
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre Status ��������� ����������� 1.indd   1 29/1/2562 BE   13:30



	 Status	คำ�เรียกห�	สถ�นะของเร�	1
	 Pillow_Mark	เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2394-5

ภาพปก U_Rei_3

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

ราคาชุดละ  569  บาท (2 เล่มจบ)

Pre Status ��������� ����������� 1.indd   2 31/1/2562 BE   09:22



คำ�นำ�

ไม่ว่าใครก็คงมีความหลัง ความทรงจำาที่ยากจะลืมกันทั้งนั้นใช่ไหมคะ

ถ้าเป็นความทรงจำาท่ีด ีก็ย่อมทำาให้เรามคีวามสขุและรูส้กึอิม่เอมทุกครัง้ท่ีนกึถึง

แต่ถ้าเป็นความทรงจำาทีไ่ม่ค่อยด ีเราเองก็คงอยากจะลืม หรอืไม่กอ็ยากจะย้อน

กลับไปแก้ไขมัน

และความหลงัเหล่านัน้ก็ทำาให้ทกุๆ คนเตบิโตขึน้ เรยีนรูท้ีจ่ะทำาให้วันพรุง่นีด้ขีึน้

กว่าวันที่แล้วมา

สำาหรบัใครทีเ่คยประทับใจจาก 'Warm Eyes ดวงตาของเธอ' ของ Pillow_mark 

มาแล้ว

เราเชื่อว่าคุณคงจะรัก 'Status คำาเรียกหา สถานะระหว่างเรา' เล่มนี้เช่นกัน

ขอให้หนังสือเล่มนี้ได้ฝากแนวคิดดีๆ ไว้ในใจผู้อ่านทุกท่าน

เพ่ือเราจะได้ทำาวันพรุง่น้ีให้ดกีว่าวนัทีแ่ล้วมา เช่นเดียวกับเรือ่งราวในหน้ากระดาษ 

ถัดไปค่ะ

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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5Pillow_Mark

รุ่นพี่หุ่นถังน�้ำคนนั้น

บทน�ำ

"ยินดีด้วยนะคะพี่ๆ ยินดีด้วยค่ำ"

ปำกก็พูดประโยคเฟกๆ ออกไป ส่วนมือก็หยิบขนมง่อยๆ ส่งให้ เอ้ำ!  

เดินขยับแถวกันเข้ำมำเร็วๆ หน่อยสิ 

ฝืนยิ้มจนเมื่อยปำกจะแย่แล้ว 

ฉนัแอบหนัหลงัไปกลอกตำกับตวัเองอย่ำงเซง็ๆ ขณะหยบิขนมในตะกร้ำ

แจกให้กับพวกรุ่นพี่ ม.หก ซึ่งจะส�ำเร็จกำรศึกษำในวันนี้

ฉันกับเพ่ือนๆ ทุกคนอยู่ในงำนพิธีปัจฉิมนิเทศของโรงเรียน ซึ่งตอนน้ี 

พิธีก็ใกล้จบแล้วล่ะ เรำอยู่ในช่วงท่ีจะให้ตวัแทนน้องๆ ท้ังมธัยมต้นและมธัยมปลำย 

น�ำขนมหรอืของทีร่ะลกึทีแ่ต่ละห้องจดัท�ำขึน้มำ น�ำมำแจกจ่ำยให้กับรุน่พ่ี ม.หก 

ทุกคนเป็นกำรอ�ำลำครั้งสุดท้ำย 

และฉันก็คือหนึ่งในตัวแทนของห้อง ก็ช่วยไม่ได้น่ะนะ คนมันหน้ำตำดี 

ส่วนสูงกโ็ดดเด่น เรียนกเ็ก่งไม่เป็นรองใคร กไ็ม่แปลกถ้ำคุณครูประจ�ำชั้นท่ำน

จะเลือกฉันให้มำเป็นตัวแทนของห้อง

นอกจำกคณุสมบตัฉินัจะโดดเด่น บทบำทในโรงเรยีนฉนักโ็ดดเด่นไม่แพ้กนั 

น้อยคนทีจ่ะไม่รูจ้กั 'ตนัหยง' คนนี ้ฉนัมเีพ่ือนเยอะ รูจ้กัท้ังรุน่พ่ี เพ่ือนรุน่เดียวกัน 

และรุ่นน้อง แม้แต่พวกคุณครูก็รู้จักและจ�ำชื่อฉันได้กันหลำยท่ำน กลุ่มเพื่อน

ทีฉ่นัอยู่ก็เป็นกลุม่ทีค่่อนข้ำงใหญ่ เวลำพวกเรำนัง่รวมกลุม่กันเวลำพักกลำงวนั 

ก็จะดเูหมอืนเป็นแก๊งมำเฟียของโรงเรยีนท่ีไม่ค่อยมใีครอยำกเข้ำใกล้ ให้อำรมณ์ 
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Status คำ�เรียกห� สถ�นะของเร� 16

พวกกลุ่มเด็กผู้หญิงกลุ่มใหญ่ที่ชอบดักตบรังแกพวกเพ่ือนเนิร์ดตำมห้องน�้ำ

หรือหน้ำโรงเรียนอะไรท�ำนองนั้นแหละ แต่พวกเรำไม่เคยไปตำมรังควำนหรือ

รังแกใครหรอกนะ แต่อย่ำลองมำแหย็มละกัน

"พวกพี่เดินกันมำเร็วๆ หน่อยสิคะ" ฉันพูดเหวี่ยงๆ ใส่พวกกลุ่มพี่ ม.หก 

ทีเ่ดนิเข้ำแถวรบัขนมจำกพวกฉนักันช้ำเหลอืเกิน จะมำแหงนหน้ำมองตึกมอง

ระเบยีงโรงเรยีนอะไรกันตอนน้ี อยู่มำตัง้หกปีไม่มอง มำมองเอำวันสดุท้ำยเน่ียนะ

และเพรำะว่ำลคุในโรงเรยีนฉนัดคูลูแบบนีแ้หละ มนัเลยท�ำให้ฉนัทะนง

ว่ำตัวเองโดดเด่นและไม่ต้องแคร์ใคร มันเลยน�ำพำให้นิสัยฉันเริ่มเสีย ฉันเป็น

พวกเดก็ปำกไม่ดแีถมมนีสิยัข้ีเหวีย่ง ฉนัไม่พูดถนอมน�ำ้ใจใคร ฉนัชอบนนิทำเพ่ือน 

บำงทีเรำก็มีเรื่องกันระหว่ำงกลุ่มเพื่อนก็เพรำะไอ้นิสัยท�ำนองนี้เนี่ยแหละ 

"เตสินี ยิ้มหน่อยสิ หน้ำเหวี่ยงเชียว" 

ฉันรีบหลังตรงหน้ำย้ิมทันทีเมื่อจู่ๆ คุณครูผู้คุมพิธีก็เดินเข้ำมำทักฉัน 

เสียงดังจำกด้ำนหลัง โอ๊ย ท�ำไมไม่พูดเบำๆ วะ อำยคนอื่นเขำ

แต่พอฉันเห็นแผ่นหลังครูคนน้ันเดินผ่ำนไปแล้ว ฉันก็ถอนหำยใจและ

กลบัไปท�ำหน้ำบดูบึง้เหมอืนเดมิ ฉนัหยบิขนมจำกในตะกร้ำท่ีคล้องอยู่กับแขน

และส่งให้พี่ ม.หก อย่ำงขอไปที เมื่อไหร่จะหมดเนี่ย

นิ้วมือฉันต้องสัมผัสกับมือของรุ่นพ่ี ม.หก มือแล้วมือเล่ำ ตอนแรกๆ  

ฉนักม็องหน้ำพวกพ่ีๆ เขำระหว่ำงส่งขนมให้หรอกนะ แต่พอควำมรูส้กึเบือ่และ

เมื่อยขำเริ่มเข้ำมำ ฉันก็เริ่มก้มหน้ำมองพ้ืนแทน แต่แล้วก็มีมือกลมๆ ป้อมๆ 

มือหนึ่งที่ท�ำให้ฉันสะดุดตำเข้ำ 

มอืผวิสขีำวอมชมพูกลมๆ ก�ำลงัรบัขนมจำกมอืของฉนั มคีนผวิดขีนำดน้ี 

อยู่ในโรงเรียนเรำด้วยเหรอ 

ฉันตัดสินใจเงยหน้ำขึ้นไปมอง แล้วก็เจอเข้ำกับ

...ถังน�้ำใบยักษ์

เอ้ย ไม่ใช่สิ เธอเป็นรุ่นพี่ ม.หก คนหนึ่งนี่แหละ แต่ฉันไม่ค่อยคุ้นหน้ำ

เลยแฮะ ว่ำแต่ท�ำไมอ้วนจงั อ้วนจนตอนทีฉ่นัเงยหน้ำข้ึนมำมองเธอ ภำพถังน�ำ้

ตันๆ กลมๆ ในทีวีมันก็ผุดขึ้นมำซ้อนกับร่ำงของรุ่นพี่คนนี้ ท�ำไมพี่ปล่อยตัวเอง
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ให้อ้วนขนำดนี้คะ

"..."

"..."

และไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะจังหวะเวลำมันเป็นใจ หรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่  

จู่ๆ ฉันกับรุ่นพ่ีคนนี้ก็ได้มีเวลำเกือบเสี้ยวนำทีท่ีได้สบตำกัน ด้วยนิสัยเสียท่ีมี

ในตอนนี้ท�ำให้ฉันเผลอส่งสำยตำค้อนไม่เป็นมิตรใส่รุ่นพ่ีออกไป รู้จักกันก็ 

ไม่มีสิทธิ์อะไรมำมองหน้ำฉันนำนๆ แบบนี้

แบกร่ำงอ้วนๆ ของพี่ไปไกลๆ หนูเลยไป

"เสร็จซักที กูเพิ่งมำสังเกตว่ำเด็ก ม.หก โรงเรียนเรำเยอะเหมือนกันนะ"

ทบัทิม เป็นเพ่ือนสนิททีส่ดุของฉนัและเป็นหน่ึงในตวัแทนแจกขนมของ

ห้องเช่นกัน เธอบ่นพึมพ�ำออกมำขณะเรำเดนิแถวกลบัเข้ำไปนัง่ร่วมพิธีต่อท่ีใต้

อำคำรเรียน

"กูง่วงจะตำยห่ำอยู่แล้ว พิธีแบบนี้ท�ำไมแม่งไม่ให้แค่เด็ก ม.หก กับครู

ร่วมพิธีกันไปวะ ให้เด็ก ม.อ่ืน ที่ไม่เก่ียวมำน่ังท�ำไม" ฉันบ่นเหมือนป้ำแก่ๆ  

ออกมำและเอนตวัไปข้ำงหน้ำเพ่ือเอำหวัพิงสัปหงกกับแผ่นหลงัของเพ่ือนท่ีน่ัง

อยู่ข้ำงหน้ำโดยไม่สนใจว่ำอีกฝ่ำยจะยินยอมหรือเปล่ำ

"แล้วตกลงมึงเลือกได้รึยังวะว่ำมึงจะเข้ำสำยอะไร"

"อ้อ"

ค�ำถำมของทับทิมท�ำให้ฉันต้องเงยหัวกลับข้ึนมำน่ังหลังตรงอีกครั้ง  

จำกท่ีตอนแรกสมองฉันมันว่ำงเปล่ำมีแต่ควำมง่วงและควำมเบื่อหน่ำย พอ

ทับทิมถำมมำแบบนี้ ฉันก็เริ่มกลับมำเครียดกับกำรตัดสินใจท่ีก�ำลังจะมำถึง

อีกครั้ง

ตอนนี้ฉันเรียนอยู่ ม.สำม และไม่เกินอำทิตย์หน้ำหรือภำยในเดือนนี้ 

คณุครปูระจ�ำชัน้ของทกุห้องจะเริม่หว่ำนใบเลอืกสำยหรอืเรยีกแบบทำงกำรว่ำ 

'ใบเลือกแผนกำรเรียน' มำให้เด็กทุกคนในชั้น ม.สำม ได้เลือก กำรเลือก

แผนกำรเรียนให้ถูกนั้น พวกเรำเด็กมัธยมต้นทุกคนจะต้องคิดต่อยอดไปถึง
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อนำคตว่ำเมื่อเรำจบชั้นมัธยมปลำยไปแล้วเรำจะเข้ำเรียนในคณะอะไร ใน

มหำวิทยำลัยไหน ใช้เกรดวิชำอะไรบ้ำงในกำรสอบเข้ำคณะนั้นๆ 

"กูคงเลือกศิลป์-ค�ำนวณแหละมั้ง เผื่อๆ ไว้ก่อน ดูเป็นสำยกลำงๆ  

ตอนนี้กูยังทะเลำะกับแม่กับยำยไม่เคลียร์เลย" 

"อ๋อ ที่มึงอยำกเข้ำถำปัด แต่แม่มึงอยำกให้เรียนอักษรอ่ะเหรอ"

"เออดิ มึงก็รู้ว่ำกูอยำกเรียนออกแบบจะตำย" 

แล้วฉันก็ยกมือขึ้นมำกุมขมับอย่ำงปวดหัว อย่ำงหนึ่งที่ฉันไม่ชอบ 

เก่ียวกบัตวัเองเลยก็คอืฉนัเป็นคนค่อนข้ำงยอมคนในครอบครวัมำกกว่ำเพ่ือน

ในโรงเรียน ไม่รู้ท�ำไมต้องยอม อำจเป็นเพรำะสภำพครอบครัวฉันไม่ได้อบอุ่น

มำกนัก และแม่กับยำยฉันก็ต้องอดทนฟันฝ่ำเรื่องไม่ดีมำต้ังมำกมำยขณะท่ี

เลี้ยงดูฉัน ฉันก็เลยไม่ค่อยชอบเท่ำไหร่เวลำเห็นแม่กับยำยมีสีหน้ำโกรธหรือ

เสียใจกับอะไรบำงอย่ำง สงสัยฉันจะได้ไปเป็นสำวอักษรจริงๆ ซะแล้วล่ะ

"แดกข้ำวกันมึง!" 

"นี่ พูดให้เพรำะๆ หน่อยสิ!"

"ขอโทษค่ำ"

แล้วทับทิมก็ต้องเอ่ยปำกขอโทษด้วยน�้ำเสียงหงอยๆ หลังจำกเผลอ

ตะโกนเรยีกคนอืน่ๆ ในกลุม่ด้วยค�ำศพัท์สมยัพ่อขนุรำมค�ำแหงดงัไปหน่อยจน

โดนคุณครูดุเข้ำจนได้

"โดนดุเลยห่ำ วันนี้มันวันอะไร"

"ก็สมควร มงึเสยีงดงัขนำดนัน้ เดีย๋วกูขอเข้ำห้องน�ำ้หน่อยละกัน พวกมงึ

ไปรอที่โต๊ะอำหำรก่อนเลย"

"โอเค"

"เดี๋ยวกูรอเป็นเพื่อนมึงละกัน แล้วเดี๋ยวลงไปด้วยกัน"

เพื่อนๆ คนอื่นเดินจับกลุ่มกันลงไปที่โรงอำหำรแล้ว ฉันปล่อยให้ทับทิม

ยืนรอที่หน้ำห้องน�้ำตำมล�ำพัง ส่วนตัวเองก็เดินเข้ำไปท�ำธุระส่วนตัวด้ำนใน

หลังจำกท�ำธุระเสร็จเรียบร้อย ฉันก็เดินออกมำล้ำงหน้ำล้ำงตำท่ี

Page Status ��������� ����������� 1.indd   8 31/1/2562 BE   12:42



9Pillow_Mark

อ่ำงล้ำงหน้ำพร้อมกับส่องกระจกดูรอยสิวอย่ำงไม่ชอบใจ

"จะขึ้นอะไรหลำยเม็ดวะ"

ฉันพึมพ�ำบ่นกับตัวเอง และในขณะนั้น ประตูห้องน�้ำอีกห้องก็เปิด 

ออก ร่ำงอวบอ้วนของรุ่นพ่ีคนที่สบตำกับฉันในพิธีเดินออกมำจำกห้องน�้ำ 

ห้องนั้น เรำสองคนมองหน้ำกันนิดหน่อย 

ฉันแอบส่งสำยตำสงสัยออกไปเมื่อรุ่นพ่ีคนนั้นมองฉันไม่วำงตำเลย  

ว่ำแต่เธออ้วนจริงๆ นะเน่ีย อ้วนแบบกลมด๊ิกเลย ฉันก้มลงไปมองท่ีขำของ 

รุ่นพ่ีคนนั้นเพ่ือกะขนำด ขำฉันสองข้ำงรวมกันยังไม่เท่ำขำข้ำงนึงของพ่ีคนน้ี

เลย กระโปรงที่เธอใส่อยู่ก็ใหญ่เทอะทะซะจนฉันอดจินตนำกำรไม่ได้ว่ำถ้ำฉัน

เอำมำสวมบ้ำงมันคงหล่นไปกองอยู่ที่พื้นแน่ๆ 

กินช้ำงเข้ำไปทั้งตัวเลยรึเปล่ำน่ะ

แล้วฉนัก็เลกิสนใจเธอ ก้มหน้ำลงไปล้ำงมอืก่อนจะปิดก๊อกให้เรยีบร้อย

และเดินออกไปจำกห้องน�้ำ 

"เดี๋ยวก่อนค่ะน้องหยง"

จู่ๆ รุ่นพ่ีคนน้ันก็ย่ืนแขนกลมๆ ของเธอเข้ำมำคว้ำข้อมือฉันเอำไว้ ฉัน 

เบิกตำอย่ำงตกใจ ไม่นึกว่ำหล่อนจะมำจับตัวฉันด้วย แล้วเธอรู้ชื่อฉันได้ยังไง

ฉนัหันหน้ำกลบัไปหำเธอ ก้มมองดมูอืสขีำวอมชมพูทีก่�ำลงักุมข้อมอืของ

ฉันอย่ำงไม่พอใจ

"มีอะไรคะ" ฉันถำมออกไป

"พี่มีอะไรจะบอกหน่อย"

ฉนัขมวดคิว้ แต่พอหนัไปมองทำงประตหู้องน�ำ้ก็เหน็ว่ำทับทิมหำยไปไหน 

ไม่รู ้ฉนัเหน็ว่ำน่ำจะพอมเีวลำนิดหน่อย ก็เลยยอมหนัร่ำงตวัเองกลบัมำเผชญิหน้ำ 

กับรุ่นพี่คนนี้

พี่เหมือนถังน�้ำจริงๆ นะ กลมดีจังเลย

"พี่ชอบหยง"

"หืม!" 

ฉันตำโตเป็นไข่ห่ำนเลย และยกมือชี้มำท่ีตัวเองเพ่ือถำมย�้ำ ส่วนคุณ 
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รุ่นพี่ถังน�้ำที่ฉันยังไม่รู้จักแม้แต่ชื่อก็พยักหน้ำย�้ำให้ฉันมั่นใจ

"พ่ีชอบหยงมำนำนแล้ว แต่พ่ีไม่กล้ำบอก วันน้ีเป็นวันสุดท้ำยท่ีพ่ีจะได้

เจอหยง พี่เลยอยำกจะบอกควำมในใจให้หยงรู้ไว้"

"พ่ีชอบหน ูจรงิด?ิ" ฉนัถำมออกไปอกีรอบและเริม่ย้ิมออกมำอย่ำงอดไม่ได้

ไม่ได้ยิ้มเพรำะดีใจ แต่ยิ้มเพรำะตลก

รุ่นพี่ผู้หญิงหุ่นถังน�้ำแอบชอบฉันงั้นเหรอ

"ใช่ พี่ไม่ได้หวังจะคบหรือคุยต่ออะไรนะ แค่อยำกให้น้องตันหยงรู้ไว้ว่ำ

พี่ชอบเธอมำก ชอบมำกจริงๆ"

แล้วรุ่นพี่ร่ำงหญิงป้อมกลมก็ยิ้มละมุนส่งมำให้ฉัน

"ฮะ...ฮะๆๆๆ!" 

ฉันระเบิดเสียงหัวเรำะออกมำลั่นห้องน�้ำ

"พ่ีบอกชอบหนูได้ไม่ดูสำรรูปตัวเองเลยอ้ะ" ฉันยกมือขึ้นมำชี้หน้ำรุ่นพ่ี

หุ่นอ้วนขณะก�ำลังหัวเรำะท้องแข็งไม่หยุด ส่วนคนที่ถูกฉันระเบิดเสียงฮำใส่

ก็ได้แต่ยืนตีสีหน้ำไม่ถูกอยู่ที่เดิม 

"เอำจริงนะพ่ี ถ้ำพ่ีได้ไปลองลดหุ่นลงซักหน่อย เอำให้เหลือแค่อวบๆ 

บำงทีหนูอำจจะอยำกคบพี่ขึ้นมำก็ได้นะ" 

ฉันยกแขนขึ้นกอดอกในฐำนะผู้ท่ีเหนือกว่ำ ส่วนรุ่นพ่ีหุ่นกลมก็เปลี่ยน

ไปก้มหน้ำลงไม่ยอมสบตำกับฉันอีก

"เฮ้อ" ฉนัส่ำยหัวด้วยควำมรูส้กึทียั่งตลกไม่หำยเลย "ขำใหญ่แล้วยังไม่เจยีม... 

ขำใหญ่แล้วยังไม่เจียม"

ฉันพูดออกมำสองรอบเหมือนเป็นกำรบ่นเรื่อยๆ ไปในอำกำศ มอง 

กลับไปด้ำนประตูทำงเข้ำห้องน�้ำก็เห็นทับทิมท่ีก่อนหน้ำน้ีไม่รู้หำยไปไหนมำ

ก�ำลังยืนพิงกรอบประตูและมองมำที่เรำสองคนอย่ำงสงสัยใคร่รู้

แต่ฉันยังไม่ทันพูดอะไรต่อจำกนั้น รุ่นพ่ีร่ำงกลมก็เคล่ือนไหวน�ำพำร่ำง

อ้วนของเธอเดินออกไปจำกห้องน�้ำทันที ด้วยขนำดหุ่นที่ใหญ่เทอะทะ ท�ำให้

ไหล่กลมๆ ของเธอชนกับร่ำงฉันเข้ำจนเซไปพิงกับอ่ำงล้ำงมือ

"นี่!"
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ฉันตะโกนตำมอย่ำงเอำเร่ือง แต่ก็ไม่ได้เดินตำมออกไป ได้แต่มองร่ำง 

อ้วนๆ ร่ำงน้ันเดินหำยออกไปจำกกรอบประตทูำงเข้ำห้องน�ำ้ โดยมทีบัทิมทียื่น

ประจ�ำอยู่ตรงนั้นมองตำมไปอย่ำงสงสัย

"เกิดอะไรขึ้นวะ"

หลังจำกเหลือเพียงแค่เรำสองคน ทับทิมก็เดินเข้ำมำถำมฉัน

"พี่คนนั้นเขำชอบกูว่ะ"

"หำ!?"

"เออ มงึฟังไม่ผดิหรอก เมือ่ก้ีเขำบอกชอบกู แต่กูตอบไปว่ำพ่ีแม่งขำใหญ่

แล้วยังไม่เจียมอีก ฮ่ำ!"

"ปำกโคตรหมำเลยอีหยง" ทับทิมท�ำเป็นจะต�ำหนิฉันในทีแรก "แต่ขำพ่ี

เค้ำก็ใหญ่จริงๆ นี่หว่ำ ฮ่ำ!"

"ฮ่ำๆๆๆ!"

แล้วเรำสองคนก็เดนิกอดคอกันออกไปจำกห้องน�ำ้ด้วยจติใจทีเ่บกิบำน 

ไม่รู้สึกถึงควำมผิดอะไร

"อะไรนะเพชร จริงเหรอ!" 

เสียงโวยวำยของทับทิมกับใครบำงคนในสำยโทรศัพท์ท�ำให้ฉันกับ 

เพ่ือนคนอื่นต้องหันมำมอง วันนี้ฉันกับเพ่ือนซี้ต้องท�ำเวรด้วยกันในตอนเย็น

หลงัเลกิเรยีน และพวกเรำก�ำลงัเก็บกระเป๋ำเตรยีมจะออกจำกห้องเรยีนกันอยู่

หลังจำกท�ำภำรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

"ไม่ๆๆ เพชร โธ่ น้องรักของพี่ น้องหล่อจะตำย" 

ฉันข�ำออกมำเมื่อเห็นสีหน้ำตลกๆ ของทับทิมขณะพยำยำมพูดเอำอก

เอำใจน้องชำยของตัวเองอยู่ 

"ไอ้ทุเรศที่มันด่ำแกชื่ออะไรเพชร พี่จะตำมไปจิกหัวมันเอง!!"

แล้วทับทิมก็เริ่มส่งเสียงโวยวำยมำกขึ้นกว่ำเดิม

"ไม่ๆ เพชร จะบ้ำเหรอ ฆ่ำตวัตำยอะไรเล่ำ แค่คนคนเดียวพูดกับแกแย่ๆ 

แกถึงกับจะท�ำร้ำยตัวเองเลยเหรอ"
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"..."

"อะไรนะ!? ไอ้ไฝเม็ดเบ้อเริ่มบนหัวแกด้วยเหรอ ถ้ำเพื่อนมันล้อกันเยอะ

นัก เดี๋ยวพี่พำไปคลินิกเอำออกให้ก็ได้ สงสำรวุ้ย"

หลังจำกน้ันซักพักทับทิมก็วำงสำยจำกน้องไป เพ่ือนของฉันเหว่ียง

โทรศัพท์มือถือรำคำแพงใส่โต๊ะเรียนอย่ำงอำรมณ์เสีย

"มีอะไรวะมึง"

"น้องกูโดนเพื่อนในห้องเรียนล้อ แม่งร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลย แถมบ่นจะ

ฆ่ำตวัตำยด้วย" เพ่ือนสนิทของฉนัตอบขณะหยิบเอำข้ำวของในเก๊ะบำงส่วนใส่

กระเป๋ำสะพำย "แต่แม่งก็ตลกจริงๆ แหละว่ะ น้องกูมีไฝเม็ดเบ้อเริ่มขึ้นบน

กบำลมัน แล้วเด็กผู้ชำยหัวมันก็เกรียนๆ อ่ะ น้องกูก็ตัวเต้ีย ไอ้พวกเพ่ือน 

คนอื่นมันก็ล้อเลียนน้องกู นี่กูก็เพ่ิงมำรู้วันนี้ว่ำมันโดนล้อมำนำนแล้ว แต่มัน 

ไม่กล้ำบอกกูเพรำะมันอำย"

ทับทิมอดไม่ได้ที่จะกระแทกหนังสือเรียนเล่มหนำลงกับโต๊ะอีกครั้งเพ่ือ

ระบำยอำรมณ์

"อย่ำให้กูรู้นะไอ้สัดว่ำใครเป็นคนล้อน้องกู เดี๋ยวมึงโดนดีแน่"

"..." ท�ำไมรู้สึกเหมือนโดนหมำยหัวซะเอง

"มีไฝบนหัวใหญ่ขนำดไหนน้องกูก็คนป่ำววะ มีจิตใจ มีควำมรู ้สึก  

ไปล้อเลียนแบบนั้นไม่คิดว่ำเค้ำจะเสียใจมั่งรึไง" 

นี่เป็นหนึ่งในไม่ก่ีคร้ังที่คนอย่ำงทับทิมพูดอะไรมีสำระและดูจริงจัง  

เพื่อนสนิทของฉันมีสีหน้ำที่ดูโกรธมำก

ท�ำไมจู่ๆ ก็รู้สึกผิด...

"เป็นอะไรมึง ท�ำตำลอยเชียว" 

ทับทิมเห็นฉันเงียบก็เข้ำมำเขย่ำแขนเรียกสติ

"มึง รุ่นพี่อ้วนๆ ที่เค้ำมำบอกชอบกับกูวันนี้ มึงรู้จักชื่อเค้ำป้ะ"

"ไม่รู้อ่ะ ตอนเค้ำบอกชอบมึง ท�ำไมมึงไม่ดูชื่อที่อกเค้ำล่ะ"

"ก็ตอนนั้นกูไม่ทันคิด" 

"ท�ำไม มึงจะท�ำอะไร"
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"กูอยำก...ขอโทษ" ฉนัครำงจดุประสงค์ของตวัเองออกมำเบำๆ แต่ทับทิม

ที่ได้ยินมันอย่ำงชัดเจนกลับท�ำหน้ำตกใจ

"มึงอยำกขอโทษ!? คนอย่ำงอีตันหยงเน่ียนะอยำกขอโทษคนอื่น โอ้ว

พระเจ้ำ!"

"เฮ้ยๆ มึงอย่ำเพิ่งนอกเรื่อง มึงว่ำพวกเด็ก ม.หก กลับกันไปหมดยัง"

"ก็กลับกันไปเยอะแล้วแหละ มีเหลืออยู่บ้ำงประปรำย" ทับทิมพูดจบก็

บุ้ยปำกไปทำงหน้ำต่ำงห้องเรยีนฉนัท่ีสำมำรถมองเห็นพ้ืนท่ีสนำมบำสด้ำนล่ำง

ได้ และมนัเป็นสถำนท่ีทีเ่ด็กนกัเรยีนเกือบท้ังหมดมกัจะเข้ำไปน่ังรอผูป้กครอง

มำรับกลับบ้ำนกัน ไม่ก็ว่ิงเล่นอยู่กับเพ่ือนหลังเลิกเรียน ฉันเดินเข้ำไปเกำะ

หน้ำต่ำงดู กวำดสำยตำมองไปก็เห็นรุ่นพ่ีหุ่นอ้วนคนนั้นก�ำลังแบกกระเป๋ำ

นักเรียนหนังใบใหญ่เดินออกจำกรั้วโรงเรียนไป

"เฮ้ย นั่นไง!" 

ฉันร้องออกมำเสียงดัง และวิ่งตัวปลิวทิ้งกระเป๋ำนักเรียนกับทับทิมไว้

ข้ำงหลัง ฉันเดินสับขำลงบันไดอย่ำงไวลงไปท่ีด้ำนล่ำงตึกเรียนเพ่ือไปคว้ำตัว

รุ่นพี่คนนั้นเอำไว้ให้ทัน

ไม่รู้ว่ำจะกล้ำขอโทษมั้ย...แต่ฉันรู้สึกว่ำฉันพูดกับเธอแรงไป

อยำกพูดอะไรซักอย่ำง อยำกบอกรุ่นพี่คนนั้นว่ำฉันไม่ได้ตั้งใจล้อเลียน

เธอแบบนั้น

ฉนัวิง่ออกไปนอกโรงเรยีนโดยทีไ่ม่ได้ใส่รองเท้ำ มองซ้ำยมองขวำดูรอบๆ 

ก็พบว่ำรุ่นพ่ีคนน้ันหำยตัวไปแล้ว ในขณะท่ีฝูงผู้คนมำกมำยต่ำงเดินตัดหน้ำ

ฉันไปมำอย่ำงพลุกพล่ำน

มันท�ำให้โอกำสที่ฉันจะได้เจอรุ่นพี่คนนั้นริบหรี่ลงไป

"อีหยง ออกมำตัวเปล่ำลืมกูเลยนะ!" เสียงของทับทิมเดินตำมมำจำก

ด้ำนหลัง พร้อมกับกระแทกรองเท้ำนักเรียนของฉันลงกับพ้ืน ฉันใส่รองเท้ำ

นักเรียนโดยไม่ได้มองหน้ำทับทิม ตำยังคงมองตรงไปข้ำงหน้ำ เพื่อที่บำงทีฉัน

อำจจะหำร่ำงอ้วนกลมร่ำงนั้นเจอ

"หำไม่เจอหรอกมึง น่ีมันสี่โมงคร่ึงแล้วนะ คนส่วนใหญ่ก็กลับไปหมด
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แล้ว"

"งั้นเหรอ..." ฉันหันมำรับกระเป๋ำนักเรียนจำกทับทิมและอดมองตรง 

ออกไปด้ำนหน้ำอีกครั้งไม่ได้ 

"พ่ีเค้ำไม่เป็นไรหรอกน่ำมงึ นีก็่วนัอ�ำลำแล้ว เอำเป็นว่ำมงึกับเค้ำก็ให้จบ

กันแค่นี้แหละ แยกย้ำยๆ" 

"..."

"ไปแดกไอติมทอดกับกูดีกว่ำ โคตรหิวของหวำนเลย" 

ทบัทิมไม่รอให้ฉนัได้พูดอะไรต่อ มนัจดักำรลำกตวัฉนัไปทีต่ลำดในซอย

ถัดไปจำกโรงเรียนของเรำ ที่น่ันมีร้ำนของกิน ร้ำนอำหำรตำมสั่ง และรถเข็น 

ผลไม้ท่ีพวกนักเรียนจำกละแวกใกล้ๆ มักจะมำเยือนฝำกท้องกันในช่วงหลัง

เลิกเรียน ทับทิมพำฉันมำนั่งกินไอศกรีมทอด แต่ลงท้ำยฉันก็กินไม่ลงและน่ัง

มองไปที่ทำงเดินซึ่งทอดยำวออกไปยังถนนใหญ่ด้ำนนอกแทน

ปกติฉันจะไม่แคร์กับค�ำพูดที่ตัวเองพูดออกไปแล้ว ใครจะคิดยังไงฉันก็

ไม่สน แต่จำกเรือ่งรำวของน้องเพชร ท�ำให้ฉนัอดกลับมำคิดมำกกบัส่ิงท่ีตัวเอง

ท�ำลงไปไม่ได้

ฉันมองไปที่ถนนเล็กๆ ท่ีอยู่ตรงหน้ำร้ำนไอศกรีมทอด นักเรียนและ 

ผู้ปกครอง รวมถึงพนักงำนออฟฟิศที่เพ่ิงเลิกงำนต่ำงออกมำเดินจอแจกัน

ขวักไขว่เตม็ไปหมด ฉนัยังคงมคีวำมหวังเลก็ๆ ว่ำจะเหน็ร่ำงอ้วนกลมของรุน่พ่ี

คนนัน้ปรำกฏขึน้ตรงหน้ำ แต่จนเรำทำนของหวำนกนัเสรจ็แล้ว ฉนัก็ยังไม่เหน็

ใครที่มีรูปร่ำงใกล้เคียงกับรุ่นพี่คนนั้นผ่ำนมำเลย 

"อีหยง กูกลับบ้ำนล่ะนะ" ทับทิมพูดกับฉันหลังจำกเรำจ่ำยค่ำไอศกรีม

เรียบร้อยแล้ว แต่ฉันไม่ได้สนใจเพื่อนรักเลย ฉันยังคงสอดส่ำยสำยตำมองไป

รอบๆ ตัวอย่ำงไม่สบำยใจ

"ยังหำพี่เค้ำอยู่อีกเหรอวะ"

"อือ"

"หยุดหำละกลับบ้ำนเหอะ พรุ่งนี้วิชำอรรณพมีสอบเก็บคะแนนนะ"
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"เออ กลับก็กลับ"

ก็หวังว่ำพี่จะไม่เป็นไรกับค�ำพูดของฉันจริงๆ นะ
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เจ็ดปีต่อมำ

หนำวจัง...

ท�ำไมแอร์ในออฟฟิศที่นี่ถึงเย็นขนำดนี้เนี่ย ถ้ำฉันได้เข้ำท�ำงำนที่นี่จริงๆ 

สงสัยต้องพกแจ็กเก็ตมำทิ้งไว้ซักหน่อยแล้วล่ะ 

หลังจำกสอดส่องสำยตำส�ำรวจสภำพแวดล้อมโดยรอบของออฟฟิศ 

แห่งน้ีเรียบร้อย ฉันก็เหลียวหน้ำกลับมำมองไปท่ีประตูกระจกใสดีไซน์เก๋ 

ตรงหน้ำซึ่งตอนนี้ถูกรุมตอมไปด้วยเหล่ำพนักงำนหน้ำใหม่ท่ีก�ำลังรอคอย

เอกสำรของตัวเองซึ่งต้องได้รับกำรเซ็นยินยอมจำกบุคคลด้ำนในเสียก่อน

"เตสินี คนไหนคะ" 

"อยู่นี่ค่ะ"

ฉนัยกมอืข้ึนบอกให้คนทีข่ำนช่ือของฉนัรู ้แล้วเอกสำรเซน็รบัรองกำรเข้ำ

ท�ำงำนก็กลบัมำอยู่ในมอืของฉนัอกีครัง้ ฉนัมองลงไปท่ีแผ่นกระดำษก็พบว่ำมี

ลำยเซ็นของใครซักคนถูกเซ็นเพ่ิมลงมำ แต่พอมองเลยลงไปอีกพบว่ำมันก็ยัง

มีช่องว่ำงส�ำหรับให้ลงลำยเซ็นอีกช่องหนึ่งที่ยังว่ำงเปล่ำอยู่ 

ยังไม่จบสินะเนี่ย...ฉันยังต้องไปพบใครอีกล่ะ

"เอำล่ะค่ะทุกคน ฟังทำงนี้นะคะ" 

พ่ีเก๋ ซึ่งฉันก็เพ่ิงรู้จักเธอเมื่อรำวๆ หน่ึงชั่วโมงก่อนน้ีเองและน่ำจะเป็น 

Chapter 1
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พ่ีเลี้ยงคอยดูแลเหล่ำพนักงำนใหม่ทุกคนในวันนี้ปรบมือเรียกควำมสนใจข้ึน 

ฉนักับเพ่ือนๆ น้องใหม่คนอืน่ๆ ของออฟฟิศจงึพร้อมใจกันหันไปให้ควำมสนใจ

กับเธอแทนกระดำษใบส�ำคัญที่อยู่ในมือ

"เดีย๋วล�ำดบัต่อไป พวกเรำทุกคนจะต้องเข้ำไปพบพ่ีแสนทลีะคน พ่ีแสน 

บ.ก. บริหำรของเรำจะเป็นด่ำนสุดท้ำยที่อยำกจะขอพบแล้วก็พูดคุยกับน้องๆ 

ทุกคนก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ำยกันไปท�ำงำนในแผนกของตัวเอง เข้ำใจ 

นะคะ" พ่ีเก๋พูดจบก็ยักคิ้วท�ำรอยย้ิมให้กรุ้มกริ่มมีเลศนัย ฉันคิดว่ำเธอคง

ต้องกำรให้เรำออกอำกำรขนหัวลุกกับกำรต้องเข้ำไปพบพี่แสนคนนั้นแน่ๆ 

แน่นอนว่ำพวกเรำเด็กใหม่ต่ำงพำกันออกอำกำรหว่ันเกรงและหันมำ

สบตำยิ้มแห้งๆ ใส่กันยกใหญ่เพื่อหำก�ำลังใจให้กับตัวเอง

พี่แสนคนนั้นจะน่ำกลัวขนำดไหนกันเชียว

ฉันยกกระดำษข้ึนมำดูชื่อของผู ้หญิงคนน้ีเต็มๆ อีกครั้ง โดยดูจำก 

ใต้วงเล็บที่เว้นว่ำงไว้ส�ำหรับให้เซ็นลำยเซ็น ชื่อเต็มๆ ว่ำ 'แสนเดือน' สินะ 

ชื่อเพรำะดีจัง ดูไทยจ๋ำเชียว ต�ำแหน่งของเธอก็คือเป็น บ.ก. นิตยสำร  

All Style แห่งนี้ แสดงว่ำเธอก็เป็นบอสใหญ่ของที่นี่เลยน่ะสิ ควำมจริงฉันเคย

ศึกษำดูประวัติบุคลำกรของที่นี่มำผ่ำนๆ แล้วนะ แต่เพรำะฉันไม่ได้ต้ังใจจะ 

เข้ำมำท�ำงำนที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ฉะนั้นต่อให้พยำยำมนั่งจ�ำชื่อคนโน้นคนนี้

ให้ตำยยังไง ข้อมูลเหลำ่น้ันก็ไม่ยอมเข้ำไปเป็นส่วนหน่ึงของสมองฉันแบบฝัง

แน่นซักที

พอฉันเงยหน้ำข้ึนมำอีกทีก็พบว่ำพวกพนักงำนใหม่ทุกคนต่ำงพำกัน

จับจองท่ีน่ังรอกำรเข้ำไปพบคุณบอสพ่ีแสนกันหมดแล้ว ฉันได้แต่ท�ำหน้ำ 

เหลอหลำแล้วมองดูว่ำมีเก้ำอี้ตรงไหนว่ำงอยู่มั่ง

"เอ้ำน้องเตสินี เอ่อ...น้องมีชื่อเล่นมะ ที่นี่เขำเรียกชื่อเล่นกันน่ะ"

"ชื่อตันหยงค่ะ"

"โอเค น้องตันหยง พ่ีจะบอกว่ำต�ำแหน่งของน้องตันหยงน่ะ ค่อนข้ำง 

ที่จะต้องท�ำงำนใกล้ชิดกับพ่ีแสนพอสมควร แบบว่ำอำจจะต้องเข้ำไปคุย

ปรกึษำงำนด้วยบ่อยๆ น่ะ เพรำะงัน้พ่ีแสนก็เลยรเีควสต์มำว่ำอยำกให้ต�ำแหน่ง
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ของน้องหยงได้เข้ำไปคุยเป็นคนสุดท้ำย เผื่อว่ำจะได้ใช้เวลำคุยรำยละเอียด

เกี่ยวกับกำรท�ำงำนได้อย่ำงเต็มที่หน่อยน่ะจ้ะ"

"ไม่มีปัญหำค่ะ"

ต้องเรียกว่ำฉันไม่มีสิทธิ์มีปัญหำมำกกว่ำสิ

"เพรำะง้ันพ่ีก็เลยอยำกถำมน้องตันหยงดูว่ำน้องอยำกให้พ่ีพำทัวร์ดู

รอบๆ ออฟฟิศก่อนเพื่อนมั้ย จะได้ฆ่ำเวลำไปพลำงๆ"

"ถ้ำพ่ีพำหนูทัวร์ออฟฟิศแล้ว...คุณพ่ีแสนเขำเกิดไม่รับหนูเข้ำท�ำงำน 

ล่ะคะ" ฉันถำมแบบติดตลกออกไปแต่ในใจก็หวั่นกลัวอยู่ไม่น้อย

"บ้ำ ไม่นะ ปกติถ้ำฝ่ำยบุคคลกับหัวหน้ำแผนกเขำตกลงรับน้องมำแล้ว 

ถ้ำน้องไม่มีท่ำทำงเพี้ยนหรือดูเข้ำกับพี่แสนไม่ได้จริงๆ ยังไงพี่แสนเขำก็รับอยู่

แล้ว นี่แค่เป็นกำรคุยท�ำควำมรู้จักกันเฉยๆ จ้ะ ไม่ต้องเกร็ง"

"งั้นก็แล้วแต่พี่เก๋สะดวกเถอะค่ะ" 

"ถ้ำง้ันเดี๋ยวพ่ีให้คนพำเรำไปทัวร์ออฟฟิศดีกว่ำเนอะ ใช้เวลำไม่นำน

หรอก"

"อ๊ะๆ ไม่เป็นไรค่ะพี่เก๋" แล้วจู่ๆ ก็มีร่ำงผอมเพรียวที่ฉันคุ้นหน้ำคุ้นตำดี

ว่ิงเข้ำมำแทรกกลำงระหว่ำงฉนักับพ่ีเก๋ "ตนัหยงเป็นเพ่ือนทบัทมิเองค่ะพ่ีเก๋ เดีย๋ว

ทบัทิมพำตนัหยงทัวร์ออฟฟิศเองก็ได้ค่ะ พ่ีเก๋อยู่ดูพนกังำนใหม่คนอืน่ดกีว่ำ"

"โอ้ เพื่อนน้องทับทิมเองเหรอ" พี่เก๋มองฉันกับทับทิมสลับกัน ก่อนที่จะ

ท�ำกำรฝำกฝังฉันไว้กับเพ่ือนรักซ่ึงเป็นพนักงำนของที่นี่ตั้งแต่ก่อนหน้ำนี้แล้ว 

"งั้นพี่ฝำกด้วยนะจ๊ะ" 

"ได้เลยค่ะพี่เก๋"

แล้วพ่ีเก๋ก็เดินเข้ำไปย�้ำล�ำดับคิวของพวกพนักงำนใหม่คนอื่นๆ ต่อ  

ทิ้งให้ฉันยืนถูกเพ่ือนซี้สุดที่รักโอบไหล่อยู่ตำมล�ำพังกลำงออฟฟิศที่แสน 

เหน็บหนำว

"หำยไปไหนมำวะ" ฉนัหนัไปกระซบิกับทับทิม "ตอนกูมำถึง กูชะเง้อมอง

หำมึงตั้งนำน จนนี่กูสัมภำษณ์ถึงด่ำนสุดท้ำยแล้วเนี่ย เพิ่งโผล่หัวมำ"

"โทษท ีกูไปคยุกับลกูค้ำข้ำงนอกมำ จู่ๆ  ก็เลือ่นเดดไลน์งำนขึน้มำกะทนัหนั 
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น่ะ" 

ทับทิมขอโทษแล้วเขย่ำแขนฉันเบำๆ เป็นกำรง้อ ฉันจึงแกล้งกลอกตำ 

แต่ก็ไม่ได้ท�ำท่ำทีโกรธเคอืงจรงิจงัอะไร ระหว่ำงน้ันจู่ๆ  เพ่ือนของฉันก็ถอยหลัง

ออกมำเท้ำสะเอวและยืนมองฉันด้วยใบหน้ำยิ้มๆ 

"อะไรของมึง มองอะไร"

"สุดท้ำยมึงก็มำยืนตรงนี้จนได้"

"..."

"กูนึกว่ำมึงจะดื้อไม่ยอมมำท�ำงำนกับกูซะแล้ว"

"ก็กูมำยืนอยู่ตรงนี้แล้วไง" ฉันผำยมืออย่ำงผู้ไม่มีทำงเลือกทำงอื่นอีก 

"สรุปก็คือว่ำต้องรอไปอีกปีสินะ"

"อือ...ทุนจะมำอีกทีก็กันยำปีหน้ำน่ะ" ฉันพูดแล้วก็ถอนหำยใจกับสิ่งที่

ตัวเองคำดหวังและเพิ่งจะพลำดไป

กำรสอบทุนปริญญำโท...

ขอเท้ำควำมก่อนหน้ำน้ีหน่อยก็แล้วกัน ว่ำท�ำไมฉันถึงได้มำยืนอยู่ใน

ออฟฟิศกองบรรณำธิกำรนิตยสำรชื่อดังของเมืองไทยได้ 

หลังจำกเรียนจบมัธยมปลำย ฉันก็เข้ำเรียนในคณะอักษรศำสตร ์

ในมหำวิทยำลัยรัฐแห่งหน่ึง และจบมำด้วยเกรดเฉล่ียเกียรตินิยมอันดับสอง 

อย่ำงท่ีรูกั้นว่ำฉนัเป็นคนเรยีนเก่ง ถ้ำฉนัได้ตัง้ใจท�ำอะไรซกัอย่ำง ฉนัไม่เคยเป็น

รองใคร แม่กับยำยที่เป็นคนเลี้ยงดูปูเสื่อฉันมำภำคภูมิใจในตัวฉันใหญ่ในวัน

ที่รับปริญญำ ฉันเองก็มีควำมสุขที่ได้เห็นคนในครอบครัวยิ้มแก้มปริ 

แต่ฉันจะมีควำมสุขกว่ำนี้ ถ้ำได้เรียนในคณะที่ตัวเองอยำกเรียนจริงๆ 

ควำมจรงิฉนัอยำกเรยีนต่อคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์มำกกว่ำ ฉนัอยำก

เรียนออกแบบ พวกงำนวำดๆ เขียนๆ ละเลงสีคืองำนที่ฉันใฝ่ฝัน กำรเป็น 

นักออกแบบ พวกกรำฟิกดีไซน์ วำดภำพประกอบ อำร์ตไดเร็กเตอร์ท�ำนองนั้น 

แต่สุดท้ำยฉันก็พ่ำยแพ้ต่อลูกตื๊อของแม่ตัวเองท่ีอยำกให้ลูกสำวเรียนอักษร

มำก และฉันก็เป็นพวกประเภทมีจุดอ่อนว่ำถ้ำเห็นแม่กับยำยท�ำหน้ำเหยเก 
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เจบ็ปวดหรอืจะร้องไห้เมือ่ไหร่ ใจฉนัท่ีปกตมินัจะแขง็และไม่ค่อยยอมใครก็จะ

อ่อนยวบยำบยอมท�ำตำมทกุอย่ำงทีท่ัง้สองต้องกำรทันท ีสดุท้ำยฉนัก็ยอมเรยีน

ในสิ่งที่แม่อยำกให้ฉันเรียน

เมื่อปริญญำตรีผ่ำนไปแล้ว และฉันได้เรียนในสิ่งที่แม่อยำกให้เรียนจน

ประสบผลส�ำเร็จเรียบร้อย ก็ได้เวลำท�ำในสิ่งที่ตัวเองต้องกำรจริงๆ เสียที

ขั้นกว่ำในกำรเรียนรู้ต่อจำกปริญญำตรีก็คือปริญญำโท มันคือควำม

ใฝ่ฝันของฉนัทีจ่ะได้ไปเรยีนต่อปรญิญำโททีป่ระเทศองักฤษ ท่ีน่ันมมีหำวิทยำลยั 

เจ๋งๆ ด้ำนกำรออกแบบอยู่เต็มไปหมด ฉนัไปสอบทนุเรยีนต่อปรญิญำโทไว้แล้ว 

ฉนัเลง็มหำวิทยำลยัท่ีน่ันไว้แล้วด้วย ฉนัพร้อมแล้วท่ีจะไปเรยีนรูส้ิง่ทีฉ่นัอยำก

เรยีนจรงิๆ ช่วงท่ีเรยีนปรญิญำตรฉีนัก็แอบเก็บเงนิไปเรยีนคอร์สวำดรปูพ้ืนฐำน

และกำรออกแบบต่ำงๆ ให้ตัวเองมีทักษะพ้ืนฐำนด้ำนนี้เพ่ือเอำไปต่อยอดได้

โดยไม่แพ้คนที่จบตรงสำยด้ำนนี้มำ แววตำฉันมันเป็นประกำยทุกครั้งเมื่อนึก

ภำพตวัเองได้ไปเดนิเฉดิฉำยเข้ำห้องเรยีนของมหำ'ลัยท่ีน่ัน และได้ประชนัฝีมอื

กำรออกแบบกับพวกเพื่อนนักเรียนชำวต่ำงชำติฝีมือเจ๋งๆ 

แต่ดูเหมือนฟ้ำจะไม่เข้ำข้ำงฉันซักเท่ำไหร่

ฉันสอบไม่ติด...

บวกกับปรมิำณผูส้มคัรท่ีมเียอะกว่ำปีทีแ่ล้วๆ มำ ท�ำให้ฉันพลำดโอกำส

ที่จะได้บินไปเรียนในสิ่งที่ชอบในปีนี้ หลังจำกท่ีผิดหวังกับควำมฝันเพียงหน่ึง

เดยีว ฉนัก็กลบัมำนัง่ซมึในห้องนอนอยู่สองสำมวนั คิดทบทวน ร้องไห้ นอนซม 

ไม่กินข้ำวกินปลำ ก่อนจะต้องลุกขึ้นและเดินหน้ำต่อไป

ฉันต้องหำงำนท�ำ

แต่เพรำะก่อนหน้ำนีฉ้นัไปทุม่เทให้กับควำมฝันในกำรไปเรยีนต่อซะหมด 

ท�ำให้พอฉันต้องหันหน้ำกลับมำมองสิ่งท่ีไม่เคยเหลียวแลอย่ำงกำรหำงำนท�ำ 

ก็เลยเกิดอำกำรสมองแบลงก์ ไม่รูว่้ำตวัเองอยำกท�ำงำนอะไร แล้วงำนแบบไหน 

คืองำนที่ฉันชอบ 

แต่ในโชคร้ำยก็ยังมีโชคดี น่ันคือกำรที่ฉันมีเพ่ือนอย่ำงทับทิม ทันทีท่ี

ทับทิมรู้ว่ำฉันก�ำลังหำงำนประจ�ำท�ำ เพ่ือนซี้ของฉันก็รีบส่งลิงก์รับสมัครงำน
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ของท่ีท�ำงำนตัวเองให้ฉันอ่ำนทันที ในตอนแรกฉันเปิดอ่ำนด้วยควำมรู้สึกท่ี 

ว่ำงเปล่ำ แต่พอได้เห็นรำยละเอียดงำนแล้วก็เกิดควำมสนใจขึ้นมำไม่น้อย 

TUBTIM : มันอาจจะไม่ใช่งานออกแบบวาดๆ เขียนๆ แบบที่มึงชอบท�า 

แต่กูเห็นมันเขียนว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย มึงเองก็จบอักษรมา บางทีมึง

น่าจะลองมาสมัครดูนะหยง

นีค่อืหนึง่ในข้อควำมทีทั่บทมิพยำยำมพิมพ์กล่อมฉนัให้มำท�ำงำนกบัเธอ

ให้ได้

และเพรำะแบบนีแ้หละ ฉนัถึงได้มำยืนจงัก้ำอยู่ในออฟฟิศกองบรรณำธิกำร 

นิตยสำรแฟชั่นชื่อดังอยู่แบบนี้

"หยุดท�ำหน้ำเศร้ำได้แล้ว ป่ะ เดี๋ยวกูจะสวมบทเป็นไกด์สำวพรำวเสน่ห์

พำมึงทัวร์ออฟฟิศเอง"

"เออ" 

ฉนัรบัค�ำง่ำยๆ แล้วก็ยอมให้เพ่ือนซีล้ำกแขนพำเดนิชมบรรยำกำศรอบๆ 

ออฟฟิศ

ทบัทมิพำฉนัเดนิดหู้องประชมุทุกห้อง โซนท�ำงำนของแผนกแต่ละแผนก

ซึ่งจะถูกจัดแยกไปตำมชั้นของตึกซึ่งมีท้ังหมดห้ำชั้น ตึกท่ีน่ีเหมือนจะดูใหญ่

แต่ควำมจริงก็กะทัดรัดดี ไม่ได้อลังกำรเว่อร์วังอะไร ด้วยควำมท่ีนิตยสำร  

All Style เป็นนิตยสำรที่อยู่ภำยใต้ส�ำนักพิมพ์ Clayton ซึ่งเป็นส�ำนักพิมพ์

เจ้ำของนิตยสำรและวำรสำรชือ่ดงัมำกมำยในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

แถมเพ่ิงจะก่อตั้งได้ไม่นำนด้วย ท�ำให้ออฟฟิศของท่ีน่ีถูกสร้ำงแยกออกมำ 

อีกตึกจำกตึกแม่ของส�ำนักพิมพ์ใหญ่อย่ำงที่เห็น 

"ห้องนี้เขำเรียกห้องสติแตก"

"ฮะ?"

"ห้องสติแตก" 

หลังจำกพำฉันเดินทัวร์ดูทุกชั้นของตึกเรียบร้อย เรำสองคนก็กลับขึ้น
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มำยังชัน้ทีเ่ป็นส่วนออฟฟิศหลกัของกองบรรณำธิกำร ทบัทมิพำฉนัเดนิไปหยุด

ยืนอยู่หน้ำประตูห้องห้องหนึ่งซึ่งตั้งแอบอยู่ในซอกทำงเดินของออฟฟิศ

"ห้องอะไรของมึงวะ ชื่อประหลำด"

"ตอนนี้มึงอำจจะมองว่ำประหลำด แต่เดี๋ยวพอได้ลงมือท�ำงำน มึงก็จะ

ได้เข้ำมำใช้ห้องน้ี กูเชื่อ" ทับทิมหัวเรำะใส่หน้ำฉันแล้วก็ผลักประตูเปิดเขำ้ไป 

พอเรำสองคนเข้ำไปในห้อง ทับทิมก็เปิดไฟ

แล้วภำพสิง่ของทีอ่ยู่ภำยในห้องสตแิตกอะไรนีก็่ท�ำฉนัอ้ำปำกขมวดคิว้

อย่ำงไม่เข้ำใจ

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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