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จากการถ่ายทอด 6 เรื่องราวในรูปแบบมินิซีรี่ส์

มาสู่ 6 เรื่องสั้นจากปลายปากกาของ 4 นักเขียนมากฝีมือ

Close Friend โคตรแฟน เป็นโปรเจ็กต์พิเศษท่ีทางเอเวอร์วายได้จับมือกับ 

ทาง VIU น�าบทซรีีส์่มาตคีวามใหม่ในรปูแบบนิยาย โดยทีนั่กเขยีนของเราได้อ่านตวับท  

ดูซีรี่ส์ และปรึกษากับทีมเขียนบท ก่อนจะน�ามาเรียงร้อยออกมาเป็นหนังสือในมือ 

ของทุกคนในตอนน้ีท่ีเราภูมิใจน�าเสนอนั่นเอง เร่ืองราวความรักของท้ัง 6 คู่ 6 สไตล ์

จะออกมาหวานซึ้งกินใจหรือน่ารักชวนอมย้ิมแค่ไหน ต้องรีบพลิกหน้ากระดาษไป 

ติดตามกันต่อในเล่มนะคะ

แต่รับรองได้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการตีความออกมาในรูปแบบใด ความรู้สึก 

ที่ได้รับก็ยัง #โคตรแฟน ไม่ต่างกัน J

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย
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เค้าโครงเรื่องโดย เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ และศดานันท์ สมอัจฉริยกุล
Based on the plot by 

PIANGPAITOON SATRAWAHA, SADANUN SOMACHRIYAKUL
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'พี่ไปคุยโทรศัพท์นะครับ เดี๋ยวมา'

เบื่อ

เจ้าของเรอืนผมสนี�า้ตาลเข้มแทบจะจมไปกับกองหนังสือเรยีนของตัวเอง

ทีว่างเกะกะบนโต๊ะ คนตวัเลก็นัง่เท้าคาง มอืข้างหนึง่ขดีๆ เขยีนๆ บางอย่างลงบน

หนงัสอืไปพร้อมกับเสยีงของอาจารย์ท่ีดงัอยู่ในหูผ่านหูฟังไร้สายซึง่เชือ่มต่อกับ

ไอแพด

ตากลมเหลือบมองเวลาที่ผ่านไปอย่างช้าๆ พร้อมกับความเบื่อหน่าย  

ก่ีชัว่โมงแล้วทีต้่องนัง่เรยีนออนไลน์ และไม่รูเ้หมอืนกันว่าต้องเป็นแบบนีไ้ปอกีนาน 

แค่ไหน ย่ิงโทรศพัท์ท่ีวางทบักระดาษใกล้ๆ กันมแีจ้งเตอืนของแชตรวัจากเพ่ือน 

ซึง่บอกว่าเบือ่...ไต้ฝุน่ก็ย่ิงเบือ่มากข้ึนไปอกี

โจโจ้

กูไม่เรียนแล้วนะ

สั่งไก่ทอดมาแดกก่อนละ หมดรมณ์

Funny

สัดโจ้ใจเย็น กลับมาเรียนกับกูก่อนนนน

ช่วยท�าว่ายังรัก
by Swanlee

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
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Typhoon

น่าเบื่อ

โจโจ้

กูมากกว่ามั้ยที่ต้องเบื่อ เรียนคนเดียว งงคนเดียว โง่คนเดียว

คนมีแฟนนั่งเรียนด้วยตลอดไม่มีสิทธิ์พูดประโยคนี้!

ไก่ทอดยั่วๆ จ้า

sent a photo

Typhoon

สัดโจ้ กูหิว!

ไต้ฝุน่กลนืน�า้ลายลงคอเงยีบๆ เมือ่เห็นรปูไก่ทอดชือ่ดงัทีโ่จโจ้ส่งมาแกล้ง 

รูท้ัง้รูว่้าเขาหวิเก่งก็ยังแกล้งกันไม่เลกิ

คนตัวเล็กเหลือบมองพ่ีเพียร์ซ แฟนตัวโตท่ีท้ิงให้ไต้ฝุ่นนั่งเซ็งกับการ 

เรยีนออนไลน์มาเกือบสบินาท ีทัง้ทีค่วามจรงิพ่ีเพียร์ซต้องมาน่ังเรยีนกับไต้ฝุน่ 

แชร์หูฟังกันคนละข้าง คอยท�าตัวเป็นติวเตอร์หรือไม่ก็แปลงร่างเป็นคุณคร ู

สมัยเด็กๆ ที่มักจะเงื้อไม้เรียวท�าท่าขู่เวลาที่ไต้ฝุน่ไม่ตั้งใจเรียน

ตั้งแต่มหา'ลัยออกกฎให้เรียนออนไลน์ที่บ้าน ไต้ฝุน่ก็มักจะงอแงบ่นให้ 

พ่ีเพียร์ซฟังเสมอ หน้ามุ่ยตลอดที่ต้องตื่นมาเรียนออนไลน์ถึงแม้ว่าพี่เพียร์ซ 

จะคอยปลอบคอยให้ก�าลังใจหรืออะไรก็ตาม...แต่ไต้ฝุน่ก็ยังเป็นไต้ฝุน่ คนที่ 

ความอดทนต�า่แถมยังชอบแอบหยิบมอืถือมาเล่นอยู่ตลอด พ่ีเพียร์ซเลยต้องมา

ควบคมุคนสมาธิสัน้อย่างเขาด้วยการนัง่เรยีนเป็นเพ่ือน คอยมองว่าไต้ฝุน่ต้ังใจเรยีน

หรอืจดเลกเชอร์อะไรบ้างมัย้

ที่โจโจ้แซวแบบน้ันได้ก็เพราะว่าไต้ฝุน่เคยอัพไอจีสตอรี่ตอนท่ีพ่ีเพียร์ซ 

นัง่เรยีนเป็นเพ่ือน แค่เสีย้วหน้าหล่อๆ กับความตัง้ใจย่ิงกว่าคนท่ีต้องเรยีนเอง 

อย่างเขาท�าให้กล่องข้อความไอจขีองไต้ฝุน่แทบแตก ก็พ่ีเพียร์ซเป็นรุ่นพ่ีในมหา'ลัย 

ทีใ่ครๆ ต่างก็รู้จกั บคุคลท่ีหายหน้าหายตาจากโซเชยีลไปนานปรากฏตวัขึน้อกีครัง้

ในไอจขีองเขา ใครหลายคนจงึให้ความสนใจ
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Typhoon

ไม่อะ พี่เพียร์ซคุยโทรศัพท์อยู่

Funny

ว้าววว เรียนคนเดียวแล้วว่างั้น

Typhoon

ใช่เรื่องมั้ยเนี่ย

ไต้ฝุ่นรีบวางโทรศัพท์ไว้ห่างตัวเมื่อเห็นว่าคนตัวโตท่ีน่ังคุยโทรศัพท์บน 

โซฟาหันมามอง รอยย้ิมบางเบาทีม่มุปากส่งมาให้ ไต้ฝุน่กดปุม่ลดเสยีงเพ่ือฟังว่า 

อกีฝ่ายก�าลงัคยุอะไร...เอ่อ เขาก็ไม่ได้ตัง้ใจจะเสยีมารยาทเลยนะ

"ครับพี่โจ...ครับ"

เสยีงทุ้มคุน้หูทีไ่ต้ฝุน่คิดว่านา่ฟังกว่าเสียงของอาจารย์ดงัขึน้ ไต้ฝุ่นตอ้ง 

ท�าเป็นไม่ได้ยินและท�าเป็นไม่สนใจพ่ีเพียร์ซ

"ยินดีครับ ขอบคุณมากนะครับพี่โจ"

"…"

"ผมจะท�าให้เต็มที่ครับ"

พ่ีเพียร์ซค้อมหวัให้ปลายสาย ลดโทรศพัท์ลงข้างตัวก่อนจะหันมาย้ิมกว้าง 

ให้กับคนตวัเลก็ทีน่ัง่หลงัตรงแหน็ว จากท่ีแกล้งตัง้ใจเรยีนให้อกีฝ่ายเห็นไต้ฝุน่ 

ก็หมดความอดทนลงเมือ่พ่ีเพียร์ซเดนิเข้ามาใกล้ มอืเลก็ถอดหฟัูงออกจากหแูล้ว 

วางไว้ท่ีโต๊ะ ปล่อยให้เสยีงของอาจารย์ดังเลด็ลอดแผ่วเบา

ใบหน้าหวานเงยขึน้มองเจ้าของมอืหนาทีก่�าลงัลบูเรอืนผมนุ่ม ความอบอุน่

จากปลายน้ิวแผ่เข้ามาถึงหวัใจจนไต้ฝุน่อดไม่ได้ท่ีจะเอนศรีษะพิงไปกับหน้าท้องแกร่ง

ของแฟนตัวโต

"ไง พี่ไม่อยู่แป๊บเดียว เรียนรู้เรื่องมั้ย"

"พูดอย่างกับตัวเองออกไปไหนมาตั้งนานง้ันแหละ...อยู่ใกล้กันแค่น้ี"  

แยกเข้ียวใส่คนที่เอ้ือมมือมาลูบหน้า พ่ีเพียร์ซเหมือนสายชาร์จของไต้ฝุน่เลย  

ได้กอดทีไรมแีรงฮดึทุกที
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"ขนาดอยู่ใกล้ยังเห็นใครไม่รู้แอบหยิบโทรศัพท์มาเล่น"

"เค้าหยิบมาดเูวลาเถอะ...น่ี! เจบ็นะ" ร้องเบาๆ เมือ่โดนเคาะหน้าผากไปที  

"เค้าเรยีนมาก่ีชัว่โมงแล้วยังไม่ได้พักเลย บอกตรงๆ สมองเค้าไม่รบัอะไรแล้ว"

ไต้ฝุน่ลกุข้ึนยืน ดนัคนตวัโตให้นัง่ลงบนเก้าอีต้วัเดมิก่อนจะหย่อนสะโพก 

นัง่ทับตกัแกร่ง พ่ีเพียร์ซหัวเราะ เคาะจมกูคนขีอ้้อนท่ีซกุหน้าลงบนอกของคนรกั  

ดูก็รูว่้าคงจะอ้อนไม่อยากเรยีนแล้ว

"พักก่อนก็ได้"

"เมื่อกี้โจ้มันส่งรูปไก่มาให้ดู โคตรหิวเลย"

"เดี๋ยวพี่สั่งมาให้"

"โห...ป๋ามาก"

ไต้ฝุ่นย้ิมกว้างในอ้อมกอด เขาได้ยินเสยีงหัวเราะอารมณ์ดีของพ่ีเพียร์ซ  

วันน้ีพ่ีเพียร์ซหวัเราะเยอะกว่าทุกวันท่ีผ่านมา

คนตวัเลก็ท่ีซกุหน้าจมอกช้อนตามองแฟนตวัโต น้ิวเรยีวจิม้แก้มพ่ีเพียร์ซ

เบาๆ ในขณะทีอ่กีฝ่ายก็ลบูผมหน้าม้าท่ีปรกหน้าของไต้ฝุน่

และส่งพลังให้อีกครั้งด้วยริมฝีปากนุ่มที่แนบจูบอ่อนโยนบนหน้าผาก

"พี่เพียร์ซ"

"ครับ"

"เมือ่ก้ี...ข่าวดเีหรอ" รอยย้ิมซือ่ๆ ปรากฏอยู่บนหน้าของคนทีเ่ปล่งเสยีงถาม 

แววตาสดใสเจือความอยากรู้ ไต้ฝุ่นก�าลังพนันกับตัวเองในใจว่าพ่ีเพียร์ซจะ 

ตอบค�าถามหรอืว่าจะเงยีบ...ก็ปกตเิวลาถามอะไรพ่ีเพียร์ซไม่ค่อยจะตอบกันเลย

นีน่า

"ครับ พี่โจโทรมาบอกว่าจะให้พี่ไปโปรดิวซ์เพลงใหม่ให้มาร์ค"

"มาร์ค? มาร์คนักร้องใหม่ท่ีดงัเปรีย้ง" ไต้ฝุน่กระโดดลงจากตัก คว้าโทรศัพท์ 

มาเปิดเพลงของนกัร้องหน้าใหม่ทีป่ล่อยผลงานเพลงมาแค่ไม่ก่ีเพลงก็ฮติตดิหกัูน

ไปทัว่ "คนน้ีใช่มัย้"

พ่ีเพียร์ซกอดอก พยักหน้าตอบข�าๆ ให้กับคนท่ีต่ืนเต้นย่ิงกว่า ตาคม 

มองคนตวัเลก็ส่งเสยีงร้องคลอตามเพลงเมือ่ถึงท่อนฮคุ เสยีงร้องท่ีฟังก่ีทีกน่็ารกั
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แต่ตดิเพีย้นท�าให้เขาเผลอย้ิมกว้างออกมาอกีครัง้

"ดีใจด้วยนะครับ"

ไต้ฝุ่นกดปิดเพลงก่อนจะเดนิมาน่ังบนตกัของแฟนอกีครัง้ ย้ิมหน้าแป้น 

ดใีจท่ีพ่ีเพียร์ซได้ท�างานท่ีตัวเองรกัสกัท ี เพราะไต้ฝุน่คือคนท่ีได้เห็นภาพของพ่ีเพียร์ซ

ซึง่ตัง้ใจกับการท�างานมาตลอด ก่อนหน้านีก็้ส่งผลงานของตวัเองไปให้ค่ายเพลง 

ตัง้หลายค่าย

"ขอบคุณนะ...พี่ไม่คิดเลยว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้"

"ก็พี่เพียร์ซเก่งนี่นา"

"เอาเข้าจริงพี่ก็แอบประหม่า"

"พี่ท�าได้อยู่แล้ว"

ไต้ฝุน่ชสูองนิว้ให้ พ่ีเพียร์ซเก่งมากจรงิๆ นัน่ไม่ใช่เรือ่งทีไ่ต้ฝุ่นอวยเพียงเพราะ 

พ่ีเพียร์ซเป็นแฟนของเขา แต่หลายคนต่างก็ชมว่าความสามารถของพ่ีเพียร์ซ 

ไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว...พ่ีเพียร์ซจะต้องไปได้สวยกับงานนี ้เขาโคตรจะมัน่ใจ

"ว่าแต่ พี่เพียร์ซต้องเริ่มงานวันไหนเหรอ"

"พี่โจบอกให้พี่ไปประชุมพรุ่งนี้"

"พรุ่งนี้?" ไต้ฝุน่ตาโต

"อืม พี่ถึงบอกไงว่าไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้"

"โอเคๆ เค้าเข้าใจแล้ว งัน้วันน้ีมาฉลองกันก่อน...เอาไก่ไซส์ใหญ่เลยได้มัย้"

"ตั้งแต่อยู่บ้านกินจนพุงป่องแล้วรู้ตัวมั้ย"

"โหย อย่าบ่นดิ"

คนตัวโตหลดุข�า ยีผมนุ่มของไต้ฝุน่ทีฟู่ฟ่องอยู่แล้วด้วยความเอน็ด ู"อยากกิน

รสอะไรครบั เหมอืนเดมิมัย้"

"อืม้ เหมือนเดมิเลย...อยากให้มาส่งไวๆ เลยอะ เค้าจะถ่ายรปูไปแกล้งโจ้ 

มนับ้าง"

"โจโจ้คงอิ่มแล้วมั้ง"

"แกล้งไอ้ฟันก็ได้"

"สงสารเพื่อนหน่อย"
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ไต้ฝุน่ส่ายหน้าล้อเลยีนพ่ีเพียร์ซท่ีก�าลงัพูด เขาไม่สนหรอก จะต้องสงสาร 

เพ่ือนไปท�าไมในเมือ่รปูไก่กรอบๆ ฟูๆ กับเครือ่งเคยีงน่ากินนัน่ถูกส่งมาย่ัวจน 

ท้องร้อง ยังไม่รวมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีเ่ขารูว่้าโจโจ้ตนุเอาไว้ในตูเ้ย็นอกี...คงจะ 

เป็นนักศกึษาปีสีท่ี่มคีวามสขุกับการโดดเรยีนออนไลน์น่าดเูลยนะนัน่

คนตัวเล็กขยับลงจากตักแล้วน่ังลงบนเก้าอ้ีอีกตัวดีๆ มือเล็กหยิบหูฟัง 

เสียบใส่หูตัวเองข้างหน่ึง พ่ีเพียร์ซข้างหน่ึง ระหว่างที่รออีกฝ่ายกดสั่งอาหาร 

ในแอพฯ ไต้ฝุน่จะท�าตวัเป็นนกัศึกษาทีด่ ีตัง้ใจเรยีนจนกว่าไก่ทอดจะมาส่งเลย

ปลายน้ิวเรียวสวยเลือ่นดเูมนอูาหารในแอพพลเิคชัน่อย่างตัง้ใจ มือ้พิเศษ

วันนีเ้พียร์ซไม่อยากให้มไีก่ทอดเพียงอย่างเดยีวเท่านัน้ อาหารอกีหลายอย่างท่ีเขา 

จ�าได้ว่าไต้ฝุน่ชอบกินถูกกดใส่ตะกร้า ทว่ายงัไม่ทนัได้กดสัง่อาหารเสยีงเรียกเข้า 

ก็ดงัขึน้ มอืหนาหยิบหฟัูงออกก่อนจะหันไปบอกคนท่ีนัง่ตัง้ใจเรยีน

"พี่โจโทรมา น่าจะเรื่องงาน พี่ไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะครับ"

"พี่เพียร์ซกดสั่งอาหารให้เค้ายัง?"

"ยังเลย เดี๋ยวคุยไปสั่งไป"

"อื้อ อย่านานนะ"

หวักลมถกูจบัโยกเบาๆ ด้วยความเอน็ด ู ไต้ฝุน่ส่งยิม้บางๆ ให้แฟนตวัโต 

ท่ีเดนิหายเข้าไปในห้องนอน ความรูส้กึบางอย่างเกาะกินหวัใจเมือ่ประตูห้องนอน 

ของเราถูกปิดลง เขาหยิบหูฟังออกอกีครัง้ก่อนจะโยนมนัไว้บนโต๊ะและห่อไหล่

ถอนหายใจอย่างเซง็ๆ

สารภาพเลยว่าคงจะไม่ชินแน่ถ้าวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆ ไปไม่มีพ่ีเพียร์ซ 

นั่งเรียนด้วย

ห้องทางปีกขวาในตกึของค่ายเพลงแห่งหน่ึงกังวานไปด้วยเสยีงทุ้มทีเ่ปล่ง

ออกมา บ่งบอกถึงโปรเจก็ต์เพลงใหม่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย สายตาเกือบสบิคูม่องไปที่

โปรเจก็เตอร์สลบักับใครบางคนทียื่นพูดอยูต่รงมมุซ้ายของโต๊ะประชมุอย่างตัง้ใจ 

รมิฝีปากของหน่ึงในสายตาเกือบสบิคูน้ั่นเริม่ขยับเป็นรอยย้ิมตามทุกครัง้ท่ีได้ฟัง

ไอเดยีจากคนรุน่ใหม่
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เพียร์ซก�าลังสร้างความประทับใจแรกให้กับทีมงานที่นั่งฟัง

เขาท�าการบ้านมาอย่างดแีม้ว่าการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ จะไม่ใช่เรือ่งท่ีเขา

ถนัด หากแต่เพียร์ซสามารถคว้างานส�าคญัซึง่เป็นสิง่ท่ีเขารกัมาไว้ในมอืได้แล้ว 

คนทีม่คีวามมุง่มัน่เตม็เป่ียมจงึไม่อยากปล่อยให้สิง่ท่ีอยู่ในมอืหลดุลอยออกไป...

แม้กระทัง่ฝากให้ใครดแูลสิง่นีเ้ขาก็ไม่ยินดี

เจ้าของร่างสงูกวาดสายตามองทีมงานทุกคน หน่ึงในนัน้คอืมาร์ค นกัร้อง 

ชือ่ดงัท่ีเพียร์ซได้รบัมอบหมายให้โปรดวิซ์เพลงใหม่

เพียร์ซได้รับหัวข้อจากพ่ีโจเรื่องแนวเพลงท่ีมาร์คอยากท�า เขาน�ามัน 

กลบัไปคดิเพ่ือหาสิง่ท่ีเหมาะกับมาร์คมากท่ีสดุ หลายวันท่ีผ่านมาเพียร์ซจมอยูกั่บ

การคดิเพลง สเตป็การท�างาน หรอืกระทัง่ศกึษาตวัตนของมาร์คผ่านคลปิต่างๆ  

ในโซเชยีลจนแทบไม่ได้นอนเพ่ือพรเีซนต์การประชมุในวันน้ี

'มาร์คมันเป็นคนโลกส่วนตัวสูง ศิลปินก็งี้ แต่กับคนที่สนิทๆ มันก็เฮฮา

ปกต.ิ..ความจรงิมนัไม่ค่อยยอมรบัฝีมอืใครง่ายๆ นะ แต่มงึเก่งอยู่แล้ว พิสูจน์ให้

มาร์คมนัเหน็เรว็ๆ แล้วกัน'

"…"

เพียร์ซชะงกัเลก็น้อย เสยีงของพ่ีทีรู่จ้กักันดงัข้ึนในหวัเมือ่สายตามองเหน็

นกัร้องชือ่ดงัอ้าปากหาวหวอด ท่าทางเบือ่ๆ เซง็ๆ บางครัง้ก็เหมอืนจะตัง้ใจฟัง

เสียงทุม้ยังคงพูดถึงงานของเขาต่อไป เสยีงท่ีฟังระรืน่หทู�าให้ทีมงานบางคน

หนัไปซบุซบิชืน่ชมกันเป็นระยะ

เพียร์ซสามารถจดัระเบยีบความคดิและกลัน่กรองค�าพูดออกมาได้อย่าง

เป็นธรรมชาต ิแม้ว่าพืน้ฐานจะเป็นคนทีไ่ม่ค่อยพูดหรอืแสดงความรูส้กึไม่เก่ง

ก็ตาม เพียร์ซเป็นลูกคนกลางของบ้านและโตมากับความเข้มงวดของพ่อแม่  

ด้วยความทีเ่ป็นลกูคนกลางเขาจงึไม่ได้รบัความอบอุน่หรอือยู่ในสายตาของพ่อ

กับแม่สกัเท่าไหร่ ตัง้แต่เลก็จนโตเขามกัจะถูกมองข้าม พ่อกับแม่ให้ความส�าคญั 

กับพ่ีและน้องมากกว่า

พ่อกับแม่สนับสนุนความชอบของลูกทุกคน...ไม่สิ ยกเว้นเขาต่างหาก 

เพียร์ซมกัจะได้รบัค�าถามจากพ่อแม่อยู่เสมอว่าสิง่ทีท่�าสิง่ทีช่อบเหล่านีม้นัเข้าท่า
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จรงิๆ เหรอ พวกท่านมกัจะคอยขัด เหมอืนไม่เตม็ใจสนบัสนนุในสิง่ทีเ่พียร์ซรกั 

การขอไปเรยีนดนตรใีนวันเสาร์อาทิตย์ถูกต่อรองด้วยเกรดวชิาสามญั เครือ่งดนตรี

สกัเครือ่งหรอืสิง่ทีเ่พียร์ซอยากได้ต้องแลกมากับการพิสจูน์ตัวเองทัง้นัน้

ไม่ใช่ทุกครั้งที่เพียร์ซสามารถท�าให้พ่อแม่เชื่อใจได้ เขาล้มเหลวกับการ

พิสจูน์ตวัเอง ล้มเหลวกับข้อแม้ต่างๆ ทีพ่วกท่านย่ืนมาตรงหน้า และน่ันกเ็ป็นสิง่ท่ี

เกาะกนิใจของเพียร์ซมาตลอด เมือ่โตขึน้เพียร์ซมกัจะท�าอะไรด้วยตวัเองเสมอ...

ภายนอกทีด่เูข้มแขง็ของเพียร์ซแท้จรงิเต็มไปด้วยความไม่มัน่ใจ เขามกัจะหนีปัญหา

เมือ่เจอเรือ่งทีเ่หนอืการควบคมุ เก็บตวัเองอยู่ในมมุมดืท่ีไม่มใีครมองเห็น

ท่ีผ่านมาทั้งชีวิตของเพียร์ซมีแค่ดนตรีกับเร่ืองเรียน จนกระท่ังมุมมืด 

ที่ไม่มีใครมองเห็นกลับถูกแสงไฟส่องสว่าง รอยย้ิมของบางคนท่ีเป็นดังเทียน 

เล่มเลก็แต่แจ่มชดัในความมดื ไต้ฝุน่คอืแฟนคนแรกของเขา คนทีต่่างขัว้อย่าง

สดุขดีคนน้ันคอืความสดใสของเพียร์ซ

เปาะแปะๆ

เสียงปรบมือดังข้ึนเม่ือเพียร์ซพูดถึงไอเดียสุดท้ายของตัวเอง คนตัวสูง 

ค้อมศีรษะยกมือขอบคุณทีมงาน เสียงชื่นชม ค�าชม หรือแม้กระท่ังน้ิวโป้ง 

ทีถู่กยกให้สร้างรอยย้ิมบางๆ บนใบหน้า เพียร์ซยกมอืขอบคณุอกีครัง้เมือ่เห็นว่า 

พ่ีโจยกน้ิวโป้งให้เขาถึงสองข้าง บ่งบอกถึงความพึงพอใจกับโปรเจก็ต์นีม้ากแค่ไหน

"ว่าไงมาร์ค โอเคมั้ย" พี่โจหันไปถามคนที่นั่งกดมือถือ

ห้องประชมุตกอยู่ในความเงยีบอกีครัง้ ทกุสายตาจบัจ้องไปยังนักร้องชือ่ดงั 

ทีค่่อยๆ เงยหน้ามอง สายตาท่ีกวาดไปมาเหมอืนก�าลงัใช้ความคดิ กับท่าทาง 

ทีเ่ดาไม่ออกว่าพอใจหรอืเปล่าท�าให้ทกุคนประหม่า

เพียร์ซรอฟังอย่างตั้งใจ เขายอมรับได้ไม่ว่าผลจะดีหรือร้ายก็ตาม

"ผมชอบไอเดยีน้ี ผมว่าคณุเพียร์ซเก็ตแล้วแหละว่าโจทย์ของผมคืออะไร"

"ครับ ผมก็คิดว่าคุณมาร์คน่าจะเหมาะกับสไตล์นี้"

ทมีงานทีน่ัง่เกรง็อยู่ต่างผ่อนลมหายใจไปตามๆ กัน มาร์คหัวเราะเบาๆ ก่อน

ลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดินไปตบบ่าของคนที่ตัวสูงกว่า นักร้องหนุ่มลอบพิจารณา 

คนมาใหม่อย่างแนบเนยีน...มาร์คคิดว่าเพียร์ซคงอายุพอๆ กับเขา
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"ดี งั้นเรามาลุยกันเลย"

เสยีงเครือ่งดนตรอีเิลก็ทรอนกิส์ดังก้องในสตดูโิอ มาร์คมองโปรดวิเซอร์ 

หน้าใหม่ท่ีก�าลงัไล่หาโน้ตอย่างตัง้ใจ ระหว่างน้ันในหวัของมาร์คก็คดิเนือ้เพลง 

ตามไปด้วย ทว่าทกุอย่างมนัเพ่ิงเริม่ต้น พวกเขาเพ่ิงเข้ามานัง่อยู่ในสตดูโิอ และ

ความรูส้กึของการเป็นคนแปลกหน้าก็ยังคงตรงึอยู่ในใจ

"อมื..." ครูห่นึง่คนท่ีเข้ากับทกุคนได้ไวอย่างมาร์คก็เริม่หาช่องทางพูดคยุ

กับโปรดวิเซอร์ท่ีเอาแต่น่ังหันหลงัให้ "ผมมาร์ค"

เสยีงดนตรชีะงกัชัว่ขณะเพราะน้ิวเรยีวหยุดเคลือ่นไหว เพียร์ซหันมามอง

คนทีแ่นะน�าตวัเองก่อนอย่างไม่เข้าใจนัก "เพียร์ซครบั"

"โอเค งั้นขอท�าความเข้าใจก่อน...ผมกับคุณต้องท�างานด้วยกันจนกว่า 

เพลงจะปล่อย คณุนัง่หนัหลงัให้ผมอย่างน้ีจะคยุงานกันยังไง"

"ขอโทษครับ"

เพียร์ซละมือจากเครื่องดนตรี แล้วหมุนตัวมาหานักร้องดัง

"ผมเดาว่าคุณอายุเท่าผมนะ...ยี่สิบห้าใช่มั้ย"

"ครับ ผมอายุยี่สิบห้า"

"โอเค เพื่อนกัน"

"…"

มาร์คยอมแพ้ให้กับคนท่ีไม่ค่อยพูด ดูก็รู้แล้วว่าเพียร์ซตั้งใจมาท�างาน

มากกว่าคุยเล่นเรือ่ยเป่ือย นักร้องหนุม่เอือ้มมอืหยิบกีตาร์ทีว่างอยู่ใกล้ๆ ขึน้มา

ปรบัคอร์ดก่อนจะค่อยๆ ดดีเสยีงออกมา

เพียร์ซฟังเสยีงจากกีตาร์อย่างตัง้ใจ เมือ่มเีมโลดีเ้น้ือเพลงในหัวก็ค่อยๆ ผดุ 

ขึน้มา เสยีงทุ้มฮมัเพลงตามท่ีสมองสัง่ พวกเขาเริม่เข้าถึงความรูส้กึของท�านอง

"ช่วยท�าเหมอืนยังรกักันได้มัย้..." เนือ้เพลงในหัวถูกกล่ันออกมา เพียร์ซ 

ร้องแค่นัน้ก่อนจะฮมัต่อไปเรือ่ยๆ เพ่ือหาประโยคท่ีเข้ากับท�านอง

มาร์คขยับศรีษะตามเบาๆ นิว้ยังคงบรรเลงท�านองต่อไปเรือ่ยๆ พลางมอง

ใบหน้าของโปรดวิเซอร์คนใหม่ท่ีร้องท่อนหน่ึงออกมา
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"เฮ้ยดนีะ ผมชอบมากเลยอะ...ช่วยท�าเหมอืนยังรกักันได้มัย้~" เสยีงร้อง 

ในแบบของมาร์คดงัข้ึนก่อนจะหยุดลง พวกเขาชนหมดักันเบาๆ เหมอืนแสดง

ชยัชนะทีส่ามารถจบัอารมณ์ของท�านองน้ีได้ "ว่าแต่ ท�าไมถึงให้ช่วยท�าเหมอืน 

ยังรกักัน...แปลว่าจรงิๆ ไม่ได้รกักันแล้วเหรอ"

เพียร์ซผ่อนลมหายใจ ตอบในสิง่ทีม่าร์คถามด้วยสีหน้าจรงิจงั "ถ้าขอร้อง 

ให้ใครสกัคนช่วยท�าเหมอืนยังรกั คนพูดก็น่าจะรกัอยู่ อกีฝ่ังก็คงรกัแต่อาจจะ

แสดงออกไม่เหมอืนเดิม...มัง้ ไม่รูส้ ิแค่ฟังเมโลดีแ้ล้วเน้ือมนัมา"

มาร์คหัวเราะพลางส่ายหัว ยอมรับเลยว่าตอนแรกท่ีรู้ว่าจะได้ร่วมงาน 

กับโปรดวิเซอร์หน้าใหม่อย่างเพียร์ซนัน้สร้างความหนกัใจให้เขาอยู่มาก มาร์ค 

ต้ังแง่และมคี�าถามในใจเก่ียวกับเพียร์ซว่าเจ้าตวัจะท�างานน้ีได้จรงิๆ เหรอ คนท่ี

ไม่มีประสบการณ์และอะไรหลายๆ อย่างท�าให้มาร์คเกิดความไม่เชื่อใจ ทว่า 

เมือ่ได้ฟังแผนงานกับไอเดยีของเพียร์ซ ได้คลกุคลกัีนจรงิๆ ก็ท�าให้รูว่้าอกีฝ่ายเป็น 

คนมคีวามสามารถและน่าจะเชือ่ถือได้ แถมฝีมอืการท�างานไม่ต่างจากมอือาชพี 

คนหน่ึง

ครู่ต่อมานักร้องหนุ่มก็บอกกับเพียร์ซอย่างกระตือรือร้นว่าคิดเนื้อเพลง 

ท่อนต่อไปออกแล้ว ปลายน้ิวจรดลงบนสายกีตาร์อกีครัง้ เปล่งเสยีงร้องไปเรือ่ยๆ  

โดยมเีพียร์ซคอยฟังและจดเนือ้เพลงลงไป

"ช่วยท�าเหมือนยังรักกันได้มั้ย ไม่ต้องการให้เธอ~"

ในคนืนัน้ทัง้เพียร์ซและมาร์คต่างมไีฟลกุโชน ความคดิมากมายโลดแล่น 

พวกเขาช่วยกันแลกเปลีย่นไอเดยีอย่างมอือาชพี ค�า่คนืทีเ่งยีบเหงานี ้หนึง่นักร้อง 

หน่ึงคนท�าเพลงดูเข้าขากันได้ดี

เดมิทไีต้ฝุน่เป็นคนไม่ค่อยชอบรออะไรนานๆ และมกัจะเอาแต่ใจตัวเองเสมอ 

ไต้ฝุน่รูด้กีว่าใครว่าน่ันคอืข้อเสยี เขาสญัญากับตวัเองหลายคร้ังว่าจะปรับปรุงตัว...

เหตกุารณ์ทีพ่บเจออยู่ในตอนนีค้งเป็นบททดสอบความอดทนของไต้ฝุน่เช่นเดยีวกัน

แต่แบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่

สีว่นัแล้วทีไ่ต้ฝุน่ต้องหมกตวัอย่างเหงาๆ อยู่ในห้องสีเ่หลีย่ม ไม่มแีม้แต่ 
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เงาของเจ้าของห้อง การเรยีนออนไลน์ของไต้ฝุน่นับว่าแย่แล้ว การทีต้่องอยู่คนเดยีว

แย่กว่าอกี คนตวับางนอนกระสบักระส่ายบนเตยีงกว้าง ตากลมจ้องมองพ้ืนท่ีว่าง 

ข้างกายด้วยสายตาว่างเปล่า

ไต้ฝุน่ถูกดูแลเอาใจใส่อย่างดีมาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นลูกคนเล็กของบ้าน 

และไม่เคยถกูปล่อยให้เหงาเดยีวดายเลยสกัครัง้ รอบกายของไต้ฝุ่นมแีต่คนท่ี

พร้อมจะเข้าหา ด้วยความท่ีเป็นคนเฮฮา เข้ากับคนง่าย และชอบเท่ียวท�าให้ไต้ฝุน่ 

มเีพ่ือนเยอะ แต่ข้อความมากมายจากเพ่ือนๆ ก็เทียบกับข้อความจากคนคนเดยีว 

ทีไ่ต้ฝุน่อยากให้ตอบแชตกันสกันิดไม่ได้เลย

แค่ขึ้นว่าอ่านแล้วก็ยังดี

คนตวัเลก็พลกิตัวไปมาบนเตยีง ถอนหายใจฟึดฟัดพร้อมกับกดสต๊ิกเกอร์ 

ส่งให้บางคนที่เงียบหายไปท้ังวัน สิ่งที่ไต้ฝุน่ไม่ชอบอีกอย่างก็คือการไร้ซึ่งการ 

ตอบกลบัจากห้องแชต คนทีต่ดิโทรศพัท์แบบเขาย่ิงคดิหาเหตผุลอย่างอืน่ไม่ได้

เลยว่าท�าไมถึงยังเงยีบ ทัง้ท่ีรวัสติก๊เกอร์ไปเยอะขนาดน้ันแล้วอกีฝ่ายจะไม่เอะใจ 

หยิบมนัข้ึนมาดบู้างเลยเหรอ จะปิดเสยีงแจ้งเตอืนหรืออะไรก็ตาม...ไต้ฝุ่นไม่ชอบ  

ไม่ชอบก็คอืไม่ชอบ

และตลอดเวลาที่คบกันพี่เพียร์ซก็ไม่เคยไม่ตอบแชตไต้ฝุน่นานขนาดนี้

ก่ีชัว่โมงแล้วนะ ตัง้แต่เช้าท่ีพ่ีเพียร์ซออกไปท�างาน...ตอนนีห้้าทุม่ครึง่แล้ว

โจโจ้

มีร้านเหล้าเพิ่งเปิด สนใจไปประเดิมกับกูเปล่าาา

Funny

พักบ้างเหอะ

โจโจ้

กูก็พักมาตั้งหลายเดือนแล้วนะ 

Typhoon

ไม่ไปนะ
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โจโจ้

เกิดอะไรขึ้นนน 

ปกติไม่เคยปฏิเสธกูเลยนะ 

Typhoon

พี่เพียร์ซไม่ตอบแชตกู คงออกไม่ได้หรอก

Funny

ยุ่งอยู่เปล่า ที่มึงบอกว่าได้งานใหม่อะไรนั่น

Typhoon

ยุ่งแล้วต้องขนาดนี้เลยเหรอ

ไม่ตอบไม่บอกสักค�าว่าจะกลับบ้านมั้ยยังไง

คนรอก็รอไปเหอะ

Funny

งั้นมึงลองโทรดิ

Typhoon

อือ

เสียงพ่นหายใจฟึดฟัดครั้งที่สิบกว่าๆ ดังขึ้น ปลายนิ้วเรียวกดโทรไปยัง 

เบอร์ทีบ่นัทกึไว้ในรายการโปรด ดวงตากลมโตมองรปูคูบ่นหน้าจอทีไ่ต้ฝุน่ตัง้ไว้

ส�าหรบัเบอร์ของพ่ีเพียร์ซ รปูทีเ่ราย้ิมให้กล้องอย่างมคีวามสขุ รปูทีพ่ี่เพียร์ซเอ่ยปาก

อยากถ่ายเอง

[ตู๊ด ตู๊ด...ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก]

"อยู่ไหนเนี่ย โทรไปก็ไม่รับ ลืมเปิดเสียงอีกแหงๆ"

ไต้ฝุน่กดเข้าแอพพลิเคชั่นแชตอีกครั้งเพ่ือบอกกับเพ่ือนว่าต่อให้โทรจน

เครือ่งพังพ่ีเพียร์ซก็คงไม่รบัสาย คนตวับางเปิดเพลงจากโทรศพัท์ เร่งเสยีงจาก

ล�าโพงบลทููธให้ดงัขึน้เพ่ือหวังให้เพลงท่ีชอบดบัความหงดุหงดิในใจออกไปสกัที

และเป็นอีกคืนที่ไต้ฝุน่ผล็อยหลับไปคนเดียว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3ttLEul

https://bit.ly/3ttLEul

