาตั้งในระยะที่เหมาะสม
ก่อนจะวางกล้องตามลงไป พอถกูใจกบัองศาทีไ่ด้ ทีน้ีก็หมนุหน้าจอ
มาดูสภาพตัวเอง...เอ๊า ยังหล่อเหมือนเดิมนี่หว่า ขนาดยังไม่ได้ 
อาบน�้าแปรงฟันนะเนี่ย ใช้ได้เลยทีเดียวเชียว 

ผมจัดกลุ่มผมสีชมพูชานมบนหัวให้เป็นทรง ก่อนจะย้ายตููด 
มานัง่บนเก้าอีต้วัเดมิทีบั่ดนีหั้นหน้าเข้าหากล้องเพือ่เตรยีมพร้อมจะ
ถ่ายท�า

ผมเหลือบไปมองรูปไอ้ฟีลโฟลว์บนหน้าจออีกครั้ง มีความ
รู้สึกผิดนิดๆ ผุดขึ้นมาในหัวจิตหัวใจ แต่ท�าไงได้ล่ะ ขอโทษนะน้อง 
พี่ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆ หวังว่าน้องจะเข้าใจพี่นะไอ้ทิด

เอาละ พร้อมแล้วครับ เรามาเริ่มกันเลย หนึ่ง สอง สาม!
ผมผ่อนลมหายใจ เอือ้มมอืไปกดปุม่เรค็คอร์ด ทันทีท่ีไอคอน

จุดสีแดงโชว์ข้ึน ผมก็ปั้นหน้า แทบจะกลายเป็นคนละคนกับก่อน
หน้านี้ แต่นี่แหละคือภาพลักษณ์ของ Myes. ที่ทุกคนรู้จัก แร็ปเปอร์
ผู้ดุดัน ขรึมๆ เข้มๆ สุขุมวิท-อโศก

“สิ่งที่คุณท�ำอยู่ไม่ใช่กำรแร็ปแต่มันคือกำรร้องเร็ว”
...
“กำรที่เพลงของคุณขึ้นอันดับหนึ่ง ก็เป็นเพรำะแฟนๆ  
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ขี้อวยของคุณ ไม่ใช่ควำมสำมำรถ”
...
“คณุมนัเป็นแค่นกัร้องกำกๆ ในวงบอยแบนด์ท่ีแต่งเพลง

เองไม่ได้ด้วยซ�้ำ”
...
หูยยย เย็นชาใช้ได้เลยว่ะ อะทีนี้ก็ถึงช่วงโฆษณาเชิญชวน 

“ชมรม Rap Trash ขอท้ำคุณมำพิสูจน์ฝีมือให้สำวกฮิปฮอปได้
รู้ว่ำคุณแน่แค่ไหน เรำอยำกรู้ว่ำคุณเก่งจริงหรือแค่โชคดี”

เอาละไอ้เอ็ม เดี๋ยวเราปิดท้ายกันแบบโหดๆ ไปเลยนะ ขอ
สายตาดูถกูดูแคลนแบบ เฮ้ยยย สมชายเอง็ไม่กนิข้าวเช้ามาโรงเรยีน
เหรอ อี๋ ไม่คุยด้วยนะ ’ไรงี้

“แต่เท่ำที่เห็นตอนนี้...” ผมดึงเช็งด้วยการท�าเป็นลอยหน้า
ลอยตาท้าตีท้าต่อย ก่อนจะพูดช้าๆ ชัดๆ เน้นๆ ปิดท้ายคลิปด้วย
ความสแว็กแก๊งสเตอร์ที่สุด “คุณมันกระจอกมำกเลยครับ”

...
จิก!
ผมกดปิดกล้อง แต่ถึงแม้วิดีโอจะหยุดอัดไปแล้ว ผมกลับยัง

คงยิ้มกับตัวเองค้างไว้ไม่เลิกรา รู้สึกว่าแผนนี้มันใช้ได้มากๆ คิดได้
ยังไงวะกูเนี่ย เมก้าเคลฟเวอร์ ฉลาดสุดๆ

หึๆ  มแีววว่าเทอมนีช้มรมของเราจะได้รบัความสนใจล้นหลาม 
แหงเลยว่ะ ใจมันมา ใจไอ้เอ็มมันมาาา



~ สุดจะทน #คนอย่างเอ็ม ~

ไรม์ที่ 1 

ก็มาดิคร้าบบบ

จริงๆ แล้วผมชื่อแม็ก ฉำยำในวงกำรแร็ปเปอร์คือ Myes 
(เอ็มเยส) คุณสามารถเรียกผมว่าเอ็มเหมือนกับที่เพื่อนๆ เรียกก็ได้
นะครับ แต่ขอร้องละ ไหว้ก็ได้เอ้า! ห้ามเรียกผมว่า ‘เยส’ สั้นๆ  
ค�าเดียวเด็ดขาด บางคนแม่งออกเสียงว่า Yed เน้นๆ ซะด้วย ฟัง
แล้วโคตรเสียวไข่จั๊กจี้หัวใจชิบเป๋ง ฮือออ ไม่ได้รีสะเป๊ก1 กันเลยไอ้
พวกนี้

ผมเป็นแรป็เปอร์ครบั ถ้าถามว่าดงัมัย้ ผมขอตอบว่านดิหน่อย 
จริงๆ ผมอยู่ในช่วงตะกายดาว เคยท�า Mixtape ใต้ดินสองสาม
อัลบั้ม จนไม่นานนี้มีนายทุนใจดีเสนอให้ผมท�าเพลงบนดินดูบ้าง 
แรกๆ ผมกป็รับตวัไม่ค่อยถกูนะ ปกติไรม์2 ของผมจะเตม็ไปด้วยค�า
หยาบคาย แต่ตอนนี้ไม่ได้เลย ต้องแคร์คนฟังตามวิทยุกับแอพ 

1 มาจากค�าว่า Respect หมายถึง เคารพ ออกเสียงตามสไตล์ภาษาพูดของเหล่า
แร็ปเปอร์
2 ไรม์ (Rhyme) คือ ท่อนแร็ปที่มีค�าลงท้ายคล้องจองกัน
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สตรีมมิ่งบ้าง ไม่งั้นเขาหลงมาฟังแล้วช็อกตายคาแอร์พอด ตกใจ 
ที่ไอ้แร็ปเปอร์คนนี้มันเกรี้ยวกราดซะเหลือเกิน ภาษาพ่อขุนลอย 
เต็มหัวไปหมด 

ซ่ึงผลที่ได้ก็คือ ซิงเกิ้ลแรกของผมครองอันดับสองบนชาร์ต
เพลงมาสามเดือนกว่า เรียกว่าฮิตติดลมบนของแท้ แต่เสียดายไม่มี
โอกาสได้ขึ้นที่หนึ่งซะที เพราะล่าสุดมีนักร้องไอดอลที่ไหนก็ไม่รู้มา
ซิวไปแทน เจ็บใจเอามากๆ เลยละครับ

ถึงจะยังไม่ดังแบบเปรี้ยงปร้างพลุแตก แต่ผมก็พอใจท่ีมี
แฟนๆ หน้าใหม่ที่อุทิศตนเป็นสาวกเพิ่มขึ้นทุกวัน พานให้ผลงาน
เก่าๆ สมัยใต้ดินถูกขุดมาพูดถึงอีกครั้ง ส่วนแฟนๆ กลุ่มหน้าเดิมๆ 
ก็ยังไม่หายไปไหนนะ นี่แหละคือข้อดีของการไม่ลืมแนวทางตัวเอง 
เพราะถึงวันนี้ผมจะขึ้นมาบนดินแล้ว ผมก็ยังไม่ลืมสิ่งหน่ึงท่ีเคย 
ยึดมั่นถือมั่นมาตลอด นั่นก็คือ

กำรไม่เขียนเพลงรัก...
งานของผมส่วนมากจึงออกแนวปรัชญาและการด่า
ด่าฟ้าด่าดิน...
ด่าคนที่ไม่ชอบขี้หน้า...
ด่าหมาด่าแมว...
สาปแช่งรถที่ติดในวันจันทร์...
เรยีกว่าอาละวาดกบัทกุอย่างทีช่วนหงดุหงดิใจ แต่ด้วยเหตผุล

นีแ้หละเพลงของผมเลยไปโดนใจแฟนๆ บางกลุม่เข้าอย่างจัง ยังไม่
นับศิลปินท่านอื่นๆ ที่ยอมรับในตัวผมอีกตั้งมากมาย ขนาดพี่ 2P 
ยงัมไีลน์ของผมเล้ยยย นีย่งัไม่นบัรวมเฮยี Jay Park แรป็เปอร์เกาหลี
ท่ีเคยแวะมาคอมเม้นต์อีโมจินิ้วกลางมาในไอจีของผมอีก แค่นี้ก็
พิสูจน์ได้แล้วว่าผมมันเป็นศิลปินน�้าดีขนาดไหน

ผมถือคติว่าจินตหราไม่เคยไว้ผมยาวฉันใด เอ็มเยสก็จะไม่มี
วันพูดถึงเพลงรักฉันนั้น ขนาดเอ็มมิเน็มไอดอลของผมยังดังจาก
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เพลงด่าคนเลย พ่อดังในแบบของพ่อได้ ตัวลูกอย่างผมต้องเจริญ
รอยตามสิคร้าบบบ

“น้อง! ค่ำรถพี่ล่ะ มัวแต่เหม่ออะไรอยู่วะ!”
ฉิบหายละ มัวแต่พล่าม พี่มอ’ไซค์ดุเลยเนี่ย ฮือ ขอโทษครับ

พี่หนวด
วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอม (ใช่แล้ว ผมยังเป็นนิสิต 

อยู่เด้อ) ปกตผิมจะนัง่มอเตอร์ไซค์จากหอแถวประเทศห้วยขวางมา
ลงที่หน้าประตูมหา’ลัยใจกลางอโศก จริงๆ ก็มีรถไฟใต้ดินนะ แต่
แบบนี้มันสะดวกกว่า ผมข้ีเกียจเบียดเสียดตอนเช้าๆ แม่งชวนให้
อารมณ์เสียทุกที คราวก่อนนู้นยืนใกล้คนปากเหม็นด้วย จะร้องไห้ 
ขยับตัวหนีก็ไม่ได้ ท�าได้แค่ยิ้มอย่างเดียว

อืม...ผมมีเรียนวิชาแรกตอนบ่าย ตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงเอง
แฮะ คนมนัเป็นเด็กดีอยากเปิดเทอมกเ็งีย้ เลยรบีร้อนไปหน่อย อิๆ  
งั้นผมแวะไปนอนเล่นที่ชมรมก่อนดีกว่า กว่าเพื่อนๆ ในภาคจะมา
คงอีกนาน ยิ่งเพื่อนๆ กลุ่มเดียวกับผมอาจจะมาสายด้วยซ�้า เรียน
เอกบริหารแต่บริหารเวลากันไม่ได้ เป็นงงไปเลยดิ

แต่ยังไม่ทันจะได้ต้ังท่าเดิน อยู่ๆ ก็รู้สึกเจ็บจี๊ดดดขึ้นมาที ่
ใบหูอย่างแรง!

“โอ๊ยยยย”
“มึงมานี่เลยไอ้เอ็ม”
พอผมได้ยินค�าพูดติดส�าเนียงใต้เท่านั้นแหละ ไม่ต้องหันไป

มองกร็ูไ้ด้ทนัทเีลยว่าใคร นีค่อือกีหนึง่สมาชกิชมรม Rap Trash ของ
เรานั่นเองครับ “ดึงหูกูท�าไมเนี่ยไอ้ห่านีรรร”

เจ้าของชื่อชี้หน้าผมอย่างเอาเรื่อง “ท�าอะไรไว้รู้ตัวมั้ย ฮะ!?”
“ปล่อยยย จะลากกไูปไหนเนีย่ยย” มนัรูใ้ช่มัย้ว่าหขูาดเย็บตดิ

กันยากกก
“ไปห้องชมรม!”
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“กูก็ก�าลังจะเดินไปอยู่พอดีเลยเนี่ยยย อย่าเพิ่งลากเด้!”
“ไม่ได้! กูอยากให้มึงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไวๆ”
“แต่กูเจ็บ ปล่อยๆๆ”
“ถึงแล้ว!”
แล้วก็ โครม! ไอ้นีรโยนผมทิ้งลงไปกองกับพื้นอิฐสีแดงหน้า

ทางเข้าห้องชมรม อูยยย เจ็บไปทั้งร่าง ไอ้ห่านี่เป็นผู้หญิงซะเปล่า
แรงเยอะอย่างกับป๊อปอายแน่ะ

ฮือออ ดูดิ เสื้อเปื้อนหมดเลยครับ ไม่เนี้ยบแล้วอะ
ผมตั้งใจจะลุกขึ้นมาด่าเลขาสาวประจ�าชมรม แต่พอเจอตา

คมๆ ตามประสาสาวใต้ก�าลงัมนี�า้ตาคลออยูผ่มนีช่ะงกัทนัทเีลย เกดิ
อะไรขึ้นวะ

เหมือนใบหน้าสงสัยของผมจะถามให้ก่อนได้เอ่ยปาก นีรรีบ
ยกมือปาดน�้าตาพร้อมอธิบายทันที

“มึงแหกตาดูด้านหลังสิ”
ด้านหลัง? ด้านหลังมีอะ...“เหี้ยยย”
ยังไม่ทันหมุนได้ครบร้อยแปดสิบองศาก็ต้องร้องจ๊าก จะไม่

ให้ตกใจได้ยังไงล่ะครับ ก็ชมรมที่เคยสวยงามของเรา บัดนี้เละ 
ตุม้เป๊ะมาก สภาพเหมอืนเพิง่ผ่านสงครามโลกครัง้ท่ีสามมาหมาดๆ 
ยังไงยังงั้นเลย

ทิชชู่หลายม้วนถูกโยนกระจัดกระจายระโยงระยางเละเทะ
เต็มสนามหญ้าหน้าอาคารไปหมด ประตูกระจกของชมรมถูกเขียน
ด้วยปากกาสีแดงว่า ‘Fuck U’ ตัวใหญ่อย่างกับโอ่ง ต้นไม้ถูกโค่น
เละเทะจนดินในกระถางเทกระจาดออกมากอง ข้าวของตกแต่ง 
พงัพนิาศ และมกีระดาษนบัสบิแผ่นเกลือ่นกลาดรกหรูกตา ผมหยิบ
ขึ้นมาหนึ่งแผ่นและกางมันออกเพื่อจะดูให้ชัดๆ

มันคือโปสเตอร์ของวง Twelve Little Monkey...
ฉิบหายแล้วไงไอ้เอ็ม -_-
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“มงึไปท้าเขาแบบนัน้ท�าไมฮะ!” เสยีงนรีตวาดอยูด้่านหลงั เล่น
เอาผมสะดุ้งขนลุกซู่ ก�าแผ่นกระดาษในมือแน่นประหนึ่งว่ามันเป็น
ที่พึ่งทางใจ 

“กูไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้ แค่หวังจะสร้าง
กระแสให้ชมรมเฉยๆ เอง”

“ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่? ไม่รู้หรือไงว่าคลิปใน Youtube 
คนดูเป็นล้านแล้วนะ”

“เฮ้ยจริงอะ แบบนี้ก็ได้เงินเยอะเลยดิ”
“ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่อง!”
จ้าๆๆ ไม่เปลี่ยนก็ได้ ด่าต่อได้เลย ฮือๆ ก�าพระ กลัวๆๆ
“แล้วนี่อีก” นีร สาวสวยผิวแทนผู้สวมหมวกไหมพรมกับชุด

นิสิตได้สวยท่ีสุดในโลกยื่นโทรศัพท์มือถือมาให้ “แหกตาดูซิว่าเกิด
อะไรขึ้น”

ผมเพ่งมองจอสี่เหลี่ยมอย่างต้ังใจ เห็นว่ามันเป็นภาพทะเล
ตอนกลางคนืทีถ่กูอพัโดยไอจชีือ่ @feelflowontherun พร้อมแคป็ชัน่ 
ที่อ่านแล้วเสียวสันหลังวาบ

‘ผมไม่อยำกได้บัลลังก์ของใคร ผมมีที่นั่งของผมแล้ว ขอบคุณ’

โหหห ปากคอเราะร้ายไม่แพ้กันเลยนะน้องน้าาา
ยังไม่ทันได้ใช้นิ้วเลื่อนไปอ่านคอมเม้นต์ นีรก็ชักมือกลับไป

ซะแล้ว “ไม่ต้องดูให้เสียเวลาหรอก ส่วนมากสาปแช่งมึงกันทั้งนั้น”
“ใจร้ายจังคนสมัยนี้”
“เห็นผลของการท�าอะไรไม่ปรึกษาคนอื่นก่อนหรือยังฮะ”
“ก็บอกแล้วไงงง ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้อะ”
“มึงนี่ประเมินพลังต่ิงน้อยเกินไปนะ รู ้มั้ยเวลาเขาเลือก

สนับสนุนใครคือทุ่มเททั้งกายทั้งใจปกป้องเลย ตัวมึงเองยังไม่มี
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โอกาสมีแฟนคลับเดนตายแบบเขาเลยด้วยซ�้า”
“จะมีได้ไง คนละตลาดกัน”
“ท�าไมมึงชอบเถียงวะ!!!”
“กูชอบแก้ตัวต่างหาก” ผมแหย่มันเล่น “เออน่า รู้สึกผิดแล้ว

เนี่ย แค่กะจะยุให้ไอ้ฟีลโฟลว์อะไรนั่นแวะมาเข้าชมรมเรียกความ 
สนใจเด็กๆ เฉยๆ ไม่คิดว่าจะดราม่าเลยเถิดขนาดนี้จริงๆ นะ”

“กูละสุดจะทนกับคนอย่างมึงจริงๆ” นีรถอนหายใจ “นี่เป็น
แค่ค�าเตือนนะ เชื่อได้เลยว่าจะยังมีมาอีกเรื่อยๆ แน่ เตรียมใจไว้
เลย”

หาาา!? จะมมีาอกีเหรอออ ขนาดค�าเตอืนยงัเละขนาดนี ้ของ
จริงไม่ปาขี้ใส่หน้ากันเลยหรือไงเล่าาา

แม่งเอ๊ย รู้สึกผิดว่ะ รู้สึกผิดจริงๆ อะ คิดน้อยอีกแล้ว เซ็ง 
ตัวเองวุ้ย!

“เฮยีดกัีบอเีบ้ิลรูเ้รือ่งนีห้รอืยงั” ผมถามถงึสมาชกิหลกัอกีสอง
คนที่เหลือของชมรม

“ยังสิ ถ้าเฮียดีรู ้มึงไม่มีโอกาสมาลอยหน้าลอยตาพูดจา 
กวนตีนอยู่ตรงนี้หรอก”

“ถ้างัน้เราต้องรบีท�าลายหลักฐานก่อนทีส่องคนนัน้จะมา” ผม
ดีดนิ้วดังเป๊าะ 

“ไอ้เวร ส�านึกผิดบ้างม้ัยมึงเนี่ยยย” ไอ้นีรมองหน้าผมแล้ว
กระทืบเท้าปึงปังท�าท่าจะร้องไห้อีกรอบ มีการยกมือขึ้นพนมเหม่อ
มองท้องฟ้าซะด้วย “โอ๊ยยย พระเจ้าขา นุ้ยเหนื่อยจังแล้ว ถ้าอีมี
เรือ่งให้นุย้เจบ็หวัจงัหพูนันี ้นุย้ขอแลกกบัการผอมง่ายๆ ได้ม้ายคะ”

“พี่เอ็มเยดคะ!”
เชี่ยยย ตกใจหมด ใครตะโกนเรียกวะ มาไม่ให้สุ้มให้เสียง นึก

ว่าพระเจ้าขานรับเสียงภาวนาภาษาใต้ของไอ้นีรมันซะแล้ว
ผมลกุขึน้ละจากการกวาดเศษดนิของกระถางต้นไม้ แล้วกเ็หน็
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ว่าเป็นผู้หญิงใส่แว่นคนหนึ่งที่คลับคล้ายคลับคลาว่าน่าจะเป็นรุ่น
น้องในคณะ ยืนท�าหน้าบึ้งดูหงุดหงิดๆ ถัดจากเพื่อนสาวใต้ไม่ใกล้
ไม่ไกลนัก

แต่ก่อนจะพูดจะจากัน ขอผมอธิบายหน่อยเฮอะะะ “จริงๆ 
ออกเสียงว่าเยสนะครับน้อง”

“...”
“เอ็มเยส แบบ Yes! น่ะครับ แฮะๆ”
“...”
เงยีบเลย ไม่อยากคยุด้วยกบ็อกมาตรงๆ ส ิแงๆ “มะ...มอีะไร

นะครับ”
“อาจารย์ปุ๊เรียกพบที่คณะค่ะ” น�้าเสียงน้องแว่นช่างท�าร้าย

จิตใจผู้ชายอย่างผมเหลือเกิน
“ ‘นะค่ะ’ ได้ยังไง ต้อง ‘นะคะ’ สิครับ”
“...”
สงสัยไม่เก๊ตมุกว่ะ จางเชียว ข้ามไปละกันเน้อ “ตอนนี้เลย 

เหรอ”
“ด่วนค่ะ!” แล้วเธอกส็ะบดัสะบิง้เดนิหายลับไป เรยีกว่ามาเรว็

เคลมเร็วยิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่ง
“แฟนคลบัฟีลโฟลว์แหงเลยกวู่า” นรีบ่นออกมาลอยๆ ไล่หลงั

สาวแว่น ก่อนจะถอนหายใจยาว “มึงรบีไปเหอะ เดีย๋วทางนีก้จูดัการ
เอง”

“ขอโทษทีว่ะ ฝากด้วยนะมึง เดี๋ยวกูจะรีบกลับมาช่วยให้เร็ว
ที่สุด”  ผมแทบจะยกมือไหว้เพื่อน รู้สึกผิดจังงง

“เออ อาจารย์เขาว่าไงกอ็พัเดทด้วยละกนั หวงัว่าจะไม่ใช่ข่าว
ร้ายนะ”

“เฮอะ! มึงก็เว่อร์” ผมแค่นหัวเราะเสียงดังลั่น จัดการผายมือ
ท้ังสองไปยังบรรยากาศที่เละเทะโดยรอบ “จะมีอะไรแย่กว่าน้ีอีก 
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เรอะมึงว่า”

“คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนไม่จบนะบดินทร์”
โป้ง! 
เสียงนั้นประหนึ่งเป็นกระสุนปืนยิงแสกหน้าผมอย่างจัง เล่น

เอาผมนิ่งกระตุกยิ้มเกร็งๆ ตัวชา มองหน้าอาจารย์แบบคนไม่เชื่อ
หูตัวเอง

“วะ...ว่าไงนะครับ ตะกี้เหมือนหูผมวิ้งๆ”
“ผมพูดจริงนะ คุณจะเรียนไม่จบ”
อ้ะ ชัดแระ ชัดแจ๋วเลยด้วย “ดะ...ได้ไงครับอาจารย์!?”
อาจารย์ปุ ๊ผูเ้ป็นคณบดคีณะสงัคมศาสตร์มองลอดแว่นตาทรง

สี่เหลี่ยมมาทางผม จัดการโลมเลียสารรูปผมตั้งแต่ล่างขึ้นบน และ
หยดุกกึอยูต่รงผมสชีมพชูานมอนัเป็นเอกลกัษณ์และยิม้แหยๆ ออก
มา

“อิหยังวะ...”
แง่ววว อาจารย์ท�าไมไม่ตอบผมก่อนล่ะ โด่ อย่าเพิ่งมาสนใจ

รูปลักษณ์กันซี่
อาจารย์หนุ่มกลับมาพูดต่อ “เธอติด F วิชาเลือกเสรีตอนปี

หนึ่ง”
“ปีหนึ่ง...” ผมลองเหลือกตานึกย้อนเวลากลับไป ปรากฏว่า

ทุกอย่างเลือนรางมากครับ รางพอๆ กับอนาคตของผมตอนนี้เลย 
(ถ้าจะเรียนไม่จบจริงๆ อะนะ) ก็นั่นมันกี่ปีมาแล้วล่ะ จ�าได้แค่ว่าปี
หนึ่งต้องไปเรียนที่นครนายก ได้เจอเพื่อนเฮี้ยวๆ พากันหลงระเริง
ไปกบัแสงสีสุราและนาร ีส่วนรายละเอยีดปลกีย่อยเกีย่วกบัการเรยีน
แทบบ๋อแบ๋

“ผมจะเตือนความจ�าคุณเอง” อาจารย์หยิบหลักฐานซึ่งเป็น 
กระดาษสีขาวธรรมดาๆ มาให้ดู สิ่งแรกที่ผมเห็นคือ F ตัวเบ้อเร่อ
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เตะเบ้าตาผมเข้าอย่างจัง “ตอนนั้นคุณเลือกวิชาเซรามิกของคณะ
ศิลปกรรมฯ”

“อ๋อ” เออว่ะ เริ่มมีเค้ารางๆ ละครับ ถ้าจ�าไม่ผิดตอนเฟรชชี่
ผมลงเลือกเสรีวิชางานปั้นเซรามิกเบื้องต้น เพราะไปติดสาวสินก�า
เข้า ทนปั้นหม้อปั้นไหเป็นเดือนๆ สุดท้ายแม่งก็เลิกกัน เพราะ 
คุณเธอชอบหนุ่มคณะเดียวกันที่มาจีบทีหลังมากกว่า หักอกซะไม่
เกรงใจขี้ดินที่ติดซอกเล็บกูเล้ยยย แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เข้าเรียน
อีก มันเจ็บปวดใจ

“คุณนี่นะ รู้ว่าจะจบเกรดไม่สวยแท้ๆ แทนท่ีจะดรอป ดัน
ปล่อยให้ติด F พลาดเกียรตินิยมไปฟรีๆ” แล้วอาจารย์ก็เพ่งมอง
กระดาษอกีครัง้ “เอ่อ...ผมขอถอนค�าพดูนะ จรงิๆ เกรดรวมของคณุ
ก็ไม่สามารถคว้าเกียรตินิยมได้หรอก”

เออออ แทงใจด�ามันเข้าไปปป
“แล้วอย่างนีผ้มต้องท�ายงัไงบ้างครบั” ผมยืน่หน้าถามเข้าเรือ่ง

อย่างกระตือรือร้น
“คุณต้องลงเรียนใหม่ให้ครบหน่วยกิตในเทอมนี้ ลองมองหา

วิชาเลือกเสรีที่น่าสนใจดู”
“แต่เทอมนี้ตารางเรียนผมแน่นไปหมดแล้วนะ’จารย์”
“ถ้างั้นเป็นเทอมหน้าก็ได้นะ”
ผมลองคดิตาม “โหยยย เทอมหน้าผมต้องท�า Thesis คงไม่มี

เวลามากนัก”
“งัน้กเ็รยีนมนัอกีสกัปี เรยีนจบช้าๆ พวกคนในวงการเขาชอบ

ท�ากันไม่ใช่เหรอ” 
“ไม่ตลกนะอาจารรรย์” ผมท�าหน้ามุย่ ’จารย์ไม่ต้องมาท�าหน้า

ข�าขันแบบนั้นเลยยย “ไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆ ใช่มั้ยครับ”
“ไม่มี นี่คือทางเลือกสุดท้ายของคุณ” อาจารย์ปุ๊ยกแขนขึ้น

กอดอก “ครูคนอื่นเขาไม่จ�้าจี้จ�้าไชคุณแบบผมหรอกนะ แต่ที่ผมท�า
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ก็เพราะเป็นห่วงคุณ คุณเป็นคนเดียวในรุ่นที่เสี่ยงจบช้า และถ้าคุณ
จบช้าปัญหาต่างๆ ก็จะตามมาพานเรียนไม่จบเอา อุตส่าห์ลากมา
ถึงสี่ปีขนาดนี้แล้ว สู้อีกหน่อยสิวะคุณเอ็มเยส”

ผมหลดุยิม้ออกมาเมือ่ได้ยนิอกีฝ่ายเรยีกผมด้วยชือ่ในวงการ
จริงๆ ผมกับอาจารย์ปุ๊ค่อนข้างสนิทกันครับ ถึงอาจารย์จะ

เป็นคณบดีแต่ก็สนิทกับเด็กๆ ในคณะมากๆ โดยเฉพาะเด็กเอก
บรหิารเพราะแกเป็นครปูระจ�าภาควิชานัน้ เวลามเีรือ่งอะไรพวกเรา
กจ็ะคอยปรึกษาแกกนัอยูต่ลอดๆ อาจารย์รูด้ว่ีาผมมคีวามฝันอยาก
เป็นแร็ปเปอร์มาตั้งแต่ปีหนึ่ง แถมไม่เคยดูถูกดูแคลน ตอนนั้นแก 
ยังเอาเทปยุคแรกๆ ของพี่โจอี้บอยกับพี่ดาจิมมาแบ่งให้ผมฟังเลย 

“ขอบคุณนะครับอาจารย์” ผมยกมือไหว้ “เดี๋ยวผมจะรีบไป
ท�าเรื่องก่อนจะหมดเขตลงทะเบียนครับ”

“เรือ่งนัน้ไม่ต้องเป็นห่วง” พดูจบอาจารย์ปุ๊คว้าเอกสารอกีปึก
โยนลงบนโต๊ะดังโครม “ผมดูวันว่างที่ตรงกันกับวิชาเสรีที่เปิดเรียน
ให้แล้ว ดูเหมือนคุณจะมีทางเลือกเดียวคือเช้าวันจันทร์เท่านั้น”

ผมชะงักไปแป๊บนึง “ก็คือเวลานี้เหรอครับ”
“ใช่แล้ว” อาจารย์หนุ่มพยักหน้า เปิดเอกสารตรงหน้าโชว์ให้

ผมดู “พวกนี้เป็นรายวิชาที่ผมว่าเหมาะกับคุณ และไม่หนักจนเกิน
ไป”

ผมลองก้มลงไปดูข้อความในเอกสารพวกนั้นบ้าง สุดท้ายก็
ต้องนิ่วหน้าเหยเก

“มีแต่รายวิชาของสินก�าทั้งนั้นเลยนี่ฮะ”
“ท�าไม” อาจารย์ปุ๊ยิ้มแหย่ “กลัวประวัติศาสตร์จะซ�้ารอย 

เหรอครับเอ็มเยส”
“แฮะๆ” ไม่รู้จะพูดอะไรวุ้ย หัวเราะแห้งๆ ไปก่อนแล้วกัน
“ไม่ต้องกังวล ผมไม่ให้คุณกลับไปเรียนวิชาเซรามิกอีกครั้ง

หรอกน่า” ผูอ้าวโุสชีน้ิว้ลงกระดาษ “ผมว่าลองลงเรยีนอะไรทีย่ดืหยุน่
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กว่านั้นดีกว่า อะไรที่ไม่ใช่วิชาเฉพาะเจาะจงอย่าง...ประวัติศาสตร์
ศิลป์ดีมั้ย”

“ถ้าอาจารย์เห็นสมควรผมก็ไม่กล้าขัดหรอกครับ”
“เอ๊ะ ไอ้นี่” อาจารย์ท�าเป็นง้างมือจะฟาด ผมรีบหลบตาม

สัญชาตญาณ ดีนะที่แกแค่ท�าเล่นๆ แต่กลัวอะ ขอระแวงไว้ก่อนไม่
เสียหาย แงๆ “ถ้าคุณโอเคผมจะติดต่อไปยังอาจารย์ที่รับผิดชอบ
รายวิชาให้ ไปเรียนก่อนแล้วเรื่องลงทะเบียนค่อยจัดการทีหลัง”

“อ่อ ขอบคุณนะคร้าบ” ซาบซึ้งใจสุดๆ อาจารย์ใจดีกะผม
ตลอดเลย

“ไปสิ”
ผมเบิกตาโพลง “ไปไหนครับ”
“ไปเรียนเลยสิ จะนั่งท�าหน้างงอยู่ท�าไม”
“หาาา!? เริ่มวันนี้เลยเหรออาจารย์!!!???” เดี๋ยวๆ ไม่ทันได้

ตั้งตัวเลยนะะะ
“กใ็ช่นะ่ส ิคณุต้องไปย้อมผมสีเขยีวต่อหรอืไงเล่า” อาจารย์ปุ๊

ข�าขันคิกคัก โด่ ผมไม่เคยคิดจะย้อมผมสีเขียวสักหน่อย “นี่เพิ่งเก้า
โมงห้าสิบ วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เริ่มเรียนสิบโมง เผื่อเวลาเดินไป
ตึกศิลปกรรมฯ ก็น่าจะทัน”

“...”
อาจารย์ปุย๊กนิว้ชีท้ีก่่อนนีใ้ช้จิม้กระดาษมาไว้ตรงหน้าผมแทน 

“อย่าให้ผมพูดซ�้า รีบไป!”
จ้าๆๆ ไปก็ไป’จารรรย์ 
ผมกลืนน�้าลายอึกใหญ่เลยครับ เดินออกจากห้องพัก

คณาจารย์นี่แทบจะขาพับขาอ่อน อยู่ๆ ก็ใจสั่นพั่บๆ รู้สึกตื่นเต้น
ขึ้นมาเฉย แต่มากกว่าความตื่นเต้นคือความงงงวยตามไม่ทัน อะไร
กนัวะเนีย่ นีไ่ม่ใช่เรือ่งทีค่ดิว่าจะได้พบเจอในวนัเปิดเทอมวนัแรกเลย
เด้อ ก�าพระแล้วน้าาา
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[เอ๊ำ ไปท�ำอีท่ำไหนวะน่ะ!?]
“เออน่ะ เรื่องมันยาว ไว้เลิกเรียนแล้วจะไปเล่าให้ฟังนะนีร”
[เออๆ ยังไงเสร็จแล้วมาเข้าห้องชมรมด้วยล่ะ เฮียดีเรียก

ประชุมด่วน]
“จ้าาา แค่นี้นะขอเข้าห้องเรียนก่อน”

ติ๊ด!
ผมย่อง
ใช่ครับผมย่อง...ผมย่องเข้ามาในห้อง 304 ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ที่ที่เป็นห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์อย่าง
สงบเสงี่ยมเจียมตน

ตอนแรกนึกว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมน่ารักๆ เรียนกันคนสองคน 
สรุปบะเอ้กยิง่กว่าอมิแพค็อารน่ีาเมอืงทองธาน ีแถมโต๊ะเรยีนยงัเป็น
ขั้นบันไดซึ่งหันหน้าเข้าหาผู้สอนไม่ต่างอะไรกับเวทีคอนเสิร์ต 

แม่งงง ยิ่งใหญ่เกินไปมั้ยวะ ยิ่งใหญ่จนรู้สึกประหม่าไปหมด
แล้วเนี่ยยย

“มึงงง ใช่ปะๆๆ”
“เออ นี่แหละเอ็มเยส”
“พี่เขามาลงเรียนวิชานี้เหรอ!”
“เอาล้าววว”
“แต่งตัวแรงกว่าคณะเจ้าภาพอีกอะ”
“ตัวจริงเตี้ยว่ะ”
“เห็นแบบนี้ข้างในซิกซ์แพ็กแน่นสัสๆ เลยนะมึ้งงง”
เสียงซุบซิบนินทาดังหึ่งไล่หลังในขณะที่ผมก้าวขาขึ้นบันได 

ทลีะขัน้ คดิว่าไม่ได้ยนิเลยด ิแต่กข็อบคณุนะครบัท่ีชมซกิซ์แพ็กแน่นๆ 
ของพี่ จะไม่แน่นได้ยังไงล่ะซิทอัพเช้าเย็นขนาดนี้ ความยิ่งใหญ่มัน
ซ่อนอยู่ภายใต้ร่างกายที่ผอมเกร็งเสมอนะครับน้องๆ จะบอกให้ 
คิๆ
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เดีย๋วๆ ตอนนีผ้มต้องหาทีน่ัง่ก่อนสิ เดนิขึน้มาเกอืบจะขัน้บน
สุดแล้วยังไม่เจอที่ว่างเลย ไม่มีใครหยุดสักคนเลยเรอะ เด็กสินก�านี่
เขารักการเรียนดีจริงๆ

ในขณะที่ผมก�าลังจะถอดใจเดินลงไปใหม่เพื่อส�ารวจที่นั่งอีก
ฝั่ง สายตาเจ้ากรรมก็ตวัดไปเห็นอะไรบางอย่างท่ีสว่างจ้าโดดเด่น
ออกมาจากคนอื่น

เช่ียยย นะ...นี่มันดาวสินก�าปีก่อนนู้นนี่หว่า น้องหยากไย่ 
ใช่มั้ย สาวผมบ๊อบหน้าหมวยอินเตอร์ สเป๊กเลยทีเดียวเชียววว

ใจมนัแฮกข้ึนมาซะดือ้ๆ ได้แต่ยนืกมุมือเหนอืเขม็ขดันสิติจ้อง
คนสวยไม่วางตา จนเพื่อนๆ เขาสะกิดให้สาวเจ้ารู้ตัวว่ามีไอ้กระจั๊ว 
ก�าลังแอบมอง 

“^^”
วะ...เวรละ เขายิ้มให้ว่ะ ฮือออ ท�าไงดีๆๆ กุมใจๆๆ สวย

เหมือนนางแบบที่ชื่อกิโกะเลยอะ ผมสามารถล้มหัวฟาดพื้นกลิ้ง
หลุนๆ ลงบันไดได้ทันทีเลยนะ พูดจริงงง ปลื้มมานานละคนนี้

เฮ้ย O_O โต๊ะด้านหน้าน้องหยากไย่ว่างว่ะ ว้าววว แจ๋ววว 
อยู่ๆ ก็มีหมูหวานมาเสิร์ฟถึงที่ ไม่โอ้เอ้ครับ ผมจัดการพุ่งตัวไป
หย่อนตดูยงัทีว่่างนัน้อย่างไม่รรีอ โอ้โห ขนาดน้องอยู่ด้านหลงัแท้ๆ 
ยงัได้กลิน่ความสวยมาถงึตรงนี ้ความเป็นดาวอะเนอะ อยากจะเดด็
มาดมคนเดียวทั้งคืนเลย กินด้วยก็ได้เอ้า! ง�่าๆๆ

“ครอกก กกกกก”
แต่อยู่ๆ  กมี็เสยีงกรนดงัเข้ามาในหูผม ท�าเอาอารมณ์ซาบซึง้

ที่มีต่อดาวคณะสินก�าก่อนหน้านี้มลายหายไป แล้วผมก็เห็นว่ามีไอ้
หนุ่มใส่เสื้อนิสิตแขนสั้นนอนฟุบบนโต๊ะที่อยู่ถัดไปจากผม 

อ้าว เมื่อกี้ไม่ทันสังเกต ข้างๆ ผมมีคนนั่งอยู่ก่อนแล้วเหรอ
เนี่ย แถมยังหลับเป็นตายอีกต่างหาก สงสัยเพราะมันกรนเสียงดัง
เป็นเครื่องยนต์เรือไดหมึกอย่างนี้ละมั้งถึงไม่มีใครมาน่ังด้วย แล้ว
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แบบนี้ผมจะเรียนรู้เรื่องกับเขามั้ยล่ะเนี่ย
แต่ช่างมันเถอะครับ แค่ได้อยู่ใกล้ๆ น้องหยากไย่ก็เป็นพอ 

จากนี้มีแรงบันดาลใจมาเรียนเช้าวันจันทร์แล้วโว้ยยย คิๆ
ผมนั่งกุมมืออยู่ใต้โต๊ะสักพัก จู่ๆ เสียงคุยเซ็งแซ่ของน้องๆ 

สินก�าก็เงียบพลันในทันใด ก่อนผมจะชะโงกมองลงไปเห็นว่า
อาจารย์ชายซ่ึงน่าจะเป็นผูส้อนเดนิเข้ามาในห้องสดๆ ร้อนๆ พร้อม
สื่อการเรียนการสอนกองใหญ่ที่อุ ้มไว้ด้วยแขนข้างเดียวอันแสน 
แข็งแรง

เชี่ย...ดูโหดชิบเป๋งเลยว่ะ ฮือออ ’จารย์ปุ๊เอากูมาลงนรกหรือ
เปล่าว้าาา รู้มาบ้างว่าคณะนี้รับน้องโหด หวังว่าอาจารย์จะไม่โหด
เหมือนกับเขานะ ฮือๆๆ

“ครอกก กกกกก”
ไอ้ห่านี่ก็หลับเป็นตายไม่แคร์โลกเลย ตื่นโว้ยยย อาจารย์มึง

มาโน่นแล้วเห็นมั้ย
“สวัสดีครับนิสิต”
“สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
“สุขสันต์วันเปิดเทอม”
เหล่าหนุ่มสาวสินก�าหัวเราะเหอะๆ คนละทีสองทีเหมือนจะ

ข�าก็ข�าไม่สุด แม่งโคตรรันทด แม้แต่เด็กพวกนี้ยังมีท่าทีเกร็งๆ กับ
อาจารย์ตวัเองเลยอะ แล้วคนนอกอย่างผมควรท�าตวัยังไงว้าาา ใคร
ก็ได้หยิบกูออกไปจากตรงนี้ที

“เอ็มเยส”
“ครับ!!!” ผมเด้งพรวดขึ้นจากเก้าอี้ หน้าตาตื่นเหมือนเจอผี 

ในขณะที่อาจารย์ซึ่งอยู่ๆ ก็เรียกชื่อผมออกมาตะก้ีน้ีกลับหลุดข�า  
แม่งเอ๊ยยย ตกใจหมดดด

“เหงื่อแตกขนาดนั้นไปออกก�าลังกายมาหรือไง”
ผมก้มส�ารวจตัวเอง เชี่ยเสื้อเปียกเลยง่ะ “ผะ...ผมตื่นเต้น
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ครับ”
“ตื่นเต้น?” อาจารย์สินก�าเอียงคอ โอ้ เพิ่งได้เห็นการแต่งตัว

ของแก อย่างกับนายแบบหลุดมาจากแม็กกาซีน “ตื่นเต้นกับอะไร
ครับ คน? สถานที่? หรือวิชาที่เราจะได้เรียนกัน?”

“เอ่อ...ผม...เอ่อ...” พะพะพะพูดดดไม่ถวกเลย เวงเอ๊ยยย 
สายตานับร้อยจ้องมาที่ผมคนเดียวเลยอะ

“หึๆ ไม่ต้องล่กแบบนั้น ผมแค่เรียกชื่อเพราะอยากเห็นหน้า
คุณเฉยๆ ผมเป็นแฟนคลับ”

“อ้อ...” ก็นึกว่าอะไร “เดี๋ยวผมแจกแผ่นซิงเกิ้ลพร้อมลายเซ็น
ให้ตอนเลิกคลาสนะครับ”

แล้วเสยีงหัวเราะกด็งัครนืไปทัง้ห้อง เอ๊า กะจะพดูเท่ๆ ไหงมา
ข�ากันได้อะ ไม่รีสะเป๊กกันเลยนะน้อง

“แต่ถงึยงัไง ในคลาสผมขอเรยีกคณุว่าบดนิทร์ชือ่จรงิของคณุ
แล้วกันนะ”

“ได้เลยครับ’จารย์” ผมยิ้มแหยๆ “เอ่อ...ผมนั่งได้รึยังครับ”
“หึ ตามสบายครับ”
ฮู้ว! รอดตัวไปว่ะ นึกว่าจะมีเหตุการณ์นองเลือดเรียกไป

ท�าโทษหรือประจานว่าไอ้นี่มันลงเรียนซ�้าอะไรงี้ซะอีก ชักชอบแก 
ขึ้นมาแล้วแฮะ คนที่ฟังเพลงเอ็มเยสย่อมมีรสนิยมและน่ายกย่อง
เสมอ อิๆ

การเรียนการสอนวนัแรกเริม่จากการแจกแจงหวัข้อต่างๆ ให้
นิสิตรับฟัง ด้วยความที่ผมมาเข้าเรียนอย่างไม่ทันตั้งตัวจึงไม่มีสมุด
จดเหมอืนกบัคนอืน่ กเ็ลยต้องพมิพ์ใส่ Note ในโทรศพัท์มอืถือแทน 
มือนี่หงิกพันกันเป็นปลาหมึก กลัวจดไม่ทันเพราะอาจารย์พูดเร็ว
เหลือเกิน 

เอาเข ้าจริงวิชานี้น ่าสนใจนะครับ ตอนแรกผมนึกว ่า
ประวัตศิาสตร์จะน่าเบือ่ๆ แต่ผมเพิง่รูว่้าคณะนีเ้รยีนลกึกว่านัน้ ไม่ใช่
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แค่ความรู้แบบศิลป๊ะะะศิลปะ แต่ครอบคลุมไปถึงดนตรี การแสดง 
การเต้น หรือแม้แต่วงการแฟชัน่ทีเ่คยผ่านมาในอดตี ฟังดนู่าตืน่เต้น
ใช่มั้ยล่ะครับ ผมละรอเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เพลงฮิปฮอปไม่ไหว
แล้ววว มีหวังได้ A แหงเลยว่ะวิชานี้ คิๆ

แต่ในขณะที่ผมก�าลังจดทุกอย่างตามที่อาจารย์พูดอยู่น้ัน 
อยู่ๆ ก็มีอะไรบางอย่างลอยมาเข้าหู ท�าให้มือซึ่งก�าลังพิมพ์ยิกๆ 
ชะงักไปกะทันหัน

“อ๊ำำำ อี๊ อื๊อออ อื้อ อื้อ อื้อ”
สะ...เสียงเชี่ยอะไรวะ!

“อ๊ำำำ อี๊ อื๊อออ อื้อ อื้อ อื้อ”
แน่ะ ดังขึ้นกว่าเดิมอีก
ข้างหน้าเรอะ...ก็ไม่ใช่
ข้างบน...ไม่หรอก น้องหยากไย่คนสวยยังก้มจดเล็คเชอร์อยู่

เลย
แล้วเสียงมันมาจากไหนวะ!!!
หรือว่า...
ผมค่อยๆ หมุนคอไปทางด้านขวา ในจุดที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีไอ้

ขีเ้ซาตวัหนึง่นอนกรนอยู ่ทว่าตอนนีม้นัไม่ได้นอนอกีต่อไปแล้วครบั 
กลับเอาคางเกยแขนจ้องตาแป๋วไปยังโทรศัพท์ในมือตัวเอง ที่บัดนี้
มีฉายภาพเคลื่อนไหวทะลึ่งตึงตังของสาวยุ่นคนหนึ่งอยู่

“หึๆ”
เชี่ยเอ๊ยยย ถึงมาก ใจมึงถึงมากกก!!! คนห่าอะไรดูคลิปโป๊ใน

ห้องเรียนวะสัสสส แถมดูไปหัวเราะไป เกินคนแล้วมึงเอ๊ยยย
“หืม?...” เหมือนมันจะรู้ตัวแล้วครับว่าถูกผมจ้องอยู่ ไอ้เด็ก

สินก�าหันขวับมาทันที และนั่นยิ่งท�าให้ผมสติแตกยิ่งกว่าการที่เห็น
ใครคนหนึ่งอาจหาญดูสื่อลามกในสถานที่อย่างนี้ซะอีก!!!
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ก็นี่มันไอ้ feelflow ที่ผมอัดคลิปท้ำมันไว้นี่หว่ำ!!!
ผมตัวแข็งทื่อไปเลยครับ ปากสั่นระริกพูดอะไรไม่ออก ไม่คิด

ไม่ฝันว่าจะเจอมนัในห้องเรยีนแบบนี ้ตัวจรงิแม่งดดูกีว่าในรปูนะ แต่
ท�าตัวเสื่อมแบบนี้ก็ไม่ไหวปะว้าาา

เดีย๋วด.ิ..งีม้นัต้องจ�าผมได้แน่ๆ ว่าเป็นคนอดัคลิปไปท้ามนัไว้ 
เวรเอ๊ย ซวยซ�้าซวยซ้อน รีบหลบหน้ามันให้ไวเลยครับ

“ดปูะ?” ยงั...หนัหน้าหนมีาอกีฝ่ังขนาดนีมึ้งยังกล้าจะส่งเสียง
ตามมาอีก!

“...”
“พ่อกูส่งผิดมาในกรุ๊ปครอบครัว โดนแม่ด่ายับเลย ตลกสัส”
ฮือออ ไม่ต้องอธิบายกูก็ได้จ้าาา แค่ปิดๆ ไปก็พอเนอะ นี่กู

เป็นคนเดียวท่ีเห็นความเสื่อมนี้ปะเนี่ย ท�าไมคนอื่นๆ เขานิ่งกัน 
จังงง ปิดโว้ยยย เดี๋ยวอาจารย์มึงก็ได้ยินเอาหรอกกก

“หันหน้ามานี่ดิ๊”
“...” เงียบไว้ เงียบไว้ ท�าเป็นตั้งใจเรียน พิมพ์ยิกๆๆ
“หันมาหน่อย”
เช่ียยย อยู่ๆ  กม็ากระซบิใกล้ห ูแม่งเขยบิมาใกล้ผมตัง้แต่เมือ่

ไหร่ ตกใจจนสะดุ้งเอี้ยวตัวมามองหน้ามันโดยอัตโนมัติเลยครับ  
แงงง ขนลุกเลยแม่งงง

“มึงเป็นใครอะ”
โห มงึคยุกบักแูบบโคตรกนัเอ๊งกนัเองเลยเนอะ “ผมเป็นรุน่พ่ี

คุณ”
เวลาคุยกับคนที่ยังไม่สนิทผมชอบแทนตัวแบบน้ีแหละครับ 

ไม่ได้หยาบเหมือนเพลงที่แต่งตลอดเวลาเด้อ
“อ๋อ รุน่พีเ่หรอครบั ขอโทษท”ี ไอ้ผมด�าย้อมออด๊าซพยักหน้า 

พร้อมเปลี่ยนสรรพนามเสร็จสรรพ “แล้วพี่มาเรียนกับพวกผมท�าไม
อะ”
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“อยากเรียนๆ ชอบหาความรู้”
“อืม พี่ชื่ออะไร”
ผมพยายามเก็บอาการล่อกแล่กของตัวเองไว้ให้มากที่สุด 

“เอ็ด ชีแรน”
“นั่นนักร้องไม่ใช่เหรอ”
“ชื่อซ�้า ชื่อนี้โหลจะตาย”
“อ้อ...” แล้วมันก็พยักหน้าอีกรอบ แต่คราวนี้เกาคางตัวเอง

ใหญ่เลยครับ ท�าเหมือนก�าลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัว “เราเคย
เจอหน้ากันที่ไหนปะครับพี่เอ็ด”

“ไม่นะ ไม่น่าจะเคยหรอก”
“แต่ผมคุ้นหน้าพี่จังเลย ไม่เคยเจอกันมาก่อนจริงอะ?”
“จริ๊ง”
ไอ้ฟีลโฟลว์พยกัหน้าเป็นครัง้ทีส่าม คราวน้ีมนัยอมถอยเก้าอี้ 

กลับไปอยู่ที่จุดเดิมแล้วครับ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผมปลอดภัย
สกัท ีเอ๊าาา เนยีนเช้ยยย นกึว่าจะโดนจบัได้ซะแล้ว วุย้! น่ากลวัเป็น
บ้า คราวหน้าเตอืนผมให้เปลีย่นทีน่ัง่ใหม่ด้วยนะ เวรจรงิๆ เกือบไป
แล้วกู

“อี๊! อื๊อออ อื้อ! อื้อ! อื้อ!”
ทะ...ท�าไมมันยังไม่ปิดคลิปอีกวะะะ แถมคราวนี้เสียงเซอร์-

ราวด์เลยสัส โว้ยยย
“หึ” เสียงหัวเราะแสนทมิฬนั้นท�าเอาผมขนลุกซู่ รู้สึกได้ถึง

กลิ่นความฉิบหายยังไงชอบกล
พอผมหันกลับไปมองมันอีกครั้งก็ต้องช็อกตาตั้งเลยครับ 

เพราะมัน...ก�ำลังยิ้ม
ใช่ครบั ฟีลโฟลว์ผูท้ีถ่่ายรปูสามสบิใบไม่เคยยิม้สกักะรปู ก�าลงั

มอบรอยยิม้ให้กบัผมเพยีงผูเ้ดยีวในขณะนี ้ แต่มนัไม่ใช่ย้ิมท่ีชวนให้
กรีด๊เลยสกันดิ เป็นยิม้คล้ายกระตกุมมุปากชวนสยองพองขนจนผม
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อยากยกมือไหว้พูดเสียงสั่นๆ ว่ากลัวแล้วจ้าาา

“พี่คิดว่ำผมโง่เหรอ”
“...”

“อย่ำคิดว่ำกูจะจ�ำมึงไม่ได้นะครับคุณเอ็มเยส”
เวรละไงกู...
แต่ก่อนจะได้พดูจาอะไรกนั รูต้วัอกีทโีทรศพัท์มอืถอืในมอืมนั

นัน้กถ็กูเลือ่นมาหยดุไว้ตรงหน้าผมซะแล้ว แถมยงัคงส่งเสยีงร้องขอ
ชีวิตระงมแผดก้องไม่เลิกรา จนทุกคนหันพรึ่บมามองเป็นตาเดียว

ง่ะ ทีงี้พวกมึงเสือกได้ยินกันเนอะะะะะะ ขอบใจน้าาา

“อี๊! อื๊อออ อื้อ! อื้อ! อื้อ!”
“อำจำรย์ครับ!” จู่ๆ ไอ้ฟีลโฟลว์ก็ยกมือกลางอากาศ ก่อน

ท่ีสุดท้ายจะชี้มาทางผม นิ้วห่างจากหัวไม่ถึงคืบ เฮ้ย มึงจะท�า 
อะไรรรร

“...”

“ไอ้นี่มันแอบดูหนังโป๊ในห้องครับ’จำรย์!!!”
เดี๋ยวนะ นี่มันเหี้ยอะไรก๊านนนนนนน
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ไรม์ที่ 2

ชายผู้มาพร้อมกับความซวย

คณะสินก�ำนี่มันยังไงกันวะ
นี่ปี 2019 แล้วนะครับ ท�าไมเขายังท�าโทษนิสิตด้วยการไล่ให้

ออกไปยนืนอกห้องอกีอ่า แถมมกีารก�าชบัอกีด้วยนะว่าห้ามหนกีลบั
ก่อนเด็ดขาดไม่งั้นซวย ผมเลยต้องจ�าใจนั่งขัดสมาธิหลังพิงกรอบ
ประตบูานใหญ่เล่นนิว้ตัวเองฆ่าเวลาไปพลางๆ จะบ้าตาย อายเดก็
ที่ผ่านไปผ่านมาชิบเป๋งเลยเนี่ย 

หึ ไอ้ฟีลโฟลว์นะไอ้ฟีลโฟลว์ เพราะมึงคนเดียวเลยกูถึงต้อง
ขายหน้าประชาชแีบบนี ้ฝ่ายอาจารย์กใ็จร้ายไม่ฟังผมอธบิายสกักะ
ค�า งอนว่ะ 

...แต่องิจากสถานการณ์แล้วแก้ตวัไปแกจะเชือ่ก็อศัจรรย์มาก
ครับ เสียงกรีดร้องของน้องยุ่นดังกระหึ่มอยู่ในมือถือตรงหน้าจะจะ 
คาหนังคาเขาขนาดนั้น เรียกว่าจ�านนด้วยหลักฐานไปโดยไม่ต้อง
ฟ้องร้อง ไม่เรียกว่าซวยก็ไม่รู้จะจ�ากัดความยังไงแล้ว

กฝูากไว้ก่อนนะ เดีย๋วเลิกเรยีนมึงเจบ็ตวัแน่ จะเอาคนืให้หนกั
วิ่งกลับไปฟ้องแม่ไม่ทันเลยคอยดู
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โป๊ก!
แว้กกก ดูท่าจะเป็นกูนี่แหละที่เจ็บตัวแทน ฮือๆ ใครมันเปิด

ประตูไม่รู้เวล�่าเวลาเลยวะ! ไม่เห็นหรือไงว่ามีคนนั่งอยู่ตรงเน้!
“ว้าย! ขอโทษค่ะพี่” น้องคนนึงรีบยกมือไหว้มือไม้พันกันยุ่ง 

เมื่อเห็นผมกุมหัวร้องโอดโอยอยู่กับพื้น เอ๊า เลิกเรียนกันแล้วเรอะ 
งั้นผมลุกขึ้นยืนดีกว่า ท�าหน้ารู้สึกผิดให้อาจารย์เขาเห็นหน่อยจะได้
เห็นใจกัน

ผมยืนประสานมือก้มหน้าหลบสายตาเด็กๆ ที่เดินออกจาก
ห้องเรยีนไปทลีะคนสองคน ซึง่ทกุคนแม่งล้วนส่งเสียงหวัเราะคกิคกั
ท�ายงักบัเป็นเรือ่งสนกุ อะไรว้าาา ทกุอย่างมนัเป็นเพราะเพ่ือนน้อง
นะเว้ย พี่ไม่ผิดซะหน่อย

เฮ้ย อาจารย์มา! “คุณบดินทร์”
“คะ...ครับๆ” น�้าเสียงเย็นยะเยือกมาเลยว่ะ
“วนันีผ้มไม่เชก็ชือ่ให้คณุนะ เท่ากบัว่าคณุมสีทิธิข์าดได้อกีแค่

สองครั้ง” อาจารย์สินก�าอธิบาย “ผมจะยังไม่แจ้งเรื่องนี้กับอาจารย์
ปุ๊ที่ปรึกษาของคุณแล้วกัน แต่ผมหวังว่าคาบหน้าคุณจะท�าให้ผม
ประทับใจมากกว่านี้”

“ขอโทษจริงๆ ครับอาจารย์” ยกมือไหว้อย่างเร็วรี่ครับ ในใจ
ก็อยากแก้ต่างอีกสักยก แต่คิดดูแล้วให้มันจบๆ ไปจะดีกว่า แค่นี้
ท่านก็ปรานีผมมากๆ แล้ว ถ้าอาจารย์ปุ๊รู้เพิ่มอีกคนมีหวังโดนเฉ่ง
อีกยกชัวร์ มีแต่ตายกับตาย 

แล้วอาจารย์หนุม่ผูแ้ต่งตัวดกีจ็ากไปโดยมสีายตารูส้กึผดิของ
ผมมองตามไปจนสุดทาง ทว่าคนที่เดินตามหลังแกมานี่สิท�าเอาผม
กลับมาเบิกตาโตเป็นไข่ห่าน น้องหยากไย่ดาวสินก�าคนเดิมนั่นเอง 
เวรละ ไม่กล้าสู้หน้าเลยอะ น้องเขาต้องผดิหวงัในตวัผมแน่เลย ตอน
นี้ในสายตาเขาคงมองว่าผมเป็นไอ้โรคจิตงุ่นง่านมักมากในกามชัวร์

“ขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะ”
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อะ...อ้าว “ครับ?”
“หนเูหน็แล้วแหละว่าไอ้ฟิวส์มันแกล้งพ่ี อย่าถือสามนัเลยนะ 

มันชอบเล่นอะไรห่ามๆ แบบนี้ตลอดเลย”
โอ้ น้องไย่...น้องเป็นคนเดียวทีม่องเหน็ถึงความบรสิทุธิใ์นใจ

ของพี่ น้องคือพยานในจุดเกิดเหตุของแท้!
ว่าแต่...ไอ้ห่านั่นชื่อฟิวส์เรอะ เหอะ ชื่อโคตรจืด สมควรแล้ว

ละที่ใช้ชื่อในวงการว่า feelflow ดูยกระดับชีวิตมึงขึ้นมาได้โขเลย
“อ๋อ! แล้วเมือ่กีอ้าจารย์สัง่ให้จบักลุม่ศกึษา พ่ีอยู่กับหนูนะคะ 

กลุ่มหนูยังขาดอีกคนพอดี”
“โอ้ว ยินดีเลยคระ...”
“ไปชวนท�ำไมไย่” แขกทีไ่ม่ได้รบัเชญิพดูแทรกท�าเอาประโยค

ของผมขาดสะบั้น พอเห็นหน้ามันโผล่พ้นออกจากประตูห้องเรียน
ก็ต้องกลอกตาทันที จะใครที่ไหนล่ะครับ ก็ตัวต้นเหตุนั่นแหละ ไอ้
มารผจญเอ๊ย!

“ไม่เอาน่าฟิวส์ แค่นี้ยังแกล้งกันไม่พออีกเหรอ”
“แล้วใครเริ่มก่อนวะ” คนตัวสูงเหลือบตาไปทางเพื่อน “เธอก็

เห็นคลิปนั้นแล้วหนิ”
“พอน่า! ท�าตวัเป็นเดก็ไปได้” พอเพือ่นตวัเองข้ึนเสียง ไอ้ฟิวส์

กลับชะงักไปทันทีอย่างเชื่อฟัง หวายๆๆ สมน�้าหน้า คนสวยเขา
ปกป้องกูจ้าาา ไอ้เพื่อนไม่รัก!

“ถ้างัน้ตกลงตามนีน้ะคะ เจอกนัอกีทจีนัทร์หน้านะคะพีเ่อม็-
เยส” แล้วคนสวยกโ็บกมอืลาพร้อมส่งยิม้หวานก่อนจะเดินนวยนาด
จากไป

โหยยย น้องออกเสียงชื่อผมถูกด้วยอ่า ปลื้มๆๆ ตาเป็น 
ประกายวิ้งๆๆ

“มองเพื่อนกูตาเป็นมันเชียว”
แหมะ เหี่ยวเลยกู ท�าไมไอ้ห่านี่ชอบท�าผมเสียอารมณ์อยู่
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เรื่อย ไม่เดินตามเพื่อนๆ มึงไปเล่า พักเที่ยงแล้ว ไปหาอะไรแดกซะ
สิวะ

“ผมจะมองใครมันก็เรื่องของผม”
“คิดจะงาบของคนอื่นงั้นสิ”
ผมท�าหน้างง เดี๋ยวนะ “ของใคร ของคุณ? โทษๆ น้อง

หยากไย่เป็นของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่”
“ดาวต้องคู่กับเดือนไม่รู้รึไง”
“เขาน่ะสวยสมดาว แต่คณุอะไม่มีเค้าเดือนเลย เหมอืนหมา”
“ปากดีจัง”
“คุณท�าผมขายหน้าในห้องเรียนนะ!”
“เลิกพูดคุณๆ ผมๆ ชวนให้อ้วกสักทีดิ๊ เถื่อนให้เหมือนกับ

เพลงตัวเองหน่อย”
ตอนแรกกะจะด่าต่อ แต่พอมนัพดูแบบนีผ้มน่ีเขนิเลย หยูยย 

ฟังเพลงของเค้าด้วยเรอะตะเอ๊ง
“ผมพูดอย่างนี้กับคนที่ไม่สนิททั้งนั้นแหละ” ผมกล่าวเสียง

เรยีบ “ไม่เหมอืนคุณ ขนาดผมเป็นรุน่พีแ่ท้ๆ พดูจาโคตรปีนเกลยีว”
“เหรอครับ” มันเดินเข้ามายืนกอดอกตรงหน้า “แล้วในคลิป

นั้น ใครมันพูดจาท้าทายคนอื่นเขาอย่างกับอันธพาล”
“...” ไปต่อไม่ถูกเลยทีนี้ แฮะๆ กูเองจ้าาา “ตอนนั้นอยู่ใน

โหมดแร็ปเปอร์”
“แล้วตอนนี้เป็นนักร้องโอเปร่าหรือไง”
“ขี้เกียจพูดกับคุณแล้วอะ ไปยืนท�าหน้าหล่อตรงนู้นนะคุณ

นะ” ผมชี้นิ้ว

“ไม่ต้องชมอ่อย ยังไงก็ไม่ชอบนักเลง”
เดี๋ยววว กูอ่อยมึงตอนไหนฮะไอ้ทิด! มั่นหน้ามั่นไข่เกินไป 

ม้างงง คนอะไรปากคอเราะร้ายฉิบ ไม่เห็นเหมือนภาพลักษณ์นิ่งๆ 
คูลๆ แบบในรูปเลยอะ กูจะเอาเรื่องนี้ไปแฉแฟนคลับบบ



~ theneoclassic ~

47

“เอามา”
ผมเอนตัวหนีมือหนาที่อยู่ๆ ก็แบมาตรงหน้า “เอาอะไร”
หน้านิง่ๆ ปราศจากรอยยิม้ยกคิว้สงู ท่าทดีหูงดุหงดินดิหน่อย 

“มือถือกูไง”
อ้อ ไอ้สิ่งของต้นเหตุที่ท�าให้ผมซวยนี่เอง คือตอนนั้นมัวแต่

ตกใจท�าอะไรไม่ถูกเลยลนลานหยิบใส่กระเป๋ากางเกงมาด้วยครับ 
ฮึย่ยย รูง้ีน่้าจะรบีๆ เอาไปขายซะให้จบๆ พนันเลยว่าคนเส่ือมแบบ
มนัคงมคีลปิตัวเองเป็นกระบุงแหงๆ ทงีีแ้หละมงึเตรยีมลาออกจาก
วงการไปขายน�้าเต้าหู้แข่งกับอาโกหน้าปากซอยได้เลย

ผมล้วงของทีอ่กีฝ่ายขอออกจากกระเป๋ากางเกงและยืน่ให้มนั
รับไป ไม่ต้องเอานิ้วมาโดนกูไอ้สันขวานนน

“แอบท�าอะไรปะเนี่ย”
“จะท�าบ้าอะไรได้ ไม่รู้รหัสซะหน่อย”
“เหรอ” สิน้เสยีง ไอ้เฉยเมยกท็�าทล้ีวงอะไรบางอย่างออกจาก

กระเป๋ากางเกงยีนเช่นกัน “แต่กูท�าเยอะเลยละ”
แล้วผมกเ็หน็ว่าในมอืมนัคอืโทรศพัท์ของตวัเองทีเ่ผลอวางทิง้

ไว้ในห้องไม่ได้เอาออกมาด้วย เฮ้ย มันเก็บมาใหผ้มงั้นเรอะ ใจดีจน
น่าระแวงเกินไปปะวะ

“และยิง่เป็นมอืถอืทีไ่ม่ได้ลอ็กรหัสแบบนี.้..”  สายตาแม่งโคตร
น่ากลัว! “ท�าอะไรได้โคตรเยอะ”

“อย่ามาเล่นอะไรแผลงๆ นะเว้ยยย ในนีม้แีต่ไลน์ผูใ้หญ่ศลิปิน
รุ่นพ้งรุ่นพี่เยอะแยะไปหมดเลย”

“เชื่อรึไง”
เอ๊า อะไรของมัน -_- ไหนจริงไหนเล่นกูปวดหัวไปหมดแล้ว

คร้าบบบ
“ชื่ออะไร”
“...”
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“ถามว่าชื่ออะไร เอ๊!” ท�าเสียงเหมือนพ่อกูเลยนะ แหม่
ผมกอดอกฝืนใจตอบ “ก็ชื่อเอ็มเยสไง”
“เอาดีๆ ถามชื่อไม่ได้ถามฉายา”
“แร็ปเปอร์ที่ไหนเขาบอกชื่อจริงกันบ้างวะ” เสียเชิงหมด
“ต้องให้เอาอะไรง้างปากเหรอถึงจะยอมพูด”
“เหอะ ชะแลงทีไ่หนกช่็วยมงึงดัไม่ได้หรอก” ลอยหน้าลอยตา

ใส่แม่งไปหนึ่งที “กูไม่บอก!”

“กูมีของแข็งติดตัวอยู่อันนึง อยำกให้ลองงัดมั้ยล่ะ”
“!!!”
หน้าชาพูดไม่ออกไปเลยครับ ฮือออ อึ้งแดก นี่กูใคร ใช่เอ็ม-

เยสหรือเปล่า หนุ่มเกรี้ยวกราดคนเดิมหายไปไหนวะ ไม่สู้มันกลับ
บ้างเล่าอย่าเอาแต่นิ่งงง

“ชื่ออะไร ถามรอบสุดท้าย” ไม่พูดเปล่า แม่งเดินเข้ามาจี้อีก
ตะหาก เล่นเอาผมผวาถอยกรูดจนก้นจ�้าเบ้ากับท่ีน่ังริมระเบียง 
กลายเป็นว่าตอนนีผ้มโดนมนัยนืค�า้หัวเต็มความสงูไปแล้วเรยีบร้อย 
เยี่ยมมากจ้าไอ้เอ็มมม

ดูท่าจะไม่มีทางเลือกแล้วละเนอะ “แม็ก”
พอได้ยนิค�าตอบ ผมแอบเห็นว่าอกีฝ่ายเลกิคิว้ข้างซ้ายขึน้สงู 

ใบหน้ายังคงไร้อารมณ์ตามสเต็ป แต่ทว่า...
“หึ”
“ข�าหาป๊ามึงเรอะคร้าบ -_-”
ไอ้ฟิวส์ยักไหล่ “ก็แค่นึกว่าชื่อจะอลังการกว่านี้”
“เดีย๋วกไูปเปล่ียนชือ่เป็นไวพจน์ เพด็ตะพึดให้มัย้ล่ะ” จะคาด

หวังอะไรกับคนอย่างกูนักหนา ไอ้ฉิบหาย เหนื่อย “พอใจยัง ทีนี้
หลีกไปได้ละกูจะไปหาเพื่อน”

“เดี๋ยว”
“อะไรอีก!” หมดอารมณ์จะต่อปากต่อค�ากับมึงแล้วโว้ย
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“ผมฟิวส์”
“...” อะไรวะ อยู่ดีๆ ก็พูดซะไพเราะเพราะพริ้งต่างจากตอน

แรก พูดไม่ถูกไปดิทีนี้
เราจ้องตากนัอยูส่กัพกั มนัหน้านิง่ ส่วนผมเม้มปากแน่น ก่อน

จะเป็นอีกฝ่ายเองที่หมุนตัวเดินจากไป ทิ้งผมไว้กับความงงงวยที่
อยู่ๆ มันก็แส็นแหล็นแนะน�าตัวทั้งๆ ที่ผมไม่ได้ขอ อันที่จริงก็รู้มา
จากน้องหยากไย่ก่อนหน้านี้แล้วด้วย ไม่เห็นต้องย�้าอีกรอบเลยน่ี 
-_-

เฮอะ เอาเถอะครบั ไปๆ ซะได้กด็ ีคนอะไรคยุด้วยแล้วอดึอดั
เป็นบ้า ทัง้ๆ ทีห่น้าตายเหมือนต่อมความรูส้กึไม่ท�างานตลอดเวลา
แบบนั้น แต่กลับดูกวนตี๊นนนกวนตีนยิ่งกว่าคนเล่นหูเล่นตาซะอีก 

เออเดีย๋วนะ แล้วสรปุมันแอบเล่นมือถอืผมจรงิๆ ปะเน่ีย ชกั
เริ่มระแวงละ

คดิได้อย่างนัน้แล้วผมกร็บีปาดนิว้เข้าหน้าโฮมส�ารวจไปให้ท่ัว
ทุกซอกทุกมมุ แต่ทว่าไม่พบเจออะไรผดิปกตน่ิากงัวล ทกุอย่างเกอืบ
จะจบแฮปปี้อยู่แล้วเชียว ถ้าอยู่ๆ ตาขวาไม่กระตุกขึ้นมา มีอะไร 
บางอย่างส่งซกิน์ผมมาว่าหายนะทีแ่ท้จรงิถกูซ่อนอยู่ในอลับัม้รปู...

แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆ ด้วย!!!
“สัสเอ๊ย! กูว่าแล้วววว!”
ยับ...บอกเลยครับว่ายับ! ไอ้เวรตะไลฟีลโฟลว์เขาเอามือถือ

ผมไปถ่ายรูปตัวเองอะ! แถมเป็นการเซลฟี่ที่เหี้ยมาก หน้าแม่งนิ่ง
แบบเดียวกันทั้งหมดสามร้อยแปดสิบเจ็ดรูปโดยไม่ได้นัดหมาย 
ควายเอ๊ยกูนึกว่าภาพ .GIF เล่นเอาเม็มกูเต็มเลย ขอบใจน้าาา

ฮือๆ วันนี้มันวันอะไรของกูวะเนี่ย ฟ้าคคคคคค

หลังเลิกเรียนจำกตึกสินก�ำผมก็รีบไปหำเพื่อนในเอก
เตรียมเรียนวิชาต่อไป โชคดีที่คาบบ่ายอาจารย์ยังไม่สอนอะไรมาก



~ สุดจะทน #คนอย่างเอ็ม ~

50

นัก ออกแนวเรยีกพบเพือ่พดูคยุคร่าวๆ เกีย่วกบัสิง่ทีเ่ดก็ปีสีต้่องเจอ 
หลักๆ เลยก็คือการท�าทีสิสตามธรรมเนียม ผมน่ีขนลุกเลยครับ 
ได้ยินค�านี้มาตั้งแต่ปีหนึ่ง ในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับ
มันจรงิๆ สกัท ีเหน็แววความเหนือ่ยสายตวัแทบขาดลอยมาแต่ไกล
เลย แต่ถึงยังไงก็จะสู้ อุตส่าห์กัดฟันลากมาถึงปีส่ีขนาดน้ีแล้ว 
อาจารย์ปุ๊ก็เพิ่งสอนมาหยกๆ

จะว่าไปกเ็หลือเชือ่จรงิๆ นะครบัทีไ่อ้เอม็คนน้ีจะเรยีนจบกับ
เขาแล้ว เวลาผ่านไปเรว็ชะมดั วานซนืยงันัง่เล่นขีอ้ยู่เลย  อกีไม่นาน
ผมก็จะกลายเป็นคนหนุ่มที่ต้องท�างานเก็บเงินจริงจังและเสียภาษี
เพือ่พัฒนาประเทศต่อไป แต่ก่อนอืน่พฒันาหน้าปากซอยหอกูด่วน
เลย เสาไฟฟ้าเอียงกระเท่เร่แทบจะทับหัวอยู่รอมร่อ ไม่รู้วันไหนจะ
แจ็กพอตหัวแบะตัวแบนติดพื้นถนน ท�าไมชีวิตกูถึงต้องมาเสี่ยง
ขนาดนี้ด้วยวะ ใช่เรื่องมั้ยเนี่ย

และเนื่องจากคาบบ่ายปล่อยก่อนเวลา ท�าให้ผมสามารถเข้า
ห้องชมรมได้เรว็ขึน้กว่าทีต้ั่งใจครบั พอมาถงึกไ็ด้เหน็สมาชกิท้ังสาม
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเรียบร้อยแล้ว แหม่ ชื่นใจจริงๆ แม้เวลา
จะผ่านไปแค่ไหน คนเหล่านีก้ย็งัอยูเ่คยีงข้างกนัเพ่ือให้ชมรมของเรา
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอย่างไม่ย่อท้อ น�้าตาจะไหลขอแชร์นะคะ 

มาครับผมจะแนะน�าสมาชิกทั้งสามคนในชมรมของเราแบบ
คร่าวๆ ให้ทราบกัน

คนแรก พวกคุณคงจะได้รู้จักไปแล้ว คนที่ก�าลังหยิบใบสมัคร
ทีผ่มปริน๊ท์ทิง้ไว้ขึน้มาอ่าน เขาคอืเฮยีคณบด ีa.k.a.3 ‘KANABORDI’ 
แร็ปเปอร์จากเขตคลองเตย นิสิตปีที่เจ็ดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้วยความมีมาดผู้น�า เด็ดขาด ฟันโชะ เฮียแกเลยได้รับเลือกจากรุ่น

3 also known as หมายถึง รู้จักกันในอีกชื่อ เช่น Abel Makkonen Tesfaye a.k.a. 
The Weeknd
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พี่ (ซึ่งจริงๆ คือเพื่อนที่จบไปก่อนพี่มันนั่นแหละ) ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานชมรมอันทรงเกียรติ สไตล์การแร็ปของเฮียแกจะค่อนข้าง
โฟลว์4 ฟังสบายๆ แต่หนักแน่นในประเด็น เน้นงานวิพากษ์วิจารณ์
สังคม การเมือง การปกครอง ชนิดที่ถ้าผู้ใหญ่ในสภาได้ฟังจะนั่งไม่
ติดเก้าอี้เหมือนปวดขี้ตลอดเวลา และเนื่องจากแกมีความสามารถ
ในการใช้ค�าสละสลวย แกเลยได้ท�างานเป็นนักแต่งเพลงให้กับคนใน
วงการมากมาย มันเลยเป็นสาเหตุที่ท�าให้แกเรียนจบช้ากว่าคนอื่น 
เพราะมวัแต่รับงานนอกหาเลีย้งคนในครอบครวั ความจนมนัน่ากลวั
จริงๆ นะครับ

ต่อมาก็คือสาวใต้คนเดียวกับที่ได้เจอเมื่อเช้า ซึ่งตอนนี้มัน
ก�าลังตกแต่งบอร์ดในห้องชมรมต้อนรับปีการศึกษาใหม่อยู่ เธอคือ
นีร a.k.a. ‘Neeranara’ สาวคมอิมพอร์ตจากสุราษฎร์ ผู้หลงใหล
วัฒนธรรมฮปิฮอปเกร์ิลครชั5 เข้าเส้น นบัถอื Nicki Minaj เป็นศาสดา 
เกลียด Cardi B มีพี่สาวชื่อ CL แต่เห็นเป็นสาวผิวแทนผู้รักสวย 
รักงามและแต่งตัวจัดแบบนี้ เวลาแร็ปทีนี่หน้าสั่น ชนิดท่ีว่าแร็ปดุ 
แร็ปแรง แร็ปหลอยแล้วหลาว น้องสาวเป็นพรือ ยังไงยังงั้นเลย จุด
เด่นคอืงานของนรีจะแทรกภาษาถิน่เข้าไปในไรม์ของตวัเองเสมอ ให้
ความรู้สึกเหมือนกับมีเพื่อนในกลุ่มเม้าท์เรื่องแซ่บๆ ให้ฟังอย่าง
ออกรส

คนท่ีสาม ชายหนุ่มอ้อนแอ้นอรชรซึ่งก�าลังนั่งไขว่ห้างกด
โทรศัพท์ปัดทินเดอร์ยิกๆ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อน เขา
คือ ‘เบิ้ล’ หรือ ‘อีสัสเบิ้ล’ หรือ ‘อีเวรตะไลเบิ้ล’ a.k.a. ‘Bubble-

4 Flow แปลว่า ไหล, ไหลลื่น ในวงการแร็ปเปอร์ใช้ค�านี้กับศิลปินที่มีความ 
สามารถแร็ปไปเรื่อยอย่างไม่มีสะดุด
5 Girl Crush คอนเซ็ปต์ที่เอาไว้นิยามศิลปินหญิงที่แตกต่างแหวกขนบสตรีนิยม
อย่างชัดเจน มีสไตล์ที่เท่ ดึงดูดทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
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Gundum’ เกย์รบัตัวทอ็ปจากคณะแพทย์ฯ หนุม่หน้าหวานสายวทิย์
ท่ีมพีลงัแรป็เปอร์ซ่อนเร้นอยูภ่ายใต้ร่างกายทีผ่อมบาง แต่เหน็ติม๋ๆ 
แบบนีเ้วลาได้จบัไมค์ส่งเสียงทแีทบยกมือไหว้เหนือหวั อเีบิล้มนัขึน้
ชื่อเรื่องการ Flip ครับ มันคือการแร็ปที่เล่นค�าหรือสัมผัสกันเยอะๆ 
ด้วยความที่มันเรียนหมอ มันมักจะใส่ค�าศัพท์แปลกๆ ลงไปในงาน
ตัวเองเสมอ แต่ผลที่ได้คือเข้าท่ามากๆ กลายเป็นลายเซ็นของ 
ตัวเองไปโดยปริยาย ส่วนสาเหตุที่มาเอาดีทางด้านนี้ มันเคยบอก
ไว้ว่าการแร็ปท�าให้ตัวเองดแูมน เข้าถงึยาก ดงึดดูผูช้ายให้เข้าหา ซึง่
ก็จริงอย่างที่มันว่า หนุ่มๆ ในสต๊อกเขาเยอะจริงๆ ครับ

และคนสดุท้าย แน่นอน...‘Myes’ หรอื เอม็เยส แรป็เปอร์หล่อ 
คิว้ท์หวัสชีมพชูานมอย่างผมนัน่เอง ถ้าบรรทดับนๆ ฟังดอูวยเพ่ือน
ขนาดไหน ความสามารถของผมหลากหลายกว่าน้ันอกีสองล้านเท่า
เห็นจะได้ ผมคือคนที่เก่งที่สุด พร้อมที่สุด และหน้าตาดีที่สุด แบบ
สุด สุด สุด ไม่ต้องรอให้ปลัดที่ไหนมาบอก หลักฐานทนโท่ก็เห็นๆ 
อยู่ เพลงของผมขึ้นชาร์ตอันดับสองมาสามเดือนแล้วไงล่ะ อิๆ

เฮ้อออ ถึงห้องชมรมสักทีก็ดี หาที่สงบๆ ลบรูปไอ้ฟีลโฟลว์
มานานละ

“สวัสดีพี่เอ็ม” เบิ้ลยกมือไหว้ผมเป็นคนแรก
“ดีจ้าอีน้องเบิ้ล สบายดีนะ”
“...” เงียบครับ ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกว่ะ 

สงสัยหลุดกลับไปในโลกทินเดอร์อีกแล้ว กรรม
ทักคนอื่นบ้างดีกว่า “หวัดดีเฮีย ไหนของฝากอะ ขนมๆ”
“แหม่ มาถึงก็ถามหาของแดก สมเป็นเอ็มเยสจริงๆ”
เฮียดีท�าหน้าเบื่อหน่าย แต่สุดท้ายก็ยกถุงใบโตขึ้นมาวางบน

โต๊ะ ผมจัดการนั่งข้างๆ เฮียแกทันที รีบร้อนควานหาขนมในถุงจน
ได้คิทแคทรสชาเขียวซากุระติดมือมา ห่าเอ๊ย อุตส่าห์ตื่นเต้นว่าจะ
ได้กินขนมจากแดนปลาดิบ เซเว่นหน้าปากซอยหอกูก็มีรสเนี้ย
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“ได้ข่าวว่าต้องลงเรียนวิชาเสรีใหม่เหรอมึง”
“เออดิเฮีย ติด F ไว้ตอนปีหนึ่ง ซวยสัสๆ”
“มึงก็อย่าเพิ่งลงเรียนสิว้า จบช้าๆ เรียนเป็นเพื่อนกูก่อนดิ”
“จะบ้าเรอะเฮีย” ผมแหวใส่ พร้อมกับล้วงมือถือขึ้นมาจาก

กระเป๋ากางเกง
“ท�า’ไรวะเอ็ม”  เสียงทุ้มฟังดูมีภาวะท่านผู้น�าของเฮียดีถาม

อย่างสงสัย พร้อมท�าทีชะโงกมาใกล้ๆ แต่ดูยังมีความเกรงใจกล้าๆ 
กลัวๆ เหมือนคนต้องการเสือกแต่ไม่สุด

“ลบรูปหมาในเครื่องอยู่พี่”
“มึงเลี้ยงหมาตอนไหน”
ผมจะอธิบายยังไงดีวะว่าหมาในที่น้ีคือคนท่ีชื่อฟีลโฟลว์ 

“เรื่องมันยาวอะ ติดไว้ก่อนนะ ไว้มีอารมณ์จะเล่าทีเดียว”
“อะไรของมันวะ” เฮียดีท�าหน้าเอือมอีกรอบ “เออ กูมีเรื่อง

จะคุยกับมึงอยู่พอดี”
“ว่า?”
เฮียดีลากเก้าอี้เข้ามานั่งข้างๆ “กูจะคุยกับมึงเรื่องฟีลโฟลว์”
กกึ! มอืผมชะงกัคาโทรศพัท์กะทนัหนั แผนการลบรปูนับร้อย

ของไอ้ฟิวส์เป็นอันต้องยกเลิกไปชั่วคราว
ชบิเป๋งแล้วไง อย่าบอกนะว่าแกรูเ้รือ่งการโดนโจมตจีากแฟน

คลับเมื่อเช้าน้ีแล้ว? พอหันไปทางนีรที่ก�าลังจัดบอร์ด คุณเธอท�า
หน้าเล่ิกลั่กใหญ่เลยครับ มีการส่ายหัวยิกๆ ประหนึ่งจะแก้ต่างให้
ตัวเองว่าไม่ใช่กูวววววว เอ๊า แล้วอยู่ๆ เฮียดีจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมา 
ท�าไมอะ

“เป็นอะไรของมึง หน้าซีดๆ”
“เฮียจะท�าไมกับไอ้ฟีลโฟลว์มันเหรอ แฮะๆ”
ประธานชมรมท�าหน้างง “ก็เรื่องที่มึงอัดคลิปท้ามันใน You-

tube ไง สรุปได้เรื่องยังไงบ้าง เห็นมันโพสต์กัดมึงในไอจี นึกว่า 
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หลังไมค์กันไปแล้ว”
อ้อออ ผมนี่โล่งเลย ไอ้เราก็นึกว่าเรื่องเมื่อเช้า แปลว่าไอ้นีร

เกบ็หลกัฐานเก่งมาก ดเีอสไอต้องการคนอย่างมงึ ขอบใจมากน้าาา
ผมปรับอารมณ์กลับมาเป็นคนเดิม “ก็ไม่มีอะไรนี่เฮีย”
“อ้าว ไม่มีเลยเรอะ”
“อื้อ ไม่มี บ๋อแบ๋”
“แล้ววันนี้ไปเรียนที่สินก�าเจอมันปะ”
“ก็เจอนะ”
“แล้วไม่ได้คุยกันเลยหรือไง”
ผมลองนึกย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อเช้า เอ...จะเรียกว่าคุย

กันได้มั้ยวะ แทบจะกินหัวกันแบบนั้นต้องใช้ค�าว่าปะฉะดะกันสิถึง
จะถูก “ไม่ได้คุยเลยพี่”

“อะไรว้าาา” เฮียดีทึ้งหัวตัวเอง นั่งหลังงอพิงเก้าอี้อย่างคน
ผิดหวัง “กูนึกว่าจะได้ข่าวดีแล้วเนี่ย”

“ท�าไมพักหลังเฮียพูดถึงไอ้ฟีลโฟลว์บ่อยจัง ยอมรับมาเหอะ
ว่าเป็นแฟนคลับ”

“เรือ่งนัน้ไม่ใช่ประเดน็เว้ยยย แค่กแูอบหวงัลกึๆ ว่ามนัจะเล่น
ตามเกมมึงมาเข้าชมรมเราตามค�าท้า คนจะได้มากรอกใบสมัครกัน
เยอะๆ ไง”

เหอะๆ เฮียเอ๊ย เชื่อไอ้เอ็มเถอะว่าไอ้ห่านั่นเขาฉลาดกว่าที่
เราคิด พิสูจน์แล้วด้วยตัวผมเองงง

แต่ยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรเฮียดีมันไป นีรที่เสร็จจากการจัด
บอร์ดก็เดินเข้ามาร่วมวงสนทนาซะแล้ว

“เฮีย นีรว่าแม่งไม่คุ้มหรอก เราหาทางสุจริตท�ากันเองเหอะ”
“แต่...”
“นีรรู้ว่าเฮียกลัวว่าชมรมเราจะถูกยุบ แต่ถ้าเราสู้กันอย่าง 

เตม็ทีจ่รงิๆ ผลสดุท้ายจะเป็นยงัไง อย่างน้อยเรากภ็มูใิจทีไ่ม่ต้องใช้
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มือคนอื่นมาท�าเรื่องสกปรกนะ”
เหมอืนมึงด่ากเูลยอะนรี แบบเริม่ต้นซะซึง้แต่จบหกัศอกด้วย

การตบหัวดังป้าบ ฮือๆ ก็ขอโทษไปเมื่อเช้าแล้วไงเล่า
“ขอโทษนะทุกคน”
ขวับ!
พวกเราทัง้สามหนัพรึบ่อย่างพร้อมเพรยีงไปยังเบ้ิลท่ีจู่ๆ ก็ส่ง

เสยีงออกมา คุณหมอหนุม่หน้าสวยเคีย้วหมากฝรัง่หนึบหนับหรีต่า
อย่างสงสัย เลิกสนใจโลกในแอพหาคู่เรียบร้อยแล้ว

“ฟีลโฟลว์ทีพ่ดูถงึกนัอยูเ่นีย่คอืฟิวส์สินก�าทีต่อนนีเ้ป็นนกัร้อง
วง Twleve Little Monkey ใช่ปะ”

ผม เฮียดี และนีรมองหน้ากัน ก่อนจะพยักหน้ากันหงึกๆ
“ให้เบิ้ลช่วยพูดกับมันมั้ย”
ผมอ้าปากค้าง “อ้าว รู้จักกันเหรอน้องเบิ้ล”
“เคยกิ๊กกัน”
อึ้ง...อึ้งแดกกันทั้งวง คิทแคทแทบจะหล่นจากปากกู
“จ้อจี้ปะเนี่ยอีแรด” นีรท�าหน้าเหมือนกับไม่เชื่อ
คุณหมอพูดต่อด้วยเสียงอ่อนเสียงหวานตามสไตล์ “จริงๆ ก็

ไม่ถงึขัน้กิก๊กนัขนาดนัน้หรอก แค่เคยคยุๆ กัน ตอนปีหน่ึงสมยัเรยีน
ที่นครนายก”

“...”
“เบิ้ลไม่ค่อยชอบก็เลยตีตัวออกห่างมา น้องไม่คลิกกับเด็ก 

สินก�าด้วยแหละ ไม่ค่อยเก๊ตเด็กพวกนั้นเท่าไหร่”
“เดี๋ยว กลับมาเรื่องนี้ก่อน” ผมชี้นิ้วห้ามรุ่นน้อง เอ่ยถามต่อ

อย่างจริงจังตั้งใจ “มัน...เป็นเกย์เหรอ”
“เบิ้ลว่าน่าจะเป็นไบนะ เห็นสุดท้ายเขาก็เลือกคบกับผู้หญิง

มากกว่าอยู่ดี คงต้องเป็นผู้ชายที่โดนใจมันจริงๆ ถึงจะยอมคุยด้วย
แหละ”
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แน่ะ มีอวดตัวเองด้วยว่ะ
ว่าแต่...ท�าไมอีเบ้ิลมันพูดได้อย่างราบเรียบเหมือนเป็นเรื่อง

ปกตจิงัเลยวะ ในขณะทีพ่วกผมสามคนทีเ่หลอืใจหล่นวบูไปกองอยู่
ที่พื้นซีเมนต์เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเฮียดี ที่บัดนี้มุ่ยหน้าคว้าไหล่
ผมหมับอาการคล้ายกับจะเป็นลม  ส่วนผมก็ค่อนข้างช็อกๆ ไป
เหมอืนกนั สภาพไอ้ฟิวส์มนัดเูหมอืนคนหนุม่ปกตไิม่มพิีรธุอะไรเลย
นี่หว่า 

พวกเราเอาแต่นิง่กนัอยูน่าน มวัแต่อ�า้ๆ อ้ึงๆ ไม่รูจ้ะพูดอะไร 
รู้ตัวอีกทีคุณหมอมันก็ลุกขึ้นคว้ากระเป๋าสะพายไหล่ซะแล้ว

“เบิ้ลไปก่อนนะ มีนัดดูหนังต่อ ส่วนเรื่องฟิวส์เดี๋ยวจัดการให้
เอง จริงๆ เราจบกันไม่สวยเท่าไหร่ แต่เพื่อชมรมเบิ้ลท�าได้อยู่แล้ว” 
แล้วน้องมันก็ยกมือไหว้ “ไปก่อนนะครับ สู้ไปด้วยกันนะ ชมรมเรา
ไม่มีทางถูกยุบหรอกน่า”

“บะ...บายจ้า”  ถงึกบัพดูอะไรไม่ถกูไปชัว่ขณะเลยกู ได้แต่มอง
น้องมันเดินผลักประตูชมรมออกไป เห็นไกลๆ ว่ามีผู้ชายสักลาย
พร้อยแบดบอยๆ ยืนรอน้องมันอยู่ก่อนแล้ว แหม่ แน่นอนจริงๆ 
เลยลูก

“มึง...” เฮียดีเหมือนสติหลุดลอยไปแล้วครับ “กูจะบอก 
น้องสาวกูยังไงดี”

“ชู่ววว” โธ่ น่าสงสาร เห็นแล้วต้องรีบคว้าหัวเฮียแกมากอด
พร้อมลูบไปมาทันที “โอ๋ๆ ไม่เอาไม่ร้องนะครับ”

“ฮือๆ”
“ยอมรับมาเถอะเฮยีว่ามงึเป็นแฟนคลบัเขา ไม่ใช่น้องสาวมงึ

หรอก”
“ฮอืๆๆๆ” ผมมองหน้ากบันรีอย่างละเหีย่ใจ ก่อนจะกลบัมา

ถอนหายใจกับตัวเองต่อ 
เฮ้อ ไอ้ฟีลโฟลว์เอ๊ย วันนี้มึงมีเรื่องให้กูเซอร์ไพรส์กี่รอบแล้ว
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เนี่ย ไอ้สันขวานนน

ผมน่ังอยู่นอกระเบียงหอพักของตัวเอง สำยตำเหม่อ
เอ้อระเหยเหมือนวิญญาณได้หลุดลอยออกไปจากร่างมาพักใหญ่
แล้ว เฮ้อ แค่เปิดเทอมวันแรกก็เจอเรื่องเยอะแยะมากมายขนาดนี้ 
วนัสุดท้ายของเทอมกไูม่ประสาทแดกลกุจากเตยีงไม่ขึน้ไปเลยเรอะ 
แถมแต่ละอย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนด้วยนะ จะบ้าตาย

โดยเฉพาะเรือ่งไอ้ฟิวส์ครบั ผมยงัชอ็กไม่หายมาถึงตอนน้ี ไม่
อยากจะเชื่อว่าคนหน้าตาใช้ได้หน่วยก้านชวนสาวหลงจะมีรสนิยม
แบบนั้น แต่ก็นะ นี่มันปี 2019 แล้ว ความรักแม่งโคตรอันลิมิเต็ด ก็
ท�าได้แค่รสีะเป๊กตัวตนของมันกนัไป ผมเป็นแรป็เปอร์มจีรรยาบรรณ 
เราหยาบแต่เราไม่เหยยีด แค่รูส้กึสงสยัในใจแปลกๆ เท่าน้ันเอง เอา
จริงๆ ลึกๆ ก็แอบไม่เชื่อด้วยซ�้า ไม่รู้ว่าอีเบิ้ลมันสร้างเรื่องอวย 
ตัวเองหรือเปล่า 

เดีย๋ว แล้วผมจะมาวิตกกงัวลกบัไอ้ห่านัน่ท�าไมฟะ สดุท้ายมนั
จะชอบหมาชอบแมวอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมปะ? พอๆ กลับมาเขียน
เพลงต่อดีกว่า มัวแต่อู้แบบนี้มีหวังไม่เสร็จสักที

ผมจบัดนิสออกีครัง้ เขยีนอะไรยกุยกิอยู่สองสามค�าสดุท้ายก็
ต้องฉีกกระดาษออกจากสมุดเพราะไม่ได้เรื่อง แม่งเอ๊ย วันนี้เป็น
อะไรของกูว้า หัวสมองไม่ค่อยแล่นเท่าไหร่เลย ก้อนกระดาษที่ขย�า
ทิ้งเกลื่อนเต็มพื้นระเบียงไปหมด วิญญาณต้นไม้อาฆาตกูหมดแล้ว
เนี่ยป่านเนี้ย ฮือออ เอ็มขอโทษ

Rrrrrrrrrr
หืม?...ใครโทร.มาวะ เบอร์ไม่คุ้นเลย ไม่รับดีกว่า จัดการคว�่า

หน้าจอแล้วเขียนเพลงอย่างไม่ย่อท้อต่อไป
Rrrrrrrrrr
แน่ะ โทร.มาอกีแล้ว พอพลกิขึน้มาดก็ูพบว่าเป็นเบอร์เดมิกับ
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ตะกี้เป๊ะ เอาไงอะ ต้องรับจริงๆ ใช่มั้ย ฮึ?
“ฮัลโหล”
[...]
“สวัสดีครับ ใครเอ่ย”
[...]
อมหอยแมลงภู่อยู่หรือไงวะ เงียบอยู่นั่น เจอโรคจิตซะละมั้ง 

กูว่า “ถ้าไม่พูดผมจะวางแล้วนะ”
[อย่าเพิ่งครับพี่เอ็มเยส!]
หืม? เสียงแตกหนุ่มมาเลย “นั่นใครครับ”
[ผมเป็นแฟนคลับของพี่ครับ]
เวรละไง “ไปเอาเบอร์พี่มาจากไหนครับ”
[ผมแอบไปสืบมาครับ ผมอยากคุยกับพี่มานานแล้ว นี่พี ่

เอ็มเยสจริงๆ ใช่มั้ยครับ]
“ใช่ครับนี่พี่เอง” ผมว่า “แต่พี่คิดว่าการสืบเบอร์และโทร.มา

แบบนี้ค่อนข้างละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวไปหน่อย พี่ขอวาง
นะน้อง”

[ผมคุยกับพี่ไม่ได้เลยเหรอฮะ]
แน่ะ ก็เพิ่งพูดไปหยกๆ
คอืจริงๆ ผมกอ็ยากคยุนะ แต่ถ้าเรายอมหนึง่ครัง้มนัจะกลาย

เป็นเครอืข่ายวงกว้าง ผมกลัวว่าสุดท้ายแล้วเบอร์ผมจะถูกส่งต่อกัน
ไปเรือ่ยๆ และมแีฟนๆ โทร.มารบกวนหดูบัตบัไหม้จนต้องเสยีเวลา
เปิดเบอร์ใหม่อีก

“ไม่ได้จริงๆ ครับ ขอโทษนะ แค่นี้นะน้อง พี่จะกลับไปแต่ง
เพลงต่อแล้ว”

[พี่แต่งเพลงอะไรอยู่ครับ]
โวะ ไอ้เด็กนีน่ ิกบ็อกว่าจะวางสายๆ ฮอืๆ เฮลพ์มีๆ ๆ “บอก

ไม่ได้ครับ”
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[แต่ผมเชื่อเลยว่ามันต้องเป็นเพลงที่เจ๋งมากแน่ๆ ใช่มั้ยครับ 
พี่น่ะเก่งจะตาย]

“...” เฮ้ยยย มันชมว่ะ
[ผมเป็นแฟนคลับพี่มาตั้งแต่ท�า Mixtape ใต้ดินเลยนะครับ 

รู้มั้ย หลงรักพี่ตั้งแต่ซิงเกิ้ลแรก ‘ความฝันอยู่ไหน’ พี่ใช้ค�ากับจังหวะ
ได้เจ๋งโคตรๆ เลย]

เอ่อ...ขอถอนค�าพูดนะครับ ไอ้เด็กนี่มันตาถึงว่ะ อะๆ ถือ
สายรออีกสักหน่อยก็ได้ อวยมาเลยลูกพี่ฟังอยู่ อิๆ

[แต่ท่ีผมชอบสดุๆ คงจะเป็นเพลง ‘ท่าน�า้แห่งความจรงิ’ โคตร
สัจธรรมอะพี่ ผมดีใจนะที่มีคนแต่งเพลงน�้าดีแบบพ่ีอยู่ พ่ีแม่งเก่ง
จริงๆ ว่ะ เอาใจผมไปเลย]

เฮ้ยยย มึงก็พูดเกินไปปะว้าาา “ขอบใจนะน้อง”
[แต่พีเ่อม็ครบั...ผมอยากรูจ้งัว่าจะมีโอกาสทีพ่ีจ่ะแต่งเพลงรกั

บ้างมั้ย]
ผมลุกจากเก้าอี้ หันหลังพิงระเบียงเต๊ะท่ากับฟ้ากับอากาศ 

ทั้งๆ ที่อีกฝ่ายไม่ได้เห็นอะไรกับมึงเลยด้วยซ�้า งงตัวเองไปดิ “หึ พี่
ไม่สนเพลงโง่ๆ แบบนั้นหรอก จ�าไว้นะน้อง เอ็มเยสไม่มีวันเขียน
เพลงรัก! มันไร้สาระ!”

[โห พี่แม่งไอดอลสัสๆ เลยอะ ผมชอบพี่ก็ตรงนี้แหละ]
“ขอบใจนะน้อง”
[ผมว่าผมไม่รบกวนพี่แล้วดีกว่า ดีใจที่ได้คุยกับพี่นะครับ]
“เออ ดใีจทีไ่ด้คยุด้วยเหมอืนกนัน้อง แต่พ่ีขอร้องนะ อย่าเอา

เบอร์ไปเผยแพร่ที่ไหนเด็ดขาด ตกลงมั้ย”
[ผมไม่มีทางจะท�าร้ายคนที่ตัวเองรักหรอกครับ รับรองว่าจะ

ไม่บอกเรื่องนี้กับใคร]
“ดีมาก”
[แต่พี่เอ็มครับ] เสียงจากปลายสายเงียบไปอึดใจหนึ่ง ก่อน
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สดุท้ายจะพดูต่อ [ผมขออะไรอย่างหนึง่ได้มัย้ครับ แล้วผมจะไม่โทร.
มารบกวนพี่อีกตลอดไปเลย]

“อะไรวะน้อง”

[พี่เอ็มช่วยเรียกชื่อผมสำมครั้งติดกันได้มั้ยครับ]
“-_-”
[นะครับบบ นะๆๆ ไอดอลของผม]
“เอ่อ...”
[ได้มั้ยครับ ถือว่าเป็นของขวัญให้ผมได้มั้ย อาทิตย์หน้าวัน

เกิดผมแล้ว การได้ยินคนที่ผมเทิดทูนพูดชื่อตัวเองจะเป็นของขวัญ
ที่ดีที่สุดในโลกเลย]

เอาไงวะกู คิดหนักเลย “เรียกเฉยๆ ใช่มั้ย แบบสมชาติ สม
ชาติ สมชาติ งี้ปะ?”

[ประมาณนั้นแหละครับ]
ถ้างั้นคงไม่มีปัญหาอะไรละมั้ง “แล้วน้องชื่ออะไรอ้ะ”
[ปฏิพานครับ]
หืม? ช่ือแม่งคุ้นจัด อย่างกับว่าเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลย

แฮะ แต่ชื่อนี้แม่งโหลอยู่แล้วนี่หว่า สงสัยคิดมากไปมั้ง “โอเคๆ แค่
สามครั้งเท่านั้นนะ”

[ครับ ไอดอลของผม]
ผมกลัน้หายใจสดุก�าลงั พดูกรอกสายไปด้วยน�า้เสยีงทีร่าบเรยีบ

ที่สุด “ปฏิพำน ปฏิพำน ปฎิพำน...”
[อื้มมม]
อื้มห่าอื้มเหวอะไรของมึง “พอใจยัง?”
[เอ่อ...ผมขอเสียงแหบๆ เหมือนกระซิบกระซาบกว่านี้ได้มั้ย

ครับ]
“ไม่ดีม้างงงง”
[นะคร้าบบบ ผมขอร้องนะพี่ ตอนนี้ผมน�้าตาจะไหลแล้วอะ 
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ยนืมองแผ่นซงิเกิล้ของพีท่ีผ่มสะสมไว้เป็นกองพะเนนิแล้วแม่งซึง้ ไม่
อยากเชื่อเลยว่าจะได้คุยกับคนที่ปลื้มมานานอย่างใกล้ชิดแบบนี้]

“...”
[แค่ครั้งสุดท้าย ผมจะไม่ขออะไรพี่อีกเลย] น�้าเสียงน้ีเหงา

หงอยมาก เหมือนมันก�าลังส่งพลังมาเพื่อบอกว่าผมคือคนสุดท้าย
ในโลกที่จะช่วยให้ชีวิตเขาคอมพลีท เฮ้อออ เอาก็เอาวะ คนอะไร
หล่อละเสือกจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาอีก หยุดเขาไม่ได้เลยจริงๆ 
ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบคนนี้

“ตั้งใจฟังนะ”
[ครับ...ขอบอกว่าตั้งใจมากๆ เลยละ]
ผมสดูลมหายใจอกีครัง้ เอามอืป้องปาก ไม่อยากให้ห้องข้างๆ 

ได้ยิน เดี๋ยวเขาคิดว่าเล่นเซ็กซ์โฟนแล้วจะยุ่ง “ปฏิพำน ปฏิพำน...
ปฏิ...พำน”

[อื้มมม]
“...”
[หึๆๆ]
“-_-”
[หึๆๆๆๆๆๆๆๆๆ]
หัวเราะหาญาติมึงเร้ออออออ “อะไรของน้องวะ”
ทว่าเสียงที่ตอบกลับมา กลับเป็นเสียงทุ้มใหญ่ ต่างจากเสียง

แฟนบอยผูค้ล่ังไคล้วัยสิวเห่อก่อนหน้านีลิ้บลบั [ท�าไมเราเชือ่คนง่าย
จังอะครับเอ็มเยส]

เชี่ยยย อะไรกันวะเนี่ยยยย “มะ...มึงเป็นใคร!!!”
ถึงจะถามไปอย่างร้อนรนแบบนั้น มันกลับเลือกที่จะไม่ตอบ

ผมครับ 
[อัดเสียงไว้หมดแล้วนะ]
“...”
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[ตอนนี้เข้าใจค�าว่าเล่นสกปรกหรือยัง]
เดี๋ยวนะ...น�้าเสียงนี้ โทนนี้ การพูดการจาแบบนี้ แม่งคุ้น...

คุน้อย่างน่าประหลาด คุน้จนมแีค่ใบหน้าเดยีวท่ีลอยเข้ามาในสมอง 
และมนัเป็นใบหน้าทีผ่มเพิง่ได้พบพานตวัต่อตวัมาสดๆ ร้อนๆ เมือ่
เช้านี้นี่เอง

ฉิบหายละไอ้เอ็ม นี่มึงเพิ่งครางชื่อใครไปรู้ตัวมั้ยเนี่ยยยยยย
[อับจนหนทำงถึงขนำดขอร้องให้เด็กเก่ำผมมำช่วยพูด

เกลี้ยกล่อมเลยเหรอวะพี่ ไม่ไหวๆ]
ผมตาตั้ง ก�ามือแน่นจนเล็บจิกเนื้อ พอรู ้ว่าเป็นใครใจก็

กระวนกระวายอยู่ไม่สุขเหมือนซ้อมลงนรกเลยครับ แม่งเอ๊ย
“ไอ้ฟิวส์...”
[หึ]

“มึงเอำเบอร์กูมำจำกไหน!!!”


