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"มึงอยู่ไหนเนี่ย" 

เช้าวันศุกร์ท่ีจะใกล้วันวาเลนไทน์ ผมกดโทรออกหาเพ่ือนสนิทท่ีชื่อ  

'ไอ้อ๊อฟ' ตอนที่ผมเข้ามาในโรงเรียนและยังไม่เห็นเงาของมัน 

"อืม..." เสียงยานคางแบบนี้แปลว่ายังไม่ตื่นใช่มั้ยเนี่ย

"สัด มึงอยู่ไหน" ผมถามต่อไป 

"บ้าน"

"มึงไม่มาโรงเรียนเหรอวะ" ผมมองนาฬิกา ตอนนี้เป็นเวลา 07.30 น. ถ้า

ไอ้อ๊อฟยังอยู่บ้าน แสดงว่าวันนี้มันสายเหี้ยๆ แล้วครับพี่น้อง ผมรู้ดีเลยทีเดียว

เพราะบ้านผมอยู่ห่างจากบ้านมันไม่เท่าไหร่

"ไม่ไปอ่ะ"

"เป็นอะไร"

"กู..."

"ไม่สบายเหรอ"

"ไม่ใช่"

"แล้วเป็นเหี้ยอะไร"

"กูขี้เกียจไป วันนี้วันที่ 12 ใช่ป่ะ แล้ววันอาทิตย์แม่งก็เป็นวันที่ 14..."

ผมรู้ดีว่าไอ้เชี่ยอ๊อฟหมายถึงอะไร วันที่ 14 ที่จะถึงน้ีคือวันวาเลนไทน์ 
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7ของขวัญจากความลับ

มนัเป็นวันอาทติย์ แน่นอนว่าโรงเรยีนไม่ได้เปิดท�าการแต่อย่างใด นักเรยีนส่วนใหญ่ 

เวลาจะให้ของขวัญวาเลนไทน์ก็ให้กันวันศุกร์แบบนี้นี่แหละ

ผมรูด้อียู่แก่ใจ เพราะกล่องของขวัญท่ีผมเตรยีมมาอยู่ในกระเป๋านกัเรยีน 

ของผมมันก็สั่นไปมาตามแรงท่ีผมเดิน เป็นการตอกย�้าว่าผมรู้ดีเก่ียวกับงาน

เทศกาลนี้ขนาดไหน

"แล้วยังไง..."

"กูขี้เกียจไปขนของขวัญกลับบ้าน"

เหอะ หนุ่มฮอตอย่างมนัทุกปีแม่งก็จะมอีารมณ์แบบน้ี อารมณ์ทีไ่ม่อยาก

อยู่โรงเรยีนตอนใกล้วันวาเลนไทน์เพราะขีเ้กียจรบัของขวัญ จรงิอยู่ว่าทีไ่อ้อ๊อฟ

พูดน้ันออกจะน่าหม่ันไส้ แต่ก็เป็นอย่างท่ีมันพูดน่ันแหละครับ สาวๆ จากท่ัว

ทุกสารทิศหอบของขวัญมาให้มันในวันแบบน้ีท้ังเล็กท้ังใหญ่ จนหลายครั้งท่ี

มันต้องโทรรบกวนคนท่ีบ้านให้มาช่วยขนกลับไป มันจึงไม่อยากให้เกิดเรื่อง

ท�านองนี้อีก

ยิ่งเป็นปีสุดท้ายที่จะได้เรียนอยู่ที่นี่ด้วยแล้ว...มันยิ่งต้องหลบแฟนคลับ

ตั้งแต่ ม.1 ยัน ม.6 ของมันอีก

ถือซะว่าผมเข้าใจ...

"ตกลงไม่มาใช่ป่ะ"

"อืม"

"งั้นแค่นี้นะ"

"เดี๋ยวๆ" ไอ้อ๊อฟพูด "มึงเรียนคนเดียวไหวใช่มั้ยวะ ไม่มีใครนั่งข้างๆ อ่ะ"

"ไอ้สัด มึงไม่มาเดี๋ยวคนอื่นแม่งก็เดินมานั่งข้างกูอยู่ดีนั่นแหละ"

"...อืม"

"กูวางละ"

ผมกดวางสายพร้อมกับถอนหายใจยาว...

แม้จะเข้าใจ แต่ก็ผิดหวังฉิบหาย...

ของขวัญทีส่ัน่อยู่ในกระเป๋ากูเนีย่...กูเอามาให้มงึนะอ๊อฟ...ไอ้หนุ่มฮอตเอ๊ย
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Y Do You Love Me? 38 ของขวัญจากความลับ

วาเลนไทน์ปีสุดท้ายที่จะได้อยู่กับมันในชีวิตมัธยมของผม

มันช่างเป็นวันที่น่าห่อเหี่ยวหัวใจเหลือเกิน

ทั้งโรงเรียนเต็มไปด้วยสีแดงและสีชมพู มีทั้งดอกกุหลาบ ท้ังตุ๊กตาหมี 

และก็ช็อกโกแลต จริงๆ แล้วมันควรจะเป็นวันท่ีผมยินดีปรีดาและมีความสุข 

แต่ไม่เลยครบั...ผมควรจะได้ให้ของขวญักับคนท่ีผมชอบส ิถ้าผมได้ให้ ผมอาจ

จะรู้สึกมีความสุขกับวันนี้มากขึ้นก็ได้ เพราะอะไรน่ะเหรอ...อย่างน้อยผมก็จะ

ได้แชร์ความรักที่อยู่ในความลับของผมมานานถึงหกปีไง

อ๊อฟคือคนท่ีผมแอบชอบตั้งแต่ ม.1 มันเป็นอดีตเพ่ือนห้องข้างๆ ตอน 

ม.ต้น พอ ม.ปลาย ถึงได้มาอยู่ห้องเดียวกัน มันกับผมเริ่มสนิทกันตั้งแต่ ม.4 

จนตอนน้ีพวกเราอยู่ ม.6 แล้ว แน่นอนว่าผมรักษาความลับไว้เป็นอย่างดี  

ใช้ชวิีตอยู่ด้วยการเป็นเพ่ือนไอ้อ๊อฟอย่างแนบเนยีน และในท่ีสดุผมก็ตดัสนิใจ

ว่าวันนี้จะบอกความรู้สึกที่ผมมีให้มันได้รับรู้...

เพราะอีกไม่นานก็ถึงวันปัจฉิมนิเทศชั้น ม.6 แล้วครับ

ผมคงจะไม่ได้เจอมนัอกีนานเลย...แม้ว่าบ้านเราจะอยู่ในละแวกเดียวกัน 

ผมต้องไปเรียนต่อเมืองนอก ในขณะที่มันเพิ่งสอบติดจุฬาฯ ไป...เรื่องนี้

มนัยังไม่รูค้รบั มนัคดิให้ผมว่ายงัไงซะผมก็ต้องเลอืกแอดมชิชัน่เข้าจฬุาฯ ตาม

มันอยู่แล้ว แต่จริงๆ แล้วกลับไม่ใช่อย่างนั้น...

เพราะงั้นผมถึงมีความกล้ามากขึ้นที่จะบอก เมื่อเราสองคนเติบโตขึ้นก็

อาจจะได้เจอกับใครใหม่ๆ หากผมหมดความรู้สึกกับมันไปแล้ว อย่างน้อยผม

ก็จะได้ไม่คิดย้อนหลังกลับมาด้วยความเสียดายว่าท�าไมวันน้ีถึงไม่ได้บอกรัก

มันไปนะ

แต่มนัเสอืกไม่ยอมมาโรงเรยีนวันนีด้้วยส.ิ..ความกวนตนีมนัอยู่ตรงน้ีแหละ

"เย็นน้ีไปไหนวะป้ัน" ไอ้อ้วนเพ่ือนร่วมห้องถาม ตอนน้ีเป็นเวลาเลกิเรยีน

แล้วครับ

"กลับบ้านว่ะ" ผมตอบสั้นๆ 

"นึกว่าจะไปฉลองกับสาวที่ไหน"

"ไม่ฉลองหรอก รีบกลับดีกว่า มองไปทางไหนก็เอียน เห็นแต่คนรักกัน" 
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ผมแกลง้บ่น ไออ้้วนหวัเราะก่อนทีจ่ะเดนิน�าหน้าผมออกไปทางประตหูลงัห้อง

"เออมึง..." ไอ้อ้วนเอ่ย "มึงจะท�ายังไงกับของขวัญของไอ้อ๊อฟวะ จะทิ้ง

ไว้ที่นี่น่ะเหรอ"

ไอ้อ้วนกับผมมองดูของขวัญที่กองพะเนินเทินทึกอยู่บนโต๊ะของไอ้อ๊อฟ 

สงสารคนที่ชอบมันจริงๆ เลย (สงสารตัวเองด้วย) คนฮอตอย่างมันควรจะมา

ในวันนี้แท้ๆ กลับเลือกที่จะอยู่แต่ในบ้าน 

ผมมองของขวัญพวกน้ันอย่างครุ่นคิดว่าจะเอายังไง สาวๆ (และก็มี

หนุ่มๆ เป็นบางส่วน) บางคนที่เข้ามาในห้องและไม่เจอไอ้อ๊อฟก็ฝากฝังเอาไว้

กับผมว่าฝากให้อ๊อฟหน่อย แล้วถ้าผมทิ้งไว้แบบนั้นมันจะโอเคเหรอ 

บางชิ้นเป็นช็อกโกแลตอย่างดีด้วย ทิ้งไว้ข้ามวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้มัน

ยังไงๆ อยู่นะ

"มึงกลับยังไงวะวันนี้" ไอ้อ้วนค่อยๆ ถามผม

"รถไฟฟ้า..."

"..."

"แต่โทรเรียกให้แม่มารับก็ได้"

กว่าแม่จะมาถึงหน้าโรงเรยีนผมก็ผ่านไปเกือบหน่ึงชัว่โมง ผมกับไอ้อ้วน 

(ที่ใจดีอยู่เป็นเพ่ือนรอผม) พากันขนของขวัญไอ้อ๊อฟใส่หลังรถแม่อย่างยาก

ล�าบาก ตอนแรกท่ีแม่เหน็ก็ตกใจเป็นอย่างมาก นึกว่าลกูแม่อย่างผมคอืหนุ่มป็อป 

ที่มีแฟนคลับมหาศาลในโรงเรียน

"ของอ๊อฟมัน..." ผมบอกแม่

แทนที่แม่จะท�าหน้าผิดหวัง กลับท�าหน้าเฉยชาซะงั้น "รู ้อยู่แล้วล่ะ  

ลูกแม่จะมาป็อปสู้น้องอ๊อฟได้ยังไงล่ะ จริงมั้ย"

"นั่นสินะแม่"

"แล้วนี่ต้องขนไปให้อ๊อฟเหรอ เจ้าตัวไปไหนซะแล้วล่ะ"

ผมมองหน้าไอ้อ้วนอย่างขอความเห็นก่อนท่ีจะตอบ "มนัไม่สบายน่ะครบั"

"งั้นเหรอ" 
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"..."

"เป็นเพื่อนที่ดีจังเลยนะเรา ขนของขวัญวันวาเลนไทน์ที่เพื่อนได้กลับไป

ให้เพื่อนด้วย"

"บางคนเขาฝากผมเอาไปให้อ๊อฟน่ะครับ" 

"อืม งั้นก็รีบๆ ขึ้นรถมาเถอะ แค่นี้รถก็ติดจะแย่อยู่แล้ว" แม่ไปเปิดประตู

ฝั่งคนขับ ไอ้อ้วนบอกลาผมเพราะมีนัดต่อ ส่วนผมท�าหน้าท่ีเป็นคนปิดฝา 

กระโปรงหลังรถซึ่งมีของขวัญมากมายที่เป็นของไอ้อ๊อฟทั้งหมด

ก่อนปิด...ผมมองของขวัญที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองอย่างชั่งใจ 

เอาวะ...เป็นไงเป็นกัน ให้มันอ่านจดหมายเอาน่าจะดีกว่าให้มันรู้จาก

ปากของผมเอง

ผมหลับตาปี๋ หยิบของขวัญของตัวเองท่ีมีขนาดเล็กเท่าก�าปั้นใส่ลงไป

รวมกับของคนอื่น ก่อนจะปิดฝากระโปรงหลังรถแล้วรีบไปนั่งข้างแม่เพื่อที่จะ

กลับบ้าน

"รายงานตัววันที่เท่าไหร่นะปั้น"

"รายงานตัวอะไรแม่"

"ทุนที่จะไปออสเตรเลียไง"

ผมถอนหายใจ "วันจันทร์นี้..."

"ลูกอยากไปแน่ใช่มั้ย แน่ใจแล้วเหรอว่าอยากเดินเส้นทางนั้นน่ะ"

ผมมองออกไปนอกหน้าต่าง อยากจะสารภาพจากใจว่าส่วนหน่ึงท่ีผม

อยากไปต่างประเทศก็เพราะไอ้อ๊อฟ หกปีที่ผมชอบมันนั้นเปลี่ยนความรู้สึก 

จากความประทบัใจในวัยแรกรุน่เป็นความรกัเมือ่ได้ชดิใกล้ และปรมิาณความรกั 

ก็มากพอท่ีจะท�าให้ผมไม่สามารถท�าใจอยู่ใกล้ๆ มันตามเดิมและมองดูการ

เปลี่ยนแปลงของมันเรื่องที่มันคบใครต่อใครได้อีกต่อไป 

ผมอาจจะทนเห็นมันเปลี่ยนแฟนมานาน...เจ็บจนชินและชา...แต่ทว่า

ความเจ็บนั้นใช่ว่าผมอยากที่จะเจออีก

พูดง่ายๆ ก็คือหนีรักไปเรียนนั่นแหละครับ 
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11ของขวัญจากความลับ

"แน่ใจ...มั้งแม่" ผมพูด

"แม่ไม่ได้ว่าอะไรนะ ลูกเป็นคนเรียนเก่ง จะเลือกทางไหนแม่ก็รู้ว่าลูก

ต้องท�าได้ดีแน่ๆ" แม่พูดไปเรื่อยก่อนที่จะหันมามองหน้าผม "บอกอ๊อฟหรือยัง

ล่ะ ได้ข่าวว่าจะเข้าจุฬาฯ ด้วยกัน" 

แม่กับไอ้อ๊อฟสนิทกันเพราะมนัชอบมาเล่นท่ีบ้านผม...ผมส่ายหน้าเบาๆ

"ตายแล้ว นี่อ๊อฟยังไม่รู้เหรอ"

"ครับ"

"รีบบอกเลยนะ เดี๋ยวจะมีปัญหากัน"

"ไม่มีหรอกแม่..."

"..."

"...หลังจากวันนี้ไป อ๊อฟอาจจะรู้สึกดีก็ได้ที่ผมห่างมันออกไป"

"ท�าไมล่ะ"

ผมถอนหายใจอกีครัง้...ไม่ตอบอะไรแม่ แม่ได้แต่ส่ายหน้าเบาๆ ส่งให้ผม

หลังจากที่มันได้อ่านการ์ดของผมที่รวมอยู่ในกองของขวัญมหาศาล 

ของมัน...มันก็คงจะเป็นอย่างท่ีผมพูดนั่นแหละ มีอย่างท่ีไหนเพ่ือนซี้มาชอบ

ตัวเอง คนแมนล้านเปอร์เซ็นต์อย่างมันคงไม่พอใจหรอกครับ

อีกอย่าง...ผมรู้ว่ามันมีคนท่ีชอบอยู่แล้ว...เป็นสาวจากต่างโรงเรียน 

คนหนึ่งท่ีสวยมากจนมันต้องบากหน้าเข้าไปขอไลน์เขา และตอนน้ีก็ก�าลัง 

คุยกันอยู่ด้วย...

คงไม่มีใครชอบให้เพื่อนมาชอบหรอกครับ...

"ถึงแล้ว...โทรเรียกอ๊อฟออกมาสิลูก" 

พอถึงหน้าบ้านไอ้อ๊อฟ ผมก็ออกมาจากรถแล้วโทรเรียกให้มันออกมา

หน้าบ้าน ผมเห็นสภาพมนัแล้วอยากจะเอาดอกไม้มาฟาดหน้ามนัมาก เพราะ

แม่งแต่งตัวหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียว 

ให้กูเหนื่อยขนของขวัญมาให้ แต่มึงแต่งหล่อเตรียมออกไปเดตเนี่ยนะ 

แม่งเอ๊ย...หัวใจของกู...เจ็บแปลบไปหมด 

"เชี่ยปั้น" 
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Y Do You Love Me? 312 ของขวัญจากความลับ

"เอาของขวัญมาให้"

"หา?"

ผมเปิดฝากระโปรงรถ ไอ้อ๊อฟท�าตาโตใส่ปริมาณของขวัญมากมาย

มหาศาลท่ีถูกยัดแน่นเตม็หลงัรถจนแทบไม่เหลอืท่ีว่าง หน่ึงในน้ันมขีองขวัญของ

ผมด้วย...แต่ผมไม่ปล่อยให้มนัรูห้รอกครบั ให้แม่งไปเปิดด้วยตัวของมนัเองดีกว่า

"มึงซื้อให้กูหมดนี่เลยเหรอ"

"บ้านมึงสิ" ผมตอบ "เร็วๆ เลย ขนเข้าไปในบ้าน"

"โห อุตส่าห์เป็นธุระให้...พ่อพระฉิบหาย"

"กูกลัวช็อกโกแลตละลาย สงสารคนให้ว่ะ" 

"จิตใจดีงามนะมึงน่ะ" 

"เพราะกูรู้ไงว่าคนให้รู้สึกยังไง มึงรับมาตลอด มึงไม่รู้หรอกใช่มั้ย"

"แล้วจะแซะเพ่ือออออออ" ไอ้อ๊อฟร้องโวยวาย "ท่ีกูไม่ไปก็เพราะเคยม ี

ผู้หญิงตบกันแย่งกูในวันนี้ มึงเป็นเพื่อนกู มึงก็น่าจะรู้ดีนี่" 

จริงของมัน...ท�าไมผมลืมไปนะ...ผู้หญิงเคยตบกันแย่งไอ้อ๊อฟในวัน

วาเลนไทน์ ข่าวแม่งก็ออกจะใหญ่นีห่ว่า การท่ีมนัท�าให้พวกผูห้ญงิโดนภาคทณัฑ์

แบบนัน้ท�าให้มนัไม่กล้าทีจ่ะไปโรงเรยีนในวัน (ท่ีใกล้) วาเลนไทน์อกีเลย...

ลืมไปเสียสนิท...

"เอาเถอะ รบัๆ ไป คนสวยๆ เอาของมาให้มงึเยอะเลย" ผมพูดพลางค่อยๆ 

ช่วยมนัหยิบของทลีะนิดๆ ส่วนแม่ของผมน่ะเหรอ น่ังเติมแป้งอยู่ข้างในรถครบั 

"ใครบ้าง จูนมามั้ย"

"มา"

"น้องอีฟ"

"มา"

"ไตเติ้ล"

"มา...มั้งนะ"

"น้องออม" 

"คนนี้ไม่เห็น"

Page Y do you Love Me 3.indd   12 5/29/2560 BE   13:58



13ของขวัญจากความลับ

"อืม แค่นี้ก็ถือว่าการันตีความฮอตของกูละ"

หมั่นไส้แม่ง...ผมหยิบไปเบะปากไป มันบอกให้ผมขนขึ้นไปบนห้อง 

ของมันเลย เพราะถ้าพ่อแม่มันเห็นเดี๋ยวจะหาว่าท�าบ้านรกอีก วันนี้อ๊อฟอยู่

บ้านกับแม่บ้านของมันครับ พ่อกับแม่ยังไม่กลับจากที่ท�างาน 

ตอนท่ีอ๊อฟลงไปขนรอบสอง ผมอยู่ในห้องของมันมองดูของขวัญของ 

ตัวเองที่ไม่แตกต่างอะไรจากของขวัญส่วนใหญ่ของคนอื่น แต่บางคนน่ีท้ังดู

แพงและก็ดูสวยกว่าของผมตั้งเยอะ ผมมองอย่างชั่งใจ น่ีเป็นโอกาสสุดท้าย

แล้วทีผ่มจะเก็บของขวญัของผมกลบัคืนและปิดเรือ่งความรูส้กึทีผ่มมต่ีอมนัไว้

เป็นความลบัต่อ แต่ทว่า...ถ้าไม่บอกมนัวันนี ้ ผมอาจจะไม่มโีอกาสบอกอกีเลย 

ก็ได้

หลายคนอาจจะมองว่าวันแห่งความรักเป็นวันแห่งการอวดแฟน วันที่

คนโสดเจ็บนักเจ็บหนาเรื่องไร้คู่ แต่ส�าหรับผมนั้นมันถือเป็นฤกษ์งามยามดีใน

การบอกความรู้สึกของตัวเองว่ะ

ถ้าไม่ใช่วันนี.้..ผมก็คงไม่กล้าบอกความรูสึ้กของตัวเองแน่ๆ จรงิๆ นะครบั

เอาก็เอาวะ...ผมหันหลังกลับไปทิ้งของขวัญของตัวเองไว้ข้างหลัง แต่

ตอนที่ผมหันมาก็มีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มาบังหน้าผมเอาไว้ซะก่อน 

ผมตกใจแทบล้มหงายหลัง ไอ้อ๊อฟหัวเราะพลางเดินเข้ามาในห้องของ

มันแล้วปิดประตู 

"อ้าว แม่กูล่ะ"

"กูบอกว่ามงึจะอยู่เล่นกบักูก่อนแล้วค่อยกลบับ้านน่ะ" มนัวางตุก๊ตาหมี

ลงในกองรวมกับของขวัญชิ้นอื่นๆ

"เล่นเหี้ยอะไร มึงก�าลังจะออกไปเดตไม่ใช่หรือไง"

"อีกตั้งนาน..."

"กับใครวะ"

"ไอ้นี่ มึงก็น่าจะรู้ๆ อยู่ กูจีบใครอยู่ล่ะ" 

คนทีม่นับากหน้าไปขอไลน์...ช่ือผ้าไหม ดาวโรงเรยีนแสนสวยท่ีเพ่ือนผม 

ชอบกดไลค์และก็กดฟอลโลว์กันในเฟซบุ๊ก
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"แล้วจะให้กูอยู่เพื่ออะไร ให้กูไปนอนเถอะ" 

หมับ...ไอ้อ๊อฟคว้าคอเสื้อนักเรียนของผมเอาไว้ก่อนที่ผมจะเดินออกไป

ได้ทัน 

"กูขอแม่มึงแล้ว มึงต้องอยู่"

"แต่มึงไม่ได้ขอกู"

"แต่แม่มึงอนุญาตแล้วไง"

"สัด" บังคับกันชัดๆ ผมสะบัดมือมันออกแล้วน่ังลงตรงมุมห้องท่ีผม 

ชอบนั่ง

มันจะเล่นอะไรกับผม...อยากรู้นัก...

"มีอะไร..."

"กูมีเรื่องปรึกษา"

"เรื่อง?"

"ผ้าไหม"

ถ้าผมดื่มน�้าอยู่ก็คงจะส�าลักไปแล้ว ผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆ พยายาม

ท�าให้เหมอืนทกุครัง้เวลาทีม่นัพูดเรือ่งผูห้ญิง น่ันก็คือ...ท�าความรูส้กึของตวัเอง

ให้เหมือนเป็นเพื่อนมัน

ทั้งๆ ที่ผมน่ะชอบมันฉิบหาย ชอบมันแทบบ้า...

"มีอะไรล่ะ"

"กูว่าเค้าเยอะว่ะ"

"ยังไง" ผมขมวดคิ้ว

"ก็เยอะอ่ะ" ไอ้อ๊อฟกวาดบรรดาของขวัญไปไว้อีกทางเพ่ือท่ีมันจะได้ม ี

ทีว่่างนัง่บนเตยีง ผมเห็นของขวัญของตวัเองกลิง้ไปไกล ไม่รูก้ลิง้ไปถึงไหนแล้ว 

นั่นท�าให้ผมเจ็บอยู่ลึกๆ

มึงหาของขวัญกูให้เจอตอนมึงเริ่มแกะของขวัญนะ ไม่งั้นกูโกรธ...

"เขาเอาแต่ใจ ไม่ยอมปล่อยให้กูไปหาที่โรงเรียนตอนเลิกเรียนเลย แต่

เขามาหากูแทน ทั้งๆ ที่กูเป็นคนขอไลน์เขาอ่ะ มึงงงมั้ย"

"ไม่เห็นน่างงเลย ก็เขาชอบมึงไง"
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"แต่กูเริ่มคิด...เรื่องที่กูอาจจะไม่ได้ชอบเขาว่ะ" 

หัวใจของผมที่ห่อเหี่ยวดูเหมือนจะมีน�้ามาเติมให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

"จ�าได้มั้ย หลายครั้งที่กูเลิกกับแฟนคนแล้วคนเล่า เพราะกูคิดว่ากูแม่ง

ไม่เคยชอบใครแบบท่ีชอบจรงิๆ สกัที ส่วนใหญ่ทีกู่คบก็เพราะเขาสวย และเขา

ก็ดัง..."

มึงน่ีมันเพลย์บอยขนานแท้ ผมท�าหน้าเฉยๆ ขณะรับฟัง เรื่องราว 

เก่ียวกับตวัไอ้อ๊อฟเหล่านีม้หีรอืท่ีคนอย่างผมจะไม่รู ้มนัเป็นเด็กผูช้ายท่ีท้ังเด่น

และก็ดงัในโรงเรยีน คนท่ีเข้ามาหามนัส่วนใหญ่ก็มแีต่สวยหยาดฟ้ามาดนิและ

เป็นเนต็ไอดอล พอคบกับคนเหล่าน้ันทีไร...มนัไปได้ไม่สวยทุกที เพราะลงท้าย

ด้วยการที่ว่าอ๊อฟไม่ได้ชอบผู้หญิงพวกนั้นจากใจของมัน 

ผ้าไหมคนนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้น

"หลังจากนี้กูคงต้องพอแล้วมั้งเรื่องนี้..." ไอ้อ๊อฟเปรย ก่อนจะหยิบ

ช็อกโกแลตในกองของขวัญขึ้นมากินเล่น "กูคงต้องรอใครสักคนท่ีกูชอบเขา

จริงๆ และเขาก็ชอบกูว่ะ"

ช่วยเก็บกูไว้ไปพิจารณาได้มั้ยเพื่อน T_T แม่งจี๊ดมาก จี๊ดจริงๆ นะครับ 

การที่มันพูดอะไรท�านองนี้แสดงว่ามันมองข้ามผม มองไม่เห็นหัวผมเลย

ปลายทางของผมกับไอ้อ๊อฟ ผมมองเห็นน�้าตาและความผิดหวังของ 

ตัวเอง...

แม้จะท�าใจกับเรือ่งน้ีมานานมากแล้ว แต่เอาเข้าจรงิๆ ก็เจบ็อยู่ดนีัน่แหละ 

"กินมั้ย" จู่ๆ ไอ้อ๊อฟก็นั่งลงข้างหน้าผมแล้วยื่นช็อกโกแลตเข้ามาป้อน

ผมกลืนน�้าลาย ก่อนจะงับช็อกโกแลตชิ้นน้ันแล้วเค้ียวเบาๆ ไอ้อ๊อฟ 

ทิ้งตัวนั่งลงข้างๆ ผม พร้อมกับเอามือโอบรอบคอของผมไว้

เกลียดมันก็ตรงนี้...

เชี่ยอ๊อฟชอบสกินชิป

ความรู้สึกของผมเปลี่ยนจากความประทับใจกลายเป็นความรักความ

ลุ่มหลงก็เพราะมันชอบสกินชิปกับผมนี่แหละ! เกลียดฉิบหาย!

ผมเอามือมันออกไป แต่แล้วมันก็เอามือมาโอบรอบคอผมอีกอยู่ดี  

Page Y do you Love Me 3.indd   15 5/29/2560 BE   13:58



Y Do You Love Me? 316 ของขวัญจากความลับ

สัดเอ๊ย 

"อะไรวะเนี่ย ไปไกลๆ กูร้อน"

"วันนี้มึงได้ของขวัญป่ะ"

ผมส่ายหน้า...

"จรงิด"ิ ไอ้อ๊อฟท่ีอยู่ใกล้ผมท�าสหีน้าไม่อยากจะเชือ่ ผมเบีย่งหน้าหนีมนั

เพราะไม่อยากใกล้กันมากกว่านี้ "เหลือเชื่อว่ะปั้น หน้าอย่างมึงเนี่ยนะ"

"หน้าอย่างกูท�าไม..."

"มึงก็...หน้าตาดีอ่ะ" มันพูด "น่าจะได้ของขวัญบ้างนะ"

อยากจะดีใจที่มันชม แต่ก็อยากจะลบตรรกะน้ีออกไปจากหัวมัน "คน

หน้าตาดีใช่ว่าจะมีคนชอบนะเว้ย"

"เหรอวะ..." ไอ้อ๊อฟเคี้ยวช็อกโกแลต ก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบกล่อง 

ของขวัญที่วางอยู่บนโต๊ะส่งมาให้ผม "งั้นกูให้มึงแล้วกัน"

ผมอ้าปากค้าง "อะไร"

"ของขวัญไง"

ไอ้อ๊อฟไม่กล้าสบตาผม ผมเอาแต่มองหน้ามันด้วยความตะลึงงัน จน

ในที่สุดมันก็พูดว่า...

"มงึจะตกใจอะไรนักหนา ก็เป็นของขวญัท่ีผูห้ญิงเขาเอามาให้กูนัน่แหละ 

กูใช้ไม่หมดหรอก แบ่งๆ มึงไปใช้บ้าง"

"ฟวยเอ๊ย" ผมโยนของขวัญท่ีมนัให้ใส่หน้าแม่ง "เห็นกูน่าสมเพชขนาดน้ัน 

เลยเหรอ แล้วนี่ผู้หญิงเขาให้มึงนะ ท�าไมมึงต้องเอาไปให้คนอื่นด้วย สัด"

"ใจเย็น...ใจเย็น" ไอ้อ๊อฟยัดกล่องของขวัญกล่องน้ันลงในกระเป๋าของผม... 

"เอาไปเหอะ สักชิ้นก็ยังดีนะ"

"โกรธมงึละ ไปไกลๆ ส้นตนีเลย" ผมท�าท่าจะลกุหน ีมนัเอามอืมาจบัแขน

ผมเอาไว้

"อย่าเพ่ิงไป" ไอ้อ๊อฟหยิบเอกสารอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าของผม 

ผมรีบยื่นมือไปคว้าไว้แต่ก็ไม่ทัน เอกสารทุนเรียนต่อออสเตรเลียของผม

"นี่อะไรวะ" ไอ้อ๊อฟมองด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย "มึงจะไปเรียนต่อที่
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ออสเตรเลียเหรอ"

"อืม"

"ท�าไมไม่บอกกู" ไอ้อ๊อฟร้อง "แล้วจุฬาฯ ล่ะ ไม่มาเรียนกับกูหรือไง"

ผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะพูด "กูจะไปต่อนอกว่ะอ๊อฟ"

"ท�าไม"

"เพราะกูจะไปไง"

"กูไม่ให้ไป"

"เชี่ยอ๊อฟ"

"เก่งๆ อย่างมึงยื่นแอดฯ ก็ติดจุฬาฯ อยู่แล้ว ไม่ต้องไปนอกหรอก"

"กูต้องไปเพื่อน"

"กูไม่ให้มึงไป" ไอ้อ๊อฟจับไหล่ผมแรงมากจนผมปวดไปหมด "มึงต้อง

เรียนที่เดียวกันกับกูเท่านั้น"

"อย่าเอาแต่ใจตัวเองดิวะ"

"มึงลืมสัญญาที่เราสองคนเคยให้กันไว้แล้วเหรอวะ"

"สัญญาที่มึงพูดเองเออเองอ่ะนะ"

"ว่าไงนะ..."

"กูยังไม่ได้ตอบตกลงด้วยซ�้า มึงเอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียว คิดอยู่ฝ่ายเดียว

ว่ากูควรท�าอะไรหรือเรียนที่ไหน มึงไม่ถามกูเลยว่ากูต้องการอะไร"

ไอ้อ๊อฟดอูึง้มากเมือ่เหน็ผมพูดอย่างจรงิจงั มนัปล่อยผมแล้วก็เอาแต่น่ัง

ท�าหน้าช็อกอยู่แบบนั้น

"ให้กูไปเถอะ..."

"..."

"กูอยู่ข้างมึงแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วว่ะ"

มันยากนะกว่าจะพูดออกไปแบบน้ันได้ อ๊อฟมองมาท่ีผมด้วยสายตา

ตัดพ้อต่อว่า

"เพราะกูเป็นเพื่อนที่แย่มากเลยใช่มั้ย มึงถึงไม่อยากอยู่กับกูแล้ว"

"ไม่ใช่อย่างนั้น"
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กูอยากจะลืมมึงต่างหาก...

อยากจะลืมว่ากูรักมึง...

"กูเข้าใจแล้วปั้น" ไอ้อ๊อฟลุกขึ้นยืน "ไว้ค่อยคุยกันนะ" 

มนัเดนิออกไปข้างนอกพร้อมกับปิดประตเูสยีงดัง ผมรูอ้ยู่แล้วว่ามนัต้อง

โกรธและงอนผม แต่ว่าคร้ังนี้ผมไม่สามารถง้อมันได้อีกต่อไปแล้ว ผมจ�าเป็น

ต้องใจแข็ง เพื่อที่จะให้มันได้รู้ว่าผมเอาจริง

และก็ให้ตัวของผมท�าใจได้ไวมากยิ่งขึ้น...

วันที่สิบสองของผมกับมัน...คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว

ของขวัญของผมคงถูกลืมไว้ที่มุมห้อง 

ไอ้อ๊อฟก็คงจะโกรธผมที่ผมไม่ได้เรียนที่เดียวกันอย่างที่มันปรารถนา

ความรูส้กึของผม...ก็คงจะถูกเก็บเอาไว้ตรงมมุห้องเหมอืนของขวญัของผม 

นั่นแหละ

13 กุมภาพันธ์ 2016

"ปั้น เพื่อนมาหาแน่ะ" เสียงแม่ร้องเรียกผม ผมขยับตัวไปมาในเช้าวันที่

สบิสามด้วยอาการงวัเงยี เมือ่คืนกว่าจะได้นอนก็ตสีี ่มวัแต่คดิมากเรือ่งไอ้อ๊อฟ

นี่แหละ

ปัง!

ผมยังไม่ทันถามด้วยซ�้าว่าใครมา ไอ้ตัวปัญหาที่ท�าให้ผมนอนไม่หลับก็

เดินเข้ามาในห้องของผมซะแล้ว นอกจากจะเปิดประตูเสียงดังแล้ว มันยัง 

ปิดประตเูสยีงดงัอกีต่างหาก ไอ้อ๊อฟท�าหน้าบึง้ตงึขณะทิง้ตวัลงน่ังข้างๆ ตรงที่

ผมนอนอยู่อย่างถือวิสาสะ

"เห้ียอะไรเน่ีย" ผมง่วงเกินกว่าทีจ่ะอยากรูว่้ามนัมาท�าไม นีเ่พ่ิงจะเจด็โมงเช้า 

เองไงครับ แล้วผมก็นอนตีสี่ ตอนนี้ง่วงมากๆ เลย ผมเอาผ้าห่มมาปิดหน้า แต่

มันดึงออก "มีอะไรวะ..."

"ไปเที่ยวกัน"

"เที่ยวเหี้ยไร ไม่ไป" ผมปฏิเสธแล้วแย่งผ้าห่มจากมันมาห่มบนตัว
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ไอ้อ๊อฟแม่งดือ้และก็เอาแต่ใจ มนัทิง้ตวันอนทบัผม แต่เป็นนอนแนวขวาง 

นะครับ ไม่ใช่นอนแนวเดียวกันกับผม 

"ลุกขึ้นเลย ไอ้ตัวแสบ"

นอกจากมันจะนอนอย่างน้ันแล้วยังกลิ้งไปกลิ้งมาบนตัวผมเพ่ือที่จะ

แกล้งอีกด้วย

"เชี่ย ซี่โครงกูจะหัก มึงแม่งหนัก!"

ไอ้อ๊อฟชะงักแล้วก็ลุกขึ้นนั่งตามเดิม...

จากสภาพการณ์แล้วมันคงยังไม่ได้แตะต้องของขวัญของผมแน่ๆ...

เพราะมนัท�าตวัปกตมิากถงึมากทีสุ่ดด้วยการบงัคบัและขูเ่ขญ็ให้ได้มาซึ่งสิง่ที่

มันปรารถนานั่นก็คือ...ไปเที่ยว

"จะไปไหนล่ะ" ผมลุกขึ้นบ้างพลางถาม

"มึงเลือก" มันตอบสั้นๆ ผมมองดูสภาพมันตั้งแต่หัวจรดเท้า ดูก็รู้ว่าต้อง

สยามหรือไม่ก็ห้างที่ไหนสักแห่งแน่ๆ 

"ขออาบน�า้ก่อนละกัน" ผมพูดอย่างมนึๆ ตาของผมก็เหมอืนจะหลบัแหล่

มิหลับแหล่ หัวของผมเอียงไปมาเหมือนคนงัวเงียอย่างรุนแรง

"มึงจะอาบน�้าทั้งๆ ที่มึงนั่งหลับเนี่ยนะ" ไอ้อ๊อฟหัวเราะเบาๆ 

"อือออ" ผมเอียงหัวไปซบไหล่ของมันและหลับตานิ่งๆ โบราณเขากล่าว

ไว้ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนง่วง (คนเมาไม่ใช่เหรอ) เพราะง้ันตอนทีผ่มยังไม่ได้ 

อยู่ห่างจากมัน ผมก็จะขอตักตวงจากมันหน่อยก็แล้วกัน 

ไหล่แม่งกล้ามแข็งโป๊กตามประสาคนเล่นกีฬาเป็นประจ�า...ฟินฉิบ

ฟินจนลืมง่วง

"ให้กูเป็นหมอนให้เลยมั้ย" ไอ้อ๊อฟขัดฟินของผมด้วยการจับหัวผมให้

กลับมาตั้งตรงดังเดิม "ไปอาบน�้า"

"แม่งงงงง"

ผมโวยวายเสียงยานคาง ก่อนที่จะลุกไปอาบน�้าตามค�าพูดของมัน 

ผมไม่รู้ว่าไอ้อ๊อฟเดินไปที่กระเป๋านักเรียนของผม มองดูของขวัญที่มัน

ให้ผมแล้วก็บ่นเบาๆ กับตัวเองว่า
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"ยังไม่เปิดดูอีกเหรอ"

ท�าไมแทงหวยไม่เคยถูกแบบนี้วะ...

ไอ้เชี่ยอ๊อฟพามาสยามจริงๆ ด้วย ผมกะแล้วเชียว ที่มันแต่งตัวจัดหนัก

จัดเต็มมาขนาดนี้เพราะมันจะมาสยามเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องห่วง 

นะครับ พวกเรามาในเวลาที่ห้างเปิดแน่นอน เพราะกว่าผมจะอาบน�้า แต่งตัว

และกินข้าวเช้าก็ปาเข้าไปเกือบสองชัว่โมง แหะๆ มนัจดัเตม็ผมก็ต้องจดัเตม็ดิ 

ไม่อยากยอมแพ้แม่ง...

แอบดีใจเหมือนกันครับท่ีมันชวนมาเท่ียว ทั้งๆ ที่เมื่อคืนเหมือนผมกับ

มันจะทะเลาะกันเลย ไอ้อ๊อฟท�าเหมือนเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะงั้นผมก็

เลยสบายใจไปเปลาะหนึ่ง 

"มึงอยากท�าอะไร" มันเอียงคอมาถาม 

"ช็อปปิ้งมั้ง"

"สัด เปลืองตังค์"

"แล้วจะมาท�าซากอะไรที่สยามถ้าไม่ช็อปปิ้ง"

"แดกสิวะ" ไอ้อ๊อฟเอ่ย

ก็จริงของมัน...แต่ผมเพิ่งกินมา ยังไม่หิวอะไรเลย 

"เออ ช็อปก็ช็อป ตามใจมึง" 

แปลกแฮะ นานๆ ทีเชี่ยอ๊อฟจะตามใจผม ผมพามันเดินดูร้านเสื้อผ้า

ตั้งแต่ฝั่งสยามสแควร์ก่อนจะไปฝั่งพารากอน บอกเลยว่าเด็ก ม.6 ที่มีที่เรียน

แล้วอย่างผมมีเงินถุงเงินถังในการช็อปเพราะเพิ่งได้รางวัลจากญาติๆ มาเรื่อง

สอบติดก็หลายบาทอยู่ มันช่างแฮปปี้...

"อันนี้เหมาะกับกูมั้ย" ผมหันไปถามไอ้อ๊อฟที่ลองหมวกอยู่ 

เชี่ย หล่อฉิบหาย 

เฮ้ย ผมต้องไม่ชมมัน แม้แต่ชมในใจก็ตาม 

สิ่งท่ีอยู่ในมือผมคือผ้าพันคอสีเทาสลับด�าลวดลายแนวสตรีตที่โดนใจ

ผมมาก
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"เมืองไทยร้อน มึงไม่ต้องซื้อผ้าพันคอหรอก"

"กูนึกไปถึงตอนกูไปเรียนที่โน่นน่ะ" 

ไอ้อ๊อฟชะงัก ชั่วครู่หนึ่งที่ผมเห็นมันท�าตาเศร้าก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็น 

กระตือรือร้น

"ซื้อดิ ก็เท่ดี เหมาะกับมึง"

ท�าไมผมต้องรู้สึกผิดด้วยฟะ...ผมค่อยๆ วางผ้าพันคอเก็บไว้ตามเดิม 

ก่อนท่ีจะมาเป็นฝ่ายรอไอ้อ๊อฟเลอืกหมวกแทน รูส้กึแย่ชะมดัเมือ่ผมเหน็ความเศร้า 

ของมันที่มีต้นเหตุมาจากผม 

แต่ถ้าผมไม่หนีมันไป...ใจผมก็จะแย่เอาเหมือนกันนะครับ...

ก็ขอเวลาเซฟตวัเองหน่อยได้มัย้ล่ะเพ่ือน ถ้ากูไม่เป็นไรแล้ว กูจะกลบัมา

หามึงในแบบที่เป็นเพื่อนได้อย่างบริสุทธิ์ใจ...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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