
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre P H O T O (X) ����������������.indd   1 7/12/2561 BE   14:57



P H O T O (X)  ความลับในภาพถ่าย
Kinsang เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2301-3

ภาพปก Toi

จัดพิมพ์โดย 

 สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย (ในเครือบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำากัด)

 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801

 อีเมล everybook2015@gmail.com

 เว็บไซต์ www.facebook.com/everyyyyy

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด

 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม

 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3

 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  259  บาท

Pre P H O T O (X) ����������������.indd   2 7/12/2561 BE   14:57



คำ�นำ�

ยิ่งพยายามปกปิดอาจจะยิ่งเป็นการเปิดเผย

ดเูหมอืน 'เพ้นท์' กำาลงัเผชญิหน้ากับเรือ่งทำานองน้ีอยู่ เมือ่รูว่้าโฟโต้บุก๊ภาพหววิ

ที่อยู่บนโต๊ะข้างเตียงเป็นของเพ่ือนร่วมห้องจอมกวนประสาทอย่าง 'ทัพ' เพ้นท ์

ก็แทบจะสติแตกทันที เพราะนายแบบ Nude Art ในหนังสือรวมภาพน้ันคือ 

ตัวเพ้นท์เอง...ความหวาดระแวงและความพยายามท่ีจะเก็บซ่อนความลับว่า 

ตนคือนายแบบคนน้ันกลับกลายเป็นการแสดงพิรุธมัดตัวเพ้นท์ไว้เสียน่ี จากเดิม 

ทีท่พัก็แอบระแคะระคายอยู่แล้วเพราะนายแบบตัวผอมบางในภาพช่างคล้ายคลึงกบั

รูปร่างรูมเมตของเขาเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นต้นคอขาว ขาเรียวยาว หุ่นสะโอดสะอง 

ทั้งหมดนั้นไม่ต่างอะไรกับร่างกายของเพ้นท์ที่เขาคุ้นเคย (?) เลยสักนิด และยิ่งเพ้นท์

พยายามปกปิด ก็ย่ิงเป็นการเปิดเผยให้ทพัได้รูค้วามลบัท่ีซ่อนไว้มานาน เกมแมวยักษ์

ไล่จับหนูตัวน้อยจึงเร่ิมข้ึน เพ้นท์จะรอดพ้นการจับกุมของทัพไปได้หรือไม่ รีบตามไป

สอดส่องในห้องนอนของพวกเขากันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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Photo (1)
      

"โอเค สวย"

สิ้นเสียงร่างผอมบางที่มีเพียงอันเดอร์แวร์ตัวเดียวอยู่บนร่างกายก็คว้า

เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวโคร่งที่วางอยู่บนเตียงมาคลุมตัว ก่อนเดินไปหาเพ่ือนสนิท 

ที่ควบต�าแหน่งตากล้องประจ�าตัว เพ่ือตรวจสอบว่างานของวันน้ีสวยจริง 

อย่างที่เพื่อนว่าหรือเปล่า

"เดีย๋วกูแต่งรปูเสรจ็จะส่งให้มงึเลอืกอกีที" เอฟบอก เขาเปิดรปูท่ีเพ่ิงถ่าย

ให้เพ้นท์ดู แต่ละรูปสวยและน่าดึงดูด ไม่ท�าให้ผิดหวังเหมือนเคย

"มึงว่ากูผอมไปมั้ยวะ"

"ไม่นะ หุ่นแบบนี้ก�าลังดี ไม่ผอมไป ดูนุ่มนิ่มน่าสัมผัส"

"มึงน่ากลัวขึ้นทุกวันเลยนะเอฟ"

"อย่างมงึน่ีกูเห็นบ่อยจนเบือ่แล้ว รอถอดหมดเมือ่ไรคงต่ืนตาตืน่ใจกว่านี"้

"ไอ้เอฟ"

"ก็ล้อเล่นมั้ยเล่า ไปใส่เสื้อผ้าไป เดี๋ยวกูออกไปส่ง"

เพ้นท์มองค้อนใส่เพ่ือนสนิทตัวเองหนึ่งที ก ่อนเดินหลบไปหยิบ 

ชุดนักศึกษาที่ถอดกองอยู่มุมห้องมาใส่ลวกๆ เสร็จแล้วก็สะพายกระเป๋า 

เดินตามเอฟออกจากห้อง 

ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่หอของเอฟ มันคือสถานที่ท�างานแบบส่วนตัว 'งาน' 

ที่มีจุดเริ่มต้นจากการแกล้งเล่นกันสนุกๆ จนเลยเถิด กลายเป็นส่ิงท่ีพวกเขา 
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ได้รับค่าตอบแทนเป็นเม็ดเงินที่มากพอให้เป็นค่าขนมได้หลายเดือน เพราะ 

ถ้าหากวันนัน้เอฟไม่แอบถ่ายรปูเพ้นท์ตอนหลบัแล้วไปเปิดแอก็เคาต์ทวิตเตอร์

ส�าหรับลงรูปเรื่องก็คงไม่เกิด และเรื่องมันจะไม่บานปลายขนาดน้ีถ้ารูปท่ีลง

เป็นรูปคนหลับธรรมดา ไม่ใช่รูปเปลือยท่อนบนเผยรูปร่างกับผิวขาวน่ามอง 

ของเพื่อนสนิทตัวเอง

"เออมึง คุณวิชัยบอกว่าจัดส่งโฟโต้บุ๊กหมดแล้วนะ ถ้าพวกเราสนใจ 

เขาจะท�าเล่มสองต่อ"

"กว่าจะได้เล่มหน่ึงเราถ่ายเล่นกันเกือบปีเลยนะ ถ้าจะท�าเล่มสอง 

คงอีกนานกว่ารูปจะเยอะพอให้ออกเล่มได้"

จากการถ่ายรูปเพ่ือนตอนโป๊แบบเล่นๆ สะสมนานวันเข้า มีคนชื่นชม

เยอะข้ึน คนที่สนใจอยากเก็บภาพเหล่านั้นไว้ก็มากขึ้นตาม จนกระท่ัง 

มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาย่ืนข้อเสนอจะจัดท�าโฟโต้บุ๊กให้ซึ่งพวกเขาก็ตอบตกลง 

เมื่อเห็นว่าข้อเสนอน่าสนใจ และทุกอย่างก็ออกมาเรียบร้อยดี แถมได้เงิน 

ค่าขนมอีกหลายบาท

"ไม่มึง คุณวิชัยบอกว่าถ้าสนใจจะมีทีมงานให้ ถ่ายเป็นจริงเป็นจังเลย"

"แบบนั้นก็ไม่ได้ดิวะ"

"ว่าแล้วมึงต้องพูดแบบนี้"

"ถ้ามีคนเข้ามาเพิ่มก็รู้กันหมดดิว่ากูเป็นใคร"

"ก็นะ" เอฟไหวไหล่ ทุกรูปท่ีถ่ายไม่เห็นหน้าเพ่ือนสนิทสักรูป เขา 

ถ่ายให้เห็นแค่หุ่น รูปแรกที่ลงเพ่ือแกล้งก็เห็นแค่ช่วงเอวเลยไม่ได้ทะเลาะกัน

จนบานปลาย คุยกันไปง้อกันมากลับกลายเป็นเรื่องสนุกกันเสียอย่างนั้น

"กูไม่เอานะถ้ามีทีมงาน"

"เพราะงี้ไงกูเลยปฏิเสธคุณวิชัยไปแล้ว"

"ถ้ามึงถ่ายคนเดียวอ่ะโอเค กูไม่อยากแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นอ่ะ"

"เออ ก็นั่นแหละ คุณวิชัยเลยเสนอว่าง้ันให้พวกเราเร่งงานหน่อย  

ถ่ายเก็บไว้เยอะๆ เขาอยากออกเล่มสองภายในปีน้ีถ้าเราโอเค แล้วก็อกีอย่าง..." 

เอฟเว้นจังหวะแล้วกดยิ้ม ท�าเอาคนฟังชักเริ่มระแวง
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"อะไรวะ ขอดีๆ"

"คุณวิชัยอยากได้ธีมคู่รัก เขาอยากได้นายแบบอีกคนมาถ่ายคู่กับมึง"

"ก็บ้าแล้ว"

"ว่าแล้วมึงต้องพูดแบบนี้" เอฟพูดประโยคนี้เป็นรอบที่สอง 

"ถ่ายแค่กูคนเดียวก็พอ ถ้าเขาไม่โอเคก็ปฏิเสธไปเถอะ"

"กูปฏิเสธแล้ว แต่เขาบอกให้ลองคิดดู ให้หานายแบบเองก็ได้ เพราะ 

มันจะเจาะตลาดได้กว้างกว่า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู ้หญิง เขาว่ามางั้น  

มึงก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกัน ถ้ามีใครที่มึงคิดว่าจะถ่ายคู่ด้วยได้กูว่ามันก็ดีนะ 

เงินมารออยู่ตรงหน้าแล้วนะมึง"

เพ้นท์ถอนหายใจเบาๆ พูดมาแบบนี้แสดงว่าเพ่ือนเขาเห็นด้วยกับ 

คุณวิชัยไปเกินคร่ึงแล้วแน่ๆ ความจริงเขาเองก็คิดว่าน่าสนใจ แต่เพราะ 

บอกกับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่มีทางให้คนอื่นรู ้เรื่องงานนี้เด็ดขาด ต่อให้ 

นายแบบอีกคนเป็นคนท่ีไม่รู้จักก็ตาม อีกอย่างเขาจะถอดเสื้อผ้าถ่ายธีมคู่รัก

กับคนไม่รูจ้กัได้งัน้เหรอ บอกเลยว่ายาก เพราะงานนีพ้วกเขาท�ากันเล่นๆ ตัง้แต่

ต้น เขาไม่ใช่มืออาชีพ และไม่คิดจะเป็นมืออาชีพในด้านนี้ด้วย

"มึง กูพอจะคิดออกแล้วว่านายแบบอีกคนเอาใครดี" จู่ๆ เอฟก็โพล่ง 

ขึ้นมา

"ใคร"

"เมตมึงไง"

"เลิกคิดไปได้เลย"

"ไม่ลองชวนดูก่อนวะ เผื่อมันเอาด้วย หุ่นไอ้ทัพแม่งโคตรดีอ่ะ"

"ถ้าเอาไอ้ทัพก็เอามึงดีกว่า แต่มึงไม่ควรอ้วนลงพุงแบบนี้เลย"

"ไอ้สัด ด่ากู แค่อ้วนลงพุงมันฟิตได้เว้ย แต่ถ้ากูไปเป็นนายแบบ ใครจะ

เป็นตากล้องให้มึง"

"เพราะงั้นถ่ายกูคนเดียวพอไง จบ"

"แล้วแต่มึงแล้วกัน" สุดท้ายเอฟก็ยอมแพ้เพราะขี้เกียจเถียง

พวกเขาเดินมาถึงหน้าปากซอยพอดี ท่ีเดินออกมาส่งเพราะเอฟต้ังใจ 
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จะออกมาหาอะไรกินอยู่แล้ว ส่วนหอเพ้นท์นั้นเดินไปอีกป้ายรถเมล์เดียวก็ถึง 

มันคงไม่เสียเวลามากถ้าเอฟจะชวนเพื่อนกินข้าวด้วยกันก่อนกลับ

"กูว่าจะกินตามสั่งร้านป้าเหลียง ไปกินด้วยกันมั้ย"

"ไม่อ่ะ กูต้องกลับไปกินพร้อมไอ้ทัพ มันรออยู่ แต่เด๋ียวไปซื้อท่ี 

ร้านป้าเหลียงกับมึงนั่นแหละ"

"เค" ว่าแล้วเอฟก็วาดแขนกอดคอเพ่ือนให้เดินไปด้วยกัน ก่อนจะ 

โดนเพ้นท์ผลักออกอย่างไม่ไยดี

เอฟหัวเราะครื้น ยังไม่ลดละความพยายามเข้าไปเกาะแกะให้เพ้นท์ 

ท�าหน้าเหวี่ยงใส่ และยังย�้าอีกครั้งถึงเรื่องที่เพิ่งคุยกันไปเมื่อครู่นี้

"ยังไงมึงลองคิดดูอีกทีนะ ถ้าชวนไอ้ทัพได้จะดีมาก"

เพ้นท์เหล่ตามองโดยไม่ตอบ เพราะไม่ว่าเอฟจะบอกให้เขาคดิดอูกีก่ีครัง้

ค�าตอบก็ยังเหมือนเดิม

อย่างรูมเมตเขาน่ะ ไม่มีทางเอามาร่วมงานด้วยเด็ดขาด

ทันทีท่ีเป ิดประตู กลิ่นบุหรี่ ก็ลอยมาเตะจมูกจนต้องยู ่หน้าด้วย 

ความไม่ชอบใจ เพ้นท์ขมวดคิ้วเดินเข้าไปในห้อง วางของกินทั้งหลายแหล่ 

ที่ซื้อมาไว้บนชั้นวางข้างหน้าต่างก่อนบ่นคนท่ีน่ังเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียง 

อย่างอดไม่ได้

"บอกแล้วไง อย่าสูบบุหรี่ในห้อง"

"กลิ่นมันยังอยู่อีกเหรอ"

"วันหลังไปสูบที่ระเบียง" คนข้ีบ่นพูดโดยไม่หันกลับไปมอง ยังคงต้ังใจ

กับการเทกับข้าวใส่จานเพราะรูว่้ายังไงก็ต้องโดนอกีฝ่ายท�าหน้ากวนประสาทใส่

"แค่นี้บ่น"

"ไม่อยากให้บ่นก็อย่าท�า"

"กูชอบตอนมึงบ่นนะ"

"แต่กูไม่ชอบ"

"แน่ใจ" เสียงกระซิบดังข้ึนข้างหูจนเพ้นท์สะดุ้ง เผลอหันไปหาอีกฝ่าย 
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ทั้งตัวด้วยความตกใจ ทั้งที่รู้ว่าโดนแกล้งแต่ก็ยังตกหลุมพรางง่ายๆ ตลอด

เพ้นท์ถูกขังไว้ด้วยสองแขนที่ดูแข็งแรงกว่าเขาซึ่งเท้าอยู่กับชั้นวางของ 

เขาไม่คิดที่จะหนีหรือดิ้นรนเพราะท�าไปก็ไร้ประโยชน์ ย่ิงเล่นตามเกมอีกคน 

ก็จะยิ่งได้ใจเสียเปล่าๆ

"มึงตกใจง่ายว่ะ"

"รู้ก็ยังจะแกล้ง"

"แต่โคตรไร้อารมณ์"

"งั้นมึงควรหยุดท�าแบบนี้"

"ไม่หยุด" ไม่พูดเปล่ายังย่ืนหน้าเข้ามาใกล้ เพ้นท์จ้องตากลับโดย 

ไม่หลบหน้าทั้งท่ีใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ เขาพยายามข่มใจไว้ พยายาม 

ท�าตัวให้ไร้ความรู้สึกที่สุด แม้รู้ว่าอีกคนก�าลังคิดจะท�าอะไรอยู่ก็ตาม

"ทัพ"

"ครับ"

อกีเพียงแค่เสีย้วเดยีวของระยะห่างรมิฝีปากของเขาท้ังสองจะสมัผสักัน 

เพ้นท์หยุดการกระท�าบ้าๆ ของรูมเมตตัวเองไว้โดยการเรียกชื่อก่อนผลักอก

เบาๆ ทัพก็ยอมถอยออกเพื่อเว้นระยะห่าง แต่ยังไม่ยอมปล่อยให้คนที่โดนขัง

อยู่เป็นอิสระง่ายๆ

"จะแดกมั้ยข้าว"

"แดก แต่อยากแดกมึงก่อน"

"กวนตีน ไปห่างๆ เลยไป" ค�าไล่ง่ายๆ กับสีหน้าและน�้าเสียงไร้อารมณ์

มักใช้ได้ผลเสมอ ทัพยอมคลายกรงขังออก แต่ก็ไม่วายท�าให้เพ้นท์ต้องรู้สึก

หงุดหงิดใจ เมื่อปลายจมูกโฉบเข้ามาสัมผัสแก้มเขาโดยไม่ทันตั้งตัว

"โทษฐานที่บ่นกู"

"มึงนี่นะ" อยากจะด่ามากกว่านี้แต่นึกค�าไม่ทัน

ทัพย้ิมกว้างก่อนเดินกลับไปน่ังบนเตียงอย่างอารมณ์ดี ปล่อยให้คน 

โดนขโมยหอมแก้มหงุดหงิดกับตัวเองคนเดียว จะมีสักครั้งไหมที่เพ้นท์จะ

ปกป้องตัวเองทัน
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ค�าตอบคือไม่มีสักครั้งเลย

เอฟส่งรูปที่ถ่ายเมื่อสองวันก่อนมาให้หลังจากแต่งภาพเสร็จเรียบร้อย 

โชคดีท่ีตอนน้ีเพ้นท์อยู่ห้องคนเดียวเพราะทัพยังไม่กลับเลยมีเวลาได้นั่งเลือก

รูปแบบสบายๆ ไม่ต้องคอยระแวงว่ารูมเมตจอมกวนประสาทจะมาเห็น

รูปเซ็ตนี้พวกเขาถ่ายในคอนเซ็ปต์ตื่นนอน แต่เหมือนจะออกแนว 

อยากนอนไม่ได้นอนมากกว่า มีเสื้อเชิ้ตตัวโคร่งกับกางเกงในแบบบ็อกเซอร์

บรีฟเป็นเครื่องแต่งกาย ถ่ายไปถ่ายมาจนสุดท้ายเหลือแค่กางเกงในตัวเดียว 

และกลายเป็นรูปสุดยั่วสวาทเซ็ตนี้

ความจริงแล้วเพ้นท์ไม่ค่อยชอบดูงานตัวเองนัก ดูไปก็ร้องถามในใจว่า

ไอ้หมอน่ีมันเป็นใครถึงได้กล้าแก้ผ้าถ่ายรูปแบบน้ี เคยถึงขั้นเสนอให้เอฟ 

เลือกรูปเองโดยไม่ต้องส่งมาให้ดูแต่โดนคัดค้าน เขาเลยต้องมาน่ังหน้า 

ร้อนวูบวาบอยู่หน้าโน้ตบุ๊ก เปิดรูปตัวเองดูทีละรูปและช่วยกันเลือกว่าจะ 

ลงรูปไหนให้ผู้ติดตามหลักแสนดูดี

เพ้นท์น่ังเท้าคางเลื่อนดูไปทีละรูปช้าๆ ดูแรกๆ ก็อาจจะเขิน แต่ 

พอดูไปเรื่อยๆ ริมฝีปากกลับแต้มรอยย้ิมมีความสุข เขารู้แล้วว่าท�าไมคนถึง

ชอบดรูปูพวกนี ้ค�าตอบคอืเพราะมนัสวย สวยมากๆ อย่างกับภาพวาด คนอะไร

ขาวก็ขาว หุ่นก็ดี แม้ไม่มีกล้ามเน้ือเท่ๆ แต่ก็น่าดึงดูดไปอีกแบบ แถมผิวก็ดู 

นุม่น่ิมน่าฟัด แม้ไม่อยากจะชมก็ต้องชม หรอืบางทีทีเ่ขาเขินอาจจะเป็นเพราะ

ความดูดีของคนในรูปที่เหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลยก็เป็นได้

FFF : เลือกได้ยัง

ไลน์จากเอฟเด้งข้ึนมาหลังจากส่งรูปมาให้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง แล้วรูป 

เกือบร้อยต้องเลือกให้เหลือแค่ไม่กี่รูป ไม่รู้จะรีบเร่งกันไปไหน

Paint : กูยังดูไม่ครบเลย
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FFF : ช้าว่ะ

Paint : สัด รูปเกือบร้อย ถ้ารอไม่ได้มึงก็เลือกเองไป

FFF : แค่นี้ด่า กูนึกว่าไอ้ทัพอยู่ มึงกลัวเลยไม่ได้เปิดดู

Paint : มันออกไปข้างนอก

FFF : เออดี ถ้าเลือกเสร็จคืนนี้เดี๋ยวกูโพสต์เลย

Paint : เค

เอฟไม่ได้ทักมากวนต่อเพราะรู้ว่าเพ้นท์ใช้เวลาเลือกรูปค่อนข้างนาน 

อย่างต�่าก็หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป

การเลือกรูปของเพ้นท์คือดูรอบแรกแล้วเลือกรูปท่ีถูกใจแวบแรกเอาไว้ 

จากน้ันค่อยมาคดัรอบสองอกีทแีล้วส่งให้เอฟเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอารปูไหนลง  

ส่วนรปูท่ีเหลอืก็เก็บเอาไว้ส�าหรบัอนาคตเผือ่ได้ท�าหนงัสอืรวมภาพ หาก�าไรคนื

เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งคงมีเล่มสองแน่ๆ เพราะยอดขายเล่มแรกถือว่าดีในระดับหนึ่ง

หลงัจากใช้เวลาอยู่นานเพ้นท์ก็ได้รปูท่ีถูกใจส่งกลบัไปให้เอฟ เป็นอนัเสรจ็ 

ภารกจิของวันนีโ้ดยไม่ต้องลุน้ให้เหนือ่ย และต้องขอบคณุรมูเมตจอมกวนประสาท 

ที่วันน้ีกลับดึกเป็นพิเศษ ไม่อย่างนั้นเขาไม่มีทางเลือกรูปเสร็จภายในคืนน้ี

แน่นอน

การสงัสรรค์คอือกีหน่ึงกิจวตัรของทพัท่ีภายในหน่ึงสัปดาห์ต้องมอีย่างน้อย 

หน่ึงวันท่ีได้ออกเท่ียว ค�าว่าเทีย่วในทีน้ี่ไม่ได้หมายถึงการเข้าผบั เสพอบายมขุ 

แล้วหิ้วใครสักคนกลับไปนอนด้วย ทัพกับกลุ่มเพ่ือนเพียงแค่ไปท่ีร้านโปรด  

นั่งฟังเพลง กินเหล้า ดูบอล เสพบรรยากาศสบายๆ หนักหน่อยก็แค่เมาหัวทิ่ม

กลับหอไม่ไหวเท่านั้นเอง

"มึงดู ไอทีมันถ่ายรูปส่งให้แฟนอีกละ" จิว เพื่อนผู้ที่หน้าตาออกไปทาง

ญ่ีปุ่นท้ังท่ีไม่มีเชื้อชาติอ่ืนปะปนในสายเลือด สะกิดให้ทัพดูเพ่ือนผู้รักเดียว 

ใจเดียวที่ก�าลังถ่ายรูปตัวเองส่งไปให้แฟนดู

"ก็ปกติของมันมั้ยวะ"
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"กูหมั่นไส้"

"ก็รีบๆ หาเมีย"

"หาง่ายเหมือนขยะที่คนทิ้งตามข้างทางก็ดีดิ"

"สดั เปรยีบเทียบซะ ถ้ามงึจะหาคงไม่ยากหรอกมัง้" ทพัว่า เพ่ือนเขาคนนี ้

หน้าตาใช่ว่าจะแย่ ฐานะก็ดี นิสัยก็พอไหว ติดตรงที่ว่ามันปากเสียและขี้เบื่อ

ไปหน่อย วันนี้บอกอยากมีแฟน เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็บอกว่าไม่อยากมี

"นินทาอะไรกู" คนที่เพิ่งส่งรูปเซลฟี่ให้แฟนเสร็จถามสวนขึ้นมากลางวง 

จิวที่ออกตัวว่าอิจฉาจึงเป็นฝ่ายตอบกลับไป

"นินทาคนหวานแหววกับแฟน"

"อิจฉาก็บอก"

"เออ อิจฉา แต่ให้มีแฟนแบบแฟนมึงกูก็ไม่เอาอ่ะ"

"ไอ้จวิ พูดให้มนัดีๆ  นะมงึ" ไอทถืีอว่าด่าเขาด่าได้ แต่อย่าลามไปด่าแฟน 

ใครพูดจาไม่มเีหตผุลใส่ทีร่กัเขาพร้อมทีจ่ะมเีรือ่งด้วยเสมอ โดยเฉพาะไอ้เพ่ือน

ปากเสีย

"ก็แฟนมึงโคตรเก็บตัว ไม่ชอบเที่ยว ไม่ชอบพบผู้คน ไม่ชอบถ่ายรูป  

กูว่า..."

"จิว มึงพอ หยุดพูดก่อนจะโดนเตะปาก" ฟังแต่ละอย่างที่เพื่อนพูดแล้ว

ทัพต้องรีบห้าม ก่อนไอทีจะมีน�้าโหแล้วนึกอยากหยิบขวดเบียร์ฟาดหัวเพ่ือน

ให้หายปากเสีย

"ก็แซวเล่นๆ มั้ย"

"ถามไอทีด้วยว่ามันเล่นกับมึงมั้ย"

"กูไม่เล่น" ไอทีช่วยตอบให้โดยที่จิวไม่ต้องถาม

"จ้าๆ ไม่เล่นก็ไม่เล่น ว่าแต่มงึไอ้ทพั กูเห็นมงึถือหนังสอืสดี�าๆ ว่าจะถาม

ก็ลืมตลอด หนังสืออะไรวะ"

"เสือกตลอด" ทัพว่าสวนกลับไป แล้วก็นึกถึงหนังสือท่ีจิวมันถามซึ่ง 

ยังอยู่ในกระเป๋า อุตส่าห์แอบแล้วแท้ๆ ยังมีคนตาดีเห็นเข้าอีก

"เขาเรียกใส่ใจเพ่ือนฝูง แล้วสรุปมันหนังสืออะไรวะ กูต้องไปซื้อมั้ย  

Page P H O T O (X) ����������������.indd   12 11/12/2561 BE   16:02



13Kinsang

เผื่ออาจารย์สั่งให้ซื้อแล้วกูไม่รู้"

"ไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ต้องเสือกอีกครับเพ่ือน หนังสือกูอยากซื้อมาเอง  

ไม่เกี่ยวอะไรกับการเรียนการสอนทั้งสิ้น"

"น่าสงสยั มงึว่ามัย้ท"ี จวิพยายามหาพวก แต่พอหันไปมองไอที เพ่ือนคนน้ี 

กลบัไม่ได้สนใจพวกเขาเลยสกันดิ ก้มหน้าดมูอืถือทีห่ลกัๆ เหน็มอียู่สองแอพฯ 

ที่ชอบใช้

"ไม่ไลน์ก็ไอจี" ทัพว่า 

"รักเมียหลงเมียจริงๆ"

"มึงไม่มีก็อย่าไปแซะมัน"

"แต่เมียแม่งน่าหลงจริง"

"อันนี้ไม่เถียง"

"กูได้ยินนะ" ไอทีเงยหน้าขึ้นมา รีบกดล็อกหน้าจอแล้ววางคว�่าลง

"ท�าเป็นซ่อน กูติดตามอยู่ เห็นหมดนั่นแหละ"

คนมแีฟนไม่เถียงอะไรต่อ หยิบแก้วของตัวเองยกข้ึนด่ืมแล้วหันไปสบตา

กับทัพที่ยิ้มให้พอดี

ไอทีเป็นอีกคนที่ชอบถ่ายรูป ถ้าไม่ถ่ายตัวเองก็ถ่ายแฟน แถมยังมี 

อินสตาแกรมเอาไว้ลงรูปแฟนตัวเองโดยเฉพาะ แอ็กเคาต์รวมภาพถ่าย 

โทนสว่างรับพระอาทิตย์ยามเช้าช่วงเวลาต่ืนนอน เป็นภาพถ่ายท่ีชวนให้ 

คิดลึกว่าค�่าคืนที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นบนเตียงสีขาวท่ีดูสะอาดสะอ้าน  

กับภาพซูมส่วนใดส่วนหน่ึงของอวัยวะท่ีเปลือยเปล่าหรือไม่ก็ปิดนิดปิดหน่อย

ให้พอตื่นเต้น คนท่ัวไปอาจจะคิดว่าเป็นการเซ็ตฉาก แต่ส�าหรับเพ่ือนสนิท 

อย่างทัพกับจิวนั้นรู้ดีว่าเรื่องราวที่สื่อออกมาจากภาพถ่ายนั้นเกิดขึ้นจริง 
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Photo (2)
      

กว่าทพัจะกลบัมาถึงห้องก็เลยเทีย่งคนื เพ้นท์ยังนัง่ท�างานอยู่หน้าคอมฯ 

ไม่ได้มีท่าทีสนใจไยดีนัก ส่วนคนท่ีเพ่ิงกลับมาวางของแล้วก็หยิบหนังสือ 

ในกระเป๋าปีนขึ้นเตียง แต่กลับเป็นเตียงของเพ้นท์ไม่ใช่เตียงตัวเอง

"มึงไปนอนเตียงตัวเองได้มั้ย งานการไม่มีท�าหรือไงวะ" เพ้นท์ว่า 

อย่างอดไม่ได้ ถึงทัพจะไม่ได้ท�าเสียงดังรบกวนอะไรมากมาย แต่การท่ีมา 

นอนกลิ้งอยู่บนเตียงเขามันก็ท�าให้ไม่มีสมาธิอยู่ดี

"กูนอนอ่านหนังสือเงียบๆ เนี่ย กวนมึงตรงไหน"

"กวนเพราะมันเป็นเตียงกูไง" เพ้นท์ละสายตาจากงานหมุนเก้าอี้หันมา 

บอกอย่างไม่สบอารมณ์นัก

"เตียงมึงหอม"

"แต่มึงก�าลังจะท�าเตียงกูเหม็น"

"ตัวกูไม่ได้เหม็นขนาดนั้น"

"กลิ่นเหล้าหึ่ง บุหรี่อีก"

"กูกินไปนิดเดียว มีกลิ่นที่ไหน"

"เบื่อมึงว่ะ"

"อย่าบ่นดิ กูชอบกลิ่นผ้าปูมึง"

"มึงก็หัดซักผ้าปูบ้างสิวะ"

"ซักท�าไม เดี๋ยวกูก็มานอนกับมึงอยู่ดี"
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เพราะขี้เกียจเถียงเพ้นท์เลยถอนใจท�าหน้าไร้อารมณ์ใส่ จริงอย่างว่า 

ทีท่พัชอบมานอนเบยีดบนเตยีงเขา เลยตัง้ใจว่าจะเลกิบ่นเลกิถามแล้วกลบัไป

ตั้งสมาธิกับงานเหมือนเดิม แต่กลับสะดุดกับหนังสือที่รูมเมตถืออยู่เสียก่อน

"มึงอ่านอะไรอ่ะ"

"จริงๆ ไม่ได้อ่าน แค่ดู"

เพ้นท์พยายามเพ่งมองหนังสอืทีท่พัถือแบบหลบๆ ซ่อนๆ ตัง้ใจแกล้งไม่

ให้เขามองเห็น แต่เพราะหน้าปกมันดูคุ้นตาจนต้องลุกจากเก้าอี้เข้าไปมอง

ใกล้ๆ 

"ขอดูหน่อย"

"มาดูง่ายๆ ได้ไง"

"แค่หันหน้าปกมาก็ได้"

"แน่ะ อย่าบอกนะว่ามงึก็มเีล่มน้ีเหมอืนกัน" ทัพมองอย่างจบัผดิ พูดทัง้ที ่

ยังไม่ยอมให้ดูปกหนังสือแบบเต็มๆ 

เพ้นท์เอาแต่ยืนจ้องอยู่อย่างน้ัน หนังสือท่ีทัพถืออยู่ดูคุ้นตาคล้ายกับ 

เล่มที่เอฟเพ่ิงบอกว่าคุณวิชัยท�าการจัดส่งลูกค้าหมดแล้ว มันคือโฟโต้บุ๊ก 

ปกอาร์ตที่มีชื่อเพจ FxxanPxx อยู่ตรงกลาง ส่วนเน้ือหาด้านในน้ันเป็น 

ภาพวาบหวิวของผู้ชายตัวผอมบางท่ีไม่มีใครรู้ว่าเขาคนน้ันคือใคร ถ้าหาก

หนังสือที่อยู่กับทัพคือเล่มนั้นจริงๆ ล่ะก็...

"กูสั่งโฟโต้บุ๊กแล้วเพ่ิงได้ของเมื่อเช้าน้ี เด็ดนะมึง ถ้าสนใจมาน่ังตรงน้ี 

เดี๋ยวกูแบ่งให้ดู" ทัพโชว์โฟโต้บุ๊กให้เพ้นท์ดูพลางตบที่ว่างข้างๆ เรียกให้มานั่ง

ด้วยกัน แต่เพ้นท์กลับดึงโฟโต้บุ๊กออกไปจากมือเขาเสียอย่างนั้น

สองมอืจบัหนงัสอืปกอาร์ตสดี�าไว้แน่น จ้องมองตัวอกัษรสขีาวทีเ่ขยีนว่า 

FxxanPxx อย่างไม่อยากเชื่อสายตา ก่อนมันจะถูกเจ้าของแย่งคืนไป

"อยากดูก็บอกดีๆ ดิวะ ไม่ใช่มาแย่งจากมือ" ทัพว่าอย่างไม่จริงจังนัก  

เขามองเพ้นท์ที่หายใจแรงจนอกกระเพ่ือมก็นึกแปลกใจ ไม่รู้โกรธอะไรอีก 

หรือเปล่าถึงได้ท�าหน้าตาน่ากลัวแบบนี้

"มึง...ชอบอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ"
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"เออ ท�าไม มึงไม่ชอบเหรอ ดูท�าหน้าเข้า โกรธที่กูนอกใจหรือไง แค ่

โฟโต้บุ๊กเอง"

"นอกใจเหี้ยอะไรล่ะ"

"แล้วมึงเป็นอะไร"

"เปล่า"

"คิดว่ากูเชื่อ?" ทัพไม่มีทางเชื่อ อยู่ๆ คนไร้อารมณ์ก็ท�าหน้าเหมือน 

โกรธขึ้นมาทั้งที่เขายังไม่ได้ท�าอะไรเกินเลยแม้แต่น้อย แบบนี้มันผิดปกติ 

"ไม่มีอะไร มึงจะท�าอะไรก็ท�าไป กูจะออกไปข้างนอก" เพราะยังคิด 

หาทางเลี่ยงไม่ได้เพ้นท์เลยหันหลังหนี ตั้งใจจะออกไปตั้งหลักสักพักให้หาย 

กระวนกระวาย แน่นอนว่าทัพไม่มีทางให้หนีไปได้ง่ายๆ

"มึงไปไหนไม่ได้ท้ังน้ันเพ้นท์ ถ้ายังไม่บอกว่ามึงเป็นอะไร" ทัพคว้าไหล่

รูมเมตเอาไว้ เขาไม่ได้ดึงให้เพ้นท์หันกลับมา แต่จะไม่ปล่อยไปง่ายๆ แน ่

ถ้ายังไม่ได้ค�าตอบที่ฟังแล้วเข้าหู

"กูแค่รู้สึกไม่ดีนิดหน่อย มึงปล่อยกูเถอะ เดี๋ยวก็หาย"

"รู้สึกไม่ดียังไงวะ หรือไม่สบาย เมื่อกี้ยังดีๆ อยู่เลย" ไม่พูดเปล่ายังขยับ

เข้าไปประชิดตัว ทัพใช้มือทาบหน้าผากเพ้นท์จากด้านหลัง แขนอีกข้างก็ 

กอดเอวเอาไว้กันอีกฝ่ายหนี

"ทัพ ปล่อยกู"

"ตัวร้อนนิดๆ นะ"

เพ้นท์ถอนหายใจดงัพรดื เขาจะตวัร้อนก็ไม่แปลกเพราะก�าลงัเลอืดขึน้หน้า  

ทั้งตกใจ ทั้งอาย และโกรธ อารมณ์ตีกันมั่วซั่วไปหมด

"มึงโอเคจริงเหรอเพ้นท์"

"จะไม่โอเคก็เพราะมึงไม่ยอมปล่อยกูนี่แหละ"

ทพัยอมปล่อยมอืท่ีทาบหน้าผากออก เปลีย่นเป็นกอดด้วยสองแขนแล้ว

วางคางลงบนไหล่แทน เขาอยากลองแหย่คนไร้อารมณ์ท่ีอยู่ๆ ก็อารมณ์

แปรปรวนดูอีกสักนิด เผื่อจะโมโหจนหลุดด่าเขาและพูดถึงสาเหตุท่ีมีท่าที 

แปลกไปออกมา แต่ก็ไม่ เพ้นท์ยังคงนิ่งจนเขาต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้เอง
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"โอเค อารมณ์ดีเมื่อไรบอกกูด้วยแล้วกัน" ทัพคลายอ้อมแขนออก  

ปล่อยรูมเมตเดินออกจากห้องไปเงียบๆ โดยที่สายตายังคงจับจ้องด้านหลัง 

ของเพ้นท์จนกระทั่งประตูปิดลง 

ทัพยกมือข้ึนลูบต้นคอด้านขวาของตัวเอง มันคือจุดเดียวกับท่ีเขา 

ชอบมองเพ้นท์บ่อยๆ เพราะมีสัญลักษณ์ที่ชวนให้สะดุดตา จุดสีด�าสอง 

จุดที่ตัดกับผิวขาวๆ มันคลับคล้ายคลับคลากับนายแบบในโฟโต้บุ๊กท่ีเขา 

เพิ่งซื้อมาจนท�าให้มีความคิดแปลกๆ โผล่เข้ามาในหัว

ข้ีแมลงวันสองเม็ดบนต้นคอข้างขวา ไหนจะทรวดทรงองค์เอวท่ีดู 

ผอมบางเหมือนกันอีก

หวังว่ามันจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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