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'อดีตไม่สำาคัญ ปัจจุบันต่างหากท่ีเป็นตัวกำาหนดอนาคต' หลายคนคงเคยได้ยิน 

คำากล่าวน้ี แต่ใน 'Ex Factor ชนวนร้ายอดีตรัก' ผลงานของ YBSoulmate ที่อยู่ในมือ 

ของนักอ่านกำาลงัจะพิสจูน์ความคดิน้ีในแง่มมุท่ีแตกต่าง

เมือ่ทัง้ 'ซอ' และ 'เชน' อดตีคนรักทีม่เีหตทุำาให้ต้องเลกิรากันไปต้องเจอกับเงาร้าย 

ในอดตีท่ีตามมาหลอกหลอน แม้อยากจะหนีไปให้ไกล แต่อย่างไรพวกเขาก็สลดัเงาร้าย 

ในอดตีท่ีคบืคลานเข้ามาได้ไม่พ้น อดตียงัคงส่งผลถึงปัจจบุนัและอาจจะพัวพันไปถงึอนาคต 

พวกเขาจะตดัสนิใจอย่างไร จะเลอืกหันหลงัให้กันแล้วปล่อยให้ทุกอย่างดำาเนินไป  

หรือจะใช้โอกาสนี้กลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาด และกลับมาเดินในเส้นทางเดียวกัน 

อกีครัง้ ร่วมกันเอาใจช่วยพวกเขากันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

สวัสดีทุกคนที่อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากัน ชื่อ บาล์ม YBSoulmate นะคะ ปัจจุบัน

เป็นนักเขียน (ทั้งทำามือและกับ สนพ.) ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากขอบคุณแจ่มใส 

ที่ให้โอกาสเราได้แนะนำานิยายเร่ืองน้ีให้ทุกคนรู้จัก ขอบคุณคุณแม่ พ่ีสาว และเพ่ือนรัก

ที่เป็นแรงสนับสนุนและผลักดันให้เราได้ทำาในสิ่งท่ีรัก ขอบคุณตัวบาล์มเอง พ่ีเชน และ

น้องซอท่ีไม่ยอมแพ้ไปซะก่อน (ฮา) ขอบคุณน้องหมีล้านนาทีกับพ่ีนิ้ม กอง บ.ก. แจ่มใส 

ที่ให้โอกาสบาล์มได้มารู้จักกับทุกคน (รักนะคะ) 

นี่อาจเป็นนิยายเร่ืองแรกและเร่ืองเดียวท่ีใช้เวลาในการเขียนนานท่ีสุด และก็ 

อาจจะเป็นเรื่องเดียวในชีวิตท่ีพูดได้ว่าใส่ท้ังวิญญาณ ชีวิต และความรักท่ีมีท้ังหมด 

ลงไป หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา ขอบคุณทุกความทรงจำา 

ที่ท้ังมีความสุขและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ขอบคุณท่ีทำาให้เราเป็นเราจนทุกวันน้ี 

...ถ้าไม่ได้รักคุณ นิยายเร่ืองน้ีก็คงจะไม่เกิดข้ึน หวังว่าคุณจะรู้ตัว :)

ติดตามผลงานเล่มอื่นๆ และพูดคุยกันได้ท่ีแฟนเพจ ybsoulmate และทวิต  

@ybsoulmate_lp 

ถ้ามีโอกาส ไว้พบกันเล่มหน้านะคะ 
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มันมีเหตุผลมากมายที่ท�าให้ผมต้องมาจบวันวันหนึ่งของตัวเองในคุก 

เสียงไซเรนจากรถต�ารวจที่ดังกึกก้องเป็นเสียงที่ผมคุ้นชิน

และคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง

...เพียงถ้าหากเรื่องทั้งหมดในตอนนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้น 

เรื่องราวมากมายในอดีตคงไม่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

และอาจกระทบไปถึงอนาคต 

เราสองคนก็คงจะไม่วิ่งวนอยู่ในเขาวงกตที่ไร้ซึ่งทางออกเช่นนี้ 

เราสองคนก็คงจะไม่วิ่งวนจนกระทั่งกลับมาเจอกันอีก

หลังจากที่ช่วงเวลาอันแสนเจ็บปวดเหล่านั้นผ่านไป
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สองสัปดาห์ก่อนเปิดเทอม

"เชี่ยเอ๊ย กูโคตรเกลียดไอ้อ้ายเลยว่ะ"

เสียงแหบบ่นอย่างเกร้ียวกราดตอนท่ีโยนเสื้อหนังราคาแพงของตัวเอง

ลงบนโต๊ะ 'เจตน์' หรือนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 

จตุรเทพที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย KMTL พ่นลมหายใจออกมาจนผม 

หน้าม้าท่ีเซ็ตทรงอย่างดีของเขาปลิวไหว จากนั้นก็ตะเบ็งเสียงก่นด่าเจ้าของ 

งานวันเกิด หรือผู้ว่าจ้างพวกเขาในงานวันนี้ 

"อ้ายหนี่พ่อมึงน่ะสิ ท�ามาดัดจริตเปลี่ยนชื่อให้ดูจีนอินเตอร์ ถุย!! ชื่อรัก

ก็บอกว่ารักดิวะ ไอ้ลักปิดลักเปิดเอ๊ย"

เจ้าของร่างขนาดเลก็แต่เสยีงไม่เลก็ตามยกมอืขย้ีผมจนยุ่ง แล้วกระแทก

ก้นลงบนเก้าอี้ทรงสูงอย่างหงุดหงิด 

"เอาน่ามึง มันจ้างเรามาเล่นดนตรี เราก็เล่นไปตามหน้าที่" 

หนุ่มหน้าไทยท่ีน่ังอยู่ฝั่งตรงข้ามบอกอย่างใจเย็น มือหนาสีน�้าผึ้งอ่อน 

ของเจ้าตวัก�าลงัใช้ผ้าผนืบางเชด็กตีาร์ตวัเก่งของเพ่ือนไปพลางๆ ดวงตาคมกริบ

บทน�า
   

Page Ex Factor ���������������.indd   7 24/8/2561 BE   09:59



YBSoulmate

8

ที่ล้อมกรอบด้วยแพขนตาหนาเสริมให้ภาพลักษณ์ของผู้ชายคนน้ีดูอบอุ่น 

ละมุนละไมคล้ายกับไอแดดยามเช้า รอยยิ้มบางๆ ที่ปรากฏขึ้นตรงมุมปากรูป

กระจับนั้นดูดีราวกับมีแสงออร่าเปล่งประกาย 

'เชน' หนุ่มวิศวะเพียงคนเดียวในมหาวิทยาลัยที่มีความกล้าไว้ผมทรง

สกินเฮดแล้วบังอาจดูดีได้ขนาดน้ีเอื้อมมือไปจับไหล่เจตน์ จากน้ันก็ย่ืน 

ขวดเบียร์เย็นเจี๊ยบให้เพ่ือนรัก ไม่มีอะไรดับอารมณ์ร้อนรุ่มจากความหมั่นไส้

ปนอิจฉาได้ดีไปกว่าเบียร์เย็นๆ อีกแล้ว 

"ดูก็รู ้ว่ามันมีจุดประสงค์แอบแฝง คิดดูสิ มันน่ะนะขี้หลี ขี้โอ่ ขี้อวด  

โชว์พาวสาวฉิบหาย อยากจะต่อยหน้าแม่ง!!"

"ที่พูดนี่ไม่ใช่มึงเหรอ..." เชนเลิกคิ้วเล็กน้อยอย่างกวนประสาท หัวเราะ

ออกมาเสียงเบาตอนท่ีเห็นอีกฝ่ายหน้าด�าคร�่าเครียดก่อนท่ีจะสวนกลับ 

พร้อมกับท�าท่าแอ่นตัวเหมือนจะพุ่งเข้ามาต่อยหน้าคมคายนั่นสักหมัด 

"มนัสวิะ!! กูนสิยัดอีอกขนาดน้ี มงึเอาไปเทยีบกับมนัได้ยังไง กูมนัพิมเสน 

ส่วนมันน่ะเกลือ!!"

คนท่ีรู้จักกับเจ้าของงานวันเกิดมาตั้งแต่เด็กบ่นเป็นหมีกินผึ้ง แม้ว่า

ประโยคแต่ละค�าทีพ่่นออกมาจะเรยีกเสยีงหวัเราะและรอยยิม้ของเชนมากกว่า

ท�าให้เจ้าตัวเออออคล้อยตามไปกับโทสะนั้น 

ก็...ส�าหรับเขาที่เรียนอยู่คนละคณะ คนละชั้นปี ไม่ได้สนิทสนมคลุกคลี

อะไรกับเจ้าของงาน มันไม่มีเหตุผลอะไรไม่ใช่เหรอที่จะท�าให้เขาต้องเกลียด

บุคคลที่ไม่ต่างจากคนแปลกหน้า แค่เพราะว่าอีกฝ่ายเป็นอริที่ไม่ถูกกับ 

เพ่ือนสนิทของเขา ก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องมีความแค้นส่วนตัวอะไรกับเจ้าตัว 

เลยนี่ 

เจ้าของใบหน้าคมถอนหายใจเบาๆ เมือ่เห็นเพ่ือนบบีแก้วพลาสตกิท่ีวาง

ท้ิงไว้บนโต๊ะจนบดิเบีย้ว ก�าลงัจะเอือ้มมอืไปเพ่ือตบไหล่อกีฝ่ายเป็นการปลอบ

ให้ใจเย็น แต่ยังไม่ทันท่ีเขาจะได้เอาน�้าเย็นสาดอารมณ์ที่คุกรุ่นของเพ่ือน  

เสียงพลุก็ดังตูมตามขึ้นมา 

เจ้าของงานวันเกิดทีส่วมชดุสทูสัง่ตดัสสีนัสดใสก�าลงัสาวเท้าเดนิเปิดตวั

ลงมายังสระว่ายน�้าอย่างย่ิงใหญ่ ใบหน้าท่ีพอไปวัดไปวาได้สวมแว่นกันแดด 
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แบรนด์เนมราคาแพงอันโตบังไปกว่าครึ่งหน้า รอยยิ้มกระตุกที่มุมปาก ท�าท่า

เหมอืนขยิบตาส่งย้ิมให้แขกท่ีมาร่วมงาน กระดาษทีป่ล่อยลงมาจากบนดาดฟ้า

ตัวตึกปลิวว่อนลงมาระยิบระยับสะท้อนแสงราวกับเพชร เดินแปะมือผู้คนโดย

รอบแล้วหมุนตัวสามตลบพร้อมกับหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาจิบอย่างมีสไตล์ 

"กูเกลียดมัน" เจตน์เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงตายด้านหมดอารมณ์ 

ในตอนแรกเชนไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ท่ีเพ่ือนเกลียดใครเขาต้องเกลียด

ตามด้วย แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวพอจะเข้าใจถึงเหตุผลของเจตน์แล้วว่า

ท�าไมถึงได้ไม่ชอบขีห้น้าเจ้าของงานวันเกิดและแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งขนาดน้ีว่า 

ไม่ชอบหน้าอ้ายหนี ่เขาเองก็ขออยู่ให้ห่างจากคนแบบน้ีให้มากท่ีสดุเหมอืนกัน 

"จริงๆ แล้วมันมีปัญหาทางสมองรึเปล่า เลยคิดว่าท่ีตัวเองท�าอยู่มันเท่ 

มันไม่กลัวว่าไฟจะคลอกมันตายบ้างเหรอวะ" 

เชนก�าลงัวจิารณ์ถึงพลท่ีุถูกจดุข้ึนด้านหลงัร่างสงูอกีครัง้ ถ้าขยับสาวเท้า

ไปอีกนิดอาจมีการผิดพลาดทางเทคนิค วันพรุ่งนี้อาจมีข่าวเจ้าของงานวันเกิด

สะเหล่อและโง่ สะดุดขากางเกงไฟคลอกตายขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ 

"สาธุ!! กูขอให้ไฟเผาแม่งตายห่าไปเลยดีกว่า สมน�้าหน้าแม่ง"

พอเลื่อนสายตาไปเห็นเพ่ือนก�าลังยกมือไหว้ท่วมหัวบนบานศาลกล่าว

ขอให้มีคนตาย เชนก็รีบส่ายหัวปรับเปลี่ยนสีหน้าให้เข้าสู่โหมดผู้ใหญ่อีกครั้ง 

มันไม่ถูกถ้าเราจะแช่งให้มีคนตาย ต่อให้เกลียดกนัแค่ไหนกไ็ม่ควรท�าแบบนั้น 

มันไม่ใช่นิสัยที่ดี 

"มึงอย่าใจร้ายนักสิ สาปแช่งคนอื่นมันบาปนะเว้ย โดยเฉพาะคนที่จ่าย

เงินค่าจ้างให้เรา"

พูดไปก็ท�าท่าประหนึ่งเดินลมปราณ ควบคุมลมหายใจแล้วตั้งท่าน่ัง

สมาธิบนเก้าอีท้รงสงู เจตน์เบ้ปากหรีต่ามองอกีฝ่ายทีก่�าลงัสวมบทเป็นพระจาก

วัดเส้าหลิน แล้วขยับตัวเอาแขนเท้ากับขอบโต๊ะ กระซิบเสียงเบา 

"กูมีไฟแช็กอยู่กับตัวนะ"

"กูมีน�้ามันรอนสันอยู่ท้ายรถ..." ด้วยความลืมตัวเชนตอบกลับเพื่อนทั้งๆ 

ที่ยังหลับตา แต่พอคิดได้ว่าตัวเองก�าลังเข้าไปพัวพันในส่วนหน่ึงของแผนย่าง

คนทั้งเป็น ก็ลืมตาโพลงขึ้นมามองเพื่อนที่ก�าลังหัวเราะด้วยท่าทางสะใจสุดๆ 
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"ปีศาจจอมมารออกมาแล้ว สวัสดีครับท่านจอมมาร"

"ไอ้เชี่ยนี่..." 

เพราะเผลอปล่อยตัวไปตามความรู้สึก เชนเลยปล่อยให้ด้านมืดของตน

ที่พยายามข่มเอาไว้หลุดรอดออกมา 

คนนอกอาจจะไม่รู้และคิดว่าภาพลักษณ์ของเชนนั้นคือเด็กหนุ่มใสซ่ือ 

ผู้น่ารัก เป็นมิตร เข้าหาง่าย และเป็นกันเอง แต่ถ้าได้ลองมาสนิทกันจริงๆ แล้ว

ล่ะก็...ผู ้ชายคนนี้มีมุมอันตรายและความด�ามืดที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจิตใจ  

น่ากลัวยิ่งกว่าสมาชิกในกลุ่มจตุรเทพทั้งหมด 

อย่างสมมตว่ิาถ้ามเีหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึน้ เชนจะสวมหน้ากากเป็น

เทพบุตรแสนดีเพ่ือตบตาคนอื่น ท้ังๆ ท่ีความจริงแล้วเขาเองน่ันแหละที่เป็น 

คนวางแผนฆาตกรรม รวมไปถึงลงมือด้วยตัวเอง 

"จริงๆ แล้วมึงไม่เห็นต้องวางตัวเป็นคนดีกับมันเลย รู ้จักก็ไม่รู ้จัก  

จะนินทาหรืออยากจะเกลียดมันก็พูดออกมาตรงๆ ดิวะ" 

เจตน์ยังคงไม่หยุดจุดไฟมารในตัวเพ่ือนรัก เขาก�าลังสนุกที่ได้เห็น

หน้ากากเทพบุตรของเชนค่อยๆ บุบสลาย

"พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ อันนินทากาเลเหมือนเทน�้า"

"กูต้องตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เลยมัย้ กไูม่รูห้รอกว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไง 

แต่มึงจะแปรพักตร์เข้าข้างมันเพียงเพราะเงินไม่ก่ีหมื่นบาทฟาดหัวไม่ได้  

ล้มงานนี้เถอะ บ้านมึงยากจนนักเหรอไง เราไม่ต้องการเงินก้อนนี้หรอก" 

"แต่ไอ้ฌานต้องการ" คนไว้ผมสกินเฮดย�้าหนักแน่น มองหน้าอีกฝ่าย

เหมือนจะเตือนความจ�า "เรามาช่วยเพื่อน มึงลืมแล้วรึไง" 

มันไม่ส�าคัญหรอกว่าจะมีเงินค่าจ้างมากมายเพียงใด เพราะฐานะ 

ทางบ้านของหนุ่มๆ สามในสี่ไม่ได้มีความล�าบากทางด้านการเงิน พวกเขา 

แต่ละคนล้วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะ อย่างเชน...ท่ีบ้านของเขามีธุรกิจอู ่

แบบครบวงจรหลายสาขาท่ัวประเทศ พูดกันไปแล้วเขาไม่จ�าเป็นต้องท�างาน

พิเศษอะไรก็สามารถกินอยู่ได้สบายตลอดชีวิต 

"ดึงสติหน่อย ไอ้อ้ายมันก็ไม่ได้แย่นักหรอก...ก็แค่ไม่มีใครชอบมัน 

เลย" 
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คนที่พยายามจะเป็นผู้ใหญ่พูดด้วยเสียงทุ้ม พยายามปรามเพ่ือนและ

ปรามตัวเองเพื่อประคับประคองไม่ให้การว่าจ้างในครั้งนี้ล่มไปเสียก่อน 

พวกเขาโตพอท่ีจะแยกแยะเรื่องความรู้สึกกับงานไว้เป็นคนละเรื่องได้ 

และลองคิดดูถึงผลเสียถ้าหากสี่จตุรเทพยกเลิกงานก่อนเวลาการแสดงแค่ 

ครึ่งชั่วโมง คนอื่นจะมองพวกเขาเป็นคนยังไง ในอนาคตจะมีคนมาว่าจ้าง 

พวกเขาให้ไปแสดงดนตรีอีกมั้ย 

สงสารก็แต่เพ่ือนผู ้ทุ ่มเทแรงกายแรงใจท�างานสารพัดไม่เคยหยุด 

อย่างฌานน่ันล่ะ ลองคิดดูสิ ขนาดเชนเสนอว่าจะออกค่าเช่าห้องแทนรูมเมต

เพ่ือให้เพ่ือนได้มเีวลาพักผ่อนหรืออ่านหนงัสอืเรยีนเหมอืนเดก็คนอืน่ๆ ในคณะ 

แต่คนที่มีอุดมการณ์สูงส่งอย่างฌานยังแอบไปสมัครงานพิเศษเพ่ิม เพ่ือเอา 

เงินมาจ่ายค่าห้องและพยายามไม่ท�าให้เพื่อนๆ ต้องเป็นห่วง 

"กูล่ะไม่เข้าใจไอ้หรั่งจริงๆ จะท�างานท�าไมอีกว้า ไม่ได้ล�าบากขนาดนั้น

สักหน่อย"

(หรั่ง = ฝรั่ง ฉายาที่เจตน์เรียกฌาน) คนตัวเตี้ยเบะปากบ่นเบาๆ ต่อให้

รู้ดีอยู่เต็มอกว่าสาเหตุอะไรที่ท�าให้เพ่ือนตกลงใจรับงานของคนท่ีต้องการหา 

ผลประโยชน์จากความโด่งดังของพวกเขา 

แต่ในเมือ่อ้ายหน่ีเล่นปล่อยข่าวประโคมไปทัว่ท้ังมหาวิทยาลยัว่าจะเอา

กลุ่มจตุรเทพมาเล่นดนตรีในงานวันเกิดส่วนตัวให้ได้ กลุ่มนักศึกษาชายสี่คน 

ที่ได้รับความนิยมจากสาวๆ มากท่ีสุด ฮอตท่ีสุด เก่งท่ีสุด เพอร์เฟ็กต์ท่ีสุด  

และก็ดีท่ีสดุไม่ว่าจะด้านการเรยีน กิจกรรม หรือนิสยั กไ็ม่รู้จะปฏเิสธยังไงท่ีจะ

ไม่ให้ภาพลักษณ์ของวงเสื่อมเสีย 

ต่อให้เจตน์จะเขม่นและเหม็นขี้หน้าอ้ายหนี่มากแค่ไหน แต่เมื่อเพ่ือน 

ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะรับงานของอริที่เจ้าตัวไม่ชอบขี้หน้า คนที่รักเพื่อนมาก

อย่างเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธใดๆ ได้

ถือว่าเป็นกรณพิีเศษทีห่นุม่ๆ รับงานนอกสถานที ่แตกต่างจากปกตทิีจ่ะ

ขึ้นแสดงเฉพาะงานของมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมนักศึกษาใหญ่ๆ เท่านั้น 

"คนที่เคยอยู่สุขสบายอย่างมึงกับกู ไม่เข้าใจความล�าบากของคนที่ต้อง

ยืนด้วยล�าแข้งตัวเองตั้งแต่เด็กหรอก"
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เชนที่น่ังเงียบไปอึดใจหนึ่งเอ่ยขึ้น เหม่อมองออกไปอย่างไร้จุดหมาย

เพราะก�าลังคิดย้อนไปถึงอดีตของตัวเองที่ครั้งหนึ่งมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ 

เด็กท่ีมีพร้อมทุกอย่างทั้งเงินทอง ชื่อเสียง รูปร่าง หน้าตา มีผู้คนล้อมหน้า 

ล้อมหลัง ไม่เคยถูกท้ิงให้เป็นคนที่อยู่ข้างหลัง มองเห็นทุกอย่างท่ีได้มาเป็น 

เพียงเรื่องฉาบฉวย ไม่ได้ให้ค่าอะไรกับมัน ไม่ได้คิดท่ีจะรักษาทุกอย่างเอาไว ้

ให้ดีที่สุด 

"อย่าท�างานล่ม เข้าใจมัย้ไอ้เจ๊ก" มอืหนาของเชนเอือ้มไปจบัหัวเจตน์แล้ว

ยีหัว คนตัวเตี้ยยกมือขึ้นมาปัด เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสียงทุ้มต�่าดังขึ้น

"พวกมึงจะซาวนด์เช็กรึยัง ใกล้ถึงเวลาขึ้นเว..." 

ร่างสงูโปร่งของใครคนหน่ึงเดินอ้อมเวทรีมิสระว่ายน�า้เข้ามาสมทบ 'ทมิ' 

หรอืเดอืนคณะนิเทศศาสตร์มดัผมยาวประบ่าของตัวเองไว้ครึง่หวั สวมชดุสดี�า

ต้ังแต่หัวจรดเท้า ใบหน้าหล่อเหลาคล้ายรูปปั้นแกะสลักมองเลยจากเพ่ือน 

ในกลุม่ไปยังทศิทางอืน่ นิง่ชะงกัไปชัว่คราวตอนท่ีเห็นภาพเหตกุารณ์บางอย่าง

ก�าลังเกิดขึ้น 

เงินจ�านวนหน่ึงถูกปาใส่หน้า 'ฌาน' สมาชิกอีกคนหน่ึงในกลุ่ม แบงก ์

สีเทาปลิวว่อน ขณะที่คนถูกกระท�ายืนหลับตาแน่น หลังจากพยายามจะ 

ถกเถียงอะไรบางอย่างกับเจ้าของงานวันเกิดอยู่สักพัก เจ้าตัวสาวเท้าเข้าไป 

หวังจะดักหน้าอ้ายหนี่เพื่ออธิบายอะไรบางอย่างที่สามหนุ่มไม่เข้าใจ 

แต่สิ่งหนึ่งท่ีท�าให้พวกเขาถึงกับลุกฮือกันขึ้นมาคือการท่ีคนนิสัยเสีย

จดัการผลกัอกเพ่ือนรกัของพวกเขาออกไปให้พ้นทาง จนกระท่ังเจ้าของร่างสงูน้ัน 

เผลอสะดุดและหงายหลังลงไปในสระ! 

พวกเขาท่ีเหลอืสาวเท้าอย่างเร่งรีบเพ่ือไปให้ถึงสระว่ายน�า้ ก่อนจะพบร่าง 

ของฌานทีเ่ปียกโชกไปท้ังตวัก�าลงัปีนขึน้มานัง่ท่ีริมขอบสระ เสยีงหัวเราะอย่าง

ขบขันจากบรรดาผู้มาร่วมงานท�าให้เพ่ือนสนิทของชายหนุ่มถึงกับโกรธจัด  

ทิมที่มักวางตัวน่ิง ไม่พูดคุยกับใครเป็นคนตวัดสายตามองไปโดยรอบและ 

ท�าให้เสียงหัวเราะเยาะนั้นถึงกับเงียบลงในทันที 

"เกิดอะไรขึ้นวะ" เชนเป็นคนแรกที่ถามถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ 

รูมเมตของเขาระบายลมหายใจออกมาก่อนจะค่อยๆ อธิบายให้เพ่ือน 
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ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

"อ้ายหนี่อยากเปลี่ยนเพลงที่จะใช้แสดงวันนี้" ฌานว่าเสียงเรียบราวกับ

ไม่มีความโกรธใดๆ ทั้งที่ร่างของเขาก�าลังสั่นเพราะความหนาว "กูพยายาม 

คุยกับมันแล้ว แต่ก็อย่างที่มึงเห็นนั่นแหละ"

คนที่ถูกปาเงินใส่หน้าและถูกผลักจนตกลงไปในสระยักไหล่ ทอดถอน

หายใจราวกับจนปัญญาที่จะกอบกู้สถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

แน่นอนล่ะว่าพวกเขาเตรียมเพลงท่ีจะใช้แสดงบนเวทีตามลิสต์เพลงที่

เจ้าของงานต้องการ เสียเวลาซ้อมราวๆ หนึ่งอาทิตย์เพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาด 

แต่จู ่ๆ อ้ายหน่ีกลับเดินเข้ามาบอกพวกเขาโต้งๆ ว่าอยากจะเปลี่ยนเพลง

กะทันหัน ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้จริงๆ หรือว่าวงดนตรีมันต้องมีการซักซ้อมให้มันเข้าที่

ก่อนขึ้นแสดง ต่อให้มีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนก็ตาม 

"เหตุผลล่ะ เหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนเพลงกะทันหัน" 

ทิมที่เงียบอยู่นานถามด้วยความสงสัยขั้นสุด น�้าเสียงเริ่มแสดงออกถึง

ความไม่พอใจ 

ปกติแล้วทิมจะไม่พูดเยอะและไม่เรื่องมากในการท�างาน แต่ว่าการมา

แสดงดนตรีในงานเลี้ยงวันเกิดครั้งน้ีดูจะมีปัญหายิบย่อยที่เริ่มเกินค�าว่าพอดี 

ทั้งการแต่งตัว ท้ังเครื่องดนตรีท่ีใช้ ท้ังค�าพูดอวยต่างๆ ที่บรรจงแต่งขึ้นมา 

เพ่ือสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง เรียกได้ว่าสี่หนุ่มท่ีฮอตที่สุดต้องยอมลง

และใช้ความอดทนกับความเอาแต่ใจ เร่ืองมากของอ้ายหน่ีเพียงเพราะเงิน 

ไม่กี่หมื่นบาท 

ฌานทีน่ัง่นิง่ไปนานส่ายหน้าราวกับจะมองข้ามเร่ืองเหตผุลของเจ้าของ

งาน ใบหน้าท่ีเครียดเขม็งแปรเปลี่ยนเป็นรอยย้ิมตอนท่ีหันไปหาเพ่ือนๆ  

ทั้งสามที่นั่งอยู่ล้อมรอบแล้วเอ่ยออกมาด้วยโทนเสียงที่สดใสเป็นปกติ

"ช่างหัวเหตุผลมันเถอะ มีเวลาอีกครึ่งชั่วโมง เราน่าจะเตรียมตัวกันทัน"

นอกจากเจ้าตวัจะไม่ยอมอธิบายเหตผุลใดๆ แล้ว ฌานยังท�าเหมอืนกับ

ว่าเรื่องท่ีเขาโดนดูถูกพร้อมทั้งถูกผลักตกลงไปในสระราวกับเป็นตัวตลกน้ัน

ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร 

เจตน์ถอนหายใจออกมาแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับการยอมโอนอ่อน 
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ของฌาน ทิมเองทีไ่ม่ได้รบัค�าตอบจากเพ่ือนสนิทก็ปราศจากค�าพูดใดๆ เพราะ

สัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายอยากจะให้เรื่องทุกอย่างมันจบโดยไม่ติดใจเอาความใดๆ 

ทั้งนั้น 

ความปรารถนาทัง้หมดของฌานคงมแีค่การขอให้งานน้ีจบลงไปได้ด้วยดี  

ไม่ต้องมปัีญหาอืน่ๆ เพ่ิมเตมิให้กลายเป็นเรือ่งใหญ่ แต่ความปรารถนาของเชน

ที่ยืนเงียบฟังเรื่องที่เพื่อนพูดพร้อมกับเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น...

มันไม่มีค�าว่าจบลงด้วยดีแน่

"อ้าว ไอ้เชนหายไปไหนวะ" 

เสียงถามของฌานดังข้ึนหลังจากท่ีเขากลับมาจากการเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ท่ีเปียกชุ่มและไม่พบวี่แววของรูมเมตที่ควรจะนั่งประจ�าการอยู่ด้านหลังเวที 

เพื่อขึ้นไปเล่นโซโล่ตามที่เจ้าของงานวันเกิดต้องการ 

เจตน์กับทิมหันมองหน้ากันเล็กน้อยอย่างมีเลศนัย และคนท่ีรู้ดีที่สุดว่า

นิสัยท่ีแท้จริงของเพ่ือนนั้นเป็นยังไงก็เพ่ิงจะมารู้ตัวเดี๋ยวนี้เองว่าเรื่องที่เขา 

หวังจะให้มันจบ จะต้องบานปลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอน!!

ตูม!!!

สิน้เสยีงน�า้ทีแ่ตกกระจายเป็นวงกว้าง หนุม่ๆ ทัง้สามคนทีน่ัง่อยูต่รงเวที

ก็รบีหันไปมองด้านนอก พวกเขามองเหน็แผ่นหลงักว้างท่ีก�าลงัยืนกอดอกมอง

ร่างของอ้ายหนีถู่กถีบตกลงไปในสระ และไม่ต้องเดาให้ยากเลยว่าคนทีท่�าเรือ่ง

ทัง้หมดน้ันเป็นใคร ผมสกินเฮดอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเชนมนัเด่นมากซะจนใคร

เห็นก็จ�าได้ 

"รกั!!" เสยีงร้องอย่างต่ืนตกใจน่ันดังมาจากพ่ีชายของอ้ายหนี ่คณุพ่ีชาย

สาวเท้าเข้ามาใกล้ขอบสระแล้วเอื้อมมือไปดึงแขนน้องชายให้รีบขึ้นมา 

จากสระภายใต้สายตาและเสยีงหัวเราะเยาะจากคนในงานทีท่�าเหมือนกบัเขา

เป็นตัวตลก 

"มงึ!!!" อ้ายหนีกั่ดฟันกรอด ชีน้ิว้ใส่เชนตอนท่ีปีนขึน้มาจากสระได้ส�าเรจ็ 

คนตัวสูงท่ียกโทรศัพท์มือถือข้ึนมาบันทึกภาพท้ังหมดไว้ก�าลังแสยะย้ิม 

คดิว่าแผนการท่ีตวัเองแกล้งสวมหน้ากากเป็นคนดเีข้าหาอกีฝ่ายและหลอกล่อ
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ให้คนหน้าโง่เดินมาริมสระว่ายน�้าได้นั้นมันช่างง่ายดาย ไม่ต้องเปลืองแรง 

ในการแก้แค้นเอาคืนแทนเพื่อนรักเลยสักนิด 

เจตน์ ทิม และฌานท่ีว่ิงพุ่งตัวมาจากด้านหลังมองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ด้วยความรู้สึกต่างกัน คนตัวเตี้ยสุดในกลุ่มก�าลังระเบิดหัวเราะกับสภาพของ

อ้ายหนี่ที่ดูไม่ได้ ทิมก�าลังท�าสีหน้าสมเพชเวทนา ส่วนฌานนั้นก�าลังท�าสีหน้า

วุ่นวายใจและรู้สึกผิดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น 

ไม่มใีครคาดคิดว่าเชนจะถอดหน้ากากเสรมิใยเหลก็ วางเหตผุลท้ังหมด

ทิ้งไปแล้วจัดการถีบนายจ้างลงสระว่ายน�้าแบบนี้ แต่ก็นะ...ขึ้นชื่อว่าเชน  

มันต้องมีเหตุผลที่ท�าให้เขาเลือกจะกระท�าการใดๆ อยู่แล้ว 

"มึงไม่น่าท�าเรื่องเลย!" ฌานที่ร ้อนรนเข้าไปหวังจะช่วยไกล่เกลี่ย

สถานการณ์มองค้อนเพ่ือนที่ท�าหน้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร เชนจัดการยกมือ 

ขึ้นมาดึงคอเสื้อของเพ่ือนจนเซไปด้านหลังเพ่ือกันไม่ให้รูมเมตของตนเข้ามา 

สอดเรื่องนี้อีก 

สิง่ทีเ่ขาท�าลงไปมนัสาสมแล้วกับทกุค�าพูดท่ีหลดุออกมาจากปากอ้ายหน่ี  

แค่เชนย่ืนเหล้าท่ีผสมไปด้วยน�้าลายของเขาใส่ปากอ้ายหน่ี ทุกความจริงและ

ทศันคติดถููกเหยียดหยามคนอืน่ก็พรัง่พรอูอกมาไม่หยุด ชายหนุ่มเข้าใจเหตผุล

แล้วว่าท�าไมเจตน์ถึงได้ไม่ชอบหน้าเจ้าของงานวันเกิดขนาดนี ้และเขากเ็ข้าใจ

แล้วด้วยว่าท�าไมตัวเองถึงได้เริ่มเกลียดชังคนตรงหน้า 

'ก็แค่เอาเงินไม่ก่ีหมื่นบาทมาล่อ พวกมันก็ไล่งับกันเหมือนกับหมา  

ไหนใครว่าซื้อตัวสี่จตุรเทพมาเล่นในงานมันยากนักไงวะ ก็แค่เอาเงินฟาดหัว 

โดยเฉพาะไอ้ฌาน...อยากให้มันเป็นหมาคอยตามเลียตูด ก็แค่เอาเงินมาล่อ 

เท่านั้นเอง'

เพียงเสีย้ววินาทีท่ีเชนได้ยินค�าพูดเหล่านัน้หลดุออกมาจากปากของอ้ายหนี่  

ก็ไม่มคีวามลงัเลใดๆ เหลอือกีแล้วท่ีเขาจะจดัการล้างแค้นถีบอกีฝ่ายลงน�า้และ

ท�าให้มันกลายเป็นตัวตลกต่อหน้าทุกคน!

อ้ายหน่ีลุกข้ึนมายืนได้แบบโซเซ สาวเท้าเข้ามาเผชิญหน้ากับสี่หนุ่ม  

นิว้ชีเ้รยีวยาวถูกยกข้ึนมาอย่างเอาเรือ่ง แต่เป้าหมายท่ีเขาชีห้น้ากลบัเป็นหนุม่

ลูกครึ่งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแผนการนี้ทั้งนั้น 
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"ไอ้เด็กก�าพร้า! ไอ้เด็กเหลือขอ!! ไอ้ไม่มีพ่อไม่มีแม่!!! มึงแค้นใช่มั้ย 

ที่กูท�าให้มึงขายหน้า มึงเลยให้เพ่ือนมาเอาคืนกู ท�าให้กูขายขี้หน้าเหมือนมึง  

มึงต้องชดใช้!!!"

สติของเชนขาดผึง เหตุผลและการควบคุมอารมณ์ทั้งหมดดูมลาย 

หายไปสิ้น

ผัวะ!!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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