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บทนำ�
เคยมีคนบอกว่า Nobody is perfect…
เรารู้ว่าโลกเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบ
อย่างน้อยก็ต้องมีข้อเสียบางข้อที่เป็นเหมือนจุดสีด�ำบนกระดาษขาว
แต่ถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริง
คนเราก็ยังคงพยายามท�ำตัวเองให้ใกล้เคียงกับค�ำนี้เรื่อยๆ อยู่ดี
สายฝนที่โปรยปรายลงมากะทันหันตกกระทบพื้นคอนกรีตเบื้องหน้า
ท�ำให้ผมที่ยืนห่างออกไปไม่กี่ก้าวต้องก้มมองดูหยดน�้ำที่กระเซ็นใส่รองเท้า
ผ้าใบราคาแพงของตัวเองอยู่ครู่หนึ่ง ไม่นานเท้าทั้งสองก็ถอยไปด้านหลังโดย
อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงเม็ดฝน ก่อนที่จะเปียกชื้นไปมากกว่านี้
ผมล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกง หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเป็นรอบ
ทีส่ ามนับตัง้ แต่มายืนอยูต่ รงใต้ถนุ คณะ หน้าจอถูกตัง้ เป็นรูปของตัวเอง ดวงตา
สีน�้ำตาลเข้มที่หลายคนมักบอกว่ามีเสน่ห์นักหนาเป็นจุดเด่นที่สุดบนใบหน้า
ยิ่งเมื่อเห็นจมูกและริมฝีปากได้รูปประกอบกันแล้ว มันก็คือใบหน้าของคนที่
ดูดีคนหนึ่งเลยทีเดียว
หลายคนบอกว่านี่คือใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็อย่างที่รู้กันดี โลกนี้
ยังมีคนอีกเป็นล้านคนที่หน้าตาดีและพิเศษกว่าผมอีกมากมาย
"เฮ้ยวินท์ มานั่งด้วยกันดิวะ" เสียงของใครคนหนึ่งร้องเรียก ผมเลย
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หันกลับไปมองยังต้นเสียง ก่อนจะพบว่ากลุม่ เพือ่ นก�ำลังนัง่ พูดคุยกันอยูท่ โี่ ต๊ะไม้
ตัวยาวไม่ห่างจากจุดที่ผมยืนอยู่มากนัก
"ไม่ดีกว่าว่ะ เดี๋ยวภาคมันก็มารับกูแล้ว"
ใครคนนั้นคงก�ำลังเดินทางมา...
"ฝนตกหนักขนาดนี้คงอีกนานแหละ คณะมันห่างจากตึกเราฉิบหาย
มานั่งนี่มา"
"..."
"ไอ้วนิ ท์!" ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนหมุนเท้าเดินตรงดิง่ ไปหาเพือ่ น
ที่คะยั้นคะยอให้นั่งด้วยกันถึงสองรอบ
"นั่งเลยเพื่อน ก�ำลังคุยกันมันส์"
"เออๆ" ผมนั่งอยู่ท่ามกลางเสียงเจื้อยแจ้วของเพื่อนและนิสิตคนอื่น
ทีอ่ ยูร่ ายรอบ เสียงเหล่านีด้ งั จนกลบเสียงฝนทีต่ กลงมาไม่ขาดสาย เดาว่าแต่ละคน
คงมีเรื่องพูดคุยจนออกรสออกชาติเยอะแยะไปหมด
"แล้วนี่ไอ้เนมไปไหน" หนึ่งในกลุ่มเพื่อนถามขึ้น
"แม่งกลับไปละ"
"รีบจังวะ ไปติดสาวที่ไหนอีกเนี่ย"
"จะไปรู้มันเหรอ"
"ปรามเพื่อนบ้างนะครับภวินท์"
วินท์เป็นชื่อเล่นของผม บางครั้งเพื่อนร่วมคลาสก็มักจะเรียกว่า 'ภวินท์'
ซึ่งเป็นชื่อจริง ผมเป็นนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปีสอง เหตุผลที่สอบเข้า
คณะนี้เพราะเป็นความฝันในวัยเด็ก และหลังจากสอบเข้ามาเรียนได้ ผมก็มี
เพื่อนร่วมคณะที่ทั้งสนิทและไม่สนิทอีกมากมาย
ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่คนหยิ่ง ไม่ใช่คนโลกส่วนตัวสูง เป็นเหมือน
เด็กมหา'ลัยทั่วไปที่ใช้ชีวิตเที่ยว เล่น สังสรรค์ และมีความรักไม่แตกต่างจาก
คนอืน่ เพียงแต่...ภาพลักษณ์สขุ มุ เยือกเย็นทีค่ นมักเห็นจากภายนอกต่างหาก
ที่ท�ำให้ใครต่อใครต่างเกรงอกเกรงใจมากกว่าปกติ
"แล้วนี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่วะ" ในเมื่อคนที่รอยังมาไม่ถึง ผมก็จ�ำต้อง
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หาเรื่องพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแก้เหงาแทน
"ก็มี่ดิ แม่งแพลนจะไปเที่ยว'เมกาปิดเทอมนี้ แต่มันกลัวท�ำวีซ่าไม่ผ่าน
มึงมีอะไรแนะน�ำมันมัย้ " ค�ำถามนีส้ ง่ ผลให้ผมกลอกตาไปมาสองสามรอบ ในหัว
ก็พยายามคิดหาค�ำตอบที่ดีที่สุดไปด้วย
"มีเอเจนซี่ดีๆ พาไปท�ำก็โอเคแล้ว"
"หลักฐานอ่ะ ต้องเตรียมเยอะมั้ย เขาดูอะไรบ้างวะ ไม่มั่นใจเลย"
"เดี๋ยวกูแนะน�ำเอเจนซี่ให้ เขาจะบอกเองว่าต้องใช้อะไรบ้าง"
"ขอบใจนะภวินท์ มึงนี่น่ารักที่สุด" ผู้หญิงหน้าตาสะสวยอย่างมี่ซบหน้า
ลงกับไหล่ของผมอย่างออดอ้อน เธอมักจะท�ำแบบนีป้ ระจ�ำ ซึง่ ผมก็ไม่เคยว่าอะไร
ก็...ดูตลกดี
เด็กเออาร์* ทุกคนค่อนข้างสนิทกันเพราะต้องช่วยเหลือเรือ่ งงานอยูต่ ลอด
ดังนัน้ การสร้างศัตรูไม่ใช่ทางออกทีด่ นี กั เพราะถ้าต้องการเรียนในสายนีท้ กี่ นิ เวลา
ยาวนานถึงห้าปีอย่างราบรืน่ เราก็ตอ้ งฉลาดในการผูกมิตรมากกว่าสร้างศัตรู
"อืม มีอะไรให้ช่วยก็บอก"
"ช่วยบอกหน่อยว่ากระเป๋า CK ทีม่ งึ สะพายวันก่อนรุน่ อะไร กูจะไปซือ้ ตาม"
"โคตรขี้ลอก" ผมพูดติดตลก
"มึงคือไอดอลของผู้ชายในเอกเลยนะเว้ย ถ้าไม่ติดว่ามีแฟนแล้วคนจีบ
ตรึม"
"มึงอย่าเว่อร์ไอ้มอส"
"อันนี้พูดจริง เพอร์เฟ็กต์จนกูอิจฉา"
"มองดีๆ กูไม่ได้ใกล้กับค�ำนี้เลยสักนิด"
"ใช่เหรอวะ ลูกคนมีตังค์ที่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร อยากได้อะไรก็ต้องได้
มีบ้าน มีรถ มีของใช้แพงๆ กินอาหารหรูๆ ได้เที่ยวต่างประเทศ แถมมีแฟน
หน้าตาดีอีก โว้ว! แค่นี้ก็พอแล้วมั้งชีวิต"
ค�ำยกยอมากมายถูกสาธยายออกมายืดยาวราวสองบรรทัดใหญ่ๆ
จนท�ำให้ผมอดยิ้มพร้อมกับส่ายหน้าไปมาไม่ได้
* สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture – AR)
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"มันไม่ขนาดนั้นหรอก" ผมพูดทั้งที่รู้สึกว่าปากของตัวเองยังคงยิ้มอยู่
อาจเป็นความภูมใิ จเล็กๆ ล่ะมัง้ ทีอ่ ย่างน้อยก็มายืนอยูใ่ นจุดทีใ่ ครหลายคน
อยากเป็น
"นั่นไง พ่อมึงมาละ" สิ้นค�ำพูดของเพื่อน ผมรีบหันกลับไปมองเจ้าของ
ร่างสูงอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเห็นว่าเจ้าตัวก�ำลังถือร่มสีด�ำเดินลุยฝนมาจาก
ด้านหน้าตึกด้วยการก้าวขาอย่างเป็นธรรมชาติ
ผมส่งยิ้มให้เขา ขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็ส่งยิ้มกลับมาให้เช่นกัน
"กูกลับก่อนนะ"
"เชิญเลยคร้าบไอ้ภวินท์" ท่ามกลางสายตาอิจฉาของใครหลายๆ คน
ผมรีบลุกจากม้านั่ง เดินตรงไปหาคนที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลนัก เรามักเป็นที่
จับตามองของคนหมู่มากเสมอ ซึ่งตอนนี้ผมก็ชินกับความรู้สึกนี้แล้ว
เพราะภาค...เป็นคนรักของผม
เราสองคนรักกัน แม้จะเป็นผู้ชายทั้งคู่ก็ตาม
แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยมีใครเอ่ยดูถูกให้ได้ยินเลยสักครั้ง เนื่องจากภาค
หรือ 'ทวิภาค' คือผูช้ ายทีเ่ ข้าใกล้กบั ค�ำว่าเพอร์เฟ็กต์ในอุดมคติของใครหลายๆ คน
ทัง้ รูปร่าง หน้าตา การศึกษา รวมถึงฐานะทีใ่ กล้เคียงกับผมมาก มันจึงไม่มขี อ้ กังขา
ใดๆ ที่คนอื่นจะมาโต้แย้งได้
"ฝนตกหนักขนาดนี้ เราไปหลบทีร่ า้ นอาหารก่อนมัย้ หิวหรือยัง" เสียงเข้ม
ถามความเห็น หลังจากเราทัง้ คูเ่ ดินฝ่าสายฝนมาทีล่ านจอดรถของคณะภายใต้
ร่มสีด�ำเพียงคันเดียว
"ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ไปเลยก็ได้"
"โอเค"
"จริงๆ ไม่ต้องรีบมารับก็ได้นะ ตัวเปียกหมด"
"ก็กลัววินท์จะรอนานไง"
"ไม่ได้ล�ำบากอะไรนี่ รู้ว่ายังไงก็ต้องมารับอยู่ดี"
"เป็นห่วง เข้าใจยัง"
"ครับๆ"
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ผมกับภาคเราคบกันมาหนึ่งปีแล้ว แต่ชีวิตประจ�ำวันของเราทั้งคู่ยังคง
เป็นเหมือนข้าวใหม่ปลามันเสมอ ภาคให้เกียรติผม เขายังคงเสมอต้นเสมอปลาย
มาโดยตลอดจนรู้สึกว่า...ผมนี่แหละคือคนที่โชคดีที่สุดในโลก
"ยิ้มอะไร ขึ้นรถเร็ว" คนที่ยืนอยู่อีกฟากฉุดให้ผมหลุดจากภวังค์ ก่อนจะ
แทรกตัวเข้าไปในรถยนต์คันหรูอย่างเงียบเชียบ
บีเอ็มดับเบิลยูสปอร์ตเคลื่อนตัวออกไปท่ามกลางสายฝนที่ยังคงเทลง
มาไม่ขาดสาย ผมมองผ่านกระจกรถยนต์ออกไปด้วยรอยยิม้ นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มเป็น
นี่คือสิ่งที่ปรารถนา ชีวิตสมบูรณ์แบบที่ใครหลายๆ คนอิจฉาและอยากสัมผัส
"แล้วนีแ่ ม่วนิ ท์กลับจากอังกฤษหรือยัง" คนเคียงข้างทีก่ �ำลังจับพวงมาลัย
ถามขึ้น
"ยังเลย คงกะเที่ยวเป็นอาทิตย์เลยมั้ง ภาคมีอะไรเหรอ"
"เปล่า อยากเจอแม่วินท์ไง ตั้งแต่คบกันยังไม่เคยเจอสักที"
"ขอเวลาหน่อยนะ เรายังไม่เคยบอกเรือ่ งทีค่ บกับภาคให้ครอบครัวรูเ้ ลย"
"เข้าใจ ใครบ้างจะรับได้ทลี่ กู ชายคบกับผูช้ ายด้วยกัน เอาน่า..." มือหนา
เลื่อนมาตบบ่าของผมสองทีเป็นการให้ก�ำลังใจ
ภาคเข้าใจผมทุกอย่าง ถึงบางครัง้ จะใจร้อนไปบ้าง แต่กบั เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
ผมเขาก็มกั จะใจเย็นไปซะทุกเรือ่ ง คนแบบภาคเหมือนเป็นเพียงหนึง่ ในพันหรือ
หมืน่ คนทีผ่ มตามหามาตลอด ดังนัน้ ผมถึงต้องพยายามประคับประคองความรัก
ที่ล�้ำค่านี้ให้ดีที่สุด
เราสองคน ต่างมีความหมายต่อกันและกันเสมอ
แต่จะมีสักกี่คนที่รู้...หรือบางทีผมอาจเป็นคนเดียวที่รู้
ครอบครัวที่ร�่ำรวย
เงินทองมากมายที่ใช้จ่ายโดยไม่ต้องกังวล
มีเงินเที่ยวรอบโลกโดยไม่รู้สึกเบื่อ
บ้านหลังใหญ่โตที่ใครหลายคนพูดถึง
อาหารหรูๆ และของใช้แบรนด์เนมราคาแพง
แท้จริงแล้ว...
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ไม่มีอยู่จริง
ผมก็เป็นแค่เด็กก�ำพร้าคนหนึง่ ทีห่ นีออกมาจากบ้านของผูร้ บั เลีย้ ง อาศัย
อยูใ่ นห้องเท่ารูหนู ท�ำงานด้วยการเป็นลูกจ้างหาเงินส่งตัวเองเรียนมหา'ลัย จากนัน้
ก็ใส่ตะกร้าล้างน�้ำ อุปโลกน์ว่าเป็นลูกคุณหนูมีเงิน เสื้อผ้าและของใช้ที่มีอยู่
ทุกวันนี้ไม่ใช่ของตัวเอง แต่เป็นของภาคซึ่งก็ได้มาด้วยวิธีการโกหกหลอกลวง
ใครต่างก็บอกว่าผมคือคนหนึง่ ทีใ่ กล้เคียงกับค�ำว่าเพอร์เฟ็กต์จนน่าอิจฉา
เปล่าเลย...ผมพูดมาตลอด ผมพูดมาตลอดว่าตัวเองไม่ได้ใกล้เคียงกับค�ำนีเ้ ลย
สักนิด เพราะสิ่งที่ผมเป็นจริงๆ แล้ว...คือค�ำว่า 'ไม่มี'
หลายครั้งเหมือนกันที่จู่ๆ ก็รู้สึกอับอายกับสิ่งที่ท�ำลงไป แต่ผมมาไกล
เกินกว่าจะกลับหลังแล้ว ถ้าการโกหกท�ำให้ตัวเองสามารถยืนในสังคมและได้
รับการยอมรับ ผมจะยังคงท�ำต่อไปแม้จะรู้สึกสมเพชตัวเองแค่ไหนก็ตาม
ขณะเดียวกัน ยังคงมีความรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆ เสมอว่าภาคจะโกรธมั้ยที่
ผมไม่มีแม่
ภาคจะโกรธมั้ยที่ผมไม่มีพ่อ
ภาคจะโกรธมั้ยที่ผมไม่มีบ้าน
จะโกรธมั้ยที่ผมเหลือแต่ตัว ผมไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนที่เขาและใคร
หลายคนคิดเอาไว้ แต่การโกหกท�ำให้ผมอยู่รอด การโกหกท�ำให้ผมได้ใกล้กับ
ความฝันอย่างเขา ดังนั้นผมเลยไม่คิดจะบอกความจริงกับใคร
แน่นอนว่าความลับไม่มีในโลก สักวันหนึ่งก็ต้องมีคนรับรู้
แต่ผมแค่หวังว่าในวันที่ทุกคนหันหลังให้ ชีวิตของผมจะยังมีคนชื่อ
ทวิภาคอยู่เคียงข้างเสมอ
ถ้าวันนั้นมาถึง ขอร้อง...
ช่วยอยูด่ ว้ ยกันต่อไปเถอะ ช่วยรักคนทีเ่ หลือแต่ตวั อย่างผมแค่นกี้ พ็ อแล้ว
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ตอนที่ 1
ผมจะเล่าชีวิตตัวเองคร่าวๆ ให้ฟัง เพราะคงมีหลายคนไม่น้อยที่อยาก
รู้จักตัวตนของผม แม้จะเห็นผ่านสายตาหรือมุมมองคนอื่นมานักต่อนัก แต่ก็
คงไม่ชัดเจนเท่าเจ้าของเรื่องเล่าให้ฟังด้วยตัวเองหรอก
วินท์เป็นชือ่ ของผม ชือ่ จริงคือภวินท์ ความหมายของมันก็คอื เจ้าแห่งภพ
เหมือนมันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผมรู้สึกอยากเป็นเจ้าของทุกอย่างบนโลกนี้ไป
ซะหมด ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น คุณพ่อกับคุณแม่เป็น
นักธุรกิจท�ำกิจการสิง่ ทอจัดจ�ำหน่ายทัง้ ในและนอกประเทศ รายได้จงึ มากมาย
มหาศาลจนสามารถบันดาลทุกอย่างที่ต้องการได้
ผมเป็นลูกคนเดียว เติบโตมาโดยไม่เคยรูจ้ กั กับค�ำว่าล�ำบาก บ้าน รถ เงิน
และข้าวของที่ต้องการ แค่เอ่ยปากผมก็จะได้มันในทันที ผมเรียนในโรงเรียน
นานาชาติทเี่ ต็มไปด้วยเด็กทีม่ พี นื้ ฐานครอบครัวใกล้เคียงกัน หลังจากเรียนจบ
ก็เลยขอที่บ้านเรียนต่อที่ไทยมากกว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศ
และนั่นท�ำให้ผมได้เข้ามาเรียนในคณะสถาปัตยฯ ที่ที่มีเพื่อนรวมถึง
พี่น้องในคณะมากมาย เหตุผลที่หลายคนรู้จักผมก็คงมาจากหน้าตาที่จัดอยู่
ในเกณฑ์ดี ชื่อเสียงครอบครัวที่ค่อนข้างร�่ำรวย และอีกสิ่งหนึ่งก็คือ...
คนรัก
ทวิภาคหรือภาคเป็นแฟนผม เราคบกันมาได้หนึง่ ปีแล้วหลังจากอีกฝ่าย
เดินหน้าจีบอย่างจริงจัง โดยครอบครัวของภาคท�ำกิจการโรงแรมและถือหุน้ ใน
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เครืออีกหลายแห่ง เขาทั้งหน้าตาดี เพียบพร้อม จนบางครั้งก็เหมือนความฝัน
ที่จับต้องไม่ได้
แต่นี่ไง...สุดท้ายผมก็ได้อยู่กับเขาในที่สุด
"แต่งตัวเสร็จหรือยัง เดี๋ยวเราต้องแวะไปเอาของขวัญอีก" เสียงทุ้มลื่นหู
ขัดจังหวะขึ้น
"จะเสร็จแล้ว ภาคเสร็จยัง"
"นอนรอแล้วครับ"
ผมมองตัวเองในกระจกเพื่อส�ำรวจความเรียบร้อยของเสื้อผ้าหน้าผม
ก่อนจะเอื้อมมือไปคว้าเอาขวดน�้ำหอมยี่ห้อหรูขึ้นมาฉีดเพื่อสร้างความมั่นใจ
วันนีจ้ ะมีปาร์ตฉี้ ลองวันเกิดเพือ่ นในกลุม่ ของภาค ดังนัน้ เราจึงต้องจัดเต็ม
กันซะหน่อย
"หล่อแล้วมั้งน่ะ"
หลังเดินออกจากห้องน�ำ้ ร่างสูงทีน่ อนเท้าแขนอยูบ่ นเตียงก็เอ่ยแซวด้วย
ใบหน้าเปือ้ นยิม้ เจ้าตัวหยิบเสือ้ เชิต้ สีด�ำกับกางเกงสแล็กส์ทเี่ ป็นสไตล์ของตัวเอง
มาใส่ เขาดูดีมาก ดูดีไม่ว่าจะอยู่ในชุดอะไรจนบางทีก็รู้สึกอิจฉาอยู่ลึกๆ
"คงสู้ใครบางคนไม่ได้ว่ะ" ผมพูดติดตลกแถมเบะปากให้ทีหนึ่ง
"แล้วเราจะไปกันได้ยัง"
"ก็รอคุณชายลุกออกจากเตียงอยู่นี่ไง"
"โอเคๆ ไอ้จิณณ์เริ่มโทรตามยิกๆ แล้วเนี่ย ขี้เกียจรับสายแม่งละ"
"เดี๋ยวพอไปถึงก็บ่นอีกตามเคย"
"ถึงต้องเอาของขวัญปิดปากมันไง"
"คราวนีซ้ อื้ อะไรให้" ผมถามอย่างอยากรู้ ภาคเป็นคนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
เพือ่ นค่อนข้างมาก ดังนัน้ ของทุกอย่างทีใ่ ห้จงึ คิดว่ามันไม่ใช่ราคาทีเ่ บาเท่าไหร่
"นาฬิกา รุ่นนี้เห็นมันบ่นอยากได้ แม่ก็ไม่ซื้อให้มันสักที"
"ฮ่าๆ คราวนี้เลยซื้อให้ว่างั้นเถอะ"
"ก็มันเพื่อนอ่ะ"
กับค�ำว่าเพือ่ นส�ำหรับเขามันเกินร้อยเสมอ ดังนัน้ เรือ่ งนาฬิกายีห่ อ้ หรูเลย
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กลายเป็นเรือ่ งจิบ๊ จ๊อยมากๆ ภาคแทบไม่ตอ้ งคิดด้วยซ�ำ้ ว่ามันจะแพงขนาดไหน
รู้แค่ว่าเพียงรูดบัตรเขาก็จะได้มันมา
เราเดินกันไปคุยกันไปจนถึงเคาน์เตอร์ด้านหน้า เหนือขึ้นไปตรงก�ำแพง
มีกุญแจรถแขวนเอาไว้ มือหนารีบคว้ามันอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินน�ำไปก่อน
ด้วยความรีบเร่ง
ที่ที่ผมอาศัยอยู่ตอนนี้ก็คือคอนโดฯ ของภาค ผมขออนุญาตแม่เพื่อ
ออกมาอยู่คอนโดฯ กับเพื่อนซึ่งท่านก็ยินยอมทุกอย่าง แต่ความจริงก็คือเรา
ไม่ใช่เพื่อนกัน ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไกลกว่านั้นอาจต้องใช้ค�ำว่า 'คนรัก'
ซะมากกว่า
"เออแล้วเนมล่ะ จะมามั้ย" เสียงทุ้มถามขึ้นอีก
"เห็นว่าจะมานะ แต่คงดึกๆ หน่อย มันมีนดั กินข้าวกับทีบ่ า้ นน่ะ" ผมบอก
ตามจริง
เนมเป็นเพื่อนสนิทของผม ดังนั้นก็เลยสนิทกับภาคและก๊วนแก๊งของ
คนตัวสูงด้วย จะว่าไปแล้วไอ้เนมก็นับเป็นเพื่อนคนแรกที่ผมมีหลังจากเข้ามา
เรียนมหา'ลัยเลยก็วา่ ได้ เราเข้ากันได้ทกุ อย่าง รูท้ นั กัน และทีส่ �ำคัญ...ความชอบ
ต่างๆ ก็เหมือนกันด้วย
เพือ่ นในคณะชอบเรียกเราว่าฝาแฝดเพราะตัวติดกันตลอดเวลา กินข้าว
ด้วยกัน เรียนด้วยกัน ท�ำทุกอย่างด้วยกันจนกลายเป็นความเคยชิน ใครต่างก็
มองว่าเราเพอร์เฟ็กต์ทั้งคู่ ใช่! ผมใช้ค�ำว่าเรา
ไอ้เนมเป็นลูกคนมีเงิน ที่บ้านท�ำบริษัททัวร์ ส่วนพี่ชายเป็นนักแสดง
อันดับต้นๆ ของวงการ แต่เหตุผลทีท่ กุ คนรูจ้ กั มันไม่ได้มาจากการทีม่ พี ชี่ ายเป็น
คนดังหรอก กลับกัน...เพื่อนผมคนนี้ดังได้ด้วยตัวเอง ทั้งรูปร่าง หน้าตา และ
ฐานะ บวกกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรของมันเข้าด้วยกันแล้ว ค�ำว่าเพอร์เฟ็กต์คง
ไม่ใช่นิยามที่ห่างไกลเท่าไหร่นัก
และผมก็พยายามมาตลอด แม้จะเป็นเพื่อนรักกันแต่ก็คิดว่าลึกๆ แล้ว
ตัวเองก�ำลังวิ่งแข่งกับมันอยู่ ภายนอกเราดูไม่แตกต่างกันมาก แต่ข้างในใคร
จะรู้...ตัวผม
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วิ่งจนแทบขาดใจเพื่อหวังให้ตัวเองทัดเทียมอีกฝ่ายสักนิดก็ยังดี
"ลืมถาม วินท์เอาของขวัญที่เตรียมไว้มาหรือยัง" ภาคย�้ำด้วยโทนเสียง
นุ่มลึก ปลุกผมให้ตื่นจากความคิดที่หลุดลอยไปไกลและกลับมาอยู่กับตัวเอง
อีกครั้ง
"เอามาแล้ว นี่ไง"
"ซื้ออะไรบอกได้มั้ย"
"ก็เสือ้ ยืดธรรมดา ไม่รวู้ า่ จิณณ์มนั จะชอบมัย้ " แต่บอกเลยว่าราคาแพงหูฉี่
แพงจนท�ำให้ผมต้องอดซือ้ ของทีอ่ ยากได้ไปหลายวันเพือ่ รวบรวมเงินซือ้ มันมา
"วินท์ซื้ออะไรให้ไอ้จิณณ์มันก็ชอบทั้งนั้นแหละ"
"จริงเหรอ"
"คร้าบ" คนตัวสูงท�ำหน้ากวนๆ ใส่ ก่อนเราจะเดินลงลิฟต์ไปยังลาน
จอดรถใต้ดิน
ปาร์ตวี้ นั เกิดของจิณณ์จดั ขึน้ ทีบ่ า้ น ซึง่ ผมก็เคยไปหลายครัง้ แล้วเนือ่ งจาก
เพื่อนของภาคคนนี้ค่อนข้างมีอิสระในการใช้ชีวิต พ่อกับแม่ของมันแทบไม่อยู่
บ้านเพราะต้องบินไปคุยงานต่างประเทศค่อนข้างบ่อย เหงาทีก็จัดปาร์ตี้ที
ชวนกันมาเมามาเต้นแล้วก็แยกย้ายแบบนี้เป็นประจ�ำ
วันนี้ก็เหมือนกัน จะแตกต่างนิดหน่อยก็ตรงที่เป็นปาร์ตี้วันเกิด เจ้าตัว
เลยชวนเพื่อนมากันคับคั่ง
"โอ้โหไอ้เพือ่ นเลววววว ปล่อยกูรอนานฉิบหาย นึกว่ามึงตายห่าอยูบ่ นถนน
ซะละ" เสียงทีแ่ หวกอากาศมาเป็นของไอ้จณ
ิ ณ์ มันทักขึน้ ทันทีทผี่ มกับภาคเดิน
เข้ามาในบริเวณงาน
"แวะเอาของขวัญให้มึงก่อนไง ท�ำไมขี้บ่นจังวะ" คนเคียงข้างปากล่อง
ของขวัญใส่เพือ่ นสนิท ก่อนอีกฝ่ายจะรีบถลาเข้าไปรับไว้ในอ้อมกอดอย่างทัน
ท่วงที
"สัด โยนมาท�ำเชี่ยไร เกิดกูรับไม่ได้ท�ำไงวะ"
"ก็แค่พังไง"
"ซื้ออะไรให้กูอีกเนี่ย"
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"เอาไว้เปิดตอนกูกลับแล้วกัน" หลังทั้งคู่คุยกันจบ ผมก็ได้โอกาสยื่น
ของขวัญของตัวเองให้กับจิณณ์ด้วย
"สุขสันต์วันเกิดนะ" เพราะคนในงานเยอะจนท�ำให้รู้สึกประหม่า แถม
ทุกคนก็ดูจะจับตามองเป็นพิเศษ ผมเลยพูดอวยพรได้ไม่ยาวนัก แน่นอนว่า
อีกฝ่ายไม่เคยถือสา จิณณ์รบั ของขวัญจากมือของผมด้วยรอยยิม้ และค�ำขอบคุณ
"ขอบใจมากเว้ยวินท์ มึงแม่งน่ารักฉิบหาย"
"ไอ้สัดแฟนกู ระวังด้วย"
"หวงจังวะ"
"กับอย่างอื่นกูไม่หวง แต่กับเมียมึงห้ามยุ่ง"
"ง่อววววว หวงจนพอใจยังครับไอ้ภาค รีบเสด็จประทับได้แล้ว เพื่อน
รอนาน" บทสนทนาของเราถูกตัดลงหลังจากหนึ่งในก๊วนแก๊งเจ้าของวันเกิด
เรียกเราให้ไปร่วมแจมที่โต๊ะ
งานวันนี้คนเยอะก็จริง แต่ทุกคนล้วนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี เพื่อนสนิท
ของภาคมีทงั้ หมดห้าคน ทุกคนนัง่ อยูต่ รงเบาะผ้าใบ ในมือถือแชมเปญคนละแก้ว
เสือผู้หญิงของกลุ่มชื่อธาน ถัดไปทางซ้ายมือเป็นลูกนายธนาคารชื่อวีร์ ไอ้คน
ข้างๆ ทีห่ น้าตาดูเป็นมิตรกว่าใครเพือ่ นชือ่ นนท์ ส่วนคนตัวสูงผิวคลำ�้ หน่อยแถม
ประโคมของแบรนด์เนมทั้งตัวชื่อเมธ และคนสุดท้ายเจ้าของวันเกิดในวันนี้ก็
คือจิณณ์
"กว่าจะมาได้นะมึง" และการพูดคุยก็ได้เริ่มขึ้น
"กูเสียเวลาแวะไปเอาของขวัญให้ไอ้จิณณ์ไง"
"หาข้ออ้างตลอด สรุปแดกไร"
"มีอะไรก็เอามา"
"มีหมดทุกอย่าง"
"Bollinger ละกัน"
"วินท์ล่ะ เอาอะไร"
"Moscato"
"คนหน้าหวานนี่ต้องชอบกินอะไรหวานๆ ด้วยเหรอ"

Page �����������.indd 15

17/8/2561 BE 11:16

16 ร้ายเดียงสา

"อยากลองตีนกูดมู ยั้ เพือ่ นธาน หวานพอๆ กับ Moscato ทีเ่ มียกูแดกเลย"
"มึงจ�ำเป็นต้องเกรี้ยวกราดขนาดนี้มั้ยสัด กูล้อเล่นนิดเดียวเอง โน่น!
มีของกินแบบบุฟเฟ่ต์อยู่มุมโน้น อยากกินก็ลุกไปตักเอง ปากจะได้ไม่ว่าง
ส่วนวินท์ เดี๋ยวเราไปตักให้น้า" ผมได้แต่ยิ้มกับพฤติกรรมสองมาตรฐานที่
อีกฝ่ายแสดงออกมา แน่นอนว่ามันท�ำให้ภาคเงื้อมือเตรียมจะตบหัวเพื่อนอยู่
หลายหน แต่ก็ไม่ยอมลงมือสักที
เรานั่งดื่มไป พูดคุยสนุกสนานกันตามประสาแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่า
เพื่อนสนิทของผมอย่างเนมจะโผล่มาสักที ด้วยความกังวลผมจึงตัดสินใจ
ต่อสายหาอีกฝ่าย
[เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้...]
แต่สัญญาณเดียวที่ได้รับก็ท�ำให้ต้องถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
"มีอะไร" ใบหน้าคมโน้มเข้ามาใกล้จนปลายจมูกของเราสัมผัสกัน ผม
หันไปหาภาค บอกถึงความกังวลทุกอย่างให้เขาฟัง
"ไอ้เนมอ่ะดิ ดึกป่านนี้ยังไม่โผล่มาเลย"
"เดี๋ยวก็มาแหละ กินข้าวกับที่บ้านก็คงต้องใช้เวลาอยู่"
"เหรอ"
"เอาน่า เดี๋ยวถ้าอีกชั่วโมงยังไม่โผล่มาค่อยโทรตามอีกที" ผมพยักหน้า
รับรู้
อีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้ฤกษ์งามยามดีเป่าเค้กให้กับเจ้าของวันเกิดแล้ว ผม
แค่กงั วลว่าไอ้เนมมันจะมาไม่ทนั ช่วงส�ำคัญเท่านัน้ เพราะมันสนิทกับเพือ่ นในกลุม่
ของภาคทุกคน คงจะดีถ้าคืนนี้เราได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา
กระทั่งเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ใครบางคนที่ผมรอคอยมาตลอดก็
โผล่หัวมาสักที
"โอ้โหเนม กว่าจะโผล่มาได้นแี่ ทบเลยวันเกิดกูแล้วนะ" จิณณ์เป็นคนแรก
ทีเ่ อ่ยแซวขึน้ คนมาใหม่เลยได้แต่เกาหัว เดินยิม้ ๆ มาหาเรา พร้อมกับยืน่ ของขวัญ
วันเกิดให้จิณณ์เป็นการขอโทษขอโพย
"กูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ย แต่พี่กูดิ บอกให้อยู่ฟังมันบ่นก่อน กว่าจะแอบหนี
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ออกมาได้แทบตายเลยว่ะ"
"งั้นไม่โกรธละ นั่งเลย เดี๋ยวจัดแอลกอฮอล์หนักๆ ให้"
"เบาๆ ก็ได้มั้ง"
"แล้วอยากกินอะไร"
"Moscato"
"โอเค" นอกจากเราจะเป็นเพื่อนสนิทแล้ว ความชอบของผมกับเนมก็ยงั
มีส่วนผสมที่คล้ายกันด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่า...ท�ำไมถึงเป็นเพื่อนสนิทกันได้
เพื่อนรักทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้เตี้ยๆ สีขาวซึ่งถูกตั้งไว้ข้างเบาะที่ผมนั่ง
มันยักคิว้ ให้ผมอย่างกวนๆ เหมือนเป็นการทักทายก่อนจะหันไปจดจ่อกับเครือ่ งดืม่
หลากหลายที่วางอยู่ตรงหน้า
"มึงไม่ต้องมายักคิ้วใส่ ก่อนหน้าท�ำไมกูโทรหามึงไม่ติดเลยวะ" พอได้
จังหวะที่ทุกคนหันไปคุยประเด็นอื่น ผมก็รีบถามไถ่ไอ้เนมทันที
"มือถือแบตฯ หมด"
"ก็เอาของพี่มึงส่งข้อความมาบอกก่อนสิ"
"ตอนแรกกูไม่คิดว่ามันจะดึกขนาดนี้ไง แต่ไอ้พี่เนสต์แม่งเหมือนคนอื่น
ที่ไหน บ่นแล้วบ่นอีก ล่าสุดมึงก็เห็นว่ามันมีข่าวเสียหายกับรุ่นน้องในสังกัด"
"แล้วจริงมั้ยอ่ะ"
"จริง แต่ต้องปั้นหน้าปฏิเสธไปเหมือนเคย" วงการมายาศิวิไลซ์ก็จริง
แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไง
ผมฟังเรื่องพี่ชายคนดังของไอ้เนมมาหลายครั้งหลายครา แน่นอนว่า
สิ่งที่ได้ยินล้วนเป็นข้อเท็จจริงทั้งนั้น แต่พอวันรุ่งขึ้นเมื่อเห็นข่าวที่ออกไป ผม
ก็ได้เรียนรู้ว่าการโกหกท�ำให้คนอยู่รอดได้จริงๆ
"ท�ำไมพี่มึงถึงไม่ออกมายอมรับความจริงไปเลยวะ"
"ไอ้เชีย่ วินท์ นีม่ งึ พูดจริงหรือล้อกูเล่นเนีย่ บอกความจริงก็ดบั ดิวะ คนเรา
มันไม่ได้มีทางเลือกมากหรอก ถ้าการโกหกท�ำให้มีที่ยืนในวงการได้มันก็ต้อง
ท�ำป่ะวะ"
"นั่นดิ" ผมพึมพ�ำกับตัวเอง พลางยกแก้วแชมเปญขึ้นมาดื่มเพื่อคลาย
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ความประหม่าที่เกิดขึ้นฉับพลัน
นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มได้เรียนรูจ้ ากพีช่ ายของเนม การโกหกมันไม่ถกู ต้องก็จริง แต่
เพือ่ ความอยูร่ อดเราก็จ�ำเป็นต้องท�ำ ไม่อย่างนัน้ ทุกวันนีผ้ มอาจไม่มเี พือ่ นสนิท
เป็นลูกไฮโซชือ่ ดัง ไม่ได้มคี นรักทีส่ มบูรณ์แบบเหมือนภาค ไม่ได้รบั การยอมรับ
จากคนในคณะและกลุ่มเพื่อน
ฉะนั้นแบบนี้ล่ะดีแล้ว ผมไม่ได้ท�ำอะไรผิด ก็แค่ปกป้องตัวเองเท่านั้น
"คุยอะไรกันหน้าเครียดเชียว"
"เปล่า ไม่มีอะไร" เสียงของภาคที่แทรกขึ้นท�ำให้ผมต้องแสร้งปั้นยิ้ม
ส่งไปให้ ไอ้เนมเองก็ยักไหล่ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าคนตัวสูงก็คง
ได้ยินเรื่องที่เราคุยเหมือนกัน
"งั้นเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน�้ำก่อนนะ"
"เออรีบไปรีบมา เดี๋ยวคงได้เวลาเป่าเค้กแล้ว" ไอ้เนมขอตัวลุกออกจาก
วงสังสรรค์ สักพักคนที่นั่งอยู่เคียงข้างก็พูดขึ้นมาต่อ
"วินท์ เดี๋ยวภาคมานะ"
"ไปไหน"
"เข้าห้องน�้ำ"
"ได้"
"เดี๋ยวมา"
"รูแ้ ล้วน่า" ผมรีบโบกมือเป็นเชิงไล่กลายๆ มองดูคนตัวสูงเดินผละออกไป
กระทั่งแผ่นหลังกว้างค่อยๆ ห่างจากสายตาไปเรื่อยๆ
พอภาคไม่อยู่ พืน้ ทีร่ อบกายก็ดวู า่ งเปล่าขึน้ มาทันที ผมมักมีความมัน่ ใจ
เสมอเวลาอยูก่ บั เขา แต่ตอนนีอ้ กี ฝ่ายไม่ได้อยูต่ รงนี้ ผมจึงต้องพยายามตีเนียน
พูดคุยกับคนอื่นๆ แทน
"เมธชนแก้วกันหน่อย" และเป้าหมายใหม่ก็คือมนุษย์อีโก้สูงอย่างเมธ
เพราะนอกจากมันจะแต่งตัวด้วยการประโคมแบรนด์เนมทัง้ ตัวแล้ว มันยังเป็น
คนเดียวในกลุม่ ทีส่ ดุ โต่งในการเลือกคบเพือ่ นด้วย ถ้าคนไหนทีม่ นั ไม่อยากรูจ้ กั
เจ้าตัวก็มักหลีกเลี่ยงและตัดบทเดินหนีไปเลย
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แน่นอนว่าคนกลุ่มนั้นก็มีทั้งพวกหัวอ่อน ไม่น่าจดจ�ำ และ...ยากจน
"เอาดิ" คนตรงหน้าตอบกลับเสียงเรียบ พร้อมกับยกแก้วเครือ่ งดืม่ ขึน้ มา
ชนด้วยท่าทีเฉยชา
"วันนี้เป็นอะไรวะ ไม่เห็นมึงพูดเลย"
"มีเรื่องเครียดนิดหน่อย"
"เหรอ มีอะไรปรึกษาได้นะ"
"ปรึกษาได้จริงดิ อืม...จริงๆ ก็คงได้แหละมัง้ " แม่งพูดเองสรุปเองจนผมงง
แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเพราะจู่ๆ ไฟในบริเวณงานก็ดับลงซะก่อน
พรึบ!
เสียงเพลงอวยพรวันเกิดถูกขับร้องขึ้นจากคนโดยรอบ
"แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู~"
แสงไฟทีส่ อ่ งสว่างจากเทียนเล่มน้อยเคลือ่ นใกล้เข้ามาเรือ่ ยๆ จนสายตา
ของผมมองเห็นคนทีถ่ อื เค้กก้อนนัน้ ได้ชดั เต็มสองตา ภาคเป็นคนถือมันขณะที่
ปากก็ขยับร้องเพลงไปด้วย แต่ทแี่ ปลกไปกว่านัน้ ก็คอื ...คนทีย่ นื อยูข่ า้ งๆ ไม่ใช่
เพื่อนสนิทในกลุ่มของเขา หากแต่เป็นเพื่อนผม
ไอ้เนม
(ติดตามอ่านได้ในฉบับเต็ม)
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