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ฮะ! อะไรนะ ผมเป็นโอเมก้างั้นเหรอ
(ฤดหูนาว)

“พรวด!”
ผมพ่นน�้ำมะนำวโซดำที่ก�ำลังดื่มอยู่ออกมำ จนกระเซ็นเป็น

ละอองใส่คนพูดตรงหน้ำ ดีว่ำเขำไหวตัวทัน พล้ิวหลบไปได้อย่ำง
เฉียดฉิว แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ยังมีบำงส่วนกระเซ็นไปโดนอยู่ดี เขำจับ
ชำยเสื้อขึ้นเช็ด สีหน้ำดูหนักอกหนักใจ

ปีนี้ผมอำยุสิบแปด สอบสัมภำษณ์ผ่ำนแล้ว พรุ่งนี้จะไป
รำยงำนตัวที่มหำ’ลัย M เตรียมตัวเป็นนักศึกษำปีหนึ่งเต็มที่

ส่วนคนที่อยู่ตรงหน้ำผมคือลุงชำลี อำยุสี่สิบห้ำปี ไม่ได้มี
ควำมเกีย่วข้องทำงสำยเลอืดใดๆ กบัผมทัง้นัน้ แต่เป็นคนเล้ียงดผูม
มำตั้งแต่พ่อแม่ผมเสียชีวิตไปเมื่อห้ำปีที่แล้ว ผมเองก็รักลุงชำลี
เหมือนเขำเป็นลุงแท้ๆ ของผมเหมือนกัน

“เมื่อกี้ลุงว่ำอะไรนะ” ผมจ้องหน้ำลุงเขม็ง รำวกับลุงมีจมูก
งอกออกมำเพิ่มอีกสองอัน

“เอง็ต้องระวังตัวเอำไว้ อย่ำเผลอไปให้ผูช้ำยคนไหนเสยีบล่ะ 
โดยเฉพำะผูช้ำยทีมี่กล่ินตัวหอมๆ ยิง่หอมเท่ำไหร่ยิง่อนัตรำย ไม่งัน้
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เอ็งป่องแน่ๆ”
“เดี๋ยวๆๆ” ผมยกมือเป็นท่ำพระพุทธรูปปำงห้ำมญำติทันที 

“นี่ลุงเมำดิบหรือเปล่ำ” เพรำะลุงชำลีไม่ดื่มเหล้ำ
แกถอนหำยใจแรง สีหน้ำดูจริงจัง ไม่มีแววล้อเล่นแม้แต ่

นิดเดียว
“ลุงไม่ได้เมำ แต่ลุงต้องเตือนเอ็งไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จริงๆ อยำก

บอกก่อนหน้ำนี้นำนแล้ว แต่เห็นว่ำเอ็งยังเด็กอยู่ นี่โตแล้ว ถึงวัย
เจรญิพนัธุแ์ล้ว ตอนนีย้งัไม่ฮตี ถ้ำฮตีขึน้มำคงห้ำมกันไม่ทัน ลุงถึงได้
บอกเอ็งตอนนี้”

“ฮีตอะไรลุง ผมไม่เข้ำใจ”
ลุงชำลีจ้องหน้ำผมเขม็ง
“เอำจริงๆ แล้วคนที่คลอดเอ็งออกมำไม่ใช่แม่เอ็งหรอกนะ 

แต่เป็นพ่อเอ็งต่ำงหำก”
ผมอ้ำปำกค้ำง เหมือนได้ฟังเรื่องตลกร้ำยอะไรสักอย่ำง
“ลุงล้ออะไรผมเล่นเนี่ย”
ลุงชำลีพ่นลมหำยใจแรงอีกรอบ
“ฟังลงุนะ พ่อของเอง็เป็นคนอุม้ท้องเอง็มำ ส่วนคนท�ำให้เอง็

เกดินัน้เปน็ใครไม่รู ้พอ่เอ็งไม่เคยบอก ตอนพ่อเอง็ย้ำยมำบ้ำนหลัง
นี้ก็ท้องแล้ว ตั้งใจมำหลบผู้คนเพื่อคลอดลูก พ่อเอ็งปิดบังคนไว้ แต่
ลุงรู้เข้ำโดยบังเอิญ ทั้งยังเป็นคนช่วยท�ำคลอดให้ด้วย เพรำะไป
โรง’บำลกันไม่ทัน

“ส่วนแม่ที่เอ็งรู้จัก จริงๆ แล้วเพิ่งย้ำยตำมมำทีหลัง ไม่รู้สอง
คนนีไ้ปเจอกนัได้ยงัไง มำถงึกแ็ต่งงำนกนัเลย แล้วสมอ้ำงว่ำเป็นคน
คลอดเอ็งออกมำ ลุงเดำเอำว่ำพวกเขำอำจเป็นเพื่อนหรือรู้จักกัน
มำก่อน มีควำมเป็นไปได้สูงว่ำแม่เอ็งอำจหนีออกจำกบ้ำนมำ หวัง
มำใช้ชีวิตคนเดียวอย่ำงอิสระข้ำงนอก บังเอิญว่ำหน้ำตำเอ็งกับแม่
เอ็งดันคล้ำยกัน คนเลยไม่สงสัย แต่ถ้ำไปตรวจดีเอ็นเอ รับรองว่ำ
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ไม่ตรงกันแน่ๆ”
ผมยืนช็อกอยู่กับที่
ชอ็กเพรำะมำรูค้วำมจรงิว่ำแม่ทีผ่มทัง้รกัและเคำรพ ดนัไม่ใช่

แม่ผมจริงๆ และที่ช็อกไปกว่ำนั้นคือ คนอุ้มท้องผมดันเป็นพ่อไป 
ซะได้

“พ่อเป็นทอมเหรอ” ผมคิดได้อย่ำงเดียว เคยเห็นออกบ่อย 
พวกคลิปทอมที่เหมือนผู้ชำยเอำมำกๆ

“แปลงเพศมำใช่ไหม” เพรำะผมอำบน�้ำกับพ่อบ่อยๆ จึงเห็น
พ่อมีอำวุธยุทโธปกรณ์พร้อมรบเหมือนผมเลย

ลุงชำลีส่ำยหน้ำ
“พ่อเอ็งเป็นผู้ชำยจริงๆ เพียงแต่ท้องได้ เรื่องนี้เล่ำแล้วยำว 

ลุงบอกได้แค่ว่ำร่ำงกำยของเอ็งไม่เหมือนคนทั่วไป จริงๆ ในโลกนี้
มีคนกลุ่มหนึ่งที่ร่ำงกำยสำมำรถดึงดูดกันได้เหมือนสัตว์ แต่จ�ำนวน
ประชำกรไม่เยอะและไม่ได้เปิดเผย จ�ำนิยำยเรื่อง กู้วิกฤติมฤตย ู
ล้างโลก ที่ลุงเคยเอำมำให้เอ็งอ่ำนได้ไหมล่ะ”

ถงึลุงผมจะเรยีนจบไม่สงู แต่แกเป็นคนชอบอ่ำนหนังสอืมำก 
ผมเลยพลอยชอบอ่ำนหนังสือตำมไปด้วย

ผมพยกัหน้ำ จ�ำได้ ผมชอบเรือ่งนัน้มำก สนกุด ีเป็นเรือ่งของ
โลกอนำคตที่ผู้คนแบ่งออกเป็นสำมชนชั้น ชนชั้นอัลฟ่ำที่มีฐำนะ
สูงส่ง ฉลำด เป็นผู้น�ำ หยิ่งยโสโอหัง แต่ละคนจะร�่ำรวยล้นฟ้ำกัน
มำก ในขณะที่เบต้ำคือชนชั้นสำมัญชนทั่วไป เป็นชนชั้นแรงงำน 
ที่ก้มหน้ำก้มตำท�ำงำน

อีกชนชั้นคือโอเมก้ำ ชนชั้นต�่ำสุด เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอด้อย
ควำมสำมำรถที่สุด ท�ำอะไรไม่ค่อยได้ มีหน้ำที่ตั้งท้องผลิตทำยำท
ให้อัลฟ่ำเท่ำนั้น ที่ไม่ธรรมดำคือโอเมก้ำจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชำย  
ซึง่ผูช้ำยทีเ่ป็นโอเมก้ำสำมำรถท้องได้ พอๆ กบัอลัฟ่ำผูห้ญงิทีส่ำมำรถ
ท�ำให้ผู้หญิงด้วยกันท้องได้นั่นแหละ
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โอเมก้ำจะมีอำกำรฮีตเดือนละครั้ง อำกำรฮีตที่ว่ำนั้น พูด
ภำษำบ้ำนๆ ก็คืออำกำรติดสัดนั่นแหละครับ เป็นช่วงเวลำที่ทั้ง 
ผู้หญิงและผู้ชำยจะพร้อมต่อกำรมีลูก กินเวลำยำวนำนหนึ่งถึงเจ็ด
วนัแล้วแต่คน ยิง่ฮตีนำนโอกำสมลีกูยิง่สงู เวลำทีโ่อเมก้ำฮตีจะปล่อย
กล่ินเฉพำะตัวออกมำดึงดูดให้เหล่ำอัลฟ่ำตบะแตก เกิดอำกำรรัต
หรือพลอยติดสัดตำมไปด้วย

ส่วนลูกที่คลอดออกมำ มีโอกำสเป็นได้ทั้งโอเมก้ำและอัลฟ่ำ 
แต่อัลฟ่ำจะเกิดยำกกว่ำ

อลัฟ่ำสำมำรถมีโอเมก้ำได้หลำยคน แต่โอเมก้ำจะมอีลัฟ่ำได้
แค่คนเดียวเท่ำนั้น ทันทีที่ถูกกัดหลังคอ กลิ่นของอัลฟ่ำจะเข้ำไป 
ในตัวโอเมก้ำ ประกำศให้อัลฟ่ำคนอื่นไม่กล้ำเข้ำมำยุ่งกับโอเมก้ำ 
คนนั้นอีก และท�ำให้โอเมก้ำไม่สำมำรถไปนอนกับคนอื่นได้อีก
เหมือนกัน ไม่งั้นจะมีผลเสียต่อร่ำงกำยโอเมก้ำมำก

โอเมก้ำค่อนข้ำงอ่อนแอ แรงน้อย หัวช้ำ ท�ำอะไรไม่ค่อยได้ 
นอกจำกดูแลสำมีและผลิตทำยำท

รำยละเอียดพวกนี้ในนิยำยผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่ำไร เพรำะ
ควำมสนุกมันอยู่ที่กำรด�ำเนินเรื่องต่ำงหำก เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวก
เอเลี่ยนพำกันมำบุกโลก พระเอกเป็นอัลฟ่ำ นำงเอกเป็นโอเมก้ำ 
พระเอกต้องแบ่งสมำธไิปต่อสู้กบัเอเล่ียน ในเวลำเดยีวกนักต้็องดแูล
โอเมก้ำอ่อนแออย่ำงนำงเอกที่เอะอะฮีต... เอะอะฮีต ให้มีฉำก 
เซอร์วิซออกมำเรื่อยๆ

พระเอกคูก่บันำงเอก แต่เพือ่นพระเอกดนัเลอืกโอเมก้ำทีเ่ป็น
ผูช้ำย ท้ังยงัมลีกูด้วยกนัต้ังสองคน ผมยงัแอบเหวอๆ ตอนอ่ำน แต่
เห็นว่ำพำร์ตของเพื่อนพระเอกมีนิดเดียวถึงไม่ได้สนใจอะไรมำก

“ใช่ เอ็งเป็นโอเมก้ำ หรือผู้ชำยที่สำมำรถมีลูกได้นั่นแหละ”
ผมอ้ำปำกค้ำงอีกระลอก
“ล้อเล่นน่ำลุง”
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“ลงุรูว่้ำเอง็คงไม่เชือ่ นี”่ ลงุหยบิบำงสิง่ทีว่ำงไว้ข้ำงๆ ก่อนหน้ำ 
มำยื่นให้ 

ผมรับมำเปิดดู
มนัเป็นอลับัมรปูถ่ำยครบั ไม่หนำมำก ภำยในเป็นรปูของพ่อ

ที่พุงยื่นอย่ำงเห็นได้ชัดซึ่งมีแค่สำมรูปเท่ำนั้น ท้องพ่อดูโตเกินกว่ำ
จะเป็นแค่คนอ้วนลงพุงธรรมดำทั่วไป โดยเฉพำะรูปที่สำม ก่อนจะ
มผีมฉบบัเบบีโ๋ผล่เข้ำมำร่วมเฟรมด้วย แล้วพุงพ่อกย็บุลงรำวกบัภำพ
ตัดต่อ

“ภำพนี้เก้ำเดือน ใกล้คลอดแล้ว” ลุงชี้มำยังรูปที่สำมที่ผมดู
อยู่

ผมไล่ดตู่อจนหมด บำงรปูผมเคยเห็น บำงรปูก็ไม่ แต่พวกรปู
ตอนพ่อท้องนี่ผมไม่เคยเห็นแน่ๆ

ผมเงยหน้ำมองลุง
“จริงๆ เหรอลุง”
“ออื จรงิ ตอนคลอดฉกุละหุกกนัมำก ไปโรงพยำบำลกนัไม่ทนั 

เอง็ตวัเล็ก พ่อเอง็น�ำ้คร�ำ่แตก ยงัไม่ทนัได้พำกันไปโรงพยำบำล เอง็
กอ็อกมำแล้ว ตอนนัน้ลุงก�ำลังต่ืนเต้นตกใจ ไม่ได้ถ่ำยรปูตอนคลอด 
มำถ่ำยอกีทกีส็องสำมวนัให้หลงัแล้ว” ลงุจิม้ให้ดรูปูทีพ่่ออุม้ผมมอง
กล้องด้วยสีหน้ำยิ้มแย้ม

หน้ำผมไม่คล้ำยพ่อเลย ไปเหมือนแม่มำกกว่ำ
“หน้ำผมเหมือนแม่มำก”
“นั่นเป็นเรื่องบังเอิญ” ลุงถอนหำยใจแรง มองผมด้วยแววตำ

เห็นใจ ลูบหัวผมเบำๆ หนึ่งที
ผมนั่งท�ำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น นั่งนิ่งอยู่นำนเลยทีเดียว
“พ่อคลอดผมยังไง” ผมเงยหน้ำถำมอีกรอบ มองรูปที่พ่อ 

อุม้ท้องผมตอนใกล้คลอด พ่อหล่อมำก มือหน่ึงวำงอยู่บนหน้ำท้อง
นูนๆ นั้น ดูก็รู้ว่ำรักผมมำกแค่ไหน
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“ก้น”
ผมอึ้งมอง
“อ่ำ...”
“ตอนเอ็งเป็นลูกอ๊อด เอ็งก็เข้ำทำงนั้นน่ันแหละ ร่ำงกำย 

พ่อเอ็งมันคลอดได้เหมือนผู้หญิง เอ็งก็เหมือนกัน”
ผมส่ำยหน้ำรัว
“ไม่จริง” ผมไม่ยอมรับควำมจริง
“พ่อเอง็ตรวจสอบแล้ว เอง็ไม่มีคณุสมบัตขิองอลัฟ่ำเลย เป็น

โอเมก้ำแท้ๆ เพรำะเอ็งอ่อนแอเกินไป ตรวจเลือดผลออกมำก็เป็น
โอเมก้ำ”

ผมอ้ำปำกค้ำง แค่แรงน้อยกว่ำผูช้ำยทัว่ไปเท่ำนัน้ ไม่ได้นุม่นิม่ 
อ่อนแอจนยกดำบไม่ขึ้นแบบในนิยำยสักหน่อย

“รูปร่ำงหน้ำตำของอัลฟ่ำจะแข็งแกร่งสมชำยชำตรี แต่ของ
เอ็ง...”

ท�ำไม... แค่กนิเท่ำไรกไ็ม่อ้วน เพรำะเหนือ่ยง่ำยเลยไม่ได้ออก
ก�ำลังกำยมำกเท่ำที่ควรเท่ำนั้น ส่วนสูงนี่ก็มำตรฐำนชำยไทยเชียว
นะ

“พ่อเอง็เล่ำให้ฟังว่ำโอเมก้ำจะเริม่มีอำกำรก่อนฮตีในช่วงอำยุ
สิบสี่สิบห้ำ แล้วฮีตกันอีกทีตอนสิบเจ็ดสิบแปด แต่ของเอ็งดันเพิ่ง
มำออกอำกำรร้อนๆ หนำวๆ ตอนสิบแปดจะสิบเก้ำแล้ว ถือว่ำมำ
ช้ำกว่ำปกติมำก”

ช่วงนีผ้มเป็นไข้บ่อย ร่ำงกำยเพลยีๆ มหิน�ำซ�ำ้ยงัรูส้กึซูซ่่ำง่ำย
ผิดปกติ แต่คิดว่ำเพรำะตัวเองเป็นวัยรุ่น วัยนี้มีควำมต้องกำรทำง
เพศสูงก็เป็นเรื่องปกติ ส่วนอำกำรไข้ ก็คิดว่ำเป็นเพรำะก่อนหน้ำนี้
ลยุอ่ำนหนงัสอืหนกั ท�ำให้พกัผ่อนไม่เพยีงพอ ไม่คดิว่ำจะเป็นอำกำร
เริ่มต้นของกำรฮีต

“จริงๆ มันมียำระงับฮีตอยู่ แต่ลุงไม่รู้วิธีใช้ ไม่รู้ว่ำจะไปหำ
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ข้อมูลท่ีไหนให้ด้วย กูเกิลก็มีแต่เรื่องแต่ง แต่ละเรื่องก็แตกต่ำงกัน
ออกไป จนไม่รูว่้ำจะเชือ่ข้อมูลไหนดี เพรำะงัน้เอง็ก็ลองดูๆ  เอำเอง
ละกัน”

ลุงยกกล่องเหล็กส่ีเหลี่ยมขนำดใหญ่เกือบเท่ำตู้เย็นไซซ์มินิ
ตำมโรงแรมมำให้ด ูปลดล็อกเปิดประตูออก มคีวนัลอยคลุง้ออกมำ
ทันทีเหมือนตู้เย็นจริงๆ ภำยในเต็มไปด้วยหลอดยำใสๆ จ�ำนวน
มำก ผมกลนืน�ำ้ลำย หยบิออกมำดหูนึง่หลอด ลงุรบีปิดประตกูล่อง
ทันที คงกลัวยำเสีย ผมยกดู

“ใช้ยังไง” ผมถำม
“ไม่รู้”
อ้ำว... แล้วจะใช้ยังไงถูกล่ะเนี่ย
ผมมองหน้ำลุง เรำสองลุงหลำนเหมือนคนลอยไปติดเกำะ  

มีอุปกรณ์ยังชีพ แต่ไม่รู้วิธีใช้
ผมหยบิมอืถอืมำเซร์ิชกเูกลิ เผือ่ได้ข้อมลูอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ 

ข้อมูลเยอะมำกจริงๆ แต่เป็นเรื่องแต่งแทบทั้งนั้น
มันจะมีจริงๆ เหรอวะ พวก Omegaverse เนี่ย
“เวลำฮีต อำกำรมันจะเหมือนในนิยำยไหมลุง”
“พ่อเอ็งฉีดยำตลอด เลยไม่มีอำกำรหลุดให้เห็น แต่น่ำจะ 

เหมือนๆ กันนะ เห็นว่ำจะมีควำมต้องกำรทำงเพศสูง เหมือนนัง 
สีนวลแมวในหมู่บ้ำนของเรำ เวลำมันติดสัดแทบจะควบคุมตัวเอง
ไม่ได้ แต่กข็ึน้อยูก่บัโอเมก้ำแต่ละคนเหมือนกัน เบต้ำท่ัวไปอย่ำงลงุ
จะไม่ได้กล่ิน หรอืถ้ำได้กลิน่ จะได้กลิน่น้อยมำก แต่พวกอลัฟ่ำนีแ่ทบ
คมุสตกินัไม่อยู ่กล่ินมันลอยไปไกลด้วย แต่ไม่รูว่้ำไกลขนำดไหน เอำ
เป็นว่ำถ้ำเอง็ฮตีเมือ่ไหร่ แล้วฉดียำระงบัไม่ทนั เอง็โดนจบัท�ำเมยีแน่”

“ขนำดนั้นเลย?”
“อือ ส่วนเรื่องอื่นๆ ลุงไม่รู้รำยละเอียดจริงๆ อย่ำงพวกกำร

กัดเพื่อจับคู่ เพรำะไม่เคยถำม”
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ผมพยักหน้ำเข้ำใจ
“ลงุบอกอะไรเอง็มำกไม่ได้ บอกได้เท่ำทีล่งุรู ้พ่อเอง็ก็เหมอืน

คนปกติทั่วไป แทบดูไม่ออกว่ำเป็นโอเมก้ำ นี่ถ้ำลุงไม่ได้ท�ำคลอด
เอ็งกับมือ ลุงก็ยังไม่อยำกจะเชื่อเหมือนกัน”

ผมพยักหน้ำ พ่อเก็บควำมลับได้เก่งจริงๆ ขนำดผมยังไม่รู้
เรื่องรู้รำวอะไรเลย

ผมพยำยำมยอมรับควำมจริง
“ขึน้อยูก่บัเอง็แล้วว่ำอยำกยอมรบัว่ำตัวเองเป็นโอเมก้ำ แล้ว

หำผัวอัลฟ่ำสักคนเพื่อมีลูก หรือจะใช้ชีวิตเป็นเบต้ำแบบลุง มีเมีย 
มีลูกตำมปกติ แต่ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆ ไม่ให้ควำมลับรั่วไหล”

“ไม่ต้องคิดให้เปลืองสมองเลยลุง ผมเป็นคนธรรมดำ ผมจะ
ไม่ยอมไปเป็นโอเมก้ำอ้ำขำให้ใครทัง้นัน้ ชวีตินีเ้กดิมำเพือ่เสยีบ จะ
ไม่ยอมถูกเสียบเป็นอันขำด!”

ลุงชำลีตบหลังผมปุๆ
“เดี๋ยวลุงช่วย”
นั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจ แต่ควำมเป็นจริงก็คือ...
“อึก... อ๊ำ เข้ำมำลึกๆ ลึกอีก พี่...”
ครบั ผมเอำชนะสญัชำตญำณตวัเองไม่ได้ และท่ีส�ำคญั ไม่ใช่

ผมโดนอัลฟ่ำบังคับ แต่เป็นผมเองที่ไปปล�้ำอัลฟ่ำ
ใช่ ผมปล�้ำอัลฟ่ำจริงๆ
ผมปล�้ำอัลฟ่ำ
ผมปล�้ำอัลฟ่ำ!
อ๊ำกกก ผมท�ำไปได้ยังไงเนี่ย!
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ผมปล�้าอัลฟ่า
(ฤดหูนาว)

หลังจากนั้นผมพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่เจอ
อะไรมำกไปกว่ำทีเ่คยค้นเจอเลย ลองเข้ำไปค้นหำพวกข้ำวของเก่ำๆ 
ของพ่อที่ผมเก็บไว้ จนเจอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งของพ่อเข้ำ แต่ไม่มี
ข้อมลูอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่พ่อจะเขยีนเรือ่งผม พฤตกิรรม
น่ำรักๆ ท่ีน่ำจดจ�ำในวยัเดก็อะไรท�ำนองนัน้ พ่อไม่มนิีสยัชอบเขยีน
บันทึกด้วย เขียนแค่ไม่กี่หน้ำสมุดก็ว่ำงเปล่ำแล้ว

ตอนนี้ผมยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง รู้ว่ำลุงไม่โกหก แต่มันก็ยัง
ท�ำใจยอมรับไม่ได้จริงๆ

คงต้องให้ร่ำงกำยเป็นตัวพิสูจน์ ถึงเวลำน้ันค่อยมำคิดกัน 
อีกทีว่ำจะจัดกำรยังไง ลุงบอกให้ผมเริ่มพกยำติดตัว ถ้ำมีอำกำร 
ไม่น่ำไว้วำงใจให้รีบฉีดยำทันที ส่วนจะฉีดที่ไหน เมื่อไร ปริมำณ
เท่ำไรนี่ลุงไม่รู้จริงๆ ให้ผมหำทำงคิดเอำเอง

หลังจำกนั่งตำโหลหำข้อมูลจนเกือบเช้ำ ได้นอนไปแค่ไม่กี่
ชัว่โมง ผมกล็กุขึน้มำในสภำพแพนดำ สวมชดุนักเรยีนเพ่ือเตรยีมไป
รำยงำนตัวที่มหำ’ลัย ผมพยำยำมแต่งตัวให้หล่อที่สุด แม้จะหล่อ
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แบบแพนดำๆ หน่อยก็ตำม
ถงึจะเครยีดเรือ่งเป็นโอเมก้ำ แต่ชวีติยงัต้องด�ำเนินต่อไป ผม

เหลียวซ้ำยแลขวำ เช็กตัวเองในกระจกอีกครั้ง วันนี้ต้องถ่ำยรูปเพื่อ
ท�ำบัตรนักศึกษำด้วย ขืนถ่ำยออกมำไม่หล่อคงได้เสียใจไปจนจบ 
ปีสี่แน่ๆ

ผมคว้ำเป้มำสะพำย ภำยในมแีฟ้มเอกสำรส�ำหรบัใช้รำยงำน
ตัวทั้งหมด และหยิบถุงซิปล็อกที่ใส่เข็มฉีดยำกับยำระงับอำกำรฮีต
ใส่ลงไปในกระเปำ๋เป้ด้วย ถ้ำใครมำค้นเจอจะหำว่ำผมมียำเสพติด 
ไว้ในครอบครองหรือเปล่ำก็ไม่รู้

ผมยังไม่รู้เลยจริงๆ ว่ำถ้ำเกิดฮีตข้ึนมำ ผมควรจะฉีดยำใน
ปริมำณเท่ำไร ยำจะได้ผลไหม ถ้ำมันหมดขึ้นมำล่ะ จะท�ำยังไง และ
อีกสำรพัดค�ำถำมที่ผมยังไม่รู้ค�ำตอบ

ถ้ำอิงจำกข้อมูลที่ผมพอหำได้ จริงๆ มันต้องมียำเม็ดเอำไว้
กินทุกเดือน คล้ำยๆ ยำคุมก�ำเนิด แต่ของพ่อไม่มี

ผมวิ่งลิ่วๆ ลงไปข้ำงล่ำง ลุงชำลีนั่งอ่ำนหนังสืออยู่
“หล่อมำก หลำนชำย”
ผมยักคิ้วสองที
“แต่แพนดำไปหน่อยนะ”
ผมหัวเรำะร่วน
“ได้นอนไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเอง นั่งหำข้อมูลเกือบเช้ำ”
ลุงชำลีตบหลังผมเบำๆ
“ค่อยๆ ศึกษำไป ไม่งั้นก็เรียนรู้จำกร่ำงกำยตัวเอง”
ก็คงต้องแบบนั้นแหละ
“ลุง พ่อไม่มียำชนิดเม็ดเหรอ เห็นเขำว่ำมันมีแบบเม็ดด้วย 

กินทุกวันคล้ำยยำคุมก�ำเนิดของผู้หญิง”
ลุงส่ำยหน้ำ
สงสัยจะไม่มี หรือไม่ข้อมูลพวกนั้นยังไงก็เป็นเรื่องแต่ง ชีวิต
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จริงอำจไม่มีแบบนั้นก็ได้
“รีบไปกินข้ำวก่อนไป เดี๋ยวสำย ลุงท�ำโจ๊กไว้ให้แล้ว”
“ครับ” ผมกับลุงพำกันเดินไปยังห้องกินข้ำว ตักโจ๊กใส่ถ้วย

คนละใบ
ผู้ชำยแมนๆ อยู่ด้วยกันสองคนไม่มีค�ำว่ำละเอียดรอบคอบ

อะไรกนัทัง้นัน้แหละครบั อำหำรกท็�ำกนิกนัเองตำมมตีำมเกดิ อร่อย
บ้ำงไม่อร่อยบ้ำง เอำแค่พอให้ผ่ำนไปวันๆ ซื้อข้ำงนอกกินบ้ำงตำม
อำรมณ์ งำนบ้ำนงำนเรือนอะไรก็ช่วยๆ กันท�ำ เพรำะผมต้องเรียน
หนังสือ ลุงเองก็ต้องท�ำงำนหำเงินเลี้ยงปำกเลี้ยงท้องเรำสองชีวิต

หลังพ่อกับแม่ผมเสียชีวิต พวกท่ำนทิ้งสมบัติเอำไว้ให้เป็น
บ้ำนหลังนี้ที่ยังผ่อนไม่หมด รถมือสองหนึ่งคัน และเงินสดในบัญชี
ธนำคำรอีกไม่ถึงห้ำหมื่นบำท ผมกับลุงตัดสินใจขำยรถเพื่อเอำเงิน
ที่ได้ไปรวมกับเงินในบัญชีแล้วโปะเป็นค่ำผ่อนบ้ำนจนหมด จะได้
หมดภำระหนักอกหนักใจ ส่วนค่ำเลี้ยงดูรำยวันก็มำจำกรำยได้ของ
ลุงล้วนๆ เพรำะเรำสองคนกินใช้กันไม่เยอะ

จะหนักหน่อยก็ค่ำเล่ำเรียนของผมนี่แหละ ย่ิงเรียนสูงมำก
เท่ำไร ค่ำใช้จ่ำยยิ่งเยอะขึ้นเท่ำนั้น

ลุงชำลีแกเคยมีเมียมำก่อน แต่เสียชีวิตไปนำนแล้ว ก่อนพ่อ
จะย้ำยมำอยูท่ีน่ีซ่ะอกี หลงัจำกนัน้ลงุกอ็ยูเ่ป็นโสดมำตลอด เพรำะ
เคยให้สัญญำเอำไว้ว่ำจะมีเมียแกเป็นเมียแค่คนเดียวเท่ำนั้น ลูก
หลำนก็ไม่มี ดีว่ำพ่อผมย้ำยมำอยู่ที่นี่ จนสนิทกันเหมือนพี่เหมือน
น้อง รักผมเหมือนหลำนแท้ๆ ไม่งั้นแกคงไม่เล้ียงดูผมมำจนถึง 
ทุกวันนี้หรอก

ผมเองก็รักแกมำกเหมือนกัน ตั้งใจจะเลี้ยงดูแกไปจนแก่จน
เฒ่ำนั่นแหละครับ

ผมเบลิไปสองถ้วยโตๆ รบัผดิชอบล้ำงถ้วยล้ำงช้อน ตำมด้วย
บ้วนปำกจนสะอำด นั่งรถเมล์ไปมหำ’ลัย ส่วนลุงเดินไปท�ำงำน
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เหมือนเดิม เพรำะที่ท�ำงำนอยู่ไม่ไกล
ลงุผมเปิดร้ำนขำยเฟอร์นเิจอร์ดไีอวำยอยูห่น้ำปำกซอย ไม่มี

พนักงำนช่วย ท�ำเองคนเดียวทั้งหมด ทั้งออกแบบ ลงมือประกอบ
แต่ละชิ้นส่วน แล้วก็ขำย บ้ำนเรำถึงได้เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ 
น่ำรักๆ ที่ฟังก์ชันกำรใช้งำนมีมำกกว่ำหนึ่งอย่ำง

ตอนเรยีนมธัยมปลำย พอเสำร์อำทติย์หรอืหลงัเลกิเรยีน ผม
จะแวะไปช่วยลุงขำยของก่อนกลบับ้ำนบ้ำง ข้ำวของหลำยๆ ชิน้ผม
ก็ช่วยลุงท�ำ เพรำะบำงอย่ำงมันต้องมีคนช่วยจับ

แต่เร่ืองออกแบบนี่ผมไม่ไหวนะครับ ไม่ใช่แนว ยกเว้นช่วย
ออกควำมคิดเห็นว่ำของชิ้นหนึ่งสำมำรถดัดแปลงยังไงให้ใช้งำน 
ได้ดีมำกขึ้นเท่ำนั้น

ท่ีเหลือกเ็อำมำถ่ำยรปูขึน้เวบ็ไซต์ เพรำะเรำขำยออนไลน์กัน
ด้วย มีทั้งเว็บไซต์และเว็บเพจ อันนี้ผมสอนลุงเอง กะว่ำอนำคตถ้ำ
ร้ำนค้ำออนไลน์อยู่ตัว เรำอำจไม่ต้องไปเช่ำหน้ำร้ำนก็ได้ ขำยอยู่
บ้ำนก็พอ จะได้ลดต้นทุนลงไปอีก เพรำะค่ำเช่ำหน้ำร้ำนต่อเดือน
แพงมำกจริงๆ

ตอนนีล้งุใช้บ้ำนของแกเป็นทีท่�ำงำน หรอืจะเรยีกว่ำโกดังเก็บ
ของก็ได้ เอำไว้เป็นที่สร้ำงสรรค์ผลงำน ท�ำที่บ้ำน เอำไปขำยที่ร้ำน 
แล้วมำกินอยู่กับผมที่บ้ำนหลังนี้แทน ท�ำแบบนี้มำห้ำปีตั้งแต่วันที่
พ่อแม่ผมเสียชีวิตไปแล้ว

ผมข้ึนรถเมล์ปรบัอำกำศ ตอนสอบเข้ำมหำ’ลยั ผมตัง้ใจเลอืก
มหำ’ลยัใกล้บ้ำนไว้ก่อน เพรำะไม่อยำกทิง้ลงุไปอยูห่อ โชคดมีหำ’ลยั
ใกล้บ้ำนเป็นมหำ’ลัย M ที่มีชื่อติดท็อปเทนมหำ’ลัยที่ดีที่สุดของ
ประเทศ แต่ค่ำเทอมกแ็พงตำมไปด้วย ตอนปรกึษำลงุ ลงุบอกให้ผม
เลือกเรียนมหำ’ลัยที่ผมอยำกเรียน (ที่ไม่ใช่เอกชน) มีเงินส�ำรองส่ง
ให้ผมเรียนได้จนจบแน่ๆ

ผมคงต้องขยนัขำยของช่วยลงุหน่อย จะได้มเีงนิซือ้รถมอืสอง
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ใช้สักคัน ขับไปมหำ’ลัยได้
ผมยนืเบียดผูค้นบนรถ เช้ำๆ แบบนีต้้องท�ำใจครบั เหงือ่ไหล

ไคลย้อย แอร์เปิดเหมือนไม่เปิด ทรมำนจริงๆ
ผมกระโดดลงจำกรถเมือ่มำถงึหน้ำมหำ’ลยั ในรถคนัเดยีวกนั

เหน็มคีนแต่งชดุนกัเรยีนเหมอืนผมด้วย แต่คนละโรงเรยีน ไม่รูว่้ำมำ
รำยงำนตัวเหมือนกันหรือเปล่ำ

เรำยิ้มให้กัน
“ไง มำรำยงำนตัวเหมือนกันเหรอ” มันทัก
ผมฉีกยิ้มรับไมตรีทันที
“อือ ตื่นเต้นชะมัด กูฤดูหนำว”
คนตรงหน้ำเลกิคิว้ ไม่ต้องแปลกใจไปเพือ่นใหม่ พ่อตัง้ใจตัง้ให้ 

เพรำะเกิดในฤดูหนำว แต่แทนที่จะชื่อน�้ำหนำว น้องหนำว หรือ
เดือนเกิดน่ำรักๆ เหมือนคนอื่น พ่อผมฟำดชื่อฤดูหนำวไปเลยครับ

“ชือ่น่ำรกัดี บังเอญิมำกเลย กซัูมเมอร์ เกิดหน่ึงเมษำยน เกิด
หน้ำหนำวใช่ไหม”

“ใช่ สองกุมภำพันธ์”
“คณะอะไรวะ” มันถำมต่อ
“วิศวะคอมพ์”
ซัมเมอร์ตำโต ฉีกยิ้มกว้ำง เข้ำมำกอดคอผมเดินไปด้วยกัน
“บังเอิญว่ะ ทำงเดียวกัน”
ผมหัวเรำะ ยังไม่ทันก้ำวเข้ำรั้วมหำ’ลัย ผมก็เจอเพ่ือนใหม่

ถูกใจซะแล้ว ถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ผมถำมซัมเมอร์ว่ำขึ้นรถตรง
ไหน เขำข้ึนก่อนผมประมำณสี่ห้ำป้ำยเท่ำนั้น ถือว่ำบ้ำนห่ำงกัน 
ไม่มำก

“ตอนแรกว่ำจะนั่งรถเมล์ชิลชิลมำเรียนสักเทอม แต่รถสำยนี้
คนแน่นกว่ำคันที่เคยนั่งไปโรงเรียนซะอีก แอร์เปิดเหมือนไม่ได้เปิด 
สงสยัครัง้หน้ำต้องขับรถมำเอง เดีย๋วแวะรบั จะได้มำเรยีนพร้อมกนั”
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“เอำสิ นี่ก็ว่ำจะเก็บเงินซื้ออยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่ำจะเก็บได้
เมื่อไหร่  ดีไม่ดีกว่ำจะเก็บได้คงเรียนจบก่อน”

ซัมเมอร์หัวเรำะร่วน เรำเดินตรงไปยังคณะของเรำตำมป้ำย
บอกทำง รุ่นพี่หูตำไวรีบปรำดเข้ำมำหำทันที

“คณะวิศวะใช่ไหมน้อง ทั้งคู่เลยไหม”
“ครับ / ครับ” ผมกับซัมเมอร์ตอบรับพร้อมกัน
รุ่นพี่รีบเดินน�ำเรำไปยังจุดคัดกรองทันที ช่วยเรำตรวจดูว่ำ

เอกสำรครบไหม วนันีเ้รำต้องจ่ำยเงนิค่ำเทอมด้วย ผมเตรยีมพร้อม
มำหมดแล้ว เช่นเดียวกับคนข้ำงตัว

“ท�ำไมถ่ำยรูปได้หล่อกว่ำตัวจริงวะ” ซัมเมอร์หยิบรูปผมขึ้นดู
“ถ่ำยมำสวยขนำดไหน แต่รูปที่ติดบัตรต้องเข้ำไปถ่ำยใหม่

อยูด่ ีสวยไม่สวยอยูท่ีม่อืคนถ่ำยแล้ว เตรยีมหน้ำดีๆ  อย่ำให้เหมอืน
พี่ ไอ้น้อง ไม่งั้นจะอยำกเสียบบัตรใส่ก้นใครสักคนจนจบปีสี่แน่ๆ”  
พี่แกล้วงหยิบบัตรมำให้ดู

ตัวจริงแกดูดีระดับหนึ่ง แต่รูปติดบัตรหน้ำเหียกมำกจริงๆ
“เรำต้องอยู่กับมันไปจนจบ ถ่ำยรูปติดบัตรประชำชนว่ำเน่ำ

แล้ว เจอรูปติดบัตรนักศึกษำเข้ำไปอนำถกว่ำอีก”
ผมกับซัมเมอร์ไม่กล้ำหัวเรำะพี่แกเลย
“เด๋ียวก่อนถ่ำยเรำเข้ำไปล้ำงหน้ำล้ำงตำดีๆ  กนัดกีว่ำ กเูตรยีม

แป้งกบัลิปบำล์มมำ ไม่ได้ๆ เดีย๋วสำวๆ มำเห็นแล้วคะแนนตกหมด”
ผมหวัเรำะเหน็ด้วย เดนิตำมรุน่พีไ่ปท�ำตำมข้ันตอนต่ำงๆ จน

แล้วเสร็จ กระทั่งมำถึงขั้นตอนสุดท้ำยที่เรำกังวลกันมำกที่สุด
ถ่ำยรูปเพื่อติดบัตร
ซัมเมอร์ลำกคอพำผมเข้ำห้องน�้ำ เรำล้ำงหน้ำด้วยน�้ำเปล่ำ 

ซับด้วยทิชชู พอหนำ้แห้งก็ลงแป้ง หวีผม เอำให้หล่อ ทำลิปด้วย  
มันเป็นลิปบำล์มแบบเปลี่ยนสีได้ สีออกส้มนิดๆ ดูสุขภำพดี ท�ำให้
หน้ำผมดูหล่อแบบเกำหลีขึ้นมำอีกหน่อย แป้งฝุ ่นช่วยลบรอย 
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แพนดำใต้ตำได้ด้วย
“กูหล่อพอยังวะ” มันถำม
“เอำแค่นี้ดีกว่ำ เดี๋ยวดูสำว”
“ผู้ชำยสมัยนีต้้องแก้มเนยีนๆ ใสๆ สำวๆ ชอบ ไม่สำวหรอก 

ยิ่งหน้ำตำดีแบบนี้รับรองมีแฟนภำยในเทอมแรกแน่ๆ”
“โสดมำตั้งแต่ ม. ต้นยัน ม. ปลำย จะมีเหรอวะ”
“ท�ำไมปล่อยให้ตัวเองโสดมำได้ขนำดนั้น”
“จีบไม่ติดสักคน”
ซัมเมอร์หัวเรำะร่วน ไม่พูดอะไร แล้วพำดแขนบนไหล่ผมพำ

เดินไปยังจุดถ่ำยรูป ใช้เวลำไม่นำนก็แล้วเสร็จ
วันนี้ร้อนมำกจริงๆ เดินแค่นิดเดียวเหงื่อก็ออกแล้ว
“ขี้ร้อนเหรอวะ”
“ปกติก็ไม่นะ แต่วันนี้ร้อนมำก”
ซัมเมอร์เลิกคิ้ว หยิบมือถือมำตรวจดูอุณหภูมิกรุงเทพฯ
“สำมสิบสี่องศำ จะว่ำร้อนก็ร้อน แต่กูเฉยๆ นะ สงสัยเพรำะ

เกิดหน้ำร้อน เลยชินกับควำมร้อนแบบนี้ คนเกิดหน้ำหนำวจะร้อน
ง่ำยกว่ำคนเกิดหน้ำร้อนอยู่แล้ว”

ผมไม่ออกควำมคิดเห็นอะไร กระพืออกเส้ือพ่ับๆ สลับกับ
เป่ำลมใส่อกเพื่อระบำยควำมร้อน

“นั่นๆ มึง ดูนั่น นั่นพี่ดำร์ฟ”
ผมมองตำมนิ้วมือของเพื่อนใหม่ จนสำยตำไปปะทะกับใคร

บำงคนเข้ำ ไกลลิบๆ ออกไปนู่นคือผู้ชำยคนหนึ่ง ยืนโดดเด่นเป็น
สง่ำอยู่ท่ำมกลำงผู้คน สูงมำกจริงๆ ตัวใหญ่เบ้อเร่อ ถ้ำเทียบกับ 
คนอืน่ๆ แม้เหน็หน้ำไม่ชดั แต่กด็อูอกว่ำหล่อมำก ท่ีส�ำคญั... ออร่ำ
บำงอย่ำงรอบตัวดูดีมำกจริงๆ

“ใคร”
“พี่ดำร์ฟ อยู่ปีสี่คณะเรำ อดีตเดือนมหำ’ลัย เป็นผู้ชำยที่ถูก
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โหวตว่ำหล่อโคตรพ่อโคตรแม่ในมหำ’ลัยเรำไง ผู้ชำยที่ยืนเป็น 
พรีเซนเตอร์คู่กับดำวมหำ’ลัยบนบิลบอร์ดหน้ำรั้วมหำ’ลัยเรำ”

ผมเพ่งมองอกีท ีจ�ำไม่ได้จรงิๆ ครบั เห็นบลิบอร์ดอยู่เหมอืน
กัน ผมมองแต่ผู้หญิงไง ไม่ได้สนใจมองผู้ชำย ผู้หญิงสวยมำก ผม
ยำวสลวยสีด�ำขลับ เนื้อนมไข่ทรวดทรงองค์เอวมำกันครบ ผิว 
ขำวจั๊วะน่ำเจี๊ยะสุดๆ

พูดแล้วน�้ำลำยไหล
“ตัวจริงโคตรหล่อ สุดยอดมำก มำยไอดอล”
“ชอบพี่เขำเหรอ” ผมถำมทื่อๆ
“เขำเรียกคล่ังไคล้ มำยไอดอล บ้ำนรวย เรียนเก่ง รูปหล่อ 

สำวนี่ติดตรึม กูเคยไปผับแล้วไปเจอพี่เขำในนั้น อื้อฮือ สำวๆ ห้อม 
ล้อมอยู่ห้ำหกคน นัวเนียพี่มันคนเดียว กูนี่อยำกได้มำกอดสักคน
สองคนบ้ำง”

ผมหัวเรำะไม่ใส่ใจอะไร ตอนนี้ร้อนครับ
“ไปหำอะไรเย็นๆ กินกันดีกว่ำปะ แถวน้ีมีร้ำนกำแฟไหม 

อยำกกินมะนำวโซดำเย็นๆ สักแก้ว”
“ไม่รู้ เดี๋ยวไปถำมรุ่นพี่ก่อน” ซัมเมอร์วิ่งลิ่วไปหำคนที่ยืนอยู่

ใกล้ที่สุดทันที พี่คนนั้นชี้บอกเส้นทำง ซัมเมอร์ยกมือไหว้ขอบคุณ
แล้ววิ่งลิ่วกลับมำ

“มีใกล้ๆ คณะเรำเลย พี่เขำบอกร้ำนนี้แอร์เย็นฉ�่ำมำก”
“ดี ไม่ไหวแล้ว ร้อนมำก” ร้อนเหมือนจะเป็นไข้
เรำพำกนัเดนิตรงไปตำมเส้นทำงทีพ่ีเ่ขำบอก หำไม่ยำกหรอก

ครับ เห็นป้ำยร้ำนแต่ไกลเลย
ผมเอำมอืองัหน้ำผำกระหว่ำงเดนิ หน้ำผำกร้อนจ๋ี ไม่รูว่้ำร้อน

เพรำะอำกำศมันร้อน หรือร้อนเพรำะก�ำลังจะเป็นไข้กันแน่
เรำพำกันเดินเข้ำร้ำนกำแฟ ผมสั่งน�้ำมะนำวโซดำของโปรด

ทนัที ไข้ไม่ไข้ตอนนีข้อกนิเพือ่ดบัร้อนเพิม่ควำมกระปรีก้ระเปร่ำก่อน 
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ละกัน
ซัมเมอร์ส่ังนมเย็น กินอะไรหวำนแหววมำก รอกันไม่นำน

พนักงำนก็ชงเสร็จแล้วยื่นเครื่องดื่มให้  ผมรับมำถือ จ่ำยเงิน ยกดูด
ทันทีด้วยควำมกระหำย ควำมเย็นของมันท�ำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมำ
หน่อย แต่ก็ยังรู้สึกร้อนๆ ข้ำงในอยู่ดี

ผมดูดจนน�้ำมะนำวโซดำหมดเกล้ียงภำยในเวลำไม่ถึงนำที 
เหลือแค่น�้ำแข็งดังแกรกๆ ดูดเสียงดังโกร้ก

“ไหวไหมวะ” ซัมเมอร์ช่วยพัดให้ด้วยแฟ้ม
“ไหว ร้อนนิดหน่อย อำจเป็นไข้” ผมกุมหน้ำผำกตัวเอง
“งั้นกลับบ้ำนก่อนละกัน เจอกันอีกทีวันปฐมนิเทศ ขอเบอร์

ด้วย แอดไลน์แอดเฟซกัน”
ผมแลกทัง้เบอร์โทร. ไลน์ แล้วกเ็ฟซกบัเพ่ือนใหม่ ก่อนหน้ำน้ี

แลกกับพวกรุ่นพี่ไปแล้ว
ไม่รู้เป็นเพรำะกินน�้ำแข็งในขณะที่ก�ำลังจะเป็นไข้หรือเปล่ำ 

ผมถึงได้รู้สึกว่ำตัวก�ำลังร้อนมำกข้ึนเรื่อยๆ มันร้อนวูบๆ วำบๆ 
แปลกๆ รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวด้วย

พอเปิดประตอูอกมำจำกร้ำนปุบ๊ ผมกไ็ด้กลิน่อะไรหอมๆ โชย
มำตำมทำง กลิ่นมันหอมเอำมำกๆ จนผมเผลอสูดดมเข้ำไปเต็ม
ปอด

เสียงมือถือของซัมเมอร์ดังขึ้น ซัมเมอร์ล้วงหยิบจำกกระเป๋ำ
กำงเกงขึ้นมำกดรับ

“เสร็จแล้วพ่อ หำ! ท�ำไมไม่บอกก่อน นี่เดินอยู่กับเพื่อนใหม่ 
อื้อ หล่อมำก แต่น้อยกว่ำผมละกัน ฮ่ำๆ หำ! ประตูหลัง ท�ำไม 
ไม่มำประตูหน้ำเล่ำ แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยววิ่งไปก็ได้ งั้นแค่นี้นะ”

“พ่อเหรอ” ผมถำมทันทีที่เพื่อนวำงสำย
“เปล่ำ พี่ชำยน่ะ อำยุห่ำงกันสิบกว่ำปี ดูแลกูดียิ่งกว่ำพ่อแม่

ดูแลเสียอีก กูเลยชอบเรียกเขำว่ำพ่อแทนพี่น่ะ”
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ผมเลิกคิ้วสูง
“ลูกหลง?”
“ใช่ หลงไปไกลมำกกก... ตอนแรกว่ำจะนั่งรถเมล์กลับบ้ำน

พร้อมกัน รถเมล์อยู่หน้ำมหำ’ลัย แต่พี่กูมำรับหลังมหำ’ลัย เขำจะ
พำไปท�ำงำนด้วย ลำตรงนี้ก่อนละกัน เจอกันเปิดเทอม”

“อือ บำย” ผมยกมือลำ
ซัมเมอร์วิ่งลิ่วๆ ไปทำงหลังมหำ’ลัยทันที
กลิ่นหอมๆ นั้นยังอยู่ มันลอยตำมลมมำเรื่อยๆ ผมรู้สึก 

ครั่นเนื้อครั่นตัวมำกขึ้นกว่ำเดิม พอๆ กับควำมรู้สึกร้อนวูบวำบ
ผมพ่นลมหำยใจออกดังฟู่ ตอนแรกว่ำจะกลับเลย แต่กลิ่น

หอมเย้ำยวนนัน้กลบัแรงขึน้เรือ่ยๆ จนผมอดใจไม่ไหว เดนิตำมกลิน่
น้ันไป ไม่รู้ว่ำเป็นกลิ่นของดอกไม้ หรือมีใครมำขำยน�้ำหอมแถวนี้
หรือเปล่ำ

ผมเดินตำมกลิ่นนั้นไปเรื่อยๆ ยิ่งเดินแขนขำผมก็ยิ่งอ่อนแรง 
สวนทำงกับบำงควำมรู้สึกที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

ผมเดนิตำมจนมำโผล่หลงัตกึคณะทีเ่พิง่มำท�ำเรือ่งรำยงำนตวั
เมื่อกี้ ก่อนชะงักเพรำะตรงนั้นมีใครบำงคนอยู่

ไม่ใช่สิ สองคนต่ำงหำก คนหนึง่เป็นผูช้ำย อกีคนผูห้ญงิ ก�ำลงั
จบูกนัอยู ่กลิน่หอมนัน้แรงมำกขึน้เรือ่ยๆ จนผมรูส้กึเหมอืนสตกิ�ำลงั
พร่ำเลือน มันแรงมำกจนท�ำเอำผมเข่ำทรุด

ผมจ�ำได้แล้ว คนตรงหน้ำคือพี่ดำร์ฟ ส่วนผู้หญิงคนนั้นผมไม่ 
รู้จัก ไม่เคยเห็นมำก่อน แต่ผมไม่อยำกรับรู้อะไรแล้ว ควำมต้องกำร
พุง่สงูขึน้เรือ่ยๆ จนผดิปกติ ผมพยำยำมลำกตัวเองออกไปให้ห่ำงๆ 
จำกสองคนนั้น แต่ไปได้ไม่ไกลก็ทรุดฮวบลงไปนอนหมอบอยู่ที่พื้น

“นำย”
ผมเงยหน้ำมองตำมเสียงเรียก ภำพตรงหน้ำพร่ำเบลอนิดๆ 

ลมหำยใจร้อนระอุ
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“นำยมียำฉีดระงับอำกำรฮีตมำด้วยหรือเปล่ำ”
อะไรฮีตๆ นะ
ผมไม่รู้ว่ำเขำพูดอะไร แต่กล่ินหอมๆ นั้นเย้ำยวนผมมำก 

ร่ำงกำยรำวกับมีเปลวเพลิงโหมอยู่ ควำมต้องกำรล้นปรี่ ผมไม่พูด
พร�ำ่ท�ำเพลงอะไรทัง้นัน้ ร่ำงกำยมันขยบัของมนัเอง ผมโผเข้ำไปโอบ
รอบล�ำคอแกร่ง กล่ินหอมนัน้ท�ำเอำผมรูสึ้กหลงใหลจนอดใจไม่ไหว 
ซุกหน้ำซุกปำกลงกับซอกคอคนตรงหน้ำ

“นำย ยำระงับฮีตอยู่ไหน”
เขำพูดอะไรออกมำสักอย่ำง ผมฟังไม่ถนัด ไม่อยำกฟังด้วย 

ตอนนี้ผมต้องกำร... ต้องกำรเขำเอำมำกๆ รู้สึกเหมือนมีน�้ำอะไร 
ก็ไม่รู้ไหลออกมำจำกทวำรหนัก

ได้ยินเสียงกัดฟันดังกรอดของคนตรงหน้ำ
“นำย...”
“อือ...” ผมเบียดร่ำงกำยเข้ำหำเขำมำกขึ้น สองมือปัดป่ำย 

ปำกก็หำปำกอีกคนจนเจอ ผมบดจูบทันที เกิดมำผมยังไม่เคย 
จูบใครเลยนะครับ เขำเป็นคนแรกของผม เขำดันตัวผมออก ผมส่ง
เสียงครำงท้วง พยำยำมจะเบียดตัวเข้ำหำเขำอีกรอบ ร่ำงกำยสั่น 
ยิ่งกว่ำเดิม และจ้องมองเหมือนจะกลืนกินคนตรงหน้ำเข้ำไปทั้งตัว

“ให้ตำยสิ!” เขำอุ้มผมไปยังมุมอับมุมหนึ่ง จูบตอบผมอย่ำง
เร่ำร้อน

ว้ำว...
กลิ่นเขำหอมมำก หอมจนผมอดใจไว้ไม่อยู่ สูดดมเข้ำปอด

มำกข้ึน เขำจับผมยืนหันหน้ำเข้ำหำก�ำแพง แล้วผมก็รู้สึกเย็นวำบ 
ที่บั้นท้ำย ก่อนจะรู้สึกถึงบำงสิ่งบำงอย่ำงที่สอดใส่เข้ำมำด้ำนหลัง
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ตีตราคู่แห่งโชคชะตาอย่างไม่เต็มใจ
(ดาร์ฟ)

ครอบครัวผมมีความลับที่บอกใครไม่ได้อยู่อย่าง ผมกับ
น้องๆ เป็นอัลฟ่ำ สืบสำยเลือดมำจำกตระกูลเก่ำแก่ที่มีมำมำกกว่ำ
พันปี คนโดยทั่วไปจะไม่รู้ ยกเว้นในกลุ่มพวกเรำกันเอง ซึ่งอัลฟ่ำ 
ทุกคนจะมีคู่แห่งโชคชะตำเป็นโอเมก้ำอยู่หนึ่งคน

ผมเป็นลูกคนโต มีน้องชำยกับน้องสำวร่วมบิดำมำรดำอีก 
เพศละหนึง่ ส�ำหรบัอลัฟ่ำแท้สำยเลือดบรสุิทธิ ์กำรทีโ่อเมก้ำคนหนึง่
มีลูกถึงสำมคนได้นี่ถือว่ำเป็นเรื่องยำกเอำมำกๆ อัลฟ่ำคนนั้นต้อง
แข็งแรงสุดๆ และโอเมก้ำต้องมีร่ำงกำยที่พรั่งพร้อมส�ำหรับกำรให้
ก�ำเนิดลูกมำกๆ ด้วยเหมือนกัน

ส่วนใหญ่เพื่อให้มีลูกหลำยๆ คน อัลฟ่ำหนึ่งคนจะมีภรรยำ 
สีถ่งึห้ำคนเป็นอย่ำงต�ำ่ เพือ่ผลติทำยำทเอำไว้สบืสำยเลือด และเอำ
ไว้ดูแลธุรกิจของตระกูล ส่วนจะเลือกใครมำเป็นภรรยำนั้นได้หมด 
ทัง้อลัฟ่ำด้วยกนัเอง โอเมก้ำ หรอืเบต้ำ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโอเมก้ำ 
มำกกว่ำ เพรำะอัตรำกำรมีลูกจะสูงกว่ำอัลฟ่ำด้วยกันเองหรือเบต้ำ

ส�ำหรบัควำมบรสุิทธิข์องสำยเลือดนัน้ กำรมลีกูกบัอลัฟ่ำหรอื
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โอเมก้ำจะได้เด็กที่มีสำยเลือดบริสุทธิ์ออกมำร้อยเปอร์เซ็นต์ ใน 
ขณะที่กำรมีลูกกับเบต้ำ ลูกออกมำจะกลำยเป็นอัลฟ่ำเลือดผสม 
พอๆ กบัพวกท�ำกฟิต์ ซึง่ต่อให้คนท้องคอือลัฟ่ำหรอืโอเมก้ำ แต่กำร
ผสมเทียมกลับท�ำให้เด็กอัลฟ่ำที่ออกมำมีสำยเลือดที่ควำมบริสุทธิ์
เจือจำงลงไปกว่ำครึ่ง ควำมสำมำรถที่อัลฟ่ำควรจะมีก็พลอยลดลง
ตำมไปด้วยเหมือนกัน

เรำจะเรียกคนเหล่ำนี้ว่ำอัลฟ่ำเทียม
อัลฟ่ำกับอัลฟ่ำ ลูกออกมำจะเป็นอัลฟ่ำร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่

โอกำสติดลูกน้อยแสนน้อย อัลฟ่ำกับโอเมก้ำ ลูกมีโอกำสเป็นได ้
ทั้งอัลฟ่ำแท้สำยเลือดบริสุทธิ์และโอเมก้ำอย่ำงละครึ่ง เรำจะรู้ได้
ทันทีตั้งแต่อยู่ในท้อง

บำงครอบครวัพอรูว่้ำท้องโอเมก้ำแล้วท�ำแท้งเลยก็ม ีจนต้อง
มีกฎหมำยออกมำรองรับ หำกใครท�ำแท้งโดยเจตนำ มีโทษสถำน
หนัก หลังๆ คนจึงปล่อยให้มีเด็กโอเมก้ำออกมำ เพ่ือเอำไว้เป็น 
ตัวเชื่อมสัมพันธ์กับครอบครัวเหล่ำอัลฟ่ำแทน

แม้จะเป็นภรรยำหลักไม่ได้ แต่ได้เป็นภรรยำรอง ภรรยำสำม 
ภรรยำสี่ ก็ถือว่ำโชคดีแล้ว

ในขณะที่ถ้ำอัลฟ่ำมีลูกกับเบต้ำ ลูกมีโอกำสเป็นได้ทั้งอัลฟ่ำ
เลือดผสมและเบต้ำธรรมดำ แต่ก็มีบ้ำงที่ผ่ำเหล่ำ เบต้ำคลอดลูก
ออกมำเป็นโอเมก้ำ ส่วนใหญ่อลัฟ่ำจะเป็นลกูของโอเมก้ำ แล้วมยีีน
แม่แฝงอยู่ในตัวอัลฟ่ำคนนั้นๆ แต่น้อยมำก อำจจะเกิดขึ้นได้เพียง
หนึ่งในแสนเท่ำนั้น

อัลฟ่ำเลือดผสมจะมีควำมสำมำรถมำกกว่ำเบต้ำ แต่จะด้อย
กว่ำอัลฟ่ำแท้ ส่วนใหญ่พวกนี้จะท�ำงำนสำยรองต่อจำกอัลฟ่ำแท้ 
อีกที ในขณะที่เบต้ำรับหน้ำที่ท�ำงำนเป็นบุคลำกรทั่วไป เป็นชนชั้น
แรงงำนตั้งแต่ระดับกลำงๆ ไปจนถึงต�่ำสุด

โอเมก้ำส่วนใหญ่จะท�ำหน้ำทีผ่ลิตลูกอย่ำงเดยีว ต่อให้สมยัน้ี



~ Omegaverse  อยู่ๆ ผมก็กลายเป็นโอเมก้า ~

28

จะมีโอเมก้ำออกมำเรียนหนังสือบ้ำง ท�ำงำนบ้ำง แต่พอมีคู่ครอง 
ก็เฟดตัวออกไปอยู่ดูแลลูกดูแลสำมีที่บ้ำนเฉยๆ อยู่ดี เหมือนแม ่
ของผม

แม่เจอพ่อที่มหำ’ลัย พวกเขำรู้ได้ทันทีว่ำเป็นคู่แห่งโชคชะตำ
ของกันและกัน พ่อตีตรำแม่ทันทีจนมีผมออกมำระหว่ำงเรียน รอ
เรียนจบถึงได้แต่งงำนแล้วมีน้องอีกสองคนตำมมำ

โชคดแีม่ผมท้องเก่ง อกีทัง้แม่ยงัเป็นรกัแรกของพ่อด้วย รกัมัน่
เพียงคนเดียวมำจนถึงทุกวันนี้ ไม่ยอมมีภรรยำรองอีกหลำยๆ คน 
เหมือนอัลฟ่ำคนอื่นๆ ด้วย

โอเมก้ำจะมีทัง้ผูห้ญงิและผูช้ำย แต่สัดส่วนผูช้ำยจะน้อยกว่ำ
ผู้หญิง

อัลฟ่ำส่วนใหญ่จะชอบโอเมก้ำผู้หญิงมำกกว่ำโอเมก้ำผู้ชำย 
ผมเองก็เหมือนกัน ต่อให้โอเมก้ำผู้ชำยคนนั้นจะมีรูปร่ำงหน้ำตำ
คล้ำยผู้หญิงขนำดไหนก็ตำม ขนำดสำวสองที่เฉำะมำแล้ว รูปโฉม
สวยงำมยิ่งกว่ำผู้หญิง ผมก็ยังไม่เคยเลือกมำนอนด้วย

ผมเริ่มมีควำมต้องกำรทำงเพศมำต้ังแต่อำยุสิบต้นๆ และ
นอนกบัผูห้ญงิมำตลอด ไม่เคยเกดิอำรมณ์กบัโอเมก้ำผูช้ำยคนไหน
เลย ยกเว้นตอนเจอโอเมก้ำผู้ชำยมำฮีตใส่ต่อหน้ำต่อตำ อำจมี
อำกำรคลุ้มคล่ังควบคุมตัวเองล�ำบำกบ้ำง แต่เพรำะผมกินยำต้ำน
อำกำรฮีตไว้ตลอด ทั้งยังพกยำต้ำนอำกำรฮีตขนำนแรงไว้กับตัว
เสมอด้วย ท�ำให้ไม่เคยพลำดเลยสักครั้ง ทั้งที่ผมมักโดนโอเมก้ำ 
ผู้ชำยมำฮีตยั่วใส่บ่อยๆ

ส�ำหรับเรำเหล่ำอลัฟ่ำ ถ้ำมโีอกำสท�ำลกูได้ให้รบีท�ำ ไม่จ�ำเป็น
ต้องรอเวลำท่ีเหมำะสมเหมอืนพวกเบต้ำ เพรำะอตัรำกำรเกดิอลัฟ่ำ
ค่อนข้ำงน้อย

ผู้หญิงก่อนหน้ำนี้เธอเป็นโอเมก้ำ รูปร่ำงหน้ำตำ บุคลิก และ
นสิยัเหมำะมำเป็นแม่ของลกูผมได้ เรำเคยนอนด้วยกนัมำหลำยรอบ
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แล้ว วันนี้เธอฮีตพอดี แม้จะกินยำระงับอำกำรฮีต แต่ไม่ใช่ยำระงับ
กำรตั้งครรภ์ ถ้ำเรำท�ำกันก็มีสิทธิ์ติดลูกได้

ผมควบคุมควำมต้องกำรของตัวเองได้ เพรำะผมฉีดยำต้ำน
อำกำรฮตีมำแล้ว ยำตวันีแ้รงมำก จนต่อให้มโีอเมก้ำมำฮตีใส่ต่อหน้ำ 
ผมก็แทบจะไม่ได้กลิ่นอะไร ยกเว้นควำมต้องกำรพื้นฐำนปกติ ไม่มี
ทำงท�ำให้ผมเกิดอำกำรคลุ้มคลั่งได้แน่ๆ

วันนี้เป็นวันรำยงำนตัวของเด็กปีหนึ่ง ผมโดนเรียกตัวให้มำ
ช่วยงำนตั้งแต่เช้ำ ก่อนหน้ำนี้ไม่กี่ชั่วโมง เหมือนผมจะได้กลิ่นหอม 
อ่อนๆ ของโอเมก้ำที่ก�ำลังฮีตลอยมำเข้ำจมูก ผมไม่เคยได้กล่ินน้ี 
มำก่อน เดำเอำว่ำน่ำจะมำจำกเด็กใหม่ที่มำรำยงำนตัวกันวันนี้

ปกตถ้ิำเทกยำตวันี ้ผมไม่ควรได้กลิน่ฮตีของใครท้ังน้ัน ไม่รูว่้ำ
เป็นเพรำะฤทธิ์ยำอ่อนลง หรือว่ำร่ำงกำยผมเริ่มดื้อยำแล้วกันแน่ 
กลิ่นนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนควำมต้องกำรของผมถูกกระตุ้นขึ้นมำ 
พอแยมเข้ำมำยั่ว ผมถึงได้ลำกเธอมำหลังตึกที่ไม่มีคน

ยังไม่ทันได้ท�ำถึงไหน กลิ่นฮีตนั้นกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จน
เหมอืนยำต้ำนจะหมดฤทธิ ์กลิน่มนัหอมหวำนเอำมำกๆ หอมอย่ำง
ท่ีไม่เคยได้กลิน่มำก่อน ผมให้แยมออกไปก่อน แล้วเดนิตำมกลิน่นัน้
ไป

ถ้ำเป็นเวลำปกติทีไ่ม่ได้เทกยำ กลิน่รนุแรงขนำดนีค้งท�ำให้ผม
คลุ้มคล่ังไปแล้ว แต่อำจเพรำะฤทธิย์ำยงัอยู ่ท�ำให้ผมพอจะควบคมุ
อำกำรได้บ้ำง ผมเดินงุ่นง่ำนไปตำมกลิ่น ร่ำงกำยร้อนรุ่มไปหมด

จนเหน็เดก็หนุม่ในชดุนกัเรยีนมัธยมปลำยคนหนึง่ทรดุหมอบ
อยู่กับพื้น

ที่มำของกลิ่นคือเด็กคนนี้
ยิง่เข้ำใกล้ ร่ำงกำยผมยิง่ร้อนรุม่หนกัหน่วงยิง่กว่ำเดมิ เหมอืน

มีบำงสิ่งระเบิดเป็นพลังมหำศำลอยู่ภำยในช่องท้องและหัวใจ
ผมรูไ้ด้โดยสญัชำตญำณทนัทว่ีำเดก็คนน้ีเป็นคูแ่ห่งโชคชะตำ
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ของผม จำกควำมรู้สึก และอีกอย่ำง มีเพียงคู่แห่งโชคชะตำเท่ำนั้น
ที่ยำต้ำนจะใช้ไม่ได้ผล

แม้ควำมต้องกำรจะยงัล้นปรี ่แต่ควำมไม่พอใจมมีำกกว่ำ ผม
ขมวดคิ้ว

ท�ำไมคู่แห่งโชคชะตำของผมต้องเป็นโอเมก้ำผู้ชำยด้วย
กล่ินนั้นยิ่งหอมหวำนรุนแรงมำกขึ้น กลิ่นเย้ำยวนขนำดน้ี 

ดีไม่ดีอำจเป็นฮีตแรกของเด็กนี่ด้วย
ขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป อีกไม่กี่นำทีต้องมีอัลฟ่ำใน

มหำ’ลัยหรือในละแวกนี้พำกันหลั่งไหลเข้ำมำหำเด็กน่ีเป็นกองทัพ
แน่ๆ ผมปล่อยฟีโรโมนส่วนตัวออกไปในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบตัว 
กันไม่ให้ใครเข้ำมำยุ่ง

“นำย” ผมเรียก
เดก็นัน่เงยหน้ำมองผม ผวิแก้มแดงก�ำ่ แดงพอๆ กบักลบีปำก 

นยัน์ตำฉ�ำ่วำว ยิง่เห็นยิง่ท�ำเอำผมแทบควบคมุสตไิว้ไม่อยู่ ผมหยิบ
เขม็ฉดียำต้ำนอำกำรฮตีฉุกเฉินมำฉีดใส่แขนตัวเอง คดิว่ำยำออกฤทธิ์
ถึงได้ขยับเข้ำไปหำ

“นำยมียำฉีดระงับอำกำรฮีตมำด้วยหรือเปล่ำ”
เดก็นัน่ไม่ตอบค�ำถำมผม แต่ขยบัเข้ำมำใกล้ เลือ่นสองมอืมำ

โอบรอบล�ำคอผม ซุกปำกเข้ำกับซอกคอผม ขยับเรือนร่ำงเข้ำมำ
แนบชิด

ผมพยำยำมข่มจิตข่มใจ ยิ่งได้กลิ่นหอมๆ จำกซอกคอเขำยิ่ง
ท�ำเอำผมรู้สึกเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่อยู่

“นำย ยำระงับฮีตอยู่ไหน”
ผมรู้ว่ำคนตรงหน้ำแทบไม่มีสติแล้ว เพรำะเบียดร่ำงกำย

เข้ำหำผมมำกขึน้ ก่อนจะได้กลิน่บำงอย่ำงโชยมำจำกตวัอกีฝ่ำย ผม
จ�ำกลิ่นนี้ได้ มันเป็นกล่ินที่โอเมก้ำมักจะหล่ังออกมำเมื่อเกิดควำม
ต้องกำรเต็มท่ีแล้ว ร่ำงกำยพรั่งพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์สุดๆ ถ้ำ 
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เป็นผู้หญิงจะหลั่งทำงช่องคลอด ผู้ชำยทำงทวำรหนัก ถ้ำให้เดำ... 
ป่ำนนี้ทวำรหนักของเด็กนี่คงเปิดอ้ำรอเวลำให้ผมสอดใส่เต็มที่แล้ว

ผมกดักรำมกรอด พยำยำมอดทนให้มำกท่ีสุด เพรำะกล่ินน้ัน
ก�ำลังจะท�ำให้ผมคลุ้มคลั่ง

“นำย...”
เดก็ตรงหน้ำส่งเสียงครำงในล�ำคอ สีหน้ำดย่ัูวยวนย่ิงกว่ำเดมิ 

เนื้อตัวสั่นระริกไปหมด พยำยำมบดเบียดร่ำงกำยเข้ำหำผมอีกรอบ
พอๆ กับสองมือที่พยำยำมปัดป่ำยเปะปะลูบไล้เรือนร่ำงผม แล้ว
ยื่นหน้ำขึ้นมำจูบ

ผมดันตัวเด็กน้อยออกทันที เด็กน้อยส่งเสียงครำงคล้ำยจะ
ท้วงในล�ำคอ พยำยำมบดเบียดร่ำงกำยเข้ำหำผมอีกรอบ สีหน้ำดู
เย้ำยวนยิ่งกว่ำเดิม

“ให้ตำยสิ!” 
ผมรีบอุ้มเด็กน้อยตรงไปยังมุมอับของตึกทันที เพรำะตรงนี้

โล่งเกินไป จำกนั้นก็บดจูบกลับอย่ำงเร่ำร้อนรุนแรง
ตอนน้ีผมควบคุมควำมต้องกำรของตัวเองไม่ได้แล้ว จับ 

เด็กน้อยหันหลัง ถอดกำงเกงลง ไม่มีกำรเตรียมพร้อมอะไรทั้งนั้น 
เพรำะร่ำงกำยของคนตรงหน้ำพรั่งพร้อมอยู่แล้ว ผมสอดใส่ทันที

“อ๊ำ...” เดก็น้อยตวัสัน่ อ้ำปำกครำงสะท้ำน ส่วนน้ันบีบรดัผม
แน่น

ผมค�ำรำมในล�ำคออย่ำงพอใจ อธิบำยควำมรู้สึกตอนได้
สอดใส่ไม่ถูก ผมนอนกับสำวๆ มำเยอะ แต่ไม่เคยมีคนไหนที่ท�ำให้
ผมรู้สึกดีได้ขนำดนี้มำก่อน ปกติอัลฟ่ำจะอึดมำก แต่เด็กนี่เกือบ
ท�ำเอำผมพุ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่สอดใส่แน่ะ

ผมขยับร่ำงกำยตำมสัญชำตญำณ ยิ่งท�ำร่ำงกำยคนตรงหน้ำ
ยิ่งหอม โดยเฉพำะตรงล�ำคอใกล้แอ่งชีพจร

ผมพยำยำมอดทน ต้ังแต่นอนกับสำวๆ มำ ผมยังไม่เคย 
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ตตีรำใครสกัคน อำจเพรำะผมยงัไม่เจอคูแ่ห่งโชคชะตำ ส่วนคนอืน่ๆ 
ผมตั้งใจว่ำจะให้พวกเธอท้องลูกของผมก่อนค่อยตีตรำ

แต่จนถึงปัจจุบันผมก็ยังท�ำไม่ส�ำเร็จ ทั้งที่มีควำมสัมพันธ์กับ
สำวๆ ในช่วงฮีตแทบทุกวัน บำงวันมีพร้อมกันสี่ห้ำคนก็ยังเคย

ผมหอบหำยใจแรง กลิ่นของคนตรงหน้ำท�ำเอำล�ำคอผมแห้ง
ผำก ผมเลียเขี้ยวแหลมๆ ของตัวเอง พยำยำมยั้งสติไม่ให้ฝังมันลง
ไป แต่กลิ่นอันเย้ำยวนกับล�ำคอขำวๆ ก�ำลังท�ำเอำผมอดใจไม่ไหว 
ผมหอบแฮก อ้ำปำกฝังคมเขี้ยวลงไปแรงๆ

กลิน่คำวเลอืดลอยคลุ้งข้ึนมำทนัท ีปกติเวลำทีเ่รำตตีรำ กลิน่
ของอัลฟ่ำจะไหลเข้ำสู่ร่ำงกำยของโอเมก้ำ เพื่อให้อัลฟ่ำคนอื่นรู้ว่ำ
นี่คือโอเมก้ำที่มีเจ้ำของแล้ว

เดก็น้อยตวัสัน่ ส่งเสยีงครำงในล�ำคออย่ำงพอใจ ส่วนล่ำงของ
ผมก็ยังไม่หยุดท�ำหน้ำที่ ตอกตรึงรุนแรง ผมถอนคมเขี้ยวออก แลบ
ลิ้นเลียเพื่อให้ปำกแผลปิดสนิท หลงเหลือไว้เพียงรอยตีตรำที่จะ 
ไม่จำงหำยตรำบจนวันสุดท้ำยของชีวิต

“อึก อ๊ำ... ดี” 
เด็กน้อยส่งเสียงครำงเย้ำยวน
ผมเอำมอือดุปำกเขำไว้และค�ำรำมในล�ำคอ ก่อนเร่งควำมเรว็

มำกขึน้แล้วพุง่กระฉูดเข้ำไปเติมเต็มภำยในของอกีฝ่ำย บำงส่วนไหล
ทะลักล้นออกมำภำยนอก

ผมท�ำให้เด็กน้อยเสร็จไปพร้อมๆ กัน
ปกติถ้ำอัลฟ่ำเจอคู่แห่งโชคชะตำ เรำจะท�ำกันอย่ำงต่อเนื่อง

ได้เป็นวันๆ โดยไม่รูส้กึเหนด็เหนือ่ย แต่ทีน่ีไ่ม่ใช่สถำนท่ีท่ีเหมำะสม 
ผมจะท�ำนำนๆ ไม่ได้ ขืนใครมำเห็นเข้ำคงยุ่ง แค่นี้ก็ถือว่ำพอแล้ว 
ผมรีบถอนตัวออก แต่เด็กน้อยดูไม่เต็มอิ่มพอกัน

เด็กน้อยหน้ำตำไม่ถึงกับดีมำก แต่ดูเย้ำยวนใจผมเอำมำกๆ 
อำจเพรำะเป็นคู่แห่งโชคชะตำก็ได้



~ Memew ~

33

“ยำระงับฮีตอยู่ไหน” ผมพยำยำมควบคุมสติ และล้วงหยิบ
เข็มฉีดยำมำฉีดเข้ำเส้นเลือดตัวเองอีกหลอด

คนตรงหน้ำไม่ตอบ ครำงอือ๊อ๊ำ พยำยำมจะเบยีดร่ำงกำยเพือ่
ให้ผมกอดต่อ คงคยุกนัไม่รูเ้รือ่งแน่ๆ ผมสวมกำงเกงให้เด็กน้อย ตบ
ไปตำมกระเป๋ำกำงเกง

แต่ไม่มี
เด็กที่มำรำยงำนตัวไม่น่ำจะเดินมำตัวเปล่ำ อำจมีกระเป๋ำ

หล่นอยูแ่ถวนัน้กไ็ด้ ผมรบีวิง่ย้อนกลบัไปยงัจดุทีเ่จอเดก็ เหน็เป้หล่น
อยู่แถวนั้นจริงๆ

ผมรีบรูดซิปรื้อหำยำ จนเห็นถุงซิปล็อกใส่ยำระงับอำกำรฮีต 
กับเข็มฉีดยำอยู่ภำยใน

ผมรู้จักยำตวันี ้คณุภำพดมีำก แต่รำคำไม่ถกูเลย ผมรบีเตรยีม
แกะเข็มฉดียำออกจำกถงุเพือ่ดดูยำจำกหลอด แต่ถูกดงึให้ล้มหงำย
หลัง เด็กน้อยขึ้นมำนั่งคร่อมบนตัวผม รูดกำงเกงผมลงจนน้องผม
โผล่ ไม่ต้องกระตุ้นให้ยำกเพรำะเม่ือกีผ้มยงัไม่เตม็อิม่ ตอนน้ีสภำพ
มันยังคงที่จนปวดไปหมด

เด็กน้อยหย่อนตัวลงมำนั่งกลืนกินน้องผมทันที ลีลำไม่ผ่ำน 
ดกูร็ูว่้ำไม่เคยผ่ำนเวทไีหนมำก่อน คงท�ำไปตำมสญัชำตญำณเท่ำนัน้

งูเลื้อยเข้ำถ�้ำไปแล้ว มำถึงตอนนี้ต่อให้อยำกเบรกขนำดไหน
ผมกเ็บรกไม่ได้ ยอมให้อกีฝ่ำยบรรเลงไป มอืหนึง่ถอืถงุเขม็ฉดียำกบั
หลอดยำ อีกมือปิดปำกเล็กๆ นั้นไว้ไม่ให้ครำงเสียงดังมำกเกินไป

ควำมรู้สึกบำงอย่ำงพุ่งสูง ผมกัดกรำม จับเอวเล็กแล้วเป็น
ฝ่ำยเร่งควำมเร็วเพื่อให้ทุกอย่ำงเสร็จเร็วๆ แต่ที่ผมไม่ได้คำดคิด 
ก็คือ…

ผมนอต!
นี่มันใช่เวลำมำนอตไหม เพรำะกว่ำอำกำรนอตจะคลำยก็ใช้

เวลำอย่ำงต�่ำๆ สิบนำที บำงครั้งก็ยำวนำนเป็นชั่วโมง ผมกัดกรำม
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อย่ำงหัวเสีย เด็กน้อยแสดงสีหน้ำสุขสม ผมอำศัยจังหวะน้ันแกะ 
เข็มฉดียำออกจำกถงุซปิลอ็ก ดดูยำจำกหลอด จับแขนเดก็น้อยแล้ว
ฉีดลงไป ส่งยำเข้ำกระแสเลือด

ใบหน้ำท่ีแดงก�่ำของคนด้ำนบนค่อยๆ คลำยลง พอๆ กับ 
ลมหำยใจที่หอบหนัก ก่อนเจ้ำตัวจะปรือตำแล้วทำบทับกับอกผม
หลับใหลไป ผมพ่นลมหำยใจแรง

นอนรอเวลำให้อำกำรนอตคลำยลง
อำจเป็นเพรำะเด็กน้อยหลับสนิท กลิ่นฮีตที่เป็นตัวกระตุ้น

หำยไป ทัง้ยงัเป็นเพรำะฤทธิย์ำต้ำนอำกำรฮตีท่ีผมฉดีไปสองหลอด
ก่อนหน้ำท�ำให้อำกำรนอตคลำยลงเร็วกว่ำที่เคย

ผมรีบดันตัวเด็กน้อยออก จัดกำรสวมเสื้อผ้ำของเรำให้
เรียบร้อย เด็กน้อยไม่หือไม่อือ หลับสนิท เมื่อกี้ผมคงใส่ยำมำกไป 
ผมเคยฉีดยำระงับอำกำรฮีตให้โอเมก้ำมำก่อน แต่อำหมอบอกว่ำ
ยำบำงยี่ห้อจะต้องใช้ในปริมำณน้อย ถ้ำใช้เยอะจะมีผลข้ำงเคียง
ท�ำให้โอเมก้ำวิงเวียน คลื่นไส้ หรือหลับไปเลยอย่ำงเด็กคนนี้ก็ได้

ผมไม่รู้ว่ำจะท�ำยังไงต่อไปดี พยำยำมปลุกเด็ก แต่เขำก็กรน
ครอกฟี้ใส่แทน ผมสบถอยู่ในใจ

มคีูแ่ห่งโชคชะตำไม่ตรงสเปกกแ็ย่พออยูแ่ล้ว คูผ่มยงัมหีน้ำตำ
จืดชืด นมก็ไม่มี สะโพกก็เล็ก เอำก็ไม่มันมำก แม้จะรู้สึกดีตอน
สอดใส่ก็เถอะ มิหน�ำซ�้ำผมยังเผลอตีตรำไปแล้วอีกต่ำงหำก

ผมถอนหำยใจแรง ขยี้หัว และอุ้มเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขน พำ
เดินอ้อมไปยังจุดที่คนน้อยๆ เพื่อไปขึ้นรถ

จะทิ้งไปเลยก็ยังไงๆ อยู่ ตีตรำไปแล้วด้วย
ดีว่ำระหว่ำงทำงไม่มีคนเห็น ผมวำงเด็กลงบนเบำะหลัง วำง

กระเป๋ำเป้ไว้บนพื้นรถ ปิดประตูแรงแล้วเดินอ้อมรถไป ก่อนจะขึ้น
ไปนัง่บนทีน่ัง่คนขบั ระหว่ำงทำงกเ็หลอืบมองคนด้ำนหลงัเป็นพักๆ

ยังดีที่ผมเป็นอัลฟ่ำ ต่อให้ตีตรำโอเมก้ำไปแล้วก็สำมำรถมี 
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โอเมก้ำในครอบครองได้ไม่จ�ำกัด แต่ต้องเลี้ยงดูให้ทั่วถึงเท่ำนั้น ซึ่ง
มันไม่ใช่เรื่องยำกส�ำหรับผม เพรำะบ้ำนผมรวย

พอกลับถึงบ้าน พ่อบ้านก็ออกมายืนรอรับอย่างเคย เขา
ชะงักกึก คงได้กลิ่นโอเมก้ำจำกคนในรถ และคงจะรับรู้ได้ด้วยว่ำ 
ผมตีตรำไปแล้ว เพรำะกลิ่นผมลอยออกมำฉุนกึก

“คุณชำยใหญ่”
“ไปจัดห้องให้ผมที ผมจะพำเขำไปพักผ่อน เรียกอำหมอมำ

ด้วย ผมน่ำจะฉีดยำระงบัอำกำรฮตีให้เขำเกนิขนำด มำตรวจร่ำงกำย
ให้เขำหน่อย”

“ครับๆ” พ่อบ้ำนรีบล้วงโทรศัพท์มำโทร. ออก แล้ววิ่งน�ำผม
ขึ้นไปเตรียมห้อง

ผมเดนิตำม แต่อะไรบำงอย่ำงส่ังให้เปลีย่นใจ เดนิเข้ำห้องนอน
ตัวเองแทน ผมวำงเขำลงบนเตียงอย่ำงเบำมือ เด็กน้อยยังคงกรน
ครอกฟี้

ผมพินิจดวงหน้ำอ่อนเยำว์นั้น
“คุณชำยใหญ่ครับ ห้องนอนรับแขกเตรียมเสร็จแล้วครับ”
ผมหันไปมองพ่อบ้ำน
“ไม่ต้อง ให้เขำนอนนี่แหละ เรียกอำหมอมำก็พอ”
“ไม่เกินสิบห้ำนำทีครับ”
ผมพยักหน้ำ
“ออกไปได้แล้ว ผมจะอำบน�้ำ”
“ครับ” พ่อบ้ำนรีบถอยร่นออกไป
ผมมองเดก็น้อยอกีครัง้ ก่อนจะเดนิเข้ำห้องน�ำ้ไปอำบน�ำ้ล้ำง

ตัว ออกมำสวมเสื้อผ้ำจนเรียบร้อย และได้ยินเสียงเคำะประตูห้อง
เบำๆ

“คุณหมอมำแล้วครับ”
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“เข้ำมำได้เลย” ผมตะโกนบอก พอประตูเปิดออก อำหมอ
วัฒน์ น้องต่ำงแม่ของพ่อผมก็เดินเข้ำมำ

“ตีตรำไปแล้วเหรอ”
“อือ” ผมตอบรับไม่สบอำรมณ์
“เป็นคู่แห่งโชคชะตำด้วยใช่ไหม ไม่คิดว่ำจะเป็นผู้ชำย” อำ

หมอหัวเรำะ
ผมไม่ข�ำด้วย เพรำะอำหมอรู้ว่ำผมไม่ชอบโอเมก้ำผู้ชำย  

อกีทัง้ในตระกลูเรำห้ำหกรุน่หลงัๆ มำนีไ้ม่เคยมใีครมคีูแ่ห่งโชคชะตำ
เป็นผู้ชำยมำก่อน มิหน�ำซ�้ำยังไม่นิยมบุรุษกันยกตระกูลด้วย

อำหมอตรวจร่ำงกำยของเด็กน้อย แม้กระทั่งช่องทำงด้ำน
หลังก็ถูกตรวจสอบจนหมด

“ครั้งแรก ฮีตแรกด้วย”
ไม่ให้หมอบอกผมก็รู้
“พ่อกับแม่รู้รึยัง”
“ผมเพิ่งกลับมำ”
“เจอกันได้ยังไง”
“เจอกันที่มหำ’ลัย กลิ่นดึงดูด”
อำหมอส่ำยหน้ำ
คู่แห่งโชคชะตำใช่ว่ำจะเจอกันได้ง่ำยๆ บำงคนตำมหำกันทั้ง

ชวีติกย็งัไม่เจอ อย่ำงอำหมอวัฒน์ จนป่ำนนีก้ย็งัไม่มคีูแ่ห่งโชคชะตำ 
ได้แต่นอนกับโอเมก้ำไปเรื่อยๆ ลูกก็ยังไม่มี

“ให้เขำพักผ่อนไปละกัน ฉีดยำระงับฮีตเกินขนำด คงจะหลับ
ยำวเป็นวันแน่ๆ จริงๆ ขวดนี้ใช้ได้เป็นปีเลยด้วยซ�้ำ ยำนี่แพงมำก 
หำยำกด้วย ถ้ำเด็กนี่มีในครอบครองได้ แปลว่ำฐำนะทำงบ้ำนต้อง
ไม่ใช่ธรรมดำแน่ๆ”

“ไม่รู้ ยังไม่รู้ชื่อด้วยซ�้ำ”
พ่อบ้ำนเดินไปหยิบเป้ของเด็กน้อยมำย่ืนให้ ผมล้วงหยิบ
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กระเป๋ำสตำงค์มำเปิดดู
ชื่อ ฤดูหนาว อรุณสว่าง
เห็นบัตรนักศึกษำกับเอกสำรอื่นๆ ที่เจ้ำตัวน�ำมำยื่นเพื่อ

รำยงำนตัววันนี้ด้วย เป็นเด็กคณะเดียวกับผม
“จะเอำไงต่อ”
“ไม่เอำไง รอเขำฟื้นก่อน ค่อยคุยกันอีกที” ผมตัดบท
อำหมอยักไหล่ ก่อนจะสอนวิธีใช้ยำในปริมำณที่ถูกต้องแก่

ผม

ผมลงไปข้างล่างเพือ่กนิข้าว ก่อนกลบัขึน้ห้องอกีครัง้ ผม
ไม่ได้สนใจคนทีน่อนหลบัสนทิอยูบ่นเตียง ท�ำกจิกรรมทีค่วรท�ำของ
ตัวเองไป จนกระทั่งสองทุ่ม พ่อกับแม่ก็กลับถึงบ้ำน

“ได้ข่ำวว่ำเจอคู่แห่งโชคชะตำแล้วเหรอ ทั้งยังตีตรำไปแล้ว
ด้วย”

อำวัฒน์คงบอกพ่อกับแม่... ผมพยักหน้ำไม่สบอำรมณ์ พวก
ท่ำนรู้รสนิยมผมดี

“ลูกจะเอำยังไง” พ่อถำม
“ไม่รู้ รอเขำฟื้นก่อน คงท�ำสิ่งที่ควรท�ำ ผมไม่อยำกแต่งงำน

กับเขำ อยำกได้แฟนเป็นผู้หญิงมำกกว่ำ”
“แต่เขำเป็นคู่แห่งโชคชะตำของเรำนะ” แม่ผมท้วง
“แค่คู่แห่งโชคชะตำไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อย รอเขำฟื้นผมว่ำ

จะคุยกับเขำ ผมจะให้เงินเขำก้อนหนึ่งเป็นค่ำเสียหำย ไม่ให้เขำมำ
ยุ่งกับผมอีก ถึงไม่มีโอกำสไปมีอัลฟ่ำคนใหม่ แต่สำมำรถแต่งงำน 
มีลูกกับเบต้ำปกติได้”

พ่อกับแม่มองหน้ำกัน ควำมเสียหำยที่เกิดกับโอเมก้ำซึ่งถูก 
อัลฟ่ำตีตรำน้ันร้ำยแรงขนำดไหนเป็นอันรู้กัน โอเมก้ำคนน้ันจะมี
อัลฟ่ำคนอื่นไม่ได้อีก นั่นหมำยถึงจะให้ก�ำเนิดอัลฟ่ำหรือโอเมก้ำ 
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ไม่ได้ อีกทั้งยังไม่สำมำรถไปนอนกับอัลฟ่ำคนไหนได้ด้วย แต่
สำมำรถแต่งงำนกับเบต้ำแล้วให้ก�ำเนิดเบต้ำ หรืออำจเป็นโอเมก้ำ
ออกมำได้ในบำงกรณี

“พ่อกับแม่ตำมใจลูกแล้วกัน เขำเรียกร้องเท่ำไหร่ก็ให้เขำไป”
“ครับ” ผมรับปำก
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หนีสิครับ รอไรอยู่
(ฤดูหนาว)

ผมสะลมึสะลอืลมืตาตืน่ หนกัหวัมาก รู้สึกเหมอืนคลืน่ไส้
แปลกๆ ผมปรือตำมองภำพตรงหน้ำ ขมวดคิ้ว เพรำะเพดำนห้อง
ผมไม่ได้ติดไฟหรูหรำขนำดนี้ ผมหลับตำแล้วลืมตำใหม่ มองไป
รอบๆ

ห้องกว้ำงมำก หลังจำกกวำดตำมองก็มำจบลงบนตัวและ
สิ่งของรอบตัวใกล้เข้ำมำอีกนิด

ผมอ้ำปำกค้ำง เพรำะตอนนี้ผมนอนอยู่บนเตียงกว้ำง ทั้งยัง
มีใครบำงคนมำนอนอยู่ข้ำงๆ ด้วย

คนที่ผมเห็นว่ำเขำก�ำลังจูบผู้หญิงอยู่
“พี่ดำร์ฟ...” ผมครำงเสียงแหบ
ภำพเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นหวนคืนมำ ผมจ�ำได้ว่ำอยู่ๆ ร่ำงกำย

ก็รู้สึกอยำกมีเซ็กซ์เอำมำกๆ จนเห็นพี่ดำร์ฟเข้ำมำทัก ผมเป็นฝ่ำย
จับพี่ดำร์ฟจูบก่อน พี่ดำร์ฟพยำยำมขัดขืน แต่ถูกผมกระตุ้นจนทน
ไม่ไหว ลำกผมไปเอำยงัมมุอบัหลงัตกึ กระท่ังเสรจ็สมอำรมณ์หมำย
กันไปคนละรอบ แต่ผมยังรู้สึกไม่เต็มอิ่ม พอพ่ีดำร์ฟเดินหนีถึงได้
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ตำมไปปล�้ำเขำต่ออีกรอบที่พื้น ก่อนเขำจะหยุดผมด้วยกำรฉีดยำ 
ระงับอำกำรฮีตให้ หลังจำกนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องรู้รำวอะไรอีก

แย่แล้ว!
เขำจะเอำเรื่องผมไหม
ผมรบีย่องเงยีบลงจำกเตยีง พีด่ำร์ฟยงัคงนอนน่ิง ผมหนัซ้ำย

หันขวำ พี่เขำจะแจ้งต�ำรวจมำจับผมข้อหำข่มขืนไหม
เห็นกระเป๋ำวำงอยู่ลิบๆ ผมรีบย่องเงียบไปเอำกระเป๋ำ ถอย

ทีละก้ำวเพื่อออกไปจำกห้อง หวังว่ำพี่เขำจะยังไม่ได้แจ้งต�ำรวจนะ 
และคงไม่ได้ค้นกระเป๋ำดูว่ำผมเป็นใครด้วย

ผมรีบออกจำกห้อง ปิดประตูอย่ำงเบำมือ แล้วก็ต้องสะดุ้ง
เฮือก เพรำะหันไปเห็นใครก็ไม่รู้เข้ำก่อน

เป็นผู้ชำย วัยไล่เลี่ยกับลุงชำลี สวมชุดสูทเข้ำรูปที่ชำยด้ำน
หลังจะยำวๆ หน่อย สีหน้ำท่ำทำงนอบน้อม

“ตื่นแล้วหรือครับ ทำนอะไรก่อนดีไหมครับ”
“ผะ...ผม... ไม่ครบั ผมขอตัวกลบัก่อน” พดูจบผมกว็ิง่ลิว่สีค่ณู

สี่ร้อยเมตรลงบันไดไปทันที
“เดี๋ยวครับ!”
ผมไม่หยุดรอ วิ่งไปทำงประตูรั้ว ดีที่เขำไม่ได้ปิดรั้วไว้ ผมวิ่ง

ลิ่วๆ มุ่งตรงไปทำงนั้น บ้ำนจะหลังใหญ่ไปไหน ถนนในหมู่บ้ำน 
ก็ยำว ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้น วิ่งตรงไปที่ถนนใหญ่ โบกเรียกแท็กซี่
เพื่อจะกลับบ้ำนทันที

ผมจ�ำได้หมดเลย ผมปล�้ำผู้ชำย ผมเป็นโอเมก้ำจริงๆ ไม่งั้น
จะหำญกล้ำไปจับพี่ดำร์ฟปล�้ำเหรอ ไหนจะหยุดได้เพรำะยำระงับ
อำกำรฮีตอีก

พอกลับถึงบ้ำน ผมรีบวิ่งเข้ำห้องน�้ำทันทีเพ่ืออำบน�้ำและ
ส�ำรวจร่ำงกำยตวัเอง เพยีงแค่ถอดกำงเกงออก น�ำ้บำงอย่ำงด้ำนใน
ก็ไหลพรำกลงมำเป็นทำง ผมอ้ำปำกค้ำง
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น�้ำพี่ดำร์ฟ!
ผมส่องกระจกด ูบนคอมรีอยกดัสองรอย จ�ำได้อยู่เหมอืนกัน

ว่ำถูกกัด จะเหมือนในนิยำยไหมนะ ที่เขำเรียกว่ำโดนตีตรำ
นี่ผมโดนตีตรำไปแล้วเหรอ
ท�ำไงดี
แต่เขำว่ำถ้ำถูกตีตรำ ก็แค่ท�ำให้มีอัลฟ่ำใหม่ไม่ได้ ไม่จ�ำเป็น

ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นี่นำ
ผมรีบออกไปแต่งตัว วิ่งกระหืดกระหอบไปหำลุงชำลีทันที

“ลงุๆ!” ผมแหกปากร้องหาลงุลัน่ร้าน ลงุชาลกี�าลงัคุยอยู่
กับลูกค้ำ ลุงรีบบอกขอตัวแล้วเดินลิ่วเข้ำมำหำด้วยสีหน้ำเป็นห่วง
ทันที   

“เป็นไร เกิดอะไรขึ้น ถูกรุ่นพี่ที่ไปนอนค้ำงด้วยแกล้งมำรึไง”
ผมอ้ำปำกค้ำง
“ลุงรู้ได้ไง”
“ก็เมื่อคืนลุงโทร. หำเอ็งเพรำะเห็นว่ำมันดึกมำกแล้ว แต่มี

ผูช้ำยเสยีงหล่อๆ หน่อยรบัสำย บอกว่ำเป็นรุน่พีท่ีม่หำ’ลยัเอง็ เอง็
จะนอนค้ำงที่นั่น จะนอนค้ำงที่อื่นก็น่ำจะโทร. บอกลุงก่อน ท�ำเอำ
ลุงนั่งเป็นห่วง”

ผมท�ำหน้ำจะร้องไห้ พอดลีกูค้ำเรยีก ลงุรบีกลุกีจุอไปรบัลกูค้ำ
ก่อน ผมรอจนลูกค้ำไปถึงได้เข้ำไปจับแขนลุงลำกให้มำคุยกันดีๆ  
อีกที

“เรื่องใหญ่แล้วลุง”
“อะไร” ลุงท�ำหน้ำซีเรียสตำม
ผมท�ำหน้ำจะร้องไห้อีก
“ผมเป็นโอเมก้ำจริงๆ”
ลุงขมวดคิ้ว คงอยำกพูดว่ำก็รู้อยู่แล้ว
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ผมเม้มปำกแน่น น�้ำตำร่วงเผำะ ช็อกที่ตัวเองเป็นโอเมก้ำ 
และกลัวโดนต�ำรวจจับข้อหำข่มขืนด้วย

“เดี๋ยวๆ เอ็งจะร้องไห้ท�ำไม เกิดอะไรขึ้น”
“ก็เมื่อวำน...”
“เอ็ง...” ยังไม่ทันได้เล่ำ ลุงก็สวนขึ้นมำก่อน มองคอผมตำโต 

“เอ็งโดนตีตรำไปแล้วเรอะ!”
ผมตะปบล�ำคอตัวเองทันที
“ผมไม่ได้ตั้งใจนะลุง เมื่อวำนผมไปรำยงำนตัว อยู่ๆ ก็รู้สึก

ครั่นเนื้อครั่นตัว ตัวก็ร้อนๆ เหมือนจะเป็นไข้ หลังจำกนั้นก็ได้กลิ่น
หอมๆ ลอยมำตำมลม กลิ่นมันหอมมำกจนผมอดใจไม่ไหว เดินหำ
ที่มำของกลิ่น จนไปเห็นผู้ชำยคนหนึ่งเข้ำ...”

“มันปล�้ำเอ็งเรอะ!”
ผมน�้ำตำไหลพรำก
“ใช่ที่ไหนเล่ำ ผมปล�้ำเขำต่ำงหำก นี่ยังกลัวๆ ว่ำเขำจะแจ้ง

ต�ำรวจจบัอยูเ่ลย เขำพำผมกลับบ้ำนเขำ แต่ผมกลวัถึงได้หนีกลบัมำ
ก่อน”

“ท�ำไมไม่อยูค่ยุกบัเขำดีๆ  วะ มันอำจไม่ได้เลวร้ำยอย่ำงทีค่ดิ
ก็ได้”

“ไม่อะ ผมกลัว อีกอย่ำง... ผมเป็นผู้ชำยนะลุง เขำก็ผู้ชำย 
ก่อนหน้ำที่ผมจะปล�้ำเขำ ก็เห็นเขำก�ำลังจะมีอะไรกับผู้หญิง เอำไง
ดีลุง ผมลำออกไปเรียนที่อื่นดีไหม”

“ไม่ใช่ง่ำยๆ นะกว่ำจะสอบเข้ำได้ อย่ำเพิง่ตโีพยตพีำย ดูก่อน 
เผื่อเขำไม่เอำเรื่อง”

ผมพยักหน้ำ จำกนั้นก็อยู่ช่วยลุงดูร้ำน แต่เอำจริงไม่ได้ช่วย
อะไรเพรำะในหวัมแีต่ภำพพวกนัน้เตม็ไปหมด

ไม่คิดว่ำตัวเองจะขำดสติจนท�ำเรื่องแบบนั้นได้
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ผมหยดุอยู่บ้าน ไม่ขยับก้าวขาออกจากบ้านไปไหนมาไหน
แม้แต่ก้ำวเดียว ไม่ไปช่วยงำนลุงที่ร้ำนด้วย รับผิดชอบเรื่องขำย
ออนไลน์กับแพ็กของ เรียกบริกำรขนส่งสินค้ำมำรับที่บ้ำน ทำงนั้น
ก็เงียบไปเหมือนกัน ให้เดำเขำคงไม่รู้ว่ำผมเป็นใคร อำจไม่สนใจ 
ด้วยซ�้ำ

ระหว่ำงนัน้ผมหำข้อมูลเกีย่วกบัพีด่ำร์ฟ รูแ้ค่ว่ำเขำเป็นเดอืน
มหำ’ลัย สำวๆ ไม่ขำดมือ

ผมพ่นลมหำยใจแรง ทั้งสบำยใจและไม่สบำยใจ
สบำยใจเพรำะเขำคงไม่มำตำมตื๊ออะไรผมให้หนักใจ ดูจำก

รูปร่ำงหน้ำตำฐำนะแล้ว เขำคงไม่สนใจผู้ชำยหน้ำจืดๆ แบบผม
หรอก แต่ก็ไม่สบำยใจ เพรำะผมอำจท�ำให้เขำรู้สึกไม่ดีมำกขึ้นก็ได้

ผมไม่ควรหนมีำโดยไม่รบัผดิชอบอะไรเลยแบบน้ีจรงิๆ อย่ำง
น้อยก็น่ำจะหำวิธีชดเชยอะไรเหมำะๆ ให้แก่เขำบ้ำง

แต่ถ้ำท�ำ เขำจะหำว่ำผมตำมตื๊อเขำไหมนะ ผมคิดมำกจน 
ผมร่วงไปหลำยเส้น

กระทั่งเปิดเทอม วันนี้มีพิธีปฐมนิเทศด้วย เป็นวันแรก 
ทีผ่มจะได้สวมชดุนกัศกึษำ ผมต่ืนข้ึนมำอำบน�ำ้แต่งตวัพรมน�ำ้หอม
จนหอมฉุยไปสำมบ้ำนแปดบ้ำน เสื้อนักศึกษำตัวนี้ผมบรรจงรีดจน
เรียบกริบ พอแต่งตัวเสร็จ ผมยืนมองตัวเองในกระจก ส่องซ้ำย 
ส่องขวำ

ผมยิ้มใส่ตัวเองในกระจก
ใครวะ โคตรหล่อ
เดินลงไปข้ำงล่ำง ลุงชำลีเงยหน้ำมอง
“หล่อมำก” แกเดนิไปหยบิกล้องมำถ่ำยรปูเก็บควำมทรงจ�ำไว้

ทันที มนัเป็นกล้องโพลำรอยด์ ถ่ำยปุ๊บรปูกไ็หลออกมำป๊ับ ลงุสะบดั
สองสำมทีแล้วยื่นให้ดู
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“หล่อ” ผมชมตัวเอง
“จริง”
ถ้ำจะหำสมำชิกชมรมหลงหลำนเกินควำมเป็นจริง ลุงผมคง

เป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆ
ผมคนืรูปให้ลงุ ลงุหยบิปำกกำมำเขยีนวนัเดอืนปีทีถ่่ำยไว้บน

ที่ว่ำงๆ ใต้รูปพร้อมข้อควำม

‘วันแรกของการเป็นนักศึกษามหา’ลัย M ปีหนึ่งเฟรชชีหน้า
ใสๆ’

ครับ นี่คือข้อควำมที่ลุงผมเขียนลงไปทั้งหมดจริงๆ
ลงุชำลเีป็นคนเขยีนตวัหนงัสอืได้น่ำรกักุก๊กิก๊มำก เฟอร์นเิจอร์

บ้ำนเรำหลำยๆ ชิ้นที่มันออกมำดูสวยน่ำรักส่วนหน่ึงก็มำจำก
ลำยมือของลุงนี่แหละ

เสร็จแล้วลุงก็เดินเอำไปแปะตกแต่งในมุมหนึ่งของบ้ำน โดย
ใช้แม็กเนตยึดติด สวยเก๋ดึงดูดสำยตำเวลำมีแขกมำเที่ยวดี ถ้ำ 
ถ่ำยรูปลงเว็บไซต์ พวกนี้จะเป็นพรอปเสริมให้ลูกค้ำอยำกซื้อสินค้ำ 
เพิ่มด้วย

“รีบกินข้ำวไป เพื่อนจะมำรับใช่ไหม”
“ครับ ซัมเมอร์ เพื่อนใหม่ที่เคยเล่ำให้ฟังนั่นแหละ”
ลงุพยกัหน้ำเข้ำใจ เปิดเทอมวันแรก ผมไม่ต้องบกุป่ำฝ่ำดงไป

ขึน้รถเมล์เหมอืนคนอืน่ๆ เพรำะวนันีซ้มัเมอร์จะขบัรถมำรบัผมแทน
“จะมำรับกี่โมง”
“ไม่น่ำจะเกินครึ่งชั่วโมงนี้แหละ”
“โอเค งั้นรีบกินข้ำวเถอะ ลุงกินแล้วเรียบร้อย วันนี้นัดลูกค้ำ

ไว้แต่เช้ำ เขำจะมำรบัของก่อนไปท�ำงำน ลงุต้องไปร้ำนเรว็หน่อย ไป
เรียนวันแรกขอให้โชคดีนะ ได้เพื่อนใหม่ดีๆ ได้ครูบำอำจำรย์ดีๆ 
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สอน ถ้ำจะมีแฟนก็ขอให้เจอแฟนดีๆ เหมือนกัน”
ผมยกมือไหว้รับพรนั้น ยิ้มแหยกับพรข้อสุดท้ำย เพรำะ

ใบหน้ำของใครบำงคนลอยเด่นเข้ำมำในหัว
“ลุงไปละ”
ผมยกมือไหว้ลุงอีกรอบ ลุงหิ้วของเดินลิ่วๆ ออกจำกบ้ำนไป 

ผมรีบไปหำข้ำวกินก่อนเพื่อนจะแวะมำรับ บนโต๊ะมีกับข้ำวสอง
อย่ำงง่ำยๆ วำงเรียงกันอยู่พร้อมผลไม้ตำมฤดูกำลและนมสด (แม้
จะดื่มเท่ำไรตัวก็ไม่ยืดขึ้นอีกก็ตำม) ผมรีบกิน แล้วรีบล้ำงถ้วย 
ล้ำงจำน ปิดประตูล็อกบ้ำน เดินออกไปยืนรอเพื่อนอยู่นอกรั้ว

ผมส่งพิกัดให้ซัมเมอร์แล้ว บ้ำนผมเดินทำงมำง่ำยครับ
ไม่กีน่ำทกีเ็หน็รถป้ำยแดงคนัหนึง่วิง่เข้ำมำจอดน่ิงๆ ตรงหน้ำ 

แม้กระจกจะมืดจนมองไม่เห็นคนขับ แต่ผมเดำออกว่ำเป็นใคร
ผมตำวำว กวำดตำมองไปรอบๆ รถ โคตรเท่ ดไีซน์สวยเฉยีบ 

เหมำะกบันสิยัเพือ่นผมอยูห่รอก สกีส็วย แต่ท�ำไมต้องตดิสตกิเกอร์ 
‘ผมหล่อ’ สีชมพูที่กระจกหน้ำรถด้วยวะ

ผมเพิ่งนึกได้ ซัมเมอร์ชอบอะไรที่ออกจะชมพูๆ หน่อย
ขณะที่ผู้หญิงบำงคนชอบสีด�ำ น�้ำเงิน เทำ มำกกว่ำสีหวำนๆ
เพรำะงั้นผู้ชำยจะชอบสีชมพูก็ไม่แปลก อีกอย่ำง... นิสัย

ซัมเมอร์เป็นคนสดใสร่ำเริง มองโลกในแง่บวกด้วย จะชอบสีสัน 
สดใสๆ หรือหวำนๆ หน่อยก็ไม่แปลก

รถคันนี้ พี่วินเทอร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่ำพี่วิน พี่ชำยมันเป็นคน
ซื้อให้ เป็นของขวัญที่สอบเข้ำมหำ’ลัยได้ ตัวเลขบนป้ำยทะเบียน
เรียงกันอย่ำงสวย นี่ถ้ำป้ำสำลี่ที่ขำยส้มต�ำอยู่หน้ำปำกซอยเห็นเข้ำ 
คงต้องรีบจดแล้วเอำไปซื้อหวยแน่ๆ 

รำยนั้นเห็นใครขับรถป้ำยแดงมำซื้อส้มต�ำที่ร้ำนไม่ได้ เอำไป
ซื้อหวยหมด แต่ผมชอบป้ำแกนะ แกเป็นคนอำรมณ์ดี คิดอะไรใน
แง่บวกไปหมด เห็นบอกว่ำแกจะถูกหวยตั้งแต่เห็นลูกค้ำขับรถ 
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ป้ำยแดงมำซือ้ส้มต�ำร้ำนแกแล้ว เพรำะร้ำนส้มต�ำในละแวกน้ีมอีอก
เยอะแยะ แต่ลูกค้ำกลับเลือกมำร้ำนแก เป็นบุญของแก ได้ทั้งค่ำ
ส้มต�ำ และอำจจะได้มำกขึน้ในวนัหวยออกจำกเลขทะเบยีนรถลกูค้ำ
ด้วย

ผมกับลุงชำลีชอบไปกินส้มต�ำร้ำนป้ำสำลี่มำก แทบจะทุก 
สุดสัปดำห์ด้วยซ�้ำ

จริงๆ ป้ำสำลี่แกก็เมียงมองลุงผมอยู่เหมือนกันนะครับ เป็น
ม่ำยเหมอืนกนั เสยีแต่ลุงผมรกัม่ันแค่เมียทีต่ำยไปแล้วเพยีงคนเดยีว 
สำวเล็กสำวใหญ่แถวนี้ถึงได้อกหักไปตำมๆ กัน 

เพ่ือนผมลดกระจกรถลง โผล่หน้ำออกมำฉีกยิ้มแฉ่งจนโลก
สว่ำงไสวไปหมด

“ไงมึง รถกูสวยไหม”
ผมหัวเรำะ
“สวยมำก” ผมรบีเดนิอ้อมไปเปิดประตฝ่ัูงท่ีน่ังข้ำงคนขับ ก้ำว

ขึ้นไปนั่ง รัดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อย กวำดตำมองไปรอบๆ ภำยใน
ตัวรถอีกที

“โคตรสวยเลยว่ะ”
ซัมเมอร์ท�ำหน้ำภูมิใจ ฉีกยิ้มกว้ำงยิ่งกว่ำเดิม ใช้ยำสีฟันยี่ห้อ

อะไรวะ ฟันขำวจั๊วะ
“ยินดีด้วยนะเพื่อน มึงเป็นคนแรกที่ได้เจิมรถคันนี้ของกูเลย

นะ ขนำดพี่กูคนซื้อให้ยังไม่มีโอกำสได้นั่งเลย นี่ถ้ำมันรู้ว่ำมึงได้นั่ง
ก่อน คงงอนกูฉิบหำย”

บำงทีผมก็สงสัยนะว่ำ ตกลงพี่วินเป็นแค่พี่ชำยหรือว่ำเป็น
แฟนมันกันแน่

“กูเพิ่งได้รถคันนี้มำเมื่อสำมวันก่อน ไปรับด้วยตัวเอง ขับไป
หัวหินมำแล้วหนึ่งรอบ โคตรนิ่ม” มันลูบๆ ไล้ๆ รถมันเอง “น้อง
หวำนลูกพ่อ”
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ผมแทบส�ำลักน�้ำลำยตัวเอง
“ท�ำไมตั้งชื่อนี้วะ”
“เพรำะมันน่ำรักสิวะ ฟังให้มันน่ำรัก ก็ก่อนที่กูจะไปรับรถ กู

ฝันว่ำมีเด็กผู้หญิงชื่อน�้ำหวำนมำยืนบิดซ้ำยบิดขวำเรียกกูว่ำปะป๊ำ 
ในฝันกูบิดแก้มน้องไปทีด้วยควำมเอ็นดู แล้วก็ตื่น พอกูไปรับรถ กู
รู้สึกเอ็นดูรถกูเหมือนเด็กน้อยในฝันจริงๆ กูเลยตั้งชื่อรถกูว่ำน้อง 
น�้ำหวำน เรียกสั้นๆ ว่ำหวำน ยังไงก็เอ็นดูๆ รถกูหน่อยละกัน เปิด
ปิดเบำๆ หน่อย เดี๋ยวลูกกูช�้ำ”

ผมหวัเรำะ พยกัหน้ำเออออ พอจะเข้ำใจอยู่หรอก เพรำะพ่อ
ผมก็เรียกรถบ้ำนเรำว่ำพี่เข้มเหมือนกัน ตอนขำยผมกับลุงท�ำใจ
ล�ำบำกมำก แต่เพื่อปำกท้องและภำระระยะยำว เรำถึงได้ตัดใจ ไว้
มีเงินเยอะๆ ค่อยไปหำซื้อคันใหม่ก็ได้

ซัมเมอร์รีบอธิบำยว่ำภำยในรถมีข้อดีและฟังก์ชันอะไร
พเิศษๆ บ้ำง พรเีซนต์จนผมคดิว่ำมนัอำจเป็นพนกังำนขำยปลอมตวั
มำกไ็ด้ จนถ้ำตอนนีผ้มมเีงนิตดิตวัสกัแสน ผมจะรบีดำวน์มำขบัทนัที

หลังพล่ำมจนผมแทบจะรู้หมดแล้วว่ำนอตล้อของมันแน่น
หนำขนำดไหน ซมัเมอร์ถงึได้ค่อยๆ ขบัเคลือ่นรถออกจำกหน้ำบ้ำน
ผมไป

“บ้ำนน่ำรักดี” ซัมเมอร์ชม
“อือ ฝีมือลุงกูเอง แกเป็นช่ำงเฟอร์นิเจอร์ดีไอวำย มีร้ำนอยู่

หน้ำปำกซอยนี่เอง มีโอกำสจะพำไปดู” แต่ร้ำนเรำต้องเลี้ยวไปทำง
ขวำ ในขณะที่ผมกับซัมเมอร์ต้องเลี้ยวซ้ำยเพื่อไปมหำ’ลัย ไม่งั้น 
จะให้เพื่อนดูหน้ำร้ำนสักหน่อย

“ดีเลย เผื่อได้อะไรไปฝำกพี่กู มันอุตส่ำห์ซื้อรถให้ทั้งคัน”
“คุ้มกันไหม เฟอร์นิเจอร์ลุงกูชิ้นหนึ่งรำคำแพงสุดแค่เก้ำพัน

นิดๆ เอง”
“คุ้ม!” มันยืนยันหนักแน่น “อย่ำงพี่กู ให้ปำกกำด้ำมหนึ่ง 
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ก็พอแล้ว”
ผมหัวเรำะร่วน
“ว่ำแต่ ไปท�ำอะไรมำวะ ไม่เจอกันแค่สำมสี่สัปดำห์ ท�ำไมกู

รู้สึกว่ำมึงดูหล่อขึ้น ออร่ำโคตรเปล่งปลั่ง ดูบริ๊งๆ ยังไงพิกล”
“ไม่ให้บริง๊ได้ไง วนัๆ เอำแต่กนิแล้วกน็อน อกีอย่ำง... เจอกัน

ครั้งที่แล้ว กูมีเรื่องเครียดๆ ได้นอนไม่ถึงสองชั่วโมง ถึงได้แพนดำ
ไปมหำ’ลัย ช่วงนี้นอนเต็มที่ ขนจะขึ้นทั้งตัวอยู่แล้ว”

มันหัวเรำะร่วน
“ถ้ำกินเยอะนอนเยอะแล้วหน้ำใสกิ๊กแบบนี้ กูจะรีบกลับไป

นอนบ้ำง”
“ระวังจะใสมำกไปจนขึ้นเขียงได้แล้วกัน”
ซัมเมอร์หัวเรำะเสียงดังยิ่งกว่ำเดิม
“จริง”
ซัมเมอร์ขับรถนิ่มมำก ผมนั่งไป ใจก็ภำวนำขออย่ำให้เจอพี่

ดำร์ฟ หรือถ้ำบังเอิญเจอก็ขอให้พี่เขำจ�ำผมไม่ได้
ผ่ำนมำนำนเกือบเดือนขนำดนี้ ผมว่ำพี่เขำอำจลืมหน้ำผม 

ไปแล้วกไ็ด้ และคงไม่รูด้้วยว่ำผมเป็นใคร ไม่งัน้คงแจ้งต�ำรวจจับแล้ว
แต่ผมก็เซฟๆ ตัวเองไว้ ด้วยกำรจงใจไว้ผมให้ยำวขึ้น ไม่ตัด

ก่อนเปิดเรียนอย่ำงทีเ่คยท�ำ ปล่อยให้มนัยำวปิดหน้ำผำกสไตล์หนุม่
เกำหลี จนลุงทักว่ำท�ำไมไม่ตัดผม ปล่อยให้มันยำวจนปรกหน้ำ 
ปรกตำหมดแล้ว

แกคงไม่ชิน เพรำะผมตัดผมสั้นสไตล์นักเรียนถูกระเบียบมำ
ตลอด

ปล่อยไปก่อน พีด่ำร์ฟจะได้จ�ำผมไม่ได้ ทีเ่หลอืกต้็องพยำยำม
หลบเลี่ยงให้ได้มำกที่สุด

แต่ถ้ำต้องท�ำกิจกรรมร่วมกันทั้งคณะหรือรับน้อง ก็มีสิทธิ ์
ที่จะเจอกันสูงเหมือนกันนะ
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“โดดรับน้องกันไหม” ผมหันไปชวนเพื่อน
“ไม่!” ซัมเมอร์ปฏิเสธเสียงแข็งทันที หันมำท�ำหน้ำจริงจังใส่ 

“รบัน้องคณะวศิวะมหำ’ลยัเรำคอืกจิกรรมหลกัๆ ท่ีต้องเข้ำร่วมมำก
ที่สุดเลยนะ ห้ำมโดด ห้ำมลำ ห้ำมตำย ห้ำมสำย ห้ำมขำดโดย 
เด็ดขำด”

ผมมองสีหน้ำจริงจังของเพื่อนอึ้งๆ
“มันเป็นกิจกรรมที่กูรอคอยมำกที่สุดเลยนะ ควำมล�ำบำก 

ที่น่ำจดจ�ำ” มันท�ำหน้ำเพ้อใส่
ผมไม่ได้กลัวควำมล�ำบำก เพรำะท�ำใจกับกำรรับน้องของ

คณะนี้มำนำนแล้ว แต่กลัวเจอพี่ดำร์ฟต่ำงหำก
“เอ่อ... พี่ดำร์ฟเขำจะมำว้ำกด้วยไหม”
ซัมเมอร์มองผมงงๆ
“ท�ำไมวะ หรือว่ำหลงพี่เขำเหมือนกูเข้ำแล้ว แต่เสียใจด้วย  

พี่เขำไม่เข้ำว้ำกว่ะ”
ผมพ่นลมหำยใจโล่งอกเบำๆ งำนนีห้ลบได้เป็นหลบ เลีย่งได้

เป็นเลี่ยงไปก่อนละกัน

พอหาทีจ่อดรถได้ ผมกลายร่างเป็นกระต่ายตืน่ตมู เหลยีว
ซ้ำยแลขวำ

“ไม่ต้องต่ืนเต้นน่ำ” ซัมเมอร์เข้ำใจอำกำรลุกลี้ลุกลนของผม
เป็นอย่ำงอืน่ไป แต่ดแีล้วละ เพรำะผมไม่อยำกให้เพ่ือนรูพ้ฤตกิรรม
แย่ๆ ที่ผมท�ำไปเหมือนกัน

ผมยิม้แหยให้เพือ่น พำกนัตรงไปยงัจุดทีเ่ขำจะเข้ำปฐมนิเทศ
กนั ปฐมนเิทศรวมทัง้มหำ’ลยั คนเยอะมำกให้ตำย เรำไปลงทะเบยีน
กันก่อน หลังจำกนั้นก็หำที่นั่ง ผมกับซัมเมอร์เกำะติดกันเป็นตังเม 
มันไปไหน ผมไปด้วย

ตอนนี้ผมมีหลำกหลำยควำมรู้สึก ทั้งตื่นเต้นกับกำรได้เป็น
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นักศึกษำใหม่ และตื่นเต้นเพรำะจะได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ด้วย ซึ่ง
เพื่อนๆ เหล่ำนี้จะมำเป็นรำกฐำนอนำคตของผมได้ส่วนหนึ่ง

ลงุผมบอกว่ำถ้ำเจอเพือ่นด ีชวีติเรำจะดไีปจนตำย แต่ถ้ำเจอ
เพื่อนแย่ ชีวิตเรำจะล่มก่อนได้เดินไปจนถึงปลำยทำง หรือพบเจอ
อุปสรรคที่ไม่ควรพบเจอ

ผมยังไม่รู้เลยว่ำในบรรดำเพื่อนๆ นักศึกษำใหม่เหล่ำนี้ จะมี
ใครมำเป็นเพื่อนของผมอีกบ้ำงนอกจำกซัมเมอร์ ตอนนี้สีหน้ำของ
แต่ละคนดูตื่นเต้น ตื่นตำตื่นใจไม่แพ้ผมกับซัมเมอร์

และควำมรู้สึกสุดท้ำยของผมคือหวำดกลัว กลัวว่ำพี่ดำร์ฟ 
จะโผล่มำเห็นผม แล้วประจำนผมต่อหน้ำธำรก�ำนัลว่ำผมปล�้ำพี่เขำ 
พร้อมลำกต�ำรวจมำจับผมเข้ำตะรำง

แต่วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ พวกพี่ปีสี่คงไม่ได้มำ
ด้วย พอคิดได้แบบนี้ ผมถึงค่อยเบำใจ ร่วมฟังคนบนเวทีพล่ำม 
สัปหงกไปก็หลำยรอบ ซัมเมอร์ถึงขั้นกรนเลยครับ

ผมต้องเตะสะกิดมันไปหลำยรอบ ตอนเที่ยงไม่ได้ลุกออกไป
ไหนหรอกนะครบั เขำแจกข้ำวแจกน�ำ้ให้กนิ ให้พกัเบรกทกัทำยเพือ่น
ใหม่กันได้ไม่กี่นำทีเขำก็พำกันพล่ำมต่อ กระทั่งสี่โมงเย็นถึงได้เลิก

ผมพรลูมหำยใจออกมำหมดปอดเมือ่ทกุอย่ำงผ่ำนพ้นไปด้วย
ดี ไม่เห็นแม้แต่ปลำยเส้นผมของพี่ดำร์ฟ

ตอนแรกคิดว่ำจะจบกันแค่นี้ เพรำะเขำสั่งให้นักศึกษำแยก
ย้ำยกันกลับบ้ำนได้ แต่ดันได้ยินเสียงประกำศผ่ำนไมค์เรียกรวมพล
เฉพำะเด็กใหม่ของคณะวิศวะเท่ำนั้น

“มำละเว้ย”
“อะไร” ผมถำมงงๆ งงด้วยว่ำจะมำเรียกรวมพลท�ำไมเฉพำะ

คณะของเรำแบบนี้
“มึงไม่รู้รึไงว่ำคณะวิศวะเรำรับน้องก่อนใครเพ่ือน ท้ังยังรับ

นำนกว่ำใครด้วย เรียกรวมพลแบบนี้เพื่อเริ่มว้ำกไง”
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ผมอ้ำปำกค้ำง เอำกันตั้งแต่วันแรกเลยเหรอ
“บำงคณะเขำไม่มีรับน้อง แค่ประชุมเชียร์ บำงคณะเรียกไป

แลกเบอร์โทร. กันก็เสร็จแล้ว มีแค่คณะเรำนี่แหละที่กำรรับน้อง 
ขึ้นชื่อที่สุด โหด หิน และนำน”

ผมกลืนน�้ำลำยลงคอดังเอื๊อก คนอื่นทยอยกันกลับบ้ำน แต่
พวกผมรู้สึกรำวกับถูกต้อนเข้ำไปในอวยเหมือนลูกหมูตัวน้อยๆ ฝูง
หนึ่ง มีพ่ีผู้หญิงอีกกลุ่มพำกันเดินเข้ำมำพร้อมป้ำยห้อยคอและ
ปำกกำเมจกิคนละด้ำม กระดำษยงัเป็นกระดำษว่ำงๆ ขนำดประมำณ
สองคูณสี่นิ้ว เดินมำถำมแต่ละคนว่ำชื่อเล่นอะไรกันบ้ำง แล้วจด 
ลงไปให้พวกเรำแขวนคอ

จนครบนั่นแหละ พวกพี่สำวเหล่ำนั้นถึงได้พำกันอันตรธำน
ไป แล้วมีคนกลุ่มใหม่เดินเข้ำมำแทนที่ เป็นผู้ชำยทั้งหมด สวมเสื้อ
ชอปกันทุกคน สีหน้ำท่ำทำงดูดุดัน เป็นนักศึกษำแท้ๆ แต่ดันไว้
หนวดไว้เครำดโูหดเข้ำไปอกี ท�ำเอำเหล่ำลกูหมตูวัน้อยๆ อย่ำงพวก
ผมพำกันตัวส่ันงันงกไปหมด ทั้งที่พวกพี่เขำยังไม่ได้พูดอะไรกัน 
สักค�ำเลยนะ

พอพวกพี่เขำเปิดปำก พวกผมก็พำกันสะดุ้งโหยงยกกลุ่ม 
แม้แต่ซมัเมอร์ทีเ่ตรยีมตวัเตรยีมใจมำเป็นอย่ำงดียังพลอยขวญัหำย
ไปด้วย

ปีหนึ่งจะยังไม่ได้สวมเส้ือชอปกันง่ำยๆ หรอกนะครับ ต้อง
ท�ำกจิกรรมต่ำงๆ ให้ผ่ำนเกณฑ์ก่อนถงึจะได้ และจะต้องเหน็ดเหน่ือย
ล�ำบำกกันไปอีกหลำยเดือนกว่ำจะได้เกียร์มำไว้ในครอบครอง

ผมมองพวกพี่ๆ ตรงหน้ำด้วยควำมตื่นเต้นผสมหวำดกลัว 
ก่อนตำโตเพรำะคนสุดท้ำยที่ค่อยๆ เยื้องย่ำงมำยืนอยู่ในแถวของ
พวกพี่ว้ำกคือ...

พี่ดำร์ฟ...
เขำเป็นเพียงคนเดียวที่ใบหน้ำยังคงหล่อเหลำเกล้ียงเกลำ 
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ไม่มีหนวดไม่มีเครำ แต่กลับสร้ำงควำมกดดันให้แก่ทุกคนในที่นี้ได้
มำกกว่ำพี่ว้ำกทุกคนรวมกันซะอีก

พอได้สติ ผมรีบขยับให้คนแถวหน้ำช่วยบังตัวไว้ ก้มหน้ำให้
มำกที่สุดด้วย

“ไหนมึงบอกว่ำพี่ดำร์ฟไม่มำว้ำกไง”
“กท็กุปีไม่มำไง ปีนีม้ำได้ไงกไ็ม่รู ้สงสยัดวงกดู ีมำยไอดอล~~” 

ซัมเมอร์ท�ำท่ำเพ้อใส่พี่ดำร์ฟ
ผมชักรู้สึกว่ำตัวเองมีเพื่อนผิดก็ตอนนี้แหละ ไม่คิดว่ำเพื่อน

ผมจะคลั่งไคล้พี่ดำร์ฟขนำดนี้
พ่ีดำร์ฟกวำดตำมองไปรอบๆ ผมรบีก้มหลบให้มำกทีส่ดุ ก่อน

เงยหน้ำอีกทีเพรำะพี่ว้ำกตะโกนส่ัง ดีที่พอเงยหน้ำขึ้นพ่ีดำร์ฟก็ 
ไม่อยู่แล้ว ผมมองหำไปรอบๆ

แต่ไม่เห็น...
หรือว่ำพี่ดำร์ฟจะไม่ได้มำว้ำกอย่ำงที่ซัมเมอร์บอกไว้จริงๆ 

ผมพ่นลมหำยใจโล่งอกออกมำแรงๆ ต้ังอกต้ังใจท�ำตำมค�ำสั่งของ
รุ่นพี่ต่อ

สิ่งแรกที่พวกพี่เขำท�ำคือกำรแนะน�ำตัวครับ เริ่มจำกตัวของ
พวกพี่ว้ำกเอง มิหน�ำซ�้ำยังบังคับให้พวกเรำพยำยำมจดจ�ำชื่อของ 
พี่ว้ำกแต่ละคนให้ได้ในเวลำอันรวดเร็วอีกต่ำงหำก ผมรัวท่องอยู่ 
ในหัว

เวลำที่เรำลนลำน อะไรที่ควรจ�ำกลับไม่จ�ำ ผมจ�ำชื่อใครแทบ
ไม่ได้เลย ดีท่ีพวกพีเ่ขำไม่ได้มำสัง่ให้พวกเรำออกไปทดลองเรยีกชือ่
ดู ไม่งั้นผมคงเป็นคนแรกที่ปล่อยไก่จ�ำชื่อใครไม่ได้เลยแน่ๆ

เอ่อ... ยกเว้นพี่ดำร์ฟคนเดียวเท่ำนั้น
หลังจำกนั้นก็ให้พวกเรำเหล่ำลูกหมูตัวน้อยๆ แนะน�ำตัวเอง 

แต่แนะน�ำแบบธรรมดำโลกคงไม่จ�ำ พี่เขำให้พวกเรำตะโกนแนะน�ำ
ตัวกันจนสุดเสียง ใครเสียงเบำไปเขำจะให้ตะโกนซ�้ำๆ อยู่อย่ำงนั้น
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จนคอแหบคอแห้ง ผูช้ำยน่ะไม่เท่ำไร แต่ผูห้ญิงเสยีงเบำ ถึงงัน้ก็ไม่มี
ใครคิดยอมแพ้

ผู้หญงิคนไหนจะมำเรยีนคณะวศิวะต้องอดึ ถกึ และทนนะครบั 
เพรำะพวกพี่ๆ เขำไม่ปรำนีจริงๆ ตะโกนแก้กันอยู่หลำยครั้งถึงได้
ผ่ำน ท�ำเอำพวกลูกหมูที่เหลือพำกันลุ้นเอำใจช่วยใหญ่

กระทั่งมำถึงคิวซัมเมอร์ มันดีดตัวลุกยืนทันที สูดลมหำยใจ
เข้ำปอดลึก ตะโกนก้อง

“ซัมเมอร์ครับ!” เทกเดียวผ่ำน เสียงดังมำกจนแก้วหูผมส่ัน
สะเทือน

มึงโชว์พลังมำซะขนำดนั้น ถ้ำกูตะโกนเบำกว่ำจะโดนรุ่นพี่สั่ง
แก้ไหม

ผมดีดตัวลุกยืนต่อจำกเพื่อนทันที สูดลมหำยใจเข้ำปอดลึก 
โกยเอำพละก�ำลงัทัง้หมดทีม่ตีะโกนบอกชือ่ตวัเองดงัก้องฟ้ำเหมอืน
กัน

“ฤดูหนำวครับ!” แต่เสียงก็ยังเบำกว่ำซัมเมอร์อยู่ดี
“ชื่ออะไรนะ!”
“ฤดูหนำวครับ!”
“นี่มันฤดูฝนนะคุณ จะมำบอกว่ำฤดูหนำวได้ยังไงกัน”
ผมหน้ำเหวอ ไม่รู้ว่ำพี่เขำแซวหรือประชด หรือก�ำลังกวน

ประสำทผมอยู่กันแน่ ผมรีบรวบรวมพลังตะโกนกลับ
“ผมชื่อนำยฤดูหนำว นำมสกุลอรุณสว่ำงครับ เกิดเดือน

กุมภำพันธ์ พ่อเลยให้ชื่อนี้มำครับ!” ผมตอบอย่ำงฉะฉำน
อย่ำเหนียม อย่ำอำย เพรำะถ้ำยิ่งเหนียมยิ่งอำย รุ่นพี่จะยิ่ง

อยำกแกล้ง
ต้องใจกล้ำๆ หน่อย แต่อย่ำให้ถึงกับลำมปำมรุ่นพี่ แบบนี้

ก�ำลังน่ำรักน่ำให้อภัย
“ดีมำก คุณฤดูหนำว ออกมำข้ำงนอกครับ”
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อ้ำว ไหงงั้นวะ ผมคิดว่ำผมตอบไม่กวนตีนรุ่นพี่แล้วนะ ผม
รีบวิ่งออกไปตำมสั่ง ท�ำตัวมีระเบียบ รุ่นพี่จะได้ไม่หมั่นไส้

“เพรำะอะไรถึงอยำกมำเรียนคณะวิศวะ”
“ผมชอบสำขำนี้ครับ จบไปได้ท�ำงำนตรงกับที่ต้องกำร”
“แล้วท�ำไมต้องเลือกมหำ’ลัย M”
“เป็นมหำ’ลัยใกล้บ้ำนที่สุดแล้วครับ!” ผมตอบตำมจริง
ทุกคนปรบมือ
“ดีมำก คณุเป็นเดก็ด ีผมให้รำงวลัคณุด้วยกำรไปวิง่รอบสนำม

ห้ำรอบ”
“เดี๋ยวนะ!” ผมรีบท้วงทันที
“มีปัญหำเหรอครับ งั้นเพิ่มอีกสองรอบ”
“ครับๆ ได้ครับ” ผมไม่เถียงอีก รุ่นพี่ว่ำไง ผมว่ำตำม ขึ้นชื่อ

ว่ำกำรว้ำก มันก็มักจะเจออะไรคล้ำยๆ กรณีนี้อยู่แล้ว
“ใครอยำกช่วยเพือ่น ผมจะได้ลดจ�ำนวนลง หนึง่คนหนึง่รอบ”
“ผมครับ!” ซัมเมอร์รีบยกมือทันที
ผมโคตรซึง้ใจ แก้ใหม่ทีบ่อกว่ำคดิผดิทีม่มีนัเป็นเพ่ือนนะครบั 

เพื่อนดีขนำดนี้หำได้ที่ไหนอีก
“ดี! คุณวิ่งหกรอบ เพื่อนวิ่งหนึ่งรอบ ปฏิบัติ!”
ผมกับซัมเมอร์พำกันวิ่งตำมสั่งทันที
“มีใครอยำกช่วยเพื่อนอีกบ้ำง” พี่ว้ำกตะโกนถำม 
ผมกับซัมเมอร์หันกลับไปมอง มีอีกสองสำมคนลุกยืน ซึ่งก็

เป็นคนที่นั่งอยู่รอบๆ ตัวผมนั่นแหละครับ เรำรู้จักกันผ่ำนป้ำยชื่อ
เท่ำนั้น ยังไม่มีโอกำสได้ทักทำยกันสักค�ำ

หันไปมองอีกที มีคนมำวิ่งด้วยรวมกับผมเป็นเจ็ดคนพอดี 
หมำยควำมว่ำเพื่อนผมได้วิ่งแค่รอบเดียวเท่ำนั้น

ผมกับซัมเมอร์ชะลอควำมเร็วลงอย่ำงรู้ใจกัน ไปสมทบกับ 
คนอื่นๆ ที่เหลือ จนกลำยเป็นวิ่งกันเป็นกลุ่มก้อน
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“ขอบใจมำก เพื่อนๆ กูฤดูหนำวนะ นี่ซัมเมอร์” ผมแนะน�ำ
ตัวกับเพื่อนๆ อีกรอบด้วยเสียงปนหอบ

แต่ละคนรีบแนะน�ำตัวทันทีแม้จะมีชื่อแขวนอยู่บนคอทุกคน
ก็ตำม มีมันม่วง (เพิ่งเคยได้ยินคนชื่อมันม่วงก็ครั้งนี้แหละ (- - ;) 
ท็อฟฟี่ คอปเตอร์ จี ไทด์ ดีที่มีพวกนี้มำช่วย เพรำะสนำมกว้ำงมำก 
ให้ผมวิ่งคนเดียวผมว่ำสองรอบก็คงจะหอบแดกจนหำยใจหำยคอ
ไม่ทันตำยคำสนำมนี้แน่ๆ

พอครบรอบพวกเรำรีบพำกันย้อนกลับไปนั่งที่เดิมทันที
ในระหว่ำงทีพ่วกเรำวิง่กนั คนทีเ่หลอืกไ็ม่ได้นัง่สบำยๆ รอชม

ควำมล�ำบำกของพวกผมนะครบั โดนสัง่ให้ท�ำนู่นท�ำน่ีไปไม่หยุด พอ
พวกเรำไปสมทบก็ต้องท�ำเหมือนคนอื่นๆ แต่ได้รับค�ำชมว่ำมีใจ 
เสียสละและสำมัคคีกันดีมำก

กจิกรรมทีท่�ำส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมทีต้่องท�ำตำมค�ำสัง่ เหมอืน
กิจกรรมสันทนำกำรบวกกับกำรฝึกทหำร ต้องใช้แรง ควำมอดทน 
และกล่องเสียงค่อนข้ำงเยอะ แหกปำกไปสิ คอแทบแตก

กระทั่งพวกรุ่นพี่สั่งเลิก... เหนื่อยมำก ร้อนมำกด้วย น่ีแค่ 
วนัแรกนะ เรำยงัต้องเผชญิเรือ่งนีก้นัไปอกีเป็นเดอืนเลย ดไีม่ดตีลอด
ทั้งปีด้วย ถ้ำยังท�ำได้ไม่ตรงกับที่รุ่นพี่ต้องกำร

“จริงๆ อยำกชวนไปหำอะไรกินกันต่อนะ แต่กูไม่ไหวแล้ว 
ขอตัวกลับก่อนนะ เจอกันพรุ่งนี้” ไทด์โบกมือลำ 

เพื่อนคนอื่นๆ มีสภำพไม่ต่ำงกัน จนเหลือแค่ผมกับซัมเมอร์
สองคน

“กลับกันเลยไหม หรือจะไปหำอะไรกินกันก่อน”
“หิวแล้วเหมือนกัน งั้น...” ยังไม่ทันที่ผมจะพูดจบ ซัมเมอร ์

ก็อ้ำปำก มองไปทำงด้ำนหลังของผมตำค้ำง 
ผมรีบหันไปมองตำมทันที ก่อนอ้ำปำกค้ำงตำมเพื่อนไป 

ติดๆ
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เพรำะตอนนี้คนที่ผมไม่อยำกเจอหน้ำมำกที่สุด ก�ำลังเดิน 
ท�ำหน้ำนิ่งๆ เข้ำมำหำแล้ว

พี่ดำร์ฟ!
มึงไม่รอดแน่ๆ ฤดูหนำว!


