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ตกลงไอ้คำว่าเฟรนด์ 
มันแปลว่า เเพื่อน หรือแปลว่า เฟื่อน กันแน่!
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PProloguee 

7.30 a.m.

แสงแดดในยามเชาลอดผานชองวางระหวางผามานกระทบลงบนเตียงนอนหลังใหญ 
ที่มีรางของชายหนุมคนหนึ่งนอนคว่ำหนาอยู แขนขางหนึ่งพาดไปบนตัวของผูชายอีกคนหนึ่งที่
ลุกข้ึนนั่งพลางยกมือขยี้ตาดวยความงัวเงีย

พฤกษ หรือ พฤกษา เจาของเรือนรางบอบบางแตก็มีกลามเนื้อ เพราะสมัยกอนชอบ
ชกตอยบอย ๆ จับแขนที่พาดตัวเองออกแลวขยับรางลงจากเตียงเพื่อไปอาบน้ำเตรียมตัวไปเรียน 
มือเรียวสวยยกขึ้นสางเรือนผมสีน้ำตาลช็อกโกแลต พลางสำรวจแผลที่มุมปากบนใบหนาของ
ตัวเองไปดวย

ดวยนิสัยที่ใครตอใครชอบบอกวาเจาชู เฟรนดลี หรืออะไรก็แลวแต ซึ่งมันก็ไมใชความจริง
รอยเปอรเซ็นต ทำใหเขาไดรอยตบนี้กลับมาเม่ือวานเย็น

ถึงจะเจ็บใจที่บังอาจมาตบหนาเขา พฤกษาก็เลือกที่จะปลอยผานไป เพราะฝงนั้นก็
มีแฟนเปนตัวเปนตนอยูแลว

ก็ถือวาเจากันไป เพราะเขาเองก็ตั้งใจท่ีจะคุยเลน ๆ ไมไดจริงจังอยูแลว

หลังจากจัดการธุระในหองน้ำเสร็จ หนาที่ในยามเชาของทุก ๆ วันก็เริ่มตนข้ึน
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ขนมปงโฮลวีตสองแผนถูกใสลงในเครื่องปงขนมปง นิ้วเรียวขยับปรับกำลังไฟจากเดิม
เล็กนอยแลวเลื่อนกดปุมปงขนมปงลงจนสุด 

ระหวางท่ีรอขนมปงสุกก็จัดการเทกาแฟลงในแกวเซรามิกที่ซื้อมาเขาคูกันแลวนำมาวาง
รอไวบนโตะ 

เขาเดินกลับขึ้นไปบนหองนอนอีกครั้งเม่ือเห็นวาไดเวลาตื่นของอีกคนแลว 

“กุม แปดโมงแลวนะ” 

หนาที่ในยามเชาอีกอยางหนึ่งของพฤกษา ก็คือการปลุกรูมเมตของเขาใหตื่นไปอาบน้ำ
แตงตัว 

กุม หรือ กุมภา พลิกตัวกลับมานอนปรือตามองพฤกษอยางงัวเงีย กอนจะขยับมือขึ้น
แลวชูสองนิ้วไปให 

“สองนาทีอีกแลว ไหนเม่ือวานบอกวาจะไมทดเวลาเพิ่มไง” 

“…” คนโดนบนหนาบึ้งทันที 

“กุม” และสองวินาทีถัดมาก็ตองดีดตัวลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นวาพฤกษทำทาจะโกรธ เขาจึง
ตองควาผาเช็ดตัวแลวเดินเขาหองน้ำไปอยางหงุดหงิด 

เพราะวาเกิดเดือนกุมภาพันธก็เลยไดชื่อกุมภา เมื่อกอนก็ชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู
บอยครั้งเชนกัน รางกายถึงไดมีกลามเนื้อแบบน้ี บวกกับความสูงที่มากถึงรอยแปดสิบสาม กุมภา
ก็เลยเปนผูชายท่ีรูปรางสูงใหญกวาพฤกษที่สูงเพียงรอยเจ็ดสิบเจ็ด 

หากจะบอกวาพฤกษเปนคนขี้เลน เฟรนดลี กุมภาจะตรงกันขามแบบสุดขีด 
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ใบหนาหลอคมมักจะมีสีหนาและดวงตาที่เรียบเฉย คอนไปทางงัวเงียเพราะความงวง  
อยูบอยครั้ง และที่สำคัญสุด ๆ คือกุมภาไมเคยพูดเกินสามคำหรือประโยคยาว ๆ ไดเลย 

สิ่งที่ทำใหกุมภาดูมีเสนหดึงดูด นอกจากหนาตาที่หลอเหลาก็คงจะเปนเรือนผมสีน้ำเงิน
เขม คิ้วขางซายที่ถูกเจาะ หูขางขวาที่ใสตางหู และรอยสักภาษาอังกฤษคำวา FEBRUARY ที่สัก
พาดทอนแขนต้ังแตขอมือไปจนเกือบถึงขอศอก 

“เอา เนกไท” มือเรียวโยนเนกไทไปใหรางสูง กอนท่ีทั้งคูจะออกจากคอนโดฯ พรอมกัน 
เปนอันจบกิจวัตรประจำวันในยามเชาของพฤกษา 

จริง ๆ แลว ตอนท่ีเขาเรียนมหาวิทยาลัยปหนึ่งแรก ๆ พฤกษไมไดแชรหองคอนโดฯ กับ
กุมภา แตเปน มังกร เจาของรอยสักมังกรรอบแขน นิสัยดุสมชื่อ ซึ่งเปนเพื่อนสนิทแกงเดียวกับ
พวกเขาเอง แตชวงขึ้นปสอง กุมภากลับมาตามตื๊อใหเขาไปอยูดวย  เพราะบอกวาไมมีคนดูหนัง
เปนเพื่อน 

ขออางไหมอะ ถามจริง 

แตถามวาไปไหม 

“เกาะดี ๆ นะ” 

“กุม อยามัวแตพูด จะสายแลว!” 

ก็อยูมาจนขึ้นปสามแลวอะ 

เขาทั้งคูไมไดเพิ่งมาสนิทกันตอนเรียนมหาวิทยาลัย สมัยเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่สี่ 
พฤกษตองยายโรงเรียนมาเรียนกลางเทอมเพราะที่บานมีปญหา แรก ๆ ก็มีเพื่อนมาคุยอยูหรอก 
แตพอผานไปหลายวัน ความเปนเด็กใหมก็จางหายไป คนมาชวนคุยก็นอยลงเพราะเพื่อน  ๆ  



Midn ight SaMa |  6  

มีกลุมกันหมดแลว พฤกษาก็ตองใชชีวิตอยางโดดเดี่ยวอยูสองอาทิตย 

จนกระท่ังวันหน่ึง เด็กผูชายหนาตางวงซึมก็เขามาทัก 

“ผักติดฟนอะ” 

ดวยประโยคที่ไมคอยจะสรางสรรคเอาเสียเลย 

ทีแรกพฤกษคิดวาเด็กคนนี้จะมาแหยเขาเพราะเห็นวาไมมีเพื่อน แตพอเห็นวาอีกฝาย
ยื่นไมจิ้มฟนมาใหดวยสีหนาเรียบนิ่ง เจาตัวจึงตองเก็บความรูสึกนั้นเขาไปแลวรับไมจิ้มฟนมา  
ดวยความเขินอาย 

จากนั้นทั้งสองก็สนิทสนมกันไปโดยปริยาย ไปไหนไปกัน ตัวติดกันตลอดเวลาจน 
เพื่อนผูหญิงบางคนก็จับไปเปนคูจิ้นของโรงเรียน ถึงขนาดมีแฟนเพจและแอ็กทวิตเตอรเอาไวให
แฟนคลับในโรงเรียนมากรี๊ดกราดกัน 

ชวงขึ้นมัธยม กุมและพฤกษก็ไดเจอกับมังกรที่อยูคนละโรงเรียนกันและมีเรื่องชกตอย
กับโรงเรียนอื่นไมเวนในแตละวัน จนปจจุบัน ท้ังสามก็ไดรับฉายา (ในทางที่ไมดี) วาเปนตัวอันตราย
คณะนิเทศศาสตร สาขาภาพยนตร 

 

“ไอกุม กองเรามึงจะรับหนาท่ีเปนโฟกัสพูลเลอร [1] อีกไหม หรืออยากเปลี่ยนตำแหนง” 
ระหวางที่กำลังนั ่งจับกลุมแบงหนาที่ในกองถายของวิชาผลิตภาพยนตร ฝุน เพื ่อนรวมเซก 
ที่สนิทสนมกับแก งกุมภาพอสมควรเอยถามเจาตัวที ่กำลังจดจอกับการวางพล็อตหนัง   

 
[1] โฟกัส พูลเลอร (Focus Puller) – คนหมุนโฟกัส ทำหนาที่คำนวณระยะภาพและควบคุมโฟกัสตามการเคลื่อนกลอง ให
จุดสนใจอยูในระยะโฟกัส 
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คนถูกถามพยักหนารับเงียบ ๆ 

“อืม” 

“โฟกัสนะ แลววันออกกอง ไอพฤกษมันจะมาชวยดวยไหม” 

“เดี๋ยวถาม” 

“ง้ันเย็นนี้มึงวางไหม กูวาจะสรุปหนาที่งานใหแตละคนกอน” 

“วาง” 

นับวาเปนการกระทำท่ีชินตา สำหรับการพูดคุยตอบโตกับกุมภา เขามักจะพูดกับคนอื่น
ไมคอยเกินสามคำแบบนี้มาแตไหนแตไร ทีแรกเพื่อน ๆ ในเซกก็ไมคอยพอใจกับวิธีการสื่อสารของ
เขาสักเทาไหร แตผานไปนาน ๆ ก็ตัดเรื่องนี้ท้ิงไปเพราะความสามารถของกุมภาในการเรียนและ
ออกกองมันดีมากเกินกวาที่จะตองมาน่ังจับผิดในการพูดคุย 

เกรดเฉลี่ย 3.98 ตอเทอม  

ความรูในการออกกองแนนมาก 

สำคัญสุดคือหนาตาดี แคนี้ก็ไดใจใครตอใครไปแลวมั้ง 

“อา โอเค” ฝุนตอบรับสั้น ๆ คลายยอมแพที่จะคุยตอ บางทีมันก็ทอนะที่ตองมาคยุกับ
คนพูดนอยแบบมัน จะวาเหนื่อยก็เหนื่อย จะวาเซ็งก็เซ็ง แตเขาจะไปทำอะไรไดนอกจากไมใสใจ
แลวกลับไปทำงานของตัวเองตอ 

เห็นกุมภาเปนแบบนี้ แตสาว ๆ ก็เขาหาไมขาดสายนะ ไมรูวาชอบของแปลกหรือยังไง 

“กุม เย็นนี้ทำชาบูกินกันไหม อยากกินอะ หรือจะไปน่ังกินขางนอกดี” พฤกษาว่ิงเหยาะ ๆ 
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จากโตะเรียนตัวเองมาหากุมภาพรอมใบหนายิ้มแยมตามปกติ 

อยางที่บอกไปวาไมวาใครจะคุยกับกุมภา เจาตัวก็ไมเคยตอบเกินสามคำใชไหม? 

“ที่หองก็ได เลิกเรียนก็ไปซื้อของมาเตรียม... กลุมมึงวางพล็อตเสร็จแลวเหรอ” 

แตไมใชกับพฤกษา 

“ยังเลย กูแวบมาออนมึงกอน น่ีหนีไอมังกรมานะเนี่ย” 

“ไอพฤกษ! มึงจะกลับมาที่โตะดี ๆ หรือใหกูไปลากมึง!” 

“มันตะโกนเรียกแลวน่ันนะ” 

“กุมอา ชวยกูหนอยดิ” 

“กลับไปท่ีโตะกอน” 

ยกนิ้วขึ้นมานับไดเลยวาวันนี้กุมภาพูดประโยคยาว ๆ กับพฤกษไปแลวกี่ครั้ง และกับ 
คนอ่ืนกี่ครั้ง 

“ทำไมกับกูพูดไมเคยเกินสามคำ กับไอพฤกษทำไมมึงพูดเยอะจังวะ” ฝุนหันมาถาม 
ดวยใบหนาเอือมระอา ดวงตาคมตวัดกลับมามองคูสนทนาดวยสายตางวง ๆ กอนจะเอยตอบ 
ดวยน้ำเสียงเรียบน่ิง 

“ก็มันถาม” 

“เอา แลวทีกูถามละ” 

“ช่ือพฤกษไหม?” 
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“เออกูยอม... อะไรก็ไอพฤกษนะมึงอะ” 

ก็นะ... ถาอยากใหกุมภาตอบเยอะ ๆ ไอฝุนก็ตองไปเปลี่ยนช่ือเปนพฤกษาเทานั้นแหละ 
เพราะคนท่ีกุมภายอมพูดดวยเยอะมากท่ีสุดก็คือพฤกษาคนเดียวเทานั้น 

 

0.45 a.m. 

ปกติแลว พฤกษาเปนคนที่นอนหลับไดยากมาก ไมไดยากแบบขมตานอนหาชั่วโมง 
ถึงจะหลับอะไรแบบนั้น แตหมายถึงวาเขาหลับยากกวาคนท่ัวไปในระดับหนึ่ง 

ตามผลงานการวิจัยแลว วงจรการนอนหลับในคนปกติทั่วไป มักใชเวลาตั้งแตสามสิบ
วินาทีถึงเจ็ดนาที เปนชวงที่มีเสียงอะไรดังนิดหนอยก็จะตื่น จากนั้นจึงจะเขาสูการหลับระยะตาง ๆ 

ระยะที่รางกายเขาสูการพักผอนจะเรียกวาการหลับลึก ใชเวลาสามสิบนาทีไปจนถึง 
หกสิบนาทีในการเขาระยะพักผอน แตพฤกษตองใชเวลามากกวาน้ันเกือบเทาตัว การกลอมใหเขา
นอนหลับงาย ๆ จึงกลายเปนหนาท่ีของกุมภาในทุก ๆ คืน 

เมื่อเห็นวาไรการขยับตัวของคนขางกายที่กำลังนอนกอดหมอนขางลายเทพเจาสายฟา
ของเขา สวนของตัวเองที่เปนลายกัปตันอเมริกา นูน...  อยูที่ปลายเทา คนที่ไดชื่อวาหลับเกง  
หลับงายต่ืนยากที่สดุก็คอย ๆ ปดเปลือกตาลง 

อันที่จริงกุมภาก็ไมใชคนท่ีตื่นยากแบบท่ีทุกคนเขาใจนัก 

อืม... เต็มสิบใหเจ็ดอะ ตื่นยากไหม? 

ผานไปประมาณยี่สิบนาทีนับจากท่ีกุมภาเขาสูหวงนิทราไปเปนที่เรียบรอย คนขาง ๆ ที่
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นาจะหลับไปแลวกลับปรือตาต่ืนขึ้นมาอยางไมไดตั้งใจ คนตัวเล็กกวาขยับตัวลุกขึ้นนั่งพลางขย้ีตา
เหมือนกับเวลาตื่นในตอนเชาของทุก ๆ วัน เพียงแตตอนนี้มันเปนเวลาตีหนึ่งกวา ๆ 

พอเห็นวากุมภาหลับไปเรียบรอยแลว พฤกษก็เอนกายนอนลงไปอีกครั้งพลางพยายาม
ขมตาใหหลับเพราะเขาเองก็อยากนอนพักผอนเหมือนกัน เหนื่อยกับการวางแผนกองตั้งแตบาย 
ยังจะตองมาเหนื่อยกับการเถียงไอมังกรอีก 

“…” 

ดวงตาสีน้ำตาลปรือขึ ้นอีกครั ้ง เพราะนอนไมหลับจริง ๆ พลางทอดสายตาไปยัง 
คนขางกายท่ีนอนหันหลังใหเขา 

ริมฝปากเรียวเมมเขาหากันเล็กนอย กอนจะตัดสินใจเลื่อนปลายนิ้วไปแตะเบา  ๆ ที่ 
แผนหลังกวาง 

“กุม...” 

แลวเอยเรียกกุมภาเสียงแผว 

“อืม...” เจาของช่ือปรือตาขึ้นอยางงวง ๆ เขาลุกข้ึนนั่งแลวหันใบหนาไปมองพฤกษ 

“เปนอะไร นอนไมหลับเหรอ” 

และสาเหตุเพียงอยางเดียวท่ีสามารถทำใหกุมภาตื่นไดงาย ๆ มีเพียงอยางเดียว 

“อืม... นอนไมหลับอะ” 

“เดี๋ยวเลานิทานใหฟง” 

ก็คือเพ่ือนสนิทที่นอนมองเขาอยูขาง ๆ นี่แหละ  
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EEpisode 1 
- If you love someone. -

“หมายความวาไงพฤกษ อยู ๆ ก็มาเทเราเน่ียนะ!?”

“อืม ขอโทษนะบี พอดีพอเราหวง”

“ฮะ!?”

ถาคุณเปนผูหญิงคนน้ี พนันไดเลยรอยเปอรเซ็นตวาคุณก็คงจะรูสึกงงเหมือนกันที่อยู ๆ 
ก็มีผูชายหนาตาหลอเหลาเขามาจีบและความสัมพันธก็กำลังไปไดสวย มาวันนี้กลับมาบอกวา
เลิกคุยกันเถอะที่บริเวณหลังสตูดิโอคณะนิเทศศาสตร สถานที่ยอดฮิตในการสารภาพรักของ
เด็กภาพยนตร

เธอคนนี้คือบี นักศึกษาสาวสวยคณะศิลปศาสตรที่คุยกับผมมาไดสักพัก เราเจอกันตรง
ปายรถเมลกอนท่ีเธอจะเปนฝายเขามาขอแลกไลนผมทั้ง ๆ ท่ีเพื่อน ๆ ก็อยูกันเยอะแยะ ผมเห็นวา
เปนโอกาสอันดีงามก็เลยลองคุยสานสัมพันธดู

เอาจริง ๆ ผมก็ไมไดอยากเทเทาไหรหรอก

‘ถามึงไมเลิกคุย กูจะไปคุยกับคนอ่ืนบาง’

แตอยู ๆ ไอกุมก็มาบอกกับผมแบบน้ีอะ ใจเสียเลยนะเวย
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“พอเราหวงจริง ๆ บี ขอโทษดวยนะ” ผมเอยขอโทษกับเธอไปรอบที่เทาไหรแลวก็ไมรู 
เรายืนถกเถียงกันที่ตรงนี้มาเกือบครึ่งชั่วโมงแลว และครึ่งชั่วโมงนั้นเธอก็เอาแตทำหนาไมเขาใจ 
หรือไมก็โวยวายใสผมลูกเดียว 

“พอหวงอะไรของนาย! แลวพอเนี่ยพอจริง ๆ เหรอ!?” 

“ก็ไมเชิง...” 

“หรือนายมีคนอ่ืน! ทีเ่ขาลือ ๆ กันวาเจาชูนี่เรื่องจริงง้ันเหรอ!” 

“คือเราก็ไมไดอยากจะเจาชู แตเรามีเหตุผลของเราอะ” 

“หมายความ-” 

“พฤกษ เสร็จยัง” จังหวะที่กำลังถกเถียงกับบี เสียงงวง ๆ ของใครบางคนก็ดังขึ้น พอ
หันไปก็เจอกับรางสูงของกุมภากำลังยืนลวงกระเปาเท ๆ อยูดานหลัง อีกนิดก็จะสิงตัวกูแลวนะ
สุดหลอ ผมกดหนาลงตอบรับแลวหันมาโบกมือลาคนตรงหนา 

“พอมาตามแลว เราไปนะ” 

“เดี๋ยวสิพฤกษ!!” 

เธอเอื้อมมือเขามาหวังจะกระชากแขนผมใหอยูคุยกันใหรูเรื่อง แตก็ไมเร็วเทากุมภาที่
ชอนมือเขามาที่เอวผมแลวออกแรงดึงใหรางกายขยับหลบฝามือของผูหญิงคนนั้น  ระยะหางของ
ใบหนาเรานั้นมีไมถึงคืบ หากเปนหนังรัก ฉากตอไปคงเปนเลิฟซีนยอดนิยม 

“หิวแลว” 

แตสำหรับผมมันคงเปนแคฉากเรียกน้ำตาก็เทานั้นแหละ เพราะนอกจากหนางวง ๆ นั่นแลว
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ก็ไมมีอะไรอีกเลย มันปลอยมือจากเอวแลวดึงมือผมไปกุมไว กอนจะพาเดินออกไปจากบริเวณนั้นทันที 

“เดี๋ยวสิพฤกษา! แลวเรื่องของเราละ!” บีตะโกนถามอยางไมลดละความพยายาม 

และนั่นคงไปกระตุกตอมความรำคาญของกุมภาเขา มันถึงไดหยุดเดินแลวหันใบหนา
กลับไปมอง กอนจะพูดดวยน้ำเสียงท่ีใครฟงก็รูวาแมงกำลังหงุดหงิดอยูชัวร ๆ กลับไป 

“นารำคาญ” 

สั้น ๆ แตไดใจความมีอยูจริง 

 

หลังจากนั้นเราสองคนก็ไปหาอะไรกินกันที่หมูกระทะรานประจำกับพวกมังกรที่ไปรอ
กันที่รานอยูกอนแลว รานนี้เปนรานของพอเพื่อนพวกเราเอง เวลามากินเขาก็มักจะคิดแค  
คร่ึงราคาเทาน้ัน  

“รถติดจัง” 

“อืม” 

“พวกมังกรกินไมรอเราแลวมั้งกุม” 

“ถึงรานเราคอยไปแยงมันกินก็ได” 

ผมยิ้มขำเมื่อไดยินประโยคกวน ๆ จากรางสูงตรงหนา กอนที่บทสนทนาของเราจะ
กลายเปนเรื่องเนื้อหาท่ีเรียนมาในวันนี้แทน  

ระหวางทางตั้งแตคณะนิเทศศาสตรจนถึงรานหมูกระทะมันก็ใชเวลาตั้งหลายนาที แต
สำหรับคนท่ีกำลังมีความรัก ตอใหใชเวลาเดินทางเปนสิบช่ัวโมง มันก็แคครูเดียวเทาน้ัน 
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ผมชอบกุม 

ชอบ... มาตั้งหลายปแลว 

จำไมไดวาความรูสึกมันกอตัวข้ึนครั้งแรกต้ังแตเมื่อไหร แตก็พอจะจำไดราง ๆ วาตัวเอง
เริ่มชอบมันมากขึ้นตอนไหน 

ในวันปจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่สาม และปที่หก บรรยากาศอันแสนสดใส
และเปยมไปดวยรอยยิ้มของเด็กนักเรียนหลาย ๆ คนเชนเดียวกับผม ที่ระบายยิ้มกวาง ๆ ไปให
บรรดารุนนองที่ยืนรายลอมแสดงความยินดีให 

แตก็ไรวี่แววของเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิต พนันไดเลยวามันตองไปหาที่นอนอยูที่ไหน 
สักแหงแน ๆ 

‘กุม’ ผิดคาดที่กุมภาไมไดมาแอบนอนหลับเหมือนที่ทำประจำ กลับกันคือกำลังนั่งเอน
หลังพิงกำแพงปะปนไปกับเพ่ือน ๆ ในกลุมผมโดยท่ีไมไดมีใครใหความสนใจกับมันมากนัก ผมวาง
ของขวัญและชอดอกไมที่ไดรับไวบนโตะ กอนจะหยอนกายนั่งลงขาง ๆ 

‘ทำไมเวนตรงอกซายไวอะ’ 

ผมเพิ่งจะสังเกตเห็นวาตรงอกเสื้อนักเรียนดานซายของมันดูสะอาดสะอาน  ไมเหมือน 
ที่อื่น ๆ ที่ถูกเขียนขอความดวยปากกาหลากสี ก็เลยเอยทักกุมภาที่นั่งเลนเกมในโทรศัพทตัวเอง
ดวยหนาตางวงซึม ทั้ง ๆ ที่เปนวันจบการศึกษาแท ๆ แทนท่ีจะมีสีหนายินดีปรีดาเหมือนคนอ่ืน ๆ 
แตไอกุมกลับทำหนางวงซึ่งเปนเอกลักษณของมัน ดวงตาคมละสายตาจากหนาจอขึ้นมามองผม
นิ่ง ๆ 

‘แลวในมือมึงละ’ มันหมายถึงแผนสติกเกอรรูปหัวใจในมือผม 
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‘มันเหลือ’ 

โกหกคำโต 

ที่จริงแลวผมซื้อมาเพื่อจะแปะใหไอกุมโดยเฉพาะตางหาก แตพอมาถึงหนางานจริง  ๆ 
กลับไมกลาซะง้ัน เลยตั้งใจจะโยนท้ิงลงถังขยะท่ีวางอยูขางกับมานั่ง 

‘เดี๋ยว’ ทวา ฝามือใหญอันแสนอบอุนก็ความือเรียวของผมเอาไวแผวเบา มันจับให 
แผนสติกเกอรไปทาบลงบนพ้ืนท่ีวางตรงอกขางซาย แลวระบายยิ้มซุกซนที่นอยครั้งผมจะไดเห็น 

‘แปะใหกูนี่’ 

เพียงแคนั้น หัวใจที่เคยเตนในจังหวะปกติก็สงเสียงรองเอะอะโครมครามราวกับกำลัง
โวยวาย จนผมกลัววาอีกฝายจะไดยินเขา 

‘เหลือท่ีตรงนี้ใหกูเหรอ…’ 

‘เสียดายตางหาก’ 

เพียงแคนั้นจริง ๆ 

ถาถามวาทำไมถึงเที่ยวไปจีบคนนูนคุยเลนกับคนน้ีท้ัง ๆ ที่ชอบกุมภาอยูเต็มหัวใจ 

เพราะวาไมอยากยอมรับไงวาตัวเองมีใจใหกับเพื่อนท่ีสนิทกันมาก 

“พฤกษ กินผักบาง”  

“เปนพอกูเหรอ” 

“เปนเพื่อน” 
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แลวก็เพราะเราเปนเพื่อนกัน... 

ก็เลยเลือกที่จะลองคุยเลนกับคนอื่น เผื่อสักวันหนึ่งตัวเองจะหลุดพนออกจากสถานะ  
เฟรนดโซนหวย ๆ นี ่

เฮอ ดรามาอะไรกันเยอะแยะ กลับมาเฮฮากันดีกวาเนอะทุกคน 

“เออไอมังกร หลังออกกองวางปะ เปดหองเลี้ยงฉลองหนอยดิ” ผมเอยถามไอมังกรที่
มัวแตนั่งกดโทรศัพทดวยใบหนาเรียบนิ่ง แตประโยคถัดมาทำเอาผมอยากจะแหมดัง  ๆ ไปให 
คนท้ังประเทศรวมกันหมั่นไสมันไปดวย 

“ไมได กูนัดกับจินไวแลววาจะไปเที่ยวกัน” 

ไอคนติดเมียยยยยย!!  

เมียที่วาก็คือนองจินตะ เด็กปหนึ่งคณะศิลปกรรม คณะที่อยูลึกสุดของมหาวิทยาลัย 
จริง ๆ แลวนองเขาเปนแฟนเกาของไอมังกรสมัยตอนเราอยูม.ปลายนูน ไมรูวาเปนเวรกรรมหรือ
โชคดีของนองเขาท่ีบังเอิญมาเจอไอมังกรอีกครั้งท่ีคณะเรา 

แตถาไดคบกันแลวมีความสุขแบบน้ีก็คงจะเรียกวาโชคดี 

“เหมออยูนั่น จะกินไหม” 

ไมเหมือนผม โชครายตลอดชีพเพราะตัวเองแอบชอบเพื่อนสนิทอยู แตมันไมไดรู
อะไรบางเลย 

“กิน!” 
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“แลวไง ตกลงกองกูมีใครจะมาชวยบาง จะไดลงช่ือถูก” ระหวางที่ทุกคนเริ่มกินอิ่มแลว 
ไอฝุนที่เปนโปรดิวเซอรของกองมันก็เอยถามพรอมกับโบกกระดาษในมือไปมา  

ตองอธิบายกอนวา โปรดิวเซอรกับผูกำกับ คนละตำแหนงกันนะครับ คนจะชอบจำ
สลับกันหรือไมก็คิดวาสองตำแหนงนี้คืออันเดียวกัน ผูกำกับก็คือคนควบคุมการถายทำในแง 
การแสดงและเบื้องหลังตาง ๆ รวมไปถึงการแกปญหาเฉพาะหนาดวย โปรดิวเซอรก็คือคนที่
ควบคุมการถายทำทั้งหมดตั ้งแตขั ้นตอน Pre-Production, Production, Post-Production 
(กอน-ระหวาง-หลัง การถายทำ) และเปนคนคุมผูกำกับอีกทีหน่ึง 

กองที่ไอฝุนอยูก็แปลวาไอกุมก็อยูดวย แนนอนวาผมไมยอมพลาดโอกาสอันแสน  
หอมหวานน้ีไปงาย ๆ หรอก! รีบยกมือข้ึนแลวขานช่ือเสียงแข็งขัน 

“พฤกษาจา” 

“กองกูมันชนกองมึงไมใชเหรอไอพฤกษ เดี๋ยวก็รวงกลางคันหรอก” 

“กูลงสวัสดิ์ก็ได” กองชนกองไมไดทำใหกูยอมแพหรอกไอฝุน ตำแหนงสวัสดิ์หรอืเรียก
เต็ม ๆ คือสวัสดิการกองถาย ทำหนาที่ดูแลเรื่องอาหารการกิน เครื่องดื่ม หรือการปฐมพยาบาล
เบื้องตนใหแกทีมงานและนักแสดง แตบางทีก็รวบหนาที่ไปกับรันเนอรที่คอยวิ่งหยิบของจิปาถะ
ใหกับทีมงานดวย จะบอกวาสบายที่สุดก็ไมนาใช ทุกตำแหนงก็เหนื่อยหมดนั่นแหละ  เพียงแต 
นี่ไมใชกองผมไง หนาที่ก็เลยไมหนักมาก  

“แตกองกูวันแรกเปนตอนเชาถึงเย็น วันท่ีสองเที่ยงถึงเที่ยงคืนนะ” 

“สบายมาก” 

“ไหวเหรอวะ” มันถามย้ำอีกครั้ง คราวนี้ผมเริ่มจะหงุดหงิดกับการเซาซี้ของมันแลวนะ 
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คิ้วเรียวขมวดเขาหากันแนน กำลังจะอาปากเถียง 

“มึงลง ๆ ใหมันไปเถอะ เดี๋ยวมันมาบนอะไรใหกูฟงอีก” ไอมังกรเพื่อนรักแสนรูใจก็พูด
แทรกข้ึนมากอนท้ัง ๆ ที่สายตาไมไดสนใจอะไรใครเขาเลย มัวแตแดกไอศกรีมช็อกโกแลตอยูนั่น 

“เอาง้ันก็ได” 

ริมฝปากบางคลี่ยิ้มโดยอัตโนมัติ เมื่อมันเริ่มกรอกช่ือผมลงไปในใบรายช่ือของคนท่ีจะมา
ชวยกองถาย แตก็ตองชะงักไปเมื่อเห็นวากุมภาที่น่ังอยูขาง ๆ กำลังสงสายตาเรียบนิ่งมามองผม 

มันไมใชสายตางวง ๆ แบบทุกที 

แลวไง กูควรเขินหรือกลัวมึงอะ 

“อะไรกุม” ผมเอยถามอยางสงสัย 

“มึงลงสวัสดิ์ไมได”  

“อาว ไอพฤกษมันไมวางเหรอ” ไอฝุนชะโงกหนามาถาม ซึ ่งผมเองก็เห็นดวยกับ 
คำถามนั้น กำลังจะถามมันเหมือนกันวา นี่กูไมวางเหรอเนี่ย ขนาดกูยังไมรูเลยแลวมึงรูไดไงวะ  
แตมันเหมือนจะพูดอะไรตอผมก็เลยเลือกที่จะนั่งฟงมันเงียบ ๆ 

และประโยคถัดมาก็ทำใหผมและเพื่อนรวมโตะงงตาแตก 

“กูไมอนุญาต” 

“ทำไมวะไอกุม มีคนมาชวยกองเยอะ ๆ มันก็ดีนะ” 

“นั่นดิกุม” 
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“ก็กูไมอนุญาต มันเปนคนของกู จะใหมันอดหลับอดนอนทำไม” 

“อดหลับ-” 

“สองวันแรกทำสวัสดิ์ สองวันหลังเปนกำกับ ถารางกายมันถึงขีดจำกัดขึ้นมาใครจะ
รับผิดชอบ” 

“…” 

ใครไมอึ้งก็เรื่องของมันแตผมอึ้งแลวหนึ่ง หายากโคตร ๆ ที่ไอกุมมันจะพูดยาวเหยียด
เปนหางวาวแบบนี ้นะทุกคน แทบจะเปนไปไมไดเลยดวยซ้ำ ขนาดอยูกับผมยังพูดไมถึง  
สองประโยคเลย แลวน่ีอะไร! พนน้ำไหลไฟดับ  

“แลวถาเปนลมเปนแลงไป มันจะเหนื่อยกูที่ตองดูแลมันที่หอง” 

กึก 

“ไอกุม พวกกูไมไดจะใชงานมันหนักสักหนอย” 

“เออ ดูดิไอพฤกษหนาหงอยเปนหมาแลวนั่น” 

“แลวไอมังกร มึงมาชวยไดไหม” 

“จะไปเที่ยวกับเมีย” 

“เฮอ เวรจริง ๆ มีเพ่ือนแบบมึง” 

ประโยคสนทนาแสนครื้นเครงนั้นไมไดมีความหมายกับผมเลยสักประโยค มันเทียบไมไดเลย
กับคำพูดที่ทำรายจิตใจของไอกุม 
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เหนื่อยมึงเหรอ กูก็ดูแลตัวเองไดนะกุมภา... 

ดวงตาเรียวรีบเบือนหนีมาอีกทาง เมื่อรูตัววาบางสิ่งบางอยางกำลังจะทะลักออกมา ทำที
เปนยกโทรศัพทขึ้นมากดเลนระหวางรอเพื่อน ๆ ถกเถียงเรื่องรายละเอียดของกองถายแทน  
สวนทางกับความรูสึกภายในใจท่ีมันเจ็บไปหมด 

คนของกูเหรอ พูดออกมาได กูเปนคนของมึงแลวพูดแบบนั้นทำไมวะ 

ครืด ครืด 

จังหวะที่ไถหนาจอโทรศัพทไปเรื ่อย ๆ อยางไรจุดหมายปลายทาง ใครบางคนก็สง
ขอความมาหาผม ซึ่งแคช่ือของเธอก็ทำใหผมขมวดคิ้วเขาหากันแลว เพราะผมจำไมไดวามีคนรูจกั
ช่ือแบบน้ีดวย 

Minnie Minnie 

:: พี่พฤกษคะจำมินน่ีไดไหม ที่เดือนท่ีแลวมินนี่เจอพี่พฤกษท่ีราน Q&A อะ 

:: ศุกรหนาเราไปเที่ยวกันไหม มินนี่เลี้ยงเอง 

เมื่ออานรายละเอียดในขอความที่เธอสงมาก็พอจะจำไดคราว ๆ คงเปนเมื่อครั้งกอนท่ี
ผมไปกินเหลาโดยไมมไีอกุม ผูหญิงคนนี้ก็เลยได Contact ผมมาเพราะปกติแลวกุมจะไมคอยชอบ
ที่มีคนมาขอชองทางการติดตอของผมในระหวางที่เรากำลังสังสรรค หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ  
ผมเมามากจนเผลอใหไป 

วาแต ศุกรหนาเหรอ... ตรงกับวันออกกองของกุมภาพอดีเลยนี่  

ดวยความนอยเนื้อต่ำใจที่เก็บไวในใจมานาน ผมก็เลยตัดสินใจจะตอบตกลงนองคนนี้  
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ที่ผมเองก็จำหนาคาตาไมไดแลว ยังไงซะไอกุมมันก็ไมไดสนใจผมอยูแลว ผมจะไปไหนไปกับใคร
มันก็เรื่องของผม 

แมง... ก็เปนไดแคเพื่อนอะ จะไปหวังอะไรมากวะ 

“พฤกษ” 

“อะไร” 

“พูดดี ๆ” 

มือเรียวชะงักน้ิวท่ีกำลังพิมพขอความไปเล็กนอย เพราะรูตัววาเมื่อก้ีเผลอทำเสียงเหว่ียง
ใสกุม รีบหันใบหนากลับไปหามันอยางลน ๆ แตกุมภาเหมือนจะไมไดสนใจที่ผมเผลอขึ้นเสียง 
โชคดีที่เราน่ังอยูดานในสุด คนอ่ืนก็เลยไมไดใหความสนใจมากนัก 

“ที่กูพูดเมื่อก้ีกูไมไดหมายความแบบท่ีพูดนะ แคเปนหวงรางกายมึง” 

“คำอื่นก็มีตั้งเยอะ เลือกใชหนอยมันจะตายหรือไง” 

“ขอโทษ” 

“ชางเถอะ กูมันเปนภาระมึงนี่” 

“...ถาแคมานั่งดูกูออกกอง กูอนุญาต” 

“กูคิดวากูมีธุระวันน้ัน” โกหก ธุระอะไรกันละ ยังไมไดตัดสินใจเลยสักนิด 

“แลวกูละ” รางสูงขยับตัวเขามาใกลจนไดกลิ่นกายปะปนไปกับกลิ่นน้ำหอมออน  ๆ 
จากรางกาย ฝามือใหญเอื้อมมือกอบกุมมือเรียวขางที่วางไวขางกายแผวเบาราวกับจะออดออน 
ยิ่งเสียงนุม ๆ ที่ถูกงัดออกมาใชยิ่งทำใหหัวใจพลันเรงจังหวะเร็วมากข้ึน 



Midn ight SaMa |  22  

“…” 

“…” 

“…” 

“พฤกษครับ” 

“…” 

“ธุระอะไร บอกหนอยไดไหม” 

ตึกตัก ตึกตัก 

เหี้ย โคตรขี้โกงเลยอะ... 

น้ำเสียงนุม ๆ กับใบหนาออดออนนั่นคืออะไรวะกุม... 

ใบหนาที่เหอรอนเพราะอารมณบางอยางภายในใจจดจองมองมันกลับไปดวยสายตา 
ไมพอใจ เจ็บใจทุกครั้งท่ีเห็นมันทำหนาตาเฉยเมยราวกับตัวเองไมไดรูสึกอะไรเลย แตถึงอยางนั้น... 
ผมก็ตัดใจจากมันไมลง ดวงตาคูสวยตวัดกลับมามองหนาจอโทรศัพทตามเดิมแลวสะบัดมือ  
ออกจากการกอบกุม 

กอนจะกลั้นใจเอยตอบคำถามมันดวยน้ำเสียงงอน ๆ 

“ธุระกูยกเลิกได” 

Minnie Minnie 

:: พี่พฤกษคะจำมินน่ีไดไหม ที่เดือนท่ีแลวมินนี่เจอพี่พฤกษท่ีราน Q&A อะ 
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:: ศุกรหนาเราไปเที่ยวกันไหม มินนี่เลี้ยงเอง 

พฤกษา CiNEMA 6001 

:: ไมอะ 

Block Minnie Minnie 

Yes   No 

กลายเปนไอโบอีกแลว เสียใจไมไหว ใครก็ไดมากอดปลอบผมทีเถอะ 
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EEpisode 2 
- I was enchanted to meet you. -

หนึ่งอาทิตยตอมา

6.15 a.m.

“นอง ๆ เอกซตราที่มาถึงแลว เดี๋ยวรวมตัวกันท่ีหองพักนักแสดงกอนนะครับ ตามพี่ฝาย
ไปไดเลย”

“ไอเต รอบเชากับรอบบายมีดอลลี่ [2] กี่ซีน”

“รอบเชาสี่ซีน รอบบายสองซีน”

“พฤกษ ฝากวานเอาขาวเชาไปใหนักแสดงหลักหนอยดิ สองที”่

“ได ๆ” ผมขานตอบรับใครสักคนที่ตะโกนเรียกชื่อผม ชางเปนเชาวันออกกองท่ี
แสนจะวุนวาย แตมันก็เปนบรรยากาศที่แสนจะปกติ กองถายที่ไหนไมวุนวายบางถามจริง 
มือเรียวควาถวยขาวตมกับน้ำเปลามาใสถาด แลวยกไปใหนักแสดงหลักสองคนที่นั่งรออยูใน

[2] Dolly – คือเทคนิคการเคลื่อนกลองอยางหนึ่ง เปนการเคลื่อนกลองเขาหาหรือถอยหางจากวัตถุ มักจะใชควบคูกับ
รางดอลลี่ สามารถใชเพื่อติดตามและแทนสายตาของตัวละครได
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หองพักนักแสดงช้ันสอง 

สุดทายแลวผมก็มาชวยฝายสวัสดิการจนได กวาไอกุมจะยอมปริปากใหผมมาชวยก็  
กินเวลาไปหลายวันเหมือนกันอะ 

‘กูบอกวาใหมานั่งดูกองเฉย ๆ ไมใชเหรอพฤกษ’ 

‘กูอยากลงสวัสดิ์’ 

‘พฤกษ’ 

‘กูจะลง’ 

‘แตกองมึงมันตอจากกองกู กูไมอยากให-’ 

‘จะลง’ 

‘…’ 

ไอกุมคงไมอยากเถียงอะไรกับผมตอถึงแมวามันจะอยากทำแบบน้ันมากก็ตามที มือหนา
หยิบโทรศัพทออกมาจากกระเปากางเกงแลวกดโทรหาใครบางคน โดยที่มีผมยืนกอดอกมองมัน
ดวยสายตาเรียบนิ่ง 

‘เอาช่ือไอพฤกษลงสวัสดิ์หนอย’ 

เรื ่องก็จบลงอยางงายดายโดยที่ผมไมตองลงแรงทำอะไรเลย และในวันนี้ก็ไดมานั่ง
ประจำที่อยูที่โซนสวัสดิการอยางท่ีเห็น 

“จะเริ ่มถายซีนแรกแลวนะครับ” เพื ่อนในกองที ่ทำหนาที ่ผูกำกับเอยขึ ้นเสียงดัง 
บรรยากาศท่ีแสนจะวุนวายในตอนเชานั้นก็กลับมาเงียบสงบดังเดิม เพราะฉากน้ีตองเก็บเสียงรอบขาง 
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ผมหันใบหนากลับมาจดจอกับหนาที่ตัวเองในวันนี้ตอ ถึงจะบอกวามาชวยทีมสวัสดิ์ แตหนาที่จริง ๆ  
ของตัวเองก็ยังตองหอบมาทำที่นี่เหมือนกันเพราะกองถายของผม  เพื ่อน ๆ ดันโหวตใหเปน 
ผูกำกับอีกตามเคย 

“พฤกษา มากินขาวกอนสิ” อิง เพื่อนอีกหองหน่ึงที่มาทำหนาที่สวัสดิการเหมือนกับผม
กวักมือเรียกใหไปนั่งที่โตะหินออนหางจากโตะสวัสดิการไมมากนัก ใบหนาเรียวกดลงเบา ๆ แลว
ลุกขึ้นสาวเทาเดินไปหา คนที่ทำหนาที่หลักในสวัสดิ์มีแตเพื่อนผูหญิงทั้งนั้น ไมวาจะเปนอิง น้ำ 
หลิน ขิม ไดผูชายอยางผมมาชวยพวกเธอก็คงดีใจไมนอยเพราะจะไดแบงเบาภาระกัน งานหนัก ๆ 
อยางวิ่งหยิบของ หรือยกนูนยกน่ี ผมจะรับหนาที่ สวนพวกงานยิบยอยพวกเธออาสาดูแลเอง 

“กองพฤกษตอจากกองพวกเราไมใชเหรอ รางกายจะโอเคไหมอะ” หลินหันมาถามผม
พรอมกับแจกจายขาวตมในตอนเชาใหทุกคนในทีม 

“ไมตองหวงหรอก เราอยูกับไอมังกร เดี๋ยวใหมันแบก” 

“นี่รูหรือเปลาวากลุมของพฤกษอะเปนท่ีหมายปองของสาว ๆ ทั้งคณะเลยนะ! เสียดาย
ที่มังกรมีแฟนเปนตัวเปนตนไปแลว” 

“อยาไปพูดแบบนี้ใหมันไดยินเชียวละ จะโดนมันมองตาขวางใสเปลา ๆ” ผมเอยพลาง
ตักขาวตมเขาปาก ไอมังกรมันไมชอบใหใครมาพูดจาแบบนี้ใสมัน พอถามวาทำไม มันก็ตอบ
กลับมาวามาพูดจาเหมือนไมใหเกียรตินองจินแฟนมันนะสิ อะไร ๆ ก็นองจิน หม่ันไสฉิบหาย 

ถาเปนผมปานนี้ดีใจจนตัวลอยไปไหนตอไหนแลวละ 

เรานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไมก็นั่งฟงเรื่องเลาฉบับสาว ๆ ไปพักใหญจนกระทั่ง
มาถึงเวลาพักกองยอย ซึ ่งเปนเวลาพักเล็กนอยเพื ่อเตรียมอุปกรณการถายในฉากตอไป  
(ประมาณสิบนาที) คนที่ไมไดมีหนาที่ในการตระเตรียมพร็อปประกอบฉากหรืออุปกรณกองถาย 
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ก็ทยอยเดินออกมาหาน้ำ หาขนมกิน 

ปกติแลว... ย้ำนะวาเปนชวงเวลาปกติเนี่ย ถามีเวลาพักเบรกหรือพักเที่ยง มันจะไมเดิน
เฉียดมาแถวน้ีเลยสักครั้ง จะไปนั่งกินขาวเงียบ ๆ หรือไมก็ประจำหนาเซตมากกวา 

“หิวน้ำ” 

แตตอนนี้ กุมภากลับยืนลวงกระเปามองหนาผมนิ่ง ๆ ดวงตาคมกวาดสายตามองไป 
รอบ ๆ โตะที่มีแกวน้ำกับคูลเลอรน้ำขนาดกลางวางไวอยูเกลื่อนกลาด กอนที่มันจะยกมือชี้นิ้ว 
ไปยังแกวเก็บความเย็นสีดำราคาแพงท่ีตั้งอยูบนโตะดานหลังผม 

“แกวนั้น” 

เดี๋ยวกอน! นั่นแกวกู! 

“นั่นแกวกูนะ มึงหยิบแกวใหมดิ” 

“หิวน้ำมาก” 

“แตนั่น-” 

“คอแหงสุด ๆ” 

ถาจะบอกวานี่คือไอกุมตัวปลอมผมก็เช่ือ เพราะตัวจริงจะไมมายืนเถียงกับผมทามกลาง
แดดเปรี้ยง ๆ แบบนี้หรอก! ดวงตาคมกริบมองไปที่แกวสลับกับผมไปมาอยางเอาแตใจจนผม 
ไมอยากจะขัดใจมันเทาไหร จมูกรั ้นพรูลมหายใจออกมาอยางหงุดหงิด หันหลังกลับไปหยิบ 
แกวน้ำตัวเองไปเติมน้ำแข็งกับน้ำเปลาใหเรียบรอย ตั้งใจจะสงใหมันเพื่อที่จะไดกลับไปถายตอ 
สักที 



Midn ight SaMa |  28  

“น้ำจะ” 

แตเหมือนอิงจะไวกวาผม เพราะทันทีที่หันกลับมาหากุม เธอก็ยื่นแกวน้ำพรอมหลอด  
ไปใหกับรางสูงตัดหนาผมซะง้ัน ผมจะไมคิดอะไรเลยถาอิงไมยิม้นอยยิ้มใหญใหกุมเหมือนกับกำลัง
เขินอาย 

เฮย ๆ ออกนอกหนาไปไหม 

“ไอกุม จะถายฉากตอไปแลวนะ !” ไมรูวาโชคดีไหมที่ไอมังกรตะโกนขัดจังหวะพอดี  
รางสูงถึงไดหันหลังเดินกลับขึ้นไปบนตึกเพื่อประจำตำแหนงทันที  โดยที่ไมไดรับแกวน้ำจากอิง
และจากผม แกวน้ำในมือถูกวางลงบนโตะพรอมกับใบหนาที่หันไปมองหญิงสาวขาง ๆ กอนจะ
ประเมินดวยสายตา 

ใบหนานารักที่แตงแตมดวยเครื ่องสำอางเบาบางดูเปนธรรมชาติ เรือนผมสีดำยาว  
ปรกกลางหลัง ไหนจะขนาดตัวท่ีดูเล็ก ๆ นารัก พกพางาย 

นี่มันสเปกไอกุมอีกแลว กอนหนานี้ก็มีรุนนองมาชวยกองที่เปนสเปกไอกุมเหมือนกัน 
แตมันมาเฉลยใหฟงทีหลังวานองชอบผม ก็เลยตัดหลอนออกไปไดงาย ๆ 

แตอิงดูเหมือนจะคิดอะไรกับกุมของผมแน ๆ โอย คูแขงกูเพิ่มอีกคนแลวเหรอเนี่ย! จะ
บอกวาเหตุการณแบบน้ีผมเห็นมาเยอะพอสมควรแลวละตั้งแตที่เราขึ้นมหาวิทยาลัย แตไอสีหนา
เสียดายท่ีไอกุมไมสนใจไยดีเนี่ย มันชัดเจนเกินกวาจะรับไหวอะ 

เสียใจแลวนะ 

“พฤกษ มานั่งคุยเลนกันเถอะ หลังจากฉากนี้ก็ไมคอยมีอะไรแลวละ” หลินเดินมาตามผม
พลางชี้ไปยังโตะที่เรานั่งกันเมื่อครู ดูทาทางพวกเธอจะสนใจอะไรเกี่ยวกับแกงกับกลุมผมมาก  
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ถึงไดทำหนาราเริงแบบน้ัน เมื่อก้ีก็คุยเรื่องไอมังกรไปแลว คราวนี้จะคุยเรื่องผมหรือกุมอีกละ... 

“แลวพฤกษยังไมมีแฟนเหรอ” ทันทีที่หยอนกายนั่งลง ขิม สาวผมสั้นสุดมั่น เพื่อนรวมเซก
ที่ผมคอนขางใหความนับถือเพราะเธอทำงานเกงเอยถามพรอมรอยยิ้ม  แหม เปดประเด็นมาก็
เรื่องกูเลยเหรอ  

“มีแตคนคุยอะสิ” นี่ไมใชเสียงผมนะ แตเปนไอไทท เพื่อนที่สนิทสุด  ๆ กับกลุมผม
เพราะมันจบจากโรงเรียนเดียวกับไอมังกร มันเปนผูชายรูปรางดี หนาเขมตาคม เสนผมนิ่ม  ๆ  
สีเทาหมน สวมแวนสายตาทรงกลมและใสหวงเงินท่ีปกจมูก 

เห็นหลอ ๆ แบบนี้หัวใจไมวางแลวนะ โดนจับจองเรียบรอยโดยนองพาย เพื่อนผูหญิง 
ที่โตมาดวยกันกับนองจินตะน่ันแหละ 

“ยุงวะไอไทท” ผมสงสายตาไมพอใจกลับไปใหแลวใชมือผลักมันออกไปไกล  ๆ แต 
มีเหรอท่ีมันจะทำตาม กลับกันคือฉีกย้ิมขี้เลนแลวแกลงผมหนักกวาเดิมอีก 

“โอ ๆ อยาอารมณเสียสิวะ” 

“ไททมาก็ดีแลว เห็นวาจบโรงเรียนเดียวกับมังกรน่ี เลาใหฟงบางสิวาสมัยเรียนเปนยังไง
กันบาง” หลินดึงแขนพอหนุมเนื้อหอมใหนั่งลงขาง ๆ ผม ซึ่งมันก็นั่งลงแตโดยดี ไอนี่มันยอมคนงาย 
(ยกเวนผม) ใครใหทำอะไรก็ทำหมดอะ ใจดี พอพระ 

“สมัยนั้นเราไมไดสนิทกับมังกรเทาไหรหรอก มันชอบตอยตี เรากลัว” 

“ตอแหล” อันนี้อะเสียงผม 

“พูดจาไมเพราะเลยพฤกษ กูฟองไอกุมนะ” รางสูงยกน้ิวข้ึนมาช้ีพรอมทำเสียงขูหวังจะ
ใหผมเงียบปากหรือไมก็หนาหงอ ซึ่งมันก็ไดผลเกินคาด เพราะทันทีที่ชื่อไอกุมออกมาจากไอไทท 
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ริมฝปากท่ีเคยเจื้อยแจวก็ปดสนิทราวกับมีใครมาทากาวไว 

ก็... ไมไดกลัวเวลาไอกุมมันดุหรอกนะ แครำคาญมันเฉย ๆ 

จริง ๆ นะ! 

“พฤกษกลัวกุมภาเหรอ?”  

“ไมใชวาสนิทกันมากหรอกเหรอ” 

“เลาเรื่องกุมภากับพฤกษใหฟงบางสิ” 

“เออ...” 

และแลว หัวขอในการสนทนาก็ตกมาอยูที ่ผมและไอกุมเรียบรอย คราวนี้พวกเธอ 
รัวคำถามใสผมเปนชุดเลย ไมวาจะเปนสมัยเรียนเปนยังไงกันบาง บานใกลกันหรือเปลา คิดวา
ระหวางกุมกับมังกร ใครเทกวากัน 

อะ อันนี้ไมตองคิดเยอะ ตองตอบวาไอกุมสิ! 

 

หลังจากน้ันบรรยากาศก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการถายทำกำลังดำเนินตอไป 
เอาจริง ๆ มาอยูฝายสวัสดิ์บางกองมันก็โอเคนะ บางทีไมตองทำอะไรเลยนอกจากเสิรฟขาว  
เสิรฟน้ำ กองไหนเปนกองกลางคืน ขาวก็เตรียมไวแคมื้อเดียว ที่เหลือจะเปนขนมปง นม ไวใหกิน
ระหวางชวง แตบางกองก็หนัก อยางเชนกองในวันนี้เปนกองเชาลากไปถึงเย็น อาหารก็เลยตอง
เตรียมไวสองถึงสามมื้อ พวกหลินพวกอิงถึงไดตองรีบเตรียมอาหารในมื้อตอ ๆ ไปรอไว ในขณะท่ี
ผมนั้นน่ังตรวจเช็กแผนการถายทำในกองตัวเองอยูเงียบ ๆ 
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“พฤกษ ขอคุยดวยหนอยไดไหม” 

แตมันก็ไมไดเงียบขนาดนั้น อิงที่อยู ๆ โผลมาจากไหนไมรูเอยถามพรอมรอยยิ้ม ซึ่งผมก็
ยิ้มกลับไปตามมารยาท แมในใจจะรูอยูแลววาเธอจะมาขอคุยกับผมเรื่องประมาณไหน 

“พฤกษ... สนิทกับกุมมาก ๆ เลยเหรอ” นั่นไง ไมเคยพลาด  

หากอยูคนเดียวผมคงเบปากใสอิงไปแลวเชียว แตสิ่งที่ทำไดจริง  ๆ คือกมหนากมตา 
พลิกกระดาษในมือไปมาทำเปนไมอยากคุย 

“สนิทมาก” 

“เห็นวาพักอยูดวยกัน พักท่ีไหนเหรอ” 

“ก็… อืม แชรคอนโดฯ อยูดวยกันอะ”  

“คอนโดฯ เหรอ ใช UNIQ CONDO ไหม? วันนั้นเราเห็นกุมแวบ ๆ เราก็อยูที่นั่นนะ” 
อิงดูกระตือรือรนขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อรูวาตัวเองอยูที่เดียวกันกับไอหลอของผม ผิดกับตัวเองที่  
ทำปากกาในมือรวงตกลงไปบนพ้ืนเพราะอึ้งที่เธอก็อยูที่เดียวกัน 

“ออ อืม” ขานรับในลำคอพลางกมลงไปเก็บปากกาข้ึนมาดวยทาทีนิ่ง ๆ แตในใจก็คือ 

อะไรวะ คูแขงดันมาอยูใกลแบบนี้อีก!! 

UNIQ CONDO เปนชื่อคอนโดฯ ที่ผม กุมภา และมังกรอาศัยอยู ทีแรกผมแชรหองกับ
มังกร แตขึ้นปสองก็เปลี่ยนไปแชรกับไอกุมแทน 

ความพิเศษของคอนโดฯ ที่ผมอยูคือเปนคอนโดฯ ที่เดียวในยานมหา’ลัยที่หองช้ันบนสุด
ทั้งหมดจะเปนหองชุดสองชั้น ภายในหอง ชั้นลางเดินเขาหองมาจะเปนทางเดินเขาหอง มีตูเก็บรองเทา 
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ถัดเขามาเปนโซนหองนั่งเลน เลยเขาไปเปนหองครัว หองกินขาว และหองน้ำตามลำดับ สวน  
ช้ันบนเปนหองนอนติดกับระเบียงและหองน้ำภายในตัว 

ไอมังกรอยูหอง A1212 สวนผมและกุมอยูหอง B1204 ซึ่งเปนช้ันเดียวกันแตคนละฝง 

“บังเอิญจังเลยเนอะ”  

“นั่นสิ…” ไมไดอยากบังเอิญเลย 

“แลวกุมเขามีแฟนหรือยังเหรอ” 

“คิดวายังนะ” 

“แลว… แลวชวงน้ีเขาไปติดหรือคุยกับใครอยูไหม”  

คิ้วเรียวขมวดเขาหากันอัตโนมัติ โชคดีที่ผมดานหนามันยาวปดคิ้ว เธอเลยไมเหน็วาผม
กำลังทำหนาไมคอยพอใจอยู เลนถามเปนชุดแบบนี้ทำไมไมเดินขึ้นไปถามเจาตัวเองเลยละวะ ! 
ถามอยางกับกูเปนอบัดุลเอย ถามตอบไดทุกอยาง! 

“ก็... มั้งนะ” ผมแกลงทำเปนตอบคำถามนั้นแบบคลุมเครือ กอนจะตัดบทดวยการลุก
ออกไปหาไอมังกรที่ยืนตรวจทานเอกสาร Shooting Script [3] โดยที่ไมไดหันกลับไปตามเสียงเรียก 
จากอิง 

“เดี๋ยวสิพฤกษ” 

นารำคาญโวย! 

 
[3] Shooting Script - บทภาพยนตรที่เปนขั้นตอนสุดทายของการเขียน จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทภาพยนตร 
(screenplay) ไดแก ตำแหนงกลอง ขนาดภาพ การเช่ือมช็อต เชน คัต ซีน ตัวละคร ชุด เปนตน 
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“เออไอพฤกษ กูจะไปหามึงพอดี” เมื่อกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาหาไอมังกรที่ยืนทำหนานิ่วคิ้วขมวด
อยูไมใกลไมไกลจากกองถาย น้ำเสียงราบเรียบโทนต่ำก็ดังข้ึนไมดังมากนัก ผมเลิกคิ้วแลวถามกลับ 

“มีอะไรวะ” 

“ใครเปนคนพิมพใบนี้? ซีนที่สี่มันเก็บบรรยากาศ มันตองเปนขนาด ELS [4] ไมใชเหรอ
วะ” ไอมังกรเอาปากกามาวงตรงจุดที่คิดวาพิมพผิด ซึ่งผมก็พลิกหนากระดาษของตัวเองตามมัน  
พอกวาดสายตาอานดูก็เจอกับจุดที่ผิดจริง ๆ หยิบปากกาที่เหน็บตรงคอเสื้อออกมาเขียนแกไว
คราว ๆ 

แลวมันก็ไมใชที่เดียวดวยนะ ผมวาผมก็ตรวจทานไปหลายครั้งแลว แตทำไมไอมังกรมัน
เจอจุดที่ผิดหลายจุดจังวะ 

“ตกลงใครพิมพ” ระหวางตรวจงาน มันก็เปนปกตินะที่เราจะมีถกเถียงกันในเรื่องที่
ความเห็นมันไมตรงกัน โดยเฉพาะเวลาผมทำงานกับไอมังกร มันจะเปนบาชอบดาชอบวาผม  
เปนพิเศษ 

“กูเองอะ สงสัยตอนตรวจจะเบลอ ๆ” 

“อยาทำงานชุยแบบนี้ดิวะ จะออกกองอยูแลว มึงจะใหมันผิดยันวันจริงเลยหรือไง”  

“แลวทำไมตองมาวากูคนเดียวดวยวะ คนในกองมีเปนสิบ ชวยกันดูไมไดหรือไง” 

“วาเหี้ยไร กูยังไมไดวามึงเลย” 

 
[4] ELS – ยอมาจาก Extreme Long Shot เปนขนาดภาพที ่กลองจะตั ้งอยู ไกลจากสิ ่งที ่ถายมากซึ ่งภาพที ่ไดจะเปน 
ภาพมุมกวาง ผูชมสามารถมองเห็นองคประกอบของฉากไดทั้งหมด ซึ่งภาพลักษณะนี้จะใชเปนภาพแนะนำสถานที่ เหมาะ
สำหรับการปูเรื่อง/เริ่มเรื่อง 
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“เนี่ย มึงวาก”ู 

“วันน้ีมึงงอแงจังวะพฤกษ ทำไม? ไอกุมมันไมกลอมนอนตอนกลางคืนหรือไง” 

“…มึงอะพูดมากจังวะวันน้ี” 

แตวันนี้มันไมใชการถกเถียงหรือตอวาผมเลยสักนิด เหมือนแกลงกันมากกวา 

แลวชื่อกุมภาเนี่ย มันเปนอะไรกันหืมมม จะหยิบจะยกขึ้นมาพูดกับกูทำไม!! 

จากนั้นเราก็นั่งแกน่ังปรึกษากันยาวจนเวลาลวงเลยมาถึงชวงเวลาเลิกกอง ในแตละฝาย
ตางทยอยกันเก็บขาวของอุปกรณตาง ๆ เพื่อกลับไปคลีนของและตรวจเช็กที่คณะกันอีกทีหน่ึง ดีที่
กองในวันน้ีไมใชกองใหญก็เลยไมมีอาจารยมาคุม ถามีอาจารยมาคุมก็ตองอยูฟงความคิดเห็นของ
อาจารยอีก 

ในสาขาที่ผมเรียนจะมีหลายวิชามากที่ใหนักศึกษาทำหนังหรือโฆษณาสั้น ถาเปนวิชา
ภาค (วิชาบังคับในสาขา) อาจารยจะสั่งใหท้ังเซกชวยกันทำหนังหนึ่งเรื่อง เรียกวากองใหญ แตถา
เปนวิชาเสรีหรือวิชาอื่น ๆ อาจารยจะแบงคนในเซกออกเปน 3-4 กลุม กลุมละประมาณสิบคน 
ใหชวยกันทำหนัง เรียกวากองยอย 

ซึ่งเวลาออกกองก็มักจะมีรุนพ่ี รุนนอง เพื่อนเซกอื่นมาชวยอีกแรง 

ยิ่งกองเซกผม จะมีสาว ๆ มาชวยมากผิดปกติ  

เพราะอะไรนะเหรอ 

“เออ กมุจะ เสร็จจากนี่แลวไปไหนไหม พอดีเรา-” 

“ไมวาง” 
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“มังกร ไปสงเราที่คณะหนอยไดไหม” 

“เมียกูมารอแลว อยากติดรถไปดวยก็ไปขอเมียกูกอน” 

ก็มีไอหลอหนางวงอยางกุมภากับไอหลอหนาโหดอยางมังกรอยูดวยกันนะสิ อารมณ
เหมือนเปนอาหารตาของสาว ๆ อะ 

เฮอ มีเพื่อนหลอแบบมันก็ตองทำใจนะ ยิ่งผมชอบมันยิ่งแลวใหญ คูแขงนี่ยาวเปนหางวาว
เลย... 

ฟบ 

“หิวจัง” จังหวะท่ีกำลังเก็บขาวของใสกระเปาคาดอกของตัวเอง สัมผัสอุน ๆ พรอมกับ
กลิ่นกายอันหอมหวานก็โอบกอดแผนหลังผมเอาไวแผวเบา ใบหนาเรียวหันกลับไปมองแทบจะ
ทันที ปลายจมูกรั้นก็เกือบจะแตะเขาท่ีแกมของอีกฝายโดยไมไดตั้งใจ 

“…” เปนกุมภาท่ียกแขนขางหน่ึงกอดคอของผม พรอมกับใบหนาหลอเหลาที่ยื่นมามอง
ดานขาง 

“อะไร?” รางสูงเอยถามทั้ง ๆ ที่ยังคงกอดผมเอาไวแนบแนน 

“...เปลาน่ี”  

“เก็บของเสร็จยัง หิวแลว” 

“ใกลแลว” นัยนตาสีน้ำตาลเบือนกลับมาจดจอที่กระเปาตัวเอง  พลางกดความรูสึก 
เกอเขินเอาไว ทำเปนหยิบยกอะไรขึ้นมาตรวจเช็กวาเก็บเรียบรอยแลวหรือยัง 

ไมรูวามันจะเห็นไหม ที่แกมเนียนกับใบหูนั้นแดงเถือก  
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ไมรูวามันจะไดยินไหม ท่ีหัวใจผมนั้นเสียงดังโครมครามเกินกวาปกติ 

ไมรูวามันจะจับไดไหม ที่ผมนั้นชอบมันมากเหลือเกิน... 

“มึงไปรอที่รถก็ได เดี๋ยวไปหาทีมสวัสดิ์กอน” ฝามือบางยกขึ้นดันตัวมันออกไปใหพนทาง
ซึ่งกุมก็ทำตามอยางวางาย มันพยักหนารับแลวปลีกตัวออกไปหามังกรท่ียืนกวักมือเรียก 

นับวันยิ่งอันตราย 

หมายถึง... อันตรายตอหัวใจผม 

“พฤกษ เราขอคุยหนอยสิ นะ?” ระหวางที่บอกลาคนในทีมสวัสดิ์เสร็จเรียบรอย แขนบาง
ก็โดนรั้งเบา ๆ จากใครอีกคน พอหันไปมองก็เจอกับอิงที่ทำหนาอึกอักราวกับกำลังลำบากใจ  
ผมถอนหายใจออกมาเล็กนอยแลวหันตัวกลับไปหา 

“ถาเรื่องกุม อิงลมเลิกเถอะ กุมมันไมสนใจที่จะมีแฟนหรอก” 

“เรา... เราก็ไมไดอยากจะเปนแฟนกุมซะหนอย” เธอเลิ่กลั่กหนักกวาเดิมอีก ย่ิงใบหนา
นารักนั่นแดงเถือกเปนลูกมะเขือเทศ มองลงมาจากช้ันสามก็เช่ือไมลงหรอกวาไมอยากเปนแฟน 

“แตเราก็ชอบกุมจริง ๆ นะ...” 

“…” 

“เพราะงั้น ชวยเราไดไหม... พฤกษสนิทกับกุมนี่นา” เธอเงยหนามองพลางชอนสายตา
อยางออดออน ถาเปนผมสมัยที่ไมไดชอบกุม ปานนี้ก็คงใหความชวยเหลือเธอไปแลว แตตอนนี้
ผมรำคาญอิงมากผมบอกตรง ๆ ออกกองตั้งแตหกโมงเชาลากมาถึงหกโมงเย็น เธอมาตามตื๊อ 
เรื่องไอกุมประมาณสิบหกรอบอะ 
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นี่ถาอิงไมไดจีบกุมแตเปนมังกร ปานนี้เธอโดนดาเปงไลตะเพิดออกนอกกองไปแลว
เพราะมังกรมันไมเคยใจดีกับผูหญิง 

แลวก็ขอบอกไวตรงนี้เลยวาความอดทนของผมมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกัน ที่เห็นวา  
เฟรนดลีขี้เลน เปนมิตรกับทุกคน ใครขอใหทำอะไรก็ยิ้มรับแลวทำให มันก็เปนนิสัยของผมจริง ๆ 
สวนหน่ึง 

และอีกสวนหน่ึงก็จะเปนแบบน้ี 

มือเรียวยกขึ้นเสยผมดานหนาขึ้นไปอยางลวก ๆ กอนจะกาวเทาเดินไปยังลานจอดรถ 
ที่มีกุมภายืนรออยูกับมังกร ระหวางน้ันก็เอยถามกับคนขางกายดวยน้ำเสียงราบเรียบ 

“เราใหอิงถามเราไดหนึ่งคำถาม เลือกดี ๆ นะ” 

“ง้ัน... เราอยากรวูาชวงนี้กุมติดใครอยูไหม”  

อีกสิบเมตร เราจะเดินถึงลานจอดรถ 

ขาทั้งสองขางหยุดเดินไปขางหนากะทันหัน เปนเหตุใหเธอเดินชนกับแผนหลังของผม
แผวเบา ใบหนาเรียวหันกลับไปหาเล็กนอยเพื่อตอบคำถามน่ัน 

“ไมรูสิ ชวงน้ีเห็นติดแตเราอะ” 

น้ำเสียงท่ีตอบกลับไปนั้นแสนจะออนหวานและนุมนวลชวนขวยเขิน 

“แลวก็อยาไปเรียกมันวากุมนะ กุมมันไมชอบใหใครเรยีกหวน ๆ แบบน้ันนอกจากเรา” 

“เอะ? แตเพื่อน ๆ หองพฤกษก็เรียก-” 

“ขีดเสนใตคำวา เรา นะอิง”  
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“…” 

“เรา ที่แปลวาพฤกษอะ” 

แตสายตาก็คือเย็นชาระดับสิบ 
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EEpisode 3
- When I'm with you I feel like I'm at home -

8.16 a.m.

แสงแดดอันอบอุนในยามเชา ไมไดทำใหชายหนุมที่นอนเปลือยทอนบนลืมตาตื่น
แตอยางใด แตเปนเพราะพ้ืนท่ีวางขางกายน้ันเย็นเฉียบราวกับไมมีใครนอนขาง ๆ เขามาเปนเวลา
หลายชั่วโมงตางหากท่ีสามารถทำใหกุมภาตื่นได

มือหนาเอื้อมไปยังโตะหัวเตียงควานหาของบางอยางอยางสะเปะสะปะ กอนจะลุกขึ้น
นั่งแลวขยับตัวไปยังที่นอนฝงของพฤกษาที่ติดกับกำแพงและหนาตาง ของบางอยางที่วานั่นก็คือ 
โทรศัพท บุหรี่ และไฟแช็ก

มือหนึ่งยกไฟแช็กขึ ้นจุดบุหรี ่ที ่ใชริมฝปากงับไว สวนอีกขางก็เลื ่อนหารายชื่อของ
ใครบางคนในบันทึกการโทรออกดวยอารมณขุนมัว

กุมภาในวันนี้ ตื่นขึ้นมาดวยความรูสึกแปลกประหลาด

มันไมใชเพราะตัวเองตื่นเชาไดอยางนามหัศจรรย

แตเปนเพราะเขาตื่นมาแลวไมเจอพฤกษตางหาก

[อาว ทำไมตื่นเร็วจัง] เขากดโทรออกรอสัญญาณจากปลายสายไมถึงสองวินาที อีกฝาย
ก็รับพรอมกับถามเขาดวยน้ำเสียงสดใส
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“ไอมังกรมาปลุก” กุมภาเลือกที่จะโกหกอีกฝายไป เพราะไมอยากตอบความจริงวา
ตัวเองตื่นเพราะพฤกษไมไดนอนขางเขา 

[หืม ไอมังกรเนี่ยนะ ฝนฟาทาจะตกหาใหญ ] พฤกษถามกลับอยางไมอยากจะเช่ือ 
เพราะรู ๆ กันอยูวาชวงนี้มังกรติดแฟนยิ่งกวาอะไรดี และยิ่งถาวันไหนนองจินแฟนมันมาคางท่ีหอง 
กวาจะไดเห็นหนาคาตากันก็นูน ตะวันตกดิน 

“แลวมึงถึงบานหรือยัง”  

[เนี่ย จอดรถเสร็จมึงก็โทรมาพอดี]  

“อืม” จมูกโดงพนควันขาวขุนออกมาเล็กนอย ขยับมือเปดหนาตางออกไปจนสุดแลว
เทาแขนขางที่ถือโทรศัพทลงกับขอบหนาตางอยางงวง ๆ 

เพราะวันน้ีเปนวันเสาร หลังจากท่ีเขา พฤกษ มงักร และคนอ่ืน ๆ ออกกองติดตอกันมา
หลายวันอยางบาคลั่ง อาจารยประจำวิชาที่สงสารเด็ก ๆ นักศึกษาจึงไปทำหนังสือลาหยุดใหกับ
นักศึกษาทั้งสองหองเรียน เพื่อเอาไปยื่นใหอาจารยที่สอนในวันจันทรและอังคาร ทำใหพวกเขา 
มีวันหยุดติดตอกันสี่วัน พฤกษาก็เลยถือโอกาสน้ีเดินทางกลับบานที่ตางจังหวัดไปตอนเชามืด 
ซึ่งกุมภาเองก็รูวาพฤกษจะเดินทางวันนี้ แตก็ไมไดคิดวาเจาตัวจะออกจากหองไปตั้งแตเชามืด  
ก็เลยรูสึกแยนิดหนอย... 

รีบอยางกับกลวัวาบานจะหายอยางนั้นแหละ 

“กลับวันไหน”  

[พรุงนี้ไง กูบอกมึงไปตั้งหลายรอบ ทำไมไมจำเลย] 

“…” คนถูกบนหนาบึ้งทันควัน กำลังจะอาปากพูดสวนกลับไป อีกฝายก็ดันบนกลับมาเสียกอน 
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ยี่สิบนาทีของกุมภานั้นหมดไปกับการที่เขาถูกพฤกษาตอวาและบอกใหเขาอยาลืมทำงานบาน  
ในสวนของตัวเองดวย  

ทำมาเปนบอกวาใหเขาทำงานบานในสวนของตัวเอง ถามหนอยเถอะวาทุกวันนี้ใครกันแน
ที่เปนคนทำงานบานให ทั้งกวาดถู ซักผาตากผา ลางจาน ทำกับขาว หนาที่ทุกอยางเปนของกุมภา
ทั้งน้ัน 

แตถามวาเขาไปบนอะไรไดไหม 

คำตอบก็คงรูกันอยู 

[แคนี้กอนนะ แมกูเรียกแลว] 

“เดี๋ยวกอน” 

[หืม?] 

“…”  

[กุม?] 

“…” กุมภานิ่งเงียบไปทั้ง ๆ ที่ตัวเองเปนคนรั้งไมใหปลายสายวางสายไปแท ๆ รางสูง
กวาดมองไปรอบตัว พลางครุนคิดหาขออางในหัวไปดวยวาตัวเองรั้งพฤกษไวเพื่ออะไร กอนที่
ดวงตาคมกริบจะมาจบอยูที่บุหรี่ในมือท่ีใกลจะหมดมวนเต็มที 

“บุหรี่” 

[บุหรี่?] 

“...บุหรี่กูหมดแลว ที่บานมึงยังมีอยูไหม” 
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[ของเกาหมดแลวเหรอ ไหนบอกวาวันละมวนไง]  

“หมดแลว” 

[เฮอ... ไปเอาของกูมากอนก็ได อยูในตูเสื้อผาอะ] 

“อือ” รางสูงขานรับในลำคอเบา ๆ พลางพนควันบุหรี่ออกไปใหมันลอยปะปนไปกับ
สายลมดานนอก กอนจะใชขอบหนาตางเปนที่เขี่ยบุหรี่แลวโยนมันทิ้งลงถังขยะขางเตียงอยาง
แมนยำ 

บุหรี่ที่พวกเขาพูดถึงนั้น เปนบุหรี่ที่อาของพฤกษาซื้อมาฝากจากเมืองนอก  กุมภาจะ
ชอบยี่หอนี้เปนพิเศษเพราะมันหอมและไมบาดคอเวลาสูบ ตางจากยี่หออื่นที่แสบคอแลวกลิ่นก็
เหม็นดวย ท้ังเขาและพฤกษเปนคนสูบบุหรี่เยอะพอสมควร ที่หองก็เลยมีตุนไวคนละสองสามซอง 

[มีอะไรอีกไหม] ปลายสายถามกลับมาเสียงแผวเม่ือเห็นวากุมภาเงียบไป 

“ไมมี” 

[โอเค ง้ันกูวางแลวนะ] 

“อืม” 

ไรการรั้งใด ๆ จากกุมภา เจาตัวกดวางสายแลวโยนโทรศัพททิ้งไวบนเตียงกอนจะลุกขึ้น
แลวเดินตรงไปยังตูเสื้อผาฝงท่ีเปนสวนของเขา  

เมื่อประตูตูเสื้อผาเปดออก ดวงตาคมกริบก็ตวัดไปมองซองบุหรี่ในฝงของเขาที่ยงัไมได
แกะใชงานวางซอนกันอยูสามซอง 

มือหนาเอื้อมมือไปหยิบมันมาถือเอาไวในมือ สาวเทาเดินกลับไปนั่งบนเตียงอีกคร้ัง 
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คราวนี้เขาไมไดหันหนาออกไปนอกหนาตาง แตกลับเอนหัวพิงกำแพงแลวจุดไฟแช็กสูบบุหรี่  
อีกคร้ัง 

ริมฝปากเรียวพนมวลอากาศสีขาวขุนเปนวงกลมใหมันลอยคละคลุงอยูในหองอยาง  
เบื่อหนาย 

บุหรี่กูหมดแลว 

“หมดแลวอะไรกันละ...” 

 

หลังจากอาบน้ำอาบทาในตอนสายเสร็จ 

ปง ๆ ๆ! 

“ไอกุม แดกขาวกัน!” 

มังกรตัวจริงก็มายืนทุบประตูหองของเขาเสียงดังปงปงไมเกรงใจหองขาง ๆ เลยสักนิด 
นี่ถือวาเปนเรื่องที่นาหงุดหงิดอันดับตน ๆ ของกุมภาเลยก็วาไดเพราะเขาไมชอบเวลาที่เพื่อน ๆ 
ของเขามารบกวนเวลาพักผอนหรือมาบุกหองเขาตามอำเภอใจ 

ยิ่งวันไหนมีประชุมกอง เขาจะสวดมนตออนวอนในใจทันทีวาอยาใหสถานที่ประชุมมา
ตกอยูที่หองของเขาเลย เพราะนอกจากจะตองหุงหาอาหารมาใหพวกมันกินแลว หองคอนโดฯ 
ขนาดกำลังดีสำหรับการอยูแคสองคนก็ตองมารองรับไอพวกบาท่ีเสียงดังโหวกเหวกอีก 

“อะไร ไอพฤกษไมอยูแลวทำหนาหงุดหงิดใสกูแบบนี้เหรอ” มังกรเอยถามเมื่อเห็นวา
เจาของหองกำลังทำหนาตาบอกบุญไมรับใส กุมภาถอนหายใจเฮือกใหญ กอนจะจัดการปดประตู 
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ล็อกหองใหเรียบรอย เพิ่งจะมาสังเกตวาแฟนไอมังกรก็ยืนอยูตรงนี้ดวยเหมือนกัน จินตะยกมือไหว
สวัสดีเงียบ ๆ ซึ่งเขาก็ผงกหัวรับแลวออกตัวเดินไปพรอมมังกร 

รานขาวท่ีพวกเขามาน่ังกินกันไมใชรานหรูหราอะไร แตเปนรานอาหารตามสั่งธรรมดาที่
เขา พฤกษา และมังกรมาเจอกันเปนครั้งแรก การพบเจอของพวกเขาจะเรียกวาบังเอิญกเ็รยีกได
ไมเต็มปากนัก วันนั้นเปนวันที่รานขาวคนแนนมาก เด็กหนุมผูซึ่งหิวโหยทั้งสองพยายามมองหา 
ที่วางในรานอยางเอาเปนเอาตาย จนสุดทาย พฤกษาก็เจอกับท่ีวางดานในสุด 

“…” นาเสียดายที่โตะนั้นโดนจับจองโดยเด็กหนุมคนหนึ่งที่มีหนาตาหลอเหลา แตแฝง
ไปดวยความไมเปนมิตร 

ถาหากคิดวาเรื่องแคนี้จะทำใหพฤกษลาถอยไปหารานอื่นละก็ คิดผิดแลวละ เพราะ
พฤกษมันกลายิ่งกวาอะไรดี มือเรียวสวยลากเกาอี้ออกมาพรอมกับดึงกุมภาหนางวงนั ่งลง  
หนาตาเฉย 

“อะไรของพวกมึง” มังกรเอยถามดวยน้ำเสียงหงุดหงิดสุด ๆ 

หากเปนคนปกติ ปานนี้คงกลัวจนหัวหดหรือไมก็เดินไปหาโตะอื่นแลว 

“ขอนั่งดวยนะ” 

แตพฤกษากลับยิ้ม 

ยิ้มเนี่ยนะ!? 

“คนหลอตองมีน้ำใจนะลูกพ่ี” 

“…” 
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“สั่งขาวหนอยครับ” คนตัวเล็กกวายกมือขึ้นตะโกนอยางราเริง ผิดกับกุมภาที่นอน  
ฟุบหนาลงกับโตะ และมังกรท่ีนั่งมองคนพวกนี้ดวยสายตาเอือมระอา 

เห็นเขาบอกวาเด็กนักเรียนโรงเรียน x แมงไมปกติสักคน สงสัยจะจริงวะ... 

“พี่กุม เปนอะไรหรือเปลาครับ” 

กึก 

มือหนาชะงักไปเล็กนอย กอนจะเงยหนาขึ้นมองสบตากับจินตะที่เอยถามเขาดวยความ
เปนหวง ถัดไปขาง ๆ ก็เห็นวามังกรกำลังพยักพเยิดหนามาทางจานขาวตรงหนาเขา เจาตัวถึงได
เพิ่งรูวาตัวเองนั่งเหมอพลางเขี่ยขาวเลนจนหกเลอะเทอะไปหมด เขาสายหนาใหเปนคำตอบ 
แลวหยิบกระดาษทิชชูมาเก็บกวาดเศษขาวท่ีกระจัดกระจายใหเรียบรอย 

“เวลาไอพฤกษไมอยู มันก็เปนแบบน้ีแหละ... อยาไปใสใจเลย” 

“อื้อ” 

นั่นสิ ไมตองมาสนใจพ่ีหรอก 

ดวงตาคมมองภาพบรรยากาศตรงหนาดวยสายตาเรียบนิ่ง ก็คงจริงอยางที่ไอมังกรวา 
เวลาพฤกษไมอยูดวยเขามักจะไมคอยมีสติหรือไมก็นั่งเหมออยูบอยครั้ง คงเพราะเคยชินกับการท่ี
มีคนคอยดูแลเอาใจใสตลอด 

บางทีกุมภาก็ไมคอยเขาใจตัวเองวาทำไมถึงไดยึดติดกับพฤกษมากขนาดนั้น เปนเพราะวา
เปนเพื่อนกันมาตั้งแตสมัยเด็กหรือเปลา น่ันคือสิ่งที่เขาคิดมาไดสักพักแลว 

แตนั่นไมใชเรื่องสำคัญอะไรนักหรอก 
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ไอพฤกษไมอยูหองแควันเดียว ทำไมมันนาเบื่อขนาดน้ีวะ 

เรื่องนี้ตางหากละ ท่ีเปนปญหาใหญสำหรับเขาในตอนน้ี 

เบื่อจะตายหาอยูแลว... 

 

 

[พฤกษ] 

 

It is best to love wisely, no doubt; but to love foolishly is better than  
not to be able to love at all 

ความรักที่ดีคือจะตองมีใหพอดี ไมมากไปหรือนอยเกินไป แตถึงแมวาจะเปนความรักท่ี
โงเขลา แตก็ยังดีกวาคนท่ีไมมีความรัก 

Romeo and Juliet - William Shakespeare 

 

ฟบ! 

หนังสือโศกนาฏกรรมความรักโรมิโอ แอนด จูเลียต ที่อยูในมือถูกดึงออกไปจากมือเรียว
โดยผูมาใหม  
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โครงหนาที่คมเขม ประกอบไปดวยดวงตาสองชั้นสีน้ำตาลเขมที่คมกริบแตแฝงไปดวย
ความดุดัน จมูกโดงรับกับริมฝปากเรียวสีชา และรูปรางสมสวนท่ีสูงถึงรอยแปดสิบหา ซึ่งทุกอยาง
ที่กลาวมานั้นตรงขามกับผมโดยสิ้นเชิง  

“จะกลับบานทำไมไมบอกพี่กอน” เสียงเขมเอยขึ้นคลายอารมณเสีย นั่นทำใหผม 
เผลอขมวดคิ้วหนาบึ้งกลับไปบาง กระชากหนังสือที่เขาดึงไปกลับมาอยูในมือแลวพลิกตัวนอน 
หันหลังให 

“พฤกษ จะคุยดี ๆ กันไมไดเลยใชไหมวะ” เจาของใบหนาหลอเอยถามอีกครั้ง เขาคนนี้
คือพี่ชายคนรองของผม ชื่อเตชิน อายุยี่สิบสี่ป ตอนนี้ทำงานเปนนักดนตรีอิสระตามรานตาม 
อีเวนตตาง ๆ และที่สำคัญคือผมกับมันไมถูกกันสักเทาไหร  อาจจะเพราะเราอายุไล ๆ กันมั้ง  
ก็เลยมีปากเสียงกันตลอด 

พี่เตชอบกีดกันไมใหผมทำนูนทำนี่ หรือไมก็ปากหมาใสบอกวาผมไมมีวันทำอะไรไดดิบ
ไดดีแบบคนอื่นเขา  

คิดดูดิ พี่นองเขาพูดจาหมา ๆ ใสกันแบบนี้เหรอ 

“จะกลับบานน่ีตองรายงานตัวดวยเหรอ ท่ีนี่บานนะไมใชโรงเรียน จะไดมีการเช็กช่ืออะ” 

“พฤกษ!” 

“เต พฤกษ ทะเลาะอะไรกันอีกเนี่ย” จังหวะที่กำลังเขมนใสกัน เสียงหวาน ๆ ของ
พี่อัญญา พี่สาวคนโตสุดของบานนี้ก็ดังขึ้นดานหลัง เราทั้งคูหันขวับไปทางตนเสียงทันทีก็เห็นวา
พี่อัญกำลังเดินมาทางน้ี พรอมกับเด็กหญิงตัวนอยในชุดเจาหญิงกระโปรงบานดวยใบหนายิ้มแยม
แจมใส 
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“ผมเปลานะพี่อัญ! ไอพฤกษมัน-” 

“เดี ๋ยวเถอะ อยาทะเลาะตอหนาหลานสิ” หญิงสาวยกมือหามปรามไมใหพี่เตหลุด 
คำหยาบออกมาตอหนาลูกสาวของเธอ 

ใชครับ เด็กหญิงตัวนอยคนน้ีคือลูกสาวของพี่อัญ เธอช่ืออลิสา อายุสี่ขวบ สวนพ่ีอัญอายุ 
สามสิบแลว 

ครอบครัวผมออกจะเปนครอบครัวใหญนิดหนอย ในบานก็ประกอบไปดวย ปู ยา, ตา 
ยาย, พอ แม, (ไอ) พี่เต, พี่อัญ, พี่เมฆ สามีพี่อัญ, อลิสา และผม รวมแลวสิบเอ็ดคน  

และสถานที่ที ่ผมอยูตอนนี้คือบานที่ตางจังหวัดของผมเอง เปนไรขนาดใหญเนื้อที่
ประมาณ 50-60 ไร ซึ่งเปนมรดกตกทอดมาจากฝงของตาผม ดานหนาของไรเปนคาเฟขนาดกลาง 
ดานขางเปนสวนผลไมตาง ๆ นานาชนิด มีเปดบางโซนใหลูกคาไดเดินชม เดินถายรูปดวย ถัดไปก็
เปนตัวบานขนาดใหญ มีตนไมลอมรอบใหความรมรื่นและสบายใจ 

“พี่อัญดูมันนะ กลับบานไมเคยบอกกลาว มาถึงก็มานอนอูไมชวยทำงานทำการบางเลย” 

แตมันจะไมสบายใจก็เพราะมีไอพ่ีเตมันยืนบนผมอยูตรงนี้นี่แหละ 

นี่ถาไมเห็นวาเปนพ่ีนะ ผมกระโดดถบีขาคูตกลงคูน้ำไปแลว! 

“ชวยงานน่ีคืออะไร ใหไปนั่งหลอ ๆ เรียกลูกคาเขาคาเฟเหรอ?” 

“…” คนถูกถามถึงกับขมวดคิ้วทำหนาไมพอใจสุด ๆ แตเขาก็ไมไดพูดอะไรตอ กลับ
หมุนตัวหันหลังแลวเดินออกไปทางคาเฟทันที เวลาพี่เตหมดคำจะเถียงก็มักจะเปนแบบนี้แหละ 
เดินหนีลกูเดียว 
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“เราสองคนก็ยังเหมือนเดิมเลยนะ เจอหนากันทีไรตองทะเลาะกันทุกที” พี่อัญหยอนกาย
นั่งลงขาง ๆ พลางอุมอลิสาขึ้นมานั่งบนตักตัวเอง  

“เราสองคนท่ีไหนกันละพ่ีอัญ พี่เตนั่นแหละท่ีชอบเขามาหาเรื่องผมกอน สงสัยไมมีใครจีบ
ก็เลยขี้หงุดหงิดละมั้ง” 

“ฮึ ๆ อยาไปพูดใหเตไดยินเชียวละ เขาจะโมโหหนักกวาเดิมอีก” 

“ยิ่งพี่อัญพูดแบบนี้ผมก็ยิ่งอยากพูดใหมันไดยิน” ริมฝปากเรียวสวยหลุดยิ้มขำออกมา
เมื่อจินตนาการถึงเหตุการณที่พูดประโยคนั้นใสพี่เตในหัว ไมอยากจะนึกเลยวาคนขี้เกกโมโหเกง
แบบน้ัน เวลาไดยินคำวาไมมีใครจีบจะทำหนาแบบไหนใสผมกัน 

เลวรายที่สุดก็คงมีแลกหมัดกันบางแหละ 

จากนั้นเวลาก็ลวงเลยไปเกือบจะเย็น ผมท่ีเขามาชวยงานคาเฟในสวนของเครื่องดื่มและ
ขนมหวาน พอเห็นวาไมคอยมีลูกคาแลวก็เลยฝากใหพนักงานชวยดูแลไปกอน สวนตัวเองก็มานั่ง
คุยเลนกับพี่อัญและหนูอลิสา 

“นาพฤกษ นาพฤกกกกษ” 

“อลิจะเอาอะไรคะ” โนมตัวลงไปเอยถามใกล ๆ หนูนอย เธอหยุดคิดไปช่ัวขณะกอนจะ
หัวเราะออกมาอยางราเริงสมวัย 

“อลิชอบนาพฤกษที่ฉุด!” ฝามือเล็กนุมนิ่มเอื้อมมือควาแกมเนียนทั้งสองขางของผม 
เขาไปใกล กอนจะแนบริมฝปากจิ้มลิ้มลงบนปลายจมูกซ้ำแลวซ้ำเลาจนพี่อัญตองบอกใหหนูนอย
หยุดกอน นาพฤกษจะลมแลว 

โอย ช็อตน้ีพฤกษตาย  



Midn ight SaMa |  50  

อลิ หนูโตขึ้นอยามีแฟนเลย นาพฤกษใจสลายหมด ฮือ ๆ ๆ ๆ ๆ 

“จริงสิ พ่ีนึกวาพฤกษจะมากับเพื่อนคนนั้นเสียอีก” ระหวางที่กำลังเก็บแกวและจานอาหาร
มาใสถาดไวเพราะถึงเวลาปดใหบริการแลว พี่อัญก็เอยถามขึ้นราวกับเพิ่งจะนึกขึ้นได คิ้วเรียวเลิกขึ้น
อยางสงสัยวาพ่ีสาวผมหมายถึงใคร 

“เพื่อนคนไหนอะ ไอมังกรเหรอ” 

“พี่จำช่ือไมไดนะ จำไดแคตัวสูง ๆ หนาตาหลอแตนิ่ง ๆ สายตาดูเย็นชา-” 

กริ๊ง 

ประตูคาเฟถูกเปดออกโดยใครบางคน ในระหวางที่พี่อัญกำลังอธิบายลักษณะของ 
เพื่อนคนน้ันใหผมฟง ผมรีบหันตัวกลับไปเตรียมบอกผูที่มาใหมวาคาเฟถึงเวลาปดใหบริการแลว 

“…” 

คำพูดน้ันก็ตองกลืนหายไป 

“อาว! คนน้ีไงพฤกษ! เพื่อนพฤกษที่พ่ีบอก” 

เพราะรางสูงของกมุภาที่ไมนาจะมาอยูที่นี่ได กำลังยืนลวงกระเปาแลวสงสายตามามองผม
ดวยแววตาเรียบนิ่ง 

มันแทบจะเปนไปไมไดเลยที่มันจะมายืนอยูตรงนี้ ในเวลาแบบนี้ กุมภายกมือขึ้นไหว
สวัสดีพี่อัญอยางนอบนอม แตนั่นไมใชประเด็นสำคัญหรอก! มึงมาอยูที่นี่ไดยังไงมากกวา! ผมรีบ
วางของในมือท้ังหมดแลวลากมันออกมาคุยนอกรานทันที 

“มึง... มึงมาไดยังไง ไมสิ มึงมาทำไมอะ” 
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“อยากมาเที่ยวบานมึงเฉย ๆ” คำตอบที่ไมสมเหตุสมผลนั่นทำใหผมขมวดคิ้วเขาหากัน
เล็กนอย จะบอกวามันกวนตีนผมเหรอ ก็ไมนาใช มันตองมีอะไรมากกวานั้นแน ๆ มันถึงไดยอม
ลงทุนขับรถมาเปนรอย ๆ กิโลเพื่อมาหาผมท่ีนี่ 

หรือมันอยากมากินผลไมที่สวนของบานผม? 

“แลวทำไมไมมาพรอมกันต้ังแตแรกละ” 

“…” 

“กุม?” ดวงตาเรียวสวยชอนขึ้นมองเมื่อเห็นวามันเงียบไป 

“กูโกหก” กุมกาวเขามาอีกหนึ่งกาว ระยะหางของเราจึงลดเหลือแคไมกี่สิบเซนติเมตร 

“…” 

“กูแคอยากมาหามึง” ฝามือใหญกวาเกือบเทาหนึ่งของมันยกขึ้นโอบทายทอยตัวเอง
เอาไว สวนดวงตาก็เฉไฉมองไปทางอื่น ทาทีที่คลายกับวากุมภากำลังประหมาไมวาจะดวยเหตุผล
อะไรก็ตาม นั่นทำใหผมรูสึกวาใบหนาตัวเองกำลังรอนผาวมากขึ้นเรื่อย ๆ 

และสิ่งท่ีกลาวออกมาในระยะประชิด 

ก็ทำใหหัวใจเตนผิดจังหวะยกใหญ 

“เวลามึงไมอยูดวย กูไมชินเลยวะพฤกษ” 

กอนท่ีมันจะละลาย เพราะวาจาท่ีออนหวานน่ัน 
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EEpisode 44 
- We tend to fall in love with mean people -

จนแลวจนรอด

“กินเยอะ ๆ นะลูก”

“ขอบคุณครับ”

ไอหลอหนามึนก็มาคางที่บานผมจนได มันปรับตัวไดรวดเร็วมากประหนึ่งวามันคือ
ลูกคนที่สี่ของบานผม พอพอกับแมที่เพิ่งกลับมาจากธุระในเมืองเห็นวาเพื่อนผมมาเที่ยวที่บาน 
ทั้งคูก็ดีใจยกใหญ ทำกับขาวตอนรับอยางเอิกเกริก เพราะปกติแลวผมจะไมคอยไดเลาเรื่องเพื่อน ๆ 
ใหทางบานฟงเทาไหร

“ตักเองก็ไดมั้ง”

เพราะมันจะมีคนปากหมาชอบแซะชาวบานเขาไปทั่วนะสิ

“…” กุมภาตวัดสายตามองไปทางพี่เตที่พูดจาหมา ๆ ออกมาลอย ๆ ดวยสายตาเรียบนิ่ง
ซึ่งผมเองก็รวมวงกับมันดวย สงสายตาพิฆาตไปใหไอพี่เตแบบไมพอใจสุด ๆ จนพี่อัญตองเอา
ชอนขาวที่ยังไมไดใชมาเคาะหนาผากผมเบา ๆ

‘หึ’ นั่น! กูแอบไดยินนะไอพ่ีเต! เมื่อก้ีมันแอบหัวเราะเยาะผมอะ!!
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“ตอนมัธยม กุมใชคนท่ีสอบเขาโรงเรียน x แลวไดคะแนนสูงสุดหรือเปลาลูก เหมือนแม
จะคุนหนาเรานะ” แมผมเอยถามดวยน้ำเสียงออนโยน จนผมชะงักมือที่กำลังตักผัดฟกทองใหปู
กับยาไปช่ัวขณะ 

อยาบอกนะวาแมจะเลาเรื่องนั้น... 

จำไดใชไหมที่ผมเคยเลาใหฟงวาเรารูจักกันตอนประถม ชวงขึ้นมัธยมตน กุมภามันจะ 
ไปสอบเขาโรงเรียนที่ไดชื่อวาเปนแหลงรวมของนักเรียนหัวกะทิ มันนะไมมีปญหาอะไรหรอก
เพราะเปนคนเรียนเกงมาแตไหนแตไรแลว ไดอันดับหนึ่งของชั้นเรียนมาโดยตลอด แตผมนะ  
เด็กร้ังทายของหองเลย 

พอเขาเทอมสุดทายลากยาวไปจนถึงชวงปดเทอม ก็เลยไปขอใหแมพาไปเรี ยนพิเศษ  
ติวหนังสือหนัก ๆ เพื่อที่จะไดสอบเขาโรงเรียนเดียวกันกับกุม ทุกวันนี้ก็เลยไมใชเด็กรั้งทายของหอง
อีกตอไปแลว แตกลายเปนหกคนท่ีเรียนเกงที่สุดในสาขา (กุมภา มังกร ไทท ผม เต ฝุน) 

“ครับ” กุมภาพยักหนารับพลางเคี้ยวขาวไปดวย 

“จริง ๆ ดวย! นี่พอ จำไดไหมตอนท่ีเรากำลังเลือกโรงเรียนใหเจาพฤกษนะ” 

“ออ ที่อยู ๆ พฤกษมาขอเรียนพิเศษ-” 

“พอจา แมจา กินเยอะ ๆ นะ!” ผัดฟกทองที่ตอนแรกมันควรจะอยูในจานของปูกับยา 
กลับกลายมาเปนนอนแองแมงอยูในจานขาวของพอกับแมทันที ระหวางที่ตักใหก็สงสายตาขูไป
แบบสุด ๆ วาขอละพอจาแมจา อยาเลาอะไรไปมากกวานี้เลย! ไอหลอมันยิ่งข้ีแกลงลูกชายพอแม
อยูนะ!!  
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“เรื่องอะไรเหรอครับ” นั่น! ยังจะไปมีหนาเอยถามตออีก ผมรีบใชมือดันใบหนาหลอคม
ออกไปไกล ๆ แลวตักกับขาวไปใสจานมันเยอะ ๆ เปนการตัดบท 

“นี่ ปลากะพงทอดน้ำปลาฝมือพอกูอรอยมาก กินซะ” 

“พฤกษ เรื่องอะไร” 

“ยังจะถามอีก กินเขาไปไดแลว!” 

กุมภาหัวเราะเบา ๆ ในลำคอราวกับอารมณดีที่ไดแกลงผม จากนั้นบทสนทนาบนโตะ
อาหารก็แปรเปลี่ยนเปนเรื่องราวของพี่เมฆ เหมือนวาพี่เมฆจะไดเลื่อนตำแหนงเมื่อไมนานมาน้ี  
ก็เลยถือโอกาสบอกกลาวใหผมฟงดวยใบหนายิ้มแยม ซึ่งผมเองก็ยินดีกับเขาดวย 

มื้ออาหารสุดอลังการไดสิน้สุดลง คนในบานตางแยกยายไปนอนบานใครบานมัน รวมถึง
ผมและกุมภาดวย 

ตองบอกกอนวาพ้ืนท่ีตัวบานของผมนั้นแบงเปนบาน 3 หลัง 

หลังแรกเปนบานปูยา หลังที่สองเปนบานพอแม พี่เต และผม หลังสุดทายเปนบานตายาย 
พี่อัญ พี่เมฆ และอลิสา 

ถึงจะบอกวาพี่เตใชชีวิตอยูท่ีบานนี้กับผมก็เถอะ นาน ๆ ทีมันจะกลับบานมาใหเห็นหนา
เหมือนกับผมน่ีแหละ ดังน้ันของในหองหับก็เลยไมคอยมีทิ้งไวเทาไหร  

“พฤกษ” ระหวางที่กำลังใชผาผืนเล็กซับหยดน้ำที่เกาะอยูตามเสนผม เสียงนุม ๆ ของกุม
ก็ดังข้ึนดานหลัง  
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ฟบ 

พรอมกับสัมผัสเย็น ๆ จากรางกายที่โอบกอดรางกายของผมเอาไว พอเงยใบหนาขึ้น
มองเงาสะทอนจากกระจกบานยาวตรงหนา ก็เจอกับดวงตาคมกริบในระยะประชิดแบบที่ไมทัน
ไดตั้งตัว ทอนบนที่เปลือยเปลาไรอาภรณใด ๆ ปกปด แตกตางจากทอนลางที่ยังมีผาเช็ดตัว 
พันเอวเอาไวหมิ่นเหม  

ตึกตัก ตึกตัก 

ใบหนาเริ่มรอนผาวเมื่อริมฝปากไดรูปกระซิบเสียงแผวขางใบหู 

“ไมมีชุดนอนใส” 

“…” 

“มีอะไรใหกูใสนอนไหม” เสียงนุมเอยถามข้ึนอีกครั้งพลางคลายออมกอดออก 

รูอะไรไหม ตอนน้ีในหัวผมมันกำลังมีความคิดสองอยางทำการสูรบกันอยู 

โดยที่พฤกษฝายดีมีคุณธรรมนั้นบอกวา “ไปขอยืมชุดจากหองพี่เตสิ ขนาดตัวก็เทากัน 
นาจะใสไดนะ” แตในขณะเดียวกัน พฤกษฝายอกุศลนั้นกลับบอกวา 

“ชุดอะไรไรสาระ! ผาเช็ดตัวผืนเดียวนี่แหละดีที่สุด!!” 

“ออ... อื้ม รอแปบนะ” ใจจริงก็อยากจะเลือกฝายอกุศลหรอกนะ แตถาทำแบบนั้น 
ผมคงหัวใจวายตายคาเทาไอกุมทันทีเลยแหละ เอยปากบอกใหมันนั่งรอในหองเงียบ ๆ กอนท่ี
ตัวเองจะเดินออกจากหองนอน ตรงไปยังหองของพี่เตที่อยูฝงตรงขามกับหองผม โดยที่มีบันได  
อยูระหวางกลาง 
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เอาตรง ๆ เลยนะ การที่มันชอบไมใสเสื ้อแลวเดินโทง  ๆ ออกมาหาผมโดยที่มีแค
ผาเช็ดตัวปกปดสวนลางแคผืนเดียวแบบเมื่อกี้นี้ ผมก็เห็นมาบอยจนชินตาไปแลว และไอการท่ี 
อยู ๆ ก็เดินเขามากอดคอผม ผมก็โดนบอยจนรับมือไดแลว 

แตการท่ีมันทำสองอยางนี้พรอมกันเนี่ย เพิ่งจะเคยโดนเปนครั้งแรก 

ปญหาหนึ่งของไอกุมที่พักนี้มันเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ ไมใชการชอบถอดเสื้อนอนหรือ
อะไรหรอก แตเปนการสกินชิปตางหาก  

มันคืออะไรง้ันเหรอ? สกินชิปถาเอาใหเขาใจงาย ๆ ก็คือการแตะเนื้อตองตัวกันนั่นแหละ 
ไมวาจะเปนการจับมือถือแขน ลูบหัว สวมกอด หรืออะไรตาง ๆ ที่ไมมากเกินไป แตชวงนี้รสูึกวา
มันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผมแทบจะควบคุมตัวเองไมไหวอยูแลว อยากจะเขาไปกอดมันแลวบอกวา
พอทีเถอะกุมจา หัวใจกูจะระเบิดอยูแลว ฮือ ๆ ๆ ๆ 

แตในความเปนจริงมันทำไดที่ไหนกันละ เฮอ 

กอก กอก 

เมื่อเดินมาถึงหนาหองพี่เต ที่มีปายแขวนเอาไวหนาหองวา A goal without a plan  
is just a wish. (เปาหมายท่ีปราศจากแผน เปนเพียงแคคำอธิษฐาน) ซึ่งไอเจาปายหนาหองมันก็
มักจะเปลี่ยนไปทุกครั้งท่ีผมกลับมานอนที่บาน ไมรูวาจงใจหรือเบื่ออันเกา แตใครสนกันละ 

พอยกมือเคาะประตูหองไปไดไมกี่ครั้ง คนขางในหองก็เปดประตูออกมาพรอมกับ
ใบหนาไมตอนรับเอาเสียเลย 

“อะไร” 

“…”  
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“ถาไมมีอะไรก็ออกไป จะนอน” 

“ตอนแรกก็มีอะ แตพอเห็นหนาแบบนี้แลวอยู ๆ มันก็ไมมี” 

“ไอพฤกษ!” มือหนาทำทาจะเขามากระชากคอเสื้อผมเขาไปจับ แตดีที่รางกายคุนเคย
กับสถานการณแบบน้ีก็เลยโยกตัวหลบไดทันทวงท ีพี่เตเหมือนจะโมโหมากที่เห็นวาผมต้ังใจจะมา
กวนตีนมัน สองมือยกขึ้นกอดอก สวนดวงตาก็ชอนข้ึนมองดวยสายตาเรียบนิ่ง 

“แคจะมาขอยืมเสื้อกับกางเกงไปใหเพื่อนใสนอน เห็นวาตัวเทา ๆ กัน” 

“เพื่อนแนเหรอวะ เห็นสายตาที่มันมองพี่ไหม โคตรไมเปนมิตร!” 

เออ ผมก็ไมไดอยากใหมันเปนเพื่อนเหมือนกันอะ 

“แลวมันจะมาทำไมถาไมเอาเสื้อผามาดวย... พี่ไมใหยืมหรอก” 

ดวงตาคมหร่ีมองดวยความหงุดหงิด โคตรคิดผิดเลยที่แบกหนามาขอยืมเสื้อผาจากไอพ่ีเต 
นอกจากมันจะไมใหแลว ยังพาลไปวาไอกุมอีก ดูทาที่คุยเลนกับพี่อัญวาไมมีสาวมาใหจีบนาจะจริง 
มันถึงไดมาทำหนายักษใสผมอยูแบบน้ี 

“เออ ไมใหยืมก็ไมยืม” 

“ง้ันก็ออกไป-” 

“ผมจะบอกอะไรใหฟงนะพ่ี” 

“อะไร” 

“เวลาพูดถึงคนท่ีไมรูจักหรือไมสนิทอะ ใสความใหเกียรติลงไปในคำพูดบางก็ดี เดี๋ยวเขา
จะหาวาไมมีใครสอน” 
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“…” 

“…” 

“...ขอโทษ” ดวงตาคมท่ีมักจะแสดงแววตาเยอหยิ่งเบือนไปอีกทางพลางเอยปากขอโทษ 

และนั่นก็ทำใหผมน่ิงไปครูใหญ 

ใครจะไปนึกละวามันจะขอโทษผมงาย ๆ... ตามปกติแลว ไมพี่เตก็ผม คนใดคนหน่ึง
จะตองลงไมลงมือชกตอยกันใหเลือดตกยางออกกันไปขาง ถึงจะเลิกแลวตอกัน 

“ออ... อืม... ไมเปนไร” กลายเปนวาตางฝายตางอึกอักใสกัน ผมตัดสินใจไมรบกวน 
พี่มันแลวเดินกลับหองไปอยางมึน ๆ  

“อาว มีกางเกงใสแลวเหรอ” เมื่อกาวเทากลับเขามาในหอง ก็เจอกับกุมภาที่กำลังนั่ง
สูบบุหรี่อยูบริเวณระเบียงขางนอกหอง โดยที่ทอนลางของมันไมใชผาเช็ดตัวแตเปนกางเกงวอรม
ขายาวตัวใหญของผม 

“จากในตู” กุมภาพยักพเยิดหนาไปทางตูเสื้อผา กอนจะกวักมือเรียกใหผมไปยืนขางกาย 

 

“ทำไมไมเห็นถามอะไรเพิ่มเลย เรื่องที่กูมาหามึง” บุหรี่หนึ่งมวนถูกยื่นมาจากกานนิ้ว
เรียวยาว ใบหนาเรียวกมหนาลงไปใชริมฝปากบางงับ กอนที ่ซิปโปสีดำแกะสลักตัวอักษร
ภาษาอังกฤษสีเงินจะยื่นมาจุดไฟใหอยางรูงาน ควันกลุมหนึ่งลอยขึ้นไปปะปนกับอากาศในยาม 
ค่ำคืน ไมนานนักมันก็จางหายไป 

เราตางนิ่งเมื่อคำถามน้ันเอยออกมา 
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กอนท่ีผมจะเปนฝายอาปากเอยคำตอบออกไป 

“ก็มึงบอกเองวาอยากมาหา... มันก็หมายความตามนั้นไมใชเหรอ” 

“…” 

“…” 

“อืม หมายความแบบนั้น” 

“หมายถึง...” 

“ก็แคเหงาท่ีเพื่อนไมอยูดวย” 

“…” 

บุหรี ่ในมือเริ ่มมอดไหมไปเรื่อย ๆ เชนเดียวกับอัตราการเตนของหัวใจผมที่มันเริ่ม 
ผอนจังหวะลง  

ออกจะดูโงไปสักหนอย ที่ตัวเองดันไปคาดหวังคำตอบอะไรที่มันลึกซึ้งจากรางสูงขาง ๆ 
พอไมไดยินแบบที่ใจหวังเอาไว ดวงตาเรียวที่จดจองไปยังสวนขางบานก็เริ่มรอนผาวขึ้ นเรื่อย ๆ 
หากกะพริบตาเพียงสักครั้ง สิ่งท่ีอดกลั้นเอาไวก็คงจะทะลักออกมาอยางชวยไมได 

“ไปนอนเถอะ” กุมขยี้บุหรี่ลงกับขอบระเบียงเพื่อใหไฟมอด กอนจะโยนมันทิ้งลงถังขยะ
ที่วางไวใกลกับตัว 

“พฤกษ?” 

“อื้ม” สงเสียงตอบกลับไปแผวเบา บุหรี่มวนในมือที่ยังสูบไปไมถึงไหนถูกขยี้ใหไฟมอด
แลวโยนลงพื้นอยางไมใสใจนัก  
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ผามานสีครีมถูกดึงออกมาปดบานประตูระเบียงเอาไว กอนจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียง
ขนาดกลางที่มีผูชายตัวสูงสองคนนอนเบียดกัน มันก็ดูเล็กลงไปทันตา 

“กุม...” 

“หืม” 

“มึงคิดวา…” 

“…” 

“...เปลา พรุงนี้ออกจากบานเชา ๆ หนอยนะ” หมอนขางลายแมวตัวเล็กถูกผมจับจอง 
กอนที่เราจะนอนหันหลังใหกัน ไดยินเสียงกุมภาเหมือนจะพูดอะไรสักอยางแตก็ไมไดพูดออกมา 
มีเพียงแคเสียงพนลมหายใจออกมาเบา ๆ เทานั้น  

มึงคิดวา... กูมีสิทธ์ิเปนมากกวาเพ่ือนมึงไหมวะ 

 

หลายวันตอมา 

หลังจากกลับจากบานท่ีตางจังหวัด เราก็แทบจะไมไดคุยถึงเรือ่งนั้นกันอีก ชวงนี้เปนชวง
ใกลสอบมิดเทอม งานทุกอยางที่คั่งคางในรายวิชาตาง ๆ ก็ตองทยอยเคลียร ทยอยสงใหอาจารย
เพื่อรักษาเกรดเอาไว แตนั่นไมใชปญหาผมหรอก เพราะงานทุกอยางผมสงไปตั้งแตวันแรก ๆ ท่ี
อาจารยสั่งแลว ชวงนี้ก็เลยมาหัวหมุนกับเร่ืองการออกกองทำหนังสั้น ถายโฆษณาในวิชาอื่นแทน 

“ไอพฤกษ มึงไดขาวไหมวามีนองปหนึ่งมาตามจีบไอกุมอยู” 

“รู วันน้ันก็เห็นอยู” 
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“หืม? รูแลวมึงไมทำอะไรเหรอ” ประโยคคำถามของไอเตทำใหผมละสายตาจาก
กระดาษรายงานในมือ ชอนดวงตาข้ึนมองอยางสงสัย 

“แลวทำไมกูจะตองทำอะไรดวย กูไมใชไอมังกรนะท่ีจองจะงาบหัวใครตลอดเวลา” 

“...ก็เห็นปกติ เวลามีใครมายุงกับเพื่อนรักมึง สีหนามึงจะเหมือนแมวขูเลยนี่” 

“เหรอ” ผมตอบคำถามน้ันกลับไปแบบสง ๆ กอนจะกลับมานั่งวางพล็อต วางโครงเรื่อง
โฆษณาตอ 

พักนี้มีคนมาตามจีบไอกุมแบบที่ไอเตบอกจริง ๆ ซึ่งผมก็รูทุกอยาง รูวาเธอเปนใคร 
สาขาไหน รูกระทั่งวาไอกุมมันไมไดใหความสนใจเธอเลยแมแตนอย แลวก็รูดวยวาชวงนี้มัน  
ตามติดผมมากกวาแตกอน 

แลวยังไงละ เปนไดแคเพ่ือน ทำไมจะตองเปนเดือดเปนรอนแทนมันดวย 

ผมกำลังจะตัดใจจากไอกุม นั่งทบทวนความรูสึกที่เปนไปไมไดมาตั้งแตคืนวันนั้น วันที่
เรายืนสูบบุหรี่ตรงระเบียงดวยกัน 

กลิ่นบุหรี่ในวันน้ันมันชางหอมหวาน แตกตางจากความรูสึกของผมที่โคตรขมขื่น 

มันเหนื่อยนะเวย ไมใชไมเหน่ือย... ไมรูจะรักไปเพ่ืออะไรแลวถามันยังอยากใหผมคงอยู
ที่สถานะเพื่อนแบบน้ี 

โอย ทำไมชีวิตกูมันดรามาขนาดนี้วะ ไหนมึงบอกวาตัวเองฉลาดนักหนา เรียนเกงได  
ท็อปหองมาตลอดไงไอกุม! ทำไมเรื่องแบบน้ีมึงโงจงัอะ ไมรูไดไงวากูแอบชอบมึง! ฮือ ๆ ๆ
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“นี่ก็ใกลชวงสอบมิดเทอมแลวใชไหม งั้นคาบนี้อาจารยใหเปนคาบฟรีก็แลวกัน ใครจะ
สะสางงานหรือประชุมงานกลุมก็ตามสบาย แตอยาสงเสียงดังมากละ” เสียงอาจารยประจำวิชา
โฆษณาที่พูดผานไมคหนาช้ันเรียนดังข้ึน ทำใหตัวแทนเซกอยางไอไททลุกข้ึนยืนแลวออกไปใชไมค
เพื่อหารือเกี่ยวกับการแบงกลุมทำงานวิชานี้ 

“คือวากลุมกูกับกลุมมังกรยังมีคนไมครบอะ ขาดกลุมละสองคน มีใครอยากอยูกับ 
พวกเราไหม” 

“กลุมไททกับกลุมมังกร ใครอยูในนั้นบางอะ” หลินยกมือข้ึนถาม ไททก็เลยเรียกมังกรที่
นัง่อยูหลังหองขาง ๆ กับผม ออกไปอธิบายหนาหอง 

“กลุมกูมี กู ไอกุม ไอฝุน ไอมีน” 

“สวนกลุมไททนะ มีไทท เต บูม ฟลม”  

“อาว แลวพฤกษละ” น้ำหันมาถามผมอยางแปลกใจ เพราะปกติแลวเพื่อน ๆ จะเอา 
ชื่อผมใสเขาไปในกลุมกับไอกุมเลยโดยที่ไมตองมาถาม แตคราวนี้ผมบอกไอมังกรไปวาขอ 
คิดดูกอน 

“วาไงไอพฤกษ” เสียงเขมของมังกรดังขึ้นผานไมคหนาหองเรียน  

“กู-” 

กึก 

จังหวะที่กำลังจะเอยปากตอบ ดวงตาเรียวสวยก็พลันไปสบตากับไอกุมที่ตอนนี้ควรจะ
ฟุบหนานอนหลับกับโตะเรียน ไมใชนั่งเทาคางมองผมดวยสายตาเรียบนิ่งแบบน้ี  
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บรรยากาศนาอึดอัดท่ีแผออกมาจากสายตาของกุมภา มันทำใหผมเลือกท่ีจะหลบสายตา
แลวเอยตอบไอมังกรออกไปเสียงแผว 

“กูจะอยูกับไอไทท” 

“ไมอยากอยูกับกูเหรอวะ” ไอมังกรถามเสียงขุน 

“เออ มึงแมงชอบใชงานกูเยี่ยงทาส ใครจะอยูก็อยู กูไมอยูแลวหนึ่ง” คำตอบนั้นสราง
เสียงหัวเราะใหกับเพ่ือนรวมเซก ซึ่งผมเองก็ทำเปนหัวเราะเฮฮาตาม ๆ กันไป แตกตางจากกุมภา... 
ที่กำลังทำหนาราวกับไมพอใจเล็ก ๆ แตมันก็เพียงครูเดียวเทานั้นที่ผมเห็นสีหนาแบบนั้น 

หรือวาผมจะตาฝาด... 

 

“พฤกษ เดี๋ยวกูตองแวะไปคุยงานกับไอมังกร มึงกลับกอนไดเลยนะ” หลังเลิกเรียน รางสูง
ของกุมภาก็เดินเขามาโอบคอเหมือนเดิมดวยความเคยชิน ผมเองก็พยายามทำตัวปกติโดยการ  
สงยิ้มกลับไป 

“มึงจะกลับมากินขาวท่ีหองไหม จะไดซื้อเผื่อ” 

“กิน แตดึก ๆ หนอย” 

“อืม โอเค” พยักหนารับกอนจะเดินไปสงมันที่รถของมังกร เรายืนพูดคุยกันนิดหนอย 
กอนจะจบดวยการโดนไอมังกรสงสายตาคาดโทษท่ีผมไมยอมไปอยูกลุมเดียวกับมัน ก็เขาใจไดวา
ทำไมถึงอยากใหผมไปอยูดวยนักหนา 

กุมภาไงละ ถาไมมีผมอยู ในกลุม ไอกุมจะกลายเปนเพียงเด็กคนหนึ ่งที่ ชื ่นชอบ 
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การนอนหลับเอามาก ๆ งานการไมคอยอยากจะแตะตอง ไอมังกรเปนหวงกลัวงานจะไมคืบหนา 
ก็เลยอยากใหผมอยูดวย 

“แคงานเดียวเองมึง อีกอยาง กูก็ยังไมเคยทำงานเปนจริงเปนจังกับไอไททเลย จะเรียนจบ
อยูละ ขอทำงานกับมันหนอยจะเปน-” 

“นองพฤกษ?” 

กึก 

“นองพฤกษจริง ๆ ดวย!” 

น้ำเสียงที่แฝงไปดวยความดีใจโพลงออกมาเสียงดังจนผมสะดุงโหยง พอหันใบหนา
กลับไปตามเสียงก็เจอกับชายหนุมรูปรางสูงประมาณผม ไวทรงผมทูบล็อกแสกขางสีเทาเขียว 
สวมเสื้อช็อปสีน้ำตาลของคณะนิเทศฯ แตเปนสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
หรือเรียกสั้น ๆ วาเด็กทีวี ยืนโบกมือทักทายผมดวยใบหนายิ้มแยม 

“...พี่เปรม” 

ริมฝปากเรียวสวยพึมพำช่ือผูชายตรงหนาออกมาอยางลืมตัว 

เขาคือผูชายคนแรกท่ีมีสิทธ์ิเขาถึงพื้นท่ีในหัวใจผมไดมากกวาคนอ่ืน ๆ กอนท่ีผมจะรูตัว
วาตัวเองนั้นชอบกุมภาเกินเพ่ือน 

“เพิ่งรูนะวาพฤกษเรียนคณะเดียวกับพ่ี บังเอิญจังเลย” 

เปนมากกวารุนพ่ี 

เปนมากกวาคนรูจัก 
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เปนมากกวาคนคุนเคยกัน 

เอางาย ๆ ก็คือแฟนเกานั่นแหละ... 

“ใคร” ฝามือหนาดึงขอมือเล็กเบา ๆ จนผมหลุดจากภวังคความคิด ดวงตาเรียวเบิกกวาง
ขึ้นเล็กนอยที่เห็นวาคนที่ดึงไมใชกุมภาแตเปนมังกร มันคงคิดวาผมเคยโดนทำอะไรไมดีใสก็เลย
ออกตัวปกปอง เพราะรูปรางและหนาตาของมังกรดูดดุันนากลัวกวาหลายเทา ผมรีบขืนขอมือออก
แลวดึงตัวใหมันกลับมายืนขาง ๆ 

ก็จริงอยางที่มันคิด ผมกับพี่เปรมเราจบกันไมคอยดีเทาไหร สวนหนึ่งก็เปนเพราะผม  
ยังเด็ก คอนขางเอาแตใจ อยากใหเขามาสนใจมาก ๆ สวนพี่เปรมก็เปนนักบอลโรงเรียน ไมคอย 
มีเวลาให แถมยังมีมือท่ีสามเขามาพัวพันอีก เราก็เลยทะเลาะวิวาทกันคอนขางหนัก 

อานไมผิดหรอกครับ ตอยกันนัวกันจนพี่รปภ. ประจำสนามบอลที่มาหามก็โดนลูกหลง
หมัดผมเขาไปดวย รอนไปถึงพี่เตท่ีตอนนั้นมาวิ่งเปนเพื่อนผมตองเขามาชวยหาม 

“พี่เปรมมีธุระอะไรหรือเปลา” ผมถามพลางยกมือขึ้นกอดอกปองกันตัวสุด ๆ ไมใชวา
กลัวพี่มันจะมาทำอะไรผมหรอก 

กลัวมือตัวเองนี่แหละจะไปตอยหนาพี่มันอะ! 

“นี่เพื่อน ๆ พฤกษเหรอ” 

“อืม” 

“ง้ันไปหาที่คุยกันไหม พี่อยาก-” 

“คุยกันตรงนี้ก็ได” ไมใชเสียงผมแตเปนกุมภา นึกวาใบแดกไปแลวพอจา มันยืนลวงกระเปา
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ทำหนาเรียบนิ่งใสพี่เปรม ซึ่งพี่เปรมเองก็ไมไดสะทกสะทานเทาไหร พยักหนาอยางวางายตามที่  
ไอกุมบอก 

“พี่จะมาชวนไปหาอะไรกินนะ อยากคุยเรื่องเกา ๆ ดวย” 

“เรื่องเกา ๆ มีอะไรใหคุยหรือไงพี”่ 

“เรื่องของเราไง... พอดีพี่อยาก-” 

ฟบ! 

เออ ชาตินี้ไอพ่ีเปรมคงพูดไมจบประโยคสักทีหรอก เพราะไมกุมก็มังกรมัวแตขัดจังหวะ
ผมอยูได คราวนี้คนท่ีดึงขอมือผมนั้นไมใชมังกร แตเปนกุมภา 

รางสูงกาวมายืนขางหนา ใชรางกายและสวนสูงท่ีมากถึงรอยแปดสิบสาม บดบังพี่เปรม
ใหพนจากระยะการมองเห็นของผม กานนิ้วเรียวยาวยกขึ้นเกี่ยวปอยผมดานขางที่เริ่มยาวไปทัด
เอาไวขางใบหูที่เริ่มแดงแจ 

มันยอตัวลงมาจนสายตาเราประสานกัน 

“ไมไปไดไหม” 

ตึกตัก ตึกตัก 

รูปประโยคขอรองแสนออนหวานดังออกมาจากริมฝปากไดรูปของกุมภาแผวเบา  
ราวกับวามันตั้งใจพูดใหไดยินแคเราสองคน  

“ตามไปคุยงานกับกูก็ได...” 

“เออ นองพฤก-” 
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“เดี๋ยวเลี้ยงครัวซองตที่มึงชอบ ธัญพืชอัดแทงรสช็อกโกแลตกลวย ชาเขียวหวานนอย 
แลวก็มัฟฟนรานน้ัน” 

“แดกเยอะฉิบหาย” เสียงไอมังกรดังแววมา แตตอนนี้มันไมไดเขาหูผมสักเทาไหร ภาพ
ที่ผมเห็น เสียงที่ผมไดยินอยูตอนนี้มีเพียงแคสุดหลอที่ชื่อกุมภาเทานั้น แถมฉากหลังรอบตัวมัน  
ยังมีหมูมวลดอกไมเบงบานอยูอีก ถาเปนในการตูนญี่ปุน ตอนนี้ดวงตาผมคงเปลี่ยนเปนรูปหัวใจ
ไปแลวละ 

ใบหนาเรียวกดลงหงึก ๆ กอนจะเอียงศีรษะไปมองพ่ีเปรมที่ยืนรออยูขางหลังกุมภา 

“โทษทีนะพ่ีเปรม ผมมีประชุมงานกับเพ่ือน ไมวางแลว” 

แลวเอยปฏิเสธเสียงดังฟงชัดท่ีแมแตตัวเองก็ยังแอบตกใจวาจะกระตือรือรนไปไหน  

“เดี๋ยวสินองพฤกษ” 

“ตามนั้นนะ”  

“เก็บเศษหนาตัวเองดวย”  

มังกรและกุมภาผลัดกันพูดคนละประโยคตามลำดับ กอนที่เราจะไปรวมตัวกันที่หอง 
ไอมังกร โดยท่ีมันขับรถไปเอง สวนผมก็ซอนมอเตอรไซคไอกุมเพื่อกลับไปเปลี่ยนเสื้อผาที่หองกอน 

เออ ไอท่ีบอกวาจะตัดใจอะ ขอเลื่อนไปกอนแลวกันนะ วันน้ียังไมพรอม 

เนี่ย ภาพที่มันทัดผมใหเมื่อกี้ยังตราตรึงใจอยูเลย ไวหายเมื่อไหรจะกลับมาตัดใจอีกที  
นะครับ 
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ขณะที่เปรมยืนมองสงพฤกษและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาคุนหนาคุนตา สายตาก็พลัน
ประสานกันกับกุมภาที่กำลังหันใบหนามาดานขาง  เพื่อฟงประโยคบอกเลาของพฤกษที่ซอน
มอเตอรไซคอยูดานหลัง เขารีบสงยิ้มไปใหกุมภาตามปกติ 

“...” แตรอยยิ้มนั้นก็คอย ๆ อันตรธานหายไปเม่ือไมไดรับการตอบรับใด ๆ กลับมา  
ไมมีทั้งการผงกหัว การสงยิ้มกลับ หรือภาษากายใด ๆ มีเพียงแคสายตาเยือกเย็นท่ีจองมองมาทาง
เปรมราวกับกำลังประเมินเขาตั้งแตหัวจรดเทา 

และมันก็เปนอยางนั้นอยูครูใหญจนกระทั่งจบประโยคของพฤกษ กุมภาถึงไดเอยตอบ
กลับไปแลวควาขอมือขาวใหเอื้อมมากอดเอวสอบเอาไวกันตก 

ใบหนาที่โผลพนมาแคดวงตาเพราะสวมหมวกกันน็อกปรายสายตามามองสบตากับ 
ชายหนุมอีกครั้ง 

คราวนี้มันไมใชสายตาเย็นชา แตกลับแฝงไปดวยความดุดัน 

เปรมสงยิ้มกลับไปอีกครั้ง ทำทีเหมือนไมเห็นความดุดันท่ีแฝงในดวงตาคูนั้น กอนท่ีทั้งคู
จะออกจากคณะนิเทศฯ ไป ที่ตรงนี้จึงเหลือแคเปรมที่ยืนพิงรถยนตตัวเอง ในมือถือโทรศัพทราคาแพง
เอาไว กอนจะใชนิ้วสไลดหนาจอเพื่อหารายช่ือของใครบางคนในโซเชียลมีเดีย 

ไมแนใจวาเปนโชคดีของเขาหรือเปลา ที่อีกฝายยังใชบัญชีเดิมอยู แตแคเห็นรูปโปรไฟล
ที่เปนรูปถายทีเผลอ รอยยิ้มกวางก็ปรากฏออกมาใหเห็น 

ระหวางท่ีพิมพขอความสงไปหา ภาพเหตุการณเมื่อครูก็แวบเขามาในหัวเขาอีกครั้ง 

คิ้วเรียวลูลงอยางผิดหวังเล็กนอย ที่ประโยคบอกเลาของพฤกษและการกระทำของกุมภา
มันสวนทางกันอยางชัดเจน 
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‘นี่เพื่อน ๆ พฤกษเหรอ’ 

‘อืม’ 

“มองอยางกับจะกินเลือดกินเนื้อเราขนาดนั้น เพื่อนแนเหรอวะ...” 

ขอละ อุตสาหไดมาเจอกันท้ังที รอบนี้ขออยาใหแหวเลย 
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EEpisode 55 
- Everything happens for a reason. -

ภายในหองชุดสองชั้นที่คุมโทนขาวดำเทา มีเฟอรนิเจอรและขาวของเครื่องใชคอนขาง
นอยเพราะอาศัยอยูแคคนเดียว ถึงพักหลังมาน้ีจะมีนองจินมาอยูดวย แตมันก็ยังนอยกวาหองของ
ผมอยูดี

ตามพ้ืนหนาโทรทัศนและโตะกาแฟตัวเล็กหนาโซฟาตัวยาวสี่ที่น่ังสีเทาเขม มีแผนกระดาษ
และเอกสารมากมายวางเกลื่อนกลาดไปหมดจนแทบไมมีพื้นที่ใหเดิน

“ก็บอกอยูวาใหเอาตามกูตั้งแตแรก จะไดไมตองมาลำบากทีหลัง”

“ตามมึงเหี้ยไร มึงเขาใจคำวางานกลุมไหมไอปง”

“นา ๆ คอย ๆ คุยกันสิวะ”

บนโซฟาสี่ที่นั่งถูกจับจองโดยสามหนุมสามคาแรกเตอรที่ไมนาเชื่อเลยวามันจะมาอยู
กลุมเดียวกันได คนแรกคือเจาของหอง มังกร คนที่สองคือฝุน คนที่สามคือปง สวนผูชายอีก
สามคนที่เหลือก็นั่งกระจัดกระจายกันไป 

กลุมกูมี กู ไอกุม ไอฝุน ไอมีน

ในตอนแรกที่ไอมังกรมันหาคนเขากลุมวิชาโฆษณาในคาบเรียน ก็ไดสมาชิกเขามาเพ่ิม
อีกสองคนคือ ไอปงกับไอรัน ก็เลยกลายเปนกลุมชายลวน ถึงกลุมนี้จะมีหนุมหลอหนาตาดีเยอะ 
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แตก็เปนที่รูกันโดยถวนหนาวาไอมังกรน้ันเขมงวดแคไหนในการทำงาน  

บทจะโหดก็โหด บทจะใจดี... มีใหแคกับนองจินสุดที่รักของมันคนเดียวเทานั้นแหละ 

หลายคนคงจะคุนกับไอฝุนอยูแลวเพราะมันสนิทกับไอกุม งั้นจะแนะนำคนอื่นคราว ๆ 
ใหฟงก็แลวกัน 

“ไอปง มึงก็ใจเย็น ทำงานกลุมนะ ตองคุยกันกอนสิ” คนที่เหมือนจะพยายามเปนฝาย
ไกลเกลี่ยไมใหไอมังกรเปดศึกกับไอปงคือ มีน มันเปนผูชายใจเย็นเหมือนไอไทท แตนอยกวา 
เพราะบางทีมันก็ไมไดเย็นอะไรขนาดนั้น มีโกรธมีเคืองอยูเหมือนกัน ตางจากไอพอพระอยางไทท
ที่ไมวาจะโดนใครพูดอะไรใสก็จะยิ้ม ยิ้ม และยิ้ม 

“แลวมึงอะไอกุม จะทำงานไหมวะ” 

“…” 

สวนผูชายท่ีกำลังหันไปวาไอกุมที่น่ังเลนเครื่องเกม Ninxxxdo ในมือก็คือ ปง เพื่อนรวม
เซกที่พวกผมไมคอยชอบหนามันเพราะฝปากมันดีสวนทางกับฝมือโดยสิ้นเชิง พวกผมในที่นี้ก็คือ 
ผม กุม มังกร เราสามคนลงความเห็นตรงกันตลอดวาไมชอบหนาไอปงเอาเสียเลย แตเห็นวาวิชานี้
มันยังไมมีกลุมก็เลยตองรับมันเขามาทำงานอยางชวยไมได 

“เสือก” และมันก็เปนคนเดียวในเซกที่โดนไอกุมดา ปกติสุดหลอของผมจะไมเอยปาก
ดาใครเลย และผมก็ไมเคยเห็นมันดาคนอื่นนอกเซกดวย แตนั่นก็ไมใชเรื่องสำคัญหรอก 

ทำใหมันพูดเกินสี่ประโยคในหนึ่งครั้งกอนเถอะ นี่สิสำคัญ 

“เออ... เราวางคอนเซปตกอนดีไหม จะไดกำหนดสเกลคราว ๆ วาจะถายยังไง” และ 
คนสุดทายที่มาทำงานดวยกันคือ รัน เพื่อนผูชายที่ดูกลา ๆ กลัว ๆ ที่จะคุยกับไอมังกร เพราะ
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เวลามันพูดหรือออกความเห็นจะไมคอยกลาสบตาเทาไหร 

สิ้นสุดประโยคนั้น งานกลุมที่ดูจะวุนวายก็กลับมาเงียบสงบดังเดิม ถึงตอนแรกมังกรมัน
เรียกมาประชุมงานวิชาโฆษณา แตพอเห็นวามีงานวิชาถายภาพสรางสรรคที่มีกำหนดสงกอน  
ก็เลยตัดสินใจคุยงานช้ินนี้กอน  

กลุมผมก็มีเหมือนกัน แตเพราะไดคิวถายเมื่ออาทิตยที่แลว ตอนนี้ก็เลยวางงาน เพราะ
คณะที่ผมเรียน เวลาจะถายงานภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ตองใชสตูดิโอ ตองมีการทำเรื่อง  
จองคิวเอาไวกอน บางทีไปจองชา สตูดิโอคิวเต็มก็ตองหาทางแกไขปญหาเฉพาะหนาแทน บางคน
อาจจะไปเชาสตูดิโอขางนอก บางคนตัดสินใจถาย ut door ซึ่งมันก็ได แตบางทีสภาพอากาศก็ไม
เปนใจนัก 

สำหรับคนที่ไมมีอุปกรณเสริมอยางแฟลช หรือไฟ LED ขนาดพกพา จะไปหวังเอาแสง
ธรรมชาติจากขางนอกแลวบังเอิญวันนั้นเปนวันเมฆเยอะ ฟาไมเปดก็คือจบเลยนะครับ เพราะแสง
เปนปจจัยสำคัญมากท่ีทำใหภาพของเราดูมีมิติ ดูสวย สามารถเปลี่ยนอารมณของภาพไดเลย 

“อาจารยบอกวาหัวขอในคราวนี้ใหถายในคอนเซปตสิบสองราศี” 

“ลองหารูปมาดูเปน Reference กอนดีไหม” ไอฝุนที่ใชโนตบุกตัวเองตอสายเขากับ
จอโทรทัศน พิมพขอมูลลงไปกอนจะสลับมาเปดดูรูปในอินเทอรเน็ต  

ดวงตาเรียวละสายตาจากการประชุมที่แสนจะวุนวายเพราะมันเริ่มเถียงกันอีกแลว ตัวเปด
ก็ไมใชใครแตเปนไอมังกรกับไอปง กอนจะหันกลับมาจดจอกับของกินที่สุดหลอมันไปกวานซื้อมาให
ตามที่มันพูดจริง ๆ 

เดี๋ยวเลี้ยงครัวซองตที่มึงชอบ ธัญพืชอัดแทงรสช็อกโกแลตกลวย ชาเขียวหวานนอย 
แลวก็มัฟฟนรานนั้น 
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ทุกอยางที่กุมภากลาวมาทั้งหมด ไดวางอยูบนโตะกินขาวตรงหนาผมเปนท่ีเรียบรอยแลว 
โดยที่ขาง ๆ ผมก็มีนองจินกำลังนั่งทำการบานวิชาภาษาอังกฤษอยูเงียบ ๆ มีบางที่เราสบตากัน
กอนท่ีจินจะเปนฝายยิ้มใหผม 

เอาเถอะ ขนาดนองจินยังทนได ผมก็ตองทนใหไดละวะ 

 

เวลายังคงดำเนินตอไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเขาสูชวงเที่ยงคืนของวันใหม นองจินขึ้นไป
นอนบนหองเรียบรอยแลว เพราะพรุงนี้เจาตัวตองตื่นไปทำกิจกรรมของคณะแตเชา แตกลุมที่
กำลังประชุมงานนั้นก็ยังนั่งคุยงานกันตอไปโดยไมมีทาทีวาจะเลิกงาย ๆ ไมใชวาโดนไอมังกรมัน
บังคับหรอก แตเหมือนติดลมมากกวา 

ครืด ครืด 

จังหวะที่กำลังแกะมัฟฟนรานโปรดกินแทนขาวเย็นที่ควรจะกินตั้งนานแลว โทรศัพทที่
วางอยูบนโตะกินขาวก็สั่นหลายตอหลายครั้งจนผมนึกวามีสายเรียกเขา มือเรียวเอื้อมไปหยบิมา
ปลดล็อกหนาจอดูทั้ง ๆ ที่ปากก็ยังคงทำหนาที่เคี้ยวเจามัฟฟนรสอรอยไปดวย 

P Teera-anan 

:: นี่พ่ีเปรมเองนะ 

:: ดีใจจังท่ีนองยังใชบัญชีเดิม 

:: วางคุยกับพ่ีไหม? 

ดวงตาคูสวยกวาดสายตาอานขอความดวยความงุนงงขั้นสุด แตก็ตองตาลุกวาวเม่ือ
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ขอความถัดมานั้นเปนรูปคูปองสวนลดตั๋วหนังเรื่องที่เพ่ิงเขาโรงหนังไดไมนานมานี้ และเปนเรื่องที่
ผมอยากดูมาก ๆ 

P Teera-anan 

:: พอดีพี่ไดคูปองน่ีมา ไปดูหนังกับพ่ีไหม ไมมีคนไปดวยเลย 

:: เสียดาย 

ในใจก็อยากไปดูอยูนะ แตมันติดตรงท่ีผมตองไปกับพ่ีเปรมนะสิ 

เราเลิกกันไปนานมากแลว ความทรงจำที่มีรวมกันก็เลือนรางเอามาก  ๆ ไหนจะตอนท่ี
เลิกกันก็มีเรื่องมือที่สามมาอีก มันทำใหผมไมสามารถมองเขาเปนพี่ท่ีแสนดีไดแบบวันแรกที่รูจักกัน
แลวละ 

P Teera-anan 

:: ถาพฤกษกังวลวาพี่จะจีบหรืออะไร สบายใจไดนะ พ่ีใหเกียรติพฤกษเสมอ 

:: เราไมไดเจอกันต้ังนาน ก็เลยอยากถามไถตามปกตินะ 

โทรศัพทในมือสั่นไมหยุดโดยที่อีกฝายเปนคนสงขอความมาอยูฝายเดียว และผมก็ยัง
ไมไดตอบกลับไปเลยสักประโยค 

หากเปนเมื่อกอน ประโยคตอบตกลงคงกดสงไปงาย ๆ ตั้งแตวินาทีแรกที่เขาถามผมแลว 
แตวันน้ีผมเลือกท่ีจะปฏิเสธเขา 

พฤกษา CiNEMA 6001 

:: ขอโทษนะพ่ีเปรม 
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:: ผมไมวาง 

P Teera-anan 

:: ออ 

:: อืม 

:: โอเค ไมเปนไร 

หลังจากอานขอความบรรทัดสุดทายจบ ก็ชะงักนิ้วที่กำลังจะพิมพบอกลาไปเมื่อเหน็วา
อีกฝายเหมือนจะพิมพอะไรมาเพิ่มเติม แตสุดทายเขาก็ไมไดสงอะไรกลับมา ผมจึงเลื่อนนิ้วเพื่อจะ
กดออกจากแชตเขา 

“คุยอะไร” 

กึก 

ทวา น้ำเสียงกดต่ำที่แฝงไปดวยความไมพอใจก็ดังขึ้นเหนือศีรษะ ใบหนาเรียวเงยขึ้น
มองอยางตกใจที่ไอกุมมันมายืนอยูตรงหนาตั้งแตเมื่อไหรก็ไมรู ดวงตาคมเลื่อนสายตาลงมอง
ขอความท่ีคุยโตตอบกับพ่ีเปรม กอนท่ีคิ้วเรียวจะขมวดเขาหากันเล็กนอย 

“พี่คนเมื่อกี้เขาชวนไปดูหนัง… แตกูไมไดตอบตกลงนะ” ไมรูวาทำไมตัวเองตองเลิ่กลั่ก
หนักขนาดนี้ดวย ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็ไมไดทำอะไรผิดเลยแมแตนอย ดูทาวาไอกุมมันจะยังไมเลิก
วุนวายกับผม มันเดินออมมาตรงหนาแลวถามเสียงแข็ง 

“แลวมันเปนอะไรกับมึง” 

“...แฟนเกา”  
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“คบตอนไหน ทำไมกูไมรูเรื่อง” 

“นานแลว แลวทำไมมึงตองทำเสียงหงุดหงิดใสกูดวยวะ” 

“แลวทำไมมึงไมบอกกูละ”  

ความหงุดหงิดเริ่มพุงขึ้นเรื่อย ๆ แทนที่จะเปนความสงสัยวาทำไมมันถึงไดอยากรูเรื่อง
ของผมมากขนาดนั้น ผมไมเคยเจอและไมเคยคิดเลยวามันจะมีวันหนึ่งที่กุมภาขึ้นเ สียงกับผม 
แบบน้ี ฝามือหนาควาขอมือของผมเอาไวแนนจนตัวเกือบเซไปหามัน ยังดีที่เร่ียวแรงตัวเองก็พอมี 
เราถึงไดยืนย้ือกันอยูแบบนี้ 

“ทะเลาะอะไรกันวะ” ตัวเสือกของเซกอยางไอปงพยายามชะเงอคอขึ้นมองผมกับกมุท่ี
ยืนจองหนากัน แตก็โดนไอมังกรกันเอาไวไมใหมันเดินมาแสตรงนี้ “มึงอยาไปเสือก ไอปง” 

“มึงจำเปนตองรูทุกเรื่องเลยเหรอกุม เพราะวากูเปนเพื่อนมึง กูถึงตองรายงานมึงทุกเรื่อง
ง้ันเหรอวะ!” 

มือขางที่ไมไดถูกจับยกขึ้นแลวผลักอกมันออกไปไกล ๆ แตถึงอยางนั้นมันก็ไมไดปลอย
ขอมือผมออกจากการกอบกุม ดวงตาคมที่ออนโยนลงอยางเห็นไดชัดจองมองผมคลายกับวากำลัง
สับสน 

ประโยคที่หลุดออกจากปากมันถึงไดมีแตความไมเขาใจเต็มไปหมด 

“ก็มึงเปนเพื่อนกู... ไมใชเหรอ”  

และประโยคนั้น 

ก็ยิ่งทำใหผมหมดความอดทน 
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พลั่ก!! 

หมัดหนัก ๆ ซัดเขาไปที่หนากุมภาเต็ม ๆ จนรางสูงลมลงไปกองกับพื้น ดวงตาคมที่ 
เบิกกวางคลายตกใจเลื่อนขึ้นมองสบกับดวงตาที่เต็มไปดวยหยดน้ำตาของผม 

“ปากบอกวากูเปนเพื่อน มึงก็อยูในที่ของเพื่อนไปสิวะกุมภา ชวยทำตัวใหเหมือน
เพ่ือนคนอ่ืนหนอย!!” 

“แลวที่กูทำมันตางจากคนอ่ืนยังไง” 

“เพื่อนทั่วไปเขาไมทำตัวแบบมึงหรอกนะ!!” 

“แบบกูคือ-” 

“กูชอบมึง! คนทั้งโลกเขารูกันหมดแลววากูคิดยังไงกับมึง ! มีแตมึงนี่แหละที่แมง
ควาย ไมรูวากูชอบมึงอะ!!!” 

ทั่วทั้งหองตางเงียบสงัด ไมมีใครกลาเอยอะไรออกมา ขนาดมังกรท่ีเปนคนคอยหามทัพ
ก็ยังพูดอะไรไมออก 

ผมหมุนตัวกลับไปหยิบกระเปาคาดอกของตัวเองมาสะพายเอาไว หยิบโทรศัพทมือถือที่
ตกหลนอยูที่พื้นจนฟลมกระจกกันรอยแตกตั้งแตเมื่อไหรไมรูมาใสกระเปากางเกง แลวเดินผาน 
คนอ่ืน ๆ ไปยังประตูหนาหอง 

“พฤกษ อยาไปนะ...” รูปประโยคขอรองออนวอนดังข้ึนอีกครั้งพรอมกับขอมือที่โดนดึง
รั้งเอาไว นิ้วเรียวยาวเลื่อนลงมาเกี่ยวพันกันไวเพื่อลดระยะหางของเราสองคน มันออกแรงดึงให
ผมยืนอยูกับท่ีใหได แตนาทีนี้ใหไอมังกรมารั้งไวก็รั้งไมอยูแลวละ 
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มันทั้งโกรธท้ังเสียใจ ไมรูจะระบายเปนคำพูดยังไงแลว 

“ถอยไป!!” มือเรียวสะบัดออกอยางรุนแรงแลวรีบวิ่งออกจากหอง โดยท่ีไมไดหันกลับไป
ฟงเสียงเรียกร้ังของกุมภาอีกเลย 

หยดน้ำตามากมายพรั่งพรูออกมาจากนัยนตาคูสวยโดยไมมีทาทีวาจะหยุดงาย ๆ ใครตอใคร
ที่เดินผานตางก็เหลียวมามองผมดวยสายตาตกใจ แตใครสนกันละ ! มีกฎหมายบอกเอาไวหรือไง
วาหามรองไหในที่สาธารณะแบบนี้นะ! 

 

--- 

 

“แลว... มึงก็เลยชวนกูมารานเหลาเนี่ยเหรอ” พอพระประจำเซกเอยถามพรอมรอยย้ิมขำ 

“เออ” 

“พูดเพราะ ๆ หนอยสิ เดี๋ยวสาวไมแลนะ” 

“ใครสนกันวะ!!”  

ดวงตาที่แดงก่ำจากการรองไหมานานหลายนาที จดจองไปยังแกวที่บรรจุน้ำสีอำพันท่ี
ถูกโซดาเจือจางไปไมเทาไหรดวยสายตาเศราสรอย หลังจากที่เดินไปรองไหไปอยางไมรูจุดหมาย
ปลายทาง ก็เจอกับไอไททที่กำลังเดินกลับหอพักพอดี เลยเขาไปรองไหฟูมฟายกับมันแลวลากมัน
มารานเหลา 

แมมันจะงง ๆ แตก็ยอมมาดวยกัน แถมยังบอกอีกวาคืนนี้จะใหคางที่หอง ผมก็เลยตกลง 
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พอเดินเขามาในรานเพื่อหาโตะนั่งก็เจอกับไอเตและเพื่อน ๆ มันที่อยูสาขาอื่น มันเลยชวนใหผม
รวมโตะดวย 

“พฤกษใชไหม? จำกูไดปะ” กินนูนกินนี่ไปไดไมเทาไหร ไหลลาดก็ถูกแตะตองโดย  
ใครบางคน ผมสะบัดออกเล็กนอยแลวชอนดวงตาข้ึนมองอยางไมชอบใจ 

“ใครวะ” 

“...ลืมกูแลวเหรอ?” ผูชายตรงหนาเหมือนเสียเซลฟไปนิดหนอยท่ีผมจำไมได โถพอคุณ 
คนในมหาวิทยาลัยมีเปนพัน ๆ คน กูจะตองไปนั่งจำหนาทุกคนท่ีเดินสวนกันเลยหรือไง แลวอยู ๆ 
ก็เขามาทักวาจำกูไดไหม มึงบาปะวะ!  

เออ ไดแตคิดในใจอะแหละ ขืนพูดออกไปเพื่อน ๆ มันไดรุมกระทืบผมแน คิดไดแบบน้ัน
ก็เลยสงสายตาขอความชวยเหลือไปยังไอเตที่น่ังมองสถานการณนี้ดวยสายตางง ๆ 

“ออ เออ... นั่นเพื่อนของเพ่ือนกู ช่ือทัพ ไอทัพ มึงมาคนเดียวเหรอ” 

“เปลา วันนี้มากับเพื่อนในสาขา...” ไอคนที่ชื่อทัพหลุบสายตามองลงมาสบดวงตากับผม
เล็กนอย กอนท่ีมันจะเลื่อนขึ้นไปมองเพ่ือน ๆ รวมโตะแลวเอยเสียงเรียบ “กูไปนะ” 

“ออ เออ เจอกัน”  

“อืม” มันผงกหัวรับแลวเดินจากไป  

จะวาไงดีละ คาแรกเตอรแบบนี้มันเหมือนไอกุมเลยนะ มานิ่ง ๆ พูดจาดวยน้ำเสียง
ราบเรียบ สีหนาก็ไมคอยแสดง แถมยังพูดจางง ๆ อีก 

คนแบบนี้ก็มีเยอะอยูนี่นา... 
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“พฤกษ มึงไปรูจักไอทัพไดยังไงวะ” ทันทีที่ไอทัพเดินออกไปพนระยะการนินทาของ 
โตะผม เตก็เปดปากถาม แถมมันยังมีสีหนาท่ีไมคอยสูดีอีกตางหาก 

“กูจำไมเห็นไดเลยวารูจักมันดวย... ทำไมวะ ตัวอันตรายเหรอ” 

“โคตรเลยละ พวกมึงเปนตัวอันตรายคณะนิเทศฯ ไอทัพก็เปนตัวอันตรายของคณะ 
วิศวะฯ” 

“เออ แลวพวกมึงจำไดไหมวาเมื่อปที่แลว ไอทัพมันมีแฟน-” 

“พอ ๆ วันนี้ไอพฤกษมันอกหักจากสาวคณะอื่นมานะ มาปลอบใจมันดีกวา” กอนที่
เพื่อนคนอื่นจะไดเลาเรื่องอะไรตอ พอพระอยางไอไททก็รีบเบรกไมใหมันเลาเรื่องที่ผมคิดวามัน
นาจะไรสาระ กอนที่ทุกคนจะรุมกันซ้ำเติมสมน้ำหนาที่ผมโดนหักอก หารูไมวาจริง  ๆ แลวคนที่
หักอกไมใชสาวท่ีไหน แตเปนสุดหลอประจำสาขาภาพยนตรตางหาก 

โดยที่ไมรูเลยวาเรื่องที่เพ่ือนคนอ่ืนกำลังจะเลานั้น มันจะมีประโยชนกับผมในเหตุการณ
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนับจากนี้ 

 

1.45 p.m. 

ชางเปนการดูหนังท่ีแสนนาเบื่อ 

ฉากแอก็ชันก็สนุกดีอยูหรอก แตไมรูทำไมผมถึงไดไมมีสมาธิจดจอกับการดูหนังเอาเสียเลย 

เปนเพราะคนขาง ๆ ไมใชกุมภาแตเปนพี่เปรมหรือเปลานะ... 

เมื ่อคืนหลังจากที ่ผมกลับมาจากรานเหลาโดยที ่มีไอ ไททแบกกลับเขาหองมัน  
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ผมที่โคตรเมาแอก็นึกนอยใจอะไรไมรู กดบล็อกชองทางการติดตอของกุมภาทุกทางแลวกลับไป
ตอบตกลงพี่เปรมวาจะไปดูหนังดวย วันน้ีก็เลยมานั่งจุมปุกอยูในโรงหนังกับเขาแบบน้ี 

พฤกษา CiNEMA 6001 

:: พรี่เปนม 

:: หนังอะ 

:: วางแลส ดูกัร 

:: เลี้ยงพฤกษืดวยระ 

เห็นขอความที่ตัวเองพิมพไปใหคนขาง ๆ ก็อยากจะเอาหัวมุดรูแลวไปโผลที่ไหนสักที่
เลยดวยซ้ำ กูพิมพอะไรลงปายยย!!! 

ผานไปไดประมาณหน่ึงช่ัวโมงเศษ ๆ จุดที่คิดวาเปนฉากไคลแมกซของเรือ่งก็ผานไปแลว 
ผมจึงตัดสินใจหันไปบอกสั้น ๆ กับพี่เปรมวามีธุระ ขอกลับกอน กอนจะลุกจากเกาอี้โรงหนังเพ่ือ
เดินออกขางนอกทันที ไดยินเสียงฝเทาว่ิงตามมาติด ๆ ก็เดาไดไมยากวาเขาคงตามมา 

จังหวะท่ีขากำลังจะกาวถึงประตูโรงหนัง ขอมือขาวก็ถูกควาไปจับเอาไวหลวม ๆ 

“ใหพ่ีไปสงนะพฤกษ” 

อยางหนึ่งที่ผมไมชอบคือการถึงเนื้อถึงตัวจากคนที่ไมสนิทดวย ถึงจะบอกวาเราเปน
แฟนเกากัน เคยใชเวลารวมกัน แตนั่นก็คืออดีต และตอนนี้เราก็เปนเพียงรุนพี่รุนนองหรือไมก็ 
คนรูจักกันเทาน้ัน ผมขืนตัวออกหางแลวเรงฝเทาเดินออกไปขางนอกทันที  

“พฤกษ รอพีก่อน!” 
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“ผมกลับเองได!”  

“อยาดื้อสิ” โวยยย ดื้อพอมึงสิ! มึงเปนใครกลามาใชคำวาดื้อกับกูวะหา!!! ใบหนาเรียว
หันขวับไปหาไอพ่ีเปรมอยางหมดความอดทน กำลังจะอาปากดาวาอยามาสาระแน 

ฟบ! 

สัมผัสอุน ๆ ของฝามือใหญและกลิ่นกายอันหอมหวานแสนคุนเคยก็รั้งเอวใหเขาไปหา
จนรางกายเอนไปขางหลังอัตโนมัติ  

“พฤกษ” 

โทนเสียงต่ำแตแฝงไปดวยความออนโยนดังขึ้นแผวเบา 

เพียงเทานั้น หัวใจที่เคยทำหนาที่ในจังหวะปกติก็เตนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนแทบจะระเบิด
ออกมาขางนอก 

ผมขืนตัวออกจากฝามือคูนั้นกอนจะหันกลับไปมองมันดวยสีหนาอึ้งๆ 

“มึง... มาไดยังไงอะ” 

“…ก็ซื้อไอนี่เขามา” รางสูงยื่นตั๋วหนังที่ผานพนักงานตรวจตั๋วมาแลวใหผมดู ซึ่งพอ
รับมาอาน ภายในใจก็เกิดความรูสึกมากมายตาง ๆ ตามมา 

ตั๋วที่กุมใหผมดูนั้น เปนต๋ัวหนังในรอบบายสาม ซึ่งก็หมายความวาเปนหนังในรอบถัดไป
ตอจากรอบของผม 

“นี่มึง... มึงลงทุนซื้อต๋ัวรอบถัดไปเพื่อมารอกูเหรอ” 

“อือ” 
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“เดี๋ยว ไมสิ! มึงรูไดไงวากูมาดูหนังรอบไหนอะ!”  

“...ไอไททบอกวามึงชวนมันไปกินเหลาแลวกลับเกือบเชา กูก็เลยเดาเอาวามึงจะมาดู
รอบประมาณไหน” 

“…” 

“แตตอนกูมา รถมันติดไปหนอย ก็เลยตองซื้อตั๋วรอบถัดไปเพื่อจะไดมายืนรอมึงแบบน้ี” 
ตั๋วหนังราคาเกือบสามรอยบาทถูกดึงออกจากนิ้วเรียวอยางแผวเบา รางสูงยอตัวลงมาเพื่อให
สายตาของเราอยูในระดับเดียวกันอยางท่ีมันชอบทำเปนประจำ 

กอนท่ีรอยยิ้มออนโยนท่ีโคตรเปนแรรไอเทมจะปรากฏบนใบหนาของกุมภา 

“เมื่อวานขอโทษนะ ท่ีไมไดคิดถึงความรูสึกของมึง” 

“…” 

“กลับไปคุยกันที่หองไหม หรือจะไปหาอะไรกินดี... กินไปคุยไปนะ” น้ำเสียงนุม ๆ  
ถูกงัดเอาออกมาใชอีกแลว  

เพราะวาชอบมันมากเกินไปหรือเปลานะ รางกายถึงไดยอมใหอีกฝายจับจูงมือเดินออกไป
ขางนอกโรงหนังแบบน้ี ผมสงเสียงตอบในลำคอกลับไปท้ัง ๆ ที่กมหนาเดินตาม 

โดยที่ลืมไปเลยวาตัวเองมาดูหนังกับใคร ขาเรียวหยุดชะงักทันที รีบหันใบหนากลับไป
หาพี่เปรมแลวเอยขอโทษเสียงแผว 

“ขอโทษนะพ่ีเปรม ผมตองกลับไปประชุมงาน...” 

“แฟนพฤกษเหรอ?” พี่เปรมกาวเทามายืนจองหนากุมภาดวยสายตาที่ไมพอใจสุด ๆ  
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จะตอบยังไงดีอะ แบบ เปนคนที่อยากจะใหเปนแฟนอะ เมื่อวานก็บอกชอบมันไปแลว
ดวย มันกำลังพิจารณาอยูหรือเปลานะ... 

“ไปกันเถอะ” กุมภาไมไดมีทาทีสนใจอะไร ทำเหมือนกับวาที่ตรงนี้ไมไดมีผูชายที่ช่ือ
เปรมยืนอยูอยางนั้นแหละ มันทาบฝามือลงบนแผนหลังของผมแลวออกตัวเดินไปขางหนา สวนผม
ที่ไมรูจะทำตัวยังไงก็เลยไดแตเดินไปดวยกัน 

“นอง พี่ยังคุยกับพฤกษไมจบเลยนะ” แตเร่ืองมันก็ไมไดจบงาย ๆ แบบท่ีผมคิด พี่เปรม
วาดวยน้ำเสียงไมพอใจแลวกระชากไหลของกุมภาใหเจาตัวหันกลับไปคุยกับเขา แนนอนวา  
การกระทำนั้นสรางความไมพอใจใหกับกุมภาเปนอยางมาก เพื ่อน  ๆ หรือคนที่มันไปมีเรื่อง 
ชกตอยดวยยังไมเคยถึงเนื้อถึงตัว ทำรุนแรงกับมันแบบน้ีมากอนเลยดวยซ้ำ 

กุมภาหันตัวกลับไปเผชิญหนากับพี่เปรมทันที คราวนี้มันไมไดตีหนามึนทำหนางวง
เหมือนแตกอนแลว กลับเปนสีหนาหงุดหงิดที่นอยครั้งนักท่ีผมจะไดเห็น 

“สาระแนเกงนักนะ”  

และสกิลปากท่ีทำใหผมอาปากคาง 

“นี่พูดกับพี่เหรอ?” 

“เออ ก็มีแคมึงคนเดียวท่ียืนสาระแนเรื่องชาวบานเขา แลวก็อยามาแตะตัวกู เสนียด” 

“อาว นี่พูดดี ๆ ดวยแลวนะ ทำไม? หวงเกงแบบน้ีเปนพอพฤกษหรือไง!” พี่เปรมเขามา
กระชากคอเสื้อไอกุมเขาหาตัวอยางหาเรื่อง ทำทาจะงางมือตอยหนาไอหลอ แตกุมภามันไวกวา  
ดวยความที่มีประสบการณในการชกตอยมานับไมถวน มันยกมือปดมือที่กระชากคอเสื้อตัวเองอยู
ออกไป กอนจะเปนฝายกระชากคอเสื้อพี่เปรมเขาหาตัวแลวตะคอกเสียงดัง จนคนที่รอดูหนังรอบตอไป
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หันมามองกันเปนตาเดียว 

“แลวมาเสือกเห้ียไร! กูจะเปนพอหรือเปนผัวพฤกษ มันไปหนักกบาลมึงหรือไง!!” 
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EEpisode 66 
- You made me found a happy me. -

หากชีวิตของเราเปนเหมือนภาพยนตรสักเรื่อง ชีวิตของกุมภาคงเปนภาพยนตรแนว
Dramatic ที่มีแตฉากเรียกน้ำตาตลอดการมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้

กุมภาในวัยสิบขวบไมไดรูจักคำวารักมากนัก เขาไมเคยรูมากอนวารักคืออะไร รัก
เปนอยางไร เพราะตั้งแตที่เขาเกิดมาจนกระทั่งเขาเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งที่เรียกวาครอบครัว
ก็ไมเคยใหความรักกับเขาเลยสักครั้ง

พอแมไมมีเวลาให

ปูกับยาผลักไสไลสงไมรับเขามาเลี้ยง

ลุงกับปาก็เอยปฏิเสธเชนเดียวกัน

“กุมมาอยูกับนาไหม” ผูที่หยิบยื่นที่อยูอาศัยใหมีเพียงคนเดียวก็คือ มานฟา นาสาวของเขา
ซึ่งเขาเองก็ไมเคยรูจักหนาตา นิสัย หรือขอมูลสวนตัวเลยสกัอยาง แตถึงอยางนั้น มือนอย ๆ ของ
เด็กชายในวัยสิบขวบก็ตัดสินใจย่ืนออกไปไขวความือขางนั้นเอาไว

ชีวิตในวัยเรียนของกุมภาก็ไมไดเปนปญหามากนัก เขาเรียนดี สอบไดคะแนนท็อปของ
ช้ันเรียนมาโดยตลอด ทุนการศึกษาก็เขามาไมขาดสาย กีฬาก็เกง ไดเหรียญทองในวันกีฬาสีบอย ๆ
แตดวยหนาตาที่ไรอารมณใด ๆ นั้น ทำใหกุมภาตองโดนครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาพบบอย ๆ 
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เพื่อสอบถามวาเขามีปญหาอะไรกับคนที่บานไหม 

“ไมมีหรอกคะ เพียงแต... พอแมของเขาไมคอยไดติดตอมานะคะ แกคงจะคิดถึง” มานฟา
เอยเสียงเบา อันที่จริงเธอเองก็ไมคอยมีเวลาใหหลานชายเหมือนกัน แตถึงจะบอกวามีเวลาให  
ในวันหยุดบาง กุมภาก็ไมเคยปริปากรองขอใหพาไปเที่ยวท่ีนูนที่น่ี หรืออยากใหซื้ออะไรใหแบบที่
เด็กคนอ่ืน ๆ เขาทำกันเลยสักครั้ง 

กลับมาถึงบานก็นั่งทำการบานที่หองนั่งเลน สามทุมก็เดินข้ึนหองนอน หกโมงเชาตื่นนอน
เพื่อเตรียมตัวไปเรียน เปนแบบน้ีเสมอ ๆ 

“นาตองกลับไปทำงานแลว เดี๋ยวตอนเย็นนามารับกุมนะ” มานฟายอตัวนั่งยองเพื่อให
สายตาอยูในระดับเดียวกันกับเด็กชาย เธอสงยิ้มใหเม่ือกุมภาพยักหนารับนิ่ง ๆ กอนจะเดินลงจาก
ตึกเพื่อไปสตารตรถยนต  

ระหวางพักเที่ยง ซึ่งเปนเวลาเลนซนของเด็กวัยประมาณนี้ เด็กชายที่สนิทกับกุมภา
พยายามลากเขาออกไปเลนที่ลานหนาเสาธงใหได ซึ่งเจาตัวก็ขี้เกียจเอยปากปฏิเสธ ทำเพียงแค
พยักหนาสง ๆ แลวเดินตามหลังไป 

กินอ่ิมแลวก็ไปวิ่งเนี่ยนะ ไดอวกกันพอดี 

นั่นคือสิ่งที่เจาตัวคิดจะพูดในตอนแรก แตขืนพูดออกไปมีหวังพวกนั้นไดเลิกคบกับเขา
กันพอดี 

“เฮอ...” 

“…”  
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จังหวะท่ีเด็กชายกำลังเดินไปลงบันได สายตาก็พลันไปเห็นใครบางคนที่นั่งคุดคูอยูที่
ระเบียงหนาหองเรียนป.4/1 ไดขาวมาแวว ๆ วามีนักเรียนยายมาใหมชวงกลางเทอมพอดี สงสัย
จะเปนคนน้ีหรือเปลานะ 

“กุมภา ไปเร็ว!” เพื่อนในกลุมเขาหันมาเรียกเสียงใส ตามจริงแลว ถาเปนสถานการณ
ปกติ กุมภาจะไมเหลียวแลเลยสกันิดวาอีกฝายจะมีเรื่องทุกขใจอะไรถึงไดมานั่งโดดเดี่ยวอยูแบบน้ี 

“อึก...”  

แตพอไดยินเสียงคลายกำลังสะอื้น 

“ไปกันกอนเลย” 

เจาตัวก็หันไปบอกเพื่อนแลวสาวเทาเดินเขาไปหาเด็กชายคนน้ันทันที 

มันเปนเรื ่องที่โคตรตลกเลย เพราะทันทีที ่อีกฝายเงยหนาขึ้นมองกุมภาแบบงง  ๆ  
พรอมกับอาปากคาง ดวงตาของเด็กชายก็พลันไปเห็นผักสีเขียวติดอยูที่ฟนหนาเต็มตา อันที่จริง
กุมภาก็เกือบจะหลุดขำแลวละ แตก็ฮึบไวได หยิบไมจิ้มฟนที่มักจะพกติดตัวเสมอออกมาใหใช 
แลวนั่งลงขาง ๆ 

“เรากุมภา ป.4/4” 

“ระ...เราช่ือพฤกษา ป.4/1” 

“…”  

น้ำเสียงที่หวานใสแฝงไปดวยความเคอะเขิน บวกกับอากัปกิริยาตาง  ๆ ที่พฤกษา 
แสดงออกมาน้ันมันชางเก ๆ กัง ๆ จนกุมภาไมอาจละสายตาไปทางอ่ืนไดแบบที่เขาทำกับทุกคน 
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“เออ... กุมภา...?” เด็กชายพฤกษตัวนอยเอยเรียกเขาอีกครั้งเมื่อเห็นวาเจาตัวนิ่งไป 

คนถูกเรียกยืนขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นวาใกลถึงเวลาเรียนแลว เขาหันตัวกลับมาหาเด็กชาย
พฤกษกอนจะย่ืนมือมาตรงหนา 

“มาเปนเพื่อนกันไหม” 

“เพื่อนเหรอ...” 

ดวงตากลมโตของพฤกษเบิกกวางขึ้นเล็กนอย 

ไมใชเพราะประโยคขอเปนเพื่อนที่แสนจะกะทันหัน 

ไมใชเพราะทาทางท่ีดูวางมาดไมสมกับเด็กวัยสิบขวบ 

“เวลาพักกลางวันของเรา เรายกใหพฤกษหมดเลย” 

แตเปนรอยยิ้มอันแสนสดใสของกุมภาตางหาก 

 

“กูชอบมึง! คนทั้งโลกเขารูกันหมดแลววากูคิดยังไงกับมึง ! มีแตมึงนี่แหละที่แมงควาย 
ไมรูวากูชอบมึงอะ!!!” 

กุมภาผูไมเคยรูจักกับคำวารักมากนัก กำลังโดนสิ่งที ่เขาไมรูจักเลนงานเขาที่หัวใจ  
เต็มเปา 

พฤกษออกไปแลว ออกไปโดยที่เขารั้งเอาไวไมได ทำไดเพียงยื่นมือไปไขวควาอากาศ 
ก็เทาน้ัน 
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“กูบอกเลยนะไอกุม เรื่องมึงกับไอพฤกษ กูชวยเหมือนแตกอนไมได มันเปนปญหาของ
พวกมึง” 

“…กูไมเขาใจตัวเองวะ” กุมภาไมไดจะกวนใครแตอยางใด เขารูสึกแบบนั้นจริง  ๆ เขา 
ไมเขาใจวาทำไมพฤกษถึงโกรธเขามากขนาดนั้น แลวก็ไมเขาใจวาทำไมตัวเองถึงไดเสียใจดวย 

ตอนท่ีพฤกษวิ่งออกไป ทำไมตัวเองถึงไดอยากรองไหมากขนาดนี้ 

“มึงตองแยกใหออกนะไอกุม วามึงรูสึกกับไอพฤกษแบบไหน ระหวางความรักกับ 
ความผูกพัน” เพื่อนสนิทควาแขนกุมภาเอาไวเมื่อเห็นวากุมภามีสีหนาไมสูดีนัก เขารูดีวากุมภา
มักจะเปนคนที่มีความรูสึกนึกคิดชากวาคนอื่น การที่อยูกับพฤกษมานานกวาสิบสองปก็ทำให
มังกรเขาใจไดวาระหวางความรักกับความผูกพันมันมีเสนบาง ๆ กั้นอยู 

“แลวกูจะบอกพวกมึงไวตรงน้ีเลยนะ ไอมีน ไอปง ไอรัน เรื่องในวันน้ีพวกมึงมีสิทธ์ิที่จะ
พูดหรือนินทายังไงก็ได กูไมหาม แตถามึงบิดเบือนความจริงหรือพูดใหเพื่อนกูเสียหายเมื่อไหร 
มึงรอรับตีนกูไดเลย” มังกรเอยพลางปรายสายตามองหนาเพื่อนคนที่เขาเอยชื่อทีละคน ไอฝุน 
เขาไมหวงหรอก เพราะมันสนิทกับไอกุมมากรองจากเขา แลวก็ไวใจได ไมเหมือนกับเพื่อนคนอ่ืน 
ที่เพ่ิงมาทำงานดวยกัน 

ที่มังกรพูดน้ันไมไดเปนการเตือนหรือการขูเลย ท้ังคณะนิเทศฯ และคณะอื่นท่ีเคยมีเร่ือง
กับมังกรหรือกลุมเขาที่ถูกเรียกวา ตัวอันตรายคณะนิเทศฯ ตางรูกันดีวาสิ่งที่พวกเขาพูดไมวาจะ
เรื่องอะไรก็ตาม สามคนนั้นจะทำแบบที่พูดจริง ๆ มีคนจำนวนไมนอยที่เคยอยากลองดี หาวา 
พวกเขาพูดโปปดตางก็เจอดีกันมาแลว ลาสุดไปนอนใหน้ำเกลืออยูที่โรงพยาบาลอยู 4-5 คน 

“กูไมพูดอะไรหรอก” ปงที่ยืนฟงเงียบ ๆ อยูนานก็พูดขึ้นเสียงเบา ถึงแมวาจะตกใจกับ
เหตุการณเมื่อครู แตก็พอเขาใจไดวาทำไมพฤกษถึงไดเปนแบบน้ัน 


