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คำ�นำ�

หลายต่อหลายครั้งที่เราอ่านนิยาย หรือดูหนัง ฟังเพลง เรามักจะได้พบเจอกับ

เรื่องเล่าของความบังเอิญ เช่น 

'เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่เราได้พบกัน เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่ฉันได้รักเธอ'

แต่ชีวิตคนเรา บางครั้งความสุขและความรักก็ไม่ได้ต้องการความบังเอิญหรือ

ความพิเศษถึงจะเกิดขึน้ได้ เรือ่งราวทีค่ณุผูอ่้านจะได้พบเจอในหน้ากระดาษถัดจากน้ี 

ก็เช่นกัน

ด้วยชื่อของ -west- ที่หลายต่อหลายท่านคุ้นเคยกันดี ในเรื่องราวที่สื่อถึง 

ความไม่พิเศษน้ันย่อมมีสิ่งท่ีทำาให้คุณประทับใจ ฉุกคิดถึงความเป็นไปของตนเอง  

อีกทั้งอาจจะได้มองย้อนไปถึงความสัมพันธ์ท่ีไม่บังเอิญของตนเอง เช่นเดียวกับ  

'เบ๊บ' และ 'เข็มทิศ' ที่ต่างก็ได้เรียนรู้จากความไม่บังเอิญที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่เช่นกัน

เพราะความรักดีๆ ย่อมเกิดจากความตั้งใจท่ีจะบ่มเพาะให้มันเติบใหญ่  

ไม่ใช่แค่เพียงเราตอบตัวเองว่าเรารักเขาเพราะวันหนึ่ง 'บังเอิญ' มาพบกัน

ขอให้ทุกท่านได้เอมอิ่มกับความไม่บังเอิญที่อบอุ่นในเรื่องราวถัดจากนี้ค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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5-west-

คนทุกคนมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของชีวิต

จากเด็ก สู่วัยรุ่น จากวัยรุ่น เป็นผู้ใหญ่

จากอนุบาล ข้ึนชั้นประถม จากประถม ข้ึนมัธยม โตข้ึนอีกนิดก็เป็น

นักศึกษา

ผมผ่านช่วงเวลาเหล่านัน้มาสวยงามตามครรลองของปถุุชนคนชัน้กลาง 

มีบ้านเด่ียวย่านชานเมืองเป็นของตัวเองและครอบครัว เคยมีแฟนแต่เลิกกัน

ช่วงเรียนจบใหม่ๆ หลังจากน้ันก็ไม่ได้คบใครจริงจัง ตั้งหน้าต้ังตาท�างาน  

เก็บเงิน ผ่อนรถคันแรกเป็นของตัวเอง

นกึดแูล้วเวลาผ่านไปไวกว่าท่ีคดิ จากคนรูจ้กักลายเป็นไม่รูจ้กั จากคนรกั

กลายเป็นคนที่เกลียดกัน ไม่เข้าใจว่าท�าไมเมื่อความสัมพันธ์ชู้สาวจบลง ถึง

เปลีย่นมาเป็นเพ่ือนกันไม่ได้ แม้ตกลงว่าจะแยกย้ายกันด้วยดแีต่เจอหน้าอกีครัง้

กลบัท�าทไีม่รูจ้กั

ผมคงไม่เฮิร ์ตขึ้นมาอีกถ้าเมื่อวันก่อนไม่เจอแฟนเก่าโดยบังเอิญ  

ไม่ได้เสยีใจหรอก เรือ่งผ่านมานานแล้ว แต่พออยู่คนเดยีวก็อดนึกถึงอดตีไม่ได้

"เพ้อเจ้อ"

โอเคครับ ผมก็ลืมไปว่าตอนน้ีไม่ได้อยู่คนเดียว ควันสีขาวอมเทา 

Introduction
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โลกที่ไม่มีเรื่องบังเอิญ6

ลอยผ่านหน้าในรัศมีท่ีสายตามองเห็น ผมมองค้อนคนขัด ค่อนแคะด้วย 

ความรู้สึกร�าคาญระคนหมั่นไส้

"คุณไม่เคยมีแฟนรึไง"

เรายืนด้วยกันตรงลานทางพักของบันไดหนีไฟนอกอาคาร มกีระป๋องเบยีร์

ราคาถูกต้ังไว้ส�าหรับใส่ก้นกรองบุหร่ี แม่บ้านคงเอามาวางทิ้งไว้ ถ่วงทราย 

ทีก้่นกระป๋องไม่ให้ปลวิหาย อย่างน้อยกระป๋องโง่ๆ น่ีคงช่วยให้แม่บ้านหงุดหงิด 

กับก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งอย่างไร้ความรับผิดชอบน้อยลง

"ถามท�าไม" เขาไม่ตอบตรงประเด็นในทันที เท้าศอกกับระเบียง

ผมโคลงหัวก่อนว่า "ก็ไม่เห็นเคยเล่า"

"จ�าเป็นต้องเล่า?"

ความจริงแล้วเราไม่ใช่คนแปลกหน้าจนไม่สามารถถามเรื่องส่วนตัวได้ 

ตรงกันข้าม ผมกับเข็มทิศรู้จักกันในเกือบทุกช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต แต่

มากกว่าเข็มทิศคือแม่ของเขา อยากถามว่าแม่มึงเป็นไรมากปะ แต่หน้าก็ 

ไม่ใช่ระดับหมาก ปริญ เกรงว่าพูดไปแล้วโดนกระทืบจะไม่มีคนคอยโอ๋

ป้าจอยเป็นหน่ึงในสมาคมแม่บ้านว่างงานทีต่ัง้ข้ึนตัง้แต่ผมเรยีนอนุบาล 

แน่นอน บ้านของผมเป็นฐานทัพ อาจด้วยพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว อุปกรณ์ท�าครัว

ครบครนั และพิกัดท่ีสะดวกทีส่ดุในการนัดหมายรวมตวักันกับบรรดาเหล่าแม่ๆ 

ทั้งหลาย ท�าให้ผมคุ้นเคยกับป้าจอยแม่ของเข็มทิศพอประมาณ

"ป้าจอยอวดลูกจะตายห่า" โดยเฉพาะเมื่อเรียนจบคณะเดียวกับผม 

แต่คนละมหาวิทยาลัย แหงล่ะ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตัวเองน่ะดี  

อะไรก็ดี แต่ส่วนตัวระหว่างผมกับเข็มทิศแม้เจอกันบ้างตามงานส�าคัญ เช่น

งานรับปริญญา งานวันเกิด กลับไม่ค ่อยคุยกัน ส่วนหน่ึงอาจเพราะ 

ผมว่าป้าจอยน่าร�าคาญ ลูกชายก็น่าร�าคาญแต่คนละแบบ ป้าแกพูดไม่หยุด 

ขัดกับลูกท่ีท�าท่าเหมือนผีไม่ได้ส่วนบุญ หน้านิ่ง หย่ิงๆ ไม่ค่อยสมบูรณ์พอดี

เหมือนบ้านคนอื่นสักเท่าไหร่ กระทั่งบังเอิญมาเจอกันในท่ีท�างานเดียวกัน 

ถึงได้คุยกันมากขึ้นด้วยความจ�าเป็น 
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"ยกเว้นเรื่องแฟนลูกชายหัวแก้วหัวแหวน"

"แกไม่รู้"

"ไม่เล่าล่ะ"

"หึ" เขม็ทิศหัวเราะในล�าคอ เจตนามองเหยียด "ผูช้าย โตขนาดน้ีแล้วด้วย 

ต้องเล่าเรือ่งแฟนให้แม่ฟังเหรอ"

"เล่าดิ คนที่เพ่ิงเลิกไปผมเคยพาไปที่บ้านด้วย" ผมมักถูกกล่าวหาว่า 

เป็นลูกแหง่เหมือนท่ีเข็มทิศก�าลังปรามาสด้วยสายตา ซึ่งผมว่าไม่ น่ีต่างหาก

สิ่งที่ลูกผู้ชายท�ากัน เปิดเผย ตรงไปตรงมา

"จริงจังขนาดนั้น?"

"ผมจริงจังกับความรักครับ"

เขาย้ิมมมุปาก เลกิคิว้ข้ึน ไม่มองผมแล้ว ทอดสายตาไปยังยอดตึกสูงระฟ้า 

ทีช่ัน้บนสดุไล่ความสงูข้ึนลงเหมอืนคย์ีเมโลด้ีในดนตรเีพลงสกัเพลงหนึง่

"ก็ดี"

"ดีอยู่แล้ว"

ผมภูมใิจในข้อดขีองตัวเองเสมอ ไม่มาก ไม่น้อย ไม่เหมอืนเขาท่ีพูดน้อย

เสียจนบางคร้ังก็คิดไปว่าสิ่งท่ีป้าจอยน�าเสนอเป็นความจริงหรือเว่อร์ไป แต ่

เมื่อท�างานด้วยกันหลายครั้งผมก็รู้จักค�าว่าพูดน้อยต่อยหนัก ผมเห็นออร่า

ความฉลาดของเขา เรียกได้ว่าคมในฝัก แบบนี้ล่ะผู้หญิงชอบนักหนา

"เบ๊บนีช่อบตดิอยู่กับเรือ่งเก่าๆ เนอะ แฟนทีเ่ลกิไปแล้ว หรอืเรือ่งทีแ่ม่เรา

ชอบพูดอวดเรื่องเราตอนเด็ก"

"ก็ไม่เดก็ปะ เข้ามหา'ลยัยังพูดอยู่เลย เฮ้ย คณุมนัเดก็มหา'ลยัรฐัอนัดบัหน่ึง

ของประเทศนะเว้ย ผมน่ีดอิอกไปต่างจงัหวัดโน่น ได้กลบับ้านเดอืนละครัง้"

"พูดเพราะได้เข้ามหา'ลัยท่ีอยากให้เข้าน่ะ แต่ไม่ถูกใจคณะท่ีเรียน 

นักหรอก"

"แม่อยากให้เรียนสถาปัตย์เหมือนพ่อใช่ไหมล่ะ เคยได้ยินว่าส่งคุณ 

ไปเรียนพิเศษวาดรูป"

"อ่าฮะ แต่ตอนเลือกคณะก็ไม่บอกว่าเลือกนิเทศ"
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โลกที่ไม่มีเรื่องบังเอิญ8

เหน็ได้ชดัว่าต่อให้เงยีบก็ไม่ได้เรยีบร้อย เขม็ทิศเป็นคนดือ้เงยีบ แต่เขา 

ก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ขัดค�าสั่งมันก็เวิร์กไปอีกแบบ ท�ามาหากิน 

ด้วยความคดิ เรือ่งสร้างสรรค์ต้องมาคูกั่น แต่ข้อเสยีทีเ่ป็นคนพูดน้อย พูดห้วน  

การพรีเซนต์ให้ลูกค้าซื้องานเลยตกเป็นหน้าท่ีผม แรกๆ ตอนเทรนงาน 

ถูกวางไว้คนละทีม แต่ตอนผ่านโปร พ่ีจรูญไดเร็กเตอร์ก็จับมาอยู่ด้วยกัน 

เพราะเห็นความปากดีกับงานดีที่พากันไปรอด ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีท�าให้เป็น 

ทีมเวิร์กแบบที่ลูกค้าต้องการ

"หลังจากเลือกคณะแล้วยืนยันว่าจะเรียนก็ไม่ค่อยคุยกันน่ะ ท่ีได้งาน 

ที่เดียวกับเบ๊บแม่ยังไม่รู้เลย"

"รู้แล้วมั้ง แม่ผมน่าจะเล่า สี่เดือนแล้วนะ"

"อาจจะ แต่เราไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่ยืนยันว่าจะท�างานสายนี้ต่อน่ะ"

"พูดจริงดิ แล้วช่วงเรียนแม่ไม่ตัดหางปล่อยวัดเหรอ"

"ไม่ขนาดน้ัน แต่อย่าไปขออนุญาตอะไรเชียว ดีที่พ่อสนับสนุน แต่ก็ 

ไม่ค่อยกลับบ้านอยู่ดี"

"แปลว่าตั้งแต่ขึ้นมหา'ลัยก็ทะเลาะกับที่บ้านมาตลอดเลยดิ"

"เปล่า ไม่ได้ทะเลาะ ไม่เคยทะเลาะ อยู่คอนโดฯ ก็สบายดี"

เออ คนอย่างมงึไม่เคยทะเลาะกับใครหรอก ไม่ชอบใจก็แค่เก็บข้าวของ 

หนีออกมา เขาติสต์แบบนี้เหมือนพ่อ คนที่หัวร้อนเลยเป็นคนอื่น อย่างเช่น 

แม่ หัวหน้า หรือกระท่ังพ่ีเลี้ยงท่ีสอนงาน แต่กับผมยังไม่เคยหงุดหงิด 

เพราะสงครามประสาท ท�าไมน่ะเหรอ เพราะผมตีมึนเก่งเป็นบ้าไงล่ะ

"แม่ก็ไม่ได้ถามอะไรด้วย เลยไม่รู้ว่าจะเล่ายังไง"

"ฟังดูห่างๆ กับครอบครัวอ่ะ"

"เหรอ ไม่รู้สึกแฮะ"

เขม็ทศิยักไหล่ พ่นควันออกทางจมกู เขาสบูบหุรีเ่ก่งมาก ท�าควนัเป็นรปู 

ได้ด้วย ส่วนผมก็แค่อดัๆ เข้าปอดเวลาคดิงานไม่ออก หลงัๆ มเีหตผุลอกีอย่างคอื

เพื่อปลีกตัวมาคุยกับเขา

"รู้เรื่องที่พี่จรูญมาบอกแล้วใช่ปะ งานหน้าอ่ะ"

Page ������������������������.indd   8 23/7/2562 BE   10:27



9-west-

"อืม โฆษณาบ้านอ่ะนะ"

"เออ พี่แกห่วงว่าคุณจะโนไอเดีย ขายความอบอุ่นน่ะ อืม...เก็ตใช่ปะ"

"ไม่ค่อย" เขาตอบ ซึ่งไม่น่าแปลกใจนักหรอก

"บ้านน่ะ ขายบ้านที่อบอุ่น"

"เราอยู่คอนโดฯ"

"ไม่เว้ย มันไม่เก่ียวกับคอนโดฯ หรือบ้าน มันคือธีมความอบอุ ่น  

มกิีจกรรมร่วมกัน มคีวามผกูพัน งานใหญ่นะ เป็นโครงการต้นแบบของบรษิทั 

ทีจ่ะเอาตวัน้ีไปลงทีต่่างประเทศด้วย เขาทุ่มกับงานโฆษณามากเลยนะ พ่ีจรญูบอก

ถ้าขายได้เดือนนี้ไม่ต้องไปหางานอื่นเลย"

"ก็พูดแบบนี้ตลอด"

เขาถอนหายใจ เออ ผมเข้าใจว่ามันยากส�าหรับคนใช้ชีวิตคนเดียว  

พ่อท�างานเลิกดึก ส่วนแม่ก็เจ้ากี้เจ้าการจนตัวเองสติแตกหนีออกมา

"ย้ายมาอยู่ด้วยกันดิ สั้นๆ เขาให้เวลาไม่ใช่เหรอ นึกไม่ออกว่า 

คนในครอบครัวต้องท�าอะไรกัน"

"บ้าน่า"

แต่คิดอีกทีก็น ่าสน ผมเจอเขาโดยบังเอิญตอนออกมาสูบบุหรี่ 

ในวันสมัภาษณ์งาน ย�า้ว่าเขาเป็นคนพูดน้อย แต่ฟังเก่ง เขาฟังทุกเรือ่งของผม 

ขณะที่ผมแทบไม่เคยได้ยินเรื่องส่วนตัวของเขาในท่ีสาธารณะเลย ไอเดีย 

การใช้ชีวิตกับเข็มทิศก็ไม่แย่ ผมหมายถึงในคนข้ีเสือกระดับสิบที่อยากรู้ว่า 

คนที่คิดงานเก่งฉิบหายแต่กลับน�าเสนอไม่เป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน

ก็น่าทบทวนข้อเสนอเหมือนกัน

"แล้วแต่ แค่ลองชวนดู"

"อืม เดี๋ยวลองขอแม่ก่อน ไปอยู่ด้วยสักสองอาทิตย์"

"ยาวกว่านั้นก็ได้ หารค่าไฟด้วย"

"ไอ้สัดนี่ งก"

"คดิว่าชวนมาอยู่เพราะพิศวาสหรอืไง" พูดหน้าตาย ท้ิงก้นบหุรีล่งในกระป๋อง 

"เดอืนทีแ่ล้วชอ็ตฉบิหาย"
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"ลงแมนยูฯ ไปอ่ะดิ"

เขาหัวเราะ พระอาทิตย์ก�าลังตก ทุกอย่างอาบด้วยแสงสีส้ม ลมเย็นๆ 

โชยพัดให้หน้าม้าแหว่งของผมปลวิปรกลงมาระขนตา เข็มทศิเอีย้วตวั หนัหน้า

กลับมาเพียงสี่สิบห้าองศา แสงสีส้มนั้นอาบภาพที่เห็นไปครึ่งหน้า

"รีบดูดแล้วกลับไปท�างานได้แล้ว วันนี้ไม่อยากอยู่ดึก"

เขม็ทศิว่าท้ิงท้าย เปิดประตหูนีไฟกลบัเข้าไปในออฟฟิศ ผมอดับหุร่ีเข้าปอด

อีกสองเฮือกด้วยความเสียดายแล้วทิ้งก้นกรองให้นอนก้นบนเม็ดทราย 

ในกระป๋องเบียร์ที่ถูกอาบด้วยสีเดียวกับบนหน้าของเข็มทิศเมื่อครู่อีกที
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เรือ่งย้ายไปอยู่กับเขม็ทิศชัว่คราวเกือบจะเป็นหมนัเมือ่เออเีข้ามาแจ้งว่า

ถูกปาดหน้าเค้กด้วยบริษัทของคนใน หนึ่งคือคอนเน็กชั่นหรือเส้นสายทีมน้ัน 

แขง็กว่า อกีอย่างคอืลกูค้าขอทมีเก๋าๆ ไม่ใช่เด็กจบใหม่ท่ีเพ่ิงผ่านโปร แม้พอร์ต

ของเขม็ทศิจะน่าท่ึง และพอร์ตของผมจะไม่ขีเ้หร่ก็ตาม

พ่ีจรูญเรียกคุยกับทีมหลังผมปรึกษาแม่เรื่องย้ายมาอยู่กับเข็มทิศ  

'น่าเสียดาย' พ่ีจรญูปลอบเท่านัน้ เขาอยากเปิดโอกาสให้เดก็ๆ ทว่าค�าสัง่ของลกูค้า

คอืเดด็ขาด ลกูค้าว่าในห้องประชมุไม่อยากให้เด็กๆ ลองผิดลองถูก แต่พ่ีจรญู 

ก็ให้โอกาสผมในงานอืน่ๆ เราเป็นทีมโปรดกัชัน่เฮ้าส์เลก็ๆ ในเครอืสือ่เจ้าใหญ่ 

ท่ีผูใ้หญ่ไม่ได้เห็นความส�าคัญนกั ผมเข้าใจนะ แต่ก็เสยีดาย ผมชอบบรรยากาศ

ตอนน�าเสนองาน มันตื่นเต้นกว่าช่วงท�าสตอรี่บอร์ดโคตรๆ ช่วงเวลาท่ีลูกค้า 

จะดจูนจบหรอืปิดสไลด์ตัง้แต่สามหน้าแรกเป็นช่วงเวลาทีโ่คตรอะดรนีาลนิหลัง่ 

เป็นการสอบไฟนอลว่าจะสอบตกหรือสอบผ่าน ย่ิงงานใหญ่ย่ิงท้าทาย 

ความสามารถ ขณะที่คนท่ีอยู่ในทีมเดียวกันอีกคนกลับน่ิงเฉยไม่หือไม่อือ 

ยอมรับผลตัดสินโดยไม่เถียงสักค�า

"คุณไม่อยากท�างานน้ันเหรอ" ผมกระซบิถามเขม็ทิศหน้าร้านอาหารตามสัง่ 

วันน้ีเป็นเวรของผมกับเขาทีต้่องลงมาซือ้ข้าวให้ทมีงาน บางวนัโทรสัง่ขึน้ไปส่งได้

ถ้าสาลีอ่ยู่ แต่เปิดเทอมแล้วเดก็สาวแรกรุน่ลกูสาวป้าติง่ก็ไม่ค่อยได้มาช่วยแม่

อีก ทีมงานต้องจัดเวรกันลงมาซื้อข้าวกับกาแฟขึ้นไปเสิร์ฟ แต่ไม่รู้ว่าจัดยังไง 

Chapter 1
Friends - Ship
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ในหนึ่งเดือนผมกับเข็มทิศจะถูกใช้ให้ลงมามากที่สุด

"ก็ได้ท�างานอื่นอยู่ดีล่ะ พูดเหมือนออฟฟิศมีคนเหลือเฟือ"

"ไม่ใช่แบบนั้นสิ"

"รอเกบ็พอร์ตงานอืน่กไ็ด้ เกอืบขายได้แปลว่าเขาสนใจทีน่ีอ่ยู ่ เดีย๋วกม็ี 

โปรดกัต์ลกูเข้ามา" เขาปลอบเสยีงเรยีบ ซ่ึงก็จรงิอย่างทีว่่า แต่ผมก็เสยีดายอยู่ดี

"แต่ถ้าไม่ได้มีพอร์ตหรูอันดับต้นๆ โอกาสโกอินเตอร์ก็น้อยกว่าคนอื่น"

เรื่องของเรื่องก็คือผมมีความฝัน และหน่ึงในน้ันคือการได้ไปเรียนงาน 

กับพ่ีป้อม เดก็ฟิล์มทกุคนต้องรูจ้กัชือ่นี ้ และมฝัีนสงูสดุคอืได้เจดิจรสัในแนวทาง

ของตัวเองอย่างไร้ท่ีติ พ่ีป้อมเป็นคนท�าหนังอาร์ตอันดับหนึ่งของไทย เป็น 

คนทีม่อีทิธิพลในเวทรีะดบัโลก หนังทีด่ไูม่ค่อยรูเ้รือ่ง แต่ถ้าแกะสญัญะทีอ่ยู่ใน

เน้ือเรื่องได้ผู้ชมจะรู้สึกประหนึ่งยูเรก้า ทุกคร้ังท่ีดูจะถามตัวเองแต่ว่าแม่ง 

คดิได้ไงวะๆ ซ�า้ไปซ�า้มา ไม่ใช่เรือ่งของสครปิต์ แต่เป็นการถ่ายท�า ซึง่กว่าผม 

จะก้าวไปอยู่ข้างๆ พี่ป้อมต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆ

เอาจริงๆ ได้มีโอกาสเรียนงานกับพ่ีป้อมก็อย่างหน่ึง ได้เก่งแบบพ่ีป้อม 

ก็อีกอย่างหน่ึง หรือแค่เป็นคนท�าหนังที่พ่ีป้อมเคยเห็นชื่อผ่านตาก็เป็นฝัน 

อกีอย่างหนึง่ แต่ถ้าลกูค้ารายใหญ่ๆ วางตวัไว้แค่คนรุน่เก่า เมือ่ไหร่ดาวดวงเลก็ๆ 

ของผมจะเจิดจรัสได้ ไม่รู้ว่าเบ๊บคุงจะดังก่อนหรือพี่ป้อมจะตายก่อนกัน

"ท�างานใหญ่ก็ดี แต่ว่าประสบการณ์เรายังไม่ได้ มันเป็นความเสี่ยง 

ทัง้ของลกูค้าท้ังของทมีเรา ขนืท�าไปแล้วเละเทะ ไม่ถูกตราหน้ากันท้ังเฮ้าส์เหรอ"

"จะไปเละได้ไง ที่ผ่านมาก็ท�าได้ดีตลอด พี่จรูญยังบอกว่าอนาคตไกล"

"เป็นพวกถูกชมแล้วเหลิงเหรอ" 

แม่ง รู้ทัน

เขม็ทศิกระตกุมมุปาก เป็นคนทีไ่ม่ย้ิมเตม็หน้าเหมอืนอมทุกข์ตลอดเวลา 

เขามองผมทีท่�าท่าจ๋อยสนทิด้วยหางตาแล้วอธิบายต่อ "เราเพ่ิงผ่านโปรกันมาได้

ไม่ก่ีสัปดาห์เอง งานท่ีท�าก็สเกลเล็ก พ่ีจรูญเองก็คงคิดแบบนี้ถึงไม่ได้ไฟต์ให้ 

แต่ก็มีงานอีกเยอะท่ีสเกลเล็กแต่เสียงดัง ถ้ามั่นใจก็เก็บไอเดียไว้ใช้ในงาน 

แบบนั้นสิ"
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ผมเถียงไม่ออก ค�าตอบท่ีเตม็ไปด้วยเหตผุลนัน่ท�าให้อาการงอแงของผม

กลายเป็นเด็กน้อยอยากได้ของเล่นทันที

"รู้แล้ว ผมแค่เสียดาย"

"งานในมือตอนน้ีน้อยจนมีเวลาเสียดายท่ีชวดงานนั้นหรือไง" เข็มทิศ 

พูดประชดประชัน เมื่อคืนก่อนก็กลับบ้านเท่ียงคืน เท่ียงคืนน่ีผมหนีก่อนนะ 

พวกอีดิเตอร์ยังอยู่ปั่นงานกันต่อ

"แล้วเรื่องมาอยู่ด้วยยังเหมือนเดิมหรือเปล่า"

"จริงๆ ก็ยังไม่ได้คิดต่อนะ" ผมว่า ไม่มีงานเป็นเป้าหมายแล้วก็ 

ไม่ค่อยอยากออกนอกบ้าน ผมมันพวกติดบ้าน อะไรจะเป็นสวรรค์กว่า 

การมอีาหารพร้อมทานรออยู่ในทกุมือ้โดยไม่ต้องคดิ "อยากให้ไปอยู่ด้วยเหรอ"

"เปล่า พี่จรูญติงมาว่านายมาสาย เข้าใจว่าบ้านไกล"

"เฮ้ย แต่ไม่มีเวลาเข้าออกงานปะวะ"

"แต่มาสายแล้วกลับก่อนนี่มันก็นะ"

ผมไม่เถียง กว่าจะมาถึงก็เลตกว่าคนอื่น มิหน�าซ�้าถ้างานเลิกดึกก็ต้อง 

ขอกลบัก่อน ส่วนวันไหนฝนตก น�า้ท่วม ลาได้เลย เวลาเดนิทางไม่คุม้เวลาท�างาน

"ก็บ้านไกลจริงๆ อ่ะ"

"เลยคดิว่าถ้าอย่างนัน้ท�าไมไม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆ ก็นะ งานมนัต้องท�าเป็นทีม"

เรยีกว่าก�าลงัด่าทีผ่มกินแรงคนอืน่รวมถึงเขาด้วย ครัน้จะงอแงเถียงกลบั

ความจรงิก็จกุท่ีอก ได้แต่ท�าหน้าให้ติม๋ทีส่ดุเท่าท่ีจะท�าได้ ส่วนเรือ่งย้ายงานน่ะ

ฝันไปเลย นีเ่ป็นหนึง่ในไม่ก่ีบรษิทัท่ีเดก็รุน่ใหม่อยากท�าด้วยมากๆ ไม่ใช่เงินเดือน

หรอืบรษิทัใหญ่โต แต่งานท่ีออกสูส่ือ่ปังทุกตวั มเีอกลกัษณ์เป็นของตวัเองและ

ฮปิเหีย้ๆ แน่นอนว่าถ้าผมท�างานอนิดีแ้ต่ตตีลาดได้ผมต้องเป็นบคุคลท่ีมรีายชือ่

ติดในคนเขย่าวงการโฆษณาอีกคนแน่ๆ ถูกต้องครับ ผมเป็นคน Gen Z  

ที่โหยหาชื่อเสียงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ เต็มไปด้วย Passion และ 

แรงบันดาลใจ โห พูดถึงตัวเองแล้วโคตรคูล

"หรืออยากนอนที่ออฟฟิศ แต่พี่รูญไม่แนะน�านะ ผีดุ"

"เฮ้ย จรงิด"ิ บ้าว่ะ ก็อยู่ท�างานด้วยกันดกึๆ ออกจะบ่อย ไม่เห็นเคยเจออะไร 
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"มั่วเปล่า หลอกให้ผมไปหารค่าไฟ"

"ค่าไฟมันจะสักกี่บาท"

"เพิ่มค่าน�้าด้วย สุดตัว สองร้อย"

"น�้ามันรถทุกวันนี้เดือนละเท่าไหร่"

"สามพัน"

"เราเอาค่าเช่าห้องแค่พันห้า" กูว่าแล้วต้องมีแผน "ค่าน�้า ค่าไฟ  

ค่าอินเตอร์เน็ตบวกลบไม่เกินห้าร้อย"

เขม็ทิศก็คอืเขม็ทศิ เขาพูดหน้าตายเหมอืนท่ีกุเรือ่งผหีรอืท่ีพ่ีจรญูฝากดผุม

เรือ่งเข้างานสาย 

"นายได้ลดค่าน�า้มนั เอาเงนิไปผ่อนรถ เราได้ลดค่าผ่อนคอนโดฯ อยู่แค่

ซอยโน้น เดนิมาท�างานยังได้เลย แต่ถ้าขีเ้กียจขบัรถมาได้ อ้อมไปด้านหลังซอย" 

เขาชี้นิ้วบอกทางคร่าวๆ "ไม่ถึงห้านาที นายถอยจอดยังนานกว่า"

สิง่ทีผ่มรบัรูม้าตลอดคอืเขม็ทศิไม่มเีสน่ห์ในด้านงานขาย แต่ก็ไม่คิดว่า

จะขายได้โง่ขนาดน้ี ไม่มีอินเนอร์หรือวิธีการโน้มน้าวท่ีดีไปกว่าการพูดเน้ือหา 

แต่ไม่มองหน้า มิหน�าซ�้ายังเสือกด่าลูกค้าว่าขับรถห่วยอีก

"ไม่เห็นมีใครเสียอะไร"

ไอ้เวร ถ้าพูดกับผมเพราะกว่านี้สักนิดก็ใจอ่อนนานแล้ว ไม่ใช่เพราะ

เห็นใจ แต่ผมตายข้อเสนอท่ีว่าค่าห้องรวมค่าน�้าค่าไฟยังถูกกว่าค่าน�้ามัน 

เกือบครึ่ง ส่วนอาหารย่านนี้ก็ไม่แพง เผลอๆ อยู่ดึกพ่ีจรูญเลี้ยงข้าวกล่องฟรี

เป็นขวัญและก�าลังใจอีก ประเด็นก็คือผมจะไม่ยอมกลับไปขอเงินแม่อีกแล้ว 

รับปากดิบดีว่าถ้าแม่ดาวน์ให้หลังได้งานจะผ่อนเอง นับเป็นศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย 

ก็ว่าได้ แต่แม่ง ไอ้เวรเบ๊บ ไม่มีแดกยังจะหยิ่ง

ระหว่างการต่อรองอาหารกล่องโฟมสองถุงใหญ่พิเศษก็ถูกยกข้ามเคาน์เตอร์ 

ร้านข้าวตัง้เรยีงกันใต้เตน็ท์ผ้าใบ แต่ป้าติง่เป็นร้านประจ�า ป้าแกหน้าไม่รบัแขก 

พูดก็ไม่รบัแขก รสชาตอิาหารพอแดกได้เลยไม่ค่อยมคีน การท�างานของครีเอทีฟ

ต้องอาศัยความเรว็ และผมกับเข็มทิศมกัเลอืกร้านนีใ้ห้ทุกคนในออฟฟิศเสมอ 

ส่วนคนอืน่ถ้าไม่ใช่ลกูสาวแกบรกิารไปส่งถึงหน้าประตูไม่มทีางเหยียบเข้ารศัมี
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ให้ป้าถามได้ว่าวันนี้จะกินอะไรแน่นอน

"กล่องโฟมแม่งท�าลายโลก" ผมบ่นอบุ พยายามรกัษาสิง่แวดล้อมด้วยการ

ลดการสร้างขยะ แต่ก็ยากจรงิๆ มหิน�าซ�า้ยังเป็นตัวการก่อคาร์บอนมอนอกไซด์

ด้วยซ�้า

"ทีหลงัก็เอาป่ินโตมาซะส ิหรอืจะใช้มอืรองไปกิน จะเทใส่จานเหมอืนไอ้ด่าง

ก็ได้นะ เดีย๋ววางจานไว้ให้ใกล้ๆ ถังขยะเขียวโน่น" ป้าต่ิงพูดพลางกระแทกตะหลิว 

กับกระทะ เสียงน�้าร้อนฉู่ฉ่าเมื่อราดลงล้างบนกระทะร้อนๆ เข็มทิศยักคิ้วให้  

เขาเป็นคนจ่ายเงนิยอดพอดกัีบค่าใช้จ่ายทัง้หมดแล้วเดนิน�าออกมา ผมไม่เถียงต่อ

เพราะก�าลงัคดิเรือ่งการย้ายไปอยู่กับเขม็ทิศเพ่ือลดค่าน�า้มนั แต่ต้องเพ่ิมรายจ่าย

ด้านอาหารและความเสี่ยงที่จะโดนป้าติ่งด่ามากขึ้น

บวกลบกันแล้วผมอาจจะไม่ประหยัดเงินลงมากนัก แต่นึกถึง 

เวลาที่มีเหลือแหล่จนสามารถเอาไปรับงานฟรีแลนซ์หรือเรียนงานใหม่ๆ จาก

เข็มทิศก็ยังก่อประโยชน์กว่าหมกตัวแหกปากร้องเพลงบนรถ ไถทวิตเล่น 

แม่งทุกแท็กจนมือเป่ือยรถก็ไม่ขยับไปได้สักกี่เมตร

ระหว่างเดินไปรับกาแฟท่ีสั่งทิ้งไว้จากร้านประจ�าใต้ส�านักงาน เข็มทิศ

ให้เวลาผมคิดเงียบๆ และผมก็ยอมเป็นหมาเซื่องๆ ของเขาในที่สุด

"ต้นเดือนหน้า คุณว่าไง"

เจ้าของห้องผิวปากเป็นเพลง ไม่ตอบ แต่ตอบด้วยท่าทางให้รู้ว่าพอใจ 

เท่สัด เอาจริง เข็มทิศน่าโดนจับไปแคสต์งานมากกว่าท�างานเบื้องหลังอ่ะ  

คาแร็กเตอร์เขาชัดมาก

"เข็มทิศ ถามจริง เคยเล่นหนังสั้นปะ"

"อะไร"

"ตอนมหา'ลัย มันต้องมีบ้างดิ"

"ไม่เคย"

อุปสรรคอย่างเดียวที่เข็มทิศไม่เคยเป็นนักแสดงท้ังที่คุณสมบัติครบ 

ผมเข้าใจได้เลยว่าคงเป็นเพราะท่าทางพูดน้อยของเขา แต่ก็เป็นเอกลักษณ์ดี 

ถึงจะจดัอยู่ในกรอบของผูช้ายเรยีบร้อย แต่เขม็ทศิก็มมีมุกวนของผูช้ายเหีย้ๆ เยอะ 
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ถ้าให้นึกถึงใครสักคนผมคงบอกว่าเหมือนซันน่ี แต่ซันน่ีก็เป็นพระเอกนะเว้ย 

อ้อ แต่ซันนี่ก็มีอีคิวมากกว่าไอ้เวรนี่หลายขุม

"ถามท�าไม"

"ถ้าให้เล่นจะเล่นได้ปะ"

"ไม่มทีาง" เขาว่า สัน้ เด็ดขาด ไม่ใช่เล่นไม่ได้ แต่ไม่มทีางท่ีมคีวามหมายว่า

ฝันไปเถอะไอ้เตีย้ คนอย่างกูไม่มทีางเล่นเป็นคนอืน่ทีไ่ม่ใช่ตวัเองให้มงึดหูรอก  

ลมืข้อก�าหนดท่ีไม่มข้ีอก�าหนดอย่างหนึง่ไปว่าคนอย่างเข็มทิศไม่มอีะไรทีท่�าไม่ได้ 

ป้าจอยอวดลกูไว้ขนาดน้ัน น้องเขม็ทิศคนด ีอย่าให้รูต้อนหลงัว่าดไีม่ห่างเหินนะ 

ไอ้สดั! ลฟิต์ลงมาแล้ว ชายหนุ่มไม่รอให้ถามต่อ เขาเดนิน�าขึน้ลฟิต์ก่อนปิดประต ู

ให้เหลือเพียงเราสองคนกับถุงอาหารทั้งสองมือ

"อาหารมาแล้วครับคุณพี่"

เสียงเดินไวกว่าแสงเสมอ ผมเป็นหนึ่งในคนท่ีร่วมพิสูจน์ทฤษฎีนั้น 

ด้วยการตะโกนเข้ามาในออฟฟิศก่อนตัวถึง เข็มทิศใช้หลังดันประตูกระจก  

วางข้าวกล่องกับกาแฟเยน็บนโต๊ะรวม ผมเดนิตามมาขณะทีเ่ขาหยิบข้าวกล่อง

และกาแฟของตวัเองไปน่ังทีโ่ต๊ะแล้ว ผมหยิบข้าวกล่องให้พ่ีจรญู เรือ่งประจบ

ไม่ต้องสอน ท�าเป็นโดยกมลสันดาน

"กระดิกหางเลียยันไข่พี่รูญเลยนะมึง"

"อ่ะ แน่นอน ใครเป็นหัวหน้าล่ะครบั" คนตะโกนแซวจากหลังคอมพิวเตอร์

แมก็บุก๊รุน่ล่าสดุเป็นรุน่พ่ีวัยเบญจเพสทีฟ่าดเคราะห์เบญจเพสด้วยการสนิทกับ

เขม็ทิศ พ่ีแบงค์เป็นคนปากหมาและใจหมา เขม็ทิศด้อมๆ มองๆ อยูเ่ป็นเดอืน

กว่าจะเอ่ยปากถามว่ามีอะไรให้ช่วย และเขาเลิกเป็นคนปากหนักทันที 

เพราะอยากให้พ่ีแบงค์สอนโปรแกรมออกแบบ 3D เวอร์ชัน่ล่าสดุ ซึง่ไอ้พ่ีแบงค์

ก็เพ่ิงใจอ่อนยอมสอนก่อนผ่านโปรแค่เดือนเดียว ส่วนท่ีว่าใจหมาคือพ่ีแบงค ์

ไม่ให้ผมเข้าไปเรียนด้วยเพราะผมไม่ใช่โอตะ ถูกครับ เข็มทิศกับพ่ีแบงค ์

แม่งเข้ากันได้เฉยจากเพลงคกุก้ีเสีย่งทายท่ีแม่สาวคณะกระโปรงรุง้ท�าปรากฏการณ์

ตกหนุ่มๆ ไปเกือบค่อนประเทศ
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แต่ไม่ใช่กับผม 

ผมอีปิก ไม่ฟังเพลงแมสเว้ย!

"อย่าว่าน้องนะแบงค์ เบ๊บแก้วไหนของพี่"

"หลอดชมพูเลยครับพี่มะลิ"

"แหม ออ้ีวน ใครซือ้ของกินมาให้มงึ มงึก็ปกป้องหมดแหละ" ไอ้พ่ีแบงค์ 

คนเลวตะโกนแซว ได้ค�าตอบเป็นน้ิวกลางป้อมๆ ของพ่ีมะลิ อดิีเตอร์อารมณ์ดี

เต็มหน้า

"ทะเลาะอะไรกันหนุ่มๆ"

"หมากัดหมูจ้ะดิว"

"หมูตัวไหนพี่ก้อย"

"หมูมะลิ กับหมูเบ๊บ"

"เฮ้ยๆ ผมบอกว่าเบ๊บมาจากค�าว่าเบบีไ๋ง" ยืนเท้าเอวข้างพ่ีจรญู พ่ีแกข�าคกิ

ไม่ช่วยสกัแอะ "เบบี ๋ท่ีรกั ไม่ใช่หมเูบ๊บนะเว้ย"

"แหม ชื่อจริงมึงก็บุรินทร์ไหม"

"เจ๊ก้อยไม่อยู่ทีมผมเหรอ"

"มีใครทีมแกด้วยเหรออีเบ๊บ" โคตรไม่เข้าใจ ถ้ามีวัตถุดิบชั้นดีสักคน 

ต้องเป็นผมทีถู่กย�าเละ เขม็ทศิก็อายุเท่ากันไม่เห็นใครจะเปล่ียนไปแซวทางน้ัน

บ้าง ผมอยากลิ้มรสผู้ล่า เบื่อเล่นบทเหยื่อจะแย่

"เออ วันนี้ตากล้องเราหายไปไหน"

"พ่ีโหน่งโดดไปรับงานนอก" ผมตอบพ่ีดิว เกิดเสียงฮึ่มฮั่มในล�าคอ 

ก่อนแย้งให้ "ล้อเล่น ไปรบัลกูเมือ่เทีย่งครบั ครโูทรมาบอกว่าน้องน้ิงไม่สบาย  

ไข้สูง"

"มนัเป็นคนแบบน้ีอ่ะดวิ" พ่ีก้อยส�าทบั "ไอ้โหน่งน่ีทีมเดียวกบัมนัสดุๆ แล้ว

พอเขาไม่อยู่ก็เล่นพวกเดียวกัน ใครจะไปไว้ใจ"

"ผมก็แหย่เล่นไหมล่ะ"

"เด็กเลี้ยงแกะเหรอเรา"

พ่ีดวิเอาม้วนกระดาษทีต่ดิมอืมาตหัีวก่อนพูดเข้าเรือ่ง "เออ โฆษณาโทรศพัท์
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ของซมิซมิเิราได้นะ เตรยีมตวัไว้เลย น่าจะซ้อนกับของโฮมแลนด์ เดีย๋วใบปอ 

ไปจัดคิวทีว่าแบ่งทีมยังไง ใครท�างานอะไรซ้อนอะไรได้บ้าง พรุ่งน้ีคุยเรื่องคิว

ก่อน เก้าโมง พี่รูญสะดวกไหมคะ"

"เอาเลยๆ ช่วงนี้เด็กๆ มันว่างกันเดี๋ยวจะเป็นบ้า"

"โอเคค่ะ ตามนั้นนะใบปอ ส่วนเรื่องบรีฟกับเอ็มวีตัวล่าสุดลูกค้าโอเค

แล้ว ฝากชมเบ๊บมาด้วยว่าพรีเซนต์งานได้น�้าไหลไฟดับจริง"

"นับเป็นค�าชมใช่ไหมพี่ดิว"

เออคีนเก่งหวัเราะลงคอ เป็นอันรูกั้นว่าผมพูดมากจนลกูค้าไม่ทันตัง้ค�าถาม 

เคยโดนแซวบ้างว่าหายใจทางผวิหนงัหรอืเหงอืก ส่วนเจ้าของไอเดียหรอืเขม็ทิศ 

มกัจะถูกแซวว่าเอาจ่าเฉยมาตัง้ในห้องประชมุท�าไม เป็นฉายาให้เรยีกกันสนุกปาก

ได้สองวันเต็มแล้วเบื่อกันไปเองเพราะความจ่าเฉยของเจ้าตัว

"พี่ดิวกินข้าวยัง ผมซื้อมาเหลือ เผื่อพี่โหน่ง"

"พ่ีรญูดเูดก็พ่ีเอาเถอะ" ไอ้พ่ีแบงค์แกว่งปากอกีแล้ว ได้น้ิวกลางนิว้เดยีว

ต่อวนัไม่พอจรงิๆ "มนัใช้ค�าว่าเหลอืกับคนหาเงนิให้มนั"

"พี่แบงค์นี่ประหลาดนะครับ ตัวเป็นบ่าง ปากเป็นหมา"

"เล่นกับหมาระวังหมาเลียปากนะจ๊ะหนู"

"ไม่เอาดิแบงค์" พ่ีก ้อยเปิดมาแบบน้ีไม่เหมือนพ่ีก้อยท่ีผมรู ้จัก  

"อย่าตีท้ายครัวน้อง ไอ้จ่ามันก็อุตส่าห์วางใจมึง"

เขม็ทิศมชีือ่เล่นทีพ่ี่ในเฮ้าส์เรยีกว่าจ่า นับตัง้แต่ทีโ่ดนลกูค้าแซวครัง้นัน้ 

ส่วนผมกับเข็มทศิตกเป็นคูจ่ิน้กันหลงัจากคนอืน่รูว่้าเคยเรยีนด้วยกันมาตัง้แต่เดก็ 

หนักกว่านั้นแม่ยังสนิทกันด้วย

"เออ เมียผมหึงโหดนะ รู้จักขวานไหมพ่ีแบงค์ เด๋ียวบิ๊กไบก์พ่ีได้โดน 

ขวานจาม"

"กูว่าไอ้จ่ามันจะจามหน้ามึงก่อน ไอ้หมู"

"โวะ บอกว่าไม่ได้ชือ่หม"ู ผมพาลกลบัไปอกีรอบ พ่ีแบงค์กินข้าวไปพูดไป 

แต่ที่ท�าให้ผมส�าลักกาแฟคือจ่าเฉยท่ีน่ังเงียบๆ หลังคอมพิวเตอร์ของตัวเอง 

เสอืกพูดขึน้มาเสยีงดงั
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"หมูน่ะ ชื่อพ่อมันครับ"

เป็นครั้งแรกท่ีผมคิดว่าถ้ามึงจะเป็นใบ้ตอนน้ี ก็ไม่มีใครโกรธปะวะ 

เข็มทิศ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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