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[1] 

  

ศตายุ 

 

“โอ$ะ... แปลกใจจัง” ผมมองน"องชายที่เดินออกมาจากห"องนอน สภาพผมเผ"า
พันกันยุ#งเหยิงบ#งบอกได"เป%นอย#างดีว#าอีกคนเพ่ิงต่ืนจากการนอนหลับ 

“อะไร” 

“วินแปลกใจที ่ยังเห็นพี่อยู#” ศลาวินเดินมาทิ้งตัวลงนั่งที ่โซฟาด"านหลัง 
ของพี่ชาย มองคนพี่ที ่กำลังนั ่งเขียนนั่งแปะอะไรอยู#ก็ไม#รู" “แล"วนั่นเขียนทำไม ทำไม 

ไม#พิมพ!เอา” วินเคาะมือลงบนสมุดท่ีคล"ายกับไดอาร่ี ก#อนจะถือวิสาสะอ#านเน้ือหาข"างใน 

“วิธีทำข"าวผัดทูน#า กะเพราไข#เย่ียวม"า ต"มยำโป&ะแตก นี่มันของโปรดพ่ีภพรัก
ทั้งหมดเลยไม#ใช#เหรอ” 

“อืม ก็ใช#” 

“แล"วเขียนไปให"พี่เขาทำไม ทำอย#างกับจะไม#ไปทำอาหารให"เขากินแล"วอย#างน้ัน” 
วินมองคนพี่ที่ใส#แว#นทรงสี่เหลี่ยม แอบอิจฉาในความหล#อที่เหมือนพระเจ"าจะรักพี่ชาย
มากกว#าเขา 

“ก็... ประมาณน้ัน” 

“เมารึเปล#าเน่ีย พูดอะไรออกมารู"ตัวรึเปล#า” 

“มันไม#มีกฎข"อไหนท่ีบอกว#าคนท่ีรักคนอ่ืนข"างเดียวจะเลิกรักไม#ได"น่ี” 
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“พ่ีไม#ควรพูดแบบน้ีถ"ายังเขียนวิธีการทำเมนูโปรดของพ่ีภพรักอยู#” วินส#ายหน"า 
คิดในใจว#าปล#อยพี่ชายเขาไปเถอะ มันไม#ใช#ครั้งแรกที่พี่วายุบอกว#าจะเลิกรักพ่ีภพรัก 
สุดท"ายก็ทำไม#ได"อยู#ดี 

“นี่มันกี่โมงแล"ววายุ” ภพรักเดินข้ึนมาน่ังบนรถ ท่ีน่ังประจำคือเบาะด"านหลัง
ของรถยนต!คันหรู ก#อนที่เบาะด"านหน"าข"างคนขับจะถูกแฟ'มเอกสารและกองงาน
มากมายวางแทนท่ีคน 

“ห"าโมงคร่ึง... คาดเข็มขัดด"วย” ผมมองอีกคนผ#านกระจกมองหลัง เอ#ยคำพูดที่
ผมมักใช"พูดกับภพรักทุกวัน วันน้ีก็เช#นกันก#อนจะขับรถออกจากหน"าบริษัทของภพรัก 

“ถ"าวันหลังไม#เต็มใจจะมารับก็ไม#ต"องมา มารับสายขนาดน้ีถ"ารักนั ่งรถ 

กลับบ"านเอง ป*านนี้ถึงบ"านเคลียร!งานจนเสร็จไปแล"วมั ้ง” ภพรักป+ดเอกสารดังป,-ก  
รู "ส ึกโมโหคนด"านหน"าที ่ไม#ตรงต#อเวลา ถึงแม"ครั ้งนี ้จะเป%นครั ้งแรกก็เถอะ  แต#ถ"า 
จะมารับช"าทำไมไม#โทรมาบอกกันสักนิด ปล#อยให"เขายืนรอจนเม่ือยขาไปหมด 

“งั้นพรุ#งนี้รักกลับเองได"ไหม” วายุถามอีกฝ*าย สายตายังคงสอดส#องอยู#ท่ี 

ท"องถนนท่ีเริ่มมีไฟข"างทางข้ึนตามทางเพราะท"องฟ'าเร่ิมมืด 

“ว#ายังไงนะ” 

“เสียงเพลงดังเกินไปเลยไม#ได"ยินเหรอ” 

“วายุ” 

“ครับ” ภพรักรู"สึกหงุดหงิดขึ้นเป%นเท#าตัว ไม#รู"ว#าวันนี้คนตรงหน"าเป%นอะไร 
ถึงได"ดูนิ่ง เย็นชา ถามคำตอบคำ ไม#เหมือนศตายุคนที่คอยกวนประสาทให"หงุดหงิด  
คือตอนน้ีมันก็หงุดหงิดแต#คือมันคนละแบบกันไง 
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“ยุถามว#าพรุ#งนี้... ไม#สิวันต#อ ๆ ไปรักกลับเองได"ไหม” คราวนี้ภพรักได"ยิน 

เต็มสองหู มือท่ีกำลังจะเป+ดแฟ'มเอกสารเพ่ือทำงานระหว#างเดินทางกลับบ"านป+ดลงอีกคร้ัง 

“ทำไม ไม#ว#างเหรอ” เอ#ยถามคำถามที่อยากถามออกไป เฝ'ารอคำตอบของอีกคน
ในตอนท่ีรถติดไฟแดง 

“ยุแค#คิดว#าอาจจะไม#ได"มารับรักแล"ว ก็แค#อยากลองใช"ชีวิตในเวลาว#าง 

ทำอย#างอ่ืนบ"าง” 

“อ/อ” ภพรักพูดอะไรไม#ออก ทำได"แค#เบนสายตามองออกไปนอกกระจกรถ 
ฝนทีต่กเม็ดเล็ก ๆ ปรอยลงมาท้ัง ๆ ท่ีตอนข้ึนรถมาฟ'ายังโปร#งอยู#เลย 

 

 

ผมกลับมาจากส#งภพรักท่ีคอนโดของอีกฝ*ายท่ีค#อนข"างไกลจากท่ีทำงานของรัก
พอสมควร อันที่จริงผมรู"ว#าวันนี้จะต"องไปรับภพรักสาย ก็แค#อยากลองทำอะไรที่มัน
แตกต#างจากสิ่งที่เคยทำอยู#ดูบ"าง เผื่อว#ารักจะหันมาสนใจผมสักนิด โทรถามไถ# หรือ
แม"แต#ส#งข"อความมา 

แต#ภพรักก็คือภพรัก อีกฝ*ายก็แค#รอโดยไม#สนใจเลยว#าหากวันน้ีท่ีผมไปรับอีกคน
กลับจากท่ีทำงานช"ามันอาจจะเป%นเพราะผมอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเป%นอะไรไปรึเปล#า 

ผมเก็บข"าวของลงในกล#องลังสำหรับย"ายที่อยู #ใหม# อันที่จริงผมเป%นคนท่ี  

ไม#ค#อยชอบย"ายถ่ินท่ีอยู# ย"ายท่ีทำงานหรืออะไรแบบน้ันเพราะมนัดูวุ#นวาย แต#มันเกิดข้ึน
เพราะความคิดท่ีอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองและให"โอกาสกับตัวเองดูบ"าง 
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ผมชื่อศตายุ ชื่อเล#นคือวายุหรือที่เพื่อนชอบเรียกสั้น ๆ ว#ายุ  ไอ"ยุ ไอ"เหี้ยยุ 
หรืออะไรทำนองนั ้น ผมทำงานฟรีแลนซ!ร ับจ"างออกแบบคอนเทนต!ที ่น #าสนใจ 
แปลภาษา ทำซับสำหรับตัดต#อวิดีโอ หรืออะไรก็แล"วแต#ที ่เกี ่ยวกับการทำงานใน
คอมพิวเตอร! 

อันที่จริงก#อนหน"าที่ผมจะมาทำงานฟรีแลนซ! ผมเคยเป%นพนักงานบริษัท 

กินเงินเดือนมาก#อน แต#เป%นเพราะผู"ชายที่ผมแอบรักมาสิบสองป0เต็ม คนท่ีไม#เคยจะรับ
ความรู"สึกของผมเลยแม"แต#น"อย 

บริษัทที่ภพรักทำงานอยู#เป%นบริษัทเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต! ภพรักทำงาน
อยู#แผนกครีเอทีฟ โดยจริง ๆ แล"วงานของเราสองคนก็คล"าย ๆ กันพอสมควร  

ผมเลือกท่ีจะลาออกจากบริษัทเพราะอยากไปรับไปส#งภพรัก อยากจะใช"เวลา
ในการทำคะแนนจนกว#าจะถึงความฝ1นท่ีตัวเองต้ังเป'าไว"  

บริษัทของภพรักถึงแม"จะใหญ#ก็จริงแต#ก็อยู #ลึกในซอยเปลี่ยวพอสมควร  
ในบางครั้งที่มีงานเร#งด#วนจากลูกค"าภพรักก็จะเดินทางกลับบ"านดึก ๆ ดื่น ๆ และน่ัน
เป%นเหตุผลท่ีมากพอสำหรับผมท่ีจะพยายามหาเวลาว#างไปรับภพรักทุกคร้ัง 

ผมมองกองสมุดไดอาร่ีท่ีมีประมาณหลายสิบเล#ม ไดอาร่ีเป%นส่ิงท่ีผมชอบเขียน
มากที่สุด เนื้อหาในนั้นไม#มีอะไรมากหรอกครับ หากคุณชอบใครสักคนหรือชอบอะไร
สักอย#าง เน้ือหาท่ีคุณจะเขียนถึงก็คงไม#พ"นเร่ืองราวของเขาเท#าน้ัน 

ผมเลือกที่จะวางไดอารี่ทุกอย#างใส#ในกล#องลัง ไม#ได"จะพาความทรงจำเก#า ๆ 
ย"ายไปด"วยหรอกครับ ก็แค#อยากเก็บมันไว"ในท่ีทีล่ึกท่ีสุด ป+ดผนึกและฝ1งมันไว"พร"อมกับ
ความคิดท่ีจะเร่ิมต"นใหม# 

เอกสารทุกอย#างสำหรับการสมัครงานถูกเตรียมพร"อม ผมแอบน"องชายของผม
อย#างวินในการหาท่ีทำงานใหม# ที่ต"องมั่นใจว#าอยู#ไกลจากภพรักพอสมควร ท่ีทำงานใหม#
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ของผมเลยไปตกอยู#ท่ีจังหวัดหนึ่งทางภาคใต"ที่เป%นจังหวัดท#องเที่ยว ผมเพิ่งผ#านการ
สัมภาษณ!งานจากการวิดีโอคอนเฟอร!เรนซ!เมื่อสามวันที่ผ#านมา หลังจากอีกฝ*ายตกลง
รับผมเข"าทำงานในตำแหน#งกราฟ+กดีไซน!ผมก็ตอบตกลงรับทำงานท่ีนี่ในทันที 

กำหนดการเริ่มงานของผมคือต"นสัปดาห!หน"าหรืออีกสามวันข"างหน"า แต#สิ่ง 
ที่ยากท่ีสุดของการเปล่ียนท่ีทำงานในคร้ังน้ีคือผมจะบอกน"องชายของผมว#ายังไง ท้ังผม
และวินเราตัวติดกันมาต้ังแต#อนุบาล ประถม มัธยมจวบจนมหาวิทยาลัย วินอายุห#างจากผม
แค#หนึ่งป0 นั่นเลยทำให"เราค#อนข"างสนิทกันมาก ถึงขั้นที่ไม#มีใครยอมออกไปใช"ชีวิต  

อยู#คนเดียวเลยหลังจากท่ีพ#อแม#ของเราเสียไปด"วยโรคร"ายท้ังคู# 

 

 

ก%อก ก%อก ก%อก 

“พี่ยุมากินข"าว” เสียงของวินตะโกนเข"ามาภายในห"องที่ถูกผมล็อกประตูไว" 
เนื่องจากผมยังไม#ได"บอกอีกฝ*ายว#าผมจะย"ายท่ีทำงานที่มันอยู#คนละฟากกับที่อยู#ตอนน้ี 
ผมเลยจำเป%นท่ีจะต"องล็อกประตูเพ่ือกันอีกฝ*ายเป+ดประตูเข"ามาโดยพลการ 

“พ่ีขอเวลาสิบนาที” 

“น#องไก#ในต"มจืดหายแน# ฝ0มือวินด"วยไม#อยากจะอวดอร#อยอย#าบอกใครเชียว” 
ผมยิ้มให"กับการโอ"อวดสรรพคุณการทำอาหารของอีกฝ*าย แน#นอนครับว#ามันอร#อย
เพราะวินเป%นเชฟภัตตาคารหรูชื ่อดัง และที ่ผมทำอาหารเป%นทุกวันนี ้ก็เพราะว#า 

ได"น"องชายสอนมาท้ังน้ัน 

“กินหมดคนเดียวง้ันก็ล"างจานด"วย” 
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“มีน#องเป%นสิบยังไงก็เหลือ กินหมดน่ีโรคเกาต!ถามหาพอดี รีบมาแล"วกัน” 

หลังจากจบประโยคผมก็ได"ยินเสียงอีกฝ*ายเดินอารมณ!ดีออกไป คนอะไรชอบทำอาหาร
แต#ไม#ชอบล"างจาน 

“ช"าอะ” เม่ือผมเดินมาน่ังตรงเก"าอ้ีฝ12งตรงข"าม น"องชายของผมก็บ#นออกมาทันที
แต#มือก็ยังตักข"าวใส#จานพร"อมกับรินน้ำให" 

“ทำอะไรในห"องคนเดียว ปกติไม#เคยเห็นว#าพี่จะล็อกประตู” ผมยังไม#ทันจะ
เอาน#องไก#ช้ินแรกเข"าปาก อีกคนก็สอบสวนเหมือนผมเป%นผู"ต"องหาเสียแล"ว 

“กำลังจัดของ” ผมตอบ ไม#ได"โกหกแต#เพียงแค#บอกไม#หมด 

“จัดทำไม ห"องพ่ีสะอาดจนแมลงวันต"องยอมใจบินออกจากห"องเพราะหาท่ีรก ๆ 
วางไข#ไม#เจอ” ดูการเปรียบเทียบของน"องผมเถอะ  

ผมกินข"าวไปได"ครึ่งจานก็วางช"อนส"อมลง ไม#ใช#เป%นเพราะอิ่ม แต#เป%นเพราะ
ผมอยากจะบอกเร่ืองท่ีทำงานใหม#กับน"องชายของผม 

“พี่ได"ที่ทำงานใหม#แล"วนะ” เสียงเคล"งดังตามมาหลังจากพูดจบ ผมเห็นวิน
เก็บช"อนท่ีร#วงลงพ้ืนมาวางไว"ข"าง ๆ จานตัวเอง 

“คิดอะไรอยู# ที่ยอมลาออกจากงานมานั่งทำงานที่บ"านก็เป%นเพราะพี่ภพรัก
ไม#ใช#หรือไง” วินใช"ส"อมที่ตกชี้มาที่หน"าของผม ก#อนจะหรี่ตามองอย#างจับผิด “นี่ที่คิด
จะกลับไปทำงานก็เป%นเพราะพ่ีภพรักรึเปล#า” 

“ไปเป%นหมอดูแทนเป%นเชฟเถอะ” ผมใช"น้ิวดันส"อมของน"องท่ีเข"ามาใกล"ใบหน"า
ออกไป 

“คราวนี้ไปทำที่ไหน ต"องย"ายคอนโดรึเปล#าวินจะได"ไปเก็บของ” ผมมองน"องชาย
ที่พยักหน"ารับรู"ก#อนจะส#ายหน"า 
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“ไม#ต"องเก็บ พ่ีไปไกล” 

“ไกลแค#ไหน” 

“ภาคใต"” 

“ขอร"องอย#าล"อเล#น จะบอกว#าใต"คอนโดพี่ภพรักอะไรแบบนี้รึเปล#า” ผมรู"ว#า 
วินเข"าใจว#าสายตาของผมไม#ได"ล"อเล#น อีกฝ*ายเม"มปากแน#นก#อนจะถามยืนยันเสียงเบา 

“ที่พี่พูดนี่จริงรึเปล#า ถ"าพี่หนีไปไกลผมแย#งพี่ภพรักแน#” ผมรู"ว#าวินพูดเล#น 
ก#อนเราทั้งสองคนจะเงียบเพราะความอึดอัดใจบางอย#าง ส#วนวินก็รู"ว#าเป%นเพราะอะไร 

บรรยากาศของเรามันถึงตึงเครียดข้ึนมาแบบน้ี 

“วินล"อเล#น” 

“เอาสิ” 

“นี่พี่จะบ"าเหรอ!” วินมองพี่ชายตัวเองตาขวาง ไม#ได"คิดจะแย#งคนที่พี่ชายรัก
อยู#แล"ว ถึงแม"ว#าวินจะเคยชอบพ่ีภพรักมาก#อนก็ตาม 

“พี่จะไปเริ่มต"นใหม# จำที่พี่เคยบอกวินได"ไหม ถ"าหากวันหนึ่งพี่ได"ทำทุกอย#าง
เพ่ือคนท่ีพ่ีรักไปจนหมดแล"วเขายังไม#สนใจพ่ี พ่ีก็จะวางแผนเริ่มต"นชีวิตใหม# และตอนน้ี
พ่ีจะทำมันแล"ว”  
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[2] 

  

ศตายุ 

 

สถานีขนส#งสายใต"ใหม#มีผู "คนเดินพลุกพล#านเป%นจำนวนมากในช#วงปลาย 

วันหยุดสุดสัปดาห!อย#างวันอาทิตย! 

ผมเลือกจะเดินทางครั้งใหม#ลงใต"ด"วยรถทัวร!เพราะอยากซึมซับบรรยากาศ
และอยากลองอะไรใหม# ๆ ท่ีผมไม#เคยทำ 

อย#างท่ีบอกว#าผมเป%นคนไม#ชอบความวุ#นวาย อันท่ีจริงเรียกว#าชอบอยู#คนเดียว
หรือโลกส#วนตัวสูงก็ว#าได" 

“ถึงที่นู#นต"องทักมาบอกด"วยเข"าใจไหม เบอร!โทรศัพท!ที่เปลี่ยนใหม#ใช#เบอร! 
06...”  

ผมฟ1งน"องชายที ่บ#นเหมือนกับผมเป%นลูกแล"วตัวเองเป%นพ#อบังเกิดเกล"า 
นอกจากหน"าตาของน"องชายผมจะเหมือนพ#อแล"ว นิสัยมันก็แทบไม#ต#างกันเลย 

“วนเบอร!โทรศัพท!มาจนจะจำได"ขึ้นใจแล"ววิน” ผมบอกน"องที่ท#องเบอร!โทรศัพท!
เป%นครั้งสุดท"ายก#อนจะเมมลงเครื่องตัวเองไว" 

“โทษที ๆ มาแล"ว กว#าจะหาแกเจอคนเยอะมาก” ผมกับวินมองหญิงสาวสองคน
กับชายหนุ#มหน่ึงคนท่ีว่ิงกระหืดกระหอบเข"ามา 
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“ไม#เป%นไรพ่ีขวัญ ขอบคุณพวกพ่ี ๆ มากท่ีมาส#งกันนะครับ” ผมตอบรับพ่ีขวัญ
พ่ีเมย!และพ่ีหนุ#ม พนักงานกินเงินเดือนออฟฟ+ศท่ีสนิทกันเหมือนผมทำงานอยู#ท่ีเดียวกัน 
พวกพ่ีทั้งสามคนเป%นรุ#นพ่ีท่ีทำงานบริษัทของภพรัก 

“คือรักมัน...”  

“ไม#เป%นไรครับ ผมไปนะรักษาสุขภาพด"วยวิน” ผมเอ#ยลา โบกมือนิดหน#อย
เมื่อทางนั้นโบกมือลา เอาเถอะการเริ่มต"นใหม#โดยไม#เจอกับภพรักก็คงดีเหมือนกัน 
ถึงแม"ผมจะมีความหวังเล็ก ๆ ว#ารักอาจจะอยากมาลาเพื่อนคนนี้หรือไม#ก็อวยพรให" 
มีความสุขกับทางเดินใหม#บ"าง 

 

 

ผมมาถึงในตัวเมืองของจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคใต" หลังจากลงจากรถท่ี 

นั่งหลังขดหลังแข็งมาเกือบแปดช่ัวโมง ในท่ีสุดผมก็มาถึงสักที 

ผมเดินทางเข"าที่พักในช#วงเวลาเกือบเจ็ดโมงเช"า อันที่จริงต"องเรียกว#าวินจอง
ไว"ให"ผมแล"ว เผื ่อได"พักนิดหน#อยก#อนจะต"องเข"าไปรายงานตัวเป%นพนักงานบริษัท
เฟอร!นิเจอร!ชั้นนำของจังหวัดท่ีมีหลากหลายสาขาท่ัวประเทศไทย 

หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร"อย ผมอยู#ในเสื ้อเชิ ้ตกลัดกระดุมครบทุกเม็ด 

เหลือไว"เพียงเม็ดบนสุดที่ติดกับลำคอ ท#อนล#างเป%นกางเกงสแล็กสีดำพร"อมกับเข็มขัด
หัวเงิน และรองเท"าหนังหัวแหลมสำหรับทำงาน 

ผมจัดการเซ็ตผมให"เร ียบร"อย ย ืนตรวจตราทุกอย#างอยู #หน"ากระจก  
มือก็ไม#วายตอบข"อความของน"องชายท่ีทักมาถามว#าเป%นยังไงบ"างอยู#ได"รึเปล#า ผมเพียงแค#
ตอบส#ง ๆ และเดินลงไปด"านล#างเพ่ือขอเช็กเอาต!ออกจากโรงแรมในทันที 
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น"องชายของผมจองที่พักที่อยู#ใกล"กับตัวบริษัท เพราะอีกฝ*ายรู"ดีว#าผมไม#ชอบ
อยู#รวมกันกับใครถ"าไม#ใช#คนในครอบครัว  

อันที่จริงมันเป%นความผิดพลาดของผมเองที่ตัดสินใจเล#ารายละเอียดทุกอย#าง
ของบริษัทน้ี  

 

 

บริษัททีเคเฟอร!นิเจอร!ค#อนข"างให"สวัสดิการพนักงานดี หากพนักงานที่มา
ทำงานที่บริษัทเป%นคนต#างถิ ่น ทางบริษัทจะมีสวัสดิการที่พักฟรีพร"อมกับค#าไฟฟรี 

เป%นจำนวนไม#เกินอัตราที่กำหนด หากใช"เกินทางพนักงานจะต"องออกส#วนต#างเอง  
ซ่ึงผมคิดว#าผมอยากจะลองไปอยู#หอพักของพนักงานดู 

อย#างที่บอกว#าผมอยากลองทำอะไรท่ีผมไม#เคยทำ 

ผมเดินทางมาถึงบริษัทก#อนจะมีหัวหน"าแผนกบุคคลออกมาต"อนรับ พี่นี  

เป%นหญิงวัยกลางคน เธอพาผมเดินดูรอบ ๆ สถานท่ีทำงาน ก#อนจะพาผมไปแนะนำกับ
หัวหน"าแผนกกราฟ+กดีไซน!ท่ีผมต"องทำงาน รวมถึงพนักงานในแผนกเดียวกัน 

“ผมฝากตัวด"วยนะครับ” ผมกล#าวกับทุกคนหลังจากที่ได"ทำความรู"จักทุกคน
ครบแล"ว หัวหน"าแผนกของผมชื่อพี่เอก อายุมากกว#าผมประมาณสี่ป0 ส#วนเพื่อน ๆ ใน
แผนกคนอ่ืน ๆ มีท้ังหมดสี่คนซ่ึงผมยังจำช่ือได"ไม#ครบเท#าไหร# 

“เดี๋ยวยุตามพี่มาทางน้ี พี่จะพาเราไปรู"จักกับรูมเมท เผื่อตอนเลิกงานจะได"
กลับห"องด"วยกัน” ผมพยักหน"า เดินตามพ่ีนีไปท่ีแผนกไอที 

“น"อง ๆ” ผมเห็นพี่นีเรียกใครบางคนว#าน"อง ๆ ก#อนจะมีผู"ชายตัวเล็กผิวขาว
หน"าตาสะอาดสะอ"านว่ิงเข"ามาหา ในมือเพรียวบางยังถือโมเด็มอยู#เลย 
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“ยุนี่น"องนะ” ผมหันไปมองตามสายตาและมือของพ่ีนีท่ีผายไปท่ีผู"ชายตัวเล็ก
ตรงหน"าผม 

“น"อง?” ผมทำหน"างงก#อนจะทวนคำ  

“คือผมชื่อน"องครับ น"องที่เป%นชื ่อไม#ใช#สถานะ” ผมพยักหน"าเข"าใจทันที 

ยิ้มให"เมื่ออีกฝ*ายย้ิมให"ผมก#อน 

“นี่พ่ีวายุ รูมเมทคนใหม#ของเรา เลิกงานวันน้ีก็พาพ่ีเขากลับห"องด"วยนะ” 

“ได"ครับพี่นี ยินดีท่ีได"รู"จักนะครับพี่ยุ น"องขอตัวไปทำงานก#อนนะครับ” ผม
พยักหน"าเล็กน"อยก#อนอีกฝ*ายจะรีบหันหลังไปรวมกับกลุ#มคนอีกสามสี่คน 

“น"องมันเป%นคนแบบนี้แหละยุ อายุห#างจากเราป0นึงแต#ว#าตัวเล็กเลยดูเหมือน
เด็กฝ,กงานตลอดเวลา” พี่นีแกยิ้มขำเล็กน"อย ดูน"องที่ดูจะค#อนข"างร#าเริงพอสมควร  
ผมมองจากท่ีใคร ๆ ต#างก็เอ็นดูน"องกันท้ังน้ัน 

 

 

เวลาประมาณห"าโมงเย็นเป%นช#วงเวลาเลิกงาน วันนี้เป%นวันแรกของการทำงาน
ซึ่งผมไม#ค#อยได"ทำอะไรเท#าไหร# เพียงแค#ช#วยหัวหน"าแผนกอย#างพี่เอกเรียนรู"ลักษณะ
งานในตำแหน#งนี้ว#าในบริษัทนี้ลักษณะงานนี้เป%นประมาณไหนและมีการทำงานรวมกัน
เป%นทีมกันอย#างไรบ"าง 

เมื่อผมเดินก"าวออกจากแผนกของตัวเอง ด"านหน"าของผมมีผู"ชายตัวเล็กกำลังยืน
เหมือนรอใครบางคนอยู# และถ"าผมไม#คิดไปเองเหมือนน"องจะมารอผม 

“น"อง” ผมส#งเสียงเรียกเมื่อเห็นอีกฝ*ายยกข"อมือข้ึนมาดูนา5ิกาท่ีสวมอยู# 
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“เลิกงานแล"วเหรอครับ วันนี้กลับห"องด"วยกันนะครับ” น"องยิ้มให"ผมเหมือน
อย#างเคย ใบหน"าอีกฝ*ายดูสดใสตลอดเวลาจนผมอดยิ้มตามไม#ได" ยิ่งพอรู"ว#าอีกฝ*ายอายุ
น"อยกว#าผมหน่ึงป0 หน"าของน"องชายผมก็ลอยมาทันที 

“เมื่อบ#ายน"องขอโทษนะครับที่เสียมารยาท พอดีแผนกไอทีค#อนข"างวุ #นวาย 
มันเหมือนเป%นแขนขาของบริษัทเลยครับ” ผมฟ1งน"องอธิบาย มองดูตัวเลขดิจิตอลบน
ลิฟต!ท่ีนับจากช้ันส่ีและถอยลงมาเร่ือย ๆ  

“ไม#เป%นไรครับพ่ีเข"าใจ” 

“งั้นเดี๋ยวน"องเลี้ยงก/วยเตี๋ยวบะหมี่หน"าปากซอยเป%นการขอโทษได"ไหมครับ” 
น"องมองมาท่ีผมอย#างมีความหวังก#อนเสียงบางอย#างจะดังข้ึน 

 

โครก 

“อ#า... อันที่จริงน"องแค#อยากชวนพี่ยุทานข"าวครับเมื่อบ#ายยังไม#ได"ทานเลย” 
ผมย้ิมขำทันทีกับอาการท"องร"องและใบหน"าแดง ๆ ของน"องก#อนจะพยักหน"าตกลง 

เม่ือมาน่ังในร"านน"องก็ส่ังเมนูประมาณสามอย#าง มีเก๊ียวทอด เส"นบะหม่ีหมูแดง
กับน้ำอัดลมหน่ึงขวดก#อนจะหันมาถามผม 

“พ่ียุชอบทานอะไรครับ บะหม่ีไข#ร"านน้ีอร#อยมาก จริง ๆ จะทานอะไรก็ได"ครับ
แต#บะหมี่ไข#ร"านนี้อร#อยสุด” ผมมองคนที่จะพยายามยกยอบะหม่ีไข#ร"านนี้ ตัดสินใจให"
น"องสั่งเมนูให"หน่ึงเมนูพร"อมกับน้ำเปล#าหน่ึงขวด 

ระหว#างท่ีรออาหารมาเสิร!ฟน"องก็ชวนผมคุยไปเร่ือย ๆ ไม#ให"บรรยากาศดูอึดอัด 

“พ่ียุมาจากกรุงเทพฯ เหรอครับ” น"องถามผม ส#วนมือก็หยิบเก๊ียวทอดข้ึนมา
กัดเสียงดังกร$อบ 
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“ครับ” 

“ปกติพูดน"อยสินะครับน"องจะได"จำไว"” อีกคนทำท#าเหมือนจดจำก#อนจะถามต#อ 

“ปกติพี่ยุมีกฎการใช"ห"องร#วมกันไหมครับ พอดีห"องนอนจะมีห"องเดียวแต#  
มีเตียงเล็กสองเตียง” ผมทำท#าคิดก#อนจะส#ายหน"าปฏิเสธ 

“แต#น"องมีครับ ข"อแรกห"ามเล#าเรื่องผี” น"องชูนิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้ว “ข"อสอง 
ห"ามดูเรื่องผี” น"องชูน้ิวกลางเพ่ิมข้ึนมาอีกหน่ึงน้ิว “ข"อสาม...”  

“ห"ามอ#านเรื่องผี” ผมลองเดาจนอีกฝ*ายทำตาโต 

“ใช#ครับ! น"องกลัวผีมาก ๆ ถ"าพี่ยุอยากดูอยากฟ1งต"องใส#หูฟ1งนะครับ” ผม
พยักหน"ารับในช#วงจังหวะท่ีอาหารมาเสิร!ฟพอดี เม่ืออาหารมาถึงเสียงเจ้ือยแจ"วท่ีเคยได"ยิน
ก็เงียบลง 

ผมมองก็ได"แต#ยิ้มเอ็นดู น"องเหมือนน"องชายของผมอย#างวินจริง ๆ  

หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร"อย น"องก็ลุกไปจ#ายเงินอย#างที่เคยบอกผมไว"
ว#าจะเลี้ยงข"าวผมเป%นการขอโทษ 

ก#อนที่อีกฝ*ายจะพาผมเดินออกมาจากซอยของบริษัท เดินลัดเลาะเข"ามายัง
ซอยข"าง ๆ ที่ภายในซอยจะมีตึกคล"าย ๆ หอพักนักศึกษาเรียงกันประมาณสี่ตึก อีกฝ*าย 

พาผมเดินเข"าตึกแรกที่เป%นตึกสีฟ'า ด"านหน"าจะต"องใช"คีย!การ!ดในการแตะเป+ดประตู  
ซ่ึงน"องจะมาขอคีย!การ!ดเพ่ิมอีกใบให"ผมในตอนพรุ#งน้ีเช"า 

ห"องของผมกับน"องจะอยู#ที่ชั้นห"า เป%นห"องขนาดกลางที่มีห"องน้ำหนึ่งห"อง  
มีเคาน!เตอร!ครัวที่บิลต!อินติดกับผนัง และมีห"องนอนหนึ่งห"อง ด"านหลังเป%นระเบียง 
ไว"สำหรับตากผ"า ผมมองโดยรวมแล"วค#อนข"างใหญ#และสะดวกสบายพอสมควร 
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ผมให"น"องเข"าไปอาบน้ำก#อนเพราะผมต"องการจัดเสื้อผ"าและของใช"ส#วนตัว 

นิดหน#อย รอไม#นานน"องก็ออกมาด"วยเสื้อยืดโอเวอร!ไซซ!สีขาวกับกางเกงขายาว ก#อน
น"องจะบอกให"ผมไปอาบน้ำต#อเพราะเหมือนฝนจะตกและน"องกลัวผมจะไม#สบาย 

ผมจัดของอีกนิดหน#อยก#อนจะเดินเข"าไปอาบน้ำ ใช"เวลาไม#นานผมก็ออกมา
พร"อมกับผ"าเช็ดหัวท่ีแปะอยู#บนผม ก#อนผมจะได"ยินเสียงฝนตกกระหน่ำจนแทบจะกลบ
เสียงทุกอย#างจนมิด 

ผมเดินไปตากผ"าเช็ดตัวกับราวตากผ"าหน"าห"อง และเดินกลับเข"ามาในห"องที่
ถูกเป+ดไฟสว#างโร# เตียงข"าง ๆ ของผมที่อยู#ติดกับผนังมีบางสิ่งบางอย#างที่โป*งนูนออกมา 
น้ำเสียงส่ันเครือเล็ก ๆ ดังลอดออกมาในช#วงท่ีมีเสียงฟ'าร"อง 

“น"องครับ น"อง” ผมเดินไปสะกิดน"องก#อนท่ีอีกฝ*ายจะสะดุ"งเล็กน"อย น"องโผล#
ใบหน"าออกมาจากผ"าห#มท่ีปกคลุมท่ัวตัวด"วยน้ำหูน้ำตาท่ีไหลพราก 

“พ่ียะ... ยุ อึก” เสียงฟ'าร"องอีกคร้ังทำให"น"องขดตัวกลับเข"าไปในผ"าห#ม ผมช่ังใจ
อยู#เล็กน"อย เดินไปหยิบผ"านวมสีขาวผืนหนาของตัวเองและมาคลุมตัวอีกฝ*ายไว" เสียบ 

หูฟ1งเข"ากับตัวโทรศัพท! เป+ดเพลงเสียงดังจนสุดและสอดมันไปในผ"าห#มที่มีอีกคน 

นอนขดอยู# 

ผมใส#หูฟ1งไว"ที่หูของน"องทั้งสองข"าง อีกคนดูผ#อนคลายขึ้นเมื่อผมเป+ดเพลง 

ยุค 90 เป%นเพลงท่ีน"องน#าจะไม#เคยฟ1ง 

มันเป%นเพลงท่ีส่ืออารมณ!ถึงความรู"สึกของผมที่ต"องเก็บความรู"สึกเอาไว" ท้ัง ๆ 
ที่อีกฝ*ายไม#แม"แต#จะสนใจ บทเพลงท่ีถูกส่ือออกมา มันก็คงเป%นเหมือนความรู"สึกของผม 
ณ เวลาน้ัน เวลาท่ีผมได"แต#เพียงแอบชอบภพรัก เหมือนคนโง#งมท่ีหวังว#าสักวัน อีกฝ*าย
จะหันมาสนใจในตัวของผม หรือเพียงมองเห็นผม  



 BelikeyouY……… 

 

 
17 

เสียงของน"องเงียบลง อีกฝ*ายแอบอมยิ้มออกมาเล็กน"อยภายใต"ผ"าห#ม น"อง
ถอดหูฟ1งออกข"างหน่ึงก#อนจะฟ1งเสียงของพ่ียุท่ีร"องเพลงคลอตามจังหวะเพลงท่ีเขาฟ1งอยู# 

จะมีใครไหมนะท่ีเป+ดเพลงยุค 90 มาปลอบเขาท่ีกลัวเสียงฟ'าร"อง อาจจะมีแค#
พ่ียุคนน้ีน่ีแหละ  
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[3] 

 

ผมต่ืนข้ึนมาด"วยเสียงของโทรศัพท! มันเป%นเสียงเรียกเข"าจากน"องชายของผมเอง 

เมื่อคืนผมนอนค#อนข"างดึกเพราะกว#าฝนจะหยุดตกก็ล#อไปเป%นเที่ยงคืนของ
วันใหม#ไปแล"ว ทำให"ผมรู"อีกข"อของน"องว#าอีกฝ*ายกลัวฟ'าร"องมากแค#ไหน ในจังหวัดที่มี
ฝนแปดแดดสี่ 

ผมลุกข้ึนมาน่ังชันตัวข้ึนและใช"หลังพิงหัวเตียง ไล#ความคิดบนหัวเล็กน"อยแล"ว
จัดลำดับสิ ่งที ่ต"องทำในวันนี ้ ผมยกโทรศัพท!ขึ ้นมากดเข"าช#องแชทของน"องชาย  

วินส#งรูปท่ีพี่ขวัญอัปรูปลงในเฟซบุ$กมาให"ผม มันเป%นรูปภาพท่ีผมกำลังหันหลังสะพายเป'
สนามสีดำกำลังเดินข้ึนรถทัวร! พอกดออกมาจากรูปก็เห็นวินส#งข"อความมาว#า 

เหมือนพ อมาส งลูกไปเข!าค ายลูกเสือ 

ผมย้ิมขำกับข"อความของวินท่ีส#งมา พิมพ!ตอบกลับไปบอกให"อีกฝ*ายอาบน้ำและ
เผื่อเวลาทานข"าวเช"าก#อนไปทำงาน เพราะปกติผมกับวินเราจะแบ#งเวลาการทำอาหาร
กัน ผมจะเป%นคนทำอาหารเช"าและวินจะเป%นคนทำอาหารเย็น 

ผมเก็บโทรศัพท!และวางไว"บนหัวเตียง ลุกขึ้นมาพับผ"าห#มและจัดหมอนให"
เรียบร"อย พอนึกว#าตัวเองไม#ได"อยู#คนเดียวอีกต#อไป ผมก็หันไปท่ีเตียงข"าง ๆ เห็นว#าเตียง
ของน"องเป%นระเบียบเรียบร"อย ผ"าห#มถูกพับคล"าย ๆ ของผมแต#เจ"าของเตียงไม#ได"อยู#ใน
ห"องนอนแล"ว 

ด"วยความที่ปกติผมต"องทำอาหารเช"าเสมอ เช"าวันนี้จึงทำให"ผมตื่นนอนเร็ว
เหมือนตอนที่อยู#กับน"องชาย และเผื่อเวลาในการทำอาหารก#อนจะไปทำงาน  ผมเดิน
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ออกมาจากห"องนอน ตรงเข"าไปในห"องครัว กลิ่นของอาหารทำให"ผมรู"ว#าหน"าที่ตอนเช"า 

ที่ปกติผมจะต"องทำถูกแย#งไปเสียแล"ว 

น"องกำลังยืนหันหลังให"กับผมและหันหน"าเข"าเคาน!เตอร!ครัว กลิ่นของเคร่ืองแกง
ทำให"รู"ว#าเมนูอาหารในวันน้ีน#าจะเป%นอาหารทางภาคใต" 

“อรุณสวัสดิ ์ครับ” น"องหันมาทางผมที ่ยืนพิงอยู #ที ่กรอบประตู ผมตอบ 

อรุณสวัสดิ ์กลับ เดินเข"ามาใกล"น"องมากขึ ้นเพื ่อดูว #าวันนี ้อ ีกฝ*ายทำอะไรทาน  
ส#วนน"องก็ขยับท่ีให"ผมนิดหน#อย เราค#อนข"างรักษาระยะให"กันพอสมควร 

“วันน้ีมีแกงเหลืองยอดมะพร"าวกับกุ"งผัดสะตอ พ่ียุทานได"ไหมครับ” น"องถาม 
ส#วนมือก็คนส#วนผสมทุกอย#างเข"าด"วยกันและใช"ช"อนตักชิมเพ่ือดูว#ารสชาติเป%นยังไงบ"าง 

ผมพยักหน"าเพราะผมเป%นคนทานได"เกือบทุกอย#าง จะมีแค#บางอย#างท่ีทานไม#ได"
แต#ไม#ได"เยอะจนเป%นอุปสรรคในการใช"ชีวิต 

ทั้งผมและน"องเลือกท่ีจะไปแปรงฟ1นและมาทานข"าวก#อน เน่ืองจากอาหารท่ีทำ
มีส#วนผสมของพริกแกงเยอะ หากเราอาบน้ำแต#งตัวด"วยชุดทำงานแล"วออกมาทาน บางที
กล่ินของเครื่องแกงก็จะติดตามชุดไปด"วย 

น"องตั้งโต$ะพร"อมตักข"าวใส#จานและรินน้ำให"ผม น"องทำให"ทั ้งกับผมและ 

กับตัวเอง ผมแอบมองการกระทำเหล#านั้นแล"วก็คิดถึงน"องชายที่อยู#กรุงเทพฯ รายน้ัน
ดูแลผมดีเหมือนเป%นผู"ปกครองมากกว#าจะเป%นน"องชายของผมไปแล"ว 

“อาหารมื้อนี้น"องตั้งใจทำเพื่อขอโทษ และขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อคืนครับ” 

เมื่อบนโต$ะอาหารไม#มีบทสนทนา ฝ*ายตรงข"ามผมก็เป%นคนเป+ดการสนทนาข้ึนมาก#อน 

“พี่ยุพึ ่งมาอยู#นี ่สองวันน"องขอโทษไปแล"วสองครั้ง” ผมยิ้มขำกับอาการท่ี
เหมือนจะรู"สึกผิดและเหมือนตำหนิตัวเองแบบไม#จริงจังมาก 
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“ไม#เป%นไรยังไงก็มีคนทำอาหารให"พ่ีทาน ม้ือน้ีอ่ิมท"อง” ผมตอบ เห็นน"องเบิก
ตากว"างเพราะไม#คิดว#าผมจะพูดประโยคยาว ๆ แบบน้ีออกมา 

“ปกติพี่ยุทำอาหารทานเองไหมครับ” ผมพยักหน"าและพูดต#อ  

“ทำเองครับ น"องชายพ่ีเป%นเชฟก็เลยสอนให"พ่ีทำอาหาร” 

น"องพยักหน"าเข"าใจ ส#วนมือก็ตักกุ "งผัดสะตอขึ้นมากิน ซึ ่งปริมาณกุ"งในจาน 

แทบจะพอ ๆ กับสะตอเลย แต#สิ่งท่ีทำให"ผมถามออกไปคือผมไม#เห็นน"องตักสะตอเข"าปาก
เลยแม"แต#คำเดียว 

“น"องไม#กินสะตอเหรอ” ผมถาม อีกฝ*ายเงยหน"าที่มีกุ"งคาอยู#ในปากก#อนจะ
รีบเค้ียวและกลืนลงคอไปเพ่ือมาตอบคำถามผม 

“แหะ ๆ น"องไม#ชอบเท#าไหร# แต#พี่ยุไม#ต"องเป%นห#วงนะ น"องกินกุ"งเองส#วนพี่ยุ
กินสะตอไป” ไม#พูดเปล#าอีกคนก็ตักสะตอใส#จานผมจนพูน และตักกุ"งสีส"มนวลตัวใหญ# 
ใส#ในจานของตัวเอง 

“วันหลังถ"าไม#ชอบก็ไม#ต"องทำ ไม#ก็ทำเมนูอื่นเอา” ผมสอนอีกฝ*าย เพราะผม 

รู"ว#าการท่ีฝ7นทำในส่ิงท่ีตัวเองไม#ชอบ ผลลัพธ!ท่ีได"มันไม#ได"ดีอะไรเลย 

“ของบางอย#างถึงแม"ว#าน"องจะไม#ชอบ แต#ส#วนผสมที่น"องไม#ชอบบางที  มัน
อาจจะไปเติมเต็มความอร#อยของอีกคนได" แบบน้ันน"องว#ามันก็ไม#ได"แย#นะครับ” 

ก็ยังคงพูดเจื้อยแจ"วแต#แอบเนียนตักสะตอใส#จานของผมและแถมกุ"งมาให"อีก
สองถึงสามตัว 

ผมลอบมองใบหน"าของคนที่อายุน"อยกว#าผมหนึ่งป0 น"องดูจะมีความเป%นเด็ก
ในบางเรื่อง ทว#าอีกฝ*ายก็มีมุมท่ีมีความคิดท่ีค#อนข"างดูโตและเป%นผู"ใหญ# 

คำพูดท่ีน"องพูดกับผมทำให"ผมคิดถึงเรื่องเรื่องหน่ึงในชีวิต  
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ผมเป%นคนไม#ชอบทานใบกะเพราแต#ภพรักชอบทานกะเพราไข#เย่ียวม"า น่ันคือ
เมนูโปรดของรัก ทุกครั้งที่ผมทำเมนูนี้ผมจะใส#ใบกะเพราเยอะ ๆ เพราะคิดว#าอีกฝ*าย
ชอบทานอะไรผมก็สามารถทำให"ได" ถึงแม"บางครั้งผมจะโดนรักต#อว#าต#าง ๆ นานาว#า
ชอบเขี่ยกับข"าวในจานเล#นถ"าไม#อยากกินก็ไม#ต"องกิน โดยที่บางครั้งผมแค#พยายาม
หลีกเลี่ยงการตักใบกะเพรามาใส#จานก็เท#าน้ันเอง 

 

 

ภพรัก 

 

ผมป+ดแฟ'มเอกสารเม่ือได"ยินเสียงพ่ี ๆ ในแผนกลุกข้ึนจากเก"าอ้ีเสียงดังเอี๊ยดอ$าด 

“พี่ขวัญวันนี้กินข"าวที่ไหนพ่ี” ผมถามรุ#นพี่ในแผนกที่กำลังจะเดินออกจาก
ห"องทำงานรวมและเตรียมตัวลงไปโรงอาหารพร"อมกับพ่ีเมย!และพ่ีหนุ#ม 

“ร"านอาหารตามสั่งป'าบัว แกจะไปด"วยกันไหมรัก” ขวัญมองผู"ชายตัวเล็ก 

ผิวขาวที่กำลังลุกขึ้นเตรียมเก็บกองเอกสาร และป+ดหน"าจอคอมพิวเตอร!บนโต$ะของ
ตัวเอง 

“ไปด"วยพ่ี อยากกินกะเพราไข#เย่ียวม"า” 

“ใครมันจะไปทำอร#อยเท#ายุ...” เสียงพี่เมย!เบาลงในประโยคสุดท"าย ผมไม#ได"
พูดอะไรต#อเพียงแค#รีบเก็บแฟ'มไปต้ังอยู#มุมโต$ะให"ดี รีบเดินออกมารวมกลุ#มกับพ่ี ๆ เพราะ
ไม#อยากให"รอนาน 

ผมและพ่ี ๆ ท้ังสามคนรีบเดินลงมาท่ีโรงอาหารรวมของบริษัท ต#างฝ*ายจะรีบ
สอดส#องหาโต$ะตัวท่ีว#างให"พอดีกับจำนวนคนท้ังสี่คน 
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หลังจากเราได"โต$ะตัวริมสดุติดกับทางเดิน ผมก็อาสาเฝ'าของของพ่ี ๆ ท้ังสามคนให" 
และให"พวกพ่ี ๆ เดินไปสั่งข"าวรวมท้ังสั่งมาเผื่อผมด"วยเช#นกัน 

ช#วงสองสามวันมาน้ีผมลงมาทานข"าวกับรุ#นพ่ีท่ีแผนก ปกติผมจะมีข"าวกลางวัน
เป%นของตัวเองเพราะผมจะพยายามเคลียร!งานทั้งหมดให"เสร็จ  และจะไม#อยู#ทำโอที  
การทำงานที่ต"องใช"เวลาลากยาวเกินกว#ากรมแรงงานกำหนดเพื่อให"ได"เงินหรือโอทีนั้น 
ไม#ใช#เป'าหมายในการใช"ชีวิตของผมเท#าไหร#  

แต#เพราะผมคิดว#าช#วงนี้อาจจะไม#ได"ต"องรีบกลับบ"านไปทำอะไร ความแปลกใหม#
จึงเกิดข้ึนทันทีในแผนกครีเอทีฟ  ที่อยู#ดี ๆ ก็มีอีกหน่ึงชีวิตท่ีช่ือภพรัก น่ังทำงานอยู#ในแผนก
หลังจากที่ควรจะต"องกลับบ"าน และตอกบัตรตรงเวลาเลิกงาน ผมทำโอที ซึ่งก็อาจจะ
ทำให"หลาย ๆ คนที่เห็นผมแอบตกใจเล็กน"อย เพราะไม#คิดว#าจะเห็นผมหลังเวลา  

เลิกงานแบบน้ี 

ผมน่ังทานอาหารเงียบ ๆ ฟ1งพวกพ่ี ๆ เขาเล#าเก่ียวกับงานช้ินใหม#ท่ีบริษัทของเรา
อาจจะได"รับผิดชอบ เน่ืองจากสาขาบริษัทของทางน้ันไม#สามารถรับงานเพ่ิมได"เน่ืองจาก
บุคลากรมีไม#เพียงพอ 

“แกไม#กินไข#เย่ียวม"าเหรอ พ่ีเห็นแก#เข่ียไปเข่ียมาอยู#นั่น” พ่ีขวัญถาม ทำให"ผม
เงยหน"าจากจานข"าวมามองท้ังสามคนท่ีมองมาทางผมอยู#ก#อนแล"ว 

“รักว#าวันน้ีป'าแกให"ไข#เยอะไปหน#อย ใบกะเพรามีนิดเดียวเอง” ผมตอบสั้น ๆ 
ตักข"าวเข"าปากอีกคำหน่ึง 

“แปลกดี ปกติมีแต#คนบ#นว#าได"ใบกะเพราเยอะกว#าไข# แต#แกดันบ#นพอได"ไข#
เยอะกว#า เมย!มันเห็นว#าแกชอบกินไข#เย่ียวม"าเลยสั่งพิเศษมาให"” 

ผมพยักหน"าและบอกขอบคุณพี่เมย!สำหรับความหวังดี ก"มหน"าก"มตากินข"าวใน
จานให"หมดทุกสิ่งทุกอย#าง เหลือเพียงแค#ไข#เย่ียวม"าอยู#สองสามช้ินเล็ก ๆ  
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ผมรวบช"อน ยกน้ำหวานขึ้นดื่มเพื่อดับความกระหายและอากาศที่ค#อนข"างร"อน 
มันอาจจะเป%นเพราะผมยังไม#ชินกับการท่ีต"องลงมาทานข"าวกลางวันในช#วงท่ีผู"คนแออัด 

ระหว#างที่รอพวกพี่ ๆ กินข"าวกัน ผมก็มองไข#เยี่ยวม"าในจาน ปกติแล"วเวลาท่ี
ผมกินกะเพราไข#เยี ่ยวม"าที่เพื ่อนทำมาให" ส#วนใหญ#ก็มักจะกินแต#ใบกะเพรากับไข#  
เพียงนิดหน#อย ส#วนท่ีเหลือยุจะเป%นคนท่ีกินไข#เย่ียวม"าท่ีเหลือให" 

“ไปเถอะ เดี๋ยววันน้ีช#วงบ#ายมีประชุมเรื่องโปรเจกต!งานใหม#” ผมเงยหน"ามอง
พ่ีท้ังสามคนท่ีกำลังถือจานและลุกออกจากโต$ะ ผมเก็บจานก#อนจะลุกตามพ่ี ๆ ในแผนก
ไปเก็บจานและเตรียมตัวกลับไปเข"าประชุมช#วงบ#าย 

 

 

เวลายิงลากยาวต้ังแต#บ#ายโมงจนถึงเกือบบ#ายสี่โมงเย็น ในท่ีสุดการประชุมก็จบลง 

ผมยืนขึ้นยืดเส"นยืดสาย รวบเอกสารการประชุมแนบอกและเดินตามหลังพี่ ๆ 
ออกจากห"องประชุม 

“อีกสองวันเราต"องเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ เดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องของ
การเดินทางและท่ีพักไว"ให" ส#วนท่ีเหลือก็เตรียมตัวให"พร"อม” พ่ีขวัญหันมาพูดด"วยสีหน"า
เหน่ือยล"า ผมกับพ่ีท้ังสามคนพยักหน"ารับ 

“พ่ีว#าคุณเอกภพจะดุไหม” พ่ีเมย!ถามเสียงเอ่ือย ไถลตัวลงไปนอนราบกับโต$ะ
ทำงานของใครสักคน 

“ไม#รู"สิ แต#คนช่ือเอกส#วนใหญ#หล#อ” พ่ีขวัญหันมาย้ิมแย"ม ก#อนเราท้ังสามคน
จะหลุดขำออกมาพร"อม ๆ กัน 
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ผมเก็บข"าวของก#อนจะตอกบัตรออกจากท่ีทำงานในเวลาหกโมงเย็น วันน้ีไม#มี
โอทีเพราะต"องเตรียมตัวเดินทางไปทำงานท่ีต#างจังหวัด 

ระนองจะมีอะไรให"เท่ียวบ"างนะ นั่นคือสิ่งแรกที่ผมคิด ผมพลิกหน"าปฏิทิน
เพ่ือดูวันท่ีจะต"องเดินทาง พร"อมกับดูเก่ียวกับจังหวัดท่ีต"องไปคร#าวๆ 

ฝนแปดแดดสี่ ผมควรจะต"องเตรียมร#มไปก#อนเป%นอันดับแรก 
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[4] 

 

ศตายุ 

 

ผมเลิกประชุมในตอนห"าโมงเย็น การประชุมในครั้งนี ้ลากยาวตั้งแต#ช#วง 
บ#ายสองโมงมาจนถึงตอนน้ี 

ผมเข"ามาทำงานในบริษัทได"ไม#นานก็ได"ทำงานใหญ# อย#างอีเวนต!การจัดงาน
ออกบูทงานโฮมเฟอร!นิเจอร!ครั้งที่ยี ่สิบสอง ที่จะจัดที่ศูนย!ประชุมใหญ#แห#งหนึ่งใน
จังหวัด 

ซ่ึงผมท่ีเป%นพนักงานแผนกกราฟ+กดีไซน!นั้น การออกแบบสื่อออนไลน!สื่อสิ่งพิมพ!
รวมถึงแบบผังการจำลองการออกแบบการจัดงาน ภายใต"บริษัททีเคเฟอร!นิเจอร!น้ันเป%น
สิ่งสำคัญ และมันย่ิงสำคัญมากข้ึนเม่ือผมและคนในทีมต"องทำงานร#วมกับบริษัทอ่ืน 

บริษัทท่ีภพรักทำงานอยู# 

ผมจำช่ือบริษัทท่ีเข"าออกตลอดหลายป0ได"เป%นอย#างดี และผมมั่นใจว#ามันไม#ใช#
เพียงเร่ืองบังเอิญ 

ผมมองนา5ิกาข"อมือหนังสีดำหน"าป1ดสีขาวสะอาดตา ราคาของมันไม#ได"อยู#  
ในระดับท่ีแพงหรูหราแต#ทว#ามันช#างทนทานเสียเหลือเกิน 

ด"านนอกตอนนี้ฟ'ามืดครึ้มเหมือนท"องฟ'าต"องการจะกล#าวว#าฝนกำลังจะตก 

ในอีกไม#กี่นาทีข"างหน"า  
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ผมกระชับร#มท่ีถืออยู#ในมือ สายตาสอดส#องมองหาอีกคนที่ทำงานอยู#แผนกไอที 

น"องเป%นคนตัวเล็กเวลาอยู#ในเสื้อช็อปสีกรมท#า กางเกงยีนส!สีเข"มนั้นทำให"อีก
ฝ*ายดูทะมัดทะแมงเป%นเท#าตัว 

“รอนานไหมครับพ่ียุ” น"องรีบว่ิงออกมาเม่ือเห็นผมรออยู#ด"านหน"าแผนกท่ีอยู#
คนละชั้นกับแผนกของผม ผมส#ายหน"าเล็กน"อย เบนสายตามองออกไปนอกหน"าต#าง
บริษัท เพ่ือให"อีกฝ*ายดูสภาพอากาศในตอนน้ี 

“ฝนรินอีกแล"ว รีบกลับเถอะครับถ"ารีบว่ิงไปน#าจะไม#โดนฝน” น"องพูดออกมา
ยาวเหยียด ทำการถอดเสื้อช็อปเตรียมคลุมหัวเพื่อบังฝน ส#วนผมทำเพียงยกร#มคนัสีดำ
ข้ึนมาให"อีกฝ*ายดู 

“พ่ีมีร#ม” 

“ไม#บอกน"องตั้งแต#แรกล#ะครับ จริง ๆ ฉากเมื่อกี้ที่น"องถอดเสื้อช็อปคลุมหัว 
มันควรจะเป%นฉากท่ีสาว ๆ ต"องเห็นนะครับ” น"องยู#ปากออกมาเล็กน"อย เดินตามผมที่ขำใน
ความน"องของอีกคนและตรงไปกดลิฟต!เพ่ือลงจากบริษัทในทันที 

เมื ่อประตูลิฟต!เป+ดออก ฝนห#าใหญ#ก็สาดพัดจนใบไม"พลิ้วไหวเหมือนจะ 

หล#นหักลงมาท้ังก่ิง เสียงร"องคำรามของท"องฟ'าทำให"ผมต"องรีบหันไปมองน"องอย#างไว  

อีกฝ*ายตัวส่ันเท้ิม ผมเผ"ายุ#งเหยิงเพราะแรงลมท่ีพัดปะทะเราท้ังสองคน 

ผมถอยหลังเข"าไปในตัวลิฟต!อีกคร้ังท้ัง ๆ ท่ีเพ่ิงจะก"าวขาออกมาได"เพียงก"าวเดียว 
บังอีกคนให"อยู#ด"านหลังของผม เพื่อไม#ให"อีกฝ*ายมองเห็นภาพภายนอก กดลิฟต!ค"างไว"
และรีบหาของท่ีอยู#ในกระเป8า 
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เครื่องเล#นเอ็มพีสามสีดำแบบพกพา พร"อมกับสายหูฟ1งที่ถูกเสียบและพันไว"
รอบตัวเครื่อง ด"านในมีเมมโมรีการ!ดที่มีเพลงยุค 90 อัดแน#นอยู#ในนั้น ถึงแม"สภาพมัน
จะค#อนข"างเก#า แต#ผมมั่นใจว#ามันยังสามารถใช"งานได"ดี 

ผมส#งเครื่องเล#นเอ็มพีสามเครื่องเล็กให"กับน"องที่จับปลายเสื้อของผมเอาไว" 
อีกฝ*ายรับไปและนำหูฟ1งไปใส#ที่หูทั้งสองข"าง ผมกดเป+ดเพลงให"น"องฟ1งระหว#างเรา 

กางร#มกลับมาด"วยกัน 

ระหว#างทางเดินทีเ่งียบงัน และผมรู"ว#าการกลัวอะไรสักอย#างมันเป%นเช#นไร 

ผมกับน"องกลับมาถึงหอพักพนักงาน ระยะเวลาที่เราเดินทางดูจะค#อนข"าง
นานกว#าวันก#อน ๆ ท่ีผ#านมา พอฝนตกและเสียงฟ'าคำราม น"องก็ต"องหยุดก"าวเดินทุกคร้ัง 
จนผมต"องเปลี่ยนให"น"องเข"ามาเดินด"านในท่ีไม#ได"ติดกับริมถนน เพราะไม#อย#างน้ันอีกฝ*าย
อาจจะเกิดอันตราย 

ผมให"น"องไปอาบน้ำเพราะเน้ือตัวอีกฝ*ายเป0ยกปอน ถึงแม"ว#าเราจะมีร#มแต#น่ัน
ไม#ได"หมายความว#าหากเจอฝนตกหนักระหว#างทาง เราจะสามารถหลีกเลี่ยงมันไปได" 
ผมใช"ผ"าขนหนูผืนเล็กเช็ดหัวให"หมาด ถกแขนเสื้อขึ้นไปพับไว"ที่ข"อแขนก#อนจะเดิน  

เข"าห"องครัวเพ่ือเตรียมอาหารเย็น 

อย#างที่ผมบอก น"องชอบตื่นมาทำอาหารเช"าและผมจะเป%นคนรับผิดชอบ
อาหารเย็นเอง 

ผมหยิบโทรศัพท!ขึ้นมาตอบวินท่ีส#งข"อความค"างไว"ก#อนที่ผมจะเลิกงานว#า 

ผมถึงหอพักแล"ว วางโทรศัพท!ไว"ตรงโต$ะทานข"าวและเดินเข"าครัวไปเตรียมทำ 

อาหารเย็น 

น"องเดินออกมาจากในห"องน้ำหลังจากอาบน้ำและใส#เสื้อผ"าเสร็จแล"วเรียบร"อย  
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กลิ่นของบางอย#างที่ฉุนเตะจมูกทำให"น"องเผลอจามออกมาติดกันหลาย ๆ คร้ัง
จนจมูกแดงไปหมด 

“พี่ยุทำกะเพราไข#เยี่ยวม"าเหรอครับ” น"องเดินตรงเข"าไปในห"องครัว ชะเง"อ
มองเล็กน"อยและถอยออกมาเมื่อกำลังจะจามเป%นคร้ังท่ีเท#าไหร#ก็ไม#รู" 

“น"องทานได"รึเปล#า” ผมถามแต#ทว#าก็ตักกับข"าวลงในจานแล"วเรียบร"อย 

“ทานได"ครับ พี่ยุเอาไข#เยี่ยวม"าในตู"เย็นมาทำใช#ไหม น"องว#าจะหาเมนูทำอยู#  
แม#ส#งมาให"ตั ้งหลายวันแล"วครับ” ผมพยักหน"ารับ นำจานอาหารไปวางไว"บนโต$ะ  
ตักข"าวให"ท้ังผมและน"อง รินน้ำใส#แก"วของเราท้ังคู#เหมือนท่ีเคยทำเป%นประจำ 

“ใบกะเพราเยอะมาก อันนี ้น#าจะเป%นเมนูกะเพรากะเพราแทนกะเพรา 

ไข#เย่ียวม"านะครับ” 

มือผมชะงักเล็กน"อยในตอนที ่กำลังเขี ่ยใบกะเพราที ่ต ิดอยู #บนไข#ออก 
ระมัดระวังไม#ให"ดูเป%นการเล#นกับอาหารจนเกินไป 

“พี่ยุไม#ทานใบกะเพราเหรอครับ งั้นดีเลยน"องทานเอง พี่ยุทานไข#เยี่ยวม"า
เยอะ ๆ นะครับดูท#าจะชอบ” ผมเห็นน"องตักใบกะเพราออกจากจานจนเกลี้ยง ในจาน
เซรามิคสีขาวตอนน้ีจึงเหลือเพียงพริก กระเทียมและไข#เย่ียวม"าเพียงเท#าน้ัน 

ผมดูน"องท่ีน่ังตักใบกะเพรากับไข#เจียวหมูสับเมนูอีกอย#างเข"าปากก#อนจะเค้ียว
จนแก"มตุ#ย อีกฝ*ายไม#แตะต"องของชอบของผมอย#างไข#เย่ียวม"าเลย  

ผมเป%นคนทีช่อบเมนูทุกอย#างท่ีใช"ไข#ชนิดน้ีทำ เพราะเวลาทานมันจะทำให"ผม
นึกถึงอาหารฝ0มือของแม#ท่ีทำให"ผมทานในวัยเด็กตลอดเวลา  
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ไข#เยี่ยวม"าชิ้นหนึ่งถูกวางลงบนจานของน"อง อีกฝ*ายเงยหน"ามามอง ยิ้มรับและ
กล#าวขอบคุณ ผมกลับมานั ่งทานข"าวอีกครั ้ง บรรยากาศคลอด"วยเสียงน้ำฝนท่ี  

ตกปรอย ๆ ไม#หนักเหมือนเมื่อตอนเลิกงาน 

หลังจากทานเสร็จผมก็เป%นคนเก็บจานไปล"าง เมื่อทุกอย#างเสร็จเรียบร"อยแล"ว 
ผมก็เดินเข"าไปในห"องน้ำเพื่ออาบน้ำและทำธุระส#วนตัวให"เรียบร"อย  พอออกมาอีกทีผมก็
เห็นว#าไฟยังสว#างโร#อยู# ทั้ง ๆ ท่ีคนที่นอนร#วมห"องกับผมอีกคนหลับไปแล"ว ผมมั่นใจว#า
น"องกลัวว#าผมจะออกมาแล"วไม#เห็นทาง อีกคนถึงไม#ยอมป+ดไฟท้ัง ๆ ท่ีตัวเองนอนแล"ว 

ท#ามกลางฟ'าร"องเสียงดัง มีหูฟ1งและเครื่องเล#นเอ็มพีสามของผมอยู#ด"านข"าง
ของน"อง อีกฝ*ายคงใช"เสียงเพลงยุค 90 ของผมกลบเสียงฝนและฟ'าร"อง 

เมื่อน"องไม#ได"ยินเสียงฟ'าร"อง อีกคนก็หลับสนิทตลอดจนถึงช#วงเช"าในวันศุกร!
สุดสัปดาห! 

 

 

เช"าวันนี้ผมตื่นมาทำกิจวัตรประจำวันทุกอย#างเหมือนอย#างเคย อาบน้ำ 
แต#งตัวด"วยชุดทำงานเรียบร"อย หยิบนา5ิกาข"อมือหนังสีดำข้ึนมาใส# ก#อนจะหยิบมือถือ
และกดเข"าแอปพลิเคชันแชตเพื่อตอบข"อความของน"องชาย และอ#านพยากรณ!อากาศ
ของวันน้ีท่ีบอกว#าจะมีฝนตกในช#วงเย็น 

ผมเดินไปหยิบร#มที่ตากไว"อยู #ตรงระเบียงมาพับและเก็บไว"อย#างเรียบร"อย  
ถือออกมาด"านนอกห"องนอนพร"อมกับกระเป8าทำงาน 

ภาพของน"องท่ีใส#ผ"ากันเป7-อนสีดำลายตารางเป%นภาพท่ีผมชินตาไปเสียแล"ว 
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ความร"อนระอุของห"องครัวทำให"ผมรู"ว#าอีกฝ*ายคงทำเมนูของทอดอะไรสักอย#าง 
ซึ่งผมก็ไม#ได"เข"าไปรบกวน เพียงแค#มานั่งอยู#ที่โต$ะอาหารและเช็กตารางในสมุดไดอาร่ี 
ว#าวันน้ีผมต"องเตรียมรับมือกับอะไรบ"างในการทำงานในวันสุดท"ายของสัปดาห! 

ทั้งผมและน"องออกมาทำงานตามปกติหลังจากทานเมนูยำไข#เย่ียวม"ากรอบ  

ผมถามน"องว#าทำไมถึงเลือกทำเมนูน้ี อีกฝ*ายก็ตอบผมพร"อมรอยย้ิมแบบเจ"าตัวว#า 

จริง ๆ ไข เยี่ยวม!ายังมีอีกในตู!ครัว พ่ียุหาไม เจอเองครับ 

เราท้ังคู#เลยได"ทานเมนูไข#ของโปรดของผมอีกหน่ึงอย#างในเช"าวันน้ี 

วันนี้ในช#วงบ#ายหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ พี่เอกบอกพวกผมว#าเรามี
นัดประชุมเรื่องการออกบูทโฮมเฟอร!นิเจอร!ครั้งท่ียี่สิบสองในช#วงบ#าย 

ภายในห"องประชุมเป+ดแอร!เตรียมรอไว"อยู#ก#อนแล"ว ทางฝ12งของผมจะนั่งอยู#
ทางด"านซ"ายของโต$ะกลมตัวยาว ที่มีพื้นที่โล#งตรงกลางสำหรับวางที่ฉายโปรเจกเตอร! 
ส#วนทางด"านขวาจะมีคนของบริษัทอีเวนต!ที่ทีมผมต"องทำงานร#วมด"วย 

ผมต#างมองทุกคนท่ียิ้มมาให"ผม ทุกคนต#างจำผมได"ดีเหมือนกับท่ีผมจำอีกฝ*าย
ได"เป%นอย#างดีเช#นเดียวกัน 

พ่ีขวัญ พ่ีเมย! พ่ีหนุ#มและภพรัก 

ผมไล#สายตามองทุกคนจนมาหยุดอยู #ที ่ใบหน"าที ่ผมไม#ได"เจอมาตลอด 

หน่ึงสัปดาห!กว#า อีกฝ*ายยังคงน่ังก"มหน"ามองแฟ'มเอกสารตามเคยไม#เคยเปล่ียนแปลง 

ไม#เคยมีผมอยู#ในสายตาเหมือนอย#างเคย 

แผนกของผมต"องทำงานร#วมกับทีมของพ่ีขวัญเป%นระยะเวลาประมาณหน่ึงเดือน
ในการเตรียมการจัดงาน  
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ผมเริ่มนำเสนอและพรีเซนต!เกี่ยวกับรูปแบบของงานคร#าว ๆ ที่ผมปรึกษากับ
พี่ ๆ ในทีมแล"ว การจัดงานครั้งนี้เป%นการจัดงานตามธีมของสถานท่ีที่จัดงานกำหนด  
ซ่ึงสำหรับผม การบรีฟแบบงานมาก#อนแล"วทำให"การเร่ิมงานน้ันง#ายมากข้ึนกว#าเดิม 

ส#วนทางฝ12งทีมของพี่ขวัญ ทางนั้นต"องเป%นฝ*ายเคาะรูปแบบของงานตามท่ี
บริษัทของผมเสนอจ"างไป โดยมีผมเป%นคนออกแบบกราฟ+กงานแนวสามมิติแล"วเรียบร"อย 
ทางน้ันเพียงต"องลงพ้ืนท่ีและเตรียมจัดสถานท่ีให"ตรงกับท่ีผู"ว#าจ"างอย#างบริษัทผมต"องการ 

การเจอกันในคร้ังน้ีของผมและภพรัก  เป%นการเจอกันในรูปแบบใหม# 

เป%นการเจอกันระหว#างลูกค"าอย#างผม  กับการร#วมงานกับบริษัทอีเวนต!  
ทีภ่พรักทำงานอยู# 

การประชุมเสร็จสิ้นตอนช#วงหกโมงเย็น ผมเดินออกมาจากห"องประชุมหยิบ
ข"าวของท่ีจำเป%นและเตรียมตัวเดินทางกลับหอพร"อมกับน"องอย#างเช#นเคย 

ฝนข"างนอกตกตามที่พยากรณ!อากาศบอกไว"ทุกอย#าง 

“ยุมาทำงานท่ีนี่นี่เอง โลกกลมมาก” พ่ีขวัญรอผมอยู#ตรงหน"าลิฟต! ด"านข"างมี
พ่ีเมย!ท่ีถือเอกสารกับพ่ีหนุ#มท่ียืนคุยโทรศัพท!อยู#ตรงมุมแถวตู"กดน้ำ 

“พวกพ่ีพักท่ีไหนกันครับ” ผมถามกลับ 

“โรงแรมแถว ๆ ตรงแยกไฟแดงก#อนถึงบริษัทเรา พ่ีก็จำช่ือไม#ค#อยได"เท#าไหร#” 

พี่ขวัญตอบ มือเพรียวยกขึ้นมาเกาหลังคอตัวเองเป%นท#าประจำเวลาที่พ่ีขวัญรู"สึกสับสน
หรือไม#ม่ันใจ 

“งั ้นเดี ๋ยวผมกลับก#อนนะครับ ไว"เจอกันวันจันทร! ” ผมลาพี ่ ๆ ทั ้งสามคน 

กดลิฟต!ลงมาท่ีช้ันสองเพ่ือไปรอน"องท่ีแผนกไอที 
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มันเป%นภาพชินตาแล"วสำหรับการที่ทั้งผมและน"องสลับกันมารอที่หน"าแผนก
เพ่ือรอกลับหอพักพร"อมกัน 

ผมยกข"อมือขึ้นมาดูนา5ิกาหลังจากย"ายจากหน"าแผนก เข"ามานั่งอยู#ตรงเก"าอ้ี
ว#าง ตอนน้ีผ#านไปสามสิบนาทีแล"วท่ีผมนั่งรอน"อง 

สายฝนข"างนอกยังคงตกปรอย ๆ เป%นเพ่ือนผมระหว#างรออีกคน ไม#นานน"องก็
ว่ิงออกมา อีกฝ*ายหันไปบอกลาพ่ี ๆ ในแผนกและตรงมาทางผม 

“วันนี้มีป1ญหาเรื่องซอฟต!แวร! ขอโทษที่ให"รอนานนะครับพี่ยุ” ผมพยักหน"า
เข"าใจ บอกให"น"องใจเย็น ๆ เพราะอีกฝ*ายน#าจะรีบทำงานจนหอบไปหมด 

ผมเดินนำน"องไปกดลิฟต!ตัวประจำ ก#อนตัวลิฟต!จะเป+ดออกเมื ่อถึงช้ัน
เป'าหมายของผมกับน"อง 

“ฝนยังปรอย ๆ อยู#เลย พี่ยุว#ามันจะตกหนักไหมครับ” น"องหยิบเครื่องเล#น 

เอ็มพีสามของผมออกมาจากกระเป8า มันกลายเป%นของอีกช้ินหน่ึงท่ีผมให"น"องไว"ใช"เวลา
ฝนตก เพราะเราท้ังคู#ไม#อยากใช"โทรศัพท!เวลาฟ'ามืดคร้ึมแบบน้ี 

“รีบกลับเถอะ” ผมเตรียมจะก"าวออกจากด"านหน"าของตัวบริษัท เพียงแต#
สายตาผมดันเหลือบหันไปมองด"านข"าง ว#ามีอีกคนยืนอยู#ทีห่น"าบริษัทเช#นเดียวกัน 

ภพรักกำลังยืนกำกุญแจรถแน#น สายตาของอีกฝ*ายเหม#อมองท"องฟ'าท่ีมืดคร้ึม
และเม็ดฝนท่ีตกปรอย ๆ ลงมาเร่ือย ๆ โดยไม#มีทีท#าว#าจะหยุด 

“นั่นคุณภพรักใช#ไหมครับ” น"องสะกิดผม กระซิบถามเสียงเบา ผมพยักหน"า
เล็กน"อย หยิบร#มออกมากางและเอียงไปหาอีกคนท่ีอยู#ด"านข"างกัน 

ภพรักหันมามองผม มือเพรียวสวยที่ผมชอบมองยื่นมือมารับร#มคันสีดำ ผม
เพียงแต#มองกลับมาทางน"อง และบอกให"เราเดินกลับทางหลังบริษัทแทนเพราะทางน้ัน



 BelikeyouY……… 

 

 
33 

เป%นทางลัดเข"าไปด"านหลังของหอ ตรงระหว#างทางจะมีกันสาดคอยบังเป%นระยะ ๆ  
ทำให"เราไม#เป0ยกมากเท#าไหร# 

น"องพยักหน"า อีกฝ*ายหยิบหูฟ1งมาสวมเหมือนอย#างเคย กดเป+ดเพลงยุค 90 

และเดินนำผมออกมา ผมไม#ได"พูดอะไรต#อเพียงแต#หันหลังให"ภพรักและเดินตามน"อง
ออกไป 

หยุดคิดและเงยหน"ามองฝนเล็กน"อย  

ฝนตกปรอย ๆ แค#น้ีภพรักน#าจะสามารถขับรถกลับได" ถึงแม"ว#าอีกฝ*ายจะกลัว
การขับรถในช#วงฝนตก ต้ังแต#เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำในตอนฝนตกพร"อมกับน"องชายของผม
ก็ตาม 
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[5] 

 

เช"านี ้ผมตื ่นจากการนอนหลับจากการปลุกของน"องชายของผมเช#นเคย  
อีกฝ*ายดูเหมือนอยากจะแปรสภาพของตัวเองเป%นนา5ิกาปลุกจำเป%นของผม 

เพียงแต#ว#าวันนี้แตกต#างจากวันอื่น ๆ เพราะวันนี้ไม#มีเสียงของข"อความ 

สั่นระรัว  เน่ืองจากน"องชายไม#ได"รัวสติกเกอร!มาปลุกผม ทว#าวันน้ีอีกฝ*ายกลับโทรศัพท!
มาหาผมแทน 

“ว#าไง” ผมชันตัวลุกขึ้นมานั่งพิงหัวเตียง พยายามปรับน้ำเสียงให"เป%นปกติ 

ทั้ง ๆ ท่ีผมยังคงง#วงนอน 

โดยปกติแล"วผมจะตื่นเช"า แต#ถ"าหากเป%นวันหยุดเสาร! -อาทิตย! ผมจะนอน 

ต่ืนช"ากว#าวันทำงานประมาณคร่ึงช่ัวโมงถึงหน่ึงช่ัวโมง 

[พ่ีได"เจอกับพ่ีภพรักรึเปล#า] 

ชื่อของคนที่ผมเพิ่งเจอเมื่อวานดังขึ้นมาจากทางปลายสาย ผมหันไปมองยัง
เตียงข"าง ๆ พบว#าอีกคนไม#ได"อยู#ในห"องแล"ว 

“รู"ได"ยังไง” ผมลองถามกลับไป ปลายสายเงียบไปครู#หนึ่งก#อนผมจะได"ยิน
เสียงวินผ#อนลมหายใจ 

[พ่ีเมย!ลงรูปพร"อมเช็กอินช่ือบริษัทท่ีพี่ทำงานอยู#ไง] 

พอวินตอบผมก็ครางรับในลำคอเข"าใจ พ่ีเมย!เป%นสาวโซเชียลท่ีชอบอัปสถานะ
ในเฟซบุ$กตลอดเวลา 
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[แล"วไปเจอกันยังไง พี่ภพรักถึงเกิดอุบัติเหตุตั้งแต#วันแรกที่ไปทำงานนอก
สถานท่ีเลย] 

คราวนี้ผมเหยียดหลังขึ้นตรงกว#าเดิมเล็กน"อย จังหวะการพูดของวินไม#ได"
ตระหนกตกใจมาก น่ันทำให"ผมเบาใจว#ารักน#าจะไม#ได"เป%นอะไรมาก ไม#อย#างน้ันน้ำเสียง
ของวินคงต"องร"อนรนมากกว#าน้ี หรือไม#ก็อาจจะโทรมาหาผมตั้งแต#เกิดเรื่องเมื่อคืนแล"ว 

“หมายความว#ายังไง” และที่สำคัญ ผมไม#ได"รู"เรื่องอะไรแบบนั้นเลย ทั้ง ๆ ท่ี
เม่ือวานตอนท่ีผมทักไปถามพ่ีขวัญว#าพ่ี ๆ ทุกคนถึงท่ีพักกันหรือยัง อีกฝ*ายก็ถ#ายรูปมาให"
ผมดูแล"ว 

ผมกดเข"าไปดูรูปในแชตข"อความอีกคร้ัง 

ในน้ันไม#มีรูปของภพรักอยู#เลย 

ต้ังแต#เมื่อไหร# ท่ีสายตาของผมเลิกมองหาคนท่ีผมแอบชอบมานาน 

[นี่พ่ีไม#รู"เหรอ ก็คงไม#แปลกหรอก] 

อีกฝ*ายเงียบเสียงลงอีกแล"ว อันที่จริงผมก็มีเรื่องที่อยากจะถามน"องชายกลับ
เช#นเดียวกัน 

[เมื่อวานพี่เมย!ลงเฟซบุ$กว#าอยู#ที่โรงพยาบาล พี่ภพรักรถเสียหลักชนเข"ากับ 

แบร!ริเออร!ตอนขับรถกลับจากบริษัทพ่ี] 

เนื่องจากผมเลิกเล#นโซเชียลตั้งแต#ตัดสินใจที่จะเริ่มต"นใหม# ไม#คิดสมัครหรือ
อยากเข"าแอกเคานท!เดิมเลยแม"แต#น"อย ผมเลยไม#รู"ถึงความเคลื่อนไหวใด ๆ เลย ซึ่งข"อน้ี
น"องชายผมรู"ดี อีกฝ*ายถึงมักจะส#งรูปท่ีพวกพ่ี ๆ อัปมาให"ผมดูตลอด 

“แล"วรักเป%นอย#างไรบ"าง” 
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[เหมือนจะแค#ข"อเท"าบาดเจ็บ เพราะคงไปกระแทกกับอะไรสักอย#าง ตามตัวมี
รอยช้ำกับรอยถลอกอีกนิดหน#อย ตามท่ีพี่เมย!ลงนะ] 

น"องชายผมรีบพูดตบท"ายทันทีเพราะกลัวผมสงสัย ส#วนผมหลังจากที่รับรู"
เรื่องราวท่ีน"องชายบอก ก็ถึงคราวท่ีผมจะถามคำถามของผมบ"าง 

“วิน” 

[เสียงจริงจังแบบนี้วินกลัวนะ] ผมแอบขำกับท#าทางของวิน ที่ตอนน้ีคงจะ
กลอกตาไปมาเพ่ือหลบเลี่ยงเวลารู"ตัวว#ากำลังจะโดนถามอะไรท่ีดูสำคัญ 

“วินยังชอบรักอยู#รึเปล#า” หลังจากผมถามจบ ผมก็ได"ยินเสียงของบางอย#าง
ตกกระทบลงพ้ืน จากน้ันก็เป%นเสียงของน"องชายท่ีตอบกลับมา 

[เปล#า เลิกชอบต้ังนานแล"ว] 

ผมไม#เซ"าซี้และเลิกถามอีกฝ*ายทันที สำหรับผม ไม#มีประโยชน!อะไรหากจะ
ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ ถ"าอีกฝ*ายตอบมันออกมาแล"ว 

มันคงจะเหมือนตอนที่ผมสารภาพความรู"สึกกับภพรัก วันที่อีกฝ*ายปฏิเสธ
กลางวงเพื่อนมากมายและบอกว#ายังอยากเป%นเพื่อนผมเหมือนเดิม ผมพยักหน"ารับ  
ไม#ถามอะไรท่ีค"างคาใจ 

สำหรับผม ผมคิดว#าอะไรที่อีกฝ*ายตอบมาแล"ว มันคงเป%นคำตอบที่อีกฝ*าย 

คิดออกมาอย#างดีแล"วเช#นเดียวกัน 

[แต#พี่ก็อย#าเมินพ่ีภพรักขนาดน้ันเลย ย่ิงตอนน้ีหน"าฝนใช#ไหม พ่ีก็รู"ว#าพ่ีภพรัก
ขับรถตอนฝนตกไม#ได"] 

เสียงวินเบาลงผมสังเกตได"  
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แน#นอนอยู#แล"วว#าเรื่องในวันนั้น มันทำให"ผมรู"ความจริงระหว#างน"องชายกับ
ภพรัก 

“ข้ึนลิฟต!ให"ได"โดยท่ีไม#กลัวก#อน แล"วค#อยไปเป%นห#วงคนอ่ืน” 

สำหรับผมแล"ว ผมรู"ว#าอาการกลัวมันเป%นอย#างไร วินกลัวที่แคบหลังจาก
เหตุการณ!ในวันน้ัน และมันเป%นวันเดียวกันกับท่ีรักกลัวการขับรถตอนฝนตก 

ผมจำได"ดีว#าวันน้ันเป%นวันเกิดของภพรัก วันท่ีทำให"อีกฝ*ายต"องจดจำอุบัติเหตุ
คร้ังน้ันไปตลอดชีวิต 

หลังจากวางสายของวิน ผมก็ออกมาด"านนอกห"องนอน กลิ่นของอาหารลอย
ตลบอบอวล กลิ่นฉุนของใบกะเพราตีขึ้นมาจนผมต"องยกนิ้วขึ้นมาถูจมูกพร"อมกับจาม
เบา ๆ จนอีกฝ*ายหันมาย้ิมให" 

“วันน้ีมีกะเพรากุ"ง ท่ีน"องทอดใบกะเพรากรอบแยกไว" แต#ใส#ใบกะเพราไว"นิดเดียว
ให"มีกลิ่น พ่ียุจะได"ไม#ต"องเข่ีย ส#วนอีกเมนูน"องนำเสนอแกงส"มชะอมกุ"ง อันน้ีทำคร้ังแรก” 

ผมมองน"องที่วันนี้ใส#ผ"ากันเป7-อนสีพื ้นสีกรม มองเมนูอาหารที่น"องเอามา  

ต้ังโต$ะ 

ผมไม#คิดว#าอีกฝ*ายจะทำอาหารเช"าเร็วแบบนี้ ไม#งั้นคงจะรีบออกมาบอกก#อน
ว#าวันนี้ผมมีนัดทานข"าวกับพวกพี่ขวัญ อันที่จริงไม#เชิงนัดเรียกว#าอีกฝ*ายมัดมือชกผม
เสียมากกว#า 

“พี่ยุมีอะไรรึเปล#า หรือว#าเบื่อเมนูกะเพราแล"ว คือไข#เยี่ยวม"ามันหมด รอบน้ี
น"องกินใบกะเพราให"ก็ได" ส#วนกุ"งตัวใหญ# ๆ น"องให"พ่ียุหมดเลย” 

อีกฝ*ายบอกเพราะเห็นผมยังยืนเฉยไม#เข"าไปน่ังเสียที ก#อนที่ผมจะตัดสินใจบอก 
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“วันน้ีพี่จะไปทานข"าวข"างนอกกับพวกพ่ีขวัญ” ผมมองน"องท่ีดูจะหน"าหงอลง
ทันที อีกฝ*ายก"มมองอาหารบนโต$ะสลับกับมองหน"าของผม 

“พี่ยุไม#บอกน"องก#อน อุตส#าห!ลองทำเมนูใหม#ให"ชิมเลย เนี่ยอุตส#าห!จะให"พี่ยุ
เป%นหนูทดลองแกงส"มซะหน#อย” 

ถึงจะพูดแบบน้ันแต#ผมเห็นแววตาของความผิดหวัง ผมรู"ดีว#าอีกฝ*ายคงรู"สึกไม#ดี 

“น"องไปทานข"าวกับพ่ีไหม” 

“แล"วกับข"าวล#ะครับ น"องทำไว"เยอะเลย” อีกคนกำมือกับผ"ากันเป7-อนแน#น 

จนผมรู"สึกผิดท่ีไม#ได"ทานอาหารฝ0มือน"องท่ีวางอยู#เต็มโต$ะ 

“ทานมื้อกลางวันดีไหม พ่ีจะทานให"หมดเลย ยอมเป%นหนูทดลองให"หน่ึงวัน” 

ผมพูดพร"อมยกน้ิวช้ีขึ้นมา น"องหลุดขำทันทีกับท#าทางป-; ๆ เป8อ ๆ ของผม 

“โอเคครับ แต#น"องไปได"ใช#รึเปล#า” 

ผมพยักหน"า แอบคิดว#าอีกฝ*ายคงอยากจะเอาแต#ใจหรืองอแง อาจจะใช"คำน้ัน
ไม#ถูกเท#าไหร# คือผมไม#คิดว#าน"องจะดูพูดง#ายและเข"าใจไว อีกคนเพียงแค#พยักหน"ารับ 
เอาฝาชีมาครอบอาหารเพ่ือรอให"เย็นก#อนจะเอาเข"าตู"เย็น 

“งั้นน"องไปอาบน้ำก#อนนะครับ” อีกคนเดินผ#านผมไป ก#อนที่ผมจะเอ#ยเรียก
ร้ังอีกคนไว" 

“ที่มือมีแผลรึเปล#า” ผมถาม น"องรีบยกมือขึ้นมาดูและพบว#าตัวเองมีรอยบาด
เหมือนอะไรสักอย#างบาดจนเป%นรอยแผลยาวตรงน้ิว แต#อีกฝ*ายดันทำสีหน"าว#าไม#รู"เร่ือง  
คงจะไม#รู"ว#าตัวเองเผลอไปโดนอะไรมาเหมือนกัน 
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“พี่ยุทักทำไม เจ็บเลย” น"องยู#หน"าเล็กน"อย อีกฝ*ายเงยหน"าหน"าจากมือมา 
ส#งย้ิมให"ผมและบอกว#าไม#เป%นไร 

ผมปล#อยให"น"องไปอาบน้ำและล"างแผล เดินไปหยิบพลาสเตอร! และวางที่ป+ด
แผลลายกระต#ายสีฟ'า ที่ผมมีติดตัวไว"ตลอดบนเตียงฝ12งของน"อง 

ผมขับรถที่ผมเช#าตั้งแต#วันที่มาทำงานวันแรก เป%นรถจากเต็นท!เช#ารถของ
เพ่ือนหัวหน"าแผนกของผม 

รถโตโยต"าคัมรี่คันสีเทาพุ#งสู#ถนนหลักเพื่อตรงไปยังจุดหมายที่อยู#ไม#ไกลจาก
ตัวหอพักพนักงานเท#าไหร# 

“พ่ียุสนิทกับพ่ี ๆ จากบริษัทอีเวนต!เหรอครับ” 

น"องที่นั่งอยู#ฝ12งข"างคนขับถามขึ้น ก#อนหน"านี้อีกฝ*ายจะไปนั่งด"านหลังเพราะ
ตรงที ่น ั ่งข"างคนขับผมวางเอกสารไว"ค#อนข"างเยอะ มันอาจจะเป%นความเคยชิน  
ที่ด"านข"างของผมไม#เคยมีใคร 

และถึงแม"จริง ๆ แล"วผมจะไม#ค#อยได"ขับรถไปไหน แต#หากมีรถไว"ก็ไม#ได"
เสียหายอะไร เผื่อมีเหตุฉุกเฉินต"องใช"รถข้ึนมาจะได"ไม#ลำบาก 

“พอดีพี่รู "จักกันตั้งแต#อยู#ที่กรุงเทพฯ” ผมตอบโดยไม#หันไปมอง ส#วนน"องก็
ไม#ได"ถามอะไรออกมาเพียงพยักหน"าและมองออกไปนอกกระจกรถ พร"อมกับเพลง 

ยุค 90 ที่เป+ดคลอเบา ๆ ท#ามกลางบรรยากาศท่ีคร้ึมฟ'าคร้ึมฝน 

ทั้งผมและน"องเดินเข"ามาในร"านอาหารแห#งหน่ึง เป%นร"านอาหารใต"ท่ีมีกล่ินอาย
ของความเป%นภาคใต"ชัดเจน  



       ใครว#าพระเอกน้ันหมาเป%นอย#างเดียว 

 

 
40 

รอบด"านของร"านอาหารกรุกระจกรอบทิศ เป%นร"านอาหารท่ีมีท้ังโซนภายนอก
ที่เป%นพัดลม และห"องรวมด"านในท่ีเป%นแอร! แต#ด"วยว#าอากาศท่ีเหมือนจะคร้ึมฟ'าคร้ึมฝน
ทุกคนเลยเลือกจะไปน่ังด"านในกันมากกว#า 

ผมเดินตรงไปท่ีโต$ะตัวหน่ึงท่ีมีบุคคลท้ังสามคนน่ังอยู#  

พ่ีเมย!โบกมือให"ผมเป%นเชิงให"รับรู"ว#าพวกพ่ี ๆ น่ังอยู#ตรงไหน 

“สวัสดีครับ น่ีน"องช่ือน"อง เป%นน"องในบริษัทครับ” 

ทุกคนท่ีได"ฟ1งการแนะนำตัวของน"องจากผมก็ขำพรืดออกมา เพราะกว#าผมจะ
เรียบเรียงคำพูดให"ทุกคนเข"าใจ ว#าน"องชื่อน"องไม#ใช#น"องที่เป%นสถานะ ก็ทำให"ผมต"อง 

พูดวกไปวนมาต้ังหลายรอบ 

“ช่ือน"องเหรอเรา น#ารักจัง มาน่ังน่ี ๆ” พ่ีเมย!ตบท่ีว#างข"าง ๆ ตัวเอง ก#อนผมจะ
นั่งลงด"านข"างน"องอีกที 

ตอนน้ีฝ12งผมมีพี่เมย! น"อง และผม 

ส#วนฝ12งตรงข"ามจะมีพี่หนุ#ม พ่ีขวัญ และเก"าอ้ีอีกตัวท่ีว#างเปล#า 

“รักมันไปเข"าห"องน้ำถึงไหนนะ ขาก็ไม#ค#อยจะดีอยู#ยังจะไม#พาหนุ#มไปด"วยอีก” 

พ่ีขวัญบ#นอุบออกมา ไม#นานหลังจากท่ีพ่ีขวัญพูดจบ ก็ได"ยินเสียงเก"าอ้ีตัวข"าง ๆ 
ที่เลื่อนออกช"า ๆ  

รักเดินมานั่งเก"าอี้ฝ12งตรงข"ามผม สภาพอีกฝ*ายค#อนข"างทุลักทุเลเพราะตรงขา
มีเฝ7อกอ#อนทำให"การขยับตัวน้ันลำบาก 

“กำลังบ#นถึงก็มานะแก” 

“ห"องน้ำคนเยอะน#ะพ่ี แต#ปลอดภัยดีเห็นไหม” 
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ผมมองรักท่ีชูไม"ชูมือว#าอีกฝ*ายโอเค 

“แล"วนั่นปลาสเตอร!สีฟ'าแกไปไหนแล"ว ทำไมไม#เอามาติดแผลไว"เดี๋ยวโดน 

เช้ือโรคนะ” 

พี่ขวัญบ#นออกมาอีกครั้ง เรียกเสียงหัวเราะให"กับคนทั้งโต$ะได"เป%นอย#างดี  
อีกฝ*ายเป%นสาวโสดอายุสามสิบแปดป0 ที่ถูกยกตำแหน#งให"เป%นแม#ของกลุ#มพนักงาน 

“มีอีกเยอะเลยพ่ีท่ีห"อง รักติดตัวไว"ตลอด” 

ผมเผลอสบตากับรักตอนท่ีอีกฝ*ายตอบคำถามของพ่ีขวัญ ก#อนรักจะเลื่อนสายตา
ลงมองอะไรสักอย#างจากคนท่ีน่ังด"านข"างของผม 

“กินเยอะ ๆ นะม้ือน้ีพ่ีเลี้ยง” 

เสียงเฮดังล่ันเม่ือพ่ีขวัญพูดออกมาเบา ๆ  

“แต#หนุ#มจ#าย” 

“ไหงงั้นล#ะพี่ขวัญ” พี่หนุ#มที่นั่งกดโทรศัพท!เงยหน"ามามองอย#างงง ๆ พี่ขวัญขำ
และตักกุ"งผัดสะตอเข"าปากอย#างอารมณ!ดี 

ระหว#างทานอาหารผมก็ได"ยินเสียงพ่ี ๆ คุยกันไปเร่ือยเป72อยเพ่ือให"บรรยากาศ
ไม#ดูเงียบจนเกินไป 

ผมแอบหันมองน"องเป%นระยะๆ เพราะกลัวว#าอีกฝ*ายจะอึดอัด แต#ก็ต"องขำ
เพราะน"องกำลังจ"องกุ"งในจานตาเป%นประกาย แต#อีกฝ*ายคงไม#กล"าตักแต#กุ"งออกมา
เพราะน"องไม#ทานสะตอ 
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ผมตักเมนูนั้นมาใส#จานพร"อมกับกุ"งอีกสามตัว น"องแอบมองตามมือของผม
ก#อนจะหยุดอยู#ท่ีจานของตัวเอง เมื่อผมตักกุ"งท้ังสามตัวไปไว"ในจานของน"อง แล"วเหลือ
แต#สะตอในจานผม 

“ขอบคุณนะพ่ียุ นึกว#าวันน้ีจะไม#ได"กินกุ"งแล"ว” 

ผมมองอีกฝ*ายที่ตักกุ"งเข"าปาก ไม#สนใจเลยว#าปลาสเตอร!ที่แปะแผลจะหลุด
หรือเลื่อนขยับไปทางไหน ท#าทางซุกซนและไม#ระมัดระวังตัว ทำให"ผมนึกถึงวิน เพราะ
อีกฝ*ายมักจะทำตัวไม#สนใจอะไรเวลาอยู #กับผม และชอบทำตาเป%นประกายเวลา 

เหลือน#องไก#ในต"มจืดช้ินสุดท"าย 

“ยุเสร็จจากน้ีว#างไหม” 

ผมหันหาท่ีเมย!ท่ีเพ่ิงจะวางช"อนท่ีทานขนมหวานเสร็จ 

“ว#างครับ” ผมตอบกลับเพราะวันน้ีเป%นวันเสาร! ผมไม#ได"มีแพลนไปไหนอยู#แล"ว 

“พอดีพี่จะไปซื้อของใช"ที่ห"างแถว ๆ นี้กับพี่หนุ#มพี่ขวัญ แต#รถมันมีคันเดียว  
ยุไปส#งรักให"พ่ีทีได"ไหม” 

ผมน่ิงเงียบเล็กน"อย มองกลับมาทางรักท่ีมองมาทางผมน่ิง ๆ แต#ไม#พูดอะไร  

“แกก็บอกไปตรง ๆ เมย!ว#าแกจะไปซ้ือของลดราคา” 

“โถ#พี่ พูดขนาดน้ันรักมันเสียใจแย# พ่ีไม#ได"ตั้งใจจะท้ิงนะจริง ๆ” 

“ไม#เป%นไรพ่ีไปเถอะ แค#ไปส#งรัก ยุคงไม#ลำบากอะไร” 

คราวน้ีผมหันไปมองทางรักอีกคร้ัง อีกฝ*ายหันมามองผมเหมือนรอคำตอบ 

“เออ ปกติแกไปรับไปส#ง...” เสียงพี่เมย!ขาดห"วงลงเมื่อผมหันไปมอง ผม 

พยักหน"าตกลงที่จะไปส#งรักท่ีโรงแรม 
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เราแยกทางกันตรงลานจอดรถ ผมให"รักเดินนำโดยท่ีผมเดินตามอยู#ด"านหลังช"า ๆ 
กันอีกฝ*ายไม#ให"ล"ม ส#วนคนท่ีประคองรักจริง ๆ คือน"อง 

ผมมองคนท่ีตัวเล็กพอ ๆ กันประคองกันไปมา โยกซ"ายทีขวาที  

เมื่อมาถึงรถผมก็เป+ดประตูฝ12งข"างคนขับ มองทั้งสองคนท่ียืนนิ่งไม#ยอมขึ้นรถ
เสียทีเพราะตอนน้ีฝนเร่ิมตกปรอย ๆ ลงมาแล"ว 

“พ่ีภพรักน่ังด"านหน"าไหมครับ เด๋ียวน"องน่ังหลังเอง” 

ผมเห็นน"องเป+ดประตูด"านหลัง เคลียร!แฟ'มเอกสารและข"าวของต#าง ๆ ไปชิด
ไว"อีกฝ12งด"านหลังเบาะคนขับ 

“ครับ” 

ผมเงยหน"ามองรักท่ีเดินข้ึนไปน่ังบนเบาะด"านข"างคนขับ ด"วยแววตาท่ีเรียบน่ิง 
แต#ในใจมันกำลังสั่นเครือจนต"องพยายามมองไปที่น"องที่กำลังขึ้นมานั่งบนเบาะพร"อมกับ
รอยย้ิม 

ผมเดินข้ึนมาน่ังประจำท่ีคนขับ 

นี่เป%นคร้ังแรกท่ีรักยอมน่ังด"านหน"ากับผม 

ก#อนท่ีระหว#างทางไปท่ีโรงแรมของรัก เราจะเงียบกันมาตลอดทาง 

รักเป%นฝ*ายเป+ดเพลงเพ่ือคลายความเงียบงัน ด"านหลังของผมน้ันมีน"องท่ีกำลัง
ใส#หูฟ1งและเป+ดเอ็มพีสามฟ1งอยู#เพราะด"านนอกมีฝนตก 

ดนตรีเพลงหนึ่งดังขึ้นมาทำลายความเงียบงัน มันเป%นเพลงที่ทั้งผมและรัก  
เราท้ังคู#ต#างคุ"นเคย 
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หากความรู!สึกท่ีเธอมีให!กัน นั้นยังคงอยู  

ได!โปรดรอให!ฉัน เข!าไปหาเธออีกคร้ัง 

อาจจะยาก หากเธอเลือกจะเดินจากไป 

ขอเพียงโอกาสได!ไหม อีกสักครั้งหน่ึง  
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ภพรัก 

 

ผมเหม#อมองออกไปด"านนอกหน"าต#างบนรถคันท่ีไม#คุ"นเคย ทว#ากลับคุ"นชินใน
ความรู"สึก เพราะคนขับเป%นคนเดิม 

บรรยากาศท่ีหนาวเย็นเพราะฝนตกปรอย ๆ ด"านนอก ผสานกับเคร่ืองปรับอากาศ
ทำให"ผมต"องหันไปเบ่ียงแอร!เพ่ือหลบไปอีกทาง 

ด"านหลังมีบุคคลอีกคนน่ังอยู#ด"วย ดูเหมือนจะช่ือน"องถ"าหากผมจำไม#ผิด อีกฝ*าย
ใส#หูฟ1ง ในมือถือเอ็มพีสามเครื่องสีดำท่ีผมมั่นใจว#าเป%นของยุไม#ผิดอย#างแน#นอน ผ"าห#มท่ี
อีกฝ*ายคลุมกายอยู#ในตอนน้ี คือผ"าห#มท่ีมันมักจะอยู#บนรถของยุเสมอ และผมมักจะใช"มัน
เวลาฝนตก 

ผมไม#ได"กลัวฝน 

แต#ผมจะประหม#าถ"าหากว#ามีฝนตกตอนผมขับรถอยู# 

ผมมองไปที่คนที่อยู#ด"านข"างของตัวเอง ยุไม#มีปฏิกิริยาอะไรในการพบเจอผม
ในรอบสัปดาห! หรืออาจจะมีเพียงแต#เก็บไว"จนมิด หรือเหยียบมันไว"ให"ลึกท่ีสุด 

“หรี่แอร!นะ” ผมเป+ดบทสนทนา 

“ครับ” ยุเพียงแค#ตอบผมกลับมา ผมเอื้อมมือไปหรี่แอร!จากเบอร!สามให"เป%น
เบอร!สอง ช#วงจังหวะหนึ ่งที ่ผมจรดปลายนิ ้วลงไป ผม เห็นยุหันมามองผมเพียง 
เสี้ยววิ ก#อนอีกฝ*ายจะหันกลับไปมองถนนและต้ังใจขับรถอย#างเคย 

ฝนยังคงตกเหมือนเดิม อาจจะหนักกว#าเดิมนิดหน#อย  

รถของยุหยุดลงทันทีเม่ือขับเข"ามาจอดในลานจอดรถภายใต"ตัวอาคาร  
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ผมเห็นน"องเป+ดประตูเดินลงมาจากหลังรถ อีกฝ*ายหันมาส#งยิ้มให"ผมและ
ประคองผมไว"แบบรักษาระยะห#าง โดยมียุเดินตามอยู#ข"างหลังอีกที 

“ฝนข"างนอกตกหนัก รอหยุดแล"วค#อยกลับกันนะ” 

ผมพูดทันทีหลังจากทั้งสองคนพาผมมาส#งในห"องพักของโรงแรม ผมเห็นทั้งยุ
และน"องยังคงน่ิงเงียบ  

“ฝนตกหนักอันตราย น"องไม#ชอบฝนใช#รึเปล#า” ผมมองน"องท่ีขยับเข"าไปใกล"ยุ
มากย่ิงข้ึน อีกคนพยักหน"าเล็กน"อยและเหมือนยุจะเข"าใจ ว#าอีกฝ*ายคงกลัวจริง ๆ ท้ังคู#เลย
เดินตามผมเข"ามาในห"อง 

ผมรู"ว#าน"องขี้เกรงใจ คำถามที่ผมถามไปเลยไม#ได"ตั้งใจจะให"ยุเป%นคนตอบมัน
ต้ังแต#แรกอยู#แล"ว 

“ตามสบายนะเดี๋ยวรักมา” สรรพนามที่เคยใช"ติดปากถูกพูดอีกครั้ง ผมเดิน
หายเข"าไปในห"องนอนด"วยไม"ค้ำยันที่อยู#ภายในห"อง ที่คุณหมอให"มาไว"ใช"เวลาต"องเดิน
หรือทำกิจกรรมต#าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพียงแต#ผมไม#ได"เอามันออกไปข"างนอกเพราะ
ค#อนข"างเกะกะพอสมควร 

เม่ือผมเดินออกมาจากห"องนอน ผมเห็นยุนั่งอยู#กับน"องที่โซฟาตัวยาว น"องหันมา
มองทางผมเล็กน"อย อีกฝ*ายลุกข้ึนให"ผมน่ังข"าง ๆ กับยุ และเดินไปน่ังตรงโซฟาตัวยาวท่ี
ขนาบข"างกับโซฟาตรงกลางห"องน่ังเล#นแทน 

“พ่ีเห็นว#าเราเป%นแผล ปลาสเตอร!เราหลุดพ่ีเลยเอามาให"ใหม#” 

ผมย่ืนปลาสเตอร!ลายกระต#ายสีฟ'าไปให"อีกฝ*าย น"องดูฉงนสงสัย แววตาวูบไหว
เล็กน"อย แต#ก็ยื่นมือมารับปลาสเตอร!ไปจากมือผมและกล#าวขอบคุณ 

“พ่ีมีอีกเยอะ ยุให"พ่ีไว"เพราะพ่ีค#อนข"างซุ#มซ#าม ถ"าเราอยากได"อีกก็บอก” 
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ผมพูดก#อนจะทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาข"าง ๆ กับยุ 

“ไม#เป%นไรครับ เดี๋ยวน"องจะแวะซื้อติดตัวไว"บ"าง เผื่อพี่ยุจำเป%นต"องใช"จะได"  
ไม#แย#งกัน” 

ผมพยักหน"าเล็กน"อย มือเอื้อมหยิบรีโมทโทรทัศน!ก#อนจะกดเป+ดเพื่อไม#ให"
บรรยากาศในห"องเงียบจนเกินไป 

ด"านนอกฝนเริ่มซา ผมเห็นน"องหลับคาโซฟาไปแล"ว  

“เด๋ียวยุจะกลับแล"ว รักษาสุขภาพด"วยนะครับ” 

คำพูดสมเป%นวายุดี ผมคิด อีกฝ*ายไม#รอให"ผมพูดอะไรก็เดินไปปลกุอีกคนท่ีตืน่
ข้ึนมาน่ังงัวเงีย 

“ขอโทษที่เผลอหลับนะครับ” อีกฝ*ายหันมาขอโทษผม และผมก็ตอบกลบัไป
ว#าไม#เป%นไร แถมยังขอบคุณท้ังคู#ท่ีอุตส#าห!มาส#งผมที่โรงแรม 

 

 

น"อง 

 

เรากลับมาถึงที่หอพักในช#วงประมาณบ#ายกว#า ๆ ผมเพ่ิงรู"ว#าผมนอนหลับท่ีห"อง
ของพ่ีภพรักนานพอสมควร และฝนก็ยังคงตกปรอย ๆ จนผมกลับมาถึงห"อง 

ผมมองพี่ยุที่เดินเข"าไปเปลี่ยนเสื้อผ"าในห"องน้ำกลับมาเป%นชุดลำลองสบาย ๆ 
อีกฝ*ายหันมาหาผมเมื่อถูกจ"องมอง แต#เป%นผมเองท่ีหลบสายตา ลุกขึ้นและเดินเข"าไป
เปลี่ยนเสื้อผ"าบ"างเช#นเดียวกัน 



       ใครว#าพระเอกน้ันหมาเป%นอย#างเดียว 

 

 
48 

ผมเดินกลับออกมาอีกครั ้ง เห็นแผ#นหลังของพี ่ยุกำลังนั ่งอยู #ตรงโซฟา 
ด"านหน"ามีเอกสารป,กหน่ึงท่ีขนลงมาจากรถ 

“วันหยุดยังทำงานเหรอครับ” ผมถามพ่ียุเล็กน"อย พร"อมกับวางแก"วนมอุ#น ๆ 
ไว"ให"บนโต$ะ 

“เอามาจัดเรียงนิดหน#อย อยู#บนรถมันค#อนข"างรก” พ่ียุตอบผม อีกฝ*ายเป*าให"
ไอร"อนออกไปจากแก"วนิดหน#อย และยกนมอุ#นของผมข้ึนจิบ  

อากาศช#วงน้ีค#อนข"างเย็น จิบนมร"อน ๆ จะช#วยให"ผ#อนคลายข้ึน 

ต้ังแต#พี่ยุได"เจอกับเพ่ือนเก#า อีกฝ*ายดูจะน่ิงเงียบมากข้ึนกว#าเดิม 

ผมมั่นใจว#าความสัมพันธ!ระหว#างพ่ียุกับทุกคนดูปกติท่ัวไป ยกเว"นแต#พี่ภพรัก 

ตอนที่ผมเข"าไปในห"องของพี่ภพรัก ผมจำได"ว#าผมคุ"นเคยกระเป8าเดินทางแบบลาก
ใบหน่ึง และความสงสัยของผมก็กระจ#าง เพราะกระเป8าใบน้ันมันเป%นใบท่ีมีลักษณะและ
ยี่ห"อเดียวกันกับของพี่ยุ ที ่ตั ้งอยู #ในห"องนอนฝ12งเตียงนอนของอีกฝ*ายแต#แตกต#างกัน 

เพียงแค#สี 

ผมเห็นอีกฝ*ายละมือจากเอกสาร มาน่ังพิงพนักโซฟาเพ่ือผ#อนคลาย 

“พ่ียุชอบฟ1งเพลงยุค 90 เหรอครับ” ผมถามคำถามท่ีแสนคาใจออกไป 

“อืม พี่ว#าเนื้อหาความหมายมันค#อนข"างดี” ผมพยักหน"า คิดถึงแทร็กเพลง
เพลงหนึ่งที่อยู#ในเอ็มพีสาม มันเป%นเพลงที่ผมเป+ดฟ1งทุกครั้ง ความรู"สึกในใจมันอุ#นวาบ
เหมือนถูกโอบอุ"ม หัวใจเหมือนโบยบินข้ึนสู#ท"องฟ'าท่ีแสนสดใส 

แทร็กเพลงในเอ็มพีสามเพลงสุดท"าย เพลงท่ีพ่ียุเป%นคนร"อง เพลงท่ีผมเป+ดวน
ฟ1งมันอยู#แค#เพลงเดียว 
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เพลงที่ถูกเกาด"วยกีตาร!เป%นจังหวะช"า ๆ  ก#อนเสียงทุ"มจะเอ#ยร"องเป%นเนื้อเพลง
ออกมา เป%นเพลงเดียวกันกับท่ีพ่ีภพรักเป+ดบนรถในวันน้ี 

“พี่ยุลองเปลี่ยนมาฟ1งเพลงป1จจุบันดูบ"างไหมครับ บางทีป1จจุบันมันอาจจะ
ดีกว#าอดีตก็ได"นะ” 

  


