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จากใจผูเขียน 
 
กอนอ่ืนผมขอบอกกอนวาผมไมไดชมหนังเร่ือง “รักแหงสยาม” ชวงท่ีฉายอยูในโรงภาพยนตร ผมไดชม
ภาพยนตรเร่ืองนี้จากแผน DVD ชวงปลายเดือนมีนาคม 2551 ท่ีผานมา ความยาว 2 ช่ัวโมงคร่ึง ทําใหเกิดแรง
บันดาลใจอยากใหมีภาค 2 ผมไดแตงภาค 2 ตามจิตนาการของผม อาจมาชาไปซักนิด แตถาหากเพื่อนๆยังไม
เอียนซะกอนลองอาน “สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ)” ของผมดู 
ผมไดหยิบเนื้อเร่ืองของคุณ ไรฮะคุง มาดัดแปลงตามจินตนาการของผม ผมใชเวลาแกไขและปรับปรุงเกือบ 
1 เดือนจนในท่ีสุดก็เสร็จ ผมตองบอกกอนวาผมไมไดเรียนมาทางดานการแตงบทภาพยนตร และในชีวิตก็
ไมเคยแตงเร่ืองอะไรเลย ท่ีผมแตงภาค 2 เพราะอยากเติมเต็มเร่ืองราวของหนังเร่ืองนี้ 
กอนนหนานี้ผมเคยโพสทเร่ืองนี้มาแลว แตเนื่องจากมีเนื้อหาบางสวนบกพรองจึงไดทําการแกไข สําหรับ
เนื้อหาในเลมนี้เปนเนื้อหาลาสุดท่ีผมไดแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว (คิดซะวาเปนเวอรช่ัน Director’s 
Cut ก็แลวกัน) 
 
คุณสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นมาท่ี E-Mail Address : kaojung11@hotmail.com 
คุณสามารถเขาเยี่ยมชม Blog ของผมหรืออานตนฉบับของคุณ ไรฮะคุง ไดท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําเตือน : หามอานเกินวันละ 1 คร้ัง มีบางคนบอกกับผมวาหากไดอานเร่ืองแตงของผมและฟงเพลง “กัน
และกัน” หรือ “เพียงเธอ” จะยิ่งไดอรรถรสยิ่งข้ึน !!!!!! 
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สยามแหงรัก (รกัแหงสยาม ภาค 2) 
 
ท่ีมหาวิทยาลัย โตงในชุดนักศึกษาเพิ่งเรียนเสร็จเดินลงมาจากตึกเรียน เขาเดินตรงไปท่ีปายรถเมลหนา
มหาวิทยาลัยและยืนรอรถเมล เขาใสหูฟงท่ีหูท้ังสองขางและฟงเพลงจากโทรศัพทมือถือของเขา เขาเลือกฟง
เพลง “ขอบคุณกันและกัน” ซ่ึงเปนเพลงในอัลบ้ัมลาสุดของวงออกัสท 
(ฟงไดท่ี http://www.ijigg.com/songs/V2BEAC40PB0 ขับรองโดย วงออกัสท อัลบ้ัม August Thanx)  
 
“ยังมีเร่ืองราวมากมายเกี่ยวกับความรัก 
หากลองหยุดพัก จงฟงซะกอน 
จะรูวาเราไมเดินอยูเดียวดาย 
ยังมีผูคนบนทางอีกหลากหลาย อีกมากมาย 
ท่ีเราก็ตางมองหาความรักมาเติมใหเต็มหัวใจ 
 
มีความทรงจําดีๆ เกี่ยวกับความรัก 
บางสุขสมหวัง หรือจะรองไห 
แตนั่นกลับทําใหใจเรามีพลัง 
จนนานๆ ไปมันก็กลายเปนความหลัง 
ท่ีในทุกคร้ัง เรานึกถึงเม่ือไหร ก็ไมรูจะขอบคุณมันยังไง 
 
ถาหากวา ใจเราไมเคยจะรักเลยสักที จิตใจวันนี้คงจะไมแข็งแกรง 
และในวันท่ีลมลงคงไมมีแรง ถาเรามัวระแวงในมือของกันและกัน 
 
* ถามันเปนเพลงบนทางเดินเคียง ท่ีจะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน 
และไมมีวันท่ีฉันและเธอจะเดินจากกัน ไปท่ีไหน 
และถาชีวิตคือทวงทํานอง เธอคือคํารองท่ีมีความหมาย 
ใหใจไดซ้ึงและมีพลังจะเดินตอไปใหไกล 
 
มองจะมองทางไหนมีใครสักคนท่ีหวังจะเดินเขามา 
นั่นคือปญหา ยิ่งรอยิ่งนาน ยิ่งผานอะไรไปนานๆ ใจยิ่งหวั่นไหว 
และถาวันหนึ่งมีคนท่ีรอเขามา วาฟาก็คงไมทําเราเสียใจ 
แตเขามันไมใช ยังไงก็ไมใช ก็ไดแตถอนหายใจมองเหมอออนวอนให 
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ใครๆ บางคนบนน้ันชวยฉันท่ีอยากมีความรักกับเขาบาง 
หากใครมีอะไรๆ ฉันยอมไดทุกทาง เพียงคําวากันและกัน ฉันขอคําอธิบาย 
 
(*)  
 
ใหไกล 
 
เหนื่อย เหนื่อยจนถอนใจไมรูเม่ือไรวาเราจะมีความหวัง (ไมรูเม่ือไร) 
แคเพียงสักคร้ัง ไดเจอสักคร้ัง และมันตองเจ็บ ตองปวด อยางนอยก็ยังไดรูวารักเปนไง 
คนเราจะเสาะจะหาทําไม และมันจะเปนจะรักยังไง ตะเกียกตะกายจะไดมา 
สุดทายบางทีตองเสียน้ําตา แตใหทนไว อาจเจ็บใจ และรอวันนึงท่ีเราเติบโตจะขอบคุณ 
วาใจท่ีไมเคยมีรักใหใคร และนานตอไปจะเปนใจท่ีไรคา 
หากมันจะมีอะไรท่ีตองแลกเพื่อไดมา ฉันวากันและกัน มีคาท่ีจะแลกไดมากมาย 
 
(*)  
 
ใหไกล (ใหไกล) 
 
มีทางเดินใหเราเดินเคียงและมีแตเสียงของเธอกับฉัน 
มีทางเดินใหเราเดินเคียงและมีแตเสียงของเธอกับฉันแสนนานเทานาน ... แสนนานเทานาน” 
 
ท่ีบานของโตง โตงเดินตรงเขาไปในบาน หนาบานเกาอ้ีไมตัวใหญท่ีกรนอนเปนประจําบัดนี้ไมมีเกาอ้ีไมตัว
นั้นอีกแลว เขาเดินข้ึนไปยังหองและนอนแผบนเตียง เขาถอดหูฟง คนหาหมายเลขโทรศัพทของหญิงและ
โทรศัพทหา สุนียอยูช้ันลางงวนอยูกับการเตรียมอาหารมื้อเย็น 
   “ทําไมโตงไมโทรถามมิวเลยละ ถามหญิงทําไม ?” หญิงถามอยางรําคาญ 
   “เราไมอยากรบกวนมิวนะ ตอนนี้มิวเขาดังแลว เคาคงไมมีเวลามาคุยกับเราหรอก” 
   “อืมๆ แลวศุกรนี้โตงจะไปดูคอนเสิรตของมิวท่ีสยามไหม ?” 
   “ไปดิ่” 
   “เออ หญิงอยาบอกมิวนะวาเราจะไป” 
   “อีกแลวหรอ ทําไมตองหลบหนาดวยละ ?” 
   “เราไมอยากใหมิวเขามีปญหานะ” 
หญิงถอนหายใจเล็กนอย 
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   “ก็ได ก็ได 6 โมงเย็นท่ีสยามนะ” 
   “อืม” 
ช้ันลางสุนียเพิ่งเตรียมอาหารเสร็จ 
   “โตง กินขาวไดแลวลูก” สุนียตะโกนเรียก 
   “แคนี้กอนนะหญิง แมเรียกแลว” โตงรีบวางสาย 
สุนียและโตงนั่งกินขาวอยูท่ีโตะกินขาว หลังกินขาวเสร็จท้ังสองดูละครโทรทัศน ระหวางเบรคโฆษณามี
โฆษณาตัวใหมของน้ําอัดลมชื่อดัง มิวและวงออกัสทเปนพรีเซนเตอรของโฆษณาน้ี สุนียมองหนาโตง โตง
มองดูโฆษณาชิ้นนี้ดวยความต้ังใจ มียิ้มเล็กๆข้ึนมาบนใบหนาของเขา 
 
วันศุกรชวงพักเท่ียงหลังกินอาหารเสร็จโตงและหญิงนั่งอยูท่ีมานั่งริมทางเดินในมหาวิทยาลัย ท้ังสองพูดคุย
เร่ืองคอนเสิรตของมิวเย็นนี้  
   “โตง ตอนนี้มิวเคากําลังเตรียมตัวจะออกอัลบ้ัมชุดใหมปลายปนี้แลวนะ” 
   “จริงหรอ งั้นก็ดีละซิ” โตงยิ้มดีใจ 
   “โตง โตงจะปลอยใหเปนอยางนี้ตอไปหรอ ?” หญิงมองหนาโตงอยางเห็นใจ 
   “อะไรหรอหญิง ?” โตงทําหนาสงสัย 
   “อยาวาหญิงยังง้ันยังง้ีเลยนะ หลายปมานี้ถาโตงคิดถึงมิว อยากเจอหนามิว โตงก็นาจะคุยกับมิวโดยตรงเลย
นะ ไมจําเปนตองถามหญิงก็ได” 
โตงนิ่งเงียบและกมหนามองท่ีพื้น 
   “หญิงไปกอนนะ ท่ีคณะของหญิงมีงาน” หญิงพูดเสียงออนโยนพลางเดินจากไป 
 
ท่ีมหาวิทยาลัย มิวและเอ็กซนั่งเรียนอยูในหองอยางต้ังใจ หลังเรียนเสร็จท้ังสองก็รีบเดินลงมาจากตึกและ
แยกยายกันกลับบาน  
   “เฮย ไอเอ็กซ พรุงนี้มึงอยาลืมเอาแล็คเชอรมาคืนกูนะโวย” มิวตะโกนไลหลังเอ็กซ 
   “เออๆ” 
เม่ือถึงบานมิวรีบเปล่ียนเส้ือผาและแตงตัวกอนออกจากบานเพื่อเตรียมตัวแสดงคอนเสิรตตอนเย็น 
 
ท่ีสยาม หญิงเดินทางมาถึงกอนการแสดงคอนเสิรต คอนเสิรตคร้ังนี้เปนการเปดตัววงออกัสทในฐานะ “แบ
รนด แอมบาสเดอร” ของน้ําอัดลมช่ือดังอยางเปนทางการ ในงานมีการจัดบูธเพื่อแสดงสินคา มีพริตต้ี
บรรยายสินคา แตท่ีสําคัญท่ีสุดมีมินิคอนเสิรตของมิวและวงออกัสท วงออกัสทแสดงเพลงในอัลบ้ัมท่ีผานมา
ท้ัง 2 ชุดตอหนาแฟนคลับนับพันท่ีเบียดเสียดเขามาเต็มพ้ืนท่ีสยาม ท้ังหมดรองและเตนอยางเมามัน  
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โตงเดินทางมาถึงกอนการแสดงมินิคอนเสิรตเพียงเล็กนอย โตงเลือกท่ีจะไมเขาไปในลานแสดง โตงเลือกท่ี
จะแอบฟงอยูบนสะพานลอยซ่ึงอยูหางออกไปมากแตมองเห็นมิวและวงออกัสทไดอยางชัดเจน หลังการ
แสดงคอนเสิรตมิวและวงออกัสทลงจากเวทีเพื่อทักทายแฟนคลับท่ีรุมลอมเขามาแนนขนัด  
   “พี่มิวคะ” มายดตะโกนเรียกมิวจากดานขาง (หากดูเวอรช่ัน Director Cut จะรูวานองสาวของมิวช่ือ 
“มายด”) 
   “อาว หวัดดีจะ วันนี้มายดพาเพื่อนมาดวยหรอ ?” มิวยิ้มทักทายมายดและเพื่อนของเธอ 
   “คะ วันนี้มายดพาเพื่อนๆมาดวย พวกเคาก็เปนแฟนคลับของพี่นะคะ” มายดยิ้ม 
เพื่อนมหาวิทยาลัยของมายดยกมือไหวมิวและวงออกัสท ท้ังหมดตางต่ืนเตนท่ีเจอตัวจริงของมิวและวง
ออกัสทกอนรุมลอมเพื่อถายรูปและขอลายเซ็น 
โตงเดินลงจากสะพานลอยเพื่อจะไดมีโอกาสไดมองเห็นมิวใกลๆ โตงยืนอยูหลังเสาและลวงมือเขาไปใน
กระเปากางเกงหยิบโทรศัพทข้ึนมา โตงคนหาหมายเลขโทรศัพทของมิวและยืนนิ่งมองช่ืออยูครูหนึ่งกอนที่
หันมามองมิว  
ภาพท่ีปรากฏอยูเบ้ืองหนาของโตงคือมิวซ่ึงโดนรุมลอมถายรูป พูดคุย และถูกขอลายเซ็นจากแฟนคลับ โตง
ยิ้มเล็กนอย โตงอยากจะเดินเขาไปทักแตเห็นคนอยูเยอะ เราไมรูจะทําอยางไร ? คุยกับมิวดีไหม ? มิวจะรูสึก
อยางไรท่ีเจอเราอีกคร้ัง ?  
ปงปองหันหนามองมาทางมายด เขายิ้มใหมายด 
   “วันนี้นองมายดพาเพื่อนๆมาดวยหรอ ?” ปงปองถามเสียงสดใสพลางยิ้ม 
   “คะ” มายดยิ้มตอบ 
มายดหันหนามองมิว 
   “พี่มิวคะ มายดกับเพื่อนๆตองกลับหอกอนนะคะ พรุงนี้รุนพี่ท่ีคณะเคาจัดงานรับนองต้ังแตเชาเลยคะ” 
มายดโบกมือลา 
   “อืม ไวคราวหนาคอยมาหาพี่ก็แลวกัน” มิวโบกมือลา 
เพื่อนมหาวิทยาลัยของมายดยกมือไหวมิวและวงออกัสทอีกคร้ังกอนลา ท้ังหมดเดินออกจากลานแสดง
คอนเสิรต 
   “เฮย พี่ชายมึงหลอโคตรๆเลยวะ” เพื่อนพูด 
   “ใชๆ ตัวจริงหลอกวาในทีวีอีก” เพื่อนอีกคนพูด 
   “แนอยูแลว ก็เคาเปนพี่ชายช้ันนี่” มายดพูดอยางภาคภูมิใจ 
   “วาแตพี่มึงมีแฟนรึยังวะ ถายังไมมีกูจะไดสมัครบาง” เพื่อนอีกคนยิ้มอยางมีความหวัง 
    “เสียใจดวย ใบสมัครหมดแลวยะ” มายดตอบอยางกวนๆ 
ปงปองยังคงมองมายดท่ีเดินออกไปจนมิวมองหนาเขา มิวโบกมือท่ีหนาของเขา ปงปองไดสติกลับมา 
   “เฮย มองอะไรวะ ?” มิวยิ้ม 
ปงปองยิ้มอยางอายๆกอนหันกลับมา 
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มิวยังคงถูกรุมลอมดวยแฟนคลับ โตงมองหนามิวท่ีพูดคุยกับแฟนคลับอยางมีความสุข โตงทําหนาเศรา
เล็กนอยและตัดสินใจเดินออกไปดีกวา โตงกลับหลังหันเดินไปอีกทาง เอ็กซเงยหนาข้ึนมาเพ่ือจะถายรูป 
และพูดคุยกับแฟนคลับท่ีรายลอมอยูจึงมองเห็นโตงแวบๆพอดีแตก็ไมแนใจจึงสะกิดใหมิวดู  
   “เฮย ไอมิวนั่นโตงหรือเปลาวะ ?” เอ็กซสะกิดเรียกมิว 
   “ไหนๆ” มิวหันหนามองเอ็กซ 
   “นั่นไงท่ีเดินไปตรงมุมนั่นแลวไง กําลังเล้ียวไปท่ีมุมตึกนั่นไง” เอ็กซเขยงดูพลางช้ีนิ้วไปดวย  
   “เออใชจริงๆวะ” มิวมองตามอยางไมละสายตา 
   “ขอโทษนะครับขอตัวกอนนะครับ”  
มิวพยายามแทรกตัวออกไปจากกลุมคนตรงนั้นและวิ่งตามไป เม่ือไปถึงเห็นผูคนอยูบริเวณนั้นมากมายแตไม
พบโตง มิวหนาเศราลงทันที เอ็กซวิ่งตามมา  
   “ไง เจอไหมวะ ?”  
มิวสายหนาอยางส้ินหวัง  
หลังจากเดินออกไปโตงหยิบโทรศัพทข้ึนมาดูอีกคร้ัง หนาจอยังคงแสดงหมายเลขโทรศัพทของมิวอยู โตง
ถอนหายใจเฮือกใหญ โตงลังเลที่จะโทรศัพทหามิวแตแลวก็ตัดสินใจโทรศัพทหา  
   “หมายเลขท่ีทานเรียกไมสามารถติดตอไดในขณะน้ี…”  
โตงกดวางสายและเก็บโทรศัพทในกระเปากางเกงตามเดิม  
   “มึงก็โทรไปหาโตงสิวะไอมิว” เอ็กซทําหนากวนๆ  
   “มึงก็รูวาโทรเคร่ืองเกากูหาย เบอรใครก็หายหมด เบอรมึงกูยังไมมีเลย” มิวหยิบโทรศัพทเคร่ืองใหมข้ึนมา
ใหดู 
   “หญิงไง ไปขอกับหญิงสิ เออแตไมเห็นหญิง ไหนๆก็ไหนๆ มึงโทรไปถามแลวก็โทรไปตามหญิงดวยเลย
แลวกัน”  
มิวพยักหนาและหยิบโทรศัพทจากกระเปากางเกงกอนโทรศัพทหาหญิง 
   “ฮัลโหล หญิงเหรอ อยูไหนเนี่ย ?” มิวตะโกนใสโทรศัพทแขงกับเสียงแฟนคลับ  
   “ฮัลโหล มิวเหรอ เราอยูท่ีนี่แลวละ” หญิงตอบมาในท่ีท่ีอึกทึกไมแพกัน  
   “โอเคๆ แคนี้นะ”  
หญิงโผลพรวดเขามาจากดานหลังและกอดมิวแนนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
   “โอย อะไรเน่ียหญิงตกใจหมด แลวมากอดเราขนาดนี้ไมอายคนอ่ืนม่ังหรือไง” มิวเอ้ียวตัวมองหญิงพลาง
ทําหนาแหยๆ 
   “จะอายทําไม ใหเคาเห็นก็ดีเคาจะไดคิดวาหญิงมีแฟนเปนนักรองดัง เกจะตายไป” หญิงทําหนากวน
ประสาทใสมิว  
   “แตคนอ่ืนเห็นแลวจะเคืองเอานะ พอไดแลวคนมองใหญแลว”  
   “ฮาๆๆ มิวนี่อายนารักเหมือนเดิมเลยเนอะ” หญิงยังคงกวนมิวตอไป  



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

   “อะแหมๆ แลวนี่จะปลอยหญิงไดยังวะไอมิว” เอ็กซแกะมือหญิงออกจากมิว  
เอ็กซยิ้มใหหญิงแตหญิงไมสนใจ 
   “กูวามึงชวยแกะตุกแกออกไปจากกูดีกวานะ ชอบแกลงอยูเร่ือยเลย” มิวพูดไปขําไป 
   “เออหญิง หญิงมีเบอรโตงไหม เม่ือกี้เราเห็นโตงมาแถวนี้แวบๆ” มิวถาม  
   “มีซิ แตไมแนใจวา…. เออ ชางมันเถอะ ไมไดคุยกันนานแลวนะ” หญิงหยิบโทรศัพทพลางคนหา
หมายเลขโทรศัพทของโตง  
   “นี่ไงมิว เบอรนี้” หญิงยื่นโทรศัพทใหมิว  
มิวรับโทรศัพทของมาดูเบอรโทรศัพทของโตงและเม็มเบอรโทรศัพทของโตงลงในโทรศัพทของตัวเอง  
   “ตรงนี้เสียงมันดัง เดี๋ยวขอไปโทรแปบนะ” มิววิ่งหนีเทาเอ็กซไปไดอยางฉิวเฉียด  
มิวเดินไปจนไกลจากลานแสดงพอสมควรจึงโทรศัพทหาโตง 
   “ฮัลโหล ใครนะ ?” โตงพูด 
มิวนิ่งเงียบ ไมมีเสียงตอบ 
   “ฮัลโหล ใครครับไมไดยินเสียงพูดเลยไดยินแตเสียงอะไรดังๆนะ”  
มิวกดวางสาย มิวเองก็สับสนไมรูวาจะเร่ิมอยางไรดี ? จะพูดอยางไรดีนะ ? ตอนนี้โตงเปนอยางไร ? มี
ความรูสึกอยางไรกับเรา ? ความสับสนเขามาในหัวของมิว  
   “ตื๊ด...ตื้ด” โทรศัพทของมิวดังข้ึน 
   “ฮัลโหลโตงเหรอนี่มิวเองนะ” มิวรีบรับสาย 
   “โตงเช่ียไรของมึงวะ กอนรับดูช่ือดวย กูเอ็กซโวย กูโทรมาบอกวากอนถึงชวงซอมกูจะไปสยามแปปนึง กู
เลยโทรมาบอกกอน” 
   “เออ ไปกอนแลวกัน เดี๋ยวกูโทรไปหา” มิวตอบอยางผิดหวัง 
มิวกดวางสายแลวเดินไปเร่ือยๆอยางไรจุดหมาย ทําไมนะ ? ทําไมถึงทําอะไรไมถูก ? ทําไมถึงไมกลาท่ีจะ
โทรศัพทไปคุยกับโตงเหมือนเม่ือกอน ? มิวเดินไปพลางดูโทรศัพทของตัวเอง  
   “มิว” เสียงเรียกมาจากดานหลังของมิว 
มิวรีบหันหลังตามเสียง 
   “พี่จูน” 
   “วาไง เดี๋ยวนี้ดังใหญแลวนะ” จูนพูดไปเค้ียวหมากฝรั่งไป 
   “พี่จูนเห็นโตงรึเปลา ?” 
   “ไมเห็นนะ โตงมาดวยหรอ ?” จูนทําหนาสงสัย 
   “ครับพี่ เออ พี่จูนทําไมถึงมาอยูท่ีนี่ไดละ ?” 
   “พอดีพี่แวะเขามากรุงเทพ พอรูวามิวจะมาแสดงคอนเสิรตท่ีนี่ วันนี้เลยแวะเขามาเยี่ยมหนอยนะ” จูนยิ้ม
อยางอบอุน 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

   “แลวพี่จูนมีเบอรไหม ? พอดีโทรเคร่ืองเกาของผมหาย วันนี้ผมไมวางนะพ่ี วันหลังเผ่ือมีเวลาจะไดคุยกับพี่ 
ไมไดเจอกันต้ังหลายปนะ” 
   “ไดสิมิว”  
จูนบอกเบอรโทรศัพทของตัวเองกับมิว 
   “ไวมีเวลาคอยคุยกันนะ ดูนั่นสิแฟนคลับแหกันมาแลว” จูนช้ีนิ้วไปดานหลังของมิว 
   “งั้นโชคดีนะพี่” มิวโบกมือลา 
แฟนคลับรุมลอมมิวท้ังหนาและหลังเต็มไปหมด เอ็กซและหญิงก็เดินตามมาดวย 
   “วาไงมิว เจอไหม ?” หญิงถาม 
มิวสายหนาเจื่อนๆ 
 
ท่ีปายรถเมลหนาสยาม จูนเดินเตร็จเตร 
   “พี่จูน”  
จูนหันตามเสียง 
   “อาว โตงหรอ เมื่อกี้มิวเขาถามหาเธอนะ” 
   “มิวเห็นผมหรอ ?” โตงทําหนาแปลกใจ 
   “อาว นี่ไมไดนัดเจอกันหรอกหรอ ?” 
   “เปลาพี่ แลวพี่จูนทําไมมาอยูแถวน้ีละ ?” 
   “โอย เร่ืองมันยาว วางไหมละไปหาอะไรกินแถวนี้จะไดเลาใหฟง” 
   “วางดิ่” โตงพยักหนา 
 
ท่ีรานขายขนมปงนมสด โตงและจูนเดินเขาไปในราน ท้ังสองยกขนมปงปง กาแฟ และนมสด 
จูนเลาเร่ืองหลังเดินทางกลับเชียงใหม ชวงแรกเธอทํางานอยูบริษัทโมเดลล่ิง ระหวางนั้นเธอก็พยายามเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะหางานใหมทํา ในท่ีสุดเธอก็สามารถสอบเปนมัคกุเทศไดท่ีเชียงใหม งาน
ของเธอตองพานักทองเท่ียวเดินทางกรุงเทพ-เชียงใหมบอยๆจึงทําใหเธอตองมากรุงเทพเปนประจํา 
   “พี่จูนนี่เกงจังนะ” 
   “วาแตโตงละเปนไงบาง ?” 
   “ก็เร่ือยๆนะพี่” 
   “แลวพอของโตงละเปนไง ?” 
   “พอผมเสียไป 2 ปแลว หมอบอกวาอาการของพอหนักเกินกวาจะรักษาได” โตงสีหนาเศราลง 
   “หรอ เสียใจดวยนะ” จูนพูดเสียงเศรา 
   “แลวแมละ ?” 
   “ก็สบายดี” 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

   “เออเม่ือกี้ มิวถามหาแนะ ทําไมถึงไมนัดเจอกับเคาละ ?” 
โตงจุกราวกับถูกชกท่ีทอง เขากมหนามองท่ีแกว 
   “โกรธกันหรอ ?” 
   “เปลาพี่ เพียงแตผมเห็นวามิวเคาไมคอยวางเลยไมอยากไปรบกวนเคานะ” 
   “วาแตโตงยังใชเบอรเดิมอยูหรึอเปลา ?” 
   “เบอรเดิมดิ่” 
   “พี่เปล่ียนเบอรใหมแลวนะ เอา เอาไป ไววางเม่ือไรพี่จะไดโทรหา”  
จูนหยิบโทรศัพทและโทรศัพทเขาเคร่ืองของโตง 
   “ขอบคุณครับพี่” โตงหยิบโทรศัพทของตัวเองข้ึนมาดูพลางเม็มเบอรโทรศัพทของจูนเก็บไว 
   “พี่ไปกอนนะ ฝากทักทายแมดวยนะ” จูนเดินออกไปนอกรานพลางโบกมือลา 
   “พี่จูน” 
   “หือ” จูนหันหนากลับมา 
   “มาเยี่ยมท่ีบานบางก็ไดนะ” 
   “ไดจะ ถาวางพี่จะไป” 
โตงนั่งเหมอลอยอยูในราน โตงหยิบโทรศัพทข้ึนมาดู จะทําอยางไรตอไปดี ? จะโทรศัพทหามิวดีไหม ? ถา
โทรศัพทแลวจะพูดอะไรดีละ ? 
 
ท่ีสยาม หลังจากแฟนคลับเร่ิมทยอยกลับ มิวเดินตอไปเร่ือยเปอยจนถึงหนาสยามเห็นโตงกําลังข้ึนรถเมล 
รถเมลวิ่งออกไปอยางรวดเร็ว มิววิ่งตามแตวาไมทัน รถเมลออกไปไกลมาก มิวยืนนิ่งอยูริมถนนมองรถเมล
คันนั้นเคล่ือนท่ีลับไปอยางเหมอลอย  
ภาพในอดีตปรากฎข้ึนตอหนามิวอีกคร้ัง ภาพตอนท่ีโตงในวัยเด็กนั่งรถเคล่ือนออกไปจากสายตามิวตอนยาย
บาน ความเหงากลับมาอีกคร้ัง เกิดคําถามข้ึนในใจมิว ทําไมนะท้ังๆท่ีเราเขมแข็งข้ึน เรามีเพื่อน เรามีดนตรี 
แตทําไมความรูสึกนี้ยังคงกลับมาทักทายเราอีก 
โตงหยิบโทรศัพทออกจากกระเปากางเกงและโทรศัพทหาหญิงแตไมมีคนรับสายจึงไมใสใจ โตงกด
โทรศัพทหามิวอีกคร้ัง  
   “หมายเลขท่ีทานเรียกไมสามารถติดตอไดในขณะน้ี…”  
โตงกดวางสายและเก็บโทรศัพทใสกระเปากางเกง  
 
ท่ีบานของโตง สุนียและโตงกินขาวเย็นท่ีโตะกินขาว เธอมองโตงดวยความเอ็นดูและยิ้มอยางมีความสุข  
   “แมมีอะไรหรอ ?” โตงถามอยางสงสัย  
   “เปลา ก็แคมองเด็กตัวเล็กๆที่กําลังจะจบมหาวิทยาลัยนะ โตงเปนผูใหญเต็มตัวแลวนะ” สุนียยิ้มอยาง
ภาคภูมิใจ 
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“ไมรูดิ่แม” 
   “เออแม วันนี้โตงเจอพี่จูนท่ีสยามดวยละ” 
   “อาว แลวโตงไปทําอะไรท่ีสยามละ ?” 
   “เออ โตงไปหาเพื่อนแถวน้ันนะแม” โตงกมลงมองจานขาว 
   “แลวจูนเปนยังไงบาง ?” 
   “ตอนนี้พี่จูนเปนไกดแลว ตองเดินทาง กรุงเทพ-เชียงใหม บอยๆ” 
   “หรอ อยางนี้คงเหนื่อยแยเลยซิ” 
   “พี่จูนเคาฝากหวัดดีแมดวยละ” 
   “งั้น ถาวางๆเรียกใหพี่จูนมาเยี่ยมท่ีบานซิ”    
   “โตงบอกแลว พี่จูนบอกวาถามีเวลาจะมา” โตงยิ้ม 
 

 

ท่ีสยาม เอ็กซเดินเตร็จเตรตามรานคา เม่ือถึงรานขาย
เคร่ืองประดับเขาเหลือบเห็นสรอยคอพรอมจี้รูป
หัวใจ (มีลักษณะเปนเสนเรียวเล็ก ทําจากนิกเกิ้ล มีจี้
รูปหัวใจขนาดเล็กประดับดวยคริสตอลสีขาวใส 
ลักษณะคลายในรูป) เขาหยิบสรอยเสนนั้นมาดูดวย
ความสนใจ 
 

 
   “750 จะนอง” เจาของรานพูด 
   “ลดหนอยไดไหมครับ ?” เอ็กซตอราคา 
   “เอะ นองใชอยูวงออกัสทหรือเปลา ? พี่ชอบเพลงของนองมากนะ ?” เจาของรานจําหนาได 
   “เออ ใชครับ” เอ็กซพยักหนาพลางยิ้ม 
   “เอาง้ี เดี๋ยวซ้ือแลวพี่ลดใหพิเศษเลย แตพี่ใหนองถายรูปคูกับสรอยนี่ ถายคูกับพี่ แลวเซ็นลายเซ็นใหหนอย
แลวกันนะพ่ีจะไดเอาไวติดท่ีราน”  
   “ขอบคุณครับพี่ ไดเลยครับ ถายกี่รูปก็ไดเลยครับพี่” เอ็กซยิ้มดีใจ  
   “ซ้ือไปใหใครเปนพิเศษรึเปลา ? พี่สลักช่ือภาษาอังกฤษดานหลังใหฟรีนะ” 
   “หรอครับ งั้นชวยสลักใหดวยครับ” 
เจาของรานบรรจงสลักตัวอักษรภาษาอังกฤษ Y I N G ให เอ็กซรับถุงใสสรอย (มีลักษณะเปนถุงกํามะหยี่สี
น้ําเงินขนาดเล็ก) ใสในกระเปากางเกง 
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ท่ีหองซอมดนตรี หญิงและวงออกัสทรออยูเหลือแตเอ็กซและมิวท่ียังไมมา 
   “ใครโทรไปตามพ่ีมิวทีซิ เดี๋ยวกูโทรหาพี่เอ็กซเอง” ปงปองหยิบโทรศัพท 
เอ็กซนั่งอยูในรถแท็กซ่ี โทรศัพทของเขาดังข้ึน 
   “เออๆ กูอยูบนรถเน่ียใกลถึงแลว ยังไมถึงเวลาซอมเลยโทรมาตามทําไมวะ ?” 
   “เฮยๆๆ ไมตองโทรแลว ไอมิวมาโนนแลว” เพื่อนในวงคนหนึ่งพูด 
   “เออ ขอโทษท่ีมาชาวะ บังเอิญกลับไปเอาของท่ีบานเลยเผลอนอนหลับไปนะ” มิวตอบ  
   “ไมเปนไรหรอก ยังไมถึงเวลาซอมซะหนอยอีกตั้ง 1 นาทีแนะ”  
มิวและวงออกัสทหัวเราะชอบใจกันใหญ 
   “กินขนมกอนแลวกันซ้ือมาฝากถือวารอไอเอ็กซมัน”  
วงออกัสทวิ่งมารุมถุงขนม หญิงนั่งมองมิวและยิ้ม สักครูเอ็กซเดินมา  
   “โทษทีเวยมาชาไปนิดรถมันติดตองทําใจ” เอ็กซทําหนาเกกหลอ 
มิวและวงออกัสททําหนาอยากจะอวก  
   “เอาๆๆ ซอมเหอะเดี๋ยวจะดึกนะ” มิวตะโกน  
ผานไปหลายชั่วโมงหญิงยังคงนั่งดูอยู โทรศัพทของเธอดังข้ึน  
   “อาหญิงอํ่าเหล่ียวอะ แหมแมตึ่งไหล (หญิง ดึกแลวนะ กลับบานเร็วๆ)” หมามาพูด 
   “ซักพักนะหมามาหญิงมาดูมิวซอมดนตรีนะ เดี๋ยวกลับพรอมกัน” หญิงตะโกนตอบกลับไปแขงกับ
เสียงดนตรี  
   “ออๆ ไมคะอํ่าอะ อามิวตอสีหมี ? โหวอีฉ่ัวล้ือตึงไหลอะ (เออๆ อยาใหมันดึกมากนะ มิวอยูใชไหม ? ให
เขาพากลับบานดวย)”  
   “จาๆๆ”  
หญิงวางสายก็เห็นมิสคอลข้ึนท่ีโทรศัพทจึงกดดูปรากฏวาเปนเบอรโทรศัพทของโตง เธอโทรศัพทกลับไป  
   “ไงโตงมีอะไรเหรอ ? พอดีเม่ือกี้เราไมไดยินเสียงนะ”  
มิวไดยินช่ือโตงจึงหยุดรองไปครูหนึ่งและหันมองไปท่ีหญิงซ่ึงคุยโทรศัพทอยู  
   “เออ โตงรอแปบนึงนะ เดี๋ยวหญิงออกไปโทรขางนอกกอนขางในนี้มันดัง”  
หญิงเปดประตูและเดินออกไปคุยดานนอก  
 
ท่ีนอกหองซอมดนตรี หญิงคุยโทรศัพทกับโตง 
   “หญิงเปนไงม่ัง ?”  
   “ก็ดี โตงละ เปนไง ? นึกยังไงโทรมาเน่ีย ?”  
   “หญิงเจอมิวหรือเปลา ?”  
   “ทําไมจะไมเจอละ แลวโตงละไดคุยกับมิวม่ังหรือเปลา ?”  
   “อืม ไมเลยอะ ชวงนี้มิวคงจะยุงมากซินะ”  
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   “ก็งั้นแหละ ดังข้ึนเวลาก็ลดลง ความเปนสวนตัวก็นอยลง”  
 
ท่ีหองซอมดนตรี มิวอยากจะพักการซอม 
   “พัก 15 นาทีนะ เดี๋ยวซอมตอ” มิวพูดออกไมค  
วงออกัสทนั่งอยูในหองกินขนมและคุยเลนกัน มิวกําลังจะเดินออกจากหองซอมดนตรี 
   “จะไปไหนวะไอมิว ?” เอ็กซถาม 
   “เขาหองน้ําปวดฉ่ี แลวมึงละปวดเหมือนกันเหรอ ?”  
   “ออๆ เออเอาเหอะตามสบายเลย” เอ็กซพยักหนา 
 
ท่ีนอกหองซอมดนตรี หญิงคุยโทรศัพทกับโตงเห็นมิวกําลังจะเดินออกมาจากหองซอมดนตรี 
   “โตง แปบนึงนะมีคนจะคุยดวย”  
มิวเดินออกมาจากหองซอมดนตรี หญิงวิ่งเอาโทรศัพทมาใหมิวคุย มิวรับโทรศัพททําหนางงๆ หญิงหันมา
ยิ้มและทําปากบอกวา “โตง” กอนเดินออกไป มิวยืนมองดูโทรศัพทอยูครูหนึ่งกอนคุย  
   “ฮัล ฮัลโหล สวัสดีครับ ใครนะ ?”  
   “มิวเหรอ นี่โตงนะ”  
แมแตมิวเองก็อธิบายความรูสึกตัวเองไมถูก มันท้ังดีใจ ตื้นตันใจ สับสน และเควงควางอยางไรบอกไมถูก
เม่ือไดยินเสียงนั้นอีกคร้ัง  
   “มิว ใชมิวหรือเปลา ?” โตงถามอยางกระวนกระวายใจ  
   “อืมเราเอง เปนไงบางโตงไมไดคุยกันนาน”  
   “ไมรูดิ่ ก็เร่ือยๆนะ”  
   “เหรอแลวโตงเรียนท่ีไหนละ ?”  
   “เกษตร” 
   “ท่ีเดียวกับหญิงนะสิ ไมเห็นหญิงเลาใหฟงเลย” มิวใจเตนตุบๆ  
โตงอ้ึงไปช่ัวขณะ เขาเผลอหลุดปากพูด 
   “เราเรียนท่ีจุฬานะ เอกซก็เรียนท่ีเดียวกับเราเลย”  
   “เหรอดีจังนะ”  
มิวเร่ิมรูสึกตัวส่ันและสมองเบลอๆ  
   “ตอนนี้มิวดังแลว ดีใจดวย เรายังซ้ือแผนของมิวเลยเปดฟงบอยๆ”  
   “อืมๆ โตงชอบเหรอ เราขอบใจนะท่ีโตงชอบ เออโตงเราใชเบอรใหมแลวนะ เบอรเกามันหายนะ ไมอยาก
ทําใหม เดี๋ยวเรายิงไปนะ”  
ช้ันลางสุนียตะโกนเรียกโตงใหอาบน้ํา 
   “ไดๆง้ันแคนี้กอนนะมิว แมเรียกแลว โชคดีนะ”  
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   “อืมๆ เหมือนกัน” โตงวางสาย  
   “มิวคิดถึงโตงนะ” มิวพูดตอแมจะวางสายไปแลว  
ทําไมความรูสึกและคําพูดมันชางดูหางเหินกันจัง ? เราคิดไปเองหรือเปลา ? หรือวามันเปนอยางไรกันแน ?  
มิวนิ่งคิดอยูครูหนึ่ง  
   “เฮยไอมิว ซอมๆ”  
เอ็กซเขามาล็อคคอมิวจากดานหลังและลากตัวมิวเขาหองซอมดนตรีทําใหมิวดึงสติกลับมาได 
  
ท่ีริมถนน หลังซอมเสร็จวงออกัสทแยกยายกันกลับบาน เหลือเพียงมิว เอ็กซ และหญิง  
   “เอ็กซไมตองไปดวยหรอกนะ เดี๋ยวหญิงกลับกับมิว 2 คน เอ็กซกลับไปกอนเหอะ”  
   “อืมๆ เอาง้ันก็ได” เอ็กซพยักหนาใหหญิง 
   “ไดงั้น บาย บายนะ” หญิงโบกมือลาเอ็กซ  
   “เออพรุงนี้เจอกันไอมิว”  
มิวพยักหนาตอบและพาหญิงไปข้ึนรถแท็กซ่ี 
เอ็กซยืนอยูคนเดียว เขาลวงมือเขาไปในกระเปากางเกงหยิบถุงใสสรอยท่ีเพิ่งซ้ือมาจากสยามข้ึนมาดู  
 
ท่ีหนาบานของมิว หญิงลามิวและเดินเขาบานไป มิวเดินเขาบาน มิวรูสึกตัวลอย เม่ือถึงหองมิวเดินไปหยิบ
ตุกตาไม (ของขวัญจากโตงตอนยังเปนเด็ก) จากโตะเอามาไวท่ีเตียง  
   “มันจะเปนยังไงตอไปนะ ? ความเขมแข็งเฮือกสุดทายมิวใชไปหมดแลวนะ” มิวพูดกับตุกตาไม  
มิวหยิบโทรศัพทข้ึนมาและสงขอความไปหาโตง  
 
ท่ีบานของโตง โตงนอนฟงเพลงอยูไดยินเสียงแมสเสจจากโทรศัพทของเขา  
   <นี่เบอรเรานะ 081……>  แมสเสจจากมิว 
โตงเม็มเบอรโทรศัพทและนอนเอาโทรศัพทแนบอกไวกอนยิ้มอยางมีความสุข  
 
วันรุงข้ึนหญิงมาเรียกมิวท่ีหนาบาน มิวลงมาเปดประตูให  
   “มีอะไรเหรอหญิงเพิ่งจะ 6 โมงกวาเองนะ ?” มิวเปดประตูพลางขยี้ผมยุงๆ  
   “หญิงมีเร่ืองจะคุยดวยนะ”  
มิวทําหนาแปลกใจเล็กนอยท่ีหญิงทําหนาเครงขรึม  
   “อืมๆ เขามากอนแลวกันเดี๋ยวเราไปลางหนาแปบนึงนะ”  
   “ไปเหอะ เดี๋ยวรอ”  
หญิงก็เดินตามมิวข้ึนไปช้ันบน มิวแยกไปเขาหองน้ํา เธอนั่งอยูในหองและมองดูตุกตาไมท่ีอยูบนเตียง เธอ
ยิ้มเล็กนอยและถอนหายใจออกมา  
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   “เสร็จแลว ขอโทษนะหองรกยังไมไดเก็บท่ีนอนเลย” มิวเก็บตุกตาไมไวบนโตะพลางจัดแจงเก็บเตียง 
   “ตกลงมีอะไรหรอ ?” มิวถามอยางสงสัย  
   “เม่ือวานคุยอะไรกับโตงเหรอ ?”  
   “ถามทําไมละ ? ไมมีอะไรหรอก ก็ถามนูนถามนี่ เปนไงสบายดีไหม”  
   “แคนั้นแนนะ”  
   “ไมแคนั้นแลวจะแคไหนเลา”  
   “มิว ตอนนี้มิวคิดยังไงกับโตง”  
มิวสะอึกกับคําถามแทงจุดตายของหญิง  
   “ก็ เออ ไมยังไงหรอกเพื่อนกันนะ”  
   “ใหมันแนใจนะมิว ตอนน้ีมิวมีหนาท่ีเยอะ มีงาน หญิงไมอยากใหมิวเครียด ตั้งแตนั่งรถกลับบานเม่ือวาน
มิวดูเบลอๆชอบกล”  
   “เราไมรูสิหญิง เราสับสน การท่ีเรามีความหวังแลวเราผิดหวังมันทํารายเรามากเลยนะ กวาเราจะกลับมา
เปนมิวในวันนี้ หญิงก็รูวามันยาก มันนานขนาดไหน เรากลัว เรากลัวท่ีจะมีความหวัง เรากลัวการเร่ิมตน แต
อีกใจนึงเราก็อยากยอมรับมัน และอีกส่ิงหนึ่งท่ีเราคิดวามันนากลัวก็คือความไมแนนอน”  
   “คอยๆคิดนะ มิวตองตอบตัวเองใหได ถามีรักยอมมีหวังจําไว แตผลสรุปจะเปนยังไงมันคือส่ิงท่ีเราตอง
เผชิญ ไมใชคาดเดาเอาเอง เราไมรูหรอกวาวันหนาจะเปนยังไง แตเราตองรูวาปจจุบันเราจะทํา เรารูสึก
อยางไร แลวก็ทําตามหัวใจตัวเองก็พอ”  
   “อืม ขอบใจนะหญิง”  
   “หญิงแคไมอยากใหมิวเปนเหมือนตอนนั้นอีก หญิงรูวามันไมสนุกเลยท่ีตองอยูกับความรูสึกนั้น” หญิง
แสดงสีหนาเศรา 
   “แตหญิงก็ผานมาได”  
   “มิวเองก็เหมือนกัน คร้ังท่ีแลวมิวผานมาไดคร้ังน้ีมิวก็ตองผานไปใหได”  
มิวและหญิงยิ้มใหกันอยางอบอุน  
 
ท่ีสถานีวิทยุ มิวและวงออกัสทมีคิวใหสัมภาษณวันนี้ หญิงนั่งรออยูดานนอก วงออกัสทเตรียมตัวเสร็จเหลือ
มิวที่ยังงวนอยูกับโทรศัพท  
   “เร็วๆมิว เหลือสปอรตอีก 2 ตัวก็เขาสัมภาษณแลวนะ” พี่ปอกเรียกมิวอยางรีบรอน (พี่ปอกเปนผูจัดการวง
ออกัสท ทําหนาท่ีดูแล โปรโมท และวางคิวงานใหกับวง) 
   “ครับๆไปเด๋ียวนี้แหละพี่” มิวกดสงแมสเสจพลางเดินเขาหองจัดรายการอยางรีบรอน 
 
ท่ีบานของโตง โตงนั่งอยูบนเตียง เขาไดยินเสียงแมสเสจจากโทรศัพทของเขา 
   <ตอนนี้เราสัมภาษณวิทยุฟงดวยนะโตง คล่ืน….นะ> แมสเสจจากมิว  
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โตงลุกจากเตียงอยารีบรอนและเปดวิทยุ  
   “ผมเอ็กซครับ กีตารครับ” 
   “และนองคนนี้คนสุดทาย แนะนําตัวเลยครับ”  
   “ผมมิวครับ รองนําครับ”  
   “ตอนนี้ก็รูจักกันไปทุกคนแลวนะครับ เยอะจริงๆจําไมหวัดไมไหวกันเลยทีเดียว”  
   “พี่วาเขาคําถามสามัญประจําบานดีกวาวามารวมกันไดยังไง ?”  
ผานไป 1 ช่ัวโมงดีเจยังคงสัมภาษณมิวและวงออกัสท 
   “อะมาถึงผลงานปจจุบันบาง เพลง “คนธรรมดา” ในอัลบ้ัมลาสุดนี้ พี่ไดขาววามิวเปนคนแตงเองเหมือนอีก
หลายๆเพลง พี่วามันเศราๆยังไงก็ชอบกลนะ มันเหมือนมิวเคยอกหักเลยใชไหม ?”  
   “เออ เพลงนี้ผมแตงข้ึนเอง แตไมมีอะไรหรอกครับ” มิวหนาเศราเล็กนอย 
   “มาถึงคําถามท่ีแฟนคลับอยากรูมากท่ีสุดเลยนะครับ ตอนนี้มิวมีแฟนรึยังครับ ?”  
   “ผมยังไมมีแฟนครับ” มิวตอบแบบไมม่ันใจ 
โตงฟงอยูรูสึกจุกท่ีคอ เขารูสึกแนนในอกอยางบอกไมถูก  
   “งั้นสาวๆยังมีสิทธิอยู เอาละครับมาถึงชวงสุดทายแลวขอใหตัวแทนฝากอะไรถึงแฟนคลับหนอย”  
   “แฟนคลับท่ีเคยฟงผลงานของพวกเรามากอนก็ขอใหรักกันตอไปนะครับ สวนคนท่ีไมเคยฟงก็ขอใหลอง
ฟงดูแลวกันครับ ยินดีทุกคําติชม แตชมเยอะๆก็ดีครับ” เอ็กซพูด  
วงออกัสทหัวเราะกันใหญ  
   “งั้นชวงนี้เราลาไปดวยเพลง “คนธรรมดา” เลยแลวกันนะครับ ขอบคุณวงออกัสทดวยคราบ”  
(ฟงไดท่ี http://www.ijigg.com/songs/V2BEAGCAPD ขับรองโดย วงออกัสท อัลบ้ัม August Thanx) 
 
“วันเวลาที่แสนสวยงามของเรา อาจจบเทานั้น  
เปนเพียงเพราะเราใชมันทําใหกันและกัน ตองเสียใจ 
เม่ือความเปนจริงวันวานเม่ือวานนั้นผานไป 
แตเรายังหวัง ใหรักท่ีเหลือเจือจางเปนดั่งเดิมทุกอยาง 
 
* เราใฝไปเกินฝน จนเปนความไมเขาใจ  
เวลาจะแปรอะไรจากท่ีเปน ไมเวนแมรัก  
ท่ีผูกพันและเสียดาย 
จนวันหนึ่งมันเปล่ียนเราไปคลายใคร ไมรูจัก 
 
** บางทีเราเปนเพียงคนโง บางทีเราเปนเพียงคนเหงา 
บางทีเราอาจเพียงตองการแคเรา ท่ีหายไป  
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บางทีเราเปนเพียงคนหนึ่งธรรมดา ท่ีไมเขาใจ  
ในความหมายรักลึกซ้ึง และแสนยิ่งใหญ  
 
กวาใครครอบครอง  
 
เราเคยคิดวา เราสองเราก็ตาง เขาใจในรัก  
และพยายามทําเหมือนวาเราเคยรูจัก ความไวใจ  
ก็เคยสัญญาวาไมครอบครอง เราแคประคองกันไว  
แตความรักนั้นทําใหทุกอยางมันไมงาย  
 
(*,**) 
 
กวาใครรู 
 
แลวมันจะผานพนไปหรือเปลา แลวเราจะลืมไดเมื่อไร  
แลวใจท่ีพังยับเยินใครจะเอาไว ...... 
 
รัก คือท่ีมาของความสุข แตรักก็เอามันคืนไป 
ไมรู ใครบอกฉันซักทีวา ความรัก...มันคืออะไร มันคืออะไร ใครบอกฉัน.....” 
 
ท่ีริมถนน หลังจบการสัมภาษณวงออกัสททยอยออกไปข้ึนรถตู มิว เอ็กซ และหญิงเดินร้ังทาย  
   “มึงแมงสงสัยจะเปนดาราแลววะ” เอ็กซพูดไปขําไป 
   “ยังไงวะ ?”  
   “ก็มึงตอบ ผมยังไมมีแฟนครับ โคตรเนียนเลย ดีนะมึงไมพูดวามีแตเพื่อนสนิท”  
   “อาวกูพูดเร่ืองจริงท้ังน้ัน”  
   “แลวไอเจาของเพลง “กันและกัน” ละ” เอ็กซเหลตามองมิว 
มิวนิ่งไปเล็กนอย สีหนาเปล่ียนไป  
   “มันไมใชอยางนั้นแลวละ”  
   “เออ พรุงนี้มิวลองชวนโตงไปเจอกันที่สยามดีไหม ?” หญิงพูด 
มิวอึ้งไปช่ัวขณะ เอ็กซพยักหนาเห็นดวย 
   “ไมรูโตงจะวางรึเปลา ?” มิวพูดเบลอๆ 
   “ลองโทรไปถามโตงดูซิ” หญิงยิ้ม 
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   “อืมๆ” 
มิวหยิบโทรศัพทคนหาหมายเลขของโตง จะโทรศัพทไปหาโตงดีไหมนะ ? แลวโตงจะยอมไปรึเปลา ? 
 
ท่ีบานของโตง โตงนอนฟงเพลงไปคิดไป  
   [ผมยังไมมีแฟนครับ] โตงคิดสับสนในใจ 
เสียงของมิวยังดังอยูในหัว โตงไมกลาตีความหมายของคําพูดนั้น เราเองไมใชหรือท่ีพูดอยางนั้นไปในวัน
นั้น มิวยังคิดกับเราอยูไหมนะ ? สายตาแหงความสับสนของโตงมองไปท่ีวิทยุอยางเหมอลอย  
   “ตื๊ด...ตื้ด” โทรศัพทของโตงดังข้ึน 
   “โตงหรอ นี่มิวเองนะ” 
โตงรูสึกใจชื้นทันที 
   “เม่ือกี้โตงฟงท่ีมิวใหสัมภาษณวิทยุแลวนะ” โตงพูดอยางดีใจ 
   “เออ พรุงนี้โตงวางรึเปลา ? อยากชวนโตงและคนอ่ืนๆไปกินไอศกรีมท่ีสยามหนอยนะ” 
   “ไดดิ่” โตงตอบตกลงทันที 
   “พรุงนี้เจอท่ีสยามตอนเย็นนะ”  
   “อืม” โตงวางสายและยิ้มอยางมีความสุข 
 
วันรุงข้ึนชวงพักเท่ียงมิว เอ็กซ และเพ่ือนมหาวิทยาลัยของท้ังสองนั่งกินขาวอยูท่ีโรงอาหาร มิวนั่งขางเอ็กซ 
เพื่อนมหาวิทยาลัยคนหนึ่งมองมิวและเอ็กซอยางสงสัย 
   “มีอะไรรึเปลาวะ ?” มิวมองหนาเพื่อนอยางสงสัย 
   “เฮย เม่ือวานนี้กูฟงมึงสัมภาษณวิทยุดวยวะ มึงบอกวามึงยังไมมีแฟนหรอวะ ?” เพื่อนถาม 
   “อืม” มิวตอบแบบไมเต็มคํา 
   “เฮย แลวมึงละไอเอ็กซมึงมีแฟนรึยังวะ ?” 
   “ก็ ยัง” เอ็กซตอบแบบไมแนใจในตัวเอง 
เพื่อนมหาวิทยาลัยอีกคนมองหนามิวและเอ็กซ 
   “กูถามพวกมึงจริงๆวะ พวกมึงเปนคูเกยรึเปลาวะ ?” 
   “เฮย” มิวอุทานเสียงหลง 
   “ไอเช่ียนี่ มึงอยาเดาม่ัวซิวะ” เอ็กซทําตาดุใส 
เพื่อนมหาวิทยาลัยของท้ังสองมองหนากันเอง 
   “อาว ก็พวกกูสงสัย มีอยางท่ีไหนวะ พวกมึง 2 คนท้ังหลอ ท้ังดัง แตจนปานนี้ยังไมมีแฟน แถมพวกมึงยัง
สนิทสนมกันมากดวย” เพื่อนอีกคนยิ้ม 
มิวและเอ็กซมองหนาซ่ึงกันและกัน 
   “เฮย ก็พวกกูอยูวงเดียวกันนี่หวา” เอ็กซพูด 
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   “นั่นแหละ ยิ่งนาสงสัยเขาไปอีก” เพื่อนอีกคนยิ้มพลางหันหนาไปมองเพ่ือนคนอ่ืน 
มิวและเอ็กซตางมองหนาเล่ิกล่ัก 
   “กูกับไอมิวเปนแคเพื่อนโวย” เอ็กซปฏิเสธเสียงแข็ง 
หลังชวงพักเท่ียงมิวและเอ็กซเดินข้ึนตึกเรียน 
   “ไอเช่ียมิว มึงเดินหางๆกูเลย” 
   “มึงกลัวอะไรวะ ?” มิวพูดไปขําไป 
   “มึงทํากูเสียช่ือหมด เดี๋ยวกูหาแฟนไมได” 
หลังเรียนเสร็จเอ็กซรีบกลับบานเพ่ือไปหาหญิงท่ีสยาม มิวยืนคุยกับเพื่อนมหาวิทยาลัยของเขาท่ีบริเวณ
ทางเดินข้ึนตึก สุนียถือหนังสือและแฟมเอกสารสีดําเดินมา สุนียกําลังจะข้ึนตึกแตหันไปมองเห็นมิวอยู
ไกลๆ สุนียชะเงอมองมิวเหมือนมีความในใจอยากจะบอก (หากดูเวอรช่ัน Director Cut จะรูวาสุนียเปน
อาจารยสอนอยูท่ี ม.จุฬา) 
   “สวัสดีครับอาจารยสุนีย” อาจารยมหาวิทยาลัยสูงอายุทักทายสุนียจากดานหลัง 
สุนียหันหนามาทางเสียง 
   “อาว สวัสดีคะอาจารย” สุนียยกมือไหว 
   “อาจารยสอนเสร็จแลวหรอครับ ?” 
   “คะ เพิ่งสอนเสร็จเองคะ” สุนียยิ้ม 
   “แลวอาจารยจะไปไหนครับ ?”  
   “ออ กะวาจะมาหาเพ่ือนอาจารยท่ีนี่นะคะ” สุนียช้ีนิ้วไปที่ตึก 
   “ออ หรอครับ งั้นไมรบกวนแลวนะครับ” อาจารยมหาวิทยาลัยสูงอายุพยักหนาพลางเดินจากไป 
สุนียหันหนากลับมามองมิวอีกคร้ังแตเขาไมอยู 
มิวข้ึนรถแท็กซ่ีเพื่อไปหาเอ็กซและหญิงซ่ึงรออยูท่ีสยาม มิวโทรศัพทหาโตง โตงกําลังทํารายงานกับเพื่อน
มหาวิทยาลัยของเขา 
   “อืม เดี๋ยวเราไปนะ” โตงตอบเสียงเบาพลางหันหนามองเพ่ือน  
   “แคนี้กอนนะแลวเจอกัน” โตงรีบวางสาย  
 
ท่ีสยาม มีโปสเตอรและปายประชาสัมพันธงานคอนเสิรต “สยาม เอเซีย มิวสิค เฟสติวัล ครังท่ี 1” ติดอยู
ท่ัวไปหมด มิวเดินมาถึงรานไอสกรีม เอ็กซและหญิงรออยู เอ็กซชวนหญิงคุยเร่ือยเปอยเพื่อหาโอกาสท่ีจะให
สรอยกับหญิง เอ็กซลวงมือเขาไปในกระเปากางเกงเพื่อหยิบถุงใสสรอยออกมา ทันใดน้ันมิวก็โผลเขามาใน
ราน 
   “อาว มิวอยูนี่” หญิงกวักมือเรียก 
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เอ็กซรีบลวงถุงใสสรอยกลับเขาไปในกระเปาตามเดิม เอ็กซหันไปมองหนามิวและทําหนาเคืองใสเล็กนอย 
ระหวางท่ียืนอยูหนารานมีนักเรียนหลายคนจํามิวไดจึงเดินเขามาทักทายและชวนถายรูปท่ีหนาราน โตงวิ่ง
เขามาทางประตูอีกดานของราน 
   “โทษทีนะท่ีใหรอ” โตงพูดไปหอบไป  
   “แลวมิวละ” โตงกวาดสายตาไปรอบรานเพื่อมองหามิว 
โตงเห็นมิวอยูกับกลุมนักเรียนหญิงท่ีกําลังถายรูป ใหของขวัญ และขอลายเซ็น มิวเองก็หัวเราะอยางมี
ความสุขอยูตรงน้ัน ในมือมีดอกไม ตุกตา และการดอยูหลายช้ิน โตงมองมิวอยางไมละสายตา โตงคิดวา
ตอนนี้มิวเหมือนอยูไกลจากเขาเหลือเกิน ทุกส่ิงทุกอยางเปล่ียนไปแลวจริงๆอาจจะรวมถึงตัวมิวเองดวย โตง
ยืนมองมิวอยูอยางนั้นดวยหัวใจท่ีสับสนและหวาดกลัว  
   “อาว มาแลวเหรอ เดี๋ยวพี่ขอตัวกอนนะครับ ขอบคุณสําหรับของขวัญนะ” มิวโบกมือลากับแฟนคลับพลาง
เดินมาท่ีโตะ 
มิวนั่งขางเอ็กซ หญิงนั่งขางโตง 
   “มิวมีอะไรหรอถึงชวนเรามา ?” โตงถาม 
   “มิวเคาแคอยากเจอโตง ไมไดเจอกันต้ังนาน” หญิงตอนแทนมิว 
   “แลวโตงมีอะไรจะคุยกับมิวไหมละ ?” หญิงตักไอศกรีมกินไปดวย  
   “ชวงนี้มิวเปนไงบางละ ไดขาวจะออกอัลบ้ัมใหมหรอ ?” 
   “อืมใช ชวงนี้เรากําลังเขียนเพลงใหมอยู คงตองเรงหนอย พี่เคาตองเตรียมโปรโมทกอนปลายป” 
   “มิวนี่เกงจังนะ แตงเพลงเอง รองเพลงเอง” โตงพูดไปยิ้มไป 
   “แลววันนี้มิวไมตองซอมหรอ ?” โตงถามตอ 
   “ซอมซิ เดี๋ยวกินเสร็จเรากับเอ็กซก็ตองไปซอมตอ”  
   “เออ โตงเรียนท่ีเดียวกับหญิงหรอ ? เรียนคณะเดียวกันรึเปลา ? ทําไมไมเห็นหญิงเคยบอกเราเลย ?” มิว
ถามโตงและหญิงอยางสงสัย 
โตงและหญิงตางตกใจ ท้ังสองมองหนากันเล่ิกล่ัก 
   “เปลาหรอก เรียนคนละคณะนะ คือ เราบอกหญิงเองวาไมตองบอกมิว เรากลัววามิวจะเสียสมาธินะ” โตง
รีบตัดบท 
มิวพยักหนาอยางงงๆและตักไอศกรีมกินตอ  
ผานไปครึ่งช่ัวโมงก็กินเสร็จ ท้ังหมดลุกข้ึน 
   “เราตองรีบไปซอมแลวละ ไวคราวหนาคอยเจอกัน” มิวยิ้ม 
 
ท่ีหนารานไอศกรีม มิวและเอ็กซโบกมือลาโตง 
   “เดี๋ยวหญิงคอยตามไปนะ” 
   “อาว จะไปไหนหรอ ?” เอ็กซถามหญิง 
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   “เดี๋ยวเราพาโตงไปเดินเลนแถวนี้แปปนึง เดี๋ยวตามไป” หญิงโบกมือลา 
หญิงคลองแขนโตงเดินไปแบบทีเลนทีจริง โตงมองหญิงและยิ้ม มิวและเอ็กซเดินไปหองซอมดนตรี เอ็กซ
หันหลังมองหญิงเปนพักๆ 
   “โตงมีอะไรกับมิวหรือเปลา ? ทําไมไมคอยคุยกัน ?” หญิงจองหนาโตง  
   “ไมรูดิ่ เราไมรูจะคุยยังไงนะ เราทําตัวไมถูก”  
   “โตง” เสียงเรียกมาจากดานหลังของโตงและหญิง  
โตงและหญิงหันตามเสียง 
   “โดนัท” โตงทําหนาตกใจเล็กนอย 
โดนัทเดินมากับผูชายหนาตาดีคนหน่ึง  
   “นี่แฟนใหมเหรอ คบกันต้ังแตท่ีเม่ือไหรละ ?” โดนัทหันมองหนาหญิง 
หญิงตกใจรีบเอาแขนออกจากแขนโตง (หากดูเวอรช่ัน Director Cut จะรูวาหญิงเคยเห็นหนาโดนัทมากอน
แตโดนัทจําหนาหญิงไมได) 
   “ปาว นี่เพื่อนนะ ช่ือหญิง เราไปกอนนะโดนัท โชคดีนะ” โตงรีบหันหลังเดินตอไป  
หญิงผงกหัวยิ้มแหยๆเปนการลาและวิ่งตามโตง หลังจากเดินพนแลวโตงหันมามองหนาหญิง 
   “เออ หญิงเรากลับกอนแลวกันนะ” 
   “ก็ได แลวคอยเจอกันนะ” หญิงโบกมือลา 
 
ท่ีบานของโตง โตงกลับถึงบานเดินเขาหอง โตงวางกระเปาและนอนแผบนเตียงกอนคิดถึงเร่ืองท่ีผานมา 
โตงยิ้มเล็กนอย โตงรูสึกดีใจท่ีมิวยังคิดถึงเขาอยู  
ช้ันลางสุนียเพิ่งเตรียมอาหารเสร็จ 
   “โตง มากินขาวลูก” สุนียตะโกนเรียก  
โตงเดินลงมากินขาวพรอมกับสุนียตามปกติ 
 
วันรุงข้ึนมิวและวงออกัสทเขาประชุมท่ีหองประชุมใหญเพื่อเตรียมตัวสําหรับงาน “สยาม เอเซีย มิวสิค เฟส
ติวัล ครังท่ี 1” พี่ปอก ทีมงาน มิว และวงออกัสทเขาไปคุยและวางคอนเซ็ปตกัน  
   “คอนเสิรตคร้ังนี้เปนงานใหญมากนะ มีศิลปนจากท่ัวเอเซียท้ังเกาหลี ญ่ีปุน ไตหวัน มากันเพียบ” ทีมงาน
คนหน่ึงพูด 
   “คอนเสิรตคร้ังนี้คาดวาจะมีผูมารวมงานนับหม่ืนจึงตองไปจัดท่ีลานหนาเซ็นทรัล เวิลด ท่ีสยามเล็ก
เกินไป” พี่ปอกพูด 
   “งานน้ีเราถือโอกาสเปดตัวซิงเกิ้ลสําหรับอัลบ้ัมใหมของพวกเธอ จะไดติดหูเยอะๆ” พี่ปอกมองหนามิว
และวงออกัสท 
   “ผมก็วาดีครับพี่ วันรุนก็เยอะ เราเขาไปถึงแหลงเลย ไดท้ังส่ือมวลชนไดท้ังตลาด” ทีมงานอีกคนพูด 
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   “แลวพวกเราละวาไง ?” พี่ปอกหันมาถามมิวและวงออกัสท  
วงออกัสทมองหนามิว  
   “ก็ดีครับพี่ คนมากันเยอะๆเพลงจะไดติดหูกันเร็วๆ” มิวตอบ 
   “งั้นตกลงตามน้ีนะ” ประธานการประชุมสรุป  
   “เพลงท่ีจะโชววันนั้นเดี๋ยวพี่เลือกใหอีกที แลวชวงนี้ก็ซอมวันเวนวันแลวกัน ชวงนี้มีใครติดสอบอะไรรึ
เปลา ?” พี่ปอกถามมิวและวงออกัสท  
   “ชวงปลายปครับพี่”  เอ็กซตอบ 
   “อืม ดีๆเลย ไมงั้นปวดหัวแน”  
   “เอาละง้ันจบการประชุมแคนี้กอน พวกเธอไปซอมเถอะ เดี๋ยวพี่คุยงานโปรดัคช่ันกันตอเอง” พี่ปอกพูดตอ 
   “ครับ” มิวและวงออกัสทตอบรับ 
มิวและวงออกัสททยอยเดินออกจากหองประชุมใหญ พนักงานคนหน่ึงเดินมาหามิว 
   “เดี๋ยวจะมีหนังสือพิมพมาขอสัมภาษณมิวนะ ไปรอท่ีหองประชุมเล็กเลย”  
   “คนอ่ืนๆไปพักกอนแลวกันนะ คร่ึงช่ัวโมงกลับมาใหม”  
 
ท่ีหองประชุมเล็ก มิวเดินเขาไปเพื่อพบนักขาวหนังสือพิมพ 
   “สวัสดีครับพี่” มิวยกมือไหว 
   “สวัสดีจะนอง พี่มาจากหนังสือพิมพ....นะ เปนหนังสือพิมพเกี่ยวกับวงการบันเทิง นองรูจักใชไหม ?”  
   “ครับ”  
   “คือพี่จะมาสัมภาษณเกี่ยวกับงานคอนเสริตหนอยนะ เอาละๆ เดี๋ยวเร่ิมเลยนะ เขาใหเวลานอย” นักขาวสาว
กดปุมเคร่ืองอัดเสียง  
   “แนะนําตัวหนอยคะ”  
   “ช่ือมิวครับ นักรองนําวงออกัสทครับ เรียนอยู ม.จุฬา ครับ”  
   “พูดถึงงานคอนเสิรตหนอยคะ”  
   “งานคอนเสิรตนี้เปนคร้ังแรกท่ีพวกเราไดแสดงบนเวทีใหญขนาดนี้ ทําใหมีผูคนในวงกวางรูจักมากข้ึน 
ยังไงก็ฝากดวยครับ”  
   “มีการเปดตัวซิงเกิ้ลแรกสําหรับอัลบ้ัมชุดใหมดวยใชไหมคะ ?” 
   “ครับ เปนเพลงท่ีจะใชโปรโมทสําหรับอัลบ้ัมหนาครับ” 
   “เปนเพลงท่ีแตงเองใชไหมคะ ?”  
   “ครับ เพลงสวนใหญในอัลบ้ัมใหมนี้แตงโดยวงผมเอง อยากใหลองฟงกัน”  
   “วาแตนองมิวมีแฟนหรือยังคะ ?”  
   “เออ ยังครับ” มิวทําหนาเจื่อนๆ 
   “แลวนองมิวมีผูหญิงในสเปคยังไงคะ ?”  
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   “คือ ผมไมมีสเปคนะครับ ขอแคผมรักเขาก็พอแลวครับ”  
   “โอเคคะ จบคะ นองมิว ถาลงเม่ือไหรพี่จะสงมาใหท่ีบริษัทนะคะ พี่ไปกอนละ”  
   “ครับ ขอบคุณครับพี่”  
มิวเดินไปสงนักขาวท่ีหนาหอง เขาทําหนาเจื่อนเล็กนอย ถาตองโดนคําถามเร่ืองความรักไปเร่ือยๆจะทําไงดี
นะ ?  
 
ท่ีหองซอมดนตรี มิวและวงออกัสทซอมเพลงกันอยู หญิงนั่งอยูดวย เอ็กซมองหนาหญิงสลับกับซอมกีตาร 
การซอมดําเนินไปอยางเขมขน พี่ปอกเดินเขามาในหองซอม  
   “นี่มิว เพลงใหมสําหรับโปรโมทเปนซิงเกิ้ลแรกเสร็จรึยัง ?” พี่ปอกถาม 
   “ยังครับ ตอนนี้กําลังเรงอยูครับ” มิวทําหนาเจื่อนๆ  
   “เร็วๆหนอยนะ เดี๋ยวจะโปรโมทไมทัน” 
   “ครับ” 
 
วันรุงข้ึนมิวเรียนเสร็จก็โทรศัพทหาโตง โตงอยูมหาวิทยาลัย 
   “มิว มีอะไรหรอ ?” โตงรีบรับสาย 
   “เย็นนี้วางไหม ?” 
   “วางดิ่ จะไปไหนหรอ ?” โตงถามอยางดีใจ 
   “ถาวางมิวอยากใหโตงมาท่ีบานมิวนะ เย็นนี้มิวไมมีคิวซอมเพลง” 
   “ไดดิ่ ไปแน” 
 
ท่ีบานของมิว มิวนั่งแตงเพลงอยูในหอง โตงเขามาหาในหองมองไปรอบหอง จดหมาย ตุกตา และของขวัญ
อ่ืนๆของแฟนคลับอยูเต็มหอง ตุกตาไม และรูปถายโตงและมิว (รูปถายระหวางโตงและมิวในวัยเด็กซ่ึงถาย
ในงานคริสตมาสที่โรงเรียนเกา) ยังอยูท่ีเดิม ความรูสึกเดิมๆ บรรยากาศเดิมๆกลับมาอีกคร้ัง 
   “อาวไมพอดีกันเหรอ” โตงมองไปท่ีตุกตาไม 
   “อืม ใสไมลงนะ”  
   “ยังไงมันก็ของคนละตัวกันนะ”  
   “เออ โตงเรามีอะไรใหดู” มิวเปดคอมพิวเตอร  
   “นี่รูปบรรยากาศงานคริสตมาสที่เราเลนคอนเสิรตคร้ังแรกนะ” มิวเปดดูรูปถายไปเร่ือยๆ  
   “นี่ๆ มีรูปโตงกับหญิงดวยนะ” มิวชี้ใหดูรูปถายโตงและหญิงเล็กๆซ่ึงอยูในคอนเสิรต  
   “ไหนๆ”  
โตงเอาหนากมลงมาท่ีจอคอมพิวเตอรท่ีมิวนั่งอยูในลักษณะเทาแขนไวโตะขางหน่ึง มิวขยับตัวเล็กนอยให
หางจากแขนโตง โตงหันหนามาทางมิว ท้ังสองคนสบตากันอยูครูหนึ่ง โตงคอยๆเล่ือนหนาเขามาใกลหนา
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มิว มิวหลับตาลง โตงบรรจงจูบริมฝปากของมิว ความรูสึกเดิมๆของทั้งสองกลับมาอีกคร้ัง มิวเบือนหนา
ออก โตงสะดุดพูดอะไรไมถูก 
   “มิว เราขอโทษ” โตงทําหนาตกใจ 
   “มิวไมอยากใหโตงทําแบบนั้นอีก ไมใชวามิวเกลียดโตง แตความใกลชิดของเราเคยทําใหเราตองจากกัน
มาแลวคร้ังนึง มิวไมอยากใหมันเกิดเหตุการณอยางนั้นข้ึนอีก มิวไมรูวาจะทํายังไงตอไปดี แตตอนนี้เรา
รักษาระยะหางของเราไวกอนดีกวาไหม ?” มิวน้ําตาคลอ  
   “ตอนนี้ทุกอยางกําลังไปดวยดี ถามันมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน มันอาจจะไมดีกับใครเลยก็ได” มิวมองหนา
โตงดวยสายตาเศรา 
   “อืม เราเขาใจ” โตงมองหนามิวดวยสายตาเศราเชนกัน  
โตงและมิวนอนหงายอยูบนเตียง ท้ังสองมองเพดาน  
   “หลังจากคอนเสิรตวันนั้น มิวกลับมาแลวรูสึกยังไง ?”  
   “อยาถามเลย เราไมอยากพูดถึงนะ”  
   “แลวมิวเหงาไหม ?” โตงหันหนามองมิว 
   “อืม”  
   “เราก็เหงา เราพยายามทําใหทุกอยางดีข้ึน แตเราก็ยังรูสึกเหงา” โตงพูด  
   “ความเหงาก็เปนอยางนี้แหละ ไมรูวาจะมาเม่ือไหร ? และไมเคยปราณีใคร” มิวยิ้ม 
   “แตตอนนี้ เราจะไมเหงาแลวละมิว”  
   “ทําไมละ ?” มิวทําหนาสงสัย 
   “เพราะเรามีมิวไง” โตงยิ้ม 
โตงยื่นแขนไปใหมิวนอนหนุนและดึงมิวมากอดไวกอนหลับไปท้ังคืน  
 
ท่ีหองพักของจูน จูนเปดประตูเพื่อเขาหอง หองดานขางของเธอเปดประตูออกมาพอดี 
   “อาวพี่จูน เพิ่งกลับมาหรอ ?” ตั้มพูด (ตั้มเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอยูหองดานขางของจูน) 
   “จะ แลวนี่ตั้มจะไปไหนหรอ ?” 
   “ผมจะลงไปหาอะไรกินหนอยนะครับ พี่จูนกินมารึยังครับ ?” 
   “ยังเลยจะ” จูนยิ้ม 
   “งั้นเดี๋ยวลงไปกินพรอมกันเลยไหมครับ ?” 
   “ก็ได เดี๋ยวพี่เขาไปเก็บของกอนนะ” 
   “ครับ” ตั้มยิ้ม 
 
ท่ีรานกวยเตี๋ยวแบบรถเข็นริมทางเทา จูนและต้ัมนั่งกินกวยเตี๋ยวอยู ตั้มมีสีหนาไมสบายใจจนจูนสังเกตเห็น 
   “เปนอะไรรึเปลาต้ัม ?” จูนมองหนาต้ัมอยางเอ็นดู 
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   “ไมรูสิพี่” ตั้มถอนหายใจเล็กนอย  
   “มีอะไรคุยกับพี่ไดนะ” จูนยิ้มอยางออนโยน 
   “คือ ผม....” 
จูนมองหนาต้ัมอยางต้ังใจ 
   “คือ ปนี้ผมเรียนจบแลวตองกลับบานท่ีกรุงเทพ แตผมไมอยากกลับไปเลยนะครับ” 
   “อาว ทําไมละ ?” 
   “ก็ปาผมนะซิ ปาผมเคาจะใหผมแตงงานกับคนท่ีปาเตรียมไว” ตั้มมองหนาจูนพลางถอนหายใจเล็กนอย 
   “ผมเคยเจอหนาเธอแคไมกี่คร้ัง ผมไมเคยรักเธอเลยดวย แตปาบังคับใหผมตองแตงงานกับเธอ” 
   “เธอก็บอกกับปาของเธอซิวาเธอไมอยากแตงงานกับเคานะ” จูนมองหนาต้ัมอยางเห็นใจ 
   “ผมบอกปาหลายคร้ังแลว แตปาไมยอม” ตั้มกมหนามองท่ีโตะ 
   “ผมอยากเปนเหมือนพี่จังเลย” 
   “ยังไงหรอ ?” จูนทําหนาสงสัย 
   “ก็พี่ไมมีพอแม ไมตองทําตามท่ีพอแมส่ัง” 
   “อาว ตั้ม ทําไมเธอพูดแบบนี้ละ รูไหมวาการไมมีพอแมมันลําบากแคไหน” 
   “แตถามีพอแมท่ีบังคับเรามันอาจจะลําบากยิ่งกวาอีกนะ”   
คําพูดของต้ัมทําใหจูนอ้ึงไปช่ัวขณะ สีหนาเธอเศราลง  
   “แลวเธอจะทํายังไงตอไปละ ?” 
   “ผมเตรียมไวแลวละพ่ี” 
จูนทําหนาสงสัย 
   “คือ เม่ือเชาท่ีมหาลัยประกาศผลสอบชิงทุนไปเรียนตอท่ีอเมริกานะครับ แลวผมไดรับทุน” 
   “จริงหรอ เกงจังเลยนะ” จูนยิ้ม 
   “ครับ ผมจะไดไปเรียนตออีก 2 ปจะไดไมตองรีบกลับบาน” 
จูนมองแววตาของต้ัม แววตาของต้ัมชางวางเปลา 
   “แลวอยางนี้ปาเธอไมวาหรอ ?” 
   “ผมไมสนหรอกพี่ ผมจะไมยอมกลับบานเพื่อไปแตงงานกับคนท่ีผมไมเคยรัก” 
จูนถอนหายใจยาว 
   “ใจเย็นๆนะต้ัม ถึงเธอจะหนีไปเมืองนอกได แตสุดทายเธอก็ตองกลับมาอยูดี” 
   “ไมแนหรอกครับ ผมอาจจะไมกลับมาเลยก็ได” ตั้มมองหนาจูนอยางจริงจัง 
   “ทําไมละต้ัม ยังไงเคาก็เปนปาของเธอนะ เธอไมควรจะหนีแบบนี้นะ” 
   “จริงๆแลวผมเองก็ไมอยากจะไปนักหรอกครับ” ตั้มมองหนาจูนดวยสายตาท่ีสับสน 
   “ทําไมละ ?” 
ตั้มมองตาจูน แววตาของเขาเต็มเปยมดวยความหวัง 
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   “พี่จูน คือ ผม....” 
จูนมองหนาต้ัมอยางต้ังใจ 
   “ผมชอบพี่จูนนะ” 
   “อะไรนะ ?” จูนแทบไมเช่ือหูตัวเอง 
   “ผมพูดความจริงนะครับ ผมชอบพ่ีจูนจริงๆ” 
จูนทําหนาเศราและถอนหายใจออกมา 
   “ตั้ม เธออายุนอยกวาพี่ตั้งหลายป ตลอดเวลาพ่ีไมเคยคิดอะไรกับเธอเลยนะ นอกจากความเปนเพื่อน”  
จูนกวักมือเรียกพอคาเพื่อจายเงินคากวยเตี๋ยวและเดินจากไป เหลือท้ิงไวเพียงต้ัมท่ีหัวใจแตกสลาย 
 
ท่ีบานของโตง สุนียนอนอยูบนเตียง เธอกําลังฝน เธอฝนเห็นกรนอนอยูในหองปลอดเช้ือหลังจากการผาตัด
ท่ีลมเหลว เธอและโตงมองกรจากหนาตางบานใหญนอกหอง กรนอนบนเตียงคนไข รางกายของเขาเต็มไป
ดวยสายระโยงระยาง เธอและโตงมองกรอยางสงสาร พี่ชายของกรเดินเขามาหาเธอและโตง (หากดูเวอรช่ัน 
Director Cut จะรูวาพี่ชายของกรเปนแพทย) 
   “อาการของกรเปนยังไงบางคะ ?” สุนียถามพ่ีชายของกรเสียงออนแรง 
พี่ชายของกรมองหนาสุนียดวยสายตาท่ีส้ินหวัง 
   “ผมเสียใจดวยนะ ผมพยายามอยางท่ีสุดแลว” 
สุนียมองหนาพี่ชายของกรดวยสายตาท่ีวางเปลา 
   “ใหเราเขาไปดูหนอยไดไหมคะ ?” 
   “เชิญครับ” 
สุนียและโตงเดินเขาไปในหองปลอดเช้ือ สุนียยืนอยูดานขางของกรขณะท่ีโตงนั่งอยูท่ีเกาอี้ขางเตียงของกร 
   “กรคะ” สุนียกระซิบท่ีขางหูของกร 
กรคอยๆลืมตาข้ึนมากอนมองหนาสุนียและโตง 
   “มาแลวหรอ ?” กรพูดเสียงท่ีเบาจนแทบจะไมไดยินพลางยิ้มมุมปาก 
   “แลวแตงละ ?” 
โตงมองหนาสุนีย สุนียมองหนากรและยิ้มโดยไมพูดอะไร 
   “แลวโตงวันนี้ไมตองเรียนหรอ ?” 
   “วันนี้ผมเรียนเสร็จแลวครับ” โตงตอบเสียงส่ันเครือ 
กรไอกระแอม 
   “เออโตง พอหิวน้ําจังเลย” 
โตงลุกข้ึนและหยิบขวดน้ําเทใสแกว กรสายหนา 
   “ไมเอาโตง พออยากกินอะไรหวานๆหนอยนะ อยูในนี้พอกินแตน้ําเปลาทุกวันเลย” 
สุนียมองหนาโตง 
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   “โตงลงไปซ้ือน้ําอัดลมมาใหหนอยซิ” 
โตงพยักหนารับ 
   “พออยากกินน้ําอะไรละ ?” 
   “อะไรก็ไดโตง” กรยิ้ม 
โตงเดินออกจากหองปลอดเช้ือและลงไปซ้ือน้ําอัดลม กรมองหนาสุนีย สุนียจับมือของกร 
   “สุนีย ผมมีอะไรอยากจะบอก” 
   “อะไรหรอคะ ?” สุนียพูดเสียงสะอ้ืน 
   “เขามาใกลๆผมหนอยซิ” 
สุนียยื่นหูเขาไปใกลปากของกร กรกระซิบท่ีขางหูของเธอนานหลายนาที 
    “คุณรับปากผมไดไหม ?” กรน้ําตาไหลออกมา 
สุนียเงยหนาข้ึนมากอนพยักหนารับและรองไหออกมา 
สุนียสะดุงตื่นจากความฝน เธอลุกข้ึนนั่งบนเตียง สีหนาของเธอต่ืนตระหนก เธอรูสึกใจคอไมดีจนไมกลา
นอนอีก 
 
วันรุงข้ึนชวงเชาโตงลากลับบานโดยมิวลงมาสงท่ีหนาบาน  
   “มิว เรากลับกอนนะ” โตงโบกมือลา 
   “เออ โตงเย็นนี้เรามีซอมเพลง ถาโตงวางไปฟงดวยก็ไดนะ” 
โตงยิ้มโดยไมไดพูดอะไร 
   “ไปเถอะ โชคดีนะ” มิวโบกมือลา 
มิวเดินเขาบานและน่ังบนเกาอ้ีหนาอีเล็กโทนของอามากอนมองดูรูปถายของอามา 
   “อามา ทําไมนะ มิวพยายามหักหามใจแลว แต....”  
มิวถอนหายใจออกมาและยิ้มเล็กนอย 
 
ท่ีหองซอมดนตรี มิวและวงออกัสทเตรียมซอมเพลงอยู หญิงนั่งท่ีมานั่งวางกระเปาถือไวขางตัว สวนโตงนั่ง
ขางหญิงฝงกระเปาถือของหญิง มิวหันหนามาทักทายโตงและยิ้ม  
   “โตง เรามีซอมท่ีนี่วันเวนวันนะ ถาโตงวางก็มาฟงเราซอมก็ไดนะ” 
โตงยิ้มและพยักหนา 
   “เอา วันนี้ลองซอมเพลงใหมแลวกันยังแตงไมเสร็จ แตลองซอมดูกอนก็ได” 
โตงมองหนามิวซอมดนตรี ท้ังสองจองหนากันตาแทบไมกระพริบ  
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ท่ีบานของโตง สุนียหยิบอัลบั้มภาพในอดีตของครอบครัวออกมาดู เธอเห็นภาพของกร เธอคิดถึงกรจับหัวใจ
จนรองไหออกมา เธอเปดดูรูปถายไปเร่ือยๆจนถึงรูปถายของโตงและแตงในวัยเด็ก ทันใดนั้นความคิด
บางอยางก็แลนเขาหัวของเธอ เธอรีบหยิบโทรศัพทและโทรศัพทหาโตง 
 
ท่ีหองซอมดนตรี โตงดูมิวและวงออกัสทซอมดนตรีอยู 
   “ตื๊ด...ตื้ด” โทรศัพทของโตงดังข้ึน 
โตงรีบหยิบโทรศัพทข้ึนมาดูเห็นช่ือของสุนียโทรศัพทมาจึงรีบลุกข้ึนและเดินออกจากหอง มิวเห็นโตงเดิน
ออกไปจากหองจึงหยุดรองเพลง 
   “เฮย พักกอนโวย” มิวพูด 
   “เฮ จะไดกินขนมซะที” ปงปองตะโกนอยางดีใจ 
มิวและวงออกัสทแหไปท่ีโตะซ่ึงเต็มไปดวยขนมและเคร่ืองดื่ม มีเพียงเอ็กซและหญิงท่ีไมไป 
เอ็กซหันมองซายขวาเห็นจังหวะปลอดคน ท่ีนั่งดานขางของหญิงโตงไมอยูจึงถือโอกาสมานั่งแทนท่ีของโตง 
   “เออ หญิงไมกินขนมหรอ ?” เอ็กซเก็กเสียงหลอ 
   “ไมเอาหรอก หญิงไมหิว” หญิงพูดโดยไมมองหนาเอ็กซ 
 
ท่ีนอกหองซอมดนตรี โตงคุยโทรศัพทกับสุนีย 
   “แมมีอะไรหรอ ?” โตงถามอยางรอนรน 
   “โตงจะกลับเม่ือไร ? ดึกไหม ?” 
   “ก็ไมรูเหมือนกันดิ่แม แมมีอะไรหรอ ?” 
   “รีบกลับแลวกัน แมมีธุระจะคุยดวย” 
   “งั้นจะรีบกลับเดี๋ยวนี้นะแม” 
   “อืมๆ”  
โตงรีบวางสายและกลับเขาหองซอมดนตรี 
 
ท่ีหองซอมดนตรี เอ็กซชวนหญิงคุยเร่ือยเปอย หญิงไมไดมองหนาเขา เขาลวงกระเปากางเกงและหยิบถุงใส
สรอยออกมา มือของเขาส่ันเล็กนอย เขาย่ืนถุงใสสรอยใหหญิงผานกระเปาถือของหญิงท่ีวางอยูขางตัว 
ทันใดนั้นโตงก็เปดหองเขามาอยางรีบรอน 
   “มิว เรากลับกอนนะ แมโทรมาตามนะ” โตงตะโกนเสียงดังพลางโบกมือลา 
เอ็กซตกใจเสียงของโตงจนเผลอทําถุงใสสรอยหลุดมือตกลงไปในชองกระเปาถือของหญิงซ่ึงรูดซิปไมสนิท
โดยท่ีหญิงไมทันสังเกตเห็น 
   “อืม ไมเปนไรหรอก กลับไปเถอะ” มิวโบกมือลา 
   “เออ พรุงนี้เรามีถายเอ็มวีท่ีสยามต้ังแตเชา ถาวางไปดูก็ไดนะ” มิวยิ้ม 
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โตงพยักหนาและยิ้มตอบ 
   “มิว หญิงก็กลับกอนนะ ดึกแลวเดี๋ยวหมามาวา พรุงนี้หญิงตองออกจากบานแตเชา คงไปดูมิวถายเอ็มวี
ไมไดนะ” หญิงหยิบกระเปาถือข้ึนมาพลางโบกมือลา 
โตงและหญิงเดินออกจากหองซอมดนตรี เอ็กซอ้ึงไมรูจะทําอยางไรแตก็แอบรูสึกดีใจท่ีไดใหสรอยกับหญิง 
 
ท่ีบานของโตง โตงเดินเขาบาน สุนียดูโทรทัศนอยูท่ีโตะกินขาว 
   “แมมีอะไรหรอ ?” 
   “นั่งกอนซิ” 
โตงนั่งลงท่ีเกาอ้ี 
   “แมอยากจะถามวาจูนเคามีติดตอมาบางรึเปลา ?” 
   “เปลานิแม” 
   “แลวโตงรูรึเปลาวาพี่จูนเคาพักอยูท่ีไหน ?” 
   “เห็นพี่จูนเคาบอกวาอยูท่ีเชียงใหมนะ” 
   “แลวพี่จูนเคาเลาอะไรใหฟงอีกรึเปลา ? เชนเร่ืองหลังจากท่ีกลับไปเชียงใหมเคาทําอะไร ? อยูกับใคร ?” 
   “ก็ เห็นพี่จูนบอกวาเคาไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจนไดสอบเปนไกด พี่เคาอยูคนเดียวนะ” 
   “แลวโตงมีเบอรจูนใชไหม ?” สุนียถามอยางรอนรน 
   “มีดิ่แม” โตงพยักหนา 
   “ไหนโทรใหแมหนอยซิ” 
โตงหยิบโทรศัพทและโทรศัพทหาจูน 
 
ท่ีหองพักของจูน จูนกลับถึงหองและเปดประตูหอง หองของตั้มเปดประตูออกมาพอดี ตั้มมองหนาเธอ เธอ
ยิ้มมุมปากกอนท่ีจะเดินเขาหองและปดประตู ตั้มมองหนาเธอราวกับมีความในใจจะบอก เธอเดินมาท่ีโตะ
และวางของลง  
   “ตื๊ด...ตื้ด” โทรศัพทของจูนดังข้ึน  
เธอมองหนาจอโทรศัพทและเห็นเบอรโทรศัพทของโตง 
   “ฮัลโล โตงหรอ ?”  
   “จูนหรอ นี่นานีแมของโตงจําไดไหม ?” 
   “ออ จําไดคะ มีอะไรหรอคะ ?” จูนทําหนาสงสัย 
   “ตอนนี้จูนอยูไหนละ ?” 
   “ตอนนี้หนูอยูเชียงใหมคะ เพิ่งกลับเขาหองนะคะ” 
   “แลววันไหนจูนจะเขามากรุงเทพละ ?” 
   “อืม คงเปนอาทิตยหนานะคะ ทําไมหรอคะ ?” 
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   “พอดีนาอยากเจอหนูหนอยนะ จูนวางวันไหน ? มาหานาท่ีบานไดไหม ?” 
   “อืม งั้นขอเปนอาทิตยหนาแลวกัน ถาจูนวางจูนจะโทรไปบอกไดไหมคะ ?” 
   “ไดจะ มาท่ีบานนานะ” 
   “คะๆ” จูนวางสายทําหนาสงสัย 
 
ท่ีบานของโตง สุนียยื่นโทรศัพทคืนใหโตง 
   “พรุงนี้โตงมีเรียนรึเปลา ?” สุนียถาม 
   “ไมมีแม” โตงสายหนา 
   “งั้นพรุงนี้โตงไปกับแมหนอยนะ” 
โตงพยักหนาอยางงงๆ 
 
ท่ีบานของหญิง หญิงเปดกระเปาถือเพื่อจัดส่ิงของ เธอเหลือบเห็นถุงกํามะหยี่สีน้ําเงินขนาดเล็กในกระเปา
ถือของเธอ เธอหยิบข้ึนมาดู นี่มันถุงอะไรนะ ? มันไมใชของเรานี่ แลวมันมาอยูในกระเปาเราไดอยางไร ? 
เธอลองเปดถุงออกมาดูเห็นสรอยคอท่ีมีจี้รูปหัวใจ เธอทําหนาแปลกใจ เม่ือเธอดูดานหลังของจี้เห็นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ Y I N G นี่มันช่ือเรานี่ หรือวามีใครตั้งใจใหสรอยนี้กับเรานะ ? มันมาอยูในนี้ตั้งแตเม่ือไร ?  
หญิงทําหนางุนงงกับของขวัญท่ีคาดไมถึงนี้ สงสัยเหลือเกินวาใครเปนคนใหของขวัญนี้ แลวเราควรจะทํา
อยางไรดีละ ? 
 
วันรุงข้ึนมิวและวงออกัสทมีคิวถายเอ็มวีเพลงประกอบภาพยนตรเกาหลีเร่ืองใหมเวอรช่ันภาษาไทยต้ังแตเชา 
มิวและวงออกัสทรวมตัวกันอยูท่ีสถานท่ีถายทําเอ็มวี 
 
ท่ีบานของโตง โตงอยูในหองโทรศัพทหามิว 
   “มิว วันนี้เราคงไปดูมิวไมไดแลวละ” 
   “ไมเปนไรโตง ไววันไหนวางคอยมาหาแลวกัน” 
   “อืมๆ” 
โตงรีบเดินลงมาช้ันลางและข้ึนรถ สุนียขับรถพาเขาออกจากบาน  
 
ท่ีโบสถคริสต เธอและโตงเดินทางไปยังสุสานแบบคริสตซ่ึงฝงรางของกรไว เธอวางดอกไมบนหลุมฝงศพ
ของกร 
   “กรคะ คุณจะวาอะไรไหมคะถาช้ันอยากใหจูนเคามาเปนสวนหนึ่งของครอบครัวเรา ?” 
คําพูดของสุนียทําใหโตงตองตะลึง สุนียมองหนาโตงอยางออนโยน 
   “โตง โตงคิดยังไงถาท่ีบานจะมีจูนมาอยูดวย ?” 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

   “ก็ดีดิ่แม” โตงตอบแบบไมแนใจตัวเองแตก็อยากใหจูนมาอยูดวย 
สุนียยิ้มอยางมีความสุข 
   “แลวพี่จูนเคาจะวายังไงละ ?” โตงถามอยางสงสัย 
   “อาทิตยหนาแมจะคุยกับพี่จูนเคาเอง โตงอยาเพิ่งบอกเร่ืองนี้กับใครนะ” 
โตงพยักหนา 
   “แมอยากใหพี่จูนเคาเปนพี่แตงหรอ ?” 
สุนียสายหนาและยิ้ม 
   “แตงก็คือแตง จูนก็คือจูน ไมมีใครมาแทนท่ีใครไดหรอก” 
   “แลวทําไมแมถึงอยากใหพี่จูนมาอยูดวยท่ีบานละ ?” 
สุนียดึงโตงเขามากอดในออมแขนโดยไมพูดอะไร 
 
ท่ีบานของหญิง หมามา อาเฮีย และหญิงแตงตัวออกจากบานแตเชาเพื่อไปสงญาติท่ีจะไปเรียนตอ
ตางประเทศ ท้ังหมดนั่งรถแท็กซ่ีไปถึงสนามบินกอนเวลา บรรดาญาติของหญิงรวมกลุมกันอยูกวาสิบคน 
ท้ังหมดคุยกันเร่ืองสัพเพเหระ หญิงข้ีเกียจฟงเลยเดินเล่ียงออกมาดานนอก เธอคิดถึงเร่ืองของสรอยคอ
ปริศนาเสนนั้นอยู 
   “อาเจอา อาหญิงอีอูตาโปวไลฮะบอ ? (พี่ หญิงมีผูชายมาชอบบางรึเปลา ?)” อาอ้ีของหญิงถามหมามา 
   “อ๊ัวอึมไจ ยิกยิกอีบอตอไหล เตียมเตียมค้ือโถยอามิวเชียงกอ (ฉันไมรู วันๆไมอยูบานเอาแตไปดูมิวรอง
เพลง)” 
   “ไอหยา ค้ือโถยตาโปวเชียงกอ อาเจโบยเกีย ? (หา ไปดูพวกผูชายรองเพลง พี่ไมกลัวหรอ ?)” 
   “โบยหนอ เพงอ้ิวอา (ไมหรอก เพื่อนกัน)” 
 
ท่ีสถานท่ีถายเอ็มวี ผูกํากับเดินเขามาหามิวเพื่ออธิบายบท 
   “ตามเร่ืองมิวตองรองเพลงบอกรักแฟน เนื้อเร่ืองมีงายๆแคนี้เขาใจไหม แคปลอยอารมณไปตามเพลง”  
   “ครับ” มิวตอบอยางเรียบเฉย  
   “เอา แลวนางเอกเอ็มวีมาหรือยัง ?”  
   “มาแลวคะพี่ แตงหนาอยูทางนูน”  
   “เดี๋ยวมิวไปแตงหนาทําผมพรอมกันเลยดีกวาไปจะไดพูดคุยอะไรกับนางเอกกอนดวย จะไดสนิทๆกัน
หนอย”  
มิวพยักหนา 
   “แลวคนอ่ืนๆไปแตงหนาทําผมใหเรียบรอยเลยนะ ไมตองทําไรมากวันนี้ เลนๆไปเหมือนท่ีเคยเลนแค
นั้นเอง”  
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มิวเดินตามสตาฟไปแตงหนาทําผม เม่ือเดินไปถึงเห็นผูหญิงคนหนึ่งซ่ึงนั่งแตงหนาอยู เขาทักทายทุกคนใน
กองถายและทักทายผูหญิงคนนั้น 
   “สวัสดีครับ เราช่ือมิวนะ”  
   “หวัดดี เราช่ือโดนัท”  
โดนัทชวนมิวคุยเร่ือยเปอยจนท้ังสองแตงหนาและทําผมเสร็จ  
   “คัทๆๆ มิว มิวเอาซักอยางสิ จะหวาน จะกอรอกอติก ไมใชเฉยไรอารมณอยางนี้”  
   “ครับๆ ขอโทษครับ”  
   “เอาใหมนะ”  
ผานไปหลายชั่วโมงการถายทําดําเนินไปเร่ือยจนแดดหมด  
   “เอาเทาท่ีไดนี่แหละ แดดหมดแลว” ผูกํากับส่ังเลิกกองพลางเก็บของไปถายตอท่ีสตูดิโอ  
   “มิวเขินโดนัทเหรอ ? ถึงเลนไมออก”  
   “ไมใชอยางนั้นหรอก”  
   “แลวยังไงละ ? หรือวามิวไมเคยมีแฟน” โดนัททําหนาสงสัย 
   “ทํานองนั้นม้ัง”  
   “มิวนี่ประหลาดดีเนอะ ถามคําตอบคํา”  
   “เราไมคอยมีอารมณนะ”  
   “เครียดเหรอ ? มีอะไรคุยกับโดนัทไดนะ”  
   “ขอบใจนะ”  
   “เฮย ไอมิวน้ําเวย กูเอาไวใหเดี๋ยวจะไดข้ึนรถ” เอ็กซตะโกนเรียก  
   “เอาน้ําไหมเดี๋ยวเราเอามาให” มิวมองหนาโดนัท  
   “อืม ก็ดีเหมือนกัน” โดนัทยิ้ม  
มิวเดินกลับมาพรอมสงน้ําใหโดนัท  
   “ขอบใจนะ มิวนี่สุภาพบุรุษดี”  
   “เหรอ แลวนี่กลับยังไงละ ? มืดแลวนะ”  
   “ออ โดนัทก็มีถายท่ีสตูดวยเหมือนกัน”  
   “มิว โดนัท ข้ึนรถเร็ว” เสียงสตาฟเรียกใหข้ึนรถได  
รถตูคันแรกขนวงออกัสทออกไป มิวและโดนัทข้ึนรถคันหลัง ท้ังสองคุยกันเร่ือยเปอยตลอดทาง โทรศัพท
ของมิวดังข้ึน  
   “วาไงโตง”  
   “เหนื่อยไหม ?” 
   “ก็นิดหนอนนะ” 
   “รักษาสุขภาพดวยนะ”  
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   “อืม ขอบใจนะ” มิววางสาย 
   “มิวมีเพื่อนช่ือโตงดวยเหรอ ?” โดนัทถามอยางสงสัย  
   “อืม ใช”  
   “โดนัทก็มีเพื่อนเกาช่ือนี้นะ แตคงไมใชคนเดียวกันหรอกม้ัง”  
   “ไมรูสิ” มิวถอนหายใจพลางหลับตาลง  
 
ท่ีสตูดิโอ การถายทําเอ็มวียังคงดําเนินตอไปโดยมีโดนัทเขามารวมแจมบาง ถายจนถึงตี 3 จึงเสร็จ รถตูมารับ
คนที่ไปทางเดียวกัน  
มิว เอ็กซ และโดนัทนั่งไปดวยกัน เอ็กซนอนตรงกลางสุด มิวและโดนัทนั่งเบาะแถวหนา โดนัทหลับอยู มิว
เอาผาหมท่ีอยูในรถมาหมใหโดนัท  
โดนัทรูสึกตัวแตแกลงทําเปนหลับตอและแอบอมยิ้ม รถมาจอดท่ีบานของโดนัท โดนัทลงจากรถและบอกลา
เอ็กซกอนหันมามองมิว  
   “ขอบคุณนะ” โดนัทยิ้ม  
มิวพยักหนารับอยางงงๆและยิ้ม เอ็กซมองหนามิวและโดนัทสลับไปมา ประตูรถปดลง โดนัทโบกมือลาจน
รถตูขับออกไป  
   “กูวาโดนัทชอบมึงวะ” เอ็กซโดดมานั่งเบาะแถวหนากับมิว  
   “เฮย จะบาเหรอก็แคคุยกันเยอะสุดเลยสนิทกัน” มิวพูดไปขําไป 
   “ไมแนนะไอมิว อยาไวใจผูหญิง มึงอาจไปทําอะไรโดนใจเขาเขาใหก็ได”  
   “ไมพูดกับมึงแลวไอเอ็กซ ไอปากเหม็น”  
เอ็กซตบหัวมิวไปทีนึง รถมาสงถึงบานของมิวเกือบตี 4  
 
ท่ีบานของหญิง หญิงนอนไมคอยหลับไดยินเสียงรถมาจอดอยูหนาบานจึงมองออกมานอกหนาตางเห็นมิว
เดินลงมาจากรถ เธอรีบเดินลงมาหามิว มิวเปดประตูเขาบาน 
   “มิวๆ” หญิงเรียกเสียงเบาๆ  
หญิงคอยๆเปดประตูเพื่อไมใหท่ีบานไดยินเสียง 
   “อาว หญิงต่ืนแลวหรอ ?” 
   “เปลาหรอก คือหญิงนอนไมคอยหลับนะ” หญิงสายหนา 
   “มิว มาท่ีหองหญิงไดไหม ? หญิงมีอะไรจะคุยดวย” 
   “อืม” มิวทําหนางงๆ 
มิวและหญิงเดินเขาไปท่ีหองของหญิง เธอหยิบสรอยคอปริศนาใหมิวดู  
   “สรอยของหญิงหรอ ?” 
   “เปลาหรอก ของใครไมรู แตท่ีดานหลังมีสลักช่ือของหญิงอยูดวย” หญิงช้ีใหมิวดู 
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   “อาว แลวหญิงไปเอามาจากไหน ?” 
   “เม่ือคืนกอนหญิงเห็นมันอยูในกระเปาของหญิงนะ ไมรูมันมาอยูในกระเปาต้ังแตเม่ือไร ?” 
มิวมองสรอยคออยางละเอียด ไมมีอะไรบงบอกวาใครเปนคนให 
   “มิวคิดยังไงละ ?” หญิงถาม 
   “อืม เคาอาจจะอยากใหหญิงนะ แตไมกลาใหตอหนาหญิงก็เลยตองแอบใหนะ” 
   “งั้นมิวคิดวาหญิงควรจะทํายังไงดีละ ?” 
   “คนใหเคาคงอยากบอกอะไรบางอยางกับหญิงนะ ตอนนี้หญิงมีใครรึเปลา ?” 
หญิงสายหนา 
   “แลวหญิงพรอมจะเปดใจรับคนๆนี้รึเปลาละ ?” 
หญิงอ้ึงเหมือนน้ําทวมปาก ไมรูจะพูดอะไร 
   “คนๆนี้อาจจะเปนคนท่ีหญิงกําลังรออยูก็ไดนะ” 
หญิงนิ่งเงียบ 
   “เราคิดวาถาเคาต้ังใจใหหญิง หญิงก็ไมควรเสียน้ําใจปฎิเสธของๆเคานะ”       
หญิงครุนคิด 
   “หญิงลองใสสรอยเสนนี้ดูสิ ถาเคาเห็นหญิงใสละก็เคาคงจะดีใจมากเลยนะ แลวบางทีหญิงอาจจะไดรูวา
ใครเปนคนใหหญิง” 
หญิงพยักหนาและยิ้มอยางอบอุน 
 
วันรุงข้ึนมิวมีคิวถายแบบใหกับนิตยสารแฟช่ันช่ือดัง เขามาคนเดียว เขามาถึงท่ีนี่ตั้งแตเชาและรอนางแบบท่ี
จะถายแบบคูกับเขา โดนัทเดินเขามาและเห็นเขา โดนัทยิ้ม โบกมือทัก และเดินเขามาน่ังลงขางเขา 
   “มิวมาถายแบบหรอ ?” โดนัทถามเสียงสดใส  
   “อืม ใช” มิวทําหนาตกใจ 
   “เราเจอกันอีกแลวนะ”  
   “อาว โดนัทเปนนางแบบเองหรอ ?” มิวทําหนางงๆ 
   “ใช” โดนัทยิ้มพลางพยักหนา 
การถายแบบเปนไปอยางราบร่ืน ท้ังสองดูเหมือนเปนมืออาชีพ ใชเวลาเพียงคร่ึงวันก็ถายเสร็จ 
   “เยี่ยมมาก” ชางภาพเอยปากชมพรอมยกนิ้วโปงให 
มิวและโดนัทเก็บของเตรียมตัวกลับ 
   “มิว วางรึเปลา ?” 
   “ก็วางนะ”  
   “โดนัทก็วาง งั้นมิวเดินดูของเปนเพื่อนโดนัทหนอยสิ” โดนัทยิ้ม 
   “แตวา….”  
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   “ถามิวไมวางก็ไมเปนไร เดินกับโดนัทมันคงนาเบ่ือ โดนัทเดินคนเดียวก็ได” โดนัททําหนาบ่ึง 
   “ไมใชอยางนั้นนะ คือวา….”  
   “งั้นก็แปลวามิวไมปฏิเสธ โอเคง้ันเราไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืด”  
โดนัทดึงแขนมิวออกไป มิวไมกลาปฏิเสธออกไปตรงๆจึงตองเดินเปนเพื่อน  
 

 

ท่ีสยาม มิวและโดนัทเดินเร่ือยเปอย ผูคนตางมองมา
ท่ีมิวและโดนัท มิวและโดนัทเดินมาถึงรานขายของ
เลน มี “ลูกแกวตุกตาหมีถือไมค” โชวอยู (มีลักษณะ
ทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอล ใส มีฐานรอง ภายใน
ลูกแกวมีตุกตาหมีถือไมค เม็ดพลาสติกขนาดเล็ก
มาก และนํ้าอยูภายใน ลักษณะคลายในรูป) มิวหยุด
เดินและยืนดูอยางสนใจ 

 
   “มิว อยากไดนี่เหรอ ?” โดนัทถาม  
   “อืม” มิวทําหนาเจื่อนๆ 
โดนัทขมวดค้ิวใสมิวเชิงสงสัย  
   “ไมรูสิ เพราะมันทําใหเรารูสึกดีม้ัง”  
มิวตอบโดนัทท้ังท่ีตายังจองไปท่ี “ลูกแกวตุกตาหมีถือไมค” เขายิ้มเล็กนอยแตสีหนาเปนกังวล 
 
ท่ีมหาวิทยาลัย ชวงพักเท่ียงหญิงและเพื่อนมหาวิทยาลัยของเธอนั่งกินอาหารอยูในโรงอาหาร ท้ังหมดพูดคุย
เร่ืองท่ัวไป เธอใสสรอยเสนนั้นมาดวย 
   “เฮย อีหญิง มึงไปเอาสรอยมาจากไหนวะ ? สวยวะ” เพื่อนถาม 
   “ไมรูเหมือนกัน มีคนใหมา ไมไดลงชื่อคนใหดวย” หญิงทําหนาอายๆ  
   “โหย ใครเปนผูชายท่ีโชครายคนนั้นวะ สงสัยภาวะโลกรอนคงมาเร็วกวาท่ีคิดวะ เลยมีคนเพี้ยน” 
เพื่อนมหาวิทยาลัยของหญิงหัวเราะกันท้ังโตะ ยกเวนหญิงท่ีนั่งอมยิ้มอยูคนเดียว    
 
ท่ีสยาม โดนัทชวนมิวเดินเร่ือยเปอยจนถึงเย็น 
   “โดนัท เราไปกอนนะ วันนี้เรามีซอมนะ” 
   “มิวซอมท่ีไหนหรอ ? ใหโดนัทไปดูมิวซอมดวยคนนะ” โดนัทยิ้ม 
   “แต เออ เราซอมดึกนะ เดี๋ยวโดนัทจะกลับบานลําบาก” มิวพยายามพูดเล่ียง 
   “ไมเปนไรหรอก บานเราอยูแถวน้ีเอง”  



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

โดนัทควาแขนมิวและเดินตามมิวไปที่หองซอมดนตรี 
 
ท่ีหองซอมดนตรี วงออกัสทอยูกันพรอมหนารวมท้ังโตงและหญิง มิวเดินเขามาในหองซอมดนตรีพรอมกับ
โดนัทซ่ึงคลองแขนมาดวย ทันทีท่ีเขามาทุกคนในหองซอมดนตรีตองตกตะลึงภาพที่เห็น มิวมองไปท่ีโตง 
โตงมองมาท่ีมิวและโดนัท มิวแกะแขนโดนัทและเดินเล่ียง 
   “โดนัท” โตงมองหนาโดนัท 
   “อาว โตง” โดนัทมองหนาโตง 
วงออกัสทตองตะลึงอีกคร้ัง โตงและโดนัทรูจักกันดวยหรือ ?  
   “โดนัทมาทําอะไรท่ีนี่ ?” โตงถาม 
   “แลวโตงละ มาทําอะไรท่ีนี่ ?” โดนัทมองหนาหญิง 
   “ออ เรารูแลว”  
   “เฮย เราบอกโดนัทแลวไง หญิงเปนแคเพื่อน” โตงรีบปฎิเสธ 
   “แนใจง้ันหรอ ?” โดนัทมองหนาหญิงอีกคร้ัง 
   “มันไมใชอยางนั้นนะ” หญิงรีบปฎิเสธ 
โดนัทมองหนาหญิงและเห็นสรอยท่ีคอของเธอ 
   “สรอยสวยดีนิ่ โตงซ้ือใหหรอ ?” โดนัทถาม 
วงออกัสทมองสรอยท่ีคอของหญิงและตางแปลกใจ เอ็กซมองหนาหญิง  
   “ไมใชของเราหรอก” โตงรีบปฎิเสธ 
   “แลวโดนัทมาท่ีนี่ทําไม ?” โตงถามย้ําอีกคร้ัง 
   “เราก็มาดูมิวซอมเพลงนะซิ” โดนัทเดินไปยืนขางมิว 
   “มิวรูจักโดนัทดวยหรอ ?” โตงทําหนาสงสัย 
   “เออ เรารูจักกันตอนถายเอ็มวีเม่ือวานนี้เอง” มิวทําหนาเจื่อนๆ 
   “โดนัทกําลังคบกับมิวอยูหรอ ?” โตงถามอยางสงสัย 
   “ใช” โดนัทตอบอยางภาคภูมิใจ 
วงออกัสทในหองตองตะลึงราวกับตองคําสาบ 
   “โดนัท โดนัทอยายุงกับมิวเลย เราขอรอง” โตงพยายามออนวอน 
   “ทําไมละโตง หึงเราหรอ ?” 
คําวา “หึง” ทําใหวงออกัสทมองหนาโตง 
   “มันไมใชอยางนั้นนะ คือวา....” โตงพยายามที่จะอธิบายแตไมรูจะอธิบายอยางไร 
โดนัทเอามือกอดอกและมองหนาหญิง 
   “ทีโตงทํากับโดนัทกอนนะ”  
   “โดนัท วันนั้นเราขอโทษโดนัทแลวนะ เราเองก็ไมอยากใหมันเปนแบบนั้นเลย” 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

โดนัทเบือนหนาไปทางมิว 
   “โดนัท เรารูวาเราเปนฝายผิด แตถาโดนัทตองการคบกับมิวเพียงเพื่อเอาชนะเราละก็ เราขอเถอะ มันไมมี
ประโยชน” 
คําพูดของโตงทําใหโดนัทโกรธยิ่งข้ึนไปอีก 
   “โดนัทไมไดตองการจะเอาชนะโตงหรอกนะ แตโดนัทกับมิวเรากําลังคบกันเปนแฟนจริงๆ”  
คําพูดของโดนัททําใหวงออกัสทในหองซอมตองช็อค มิวอึ้งพูดอะไรไมออก 
   “โดนัท มิวเคาไมไดเปนอยางท่ีโดนัทคิดนะ คือมิวเคา....”  
มิวเดินมาและยกมือปองปากของโตงเพื่อหามโตงไมใหพูด  
   “โตง กลับไปกอนเถอะนะ” มิวมองหนาโตงดวยสายตาวิงวอน 
โตงหันมองหนามิว มิวก็มองหนาโตง โตงทําหนาเศราอธิบายอะไรไมถูก โตงรูสึกเหมือนโดนมิวหักหลัง 
โตงเดินออกจากหองซอมดนตรีอยางรวดเร็ว 
   “โตงๆ รอหญิงดวย” หญิงควากระเปาพลางวิ่งตาม 
โดนัทมองไปท่ีโตงและหญิงท่ีเดินออกไปอยางสะใจ 
 
ท่ีบานเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตง เพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงเกือบสิบคนนั่งกินเหลากันอยู โตงเดิน
เขามา 
   “ไอเช่ียโตง มึงหายหัวไปไหนมาต้ังหลายวัน ?” เจงถาม (เจงเปนเพื่อนโรงเรียนเกาของโตงเพียงคนเดียวท่ี
เรียนท่ีเดียวและคณะเดียวกับโตง)  
โตงนั่งลงในวงเหลาโดยไมไดพูดอะไร 
ผานไปหลายชั่วโมงเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงยังคงกินเหลากันอยู เจงมองหนาโตง 
   “เฮย ไอโตง หญิงไมมาดวยหรอวะ ?” เจงถาม 
โตงสายหนา 
   “เฮย ปนี้มึงจบแลวมึงแลวมึงจะไปทําอะไรตอวะ ?” เพื่อนถาม 
   “ไมรูวะ คงหางานทําแถวบานม้ัง” โตงตอบแบบเล่ียงๆ 
   “มึงไมคิดจะเรียนตอหรอวะ ?” 
   “ไมรูดิ่” โตงสายหัว  
   “มึงเปนอะไรรึเปลาวะ ? เห็นหนาเครียดๆ” เพื่อนอีกคนถาม 
   “ไมรูวะ” โตงตอบ 
โทรศัพทของโตงดังข้ึนหลายคร้ัง 
   “เฮย ไอโตงโทรศัพทมึงนะ” เจงพูด 
โตงสายหนาไมรับโทรศัพท  
 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

ท่ีบานของมิว มิวกลับมาถึงบานก็ข้ึนหองทันที มิวโทรศัพทหาโตงแตโตงไมรับสาย มิวรูสึกผิดท่ีไลโตง
แทนท่ีจะไลโดนัท โตงคงโกรธมาก โตงคงไมใหอภัยแน เราจะทําอยางไรดี ? 
มิวเก็บตุกตาไมลงกลอง มิวหยิบรูปถายโตงและมิวลงมาดูและนํามันใสกลองเดียวกับตุกตาไม มิวเก็บกลอง
ไวท่ีใตเตียง มิวนอนอยูบนเตียง ความเศรา ความเหงา ความอางวางเกาะกินใจมิวอีกคร้ัง มิวรูสึกเหมือนอยู
คนเดียวอีกคร้ัง 
 
วันรุงข้ึนหญิงเดินออกจากบานเพื่อไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย หมามายืนอยูหนาบาน หมามาเหลือบเห็น
สรอยคอของหญิง 
   “อาหญิง ล้ืออูอําเล่ียงอะ ? (หญิง มีสรอยคอดวยหรอ ?)” หมามามองหนาหญิงอยางสงสัย 
หญิงตกใจเอามือจับสรอยคอไว 
   “เออ คือ พอดีหญิงเพิ่งซ้ือมานะหมามา หญิงรีบไปกอนนะ” หญิงรีบเดินหนีอยางรวดเร็ว 
หมามามองตามหลังหญิง 
 
ท่ีบริษัท พี่ปอกเรียกประชุมมิวและวงออกัสทเร่ืองงานประกาศผลรางวัล “สยาม ไอดอล ปอปปูลาโหวต 
คร้ังท่ี 3” มีขาวตามหนังสือพิมพและหนังสือบันเทิงซุบซิบทํานองวาเกิดศึกชิงนาง ระหวางโตง มิว และ
โดนัท โตงเห็นขาวนี้ในหนังสือพิมพดวย มิวและวงออกัสทนั่งรออยูหนาหองประชุมเล็ก 
   “นั่นไงมึง ขาวมึงมาแลว” เอ็กซมองหนามิวพลางช้ีนิ้วไปที่หนังสือพิมพ  
   “ขาวอะไรของมึงวะไอเอ็กซ ?” เพื่อนในวงถาม  
   “ก็ขาวไอมิวกับโดนัทนะสิ”  
วงออกัสทมองหนากันเล่ิกล่ัก  
   “แลวมึงเปนไงม่ังวะไอมิว เดี๋ยวนี้ซึมเอาๆ เดี๋ยวๆก็ดี เดี๋ยวๆก็ซึม” เพื่อนในวงถาม  
   “ไมเปนไงหรอก” มิวตอบอยางไรอารมณ  
 
ท่ีหองประชุมเล็ก พี่ปอกเดินทางมาถึงและเดินเขาไปในหองประชุมเล็ก มิวและวงออกัสทเดินตามเขาไป 
   “วันนี้พี่มีขาวดีมาบอกนะ” พี่ปอกพูดไปยิ้มไป 
   “ขาวดีอะหรือครับ ?” มิวทําหนาสงสัย 
   “ก็พวกเธอนะซิ รูไหมพวกเธอไดรับการเสนอช่ือเขาชิงรางวัลวงดนตรีชายยอดนิยมดวยนะ” 
มิวและวงออกัสทมองหนาซ่ึงกันและกัน ท้ังหมดตางแปลกใจและดีใจ 
   “จริงหรอพี่ ?” มิวถามอยางดีใจ 
   “จริงซิ แตอาจจะยากหนอยนะ คูแขงพวกเธอนะแข็งๆท้ังนั้น” 
มิวและวงออกัสทหันมองหนากันเอง 
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   “แตไมตองหวงหรอก รางวัลนี้เปนการใหคะแนนดวยการโหวตจากแฟนเพลง ถาเราทําผลงานดีแฟนเพลง
ก็โหวตใหมาก แตถึงจะไมไดก็ไมเปนไร แคมีช่ือก็พอแลว” 
มิวและวงออกัสทตางยิ้มดีใจ 
   “เออนี่ เห็นมีขาวเร่ืองมิวกับโดนัทใชไหม ? ดีเลยยิ่งเลนขาวนี้เขาไปรับรองเรตต้ิงกระฉูดแน” 
วงออกัสทตางยิ้มดีใจยกเวนมิวท่ีนิ่งเงียบ  
 
ท่ีบานของโตง สุนียและโตงเตรียมตัวจะกินขาว เสียงออดท่ีประตูหนาบาน 
   “ใครมานะ ?” สุนียทําหนาสงสัย 
สุนียชะเงอมองไปท่ีหนาบานเห็นจูนยืนอยูหนาบาน 
   “โตง จูนมาแนะ ไปเปดประตูหนอยซิ”  
โตงเดินไปหนาบานและเปดประตู จูนเดินเขาบาน จูนไหวสุนียและน่ังท่ีโตะกินขาว    
   “อาว จูนทําไมมาไมโทรมาบอกกอนละ ?” สุนียถาม 
   “เม่ือคืนหนูโทรหาโตงต้ังหลายคร้ังไมมีใครรับสาย หนูนึกวามีเร่ืองอะไรซะอีกเลยมาหาท่ีบานนะคะ” จูน
สีหนาเครงเครียด 
โตงทําหนางง  
   “ทําไมโตงไมรับโทรจูนละ ?” สุนียมองหนาโตง 
   “ก็ พอดีไมไดยินเสียงนะแม กําลังคุยเร่ืองรายงานกับเพื่อน” โตงกมหนา 
   “ชางมันเถอะคะ เออ นานีมีธุระอะไรกับหนูหรอคะ ?” จูนทําหนาสงสัย 
สุนียมองหนาจูนและยิ้มให 
   “จูนฟงใหดีนะ นามีเร่ืองสําคัญจะบอกกับจูน”  
สุนียอธิบายเร่ืองท่ีเธออยากใหจูนมาอยูบานหลังนี้ จูนตกใจมาก สุนียและโตงพยายามโนมนาวใหจูนยอม 
   “จูน ตอนนี้เธอก็ไมมีใครแลวไมใชหรอ ? มาอยูกับนาเถอะนะ” สุนียจับมือของจูน 
   “จริงดวย พี่จูนมาอยูท่ีนี่เถอะนะ” โตงยิ้ม 
จูนลังเลใจ นี่อาจเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญในชีวิตของเธอ 
   “เออ คือ หนูขอเวลาคิดกอนซักระยะไดไหมคะ ?” 
สุนียและโตงยิ้ม 
   “ไมเปนไรจะ ถาจูนพรอมเม่ือไรก็ยายเขามาอยูไดเลยนะ” สุนียมองหนาจูนอยางมีความหวัง 
 
วันรุงข้ึนโตงไมไดไปหามิว แมมิวโทรศัพทมาหาหลายครั้งก็ไมรับสาย โตงเองรูสึกนอยใจกับเหตุการณใน
วันนั้น อีกท้ังมีเร่ืองของจูนเขามาอีก และยังสับสนกับขาวของมิว โตงรูสึกวามิวเปนคนดังไปแลวมิวจะมา
สนใจโตงทําไม 
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มิวรูสึกทุกขใจ เขารองเพลงไมคอยไดจนวงออกัสทเปนหวง โดนัทนั่งขางเขาและชวนคุยกระหนุงกระหนิ่ง
ราวกับเปนแฟนกันแตเขาไมสนใจ 
   “มิว มิวไมสบายรึเปลา ? เห็นดูซึมๆ” โดนัทถามอยางหวงใย 
   “เปลาหรอก เราแคไมคอยมีอารมณจะรอง” มิวตอบเสียงออนแรง 
 
ท่ีบานของโตง สุนียและโตงนั่งกินขาวอยูท่ีโตะกินขาว เธอสังเกตเห็นโตงเปล่ียนไป 
   “โตง เปนอะไรรึเปลา ? ทําไมวันนี้กินนอยจัง” สุนียถามอยางเปนหวง 
   “โตงไมคอยหิวนะแม” 
   “ปนี้โตงเรียนจบแลวโตงจะทําอะไรตอละ ? จะทํางานหรือเรียนตอท่ีมหาลัยท่ีแมทํางานอยูก็ไดนะ” 
   “ไมเอานะแม โตงไมอยากเรียนหรือทํางานที่จุฬา” โตงปฏิเสธพลางทําหนาเศรา 
   “เออ โตง จูนมีโทรมาบางไหม ?” สุนียถามอยางรอนรน 
   “ไมมีนิ่แม” โตงสายหนา 
โตงอาบน้ําอยู สุนียกวาดพื้นอยูหนาหองของโตง เธอไดยินเสียงโทรศัพทของโตงท่ีอยูในหอง เธอวางไม
กวาดและเปดประตูเขาไปในหองของโตงเพื่อรับโทรศัพท (เผ่ือบางทีอาจจะเปนของจูน) เธอเปดดูขอความ 
   <เร่ืองวันนั้นเราขอโทษ> แมสเสจจากมิว 
สุนียรูสึกตกใจเล็กนอย เธอวางโทรศัพทไวท่ีเดิมกอนเดินออกจากหองและปดประตู   
 
หลายวันตอมาในหองเรียนของมหาวิทยาลัย มีแทนวางกระดาษสําหรับวาดภาพอยูหลายสิบอันอยูในหอง 
สุนียสอนนักศึกษา นักศึกษาบรรจงวาดภาพ นักศึกษาหญิง 2 คนดูนิตยสารซ่ึงมิวและโดนัทถายแบบขึ้น
หนาปก  
   “เฮย นี่แฟนของพี่มิวหรอวะ ?” นักศึกษาหญิงคนท่ีหนึ่งกระซิบ 
   “โหย ใครวะ สวยวะ” นักศึกษาหญิงคนท่ีสองกระซิบ 
สุนียไดยินเสียงจากดานหลังของเธอ เธอเดินไปหานักศึกษาหญิงท้ังสองคน 
   “คุยอะไรกัน ?” สุนียมองหนานักศึกษาหญิงท้ังสองดวยสายตาดุ 
นักศึกษาหญิงท้ังสองสะดุงท่ีไดเห็นหนาของสุนีย นักศึกษาหญิงคนท่ีหนึ่งรีบหยิบนิตยสารซอนไวดานหลัง
ของเธอ 
   “ซอนอะไรไว ไหนเอาออกมาดูหนอยซิ” 
นักศึกษาท้ังหองมองมาท่ีนักศึกษาหญิงท้ังสองคน ท้ังสองมองหนากันเลิกล่ัน นักศึกษาหญิงคนท่ีหนึ่งสง
นิตยสารใหสุนียมือส่ัน 
สุนียหยิบนิตยสารข้ึนมาดู เธอรูสึกแปลกใจเล็กนอยท่ีไดเห็นมิวถายแบบคูกับผูหญิงราวกับเปนแฟนกัน เธอ
หยิบนิตยสารไปวางไวท่ีโตะของเธอ 
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ท่ีมหาวิทยาลัย โตงเพิ่งเรียนเสร็จและเดินลงมาจากตึก  
   “โตงๆ” หญิงวิ่งมาอยางกระหืดกระหอบ 
   “มีอะไรหรอหญิง ?” 
   “เกิดเร่ืองใหญแลวโตง ตอนนี้มิวเคา....” หญิงทําหนาเศรา 
   “มิวเปนอะไร ?” โตงทําหนาตกใจ 
   “คือ ตอนนี้มิวเคาเปนไข ไมสบายมาต้ังหลายวันแลว” 
   “แลวมิวไปหาหมอท่ีไหนละ ?” 
หญิงสายหนา 
   “มิวเคาไมยอมไปหาหมอ ไมวาใครจะพูดยังไงก็ไมยอมไปทาเดียว โตงไปชวยใหพูดหนอยซิ” หญิง
พยายามดึงแขนของโตง  
โตงและหญิงรีบวิ่งออกจากมหาวิทยาลัยและข้ึนรถแท็กซ่ีเพื่อไปบานของมิว  
 
ท่ีบานของมิว โตงรีบลงจากรถแท็กซ่ีและวิ่งตรงข้ึนไปหองของมิว หญิงวิ่งตามมาดานหลัง เม่ือถึงหนาหอง
ของมิวโตงก็เปดประตู 
   “มิว” โตงตะโกนเสียงดัง 
มิวและเอ็กซนั่งคุยกันอยู ท้ังสองหันหนามองหนาโตง หญิงวิ่งตามมาทีหลังก็พุงผลักโตงเขาไปในหอง เอ็กซ
รีบวิ่งออกมาจากหองและปดประตู ตอนนี้ในหองมีเพียงโตงและมิว 
โตงมองหนามิว มิวก็มองหนาโตง โตงพยายามจะเปดประตูแตเปดไมได เอ็กซและหญิงดึงประตูเอาไว 
   {ปงๆๆๆๆ} โตงทุบประตูเสียงดัง 
   “หญิงเปดประตูเดี๋ยวนี้นะ หญิงโกหกเราใชไหม ?” โตงตะโกนอยางไมพอใจ 
โตงมองไปรอบหอง บรรยากาศของหองไมเหมือนเดิม ตุกตาไม รูปถายโตงและมิวหายไปหมด หญิงและ
เอ็กซพยายามแนบหูติดกับประตูเพื่อฟงเสียงการสนทนาในหอง นี่เปนคร้ังแรกท่ีเอ็กซไดใกลชิดกับหญิง
ขนาดนี้ เอ็กซยื่นมือโอบไหลของหญิงแตหญิงปดมือท้ิง   
โตงนั่งบนเตียงหันหลังใหมิว ท้ังสองไมไดมองหนากันและไมไดคุยกันหลายนาที โตงลุกข้ึนอีกคร้ังพยายาม
ท่ีจะเปดประตูอีกคร้ังแตเปดไมได  
   {ปงๆๆๆๆ} โตงทุบประตูอีกคร้ัง 
   “หญิงเปดประตูเดี๋ยวนี้นะ” โตงตะโกน 
ทันใดนั้นมีเสียงมาจากดานหลังของโตง 
   “โตง เร่ืองวันนั้นเราขอโทษนะ” มิวพูดเสียงสะอ้ืน 
โตงหันหนามาทางมิว 
   “นึกวาเราจะไมมีอะไรคุยกันอีกซะแลว” โตงพูดอยางเรียบเฉย  
   “เราอยากคุยกับโตง” มิวมองหนาโตง  
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   “เพราะเราไมใชโดนัทใชไหม ?” โตงพูดอยางหงุดหงิดแตใบหนาดูเศรา  
   “โตงเขาใจผิด มันไมมีอะไร”  
   “ใครๆก็พูดไดวามันไมมีอะไรท้ังๆท่ีเห็นๆกันอยู”  
   “มันไมมีอะไรจริงๆ เราจะบอกโตงทุกอยางขอแคโตงฟง….” มิวมองหนาโตงพลางสงสายตาวิงวอน  
   “อยาเลยมิว พอเถอะนะ” โตงหันหลังใหมิว  
   “โตง เร่ืองวันนั้นเราขอโทษ เราไมไดตั้งใจจะไลโตง เพียงแตถาเราปลอยใหโตงอยูอาจจะมีปญหา” 
   “มิวไมตองขอโทษเราหรอก มิวไมไดทําผิด เราตางหากท่ีผิด” โตงมองหนามิวดวยสายตาเรียบเฉย       
มิวมองหนาโตงน้ําตาคลอเบา  
   “ถาโตงไมใหอภัยเรา เราจะไมไปรองเพลงอีก” 
   “อยานะมิว อยานะ” โตงตกใจ 
โตงเดินตามเขาไปกอดมิวไว  
   “ถาเราไมมีโตงเราคงไมสามารถรองเพลงไดอีก” มิวพูดเสียงสะอ้ืนมากข้ึน 
โตงเอาหนาซุกลงท่ีหลังของมิว  
   “มิว เราขอโทษนะ” โตงน้ําตาซึม  
มิวมองหนาโตงดวยสายตาเศราแตก็ดูออนโยน มิวยกมือข้ึนกอดโตงกลับเชนกัน  
   “ไมเปนไรหรอกโตง เราเองตางหากที่ตองเปนฝายขอโทษ” 
โตงและมิวนั่งอยูท่ีเตียง มิวเลาเร่ืองราวต้ังแตตอนพบกับโดนัทคร้ังแรกใหโตงฟงท้ังหมด โตงฟงอยางตั้งใจ
สายตาออนโยนของมิวมองหนาโตงอยูตลอดเวลา  
   “แลวมิวจะทํายังไงตอละ ?” 
   “ยังไมรูเหมือนกัน” 
   “แลวเร่ืองวงโอเคม้ัย” โตงถาม  
   “ก็เร่ือยๆแหละ โดนวาบางตอนซอมเพราะรองไมคอยออก”  
   “ทําไมละ ?”  
   “ไมคอยมีอารมณรองนะ แตก็พยายามเพ่ือวง เพราะในวงมีคนอ่ืนท่ีพยายามอยูดวยไมไดมีเราคนเดียว”  
   “แลวโดนัท….” 
   “ไมรูหรอก ก็เหมือนไปเดินเท่ียวกัน”  
   “แลวมิวจะปลอยใหเปนแบบนี้ตอไปหรอ ?” 
   “ไมรูเหมือนกัน พี่เคาขอไว พี่เคากลัววาถาเลิกกันตอนนี้อาจมีผลตออัลบ้ัมชุดใหม” 
   “อยางนี้ก็เทากับวามิวหลอกโดนัทนะซิ” 
มิวกมหนา สีหนาหมองเศรา 
   “โตง ชวงนี้อยาเพิ่งไปท่ีหองซอมนะ” 
   “ทําไมละ ?” 
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   “เราไมอยากใหโตงเจอหนากับโดนัทตอนนี้” 
โตงพยักหนาอยางเขาใจ 
   “โดนัทมาหามิวทุกวันเลยหรอ ?” โตงทําหนาสงสัย 
   “อืม แตเฉพาะหองซอมนะ ท่ีบานไมเคยมา” 
   “งั้นเราก็มาหามิวที่บานไดดิ่” โตงยิ้มอยางมีความหวัง 
มิวพยักหนาและยิ้ม 
   “เดือนหนาจะมีคอนเสิรตท่ีเซ็นทรัล เวิลดนะ ถาโตงวางไปดูนะ”  
   “ไวเราจะไปดูนะ” โตงยิ้มอยางมีความสุข  
มิวยิ้มอยางเขินๆ  
   “แลว 2 คนนั่นละ ?” โตงมองไปท่ีประตู 
   “ปานนี้กลับไปแลวม้ัง” 
โตงลุกข้ึนและเดินเปดประตู เอ็กซและหญิงหลับพิงประตูอยูจึงลมเขามาในหอง เอ็กซและหญิงมองหนาโตง
และมิว 
   “ตกลงคืนดีกันแลวหรอ ?” หญิงทําหนาเจื่อนๆ 
   “อืม ขอบใจมากนะหญิง เอ็กซ” มิวยิ้ม 
   “งั้นเรากลับกอนนะ พรุงนี้คอยเจอกัน” เอ็กซและหญิงโบกมือลาพลางรีบเผนลงช้ันลาง 
   “คืนนี้ดึกมากแลว นอนกอนเถอะโตง” มิวเดินไปจับไหลของโตง  
   “อืมๆ”  
โตงลมตัวลงนอนบนท่ีนอน มิวเดินออมเตียงไปนอนอีกฝง ท้ังสองมองไปท่ีเพดาน มิวมองหนาโตงและถาม
คําถามท่ียังคาใจอยู 
   “โตง โตงหึงเราหรอ ?”  
   “เปลา” 
   “หรือวาหึงโดนัท ?” มิวทําหนาสงสัย 
   “โอย ยิ่งไมใชใหญเลย” 
   “แลวทําไมโตง....” 
โตงมองหนามิว 
   “เราเพียงไมอยากใหโดนัทตองเสียใจอีก เราเคยทําใหโดนัทตองเสียใจมาคร้ังนึงแลว” โตงตอบสีหนาเศรา  
 
ท่ีหองของจูน จูนนั่งท่ีเกาอ้ี เธอเปดล้ินชักของโตะท่ีอยูดานหนาของเธอและลวงมือเขาไปหยิบรูปถายออกมา
ดู รูปถายครอบครัวของโตง (รูปถายกร สุนีย และโตงในวัยเด็กตอนไปเที่ยวเชียงใหม) เธอนั่งมองรูปถาย
อยางพินิจพิจารณา เธอถอนหายใจเล็กนอยและเก็บรูปถายลงล้ินชักตามเดิม เธอเดินไปที่ระเบียงและสูบบุหร่ี  
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หลายวันนี้โตงมาหามิวท่ีบาน ตุกตาไม และรูปถายโตงและมิวกลับมาอยูท่ีเดิม มิวเรงแตงเพลงใหทันงาน
คอนเสิรต ท้ังสองพูดคุยกันอยางมีความสุข 
   “มิว แตงถึงไหนแลวละ ?” 
   “ใกลจะเสร็จแลวละ เหลือแคทอนจบเทานั้นเอง” 
   “ใหเราชวยเอาไหม ?” โตงมองหนามิวและยิ้ม 
โตงพยายามชวยมิวดวยการกดคีบอรดไปมั่วๆแตดูเหมือนจะเปนการรบกวนมิวมากกวา 
   “ไมเปนไรหรอกโตง” มิวพูดไปขําไป 
   “เออ โตง มะรืนนี้ท่ีสยามมีจัดฉายหนังเกาหลีรอบส่ือมวลชนท่ีเรารองเพลงประกอบนะ โตงวางไหม ?” 
   “แลว....” โตงมองหนามิว 
   “ออ ไมตองหวงหรอก โดนัทเคามาก็จริง แตโตงยืนดูบนสะพานลอยก็ได โดนัทไมเห็นหรอก”  
   “งั้นเราจะไปนะ” โตงพยักหนาดีใจ 
มิวยิ้ม ทันใดนั้นเขาก็คิดถึงจูนและหยิบโทรศัพทข้ึนมา 
   “โตง อยากคุยกับพี่จูนไหม ?” 
   “อืม ก็ดี ไมไดคุยตั้งหลายวันนะ” โตงพยักหนา 
มิวโทรศัพทหาจูน 
 
ท่ีพระธาตุดอยสุเทพ จูนพาลูกทัวรชาวตะวันตกเดินชม เธอบรรยายประวัติความเปนมาของสถานท่ีแหงนี้
เปนภาษาอังกฤษ 
   “ตื๊ด...ตื้ด” โทรศัพทของจูนดังข้ึน  
   “วาไงมิว” 
   “โทษทีนะพี่จูน พอดีชวงนี้ผมไมคอยวางนะครับ เลยโทรหาพ่ีจูนชาไปหนอย” 
   “ไมเปนไรหรอก พี่เองก็ไมคอยวางเหมือนกัน” 
   “พอดีโตงอยูกับผมนะ พี่จูนอยากคุยดวยไหมครับ ?” 
   “ไดสิ” 
มิวยื่นโทรศัพทใหโตง 
   “พี่จูนหรอ ผมโตงนะ” 
   “จะ วาไง” 
   “เม่ือไรพี่จูนจะเขามากรุงเทพอีกละ ?” 
   “คงเปนอาทิตยหนานะ” 
   “แมฝากถามเร่ืองวันนั้นนะ ตกลงพ่ีจูนวายังไง ?” 
   “อืม พี่ยังไมไดตัดสินในเลยนะ ไวอาทิตยหนาพี่อาจจะเขาไปหานะ” 
   “ครับๆ” 
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โตงยื่นโทรศัพทคืนใหมิว 
   “พี่จูน ถาพี่เขามากรุงเทพพี่มาหาผมท่ีหองซอมดนตรีก็ไดนะ ผมซอมอยูท่ีบริษัท....นะ ใกลๆกับท่ีทํางาน
เกาของพี่นะ” 
   “จะ ถาพี่วางพ่ีจะแวะเขาไปเยี่ยมนะ” 
สามี-ภรรยาสูงอายุชาวตะวันตกคูหนึ่งซ่ึงเปนลูกทัวรของจูนเดินมาหาเธอ 
   “มิว แคนี้กอนนะ” 
   “ครับๆ” 
มิววางสายและมองหนาโตงอยางสงสัย 
   “นานีมีธุระอะไรกับพี่จูนหรอ ?” 
โตงทําหนาเล่ิกล่ัก 
   “เปลาหรอก แคแมอยากคุยกับพี่จูนตามประสาเจานายกับลูกนองเกานะ” โตงยิ้ม 
มิวพยักหนาอยางงงๆ 
 
วันรุงข้ึน มิวเขาไปที่บริษัท เขาเอาเพลงท่ีเพิ่งแตงเสร็จซ่ึงจะใชเปนซิงเกิ้ลสําหรับโปรโมทอัลบ้ัมใหมมาให
พี่ปอกและวงออกัสทฟง 
   “ยอดเยี่ยมมากมิว พี่ชอบ เพราะมาก” พี่ปอกเอยปากชมไมขาด 
มิวและวงออกัสทตางมีสีหนาดีใจสุดขีด 
   “งั้นวันศุกรนี้เตรียมอัดเพลงนี้ไดเลย” พี่ปอกยิ้ม 
 
ท่ีหองพักของจูน จูนเดินมาถึงหนาหองแตตองแปลกใจท่ีประตูหนาหองมีชอดอกกุหลาบสีแดงสดชอเล็ก
แขวนอยูท่ีลูกบิดประตู เธอหยิบชอดอกกุหลาบออกมาจากลูกบิดประตู มีการดขนาดเล็กติดอยูท่ีชอดอก
กุหลาบ เธอเปดอาน 
   <<ผมขอโทษ>> 
จูนรูโดยทันทีวาเปนของใคร 
   {ก็อกๆๆ} จูนเคาะประตูหองของต้ัม 
ตั้มแงมเปดประตูและยิ้ม 
   “ดอกไมนี่ของเธอใชไหม ?” จูนชูดอกกุหลาบพลางมองหนาต้ัมอยางเซ็งๆ 
   “ครับ” ตั้มยิ้มอยางภาคภูมิใจ 
   “พี่บอกเธอแลวใชไหมวา....” 
   “พี่จูนครับ วันนี้เปนวันเกิดของผมนะครับ ผมอยากใหพี่มารวมฉลองวันเกิดของผม” 
จูนมองหนาต้ัมอยากแปลกใจ ตั้มเปดประตูเต็มท่ี ในหองของต้ัมก็เหมือนกับหองของเด็กหนุมท่ัวไป กลาง
หองมีโตะเต้ียๆตัวหนึ่ง มีเบาะรองนั่ง 2 ใบวางตรงขามกันอยูบนพ้ืน บนโตะมีขนมเค็กขนาดเล็กปกเทียน
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ขนาดเล็ก 1 เลม เทียนถูกจุดอยู มีมีด 1 เลม จานขนาดเล็ก 2 ใบ และซอม 2 คัน ตั้มเดินเขาไปและนั่งบนเบาะ 
เธอเดินตามเขาไปในหองและน่ังลงบนเบาะฝงตรงขามเธอกอนวางดอกกุหลาบไวขางตัว 
   “วันนี้เปนวันเกิดของเธอหรอ ?” จูนทําหนาสงสัย 
   “ครับ” ตั้มยิ้ม 
   “โทษทีนะ พี่ไมรู” 
   “ไมเปนไรครับพี่” 
จูนมองไปท่ีขนมเค็ก เทียนยังติดไฟอยู 
   “งั้นก็อธิษฐานซะ เดี๋ยวเทียนจะดับกอน” 
ตั้มพยักหนาและอธิษฐานในใจกอนเปาลมดับเทียน 
หลังจากจูนและต้ัมกินเค็กเสร็จจูนลุกข้ึนยืนและมองไปรอบหอง เธอมองไปท่ีโตะเขียนหนังสือและเห็น
กรอบรูปวางอยู ในกรอบรูปมีรูปถายระหวางต้ัมในวัยเด็กในชุดนักเรียนมัธยมตนและผูหญิงคนหนึ่งในชุด
นักเรียนมัธยมปลาย เธอมองดูรูปถายอยางพินิจพิจารณา ตั้มลุกข้ึนยืนและเดินมาดานหลังของจูน 
   “พี่สาวผมเองครับ” ตั้มมองหนาจูน 
   “อืม พี่เธอสวยดีนะ” จูนยิ้ม 
 

 

จูนมองไปดานขางของกรอบรูปและเห็นตุกตาผา (มี
ลักษณะก่ํากึ่งระหวางคนกับลิง ขนาดใหญกวาฝามือ
เล็กนอย สีน้ําตาล ไมคอยเรียบรอย ลักษณะคลายใน
รูป) 
   “ของพ่ีสาวผมเองครับ” 
จูนหยิบตุกตาผาข้ึนมาดู 
   “ตอนท่ีพี่ผมเรียนอยูช้ันมัธยมปลาย พี่ผมแอบชอบ
ผูชายคนนึงในหองนะครับ” ตั้มยิ้ม 
   

   “พี่ผมเลยเย็บตุกตาตัวนี้เพื่อเปนของขวัญวันเกิดเคา” 
   “แตพอเย็บเสร็จมันก็กลายเปนแบบนี้” ตั้มพูดไปขําไป 
   “พี่ผมอายมากเลยไมกลาให พี่ผมจะเอามันไปทิ้ง แตผมขอเอาไว” 
ตั้มหยิบตุกตาผาจากมือของจูน 
   “ผมบอกพ่ีผมวา “ถึงมันอาจดูไมสวยสําหรับคนอ่ืน แตสําหรับผมมันสวยดี”....” ตั้มยิ้ม 
   “เธอคงรักพี่เธอมากเลยนะ” จูนยิ้มอยางอบอุน  
   “ครับ” 
จูนมองหนาต้ัม สีหนาของต้ัมเศราลง 
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   “พี่ผมก็รักผมมากเหมือนกัน”  
   “ตอนท่ีผมยังเด็กผมมักจะโดนปาตีเปนประจํา เวลาปาตีผมแมแตมาก็ยังไมกลาหาม แตพี่ของผมจะชวยผม
ทุกคร้ัง” 
   “มีอยูคร้ังนึงพี่ผมชวยกันตัวผมไมใหโดนปาตีจนตองหยุดเรียนต้ังหลายวันเพราะขาลายไปหมด”  
จูนมองต้ัมอยางอบอุน เธอสัมผัสไดถึงความรูสึกท่ีเธอไมเคยมี 
   “แลวตอนนี้พี่เธออยูไหนแลวละ ?” 
   “พี่ผมตายไปแลวครับ” 
จูนรูสึกตกใจ  
   “พี่เสียใจดวยนะ” 
ตั้มพยักหนา จูนมองเห็นน้ําในตาของเขา 
   “เกิดอะไรขึ้นหรอ ?” 
   “เปนความผิดของผมเองครับพี่”  
จูนมองหนาต้ัมอยางสงสัย 
   “ถาวันนั้นผมไมโทรเรียกพี่มารับผม พี่ผมก็คงไม....” ตั้มพูดเสียงสะอ้ืน 
ตั้มมองหนาจูนอยางเศราหมอง 
   “คืนนั้นผมอยูท่ีบานของเพื่อน ตอนนั้นดึกแลวและฝนตกหนักดวย พอดีพี่ผมยังอยูมหาลัยใกลกับบาน
เพื่อนผม ผมโทรบอกใหพี่ผมขับรถมารับผมท่ีบานเพื่อน” ตั้มพูดเสียงสะอ้ืนมากข้ึน 
จูนมองหนาต้ัมอยางเห็นใจ 
   “ผมรออยูตั้งนานพี่ผมก็ยังไมมารับซักที ผมโทรหาพี่ตั้งหลายคร้ัง แตก็ไมมีใครรับสาย” 
   “ซักพักตํารวจก็โทรมาหาผม” ตั้มเร่ิมน้ําตาไหลออกมา 
   “ตํารวจบอกผมวาเกิดอุบัติเหตุรถพวงพลิกคว่ําทับรถของพี่สาวผม พี่ผมเสียชีวิตอยูในรถ” 
จูนรูสึกใจหาย  
   “หลังจากนั้นปา มา และผมไปรับศพพี่ผมท่ีโรงพยาบาล ผมแทบไมอยากจะเช่ือสายตาตัวเองวาศพท่ีอยู
ตรงหนาคือพี่สาวของผม” 
จูนน้ําตาคลอเบา 
   “มาผมเปนลมอยูตรงนั้น ผมกับปาตองชวยกันพยุงมาออกมา” 
จูบจับไหลของต้ัมอยางออนโยน 
   “มันเปนอุบัติเหตุนะต้ัม มันไมใชความผิดของเธอหรอก” 
   “ไมจริงหรอกครับพี่ มันเปนความผิดของผม”  
   “ตั้งแตผมมาเรียนท่ีนี่ผมไมเคยฉลองวันเกิดเลย คร้ังนี้เปนคร้ังแรกท่ีผมจัด” ตั้มมองหนาจูนพลางยิ้ม 
   “เม่ือกี้ผมอธิษฐาน เคาวากันวาถาไดอธิษฐานในวันเกิดจะไดตามท่ีปรารถนา” 
จูนมองตาของต้ัม แววตาของเขาเปยมไปดวยความหวัง 
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   “แลวเธออธิษฐานอะไรหละ ?” 
ตั้มยิ้มโดยไมไดพูดอะไร 
 
ท่ีหองของจูน จูนเดินกลับมาท่ีหอง เธอนั่งท่ีเกาอ้ีและเปดล้ินชักของโตะท่ีอยูดานหนาของเธอ เธอลวงมือเขา
ไปหยิบรูปถายครอบครัวของโตงออกมาดูและคิดถึงเร่ืองของตั้ม เธอรูสึกวาเร่ืองราวของต้ัมชางคลายกับ
ครอบครัวของโตงท่ีตองสูญเสียแตงไป บางทีเร่ืองของต้ัมอาจทําใหเธอคิดอะไรบางอยางได หรือวานี่เปน
พรหมลิขิต ? 
 
วันรุงข้ึนมีการจัดฉายภาพยนตรเกาหลีรอบส่ือมวลชนท่ีสยาม มีนักขาวและแฟนคลับของวงออกัสทมาเปน
จํานวนมาก แฟนคลับบางคนถือปายรูปมิวและสมาชิกวงออกัสทคนอ่ืนๆ บางคนถือปายตัวอักษรช่ือมิว ช่ือ
สมาชิกวงออกัสทท้ังภาษาไทยและอังกฤษจนดูเหมือนเปนงานมินิคอนเสิรต แมวาจะเปนการแถลงขาว
เปดตัวภาพยนตรแตนักขาวและแฟนคลับกลับมุงความสนใจไปที่เร่ืองของมิวและโดนัทเสียมากกวา 
มิวและวงออกัสทข้ึนเวทีเตรียมรองเพลงประกอบภาพยนตรในเวอรช่ันภาษาไทยตอหนาแฟนคลับ โดนัท
นั่งอยูเกาอ้ีแฟนคลับแถวหนาสุด แฟนคลับสงเสียงกร๊ีดเชียรล่ัน โดนัทสงยิ้มใหมิว มิวยิ้มตอบ มิวมองข้ึนไป
บนสะพานลอย มิวเห็นโตงและหญิงยืนมองและโบกมือให มิวยิ้มทักทาย โดนัทเห็นมิวมองข้ึนไปบน
สะพานลอยจึงหันหลังมอง โตงและหญิงรีบหันหลังหลบ 
หลังรองเพลงเสร็จพิธีกรเชิญดาราชาย-หญิงซ่ึงเปนผูภาษณเสียงประกอบเปนภาษาไทยข้ึนพูด จากนั้นจึง
เชิญมิวและวงออกัสทข้ึนพูดดวย ตลอดเวลาท่ีพิธีกรสัมภาษณโตงและหญิงมองหนามิวตลอด 
   “รูสึกอยางไรที่ไดรองเพลงประกอบภาพยนตรเร่ืองนี้ครับ ?” พีธีกรถามมิว 
   “ผมและวงออกัสททุกคนรูสึกเปนเกียรต์ิอยางมากครับ และหวังวาทุกคนคงจะชอบเพลงและภาพยนตร
เร่ืองนี้นะครับ” 
   “อยากฝากอะไรกับแฟนคลับไหมครับ ?” 
   “สําหรับงานคอนเสิรตท่ีจะมีข้ึนเดือนหนาท่ีเซ็นทรัล เวิลด พวกเราวงออกัสทก็จะไปรวมดวยนะครับ แฟน
คลับทุกๆคนตองไมพลาดนะครับ เพราะเราจะมีการเปดตัวซิงเกิ้ลใหมสําหรับอัลบ้ัมหนาดวยครับ”  
แฟนคลับสงเสียงกร๊ีดดังล่ัน 
   “และพิเศษสําหรับวันนี้ นอกจากจะมีการสัมภาษณแลว เรายังมีบ๊ิกเซอรไพรสสําหรับแฟนคลับวงออกัสท
ทุกๆคนดวยครับ” พิธีกรพูด 
แฟนคลับสงเสียงฮือฮาอยางแปลกใจ มิว โดนัท และวงออกัสทมองหนากันอยางสงสัย  
   “เม่ือกี้นี้ทางบริษัทตนสังกัดวงออกัสทเพิ่งจะบอกกับผมวา เม่ือเชานี้เองทางบริษัทเพิ่งไดรับการยืนยันจาก
คายพลงที่เกาหลี หลังจากงานคอนเสิรตคร้ังนี้วงออกัสทจะบินไปเซ็นสัญญาเปนศิลปนในสังกัดของบริษัท
แหงนี้ พวกเคาท้ังหมดจะไดเปนศิลปนเต็มตัวท่ีเกาหลีภายในปหนาครับ” 
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แฟนคลับและวงออกัสทสงเสียงรองอยางดีใจ มีเพียงโตงและมิวท่ีรูสึกช็อค มิวหันไปมองหนาโตงท่ี
สะพานลอย โตงมองหนามิวดวยสายตามึนงง 
มิวและโดนัทเขาชมภาพยนตรรวมกับผูชมคนอ่ืนๆ โดนัทนั่งขางมิว มิวไมมีกระจิตกระใจท่ีจะดูภาพยนตร 
มิวรูสึกเปนกังวล ไมรูวาโตงจะคิดอยางไรกับเร่ืองนี้ ?  
หลังภาพยนตรฉายจบมิวรีบเดินออกจากโรงภาพยนตร เหลือเพียงโดนัทท่ีใหสัมภาษณกับนักขาวเพียงลําพัง  
มิวมองไปท่ีสะพานลอยและมองหาโตงแตก็ไมพบใคร ยิ่งใกลวันงานคอนเสิรตมิวและวงออกัสทตองซอม
ทุกวันทําใหมิวและโตงไมมีเวลาไดคุยกัน 
 
ท่ีบานเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตง โตง หญิง และเพื่อนมหาวิทยาลัยของท้ังสองนั่งกินเหลา ท้ังหมดพูดคุยกัน
อยู โตงนั่งซึมอยูในวงเหลาคนเดียว โตงรูสึกเหมือนกลับไปอยูคนเดียวอีกคร้ัง โตงคิดไมออกวาควรจะดีใจ
หรือไม ? หากมิวไปเกาหลีแลวโตงและมิวคงไมมีวันไดอยูดวยกันอีก  
หญิงนั่งคุยกับเพื่อนมหาวิทยาลัยของเธอ 
   “เฮย อีหญิงตกลงมึงรูรึยังวาใครใหสรอยมึงวะ ?” เพื่อนถามหญิงอยางเมามาย 
   “กูก็ไมรูวะ” หญิงสายหนาอยางเซ็งๆ 
   “สงสัยกูวามึงถูกหลอกแลววะ มีอยางท่ีไหนจนปานน้ีแลวมันยังไมออกมาบอกวาเปนคนใหวะ” เพื่อนอีก
คนมองหนาหญิงอยางสงสัย 
หญิงจับสรอยท่ีคอ แววตาเธอเหมือนคนส้ินหวัง ใครเปนคนใหกันนะ ? หรือวาเราจะถูกหลอก ?    
 
หลายวันตอมามีขาวออกมาวามิวและโดนัทจะหม้ันกันกอนท่ีมิวและวงออกัสทจะเดินทางไปเซ็นสัญญาท่ี
เกาหลี มิวและวงออกัสทตกใจกับขาวนี้มาก โดนัทรูสึกดีใจเปนท่ีสุดแตมิวกลับรูสึกตรงขาม  
 
ท่ีมหาวิทยาลัย มิวและเอ็กซยืนอยูหนาหองเรียน มิวโทรศัพทหาพี่ปอก 
   “พี่ปอก พี่เห็นขาวรึยังครับ ?” มิวถามอยางรอนรน 
   “ใจเย็นๆนะมิว มันเปนแคขาวลือนะ พี่ช้ีแจงไปแลว ตอนนี้มิวอยาเพิ่งใหสัมภาษณใครนะ” 
   “ครับๆ” 
ตลอดท้ังวันมีนักขาวโทรศัพทหามิวเพื่อขอสัมภาษณเร่ืองขาวสายแทบไหมจนมิวตองปดเคร่ือง  
 
ท่ีมหาวิทยาลัย โตงเพ่ิงรูขาวตอนบายพยายามโทรศัพทหามิวหลายคร้ังแตไมมีสัญญาน โตงรูสึกรอนรนไม
แพมิว โตงคิดวาถึงเวลาท่ีจะตองยุติเร่ืองนี้ 
 
ท่ีสนามบิน จูนเพ่ิงสงลูกทัวรชาวตะวันตกของเธอข้ึนเคร่ืองบินเสร็จ เธอโทรศัพทหามิว 
   “หมายเลขท่ีทานเรียกไมสามารถติดตอไดในขณะน้ี…”  



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

จูนคิดวามิวคงไมวางจึงวางสายและเดินออกจากสนามบินไปหามิว 
 
ท่ีสยาม โตงเดินอยูบนฟุตบาทอยางเรงรีบไปท่ีหองซอมดนตรีโดยไมไดบอกมิวลวงหนา เปาหมายของโตง
ไมใชมิวแตเปนโดนัท โตงตัดสินใจท่ีจะเลาความจริงท้ังหมดใหโดนัทฟงกอนท่ีเร่ืองจะบานปลายมากไป
กวานี้ โตงหยิบโทรศัพทออกจากกระเปากางเกงเพื่อจะโทรศัพทหามิว ทันใดน้ันโตงมองไปยังฝงตรงขาม
ถนนเห็นหลังโดนัทไวๆ  
   “โดนัท” โตงตะโกนเรียกแตโดนัทไมไดยิน 
จูนมาถึงสยามและเดินไปหามิวท่ีหองซอมดนตรี เธอเห็นโตงกําลังจะวิ่งขามถนนอยูไกลๆ  
   “โตง” จูนตะโกนเรียกแตโตงไมไดยิน 
รถจอดริมฟุตบาทเปนแถวยาว โตงรีบวิ่งขามถนนผานชองวางระหวางรถเพื่อใหทันโดนัท รถท่ีจอดอยูเปน
รถบรรทุก 6 ลอ พอดีมีรถตูวิ่งมาดวยความเร็ว โตงรีบวิ่งโดยมองไมเห็นรถตูท่ีวิ่งมา รถตูพุงเขาชนโตงอยาง
แรง 
   {โครม}  
รางของโตงกระเด็นไปหลายเมตร หัวฟาดพื้น โทรศัพทของเขากระเด็นตกพ้ืนจนแตกละเอียดกระจายไปท่ัว
พื้นถนน 
   “กร๊ีด คนถูกรถชน” คนท่ีเดินอยูตะโกนเรียกคนชวย 
จูนเห็นเหตุการณ เธอรีบวิ่งไปดูรางของโตงท่ีสลบเมือดคาถนนและอุมตัวโตงข้ึนมา 
   “โตงๆๆๆๆๆ” จูนพยายามจะปลุกโตง 
โตงไมมีปฏิกริยาตอบสนองแตอยางใด 
   “ชวยดวยคะ ใครก็ไดชวยเรียกรถใหหนอยคะ” จูนรองขอความชวยเหลือ 
 
ท่ีโรงพยาบาล โตงถูกนําตัวเขาหองฉุกเฉิน เขายังคงแนนิ่งไมไดสติ จูนยืนรออยูหนาหองฉุกเฉิน สักครู
แพทยเดินออกมาจากหองฉุกเฉินและเดินมาหาจูน 
   “คนไขเสียเลือดมากนะครับ เสนเลือดฉีกขาด หมอจําเปนผาตัดดวนครับ คุณเปนญาติของคนไขหรือเปลา
ครับ ?”  
   “ดิช้ันเปนเพื่อนนะคะ” จูนสายหนา 
   “เราตองการติดตอญาติใหมาเซ็นยินยอมการผาตัดนะครับ คุณติดตอพวกเขาไดไหม ?”  
   “ลองดูท่ีโทรศัพทเคาไดไหมคะ ?” 
   “โทรศัพทของคนไขแตกละเอียดเลยครับ เราหาซิมการดของคนไขไมเจอ” แพทยสายหนา 
   “เออ งั้นดิช้ันจะลองดูคะ” 
จูนรีบโทรศัพทหามิว เธอไมมีเบอรโทรศัพทของสุนีย 
   “หมายเลขท่ีทานเรียกไมสามารถติดตอไดในขณะน้ี…”  



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

มิวยังคงปดโทรศัพทอยู จูนรอนรนมากไมรูจะติดตอหาใครดี พยาบาลเดินออกมาจากหองฉุกเฉิน 
   “คุณพยาบาลคะ” จูนเรียกพยาบาล 
   “ดิช้ันเซ็นใหเองคะ”  
   “คุณเปนอะไรกับคนไขคะ ?” 
   “เคาเปนนองชายดิช้ันเองคะ” 
   “งั้นเดี๋ยวตามช้ันมาเซ็นเอกสารทางนี้นะคะ” พยาบาลนําทางจูน 
 
ท่ีริมฟุตบาท มิวและวงออกัสทเพ่ิงซอมดนตรีเสร็จ โดนัทกลับบานไปแลวหลายชั่วโมง วงออกัสทตางแยก
ยายกลับบาน เหลือเพียงมิวและหญิง มิวลวงมือหยิบโทรศัพทออกจากกระเปากางเกงและเปดโทรศัพท 
โทรศัพทของเขาดังข้ึน 
   “พี่จูนมีอะไรหรอ พอดีผมเพ่ิงเปดเคร่ืองนะ” 
   “มิว โตงถูกรถชน ตอนนี้อยูท่ีโรงพยาบาล มิวติดตอนานีไดไหม ?” 
   “อะไรนะ โตงถูกรถชนหรอ” มิวช็อคตะโกนเสียงดัง 
หญิงตกใจมองหนามิว 
   “ใช รีบติดตอนานีดวนเลยนะ” 
   “แตผมไมมีเบอรของนานีนะครับ” มิวรูสึกมึน 
   “แลวตอนนี้โตงอยูท่ีไหนครับ ?” มิวถามตอ 
   “อยู.....นะ รีบมาเลยนะ” 
   “ครับๆ” มิวรีบวางสาย 
 
ท่ีโรงพยาบาล จูนนั่งอยูท่ีเกาอี้เพื่อรอมิว เธอกําลังครุนคิด เธอตัดสินใจเดินไปหาพยาบาลที่เคาทเตอร 
   “คุณพยาบาลคะ ชวยอะไรดิช้ันหนอยไดไหมคะ ?” 
   “อยากใหชวยอะไรคะ ?” 
ผานไปครึ่งช่ัวโมงมิวและหญิงมาถึงท่ีโรงพยาบาล 
   “พี่จูน โตงเปนยังไงบางครับ ?” มิวถามอยางรอนรน 
   “ไมตองหวงนะ หมอบอกวาโตงปลอดภัยแลว” 
   “แลวติดตอนานีไดรึยัง ?” จูนถามกลับ 
   “ติดตอไดแลวครับ พอดีนานีเปนอาจารยอยูท่ีมหาลัยผมเลยใหเพื่อนๆชวยหาเบอรใหนะครับ”  
จูนพยักหนาใหมิวและมองหนาหญิงอยางสงสัย 
   “ชื่อหญิงครับ อยูแถวบานผมและเรียนท่ีเดียวกับโตงครับ หญิงนี่พี่จูน” มิวมองหนาจูนและหญิง 
จูนและหญิงไหวซ่ึงกันและกัน 
   “ทําไมโตงถึงถูกรถชนละครับ ?” มิวถาม 
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   “พี่เห็นโตงเคากําลังขามถนน โตงเคาคงมองไมเห็นรถนะเลยถูกรถชน” 
มิวสีหนาเปนกังวล 
   “มิว ใจเย็นๆนะ พี่วาไปหาอะไรรองทองกอนเถอะ” 
จูนและหญิงเดินไปซ้ือกาแฟและขนม มิวนั่งอยูตรงเกาอ้ี มิวรูสึกสับสนไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น จูนและหญิง
เดินกลับมาหามิว ทันใดนั้นสุนียก็โผลเขามา 
   “จูนๆ โตงเปนยังไงบาง ?” สุนียถามอยางรอนรน 
   “ปลอดภัยแลวคะ ไมตองหวง”  
จูน มิว และหญิงยกมือไหวสุนีย มิวไมกลาสบตาสุนีย  
ภาพในอดีตปรากฎข้ึนตอหนามิวอีกคร้ัง ภาพตอนท่ีสุนียมาหาเขาถึงท่ีบานเพื่อขอใหเขายุติความสัมพันธกับ
โตง เขากมหนาไมพูดอะไร จูนแนะนําหญิงใหสุนียรูจัก 
 
ผานไปครึ่งช่ัวโมงแพทยเดินออกมาจากหองผาตัด สุนีย จูน มิว และหญิงกรูเขาไปหาแพทย 
   “ตอนนี้คนไขปลอดภัยแลวนะครับ หมอตอเสนเลือดและเสนเอ็นท่ีขาดใหแลว บาดแผลตามรางกายหมอ
ใหพยาบาลทําแผลใหอยู คนไขศีรษะแตก สมองอาจไดรับความกระทบกระเทือน แตไมมีอาการบวม หมอ
เอ็กซเรยแลวไมพบอาการผิดปกติ อวัยวะภายในไดรับการกระทบกระเทือน คนไขเสียเลือดมาก ยังไงเดี๋ยว
ทําแผลเสร็จอาการนาจะดีข้ึน คอยเฝาระวังอาการทางสมองท่ีตรวจไมพบเทานั้นเอง” แพทยพูด  
   “คืออะไรคะอาการทางสมองท่ีตรวจไมพบ ?” สุนียถามอยางรอนรน  
   “ถาคนไขไมฟนหรือไมรูสึกตัวภายใน 7 วัน คนไขอาจจะเปนเจาชายนิทราไดครับ แตโอกาสมีไมสูงหรอก
ครับ หมอขอใหพวกคุณอยาวิตกกันมากนะ หมอขอตัวกอนนะครับ” หมอพูดพลางเดินจากไป  
สุนีย จูน และหญิงเร่ิมรูสึกกังวล มิวเห็นวาโตงปลอดภัยจึงขอตัวกลับบานพรอมหญิง มิวและหญิงไหวลา
สุนียและจูน 
   “ขอบใจนะมิว” สุนียมองหนามิว  
มิวพยักหนาตอบแตไมกลาสบตาสุนีย เขากมหนาและเดินออกไปพรอมหญิง 
   “เดี๋ยวกอนสิมิว” สุนียเรียก 
มิวหยุดกึกและหันหนากลับมา จูนและหญิงมองไปท่ีสุนียอยางเปนกังวลวาจะมีเร่ืองอะไรเกิดข้ึน 
   “นั่งลงกอนซิ นามีอะไรจะคุยดวย” 
จูน สุนีย มิว และหญิงนั่งเกาอ้ีเรียงตามลําดับ สุนียมองหนามิวแตมิวกมหนาไมกลาสบตาสุนีย 
   “มิว มิวยังคบกับโตงอยูใชไหม ?” สุนียถาม 
มิวพยักหนาชาๆ 
   “แลวมิวคบกับโตงในฐานะอะไร ?” สุนียถามตอ 
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คําถามเดิมจากคนเดิมพุงแทงท่ีหัวใจของมิวอีกคร้ัง จูนและหญิงตกใจกับคําถามของสุนีย มิวกมหนาพูด
อะไรไมออก น้ําตารินไหลออกมาจากตาท้ังสองขางของมิว สุนียยื่นมือไปท่ีหนาของมิวและหันหนาของเขา
ใหมองหนาเธอ สุนียมองหนามิวดวยสายตาเอ็นดูและดึงเขามาอยูในออมกอด 
   “มิว นาขอโทษนะ” 
มิวในออมกอดของสุนียรองไหออกมาไมหยุด ภาพท่ีปรากฎตอหนาทําใหจูนและหญิงแทบกล้ันน้ําตาไมอยู 
 
ท่ีบานของมิว มิวกลับมาถึงก็ข้ึนไปอยูบนหองท่ีมืดสนิทไมเปดไฟเลยแมแตดวงเดียว มีเพียงแสงไฟจากถนน
ท่ีลอดเขามาเทานั้น มิวมองดูตุกตาไมและรูปถายโตงและมิว มิวหยิบตุกตาไมข้ึนมาดู 
   “อยาเปนอะไรนะโตง” มิวพูดกับตุกตาไม 
มิวบรรจงวางตุกตาไมท่ีเดิม เขาเผลอหลับไป 
 
วันรุงข้ึน ชวงบายเอ็กซและหญิงตะโกนเรียกมิวจากหนาบานของมิว มิวสะลึมสะลือลุกข้ึนจากเตียงและเดิน
ลงมาเปดประตูให เอ็กซและหญิงเดินเขาบาน  
   “หญิงเลาใหกูฟงหมดแลว มึงไหวปาววะ ?”  
   “ไมเปนไรหรอก” มิวตอบเสียงออนแรง  
   “แลวท่ีวงเปนไง ?”  
   “ก็โอเค” เอ็กซพูดอึกอัก  
   “แตมิวเปนแบบนี้ยังจะใหไปอีกเหรอ ?” หญิงถามเอ็กซเสียงแข็ง  
   “เราจะไปนะหญิง เราตองไป” มิวมองหนาเอ็กซและหญิง  
   “ถามึงไมไหวก็ไมเปนไรหรอก กูลาพี่เขาใหกอนก็ได มีเวลาอีกตั้งหลายวัน” เอ็กซมองหนามิวอยางหวงใย  
   “ไมเปนไรกูจะไป บอกพ่ีดวยวาวันนี้กูขอลาอีกวันนึง พรุงนี้กูไปซอม” มิวพูดอยางหนักแนน 
   “ก็อยางนั้นแหละ พี่เขาเรียกซอมไปเร่ือยๆจนกวาจะถึงวันงานนะ นี่เขาใหเอาบัตรมาใหมึงดวย”  
มิวรับต๋ัวไป  
   “เดี๋ยวเอ็กซกับหญิงจะไปโรงพยาบาล มิวรีบไปอาบน้ําแตงตัวเถอะ” หญิงพูด 
   “อืมๆ”  
มิวเดินข้ึนไปบนบานอาบน้ําและแตงตัว ท้ังหมดข้ึนรถแท็กซ่ีไปโรงพยาบาล 
 
ท่ีโรงพยาบาล มิว เอ็กซ และหญิงเดินข้ึนไปเยี่ยมโตงท่ีหองไอซียู ปรากฏวากลายเปนหองวาง มิววิ่งไปถาม
พยาบาลท่ีอยูเคาทเตอร  
   “คนไขหองไอซียูไปไหนแลวครับ ?” 
   “ตอนนี้เคายายไปอยูหองพิเศษ ..... แลวคะ” พยาบาลช้ีไปท่ีหอง 
   “ขอบคุณครับ” 
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มิว เอ็กซ และหญิงรีบไปท่ีหองพิเศษ สุนีย จูน เจง และเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงอยูในหอง โตง
ยังสลบอยู ท่ีขอมือมีผาพันแผลพันอยูและถูกหอยไว ตามเน้ือตัวมีรอยแผลอยูประปราย ท่ีหนาผากมีรอย
เขียวอมมวงอยูวงใหญ มิวเห็นสภาพของโตงก็อ้ึงไปครูหนึ่ง หญิงกับเอ็กซยกมือไหวสุนียและจูน มิวท่ีตั้งสติ
ไดยกมือไหวตามทีหลัง  
   “แลวโตงเปนยังไงม่ังคะ ?” หญิงถามอยางหวงใย  
   “หมอเห็นวาอาการเคาดีข้ึน หายใจเองไหวแลวเขาเลยใหมาพักฟนหองนี้ได” สุนียตอบ  
   “แลวโตงรูสึกตัวม่ังไหมครับ ?” มิวถามอยางเปนกังวล  
สุนียสายหนา สีหนาเปนกังวล  
เวลาผานไปคร่ึงช่ัวโมง เจงและเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงก็ขอลากลับ ท้ังหมดเดินไปที่ลิฟท 
   “เฮย เม่ือกี้ใชนักรองวงออกัสทรึเปลาวะ ?” เจงถาม 
   “ใชๆ” เพื่อนตอบ 
   “แลวไอโตงกับหญิงไปรูจักกับเคาต้ังแตเม่ือไรวะ ?” เจงถามอยางสงสัย 
เพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงตางสายหนา  
 
ท่ีหองพิเศษ สุนียและจูนเตรียมตัวกลับ มิว เอ็กซ และหญิงยังอยูในหองพิเศษ 
   “ฝากดูแลโตงดวยนะ เดี๋ยวนากลับบานไปเตรียมของซักหนอยแลวเดี๋ยวนาจะกลับมานะ” สุนียพูดกับมิว 
   “มิว พี่ตองกลับเชียงใหมกอนนะ วางเม่ือไรพี่จะมาเยี่ยม” จูนมองหนามิวอยางเห็นใจพลางโบกมือลา 
   “ครับ” มิวพยักหนารับ 
ในหองพิเศษเหลือเพียงโตง มิว เอ็กซ และหญิง 
   “เดี๋ยวหญิงออกไปหาซ้ืออะไรกินกอนนะ”  
หญิงเดินออกจากหองฉุดแขนใหเอ็กซไปดวย เอ็กซทําหนางงๆ เธอแยกเข้ียวใส  
   “เออๆ ใชๆ เดี๋ยวกูก็ไปดวย เอาอะไรไหมกูซ้ือมาให ?” เอ็กซถามมิว  
   “ไมหรอก ขอบใจ”  
เอ็กซและหญิงเดินออกไปจากหองพิเศษ มิวมองหนาโตงท่ีหลับอยู  
   “โตง เราเอาซีดีมาดวยนะท่ีโตงชอบฟงไง”  
   “เราจะเขมแข็ง เราจะต้ังใจซอมดนตรีนะ โตงอยาลืมมาดูละ”  
มิววางบัตรคอนเสิรตไวท่ีโตะขางเตียงนอน มิวนั่งลงมองหนาโตงโดยหวังวาสายตาท่ีเปนหวงและออนโยน
ของมิวจะชวยรักษาโตงไดบาง โทรศัพทของมิวดังข้ึน  
   “วาไงครับพี่” มิวรับสาย 
   “พี่อยากใหมาท่ีบริษัทดวนเลยนะ” พี่ปอกพูดเสียงไมพอใจ  
   “มีอะไรเหรอครับพี่ ?”  
   “บอกใหมาก็มาเถอะ พี่มีเร่ืองจะคุยดวย มาเดี๋ยวนี้เลยนะพ่ีรอ”  
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   “ครับๆ” มิววางสาย  
มิวรีบโทรศัพทหาเอ็กซ 
   “เฮย เอ็กซท่ีบริษัทเรียกใหกูไปหาวะ”  
   “เออๆ รออยูท่ีหองนั่นแหละ เดี๋ยวกูข้ึนไปหา” เอ็กซตอบ  
เอ็กซและหญิงรีบข้ึนมาท่ีหองพิเศษ  
   “ฝากหนอยนะหญิง” มิวพูด  
   “เออ ไปเถอะเราอยูให” หญิงตอบ  
   “ไปกอนนะ” เอ็กซโบกมือลาหญิง  
มิวและเอ็กซรีบออกจากหองพิเศษ หญิงมองไปรอบหองเห็นซีดีและบัตรคอนเสิรต หญิงถอนหายใจยาว  
 
ท่ีบริษัท พี่ปอกรอมิวและเอ็กซอยูอยางหัวเสีย 
   “มิว ทําไมวันนี้ถึงไมมาหองอัด วันนี้มิวตองอัดเสียงรูใชไหม” พี่ปอกตอวามิว  
มิวนิ่งเงียบและกมหนา  
   “พี่ครับแตวา….” เอ็กซพูด 
พี่ปอกยกมือหามเอ็กซ 
   “พี่ผิดหวังในตัวมิวมากนะ มิวไมเคยเปนอยางนี้เลย” 
   “มิว รูใชไหมเหลือเวลาแคไมกี่วันแลว ถาไมรีบอัดเสียงตอนนี้แลวจะโปรโมททันไดยังไง” 
   “พี่ครับ เพื่อนของมิวโดนรถชนนะครับ แลวจะใหมิวมีอารมณรองเพลงไดยังไง ?” เอ็กซตอบแทนมิว 
   “อาว เพื่อนมิวถูกชนหรอ ?” พี่ปอกทําหนาตกใจ 
มิวพยักหนา สีหนาเศราหมอง พี่ปอกถอนหายใจยาว 
   “เร่ืองเพื่อนมิวเองก็พี่เห็นใจนะ แตมิวก็ตองเห็นใจพ่ีเหมือนกัน งานคอนเสิรตคร้ังนี้สําคัญมากเลยนะ แลว
ไหนจะเร่ืองเซ็นสัญญาท่ีเกาหลีอีก ถาอัลบ้ัมใหมมีปญหาข้ึนมาละก็ พี่เองก็ไมกลารับรองอนาคตของพวก
เธอนะ” พี่ปอกพูดอยางมีอารมณ 
มิวนิ่งเงียบและพยักหนา  
   “พี่จะใหโอกาสแกตัวนะ พรุงนี้มิวตองมาอัดเสียง ชวงนี้ตองซอมใหหนักข้ึน แลวนี่บัตรคอนเสิรตไปชวน
โดนัทมาดูดวย นอกเหนือเวลาซอมพาโดนัทไปเดินเท่ียวดวย”  
   “ผมจะทําอยางท่ีพี่บอก ผมจะไปชวนโดนัทมาดู แตผมขอเร่ืองนึง ผมขอแลกการพาโดนัทไปเท่ียวเปนเอา
เวลาชวงนั้นมาซอมดีกวาครับ” มิวพยายามตอรอง 
   “เออๆ ก็ได ตามใจ” พี่ปอกพูด  
มิวควาบัตรคอนเสิรตและเดินออกจากหอง  
   “จะไหวหรอวะมิว ?” เอ็กซถามอยางหวงใย 
   “ไหวสิ กูตองเลนคอนเสิรตนี้ พวกเราทุกคนตองไดข้ึนคอนเสิรตนี้” มิวมองหนาเอ็กซสายตามุงม่ัน  
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ท่ีหองซอมดนตรี วงออกัสทรอซอมดนตรี มิวและเอ็กซเดินเขามา 
   “เปนอะไรวะมิว ไมสบายหรือเปลา ?” เพื่อนในวงถาม  
มิวนิ่งเงียบและสายหนาเล็กนอย  
   “พี่เขาวาอะไรเหรอพี่มิว ?” เพชรถามอยางหวงใย  
มิวยังนิ่งเงียบอยู  
   “ชางมันเหอะ ไมมีอะไรหรอก ซอมกันตอดีกวา” มิวพูดเสียงเรียบเฉย  
เอ็กซมองหนามิวอยางหวงใยและหันไปมองวงออกัสท  
   “เอาๆ ซอมโวย ซอม”  
การซอมผานไปอยางยากลําบาก มิวรองไมออกบาง รองไมเต็มเสียงบาง การซอมวันนี้จึงจบลงต้ังแตชวงเย็น 
วงออกัสทแยกยายกลับบาน เหลือเพียงมิวและเอ็กซ 
   “มึงมีอะไรก็บอกกูไดนะ กูเพื่อนมึงไอมิว มึงยังมีกูอยู”  
   “กูไมรูจะพูดยังไงดี” มิวทําหนาเซ็ง 
   “มึงอยาคิดมากซิวะ”  
   “แลวมึงจะใหกูทํายังไงละ ? เม่ือกี้มึงก็ไดยินพี่เขาบอกวาถากูมีปญหา วงเราอาจมีปญหา”  
เอ็กซนิ่งไปครูหนึ่ง  
   “เราเปนนักดนตรีนะไอมิว เราขายดนตรี เร่ืองสวนตัวมันก็อีกเร่ืองนึง”  
   “พูดงายแตทํายาก คนในวงซอมกันแทบตาย พังเพราะกูคนเดียว” มิวพูดเสียงส่ัน  
   “ยังหรอก วงไมมีวันพังเช่ือกูสิ” เอ็กซลูบหัวปลอบโยน  
มิวมองหนาเอ็กซเชิงขอบใจ มิวหยิบโทรศัพทจากกระเปากางเกงและโทรศัพทหาโดนัท 
   “โดนัทเหรอมาเจอเราท่ีรานไอศกรีมแถวสยามหนอยไดไหม ?”  
   “อืมไดสิ ชวงนี้เรางานเยอะเลยไมคอยไดไปหานะ มิวเปนอะไรหรือเปลา ? ทําไมเสียงรูสึกแปลกๆ”  
   “เราไมเปนไร เจอท่ีรานแลวคุยกันนะ”  
   “อืม ไดๆ” โดนัทวางสาย  
 
ท่ีรานไอศกรีม มิวนั่งรอโดนัทอยูเพียงคนเดียว มีแฟนคลับบางคนเขามาทักทาย ขอถายรูป และขอลายเซ็น 
   “รอนานไหมมิว ?” โดนัททักทายเสียงสดใส  
ลูกคาในรานมองมาท่ีท้ังสองคน  
   “เราเอาบัตรคอนเสิรตมาให วันเสารหนาเราจะเลนคอนเสิรตท่ีลานหนาเซ็นทรัล เวิลด” มิวสงบัตร
คอนเสิรตให  
   “ดีจัง โดนัทตองมาดูแน” โดนัทยิ้ม  
   “ตั้งใจซอมนะ” โดนัทใหกําลังใจ 
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   “เราจะซอมอยางเต็มท่ี เราจะเลนคอนเสิรตนี้เพื่อคนๆนึง” มิวตอบอยางหนักแนน  
โดนัทยิ้มดีใจ 
   “แลวเราจะไปไหนตอดี ?” โดนัทถาม  
   “วันนี้เราไมวางนะ ชวงนี้เราคงมาเท่ียวกับโดนัทไมไดนะ เราตองซอมใหมากๆ”  
   “อืมๆ” โดนัทตอบอยางดีใจ  
   “งั้นเราไปกอนนะ”  
มิวลาโดนัทและเดินออกไปจากรานไอศกรีม เขาข้ึนแท็กซ่ีไปท่ีโรงพยาบาล  
 
ท่ีหองพิเศษ สุนียนั่งอยู มิวไหวสุนียและมองหาหญิง 
   “หญิงกลับไปแลวจะ นาบอกใหกลับไปเอง” 
มิวพยักหนารับและมองหาของท่ีเขาวางไวใหโตงแตไมพบ 
   “นาเก็บไวแลวละ ตั๋วคอนเสิรตนะ นากลัวมันจะหาย ถาโตงต่ืนเม่ือไหร นาจะเอาใหเขาเองนะ”  
สุนียเดินไปหยิบซีดีของมิวใสลงไปในวิทยุเปด  
   “ของพวกนี้นาจะทําใหเขาดีข้ึนนะ” สุนียมองหนาโตง  
   “ความรักจากนาดวยครับ” มิวตอบอยางออนโยน  
มิวเดินไปหาโตงท่ีหัวเตียงพูดขางหูของโตง  
   “อีก 7 วันเราจะเลนคอนเสิรตแลวนะ โตงมีเวลา 7 วัน เราก็มีเวลา 7 วันเทากัน เราคงมาไมไดแลวนะ แต
เราจะพยายามซอม เราจะพยายามเพ่ือโตงดวยนะ โตงตองไปดูเราใหไดนะ” มิวพูดเสียงส่ัน  
 
เหลืออีก 6 วันมิวไปถึงท่ีบริษัทชวงบาย พี่ปอกและวงออกัสทรอเขาอยูท่ีหองอัดเสียง เม่ือเขาเดินเขาไปใน
หองอัดเสียงวงออกัสทดูสีหนาเฉยชา เขารูสึกผิดท่ีทําใหในวงออกัสทเครียด เม่ือเขาเดินเขาไปวางของและ
เตรียมอัดเสียงวงออกัสทตะโกนพรอมกัน  
   “ยินดีตอนรับ”  
วงออกัสทวางเคร่ืองดนตรีลงและวิ่งมากอดมิวจนเหมือนกันการกอดกันท้ังหมดมากกวา มิวยิ้มดีใจ  
   “ขอบใจนะทุกคน ขอบใจมาก” มิวยิ้ม 
เอ็กซชูนิ้วโปงและยักค้ิวให  
พี่ปอกควบคุมการอัด การอัดดําเนินตอไปเร่ือยๆมีบางคร้ังท่ีมิวรองเพลงแลวมีอาการเศราเหมือนจะรองไห 
รองตอไมได แตพักสักครูก็ผานไปไดดวยดี การอัดผานไปเร่ือยจนถึงเย็น หลังจากอัดเพลงเสร็จมิวและวง
ออกัสทตองไปซอมดนตรีตอท่ีหองซอมดนตรี  
 
ท่ีหองของต้ัม ตั้มนั่งอยูบนเตียงหลังพิงหัวเตียง ตะวันกําลังจะลับขอบฟา ผามานเปดอยู เขามองออกไปนอก
หองและเห็นนกขนาดเล็ก 3-4 ตัวเกาะอยูบนราวของระเบียง 
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   “ตื๊ด...ตื้ด” โทรศัพทของต้ัมดังข้ึน  
ตั้มยื่นมือไปหยิบโทรศัพทท่ีวางอยูบนหัวเตียงและรับสาย 
   “ปาหรอ มีอะไรรึเปลา ?” 
   “อาต้ัมล้ือสอบเสร็จเม่ือไร ?” 
   “ประมาณเดือนมีนานะปา” 
   “เออๆ สอบเสร็จเม่ือไรรีบกลับบานเลยอะ” 
   “ปา ผมคงยังไมกลับบานนะ” 
   “ทําไมอะ ?” 
   “ก็ คือ ผมสอบชิงทุนไปอเมริกาไดนะ ผมตองไปเรียนตออีก 2 ปนะ” 
   “หา ไปอเมริกาหรอ ทําไมล้ือไมเห็นบอกปาเลย ?” 
   “ผมเพ่ิงรูผลนะปา” 
   “แลวล้ือจะไปเรียนยังไง ? ปาไมสงล้ือแลวนะ” 
   “ผมคงเรียนไปดวยทํางานไปดวยนะปา” 
   “ล้ือทําอยางนี้ไดยังไง ปารับปากกับเคาแลวนะวาล้ือเรียนจบเมื่อไรล้ือจะกลับมาแตงงานทันที” 
   “ปา ปาก็หวงแตหนาของปาเทานั้น ปาเคยหวงผมบางรึเปลา ?” ตั้มพูดเสียงไมพอใจ 
   “ทําไมปาจะไมหวงล้ือ ก็เพราะปาหวงล้ือปาถึงอยากใหล้ือแตงงานกะเคาเร็วๆไง” 
   “ปา ผมบอกปาหลายคร้ังแลวนะ วาผมไมไดรักเคาเลย” 
   “เออนา แตงๆกันไปเดี๋ยวล้ือ 2 คนก็รักกันเอง เหมือนปากะมาไง” 
   “แตปา มันไมเหมือนกันนะ” 
   “ไมเหมือนยังไง ? หรือวาล้ือมีแฟนแลว ?” 
ตั้มอ้ึงไปช่ัวขณะ 
   “เปลานะปา” ตั้มตอบแบบไมเต็มคํา 
   “แคนี้กอนนะปา” ตั้มรีบวางสาย 
ตั้มลุกข้ึนจากเตียงและเดินไปนั่งลงท่ีเกาอ้ี เขามองดูรูปถายของพี่สาวและเขา เขายื่นมือไปหยิบตุกตาผาท่ีอยู
ดานขาง เขาใชนิ้วโปงลูบหนาของตุกตาอยางชาๆและยิ้มอยางมีความสุข 
 
ท่ีบานของมิว หลังซอมดนตรีมิวกลับถึงบาน เขาเดินเขาไปในหองและพูดกับตุกตาไม 
   “ฝนดีนะ” 
 
เหลืออีก 5 วันมิวเรียนอยูในมหาวิทยาลัย เอ็กซนั่งอยูดานขางของมิว อาจารยกําลังสอนอยู มิวหันหนามอง
ออกไปนอกหนาตาง จิตใจของมิวลองลอยออกไปนอกหอง มิวไมมีกระจิตกระใจท่ีจะฟงอะไรท้ังนั้น  
 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

ท่ีสยาม มิวยืนอยูหนารานขายของเลน เขายืนมองดู “ลูกแกวตุกตาหมีถือไมค” อยางสนใจ เขาถอนหายใจ
เล็กนอยกอนเดินจากไป 
 
ท่ีโรงพยาบาล สุนียนั่งคุยกับพี่ชายของกร 
   “อาการโตงเปนยังไงบางคะ ?” สุนียถามอยางรอนรน 
พี่ชายของกรตรวจดูผลเอ็กซเรย 
   “เทาท่ีดูมานี่คิดวาเจาโตงไมมีอะไรนาเปนหวงหรอกนะ กระโหลกไมแตกหรือราว กระดูกซ่ีโครงก็ไมเปน
อะไร จะมีก็แตกระดูกแขนท่ีราว คิดวาเขาเฝอกซักอาทิตยก็คงจะหาย” 
   “แตคุณหมอบอกวาหากโตงไมฟนภายใน 7 วันเคาอาจจะกลายเปนเจาชายนิทราไดนะคะ” 
พี่ชายของกรมองหนาสุนียอยางเห็นใจ 
   “ไมตองหวงนักหรอก คุณหมอเคาดูแลอยู ถึงแมวาอาจจะเปนไปได แตโอกาสมีนอยมากๆ อยาเพิ่งกังวล
ใหมากนักเลย” 
แมฟงจากปากของพี่ชายของกรแตสุนียก็ยังคงไมสบายใจอยูดี 
 
ท่ีหองซอมดนตรี การซอมดําเนินไปเหมือนเดิม หญิงตามมาดูการซอมดวย หญิงโทรศัพทหาสุนีย  
   “ตอนนี้อาการทรงตัวนะ แตโตงหายใจขัดเขาเลยเอาออกซิเจนมาใสให นอกนั้นก็เหมือนเดิมแหละหญิง”  
   “มิวซอมอยูคะนา มิวซอมหนักมากเลย ถาโตงมาเห็นคงจะดีใจ” หญิงตอบอยางภาคภูมิใจในตัวมิว 
   “ฝากบอกมิวดวยวาใหดูแลสุขภาพดวย”  
   “คะๆ แคนี้นะคะ สวัสดีคะ”  
การซอมจบลง หญิงกลับบานกับมิว มิวนั่งฟงเพลงของตัวเองในรถตูท่ีมาสงพรอมยิ้ม เธอยิ้มอยางโลงใจ  
 
ท่ีบานของมิว หลังซอมดนตรีมิวกลับถึงบาน เขาเดินข้ึนไปในหองและพูดกับตุกตาไมเหมือนเดิม  
   “หายไวๆนะ”  
 
เหลืออีก 4 วันจูนเดินเขามาในหองพิเศษ สุนียนั่งอยู จูนเดินมาที่เตียงและมองหนาโตง โตงเหมือนคนนอน
หลับ ท่ีขอมือของเขามีผาพันแผลพันอยู ตามเนื้อตัวมีรอยแผลเล็กนอย ท่ีหนาผากของเขายังมีรอยช้ําอยู ท่ี
แขนของเขามีสายนํ้าเกลืออยู 
   “อาการของโตงเปนยังไงบางคะ ?” จูนถามสุนียอยางหวงใย 
   “ยังทรงตัวเหมือนเดิม หมอบอกวาคล่ืนสมองของโตงปรกติ ยังไมมีปฏิกิริยาตอบสนอง” 
   “แลวโตงมีฟนข้ึนมาบางรึยังคะ ?” 
สุนียสายหนา 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

จูนมองไปรอบหองเห็นวิทยุเปดเพลงของมิวอยู ท่ีโตะขางเตียงของโตงมีกรอบรูปวางอยู มันคือรูปถาย
ครอบครัวของโตง จูนหยิบกรอบรูปข้ึนมาดู 
   “ทําไมนานีถึงชอบรูปนี้คะ ?” 
สุนียมองหนาจูนและยิ้ม 
   “เพราะรูปนี้เปนรูปท่ีสมบูรณท่ีสุดของครอบครัวนานะซิ” 
   “ยังไงหรอคะ ?” จูนทําหนาสงสัย 
   “ก็รูปนี้เราอยูกันครบท้ัง 4 คนยังไงละ” 
จูนทําหนาสงสัยข้ึนไปอีก 
   “ไมเช่ือก็ลองดูดีๆซิจะ” 
จูนมองดูรูปถายนี้อยางพินิจพจารณา แตไมวาเธอจะมองอยางไรเธอก็เห็นเพียงกร สุนีย และโตงเทานั้น มี
ภาพเงาของใบหนาเธอสะทอนอยูบนกระจกของกรอบรูป 
 
ท่ีบานของมิว หลังซอมดนตรีมิวกลับถึงบาน เขาเดินเขาไปในหองและหยิบตุกตาไมลงมาวางบนอีเล็กโทน 
เขานั่งเลนอีเล็กโทนและมองดูรูปถายของอามากอนท่ีจะพูดกับตุกตาไม  
   “เพลงนี้เราต้ังใจรองใหโตงฟงนะ รีบๆต่ืนมาฟงละ”  
 
เหลืออีก 3 วันมิว เอ็กซ และเพื่อนมหาวิทยาลัยของท้ังสองนั่งกินขาวอยูในโรงอาหาร มิวและเอ็กซแจกต๋ัว
คอนเสิรตใหเพื่อนมหาวิทยาลัยของท้ังสอง 
   “เฮย ไอมิว ตกลงเร่ืองหม้ันกับโดนัทเปนเร่ืองจริงรึเปลาวะ ?” เพื่อนถามอยางสงสัย 
   “ไมโวย” มิวสายหนา 
   “แมง โคตรนาอิจฉาเลยวะ มีแฟนสวยขนาดนี้ ถาเปนกู กูหม้ันไปแลววะ” เพื่อนอีกคนยิ้มพลางหันมองไป
ทางเพ่ือนคนอ่ืน 
   “เออ แลวโดนัทไปดวยรึเปลาวะ ?” เพื่อนอีกคนถาม 
   “อืม” มิวพยักหนา 
หลังจากเรียนเสร็จมิวและเอ็กซรีบออกจากมหาวิทยาลัยเพ่ือไปหองซอมดนตรี 
 
ท่ีมหาวิทยาลัย หลังเรียนเสร็จหญิงเอาบัตรคอนเสิรตไปใหเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและเธอ  
   “หญิง หญิงรูจักนักรองวงออกัสทดวยหรอ ? ไมเห็นเคยเลาใหฟงเลย” เจงถาม 
   “อืม พอดีอยูขางบานนะ” 
   “โอโห นาอิจฉาวะไดอยูใกลบานคนดังโวย” เพื่อนพูด 
   “เออหญิง แลวเคารูจักไอโตงดวยหรอ ? ทําไมวันนั้นเคาถึงไปเยี่ยมไอโตงท่ีโรงพยาบาล” เจงถามตอ 
หญิงอ้ึงไปช่ัวขณะ 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

   “เออ คือ พอดีเคาเคยรูจักกันตอนเรียนท่ีโรงเรียนเกานะ” หญิงตอบอยางตะกุกตะกัก 
   “งั้นอยางง้ีไอโตงไปดวยรึเปลา ?” เจงถามอีก 
   “เฮย ไอโตงมันไมออกมางายๆหรอก” เพื่อนอีกคนพูด  
หญิงหันไปทําตาเขียวใส  
   “ปากเสียเอาบัตรคืนมาเลย”  
หญิงทําทาแยงบัตรแตไมมีใครยอมคืน 
   “ชางเหอะหญิง พวกนี้ก็ปากหมาอยางนี้แหละ” เจงพูด 
 
ท่ีบริษัท พี่ปอกและทีมงานมากันพรอมเพ่ือดูวงออกัสทซอมเหมือนจริง มิวและวงออกัสทรองเพลงท่ีจะใช
เปนซิงเกิ้ลโปรโมทอัลบ้ัมใหม การซอมผานไปไดดวยดี ท้ังหมดตบมือใหมิวและวงออกัสท  
   “ยอดเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยม” พี่ปอกปรบมือพลางยกนิ้วให 
มิวและวงออกัสทตางยิ้มดีใจในคําชมของพ่ีปอก  
สถานีวิทยุเร่ิมโปรโมทเพลงใหมของวงออกัสท เพลงใหมไดรับการตอบรับอยางรวดเร็ว 
 
ท่ีบานของมิว หลังซอมดนตรีมิวกลับถึงบาน เขามองดูรูปถายของอามา เขานั่งลงเลนอีเล็กโทนและพูดกับ
ตุกตาไมเหมือนเดิม 
   “อยาข้ีเซานักสิ ”  
 
เหลืออีก 2 วันการซอมดําเนินไปตามปกติ หญิงไมไดมาท่ีหองซอมดนตรี มิวและวงออกัสทซอมโดยไมพัก
ติดตอกันจนดึก เพลงท่ีเลนออกมาทุกเพลงนาพอใจเปนอยางยิ่ง  
   “ถาวันจริงเลนไดอยางนี้ละก็ รับรองไดเกิดท่ีเกาหลีแน”  
พี่ปอกเดินมากอดคอมิวและพูดกับวงออกัสท เอ็กซเดินมากอดคอมิว  
   “มึงนี่แมงโครตเขมแข็งเลยวะ เทชิปหาย”  
   “ขอบใจนะ” มิวตอบ  
 
ท่ีหองพิเศษ โตงยังนอนไมไดสติ บาดแผลตามรางกายของเขาเร่ิมดีข้ึน แผลที่หนาผากเร่ิมเล็กลง สุนียนั่งอยู
ขางเตียงของเขา สุนียมองหนาเขาอยางเปนกังวล แพทยเจาของไขของโตงเดินเขามา 
   “สวัสดีคะ คุณหมอ” สุนียไหวแพทยเจาของไขของโตง 
   “สวัสดีครับ” 
   “โตงเปนยังไงบางคะ ?” 
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   “อาการของคนไขยังทรงตัวอยูครับ คล่ืนสมองปรกติ หมอลองตรวจระบบการรับรูตางๆพบวายังไมมีการ
ตอบสนองที่ดีเทาท่ีควร แตกลามเน้ือมีการรับรูและยังทํางานเปนปกติถึงแมความแข็งแรงลดลงเล็กนอยก็
ตาม” 
   “แลวเม่ือไรเคาจะฟนซะทีละคะ ?” สุนียถามอยางรอนรน 
แพทยเจาของไขของโตงมองหนาสุนียอยางใหความหวัง 
   “ตอนนี้รางกายของคนไขพรอมท่ีจะฟนแลวครับ ข้ึนอยูกับกําลังใจของคนไขเองนะครับ” 
 
ท่ีบานของมิว มิวกลับถึงบาน เขาตองประหลาดใจท่ีเห็นบานของเขาเปดไฟอยู เขาเขาไปในบานและเห็น
มายดนั่งรออยูท่ีโตะ 
   “อาว ทําไมมาไมบอกกอนละ แลวนี่รอนานรึยังละ ?” 
   “ก็พักนึงแลวละพี่ เม่ือกี้ยังถามพ่ีหญิงเลยวาพี่มิวกลับบานดึกๆอยางนี้ทุกคืนเลยหรอ ?” 
   “ก็แคชวงนี้แหละ หลังจากงานคอนเสิรตก็คงไมกลับดึกอยางนี้หรอก วาแตท่ีมานี่มีธุระอะไรรึเปลา ?” 
   “ก็แคมารอเอาบัตรงานคอนเสิรตจากพี่นะแหละ” มายดยิ้มพลางยื่นมือขอ 
   “เร่ืองแคนี้ไมเห็นตองขับรถมาถึงท่ีนี่เลย เดี๋ยววันงานคอยมาเอาก็ได” มิวมองหนามายดพลางหัวเราะ 
   “แหม ก็มายดกลัวพี่แจกใหคนอื่นหมดซะกอน เดี๋ยวมายดกับเพื่อนๆก็อดดูนะซิ” มายดมองหนามิวอยาง
ทะเลน 
มิวเดินข้ึนไปบนหองและหยิบบัตรคอนเสิรตปกเล็กๆมาใหมายดกอนนั่งลงท่ีโตะ 
   “เอานี่ เอาไปแจกใหเพื่อนๆ คงพอนะ” 
มายดหยิบบัตรคอนเสิรตอยางดีใจและมองหนามิว 
   “วาแตพี่นะ เร่ืองของแฟนพ่ี ช่ืออะไรนา ออ โดนัทใชรึเปลา ? สวยดีนะพี่” มายดยิ้มอยางกวนๆ 
มิวอึ้งไปช่ัวขณะ เขากมหนาไมสบตามายด 
   “เปนอะไรรึเปลาคะพี่ ?” มายดมองหนามิวอยางสงสัย 
   “เปลาหรอก” มิวพูดแบบไมเต็มคํา 
   “วาแตจะกลับหอแลวรึยัง ดึกแลวนะ” 
   “ก็วาจะรีบกลับแลวละพี่ งั้นกลับเลยแลวกัน” 
มิวออกมาสงมายดข้ึนรถที่ปากซอยและโบกมือลา หลังจากมายดขับรถออกไปเขาก็กลับเขาไปในบานและ
มองดูรูปถายของอามา เขานั่งลงเลนอีเล็กโทนและพูดกับตุกตาไมเหมือนเดิม 
   “เราจะรอนะ ถึงเราทอแตจะไมยอมแพหรอก เพราะฉะน้ันโตงก็อยายอมแพละ”  
 
เหลืออีก 1 วันมิวและวงออกัสทมาถึงหองซอมดนตรีตั้งแตเชา วันนี้เปนวันซอมใหญ พี่ปอกแจกคิวและ
สคริปตของคอนเสิรตในวันพรุงนี้  
   “วงออกัสทจะข้ึนเวทีชวงประมาณ 2 ทุม จะไดรองท้ังหมด 3 เพลงตามนี้เลยนะ” พี่ปอกพูด 



สยามแหงรัก (รักแหงสยาม ภาค 2 : แรงบันดาลใจจากแฟนคลับ) 

 
 

วงออกัสทซอมอยางหนักจนดึกจึงแยกยายกันกลับบาน มิวเลือกท่ีจะกลับเองโดยไมใหรถตูไปสง มิวไปลงที่
โรงพยาบาลท่ีโตงอยู  
 
ท่ีโรงพยาบาล มิวยืนอยูท่ีช้ันลางของโรงพยาบาลและมองข้ึนไปที่หองพิเศษของโตง มิวโทรศัพทหาสุนีย  
   “วาไงมิว” สุนียยืนอยูขางเตียงของโตง 
   “สวัสดีครับนานี ผมไมถามวาโตงเปนยังไงนะครับ แตยังไงพรุงนี้นานีพาโตงมาดูคอนเสิรตนะครับ”  
   “จะๆ นาจะพาไปนะ” สุนียน้ําตาคลอเบาพลางมองหนาโตง  
   “ขอบคุณครับนานี แคนี้นะครับ สวัสดีครับ” มิววางสาย 
สุนียมองไปท่ีกรอบรูปและหยิบมันข้ึนมาดู สีหนาของเธอเปนกังวล 
 
ท่ีบานของมิว มิวกลับถึงบานก็นั่งลงเลนอีเล็กโทนเลนเพลงที่จะใชแสดงในวันพรุงนี้ เม่ือเลนจบมิวดูรูปถาย
ของอามา 
   “อามา พรุงนี้มิวจะข้ึนแสดงคอนเสิรตแลวนะ อามาอวยพรใหมิวดวยนะ”  
มิวหยิบตุกตาไมกอนเดินข้ึนหองและพูดกับตุกตาไม 
   “พรุงนี้โตงอยาลืมมาดูเรานะ เราจะเลนเต็มท่ีเลย อยามาสายละ”  
มิววางตุกตาไมไวท่ีเดิม 
 
ท่ีบานของโตง หองกินขาวเปดไฟอยู สุนียนั่งอยูคนเดียวท่ีโตะกินขาว แมจะเปนเพียงโตะเกาๆตัวหนึ่งแต
เปนโตะท่ีเธอรูสึกอบอุนท่ีสุด เวลาเกือบตี 2 แตเธอไมมีทีทาท่ีจะงวงนอน เธอมองไปรอบบาน รอบกายของ
เธอไมมีใครเลย เธอรูสึกหนาวส่ันเหมือนอยูเพียงตัวคนเดียวในโลก เธอกําลังครุนคิด 
 
วันแสดงคอนเสิรตพระอาทิตยข้ึนจากขอบฟา สุนียยังคงนั่งอยูท่ีโตะกินขาว เธอไมไดนอนเลยท้ังคืน เธอลุก
ข้ึนเพื่อไปอาบน้ําและแตงตัว เธอขับรถออกจากบานต้ังแตเชา  
 
ท่ีโบสถคริสต สุนียมายังสุสานซ่ึงฝงรางของกร เธอวางดอกไมไวบนหลุมฝงศพของกร 
   “กรคะ ช้ันควรทํายังไงดีคะ โตงยังไมฟนเลย ช้ันกลัวเหลือเกินคะ” สุนียน้ําตาคลอเบา 
   “กรคะ เร่ืองของจูนช้ันรูแลวคะ ทุกเร่ืองท่ีเธอเลาใหเราฟง ท้ังเร่ืองท่ีเธอพบกับช้ันและโตงคร้ังแรกท่ีสยาม 
เร่ืองตอนท่ีเธออยูบานเพื่อดูแลคุณ เร่ืองตอนท่ีคุณอยูโรงพยาบาล รวมท้ังเร่ืองเกมหาของในวันคริตสมาส 
เธอโกหกเราท้ังหมดคะ” สุนียพูดเสียงสะอ้ืน 
   “ทุกคร้ังท่ีช้ันถามเธอถึงเร่ืองพอแมของเธอ เธอจะบายเบ่ียงโดยอางวาพอแมของเธอตายไปโดยไมทราบ
สาเหตุ จริงๆแลวเธอไมมีพอแมคะ เธอไมรูดวยซํ้าวาใครเปนพอแมของเธอ ท่ีเธอพูดแบบนั้นเพื่อเล่ียงไมให
ช้ันถามรายละเอียดมากไปกวานี้” สุนียเร่ิมน้ําตาไหลออกมา 
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   “กรคะ ช้ันม่ันใจเหลือเกินวาจูนคือลูกของเรา ช้ันควรจะทํายังไงดีคะ ถาช้ันบังคับใหเธอตรวจเลือด เธอคง
ไมยอม เธอคงจะหนีจากช้ันไปอีก และช้ันก็คงไมมีวันไดพบหนาเธออีก ช้ันไมอยากเสียเธอไปอีกเปนคร้ังท่ี 
3 คะ” สุนียทรุดเขาพลางรองไหอยางฟูมฟาย 
   “กรคะ ชวยลูกโตงดวย ชวยลูกโตงดวย” สุนียตะโกนเสียงดัง 
 
ท่ีสยาม มิวมีนัดต้ังแตชวงสายจึงไปกอน เขามาถึงบริษัทกอนเวลาเล็กนอย วงออกัสทบางคนน่ังรออยู วันนี้สี
หนาของเขาเรียบเฉย หลังจากมากันครบเขาและวงออกัสทเร่ิมซอมเพื่อเตรียมตัวสําหรับคอนเสิรตคืนนี้ 
 
ท่ีเวทีคอนเสิรต พี่ปอก มิว และวงออกัสทเดินทางมาถึงกอนถึงเวลาหลายช่ัวโมง ศิลปนหลายรายเร่ิมทยอย
กันมา วงออกัสทนั่งกินอาหารกันในรถตู มีแฟนเพลงมารออยูพอสมควร แฟนเพลงตางสงเสียงเชียรและ
ถายรูปกับศิลปนท่ีตัวเองช่ืนชอบโดยมีเจาหนาท่ีคอยกันไมใหเขาไปใกล  
   “ไงพี่มิวเปนไงม่ัง” ปงปองถาม 
   “อืมก็ดีวะ” มิวตอบเสียงเรียบๆ  
   “ผมแมงโคตรต่ืนเตนเลยวะ” 
   “อะไรวะยังไมทันไรเลยตื่นเตนซะแลว ทําอยางกับไมเคยข้ึนคอนเสิรต” เอ็กซพูด  
   “ก็ผมไมเคยข้ึนเวทีใหญขนาดนี้นี่นา” 
มิวและวงออกัสทหัวเราะแบบแข็งๆ พี่ปอกเขามาพูดเพื่อใหมิวและวงออกัสทลดอาการตื่นเตนลง 
   “คอนเสิรตนี้เลนใหเต็มท่ีเลยนะ ใจเย็นๆ ปลอยตัวตามสบาย คิดวาเลนเหมือนเลนในหองซอม” 
 
ท่ีสยาม หญิงมาถึงเวทีคอนเสิรตกอนวงออกัสทข้ึนเวทีหลายชั่วโมงจึงไปเดินดูของตามรานคาเปนการฆา
เวลา เธอเดินเร่ือยเปอยจนถึงหนารานขายเคร่ืองประดับ เธอมองไปท่ีหนารานซ่ึงติดรูปถายของคนดังท่ีเคย
มาซ้ือของรานนี้ เธอกวาดสายตาไปเร่ือยจนถึงรูปถายของเอ็กซ 
   [แหมเอ็กซ เดี๋ยวนี้ดังกับเคาดวยนะ] หญิงรําพึงในใจ 
ทันใดนั้นหญิงสังเกตส่ิงท่ีเอ็กซถืออยูในมือ มันเปนสรอยคอแบบเดียวกับท่ีเธอใสอยู เธอมองดูรูปถายดวย
ความสงสัย 
   “พี่คะๆ” หญิงเรียกเจาของราน 
   “วาไงจะนอง อยากไดอะไรพี่มีทุกอยางเลยนะ ไมวาจะเปนสรอย จี้ แหวน เข็มกลัด พี่มีหมด” เจาของราน
บรรยายสินคา 
   “เออ หนูขอถามหนอยนะคะวาคนนี้เคามาซ้ือสรอยที่นี่หรอคะ” หญิงช้ีไปท่ีรูปถายของเอ็กซ 
   “ใชๆ นี่นักดนตรีวงออกัสทเชียวนะ หลายวันกอนเคามาซ้ือสรอยท่ีนี่ เคายังใหพี่สลักช่ือไวดานหลังจี้ดวย
เลย” 
   “เคาใหพี่สลักวาอะไรคะ ?” หญิงถามอยางรอนรน 
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   “เอ รูสึกจะสลักตัวหนังสือ Y I N G คงอานวาหญิงม้ัง” เจาของรานทําทาครุนคิด 
หญิงตกใจสุดขีด เธอควาสรอยท่ีคอของเธอ 
   “เออๆ แบบเดียวกับท่ีนองใสนั่นแหละ เอะ....” เจาของรานทําหนาสงสัย 
หญิงรีบจ่ําอาวอยางสุดชีวิต  
 
ท่ีเวทีคอนเสิรต มีการติดต้ังจอมอนิเตอรขนาดยักษรอบพื้นท่ีหลายจอ มีกลองถายทอดสดติดต้ังอยูหลายจุด
หนาเวที มีแผงเหล็กกั้นหางจากเวทีหลายเมตรเพ่ือกันไมใหคนดูกระโดดข้ึนเวที แฟนเพลงออกันเต็มแผงกั้น
จนแทบไมมีชองวาง ท้ังเจาหนาท่ีและตํารวจตางตรวจตราอยางเขมแข็ง ดานขางของเวทีมีรถโมบายสําหรับ
ถายทอดสดของสถานีโทรทัศนเกือบทุกชองจอดอยู ท้ังหมดเตรียมตัวรายงานขาวการแสดงคอนเสิรตท่ี
ยิ่งใหญคร้ังนี้ 
แฟนเพลงทยอยเพิ่มมากข้ึนจากรอยเปนพัน จากพันเปนหม่ืนจนลนไปเกือบถึงถนนใหญ เจงและเพื่อน
มหาวิทยาลัยของโตงและหญิงทยอยมาท่ีเวทีคอนเสิรต มายดและเพื่อนมหาวิทยาลัยของเธอก็มาถึงเวที
คอนเสิรตเชนเดียวกัน โดนัทยืนอยูบริเวณโซนรถโมบายถายทอดสดของสถานีโทรทัศน มีนักขาวถายรูป
และสัมภาษณ 
   “กอนหนานี้ท่ีมีขาววานองโดนัทตองการเกาะกระแสนองมิวเพื่อดังนี่จริงหรือเปลาคะ ?” 
   “เออ ไมจริงคะ อยางโดนัทไมจําเปนตองอาศัยคนอ่ืนหรอกคะ” โดนัทตอบอยางม่ันใจ 
   “แลวเร่ืองท่ีนองโดนัทจะหม้ันกับนองมิวจริงรึเปลาคะ ?” 
   “ไมจริงคะ เปนแคขาวลือ เราเพ่ิงคบกันไดไมนานเองคะ” 
   “งั้นอยางนี้นองโดนัทกับนองมิวเปนแฟนกันจริงๆใชไหมคะ ?”  
   “ตอนนี้เรากําลังดูใจกันอยูนะคะ” 
   “ไดขาวมาวานองมิวจะรองเพลงเพ่ือคนพิเศษในคืนนี้ ใชนองโดนัทรึเปลาคะ ?” 
โดนัทยิ้มอยางอายๆโดยไมพูดอะไร 
เพื่อนมหาวิทยาลัยของมิวมาถึง ท้ังหมดมาสายจึงอยูไกลจากเวที การแสดงกําลังจะเร่ิมข้ึน 
 
ท่ีโรงพยาบาล โตงยังนอนไมไดสติอยู สุนียทุกขใจมากข้ึน จูนลางานเพื่อมาอยูเปนเพื่อนสุนีย จูนเปด
โทรทัศนชมการถายทอดสดงานคอนเสิรต อากาศวันนี้เปนใจทําใหแฟนเพลงมาดูคอนเสิรตจํานวนมาก  
นักรองชายจากประเทศไทยแสดงจบไปแลว พิธีกรข้ึนพูดสักครูจึงประกาศใหศิลปนตอไปข้ึนมารับชวงตอ 
แฟนเพลงสงเสียงกร๊ีด และปรบมือเชียรอยางเต็มท่ี ศิลปนคนแลวคนเลาข้ึนแสดงและลงไปแตโตงยังไมมี
ทาทีวาจะฟน เขาเหมือนคนท่ียังไมตื่นจากฝน 
 
เวลา 1 ทุมหลังเวทีคอนเสิรตมิวรอนรนจนแทบไมมีสมาธิ บอยแบนดจากเกาหลีแสดงอยูบนเวที วงออกัสท
ตางต่ืนเตน หญิงมองหนาของมิว 
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   “มิว ไมตองหวงหรอกนะ โตงมาแน” หญิงพยายามปลอบใจมิว 
   “ขอบใจนะหญิง” มิวพยักหนาอยางคนส้ินหวัง 
   “มิวรูไหม หลายปท่ีผานมาโตงเคามาดูคอนเสิรตของมิวทุกคร้ังเลยนะไมวามิวจะแสดงที่ไหน เม่ือไร โตง
ไมเคยขาดเลยแมแตคร้ังเดียว แมวามิวจะไมเห็นโตงก็ตาม” 
   “หญิงรูไดยังไง ?” 
   “ทําไมหญิงจะไมรูละ ก็โตงเคาถามหญิงตลอดเลย” 
มิวมองหนาหญิง 
   “แตคร้ังนี้ไมเหมือนกันนะหญิง โตงอยูโรงพยาบาล ยังไมรูเลยวา....” มิวพูดเสียงสะอ้ืน 
หญิงยื่นมือมาจับมือของมิว 
   “เช่ือหญิงเถอะ โตงมาแน” 
 
เวลา 2 ทุมนักรองสาวจากไตหวันแสดงเพลงสุดทายอยู คิวตอไปคือวงออกัสท พิธีกรข้ึนมาพูดค่ันเวลาอีก
คร้ัง  
   “เอาละ คิวตอไปเปนพวกเธอแลวนะ เลนใหเต็มท่ีเลยนะ” พี่ปอกพูดเรียกกําลังใจ 
มิวและวงออกัสทเตรียมตัวพรอมและลอมวงประสานมือกัน  
   “วันนี้วันท่ีเรารอคอยวันแรกมาถึงแลว เราก็จะเลนใหเต็มท่ีนะ” เอ็กซพูด  
   “เลนเพื่อตัวเอง” เพื่อนในวงพูด  
   “เลนเพื่อวง” เพื่อนในวงอีกคนพูด 
   “เลนเพื่อคนดู” เพชรพูด  
   “เลนเพื่อพี่มิว” ปงปองพูด  
มิวและวงออกัสทประสานมือลงตํ่าและยกข้ึนพรอมสงเสียง “เฮ!” กําลังใจเต็มเปยม  
   “วงตอไปเปนวงขวัญใจวัยรุนท่ีฮอตท่ีสุดในตอนนี้ อยารอชาไปพบกันเลยกับวงออกัสท”  
วงออกัสทข้ึนบนเวทีดวยสีหนายิ้มแยม มิวเดินตามมาทีหลัง แฟนเพลงดานลางสงเสียงกร๊ีดดังสนั่น  
   “สวัสดีครับ ทุกๆคน วันนี้มันสกับวงอ่ืนๆมาแลว วงออกัสทขอมาสไตลชาๆหนอยไดไหมครับผม”  
   “ไดๆ” แฟนเพลงตอบมา  
มิวพูดกับแฟนเพลงอยางเรียบงาย สบายๆ ขณะท่ีพูดเขากวาดสายตาไปทั่วบริเวณ โดนัทยืนอยูบนหลังคา
ของรถโมบายถายทอดสด มีนักขาวสาวยืนอยูดานขางของโดนัท โดนัทโบกมือและสงยิ้มใหมิว มิวเห็น
โดนัทโบกมือทักทายจึงยิ้มเล็กๆใหโดนัท หญิงยืนอยูดานหลังเวทีพยายามมองหาโตง มิวหันไปยิ้มใหหญิง
และสงสายตาเชิงถามไปท่ีหญิง หญิงสงสายตาปฏิเสธไปท่ีมิว เพลงแรกท่ีรองคือ “ขอบคุณกันและกัน”  
(ฟงไดท่ี http://www.ijigg.com/songs/V2BEAC40PB0 ขับรองโดย วงออกัสท อัลบ้ัม August Thanx) 
 
“ยังมีเร่ืองราวมากมายเกี่ยวกับความรัก 
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หากลองหยุดพัก จงฟงซะกอน 
จะรูวาเราไมเดินอยูเดียวดาย 
ยังมีผูคนบนทางอีกหลากหลาย อีกมากมาย 
ท่ีเราก็ตางมองหาความรักมาเติมใหเต็มหัวใจ 
 
มีความทรงจําดีๆ เกี่ยวกับความรัก 
บางสุขสมหวัง หรือจะรองไห 
แตนั่นกลับทําใหใจเรามีพลัง 
จนนานๆ ไปมันก็กลายเปนความหลัง 
ท่ีในทุกคร้ัง เรานึกถึงเม่ือไหร ก็ไมรูจะขอบคุณมันยังไง 
 
ถาหากวา ใจเราไมเคยจะรักเลยสักที จิตใจวันนี้คงจะไมแข็งแกรง 
และในวันท่ีลมลงคงไมมีแรง ถาเรามัวระแวงในมือของกันและกัน 
 
* ถามันเปนเพลงบนทางเดินเคียง ท่ีจะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน 
และไมมีวันท่ีฉันและเธอจะเดินจากกัน ไปท่ีไหน 
และถาชีวิตคือทวงทํานอง เธอคือคํารองท่ีมีความหมาย 
ใหใจไดซ้ึงและมีพลังจะเดินตอไปใหไกล 
 
มองจะมองทางไหนมีใครสักคนท่ีหวังจะเดินเขามา 
นั่นคือปญหา ยิ่งรอยิ่งนาน ยิ่งผานอะไรไปนานๆ ใจยิ่งหวั่นไหว 
และถาวันหนึ่งมีคนท่ีรอเขามา วาฟาก็คงไมทําเราเสียใจ 
แตเขามันไมใช ยังไงก็ไมใช ก็ไดแตถอนหายใจมองเหมอออนวอนให 
ใครๆ บางคนบนน้ันชวยฉันท่ีอยากมีความรักกับเขาบาง 
หากใครมีอะไรๆ ฉันยอมไดทุกทาง เพียงคําวากันและกัน ฉันขอคําอธิบาย 
 
(*)  
 
ใหไกล 
 
เหนื่อย เหนื่อยจนถอนใจไมรูเม่ือไรวาเราจะมีความหวัง (ไมรูเม่ือไร) 
แคเพียงสักคร้ัง ไดเจอสักคร้ัง และมันตองเจ็บ ตองปวด อยางนอยก็ยังไดรูวารักเปนไง 
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คนเราจะเสาะจะหาทําไม และมันจะเปนจะรักยังไง ตะเกียกตะกายจะไดมา 
สุดทายบางทีตองเสียน้ําตา แตใหทนไว อาจเจ็บใจ และรอวันนึงท่ีเราเติบโตจะขอบคุณ 
วาใจท่ีไมเคยมีรักใหใคร และนานตอไปจะเปนใจท่ีไรคา 
หากมันจะมีอะไรท่ีตองแลกเพื่อไดมา ฉันวากันและกัน มีคาท่ีจะแลกไดมากมาย 
 
(*)  
 
ใหไกล (ใหไกล) 
 
มีทางเดินใหเราเดินเคียงและมีแตเสียงของเธอกับฉัน 
มีทางเดินใหเราเดินเคียงและมีแตเสียงของเธอกับฉันแสนนานเทานาน ... แสนนานเทานาน” 
 
ขณะท่ีรองเพลงนี้แฟนเพลงตางสงเสียงรองตาม เสียงปรับมือดังกะหึ่มกึกกองไปท่ัวบริเวณลานแสดง
คอนเสิรต เพลงจบเสียงดนตรียังดังอยางตอเนื่อง มิวพยายามฝนพูดตอ 
   “เพลงตอไปเลยดีกวานะครับ เพลงนี้หวังวาทุกคนคงชอบเหมือนผม ผมขอสารภาพวาวันนี้ ผมไมไดข้ึนมา
รองเพลงใหกับทุกคนเทานั้น”  
แฟนเพลงนิ่งเงียบ ท้ังหมดสนใจและสงสัยในคําพูดของมิว  
   “คนสําคัญท่ีสุดคนหนึ่งในชีวิตของผมใหสัญญากับผมวาจะมาฟงผมรองเพลงวันนี้ ผมต้ังใจจะรองเพลงนี้
เพื่อเขาคนนั้น” มิวพูดเสียงส่ัน  
   “ผมจะพยายามเขมแข็งยืนรองเพลงนี้จนจบ หวังเพียงแควาเขาจะไดยินจากท่ีไหนซักแหง เพลงนี้ครับ 
“เพียงเธอ”…” (เพลง “เพียงเธอ” เปนเพลงเกา อยูในอัลบ้ัม Crossover ของ สุกัญญา มิเกล เม่ือป พ.ศ. 2539 
ชมเอ็มวีตนฉบับไดท่ี http://www.youtube.com/watch?v=BzYq7u9OofQ&feature=related) 
มิวเงยหนาข้ึนไมใหน้ําตาไหลออกมา เขาเอามือเช็ดน้ําตาออก เสียงดนตรีดังข้ึน แฟนเพลงปรบมือเปน
กําลังใจใหเขา เขามองไปท่ัวบริเวณและพยายามหายใจเขาออกชาๆลึกๆ พี่ปอกซ่ึงอยูหลังเวทีเห็นสีหนามิว
ไมคอยดีจึงตะโกนถาม  
   “มิวเปนอะไรไหม ?”  
มิวสายหนา  
พี่ปอกคิดวามิวคงตื่นเตน มิวเร่ิมรองเพลง 
(ฟงไดท่ี http://www.ijigg.com/songs/V2BA0ACGPD ขับรองโดย วง August) 
 
“อยากจะขอบคุณ ท่ีรูใจเขาใจ ส่ิงดีดีท่ีใหมา 
อยากจะขอบคุณ ท่ีสัญญาวาใจ ไมมีวันหางเหิน 
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กับคนหนึ่งคน ท่ีไรวันเวลา หมดกําลังจะกาวเดิน 
จากคนท่ีเคย เจ็บเหลือเกินท่ีใจ กลับกลายเปนเบิกบาน 
 
ผานคืนวันโหดราย นานเหมือนช่ัวกาล 
กลับมีคนหวงใยกัน สุขใจทุกวัน มีเธออยูขางกาย 
เร่ิมรูจักความหวานกับรักลึกซ้ึงหมดใจ 
เร่ิมรูจักความหมายของคืนวัน 
 
แคคนหน่ึงคนกับหัวใจ ใหเธอ หมดไปเลยท่ีฉันมี 
จะเปนจะตายจะรายดี ไมแคร ไมเคยจะหวั่นไหว 
จะมีแตเธอท่ีแสนดี รวมทาง ตราบจนวันท่ีส้ินใจ 
หนึ่งวันจะนาน สักเทาไร ถาไกล หางเธอไปสักวัน 
 
ผานคืนวันโหดราย นานเหมือนช่ัวกาล 
กลับมีคนหวงใยกัน สุขใจทุกวัน มีเธออยูขางกาย 
เร่ิมรูจักความหวานกับรักลึกซ้ึงหมดใจ 
เร่ิมรูจักความหมายของคืนวัน .........” 
 
มิวรองเพลงนี้ไดเพราะมากจนแฟนเพลงขนลุก เขาน้ําตาไหลลงมาอาบแกมแตยังประคองเสียงรองตอไปได  
 
“ใหเธอไดยิน เสียงจากใจฉัน 
ท่ีจะคอยบอกทุกคืนวัน วารักเธอ 
 
ผานคืนวันโหดราย นานเหมือนช่ัวกาล 
กลับมีคนหวงใยกัน สุขใจทุกวัน มีเธออยูขางกาย 
เร่ิมรูจักความหวานกับรักลึกซ้ึงหมดใจ 
เร่ิมรูจักความหมายของคืนวัน .........” 
 
ทายเพลงมิวเร่ิมรองไมออก แฟนเพลงชวยกันรองเพลงตาม  
 
“เสียงใจฉันเอง รองเพลงใหเธอฟงอยูคือเสียง ดังจากใจ 
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รองเพลงท่ีใคร ไมอาจฟง 
เสียงใจฉันเอง รองเพลงใหเธอฟงอยูคือเสียง ดังจากใจ 
รองเพลงท่ีฟง เขาใจเพียงเรา” 
 
มิวทรุดตัวลงนั่งกับพื้นเวทีและรองไหออกมา แฟนเพลงท่ีเห็นเหตุการณตางตกใจ พี่ปอกเรียกทีมงานวิ่งจะ
ข้ึนไปดูมิว เอ็กซและเพื่อนหลายคนในวงเขามาปลอบมิว  
   “เฮย มิวไหวไหม ?” เพื่อนในวงมองหนามิว 
มิวยังคงรองไหไมหยุด ทีมงานเตรียมพามิวออกไปแตเอ็กซหามไวและขอเขาไปดูมิวเอง  
   “มิว เขมแข็งนะโวย” เอ็กซตบไหลของมิว 
มิวพยายามหยุดรองไห เอ็กซมองเพ่ือนในวงท่ีเขามาปลอบมิว 
   “เฮย กลับไปประจําท่ีโวย”  
เอ็กซหยิบผาเช็ดหนาออกมาซับน้ําตามิว แฟนเพลงบางคนรองไหไปกับมิว แฟนเพลงจํานวนมากตะโกน  
   “ออกัสท ออกัสท ออกัสท ออกัสท ....”  
มิวมองไปท่ีสะพานลอยดานขาง ภาพโตงอยูบนสะพานลอยปรากฏใหเขาเห็นวูบหนึ่งกอนจะหายไป มิวสูด
ลมหายใจเขาลึกสุดและออกสุดกอนจับไมคข้ึนมาพูดเสียงส่ัน  
   “เพลงท่ีจบไปคงเปนเพลงสุดทายของเราในวันนี้ ผมขอโทษดวยที่ทําหนาท่ีไดไมถึงท่ีสุด และเพลงท่ีจบ
ไปนั้นก็จะเปนเพลงสุดทายของผมเชนกัน ผมขอลาออกจากวงออกัสท และผมจะไมข้ึนมารองเพลงอีก”  
วงออกัสทตางตกตะลึง แฟนเพลงหลายคนรองไห เอ็กซช็อคมองหนาเพื่อนอยางเวทนา  
   “ผมขอโทษทุกคนจริงๆครับ สวัสดีครับ”  
แฟนเพลงยังคงตะโกนเรียกช่ือออกัสทอยางไมขาดสาย มิวลุกข้ึนและเดินไปหลังเวที เสียงตะโกนมาจาก
หนาเวที  
   “นอง เขาไปไมไดนะ” เจาหนาท่ีตะโกนแตหามไมทัน 
มิวหันหนามาทางเสียงและปาดน้ําตา ภาพท่ีเขาเห็นคือภาพของโตงในชุดคนไขโรงพยาบาลนั่งอยูบนรถเข็น
โดยมีหญิงเปนคนเข็นเขามาบริเวณระหวางเวทีและแผงกั้น 
   “เรามาไมทันฟงเพลงเหรอมิว” โตงตะโกนเสียงออนแรง 
มิวน้ําตาไหลอาบแกมอีกคร้ัง โตงในรางท่ีอิดโรยแตสีหนาสดใสพยายามท่ีจะลุกข้ึนยืนอยางทุลักทุเลโดยมี
หญิงชวยพยุง โตงกําลังจะลม มิวเห็นโตงกําลังจะลมจึงท้ิงไมคและกระโดดลงจากเวทีเพ่ือพยุงรางของโตง
ไว มิวกอดรางของโตงไวแนน น้ําตาของมิวไหลทะลักออกมาไมขาดสาย 
   “ทําไม ? ทําไม ?” 
โตงยื่นมือข้ึนไปเช็ดน้ําตาใหมิว โตงกอดมิวไวในออมแขน มือของโตงลูบหัวของมิว 
   “มิว เราขอโทษ” 
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แฟนเพลงตางตกตะลึง หญิงเดินถอยหางและยิ้มอยางมีความสุขท่ีสุดเทาท่ีจะยิ้มไดแมจะมีคราบน้ําตาอยูบน
หนาก็ตาม นักขาวกรูเขามาเพื่อถายรูปเหตุการณไว เอ็กซกระโดดลงจากเวทีและวิ่งเขาไปหาโตงและมิวเพื่อ
ดึงมิวออกมาแตหญิงดึงแขนของเอ็กซไว 
   “เอ็กซ” หญิงมองหนาเอ็กซและสายหนาขอรอง 
จอมอนิเตอรฉายภาพเหตุการณนี้ไปท่ัว รถโมบายถายทอดสดเหตุการณนี้เกือบทุกชอง โดนัทเห็นภาพ
เหตุการณท้ังหมดอยางชัดเจน นี่นะหรือคือสาเหตท่ีโตงบอกเลิกกับเราเม่ือหลายปกอน ? นี่นะหรือคือส่ิงท่ี
โตงพยายามจะบอกกับเราในวันนั้น ? เธอสับสนไปหมดแตท่ีแนๆเกมนี้เธอแพยับเยิน  
   “นองโดนัทคะ ไมทราบวานองผูชายคนนั้นเปนอะไรกับนองมิวคะ ?” นักขาวสาวที่ยืนอยูดานขางของ
โดนัทพยายามขอสัมภาษณ  
โดนัทไดสติกลับมา เธอไมตอบคําถาม เธอลงจากรถและรีบเดินออกจากงานคอนเสิรตไปทันที  
 
ท่ีจอมอนิเตอร เจงและเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงมองภาพเหตุการณอยางตาไมกระพริบ 
   “นั่นไง กูบอกพวกมึงต้ังนานแลววาไอโตงมันเปนเกย” เจงพูด 
มายดและเพื่อนมหาวิทยาลัยของเธอตกตะลึงกับภาพท่ีเห็นในจอมอนิเตอร 
   “เฮยมายด นั่นใครวะ ?” เพื่อนถาม 
มายดอ้ึงกับเหตุการณ เธอพูดอะไรไมออก  
เพื่อนมหาวิทยาลัยของมิวตางก็ช็อคกับเหตุการณ 
 
ท่ีหนาเวทีแสดงคอนเสิรต โตงและมิวยังคงสวมกอดกันอยู 
   “มิว” เสียงตะโกนเล็กๆมาจากสะพานลอยดานขาง 
มิวมองไปท่ีสะพานลอยท้ังน้ําตา เขาเห็นสุนียและจูนยืนอยู จูนชูนิ้วโปงใหท้ังสองนิ้วกระโดดโบกมือและ
เปาปากดวยความดีใจ พี่ปอกยืนอยูหลังเวทีมองดูเหตุการณอยางตกตะลึง 
   “ชิบหาย งานเขาแลวซิกู” 
พี่ปอกเห็นทาไมดีจึงเรียกทีมงานไปดึงตัวโตง มิว หญิง และวงออกัสทออกมา การแสดงของเกิรลกรุปจาก
ประเทศไทยเร่ิมข้ึนทันที 
 
วันรุงข้ึนส่ือมวลชนตางประโคมขาวเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในงานคอนเสิรตเม่ือคืนนี้อยางกวางขวาง ท้ังเร่ือง
เหตุการณประกาศเลิกรองเพลงของมิว เหตุการณระหวางโตงและมิว รวมท้ังเร่ืองของโดนัท  
 
ท่ีบริษัท เจาหนาท่ีระดับสูง ทีมงาน และพ่ีปอกตางประชุมเครียดหลายช่ัวโมง ท้ังหมดตัดสินใจเรียกประชุม
มิวและวงออกัสทเพื่อเตรียมแถลงขาว 
   “ตกลงมิวกับเอ็กซมาหรือยัง ?” พี่ปอกถาม 
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   “อีกซักพักคงมาครับ เพิ่งโทรไปบอกเม่ือก๊ี แตเอ็กซอยูกับมิวพอดีครับ” เพื่อนในวงพูด 
   “แลวพี่มีอะไรครับ ? เรียกมาดวนขนาดนี้” ปงปองถาม  
   “เดี๋ยวพี่คุยทีเดียวตอนมิวกับเอ็กซมาดีกวา”  
วงออกัสทนั่งรออยูหนาหองประชุมเล็กอยางวาวุน วงออกัสทดูโทรทัศนท่ีรายงานเหตุการณในงาน
คอนเสิรตเม่ือคืนนี้  
   “พี่วาเร่ืองอะไรอะ ?” เพชรถาม  
   “กูก็ไมรูแตรับรองไดเลยวาไมใชเร่ืองดีแน” เพื่อนในวงพูด 
วงออกัสทนั่งหนาหดลุนกับชะตากรรมท่ีจะเกิดข้ึน ในท่ีสุดมิวและเอ็กซก็เดินทางมาถึง 
   “พี่เขาเรียกคุยเร่ืองอะไรรูไหม ?” มิวถามอยางรอนรน 
วงออกัสทไดแตสายหนา  
   “เดี๋ยวกูไปบอกพ่ีเขากอนวาเรามากันแลว” เอ็กซเดินไปตามพี่ปอก  
พี่ปอกและทีมงานเห็นวามากันครบจึงเดินไปที่หองประชุมเล็ก สีหนาท้ังหมดดูเครงเครียด 
   “เอาละพี่จะเร่ิมเลยแลวกันไมอยากใหเยิ่นเยอ เราคงรูนะวาเหตุการณเม่ือคืนสงผลอะไรบาง” พี่ปอกพูด
อยางเหนื่อยหนาย   
มิวและวงออกัสทกมหนาและพยักหนา 
   “ท้ังโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เลนขาวมิวกับเด็กคนนั้นกันหมด”  
   “พี่เคยบอกไปแลววาถามิวมีเร่ืองอีกพ่ีไมรับรองอนาคตของพวกเธอใชไหม ?”  
   “และมันก็มีเรื่องอีกจนได แถมเร่ืองใหญซะดวย” พี่ปอกสายหนาอยางเหนื่อยหนาย 
   “อีกซักพักจะมีนักขาวมา พี่โทรไปตามแลววาเราจะแถลงขาวเร่ืองท่ีเกิดข้ึน”  
   “พวกเธอนั่งเงียบๆพี่จะเปนคนแถลงขาวใหเอง ถามีนักขาวถามใครใหเงียบไว หนาท่ีพวกเธอมีแคนั้น”  
   “ถาเกิดอะไรข้ึนใหรูไววามันเกิดจากพวกเธอเองนะ เอาละขอใหทุกคนอยูในหองนี้อยาไปไหน เดี๋ยว
นักขาวมากันแลวพี่จะมาตามเอง”  
พี่ปอกเดินออกนอกหอง วงออกัสทหันหนามองกันเล่ิกล่ัก มีแตมิวที่กมหนามองพ้ืนอยู เอ็กซซ่ึงนั่งอยู
ดานขางขยับเขามานั่งติดกับมิวและกอดไหล มิวมองหนาเอ็กซ เอ็กซยิ้มอยางออนโยนแตในใจมิวยังคงรุม
รอน  
   “กูวาเราโดนแบนแนเลยวะ” เพื่อนในวงพูด  
   “กูก็วาง้ัน” เพื่อนในวงอีกคนพูด 
   “ชางแมงเหอะ ใครอยากทําอะไรใหทําไป เราอยูดวยกันมาตั้งแตยังไมไดเขามาท่ีนี่ ไมเห็นมันจะเปนไร
เลย” เอ็กซมองเพ่ือนในวง 
พี่ปอกและทีมงานเดินเขามาเพื่อตามมิวและวงออกัสทออกไปหองแถลงขาว  
   “เอาละ นักขาวมาพรอมแลว เดี๋ยวเดินตามพี่ออกไปกันเลยนะ” พี่ปอกพูด 
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ท่ีหองแถลงขาว พี่ปอกและทีมงานเดินนําหนามิวและวงออกัสท นักขาวรออยูกันเต็มหองแถลงขาว ทันทีท่ี
ท้ังหมดเขามาในหองแถลงขาวนักขาวตางกรูเขามาเพื่อถายรูปและขอสัมภาษณแตเจาหนาท่ีกันไว พี่ปอก
และทีมงานนั่งอยูท่ีโตะแถลงขาว มีไมโครโฟนอยูหลายอัน มิวและวงออกัสทนั่งอยูท่ีเกาอี้แถวหลัง  
   “กอนท่ีจะแถลงขาวผมขอบอกกอนนะครับวาผมจะเปนคนช้ีแจงเหตุการณตางๆเอง นองๆวงออกัสทยังไม
พรอมท่ีจะใหสัมภาษณนะครับ” พี่ปอกพูด 
   “เหตุการณเม่ือคืนนี้เปนความเขาใจผิดนะครับ ท้ังสองคนเปนเพียงเพ่ือนกันนะครับ ขาวท่ีออกตามส่ือ
ตางๆไมเปนความจริงท้ังส้ินนะครับ”  
ท่ัวหองแถลงขาวตางสงเสียงฮือฮา 
   “ถาง้ันทําไมเม่ือคืนนองมิวตองรองไหขนาดนั้นละครับ ?” นักขาวถาม 
   “ก็ เออ คือพวกเคาเปนเพื่อนที่สนิทกันมากนะครับ พอดีเพื่อนของมิวคนนี้เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลย
ทําใหเขาสงสารจนตองรองไหนะครับ” 
   “แลวท่ีนองมิวประกาศวาจะเลิกรองเพลงเปนความจริงรึเปลาคะ ?” นักขาวสาวถาม 
   “ทุกอยางอยูท่ีผูใหญนะครับ วงออกัสทยังเหลือสัญญากับเราอีก 2 ปนะครับ” 
   “แลวทําไมเม่ือคืนถึงไมรองเพลงใหมของอัลบ้ัมหนาละครับ ?” 
   “คือ พอดีนองมิวเคาอยูในสภาพไมพรอมท่ีจะรองเพลงนั้นนะครับจึงจําเปนตองยุติกอน ไวคราวหนาถามี
โอกาสจะตองไดรองอยางแนนอนครับ” 
   “แลวเร่ืองอัลบ้ัมชุดใหมละครับ ?” 
   “คงตองเล่ือนไปกอนนะครับ” 
   “แลวเร่ืองท่ีจะไปเซ็นสัญญาท่ีเกาหลีละครับ ?” 
   “ยังเหมือนเดิมครับ” 
   “แลวนองโดนัทไมทราบวาเคาวาอยางไรคะ ?” 
   “อันนี้ผมไมทราบครับ เออ ขอจบการแถลงขาวแคนี้นะครับ”  
พี่ปอก ทีมงาน มิว และวงออกัสทรีบเดินออกมานอกหองแถลงขาวอยางรีบรอน นักขาวใหความสนใจไปท่ี
มิวและวงออกัสท นักขาวกรูเขามาถายรูปมิวและวงออกัสทท่ีเดินออกจากหองแถลงขาว นักขาวพยายามขอ
สัมภาษณแตทําไดไมสะดวก มิวและวงออกัสทไมปริปากพูดอะไร สีหนาของมิวและวงออกัสทเร่ิมดีข้ึน มิว
และวงออกัสทเดินจนถึงหองประชุมเล็ก 
 
ที่หองประชุมเล็ก มิวและวงออกัสทนั่งลงท่ีเกาอ้ี ท้ังหมดมีสีหนาดีข้ึน 
   “ผมลุนแทบแยแนะพี่มิว” เพชรเดินเขามาหามิว  
   “เออ พี่ก็ลุนวะ” มิวยิ้ม  
มิวลวงมือเขาไปในกางเกงและหยิบโทรศัพทข้ึนมา 
   “เดี๋ยวขอไปโทรศัพทแปบนะ” มิวเดินไปหลังหอง 
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   “ฮัลโหล ตอหอง… ใหหนอยครับ” มิวพูดกับโอเปอเรเตอรของโรงพยาบาล  
   “ฮัลโหล” โตงรับสาย 
   “โตงเหรอ มิวเองนะ”  
   “วาไงมิว อยูไหนเนี่ย ?”  
   “อยูท่ีบริษัทนะ”  
   “มีอะไรเหรอ ?” โตงถามอยางเปนกังวล 
  “ไมมีอะไรหรอก แคแถลงขาวนะ ตอนน้ีแถลงเสร็จแลวละ แลวตกลงโตงออกจากโรงพยาบาลวันไหน
วันนี้หรือเปลา ?”  
   “อืมใชๆ เดี๋ยวตอนเย็นแมมารับ”  
   “งั้นเดี๋ยวเราไปหานะ”  
   “โอเค ไดๆ”  
   “แคนี้กอนนะโตง”  
   “บาย” โตงวางสาย 
สักครูพี่ปอกเดินเขามาในหองประชุมเล็ก มิวเดินกลับมานั่งท่ีเกาอ้ี มิวและวงออกัสทมองพ่ีปอก พี่ปอกนั่งลง
ท่ีเกาอี้หัวโตะ 
   “เอาละ คร้ังนี้พี่ชวยพูดให แตไมรูจะไดผลซักแคไหน” 
   “ขอบคุณครับพี่” มิวและวงออกัสทไหวพี่ปอก 
   “ยังดีนะท่ีเม่ือคืนนี้พี่เรียกใหพวกทีมงานชวยดึงพวกเธอออกมากอน หากเลยเถิดไปมากกวานี้พี่ก็ไมรูจะ
ชวยยังไง” 
   “เหตุการณนี้ไมไดสงผลแคพวกเธอเทานั้น แตยังสงผลถึงช่ือเสียงของบริษัทดวย ท้ังเร่ืองการเซ็นสัญญา
ของพวกเธอกับคายเพลงของเกาหลี และยังเร่ืองการรวมทุนของบริษัทเรากับคายเพลงนี้อีก” พี่ปอกกวาด
สายตา 
   “หากเกิดอะไรขึ้นละก็ พวกเธอท้ังหมดรวมทั้งพี่รับผิดชอบไมไหวแน” พี่ปอกพูดอยางหนักแนน 
มิวและวงออกัสทกมหนาเศรา 
   “หลายวันนี้พี่ขอใหพวกเธอหยุดซอมกอน ถาเปนไปไดอยูแตบานไปตองออกไปไหนไดยิ่งดี รอใหขาว
เงียบกอนแลวพี่จะติดตอกลับไป”  
มิวและวงออกัสทพยักหนา 
   “รออยูท่ีนี่กอน อยาเพิ่งไปไหนละ” 
มิวและวงออกัสทพยักหนาอีกคร้ัง พี่ปอกเดินออกจากหองเพื่อไปประชุมกับผูบริหารอีกคร้ัง  
 
ท่ีหองพิเศษ โตงนอนอยูท่ีเตียงคนไข สีหนาของเขาสดใสขึ้นอยางชัดเจน จูน หญิง เจง และเพื่อน
มหาวิทยาลัยของโตงและหญิงอยูในหอง  
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   “เออ ไอโตงตกลงนักรองนั่นเปนแฟนมึงใชไหม ?” เพื่อนถาม 
จูนและหญิงมองเพ่ือนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงตาเขียว  
   “นักรองนั่นใชเด็กโรงเรียนเซนตนิโคลัสคนน้ันใชไหม ?” เจงถาม 
   “ถาจะมาเพราะอยากรูเร่ืองนี้ก็กลับไปเลยไป” หญิงพูดเสียงไมพอใจ  
   “อะไรกันก็ถามเฉยๆ เพื่อนก็นาจะรูเร่ืองเพื่อนนิดนึง” เจงมองหนาหญิง 
   “เออๆ ใช” โตงตอบอยางไมสบอารมณ 
   “ถาพวกมึงอยากรูกูก็บอกไดแคนี้แหละ” โตงทําสีหนาไมพอใจ  
   “อยาโกรธสิวะ” เจงมองหนาโตงอยางออนวอน 
   “ท่ีกูถามเนี่ย เพราะอยากใหมึงรูวาถึงมึงจะเปนอะไร มึงก็เปนเพื่อนพวกกูนะเวย อันนี้มันเร่ืองสวนตัวของ
มึง พวกกูไมยุงหรอก”  
   “ถึงพวกกูไมใชคนดีเดนอะไร แตสําหรับเพื่อนพวกกูเต็มรอยนะเวย” เพื่อนอีกคนพูด 
   “ยกเวนอยางเดียว” เจงมองหนาโตง 
   “อะไรวะ ?” โตงมองหนาเจงอยางสงสัย 
   “มึงอยากอดกูแบบนั้นนะโวย กูเสียววะ” 
เพ่ือนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงตางหัวเราะ ยกเวนจูน หญิง และโตง สักครูเจงและเพ่ือนมหาวิทยาลัย
ของโตงและหญิงก็ขอตัวกลับกอน  
 
ท่ีหองประชุมเล็ก มิวและวงออกัสทนั่งรอจนถึงเย็น ท้ังหมดแทบจะไมไดพูดอะไรจนกระท่ังพี่ปอกกลับเขา
มาท่ีหองอีกคร้ัง 
   “เอาละ พวกเธอกลับไดแลว” พี่ปอกพูด 
   “แลวพวกผูใหญวายังไงครับ ?” มิวถามอยางรอนรน 
   “ตอนนี้พี่ยังบอกอะไรไมได จะเปนหวงก็เร่ืองคายเพลงท่ีเกาหลีเคาจะวายังไงเทานั้น” 
มิวและวงออกัสทยกมือไหวขอบคุณพี่ปอก ทั้งหมดเดินออกจากหองประชุมเล็กเพื่อกลับบาน มิวและเอ็กซ
ข้ึนรถแทกซ่ีไปโรงพยาบาลเพ่ือรับโตงกลับบาน  
 
ท่ีหองพิเศษ สุนียเดินทางมาถึงตอนเย็นเพื่อมารับโตงกลับบาน  
   “สวัสดีคะ” จูนและหญิงไหวสุนีย 
   “มิวมารึยัง ?” 
   “ยังเลยคะ” จูนพูด 
   “โตง แมซ้ือโทรศัพทเคร่ืองใหมมาใหแลวนะ” สุนียหยิบโทรศัพทท่ีเพิ่งซ้ือมาใหมออกจากกระเปา 
   “แมไปแจงขอใชเบอรเดิม แลวโทรศัพทนี่แมชารทแบตตใหเรียบรอยแลวนะ ใชไดเลย” 
   “ขอบคุณครับแม” โตงไหวขอบคุณ 
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   “แลวเร่ืองเม่ือคืนนี้ละ ?” สุนียถามอยางเปนกังวล 
   “ตอนนี้พวกเคาอยูท่ีบริษัทนะคะ เห็นบอกวาจะแถลงขาวเร่ืองเม่ือคืนนี้นะคะ” จูนตอบแทนโตง 
   “หนูวาลองเปดทีวีดูขาวดีไหมคะ ?” หญิงพูด 
หญิงเปดโทรทัศน โทรทัศนรายงานขาวเร่ืองวงออกัสทกับเหตุการณในงานคอนเสิรตเม่ือคืนนี้โดยรายงาน
วาท้ังหมดเปนเพียงเร่ืองเขาใจผิดเทานั้น และทางบริษัทยังคงใหวงออกัสททํางานเพลงตอไป รวมท้ังเร่ือง
การเซ็นสัญญาท่ีเกาหลีก็ยังไมเปล่ียนแปลง โตง จูน และหญิงตางแสดงสีหนาพอใจ มิวและเอ็กซเดินเขามา
พอดี 
   “สวัสดีครับนานี พี่จูน” มิวและเอ็กซยกมือไหว  
   “ทําไมเรา 2 คนเพิ่งมาละ ?” สุนียถาม  
   “พอดีมีธุระที่บริษัทนิดหนอยนะครับ” มิวมองหนาเอ็กซ  
สุนียถือกระเปาและเดินออกจากหองพิเศษ 
   “มิว นาจะไปขับรถมารับนะ เดี๋ยวมิวชวยพาโตงออกมาก็แลวกัน” สุนียยิ้ม 
   “ครับ” มิวพยักหนารับ   
   “แลวเปนยังไงม่ัง ตกลงไดทําอัลบ้ัมตอใชไหม ?” โตงถามมิวอยางหนาตาต่ืน  
   “เฮย รูเร่ืองไดไง” มิวถามโตง  
   “ก็ดูโทรทัศน เขาบอกแตงงๆ ไมคอยรูเร่ือง” โตงทําหนางงๆ 
   “อืม ใช” มิวยิ้ม  
   “แหม ความจริงรูอยูแลวละ โตงยังคุยกับหญิงอยูเลย นี่มาทําเปนถามแผนสูง” หญิงลอโตง  
   “นี่ก็ข้ีแกลง” เอ็กซเขามากระเซามิว  
   “เออ มิวแมเราซ้ือโทรศัพทเคร่ืองใหมใหเราแลวนะ แตตอนนี้เราไมมีเบอรของใครเลยละ” โตงหยิบ
โทรศัพทเคร่ืองใหมใหมิวดู 
   “งั้นเดี๋ยวคืนนี้เรายิงไปใหแลวกัน” มิวยิ้ม 
   “แตเบอรเพื่อนท่ีมหาลัยของเราก็หายไปหมดเลย” โตงสีหนาเศรา 
   “ไมเปนไรนะโตง หญิงมี เดี๋ยวหญิงสงไปใหแลวกัน” หญิงยิ้มพลางโชวโทรศัพทของเธอ 
   “เออ โตงชวงนี้เราคงไปหาโตงท่ีบานไมไดหลายวันนะ” มิวมองหนาโตง 
   “ทําไมละ ?” 
   “พี่เคาขอไว บอกวาไมอยากใหเปนขาวอีก” 
   “อืมๆ” โตงพยักหนาอยางเศราๆ 
   “ไวอาทิตยหนาคอยไปดูเราในงานประกาศผลรางวัลดีกวา” 
   “อืม เราจะไปนะ” โตงยิ้มอยางมีความหวัง 
   “เอาละ เสร็จแลวก็ไปกันเถอะ”  
มิวเดินไปเข็นรถเข็นมาใหโตงนั่ง  
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   “ไมเอาอะ เดินไดแลว” โตงพูดอยางอายๆ 
   “มีท่ีไหนเขาใหคนไขเดินออกจากโรงพยาบาล” มิวหัวเราะ  
   “นั่งไปเถอะโตง มิวเขาเต็มใจบริการ” หญิงหัวเราะ 
   “อืม”  
โตงคอยๆนั่งลงท่ีรถเข็น  
เอ็กซและหญิงชวยกันถือของ ท้ังหมดเดินไปที่หนาโรงพยาบาล สุนียขับรถรออยู 
   “เออ แลวเร่ืองท่ีแถลงขาวนั่นตกลงมิวไมมีผลเสียอะไรมากใชไหม ?” สุนียถามอยางหวงใย 
   “ก็คงมีขาวลงไปอีกพักนึงแหละครับ เดี๋ยวก็เงียบ แตยังไดทํางานเพลงเหมือนเดิม”  
   “มิวตองเขมแข็งนะ เราเปนคนท่ีสังคมจับตามองอยู”  
   “ครับ ผมไมคอยจะแครหรอกครับ เปนหวงแตโตงและก็นา” มิวพูดเสียงออนลงเล็กนอย  
   “อยาคิดมากเลยมิว เราไมคิดอะไรหรอก” โตงยิ้ม  
   “ไมตองหวงหรอก พวกนารับมือได มิวนั่นแหละหวงตัวเองเถอะ”  
โตงลุกข้ึนยืนโดยมีมิวชวยพยุงตัวเขาใหข้ึนรถ 
   “ขอบใจมากนะมิว” สุนียยิ้ม 
   “ไปกอนนะมิว” โตงโบกมือลา 
มิว เอ็กซ และหญิงโบกมือลา ท้ังหมดข้ึนรถแท็กซ่ีไปท่ีบานของมิว 
 
ท่ีบานของมิว มิว เอ็กซ และหญิงลงจากรถ หญิงกําลังจะเดินเขาบาน 
   “บายนะมิว” หญิงโบกมือใหมิว 
   “โชคดีนะเอ็กซ” หญิงยิ้มใหเอ็กซ 
เอ็กซทําหนางงเล็กนอยแตก็แอบอมยิ้มดีใจ มิวและเอ็กซเดินข้ึนไปที่หองของมิว 
 
ท่ีบานของหญิง หญิงเดินข้ึนไปบนหอง หมามาและอาเฮียนั่งอยูท่ีโตะช้ันลาง อาเฮียนั่งอานหนังสือพิมพอยู 
   “หมามาดูซิหนังสือพิมพลงขาวเร่ืองอามิวข้ึนหนาหนึ่งเลยนะ” อาเฮียมองหนาหมามา 
   “เห็นมั๊ยอ๊ัวบอกแลววาอามิวอีเปนกระเทย” อาเฮียพูดย้ําอีกคร้ัง  
   “ล่ีฉายนะ (ชางมันเถอะ)” หมามาทําหนารําคาญ  
   “เฮยๆๆ หมามามีรูปอาหญิงดวย อีถายรูปคูกับเพื่อนอามิวท่ีมาบานอามิวบอยๆ” อาเฮียตะโกนโวยวาย  
   “ล้ือเยี่ยงจอนี้ ? ไมจักซ่ีนั้ง (ตะโกนทําไม ? หนวกหูคนอ่ืน)” หมามาวาอีกคร้ัง 
   “แตอาหญิงอีจับมือกับเคานะ เคาลงวาเปนแฟนกันดวยนะมา” อาเอียหยิบหนังสือพิมพมาใหหมามาดู  
หมามาหยิบหนังสือพิมพข้ึนมาดู เธอมองดูขาวและขมวดค้ิวเล็กนอย เธอเอาหนังสือพิมพคืนใหอาเฮียและ
เดินไปหนาราน  
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ท่ีบานของมิว มิวและเอ็กซเดินข้ึนไปถึงหอง มิวยังคงสงสัยการแถลงขาวท่ีผานมา 
   “กูวาแปลกๆวะ” มิวมองหนาเอ็กซ 
   “ยังไงวะ ?” 
   “ก็เร่ืองเม่ือคืนนะซิ พอวันนี้ออกมาแถลงขาวเร่ืองก็จบเลยหรอวะ” 
   “ไมดีหรือไงวะ ?” 
   “ก็ดี แตกูวามันยังไงๆอยูนะ” 
   “มึงอยาคิดมากซิ จบๆเร็วๆยิ่งดี” 
เอ็กซเดินลงมาช้ันลาง 
 
ท่ีบานของหญิง เอ็กซเดินออกมาจากบานของมิว เขาเดินผานหนาบานของหญิงและชะเงอมองเขาไปในบาน
ของหญิง หมามาจองหนาของเขา เขารีบหลบสายตาและเดินไป 
   “เฮ ล้ือนะ” หมามาตะโกนเสียงดัง  
เอ็กซหยุดกึกหันมองซายขวาไมมีใครกอนหันมามองหนาหมามาอยางเหวอๆและช้ีนิ้วมาที่ตัวเอง  
   “เออ ล้ือนั่นแหละ มานี่แปบซิอ๊ัวมีเร่ืองจะถาม”  
เอ็กซหนาเหวอหนักกวาเกาและเดินเขาบานของหญิง อาเฮียมองหนาเอ็กซและแสยะย้ิมอยางมีเลศนัยกอน
เอานิ้วช้ีทําทาเชือดคอ เอ็กซกลืนน้ําลายและเดินตามหมามาไปนั่งท่ีโตะ  
   “ล้ือคบกับอาหญิงมานานแคไหน ?” หมามาจองหนาเอ็กซ 
เอ็กซเหง่ือแตกพล่ักและกมหนา ไมกลาสบตาหมามา 
   “เออ ประมาณ 4 ปแลวครับ” เอ็กซตอบอยางประหมา 
   “ล้ือคบกันไดยังไง ?” หมามาถามตอ  
   “เออ ก็คุยๆกันนะครับแลว....” เอ็กซตอบอยางประหมามากข้ึน 
   “ก็เอ็กซมาบานมิวบอยๆ หญิงก็ไปเลนท่ีบานมิวบอยๆ” หญิงเดินลงมาจากช้ันบน  
เอ็กซรูสึกหนาซีดกวาเกา หญิงเดินมาท่ีโตะและหันไปมองหนาอาเฮีย 
อาเฮียแสยะยิ้มและเอานิ้วช้ีทําทาเชือดคอ หญิงแยกเข้ียวใสและเอามะเหงกยกให 
   “หญิงบอตาอะ มาอ่ึมใจ (หญิงไมเห็นพูด หมามาไมรูเร่ือง)” หมามาหันไปถามหญิง  
   “จะใหอ๊ัวบอกยังไงละ วันๆหมามาก็เอาแตบนๆๆ ไมเห็นถามอ๊ัวซักนิดวาอ๊ัวทําอะไร ? เปนยังไง ?” หญิง
เร่ิมมีอารมณ  
   “หญิงอูมิกไก หญิงไหลตา มาเยี่ยงล้ือมาเซ่ียะล้ืออะ (หญิงมีอะไร หญิงก็ตองบอก หมามาวาหญิงเพราะรัก
หญิงนะ)” หมามาพูดเสียงออนโยน  
อาเฮียทําหนางงๆ  
   “หมามา อ๊ัวก็รักหมามานะ” หญิงกอดหมามา 
หมามากอดกลับ  
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   “ล้ือโบยเสียวล่ีอะ ? (หญิงไมอายหรือยังไง ?)” หมามาช้ีนิ้วไปที่เอ็กซซ่ึงทําหนางงสุดขีด 
   “หญิงกะอีเซ่ียะกอฮอ บอมวยมิไกหมอมาบอเยี่ยงล้ืออะ (หญิงรักกับเขาก็ดีแลว ไมทําอะไรท่ีไมดีหมามา
ไมวาหญิงหรอก) ” หมามามองหนาเอ็กซซ่ึงยิ้มแหยๆ  
   “ขอบคุณนะมา” หญิงไหวหมาหมา  
หญิงลุกข้ึนและเดินผานหนาอาเฮียกอนแยกเข้ียวใส  
   “ก็ดีกวาหาแฟนไมได” หญิงกัดอาเฮีย 
อาเฮียทําหนาโมโหจะลุกข้ึนแตหญิงวิ่งหนีซะกอน 
   “ถาล้ือทําอะไรอาหญิงนะ อ๊ัวเอาล้ือตายแน” อาเฮียมองหนาเอ็กซ  
เอ็กซไหวลาหมามาและอาเฮีย หญิงเดินไปสงเอ็กซหนาบาน หมามาและอาเฮียมองไปท่ีเอ็กซและหญิง 
   “อีโตแลวเนอะ” อาเฮียพูด  
   “สีๆ (ใชๆ)” หมามาพยักหนา 
 
ท่ีหนาบานของหญิง หญิงเดิมมาสงเอ็กซท่ีหนาบาน  
   “บานหญิงนี่เปนหวงกันดีเนอะ” เอ็กซมองหนาหญิง 
   “เหรอ หมามานะใช หญิงรูนะวาหมามาเปนหวง” 
   “เฮียก็ดวยนะ” เอ็กซเสริม  
   “หา อยางเฮียอะนะ ฝนไปเหอะ หาเร่ืองประจํานารําคาญ” หญิงทําหนามุย  
   “พี่นองยังไงก็รักกันแหละ เราเช่ือวาเฮียรักหญิงนะ” เอ็กซยิ้ม  
หญิงหันหลังกลับเขาบานและหันมามองหนาเอ็กซอีกคร้ัง 
   “วันหลังถาจะซ้ืออะไรใหก็บอกกันตรงๆก็ไดนะ” หญิงยิ้มพลางหยิบสรอยท่ีคอข้ึนมาโชว 
   “แลวหญิงรูไดยังไงวาเราซ้ือให ?” เอ็กซยิ้มพลางทําหนาสงสัย 
หญิงยิ้มกอนหันหนากลับและเดินเขาบานโดยไมพูดอะไร 
 
ท่ีบานของโตง สุนียชวยพยุงโตงเดินเขาหองนอน เขารูสึกคิดถึงหองนอนหองนี้มากเหมือนจากไปนาน 
สักครูโทรศัพทเคร่ืองใหมของเขาดังข้ึน 
   <นี่เบอรเรานะ 081.....> แมสเสจจากมิว 
โตงยิ้มอยางมีความสุข สักครูหนึ่งโทรศัพทของเขาก็ดังข้ึนอีกคร้ัง 
   <เบอรของหญิงและเพื่อนๆนะ หญิง 086......   ..........   ..........   ..........> แมสเสจจากหญิง 
โตงเม็มเบอรโทรศัพทไวในโทรศัพทของเขาและยิ้ม 
 
ท่ีบานของมิว มิวนอนแผอยูบนเตียง โทรศัพทของเขาดังข้ึน เขาเอ้ือมมือไปท่ีโตะเพ่ือรับโทรศัพทและลุกข้ึน
นั่งบนเตียง 
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   “ปาหรอ” 
   “มิว ตกลงเร่ืองมันเปนยังไงกัน ? ผูชายคนนั้นเปนใคร ?” ปาของมิวถามอยางดุดัน 
   “ก็ ก็ แคเพื่อนนะปา ไมมีอะไรหรอกปา ก็อยางท่ีช้ีแจงในขาวนะปา” มิวตอบเสียงส่ัน 
   “ใหมันแนนะ ปาไมชอบนะมิว ปาไมอยากใหมิวเปนอยางท่ีพวกเคาพูดกัน” 
มิวอึ้งไปช่ัวขณะ 
   “แลวตกลงมิวยังไดรองเพลงตอใชไหม ?” 
   “ครับ” 
   “เออ ดีแลว วันหลังระวังละ อยาใหเกิดเร่ืองอยางนี้อีกละ” ปาของมิวพูดย้ํา 
   “ครับๆ” 
   “เออๆ แคนี้แลวกัน” ปาของมิววางสาย 
มิววางโทรศัพทไวท่ีหัวเตียงเหมือนเดิม เราควรจะทําอยางไรดีนะ ? เราควรจะพูดความจริงรึเปลา ? จิตใจ
ของเขาสับสนไปหมด 
 
หลายวันผานสุนียขับรถอยู เธอฟงรายงานขาวจากวิทยุเร่ืองของวงออกัสท มีผูฟงหลายรายโทรศัพทเขามาท่ี
สถานีวิทยุเพื่อแสดงความคิดเห็น 
   “ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งกับการแถลงขาวในวันนั้น การที่บริษัทพยายามโกหกกับสังคมวานักรองนํากับ
เด็กผูชายคนน้ันเปนเพียงแคเพ่ือนกัน ผมคิดวาพวกเคาดูถูกสมองของพวกผมอยูนะครับ เร่ืองแบบน้ีใครจะ
ไปเช่ือละครับวาท้ังสองคนเปนแคเพื่อนกัน” ผูฟงรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นอยางรอนแรง 
   “ดิช้ันไมไดรังเกียจพวกเกยหรือกระเทยหรอกนะคะ แตทุกวันนี้ดิช้ันไมรูจะตอบลูกชายของดิช้ันท่ีกําลัง
เรียนอยูช้ันมัธยมตนยังไงดีวาถาวันขางหนาเขาเกิดมีแฟนเปนผูชายดิช้ันจะวายังไง” ผูฟงอีกรายแสดงความ
คิดเห็นอยางรอนแรงไมแพกัน 
   “ดิช้ันคิดวาถาบริษัทพวกนี้ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม มัวแตคิดถึงแตผลประโยชนสวนตัวอยางเดียว 
เราก็ไมควรสนับสนุนสินคาของพวกเคานะคะ” ผูฟงอีกรายเสนอวิธีลงโทษบริษัทท่ีเกี่ยวของ 
สุนียฟงรายงานขาวทางวิทยุอยางไมสบายใจ 
 
วันรุงข้ึน ชวงพักเท่ียงโตงในชุดนักศึกษาเดินไปหาหญิงท่ีคณะ หญิงเพิ่งเรียนเสร็จและเดินลงมา 
   “หญิง หญิงรูขาวแลวหรือยัง ?” โตงถามอยางรอนรน 
หญิงพยักหนาอยางเศรา 
   “เร่ืองท่ีบริษัทน้ําอัดลม.......ประกาศถอนตัวใชไหม ?” 
   “อืม แลวยังเร่ืองคายเพลงท่ีเกาหลียกเลิกการเซ็นสัญญาและยังยกเลิกแผนการรวมทุนอีก” โตงพูดอยาง
เปนกังวล 
   “แลวมิวจะเปนอะไรรึเปลา ?” โตงถามอยางส้ินหวัง 
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หญิงสายหนาชาๆ 
   “โตงอยาเพิ่งคิดมากนะ มันอาจจะไมมีอะไรก็ได” หญิงพยายามปลอบใจ 
   
ท่ีมหาวิทยาลัย มิวและเอ็กซเพิ่งเรียนเสร็จและเตรียมตัวจะกลับบาน ท้ังสองคุยเร่ืองขาว 
   “มิว ทํายังไงดีวะ ?” เอ็กซถามอยางเปนกังวล 
มิวสายหนา สักครูโทรศัพทของเอ็กซดังข้ึน 
   “ฮัลโหล เออวาไงนะ เออๆ จะรีบไป กูอยูมหาลัยเนี่ย เออๆ แลวเจอกัน” เอ็กซวางสาย  
   “เฮยท่ีบริษัทเรียกใหไปเดี๋ยวนี้เลยวะ” เอ็กซหนาตาต่ืน  
   “มีอะไรวะ ?” มิวถามอยางสงสัย  
   “กูก็ไมรูแตรีบไปเหอะ มันบอกวาดวน”  
โทรศัพทของมิวดังข้ึน 
   “ฮัลโหลครับ ไดครับๆ ครับแลวจะรีบไปครับ” มิววางสาย 
   “เฮยรีบไปเหอะวะ พี่เคาโทรมาเรียกกูเหมือนกัน” มิวมองหนาเอ็กซ 
 
ท่ีบริษัท ประธานบริษัท เจาหนาท่ีระดับสูง พี่ปอก และทีมงานประชุมเครียดมาหลายช่ัวโมง มิวและวง
ออกัสทมาถึงบริษัทและรออยูหนาหองประชุมเล็ก 
   “มึงวาจะเปนยังไงวะ ?” เอ็กซถามมิว 
   “ไมอยากคิดวะ” มิวถอนหายใจ 
มิวและวงออกัสทตางกมหนาเหมือนคนส้ินหวัง  
ผานไป 1 ช่ัวโมงการประชุมเสร็จส้ิน พี่ปอกเรียกมิวและวงออกัสทเขาประชุมท่ีหองประชุมเล็กตอทันที  
   “พี่เสียใจดวยนะ” พี่ปอกมองมิวและวงออกัสทดวยสายตาเศรา 
มิวและวงออกัสทมองหนากันไปมา 
   “พี่พยายามอธิบายแลวนะ แตทานประธานโกรธมากเร่ืองท่ีทางคายเพลงของเกาหลียกเลิกแผนการรวมทุน 
รูไหมบริษัทเราตองเสียหายขนาดไหน ?” พี่ปอกถอนหายใจยาว 
   “ตอนนี้สปอนเซอรพวกเธอก็ถอนตัวไปแลว แลวยังคายเพลงท่ีเกาหลีมายกเลิกการเซ็นสัญญาของพวกเธอ
อีก แถมสัญญาของพวกเธอก็ยังเหลืออีกต้ัง 2 ป” พี่ปอกสายหนา 
   “ขนาดตัวพี่เองยังเกือบเอาตัวไมรอด ดีนะท่ีนองชายทานประธานชวยพูดไว ไมอยางนั้นพี่เองก็ตองเก็บ
ของออกจากท่ีนี่เหมือนกัน พี่บอกตามตรงเลยนะ พี่จนปญญาท่ีจะชวยพวกเธอแลวจริงๆ” 
มิวและวงออกัสททําหนาเศราเหมือนรูชะตากรรม 
   “ไมเปนไรครับพี่ พวกผมขอโทษพ่ีดวยท่ีทําใหพี่ตองเดือดรอน” มิวพูดเสียงส่ัน  
   “เดี๋ยวจะมีแถลงขาวอีกนะ พวกเธอตามไปดวยละ นั่งเฉยๆเหมือนคราวท่ีแลวละ” พี่ปอกพูดเสียงเศรา 
มิวและวงออกัสทพยักหนา  
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ท่ีหองแถลงขาว พี่ปอก มิว และวงออกัสทเดินมายังหองแถลงขาว นักขาวนั่งรออยูเต็มหอง ทีมงานเตรียม
แถลงอยู พี่ปอก มิว และวงออกัสทนั่งลงท่ีโตะแถลงขาว การแถลงขาวเร่ิมตนทันที 
   “จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกรณีของนักรองนํากับคูกรณีนั้น ทางเราเห็นวาเปนเหตุสุดวิสัย แตทางเราก็ไมได
นิ่งดูดายแตอยางใด เราไดลงความเห็นวานักรองนําทําตัวไมเหมาะสม” พี่ปอกพูด 
   “และอยางท่ีพวกคุณรูกันกอนหนานี้ การเซ็นสัญญาท่ีเกาหลีไดถูกยกเลิกไปแลว รวมท้ังน้ําอัดลม.....ก็ถอน
การเปนสปอนเซอรไปแลว ดังนั้นการออกอัลบ้ัมชุดใหมคงตองถูกยกเลิก”  
   “ดังนั้นผมขอประกาศวาวงออกัสทจะถูกแบนจากการเปนศิลปนของคายเรานะครับ แมวาเขายังเหลือ
สัญญาอยูกับเราอีก 2 ป”  
ท่ัวหองแถลงขาวตางสงเสียงฮือฮา มิวและวงออกัสทตางกมหนา 
   “สวนเร่ืองแผนการรวมทุนของบริษัทเรากับคายเพลงจากเกาหลีนั้นถึงแมวาจะถูกยกเลิกไปแลว แตเรายัง
หวังวาในอนาคตเราอาจจะยังมีโอกาสไดรวมงานกันอีก” 
มิวกมหนาอยู สีหนาของเขาบงบอกถึงความเจ็บปวด วงออกัสทมองหนามิวอยางเห็นใจ หลังการแถลงขาว
เสร็จมิวและวงออกัสทถูกกันตัวออกไปยังหองประชุมเล็ก  
 
ท่ีหองประชุมเล็ก มิวและวงออกัสทนั่งเงียบไมพูดอะไรนานหลายนาที สักครูมิวขอตัวออกไปเขาหองน้ําคน
เดียว 
   “พี่เอ็กซ พี่เอ็กซวาพี่มิวจะคิดส้ันรึเปลา ?” ปงปองกระซิบถามเอ็กซ 
   “ไอสัตว ปากเสีย มึงหุบปากไปเลยนะ” เอ็กซตวาดใส  
ผานไปครึ่งช่ัวโมงพี่ปอกเดินเขามาในหอง มิวและวงออกัสทมองหนาพี่ปอก 
   “สัญญายังเหลืออีก 2 ป พวกเธอคงตองรอจนกวาสัญญาหมดถึงจะกลับมารองเพลงไดอีกคร้ัง” 
   “สวนเร่ืองงานประกาศผลรางวัลนะ ถาพวกเธออยากจะไปก็ไมเปนไร ไมเกี่ยวอะไรกับบริษัท” 
มิวและวงออกัสทกมหนาไมพูดอะไร 
   “เอาละ พวกเธอกลับบานไดแลว” 
มิวและวงออกัสทยกมือไหวพี่ปอกและแยกยายกลับบาน มิวและเอ็กซข้ึนรถแท็กซ่ีไปท่ีบานของมิว 
 
ท่ีบานของมิว มิวและเอ็กซลงจากรถแท็กซ่ี หญิงเดินเขามาหา ท้ังหมดเดินข้ึนไปหองของมิว 
   “เฮย มึงอยาคิดมากนะโวย แค 2 ปเอง เดี๋ยวก็กลับมารองใหมไดแลว” เอ็กซพยายามยิ้ม 
มิวไดแตกมหนาไมมองหนาใคร 
   “มิวจะไดมีเวลาอยูกับโตงมากข้ึนไง” หญิงพยายามยิ้มเชนกัน 
   “ขอบใจนะ” มิวพูดเสียงเหนื่อยลา 
เอ็กซเดินเขามาขางมิว 
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   “ชวงนี้ใกลสอบแลวนะ จะไดเอาเวลามาทุมเทใหกับการเรียนใหเต็มท่ีไง” เอ็กซพยายามปลอบใจ 
   “จริงดวยมิว” หญิงยิ้ม 
   “หญิง เอ็กซ โทษทีนะ เราขออยูคนเดียวไดไหม” มิวพูดเสียงออนแรง 
เอ็กซและหญิงมองหนาของมิวอยางเห็นใจแตไมรูวาจะทําอยางไร ท้ังสองเดินออกจากบานของมิว มิวเดิน
มาสงหนาบาน 
   “เออ มิวแลวเร่ืองงานประกาดผลรางวัล มึงจะวายังไง ? จะไปรึเปลา ?” เอ็กซถาม 
มิวไมพูดอะไร แววตาของเขาเหมือนคนส้ินหวัง เขาเดินข้ึนมาถึงหองและน่ังลงท่ีเกาอ้ี ความเหงากลับมา
เยือนอีกคร้ัง เขาน่ังกมหนามองดูโตะและคิดถึงเหตุการณท่ีผานมา 
  
ท่ีโรงพยาบาล จูนเดินทางมาคนเดียว เธอเดินไปที่เคาทเตอรและติดตอพยาบาล พยาบาลพาเธอไปท่ีหองของ
แพทยเจาของไขของโตง เธอดินเขาไปในหองและน่ังท่ีเกาอ้ี 
   “สวัสดีคะ คุณหมอ” จูนไหวแพทยเจาของไขของโตง 
   “สวัสดีครับ” 
   “ผลตรวจออกมาแลวนะครับ” แพทยเจาของไขของโตงหยิบซองขนาดซองจดหมายสีขาวใหจูน 
จูนหยิบซองนั้นใสกระเปาและลุกข้ึนเดินออกจากหอง 
   “คุณไมเปดอานกอนหรือครับ ?” 
จูนสายหนา 
   “คุณหมอคะ หนูขออะไรอยางไดไหมคะ ?” 
   “อะไรครับ ?” 
   “อยาบอกเร่ืองนี้ใหใครฟงนะคะ โดยเฉพาะโตงและแมของโตง” 
   “ทําไมละครับ ?” 
จูนมองหนาแพทยเจาของไขของโตงดวยสายตาวิงวอน 
   “ก็ไดครับ” 
 
ท่ีบานของโตง สุนียและโตงนั่งกินขาวท่ีโตะกินขาว หลังกินขาวเสร็จท้ังสองน่ังดูโทรทัศน มีรายงานขาว
เกี่ยวกับการประกาศแบนวงออกัสท ท้ังสองตกใจกับขาวนี้มาก สุนียมองหนาโตง 
   “แลวอยางนี้มิวเคาจะทํายังไงละ ?” สุนียถามอยางเปนกังวล 
   “ไมรูดิ่แม” โตงสายหนาอยางเศรา 
โตงเดินกลับเขาหองและโทรศัพทหามิว 
   “หมายเลขท่ีทานเรียกไมสามารถติดตอไดในขณะน้ี…”  
มิวปดโทรศัพท ไมมีใครสามารถติดตอมิวได เขามองไปท่ีปฏิทินท่ีแขวนอยูบนกําแพง อีกเพียง 4 วันก็จะถึง
วันประกาศผลรางวัล 
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ท่ีหองของจูน จูนวางกระเปาบนโตะและหยิบซองท่ีไดมาจากโรงพยาบาลข้ึนมา เธอเปดซองน้ันและหยิบ
กระดาษท่ีอยูภายในออกมา เธอบรรจงคล่ีกระดาษออกมาดู มันคือผลการตรวจดีเอ็นเอระหวางเธอและโตง 
ส่ิงท่ีเธอสงสัยมาตลอดหลายปกําลังจะถูกเฉลย เธออานตัวหนังสือท่ีอยูบนกระดาษอยางชาๆ น้ําตาของเธอ
คอยๆไหลออกมาจากตาทั้งสองขาง หลังอานเสร็จเธอขยํากระดาษและซองทิ้งลงถังขยะ เธอกมหนาท่ีโตะ
และรองไหออกมา 
 
เหลืออีก 3 วันจดหมายและของขวัญจากแฟนคลับหล่ังไหลมาท่ีบริษัทอยางทวมทน แฟนคลับจํานวนมาก
ตางมายืนถือปายเพื่อใหกําลังใจกับมิวและวงออกัสทท่ีหนาบริษัท ท้ังหมดตางเรียกรองใหบริษัทยกเลิกการ
แบนวงออกัสท เหตุการณเปนไปดวยดี ไมมีความรุนแรง วงออกัสททุกคนยกเวนมิวออกมาตองรับแฟน
คลับ 
   “พี่มิวอยูไหนคะ ?” แฟนคลับถามเอ็กซ 
   “เออ พี่มิวเคาไมคอยสบายนะครับ” เอ็กซตอบอยางฝนๆ 
   “ฝากบอกพี่มิวใหรักษาสุขภาพดวยนะคะ” 
วงออกัสทไดรับการตอนรับจากแฟนคลับอยางอบอุน บางคนจับมือ บางคนโผเขากอด บางคนรองไห บาง
คนใหส่ิงของ หลายคนในวงออกัสทรองไห แตทางบริษัทยังคงยืนยันคําส่ังเดิมไมเปล่ียนแปลง เอ็กซ
พยายามโทรศัพทหามิวแตไมมีสัญญาณ 
 
ท่ีหองพักของต้ัม ตั้มนั่งอยูบนเกาอ้ี ท่ีโตะดานหนาของเขามีเอกสารภาษาอังกฤษวางอยู มันคือใบสมัครเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยช่ือดังของอเมริกา รอเพียงลายเซ็นของเขาใบสมัครนี้ก็จะมีผมสมบูรณ เขากําลัง
ครุนคิด 
 
เหลืออีก 2 วันเอ็กซนั่งเรียนหนังสือตามปกติแตท่ีนั่งดานขางของเขาไมมีมิว หลังเลิกเรียนเอ็กซพยายาม
โทรศัพทหามิวหลายคร้ังแตผลก็เหมือนเดิม เพื่อนมหาวิทยาลัยของเขาเดินมา 
   “เฮย ไอมิวทําไมไมมาวะ ?” 
   “เออ คือ มันไมคอยสบาย” เอ็กซตอบอยางฝนๆ 
 
ท่ีบานของโตง โตงอยูในหอง หลายวันนี้โตงพยายามโทรศัพทหามิวหลายคร้ังแตไมมีสัญญาณ จิตใจของ
โตงวาวุนไปหมด โตงตัดสินใจออกจากบานกลางดึก 
 
ท่ีบานของมิว เวลาเกือบเท่ียงคืนโตงยืนอยูหนาบานของมิว ในหองของมิวมืดสนิท 
   “มิว มิว มิวอยูหรือเปลา มิว” โตงตะโกนเรียก  
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   “มิว ลงมาคุยกันกอนมิว” โตงตะโกนพลางทุบประตูเหล็ก 
   “ใครมันมาตะโกนวะ ดึกดื่นคนจะหลับจะนอนกัน” ชาวบานละแวกนั้นตะโกนตอวา 
 
ท่ีบานของหญิง หญิงในชุดนอนนอนอยูบนเตียงตกใจเสียงตะโกน เธอมองท่ีหนาตางเห็นโตงยืนอยูจึงรีบ
หยิบกระเปาสตางคและเดินลงมาชั้นลางหาโตง เธอเปดประตูบานเห็นโตงไมอยูจึงมองหา เธอเห็นโตงเดิน
ไปทางปากซอยจึงรีบวิ่งตาม  
 
ท่ีปากซอย หญิงวิ่งตามโตงจนถึงปากซอย เธอพยายามตะโกนเรียกแตโตงข้ึนรถแท็กซ่ีไปแลว เธอเรียก
แท็กซ่ีคันหลังและข้ึนไป 
   “พี่คะ ตามรถแท็กซ่ีคันหนาไปเร็วคะ” 
 
ท่ีสถานบันเทิง รถแท็กซ่ีท่ีโตงนั่งมาจอด โตงลงจากรถและเดินเขาไป รถแท็กซ่ีท่ีหญิงนั่งมาจอดตามหลัง 
เธอลงจากรถและรีบวิ่งเขาไป เธอเปดประตู ภายในเปดเสียงดนตรีดัง มีโตะจํานวนมาก ผูคนท้ังชายหญิงกิน 
ดื่ม และเตนกันอยางเมามัน เสียงอึกทึกและควันบุหร่ีเต็มไปหมด 
หญิงพยายามตามหาโตงทีละโตะ เธอเดินไปเร่ือยจนเกือบถึงโตะสุดทาย เธอเห็นเจงสูบบุหร่ีและเตนอยูกับ
เพื่อนมหาวิทยาลัยของโตง 
   “เจง” หญิงตะโกนแขงกับเสียงดนตรีอยางรอนรน 
   “อาวหญิง ทําไมมาอยูท่ีนี่ไดละ ?” เจงตกใจท่ีเห็นหนาหญิง 
   “เจง เจงเห็นโตงรึเปลา ?” 
เจงยักหนาไปท่ีดานขาง โตงนั่งอยูท่ีเกาอ้ีและสูบบุหร่ีอยู ท่ีโตะมีขวดเหลาและแกวเหลาอยูหลายใบ หญิง
เดินเขาไปหาโตง โตงเห็นหนาหญิงรูสึกตกใจ โตงท้ิงกนบุหร่ีกับพื้นและเดินหนีออกทางประตูหลัง หญิงรีบ
วิ่งตามอยางไมลดละ  
 
ท่ีลานจอดรถ หญิงวิ่งทันโตงและยืนขวางโตง โตงพยายามท่ีจะเดินหนีแตเธอก็ขวางโตงไวทุกทาง โตงมอง
หนาเธอและทรุดลงกับพื้น 
   “เราผิดเองนะ หญิง” โตงพูดเสียงสะอ้ืน 
หญิงยอเขาและกมตัวลงชาๆ 
   “หญิงจํางานคอนเสิรตวันคริสตมาสที่มิวข้ึนเวทีคร้ังแรกไดไหม ?” 
หญิงพยักหนาชาๆ 
   “ตอนน้ันเราเห็นมิวรองเพลง เรารู เรารูวามิวมีความหวัง มีความฝน มีอนาคต มิวตองไดเปนนักรอง” โตง
เร่ิมน้ําตาไหลออกมาชาๆ 
   “หลังจากมิวรองเพลงเสร็จเราเดินไปหามิว เราบอกกับมิววา “เราคงคบกับมิวเปนแฟนไมได”....” 
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หญิงรูสึกตกใจเล็กนอย 
   “เรากลัวนะหญิง เรากลัววาเราจะทําลายมิว หากเราคบกับมิวความฝนของมิวก็คงตองสูญสลาย” 
หญิงมองหนาโตงอยางเห็นใจ 
   “หลายปมานี้เราพยายามแลวนะหญิง เราพยายามท่ีจะไมพบหนามิว พยายามท่ีจะไมโทรหามิว พยายามท่ี
จะไมรักมิว แต แตเราก็ทําไมได” โตงรองไหมากข้ึน 
   “เพราะเราเองนะหญิง ถาเราไมไปคบกับมิวอีก เราเขมแข็งมากกวานี้ เร่ืองเหลานี้คงจะไมเกิดข้ึน มิวก็คง
ไม....” 
หญิงกอดโตงอยางอบอุน 
   “ไมเปนไรนะโตง มันไมใชความผิดของโตงหรอก” หญิงรองไหสะอ้ืน 
 
เหลืออีก 1 วันหลายวันนี้ไมมีใครเห็นมิวออกจากบาน บานของเขาเงียบราวกับบานราง เอ็กซ หญิง และวง
ออกัสทนั่งอยูในบานของหญิงอยางรอนรน 
   “พี่เอ็กซ เอาไงดี พรุงนี้จะไปรวมงานรึเปลา ?” เพชรถาม 
เอ็กซนิ่งเงียบ ไมมีคําตอบ  
   “ถึงเราไปก็ไมมีประโยชนอะไรหรอก ยังไงก็ไมไดอยูแลว” เพื่อนในวงพูดพลางสายหนา 
   “แตถึงจะไมไดเราก็ควรจะไปนะ” ปงปองพูด 
หญิงมองหนาเอ็กซและวงออกัสท 
   “ตองไปนะ ยังไงก็ตองไป” หญิงพูดเสียงหนักแนน 
   “ทําไมละหญิง ?” เอ็กซถาม 
   “เพราะงานนี้มิวเคาอาจจะไปก็ไดนะ” 
วงออกัสทมองไปท่ีบานของมิว 
   “อ๊ัวก็คิดเหมือนกะอาหญิง” หมามาพูด 
   “ใช อ๊ัวก็คิดเหมือนกัน” อาเฮียพูดสมทบ 
   “อามิวอีตองไปแนๆ พวกล้ือเช่ืออ๊ัวซิ” หมามาพูดอยางม่ันใจ 
หญิงและวงออกัสทมองหนาซ่ึงกันและกัน  
สักครูวงออกัสทขอตัวกลับบาน หญิงเดินตามไปสงท่ีหนาบาน ท้ังหมดมองไปท่ีหองของมิว  
   “มิว พรุงนี้อยาลืมไปงานนะ พวกเราจะรอ” เอ็กซตะโกน 
 
วันงานประกาศผลรางวัลโตง เอ็กซ และหญิงไปเรียนตามปกติ หลังจากเรียนเสร็จโตงและหญิงรีบกลับบาน
เพื่อแตงตัวและเดินทางไปรวมงานประกาศผลรางวัล วงออกัสทรวมตัวท่ีบริษัทเพื่อข้ึนรถตูท่ีพี่ปอก
จัดเตรียมไว  
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ท่ีหอประชุม ปนี้จัดงานอยางยิ่งใหญกวาทุกป มีการปูพรมแดงเปนทางยาว สองขางทางมีสายกั้น มีนักขาว
อออยูหนาทางเดินเต็มไปหมด แฟนเพลงตางมายืนรอศิลปนท่ีช่ืนชอบอยางลนหลาม โตงและหญิงยืนอยูริม
สายก้ัน ดารา นักรอง ผูกํากับ โปรดิวเซอร และผูท่ีเกี่ยวของตางทยอยมางานดวยชุดแตงกายท่ีหรูหรา บางคน
ตางยืนแอ็คทาใหนักขาวถายรูปอยางจุใจ บางคนก็ใหสัมภาษณกับนักขาว  
รถยุโรปหรูจอดท่ีหนาทางเขา สาวสวยลงจากรถ นักขาวกรูเขาไปถายรูปของเธอ แสงแฟลชกระพริบไมหยุด 
เธอคือโดนัทนั่นเอง โดนัทเดินทางมาถึงดวยชุดราตรียาวแบบเกาะอกสีแดงสดสุดหรู โดนัทมาพรอมกับ
นักรองหนุมท่ีกําลังมาแรง ท้ังสองยืนแอคทาใหนักขาวถายรูป หลังนักขาวถายรูปเสร็จท้ังสองเดินเขาไปใน
งานและโบกมือทักทายแฟนเพลง โดนัทเห็นโตงและหญิงท่ีริมสายกั้น โตงและหญิงก็เห็นเธอ โดนัทหัน
หนาหลบและดึงคูควงมาบังตัวของเธอ 
วงออกัสททุกคนยกเวนมิวเดินทางมาถึง วงออกัสทมาในชุดสูทสีครีม แฟนเพลงตางสงเสียงกร๊ีดดังสนั่น วง
ออกัสทเดินมาหาหญิงและโตงท่ียืนรออยูท่ีริมสายกั้น 
   “เห็นมิวรึเปลา ?” เอ็กซถามโตงและหญิง 
โตงและหญิงสายหนา 
วงออกัสทเดินเขาสูหอประชุม แขกผูมีเกียรตินับพันตางนั่งรอการประกาศผลรางวัล วงออกัสทนั่งลงที่เกาอ้ี
ท่ีจัดไว โทรทัศนถายทอดสด พิธีกรเร่ิมประกาศผลรางวัล เอ็กซมมองไปท่ีประตูทางเขา รางวัลแลวรางวัล
เลาถูกประกาศออกไปแตมิวก็ยังไมมีวี่แวววาจะมา 
   “รางวัลวงดนตรีหญิงยอดนิยมไดแก วง....” 
พิธีกรประกาศรางวัลสุดทายกอนรางวัลท่ีรอคอยมาถึง เสียงปรบมือดังสนั่นทั่วหอประชุม เอ็กซไมมีกระจิต
กระใจท่ีจะฟงอะไรท้ังส้ิน เขามองไปท่ีประตูทางเขา เขากําลังรอปาฏิหาริย 
   “รางวัลวงดนตรีชายยอดนิยมไดแก” พิธีกรประกาศเสียงดัง 
เสียงดนตรีบรรเลงดังข้ึน พิธีกรเปดซองช่ือของผูไดรับรางวัล เขามองดูช่ือและทําหนาแปลกใจเล็กนอย 
   “วงออกัสท” 
ท่ัวหอประชุมตางสงเสียงฮือฮา รางวัลพลิกความคาดหมาย ท้ังหมดตางมองไปท่ีวงออกัสท วงออกัสทตาง
ตกใจกับรางวัลท่ีคาดไมถึง เอ็กซยังคงมองไปท่ีประตูทางเขาโดยไมไดสนใจคําประกาศของพิธีกร 
   “พี่เอ็กซๆ เราไดรางวัล” เพชรสะกิดเรียกเอ็กซ 
   “หา อะไรนะ ?” เอ็กซหันหนากลับ 
   “เราไดรางวัลแลวพี่เอ็กซ เราไดรางวัล” ปงปองพูดย้ําอีกคร้ัง 
วงออกัสทลุกจากท่ีนั่งและเดินข้ึนไปบนเวที เสียงปรบมือดังสนั่น วงออกัสทยืนจับกลุมอยูกลางเวที เอ็กซ
เปนตัวแทนของวงเดินมาท่ีโพเดียมและหยิบรางวัล เขาชูรางวัลข้ึนเหนือหัวของเขากอนจะเล่ือนลงมาท่ี
ระดับหนา เขามองสอดสองไปท่ัวหอประชุม ไมมีปาฏิหาริยใดๆเกิดข้ึน 
   “ผมขอขอบคุณสําหรับรางวัลนี้นะครับ ขอบคุณสําหรับแฟนเพลงทุกคนท่ีโหวตใหกับพวกเรา แตรางวัลนี้
เราไมมีทางจะไดรับหากขาดบุคคลสําคัญท่ีสุดคนนี้ แมวาวันนี้เขาจะไมสามารถมาท่ีเวทีแหงนี้ได”  
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เอ็กซกวาดสายตาอีกคร้ัง  
   “มิว ถานายฟงอยูละก็ พวกเราขอบอกนายเลยวาไมวานายจะเปนใคร หรือเปนอะไร นายก็ยังเปนเพื่อนของ
เราเสมอ เร่ืองท่ีเกิดข้ึนไมใชความผิดของนาย นายไมไดทําอะไรผิด พวกเราไมใหอภัยนาย เพราะนายไมได
ทําอะไรผิด” เอ็กซพูดเสียงสะอ้ืน 
   “นายอยาคิดวาไมมีใครรักนายซิ นายอยาโทษตัวเอง ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็จะไมมีวันท่ีจะท้ิงนาย” 
เอ็กซพยายามท่ีจะกล้ันน้ําตา 
   “ขอบคุณครับ” 
วงออกัสทเดินลงมาจากเวที เสียงปรบมือดังสนั่นท่ัวหอประชุมอีกคร้ังแตคร้ังนี้เปนคร้ังท่ีนานท่ีสุด  
หลังประกาศผลรางวัลเสร็จทุกคนตางแยกยายกลับบาน โตง หญิง และวงออกัสทตางผิดหวังท่ีไมเห็นมิวมา
รวมงานคร้ังนี้ 
 
วันรุงข้ึนโตงนอนอยูบนเตียง โทรศัพทของเขาดังต้ังแตเชาตรู โตงเอ้ือมมือไปหยิบโทรศัพทท่ีอยูบนโตะขาง
เตียงของเขา 
   “ฮัลโล” โตงพูดเสียงงัวเงีย 
   “โตงหรอ นี่เราเองนะ” 
   “มิว” โตงตะโกนเสียงดังจนหายงวง 
 
ท่ีหองของจูน จูนเก็บของใสกระเปา กระเปาขนาดใหญแบบมีลอลากวางอยูนอกหอง ประตูหองของเธอเปด
อยู ตั้มในชุดนักศึกษากําลังจะไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเห็นหองของเธอเปดอยูและเห็นเธอเก็บของ ตั้มรูสึก
ตกใจ 
   “พี่จูน พี่เก็บของทําไม ?” ตั้มถามอยางรอนรน 
จูนมองหนาต้ัม 
   “พี่กําลังจะยายไปอยูท่ีอ่ืน” 
   “แลวพี่จะไปไหน ?” 
   “ยังไมรูเหมือนกัน” จูนสายหนา 
   “แลวท่ีทํางานของพ่ีละ ?” 
   “พี่ลาออกแลวละ” 
   “ทําไมละพ่ี ?” 
จูนหันหนากลับมาเก็บของตอจนเสร็จ 
   “พี่จูน พี่อยาไปเลยนะผมขอรองละ พี่อยาท้ิงผมไปเลยนะ” ตั้มพูดเสียงสะอ้ืน 
   “พี่จูน เร่ืองวันนั้นผมขอโทษ” 
   “เธอไมตองขอโทษพ่ีหรอก เธอไมไดทําอะไรผิดซักหนอย” 
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จูนยกกระเปาและเดินออกจากหองกอนล็อกประตู 
   “พี่กําลังจะหนีผมใชไหม ?” 
   “เปลาหรอก พี่ไมไดหนีเธอ” 
   “แลวพี่หนีใคร ?”  
จูนอ้ึงไปช่ัวขณะ เธอเองก็ไมแนใจ เธอมองหนาของต้ัมและถอนหายใจ 
   “ตั้ม ฟงพี่นะ” 
   “เธอมีอนาคต อยาเอาอนาคตของเธอมาเส่ียงเลย มันไมคุมหรอก พี่อาจจะไมใชคนดีอยางท่ีเธอคิดก็ได ลืม
พี่เถอะนะ” 
จูนถือกระเปา และลากกระเปาขนาดใหญแบบมีลอลาก ตั้มน้ําตาไหลออกมาชาๆ 
   “ผมไมสนหรอกพี่วาพี่จะเปนใคร หรือเปนอะไร” 
จูนยังคงเดินตอไป 
   “ถึงพี่จะหนีผมได แตพี่ก็หนีความจริงไมไดหรอก” 
จูนหยุดกึก เธอหันหนามามองต้ัมชาๆ เธอมองหนาต้ัมดวยสายตาสับสนกอนท่ีเธอจะหันหนากลับและเดิน
ตอ ตั้มเทาแขนพิงเสา ตั้มน้ําตาไหลมากข้ึน  
 
ท่ีสนามบินเชียงใหม จูนนั่งรออยูท่ีเกาอ้ีผูโดยสารและวางกระเปาแบบมีลอลากอยูขางตัว เธอวางกระเปาถือ
อยูบนตัก ผูคนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเดินกันขวักไขว เธอมาท่ีนี่อยางไรจุดหมายและยังไมรูวาจะไป
ไหนตอ เธอมองไปรอบขางกอนจะมองไปที่จุดจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินของสายการบินในประเทศแหงหนึ่ง 
 
ท่ีบานของมิว หลังเลิกเรียนโตง มิว เอ็กซ หญิง และวงออกัสทมุงไปท่ีบานของมิว ท้ังหมดอยูกันพรอมหนา 
วงออกัสทหอบจดหมายและของขวัญจากแฟนคลับมาดวยหลายสิบถุง มิวแมจะดูซูบลงบางแตสีหนาเต็ม
เปยมดวยความสุข ท้ังหมดตางดีใจท่ีไดอยูกันพรอมหนาอีกคร้ัง 
   “มิว มิวรูไหมเม่ือคืนเราไดรางวัล” เอ็กซหยิบรางวัลข้ึนมาโชว 
มิวพยักหนาและยิ้ม 
   “แลวมิวรูไดยังไงละ ?” หญิงถามอยางสงสัย 
   “เม่ือคืนเราดูทีวีอยูนะ” 
โตง หญิง และวงออกัสทตางยิ้มดีใจ 
   “รางวัลนี้เปนของพ่ีมิวนะ” ปงปองพูด 
   “ไมหรอก มันเปนของพวกเราทุกคน” มิวปฏิเสธ 
เอ็กซเดินเขามาหามิว เอ็กซโอบไหลและมองหนามิว 
   “ไมจริงหรอก ถาไมมีนาย พวกเราไมมีทางไดรางวัลนี้” เอ็กซพูดอยางหนักแนนพลางยื่นรางวัลใสมือของ
มิว 
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   “พี่มิว แลวนี่จดหมายและของขวัญจากแฟนคลับ พวกเขาสงมาใหกําลังใจพ่ีนะ” เพชรช้ีไปท่ีถุงหลายสิบ
ถุงท่ีกองอยูบนพื้น 
มิวพยักหนารับรู 
ผานไปหลายชั่วโมงโตง หญิง และวงออกัสทพูดคุยถึงเหตุการณชวงท่ีมิวไมไดออกจากบาน มิวขอโทษท่ีทํา
ใหเปนหวงจนกระท่ังเย็นหญิงและวงออกัสทขอตัวกลับบาน เหลือเพียงโตงและมิวท่ียังอยู 
   “แลวโตงละคืนนี้โตงจะคางไหม ?” มิวมองหนาโตง 
โตงพยักหนาและยิ้ม  
 
ท่ีบานของโตง สุนียยืนถือตะกราท่ีมีเส้ือผาอยูหลังบาน เสียงออดท่ีประตูหนาบาน สุนียวางตะกราและชะเงอ
มอง จูนยืนอยูท่ีหนาบาน สุนียเดินออกไปหนาบานและเปดประตู จูนเดินเขาบานพรอมกับกระเปาใบใหญ
แบบมีลอลากและกระเปาถือ สีหนาของจูนชางหมองเศรา 
ภาพในอดีตปรากฎข้ึนตอหนาสุนียอีกคร้ัง ภาพตอนท่ีแตงหอบเส้ือผาออกจากบานเพ่ือไปเท่ียวกับเพื่อนท่ี
เชียงใหม 
   “จูน ตัดสินใจแลวหรือจะ ?” สุนียมองหนาจูนอยางออนโยน 
   “นานีคะ นานีคิดวาแตงยังอยูรึเปลาคะ ?” จูนมองหนาสุนียดวยสายตาสับสน 
สุนียยิ้มและสายหนา 
   “ไมจะ แตงไดตายไปจากโลกน้ีแลว เหลือเพียงจูนท่ียังมีลมหายใจ และยังจะมีชีวิตอยูตอไป” 
สุนียดึงจูนมาอยูในออมกอด ท้ังสองเร่ิมรองไหออกมา 
   “นานีคะ คือ หนู....” จูนพูดเสียงสะอ้ืน 
   “แมรูแลวจะ” สุนียลูบหัวของจูน 
นี่เปนคร้ังแรกท่ีสุนียเรียกตัวเองวา “แม” ตอหนาจูน 
 
ท่ีบานของมิว โตงและมิวนอนอยูบนเตียง ท้ังสองมองไปท่ีเพดาน โตงมองหนามิวอยางสํานึกผิด  
   “มิว เร่ืองท้ังหมดเราขอโทษนะ” 
   “ชางมันเถอะ แค 2 ปเอง เดี๋ยวเราก็กลับมารองเพลงไดเหมือนเดิมแลวละ” 
โตงมองหนามิวอยางสงสาร 
   “ตอนท่ีมิวทํางาน มิวเหนื่อยไหม ?” โตงถามตอ  
   “ก็เหนื่อยนะ แตก็สนุกดี ไมไดทําคนเดียวมีเพื่อนๆในวงอีก ก็เลยสนุก”  
   “แตจะวาไปแลวมันเปนอยางนี้ก็ดีเหมือนกัน” มิวยิ้ม 
   “อาว ทําไมละ ?” โตงถามอยางสงสัย 
   “เราเบ่ือนะ เบ่ือท่ีจะตองตอบคําถาม มีแฟนหรือยัง ? คนนี้เปนใคร ? ตกลงเร่ืองเปนยังไง ? แลวก็มีขาวกะ
คนนั้นคนนี้”  
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   “เหรอแลวมิวตอบวามีแฟนหรือยังละ ?”  
   “ก็ตอบไปวาไมมีแฟน” มิวมองหนาโตงพลางยิ้ม 
   “เหรอ” โตงยิ้มตอบ  
   “แลวมิวจะทํายังไงตอละ ?” 
   “เราก็คง....” 
โตงมองหนามิวอยางสงสัย 
   “ชางมันเถอะ มีเวลาคุยอีกเยอะแยะ นอนเถอะพรุงนี้ไปมหาลัยนะ” มิวหลับตาลง 
   “อืม ก็ได” โตงหลับตาลง 
   “ฝนดีนะ” มิวพูด 
 
วันรุงข้ึนเอ็กซมาหามิวถึงท่ีบานตั้งแตเชาเพื่อรับมิวไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย หญิงก็ยืนอยูดวย 
   “ไอมิว เปดบานหนอยเร็ว” เอ็กซตะโกนเรียก  
เอ็กซหันมายิ้มใหหญิงหนาตาเจาเลห มิวเดินลงมาเปดบานโดยยังไมไดอาบน้ํา เอ็กซและหญิงเดินข้ึนไปบน
หองของมิว 
   “อะไรวะ น้ํายังไมอาบอีกจนกูมาถึงแลว”  
   “โตงอาบอยูนะ” มิวพูด  
   “เฮย นอนคางท่ีนี่ดวยเหรอ” เอ็กซยิ้มเจาเลห  
   “มึงอยามาคิดทะล่ึงนะโวย หญิงไปคบกับคนแบบนี้ไดไงเนี่ย ?” มิวมองหนาหญิง 
   “แตวาหญิงก็เห็นคนกอดกันนะเมื่อคืนนี้” หญิงพูดกวนๆ 
   “จะบาเหรอหญิงจะเห็นไดไง เราปดมานไว”  
มิวเดินไปดูท่ีมานท่ีปดไวและรูสึกตัววาโดนลักไก มิวหันไปมองหนาเอ็กซและหญิงท่ีหัวเราะอยางเอาเปน
เอาตายอยูบนเตียง มิวขมวดค้ิวและเอาผาหมขวางใสเอ็กซ โตงเดินเขามาพอดีโดยนุงผาขนหนูผืนเดียว  
   “เฮย หญิง” โตงตกใจพลางรีบเดินกลับไปท่ีหองน้ํา  
เอ็กซและหญิงมองหนาซ่ึงกันและกันกอนหัวเราะกันออกมาอีกกากใหญ มิวเดินเอาเส้ือและกางเกงไปให
โตงท่ีหองน้ําและเขาไปอาบน้ํา โตงเดินกลับเขามาในหองของมิว  
   “โตงนี่ขาวจังเนอะ” หญิงแซว  
โตงเขินจนหนาแดง  
   “ข้ีแกลงจริงๆ อยาถือสานะโตง” เอ็กซพูด  
โตงไมตอบอะไรไดแตกมหนากมตาเดินไปนั่งท่ีโตะ สักครูมิวอาบน้ําเสร็จเดินออกมาโดยแตงตัวเรียบรอย 
หญิงและเอ็กซลงไปรอช้ันลาง โตงรีบตามลงดวย มิวมองตามและหัวเราะเบาๆ มิวเก็บของเสร็จเรียบรอยก็
เดินออกจากบานและเรียกแท็กซ่ีเพื่อไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย โตงและหญิงข้ึนรถแท็กซ่ีอีกคันเพื่อไปเรียน
มหาวิทยาลัยเชนกัน 
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ท่ีมหาวิทยาลัย โตงเรียนเสร็จและเดินลงมา โทรศัพทของเขาดังข้ึน 
   “แมหรอ ?” 
   “คืนนี้โตงไปคางท่ีไหนรึเปลา ?” 
   “คงไมนะแม” 
   “งั้นรีบกลับก็แลวกัน” 
   “มีอะไรรึเปลาแม ?” โตงถามอยางสงสัย 
   “กลับมาเดี๋ยวก็รูเอง” 
 
ท่ีบานของมิว หลังจากเรียนเสร็จมิวก็กลับมาถึงบานโดยมีเอ็กซและหญิงตามมาสง ท้ังหมดเดินข้ึนไปที่หอง
ของมิว 
   “มึงหยุดเรียนไปต้ังหลายวัน มึงเอาแล็คเชอรกูไปอานกอนก็ไดนะ เดี๋ยวจะเรียนไมทัน” เอ็กซหยิบ
แล็คเชอรใหมิว 
   “ขอบใจมากนะ” มิวมองเอ็กซพลางยิ้ม 
   “ถาไมมีอะไรแลวกูกับหญิงกลับกอนนะโวย”  
   “อืม” มิวโบกมือลา  
มิวอยูในหองของเขา ความเงียบกลับมาเยือนอีกคร้ังแตคร้ังนี้ไมเหมือนทุกคร้ัง บนโตะมีรางวัลจากงาน
ประกาศผลรางวัลวางอยู ท่ีพื้นหองมีจดหมายและของขวัญจากแฟนคลับกองอยูพะเนินเทินถึก เขาหยิบ
จดหมายข้ึนมาอานทีละฉบับๆ 
 
ท่ีบานของโตง โตงรีบกลับมาบาน เขาตองแปลกใจท่ีเห็นจูนอยูในบานและชวยสุนียทําอาหารเย็น 
   “พี่จูน” 
จูนพยักหนาและยิ้ม 
   “พี่จูนมาเยี่ยมผมหรอ ?” โตงถามอยางสงสัย 
   “เปลาหรอก พี่จูนยายมาอยูท่ีนี่เลย” 
โตงตกใจแตสีหนามีความสุข 
   “จริงหรอ พี่จูน” 
สุนียและจูนพยักหนา  
สุนีย จูน และโตงนั่งท่ีโตะกินขาว ท้ังหมดพูดคุยถึงเร่ืองราวตางๆอยางมีความสุข โตงมองหนาของสุนีย เขา
ไมไดเห็นสุนียยิ้มอยางมีความสุขขนาดน้ีมาหลายป เขาอมยิ้ม 
   “เออ โตง อาทิตยหนาก็วันคริสตมาสแลวนะ แมวาปนี้เราจัดงานปารตี้ดีไหม ?” 
   “ก็ดีดิ่แม” โตงพยักหนาพลางยิ้ม 
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   “งั้นจัดเหมือนเม่ือตอนท่ีตอนรับแตง เอย จูนคราวท่ีแลวละกัน” สุนียยิ้ม 
   “โตงชวนเพื่อนๆมาดวยนะ ชวนมิวมาดวย” 
   “ไดดิ่แม” 
หลังอาบน้ําเสร็จโตงกลับเขาไปท่ีหอง โตงรีบโทรศัพทหามิว 
   “โตงหรอ มีอะไรรึเปลา ?” มิวรับสายเสียงสดใส 
   “อาทิตยหนาวันคริสตมาสมิววางรึเปลา ? เราอยากชวนมิวมาที่บานเรานะ” 
   “ท่ีบานโตงมีอะไรหรอ ?” 
   “คือ ท่ีบานเราจะจัดปารตี้ตอนรับพี่จูนนะ” 
   “ตอนรับพี่จูน” มิวถามอยางสงสัย 
   “ก็ตอนนี้พี่จูนจะยายมาอยูท่ีบานเราแลวนะ คราวนี้อยูตลอดเลย” 
   “จริงหรอ ?” มิวถามอยางไมเช่ือหูตัวเอง 
   “ก็จริงนะสิ” 
   “ไดๆ เราจะไปนะ” 
 
เหลืออีก 2 วันกอนวันคริสตมาสมิวนั่งอยูท่ีโตะช้ันลาง เขากําลังครุนคิด มายดเดินมายืนอยูหนาบาน 
   “พี่มิวคะ” 
มิวมองหนามายด สีหนาของเขาเศราหมอง มายดเดินเขามาและนั่งขางเขา 
   “พี่มิว พี่มิวตองเขมแข็งนะคะ” มายดมองหนามิวอยางเห็นใจ 
มิวกมหนาไมสบตามายด  
   “หลายวันกอนปาถามมายดวารูจักผูชายคนนี้ไหม ?” 
มิวเงยหนาข้ึนมามองหนามายด 
   “แลวมายดตอบปาวายังไงละ ?” มิวถามอยางส้ินหวัง 
   “พี่ก็รูวาปานิสัยยังไง ใครจะไปอยูดวยไหว ขนาดมายดยังตองหนีมาอยูหอพักคนเดียวเลย” มายดทําหนา
เซ็งๆ 
มิวกมหนา สีหนาของเขาบงบอกถึงความเจ็บปวด  
   “แลวเพื่อนๆที่มหาลัยของมายดละ ?” 
มายดมองหนามิวและถอนหายใจเล็กนอย  
   “ชางมันเถอะพ่ี ไมมีใครกลาพูดอะไรทั้งนั้นแหละ ก็ลองพูดดูซิ จะดาใหเช็ดเลย” มายดพูดเสียงดุดันพลาง
มองหนามิวอยางเขาใจความรูสึก  
   “พี่มิวคะ เคาวากันวาสําหรับความรักไมมีคําวาผิดหรอกนะคะ” 
มิวกมหนา สีหนาเรียบเฉย 
มายดมองหนามิวอยางอบอุน 
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   “พี่มิวคะ พี่มิวจําตอนท่ีอามากําลังจะเสียไดไหมคะ ?” 
มิวเงยหนาข้ึนมามองหนามายด เขานิ่งเงียบ ไมตอบคําถาม 
   “ตอนน้ันมายดเองก็จําอะไรไมคอยไดหรอกคะ จําไดเพียงแคอามากับพี่รองไหและพี่เลนอีเล็กโทนให
อามาฟง” (หากดูเวอรช่ัน Director Cut จะรูวามิวเลนอีเล็กโทนใหอามาฟงกอนอามาจะตาย) 
มายดขยับตัวเขาใกลมิวและจับมือของมิว 
   “ตอนนั้นมายดยังเด็กอยู มายดเองก็ไมคอยเขาใจอะไรมากนักหรอกคะ” มายดมองหนามิวพลางยิ้มมุมปาก 
มิวมองหนามายด สีหนาของเขาสงบ 
   “แตตอนนี้มายดเขาใจแลวคะ” 
   “แลวมายดเขาใจวายังไง ?” มิวถามอยางสงสัย 
   “พี่มิวคะ ไมวาพี่จะเปนอะไร พี่ก็ยังเปนพี่ของมายดนะ” มายดมองหนามิวน้ําตาคลอเบา 
มิวยิ้มตอบอยางเขาใจและโอบแขนเขากอดไหลของมายด 
 
เหลืออีก 1 วันกอนวันคริสตมาสหลายวันท่ีผานมาพี่ปอกฉวยโอกาสท่ีวงออกัสทสามารถควารางวัลจากงาน
ประกาศผลรางวัล และกระแสตอบรับจากแฟนคลับอยางลนหลามล็อบบ้ีเจาหนาท่ีระดับสูงเพื่อใหชวยเกล้ีย
กลอมประธานบริษัทใหถอนคําส่ังแบนวงออกัสท การประชุมกับประธานบริษัทเร่ิมข้ึนและผานไปหลาย
ชั่วโมงอยางเขมขน ความพยายามสัมฤทธ์ิผลระดับหนึ่ง พี่ปอกเริ่มมีความหวังจึงโทรศัพทหามิวและวง
ออกัสท 
   “พี่ปอก มีอะไรรึเปลาครับ ?” มิวถามอยางสงสัย 
   “รีบมาท่ีบริษัทเดี๋ยวนี้เลยนะ พี่มีขาวดีจะบอก” 
   “ครับๆ ผมจะรีบไป”  
มิวและวงออกัสทมารวมตัวกันพรอมหนาท่ีหนาหองประชุมเล็ก นี่เปนคร้ังแรกที่มิวและวงออกัสทรวมตัว
กันพรอมหนาท่ีบริษัทหลังจากโดนแบน ท้ังหมดตางต่ืนเตนกับการเรียกตัวในคร้ังนี้ 
   “เฮย ไอมิว มึงคิดวาพี่เคาเรียกเรามาทําไมวะ ?” เอ็กซถามอยางมีความหวัง 
   “ไมรูเหมือนกันอาจจะเปนขาวดีก็ได” มิวพยายามยิ้มใหกําลังใจ 
 
ท่ีหองประชุมเล็ก พี่ปอกเดินมาและเรียกมิวและวงออกัสทเขาประชุมในหองประชุมเล็ก 
   “พี่มีขาวดีนะ หลังจากท่ีพวกเธอไดรับรางวัลในคืนนั้นนะ รูไหมกระแสตอบรับของพวกเธอมาแรงมาก
เลย” พี่ปอกยิ้ม 
มิวและวงออกัสทมองหนาซ่ึงกันและกัน ท้ังหมดยิ้มอยางมีความหวัง   
   “ตอนนี้ทานประธานมีทาทีออนลงมาบางแลว ทานอาจจะยอมยกเลิกคําส่ังแบนพวกเธอแลวก็ได” 
มิวและวงออกัสทยิ้มแกมปริ 
   “แตทานประธานยังไมพอใจเร่ืองการยกเลิกแผนการรวมทุนอยู” 
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มิวและวงออกัสทมองกันเล่ิกล่ัก  
   “แตไมไรหรอกนะ ตอนนี้พวกเธอมากันหมดแลวนี่ เดี๋ยวเขาไปพรอมกัน พวกพี่จะลองพยายามอีกทีนึง” 
พี่ปอก มิว และวงออกัสทเดินออกจากหองประชุมเล็กเพื่อเขาประชุมกับประธานบริษัท ประธานบริษัทรอ
อยู มิวและวงออกัสทรูสึกประหมาอยางบอกไมถูก 
   “พี่มิว พี่วาเราจะไดกลับไปรองเพลงเหมือนเดิมอีกไหม ?” ปงปองกระซิบถาม 
   “ตองไดสิ ยังไงวงออกัสทตองไดกลับไปรองเพลงอยางเดิม เช่ือกูซิ” มิวมองหนาปงปองดวยสายตามุงม่ัน 
 
ท่ีบานของโตง โตงนั่งอานหนังสืออยูท่ีโตะ โทรศัพทของเขาดังข้ึน 
   “มิวหรอ วาไง ?” 
   “โตง พรุงนี้เราคงไปรวมงานวันคริสตมาสไมไดแลวละ เราขอโทษนะ” 
   “ทําไมละ ?” 
   “พอดีท่ีบริษัทเคาเรียกตัวนะ พรุงนี้เราไมวางท้ังวันเลย เราขอโทษจริงๆนะ” 
   “อืม ไมเปนไรหรอก” โตงวางสาย 
แมวาปากของโตงจะบอกวา “ไมเปนไรหรอก” แตในใจของเขากลับรูสึกอางวาง ตอนนี้มิวดูเหมือนจะมี
ความหวังอีกคร้ัง โตงไมกลาท่ีจะคิดถึงส่ิงท่ีกําลังจะตามมา เขาลุกข้ึนและเดินออกจากหองของเขา เขาเดิน
ลงบันไดจนถึงท่ีพักบันได จูนกําลังเดินข้ึนบันได 
   “โตง จะไปไหนหรอ ?” 
   “เปลาหรอกพี่จูน แคจะลงมากินน้ําซักหนอย” โตงมองหนาจูนดวยแววตาที่หมองเศรา 
   “เปนยังไงบางละเรา ?” 
   “ก็เร่ือยๆนะพ่ี” 
   “แลวตอนนี้มิวเปนยังไงบางละ ?” จูนมองหนาโตงอยางเห็นใจ 
   “เม่ือกี้มิวเพิ่งโทรมาบอกวาพรุงนี้ตองเขาบริษัท” โตงตอบดวยสายตาเศราแตมีรอยยิ้ม 
   “อาว งั้นอยางนี้พรุงนี้มิวจะมารึเปลา ?” 
   “มิวเคาบอกวามาไมไดนะพี่” โตงตอบเสียงเศรา 
จูนมองหนาโตงอยางเห็นใจและถอนหายใจเล็กนอย 
   “แลวพี่จูนละ ?” 
   “พี่ก็โอเคนะ หลังปใหมพี่คงตองหางานใหมทําแลวละ” จูนยิ้มพลางยื่นมือลูบหัว 
   “เราเองก็เปนผูใหญแลวนะ ตองเขมแข็งใหไดนะ” จูนยิ้มอยางอบอุน 
โตงยิ้มตอบและเดินลงบันได 
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วันคริสตมาสหลังจากโตงเรียนเสร็จก็กลับบาน สุนียและจูนเพิ่งกลับมาจากช็อปปงท่ีหางสรรพสินคาและ
เตรียมของสําหรับปารตี้คืนนี้ สวนหนาบานของเขามีโตะและเกาอ้ีอยูหลายตัว มีไฟกระพริบประดับอยูบน
ตนไมโดยรอบ โตงเดินเขาบานและกําลังจะเดินข้ึนหอง 
   “โตงมาแลวหรอ เดี๋ยวลงมาชวยจัดตนคริสตมาสดวยนะ แมกับจูนจะเตรียมทําอาหาร ” สุนียยิ้ม 
   “ครับแม”  
โตงเดินข้ึนไปบนหอง เขาเดินไปท่ีโตะและวางของ เขารูสึกวาอยางนอยเขาก็ยังมีสุนียและจูน เขาดึงสติ
กลับมาอีกคร้ังและเดินลงมาช้ันลาง สุนียและจูนงวนอยูกับการเตรียมอาหาร  
พระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟา ความมืดกําลังมาเยือน อากาศเย็นสบาย จูนยกอาหารและเครื่องดื่มออกมาวาง
ท่ีโตะหนาบาน โตงลงมือตกแตงตนคริสตมาส โตงมองไปท่ีกลองใสตุกตาสําหรับประดับตนคริสตมาส
และเห็นตุกตาท่ีใสเส้ือสีแดง โตงหยิบตุกตาข้ึนมาดู 
ภาพในอดีตปรากฎข้ึนตอหนาโตงอีกคร้ัง ภาพตอนท่ีเขาเลือกตุกตาตัวนี้จากมือของสุนีย เขายิ้มอยาง
ภาคภูมิใจและหยิบตุกตาประดับบนตนคริสตมาส เขาเสียบปล๊ักเพื่อเปดไฟประดับตนคริสตมาส หลอดไฟ
กระพริบอยางสวยงาม เขาเดินเขาไปในหองครัว 
   “โตงชวยนะแม” 
   “ไมตองหรอกจะเสร็จแลว ไปอาบนํ้าเถอะแลวเดี๋ยวแมเสร็จแมจะไปอาบบาง” สุนียมองหนาโตงอยาง
อบอุน 
โตงข้ึนไปอาบน้ําและแตงตัว เขาเดินลงมาช้ันลางปรากฎวาหญิง เจง และเพื่อนมหาวิทยาลัยของเขาและ
หญิงเกือบสิบคนมาถึง งานปารตี้เร่ิมข้ึนแลว สุนียเดินข้ึนบันไดเพื่อไปอาบน้ํา 
   “เออโตง ท่ีตนคริสตมาส แมวาไฟมันติดๆดับๆนะ ไปดูหนอยสิ” สุนียตะโกนบอกจากบันได 
โตงทําหนางงๆเดินไปดูท่ีตนคริสตมาส  
   “มันก็ติดนี่หนาแม” โตงมองไปท่ีตนคริสตมาสอยางสงสัย 
โตงเหลือบเห็นกระดาษซ่ึงเหน็บอยูท่ีตนคริสตมาส เขายิ้มและรูวาสุนียมีของขวัญจะมอบให เขาหยิบและ
คล่ีกระดาษออกมาดู 
   <<อะไรอยูท่ีฐาน>>  
โตงรูสึกตกใจเล็กนอย โตงจําลายมือน้ีไดดี มันเปนลายมือของมิว โตงอานเสร็จกมลงไปดูท่ีใตตนคริสตมาส 
เขาพบกระดาษคําใบท่ีบอกสถานท่ีตอไป 
   <<กลองฉายเหตุการณ>>  
โตงเดินไปที่โทรทัศน โตงยิ้มออกมา มันชางเหมือนชวงเด็กท่ีเขาใหของขวัญมิวจริงๆ โตงพบกระดาษคําใบ
ท่ีบอกสถานท่ีตอไปท่ีดานขางของโทรทัศน 
   <<สวนแหงความทรงจํา>>  
ภาพในอดีตปรากฎข้ึนตอหนาโตงอีกคร้ัง ภาพตอนท่ีจัดงานปารตี้ตอนรับแตงเม่ือหลายปกอน มิวรองเพลงท่ี
แตงข้ึนใหเขาฟงเปนคร้ังแรกจนเปนเพลงท่ีเขาฟงซํ้าแลวซํ้าอีกไมมีเบื่อ  
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โตงยิ้มข้ึนมาเล็กๆและเดินออกไปท่ีสนามหนาบาน โตงมองไปท่ีสนามหนาบานบริเวณท่ีมิวและวงออกัสท
เคยรองเพลงใหทุกคนในงานปารตี้เม่ือหลายปกอนฟง โตงแทบไมเช่ือสายตาตัวเองท่ีมองเห็นมิวและวง
ออกัสทยืนรอเขาอยูท่ีเดิม หญิง เจง และเพื่อนมหาวิทยาลัยของเขาและหญิงรอเขาอยู จูนยืนมองหนาโตง 
โตงยิ้มข้ึนมาทันที มิวมองหนาโตงและเร่ิมรองเพลงท่ีตองการจะรองใหเขาฟงในงานคอนเสิรตแตไมไดรอง 
เสียงปรบมือดังข้ึน นี่เปนคร้ังแรกที่วงออกัสทรวมตัวกันเพื่อแสดงเพลงหลังจากโดนแบน และยังเปนคร้ัง
แรกท่ีโตงไดฟงเพลงนี้เต็มเพลงจากปากของมิว หลังรองเพลงจบทุกคนในงานปารตี้ปรบมือใหอีกครั้ง โตง
มองหนามิวอยางมีความสุข โตงเดินเขาไปหามิว 
   “เพลงเพราะดีเนอะ” โตงมองหนามิว 
   “แลวโตงคิดยังไงละ ?” 
โตงยิ้มโดยไมพูดอะไรและยื่นมือเขาสวมกอดมิว 
   “เอานี่ไปกอนดีกวา คําใบสุดทาย” มิวยื่นกระดาษคําใบใหโตง 
ทุกคนในงานปารตี้มองหนาโตงและมิวอยางมีรอยยิ้ม โตงคล่ีคําใบออกมาดู 
   <<ท่ีเล็กๆของเรา>>  
ภาพในอดีตปรากฎข้ึนตอหนาโตงอีกคร้ัง ภาพตอนท่ีโตงและมิวนั่งท่ีมานั่งหินหนาบานหลังจากงานปารตี้
ตอนรับแตงเลิกลา มานั่งท่ีเปนคร้ังแรกท่ีโตงไดบอกรักกับมิวดวยการจูบ  
โตงมองไปท่ีมานั่งหนาบาน จูนยืนบังอยู จูนเห็นโตงมองมาทางเธอจึงเดินหลบออกดานขาง โตงมองไปท่ีมา
นั่งตัวนั้น บนมานั่งมีของขวัญกลองหนึ่งวางอยู โตงเดินเขาไปหยิบข้ึนมาดู 
   “อะไรนะ ?” โตงยิ้ม 
   “อยากรูก็ลองเปดดูซิ” มิวยิ้มอยางมีเลศนัย 
โตงเปดกลองออกมา ส่ิงท่ีอยูในนั้นคือ “ลูกแกวตุกตาหมีถือไมค” โตงมองหนามิว 
   “สุขสันตวันคริสตมาสนะ” มิวยิ้ม 
โตงถือ “ลูกแกวตุกตาหมีถือไมค” และเดินเขามาหามิวกอนดึงตัวมิวมากอดไว 
   “ตอนนี้หิวแลวไปกินกันเถอะ” มิวผลักมือพลางมองหนาโตง  
โตงยิ้มอยางเขินๆและมองไปท่ีทุกคนในงานปารตี้ ท้ังหมดยิ้มใหโตงและมิว เอ็กซและหญิงทําทีจะกอดกัน
ลอมิว 
   “เดี๋ยวเราข้ึนไปตามแมกอนนะ” โตงเดินเขาไปในบาน  
   “ไมตองหรอกโตง” สุนียกาวลงมาจากบันไดพลางยิ้ม 
ทุกคนในงานปารตี้เฉลิมฉลองอยางมีความสุข ท้ังหมดพูดคุยเร่ืองราวตางๆ โตงนั่งขางมิว โตงวาง “ลูกแกว
ตุกตาหมีถือไมค” ไวบนโตะขางตัวของเขา เอ็กซนั่งขางหญิง สุนียนั่งขางจูน วงออกัสทตางดีใจท่ีไดพบหนา
จูนอีกคร้ัง โตงมองหนามิว 
   “มิว ไหนมิวบอกวาวันนี้มิวตองเขาบริษัทไมใชหรอ ?” โตงถามอยางสงสัย 
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ทันใดน้ันเสียงสนทนาหยุดลง ความเงียบเขามาแทนท่ี หญิงและวงออกัสทหันมองหนามิว มิวมองหนาโตง 
โตงรูสึกไมดีท่ีถามคําถามนี้ สุนีย จูน เจง และเพ่ือนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงมองไปท่ีมิวและวง
ออกัสท 
   “คือ ใชนะ เราเขาไปบริษัทมา” 
   “แลวมีเร่ืองอะไรรึเปลา ?” โตงถามอยางกระวนกระวายใจ 
มิวมองหนาโตงอยางจริงจัง 
   “โตง ฟงเราใหดีนะ” 
โตงมองหนามิวอยางต้ังใจ สุนีย จูน เจง และเพื่อนมหาวิทยาลัยของเขาและหญิงตางมองกันไปมา 
   “คือ เม่ือวานนี้พวกเราเขาไปคุยกับทานประธานมานะ” 
   “ทานประธานบอกวาจะใหวงออกัสทไดกลับไปรองเพลงเหมือนเดิม” มิวยิ้ม 
   “งั้นก็ดีนะซิ” โตงยิ้มดีใจอยางสุดๆ 
สุนีย จูน เจง และเพื่อนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงตางมองไปท่ีมิวและยิ้ม 
   “แต....” มิวหลบตาโตง 
   “แตอะไรหรอ ?” โตงถามมิวอยางรอนรน 
   “แต คือ ทานบอกวา เรา....” มิวพูดอํ่าอ้ึง 
   “มิวทําไมหรอ ?” โตงถามอีกคร้ัง 
มิวกมหนาไมกลาสบตาโตง โตงรูสึกถึงความผิดปกติ หญิงและวงออกัสทตางก็กมหนา 
   “แตอะไรหรอมิว ?” สุนียถามตอจากโตง 
   “มิวเคาไมสามารถกลับมารองเพลงไดอีก” หญิงตอบแทนมิว 
ทุกคนในงานปารตี้ตางตกใจ โตงมองหนามิวอยางสงสัย 
   “ทําไมละมิว ?” 
   “เพราะมิวเสนอตัววาจะเปนผูรับผิดชอบกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เพื่อแลกกับการยกเลิกการแบนวง
ออกัสท” เอ็กซตอบแทนมิว 
ทุกคนในงานปารตี้ตางรูสึกช็อคกับคําพูดของเอ็กซ 
   “ทําไมละมิว ? ทําไมมิวตองทําแบบนี้ ?” โตงพูดเสียงส่ัน 
   “มันจําเปนนะโตง ถาเราไมทําแบบนี้วงออกัสทก็ไมสามารถกลับมารองเพลงไดอีก” มิวพูดเสียงสะอ้ืน 
   “มิวไมจําเปนตองทําถึงขนาดน้ีก็ได แคไมไดรองเพลง 2 ปเอง เดี๋ยวเราคอยกลับมารองทีหลังก็ได” เอ็กซ
มองหนามิว 
   “ไมไดหรอกเอ็กซ ความผิดของเราคนเดียว แตตองทําใหพวกเราทุกคนตองเดือดรอน” มิวตอบเสียงแข็ง 
   “แลวอยางนี้จะทํายังไงตอละ ?” จูนถามมิวอยางเปนกังวล 
   “ไมตองหวงหรอกครับ เพชรเคาจะเปนรองนําแทนผม วงออกัสทตองอยูตอไป” มิวมองหนาจูน 
   “แลวตัวของมิวละ ?” สุนียถามอยางเห็นใจ 
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ทุกคนในงานปารตี้มองหนามิวอยางเห็นใจ 
   “หลายวันกอนตอนท่ีผมเก็บตัวอยูในบาน ผมพยายามคิดทบทวนหลายรอบแลวครับ ผมตัดสินใจแลว
ครับ” มิวพูดเสียงส่ัน 
มิวมองหนาโตงน้ําตาคลอเบา 
   “โตง เราตัดสินใจแลวนะ เราจะไปเรียนตอท่ีอเมริกา เราสัญญา เราจะไปเรียน 2 ป หลังจากนั้นเราจะ
กลับมา เราจะกลับมาอยูกับโตง เราจะไมไปไหนอีก เราสัญญา” 
คําพูดของมิวทําใหน้ําตาของโตงไหลออกมา 
   “ระหวางนี้เราใหของขวัญกับโตง” มิวเอื้อมมือไปหยิบ “ลูกแกวตุกตาหมีถือไมค” ท่ีวางอยูขางตัวโตง 
   “ถาโตงคิดถึงเรา โตงก็ดูลูกแกวนี้”  
โตงยื่นมือเขากอดมิว ท้ังสองรองไห ทุกคนในงานปารตี้ตางเศราสลด  
หลังงานเล้ียงเลิกลาทุกคนในงานปารตี้ตางแยกยายกลับบาน โตงเดินออกมาสงทุกคนท่ีปากซอย 
 
ท่ีปากซอย เจงและเพ่ือนมหาวิทยาลัยของโตงและหญิงตางแยกยายกลับบานไปหมด รถแท็กซ่ีจอดอยูริม
ถนนเอ็กซและหญิงนั่งรออยูในรถแท็กซ่ี โตงและมิวยืนคุยกันอยูริมถนน 
   “มิว อยูท่ีโนนโทรหาเราบางนะ ดูแลสุขภาพดวย แลวรีบกลับมานะ เราจะรอ” โตงยิ้ม 
   “ขอบคุณนะ” มิวยิ้ม 
มิวหันหลังและเดินข้ึนรถแท็กซ่ี 
   “โตง เรากลับกอนนะ” มิวโบกมือลา 
   “โชคดีนะ” โตงโบกมือลา 
 
ท่ีบานของโตง โตงเดินกลับเขาบานอีกคร้ัง สุนียและจูนชวยเก็บของและทําความสะอาด โตงเดินข้ึนไปบน
หองพรอมหยิบ “ลูกแกวตุกตาหมีถือไมค” ท่ีอยูบนโตะกินขาว เขาวางมันบนโตะและมองดูพินิจพิจารณา 
เขาหยิบมันข้ึนมาเขยา เม็ดพลาสติกลอยลองข้ึนมาเหมือนหิมะตก ตุกตาหมีถือไมคขยับตัวราวกับมีชีวิต 
   [จริงดวย มิวกําลังรองเพลงใหเราฟงอยู] โตงรําพึงกับตัวเอง 
 

***<<<จบแลวนะ >>>*** 
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กันและกัน 
 

(ฟงไดท่ี http://www.ijigg.com/songs/V2AE4AEFPA0 ขับรองโดย วงออกัสท) 

 

ถาบอกวาเพลงนี้ แตงใหเธอ เธอจะเช่ือไหม 
มันอาจไมเพราะ ไมซ้ึงไมสวยงามเหมือนเพลงท่ัวไป 

อยากใหรู วาเพลงรัก ถาไมรัก ก็เขียนไมได 
แตกับเธอคนดรูีไหม ฉันเขียนอยางงาย...ดาย 

เธอคงเคยไดยนิเพลงรักมานบัรอยพัน 
มันอาจจะโดนใจ แตก็มีความหมายเหมือนๆกัน 
แตถาเธอฟงเพลงน้ี เพลงท่ีเขียนเพื่อเธอเทานั้น 

เพื่อเธอเขาใจความหมายแลวใจจะไดมีกนัและกัน 
 

ใหมันเปนเพลง บนทางเดินเคียง ท่ีจะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน 
อยูดวยกนัตราบนานๆ ดั่งในใจความบอกในกวี 

วาตราบใดท่ีมีรักยอมมีหวัง 
คือทุกคร้ังท่ีรักของเธอสองใจ ฉันมีปลายทาง 

 
มีความจริงอยูในความรักตั้งมากมาย 

และท่ีผานมาฉันใชเวลาเพื่อหาความหมาย 
แตไมนานก็เพิง่รู เม่ือทุกคร้ังท่ีมีเธอใกล 

วาถาชีวิตคือทํานอง เธอก็เปนดังคํารองท่ีเพราะและซ้ึงจบัใจ 
 

ใหมันเปนเพลง บนทางเดินเคียง ท่ีจะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน 
อยูดวยกนัตราบนานๆ ดั่งในใจความบอกในกวี 

วาตราบใดท่ีมีรักยอมมีหวัง 
คือทุกคร้ังท่ีรักของเธอสองใจ ฉันมีปลายทาง 

 
มีทางเดินใหเราเดินเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน 

มีทางเดินใหเราเดินรวมเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน 
 


