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บทน�ำ
รุ่นพี่หุ่นถังน�้ำคนนั้น
"ยินดีด้วยนะคะพี่ๆ ยินดีด้วยค่า"
ปากก็พูดประโยคเฟกๆ ออกไป ส่วนมือก็หยิบขนมง่อยๆ ส่งให้ เอ้า!
เดินขยับแถวกันเข้ามาเร็วๆ หน่อยสิ
ฝืนยิ้มจนเมื่อยปากจะแย่แล้ว
ฉันแอบหันหลังไปกลอกตากับตัวเองอย่างเซ็งๆ ขณะหยิบขนมในตะกร้า
แจกให้กับพวกรุ่นพี่ ม.หก ซึ่งจะส�ำเร็จการศึกษาในวันนี้
ฉันกับเพื่อนๆ ทุกคนอยู่ในงานพิธีปัจฉิมนิเทศของโรงเรียน ซึ่งตอนนี้
พิธกี ใ็ กล้จบแล้วล่ะ เราอยูใ่ นช่วงทีจ่ ะให้ตวั แทนน้องๆ ทัง้ มัธยมต้นและมัธยมปลาย
น�ำขนมหรือของทีร่ ะลึกทีแ่ ต่ละห้องจัดท�ำขึน้ มา น�ำมาแจกจ่ายให้กบั รุน่ พี่ ม.หก
ทุกคนเป็นการอ�ำลาครั้งสุดท้าย
และฉันก็คือหนึ่งในตัวแทนของห้อง ก็ช่วยไม่ได้น่ะนะ คนมันหน้าตาดี
ส่วนสูงก็โดดเด่น เรียนก็เก่งไม่เป็นรองใคร ก็ไม่แปลกถ้าคุณครูประจ�ำชั้นท่าน
จะเลือกฉันให้มาเป็นตัวแทนของห้อง
นอกจากคุณสมบัตฉิ นั จะโดดเด่น บทบาทในโรงเรียนฉันก็โดดเด่นไม่แพ้กนั
น้อยคนทีจ่ ะไม่รจู้ กั 'ตันหยง' คนนี้ ฉันมีเพือ่ นเยอะ รูจ้ กั ทัง้ รุน่ พี่ เพือ่ นรุน่ เดียวกัน
และรุ่นน้อง แม้แต่พวกคุณครูก็รู้จักและจ�ำชื่อฉันได้กันหลายท่าน กลุ่มเพื่อน
ทีฉ่ นั อยูก่ เ็ ป็นกลุม่ ทีค่ อ่ นข้างใหญ่ เวลาพวกเรานัง่ รวมกลุม่ กันเวลาพักกลางวัน
ก็จะดูเหมือนเป็นแก๊งมาเฟียของโรงเรียนทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครอยากเข้าใกล้ ให้อารมณ์
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พวกกลุ่มเด็กผู้หญิงกลุ่มใหญ่ที่ชอบดักตบรังแกพวกเพื่อนเนิร์ดตามห้องน�้ำ
หรือหน้าโรงเรียนอะไรท�ำนองนั้นแหละ แต่พวกเราไม่เคยไปตามรังควานหรือ
รังแกใครหรอกนะ แต่อย่าลองมาแหย็มละกัน
"พวกพี่เดินกันมาเร็วๆ หน่อยสิคะ" ฉันพูดเหวี่ยงๆ ใส่พวกกลุ่มพี่ ม.หก
ทีเ่ ดินเข้าแถวรับขนมจากพวกฉันกันช้าเหลือเกิน จะมาแหงนหน้ามองตึกมอง
ระเบียงโรงเรียนอะไรกันตอนนี้ อยูม่ าตัง้ หกปีไม่มอง มามองเอาวันสุดท้ายเนีย่ นะ
และเพราะว่าลุคในโรงเรียนฉันดูคลู แบบนีแ้ หละ มันเลยท�ำให้ฉนั ทะนง
ว่าตัวเองโดดเด่นและไม่ต้องแคร์ใคร มันเลยน�ำพาให้นิสัยฉันเริ่มเสีย ฉันเป็น
พวกเด็กปากไม่ดแี ถมมีนสิ ยั ขีเ้ หวีย่ ง ฉันไม่พดู ถนอมน�ำ้ ใจใคร ฉันชอบนินทาเพือ่ น
บางทีเราก็มีเรื่องกันระหว่างกลุ่มเพื่อนก็เพราะไอ้นิสัยท�ำนองนี้เนี่ยแหละ
"เตสินี ยิ้มหน่อยสิ หน้าเหวี่ยงเชียว"
ฉันรีบหลังตรงหน้ายิ้มทันทีเมื่อจู่ๆ คุณครูผู้คุมพิธีก็เดินเข้ามาทักฉัน
เสียงดังจากด้านหลัง โอ๊ย ท�ำไมไม่พูดเบาๆ วะ อายคนอื่นเขา
แต่พอฉันเห็นแผ่นหลังครูคนนั้นเดินผ่านไปแล้ว ฉันก็ถอนหายใจและ
กลับไปท�ำหน้าบูดบึง้ เหมือนเดิม ฉันหยิบขนมจากในตะกร้าทีค่ ล้องอยูก่ บั แขน
และส่งให้พี่ ม.หก อย่างขอไปที เมื่อไหร่จะหมดเนี่ย
นิ้วมือฉันต้องสัมผัสกับมือของรุ่นพี่ ม.หก มือแล้วมือเล่า ตอนแรกๆ
ฉันก็มองหน้าพวกพีๆ่ เขาระหว่างส่งขนมให้หรอกนะ แต่พอความรูส้ กึ เบือ่ และ
เมื่อยขาเริ่มเข้ามา ฉันก็เริ่มก้มหน้ามองพื้นแทน แต่แล้วก็มีมือกลมๆ ป้อมๆ
มือหนึ่งที่ท�ำให้ฉันสะดุดตาเข้า
มือผิวสีขาวอมชมพูกลมๆ ก�ำลังรับขนมจากมือของฉัน มีคนผิวดีขนาดนี้
อยู่ในโรงเรียนเราด้วยเหรอ
ฉันตัดสินใจเงยหน้าขึ้นไปมอง แล้วก็เจอเข้ากับ
...ถังน�้ำใบยักษ์
เอ้ย ไม่ใช่สิ เธอเป็นรุ่นพี่ ม.หก คนหนึ่งนี่แหละ แต่ฉันไม่ค่อยคุ้นหน้า
เลยแฮะ ว่าแต่ทำ� ไมอ้วนจัง อ้วนจนตอนทีฉ่ นั เงยหน้าขึน้ มามองเธอ ภาพถังน�ำ้
ตันๆ กลมๆ ในทีวีมันก็ผุดขึ้นมาซ้อนกับร่างของรุ่นพี่คนนี้ ท�ำไมพี่ปล่อยตัวเอง
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ให้อ้วนขนาดนี้คะ
"..."
"..."
และไม่รู้ว่าเป็นเพราะจังหวะเวลามันเป็นใจ หรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่
จู่ๆ ฉันกับรุ่นพี่คนนี้ก็ได้มีเวลาเกือบเสี้ยวนาทีที่ได้สบตากัน ด้วยนิสัยเสียที่มี
ในตอนนี้ท�ำให้ฉันเผลอส่งสายตาค้อนไม่เป็นมิตรใส่รุ่นพี่ออกไป รู้จักกันก็
ไม่มีสิทธิ์อะไรมามองหน้าฉันนานๆ แบบนี้
แบกร่างอ้วนๆ ของพี่ไปไกลๆ หนูเลยไป
"เสร็จซักที กูเพิ่งมาสังเกตว่าเด็ก ม.หก โรงเรียนเราเยอะเหมือนกันนะ"
ทับทิม เป็นเพือ่ นสนิททีส่ ดุ ของฉันและเป็นหนึง่ ในตัวแทนแจกขนมของ
ห้องเช่นกัน เธอบ่นพึมพ�ำออกมาขณะเราเดินแถวกลับเข้าไปนัง่ ร่วมพิธตี อ่ ทีใ่ ต้
อาคารเรียน
"กูง่วงจะตายห่าอยู่แล้ว พิธีแบบนี้ท�ำไมแม่งไม่ให้แค่เด็ก ม.หก กับครู
ร่วมพิธีกันไปวะ ให้เด็ก ม.อื่น ที่ไม่เกี่ยวมานั่งท�ำไม" ฉันบ่นเหมือนป้าแก่ๆ
ออกมาและเอนตัวไปข้างหน้าเพือ่ เอาหัวพิงสัปหงกกับแผ่นหลังของเพือ่ นทีน่ งั่
อยู่ข้างหน้าโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะยินยอมหรือเปล่า
"แล้วตกลงมึงเลือกได้รึยังวะว่ามึงจะเข้าสายอะไร"
"อ้อ"
ค�ำถามของทับทิมท�ำให้ฉันต้องเงยหัวกลับขึ้นมานั่งหลังตรงอีกครั้ง
จากที่ตอนแรกสมองฉันมันว่างเปล่ามีแต่ความง่วงและความเบื่อหน่าย พอ
ทับทิมถามมาแบบนี้ ฉันก็เริ่มกลับมาเครียดกับการตัดสินใจที่ก�ำลังจะมาถึง
อีกครั้ง
ตอนนี้ฉันเรียนอยู่ ม.สาม และไม่เกินอาทิตย์หน้าหรือภายในเดือนนี้
คุณครูประจ�ำชัน้ ของทุกห้องจะเริม่ หว่านใบเลือกสายหรือเรียกแบบทางการว่า
'ใบเลือกแผนการเรียน' มาให้เด็กทุกคนในชั้น ม.สาม ได้เลือก การเลือก
แผนการเรียนให้ถูกนั้น พวกเราเด็กมัธยมต้นทุกคนจะต้องคิดต่อยอดไปถึง
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อนาคตว่าเมื่อเราจบชั้นมัธยมปลายไปแล้วเราจะเข้าเรียนในคณะอะไร ใน
มหาวิทยาลัยไหน ใช้เกรดวิชาอะไรบ้างในการสอบเข้าคณะนั้นๆ
"กูคงเลือกศิลป์-ค�ำนวณแหละมั้ง เผื่อๆ ไว้ก่อน ดูเป็นสายกลางๆ
ตอนนี้กูยังทะเลาะกับแม่กับยายไม่เคลียร์เลย"
"อ๋อ ที่มึงอยากเข้าถาปัด แต่แม่มึงอยากให้เรียนอักษรอ่ะเหรอ"
"เออดิ มึงก็รู้ว่ากูอยากเรียนออกแบบจะตาย"
แล้วฉันก็ยกมือขึ้นมากุมขมับอย่างปวดหัว อย่างหนึ่งที่ฉันไม่ชอบ
เกีย่ วกับตัวเองเลยก็คอื ฉันเป็นคนค่อนข้างยอมคนในครอบครัวมากกว่าเพือ่ น
ในโรงเรียน ไม่รู้ท�ำไมต้องยอม อาจเป็นเพราะสภาพครอบครัวฉันไม่ได้อบอุ่น
มากนัก และแม่กับยายฉันก็ต้องอดทนฟันฝ่าเรื่องไม่ดีมาตั้งมากมายขณะที่
เลี้ยงดูฉัน ฉันก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาเห็นแม่กับยายมีสีหน้าโกรธหรือ
เสียใจกับอะไรบางอย่าง สงสัยฉันจะได้ไปเป็นสาวอักษรจริงๆ ซะแล้วล่ะ
"แดกข้าวกันมึง!"
"นี่ พูดให้เพราะๆ หน่อยสิ!"
"ขอโทษค่า"
แล้วทับทิมก็ต้องเอ่ยปากขอโทษด้วยน�้ำเสียงหงอยๆ หลังจากเผลอ
ตะโกนเรียกคนอืน่ ๆ ในกลุม่ ด้วยค�ำศัพท์สมัยพ่อขุนรามค�ำแหงดังไปหน่อยจน
โดนคุณครูดุเข้าจนได้
"โดนดุเลยห่า วันนี้มันวันอะไร"
"ก็สมควร มึงเสียงดังขนาดนัน้ เดีย๋ วกูขอเข้าห้องน�ำ้ หน่อยละกัน พวกมึง
ไปรอที่โต๊ะอาหารก่อนเลย"
"โอเค"
"เดี๋ยวกูรอเป็นเพื่อนมึงละกัน แล้วเดี๋ยวลงไปด้วยกัน"
เพื่อนๆ คนอื่นเดินจับกลุ่มกันลงไปที่โรงอาหารแล้ว ฉันปล่อยให้ทับทิม
ยืนรอที่หน้าห้องน�้ำตามล�ำพัง ส่วนตัวเองก็เดินเข้าไปท�ำธุระส่วนตัวด้านใน
หลั ง จากท� ำ ธุ ร ะเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ฉั น ก็ เ ดิ น ออกมาล้ า งหน้ า ล้ า งตาที่
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อ่างล้างหน้าพร้อมกับส่องกระจกดูรอยสิวอย่างไม่ชอบใจ
"จะขึ้นอะไรหลายเม็ดวะ"
ฉันพึมพ�ำบ่นกับตัวเอง และในขณะนั้น ประตูห้องน�้ำอีกห้องก็เปิด
ออก ร่างอวบอ้วนของรุ่นพี่คนที่สบตากับฉันในพิธีเดินออกมาจากห้องน�้ำ
ห้องนั้น เราสองคนมองหน้ากันนิดหน่อย
ฉันแอบส่งสายตาสงสัยออกไปเมื่อรุ่นพี่คนนั้นมองฉันไม่วางตาเลย
ว่าแต่เธออ้วนจริงๆ นะเนี่ย อ้วนแบบกลมดิ๊กเลย ฉันก้มลงไปมองที่ขาของ
รุ่นพี่คนนั้นเพื่อกะขนาด ขาฉันสองข้างรวมกันยังไม่เท่าขาข้างนึงของพี่คนนี้
เลย กระโปรงที่เธอใส่อยู่ก็ใหญ่เทอะทะซะจนฉันอดจินตนาการไม่ได้ว่าถ้าฉัน
เอามาสวมบ้างมันคงหล่นไปกองอยู่ที่พื้นแน่ๆ
กินช้างเข้าไปทั้งตัวเลยรึเปล่าน่ะ
แล้วฉันก็เลิกสนใจเธอ ก้มหน้าลงไปล้างมือก่อนจะปิดก๊อกให้เรียบร้อย
และเดินออกไปจากห้องน�้ำ
"เดี๋ยวก่อนค่ะน้องหยง"
จู่ๆ รุ่นพี่คนนั้นก็ยื่นแขนกลมๆ ของเธอเข้ามาคว้าข้อมือฉันเอาไว้ ฉัน
เบิกตาอย่างตกใจ ไม่นึกว่าหล่อนจะมาจับตัวฉันด้วย แล้วเธอรู้ชื่อฉันได้ยังไง
ฉันหันหน้ากลับไปหาเธอ ก้มมองดูมอื สีขาวอมชมพูทกี่ ำ� ลังกุมข้อมือของ
ฉันอย่างไม่พอใจ
"มีอะไรคะ" ฉันถามออกไป
"พี่มีอะไรจะบอกหน่อย"
ฉันขมวดคิว้ แต่พอหันไปมองทางประตูหอ้ งน�ำ้ ก็เห็นว่าทับทิมหายไปไหน
ไม่รู้ ฉันเห็นว่าน่าจะพอมีเวลานิดหน่อย ก็เลยยอมหันร่างตัวเองกลับมาเผชิญหน้า
กับรุ่นพี่คนนี้
พี่เหมือนถังน�้ำจริงๆ นะ กลมดีจังเลย
"พี่ชอบหยง"
"หืม!"
ฉันตาโตเป็นไข่ห่านเลย และยกมือชี้มาที่ตัวเองเพื่อถามย�้ำ ส่วนคุณ
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รุ่นพี่ถังน�้ำที่ฉันยังไม่รู้จักแม้แต่ชื่อก็พยักหน้าย�้ำให้ฉันมั่นใจ
"พี่ชอบหยงมานานแล้ว แต่พ่ีไม่กล้าบอก วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พ่ีจะได้
เจอหยง พี่เลยอยากจะบอกความในใจให้หยงรู้ไว้"
"พีช่ อบหนู จริงดิ?" ฉันถามออกไปอีกรอบและเริม่ ยิม้ ออกมาอย่างอดไม่ได้
ไม่ได้ยิ้มเพราะดีใจ แต่ยิ้มเพราะตลก
รุ่นพี่ผู้หญิงหุ่นถังน�้ำแอบชอบฉันงั้นเหรอ
"ใช่ พี่ไม่ได้หวังจะคบหรือคุยต่ออะไรนะ แค่อยากให้น้องตันหยงรู้ไว้ว่า
พี่ชอบเธอมาก ชอบมากจริงๆ"
แล้วรุ่นพี่ร่างหญิงป้อมกลมก็ยิ้มละมุนส่งมาให้ฉัน
"ฮะ...ฮะๆๆๆ!"
ฉันระเบิดเสียงหัวเราะออกมาลั่นห้องน�้ำ
"พี่บอกชอบหนูได้ไม่ดูสารรูปตัวเองเลยอ้ะ" ฉันยกมือขึ้นมาชี้หน้ารุ่นพี่
หุ่นอ้วนขณะก�ำลังหัวเราะท้องแข็งไม่หยุด ส่วนคนที่ถูกฉันระเบิดเสียงฮาใส่
ก็ได้แต่ยืนตีสีหน้าไม่ถูกอยู่ที่เดิม
"เอาจริงนะพี่ ถ้าพี่ได้ไปลองลดหุ่นลงซักหน่อย เอาให้เหลือแค่อวบๆ
บางทีหนูอาจจะอยากคบพี่ขึ้นมาก็ได้นะ"
ฉันยกแขนขึ้นกอดอกในฐานะผู้ที่เหนือกว่า ส่วนรุ่นพี่หุ่นกลมก็เปลี่ยน
ไปก้มหน้าลงไม่ยอมสบตากับฉันอีก
"เฮ้อ" ฉันส่ายหัวด้วยความรูส้ กึ ทีย่ งั ตลกไม่หายเลย "ขาใหญ่แล้วยังไม่เจียม...
ขาใหญ่แล้วยังไม่เจียม"
ฉันพูดออกมาสองรอบเหมือนเป็นการบ่นเรื่อยๆ ไปในอากาศ มอง
กลับไปด้านประตูทางเข้าห้องน�้ำก็เห็นทับทิมที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้หายไปไหนมา
ก�ำลังยืนพิงกรอบประตูและมองมาที่เราสองคนอย่างสงสัยใคร่รู้
แต่ฉันยังไม่ทันพูดอะไรต่อจากนั้น รุ่นพี่ร่างกลมก็เคลื่อนไหวน�ำพาร่าง
อ้วนของเธอเดินออกไปจากห้องน�้ำทันที ด้วยขนาดหุ่นที่ใหญ่เทอะทะ ท�ำให้
ไหล่กลมๆ ของเธอชนกับร่างฉันเข้าจนเซไปพิงกับอ่างล้างมือ
"นี่!"
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ฉันตะโกนตามอย่างเอาเรื่อง แต่ก็ไม่ได้เดินตามออกไป ได้แต่มองร่าง
อ้วนๆ ร่างนัน้ เดินหายออกไปจากกรอบประตูทางเข้าห้องน�ำ้ โดยมีทบั ทิมทีย่ นื
ประจ�ำอยู่ตรงนั้นมองตามไปอย่างสงสัย
"เกิดอะไรขึ้นวะ"
หลังจากเหลือเพียงแค่เราสองคน ทับทิมก็เดินเข้ามาถามฉัน
"พี่คนนั้นเขาชอบกูว่ะ"
"หา!?"
"เออ มึงฟังไม่ผดิ หรอก เมือ่ กีเ้ ขาบอกชอบกู แต่กตู อบไปว่าพีแ่ ม่งขาใหญ่
แล้วยังไม่เจียมอีก ฮ่า!"
"ปากโคตรหมาเลยอีหยง" ทับทิมท�ำเป็นจะต�ำหนิฉันในทีแรก "แต่ขาพี่
เค้าก็ใหญ่จริงๆ นี่หว่า ฮ่า!"
"ฮ่าๆๆๆ!"
แล้วเราสองคนก็เดินกอดคอกันออกไปจากห้องน�ำ้ ด้วยจิตใจทีเ่ บิกบาน
ไม่รู้สึกถึงความผิดอะไร
"อะไรนะเพชร จริงเหรอ!"
เสียงโวยวายของทับทิมกับใครบางคนในสายโทรศัพท์ท�ำให้ฉันกับ
เพื่อนคนอื่นต้องหันมามอง วันนี้ฉันกับเพื่อนซี้ต้องท�ำเวรด้วยกันในตอนเย็น
หลังเลิกเรียน และพวกเราก�ำลังเก็บกระเป๋าเตรียมจะออกจากห้องเรียนกันอยู่
หลังจากท�ำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
"ไม่ๆๆ เพชร โธ่ น้องรักของพี่ น้องหล่อจะตาย"
ฉันข�ำออกมาเมื่อเห็นสีหน้าตลกๆ ของทับทิมขณะพยายามพูดเอาอก
เอาใจน้องชายของตัวเองอยู่
"ไอ้ทุเรศที่มันด่าแกชื่ออะไรเพชร พี่จะตามไปจิกหัวมันเอง!!"
แล้วทับทิมก็เริ่มส่งเสียงโวยวายมากขึ้นกว่าเดิม
"ไม่ๆ เพชร จะบ้าเหรอ ฆ่าตัวตายอะไรเล่า แค่คนคนเดียวพูดกับแกแย่ๆ
แกถึงกับจะท�ำร้ายตัวเองเลยเหรอ"
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"..."
"อะไรนะ!? ไอ้ไฝเม็ดเบ้อเริ่มบนหัวแกด้วยเหรอ ถ้าเพื่อนมันล้อกันเยอะ
นัก เดี๋ยวพี่พาไปคลินิกเอาออกให้ก็ได้ สงสารวุ้ย"
หลังจากนั้นซักพักทับทิมก็วางสายจากน้องไป เพื่อนของฉันเหวี่ยง
โทรศัพท์มือถือราคาแพงใส่โต๊ะเรียนอย่างอารมณ์เสีย
"มีอะไรวะมึง"
"น้องกูโดนเพื่อนในห้องเรียนล้อ แม่งร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลย แถมบ่นจะ
ฆ่าตัวตายด้วย" เพือ่ นสนิทของฉันตอบขณะหยิบเอาข้าวของในเก๊ะบางส่วนใส่
กระเป๋าสะพาย "แต่แม่งก็ตลกจริงๆ แหละว่ะ น้องกูมีไฝเม็ดเบ้อเริ่มขึ้นบน
กบาลมัน แล้วเด็กผู้ชายหัวมันก็เกรียนๆ อ่ะ น้องกูก็ตัวเตี้ย ไอ้พวกเพื่อน
คนอื่นมันก็ล้อเลียนน้องกู นี่กูก็เพิ่งมารู้วันนี้ว่ามันโดนล้อมานานแล้ว แต่มัน
ไม่กล้าบอกกูเพราะมันอาย"
ทับทิมอดไม่ได้ที่จะกระแทกหนังสือเรียนเล่มหนาลงกับโต๊ะอีกครั้งเพื่อ
ระบายอารมณ์
"อย่าให้กูรู้นะไอ้สัดว่าใครเป็นคนล้อน้องกู เดี๋ยวมึงโดนดีแน่"
"..." ท�ำไมรู้สึกเหมือนโดนหมายหัวซะเอง
"มีไฝบนหัวใหญ่ขนาดไหนน้องกูก็คนป่าววะ มีจิตใจ มีความรู้สึก
ไปล้อเลียนแบบนั้นไม่คิดว่าเค้าจะเสียใจมั่งรึไง"
นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่คนอย่างทับทิมพูดอะไรมีสาระและดูจริงจัง
เพื่อนสนิทของฉันมีสีหน้าที่ดูโกรธมาก
ท�ำไมจู่ๆ ก็รู้สึกผิด...
"เป็นอะไรมึง ท�ำตาลอยเชียว"
ทับทิมเห็นฉันเงียบก็เข้ามาเขย่าแขนเรียกสติ
"มึง รุ่นพี่อ้วนๆ ที่เค้ามาบอกชอบกับกูวันนี้ มึงรู้จักชื่อเค้าป้ะ"
"ไม่รู้อ่ะ ตอนเค้าบอกชอบมึง ท�ำไมมึงไม่ดูชื่อที่อกเค้าล่ะ"
"ก็ตอนนั้นกูไม่ทันคิด"
"ท�ำไม มึงจะท�ำอะไร"
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"กูอยาก...ขอโทษ" ฉันครางจุดประสงค์ของตัวเองออกมาเบาๆ แต่ทบั ทิม
ที่ได้ยินมันอย่างชัดเจนกลับท�ำหน้าตกใจ
"มึงอยากขอโทษ!? คนอย่างอีตันหยงเนี่ยนะอยากขอโทษคนอื่น โอ้ว
พระเจ้า!"
"เฮ้ยๆ มึงอย่าเพิ่งนอกเรื่อง มึงว่าพวกเด็ก ม.หก กลับกันไปหมดยัง"
"ก็กลับกันไปเยอะแล้วแหละ มีเหลืออยู่บ้างประปราย" ทับทิมพูดจบก็
บุย้ ปากไปทางหน้าต่างห้องเรียนฉันทีส่ ามารถมองเห็นพืน้ ทีส่ นามบาสด้านล่าง
ได้ และมันเป็นสถานทีท่ เ่ี ด็กนักเรียนเกือบทัง้ หมดมักจะเข้าไปนัง่ รอผูป้ กครอง
มารับกลับบ้านกัน ไม่ก็วิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนหลังเลิกเรียน ฉันเดินเข้าไปเกาะ
หน้าต่างดู กวาดสายตามองไปก็เห็นรุ่นพี่หุ่นอ้วนคนนั้นก�ำลังแบกกระเป๋า
นักเรียนหนังใบใหญ่เดินออกจากรั้วโรงเรียนไป
"เฮ้ย นั่นไง!"
ฉันร้องออกมาเสียงดัง และวิ่งตัวปลิวทิ้งกระเป๋านักเรียนกับทับทิมไว้
ข้างหลัง ฉันเดินสับขาลงบันไดอย่างไวลงไปที่ด้านล่างตึกเรียนเพื่อไปคว้าตัว
รุ่นพี่คนนั้นเอาไว้ให้ทัน
ไม่รู้ว่าจะกล้าขอโทษมั้ย...แต่ฉันรู้สึกว่าฉันพูดกับเธอแรงไป
อยากพูดอะไรซักอย่าง อยากบอกรุ่นพี่คนนั้นว่าฉันไม่ได้ตั้งใจล้อเลียน
เธอแบบนั้น
ฉันวิง่ ออกไปนอกโรงเรียนโดยทีไ่ ม่ได้ใส่รองเท้า มองซ้ายมองขวาดูรอบๆ
ก็พบว่ารุ่นพี่คนนั้นหายตัวไปแล้ว ในขณะที่ฝูงผู้คนมากมายต่างเดินตัดหน้า
ฉันไปมาอย่างพลุกพล่าน
มันท�ำให้โอกาสที่ฉันจะได้เจอรุ่นพี่คนนั้นริบหรี่ลงไป
"อีหยง ออกมาตัวเปล่าลืมกูเลยนะ!" เสียงของทับทิมเดินตามมาจาก
ด้านหลัง พร้อมกับกระแทกรองเท้านักเรียนของฉันลงกับพื้น ฉันใส่รองเท้า
นักเรียนโดยไม่ได้มองหน้าทับทิม ตายังคงมองตรงไปข้างหน้า เพื่อที่บางทีฉัน
อาจจะหาร่างอ้วนกลมร่างนั้นเจอ
"หาไม่เจอหรอกมึง นี่มันสี่โมงครึ่งแล้วนะ คนส่วนใหญ่ก็กลับไปหมด
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แล้ว"

"งั้นเหรอ..." ฉันหันมารับกระเป๋านักเรียนจากทับทิมและอดมองตรง
ออกไปด้านหน้าอีกครั้งไม่ได้
"พีเ่ ค้าไม่เป็นไรหรอกน่ามึง นีก่ ว็ นั อ�ำลาแล้ว เอาเป็นว่ามึงกับเค้าก็ให้จบ
กันแค่นี้แหละ แยกย้ายๆ"
"..."
"ไปแดกไอติมทอดกับกูดีกว่า โคตรหิวของหวานเลย"
ทับทิมไม่รอให้ฉนั ได้พดู อะไรต่อ มันจัดการลากตัวฉันไปทีต่ ลาดในซอย
ถัดไปจากโรงเรียนของเรา ที่นั่นมีร้านของกิน ร้านอาหารตามสั่ง และรถเข็น
ผลไม้ที่พวกนักเรียนจากละแวกใกล้ๆ มักจะมาเยือนฝากท้องกันในช่วงหลัง
เลิกเรียน ทับทิมพาฉันมานั่งกินไอศกรีมทอด แต่ลงท้ายฉันก็กินไม่ลงและนั่ง
มองไปที่ทางเดินซึ่งทอดยาวออกไปยังถนนใหญ่ด้านนอกแทน
ปกติฉันจะไม่แคร์กับค�ำพูดที่ตัวเองพูดออกไปแล้ว ใครจะคิดยังไงฉันก็
ไม่สน แต่จากเรือ่ งราวของน้องเพชร ท�ำให้ฉนั อดกลับมาคิดมากกับสิง่ ทีต่ วั เอง
ท�ำลงไปไม่ได้
ฉันมองไปที่ถนนเล็กๆ ที่อยู่ตรงหน้าร้านไอศกรีมทอด นักเรียนและ
ผู้ปกครอง รวมถึงพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเลิกงานต่างออกมาเดินจอแจกัน
ขวักไขว่เต็มไปหมด ฉันยังคงมีความหวังเล็กๆ ว่าจะเห็นร่างอ้วนกลมของรุน่ พี่
คนนัน้ ปรากฏขึน้ ตรงหน้า แต่จนเราทานของหวานกันเสร็จแล้ว ฉันก็ยงั ไม่เห็น
ใครที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับรุ่นพี่คนนั้นผ่านมาเลย
"อีหยง กูกลับบ้านล่ะนะ" ทับทิมพูดกับฉันหลังจากเราจ่ายค่าไอศกรีม
เรียบร้อยแล้ว แต่ฉันไม่ได้สนใจเพื่อนรักเลย ฉันยังคงสอดส่ายสายตามองไป
รอบๆ ตัวอย่างไม่สบายใจ
"ยังหาพี่เค้าอยู่อีกเหรอวะ"
"อือ"
"หยุดหาละกลับบ้านเหอะ พรุ่งนี้วิชาอรรณพมีสอบเก็บคะแนนนะ"
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"เออ กลับก็กลับ"
ก็หวังว่าพี่จะไม่เป็นไรกับค�ำพูดของฉันจริงๆ นะ
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Chapter 1
เจ็ดปีต่อมา
หนาวจัง...
ท�ำไมแอร์ในออฟฟิศที่นี่ถึงเย็นขนาดนี้เนี่ย ถ้าฉันได้เข้าท�ำงานที่นี่จริงๆ
สงสัยต้องพกแจ็กเก็ตมาทิ้งไว้ซักหน่อยแล้วล่ะ
หลังจากสอดส่องสายตาส�ำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบของออฟฟิศ
แห่งนี้เรียบร้อย ฉันก็เหลียวหน้ากลับมามองไปที่ประตูกระจกใสดีไซน์เก๋
ตรงหน้าซึ่งตอนนี้ถูกรุมตอมไปด้วยเหล่าพนักงานหน้าใหม่ที่ก�ำลังรอคอย
เอกสารของตัวเองซึ่งต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากบุคคลด้านในเสียก่อน
"เตสินี คนไหนคะ"
"อยู่นี่ค่ะ"
ฉันยกมือขึน้ บอกให้คนทีข่ านชือ่ ของฉันรู้ แล้วเอกสารเซ็นรับรองการเข้า
ท�ำงานก็กลับมาอยูใ่ นมือของฉันอีกครัง้ ฉันมองลงไปทีแ่ ผ่นกระดาษก็พบว่ามี
ลายเซ็นของใครซักคนถูกเซ็นเพิ่มลงมา แต่พอมองเลยลงไปอีกพบว่ามันก็ยัง
มีช่องว่างส�ำหรับให้ลงลายเซ็นอีกช่องหนึ่งที่ยังว่างเปล่าอยู่
ยังไม่จบสินะเนี่ย...ฉันยังต้องไปพบใครอีกล่ะ
"เอาล่ะค่ะทุกคน ฟังทางนี้นะคะ"
พี่เก๋ ซึ่งฉันก็เพิ่งรู้จักเธอเมื่อราวๆ หนึ่งชั่วโมงก่อนนี้เองและน่าจะเป็น
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พี่เลี้ยงคอยดูแลเหล่าพนักงานใหม่ทุกคนในวันนี้ปรบมือเรียกความสนใจขึ้น
ฉันกับเพือ่ นๆ น้องใหม่คนอืน่ ๆ ของออฟฟิศจึงพร้อมใจกันหันไปให้ความสนใจ
กับเธอแทนกระดาษใบส�ำคัญที่อยู่ในมือ
"เดีย๋ วล�ำดับต่อไป พวกเราทุกคนจะต้องเข้าไปพบพีแ่ สนทีละคน พีแ่ สน
บ.ก. บริหารของเราจะเป็นด่านสุดท้ายที่อยากจะขอพบแล้วก็พูดคุยกับน้องๆ
ทุกคนก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายกันไปท�ำงานในแผนกของตัวเอง เข้าใจ
นะคะ" พี่เก๋พูดจบก็ยักคิ้วท�ำรอยยิ้มให้กรุ้มกริ่มมีเลศนัย ฉันคิดว่าเธอคง
ต้องการให้เราออกอาการขนหัวลุกกับการต้องเข้าไปพบพี่แสนคนนั้นแน่ๆ
แน่นอนว่าพวกเราเด็กใหม่ต่างพากันออกอาการหวั่นเกรงและหันมา
สบตายิ้มแห้งๆ ใส่กันยกใหญ่เพื่อหาก�ำลังใจให้กับตัวเอง
พี่แสนคนนั้นจะน่ากลัวขนาดไหนกันเชียว
ฉันยกกระดาษขึ้นมาดูชื่อของผู้หญิงคนนี้เต็มๆ อีกครั้ง โดยดูจาก
ใต้วงเล็บที่เว้นว่างไว้ส�ำหรับให้เซ็นลายเซ็น ชื่อเต็มๆ ว่า 'แสนเดือน' สินะ
ชื่อเพราะดีจัง ดูไทยจ๋าเชียว ต�ำแหน่งของเธอก็คือเป็น บ.ก. นิตยสาร
All Style แห่งนี้ แสดงว่าเธอก็เป็นบอสใหญ่ของที่นี่เลยน่ะสิ ความจริงฉันเคย
ศึกษาดูประวัติบุคลากรของที่นี่มาผ่านๆ แล้วนะ แต่เพราะฉันไม่ได้ตั้งใจจะ
เข้ามาท�ำงานที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ฉะนั้นต่อให้พยายามนั่งจ�ำชื่อคนโน้นคนนี้
ให้ตายยังไง ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ยอมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมองฉันแบบฝัง
แน่นซักที
พอฉันเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็พบว่าพวกพนักงานใหม่ทุกคนต่างพากัน
จับจองที่นั่งรอการเข้าไปพบคุณบอสพี่แสนกันหมดแล้ว ฉันได้แต่ท�ำหน้า
เหลอหลาแล้วมองดูว่ามีเก้าอี้ตรงไหนว่างอยู่มั่ง
"เอ้าน้องเตสินี เอ่อ...น้องมีชื่อเล่นมะ ที่นี่เขาเรียกชื่อเล่นกันน่ะ"
"ชื่อตันหยงค่ะ"
"โอเค น้องตันหยง พี่จะบอกว่าต�ำแหน่งของน้องตันหยงน่ะ ค่อนข้าง
ที่จะต้องท�ำงานใกล้ชิดกับพี่แสนพอสมควร แบบว่าอาจจะต้องเข้าไปคุย
ปรึกษางานด้วยบ่อยๆ น่ะ เพราะงัน้ พีแ่ สนก็เลยรีเควสต์มาว่าอยากให้ตำ� แหน่ง
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ของน้องหยงได้เข้าไปคุยเป็นคนสุดท้าย เผื่อว่าจะได้ใช้เวลาคุยรายละเอียด
เกี่ยวกับการท�ำงานได้อย่างเต็มที่หน่อยน่ะจ้ะ"
"ไม่มีปัญหาค่ะ"
ต้องเรียกว่าฉันไม่มีสิทธิ์มีปัญหามากกว่าสิ
"เพราะงั้นพี่ก็เลยอยากถามน้องตันหยงดูว่าน้องอยากให้พี่พาทัวร์ดู
รอบๆ ออฟฟิศก่อนเพื่อนมั้ย จะได้ฆ่าเวลาไปพลางๆ"
"ถ้าพี่พาหนูทัวร์ออฟฟิศแล้ว...คุณพี่แสนเขาเกิดไม่รับหนูเข้าท�ำงาน
ล่ะคะ" ฉันถามแบบติดตลกออกไปแต่ในใจก็หวั่นกลัวอยู่ไม่น้อย
"บ้า ไม่นะ ปกติถ้าฝ่ายบุคคลกับหัวหน้าแผนกเขาตกลงรับน้องมาแล้ว
ถ้าน้องไม่มีท่าทางเพี้ยนหรือดูเข้ากับพี่แสนไม่ได้จริงๆ ยังไงพี่แสนเขาก็รับอยู่
แล้ว นี่แค่เป็นการคุยท�ำความรู้จักกันเฉยๆ จ้ะ ไม่ต้องเกร็ง"
"งั้นก็แล้วแต่พี่เก๋สะดวกเถอะค่ะ"
"ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้คนพาเราไปทัวร์ออฟฟิศดีกว่าเนอะ ใช้เวลาไม่นาน
หรอก"
"อ๊ะๆ ไม่เป็นไรค่ะพี่เก๋" แล้วจู่ๆ ก็มีร่างผอมเพรียวที่ฉันคุ้นหน้าคุ้นตาดี
วิง่ เข้ามาแทรกกลางระหว่างฉันกับพีเ่ ก๋ "ตันหยงเป็นเพือ่ นทับทิมเองค่ะพีเ่ ก๋ เดีย๋ ว
ทับทิมพาตันหยงทัวร์ออฟฟิศเองก็ได้คะ่ พีเ่ ก๋อยูด่ พู นักงานใหม่คนอืน่ ดีกว่า"
"โอ้ เพื่อนน้องทับทิมเองเหรอ" พี่เก๋มองฉันกับทับทิมสลับกัน ก่อนที่จะ
ท�ำการฝากฝังฉันไว้กับเพื่อนรักซึ่งเป็นพนักงานของที่นี่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
"งั้นพี่ฝากด้วยนะจ๊ะ"
"ได้เลยค่ะพี่เก๋"
แล้วพี่เก๋ก็เดินเข้าไปย�้ำล�ำดับคิวของพวกพนักงานใหม่คนอื่นๆ ต่อ
ทิ้ง ให้ฉัน ยืนถูกเพื่อ นซี้สุด ที่รักโอบไหล่อ ยู่ตามล� ำพัง กลางออฟฟิ ศที่แ สน
เหน็บหนาว
"หายไปไหนมาวะ" ฉันหันไปกระซิบกับทับทิม "ตอนกูมาถึง กูชะเง้อมอง
หามึงตั้งนาน จนนี่กูสัมภาษณ์ถึงด่านสุดท้ายแล้วเนี่ย เพิ่งโผล่หัวมา"
"โทษที กูไปคุยกับลูกค้าข้างนอกมา จูๆ่ ก็เลือ่ นเดดไลน์งานขึน้ มากะทันหัน
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น่ะ"

ทับทิมขอโทษแล้วเขย่าแขนฉันเบาๆ เป็นการง้อ ฉันจึงแกล้งกลอกตา
แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ท่าทีโกรธเคืองจริงจังอะไร ระหว่างนัน้ จูๆ่ เพือ่ นของฉันก็ถอยหลัง
ออกมาเท้าสะเอวและยืนมองฉันด้วยใบหน้ายิ้มๆ
"อะไรของมึง มองอะไร"
"สุดท้ายมึงก็มายืนตรงนี้จนได้"
"..."
"กูนึกว่ามึงจะดื้อไม่ยอมมาท�ำงานกับกูซะแล้ว"
"ก็กูมายืนอยู่ตรงนี้แล้วไง" ฉันผายมืออย่างผู้ไม่มีทางเลือกทางอื่นอีก
"สรุปก็คือว่าต้องรอไปอีกปีสินะ"
"อือ...ทุนจะมาอีกทีก็กันยาปีหน้าน่ะ" ฉันพูดแล้วก็ถอนหายใจกับสิ่งที่
ตัวเองคาดหวังและเพิ่งจะพลาดไป
การสอบทุนปริญญาโท...
ขอเท้าความก่อนหน้านี้หน่อยก็แล้วกัน ว่าท�ำไมฉันถึงได้มายืนอยู่ใน
ออฟฟิศกองบรรณาธิการนิตยสารชื่อดังของเมืองไทยได้
หลั ง จากเรี ย นจบมั ธ ยมปลาย ฉั น ก็ เ ข้ า เรี ย นในคณะอั ก ษรศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง และจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยเกียรตินิยมอันดับสอง
อย่างทีร่ กู้ นั ว่าฉันเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าฉันได้ตงั้ ใจท�ำอะไรซักอย่าง ฉันไม่เคยเป็น
รองใคร แม่กับยายที่เป็นคนเลี้ยงดูปูเสื่อฉันมาภาคภูมิใจในตัวฉันใหญ่ในวัน
ที่รับปริญญา ฉันเองก็มีความสุขที่ได้เห็นคนในครอบครัวยิ้มแก้มปริ
แต่ฉันจะมีความสุขกว่านี้ ถ้าได้เรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆ
ความจริงฉันอยากเรียนต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มากกว่า ฉันอยาก
เรียนออกแบบ พวกงานวาดๆ เขียนๆ ละเลงสีคืองานที่ฉันใฝ่ฝัน การเป็น
นักออกแบบ พวกกราฟิกดีไซน์ วาดภาพประกอบ อาร์ตไดเร็กเตอร์ท�ำนองนั้น
แต่สุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้ต่อลูกตื๊อของแม่ตัวเองที่อยากให้ลูกสาวเรียนอักษร
มาก และฉันก็เป็นพวกประเภทมีจุดอ่อนว่าถ้าเห็นแม่กับยายท�ำหน้าเหยเก

Page Status ��������� ����������� 1.indd 19

31/1/2562 BE 12:42

20 Status คำ�เรียกหา สถานะของเรา 1

เจ็บปวดหรือจะร้องไห้เมือ่ ไหร่ ใจฉันทีป่ กติมนั จะแข็งและไม่คอ่ ยยอมใครก็จะ
อ่อนยวบยาบยอมท�ำตามทุกอย่างทีท่ งั้ สองต้องการทันที สุดท้ายฉันก็ยอมเรียน
ในสิ่งที่แม่อยากให้ฉันเรียน
เมื่อปริญญาตรีผ่านไปแล้ว และฉันได้เรียนในสิ่งที่แม่อยากให้เรียนจน
ประสบผลส�ำเร็จเรียบร้อย ก็ได้เวลาท�ำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ เสียที
ขั้นกว่าในการเรียนรู้ต่อจากปริญญาตรีก็คือปริญญาโท มันคือความ
ใฝ่ฝนั ของฉันทีจ่ ะได้ไปเรียนต่อปริญญาโททีป่ ระเทศอังกฤษ ทีน่ นั่ มีมหาวิทยาลัย
เจ๋งๆ ด้านการออกแบบอยูเ่ ต็มไปหมด ฉันไปสอบทุนเรียนต่อปริญญาโทไว้แล้ว
ฉันเล็งมหาวิทยาลัยทีน่ นั่ ไว้แล้วด้วย ฉันพร้อมแล้วทีจ่ ะไปเรียนรูส้ งิ่ ทีฉ่ นั อยาก
เรียนจริงๆ ช่วงทีเ่ รียนปริญญาตรีฉนั ก็แอบเก็บเงินไปเรียนคอร์สวาดรูปพืน้ ฐาน
และการออกแบบต่างๆ ให้ตัวเองมีทักษะพื้นฐานด้านนี้เพื่อเอาไปต่อยอดได้
โดยไม่แพ้คนที่จบตรงสายด้านนี้มา แววตาฉันมันเป็นประกายทุกครั้งเมื่อนึก
ภาพตัวเองได้ไปเดินเฉิดฉายเข้าห้องเรียนของมหา'ลัยทีน่ นั่ และได้ประชันฝีมอื
การออกแบบกับพวกเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติฝีมือเจ๋งๆ
แต่ดูเหมือนฟ้าจะไม่เข้าข้างฉันซักเท่าไหร่
ฉันสอบไม่ติด...
บวกกับปริมาณผูส้ มัครทีม่ เี ยอะกว่าปีทแี่ ล้วๆ มา ท�ำให้ฉนั พลาดโอกาส
ที่จะได้บินไปเรียนในสิ่งที่ชอบในปีนี้ หลังจากที่ผิดหวังกับความฝันเพียงหนึ่ง
เดียว ฉันก็กลับมานัง่ ซึมในห้องนอนอยูส่ องสามวัน คิดทบทวน ร้องไห้ นอนซม
ไม่กินข้าวกินปลา ก่อนจะต้องลุกขึ้นและเดินหน้าต่อไป
ฉันต้องหางานท�ำ
แต่เพราะก่อนหน้านีฉ้ นั ไปทุม่ เทให้กบั ความฝันในการไปเรียนต่อซะหมด
ท�ำให้พอฉันต้องหันหน้ากลับมามองสิ่งที่ไม่เคยเหลียวแลอย่างการหางานท�ำ
ก็เลยเกิดอาการสมองแบลงก์ ไม่รวู้ า่ ตัวเองอยากท�ำงานอะไร แล้วงานแบบไหน
คืองานที่ฉันชอบ
แต่ในโชคร้ายก็ยังมีโชคดี นั่นคือการที่ฉันมีเพื่อนอย่างทับทิม ทันทีที่
ทับทิมรู้ว่าฉันก�ำลังหางานประจ�ำท�ำ เพื่อนซี้ของฉันก็รีบส่งลิงก์รับสมัครงาน
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ของที่ท�ำงานตัวเองให้ฉันอ่านทันที ในตอนแรกฉันเปิดอ่านด้วยความรู้สึกที่
ว่างเปล่า แต่พอได้เห็นรายละเอียดงานแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นมาไม่น้อย
TUBTIM : มันอาจจะไม่ใช่งานออกแบบวาดๆ เขียนๆ แบบที่มึงชอบท�ำ
แต่กูเห็นมันเขียนว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย มึงเองก็จบอักษรมา บางทีมึง
น่าจะลองมาสมัครดูนะหยง
ให้ได้

นีค่ อื หนึง่ ในข้อความทีท่ บั ทิมพยายามพิมพ์กล่อมฉันให้มาท�ำงานกับเธอ

และเพราะแบบนีแ้ หละ ฉันถึงได้มายืนจังก้าอยูใ่ นออฟฟิศกองบรรณาธิการ
นิตยสารแฟชั่นชื่อดังอยู่แบบนี้
"หยุดท�ำหน้าเศร้าได้แล้ว ป่ะ เดี๋ยวกูจะสวมบทเป็นไกด์สาวพราวเสน่ห์
พามึงทัวร์ออฟฟิศเอง"
"เออ"
ฉันรับค�ำง่ายๆ แล้วก็ยอมให้เพือ่ นซีล้ ากแขนพาเดินชมบรรยากาศรอบๆ
ออฟฟิศ
ทับทิมพาฉันเดินดูหอ้ งประชุมทุกห้อง โซนท�ำงานของแผนกแต่ละแผนก
ซึ่งจะถูกจัดแยกไปตามชั้นของตึกซึ่งมีทั้งหมดห้าชั้น ตึกที่นี่เหมือนจะดูใหญ่
แต่ความจริงก็กะทัดรัดดี ไม่ได้อลังการเว่อร์วังอะไร ด้วยความที่นิตยสาร
All Style เป็นนิตยสารที่อยู่ภายใต้ส�ำนักพิมพ์ Clayton ซึ่งเป็นส�ำนักพิมพ์
เจ้าของนิตยสารและวารสารชือ่ ดังมากมายในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
แถมเพิ่งจะก่อตั้งได้ไม่นานด้วย ท�ำให้ออฟฟิศของที่นี่ถูกสร้างแยกออกมา
อีกตึกจากตึกแม่ของส�ำนักพิมพ์ใหญ่อย่างที่เห็น
"ห้องนี้เขาเรียกห้องสติแตก"
"ฮะ?"
"ห้องสติแตก"
หลังจากพาฉันเดินทัวร์ดูทุกชั้นของตึกเรียบร้อย เราสองคนก็กลับขึ้น
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มายังชัน้ ทีเ่ ป็นส่วนออฟฟิศหลักของกองบรรณาธิการ ทับทิมพาฉันเดินไปหยุด
ยืนอยู่หน้าประตูห้องห้องหนึ่งซึ่งตั้งแอบอยู่ในซอกทางเดินของออฟฟิศ
"ห้องอะไรของมึงวะ ชื่อประหลาด"
"ตอนนี้มึงอาจจะมองว่าประหลาด แต่เดี๋ยวพอได้ลงมือท�ำงาน มึงก็จะ
ได้เข้ามาใช้ห้องนี้ กูเชื่อ" ทับทิมหัวเราะใส่หน้าฉันแล้วก็ผลักประตูเปิดเข้าไป
พอเราสองคนเข้าไปในห้อง ทับทิมก็เปิดไฟ
แล้วภาพสิง่ ของทีอ่ ยูภ่ ายในห้องสติแตกอะไรนีก่ ท็ ำ� ฉันอ้าปากขมวดคิว้
อย่างไม่เข้าใจ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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