อินโทรดักชัน่
#ไนท์ มคิ #ถ้ าใจเราชิปโมเมนต์ กไ็ ม่ จำ� เป็ น
คือ... เชี่ยอะไรวะ ผมงงไปหมด ตังแต่
้ กลับมาจากค่ายผมก็ไม่ได้
ติดตามโซเชียลไรพวกนี ้เลย เพราะกลับมาก็นอนตายอยูท่ ี่ห้อง สองวันที่ผา่ น
มาผมประทังชีวิตไปวันๆ กับอาหารส�ำเร็ จรูปในตู้ พอกลับมาอยูใ่ นโลกของ
โซเชียลก็เจอแฮชแท็กนี ้สาดใส่จนเบลอไปหมด นอกจากพวกคนที่ไม่ร้ ูจกั มา
ถามหามิคแล้ ว ก็มีพวกเพื่อนๆ ในคณะที่มาถามอีกว่ารู้จกั กันได้ ยงั ไง
ฮัลโหล ขอโทษครับ กูไม่ร้ ูจกั ไอ้ มิคไอ้ แม้ วอะไรนี่ทงนั
ั ้ นอ่
้ ะ
แถมแท็กบ้ านี่ก็ลามเร็ วยิ่งกว่าไฟลามทุง่ มันเข้ าไปสิงสถิตทุกที่ที่ผม
เล่นโซเชียล ไอจี เฟซบุ๊ก ask ซึ่งส่วนใหญ่ จะเข้ ามาถามในรู ปแบบของ
ask มากกว่า
จากปกติคนที่ เล่นแอปพลิเคชันนี ก้ ับผมในหนึ่งวันก็ เยอะอยู่แล้ ว
ปั จจุบนั ค�ำถามแม่งมีเป็ นร้ อย ถามจริงพวกมึงว่างขนาดนันเลยหรื
้
อไงวะ ไม่มี
งานการท�ำกันหรือไง และผมเป็ นพวกเห็น Notification แดงๆ ไม่ได้ ต้ องเข้ าไป
ตอบ เข้ าไปอ่าน แต่คงไม่ทนั แล้ วแหละ เพราะตอนนี ้ยอดค�ำถามที่พวกมึงส่ง
มามันพุง่ ทะยานขึ ้นหลักห้ าพันไปแล้ วครับ ไม่ร้ ูชาติภพนี ้ผมจะตอบค�ำถามที่
พวกนันส่
้ งมาหมดไหม
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คือผมก็ไม่แน่ใจและไม่ร้ ู ด้วยซ� ้ำว่าที่มาที่ไปของเรื่ องราวทังหมดมั
้
น
เกิดจากอะไร สุดท้ ายก็ไปปรึกษากับแก๊ งนรกที่นำ� ทีมโดยนางสาวปอปลาเจ้ า
แม่สาววายที่พร�่ ำบอกและกรอกหูผมให้ เป็ นเกย์อยูท่ กุ เมื่อเชื่อวัน พอผมถาม
เรื่ องแท็กปั๊ บ นางนี่ร่ายยาวตอบมาเป็ นวรรคเป็ นเวรเลย มีแต่น� ้ำไม่มีเนื ้อสัก
นิด จับใจความได้ เพียงแค่วา่ น้ องมิคน่ารัก นอกนันก็
้ ไม่มีอะไรมากไปกว่านี ้
รูปก็ไม่สง่ มาให้ ดู มีแค่สตอรี่ เป็ นเรื่ องเป็ นราว แชร์ ข้อความเกรี ย้ วกราดที่ผม
ตอบพวกแฟนคลับใน ask มาลงเท่านัน้
พวกไอ้ โดม ไอ้ ต้น หรื อแม้ แต่ไอ้ ก๊ ดู ก็เป็ นไปกับเขาด้ วย
คือเข้ าใจไหมครับ ผมหายไปจากโซเชียลสองวันจูๆ่ กลับมาเล่นก็ถกู
ชาวเน็ตที่เรี ยกตัวเองว่าชาวทวิตเตอร์ เอาผมไปจิ ้นคูก่ บั เด็กที่ไหนไม่ร้ ู เห็นแต่
แฮชแท็ก #ไนท์มิค เต็มฟี ดไปหมด
ไนท์นะ่ ใช่ชื่อผมแน่ๆ แล้ วไอ้ เชี่ยมิคที่มาต่อชื่อผมล่ะ เขาเป็ นใคร
แล้ วทีบ่ อกว่าน่ารักนี่มากแค่ไหนวะ หน้ าเน้ อยังไม่เห็นด้ วยซ� ้ำ พอถาม
ย� ้ำไอ้ ปลาว่าขอดูรูปหน่อย ผู้ชายหรื อผู้หญิง มันก็สง่ สติกเกอร์ ระรัวแล้ วบอก
ให้ ผมไปดูในทวิตเตอร์ เอง คือผมไม่ได้ เล่นทวิตไง เลิกเล่นไปตังแต่
้ ชาติปาง
ก่อนแล้ วมัง้
PorPar of Y :: อิไนท์ มึงไปดูในทวิตหรื อยัง >/////////<
Nighteiei :: กูบอกมึงแล้ วว่าไม่ได้ เล่นทวิต ให้ ไปดูหา่ ไรล่ะ
PorPar of Y :: เพจคิวท์มหา'ลัยก็ได้
Nighteiei :: กูจ�ำเป็ นต้ องท�ำตามค�ำสัง่ มึงไหม
PorPar of Y :: น้ องมิคน่ารักกกกก น่ารักแบบ ฮือออออ น้ องมิคผู้ไม่
เล่นโซเชียล
PorPar of Y :: นี่กตู ามดูน้องจากเพจคิวท์มหา'ลัยเลย โคตรน่ารัก
Nighteiei :: ผู้หญิง??
PorPar of Y :: อิไนท์คะ มึงดูชื่อกูด้วย ปอปลาออฟวาย คนอย่างกูนะ่
เหรอจะจิ ้นมึงกับชะนีคนอื่น พังค่ะอิดอก
Nighteiei :: เออ ช่างเหอะ งันกู
้ ไม่ดอู ะ่ ไม่ใช่เรื่ องของกูด้วย
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TonTon :: กูไปดูมาแล้ วววน่ารักว่ะ ถึงจะเป็ นผู้ชายแต่ใช้ ค�ำว่าน่ารัก
ได้ เปลืองสัดๆ
Nighteiei :: เสือกไหม??
TonTon :: อ่ะแน่นอน ถ้ าไม่เสือกแล้ วจะรู้เหรอ ว่าน้ องมิคเป็ นใคร
Nighteiei :: เอาที่พวกมึงสบายใจเลย กูไม่ได้ อยากรู้อยูแ่ ล้ วว่าน้ อง
เขาเป็ นใคร
Dome paka dum :: ไม่อยากรู้แล้ วจะถามหาท�ำไมล่ะครับเพือ่ น โกหก
คนอื่นได้ แต่ตอแหลตัวเองไม่ได้ หรอกนะคะซิสสสส
Nighteiei :: ซิสพ่อมึงสิโดม
Dome paka dum :: ตอนแรกกูก็เฉยๆ นะ แต่พอเข้ าไปดูแฮชแท็ก
แล้ วอื ้อหื ้อออออ
Dome paka dum :: น้ องแม่งโคตรกร๊ าวใจ อดตามต่อในคิวท์บอยไม่
ได้ เชื่อไหมตอนนี ้กูแม่งอินกับแท็ก #ไนท์มิค เฉยเลยว่ะ น่ารัก คูจ่ ิ ้นคูจ่ ิ ้ม มึง
ไปดูที่เขาท�ำวิดีโอถามตอบระหว่างมึงกับน้ องดิ เอฟซีไปเลยสาดดดดด
Nighteiei :: เอฟซีเชี่ยไรล่ะโดม กูวา่ พวกมึงไม่ต้องอะไรมายมายก็ได้
ไหมวะ กูสงสารน้ องเขา แม่งรู้เรื่ องอะไรกับเขาไหมน่ะ
Dome pa ka dum :: ปกป้องเหรอสาดดดดด เห็นกันอยูห่ ลัดๆ จะ
เอาเด็กเภสัชไปแดกซะแหล่วววววว
Nighteiei :: ใกล้ และอีกนิดนึง
Dome paka dum :: ใกล้ จะอินกับพวกกูแล้ วลากน้ องมาฟาดเหรอ
มึง
Nighteiei :: ใกล้ จะโมโหแล้ วไปกระทืบมึงถึงบ้ านไงไอ้ โดม
GooDDooG :: 55555 พวกมึงก็อย่าไปไซโคมันมากเลย เห็นแล้ ว
ร� ำคาญแทน
Nighteiei :: กู๊ดดดเพื่อนเลิฟ กูดีใจที่มงึ เข้ าใจกูวะ่
Dome paka dum :: มันตอแหลน่ะสิ กูเห็นมันคนแรกในกลุม่ เลยที่รี
ทวิตแท็ก #ไนท์มิค
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GooDDooG :: *สติกเกอร์ โคนี่เขิน*
แม่งเอ๊ ย สติกเกอร์ ไม่ได้ เข้ ากับหน้ าหล่อๆ ของมันเลยสักนิด สุดท้ าย
เพื่อตัดปั ญหาจากการโดนแก๊ งนรกไซโค ผมเลยเลือกที่ปิดแอปพลิเคชันไลน์
แล้ วนอนถอนหายใจทิ ้งอยูบ่ นเตียง ไม่ร้ ูหรอกว่าไอ้ มิคไรนัน่ เป็ นใคร และผม
ก็ไม่คดิ จะสนใจอะไรด้ วย ทีร่ ้ ูสกึ ตอนนี ้ก็แค่ไม่เข้ าใจว่าคนทีไ่ ม่เคยเจอหน้ า ไม่
เคยแม้ แต่จะรู้จกั คนพวกนันยั
้ งจับผมกับเขามาคูก่ นั ได้ อย่างน่านับถือ แม่ง
ตลกว่ะ ป่ านนี ้ไอ้ มคิ มันคงรู้สกึ ไม่ตา่ งจากผมเท่าไหร่หรอกมัง้ คือไม่ได้ ร�ำคาญ
อะไรหรอกนะครับ แค่งงนิดหน่อย แต่ไม่เข้ าใจโคตรมาก
พี่ไนทททททททททท์ เม้ ามอยยยยย ไปดูมคิ แมววววเร็วววว
พูดเชี ย่ อะไรของมึง กูไม่เข้าใจโว้ยยยยย
พี่ไนท์ ไม่ ตอบหนูเลยว่ ะ ตอบหน่ อยๆ ๆ ๆ
มึงดูดว้ ยว่ากูจะตอบหมดภายในชาติ นีไ้ หม
*แคปหน้าจอโชว์*
พี่ไนท์ มคิ น่ ารั ก เห็นยัง อย่ าท�ำไรน้ องนะ
ยังไม่ท�ำอะไรเลย 55555555555
เพราะค�ำถามเกี่ยวกับไอ้ คนที่ช่ือมิคมันเพิ่มและถี่ขึ ้นเรื่ อยๆ สุดท้ าย
ผมเลยทนไม่ไหวเปิ ดทวิตและเข้ าไปดูแฮชแท็ก #ไนท์มิค ที่ว่า ผมเคยเล่น
ทวิตนานแล้ วเป็ นชื่อสมัยก่อน ก่อนที่จะมาตังไนท์
้ อิอินี่อีก มันเป็ นชื่อตัว
การ์ ตนู วันพีชกากๆ ที่มีคนฟอลโลวอยู่ไม่ถึงสิบคน สี่ในสิบคือพวกเพื่อนใน
แก๊ ง ส่วนคนอื่นๆ ก็พวกอาหรับที่ผมไม่ร้ ูวา่ แม่งมาฟอลผมท�ำไม แล้ วกูก็ไม่ได้
ฟอลใครด้ วยเล่นไม่เป็ น
รู้แค่วา่ ทวิตเตอร์ เป็ นสังคมพูดคนเดียว อยากพูดอะไรก็พดู อยากเล่า
อะไรก็เล่า ไม่ได้ แคร์ วา่ ใครจะมาโต้ ตอบ ซึง่ คนอย่างผมกลัวมาก ผมนึกภาพ
ไม่ออกว่ะว่าการพูดคนเดียวคืออะไร สุดท้ ายเลยไม่เล่น แต่ตอนนี ้ที่กลับมา
เล่นเพราะสาเหตุเดียวเลยคือไอ้ คนชือ่ มิค มันควรจะดีใจนะทีเ่ ดือนคณะอย่าง
ผมจริงจังถึงขนาดโหลดทวิตกลับมาเล่นใหม่เพือ่ หาแท็ก #ไนท์มคิ โดยเฉพาะ
และพอเปิ ดเข้ าไปในแท็กทวิต ผมก็ต้องอึ ้งอีกรอบเพราะพวกนันเล่
้ น
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แคปหน้ าจอที่ผมตอบ ask มาเต็มไปหมด นี่พวกเธอชอบเถื่อนๆ หรื อวะ กร๊ าว
ใจอะไรของพวกเธอ บางอันที่ตอบไปยังนึกแปลกใจตัวเองอยู่เลย ไม่คิดว่า
ผมจะกวนตีนคนได้ ขนาดนี ้ นี่ถ้าเปลี่ยนมาตอบ ask ดีๆ ตอนนี ้คงไม่ทนั แล้ ว
ใช่ไหมวะ
#แมวมิค น่ ารั กไปอีก วันนี้ทม่ี หา'ลัยมีเปิ ดบ้ าน น้ องให้ คำ� แนะ
น�ำดีด๊ ี หยิกแก้ ม *แนบรู ป*
กว่าจะขุดแท็กเจอรู ปน้ องก็ใช้ เวลาเกือบชาติเศษ และพอเจอทีนึงก็
เจอแบบเรี ยงติดกันเป็ นสิบรูป ทังรู้ ปทีก่ �ำลังถือแก้ วนมเย็นสีชมพู รูปยิ ้มจนตา
ปิ ด และอีกต่างๆ นาๆ ที่สาดใส่เข้ ามาในสมองผมจนตาลายไปหมด คือ... ถ้ า
จะพูดกันตามตรงเรื่องความน่ารักทีพ่ วกไอ้ ปลาเคลมไว้ นกั หนา ผมก็บอกตาม
ตรงว่ามันโอเค น่ารัก... ในระดับที่มากกว่าคนทัว่ ไปอยูห่ น่อย ยิ่งเวลาที่น้อง
ยิ ้มโลกมันดูสดใสจนผมเองยังเผลอยิ ้มตามน้ องเขาไปด้ วย น้ องดูทา่ ทางเป็ น
คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีสงู เข้ ากับคนอื่นง่าย หรื ออะไรก็แล้ วแต่ที่มนั ออกไป
ทางบวกมากกว่าลบ แต่ก็อย่างว่าน้ องเขาเป็ นผู้ชายนี่ครับ ถึงจะหน้ าตาน่า
รักแค่ไหน สุดท้ ายก็ผ้ ชู ายเหมือนผมมีจเู๋ หมือนกัน...
แปลกใจก็แค่วา่ ท�ำไมผมไม่เคยเห็นมันเดินผ่านไปมาแถวมหา'ลัยเลย
สักครัง้ หนังหน้ าแบบนี ้ก็นา่ จะมีให้ เห็นเวลาท�ำกิจกรรมมหา'ลัยบ้ างดิวะ หรื อ
น้ องมันไม่ชอบท�ำกิจกรรมงันเหรอ
้
แต่ถ้าคิดกันตามความจริ งมันก็ถกู แล้ ว
แหละที่ผมไม่เคยเจอเขา เพราะคณะวิศวฯ ของผมกับคณะเภสัชของน้ องอยู่
ห่างไกลกันราวกับอยูค่ นละโลก คณะผมอยูส่ ดุ ขอบตะวันตก ส่วนคณะน้ อง
เขาอยูส่ ดุ ขอบตะวันออก การไม่เคยเจอกันมันก็เป็ นเรื่ องปกติอยูแ่ ล้ ว
แล้ วนี่ผมจ�ำเป็ นต้ องมาบรรยายอุปสรรครักร้ าวที่ไม่มีโอกาสได้ เจอ
น้ องเขาท�ำไมวะ มันใช่เรื่ องไหมเนี่ยไอ้ ไนท์
เอาเป็ นว่าขอจบการส่องรู ปน้ องไว้ แต่เพียงเท่านี ้ เพราะไหนๆ ก็
กระจ่างแจ้ งในใจแล้ วว่าแท็ก #ไนท์มิค คืออะไร ท�ำไมถึงเกิดกระแสผมกับ
น้ องขึ ้นมาได้ ดังนันผมเลยท�
้
ำการลบแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ ออกจากมือถือ
ส่วนเรื่ องไอ้ น้องมิคมันเองก็คงไม่ได้ เล่นทวิตอะไรนี่หรอกมัง้ เห็นอิปลาบอก
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ว่าเล่นแค่ IG อย่างเดียว ซึง่ ได้ ขา่ วว่าจ�ำพาสไม่ได้ ด้วย ก็สมราคา มิคผู้ไม่เล่น
โซเชียลจริ งๆ นัน่ แหละ
พี่ไนท์ เห็นหน้ ามิคยางงงงงงง
เห็นบ้างแล้วจ้าาาา
พี่ไยท์ ไปหาน้ องบ้ างนะถึงจะคนละคณะแต่ มหา'ลัยเดียวกัน ฮือ
อออ หนูจะเข้ าม.พี่หนูจะไปส่ องโมเมนต์
โมเมนต์ ห อยหลอดน่ ะ สิ อิ เ วล และกู ชื่อ ไนท์ โ ว้ย ยย ไยท์ พ่อ งมึ ง
สิ 55555555555555555
ตอบหนูๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
เออตอบนีไ่ ง
พี่มงึ งงงงงงงงเรียนวิดวะยากไหมข่ า หนูอยากไปเรียนบ้ างงงงง
อยากเจอพี่มงึ งงง
คนอืน่ กูไม่รู้ แต่ถา้ ส�ำหรับกูคือ ยาก เหี ้ ยยยยยยย ไม่ตอ้ งมา กูไม่
อยากเจอมึงงงง
อิพ่ ไี นท์ คะแนนภาษาไทยกูได้ แปดเองว่ ะ จะร้ อง
มึงยังดีตอนกูสอบกูได้เจ็ดแม่งเอ๊ยนีม่ นั แหล่งรวมพลคนโง่เหรอวะ อิ
ฉิ บหายยยย 55555555555
พี่มงึ ว่ างเหรอ??
ไม่ว่าง กูจะไปแดกข้าวแล้ว แค่นี้
ผมไล่ตอบ ask เกือบห้ าสิบค�ำถาม ใช้ เวลาเกือบชัว่ โมง ถามจริ งพวก
มึงว่างกันขนาดนันเลยเหรอวะ
้
วันๆ ไม่ท�ำมาหาแดกอะไรเลยไง นี่กนู งั่ ตอบ
พวกมึงแค่นี ้ก็ปาเข้ าไปเกือบชัว่ โมงแล้ วเนี่ย หิวข้ าวครับ
Rrrrrrrrrrrrrrr
เสียงโทรศัพท์ดงั ขัดจังหวะเสียงท้ องร้ อง
“ว่า”
(กูได้ ไลน์น้องมิคมาแล้ วค่าอิไนท์)
“กูขอมึงเหรอปลา”
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หัวว่ะ

(กูใจดีให้ ฟรี คา่ อิเพื่อน ไม่ต้องขอบคุณกูน้า)
เหนื่อยกับ ask แล้ วกูยงั ต้ องมาเหนื่อยกับมึงอีกเหรออิปลา แม่งปวด

(เดี๋ยวกูสง่ ไปในไลน์นะคะ แอดน้ องด้ วย)
“จ�ำเป็ นขนาดนันไหม”
้
(ไม่จ�ำเป็ นก็ไม่ได้ อะ่ ค่ะ เพราะมึงกับน้ องมีงานพรุ่งนี ้)
“เชี่ยอะไรวะกูไม่ร้ ูเรื่ องไหม”
(งานโอเพนเฮ้ าส์อะ่ แหละ ได้ ตงั ค์นะมึงเพราะจะมีเว็บ dek-ven มา
สัมด้ วยว่านัน่ นี่นนู่ )
“พอ...”
(อ่าวมึงจะไม่รับเหรอวะ เขาไม่ถามเรื่ องจิ ้นหรอก คงถามเรื่ องเรี ยน
วิธีเตรี ยมตัวสอบเฉยๆ)
“กูหมายถึงพอไม่ต้องพูดอะไรอีกและ”
(มึงนี่ก็เล่นตัวจังวะ เดี๋ยวกูเอา อิมาตินไปโยนลงน� ้ำแม่ง)
“มึงโหดร้ ายมากอ่ะปลา ลูกกูไปทุบอ่างล้ างหน้ าบ้ านมึงไง๊ จะมาเอา
ลูกกูไปโยนทิ ้งน� ้ำ เลวมาก เพื่อนเลว”
(สรุปว่ามึงจะไม่ไปใช่ไหมพรุ่งนี ้)
“กูพดู เหรอ”
(ก็ที่มงึ บอกว่าพอไม่ต้องพูดแล้ วอ่ะ)
“พอของกูคือ พอไม่ต้องพูดแล้ ว ไม่ต้องบอกรายละเอียดว่าสัมอะไร
บอกแค่วา่ เงินเท่าไหร่ กูไปหมด”
(แม่งเอ๊ ย!! กูก็นา่ จะรู้นะว่าน� ้ำหน้ าอย่างมึงนี่ หน้ าตัวเงิน ตัวทอง เออ
ยังไงเจอกันพรุ่งนี ้ แอดไลน์หาน้ องด้ วย)
จ� ำเป็ นเหรอวะ
(ไม่ต้องคิดในใจว่าจ�ำเป็ นไหม เพราะมึงกับน้ องต้ องตอบค�ำถามเกี่ยว
กับมหา'ลัย เขาจะส่งค�ำถามมาทางไลน์ให้ กู แล้ วมึงก็สง่ ให้ น้องต่อด้ วย)
“แล้ วท�ำไมมึงไม่สง่ ”
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(กูไม่วา่ ง แค่นี ้ เจอกันค่ะเพื่อน ตื๊ดดด ตี๊ดดด ตื๊ดดดด)
ผมยังไม่รับปากไอ้ ปลาเลยด้ วยซ� ้ำว่าจะส่งหรือไม่สง่ จูๆ่ แม่งก็วางสาย
ไปก่อน ทีกลู ะ่ ส่งให้ ได้ พอเป็ นน้ องล่ะให้ กสู ง่ เดาไม่ออกเลยเนอะว่าแม่งก�ำลัง
จับคูผ่ มให้ กบั ใคร
เชี ย่ ปลา... เพือ่ นเวร
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ตอนที่ 1
แรกพบสบตา เมื่อเจอหน้ าเธอ
PorPar of Y :: m 3 ตัวแล้ วตามด้ วย icx
Nighteiei :: อะไรของมึง
PorPar of Y :: ไลน์น้องไง
Nighteiei :: น้ องไหน ตังแต่
้ เกิดมากูไม่เคยรู้จกั คนชื่อน้ องนะ
PorPar of Y :: อิไนท์นี่มงึ จะเล่นกับกูใช่ไหม
Nighteiei :: ก็กไู ม่ร้ ูจกั น้ องงงงงง ท�ำไมมึงไม่ให้ มนั แอดกูวะกูเป็ นพี่
นะเว้ ย จ�ำเป็ นต้ องแอดก่อนด้ วยเหรอวะ อีกอย่างเพื่อนมึงคนนี ้เป็ นเดือน SI
นะครับ ให้ เกียรติภาพลักษณ์กนู ิดนึงเหอะ
PorPar of Y :: เล่นตัว??
Nighteiei :: ได้ ป่ะล่ะ
PorPar of Y :: หึ น� ้ำหน้ าอย่างมึง เอออ เดี๋ยวกูบอกให้ น้องแอดมึง
เองก็ได้
ระหว่างที่รอไอ้ ปลาไปคุยกับน้ อง m 3 (ขอเรี ยกมันว่างี ้ละกัน) ผมก็
เข้ าไปเล่นเฟซตามปกติ ซึง่ แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ ask อย่างเดียวที่มีเหล่าเรื อผี
ตามมารังควาน
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ในเฟซก็ตามมาไม่แพ้ กัน โนติผมขึ ้นเป็ นดิจิตอลเลย ก้ าวกระโดด
เหมือนข้ ามจากชันหนึ
้ ง่ ไปชันห้
้ าอ่ะ อ้ อ ส่วนเรื อผีที่พวกมันแนะน�ำตัวตังแต่
้
ใน ask บอกตรงๆ ผมไม่เข้ าใจสักนิดว่าเรื อผีที่พวกเขาพูดกันหมายถึงอะไร
แต่มนั่ หน้ ามากว่าต้ องเป็ นอะไรที่โคตรมโน
CUTEBOY Fanpage พรุ่งนี ้ Nighteiei และ แมวมิ คผูไ้ ม่มีโซเชี ยล
มีงานคู่นะแจ๊ ะ แต่เดีย๋ วก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะเป็ นงานส่วนตัวจ้า คนนอก
เข้าไม่ได้นา้ #แอดกุ๊ก #ไนท์มิค
แอดดด งานอะไรคะ แล้วจะมี รูปให้พวกหนูได้ฟินไหมมมมม ฮื อออ
ส่วนตัวขนาดไหนคะ บนทีน่ อนหรื อในห้องน�้ำ แอร๊ ยยยยยยยย
CUTEBOY Fanpage เป็ นงานสัมภาษณ์ จากเว็บ dek-ven ค่ะ ส่วน
เรื ่องภาพ บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ภาพนิ่ ง หึหึ เพราะงานนี ้ ภาพเคลือ่ นไหวล้วนๆ
รอหวีดได้เลย ถูกใจ 3,254 คน
โหหหห ความรู้สึกกูนีเ้ หมื อนเรื อผีกลับเข้าฝั่ง แล่นเร็ วมาก ชิ ปยังไง
ให้เขาได้กนั อยู่กนั คนละฝากม.หน้าไม่เคยเจอแต่สามารถชิ ปได้ #นับถือใจ
ชิ ปเปอร์ จริ งๆ ค่ะ
นัดบอดถูกมะ
นีไ่ ม่ใช่นดั บอดนีม่ นั นัดดูตวั ฮิ้ ววววว #ถ้าใจเราชิ ปโมเมนต์ก็ไม่จ�ำเป็ น
กลัวใจอิ พีไ่ นท์จะท�ำร้ายน้อง กลัวความเกรี ้ยวกราด แม่งพีม่ ึงอาจจะ
ทุ่มน้องแล้วโยนเข้าข้างฝาก็ได้ #ส่งทีมไปจับตาดู
อารมณ์กูตอนนีไ้ ม่ต่างจากพ่อแม่ทีร่ อวันให้เขาได้กนั #จับคลุมถุงชน
ทีแ่ ท้ทรู
อิ พีม่ ึงงงงอย่าแกล้งน้องนะโว้ยยยย ขอร้องด้วยหัวใจ @Nighteiei
Nighteiei กูจะไปแกล้งอะไรน้องมึง กูอ่อนแอขนาดนี ้ ไม่รู้เหรอ #ไนท์
ผูอ้ ่อนต่อโลก จัมวรัย่ ยยยย
อ่าวพีม่ ึง เล่นเพจคิ วท์ดว้ ยเหรอ มาได้ไงวะเนีย่
Nighteiei ตามกลิ่ นธูปมามัง้ จ๊ ะ แหม พวกมึงแท็กกูมาไม่ใช่หรอ กูคง
ไม่ได้ไหลมาตามช่องแอร์ หรอก - -*
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เกรี ย้ วกราดดดดดด อิพี่ไนท์ ท�ำไมกร๊ าวใจขนาดนี ้ โอ๊ ยยยยย รั ก
ว่ะเชี่ยยยย
Nighteiei สรุปมึงรักกูหรื อรักเชี ย่ ยยคะ
ติ ้ง!!
PorPar of Y :: น้ องบอกว่าแอดไลน์ไม่เป็ นว่ะ มึงแอดน้ องหน่อยดิ
Nighteiei :: น้ องมึงตอแหลหรื อเปล่า คนนะไม่ใช่ศาลพระภูมิท่ีจะท�ำ
ห่าอะไรไม่ได้ แบบนี ้ น้ องมึงไม่อยากแอดกูมากกว่ามัง้
PorPar of Y :: เชี่ยยยไนท์ อย่าว่าน้ องงงง กูวา่ มิคแอดไม่เป็ นจริ งๆ
ขนาดไอจียงั ลืมพาสเวิร์ดเลย นับประสาอะไรกับแอดไอดีไลน์วะ มึงนัน่ แหละ
แอดไปเลย
Nighteiei :: เข้ าข้ างกานนจังไรรรรรรกูไม่แอดอะไรทังนั
้ นอ่
้ ะแค่นี ้นะ
บาย
ผมปิ ดแอปพลิเคชันไลน์หนีไอ้ ปลาทันที แม้ ร้ ูวา่ มันจะสาดสติกเกอร์
ด่ามาเยอะแค่ไหน ผมก็ไม่สนใจอะไรทังนั
้ น้ เพราะผมไม่มีทางเชื่อว่าในโลก
นี ้จะมีคนที่แอดไลน์ไม่เป็ น ผมว่าน้ องแม่งตอแหล ไม่อยากเสียหน้ ามาแอด
ผมมากกว่า หึหึ ผู้ชายแบบมันนี่มีความคิดส้ นตีนเหมือนผมเลยนี่หว่า
เอาเป็ นว่าผมเลิกสนใจโลกโซเชียลก่อนดีกว่าเพราะตอนนี ้ผมหิวข้ าว
มากครับ ต้ องหาเพื่อนสักคนไปกินด้ วยกันสักหน่อย สุดท้ ายผมเลยโทรหา
ขวัญ ผู้หญิงที่ผมก�ำลังคุยๆ อยู่ ผมชวนเธอไปกินข้ าวแถวห้ างใกล้ มหา'ลัย
เราพากันไปกินร้ านอาหารญี่ปนุ่ แบบที่ขวัญชอบ ผมเองก็ชอบนะ อร่อยดี
“วันนี ้ไนท์มีไปไหนต่อหรื อเปล่าคะ”
“ไม่มีนะ แต่ถ้าขวัญไม่วา่ อะไร ไปธุระต่อที่ห้องขวัญก็ได้ ”
“บ้ าาา ไนท์ก็...”
“หึ” ขวัญกับผมไม่ได้ มอี ะไรมากไปกว่าคนคุยกันเท่านัน้ ขวัญเป็ นหนึง่
ในผู้หญิงที่ผมคุยๆ อยู่ แต่ไม่ได้ จริ งจังอะไรนัก เพราะนอกจากขวัญก็ยงั มีคน
อืน่ ที่มีสถานะไม่ตา่ งกัน ผมยังไม่ตดั สินว่าคนไหนจะเป็ นคนที่ผมเลือก เพราะ
ตอนนี ้ทุกคนที่ผมคุยด้ วยไม่สามารถท�ำให้ ผมสัมผัสถึงความรู้สกึ รักในแบบที่
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ผมต้ องการได้
รักในแบบที่ผมต้ องการไม่จ�ำเป็ นต้ องรู้จกั กันนาน แต่มนั ต้ องเป็ นรัก
แบบที่ใช้ ความรู้สกึ และอารมณ์ผมล้ วนๆ มันไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับ เป็ น
แค่อาการใจสัน่ จนควบคุมความรู้สกึ ไม่ได้ เฉยๆ ซึง่ มันจะค่อยๆ รุนแรงมาก
ขึ ้นเมื่อมันใกล้ แตะค�ำว่ารักเต็มที
เออไงกูอาร์ ต
เห็นจังไรและกวนตีนแบบนี ้ก็ไม่ได้ หมายความว่าผมจะเจ้ าชู้นะเว้ ย
อย่างแฟนคนล่าสุดทีเ่ พิง่ เลิกกันไปเมือ่ ปี กอ่ น ก็เป็ นคนทีผ่ มยอมรับเลยว่ารู้สกึ
รักมากที่สดุ
อาจเพราะเราสองคนเคยเป็ นเพื่อนกันมาก่อน มันเลยคลิกกันง่าย
จริ งๆ ผมสบายใจกับสถานะแฟนที่เหมือนเพื่อน ไม่ต้องไล่ตามแต่แค่
ให้ ร้ ูวา่ เราเป็ นอะไรกันก็พอ แต่ก็นนั่ แหละ มีรักก็ต้องมีเลิก พอผมกับหมิวเริ่ ม
แยกย้ ายกันไปเรี ยนมหา'ลัยที่ตวั เองแอดติด ความสัมพันธ์ของเราทังคู
้ ก่ ็เริ่ ม
ห่างเหินนับตังแต่
้ ตอนนัน้ ยิง่ ด้ วยตัวหมิวเองเรี ยนคณะที่หนักกว่าผม และเขา
ก็เรี ยนอยู่มหา'ลัยต่างจังหวัด มันเลยท�ำให้ เราเจอกันยาก ถึงแม้ โซเชียลจะ
ท�ำให้ เราใกล้ กนั แต่ระยะห่างระหว่างผมกับเขาก็ไกลกันอยูด่ ี สุดท้ ายเราทัง้
คูเ่ ลยตัดสินใจกลับมาเป็ นเพื่อนกันดีกว่า ไหนๆ ความรู้สกึ รักหรื อชอบมันก็
แทบจะไม่เหลืออยูแ่ ล้ ว
“ไนท์ เป็ นแฟนกันไหม”
“ห๊ ะ??”
“เป็ นแฟนกัน” ผมเงียบไปพักใหญ่กอ่ นจะเงยหน้ าขึ ้นสบตาผู้หญิงตรง
หน้ า
“ขอโทษนะขวัญ แต่ไนท์จ�ำได้ ว่าเรื่ องนี ้เราเคยคุยกันแล้ วไม่ใช่เหรอ
วะ”
“ใช่คยุ กันแล้ ว แต่ขวัญแค่มองว่าเราสองคนท�ำทุกอย่างเหมือนแฟน
กันเลย เราไม่ใช่แค่คนที่กินข้ าวหรื อเดินห้ างด้ วยกันอย่างเดียวไม่ใช่เหรอคะ
ไนท์ก็ร้ ูวา่ เรา...”
20

“ขวัญเองก็ร้ ูอยูแ่ ก่ใจนี่นา ว่าไนท์ไม่ได้ นอนกับขวัญแค่คนเดียว ช่วง
ที่ไนท์ก�ำลังศึกษาขวัญ มันก็ไม่ได้ หมายความว่าไนท์ไม่ได้ ศกึ ษาคนอื่น...”
“...”
“ถ้ าขวัญรับเรื่องนี ้ไม่ได้ จริงๆ เราจะเลิกท�ำแบบนี ้ก็ได้ นะ ไนท์ให้ เกียรติ
ขวัญตัดสินใจอยูแ่ ล้ ว” หลังจากทีผ่ มพูดจบเราก็ตา่ งคนต่างเงียบ ไม่มีใครเอ่ย
ปากพูดอะไรออกมาอีก และคนที่ทนไม่ไหวก็คือขวัญ
“ถามจริ งเถอะไนท์ ที่ไนท์ เป็ นอย่างนี เ้ พราะคนชื่ อฟางที่อยู่คณะ
บริ หารอะไรนัน่ หรื อเปล่า ขวัญดีไม่เท่าเขาตรงไหนเหรอ ขวัญเองก็เป็ นดาว
คณะแถมได้ ตำ� แหน่งขวัญใจมหา'ลัยอีก ท�ำไมไนท์ไม่เลือกขวัญล่ะ ขวัญสวย
น้ อยกว่านังนัน่ หรื อไง” ผมไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะมาทะเลาะกับผู้หญิง
เพราะเรื่ องที่ตกลงกันไว้ ตงแต่
ั ้ แรกแบบนี ้ ก็อย่างที่บอกไปตังแต่
้ ต้นผมตกลง
กับเธอไว้ แล้ วว่าความสัมพันธ์ของเราทังคู
้ จ่ ะเป็ นไปในรูปแบบไหน
“ขอโทษนะไนท์ ฟางขอนัง่ ด้ วยคนนะคะ” ผมถอนหายใจออกมาอีก
ครัง้ ก่อนจะขยับที่นงั่ ให้ ใครอีกคนเข้ ามานัง่ ด้ วยกัน ฟาง… ผู้หญิงในบท
สนทนาเมื่อกี ้ เธอเป็ นดาวคณะบริ หารอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 2 เหมือนผมกับขวัญ
“เธอไม่ร้ ูตวั เลยเหรอว่าท�ำไมไนท์เขาถึงไม่เลือกเธอน่ะ” จริ งๆ ผมเริ่ ม
รู้สกึ เบื่อสถานะที่ตวั เองสร้ างมันขึ ้นมาแบบนี ้แล้ ว เบื่อที่ต้องมาจัดการกับคน
นันคนนี
้
้ตอนแรกที่คยุ กันก็ตกลงกันได้ ด้วยดี พอนานๆ ไปท�ำไมกลายเป็ นว่า
แต่ละคนถึงท�ำตัวเป็ นเจ้ าเข้ าเจ้ าของผมทังๆ
้ ที่ตกลงกันไว้ แล้ วด้ วยวะ
“หน้ าด้ าน ไม่เห็นเหรอว่าฉันก�ำลังคุยกับไนท์อยู”่
“เห็นค่ะ แต่ได้ ยินชื่อ เลยอยากจะร่วมวงหน่อย ใช่ไหมไนท์” ผมยิ ้ม
นิดๆ ก่อนจะยกมือเรี ยกพนักงานเสิร์ฟมาเคลียร์ บลิ ดาวคณะสองคนไม่ได้ ทำ�
อะไรประเจิดประเจ้ อ ไม่ได้ พดู ตะโกนด่ากันเสียงดัง อาจเพราะภาพลักษณ์ที่
เป็ นดาวทังคู
้ เ่ ลยเลือกที่จะพูดกันเงียบๆ มากกว่า
“ฟางมายังไง”
“ไนท์จะไปส่งเหรอ ได้ นะ เดี๋ยวโทรให้ เพื่อนมาเอารถ”
“นี่หล่อน เธอลืมไปแล้ วเหรอว่าไนท์มากับฉัน”
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“แล้ วไง มากับเธอแต่กลับกับฉันก็ได้ นี่” หลังจากนันค�
้ ำพูดจิกกัดก็มา
อีกระลอกใหญ่ ผมไม่ได้ ตงใจฟั
ั ้ งเพราะไม่อยากยุง่ เรื่ องอะไรแบบนี ้ สุดท้ าย
ผมเลยเลือกที่จะหยิบมือถือขึ ้นมาเล่นแทน
พี่มงึ งงงงง ท�ำไรอ่ ะ
แดกข้าว แดกกับกูไหมล่ะ
พี่มงึ งงงงงงง ชอบคนแก่ กว่ าหรื อเด็กกว่ า หรื อเท่ ากัน หรื อยัง
ไง
อะไรของมึงเมายาเส้นเหรอ หรื อยังไง???
มึงคิดยังว่ าจบมาจะท�ำงานอะไร
เรี ยนวิ ดวะจบไปคงเป็ นหมอมัง้ ไอ้สดั
ไนท์ มึงมากินอาหารญี่ปุ่นกับผู้หญิงสองคนถูกไหม ใช่ กูเห็น กู
นั่งอยู่ร้านเดียวกันกับมึงแน่ ๆ ใช่ ป่ะวะ
แหมมมมมถ้ามึงจะตอบเองเออเองขนาดนัน้ มึงก็ไม่ตอ้ งถามกูก็ได้มะ
พี่มงึ งงงง กรี สสส มิคมา เขาเข้ ามาในร้ าน ร้ านเดียวกับกูด้วย
ไม่ ดิถ้าร้ านเดียวกับกูก็คือร้ านเดียวกับมึงถูกมะ กรี สสสส มีโมเมน
นนนนนต์
คงไม่ได้แดกโมเมนต์แล้วแหละจ่ะ เพราะกูจะกลับแล้ว
แม่ งไอ้ ฉิบหายย เรื อกูมาว่ ะ เรื อกูมาาาาาา
นีม่ ึงไหวไหมวะ?? ไหนตอบกูดิ๊ มองหน้ากู แล้วตอบบบบบ
“ทังหมด
้
1,758 บาทครับ” ผมวางโทรศัพท์ในมือและส่งบัตรเครดิต
ไปให้ พนักงานเสิร์ฟก่อนจะหันไปหาผู้หญิงสองคนที่ยงั จ้ องตากันไม่เลิก ถ้ า
จะขนาดนี ้ก็ตบกันเลยง่ายกว่า ภาพดาวคณะไม่จ�ำเป็ นต้ องรักษาก็ได้
“ไง” ผมเลิกคิ ้วถามทังขวั
้ ญและฟางที่หนั มามองหน้ าผมทังคู
้ ่
“ไนท์/ไนท์”
“คุยกันจบยัง ไนท์จะกลับแล้ วนะ”
“ไนท์จะไปส่งขวัญใช่ไหมคะเพราะขวัญมากับไนท์”
“แต่เมื่อกี ้ไนท์ถามฟางว่าเอารถมาไหม ฟางคิดว่าไนท์จะไปส่งเลยให้
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เพื่อนกลับมาเอากุญแจรถแล้ ว อีกไม่เกินสิบนาทีก็คงมาถึง เพราะงันสั
้ ญญา
ว่าจะไปส่งฟางแล้ วก็ห้ามคืนค�ำนะคะ” เดีย๋ วครับ ผมสัญญาอะไรกับเธอตอน
ไหนวะ ตังแต่
้ เข้ ามาในร้ านจนนัง่ ข้ างกันยังไม่ได้ สญ
ั ญาเลยว่าจะไปส่ง แม่ง
เอ๊ ย ปวดหัวว่ะ
ผมดันฟางให้ ขยับออกจากที่นงั่ ขวัญขยับตามออกมากลายเป็ นว่า
เราทังสามคนยื
้
นรอบัตรเครดิตที่พนักงานเอาไปรูด โดยที่แขนทังสองข้
้
างของ
ผมมีฟางและขวัญเกาะอยู่ ผมท�ำอะไรไม่ได้ นอกจากยืนรอนิ่งๆ แม้ จะรับรู้วา่
คนข้ างกายจะส่งสายตาเชือดเฉือนให้ กนั และกันมากแค่ไหนก็ตาม
ให้ตายเถอะโรบิ้ น ใครก็ได้เอากูหนีออกไปจากสถานการณ์ ตรงนีท้ ี
“ขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้ าเชิญใหม่” พนักงานเสิร์ฟส่งบัตรคืน
พร้ อมพูดประโยคเมื่อกี ้
“สรุปว่าไนท์จะเอาไง ไปส่งขวัญหรื ออีนี่”
“นี่หล่อนกล้ าเรี ยกฉันว่าอีงนเหรอ”
ั้
“เออ กล้ า!!! ท�ำไมแกจะท�ำไมห๊ ะอีฟาง” ตอนแรกทังคู
้ ก่ ็ดเู หมือนจะ
รักษาภาพดาวคณะอยู่หรอก แต่ตอนนีภ้ าพที่รักษาไว้ ก่อนหน้ านีม้ นั แตก
ละเอียดจนไม่เหลืออะไรแล้ วเนี่ย ใครก็ได้ช่วยกูที
“มิค ท�ำไมท�ำหน้ างันวะ
้ เหมือนแมวง่วงเลย ฮ่า ฮ่า ” เสียงหัวเราะดัง
ขึ ้นตรงมุมหนึง่ ในร้ าน
โต๊ ะนัน้ อยู่ไม่ห่างจากโต๊ ะผมเท่าไหร่ นัก ผมหันไปมองตามเสียง
หัวเราะที่ได้ ยิน กลุม่ นันมี
้ คนอยูป่ ระมาณ 5-6 คน หนึง่ ในนันเป็
้ นคนที่ผมเคย
เห็นหน้ าผ่านโซเชียล ผมไม่ได้ เห็นเขาชัดเจนอะไรหรอก แต่รอยยิ ้มและหน้ า
แมวๆ ของเขามันท�ำให้ ผมนึกออก ว่าไอ้ คนที่ก�ำลังยิ ้มกว้ างอยูต่ รงหน้ าก็คือ
คนที่มีชื่อต่อท้ ายชื่อผม
ไอ้แม้วววว
ไม่ดิเอ็ม 3 แล้ วตามด้ วยไอซีเอ็กซ์ตา่ งหาก เออกูโง่เองกูจ�ำชื่อมันไม่
ได้
“ไนท์คะ/ไนท์”
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“เอ๊ ะเธอจะมาพูดตามฉันท�ำไม”
“เธอนัน่ แหละ” ผมยังมองตรงไปที่กลุม่ นัน้ ไอ้ มิคอะไรนันเงยหน้
้
าขึ ้น
สบตาผม มันเลิกคิ ้ว ก่อนจะเอียงคอแล้ วท�ำหน้ าไม่เข้ าใจ
ไม่ร้ ูวะ่ ... จูๆ่ ความคิดชัว่ ร้ ายบางอย่างก็แวบขึ ้นในหัว รอยยิ ้มร้ ายจุด
ขึ ้นที่มมุ ปาก เรื่ องนี ้จะโทษน้ องมึงก็ไม่ได้ เพราะดันเข้ ามาในสถานการณ์ที่
ผมก�ำลังต้ องการตัวช่วยพอดี
ไอ้แม้ว เสร็ จกูแน่
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ตอนที่ 2
ข้ อตกลงร่วมกัน
“ไนท์/ไนท์” ทังสองเรี
้
ยกชื่อผมแล้ วมองตามสายตาไปยังกลุม่ คนที่นงั่
อยู่ “รู้จกั เหรอคะ”
“...” ผมไม่ได้ ตอบอะไร ในหัวก�ำลังล�ำดับแผนชัว่ อยูว่ า่ ควรจะเริ่มจาก
ตรงไหนแล้ วจะจบลงที่ตรงไหน
“คนนันหน้
้ าคุ้นๆ เหมือนจะเป็ นคูจ่ ิ ้นของไนท์ป่ะ” ขวัญเอ่ยปากพูดขึ ้น
ก่อน
“เปล่า...”
“อ่าวไม่ใช่เหรอคะ ฟางว่าน่าจะใช่นะ ที่เรี ยนเภสัชปี 1”
“ไม่ใช่คจู่ ิ ้นหรอก... แต่เป็ นอย่างอื่นมากกว่า...”
“เป็ นอย่างอื่น? หมายความว่าไงอ่ะขวัญไม่เข้ าใจ”
“ก็หมายความว่าน้ องเขาเป็ นแฟนผมยังไงล่ะ”
“ว่าไงนะไนท์!!!!!” เสียงผู้หญิงสองคนตะโกนใส่หผู มจนดังสนัน่ ร้ าน
ผมอดยกมือขึ ้นอุดหูไม่ได้ ไม่ใช่แค่ผมเท่านันที
้ ่ตกใจ คนที่นงั่ อยูใ่ นร้ านหลาย
คนก็หนั มามองกันหมด รวมถึงไอ้ เด็กนัน่ ด้ วย
มันมองมาที่ผมด้ วยสายตาไม่พอใจราวกับต�ำหนิผมว่าไม่มีมารยาท
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“ก็อย่างที่พดู ไป น้ องเขาเป็ นแฟนผม”
“ไนท์”
“ผมขอโทษจริ งๆ ที่ไม่ได้ บอกว่ามีแฟนแล้ ว แถมแฟนคนนันก็
้ เป็ น
ผู้ชายอีก และผมก็ไม่อยากให้ เขาต้ องมารู้สกึ แย่กบั ความเจ้ าชู้ของผมอีกแล้ ว
ว่ะ ผมเลยว่าจะเลิกแล้ ว”
“หึ” ขวัญยิ ้มมุมปากราวกับเรื่องทีผ่ มเพิง่ บอกไปเมือ่ กี ้มันน่าตลก ส่วน
ฟางเองก็ไม่ตา่ งไปจากขวัญสักเท่าไหร่
“ไนท์คดิ ว่าฟางโง่หรื อไง คิดว่าไม่ร้ ูเหรอว่าสิง่ ที่ไนท์พดู ออกมามันเป็ น
เรื่ องโกหก”
“เด็กนัน่ กับไนท์ไม่ได้ ร้ ู จกั กันเลยสักนิดไม่เคยไปไหนมาไหนด้ วยกัน
เลยสักครั ง้ ที่เห็นจะมีใกล้ เคียงความจริ งสุด ก็แค่กระแสคู่จิน้ ในโซเชียล
เท่านัน”
้
“ไม่เคยเห็นก็ไม่ได้ หมายความว่าไม่เคยไป” ผมรู้วา่ ทังขวั
้ ญและฟาง
แฟร์ พอที่จะยอมจบกับผมทันทีที่เห็นด้ วยตาว่าผมมีแฟน แต่ที่ผา่ นมาเขาทัง้
คูอ่ ยูก่ บั ผมตลอด เขาถึงได้ มนั่ ใจไงว่าเด็กนัน่ ไม่ใช่แฟนผม
“...”
“ถือว่าผมบอกคุณสองคนดีๆ แล้ วนะ ขออนุญาตไปหาแฟนครับ” หลัง
จากพูดกับสองคนนันเสร็
้ จผมก็เดินเข้ ามาในร้ านตรงมุมที่กลุม่ เด็กเภสัชนัง่
อยู่ เสียงพูดคุยไม่ได้ หา่ งหายไปจากกลุม่ เพือ่ นกลุม่ น้ องเขามีทงชายและหญิ
ั้
ง
คนแรกที่เห็นว่าผมเดินเข้ ามาที่โต๊ ะคือน้ องผู้หญิงผมสัน้
“พี่... ไนท์” การเรี ยกชื่อที่ถกู ต้ อง ท�ำให้ ผมรู้วา่ ในกลุม่ น้ องมีบางคนที่
รู้จกั ผม “พี่มาหาใครคะ”
ผมยิ ้มแล้ วชี ้นิ ้วไปยังคนที่นงั่ ดูเมนูอยู่
“มิคเหรอคะ ฮืออออ” มิค เด็กนี ้ชื่อมิคสินะ
“ห๊ ะ ว่าไงปุ่ น เรี ยกเราเหรอ”
“ไม่ๆ พี่ไนท์เรี ยก”
“พี่... ไนท์” เด็กมิคพูดชื่อผมช้ าๆ แล้ วเงยหน้ าขึ ้นมองผม
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ความรู้สกึ ตอนทีส่ บตาในระยะใกล้ มันเหมือนเสียงหัวใจเต้ นคร่อมไป
หนึง่ จังหวะ ผมไม่ได้ ร้ ู สกึ เอะใจอะไร เพราะเป็ นปกติของผู้ชายที่พอเห็นคน
หน้ าตาน่ารักก็จะรู้สกึ แบบนี ้ แม้ วา่ ไอ้ เด็กนี ้จะเป็ นผู้ชายก็เถอะ
“ไปกับพี่”
“ห๊ า” เพื่อนๆ มันแต่ละคนตาลุกวาว มีหลายคนท�ำหน้ างงๆ ส่วนไอ้
คนที่ถกู ผมจับแขนอยู่แสดงสีหน้ าออกมาว่าไม่พอใจเท่าไหร่ “ได้ ยินที่พี่พดู
ไหม... มิค”
“อะไรอ่ะ พี่ไนท์ร้ ูจกั มิคเหรอ” เป็ นเพื่อนมันอีกคนที่ถาม
มิคก�ำลังจะส่ายหน้ าปฏิเสธแต่เป็ นผมเองที่ดงึ มือมิคให้ ลกุ จากที่นงั่
ก่อน
“เอ๊ ะ??” เด็กมิคเม้ มปากแน่น ส่งเสียงฮึดฮัดในล�ำคอ เขาขืนมือตัวเอง
ออกจากมือผมแล้ วท�ำท่าจะนัง่ ลงที่เดิม แต่ผมกระตุกและบีบแขนเขาให้ ลกุ
ขึ ้นยืนอีกรอบ
“ผมเจ็บนะ”
“ก็บอกให้ ตามกูมาไง”
“ไม่...”
“เอ่ออ สรุปว่ารู้จกั กันจริ งๆ สินะคะ”
“รู้ครับ/ไม่ร้ ู” ประโยคแรกเป็ นผมเองที่พดู ส่วนประโยคต่อมาคือน้ อง
มัน “จริ งๆ นะปุ่ นเราไม่ร้ ูจกั ไอ้ บ้านี่”
“ไอ้ บ้า??” มันกล้ ามากที่เรี ยกผมด้ วยค�ำนี ้
“...” มิคไม่ตอบ เขาแสดงสีหน้ าไม่พอใจออกมาชัดเจนมาก แถมตอน
นี ้พยายามดึงแขนตัวเองออกจากมือผมเป็ นระยะๆ ด้ วย แต่ขอโทษนะไอ้ แมว
กูไม่ปล่อยครับ
ผมก�ำแขนเขาแน่นกว่าเก่า ก่อนจะส่งสายตาท้ าทายไปทีเ่ ด็กน้ อยตรง
หน้ า
“ปล่อยผม... อ๊ ะ เจ็บ...” เชีย่ ย รู้อยูว่ า่ เจ็บทีแ่ ขน แต่เสียงเมือ่ กี ้กับสีหน้ า
ทีแ่ สดงออกมามันท�ำให้ ผมคิดไปเรื่องอืน่ เฉยเลย แน่นอนไม่ใช่เรื่องดีนกั หรอก
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ส�ำหรับความคิดที่แวบขึ ้นมาในหัวเมื่อกี ้
“มองอะไรเล่า ผมบอกให้ ปล่อยไงวะ”
“มิค...”
“...”
“ถ้ าจะโกรธทีพ่ มี่ ากับคนอืน่ พีบ่ อกแล้ วไงว่าขอโทษ” คือไหนๆ เรื่องมัน
ก็เลยเถิดมาขนาดนี ้แล้ ว ผมเองก็ท�ำอะไรไม่ได้ นอกจาก
เดอะ โชว์ มัส โก ออนนน
“??” มิคท�ำหน้ าไม่เข้ าใจกับสิง่ ที่ผมพูดออกไปเมื่อกี ้
จะให้ เข้ าใจได้ ไงวะ ก็กเู พิ่งกุเรื่ องขึ ้นนี่หว่า
“มิค พี่ขอโทษ...” มิคก�ำลังจะเอ่ยปากพูดอะไรสักอย่างแต่เป็ นผมที่
ถือวิสาสะ ประคองหน้ าน้ องด้ วยมือทังสองข้
้
าง นิ ้วโป้งลูบเบาๆ ที่ริมฝี ปาก
แดงสีเชอรี่ สายตาจับจ้ องที่ปากนัน่ ชัว่ อึดใจก่อนที่ผมจะขยับแล้ วกดจูบเบาๆ
ลงไปที่ปากน้ อง
เสียงรอบข้ างเหมือนหยุดหายไปดื ้อๆ หูผมเหมือนอื ้อไปช่วงระยะเวลา
หนึง่ น้ องเองก็ดจู ะอึ ้งกับการกระท�ำของผมเหมือนกัน
ผมไม่ได้ บงั คับจูบน้ องดูดดืม่ เป็ นแค่การสัมผัสกันของริมฝี ปากผมกับ
น้ องเท่านัน้
ผมไม่ได้ ทำ� เพราะมีความรู้สกึ พิศวาส ไม่ได้ ทำ� เพราะรู้สกึ รัก หรือแม้ แต่
ความรู้สกึ ชอบก็ยงั ไม่ได้ มีในหัว
ที่ท�ำทังหมดก็
้
เพื่อแสดงให้ ผ้ หู ญิงสองคนที่ยืนอยู่ในร้ านเห็นว่าเด็กนี่
เป็ นแฟนผม
“โทษทีนะพี่ขอตัวมิคก่อนได้ ไหม”
“อ่าาา ได้ คะ่ ได้ นี่กระเป๋ ามิคค่ะพี่ไนท์” เด็กอีกคนส่งกระเป๋ าเป้สีด�ำ
มาให้ ผม
“ปุ่ นไม่ใช่นะเว้ ย เราไม่ได้ ...”
“ไปเถอะมิค คุยกับพี่เขาดีๆ นะเว้ ย เดีย๋ วเราค่อยคุยกัน” มิคโดนเพื่อน
ในกลุม่ ผลักไสไล่สง่ ให้ เดินมากับผม เจ้ าตัวเม้ มปากแน่น ส่งสายตาร้ อนระอุ
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มาที่ผมเป็ นระยะๆ รู้เลยว่าโกรธมากแค่ไหน
แต่ขอโทษนะน้องมิ ค
นอ ระ พัด ด้ อนแคร์ โว้ ยยย นาทีนี ้กูขอสะสางเรื่ องกูก่อน ส่วนเรื่ องที่
มึงโกรธเอาไว้ คอ่ ยจัดการทีหลัง
ผมดึง แขนไอ้ แ มวให้ เ ดิ น ตามมาก่ อ นจะเลื่ อ นมื อ ไปจับ ที่ มื อ เขา
ประสานเข้ าด้ วยกันตอนที่เดินผ่านขวัญและฟาง เธอสองคนนันก�
้ ำลังจะพูด
อะไรบางอย่าง แต่ไม่ทนั เพราะผมพูดขัดขึ ้นมาก่อน
“อย่าล� ้ำเส้ น”
“ฟางไม่เชื่อหรอกนะ”
“ขวัญเองก็เหมือนกัน”
“แล้ วแต่เลย เพราะสุดท้ ายยังไงความจริ งก็คือความจริ ง ใช่ไหมมิค”
“อะไร” กูให้ มงึ ตอบว่าใช่หรื อไม่ใช่ จะมาท�ำหน้ าแมวงงแล้ วถามว่า
อะไรอีกท�ำไมเล่า ผมเคาะหัวมิคไปทีกอ่ นจะคว้ าคอเขาให้ เดินตามมาด้ วยกัน
แม่งเอ๊ ยอยูก่ บั ผมนี่ท�ำไมท�ำหน้ ามุย่ จังวะ ตะกี ้ตอนอยูก่ บั กลุม่ เพื่อน
ก็ยิ ้มอารมณ์ดีอยูไ่ ม่ใช่หรื อไง
จูบกับผมมันแย่ตรงไหน ไม่ร้ ูรึไงว่าก�ำลังจูบกับเดือนวิศวฯ น่ะห๊ ะ
ถ้ าจะมองด้ วยสายตารังเกียจแบบนี ้เอามีดมาแทงผมดีกว่าไหมไอ้ มคิ
CUTEBOY Fanpage มึงค่าาาาาาาาข่าวล่ามาแรงมาก พีม่ ึงจูบกับ
น้องมิ ค เชี ย่ ยย กรี สกร๊ าดมากเหอะ ที มงานสอบถามไปยังคนแถวนัน้ ข่าว
คอนเฟิ ร์ มว่าค่อนข้างจริ ง แต่ไม่มีใครถ่ายรูปได้ทนั เพราะตอนนัน้ อยู่ในอาการ
ตะลึง #แอดบี จะรายงานความคืบหน้าอีกครัง้ ค่ะ
โอ๊ย ตรัย่ แล้วววววว เรื ่องจริ งไหมเนีย่ ยยย เรื อผีกูก�ำลังจะกลายเป็ น
เรื อยอร์ ชถูกมะ
เขาไม่ รู้จักกันไม่ ใช่ เหรอวะ แล้วนี ่สิ่งใดท� ำไมจู่ ๆ ไปจู บกันกลาง
ห้างงงง ซัมติ งรวองใช่ไหมตอบบบ
พรุ่งนีเ้ ขามี สมั กับเว็บ dek-ven ใครก็ได้ส่งค�ำถามไปดิ๊ ถามไปเลยว่า
เป็ นไรกันนนนนน
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กลัวใจความเกรี ้ยวกราดพีม่ นั นีด่ ิ ถ้าถามไปแล้วล่มเรื อเราขึ้นมา ถึง
ตอนนัน้ บ่าวจะไม่สูน้ ะคะคุณหญิ งงงงงง
แล้วหลังจากจูบท�ำไรต่อไหม ไม่อยากเชื อ่ เลยว่ะ กลัวแหล่งข่าวมโน
แล้วคนทีเ่ จ็บก็กูไงสาดดดด ฮื ออออ
น้องมิ คเป็ นไงบ้างวะ นี ก่ ลัวจะหักมุมตรงที อ่ ิ พีแ่ กล้งน้องด้วยความ
หมัน่ ไส้ มันยิ่ งเกรี ้ยวกราดถามใน ask อยู่เลยว่าใครเป็ นมิ ค แล้วตอนนีล้ าก
น้องมาจูบ เราว่ามันขัดๆ กันไหมอ่ะ
นีก่ ็คิดเหมื อนกัน กลัวใจพีม่ ึงมากๆ กลัวท�ำร้ายน้องงงง โอ๊ยยยแมว
มิ คของฉัน น้องจะยังไหวอยู่ไหมเนีย่ ยยยย
สวัสดีค่ะเราเพือ่ นในกลุ่มมิ คทีไ่ ปด้วยกันวันนีน้ ะคะ มิ คกับพีไ่ นท์เจอ
กันแล้วจริ งๆ แต่ไม่มีการจูบอะไรทัง้ นัน้ พีไ่ นท์แค่มาพามิ คไปคุยเรื ่องงานวัน
พรุ่งนีเ้ ฉยๆ ค่ะ ยังไงรบกวนอย่าพูดอะไรมากไปกว่านีเ้ ลยนะ เราสงสารมิ ค
มันไม่รู้เรื ่องน่ะ
CUTEBOY Fanpage แอดมิ นต้องขอโทษน้องมิ คและพีม่ ึงทีเ่ อาข่าว
ผิ ดๆ แบบนีม้ าแชร์ นะคะ ยังไงจะคอยติ ดตามข่าววันพรุ่งนีก้ นั ดีกว่าเนอะ
นัน่ ไงกูบอกแล้วเรื อผีก็ยงั เป็ นเรื อผีอยู่วนั ยังค�่ำ ความรู้สึกเหมือนเกาะ
ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วร่ วงลงนรกด้วยความเร็ วยิ่ งกว่าแรงโน้มถ่วงอ่ะค่าาา
ขอบคุณแอดมิ นทีแ่ ก้ข่าวนะคะ แอบเสียใจแต่ก็นะ เขาไม่รู้จกั กันเขา
จะไปจูบกันได้ยงั ไงถูกมะ เพราะงัน้ หลังจากทีอ่ อกงานเว็บ dek-ven แล้วมี
ข่าวว่าเขาจูบกัน นัน่ แหละถึงจะน่าเชื อ่ มากกว่า
เราไม่รู้นะว่าทีแ่ อดมิ นกับกลุ่มน้องออกมาปฏิ เสธเพือ่ ปกป้องน้อง ไม่
อยากให้คนมองน้องแนวนัน้ หรื อเปล่า แต่ทีเ่ ราได้ยินและเห็นมากับตาคือมิ ค
กับพีม่ ึงเป็ นแฟนกัน (เราอยู่ในร้านด้วย) และเราวิ เคราะห์ว่าเรื ่องนีเ้ ป็ นแผน
อิ พีม่ ึงเพราะคนทีป่ ล่อยกระแส #ไนท์มิค คือแอดมิ นเพจนึงทีเ่ ป็ นเพือ่ นพีไ่ นท์
ชื อ่ พีป่ อปลา เราว่าพีม่ ึงร� ำคาญผูห้ ญิ งทีม่ าเกาะแกะ แล้วให้พีป่ อปลาปล่อย
กระแส ส่วนเรื ่องการตอบ ask ทีท่ �ำเหมื อนคนไม่รู้จกั น้อง เพราะพีม่ นั ขี แ้ กล้ง
ขี ก้ วนตีน ไม่แปลกหรอกทีจ่ ะแกล้งท�ำเป็ นไม่รู้จกั น่ะ ถูกใจ 1,547 คน
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ผมลากไอ้ เด็กแมวมาจนถึงรถ ดันคนหน้ างอเข้ าไปนัง่ ก่อนที่ตวั เอง
จะเดินไปนัง่ ฝั่งคนขับ
“หน้ างอ”
“...”
“เงียบท�ำไม”
“เราไม่ร้ ูจกั กัน”
“ก็ร้ ูจกั ซะสิ”
“แต่ผมไม่ได้ อยากรู้จกั นี่...”
“อยากตายเหรอ”
“...” มันเงียบแล้ วหันไปท�ำท่าจะเปิ ดประตูลง แต่ขอโทษถ้ ากูไม่ให้ ลง
ก็คือไม่ให้ ลง
“เปิ ดประตูดวิ ะ”
“ไม่อะ่ ” ผมยักไหล่แล้ วสตาร์ ทรถ มือข้ างหนึง่ เอื ้อมไปเปิ ดเพลง ไม่ได้
สนใจเสียงไม่พอใจจากคนข้ างกายสักนิด
“ท�ำแบบนี ้ท�ำไม”
“แบบไหน”
“ก็แบบที่ก�ำลังท�ำอยู”่
“จูบอ่ะเหรอ” ผมท้ าวแขนกับพวงมาลัยตอนที่รถติดตรงขาออกจาก
ห้ าง หันไปมองน้ องมันที่มีสีหน้ าเลิกลัก่ แล้ วตลก เห็นนะเว้ ยว่าหูแดง
“ไม่ใช่เรื่ องนัน…”
้
“แล้ วเรื่ องไหนล่ะครับ” ผมมองริ มฝี ปากแดงนัน่ จนน้ องมันเม้ มปาก
แน่นสนิท อดข�ำกับท่าทางไม่ได้ น้ องดูตลกจนน่าแกล้ ง
“เรื่ องที่ลากผมมานี่ไง”
“กูก็แค่อยากหาตัวช่วยเพื่อก�ำจัดผู้หญิงให้ กเู ท่านัน”
้
“แล้ วท�ำไมต้ องเลือกผมด้ วย แม่งไม่ร้ ูจกั กันสักนิด”
“ไม่ร้ ูจกั ได้ ไง กูเดือน SI”
“อ้ าวเหรอ... ผมไม่ร้ ูจกั อ่ะ โอ๊ ยยยย” ผมผลักหัวไอ้ แมวจนหัวมันชน
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เข้ ากับกระจก
“ถ้ างันก็
้ ร้ ูไว้ วา่ คนที่นงั่ ข้ างๆ มึงและขับรถให้ มงึ นัง่ อยู่นี่เป็ นเดือน SI
เข้ าใจไหมไอ้ เตี ้ย” เบ้ ปากอีก คิดว่าท�ำหน้ าอย่างนันแล้
้ วน่ารักรึไงวะ หลายคน
อาจจะไม่ร้ ูจกั ว่า SI คืออะไร มันคือค�ำย่อของคณะผมหรื อจริ งๆ ก็คือวิศวฯ
ภาคอินเตอร์ นนั่ แหละครับ ค่าเทอมก็ไม่มากไม่มายอะไร เทอมๆ หนึง่ ก็แค่
เหยียบแสนเท่านัน้
“แล้ วถามจริ งมึงไม่ได้ ตามข่าวโซเชียลอะไรบ้ างเลยเหรอ รู้บ้างป่ ะว่า
มีคนเขาจิ ้นกูกบั มึงทังๆ
้ ที่ไม่ร้ ูจกั กันอ่ะ”
“ไม่ได้ ตาม”
“เพื่อนมึงไม่ได้ บอก?”
“บอกมัง้ แต่ไม่ได้ สนใจ” ท�ำไมไอ้ เด็กข้ างกายผมมันน่าฆ่าแล้ วหัน่ ศพ
ทิ ้งในป่ าจังวะ
“เออๆ ช่างเถอะ แล้ วพรุ่งนี ้รู้ไหมว่าเว็บ dek-ven เขานัดสัมภาษณ์”
น้ องพยักหน้ า
“รู้... แล้ วท�ำไมมึงไม่แอดไลน์ก”ู
“...” เงียบ ไม่พดู
“ไอ้ มิค กูถามได้ ยินไหม”
“แอดไม่เป็ น”
“ตอแหล” ผมเคาะหัวมันไปอีกรอบ
“เจ็บนะ”
“เออก็เคาะให้ เจ็บไง แอดไลน์กเู ดี๋ยวนี ้เลย ไม่ต้องมามองหน้ า หยิบ
มือถือมึงขึ ้นมาเดี๋ยวนี ้แล้ วกูจะบอกทีละตัว” มิคถอนหายใจออกมาแรงๆ แต่
พอเห็นผมท�ำท่าจะเคาะกะโหลกอีกรอบมันก็ยกมือขึ ้นบังแล้ วรี บหยิบมือถือ
ขึ ้นมาทันที ปากก็บน่ พึมพ�ำไปว่าถ้ าสมองมันฝ่ อขึ ้นมาใครจะรับผิดชอบ
“เปิ ดยัง”
“เปิ ดแล้ ว”
“N”
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“อืม”
“I G H T E I E I”
“ไนท์อิอิ??”
“เออ”
“ชื่อปัญญาอ่อนจัง” พูดจบมันก็รีบยกมือขึ ้นปิ ดหัวตัวเองทันที คงกลัว
ว่าผมจะเคาะมันอีก แต่ขอโทษกูบีบปากมึงแทนก็ได้ “เจ็บนะเว้ ย”
“ก็มงึ มันปากบอน” มิคไม่ได้ ตอบอะไรผมอีก แค่หนั หน้ าหนีเท่านัน้
ผมมองตามสายตามันก็ไม่เห็นว่าเจ้ าตัวจะโฟกัสอะไรเป็ นพิเศษ “ช่วงนี ้ก็ชว่ ย
กูหน่อยละกัน ไหนๆ เรื่ องมันก็มาถึงขันนี
้ ้แล้ ว”
“ไม่ชว่ ยอะไรทังนั
้ น้ แค่นี ้ผมก็ไม่ร้ ูจะเอาหน้ าไปไว้ ที่ไหนแล้ ว”
“หน้ ามึงก็เอาไว้ ที่เดิมนัน่ แหละ โซเชียลอะไรก็ไม่เล่นไม่ใช่เหรอ ยังไง
มึงก็ไม่ร้ ูอยูแ่ ล้ วว่าใครจะพูดถึงมึงว่าไงบ้ าง”
“ไม่เอาอ่ะ” ผมรู้วา่ ผมบังคับไอ้ เด็กนี่ไม่ได้ แถมไม่มีเครื่ องต่อรองอะไร
สักอย่าง แล้ วที่นี ้ผมจะท�ำยังไงดีวะเนี่ย
“นี่ๆ ” น้ องมันพูดพร้ อมเขย่าแขนผมอย่างแรง
“อะไร กูชื่อไนท์ มาเรี ยกนี่ๆ กูใช่เพื่อนเล่นมึงเหรอ”
“เออ ไนท์...”
“พี่ไนท์สดั ”
“พี่ไนท์สดั ??”
“เอ๊ ะนี่มงึ กวนตีนใช่ไหม...”
“อย่านะ” น้ องมันเอามือข้ างหนึง่ ขึ ้นจับหัวส่วนอีกข้ างเอาปิ ดปาก ผม
ยิ ้มแล้ วพยักหน้ า ไอ้ เด็กข้ างๆ ก็พยักหน้ าตาม สุดท้ ายเลยเลือกดีดเข้ าไปที่
หน้ าผากมันเต็มแรง “ฮืออ เจ็บอ่ะ”
ด่าพร้ อมท�ำหน้ าไม่พอใจเสร็จก็ใช้ มือถูหน้ าผากตัวเองไปมา
“เลือดไหลหรื อเปล่าก็ไม่ร้ ู”
“เว่อร์ จริ ง กูไม่ได้ ดีดแรงขนาดนัน”
้
“ไม่ได้ เว่อร์ ช่างเถอะ เอาเป็ นว่าพี่ไนท์ เลี ้ยวไปตรงซอยข้ างหน้ านัน้
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หน่อยดิ เมื่อกี ้เราเหมือนเห็นแมวตัวนึงโดนหมากัดอ่ะ น่าสงสาร”
“สัง่ ??”
“ขอร้ องก็ได้ ... น้ า ทีพี่ยงั ลากผมมานี่ได้ เลย แถมท�ำเรื่ องแบบนันกั
้ บ
ผมต่อหน้ าคนอื่นอีก” หน้ าน้ องมันยูจ่ นทุกอย่างจะรวมเป็ นก้ อน
“เออๆ ซอยไหนล่ะ” สุดท้ ายความรู้สกึ ผิดที่ลากน้ องมันมาก็ชนะ ผม
ขับรถเข้ าไปในซอยตามที่น้องมันสัง่ พอเห็นว่าแมวตัวที่มนั บอกนอนอยูข่ ้ าง
ฟุตบาทมันก็สงั่ ให้ ผมจอด ก่อนจะลงไปอุ้มมันขึ ้นมาบนรถด้ วย
“แมวใครก็ไม่ร้ ู เอาขึ ้นมาท�ำไม”
“มันเจ็บ ไม่มีปลอกคอด้ วย ไม่นา่ มีเจ้ าของ”
“มโนอีก” ผมด่ามันแล้ วรี บขับรถออกจากตรงนัน้ แมวที่มิคอุ้มมาเป็ น
แมวสีน� ้ำตาลอมส้ มคาดขาว ขนฟูหน่อยๆ แต่เพราะคราบสกปรกตามตัวเลย
ท�ำให้ แมวตรงหน้ าดูไม่นา่ รักในสายตาผมเท่าไหร่
“เดี๋ยวพามันไปหาหมอที่คณะสัตวแพทย์ละกัน จะได้ ร้ ูวา่ เป็ นไง เสร็จ
แล้ วค่อยเอามันกลับมาไว้ ที่เดิม”
“ไม่ได้ หรอก... ถ้ าเอามันไปปล่อยที่เดิมมันก็โดนหมาแถวนันกั
้ ดอีก”
“ถ้ างันมึ
้ งก็เอามันไปเลี ้ยง”
“บ้ านผมไม่ให้ เลี ้ยงหมากับแมวอ่ะ แม่แพ้ ขนสัตว์ แพ้ หนักจนเข้ า
โรง'บาลเลย”
“ก็ให้ เพือ่ นมึงสักคนเอามันไปเลี ้ยงจนกว่าจะหาเจ้ าของใหม่ให้ มนั ได้ ”
มิคพยักหน้ าเข้ าใจแล้ วก้ มลงไปลูบหัวแมวที่นอนตัวสัน่ อยูบ่ นตัก
เวลาผ่านไปชัว่ โมงกว่า หมอถึงท�ำแผลเสร็จ ตอนที่เดินเข้ าไปรับแมว
สีหน้ ามิคดูกงั วลแปลกๆ
“เดี๋ยวไงกูไปส่งมึงที่บ้าน แต่ตอนนี ้กูขอไปให้ อาหารมาตินก่อน ลืม
สนิทเลยว่าไม่ได้ เทอาหารไว้ ”
“มาติน??”
“ลูกกูเอง กระรอกน้ อย น่ารักมากถ้ ามึงเห็นจะหลงรัก”
“หอพี่เลี ้ยงสัตว์ได้ เหรอ”
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“เออดิ หอกูแพงนี่”
“งันพี
้ ่รับเลี ้ยงแมวตัวนี ้เพิ่มอีกตัวได้ ไหมอ่ะ”
“ตลกไหม... ถ้ าแมวมึงแดกมาตินกูขึ ้นมาท�ำไง แล้ วจูๆ่ มาพูดให้ กเู ลี ้ยง
แมวให้ สรุปเพื่อนมึงไม่มีใครรับเลี ้ยงหรื อดูให้ ก่อนเหรอ” ไอ้ มิคส่ายหน้ า แวว
ตาดูสลดลงอย่างเห็นได้ ชดั บรรยากาศหม่นหมองลงราวกับมีผ้ คู มุ วิญญาณ
ลอยผ่าน ผมเองก็สงสารมันนะแต่ก็ไม่ได้ พดู อะไรมากไปกว่านี ้เพราะผมเลี ้ยง
ไม่ได้ จริ งๆ กลัวมาตินจะโดนแดก
เกือบ 30 นาทีที่ขบั รถจากคณะสัตวแพทย์มาที่หอ มิคเดินตามผมขึ ้น
มาบนห้ อง มันอนุญาตตัวเองนัง่ ลงบนโซฟา แมวน้ อยในอ้ อมกอดมันผงกหัว
ดูมาตินที่วิ่งมาหา มันสองตัวจดๆ จ้ องๆ กันอยูพ่ กั หนึง่ ผมเองก็คอยมองว่า
แมวไอ้ มคิ จะเขมือบลูกผมไหม แต่กเ็ ปล่ามันไม่ได้ ทำ� อะไรลูกผม แถมยังปล่อย
ให้ มาตินขึ ้นไปคลอเคลียบนตัวได้ ด้วย
“พี่ไนท์ เห็นไหมแมวไม่กินมาติน”
“เออเห็น...”
“ถ้ างันให้
้ มนั อยูน่ ี่ได้ ไหม จนกว่าจะหาบ้ านให้ มนั ได้ ”
“...” ผมเงียบ ไม่ได้ ตอบอะไร
“ไม่ได้ สนิ ะ”
“ก็ไม่ได้ บอกสักค�ำว่าไม่ได้ แต่เงื่อนไขมันก็มี อยู่ที่มึงจะท�ำมันหรื อ
เปล่าก็เท่านัน”
้
“ท�ำๆ ผมท�ำ พี่บอกมาเลยให้ ผมท�ำไรผมท�ำได้ หมด”
“มึงแน่ใจนะที่พดู แบบนันออกมาอ่
้
ะ”
“แน่ใจ”
“หึ ถ้ างันก็
้ ตามนี ้” ผมยิ ้มมุมปากก่อนจะเดินเข้ าไปในห้ องนอน หยิบ
กุญแจส�ำรองอีกอันออกมาทังๆ
้ ที่ดอกนี ้ผมไม่เคยให้ ใครแม้ กระทัง่ ฟางหรื อ
ขวัญ
“อ่ะนีค่ ยี ์การ์ ดกับกุญแจห้ อง เผือ่ มึงจะต้ องขึ ้นมาดูมนั เรื่อยๆ แล้ วเบาะ
นอน ของกินหรื ออะไรก็แล้ วแต่ของแมวมึง กูบอกไว้ ก่อนว่ากูไม่รับผิดชอบ
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ใดๆ ทังนั
้ น”
้
“รู้แล้ วๆ เดี๋ยวผมหามาเอง”
“และกูไม่ได้ ให้ มนั อยูถ่ าวร”
“อื ้อ ผมจะพยายามหาบ้ านใหม่ให้ มนั เร็วๆ ”
“และเงื่อนไขอีกข้ อที่มงึ ต้ องท�ำก็คือมาเป็ นแฟนปลอมๆ ของกู”
“ห๊ ะ? พี่วา่ ไงนะ”
“ก็วา่ ตามที่บอก มึงก็เห็นในร้ านอาหารวันนี ้แล้ วไม่ใช่เหรอ กูต้องการ
ก�ำจัดผู้หญิงที่กคู ยุ ด้ วยออกไปจากชีวิต และมึงต้ องช่วย”
“บ้ า... ไม่เอาอ่ะ”
“ถ้ างันมึ
้ งก็ชว่ ยเอาแมวออกจากห้ องกูไปด้ วยละกัน”
“...” น้ องเงียบไม่ได้ ตอบอะไร หน้ าตาเขาก�ำลังคิดอยูว่ า่ จะท�ำยังไงต่อ
ไปดี
“เอาไง”
“ท�ำไมพีไ่ ม่บอกผู้หญิงพวกนันดี
้ ๆ ไปล่ะว่าพีไ่ ม่ชอบ ให้ เลิกแล้ วต่อกัน
อะไรก็วา่ ไปสิท�ำไมต้ องมายุง่ กับผม”
“ถ้ าท�ำแบบนันได้
้ งา่ ยๆ กูจะขอร้ องมึงรึไงห๊ ะ...” ผมเดินมานัง่ ลงข้ างๆ
มัน “สรุปเอาไง ทางเลือกมีไม่มากหรอกนะ และกูก็ไม่ใช่คนใจดีที่จะมาพูด
เรื่ องนี ้ซ� ้ำแล้ วซ� ้ำอีก”
“...”
“...”
“เออ ผมช่วยก็ได้ วะ...”
“ก็แค่นน”
ั้
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ตอนที่ 3
สัญญาต้ องเป็ นสัญญา
PorPar of Y :: มึงอยูไ่ หน
Nighteiei :: ห้ อง
PorPar of Y :: กูได้ ยินข่าวเรื่ องนี ้มา *แคปหน้ าจอเพจคิวท์ลา่ สุด
พร้ อมคอมเมนต์* คนปล่อยกระแส #ไนท์มคิ ไม่ใช่เพจกู เพจ sexyboy ไม่เคย
ปล่อยกระแสนี ้
Nighteiei :: เออกูร้ ู กูไม่ได้ สนใจอะไรอยูแ่ ล้ ว ใครจะว่าอะไรก็เรื่ องของ
เขา
PorPar of Y :: แต่กสู น แน่นอนไม่ใช่เรื่ องปล่อยกระแส #ไนท์มิค
PorPar of Y :: แต่เป็ นเรื่ องที่มงึ กับน้ องจูบกันกลางห้ าง
PorPar of Y :: เพื่อนกูในเพจคิวท์ถามกันยิกๆ ว่าสรุปเรื่ องมันเป็ นยัง
ไงเพราะตอนนี ้ข่าวมี 2 กระแส จูบ กับ ไม่จบู และสิง่ ที่กตู ้ องการรู้ตอนนี ้คือ
เรื่ องจริ งไนท์ สรุปมึงจูบน้ องหรื อเปล่าวะ??
Dome paka dum :: วร้ ายยยย ตรั่ยแล้ ววววว
TonTon :: กูจะอยูเ่ งียบๆ ฟั งแบบเงียบๆ ละกัน*สติกเกอร์ ปเู สื่อรอ*
GooDDooG :: *สติกเกอร์ เผือก*
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Nighteiei :: เออ จูบ
PorPar of Y :: เชี่ยยยยยยยเชี่ยมาก ใครสัง่ ใครสอนให้ มงึ ท�ำแบบ
นันกั
้ บน้ อง แม่งเอ๊ ยยยนี่มงึ คงไม่ได้ คิดจะหลอกฟั นน้ องแล้ วทิ ้งใช่ไหมวะ
Nighteiei :: คนอย่างกูเนี่ยนะจะไปหลอกฟั นน้ องมึงแล้ วทิ ้ง เหอะ
สาบานเลยว่าแม้ แต่ปลายเล็บน้ องมึง กูก็ไม่เคยคิดจะแตะ
PorPar of Y :: แม้ แต่ปลายเล็บก็ไม่เคยคิดจะแตะ?? หึ กล้ ามาก
อิไนท์ น� ้ำหน้ าอย่างมึงกล้ าพูดค�ำนี ้ออกมาได้ ไง
Nighteiei :: กูพดู จริ งกูไม่เคยพิศวาสไม่แม้ แต่จะคิดสักนิดเดียว
PorPar of Y :: โหหหห มัน่ หน้ ามากเลยนะค่าอีไนท์ ถ้ ามึงจะเชื่อมัน่
ในตัวเองขนาดนี ้ล่ะก็มาพนันกับกูไหม
Nighteiei :: ได้ จะพนันอะไร ว่ามาเลย
PorPar of Y :: กูขอพนันเลี ้ยงเหล้ าร้ านพี่เป็ ดสามคืนติดเลยถ้ ามึงไม่
แตะต้ องน้ อง และพนันต่ออีกหมื่นนึงว่าถ้ ามึงอยูก่ บั มิคเกิน 1 เดือนมึงจะหลง
รักน้ องหัวปั กหัวป� ำ
Dome pa ka dum :: กูลงสองพันข้ างอิปลา
TonTon :: กูด้วยสามพันพอ
Nighteiei :: นี่พวกมึงไม่คดิ จะอยูข่ ้ างกูหน่อยเหรอวะ
Dome pa ka dum :: หึ น� ้ำหน้ าอย่างมึงกูเพิ่มพนันเป็ นห้ าพันเลยละ
กัน
Nighteiei :: เชี่ยโดม มึงเชื่อกูเถอะว่ากูไม่มีทางท�ำอะไรไอ้ เด็กแมวนัน่
เปลี่ยนใจตอนนี ้ยังทันนะเว้ ย มีใครจะเปลี่ยนมาอยูข่ ้ างกูไหม
GooDDooG :: *สติกเกอร์ ยกมือ*
Nighteiei :: มึงอยูข่ ้ างกูเหรอกู๊ด
GooDDooG :: เปล่าห้ าพันข้ างไอ้ ปลาเหมือนกัน
Nighteiei :: เออ ได้ ! จ�ำสิง่ ที่มงึ พนันกันไว้ เลยนะ แล้ วก็มาดูตอนจบ
ว่าใครกันแน่ที่จะได้ เสียเงินกับเสียเหล้ า
PorPar of Y :: โอเค due!!!!
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ผมเบ้ ปากโยนมือถือลงเตียงแล้ วเดินออกมาข้ างนอก เห็นไอ้ มคิ ก�ำลัง
ยกมือถือขึ ้นถ่ายรูปแมวกับมาตินที่นอนหลับอยูข่ ้ างกัน
หึ น� ้ำหน้ าอย่างไอ้ เด็กนี่มนั น่าพิศวาสแล้ วจับกดตรงไหนวะ
ตัวก็บาง ถึงไม่ได้ ผอมแบบหุน่ ขี ้ก้ างแต่ไม่มีความนุม่ หยุน่ ของหน้ าอก
ให้ นา่ จับเลยสักนิด
ถึงหน้ าตาจะน่ารัก แต่สดุ ท้ ายมันก็คือผู้ชายคนหนึ่งป่ ะว่ะ และคน
อย่างผมก็ไม่ได้ ชอบผู้ชายด้ วยกันอยูแ่ ล้ ว ไม่เคยชอบ และไม่คดิ ที่จะชอบ
“โอ๊ ยยยยย” ไอ้ มคิ ร้ องเสียงหลงตอนทีผ่ มเดินมาผลักหัวมัน “อะไรของ
พี่วะ จูๆ่ มาผลักหัวผมท�ำไมอ่ะ”
“หมัน่ ไส้ ไง” เสียงฮึดฮัดในล�ำคอดังขัดใจทีผ่ มท�ำร้ ายร่างกายมัน “แล้ ว
นี่มงึ ไม่คิดจะกลับบ้ านกลับช่องเลยรึไง ถ้ าช้ ากว่านี ้กูไม่ไปส่งหรอกนะ กูจะ
นอนแล้ ว”
“เออพีไ่ ปนอนเหอะ เดีย๋ วผมกลับเอง” เจ้ าตัวตอบทังๆ
้ ทีไ่ ม่ได้ เงยหน้ า
ขึ ้นมองผม
“ถ้ างันก็
้ ตามใจมึงเลย” ผมตอบพร้ อมกับเอื ้อมมือไปอุ้มมาตินที่นอน
อยูบ่ นตัวแมวไอ้ มิค “ยังไงถ้ าออกไปแล้ วล็อกประตูห้องให้ กดู ้ วยล่ะ”
“อื ้อ... รู้แล้ ว”
“เออแล้ วพรุ่งนี ้มึงจะมาหาแมวมึงก่อนหรื อว่าจะไปองค์การเลย” พรุ่ง
นี ้ทังผมและเขามี
้
นดั สัมภาษณ์กบั เว็บ dek-ven
“คงเข้ ามาหาเจ้ าเหมียวก่อน”
“งันเดี
้ ๋ยวพรุ่ งนี ้มึงไปองค์การพร้ อมกูละกัน” มิคพยักหน้ าแล้ วหันไป
เล่นกับแมวต่อ
เราสองคนไม่ได้ มีบทสนทนาอะไรกันต่ออีก ผมเอามาตินมาเล่นใน
ห้ องนอนจนเผลอหลับ ตื่นมาอีกทีก็เกือบสี่ทมุ่ พบว่าเด็กมิคนัน่ กลับไปแล้ ว
ส่วนมาตินก็ขึ ้นไปนอนบนที่นอนตัวเองตรงตู้ข้างเตียง เหลือก็แต่แมวไอ้ มิค
ที่นอนคุดคู้อยูบ่ นโซฟา
ผมเดินไปอุ้มแมวไอ้ มิคมานอนบนเตียงด้ วยกัน เห็นนอนขดแบบนัน้
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ก็อดรู้สกึ สงสารไม่ได้ มันโชคดีแค่ไหนแล้ วที่มาเจอคนอย่างผม เพราะถ้ าเป็ น
คนอื่นอาจจะไม่ได้ มานอนบนเตียงแบบนี ้
“เจ้ าเหมียวน้ อยยย” ผมได้ ยินเสียงแว่วมาแต่ไกลแต่ยงั จับใจความ
ส�ำคัญไม่ได้ และมันก็ไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวเท่านัน้ ผมรู้สกึ เหมือนมีคนอยู่
บนเตียงด้ วย
สาเหตุเพราะการขยับไปมาถึงจะไม่ได้ แรง แต่มนั ก็มากพอที่จะท�ำให้
ผมค่อยๆ ลืมตาตื่น
ภาพที่ เห็นคื อไอ้ เด็กมิ คนอนคว�่ ำอยู่บนเตี ยงผมโดยมี แมวมันกับ
มาตินนอนอยู่ตรงกลางระหว่างเรา มือข้ างหนึง่ ยกขึ ้นลูบหัวแมวเบาๆ ส่วน
เจ้ าแมวก็หลับตาพริ ม้ เอียงมือเข้ าหาเจ้ าของ มาตินนอนซุกอยู่ตรงเท้ าแมว
อย่างไม่ได้ กลัวอันตรายใดๆ ส่วนไอ้ แมวก็ไม่มที า่ ทีจะหันมาเขมือบมาตินด้ วย
เห็นอย่างนี ้ผมก็เบาใจไปเปราะหนึ่งว่าแมวมันจะไม่แดกมาตินของ
ผมแน่ๆ
“ฮ้ าวววว” ผมแกล้ งหาวเสียงดังเพื่อให้ ไอ้ มิครับรู้วา่ ผมตื่นแล้ ว
เด็กนัน่ เหลือบตามองผมนิดหนึง่ ก่อนจะหันไปเล่นกับแมวต่อ ไม่มคี �ำ
ทักทายหรื อสวัสดีอะไรจากรุ่นน้ องต่างคณะ
เอออ!! ให้ มนั ได้ อย่างนี ้นะไอ้ แม้ วววว
ถึงมหา'ลัยผมจะไม่ได้ ให้ ความส�ำคัญกับพวกโซตัส แต่การทักทายกัน
ก็เป็ นหนึง่ ในเรื่ องสากลไหมวะ เด็กนี่มนั จงใจกวนตีนผมชัดๆ
ผมแกล้ งขยับเข้ าไปใกล้ แมวมันอีกคืบ ระยะห่างระหว่างผมกับมิคจึง
เหลือเพียงแค่แมวกัน้
“...” มิคไม่ได้ พดู อะไรออกมา เขาแค่ขมวดคิ ้วไม่พอใจ แสดงสีหน้ า
ประมาณว่าอย่าขยับมาใกล้ กว่านี ้แทน
“ไม่คิดจะทักทายกูหน่อยหรื อไง” ผมถามพร้ อมกับท้ าวศีรษะมองไป
ยังคนอีกคนที่นอนนิ่งอยูบ่ นเตียง มือข้ างที่เหลืออยูก่ ็เอื ้อมไปเล่นกับมาตินที่
นอนหลับอยู่
“ก็ผมเห็นพี่นอนอยูก่ ็เลยไม่ได้ ทกั ”
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“เหรอ”
“อืม” วันนี ้มิคมาในชุดไปรเวท เสื ้อยืดสีขาวกับกางเกงขาสันพอดี
้
เข่า
ผมไม่ได้ ใส่ใจอะไรมากไปกว่าริ มฝี ปากสีเชอร์ รีที่ก�ำลังไล่จ๊ บุ ลงไปที่หน้ าผาก
แมวเบาๆ เจ้ าเหมียวร้ องอย่างรู้งาน มิคเองก็ยิ ้มออกมาตอนที่แมวน้ อยขยับ
เปลี่ยนที่ซกุ จากที่นอนเป็ นซอกคอมันแทน
ผมเผลอมองริมฝี ปากมิคแล้ วนึกถึงความนุม่ ของมันทีไ่ ด้ สมั ผัสไปเมือ่
วาน จริ งๆ ตอนจูบผมได้ กลิ่นหอมหวานของรสชาติกาแฟจากริ มฝี ปากมัน
ด้ วย
อดคิดไม่ได้ วา่ เช้ านี ้เจ้ าตัวก็คงกินกาแฟมาอีกเช่นกัน
ไอ้ มคิ คงสัมผัสได้ ถงึ สายตาผมเพราะมันเงยหน้ าขึ ้นมอง แต่พอรู้วา่ สิง่
ที่ผมมองอยูไ่ ม่ใช่ดวงตาแต่กลับเป็ นริมฝี ปากของตัวเองก็รีบเม้ มปากแทบจะ
ทันที คิ ้วเขาขมวดขึ ้นน้ อยๆ เหมือนคนที่ก�ำลังดูทา่ ทีวา่ ผมจะท�ำยังไงต่อ
ผมแลบลิ ้นเลียริ มฝี ปากตัวเองช้ าๆ จริ งๆ นึกถึงเรื่ องเมื่อวานก็ส่วน
หนึง่ แต่ใจความส�ำคัญของการเลียปากตัวเองก็เพื่อจะแกล้ งมันเล่นเท่านัน้
“ประสาท” มิคพูดเสียงเบาพร้ อมกับมุดหน้ าลงไปที่หมอนเกินครึ่ง หู
ขาวสะอาดเปร่งสีแดงจนรับรู้ได้ ไม่ยากว่าเด็กนี่ก�ำลังเขิน ความคิดที่วา่ มิคน่า
จะยังไม่เคยจูบใครก็แวบเข้ ามาในหัว
“กูได้ ยินนะ”
“ก็พี่แม่งบ้ า”
“แค่เลียปากเพราะหิวน� ้ำเนี่ยนะ ถึงกับด่ากูวา่ ประสาทเลยเหรอมิค”
“เออไง” จากทีต่ อนแรกเด็กนี่แค่หแู ดง ตอนนี ้กลายเป็ นว่าหน้ าและล�ำ
คอก็แดงไปด้ วยหึ ตลกว่ะ
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr
เสียงโทรศัพท์ดงั ขึ ้นขัดจังหวะ ผมเอื ้อมมือไปหยิบมาดู พบว่าเป็ นไอ้
ปลาที่โทรเข้ ามา
(มึงอยูไ่ หน อีกสองชัว่ โมงทีมงานที่นดั ไว้ เขาก็จะเข้ ามาแล้ วนะเว้ ย)
“อยูห่ ้ อง”
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แค่นี ้”

(มึงพูดใหม่อีกรอบดิไ๊ นท์)
“อยูห่ ้ อง ยังไม่ได้ อาบน� ้ำเลย เอาน่า กูไปทันอยูแ่ ล้ วแหละ หอกูก็อยู่

(แต่มงึ ก็ควรมาเตรี ยมตัวไหมไนท์)
“แล้ วไง ทีน้องมึงล่ะ มันยังไม่มาไม่ใช่เหรอท�ำไมไม่ดา่ มันบ้ าง”
“มึงรู้ได้ ไงว่ามิคยังไม่มา”
“ก็มนั อยูก่ บั กูเนี่ย”
(เดี๋ยวนะไนท์ มึงยังมีเรื่ องอะไรอีกไหมที่ยงั ไม่บอกกู เล่ามาให้ หมด
เลยนะสัด)
“เออๆ เดี๋ยวกูออกไปที่ระเบียงแป๊ บ”
(ความลับ)
“ไม่ได้ ลบั อะไรขนาดนันหรอก
้
กูแค่อยากดูดบุหรี่ด้วย” ผมลุกออกจาก
เตียงพร้ อมกับบุหรี่ หนึง่ ตัว ทิ ้งให้ แมวหลงทางนอนอยูบ่ นเตียงต่อ มาตินดูจะ
เข้ ากันได้ ดีกบั ไอ้ มิค สังเกตได้ จากการที่มนั วิ่งไปนอนซบที่บา่ คนนอนอยู่
ผมเล่าเรื่องทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างผมกับมิคให้ ไอ้ ปลาฟั ง มันหัวเราะยิ ้มเยาะ
เหมือนมัน่ ใจว่าสิ่งที่ผมกับมันพนันกันเมื่อวานเป็ นมันและพวกไอ้ โดมแน่ที่
ชนะซึง่ ผมไม่ร้ ู หรอกว่ามันไปเอาความมัน่ ใจมาจากไหน ทังๆ
้ ที่ตวั ผมเป็ น
เจ้ าของเรื่ องเองแท้ ๆ ยังไม่มนั่ หน้ าขนาดนันเลย
้ แต่ก็ชา่ งแม่งเหอะว่ะ ตอนนี ้
ขออาบน� ้ำก่อน เหนียวตัวจะแย่
ผมใช้ เวลาอาบน� ้ำเกือบสิบนาที พอออกมาก็เห็นว่าไอ้ เด็กมิคยังนอน
เล่นกับแมวอยูบ่ นเตียง
“มึงกินข้ าวมาหรื อยัง” ผมถามมิคตอนที่ก�ำลังแต่งตัว น้ องเงยหน้ า
มองผมแล้ วส่ายหน้ าปฏิเสธ “งันเดี
้ ๋ยวแวะไปกินข้ าวที่โรงอาหารกลางก่อน
แล้ วค่อยไปองค์การดีไหม”
“อืม ยังไงก็ได้ ”
“เออเดีย๋ วยังไงเอาแมวมึงไปด้ วย กูบอกปลาแล้ วว่าจะช่วยหาบ้ านให้
มัน”
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“ได้ เหรอพี่ไนท์ เว็บไซต์เขาอนุญาตแล้ วงันเหรอ”
้
“เออดิกบู อกไอ้ ปลาให้ ถามเขาให้ แล้ ว เว็บเขาโอเค เราก็แค่ประกาศ
บอกเขาว่ามีแมวหลงทางต้ องการหาคนรับเลี ้ยง แต่ข้อตกลงระหว่างเราถ้ ามี
คนรับเลี ้ยงไปก่อนก็ไม่ได้ หมายความว่ามึงจะยกเลิกสัญญาได้ ”
“...”
“เพราะสัญญาของเราคือแมวมันมีบ้าน กับ ผู้หญิงพวกนันเลิ
้ กตามกู
ถึงแมวมึงจะมีบ้านแล้ ว มึงก็ไปไหนไม่ได้ จนกว่าขวัญกับฟางจะเชื่อว่า...”
“...”
“มิคเป็ นแฟนพี่จริ งๆ ” ผมก้ มหน้ าลงมาอยูใ่ นระดับหน้ าน้ อง
“...”
“เข้ าใจใช่ไหมครับ” มิคเม้ มปากแน่น ลมหายใจอุน่ ทีเ่ ป่ ารดปลายจมูก
ท�ำให้ ผมรู้สกึ ว่าเด็กนี่ก�ำลังตืน่ เต้ น หน้ าน้ องยังคงนิง่ ปกติ แต่ทเี่ ห็นจะแดงเป็ น
พิเศษก็คงเป็ นหูนนั่ แหละ “ที่รัก”
“อื ้มมม” ช่วงจังหวะที่น้องหันหน้ าหลบ ปลายจมูกผมสัมผัสเข้ ากับ
แก้ มนิ่ม ความหอมหวานครัง้ นี ้ไม่ใช่รสชาติกาแฟ แต่เป็ นกลิน่ แป้งเด็ก “ผมรู้
แล้ วน่า อยูก่ นั สองคนไม่ต้องมาพูดจาชวนเลี่ยนแบบนี ้ก็ได้ ไหม จะอ้ วก”
น้ องผลักหน้ าผมออกไปไกลๆ เขาอุ้มแมวตัวโปรดไว้ แนบอกแล้ วเดิน
หนีออกไปที่ห้องรับแขก อดยิ ้มและก็หวั เราะไม่ได้ ดูๆ ไปเด็กนี่ก็นา่ รักอย่างที่
ไอ้ ปลาพูดจริ งๆ นัน่ แหละ
แต่อย่างว่าผมกับมันเพิง่ เจอกันแค่สองวัน เรื่องทีผ่ มจะตกหลุมรักน้ อง
หรื ออยากได้ น้องมาเป็ นตัวจริ ง ผมว่ามันคงเป็ นไปไม่ได้ ซึง่ ผมก็อยากพิสจู น์
เหมือนกันว่าเด็กนี่จะท�ำให้ ผมตกหลุมรักและหัวใจเต้ นแรงได้ ไหม
ขนาดท�ำให้ ไอ้ ปลามันกล้ าพนันแบบนี ้ก็แสดงว่าน้ องน่าจะมีดีพอตัว
ถ้ าท�ำได้ ผมก็ยินดีน้อมรับความรู้สกึ นัน้ แต่ถ้าไม่ได้ เงินพนันที่ไอ้ ปลา
กับพวกไอ้ โดมลงมาก็เสร็จผมไปตามระเบียบ
“พี่ไนท์ ท�ำไมมีแต่คนมองเราวะ พี่ไปท�ำอะไรผิดมาหรื อเปล่า ขโมย
ของใครมาแล้ วไม่เอาไปคืนเหรอ” เด็กนี่พดู เองเออเอง มโนเสร็ จสรรพว่าผม
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ไปขโมยของแล้ วไม่ยอมเอาไปคืน คิดบ้ าอะไรของมันวะ รู้หรอกว่าแม่งพูดเล่น
แต่หน้ าตาจริ งจังของมันท�ำเอาผมไปไม่เป็ น
“ขโมยบ้ านพ่อมึงดิ”
“ก็คนมองพี”่ ปกติผมไม่ได้ ใส่ใจคนรอบข้ างอยูแ่ ล้ ว ครัง้ นี ้เองก็เหมือน
กัน
“มองมึงนัน่ แหละ บอกมาว่ามึงไปขโมยกางเกงในใครมาใส่”
“พี่ไนทททท์”
“ไม่ต้องมาแก้ ตวั มึงใช่ไหมที่ขโมยอ่ะ”
“พอแล้ วเลิกเล่น” น้ องมันยกมือห้ ามแล้ วก้ มลงกินข้ าวต่อ มือหนึง่ กิน
ข้ าวอีกมือเล่นแมว ชาตินี ้คงแดกเสร็ จอ่ะ
“เอาแมวมานี่เดี๋ยวกูดมู นั เอง แดกไปเล่นไปชาตินี ้จะกินหมดไหม”
“…”
“ไม่ต้องมาท�ำหน้ าตอแหล แดกๆ ไปข้ าวอ่ะ ไอ้ ปลาโทรมาบอกว่าเว็บ
dek-ven เขามาถึงองค์การแล้ วให้ เวลาอีกสามสิบนาทีถ้ายังแดกไม่หมดกูจะ
เอาแมวมึงไปปล่อย”
“พี่ไนท์!!!”
“เออไงกูชื่อไนท์มงึ คิดว่ากูชื่อมาริ โอ้ รึไง มองอะไรล่ะกินเข้ าไปสิ” ผม
หมัน่ ไส้ เวลามันยูป่ ากใส่ เลยดีดปากมันไปที มิคเม้ มปากส่งเสียงฮึดฮัดแล้ ว
เริ่ มกินข้ าวในจานต่อ ส่วนผมก็หยิบมือถือขึ ้นมาถ่ายรูปแมวเล่น
CUTEBOY Fanpage ฮือออออออ แอดว่าคูน่ ีต้ อ้ งมีซมั ติ งรองว่ะ ข่าว
ล่ามาจากหลายแหล่งว่าตอนนี ้ #ไนท์มิค มากิ นข้าวด้วยกัน พร้อมพยานรัก
ปักอก 1 ตัวถ้วน นีว่ ่าข่าวทีเ่ ขาเป็ นแฟนกันแต่อิพีแ่ กล้งท�ำไม่รู้จกั น้องเพราะ
ความหมัน่ ไส้น่าจะเป็ นเรื ่องจริ ง *แนบรู ปความหวานเกื อบสิ บรู ป* นี ถ่ า้ ไม่
เกรงใจเพจจะเปิ ดอัลบัม้ แยก #ไนท์มิค ตัง้ หากและ
เปิ ดแยกเลยค่ะแอดดดด ฮือออพีม่ ึงน่ารัก ตอนอยู่กบั มาติ นว่าอบอุ่น
แล้ว แต่พอเห็นอยู่กบั แมวท�ำไมถึงอุ่นจนร้อนขนาดนี ้
ถ้าเรื ่องเขาสองคนเป็ นแฟนกันจริ งๆ แสดงว่าข่าวจูบกันกลางห้างนี ่
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เรื ่องจริ งถูกมะ #เรื อผีแล่นเร็ วมากกกก
เราว่าจริ ง แต่เพือ่ นมิ คคงอยากปกป้องเพือ่ นไม่อยากให้เพือ่ นเสียหาย
อีพีม่ ึงก็ช่างแกล้ง พูดมาได้ว่าไม่รู้จกั แมวมิ ค น่าตีจริ งๆ
เราว่าช่วงนัน้ เขาทะเลาะกัน อีพีม่ ึงมาง้อแล้วแมวมิ คก็ยงั โกรธอยู่เลย
บอกให้เพื อ่ นไปแก้ข่าว แต่ตอนนี ้ดีกนั แล้วไง เลยไม่แคร์ สายตาประชาชี
#พล็อตฟิ คเรื อผีไหมคะ ใครว่างแต่งด่วนนนนนน
พีม่ ึงอัปรู ปแมววววววว บอกว่าลูกชายตัวใหม่
Nighteiei นิ วซันมายเบ๊ บ น่ารักไหมครับ ฝากตัวด้วยนะ
เดี ๋ยวนะคะซิ สสสสส นิ วซันนี ่พอรู้ ว่าแมวที ่อยู่ในรู ป แต่มายเบ๊ บนี ่
หมายถึงใครอีกคนทีอ่ ยู่ในรู ปหรื อเปล่าคนทีน่ งั่ ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะพีม่ ึง ฮื อ
อออ กูว่าเขาได้กนั แล้ว
เลีย้ งแมวขนาดนี ้ ลืมมาติ นแล้วหรอวะ พีม่ ึงงงงงงง
Nighteiei ลืมห่าอะไรล่ะ มาติ นอยู่หอ้ งกูไม่อยากให้ลูกกูตอ้ งมาสุงสิ ง
กับสังคมโหดร้ายภายนอกทีม่ ี แต่คนจ้องจะจับมันแดกหรอกนะ
พีไ่ นท์สรุปว่าพีก่ บั มิ ครู้จกั กันก่อนทีจ่ ะมีกระแสใช่ไหม ตอบมาาาาาาา
พีม่ ึงงงงงงพอเรื ่องมิ คล่ะเงียบเลยนะสาดดดดด โดนอะไรปิ ดปากไว้
ค่าาา
พีม่ ึงงงงงเล่ามาเลยนะ แมวมิ คกับพีเ่ ป็ นแฟนกันถูกมะ
FangFang ไนท์ควรบอกความจริ งกับทุกคนนะคะ อย่าปล่อยให้เรื ่อง
มโนพวกนีม้ นั ทิ่ มแทงจิ นตนาการคนอืน่ เลย หลอกคนอืน่ ได้ แต่หลอกตัวเอง
ไม่ได้นะคะทีร่ กั
KawnKao โกหกไปก็เท่านัน้ รู้ๆ กันอยู่ว่าอันไหนเป็ นเรื ่องจริ ง
ผมเงยหน้ ามองคนตรงข้ ามที่ยงั กินข้ าวอยู่
“มีแต่คนถามเรื่ องมึงกับกู”
“แล้ ว?”
“ก็ไม่แล้ วไง กูแค่จะบอกมึงว่าถึงเวลาของแฟนปลอมๆ สักที”
“????”
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Nighteiei ใช่ครับทุกคน น้องเป็ นแฟนผม จริ งๆ เราเพิ่ งคบกันได้ไม่
นาน น้องไม่ได้อยากเปิ ดเผยตัวนักหรอก และเรื ่องทีแ่ กล้งตอบaskว่าไม่รู้จกั
กันเพราะอยากจะแกล้งเขาเท่านัน้ ยังไงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับทีโ่ กหก
เรื ่องนี ้ หวังว่าทุกคนจะรับได้ ขอบคุณมากๆ ครับ
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ตอนที่ 4
เอ็ม 3 ตัว ICX
Special talk by micx
เรามาถึงองค์การได้ เกือบสิบนาทีแล้ ว มาถึงพี่มนั ก็บน่ ร้ อนๆ แล้ วดึง
มือผมเข้ าไปในห้ องพักรับรองโดยไม่คิดจะถามพวกพี่นกั ศึกษาแถวนันก่
้ อน
มันเปิ ดแอร์ เปิ ดทีวี แล้ วอัญเชิญตัวเองนัง่ ลงตรงโซฟาที่ผมนัง่ อยู่ตอนแรก
พวกพี่ปลาเข้ ามาบอกว่าอีกสามสิบนาทีถงึ จึงเริ่ มถ่าย ตอนนี ้ก�ำลังจัดเตรี ยม
สถานที่ที่สมั ภาษณ์อยู่
ระหว่างที่นงั่ รอพี่มนั ก็เล่นกับแมว ส่วนผมปุ่ นไลน์มาหาพอดี
ปอ อุ นอ ไม้ เอก :: มิ ้กกกกกนี่อะไรอ่าสรุปเป็ นแฟนกันจริ งๆ ใช่
ไหมเมื่อคืนอุตส่าห์ไปแก้ ขา่ วให้ ปุ่ นหน้ าแตกเลยยยยเสียใจจจจ
ปุ่ นแคปหน้ าจอที่ไอ้ พี่ไนท์ไปคอมเมนต์ในเพจๆ หนึง่ มาให้ ผมดู
Nighteiei ใช่ครับทุกคน น้องเป็ นแฟนผม จริ งๆ เราเพิ่ งคบกันได้ไม่
นาน น้องไม่ได้อยากเปิ ดเผยตัวนักหรอก และเรื ่องทีแ่ กล้งตอบ ask ว่าไม่รู้
จักกันเพราะอยากจะแกล้งเขาเท่านัน้ ยังไงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที ่
โกหกเรื ่องนี ้ หวังว่าทุกคนจะรับได้ ขอบคุณมากๆ ครับ
“อะไร” พี่ไนท์ถามตอนที่ผมเงยหน้ าขึ ้นมองเขา
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“เปล่า” ผมตอบพีม่ นั แค่นนแล้
ั ้ วก้ มลงอ่านข้ อความทีป่ นุ่ แคปมาให้ ตอ่
ไม่คดิ ว่าเรื่ องราวระหว่างผมกับพี่ไนท์มนั จะลุกลามบานปลายขนาดนี ้
และไม่เคยคิดว่าสิง่ ทีต่ วั เองท�ำไปก่อนหน้ ามันจะเกิดผลกระทบกับทัง้
ตัวผมและพี่เขา
จากที่แค่เคยแอบชอบอยูใ่ นมุมตัวเองเงียบๆ ตอนนี ้เผมกลับได้ มานัง่
ข้ างพี่มนั อย่างที่ไม่เคยคิดหรื อฝันมาก่อน
ใช่... ผมชอบพีไ่ นท์
แต่มนั ก็เป็ นแค่ความชอบในลักษณะทีแ่ อบชอบเฉยๆ ผมไม่เคยอยาก
ได้ หรื ออยากให้ ความสัมพันธ์ของพี่เขากับผมเป็ นมากกว่านี ้
ความรู้สกึ ชอบของผมมันเริ่ มจากเพื่อนในกลุม่ พูดถึงเดือนวิศวฯ กับ
กระรอกของเขา เพื่อนในกลุม่ ทังปุ่
้ น นัด และแป้งเป็ นแฟนคลับพี่ไนท์คอย
ติดตามเพจและฟอลโลวไอจีพี่เขาตลอด ผมมักจะได้ ยินชื่อของพี่ไนท์ผ่าน
เสียงพูดคุยของเพื่อน
ทังลั
้ กษณะนิสยั ความอบอุน่ เวลาอยูก่ บั กระรอก
และวันหนึง่ ผมก็เห็นรูปที่ปนุ่ เปิ ดให้ ดู
มันเป็ นรูปธรรมดาที่ท�ำให้ ผมใจเต้ นแรง
พีไ่ นท์ตอนทีเ่ ล่นกับมาตินดูอบอุน่ มากเสียจนผมรู้สกึ อยากรู้ความเป็ น
ไปของพี่เขา
วันนันผมกลั
้
บมาบ้ านลองเข้ าไอจีเดิมของตัวเองสองถึงสามรอบ สรุป
ว่าก็จ�ำพาสเวิร์ดและอีเมลเดิมที่เคยสมัครไม่ได้ อยูด่ ี
สุดท้ ายเลยสมัครไอจีใหม่พร้ อมกับทวิตเตอร์ โดยที่ผมใช้ ชื่อปลอม
และรู ปโปรไฟล์เป็ นรู ปแมวทังสองแอคเคาท์
้
ไอจีมีไว้ ลงรู ปแมวกับถ่ายรู ป
ทัว่ ไป ส่วนทวิตมีไว้ บน่ และพูดถึงพี่ไนท์บ้าง แต่ไม่เคยเอ่ยชื่อหรอกนะครับ
ผมจะชอบเรี ยกพีไ่ นท์ว่า พม. ทีแ่ ปลว่าพีม่ นั
ส่วนกระแส #ไนท์มิค ที่มนั เกิดขึ ้น ยอมรับว่าเกิดจากผมเอง วันนัน้
ไม่ร้ ูวา่ ผมเป็ นบ้ าอะไร จูๆ่ ก็นกึ อยากจะลองลงรูปตัวเองคูก่ บั พีไ่ นท์ เพราะเห็น
รู ปหนึ่งที่ตากล้ องเพจมหา'ลัยถ่ายรู ปผมกับรู ปพี่มนั เป็ นสถานที่เดียวกันถึง
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จะคนละเวลา แต่ฟิลและอารมณ์มนั ออกมาเหมือนกันมาก
เหมือนแม้ กระทัง่ ท่าทางการแหงนหน้ ามองฟ้า พอเห็นแบบนันก็
้ เลย
ท�ำให้ ผมหน้ ามืดตามัวติดแท็กตัวเองคูก่ บั พี่เขาคือ #ไนท์มิค พร้ อมกับแท็ก
cuteboy และ sexyboy
ตอนนันยอมรั
้
บว่าไม่ได้ คิดอะไรเลย ไม่ได้ คิดด้ วยซ� ้ำว่าจะมีคนเห็น
เพราะฟอลโลวเวอร์ ในทวิตผมคือ 0 ไม่มีใครตามผมสักคน เพราะงันผมเลย
้
กล้ าทวิตข้ อความเหล่านัน้
แต่แล้ วไงล่ะ... สุดท้ ายผมก็เพิ่งมารู้วา่ ตัวเองแม่งโง่มาก เล่นติดแท็ก
ที่ดงั ขนาดนันใครๆ
้
เขาก็เห็น ยิ่งเพจคิ วท์และเพจเซ็กซี่ เขารี ทวิตข้ อความผม
ต่อด้ วยแล้ ว คนก็ยิ่งรี ทวิตข้ อความนันไปกั
้ นใหญ่
จ�ำได้ วา่ หลังเลิกเรี ยนเปิ ดมาดูทวิตตัวเองคนรี ทวิตข้ อความนันเกื
้ อบ
หมื่น
ความรู้สกึ แรกคือหน้ าผมชามาก กลัวว่าถ้ าพี่มนั รู้มนั จะโกรธ เกลียด
คิดไปต่างๆ นานา ว่าพี่มนั จะด่าเราไหม รู้สกึ งงหรื อเปล่าที่ตวั เองกลายเป็ นคู่
จิ ้นกับผู้ชายที่ไม่ร้ ูจกั แบบผม
ความกลัวท�ำให้ ผมลบทวิตต้ นตอออกทันที แต่มนั ก็ไม่ทนั แล้ ว เพราะ
ต่อให้ ผมลบทวิตนันออกไปคนอื
้
่นๆ ในทวิตก็ยงั คงเล่นแท็ก #ไนท์มิค อยูด่ ี
ปอ อุ นอ ไม้ เอก :: มิคยังอยูเ่ ปล่า สรุปเรื่ องมันเป็ นไงวะ เป็ นแฟน
กับพี่ไนท์จริ งใช่ป่ะ ไม่ต้องกลัวเพื่อนในกลุม่ รับไม่ได้ หรอกนะ พวกเราโอเค
ปุ่ นรัวข้ อความไลน์มาไม่หยุด ผมที่ก�ำลังจะพิมพ์ตอบปุ่ นไปว่าเรื่ อง
ทังหมดเป็
้
นแผนของพี่มนั ก็ต้องหยุดชะงัก เพราะคนข้ างๆ มันขยับเอาคางตัว
เองมาวางไว้ บนบ่าผม
“ท�ำอะไร”
“ตอบไลน์เพื่อน” ผมเกร็งมาก รู้สกึ เหมือนตัวเองขยับไม่ได้ ยิง่ ลมหาย
ใจอุน่ ๆ ของพี่เขารดเบาๆ ตรงผิวแก้ มมันยิ่งท�ำให้ ผมรับรู้วา่ ระยะห่างระหว่าง
เรามันใกล้ แค่ไหน คิดถึงตอนที่พี่เขาจูบผมกลางห้ างเมื่อวาน ความรู้สกึ นัน้
ยังติดที่ริมฝี ปากตัวเองอยู่เลย เมื่อคืนก็นอนไม่หลับ เช้ ามาก็รีบมาหาเจ้ า
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เหมียวกับเจ้ าของห้ องก่อน
กว่าจะใจกล้ าหน้ าด้ านขึ ้นไปนอนบนเตียงพี่มนั ก็ใช้ เวลาท�ำใจเป็ น
หลายนาที
แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นต้
้ องขอบคุณเจ้ าเหมียวนี่ที่ท�ำให้ ผมกับพี่มนั ได้ ใกล้ ชิด
กันมากขึ ้น ถึงแม้ จะเป็ นแค่แฟนปลอมๆ แต่ชว่ งเวลาก่อนที่เรื่ องราวมันจะจบ
ลงผมก็อยากบันทึกมันไว้ ในความทรงจ�ำ
“พี่ไนท์... ผมหนัก เอาคางออกไปเลย” ปากพูดไปเหมือนจะไม่พอใจ
แต่ความรู้ สกึ ข้ างในผมต่างกันราวฟ้ากับเหว ผมไม่อยากให้ พี่เขารู้ ว่าจริ งๆ
แล้ วผมรู้สกึ ยังไง เพราะงันการใส่
้
หน้ ากากร� ำคาญจึงเป็ นเรื่ องปกติไปแล้ ว
“กูวา่ กูก็ไม่ได้ หนักขนาดนันนะ
้ นี่จะตอบไลน์เพื่อนแบบไหนเนี่ย”
“ก็ตอบตามความจริง ว่าเรื่ องทังหมดเป็
้
นแผนพี่ อ๊ ะ...” ไอ้ พไี่ นท์ดงึ มือ
ถือผมไป เราแย่งกันอยู่สกั พักใหญ่จนเจ้ าเหมียวที่อยู่บนตักผมร� ำคาญ มัน
กระโดดออกจากตักแล้ วไปนอนที่ปลายเท้ าแทน
“พี่ไนท์ เอาคืนมาเลย” ผมไม่ได้ กลัวว่าพี่มนั จะตอบไลน์ แต่กลัวว่าพี่
มัน จะเผลอไปเปิ ด อัล บัม้ รู ป ที่ ถึ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น รู ป แมวแต่ มัน ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าผมจะไม่เคยเซฟรูปพี่ไนท์
“ก็เดี๋ยวกูตอบให้ ไง ดูท�ำหน้ า มานี่” มันดึงผมให้ ขยับไปนัง่ ตรงกลาง
ระหว่างขาของมัน
Mmmicx :: นี่พ่ีไนท์เองนะครับ พี่ต้องขอโทษแทนมิคด้ วยที่ไม่ได้ บอก
Mmmicx :: พี่เป็ นคนห้ ามเขาเองแหละ
ปอ อุ นอ ไม้ เอก :: พี่ไนท์เหรอคะ กรี สสสปุ่ นไม่โกรธมิคหรอกค่ะ
ปอ อุ นอ ไม้ เอก :: ฮือออออ สรุปว่าเป็ นแฟนกันจริ งๆ สินะคะปุ่ น
ขออนุญาตไปกระจายข่าวกับเพื่อนๆ ก่อนนะคะ แต่วา่ ปุ่ นขอรูปพี่ไนท์สกั รูป
นึงได้ ไหมคะพรี สสสสส
พี่มนั ไม่พดู พร�่ ำท�ำเพลงอะไร มันกดตรงแอปพลิเคชันถ่ายรูป โดยที่มี
ผมยังนัง่ อยูท่ า่ เดิม คางหนักๆ ของพี่มนั เลื่อนมาวางที่บา่ ผมอีกแล้ ว
ฮื ออออออออผมต้องตายก่อนยัยปุ่ นแน่ๆ
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“ดูท�ำหน้ าเข้ า...”
“ก็พี่กวนตีน”
“จะหันมามองอะไรกูละ่ นูน่ หันไปมองกล้ อง หน้ าบูดอีก ยิ ้มให้ เพื่อน
มึงหน่อยไหมเล่า” ผมไม่ยิ ้มแถมหันหน้ าหนีพี่มนั อีก ผลตอบรับที่ได้ จากการ
หันหน้ าหนีคือ ริ มฝี ปากเย็นๆ ที่ทาบลงบนล�ำคอ
“อึ ก ...” อดไม่ได้ ที่จะกลืนน� ำ้ ลาย ความรู้ สึกตีบตันเหมือนมีแรง
กระแทกเข้ าที่อก ผมเม้ มปากพร้ อมกับจังหวะที่พี่มนั ดูดเม้ มที่คอ ความรู้สกึ
เหมือนลิ ้นพี่มนั แตะลงเบาๆ ที่ผิวเนื ้อ แรงดูดเม้ มมันมากพอให้ ผมใจเต้ นแรง
จนห้ ามความรู้สกึ ตัวเองไม่ไหว “พี่...”
เขาหยุดการกระท�ำตัวเองแล้ วยิ ้มมุมปาก
“จะหันมาถ่ายดีๆ หรื อจะให้ แกล้ งมากกว่านี ้” ไอ้ พไี่ นท์ไม่พดู เปล่า มือ
ข้ างที่เคยกอดเอวผมไว้ หลวมๆ ขยับสอดเข้ าไปในเสื ้อ
“พอแล้ วพี่ไนท์ ผมยอมถ่ายดีๆ แล้ ว” ผมจับข้ อมือพี่มนั แล้ วหันมายิ ้ม
ให้ กล้ อง
“ก็แค่นน”
ั้
Mmmicx :: รูปครับผม
ปอ อุ นอ ไม้ เอก :: กรี สสสสสสพี่ไนท์ น่ารักมากเลย ถ้ าปุ่ นเอาไป
ให้ เพจคิวท์เขาลงได้ ไหมคะขออนุญาตมิคด้ วยน้ าาา
“ผมไม่อนุญาตนะ รูปโคตรน่าเกลียด”
Mmmicx :: พี่อนุญาตครับ
“ไอ้ เชี่ยพี่ไนท์”
“โหพูดจาไม่เพราะเป็ นด้ วยเหรอ”
“เออดิผมพูดเป็ นหมดอ่ะ ปล่อยได้ แล้ ว” ผมกระทุ้งศอกแรงๆ เข้ าที่
ท้ องพี่มนั ดึงมือถือตัวเองออกจากพี่แล้ วขยับหนีไปนัง่ อีกฝั่งของโซฟา อุ้มเจ้ า
เหมียวขึ ้นมาไว้ บนตัก แล้ วก้ มหน้ าก้ มตาเล่นกับแมวทันที พี่ไนท์ก็ไม่ได้ ตาม
มาวอแวอะไร เขานัง่ เล่นโทรศัพท์ของเขาจนกระทัง่ พี่ปลาเข้ ามาเรี ยก
การถ่ายรายการวันนี ้ผมกับพี่ไนท์ไม่ได้ พดู อะไรเยอะเพราะสคริ ปต์ที่
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พี่ปลาให้ มาก็ตรงตามที่บอกไว้ แต่แรก เช่น ถามเกี่ยวกับการเรี ยน ท�ำไงถึง
เรี ยนคณะนี ้ได้ หรื อเทคนิคการอ่านหนังสือ แต่จะมารู้สกึ ตะหงิดก็คำ� ถามช่วง
ท้ ายที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมี ถึงค�ำถามมันจะไม่ได้ เจาะจงว่าผมกับไอ้ พี่
ไนท์เป็ นแฟนกันหรื อเปล่า แต่การถามให้ ตอบเกี่ยวกับความรู้สกึ ว่ารู้สกึ ยังไง
กับอีกฝ่ ายมันก็เหมือนการตอบในเชิงนันอยู
้ ด่ ี กว่าจะผ่านพ้ นค�ำถามพวกนัน้
ได้ เล่นเอาผมเหงื่อตก
ต่างจากไอ้ พี่ไนท์ที่ชิลมาก ตอบค�ำถามได้ ไหลลื่น มโนเก่งราวกับผม
และตัวมันรู้จกั กันมาตังแต่
้ ชาติปางก่อน
“โอเคสุดท้ ายแล้ วนะคะ เห็นทางทีมงานแจ้ งว่าทังสองคนมี
้
เรื่ องจะ
ฝากฝังเกี่ยวกับเจ้ าตัวเล็กที่อยูบ่ นตัก”
“อ่อ ใช่ครับ เจ้ านี่เป็ นแมวที่มิคเจอ มันน่าสงสารมาก ตอนที่เจอเพิ่ง
ถูกหมากัด ตอนนี ้แผลก็ยงั ไม่หายดี ดังนันผมเลยอยากหาคนรั
้
บเลี ้ยงเจ้ าตัว
นี ้หน่อย” ผมอุ้มเจ้ าเหมียวขึ ้นมาอยูใ่ นระดับสายตา โดยทีม่ พี มี่ นั คอยประคอง
อีกด้ าน
“แล้ วไม่ทราบเจ้ าแมวน้ อยตรงหน้ าชื่ออะไรคะ”
“อ่า... ยังไม่ได้ ตงชื
ั ้ ่อเลยว่ะ” ผมพยักหน้ าให้ พี่ไนท์ มันท�ำท่าคิดว่าจะ
ให้ แมวที่อยูบ่ นตักผมชื่ออะไร “เอาชื่ออะไรดีมิค”
“ไม่ร้ ูอะ่ พี่คดิ ดิ”
“กูคดิ ไม่ออกไง”
“เอ้ า ถ้ าพี่คดิ ไม่ออกแล้ วผมจะคิดออกเหรอ”
“เรี ยนตังหมอยา
้
ท�ำไมคิดชื่อแมวแค่นี ้ไม่ออก”
“ทีพี่ละ่ เรี ยนตังวิ
้ ศวฯ เรื่ องง่ายๆ แค่นี ้ท�ำไมโง่”
“ไอ้ มิค อยากโดนเหรอ ห๊ ะ” พี่มนั กัดปากแล้ วขยับมาใกล้
“อ๊ าาา อย่ามาใกล้ ผมนะไอ้ พี่บ้า” ระหว่างที่ผมทะเลาะกัน ผมไม่ร้ ูตวั
เลยว่ากล้ องของพี่ๆ เขาก็ยงั ถ่ายอยู่
“สรุปว่ายังไงดีคะ จะตังชื
้ ่อว่าอะไรเอ่ย”
“เจ้ าเหมียว!!!”
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“มึงจะเอาชื่อนี ้จริ งเหรอมิค ปั ญญาอ่อน” พี่มนั ผลักหัวผมอีกแล้ ว
“แล้ วท�ำไมพี่ไม่ตงเล่
ั ้ า”
“ก็แมวมึงอ่ะ มึงเก็บได้ มงึ ก็ตงไปดิ
ั้ ”
“แล้ วพอผมตังพี
้ ่ก็ไม่เอา” พี่ๆ ทีมงานเงียบไปกับเรา แต่ผมแอบเห็น
นะว่าหลายคนเอามือปิ ดปากกลันยิ
้ ้ม นี่ผมก�ำลังจะโดนไอ้ พี่ไนท์กินหัวอยูน่ ะ
ท�ำไมถึงไม่คดิ จะช่วยเราเลย
“โอเคๆ เอางี ้ไหมคะ เดี๋ยวตอนลงในหน้ าเพจทางเราจะให้ คนเข้ ามา
ช่วยกันตังชื
้ ่อเจ้ าแมวตัวนี ้ถ้ าชื่อไหนถูกใจน้ องไนท์กบั น้ องมิคก็ให้ ตงตามนั
ั้
น้
แถมทางเว็บก็มีของขวัญให้ คนที่ตงชื
ั ้ ่อที่น้องทังคู
้ ถ่ กู ใจด้ วย”
“ได้ เหรอครับ”
“ได้ สคิ ะ”
“เอาไงอ่ะพี่ ผมว่าวิธีนี ้ก็โอเคอยูน่ ะ”
“ก็คงตามนันแหละ
้
เพราะชื่อเจ้ าเหมียวเป็ นอะไรที่ไร้ สาระมาก” สรุป
ว่าเจ้ าแมวตัวนี ้จะมีชื่อตามที่คนในเพจตัง้ เห็นพี่พิธีกรบอกว่าจะเอาคลิปที่
สัมภาษณ์ผมกับพี่ไนท์ไปลงคืนนี ้เลย
“แล้ วนี่มงึ จะไปไหนต่อ”
“ผมว่าจะไปซื ้อของให้ เจ้ าเหมียว เห็นเพื่อนแนะน�ำว่ามีร้านราคาถูก
ต้ องซอยหลังมอ”
“ไปไงอ่ะ มึงมีรถเหรอ”
“แมวมันอยูห่ ้ องพี่ก็ต้องไปกับพี่ดวิ ะ ไปเหอะ ผมร้ อนแล้ ว”
มึงข่ าาาาา เว็บ dek-ven ปล่ อยคลิปออกมาแล้ ว ฟิ นเชี่ยย เห็น
ตอนท้ ายทีเ่ ขาทะเลาะกันไหมคะ แอดหัวใจจะวายยยยย #แอดกุ๊ก
Dek-ven ทางทีมงานรี บตัดต่อแล้วรี บอัปเพือ่ ทุกคนเลยนะคะ ครัง้ นี ้
เป็ นการตัดต่อทีเ่ ร็ วทีส่ ดุ เท่าทีท่ �ำมาเลย
ขอบคุณพีๆ่ เว็บมากๆ นะคะ มันดีต่อใจมากกกกกกกก
ฮื อออ ใจพังมาก อะไรจะน่ารักขนาดนัน้ อีพีจ่ ะแดกหัวน้องแล้วววว
แต่นอ้ งน่ารักไงท�ำหน้างอแงหน่อยก็ไปไม่เป็ น #เรื อแล่นเร็ วมาก
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อิ พีม่ ึงงง อย่าท�ำน้องงงงงง
ไม่คิดไม่ฝันว่าเรื อผี ในวันนัน้ จะกลายเป็ นเรื อยอร์ ชได้ในวันนี ้ กูรั้ง
ห้ายยยยยยยย
ชื อ่ เจ้าเหมี ยวก็น่ารักอยู่แล้วไหมมมมม สมราคาแมวมิ ค ท�ำอะไรก็
น่ารักไปหมด ฮื ออ ท�ำไมตะหนูน่ารักงีว้ ะ
เขาเป็ นแฟนกันใช่ไหมคะ
ตอบค�ำถามบนนะคะ *แคปหน้าจอทีอ่ ีพีม่ ึงงงงตอบเพจ* ฟนน. (ฟัน
แน่นอน) 55555555555555555555
มึงงงงงงงงงงง เพือ่ นแมวมิ คปล่อยภาพคู่ นีภ่ าพพพพ โอ๊ยยยยหวีด
กว่านีไ้ ม่มีอีกแล้ว
กอดจากด้านหลังมี อะไรให้ฟินกว่านี ไ้ หม *แม่บอกไม่ให้ชิปคู่ทีเ่ ป็ น
แฟนกัน*
คางอีพีว่ างอยู่บนบ่าจย้าาาา เอาทีพ่ ีม่ ึงสบายเลยยยยยยยยย
ทุกคนดูรูปนี้ค่ะ แอดว่ ามันมีรอยแปลกๆ บนคอแมวมิค *แนบ
รู ปซูมแล้ วใช้ สีแดงวงกลมตรงจุดช�้ำม่ วงบนคอ*
อีแอดดดดดดดดดดดดดดด กรี สสสสสสสสสสสสสสสส เธอร้ายมาก
กกกกกกก
ดูดไหมวะหรื อยุงกัด แต่ม่วงเบอร์ นนั้ ยุงคงตัวใหญ่น่าดู หุหุ
นี ่ไม่อยากคิ ดไปไกลถึ งน่านน�้ ำทะเลจี นใต้หรอกนะ แต่อนั นี ้เราว่า
ดนน. ค่า ดูดแน่นอน ขอรู ปเลิ กเสือ้ แมวมิ คด้วย อยากเห็นสัดส่วนนนนน
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ตอนที่ 5
ช่วงเวลา 1 อาทิตย์
เป็ นเวลาอาทิตย์กว่าแล้ วที่มิคมาอยู่กบั ผม ไม่ดิเรี ยกว่ามาอยู่ไม่ได้
หรอก เพราะเขาไม่ได้ มาอยูต่ ลอดแบบ 24 ชม. แต่จะเจอแค่ชว่ งพักกลางวัน
ตอนทานข้ าว กับช่วงเย็น ผมเคยไปส่งบ้ านเขาช่วงแรก แต่สองวันหลังมานี ้
เจ้ าตัวเอารถมาเอง ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไร เคยเอ่ยปากถามเขาไปเหมือน
กัน น้ องมันก็บอกว่าเกรงใจผม
ก็ไม่คอ่ ยเข้ าใจนักหรอก ว่ามันจะเกรงใจอะไร จริงๆ มันก็เรื่องแค่นี ้เอง
เถอะ บ้ านมิคก็ไม่ได้ อยู่ไกลจากมหา'ลัยมากด้ วย แต่ผมจะพูดอะไรได้ วะ
เพราะเรื่ องที่เขาจะเอารถมาหรื อไม่ได้ เอารถมามันไม่ได้ เกี่ยวกับผมอยูด่ ี
“กลับตอนไหน”
“อีกสักพักอ่ะ พี่ไล่ผมเหรอ”
“กูจะไล่อะไรมึง ก็แค่ถาม ขี ้มโนว่ะ”
“ช่วงนี ้เราเครี ยด อยากอยูเ่ ล่นกับเจ้ าเหมียวก่อน”
“เครี ยดเรื่ อง??”
“ก็วีคหน้ าผมมีเทสต์ยอ่ ย ยังไม่ได้ อา่ นหนังสือสักตัวเลย เฮ้ อออออ”
น้ องท�ำหน้ างอแล้ วก้ มลงเล่นกับแมวต่อ เขายังรี รอไม่ได้ กลับเดีย๋ วนัน้ เหมือน
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ยังอาลัยอาวรณ์ในตัวเจ้ าเหมียวของเขาอยู่
สุดท้ ายแมวนี ้ก็ชื่อเจ้ าเหมียวอย่างที่เจ้ าตัวต้ องการ ก็เล่นเรี ยกแบบนี ้
จนไอ้ แมวมันชินแล้ วน่ะสิ
“ไม่เอาหนังสือมาอ่านที่นี่ เวลาเครี ยดๆ จากอ่านหนังสือมึงจะได้ เล่น
กับแมวแก้ เครี ยด กูไม่กวนหรอกน่า”
“จริ งๆ หนังสือสอบผมก็แบกมาด้ วยทุกวันแหละ แต่ผม เกรงใจพี่...”
จะมาเกรงใจอะไรนักหนาวะ น่าร� ำคาญ ผมไม่ร้ ูหรอกว่าตัวเองร� ำคาญความ
เกรงใจของไอ้ แมวมิคมากแค่ไหน แต่มนั ไม่ได้ มากพอที่อยู่ในระดับที่ผมจะ
เริ่ มโวยวาย
“จะเกรงใจอะไรวะ...” รับรู้เลยว่าเสียงตัวเองไม่คอ่ ยปกติ มันหงุดหงิด
อย่างบอกไม่ถกู “แล้ วนี่มงึ เอารถมาหรื อเปล่า ให้ กไู ปส่งไหม”
“เอามา”
“เหรอ แล้ ว... พรุ่งนี ้วันเสาร์ ไปไหนหรื อเปล่า”
“ไม่อะ่ ผมคงอ่านหนังสืออยูท่ ี่บ้าน เสียใจว่ะ ผมไม่ได้ มาเล่นกับเจ้ า
เหมียวเลย อย่าคิดถึงเรานะเหมียวน้ อย” มิคพูดพร้ อมกับก้ มลงไปคุยกับแมว
ที่นงั่ อยูบ่ นตักของตัวเอง
ส่วนผมไม่ได้ ตอบอะไรแต่เดินเข้ ามาในห้ องนอนแทน
ช่วงนี ้ผมรู้สกึ หัวเสียบ่อยๆ
ปากบอกว่าไม่ได้ ใส่ใจ ไม่ได้ แคร์ เพราะมันไม่เกี่ยวกับผม แต่ลกึ ๆ ผม
รู้ดีที่ตวั เองหงุดหงิดเกิดจากอะไร
มีอะไรหลายอย่างกวนใจผมให้ ร้ ูสกึ แปลกๆ สองวันหลังๆ ไอ้ มคิ ก็ทำ� ให้
ผมหงุดหงิด มันชอบพูดเรื่ องเกรงใจ แถมยังขับรถมาทังๆ
้ ที่ผมก็ไปส่งมันได้
น่าหงุดหงิด น่าร� ำคาญ
หนึง่ อาทิตย์ที่ผา่ นมาผมท�ำหลายอย่างจนล� ้ำเส้ นมากเกินไป มันมาก
เกินจนถล�ำลึกและเสพติด
อยากรู้ใช่ไหมว่าหนึง่ อาทิตย์ที่ผา่ นมาผมท�ำอะไรบ้ าง จริ งๆ ที่ผมท�ำ
แบบนันกั
้ บไอ้ มิค ใจความหลักก็เพื่อไล่ผ้ หู ญิงที่มาติดพันผม
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แน่นอนว่าสิง่ ที่ผมท�ำในช่วงสองวันแรกก็คือท�ำยังไงก็ได้ ให้ คนอื่นรับ
รู้วา่ ผมมีเจ้ าของจริ งๆ ไม่วา่ จะแชร์ เพลงรักลงเฟซ ตังสเตตั
้
สหวานๆ หรื อแม้
กระทัง่ ลงรูปคูก่ บั ไอ้ มิค
ใช่... มันได้ ผล เพราะผู้หญิงพวกนันเริ
้ ่ มหายไปทีละคนสองคน
จะมีแค่ฟางกับขวัญเท่านันที
้ ่ยงั ไม่เชื่อว่าผมกับมิคเป็ นแฟนกันจริ งๆ
คือทังคู
้ ไ่ ม่ได้ สนใจรูปถ่ายหรื อสเตตัสหวานๆ ของผมเลยสักนิด
เขายังไลน์มาสม�่ำเสมอ มีชวนออกไปข้ างนอกบ้ าง
พอผมบอกว่าอยูก่ บั แฟน ทังขวั
้ ญและฟางก็สง่ สติกเกอร์ หวั เราะและ
ใช้ ประโยคแนวๆ เดียวกันว่า เขาไม่เชื่อเรื่ องผมกับมิค ดังนัน้ พอเริ่ มเข้ าวันที่
สามของหนึง่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมา ผมเริ่มท�ำบางอย่างทีม่ นั มากขึ ้นเรื่อยๆ มันไม่ใช่
แค่ภาพคูท่ ี่ถ่ายลงเหมือนสองวันแรก
แต่มนั มากกว่านัน้
จากที่ไม่เคยไปไหนมาไหนออกสื่อ ผมก็เปลี่ยนวิธี โดยการพาไอ้ มิค
ไปกินข้ าว พาไปเจอเพือ่ นในกลุม่ เดินจับมือท่ามกลางคนนับร้ อยในโรงอาหาร
ไม่ได้ แคร์ วา่ จะโดนถ่ายรูปไว้ ไหม เอาเป็ นว่าผมจะเริ่ มเล่าเรื่ องราวตังแต่
้ วนั ที่
สามเป็ นต้ นไปละกันว่าผมท�ำอะไรกับน้ องมันบ้ าง
และเพราะอะไร ท�ำไมความรู้สกึ บางอย่างมันถึงค่อยๆ เริ่มต้ นขึ ้นหลัง
จากนัน้
วันที่ 3
เลิ กกี โ่ มง
ผมไลน์ไปถามไอ้ มิคช่วงเกือบเที่ยง วันนี ้ผมมีเรี ยนแค่ช่วงเช้ า ตอน
เที่ยงนัดกับพวกไอ้ โดมว่าจะไปกินข้ าวที่ร้านป้าน้ อยฝั่ งตรงข้ ามมอ ไอ้ ปลา
คะยันคะยอให้
้
ชวนน้ องมากินด้ วยเพราะแผนการมันต้ องเริ่ มเข้ มข้ นขึ ้นหลัง
จากนี ้
“น้ องว่าไงบ้ าง” เป็ นปลาที่ถามด้ วยอาการอยากรู้อยากเห็น
“ยังไม่อา่ นเลยว่ะ” ผมตอบทังๆ
้ ที่ตายังจับจ้ องที่มือถืออยู่ ปกติมคิ จะ
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ตอบไลน์คอ่ นข้ างเร็ว ถึงแม้ วา่ เขาจะเรี ยนอยูก่ ็ตาม
สามถึงสี่วนั ที่ร้ ู จกั กันมา นิสยั น้ องเดาไม่ยากเกินความสามารถผม
หรอก มิคมันเป็ นคนเดาง่าย ไม่ใช่แค่นิสยั ส่วนตัว บุคลิกมันก็เป็ นอีกสิง่ ที่เดา
ได้ ไม่ยาก เวลามันคิดอะไรอยูก่ ็แสดงออกทางสีหน้ าแทบจะทันที เขิน อาย ไม่
ชอบ ไม่พอใจ
“เชี่ยยยย ได้ ไงวะ กูอยากเห็นหน้ าแมวมิคตัวเป็ นๆ ” ไอ้ โดมเริ่ ม
“ถึงกูจะเคยเห็นแล้ วแต่ก็อยากเห็นอีก น้ องแม่งน่ารัก กูวา่ มึงต้ องหลง
น้ องจริ งๆ เข้ าสักวัน เงินหมื่นของกู ต้ องบินเข้ ามาอยูใ่ นกระเป๋ าแม่แน่ๆ ” ไอ้
ปลาพูดพร้ อมกับท�ำหน้ าเพ้ อๆ ถ้ าการที่ผมกับเพื่อนในแก๊ งพนันกันมันท�ำให้
ผมแพ้ ผมก็จะยอมรับในข้ อนี ้แต่ตอนนี ้ความรู้สกึ รักหรื อชอบมันยังไม่มีด้วย
ซ� ้ำ อาจจะแค่ร้ ูสกึ เอ็นดูก็เท่านัน้ (มัง)้
“อย่าท�ำให้ น้องรู้นะเว้ ยว่าพวกมึงรู้เรื่ องที่กกู บั น้ องแกล้ งเป็ นแฟนกัน”
“เออกูร้ ูแล้ ว เพราะกูมนั่ ใจว่าน� ้ำหน้ าอย่างมึงอีกไม่นานจะเอาน้ องเป็ น
แฟนจริ งๆ หมอโดมฟั นเฟิ ร์ม!!!”
“เหอะคนอย่างกูเนี่ยนะ”
“เออคนอย่างมึงเนี่ยแหละ!!!” ทังไอ้
้ ปลาและไอ้ โดมตะโกนขึ ้นพร้ อม
กัน ผมส่ายหน้ าแล้ วก้ มมองมือถืออีกรอบ
“น้ องตอบกลับมาแล้ ว”
Mmmicx :: ผมเลิกแล้ วก�ำลังจะไปกินข้ าวที่โรงอาหารกลาง อีกสักพัก
คงไปหาเจ้ าเหมียวที่ห้องพี่
Nighteiei :: เดีย๋ วกูไปรับที่โรงอาหาร ส่วนเจ้ าเหมียวมึงไม่ต้องไปห่วง
มันหรอกกูเทอาหารไว้ ให้ แล้ ว มาตินก็อยูเ่ ป็ นเพือ่ น ยังไงวันนี ้มึงมากินข้ าวกับ
กูละกันเพื่อนๆ กูอยากเจอ
Mmmicx :: พี่ไนท์ ผมไม่อยากเจอเพื่อนพี่
Nighteiei :: แต่เพื่อนกูอยากเจอมึง อย่าให้ พดู ซ� ้ำ อีกสิบนาทีมารอ
หน้ าโรงอาหาร
“สรุปว่าไง น้ องมาป่ ะ” ผมพยักหน้ าไม่ได้ ตอบอะไร แต่ก�ำลังจะเลี ้ยว
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รถออกจากลานจอดรถคณะเพื่อไปโรงอาหารกลาง
“โอเคเดี๋ยวกูย้ายก้ นไปนัง่ เบาะหลังแป๊ บ อีปลามึงโทรหาไอ้ ก๊ ดู กับไอ้
ต้ นให้ จองที่เผื่อน้ องสะใภ้ ด้วยยยย” ไอ้ โดมมันพูดเสร็จก็ย้ายตัวเองจากเบาะ
หน้ าไปนัง่ เบาะหลังทันที แม่งไม่ได้ สนหินสนแดดเลยว่ากูก�ำลังขับรถอยูไ่ หม
ผมใช้ เวลาสิบนาทีในการขับรถมารับไอ้ มคิ หน้ าขาวๆ ของมันเห่อแดง
เพราะความร้ อน
“ท�ำไมไม่รอในร่ ม” ผมยังไม่ได้ ขบั ออกจากหน้ าโรงอาหาร แต่เลือก
หยิบทิชชูสง่ มาให้ ไอ้ ตวั เล็กที่อยูข่ ้ างกายก่อน (จริ งๆ สูง 175 มันก็ไม่ได้ เล็ก
นะ แต่น้องเตี ้ยกว่าผมตังสิ
้ บเซนติเมตรส�ำหรับผมก็มองว่าเตี ้ยกว่าอยูด่ ี)
“ผมกลัวพี่มองไม่เห็น พี่ๆ หวัดดีครับ” มิคหันไปยกมือไหว้ ไอ้ ปลากับ
ไอ้ โดมที่อยูเ่ บาะหลัง ส่วนผมมันแค่หนั มารับทิชชูจากมือเท่านัน้ ผมชินแล้ ว
แหละที่มนั ไม่ยกมือไหว้
“ถ้ าไม่เห็นกูก็มีมือถือไหมโทรมาดิวะ”
“ผมลืมอ่ะ พี่อย่าดุผมดิ” มันยูป่ ากน่าหมัน่ ไส้ ผมเอื ้อมมึงไปดึงปาก
มันเบาๆ น้ องรี บเม้ มปากหนีแทบจะทันที ผมมองไปที่กระจกหลังเห็นไอ้ ปลา
ตังกล้
้ องขึ ้นมาแล้ ว ผมเคยบอกไอ้ ปลาก่อนหน้ านี ้ว่าให้ ชว่ ยตามเก็บโมเมนต์
ระหว่างผมกับมิคด้ วยเพราะต้ องการให้ ขวัญกับฟางเลิกยุง่ กับผมจริ งๆ จังๆ
“มา เดี๋ยวกูเช็ดให้ ” ผมดึงทิชชูจากมือน้ องมาถือแล้ วเช็ดเหงื่อให้ เขา
ไอ้ โดมกับไอ้ ปลายกมือขึ ้นปิ ดปากกันและกัน มือข้ างหนึ่งยังท�ำหน้ าที่ถ่าย
คลิปอย่างไม่ละเว้ นหน้ าที่ “อืมมม ก่อนหน้ านี ้ที่หน้ าแดงก็ร้ ูอยูห่ รอกว่าเพราะ
ร้ อน แต่ที่หแู ดงๆ เนี่ยเพราะอะไรครับ”
“พี่ไนท์ พอเลย...”
“เออๆ ไม่ แ กล้ ง แล้ ว ” ผมยิ ม้ กับ ท่ า ทางของมิ ค คลิ ป วัน นัน้ ถูก
โหลดลงเฟซผมทันทีที่มาถึงร้ านป้า คลิปนันถู
้ กแชร์ ต่อหลายพัน ทังเพจใน
้
มหา'ลัยและเพจอื่นๆ แต่ก็มีสองคนที่ยงั เมนต์เหมือนเดิมคือไม่เชื่อ
ไม่ต้องเดาก็ร้ ูใช่ไหมครับว่าใคร
หึ ไม่ร้ ูวา่ ต้ องให้ ผมถ่ายรูปแนวไหนเขาสองคนถึงจะเชื่อผม
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วันที่ 4
วันนี ้หลังเลิกเรียนผมแวะไปรับมิค เราสองคนแวะไปทีโ่ ลตัสใกล้ ๆ เพือ่
ท�ำอาหารกินกันตอนเย็น เห็นผมหน้ าตาแบบนี ้อยากบอกว่าท�ำอาหารเป็ นนะ
ครับ
เราท�ำสเต็กกินกัน ผมให้ น้องไปล้ างผักเพื่อท�ำสลัด โดยที่ตวั เองไม่ได้
คิดจะช่วยน้ องล้ างเพราะก�ำลังยุง่ กับการ Live ในไอจี
มีคนเข้ ามาดูเรื่อยๆ จากตอนแรกทีม่ คี นดูแค่หลักร้ อยตอนนี ้กลายเป็ น
หลักพันในเวลาไม่ถงึ สิบนาที
“พี่ไนท์ท�ำไมมัวแต่เล่นโทรศัพท์วะ”
“กู Live อยู”่
“Live ท�ำไมอ่ะ” น้ องท�ำท่าจะคว้ าโทรศัพท์ผม
“อยากให้ คนอื่นรู้ไงว่าแฟนกูนา่ รัก”
“ผม!!!!” ผมยกนิ ้วชี ้ขึ ้นจรดริ มฝี ปาก บ่งบอกสัญญาณให้ เด็กน้ อยรับ
รู้ ว่าเขาจะพูดว่าผมกับเขาไม่ใช่แฟนกันไม่ได้ เพราะตอนนี ้มีคนเข้ ามาดูจะ
แตะหลักหมื่นแล้ วด้ วย
“ท�ำหน้ าตลก” ผมเอื ้อมมือไปขยี ้หัวแมวมิค มันส่งสายตาไม่พอใจให้
ผมเป็ นระยะๆ คิ ้วขมวดบ้ าง เม้ มปากบ้ าง แต่ก็ยงั ไม่ได้ เอ่ยปากด่าอะไรผม
“อะไรเด็กน้ อย โกรธเหรอครับ พี่ไนท์ท�ำอะไรผิด ไหนเล่าให้ คนดูฟังสิ”
“กวนตีน” น้ องบ่นงึมงัมในล�ำคอแต่กด็ งั พอให้ ผมได้ ยนิ ผมเดินมาหยุด
คร่อมหลังคนตัวบางทีก่ �ำลังล้ างและจัดผักสลัดลงจาน ยกมือข้ างหนึง่ ขึ ้นโอบ
รอบเอวน้ อง แล้ วเปลี่ยนกล้ องในมือจากกล้ องหลังเป็ นกล้ องหน้ าแทน
“ทุกคนน้ องหาว่าผมกวนตีน ผมกวนตีนเหรอวะ” ผมถามคนที่ก�ำลัง
ดู Live คอมเมนต์เลื่อนเร็ว แต่ก็ยงั ตามอ่านทัน
“กวน... อื ้อออ” น้ องขยับหนีริมฝี ปากผมที่ขบเบาๆ ตรงปลายหู เขา
กระทุ้งศอกใส่แล้ วมุดออกจากวงแขน เดินหายไปหยุดดูเนื ้อสเต็กที่ก�ำลังย่าง
อยู่ ผมยักคิ ้วใส่ในโทรศัพท์ คนที่เข้ ามาดูตอนนี ้เลยหลักหมื่นไปแล้ ว
Dome parka dum เยอะสาดดดดดดด จ� ำเป็ นต้องโอบเอวแสดง
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ความเป็ นเจ้าของขนาดนัน้ เลยเหรอจ๊ ะ #ทีมเสือกเรื ่องของเพือ่ นขอให้บอก
อย่าแกล้งแมวมิ ค วงวารลูกกกก หน้าแดงเป็ นกุง้ สุกเลยยยยยย ฮื อ
อออออ จะฟิ นก็ฟินจะสงสารก็สงสาร เลือกไม่ถูกเวร้ยยยยยย
เชี ย่ พีไ่ นท์ทททท มึงอย่าแกล้งน้องดิ วะสงสาร
อย่าแกล้งน้องงงงง
พีม่ ึงเอาอีกกกกกก หน่วยสนับสนุนอยู่ทางนี ้ แกล้งเลย แกล้งให้ร้อง
งงงงงงง เอาให้ร้องงงงงง
ทางนี ้อี ก คน แกล้ ง เลยค่ ะ พี ่มึ ง งงง รบกวนเอาให้ ค รางงงงงงง
55555555555555555555
คอมเมนต์หลังจากทีผ่ มท�ำท่าจะกัดหูไอ้ มคิ ขึ ้นมาเยอะมาก ส่วนใหญ่
ไปในแนวๆ อย่าแกล้ งมิค แต่ก็มีเยอะเหมือนกันที่บอกให้ แกล้ งต่อ
“สรุปพวกมึงจะเอาไรกันแน่วะ จะให้ กแู กล้ งหรื อไม่แกล้ ง” ผมถามคน
ที่เข้ ามาดู
TonTon แกล้ง กด 1 ไม่แกล้ง กด 2
พอไอ้ ต้นเข้ ามาพิมพ์ประโยคเมื่อกี ้คนกด 1 ยาวเป็ นขบวน จะมีกด 2
บ้ างประปรายยย
Porpar of Y อิ ไนท์อย่าเยอะค่ะ ขอร้อง เห็นแล้วหมัน่ นนนนนน อย่า
โอบน้องอีกกกกกกกก #ทีมหวงแมวมิ ค ค่ะ
“อิปลามึงควรจะอยูท่ ีมกูไหม”
Porpar of Y กูอยู่ทีมน้องมิ คโว้ยยย ห้ามโอบห้ามจับบบบ
“โหหห โอบไม่ได้ เลยเหรอ มากกว่านี ้ก็ท�ำมาแล้ วไหม”
Porpar of Y กรี สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสเกลียดดดดดด
ฮื อออออออ ขอ Live มากกว่านีด้ ว้ ยค่ะ ได้โปรดบอกบุญเราเถอะพี ่
มึงงงง
จะเอามากกว่านี ้
จริ งๆ ไอ้ ที่มากกว่านี ้ไม่เคยหรอก พูดไปเพราะความมัน่ หน้ าล้ วนๆ ที่
เคยท�ำก็มีแค่จบู ซึง่ ครัง้ เดียวก็ตอนที่เจอกันครัง้ แรก แบบนันแถวบ้
้
านไม่เรี ยก
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จูบ ด้ ว ย เรี ย กปากแตะกัน ส่ว นรอยดูด ก็ ค รั ง้ เดี ย วเหมื อ นกัน ตอนก่ อ น
สัมภาษณ์เว็บ dek-ven ตอนนันแค่
้ อยากแกล้ ง พอได้ ลองมันก็อยากท�ำอีก
แต่มนั ยังไม่มโี อกาสไง เมือ่ กี ้ทีโ่ อบไปก็ต้องรอให้ อยูต่ อ่ หน้ ามวลมหาประชาชน
ก่อนถึงจะกล้ า
“พี่ไนท์ พี่พดู อะไรวะ มากกว่าน้ อยกว่าอะไร” น้ องหันมามองผม “เลิก
Live ได้ แล้ ว เอามือถือมาให้ ผม”
ผมยกมือถือขึ ้นเหนือหัว มิคกระโดดเหยงๆ เพื่อแย่งมือถือจากผม
“ไอ้ พี่ไนท์ เอามา” มือถือถึงจะอยูส่ งู แต่ผมก็ยงั สามารถถ่ายจากด้ าน
บนให้ เห็นหน้ าแมวมิคตอนช้ อนสายตาไม่พอใจได้
“ทุกคนอัดคลิปใน Live ตอนนี ้แล้ วส่งหลังไมค์มาให้ ผมด้ วยนะครับ
จะเก็บไว้ ดู หึหึ แมวโกรธว่ะ”
“พี่ไนท์ เอามือถือมาเลยยยยยย” น้ องปี นขึ ้นเก้ าอี ้แล้ วหยิบมือถือไป
ได้ ก่อนจะรี บวิ่งเข้ าไปในห้ องนอนแล้ วล็อกทันที
ผมไม่ร้ ูวา่ มิคพูดอะไรก่อนปิ ด Live มารู้อีกทีก็ตอนที่เพจคิวท์แท็กมา
ให้ ผม
“ทุกคนเราจะปิ ดอันนี ้แล้ วนะ มันต้ องปิ ดตรงไหนอ่ะ กดยังไง ไม่เอาดิ
เราหิวข้ าวแล้ ว อย่าแกล้ งท�ำเป็ นไม่ร้ ูดิ เราจะปิ ดอันนี ้แล้ ว ใครรู้บอกเราได้ ไหม
อ๊ ะ... ปุ่ นดูด้วยเหรอ บอกเราหน่อยกดปิ ดนี ้ยังไง”
มิคพยักหน้ า เหมือนก�ำลังอ่านสิง่ ที่เพื่อนพิมพ์บอกในคอมเมนต์
“อ่อโอเค เข้ าใจแล้ ว...”
ผมสังเกตเห็นว่าคอมเมนต์เลือ่ นเร็วมาก ส่วนใหญ่อยูใ่ นท�ำนองว่าไม่
อยากให้ น้องหยุด Live น้ องอมยิ ้มเหมือนจะเห็นคอมเมนต์ทงหมด
ั้
เขามอง
กล้ องแล้ วยกมือบ๊ ายบาย
“ไปนะครับ” แล้ วหน้ าจอก็ดบั ทันที
คือแม่ง... น่ารั กว่ะ ความรู้ สึกวันที่สี่คือรู้ สึกแค่ว่าน้ องน่ารั กเฉยๆ
แน่นอนว่าหลังจากหยุด Live ผมกับมิคก็ทำ� ตัวตามปกติ มีบ้างที่ผมแกล้ งเขา
แต่ก็ไม่ได้ มากมายเหมือนตอนอยูต่ อ่ หน้ าคนอื่นหรื อต่อหน้ ากล้ อง
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ส่วนวันที่ห้าผมมาหาแมวมิคที่โรงอาหารเภสัช เดินจูงมือแบบไม่ได้
เกรงใจสายตาใครทังสิ
้ ้น น้ องมันก็พยายามห้ ามและปรามด้ วยสายตาหลาย
ครัง้
แต่แล้ วไงวะ ใครแคร์ ผมไนท์ครับไม่เคยแคร์ สงิ่ ใดบนโลกนี ้อยูแ่ ล้ ว
เมื่อวาน ผมลากน้ องมาที่โรงอาหารวิศวฯ แถมอัปรูปลงสตอรี่ แบบถี่
รัวจนในสตอรี่ วนั นันเป็
้ นจุดไข่ปลา คือมีเยอะมากเกือบ 15 คลิปสัน้ และทัง้
หมดในสตอรี่ คือมีแต่มิคทังนั
้ น้
ส่วนวันนี ้ยังไม่ได้ ท�ำอะไรเลย ไอ้ มิคเรี ยนทังวั
้ น เพิ่งเลิกและมาถึงที่
ห้ องผมเมื่อกี ้
และที่บอกว่าไม่ได้ ท�ำอะไรก็ไม่ได้ หมายความว่าผมจะไม่ท�ำ
ผมเดินเข้ ามาในห้ องนอนเมื่อกี ้ก็เพื่อเข้ ามาหยิบมือถือ
ใช่... วันนี ้ผมจะ Live สดอีกครัง้ ผม... จะท�ำมากกว่าวันอื่นๆ มากกว่า
ในที่นี ้คือไม่ได้ หมายถึงจูบหรื อปล� ้ำมิคถ่ายทอดสดนะเว้ ย แต่ที่มากกว่าของ
ผมเหตุผลหลักๆ มาจากการทีน่ ้ องบอกว่าพรุ่งนี ้กับวันอาทิตย์เขาจะไม่เข้ ามา
ที่หอผมเพราะต้ องอ่านหนังสือ อาทิตย์หน้ ามีเทสต์ยอ่ ย
ใจหนึง่ ก็อยากให้ น้องมันไปอ่านในที่ของมัน แต่อีกใจแม่งก็หมัน่ ไส้ ไง
หยิ่งดีนกั เกรงใจงันเหรอ
้
ขับรถมาเองใช่ไหม
ได้ !!! ถ้ ามันจะท�ำให้ ผมหงุดหงิดขนาดนี ้
คอยดูผมจะ Live ให้ เขาอยูแ่ ละนอนที่นี่ในคืนนี ้ให้ ได้
แต่ทกุ คนต้ องช่วยไซโคน้ องให้ อยูก่ บั ผมด้ วยนะครับ ถ้ าทุกคนช่วยพูด
ช่วยคอมเมนต์ มันก็จะง่ายขึ ้น เพราะด้ วยนิสยั มิคทีผ่ มรู้จกั มาตลอด 1 อาทิตย์
นอกจากจะเป็ นคนที่อ่านง่ายแล้ ว เขายังเป็ นประเภทขีใ้ จอ่อนและรักษา
ค�ำพูดตัวเองเสมอ
ถ้ าเขารับปากว่าจะช่วยเขาก็ชว่ ย
ถ้ าเขารับปากว่าจะอยูเ่ ขาก็จะอยู่
เพราะงันทุ
้ กคนช่วยผมด้ วยนะครับ
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