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อินทะโรดักฉัน
"สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครัง้ ทุกวันพฤหัส เวลาสองทุม่ เป๊ะๆ ไม่ขาด
ไม่เกิน หลายคนอาจจะสงสัยว่าท�ำไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตอบแฟนเพจเลย
ต้องขอโทษจริงๆ ครับ พอดีว่าผมติดภารกิจเรื่องเรียนนิดหน่อย แต่ตอนนี้ก็
เคลียร์ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
สัด กล้องเบี้ยว ไอ้ห่ากล้องเบี้ยว เพิ่งสังเกต แต่ด้วยความที่ขี้เกียจลุก
ออกจากเตียงเดินไปปรับให้เสียเวลา เลยจ�ำต้องถ่ายมันทั้งอย่างนี้นี่แหละ
"มาเริ่มกันเลยดีกว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนน้องที่คณะหรือแม้แต่เพื่อนๆ
เองก็ตามบิลด์ให้ผมไปดูหนังเรื่องหนึ่ง"
ผมหยุดชะงักไปชัว่ ครู่ สร้างบรรยากาศให้คนดูรสู้ กึ ตืน่ เต้นอยูน่ ดิ หน่อย
ติก๊ ต่อก ติก๊ ต่อก...
"ใช่แล้วครับ หนังเรือ่ งนัน้ ก็คอื ... 'The girl that never stopped laughing 2'
หรือชือ่ ไทยทีท่ กุ คนคุน้ หูกนั ดีอย่าง 'เด็กหญิงผูฮ้ าดัน้ ' ภาคสองครับ"
รัวมือสิไอ้สัด! เดี๋ยวคลิปกร่อย
แต่ก็เหมือนว่าหน้าม้าที่อุตส่าห์ไปกอดเข่าขอร้องให้มาช่วยจะหายไป
จากสารบบหรือไม่ก็ตายห่าไปก่อนแล้ว ผมเลยต้องรีบขึ้นประเด็นใหม่อย่าง
เร็วรี่
"ตอนแรกเรือ่ งนีม้ นั ไม่ได้ดงึ ดูดผมเลยนะ แถมเขาบอกว่าเรือ่ งราวไม่ได้
เกีย่ วกับภาคแรกด้วย แล้วมึงจะท�ำภาคต่อท�ำเชีย่ อะไร แต่พอไปดูเท่านัน้ แหละ
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รู้เรื่อง! หนังเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงไฮสกูลปีสุดท้ายคนหนึ่งทีช่ ื่อเอมี่ ซึ่งเธอ
มีอาการป่วยติดตัวมาตัง้ แต่เด็ก พอหัวเราะจะหยุดไม่ได้ครับ จริงๆ จะเรียกว่า
โรคกรามค้างก็คงไม่ผิด แต่ผมจะไม่สปอยล์ต่อว่ามันเป็นยังไง ทุกคนต้องไป
โดนกันเอง ทีนมี้ าพูดถึงบท ภาพ และเพลงประกอบกันก่อน..."
หลังจากนั้นกระบวนการร่ายยาวก็เริ่มต้นขึ้นผ่านการเล่าเรื่องของผม
งงกันล่ะสิวา่ ผมเป็นใคร ถ้าไม่รกู้ จ็ ะย�ำ้ ให้ฟงั ชัดๆ อีกครัง้ ผมชือ่ 'เติรด์ '
เป็นยูทูบเบอร์มือสมัครเล่น แต่จะบอกว่ามือสมัครเล่นก็คงไม่ถูกซะทีเดียว
เพราะผมได้สร้างแอ็กเคาต์นี้มาเกือบปีแล้ว และถือว่าประสบความส�ำเร็จ
พอสมควร เพราะมียอดสับตะไคร้อยูท่ สี่ ามหมืน่ กว่าคน ส่วนแฟนเพจทีบ่ อกไป
ก่อนหน้ามียอดไลค์ปจั จุบนั อยูท่ สี่ ามหมืน่ สีพ่ นั คนถ้วน
รู้สึกเป็นไอดอลเว่อร์
หลังจากอัดคลิปพูดคุยเรือ่ งหนังกันไปแล้วก็จะเข้าสูก่ ระบวนการตัดต่อ
ใส่เสียง ใส่เพลง และอัพโหลดลงยูทูบให้ทุกคนได้ดูกันเสร็จสรรพ นี่ถือเป็น
งานอดิเรกของผม และบุคคลส�ำคัญที่มักมีส่วนช่วยในงานอดิเรกเสมอก็คือ
เพื่อนรักคนนี้...
"มึง คลิปก่อนมีคนดูกูเยอะมากกกกก" ถ้าถามว่ามันช่วยอะไรผม ก็
ทุกอย่างนั่นแหละครับ แต่หลักๆ เห็นจะเป็นการนั่งฟังคนอย่างกูพล่ามเป็น
น�้ำไหลไฟดับเหมือนวันนี้
"สามร้อยวิว"
"ฮะ"
"สามร้อยวิว กูเพิ่งเปิดเข้าไปดูเมื่อสิบห้านาทีก่อน"
"ยูทูบมึงมีปัญหาแน่นอน ลองดูใหม่นะ"
"ชือ่ แชแนลมึงเลย รีววิ หนังเด็กหญิงผูฮ้ าดัน้ คนดูปจั จุบนั สามร้อยสิบสีว่ วิ
นีค่ อื เยอะของมึง?"
ห่า กูนึกว่ายังไม่กดเข้าไปดู
"ถ้าอยากให้คนดูหลักหมืน่ วันหลังมึงก็มาช่วยกูรวี วิ สิวะ เห็นมีมงึ ในคลิป
ทีไรยอดคนดูพงุ่ พรวดๆ ตลอด" ค�ำพูดนีม้ กั เป็นจริงเสมอ
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เราทั้งคู่เรียนนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ ใครๆ ต่างก็เรียกเราว่า
เด็กฟิลม์ ตอนนีผ้ มอยูป่ สี ามแล้ว ทัง้ เรียนและท�ำกิจกรรมจนแทบไม่มเี วลาว่าง
แต่แปลก...มีสิ่งหนึ่งที่ผมกับเพื่อนสนิทอย่างมันมักท�ำด้วยกันแบบไม่ขาดตก
บกพร่อง นั่นคือการตีตั๋วเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ นั่งดูจนกว่าหน้าจอ
ที่ปรากฏเอ็นด์เครดิตจะเปลี่ยนเป็นสีด�ำเราถึงจะเดินออกจากโรง พร้อมกับ
ค�ำวิจารณ์และการแลกเปลี่ยนทัศนคติอย่างออกรสออกชาติ
จากการท�ำอะไรแบบนี้ ท�ำให้ผมต้องเจียดเวลามาท�ำช่องยูทูบเพื่อ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ คนดู ผมแค่ อ ยากรู ้ ว ่ า ชาวบ้ า นเขาจะคิ ด
เหมือนกันมัย้ หลังจากดูหนังเรือ่ งนัน้ จบ เหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้สวยใช่มยั้
ครับ เออ...แต่บางครั้งก็เหมือนจะไปได้แบบง่อยๆ ซะมากกว่า
วิดโี อของผมมักมีคนสนใจเข้ามาดูไม่มาก แต่ทมี่ ากเป็นปกติเห็นจะเป็น
วิดีโอที่มีเพื่อนของผมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ถ้าเรื่องไหนมีมันมานั่งข้างๆ รีวิว
หนังด้วยกัน ฟันธงไว้เลยว่ายอดวิวหลักหมืน่ ขึน้ แน่นอน
"ช่องมึง มึงก็รีวิวเองสิสัด"
"ก็ถ้ามีมึงมันก็ดังกว่ามั้ยล่ะ"
"อย่ามาเกาะกระแสกูดังครับคุณเติร์ด กูไม่ใช่คนหล่อใจดีส�ำหรับมึง"
ผมถูกมือหนาผลักหัวแรงๆ ไปที ก่อนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจะเดินจ�้ำอ้าว
ไปยังทางเดินเชื่อมตึก เร่งให้ผมต้องรีบสับเท้าตามอีกฝ่ายไปไม่ห่าง
"แล้วมึงหล่อส�ำหรับใครไม่ทราบ"
"หล่อส�ำหรับแฟนกูดิ"
จึก! เหมือนโดนมีดปักลงตรงกลางใจ ความรู้สึกที่ว่าเจ็บจนพูดไม่ออก
มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
"แล้ววันนี้ว่างป่ะ จะชวนไปดูหนัง" ผมรีบเปลี่ยนเรื่องทันที
"ไม่วะ่ พอดีกนู ดั กับแจมไว้วา่ จะพาไปกินข้าว ยังไงถ้ามึงอยากดูเรือ่ งไหน
ก็ดไู ปก่อนได้เลย" เคว้ง...คงเป็นค�ำเดียวทีอ่ ธิบายความรูส้ กึ ตอนนีไ้ ด้
ส�ำหรับผม...ค�ำว่าเพื่อนสนิทมันก็แค่สถานะที่เราสร้างเอาไว้เพื่อปกปิด
ความรูส้ กึ อะไรบางอย่างของตัวเองเท่านัน้ แหละ ความจริงกูเกลียดค�ำนีจ้ ะตาย
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ถ้ามันหายไปจากโลกนีไ้ ด้กค็ งดี เพราะผม...ก�ำลังแอบชอบเพือ่ นสนิทข้างเดียว
อยู่
ซึง่ บุคคลคนนีก้ ใ็ ช่วา่ จะเหมือนกับคนธรรมดาทัว่ ไปเสียเมือ่ ไหร่ ไอ้นมี่ นั มี
สิง่ ทีเ่ หนือกว่าชาวบ้านเขาอีกเยอะ และผมก็รทู้ กุ อย่างเกีย่ วกับมันไปซะหมด
เพื่อนสนิทของผมคนนี้ชื่อ 'ค่าย' ชื่อจริงคือนายขุนพล กริชภิรมย์ เกิด
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. เกิดขอไม่บอก แต่ พ.ศ. ตายคือปีนี้แน่นอน
เพราะกูจะฆ่ามัน
ไอ้คา่ ยเป็นคนกวนตีน มีพฤติกรรมแปลกประหลาดบางอย่าง เช่น ชอบ
กินข้าวกลางวันเวลาเทีย่ งตรง เพราะกระเพาะของมันเป็นอวัยวะทีเ่ ทีย่ งตรงทีส่ ดุ
ในโลก
"เฮีย! เหมือนเดิม"
"รอก่อนอาค่าย วันนี้ลูกค้าเยอะ"
"ท้องผมร้องหนักมาก นี่เที่ยงแล้วเฮีย"
"งั้นวันนี้ลื้อก็ต้องไปแดกร้านอื่น ขี้เกียจลัดคิว"
"เฮียมีอะไรเหลือบ้าง แบบที่ตักกินได้เลยโดยไม่ต้องท�ำให้เสียเวลาอ่ะ"
"เฮ่อออออ~"
"มีใช่มั้ยเฮีย"
"อากิมฮวย ลื้อไปเอาข้าวเปล่าคลุกน�้ำปลาให้อาค่ายที"
"อีกแล้วเหรอ เดือนนี้เฮียค่ายกินน�้ำปลาหมดไปสองขวดแล้วนะเตี่ย"
และทุกครั้งที่ผมเห็นมันกินข้าวคลุกน�้ำปลา เจ้าตัวก็ไม่เคยบ่นให้ได้ยิน
สักครัง้ ว่าไม่อร่อย มีแต่บอกว่าโชคดีทยี่ งั กินทันเวลาซะอย่างนัน้ ผมกลัวจริงๆ
กลัวว่ามันจะตายห่าด้วยโรคไตมากกว่าแก่ตายไปพร้อมกัน
ไอ้คา่ ยเป็นหนุม่ ฮอต ถึงแม้ไม่ได้มตี ำ� แหน่งใดการันตี แต่ดว้ ยความเจ้าชู้
ประตูดนิ บวกกับหน้าตาทีเ่ ข้าขัน้ โอป้าของสาวๆ ก็ทำ� ให้มนั มีแฟนมาแล้วเกือบ
ทุกคณะ
"มึง ถามจริง ตัง้ แต่คบกันมาเนีย่ มึงได้นบั มัย้ ว่าเคยมีแฟนมาแล้วกีค่ น"
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"ไม่ว่ะ เยอะเกิน"
"สักนิดก็จ�ำไม่ได้เหรอ"
"แล้วมึงมาเสือกเรื่องเมียกูท�ำไมเนี่ยไอ้เติร์ด"
"เอ้า เพื่อนสนิทไม่มีสิทธิ์รู้เลยหรือไง"
"กูจ�ำไม่ได้"
"เอางี้ ถ้ากูพูดชื่อคณะอะไรมา มึงพอจะบอกกูได้มั้ยว่าเคยมีแฟนอยู่
คณะนีห้ รือเปล่า" เพราะกับบางคน บางช่วงเวลา ผมก็ไม่รไู้ งว่ามันซุกกิก๊ เอาไว้
อีกหรือเปล่า ที่ควงออกหน้าออกตาว่าเยอะแล้ว แต่ที่ไม่บอกนี่คงมีอีกเป็น
ขบวน
"ว่ามาสิ"
"บริหารฯ"
"สามคนอ่ะ ชอบสุดคือน้อยหน่า" ฉาก 'เจีย๊ บ ตัดยางเราท�ำไม' ผุดขึน้ มา
ในหัวทันที
"สถาปัตยฯ"
"เด็กเออาร์ ติสต์ดีแต่ขี้อ่อย ไม่ชอบ"
"ศึกษาฯ"
"ดาวคณะที่ชื่อปอยไง"
"เกษตรฯ ล่ะเกษตรฯ" เท่าที่รู้จักกับมันมา ผมไม่เคยเห็นมันควงสาว
คณะนี้เลย
"นางงามคันไถปีก่อนอ่ะ"
จึก! ขนาดนางงามคันไถมึงยังฟาดเขามาแล้วเลยเหรอ
"สายสุขภาพล่ะ แพทยฯ ทันตฯ เภสัชฯ สหเวชฯ พยาบาลฯ"
"น่าจะครบแล้วนะ"
"นิติฯ สังคมฯ วิศวฯ วิทยาฯ"
"อืม"
"อืมคือส้นตีนไรวะ"
"เคยคบหมดแล้ว"
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"ไอ้ค่าย นี่มึงล่าแต้มเหรอไอ้สัด"
"แต่มีคณะเดียวและเมเจอร์เดียวที่กูไม่คบนะ"
"อะไร" ผมถามอย่างตืน่ เต้น เพราะนีอ่ าจเป็นความหวังทีท่ ำ� ให้ผมได้รวู้ า่
จริงๆ แล้วมันก็เป็นคนเลือกคบคนเหมือนกัน...
"เด็กฟิล์ม กูถือคติไม่แดกเพื่อนร่วมเมเจอร์ว่ะ เข้าใจกูใช่มั้ย"
อีกฝ่ายตบบ่าผมปุๆ พร้อมกับรอยยิม้ ทรงเสน่หเ์ หมือนอย่างเคย จะให้กู
เข้าใจอะไร เข้าใจว่าถึงแม้จะแอบชอบเพือ่ นสนิทแค่ไหนแต่กไ็ ม่มวี นั ได้ลงเอย
อยูว่ นั ยังค�ำ่ น่ะเหรอ เจ็บสัด แต่ทำ� อะไรไม่ได้นอกจากพยักหน้าเข้าใจทัง้ ...น�ำ้ ตา
ไอ้คา่ ยเป็นคนไม่หวงของ แต่มสี งิ่ หนึง่ ทีม่ นั หวงมากๆ และใครก็แตะต้อง
ไม่ได้นอกจากสาวๆ ในสต็อกของมัน นั่นคือบิ๊กไบก์ KTM 1190 RC8 ลูกรัก
ที่ชื่อว่าชาร์ล
"สรุปวันนี้ไปดูหนังด้วยกันมั้ย"
"ไปดิ"
"เอารถใครไป"
"มึงก็ขับรถของมึง ส่วนกูจะเอาชาวีไป"
"ชาวีไหน"
"ชาร์ลเป็นชื่อเล่น ชาวีเป็นชื่อจริง"
"มึงตลกเหรอ"
"กูจริงจัง"
"ขอซ้อนท้ายชาวีมึงไปได้มั้ย"
"คงไม่ได้ว่ะ คันนี้ให้แค่สาวนั่งเท่านั้น เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อน"
เหมือนจะงงนิดหน่อยนะครับ แต่กูไม่เข้าใจมากๆ
ไอ้ค่ายเคยบอกกับผมว่า...การจะรักใครสักคน ถ้าเขาชอบเราจริงเขาก็
ต้องมาหาเรา นัน่ เลยเป็นเหตุผลทีม่ นั ไม่เคยจูโ่ จมเข้าหาเป้าหมายก่อน มีเพียง
อีกฝ่ายเท่านัน้ ทีต่ บเท้าเข้ามาหามันไม่ขาดสาย
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"มนุษย์เมียไลค์ว่ะ"
"ไลค์อะไร"
"รูปสาวที่กูคุย"
"นั่นไง แชตเด้งละ ตอบซะสิ"
Mint Supreeya พีค่ ะ นีใ่ ครอ่ะคะ ไลค์รปู พีเ่ ต็มไปหมดเลย แถมมีเพือ่ น
ร่วมกันกับพีด่ ว้ ย
Khunpol Krichpirom อ๋อ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะครับ
ปลิ้นปล้อนกะล่อนตอแหล นี่แหละนิสัยของมัน
และทีส่ ำ� คัญ...มันเป็นคนสลัดทุกอย่างในชีวติ ได้งา่ ยมากกกกก มากจน
ผมคิดว่าคนทัง้ มหา'ลัยคงไม่มใี ครเกิน
Rrrrr...!
"ครับ ก�ำลังไปเดีย๋ วนีแ้ หละครับ" เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของเพือ่ นรัก
ดังเข้ามาในโสตประสาท ท�ำให้ผมตืน่ จากภวังค์ทคี่ ดิ ย้อนกลับไปไกลโขกลับมา
ทีป่ จั จุบนั อีกครัง้
ใช่ ตอนนี้เราก�ำลังอยู่ตรงทางเดินเชื่อมตึก อีกสิบเมตรข้างหน้าเป็น
ลานจอดรถและผมกับไอ้ค่ายก็ต้องแยกย้ายกันไปคนละทาง
"แจมมีอะไร"
"..."
"มันใช่เหรอ อย่างี่เง่าดิ"
"..."
"อย่าชวนทะเลาะ เบือ่ " เอาแล้วไงพ่อมึงเอ๊ย หนังม้วนเดิม เล่นมาจนถึง
ฉากเดิมซ�้ำๆ ไม่ไปไหน ผมว่าผมเคยดูฉากนี้มามากกว่าสิบรอบแล้วนะ ซึ่ง
ทุกครัง้ ไอ้คา่ ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนัน่ คือ…
"ท้าเลิกอีกแล้วเหรอ เอองัน้ ไปเลยครับ พีไ่ ม่วา่ " จากนัน้ มันก็วางสายไป
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คงเป็นผมทีต่ อ้ งเดินเข้าไปตบบ่าปลอบใจเหมือนอย่างเคย
"มึง...โอเคป่ะวะ"
"ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่" มันพูดด้วยสีหน้าเศร้าสลด ไม่เป็นไรนะมึง กูยังอยู่
ตรงนีไ้ ม่ไปไหน ถ้ามึงไม่มใี ครก็ยงั มีกเู นีย่ แหละทีค่ อยปลอบใจ กู...รัก...มึง
ติ๊ง!
เสียงไลน์เด้ง อย่านะมึง อย่าหยิบมือถือขึ้นมานะไอ้เพื่อนเหี้ย อย่า!
"น้องมิลค์บัญชีฯ ว่ะ" กูว่าตอนนี้หน้าของตัวเองคงเจื่อนกว่าไอ้ค่าย
เป็นร้อยเท่า ขณะที่มือยังคาบ่าอีกฝ่ายอยู่เลย
"แล้ว...แล้วท�ำไมวะ"
"ส่องอยู่"
"แต่มึงเพิ่งเลิกกับแจม อย่าบอกนะว่า..."
"กูไม่ได้คบซ้อนเว้ย ยังไม่ทันจีบน้องเขาเลย แต่ตอนนี้โสดคิดว่าจีบ
ได้แล้ว"
"...!"
"กูไปก่อนนะ ขอตัวไปสร้างสัมพันธ์กับความรักครั้งใหม่แป๊บ เจอกัน
พรุ่งนี้เช้า ฝากซื้อมาม่าคัพรสต้มย�ำกุ้งให้กูด้วย โคตรรักมึงเลยว่ะ"
"เดี๋ยวไอ้ค่าย ไอ้เหี้ย!" สุดท้ายก็เหลือตัวคนเดียวเหมือนเดิม
ผมจ�ำไม่ได้แล้วว่าตัวเองต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนีเ้ ป็นครัง้ ทีเ่ ท่าไหร่
ตลอดระยะเวลาสามปีทผี่ มชอบมันไม่เคยมีวนั ไหนเลยทีม่ นั จะหันกลับมามอง
อาจเป็นเพราะผมไม่กล้าบอกความในใจให้อกี ฝ่ายรูด้ ว้ ยล่ะมัง้ เรือ่ งมันเลยจบลง
ตรงทีผ่ มเสียใจอยูฝ่ า่ ยเดียว
พรุ่งนี้มันก็จะมีคนใหม่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของมันเหมือนอย่างเคย
พรุ่งนี้จะมีเพียงผมที่เดินเข้าไปหามันพร้อมกับของกินที่มันชอบ แต่มันไม่เคย
รับรู้ว่าคนให้รู้สึกยังไง
พรุ่งนี้ความลับยังคงเป็นเพียงความลับ ถ้าไม่อยากเสียมันไปผมก็คง
ท�ำได้แค่ปิดปากเงียบและแอบรักข้างเดียวอย่างที่เคยท�ำมาตลอด เศร้าว่ะ
แต่ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากเดินคอตกกลับไปที่รถ
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และทุกครัง้ อีกเช่นกันทีเ่ วลารูส้ กึ หดหู่ ผมจะกลับมาทีห่ อ้ งเพือ่ เปิดเพลง
ในแล็ปท็อปเครือ่ งเก่าของตัวเอง แล้วเดินตรงดิง่ ไปยังห้องน�ำ้ ทันที
ปล่อยให้เพลงเศร้าค่อยๆ ดังเข้าไปในหู ผมร้องไห้ ไม่ได้ฟมู ฟายแต่กย็ งั
เสียใจ มือข้างหนึง่ ดันผนังเอาไว้ ส่วนอีกข้างหมุนวาล์วเปิดน�ำ้ เพือ่ ให้ความเย็น
ช่วยคลายความเศร้า
เอ็มวีมา!
"ไอ้สัด น�้ำไม่ไหล"
หมดมูด้ ละไอ้เวร ต้องรีบวิง่ ออกไปรีพตี เพลงเก่าก่อนหันไปหยิบขวดน�ำ้
ในตู้เย็นออกมา น�้ำไม่ไหลก็แกะจากขวดน�้ำดื่มเนี่ยแหละ สาดลงมา เอาให้
ใจพังกันไปเลย
ซ่า!!!
ไอ้ค่าย มึงควรรู้ไว้ว่ามึงท�ำให้กูสูญเสียน�้ำดื่มไปแล้วเท่าไหร่ เปลือง
บรรลัยเลยว่ะ...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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