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ค�าน�าส�านักพิมพ์

“ผู้คนบนโลกนี้ต่ำงหวำดกลัวกันและกัน” ของภู่มณี 

ศิริพรไพบูลย์ เป็นผลงานเล่มท่ีสองของเขาส�าหรับ

ส�านักพิมพ์เม่นวรรณกรรม จากผลงานเล่มแรก “เพลงท่ีเธอ

ให้แปลยังไม่เสร็จ” (ปี 2557) แม้จะใช้ระยะห่างกันนานถึง

ห้าปี ทว่าเขามผีลงานตีพิมพ์สม�า่เสมอในนามส�านักพิมพ์อ่ืน 

และผลงานท่ีร่วมกันพิมพ์กับนักเขียนหลายคนในรูปแบบ

หนังสือท�ามือ 

ภู่มณียงัคงมีแนวทางการเขียนท่ีชดัเจนข้ึนอย่างเห็น

ได้ชัด โดยเฉพาะรวมเรื่องสั้นเล่มน้ีเขาได้ตอกย�้าแนวทาง

งานเขียนของเขาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยการ

หยิบจับชีวิตของชนชั้นกลางระดับล่างธรรมดามาน�าเสนอ

ผ่านมมุมองท่ีซือ่ตรง เขาไม่ได้เขียนถึงระดับอภิปรชัญา หรอื

เจาะลึกในระดับสังคม ไม่ได้ด�าเนินตามแนวทางเขียนแบบ

วรรณกรรมเพ่ือชวีติ แต่เรือ่งราวของตัวละครและเหตุการณ์



กลับท�าให้เห็นสภาพทางสงัคม ความคิด และสิง่ท่ีเป็นไปได้

อย่างชัดเจน เต็มไปด้วยสีสัน เรื่องราวของบุคคลธรรมดา 

กับเรื่องราวสามัญ กลายเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ เขาท�าให้

เรือ่งรกัระหว่างชายหญิง กลายเป็นตัวแทนของคนหนุ่มสาว

ในยคุปัจจบัุน การน�าเสนอปัจเจกชวีติท่ีหลากหลาย ในสภาพ

สังคมท่ีแตกต่าง พวกเขามีชีวิตอยู่กันแบบใดบ้าง ด้วย

เงื่อนไขของแต่ละคนท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน น่ัน

แสดงให้เห็นว่าหากเขียนถึงเรือ่งราวของความรกัแล้ว ไม่ได้

ท�าให้ตัวบทของแก่นเรื่องว่างเปล่า แต่ยังต้ังค�าถามอย่าง

จริงจัง และท�าให้ผู้อ่านสัมผัสถึงตัวเรื่องได้ดี เพราะมันอยู่

ในเลือดเน้ือชีวิตของผู้คน ซึ่งผู้อ่านจะสามารถเข้าถึงเน้ือ

เรื่องนั้นได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวตนของตัวละครอยู่ห่างไกลจาก

ชีวิตของเรา



ด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย เพลงท่ีเขาใส่ลงไปในตัวบท 

รวมถึงวรรณกรรมท่ีเขาอ้างอิงในตัวบทท�าให้งานของเขามี

ความแจ่มชดัในการน�าพาผู้อ่านเข้าไปสูแ่ก่นแกนของตัวบท 

ทีเ่ด่นชัดอีกประการก็คือฉากของเรือ่งสั้นเกือบทั้งหมดออก

มาจากจดุศนูย์กลางมหานครของกรงุเทพฯ และแทนทีด้่วย

ฉากท่ีแปลกตาอย่างเชยีงใหม่ ซึง่เขาท�าให้เชยีงใหม่ในเรือ่ง

ของเขาน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
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ฮิปโปตัวเมียในกล่องบรรจุควำมทรงจ�ำ

ตีพิมพ์ครั้งแรกท่ี มติชนสุดสัปดาห์ ปีท่ี 36 

ฉบับที่ 1877 (5-11 ส.ค.2559)

โปรดอ่ำนค�ำแนะน�ำทั้งหมดก่อนใช้งำน

ตีพิมพ์ครั้งแรก

ยำมบ่ำยอันแปลกประหลำดร้อนเร่ำ

ตีพิมพ์ครั้งแรก

ระยะห่ำงของควำมใกล้

ตีพิมพ์ครัง้แรกในนวนิยายขนาดสัน้ ระยะห่างของ

ความใกล้ ส�านักพิมพ์พันหน่ึงราตรี มกราคม 

2559

ในวันที่หมี่ผัดฮกเกี้ยนช่วยชีวิต

ตีพิมพ์ครั้งแรกท่ี มติชนสุดสัปดาห์ ปีท่ี 38 

ฉบับที่ 1965 (13-19 เมษายน 2561)

ลำ�ดับการตีพิมพ์



พี่ชงกำแฟ น้องท�ำขนม

ตีพิมพ์ครัง้แรกท่ี มติชนสดุสปัดาห์ ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 

1851 (5-11 ก.พ. 2559)

กล่องสมบัติสีขำว

ตีพิมพ์ครั้งแรก

อยำกชวนคุณผู้ชำยมำเป็นแอดมินเพจ

ตีพิมพ์ครั้งแรก

ค�ำสำป

ตีพิมพ์ครัง้แรกในรวมเรือ่งสัน้ เพลงท่ีเธอให้แปล

ยังไม่เสร็จ มีนาคม 2557 ส�านักพิมพ์เม่น

วรรณกรรม

ชำยผู้ร่วงหล่นลงมำ

ตีพิมพ์ครั้งแรกท่ี สนุกนึก: วรรณกรรมแตกก่ิง

ออนไลน์ 2
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ฮิปโปตัวเมีย
ในกล่องบรรจุความทรงจ�

เรื่องเล่ำของเธอไม่ได้เริ่มต้นจำกกำรยิ้มทักทำย

แต่ว่าเกิดข้ึนจากการสบตา รู้สึกคลับคล้ายคลับคลา 

เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่

ฮิปโปใช่ไหม

เธอพยักหน้า ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีชื่อเล่น ฮิปโป พ่อแม่ไม่

ได้ตั้งเช่นนั้น ผอมแล้ว เธอบอก

เรื่องเล่ำของเธอไม่ได้เริ่มต้นที่สวนสัตว์

แค่บังเอิญฮิปโปตัวเมีย ถูกยัดไว้ในกล่องบรรจุความ

ทรงจ�าขนาด 157,784,630 ลูกบาศก์วินาที



18 ฮิปโปตัวเมียในกล่องบรรจุความทรงจ�า

เปลี่ยนไปมาก เขาว่า

กระนั้น RAM กลับแปรผกผันกับขนาดของร่างกาย

เรื่องเล่ำของเธอไม่ได้เริ่มต้นด้วยบทสนทนำชวนต่ืนเต้น 

(ดูจะน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ�้าไป)

อ่านหนังสือที่ให้จบแล้วหรือยัง เธอถาม

หนังสือของจอร์จ ออร์เวลล์ 2 + 2 = 5

หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่

เรื่องเล่ำของเธอไม่ได้เริ่มต้นนับจำกหน้ำสุดท้ำย

ยังอ่านไม่จบเลย เขาตอบพลางเอามือเสยผม ไม่ได้

เจอกันตั้งนาน

หากสามารถค�านวณ โดยพิมพ์ 5 year = ลงในกล่อง 

Google Search

ผลลัพธ์ คือ 157 784 630 seconds

เรือ่งเล่ำของเธอไม่ได้เริม่ต้นเพรำะควำมคดิทำงกำรเมอืงที่

ไม่ลงรอยกัน

เบ่ือว่ะ เขาเคยบ่น เงยหน้ามองบนชัน้หนังสอืเหนือหัว

เตียง



ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ 19

จ�าได้ดีว่าหนังสือ 1984 เคยตกลงบนหัว อาจเพราะ

แรงโน้มถ่วงของโลก

สวยขึ้น เขาชม





1

จู่ๆ ป้ำเครื่องดูดฝุ่นก็หมดสติไป “ผมนี่ใจหำยแวบ” 

ตาลีตาเหลือกเปิดคู่มอืการใช้งานของป้า น่ีก็เพ่ิงรู ้“ป้ามรีะบบ

ป้องกันมอเตอร์พัง ไม่ต้องห่วง” “จริงเหรอ” “จริง” คู่มือ

อธิบาย “แกถูกออกแบบมาให้ปิดการท�างานทันทีท่ีมีการ

อุดตันตามแผ่นกรองอากาศ เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความร้อน

สูง ถ้าแกถูกกระตุ้นให้ท�างาน แกก็จะหยุดท�าความสะอาด

เอง” ผมพยกัหน้า ปิดสวติช์ ถอดปล๊ัก เริม่ต้นท�าความสะอาด

กล่องเก็บฝุ่นและแผ่นกรองอากาศตามค�าแนะน�า

โปรดอ่าน
ค�แนะน�ทั้งหมดก่อนใช้งาน



22 โปรดอ่านค�าแนะน�าทั้งหมดก่อนใช้งาน

เวลาผ่านไปหน่ึงชั่วโมง มอเตอร์เย็นลง “ป้ากลับมา

ท�างานได้แล้ว!” เสยีงแหบแห้งของป้าก็หายไปด้วย “เสยีงใส

แจ๋วเลยนะป้า”

ก็น่ันแหละนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นมีคู่มือการใช้งาน

แนบมาด้วย

“ผมคงต้องลองเขียนเองสักเล่ม”

2

ผมท�ำงำนปล่อยห้องเช่ำมำแล้ว 10 เดือน ได้เงิน 466,748 

บาท ยังไม่ได้หักค่าน�้า ค่าไฟ และค่าวัสดุสิ้นเปลือง “ไม่

จ�าเป็น” ผมว่า “อยูค่นเดียว ไม่มภีาระค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย”

เว้นแต่วันไหนห้องเช่าของผมไม่ว่าง “หมายความว่า

ไม่สามารถนอนในห้องของตัวเองได้” ผมก็จ�าเป็นต้องควัก

เงินสี่ห้าร้อยเช่าห้องถูกๆ ซุกหัวนอนไปก่อน วันสองวัน หรือ

จนกว่าห้องเช่าของผมจะว่าง

จากน้ันผมก็จะแบกท่ีนอนพับได้ขนาดสามฟุตทีเ่ก็บไว้

ในรถอแวนซ่าสีขาวของผมไปปูนอนหน้าโทรทัศน์ หลังจาก

ท�าความสะอาดห้องหับจนสะอาดหมดจด

“อาบน�้าที่สระว่ายน�้ามาเรียบร้อยแล้วนะ” ผมบอกลุง 

“ไม่ต้องกังวล ห้องน�้าไม่เปื้อนแน่นอน”
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ผมมักจะเปิดลุงโทรทัศน์ไม่ให้บรรยากาศในห้อง

เงียบเหงา แต่ลุงก็มักจะเสียมารยาทพูดแทรกทุกครั้งเวลา

ผมพมิพ์ถามตอบลูกค้าจนเสยีสมาธิ “เหน่ือยเท่าไร ยากเท่าไร 

จับมือกันไว้ไปด้วยกัน”

“โอ๊ย ลุง!” ผมตะคอก เอื้อมมือหยิบรีโมทคอนโทรล

ที่วางอยู่ข้างตัวกดปุ่มปิดเสียง

นอกจากน้ีหากคุณไม่อยากฟังอะไรตอนหกโมงเยน็ ใน

คู่มอืมบีอกไว้ว่าสามารถต้ังเวลาปิดอัตโนมติั แค่กดปุ่ม HOME 

จากนั้นเลือกตั้งเวลา แล้วก็ตั้งเวลาปิดซะ

3

เครือ่งซักผ้ำฝำหน้ำเป็นเครือ่งใช้ไฟฟ้ำทีถ้่ำได้กดปุ่มท�ำงำน

แล้วจะปิดกลางคันไม่ได้ ท�าได้อย่างมากสุดก็แค่หยุดเอาไว้

ชั่วคราว

เหมือนการจองตั๋วเครื่องบิน ถ้าเกิดได้จองแล้ว “ไม่มี

เรื่องคอขาดบาดตายยังไงมึงก็ต้องไป” อาร์ตบังคับ ดาวก็

ด้วย อาร์ตกับดาวเป็นแฟนกัน สองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของ

ผมสมัยเรียนมหาวิทยาลัย

ทีแรกผมกะจะเบ้ียวพวกมนัแล้วแหละ ข้ีเกียจ การเดิน

ทางไกลส�าหรบัผมมนัไม่สนุก เวลาน่ังเครือ่งบินนานๆ ผมจะ
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กังวลว่าลูกค้าจะส่งข้อความอะไรมาถามไหม ไม่มอิีนเทอร์เน็ต

ให้ใช้ฟรีนะ ถ้านั่งที่นั่งชั้นราคาประหยัด “เออ ไปก็ไป”

วันที่ 3 ถึง 6 มีนาคม เชียงใหม่ยังเต็มไปด้วยหมอก

ควัน ผมจองต๋ัวเครื่องบินไปเท่ียวสิงคโปร์ และจองท่ีพักใน

ย่านลิตเติ้ลอินเดียเรียบร้อย

“ก็ดีเหมือนกัน” ผมว่า ได้เปลี่ยนจากการเป็นเจ้าบ้าน

มาเป็นแขก จะได้รู้สึกถึงความคาดหวังของลูกค้าบ้าง

“ท�าไมไม่มนี�า้ในถังซกัวะ” ดาวคงไม่ชนิกับการใช้เครือ่ง

ซักผ้าฝาหน้าน่ะ

ผมตอบ ลกูสาวไมไ่ด้เป็นอะไรหรอก “น�้าจะอยูใ่นสว่น

ที่มองไม่เห็นของถังซัก” ในคู่มือก็มีบอกไว้ หน้าที่ 68 บทที่ 

9 ผมจ�าได้แม่น วิธีแก้คือไม่ต้องแก้ “ว่าแต่มึงจะซักผ้าท�าไม 

อยู่แค่ไม่กี่วันเอง”

4

วนัท่ี 4 มนีำคม แผนของเรำคอืไปเทีย่วทีส่วนสนกุยนิูเวอร์แซล 
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สตูดิโอ ดาวบอกจะต้ังนาฬิกาปลุกไว้ 8 โมง ดังน้ันผมจงึต้อง

ต่ืนเช้ากว่าน้ันหน่ึงชั่วโมง เพ่ือใช้เวลาสองชั่วโมงในการกิน

แล้วก็ขี้ออกมาให้ได้ ผมจะกังวลมากถ้าไม่ได้ขี้ก่อนออกจาก

บ้าน

ผมหยบิน้องเครือ่งป้ิงขนมปังสขีาวจัว๊ะท่ีวางอยูบ่นชัน้

ลงมาที่โต๊ะในห้องรับแขก เสียบปลั๊ก หมุนเลือกระดับความ

เหลืองกรอบสูงสุด ให้น้องท�างานครบรอบการปิ้งสองสาม

รอบโดยไม่มีขนมปัง

“ท�าอะไรวะ” อาร์ตเดินออกจากห้องของมันมาถาม 

ผมบอกจะเผาสิ่งสกปรกไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่มันไม่

ได้อยากรูเ้ลยสกันิด “กูแค่ถามมงึว่าจะท�าอะไรกิน” เพราะมนั

กับดาวก็จะกินด้วย

กลายเป็นว่าเราสามคนตื่นกันตั้งแต่ 7 โมง มาฟาด

ขนมปังป้ิงทาแยมสตรอว์เบอร์รีแ่ละกาแฟชงส�าเรจ็รปูท่ีซือ้มา

จากร้านสะดวกซื้อเมื่อคืนจนหมดเกลี้ยง

กระท่ัง 8 โมง ตอนน้ันเราท�าธุระส่วนตัวเสร็จพอดี 

เรยีกแท็กซีใ่ห้มารบัท่ีหน้าคอนโด แล้วก็เดินทางไปท่ีสวนสนุก

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เราใช้เวลาที่นั่นทั้งวัน

ดาวใช้อาร์ตกับผมถ่ายรปูตลอดเวลา ผมหงดุหงดิมาก 

แต่ไม่ได้หงุดหงิดท่ีดาวใช้ผมถ่ายรูปหรอก ผมแค่หงุดหงิด
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กับค่าแทก็ซีท่ี่แพงเหมอืนโดนโกง และคราบตะกรนัในกาต้มน�า้ท่ี

คอนโด

5

ในคู่มือใช้งำนกำต้มน�้ำบอกวิธีกำรท�ำควำมสะอำดและ

บ�ารุงรักษาเอาไว้ การขจัดคราบตะกรันในกาต้มน�้าขึ้นอยู่กับ

ความกระด้างของน�า้ในพ้ืนท่ีของคุณ ซึง่ “กูจะไปรูไ้ด้ยงัไงวะ” 

เดาได้แค่ว่า ตะกรนัน่าจะสะสมในล�าไส้ใหญ่ของพ่ีมานานแล้ว 

และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพี่ด้วย

ดังนั้นคุณควรท�าความสะอาดกาต้มน�้าทุกเดือน โดย

ตวงน�้าส้มสายชูท่ีผมซื้อจากร้านสะดวกซื้อหลังกลับจาก

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล 3 ถ้วยตวง แล้วเติมน�้าเปล่าเพ่ิมให้

เต็มกา ปล่อยทิ้งไว้ค้างคืน

ต่ืนเช้ามาคุณก็แค่เทน�้าผสมน�้าส้มสายชูท้ิง จากน้ัน

เติมน�้าเปล่าให้เต็ม ต้มจนเดือด แล้วก็เทน�้าทิ้ง ท�าซ�้าแบบ

เดิมจนไม่มีกลิ่นน�้าส้มสายชูเหลือ “คราบตะกรันก็จะหายไป

ด้วย”

“เออ กูจะจ�าเอาไปใช้” อาร์ตว่า เด๋ียวดาวจะไปถ่ายรปู

ที่เมอร์ไลออนนะ “เซ็งว่ะ พวกผู้หญิงนี่บ้าถ่ายรูปฉิบหาย กู
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จะแดกข้าวมันไก่อร่อยๆ ยังไม่ได้แดกสักที”

“แดกกาแฟสกัแก้วก่อนไหมล่ะ กูเพ่ิงล้างกาต้มน�า้เลย

นะ”

“มึงก็อีกคน แดกแต่ขนมปังปิ้งกับกาแฟซอง” อาร์ต

ว่า แล้วมันก็หงุดหงิดเดินกลับห้องของมันไป

หลังจากน้ันหน่ึงชั่วโมง เราสามคนออกจากคอนโด 

อาร์ตกับดาวแวะกินข้าวมันไก่อย่างท่ีอาร์ตอยากจะกิน และ

ตอนนี้อาร์ตก็อารมณ์ดีแล้ว สามารถไปที่ไหนก็ได้อย่างที่ดาว

ต้องการ

เราไปท่ีเมอร์ไลออน ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสิงโตทะเลท่ี

ก�าลังพ่นน�า้ ดาวท�าท่าเอาปากรองน�า้ท่ีสงิโตพ่นออกมา กระน้ัน

ในภาพถ่ายกลับเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียวท่ีเดินขวักไขว่และ

พยายามจะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสิงโตทะเลเหมือนกัน

เสร็จแล้วเราเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่ย่านไชน่าทาวน์ ชัก

ภาพอยู่สักพักดาวก็บ่นอยากซื้อของข้ึนมา เราเลยน่ังแท็กซี่

ไปที่ห้าง IMM ต่อ ในนั้นมีสินค้าราคาโรงงานขายเพียบ แต่

ผมไม่ได้ซือ้อะไรหรอกนะ แค่เดินเป็นเพ่ือนอาร์ตกับดาวเลือก

ซื้อของจนถึงเย็น ดาวบอก “มาแล้ว ต้องเอาให้คุ้ม”

6
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จะมีเรื่องคุ้มค่ำส�ำหรับผมอยู่บ้ำง ก็คงเป็นตอนที่เรำ

อยู่ที่การ์เดน บาย เดอะเบย์ หลังออกจากห้าง IMM  ตอน

น้ันฟ้ามืดแล้ว เราเดินอยู่บนทางเดินลอยฟ้าท่ีเชื่อมระหว่าง

ซูเปอร์ทรีส์สองต้นท่ีส่องสว่างวับวาม และระหว่างน้ันผม

ก็ได้ยินเสียงเพลงท่ีผมรู้สึกชอบมากๆ (มันเป็นความรู้สึก

เหมือนเวลาเจอผู้หญิงที่ใช่มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้า) ดังออก

มาจากล�าโพงท่ีไหนสักแห่ง ขับขานบทเพลงท่ีมีผู้ชายเสียง

แก่ๆ ร้องออกมาพร้อมกับนักร้องประสานเสียงอีกคนหรือ

สองคนว่า as the time goes by and I wonder why when 

I know the day is through ผมถามอาร์ต “มึงรู้จักเพลงนี้

มัย้” “ไม่” มนัไม่รูจ้กั ผมจงึพยายามจดจ�าเน้ือร้องและท่องจ�า

มาตลอดทาง

แล้วพอกลับมาถึงคอนโด ผมก็พิมพ์เน้ือร้องท่ีผมท่องจ�า

มาได้ลงในกูเก้ิลและพบว่า เพลงท่ีผมได้ยินท่ีการ์เดน บาย 

เดอะเบย์ คือ เพลง “Whatever Happened” ของ ไบรอัน 

วิลสัน นักร้องนักแต่งเพลงและสมาชิกวง The Beach Boys

“ผมหลงรกัเพลงน้ีฉิบหาย” ลามไปค้นว่าเพลงท่ีมเีสน่ห์

เพลงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร (มีข้อมูลชุดหนึ่งในหนังสือ I Am 

Brian Wilson ระบุว่า ไบรอัน วิลสัน เขียนเพลงรักเพลงนี้ให้

กับเมลินดา วิลสัน ภรรยาคนปัจจุบันของเขา และเป็นเพลง
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แรกที่เขาส่งให้ บิลล์ โพห์แล็ด ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง Love 

& Mercy ภาพยนตร์ท่ีเล่าถึงชีวิตในยุคท่ีรุ่งเรืองและตกต�่า

ของไบรอัน วิลสัน แต่ทว่าเพลงดังกล่าวไม่ได้ถูกน�าไปใช้ใน

ภาพยนตร์แต่อย่างใด กลับเป็นอีกเพลงหน่ึงท่ีถูกน�าไปใช้และ

เป็นเพลงรักท่ีไบรอันเขียนให้แก่เมลินดาเช่นกันคือ “One 

Kind of Love”)

ก่อนเชค็เอาท์ออกจากคอนโด ผมน�าน�า้ส้มสายชท่ีูเหลือ

จากการล้างคราบตะกรันเมื่อวานใส่ถ้วยผสมน�้าเปล่า แล้ว

เอาเข้าเตาไมโครเวฟ ให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็น

เวลาสิบนาทีตามค�าแนะน�าในคู่มือ “เอาให้หายเหม็นเลย

นะอา”

7

ระหว่ำงทีผ่มล่องลอยอยูบ่นฟ้ำ ผมนึกถึงควำมสนกุสนำน

ท่ีจะได้กลับไปท�าท่ีเชยีงใหม่ หลังจากท�าความสะอาดห้องหับ

เสร็จ ส่งลูกค้าเข้าห้องเรียบร้อย ผมจะแบกที่นอนที่เก็บไว้ใน

รถไปปูนอนหน้าโทรทัศน์ “แต่ผมจะไม่ใช้งานลุงหรอกนะ” 
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ผมจะเปิดแล็ปท็อปของผม นอนหาบทเพลงต่างๆ ของ ไบรอัน 

วลิสนั แล้วก็จะไล่ฟังไปเรือ่ยๆ (ผมเชือ่ว่ามนัจะต้องเป็นเพลง

ที่เพราะกว่าเพลงของลุงแน่นอน) แล้วพอเจอเพลงที่ใช่ ผมก็

จะพยายามฝึกร้องให้ได้ ผมจะแปลเนื้อเพลงจะได้เข้าใจสิ่งที่

ผู้แต่งต้องการจะบอก

ผมดีใจมากท่ีได้ไปสงิคโปร์ ถ้าผมไม่ได้ไปสงิคโปร์ ผม

คงจะไม่ได้รู้จักไบรอัน วิลสัน และไม่รู้จักเพลง “Whatever 

Happened”

“ปีหน้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพวกกูอีกมั้ย” อาร์ตถาม

“ไปๆ ค่าต๋ัวเท่าไรโทรมาบอกเลยนะ กูพร้อมโอน” ผม

ตอบ และก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เจออะไรใหม่ๆ

ผมหยิบสมุดจดและปากกาลูกล่ืนออกมาจากกระเป๋า

สะพาย แล้วก็เริ่มต้นเขียนคู่มือการใช้งานของตัวเอง
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