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เคยเจอแฟนเก#าตามจีบไหม 

ถ"ายังไม#เคย ผมขอแนะนำพ่ีมังกรให"รู"จัก 

เขาคือแฟนเก#าท่ีผมไม#อยากกลับไปคบด"วยมากท่ีสุด 

เหตุผลเหรอ 

“เพราะเขาดีเกินไป” 

ใช#... นั่นละเหตุผล 

เคยเจอแฟนเก#าตามจีบไหม

ถ"ายังไม#เคย ผมขอแนะนำพ่ีมังกรให"รู"จัก

เขาคือแฟนเก#าท่ีผมไม#อยากกลับไปคบด"วยมากท่ีสุด

“เพราะเขาดีเกินไป”

ใช#...
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EPISODE 1 

มังกร พิพัตน#ธนะ 
 

วันจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.ปลาย มันเป$นอะไรที่หลาย ๆ คนตั้งหน"า 

ต้ังตารอ บรรยากาศโดยรอบน้ันเต็มไปด"วยความอบอุ#นของเหล#านักเรียนและคณาจารย! 
บางคนก็เสียใจท่ีต"องลาจากกับเพ่ือนฝูง บางคนก็ย้ิมแย"มแสดงความยินดีกับตัวเอง 

แต#ไม#ใช#กับเราสองคน ท่ียืนจ"องหน"ากันกลางโรงอาหารของโรงเรียน 

ช#อดอกไม"ช#อเล็กช#อใหญ#ที ่ได "มาจากรุ #นน"องถูกมือหนากอบกำไว"แน#น 
ทอดสายตามองไปยังคนตรงหน"าที่จ"องผมกลับมาด"วยสายตาเย็นชาเหมือนไม#รู"สึกรู"สาอะไร 
ก#อนจะพูดประโยคท่ีผมไม#เคยคิดว#ามันจะหลุดออกมาจากปากเขา 

“เราเลิกกันเถอะ” 

ผมโดนบอกเลิก 

“จินว#า จินไม#เหมาะกับพ่ี” 

กลางโรงอาหารท่ีคนเดินไปเดินมาโคตรจะเยอะ 

“พ่ีเป$นคนดีเกินไป”  

ด วยประโยคสุดแสนจะคลาสสิก  
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แต!แม!งโคตรมีผลต!อหัวใจของผม 

ผมใช"สายตาดุ ๆ จ"องมองคนตัวเล็กตรงหน"าแล"วถามเสียงดัง 

“พ่ีดีตรงไหนวะจิน” 

“…” 

“พ่ีสูบบุหร่ี พ่ีกินเหล"า ชกต#อยหาเร่ืองคนนู"น ยกพวกตีคนน้ันพ่ีก็ทำ น่ีเหรอวะ
ที่เรียกว#าคนดี ฮะ!?” 

คนท้ังโรงอาหารเร่ิมหยุดยืนมองเราสองคนท่ียืนทะเลาะกันอยู#ตรงน้ีมาครู#ใหญ# 
แต#ใครสนกันวะ! 

“หรือเธอมีคนอ่ืน!?” 

ผมยังตั้งคำถามกับจินไม#เลิก แม#งต"องใช#แน# ๆ เพราะยังไงจินก็ไม#มีทางทิ้งผม
ด"วยเหตุผลห#วย ๆ แบบนั้นแน# เมื่อคิดได"แบบนั้น อารมณ!โทสะก็ยิ่งเดือดดาล เข"าไป
กระชากแขนบอบบางน่ันเข"าหาตัวแล"วตะคอกเสียงดัง 

“ไอ"เห้ียน่ันมันเป$นใครวะ ฮะ! บอกพ่ี!” 

“พ่ีมังกร ปล#อย…” 

“ไอ"เด็กม.5 ที่มันเอาของขวัญมาให"เม่ือวานใช#ไหม!” 

“พ่ีมังกร!”  



 

 
5 

“อย#ามาขึ้นเสียงนะจิน ตอบพ่ี!” 

จินดูเหมือนจะตกใจมากที่เห็นผมทำรุนแรงแบบนี้ ใบหน"าหวานแสดงออก
ทางสีหน"าชัดเจนว#าเจ็บท่ีโดนกระชาก เขาใช"มืออีกข"างท่ีว#างยกข้ึนแล"วตบหน"าผมฉาดใหญ# 

เพียะ!! 

“...” ใบหน"าคมหันไปอีกทางตามแรงฝ&ามือของจิน ความเจ็บแปลบที่แก"ม
ไม#ได"ทำให"ผมรู"สึกปวดใจมากเท#ากับการท่ีเขาข้ึนเสียงใส#ผม 

“ไม#มีใคร ไม#มีอะไรท้ังน้ันอะพ่ี! ถอยไปอยู#ในท่ีของแฟนเก#าแล"วเราก็เลิกยุ#งกัน
สักที!!” จินตะโกนออกมาเสียงดังอย#างที่น"อยคร้ังเขาจะทำ ก#อนจะรีบกระชากแขนออก 
หยิบกระเป'าเป(กับแก"วน้ำแล"วรีบจ้ำอ"าวออกไปจากโรงอาหารทันที 

“จิน อย#าเดินหนีพ่ีแบบน้ี จิน!!” 

“...” 

“จิน!!” 

แม"จะตะโกนเรียกช่ือเขาอีกก่ีคร้ัง ก็ไม#มีวี่แววว#าจะหันกลับมามองผมอีกเลย 

นี่ผมโดนบอกเลิกจริงดิ 

“จินตะ!!!” 

พูดแสดงความยินดีวันเรียนจบก็ไม!มี มาเจอหน าเพ่ือบอกเลิกเน่ียนะ 
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ผมทำอะไรผิดวะ 

ดวงตาคมเร่ิมรู"สึกร"อนผ#าวแบบท่ีตัวเองก็ไม#เข"าใจว#ามันเป$นอะไร มือหนายกข้ึน
ขยี้ผมอย#างหงุดหงิด ก#อนจะง"างขาเตะถังขยะในโรงอาหารเพื่อกลบเกลื่อนความรู"สึก
อย#างอื่นที่เข"ามาแทรกซ"อนอย#างช#วยไม#ได"  

“ใครเขาคบเพ่ืออยากจะเป$นแฟนเก าบ!างวะ แม งเอ%ย!” 

   

 

3 ป'ต อมา 

“ไอ"จิน เลิกเรียนเราไปหาอะไรกินกันปะ?” 

ระหว#างที่กำลังนั่งจดเลกเชอร!วิชาเรียน เสียงหวาน ๆ ของคนที่นั่งข"างผม 

ก็ดังข้ึนเบา ๆ เพราะมันแอบหันมาคุยกับผมในขณะท่ีอาจารย!กำลังสอนอยู# 

“มึงหันหน"ากลับไปเด๋ียวน้ี พาย” ผมกระซิบกลับไปท้ัง ๆ ท่ียังคงก"มหน"าก"มตา
จดเลกเชอร! 

“ทำไมอะ ตอบกูก#อนนน” 

ยังจะมาถามอีก วิชาน้ีอาจารย!โคตรพ#อโคตรแม#ดุ มึงยังไม#รู"อีกเหรอวะ 

“คุยอะไรกัน! จะเรียนไหมฮะ!!” 
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ไม#ทันขาดคำ อาจารย!ก็ตะโกนเสียงดังพลางจ"องมองมาทางโต*ะผมด"วยสายตา
ดุดัน ทำให"ผู"หญิงข"าง ๆ ผมรีบยกมือขอโทษแล"วนั่งตัวลีบเรียบร"อยทันที ผมส#ายหน"า
อย#างเอือมระอา ก#อนจะรีบจดต#อให"ทันท่ีอาจารย!สอน 

ผมชื่อจินตะ ซึ่งคนส#วนใหญ#เรียก จิน ส#วนยัยผู"หญิงที่ทำตัวลีบอยู#ข"าง ๆ ผม
ชื่อว#า พาย เพื่อนสนิทที่เรียนด"วยกันตั้งแต#สมัยอนุบาล ประถม มัธยม จนตอนน้ี  

เข"ามหาวิทยาลัยแล"ว เราก็ยังตัวติดกันชนิดท่ีว#าแงะเท#าไหร#ก็แงะไม#ออก  

เพราะพ#อแม#พวกเราสนิทกันมากก็เลยให"เร ียนด"วยกัน ไปไหนไปกัน  
แถมตอนผมหาที ่เรียน ก็ดันมาเข"าสาขาเดียวกันเพราะชอบศิลปะเหมือนกัน อีก  
เลยกลายเป$นว#าผมต"องใช"ชีวิตอยู#กับแม#น่ีไปอีก 4 ป+ 

“วันนี ้พอแค#นี ้ก#อน งานที ่ส ั ่งวันนี ้เอาไปส#งที ่โต*ะผมภายในอาทิตย!นี ้นะ  
ให"หัวหน"าห"องรวบรวมมาทีเดียว” 

“ค#า/ครับ” 

เมื่ออาจารย!บอกเลิกคลาส เพื่อน ๆ ในห"องก็ทยอยเดินออกจากห"องเรียน  
ซึ่งผมก็กำลังจะทำแบบนั้น แต#มันไปไม#ได"นี่สิ พายคว"าแขนผมไว"แน#น หยิบโทรศัพท!
ออกมาแล"วเป,ดให"ผมดูเพจคาเฟ&แห#งหนึ่งที่ตกแต#งด"วยธีมหวาน ๆ สีชมพูและขาว 

ทั ่วทั ้งร "าน แถมยังมีดอกไม"ประดับประดา เหมาะกับการพาแฟนไปนั ่งถ#ายรูป 

เสพบรรยากาศเป$นที่สุด 

และที่สำคัญคือร"านนี้ตั้งอยู#ในละแวกมหาวิทยาลัยของผมเอง 

“ไปกันนะจิน วันน้ี ตอนน้ีเลย” 
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แต#ผมไม#อินไปกับมันเลยแม"แต#น"อย 

มือเรียวดันโทรศัพท!ออกไปห#าง ๆ จากสายตาแล"วลุกข้ึน ก#อนจะเดินออกจาก
ห"องเรียนโดยท่ีพายก็ยังคงว่ิงตามออกมา แถมยังเกาะติดเหมือนปลิงไม#เลิก 

“นะจิน กูเลี้ยงเอง นะ ๆๆ” 

“ไม#” 

“จินตะเพ่ือนรัก” 

“ไม#” 

“...” 

เมื่อปฏิเสธซ้ำสอง เสียงฝ+เท"าอีกคู#ก็เงียบลงทันที  

ใบหน"าเรียวหันกลับไปมองก็เป$นอย#างที ่คิดไว" พายลงไปนั ่งยองกับพ้ืน 

พร"อมกับเบะปากทำหน"าเหมือนจะร"องไห" แถมส#งเสียงกระซิก ๆ  ออกมาอีกจนคนท่ีเดิน
ผ#านไปผ#านมาเร่ิมหันมามองพวกเรา 

เฮ"อ ให"มันได"อย#างน้ีสิน#า… 

ผมทอดถอนหายใจออกมาอย#างเหนื่อยหน#าย หยิบโทรศัพท!ตัวเองออกมา 
ค"นหาชื่อร"านคาเฟ&ที่แม#นี่ให"ดูเมื่อครู#แล"วยื่นไปตรงหน"ามัน เอ#ยถามออกไปด"วยน้ำเสียง
ติดจะรำคาญชัดเจน ให"มันรู"ไปเลยว#าผมเองก็ไม#พอใจและไม#ได"อยากไปกับมัน 

“ร"านน้ีใช#ไหม” 
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“กร๊ีดดด เพ่ือนจินน#ารักที่สุด!” 

ซ่ึงพอมันเห็น ริมฝ+ปากสีหวานก็คล่ียิ้มกว"างอย#างดีใจ รีบหยิบกระเป'าท่ีวางอยู#
บนพ้ืนแล"วลากผมลงจากตึกคณะทันที 

“แอกติงเก#งมากเพ่ือนกู” 

 

เมื่อขับรถมาถึงร"านก็เกิดความรู"สึกแปลกใจนิดหน#อย ที่เห็นว#าคนต#อแถวรอ
สั่งออร!เดอร!เยอะมากถึงมากท่ีสุด 

อย!าบอกนะว!ามันอร!อยมากจนคนล นออกมานอกร านแบบน้ี 

ภาพท่ีปรากฏตรงหน"า มันทำให"ผมเกิดความรู"สึกไม#อยากเข"าไปน่ังรอคิวนาน ๆ 
กำลังจะหันไปบอกมันว#าเปล่ียนร"านเถอะ 

“ไอ"พาย ไปเหอะ…” แต#ก็ไม#ทันความอยากกินของพายหรอก 

พอมันเห็นแถวยาวกับโต*ะว#าง มันก็รีบวิ่งไปถามพี่พนักงานที่กำลังเก็บโต*ะ
เดี๋ยวน้ันเลย 

เหมือนว#าจะได"คำตอบแล"ว มันก็กวักมือเรียกผมให"เข"าไปในร"าน เอามือช้ี ๆ โต*ะ 
ช้ีนู#นช้ีน่ีจนผมขมวดค้ิวด"วยความหงุดหงิด 

“เป$นใบ"หรือไง” 

“เปล#า เน่ีย มึงน่ังรอได"เลย กูถามพ่ีพนักงานละ มึงเอาโกโก"นะ” 
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“เอาเค"กอะไรก็ได"มาด"วย มึงจะกินอะไรก็สั่งมา เอาบัตรกูไปจ#าย” ผมเป,ด
กระเป'าสตางค!ก#อนจะหยิบบัตรเครดิตออกมาแล"วส#งให"มัน แหม พอได"บัตรกูไปจ#าย  
ยิ้มกว"างปากจะฉีกถึงรูหูเลยนะ พายยกมือกราบไหว"บูชาผมเต็มที่ก#อนจะรีบเดินไป  

ต#อแถวท่ีตอนน้ีคนเริ่มน"อยลงกว#าตอนท่ีผมมาถึงร"าน  

แต#พอเพ#งมองดูดี ๆ ผู"หญิงที่ยืนออกันอยู#ที่หน"าแคชเชียร! ไม#ได"ยืนต#อแถว 

สั่งเครื ่องดื ่มหรือขนม แต#เหมือนจะจับกลุ#มคุยกันมากกว#า ก็เลยทำให"ดูเหมือนมี 
คนต#อคิวเยอะ 

กลิ่นหอมของขนมหวานกับกาแฟค่ัว ทำให"ร"านน้ีมีบรรยากาศท่ีผ#อนคลายข้ึนเยอะ 
ถ"าไม#นับเรื่องตกแต#งร"าน ก็คงจะเป$น ‘กล่ิน’ ที่ดึงดูดให"ผมเข"ามา 

ผม... เป$นพวกเสพติดกลิ ่นนิดหน#อยน#ะ ไม#ว#าจะเป$นกลิ่นฝน กลิ ่นบุหร่ี  
กลิ่นน้ำหอม หรือแม"กระทั่งกลิ ่นสีวาดรูป นั่นก็เป$นเหตุผลเล็ก  ๆ ที่ทำให"ผมเร่ิม 

ชอบวาดรูปจนสอบเข"าคณะศิลปกรรม 

จะว#าไงดี... กล่ินทุกกลิ่นมันมีเสน#ห!ของมันน#ะ 

“คิวท่ี 124 ครับ” 

หืม… 

ระหว#างที่กำลังยกโทรศัพท!ถ#ายรูปบรรยากาศร"าน เสียงเข"ม ๆ ท่ีขานเรียก
ออร!เดอร!ฟ-งยังไงก็ไม#เข"ากับร"านนี้เลยสักนิด ทำให"ผมละสายตาจากจอโทรศัพท!  
แล"วหันไปมองด"วยความสงสัย ก็เห็นว#าแคชเชียร!นั ้นเป$นผู "ชายตัวสูง ตัด ผมสั้น 

แต#ด"านหน"ายาว และที่สำคัญคือหน"าตาดีมาก ๆ 
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ถึงจะเห็นแค#คร่ึงหน"าเพราะสวมแมสก! สวมหมวกอยู#ก็เถอะ 

“มิน#า ที่คนเยอะก็เพราะแคชเชียร!หล#อนี่เอง” พึมพำเสียงเบาพลางยกแขน
ข้ึนมาเท"าคาง จดจ"องไปท่ีแคชเชียร!คนน้ัน  

จะว#าหล#อก็หล#อทะลุแมสก!เลยแฮะ เดือนคณะไหนหรือเปล#าเน่ีย… 

เหมือนว#าผมจะจ"องมากไป หรือว#าเขามีตาทิพย!อย#างนั้นแหละ ดวงตาคมดุ
ตวัดกลับมามองทางน้ีกะทันหันจนผมสะดุ"งตกใจเล็กน"อย เลยรีบเบ่ียงหน"าไปมองอย#างอ่ืน
กลบเกล่ือน  

แต#จังหวะท่ีกำลังจะละสายตา พลันเห็นรอยสักลายมังกรสีดำทะมึนท่ีสักพาด
ทั้งแขนเขา ซ่ึงมันดูคุ"นตาผมมากอย#างบอกไม#ถูก  

จะว#าเคยเห็นเหรอ... ก็ไม#น#าใช# เหมือนผมจะเคยเห็นคนที่สักแบบนี ้นะ  
แต#ลายมันไม#ได"พ"นแขนเสื้อลามมาท้ังแขนแบบน้ี 

กระทั่งพายกลับมาที่โต*ะพร"อมกับพนักงานที่เอาขนมมาเสิร!ฟ ผมก็เลิกคิด
แล"วนั่งกินเงียบ ๆ 

 

“วันน้ีมึงกลับไงอะ พ่ีคีมารับปะ” พายหันมาถามผม ขณะท่ีเราเดินออกจากร"าน
มาแล"วกำลังจะเดินไปข้ึนรถ ผมส#ายหน"าให"เป$นคำตอบ 

“วันน้ีพี่คีช#วยพ#อแม#ปลูกผักอยู#บ"าน ไม#ว#างมารับกูหรอก” 

พี่คีที่พูดถึงคือ คีตะ พี่ชายของผมเอง ตอนนี้เรียนอยู#ป+ 4 คณะครุศาสตร! 
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มหาวิทยาลัยเดียวกับผมและพาย พี่คีก็สนิทกับพายเหมือนกัน เวลาครอบครัวผม 

ไปเท่ียวท่ีไหน พ่ีคีก็มักจะซื้อของมาฝากพายด"วย  

พี่คีเป$นพี่ชายที่อบอุ#นมาก แต#พอขึ้นมหาวิทยาลัย พี่คีก็ชอบมีเรื่องต#อยตี 

กับชาวบ"าน ยิ่งตอนอยู#ป+ 2 ป+ 3 นะ หัวแตก ปากแตกกลับบ"านมาทุกวันจนแม#จะไล# 
ให"ไปนอนนอกบ"านอยู#แล"ว พ#อก็เลยบอกพี่คีว#าถ"าหากวันไหนหงุดหงิด อยากต#อยคน  
ก็ให"ไปปลูกผักซะ จนตอนนี้สวนแคคตัสหน"าบ"านของผมกลายเป$นแปลงผักขนาดย#อม
ของพ่ีคีไปแล"ว 

แต#... หงุดหงิดแล"วให"ไปปลูกผักเน่ียนะ ผักจะไม#ช้ำตายก#อนเหรอพ#อ 

“ง้ันเดี๋ยวกูไปส#งละกัน”  

ผมพยักหน"ารับ มือขาวเป,ดประตูเข"าไปน่ังในรถ คาดเข็มขัดเรียบร"อย  

จนพายขับรถไปถึงคร่ึงทาง ผมถึงได"ตัดสินใจถามมัน 

“มึงคุ"นหน"าแคชเชียร!ไหมวะ” เท#านั้นแหละ มันก็ทำตาโตใส#ผมเหมือนตกใจ
สุดขีด น่ีกแ็อกติงเก#งเสมอต"นเสมอปลาย 

“ใช#ไหม ๆ กูจะถามตั้งแต#ในร"านแล"วแต#กลัวคนอื่นจะได"ยิน หน"าอะกูเห็น 

ไม#ชัดหรอก แต#รอยสักอะดิ โคตรคุ"น แต#มันเหมือนใครกูก็คิดไม#ออก” 

“กูก็คิดเหมือนมึง” 

“พ่ีเวียร!ท่ีเป$นดาราง้ีปะ” 

“เพ"อเจ"อ” 
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“หรือเจมส! จิ” 

“ไปกันใหญ#” 

ถกเถียงกันอยู#นานสองนานจนพายขับรถมาจอดท่ีหน"าบ"านผม ผมก็ยังคิดไม#ออก 
ดาราเหรอ โอ*ย ไม#น#าใช# ดาราอะไรจะมาทำงานพิเศษในร"านขนม  

“หรือเป$นรุ #นพี่ รุ #นน"องสมัยมัธยม? รุ #นเราก็มีคนหน"าตาดีเยอะนะ กูยัง 
แอบตามกร๊ีดอยู#ทุกว่ีทุกวัน” 

“ฟ(องแม#มึงแน#” ข้ีเกียจฟ-งความบ"าผู"ชายของมันก็เลยเบนสายตาออกไปนอกรถ 

หรือเป$นรุ!นพ่ี รุ!นน องสมัยมัธยม 

แต#เพราะคำพูดของพายเมื่อกี้ มันทำให"ผมหวนนึกถึงอดีตที่ไม#อยากจดจำ
ข้ึนมาเสียได" 

รุ#นพ่ี… 

‘เราเลิกกันเถอะ’ 

‘จินว!า จินไม!เหมาะกับพ่ี’ 

‘ไอ เห้ียน่ันมันเป$นใครวะ ฮะ! บอกพ่ี!’ 

‘ไม!มีใคร ไม!มีอะไรท้ังน้ันอะพ่ี!’ 

‘จิน อย!าเดินหนีพ่ีแบบน้ี จิน!!’ 
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‘จินตะ!!!’ 

ความทรงจำที ่แสนจะเลวร"ายในวันป-จฉิมของรุ #นพี ่ม.6 ทำให"ผมค#อย ๆ  
เบิกตากว"างข้ึนมาโดยอัตโนมัติ 

เจ"าของรอยสักมังกรหน่ึงเดียวในชีวิตของจินตะ 

“เชี่ย อย#าบอกนะว#า…” แต#อยู# ๆ พายก็อุทานออกมาเสียงเบา นั่นทำให"ผม
หันขวับไปมองมันทันที 

“มึงคิดเหมือนกูใช#ไหมพาย” 

“พูดพร"อมกันนะ” 

“1 2 3” 

“พ่ีมังกร/พ่ีมังกร ม.6” 

ทันทีที ่พูดจบ เหงื ่อเย็น ๆ ก็ซึมออกมาจากแผ#นหลัง ผมลอบกลืนน้ำลาย
เหนียว ๆ ลงคอ ซึ่งพายเองก็มีท#าทีคล"ายกับผม ไม#เชื่อ แล"วก็ไม#อยากจะเชื่อเลยว#าน่ัน
คือเขาตัวจริงเสียงจริง 

มังกร พิพัตน!ธนะ แฟนเก#าคนแรกและคนสุดท"ายที่ผมไม#มีวันลืม และจะไม#ลืม
เด็ดขาด 



 

 
15 

EPISODE 2 

ความสัมพันธ#ที่วนเวียน 

 

‘อย!าท้ิงพ่ี พ่ีขอร อง’ 

‘ปล!อย!!’ 

นั่นคือประโยคสุดท"ายท่ีเราได"พูดคุยกัน 

ผมกับเขา เราเจอกันคร้ังแรกท่ีร"านข"าวหน"าโรงเรียนโดยบังเอิญ 

วันน้ันพ่ีมังกรอยู#ในสภาพตาช้ำ ค้ิวแตก ปากมีเลือดซึม เสื้อนักเรียนจากท่ีเคย
เป$นสีขาวก็มีหยดเลือดปะปนกับคราบฝุ&นสีน้ำตาล มีรอยรองเท"าผ"าใบประทับไว"ท่ี  

แผ#นหลัง และกำลังยืนส่ังข"าวอยู#ด"านหน"าผม 

มองแวบเดียวก็รู"แล"วว#าเขาคือพ่ีมังกร แหงละ มีชื่อเสียงในด"านท่ีไม#ดีขนาดน้ัน 
ใครบ"างจะไม#รู"จัก 

ขนาดผมที่เข"าม.4 มาใหม# ๆ ยังรู "จักชื ่อเสียงเรียงนามเขาตั้งแต#วันแรกท่ี 

เรียนเลยด"วยซ้ำ เขาคือเจ"าของสถิติเข"าห"องปกครองย่ีสิบคร้ัง นับต้ังแต#เข"าเรียนม.ปลาย 
เหมือนว#าพ#อแม#ของเขาจะรู"จักกับเจ"าของโรงเรียน ก็เลยไม#โดนไล#ออก 

แล"วเผอิญว#าตอนนั้นเงินเขาคงมีไม#พอจ#ายค#าข"าว เพราะเห็นเขายืนควานหา
กระเป'าสตางค!ทั่วตัว ตอนแรกผมก็ไม#ได"สนใจหรอก แต#ผมคิดว#าทีส่ภาพเขาเป$นแบบน้ัน 
เพราะอาจจะโดนทำร"ายไถเงินหรือเปล#า ก็เลยออกค#าข"าวให"แล"วรีบเดินไปสั่งร"านอ่ืนทันที 
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ผมคิดว#าน่ันคือ First impression ของเขา เพราะหลังจากวันน้ัน เขาก็ตามหา
ผมในทุกห"องเรียน เที่ยวถามคนนู"นที คนนี้ทีว#ารู"จักคนหน"าตาประมาณผมไหม จนในที่สุด
เขาก็มาเจอผมอยู#ท่ีสนามบาส แล"วก็ขอผมเป$นแฟน 

เราเลิกกันตอนผมจบม.4 ส#วนพ่ีมังกรจบม.6  

ซ่ึงผม... เป$นคนบอกเลิกเขาเอง 

เหมือนกับว#าเราไม#ได"คุยศึกษาดูใจกันมากพอแล"วค#อยคบกัน มันก็เลยรู"สึก 

อึดอัดใจเมื่อได"เห็นนิสัยใหม# ๆ หรือด"านท่ีไม#เคยเห็นมาก#อนของเขา 

เพราะพี่มังกรเป$นคนเอาแต#ใจมาก เวลาผมไปไหน เขาต"องไปด"วย เวลาจะ 

ทำอะไรต"องบอก และท่ีสำคัญคือเขามีเร่ืองกับคนอ่ืนแทบทุกวัน มันทำให"ผมมีความรู"สึกว#า
หากวันหนึ่งเราทะเลาะกันรุนแรง เขาจะมาทำร"ายผมไหม ไอ"เรื่องเตะต#อยผมก็ไม#ได"
อ#อนแอถึงขนาดป(องกันตัวไม#ได" แต#ขนาดตัวเรามันต#างกันลิบลับ 

“แต#... ก็ยังไม#ฟ-นธงนะว#าจะเป$นพ่ีมังกร อาจจะเป$นคนอ่ืนก็ได"มึง รอยสักมังกร
แบบนั้น บนโลกนี้มีเป$นล"านคน” พายพยายามให"กำลังใจผมโดยการคิดในแง#ดีเข"าไว"  
ซ่ึงมันก็จริงอย#างท่ีพายพูด บางทีอาจจะเป$นคนหน"าเหมือนก็ได" 

“เออ กูคงตีโพยตีพายไปเอง... กูเข"าบ"านก#อนแล"วกัน เจอกันท่ีคณะพรุ#งน้ี” 

“โอเค พรุ#งน้ีให"มารับปะ” 

“ไม# เดี๋ยวให"พี่คีไปส#ง” ผมพูดสั้น ๆ ก#อนจะลงจากรถแล"วผลักประตูรั้ว เดิน
เข"าบ"านไป 
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บ"านผมเป$นบ"านเดี ่ยวสองชั้นธรรมดา ๆ อยู #ท"ายสุดของซอยในหมู#บ"าน 
แน#นอนว#าบ"านท"ายซอย พื้นที่ก็ต"องมากกว#าบ"านหลังอื่นนิดหน#อย หน"าบ"านมีสวนผัก
ของพ่ีคี ซ่ึงแต#ก#อนมันเคยเป$นสวนแคคตัสของผม พอพ่ีคีมาจับจอง ผมเลยต"องย"ายลูก ๆ 
ข้ึนไปไว"ท่ีระเบียงห"องนอนตัวเองอย#างไม#เต็มใจนัก 

เมื่อเดินเข"ามาก็เจอกับพ#อ แม# พี่คี และป(านิด ป(าแม#บ"านที่คอยดูแลพวกผม
มานานแสนนาน กำลังช#วยกันขุดดินปลูกผักอยู# ผมยกมือไหว" สวัสดีเรียงคนด"วย
น้ำเสียงเนือย ๆ 

“พ#อหวัดดี แม#หวัดดี ป(านิดหวัดดี พ่ีคีหวัดดี” 

“ทำหน"าเหมือนคนโดนบังคับให"หวัดดีเลยนะจินตะ” เสียงเข"มแกมดุของพ#อ
ดังข้ึน ทำให"ผมทำหน"าเซ็งนิดหน#อย ยกมือไหว"งาม ๆ เป$นการแก"ตัวอีกรอบแล"วเงยหน"า
ข้ึนมาฟ-งแม#บ#นอีกคน 

“เรียนเหน่ือยมากหรือไงฮะเจ"าจิน ถึงได"ทำหน"าอมทุกข!แบบน้ัน” 

และตบท"ายด"วยการฟ-งพ่ีคีโวยวาย 

“หรือว#ามีใครมาแกล"ง!?”  

ไปกันใหญ#... 

ที่เขาถามแบบนั้นเพราะผมเคยโดนแกล"งจนกลับบ"านมาทั้งที่เสื้อนักเรียน 

ขาดวิ่น แต#ไม#ยอมบอกใครว#าโดนแกล"ง  นี่ถ"าเผลอบอกว#าโดนแกล"งมา พี่คีจะรีบ 

ออกจากบ"านทันทีเลยนะ ออกไปทั้ง ๆ ที่ไม#รู"ว#าใครแกล"งผม ออกไปเลยอะ แล"วก็จะ
กลับบ"านมาพร"อมแผล แม#ก็จะให"นอนนอกบ"านอีก วนลูปแบบน้ีไปเรื่อย ๆ 
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“เปล#า แม# ผมไปอาบน้ำนอนนะ ไม#กินข"าว” 

“อ"าว ทำไมล#ะจิน”  

ผมไม#ได"ตอบกลับไป เดินเข"าบ"านข้ึนห"องนอนไปอาบน้ำอาบท#าทันที 

 

“เฮ"อ เด็กคนนี ้ นับวันยิ ่งพูดน"อยลงทุกที  ๆ” แม#ของจินตะเอ#ยขึ ้นด"วย 

ความเป$นห#วง หลังจากเห็นท#าทีที่ต#างไปจากเดิมของลูกชาย ปกติจินตะเป$นเด็กร#าเริง
แจ#มใส เรียบร"อยแต#ก็ไม#ได"พูดน"อยแบบท่ีเป$นอยู#ทุกวันน้ี เม่ือก้ีพูดแค# 2 ประโยค ไม#ใช#ว#า
ต่ืนเช"ามาจะพูดแค#ประโยคเดียวหรอกนะ 

“หรือว#าจินจะโดนแกล"งมาจริง ๆ ฮึ พ#อ”  

“จินอยู#มหา’ลัยแล"วนะ จะโดนแกล"งแบบเด็ก ๆ เหมือนตอนน้ัน คงไม#มีแล"วละ” 

แม"จะพูดแบบน้ัน แต#สีหน"าและแววตาของพ#อก็ฉายความเป$นห#วงออกมาไม#น"อยเลย 

ทำไมอยู# ๆ ถึงได"เป$นเด็กเก็บตัวแบบน้ีนะ… 

เมื่อพ#อและแม#ไม#รู"จะเข"าหาลูกชายคนเล็กยังไง ความหวังจึงไปตกอยู#ท่ีคีตะ 

“คี ไปดูน"องหน#อยไป” 

  

ก%อก ๆ  
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เสียงเคาะประตูดังข้ึนสองคร้ัง ทำให"ผมต"องวางหนังสือการ!ตูนลงบนเตียงแล"ว
เดินไปเป,ดดูว#าใครมา คงไม#พ"นพี่คีหรือป(านิดหรอก เมื่อเป,ดประตูก็เจอกับพี่คีที่ยืนเก*ก 
เอามือเท"าเอวข"างหนึ่ง มืออีกข"างเท"าขอบประตูไว" ดวงตาเรียวหรี่ลงก#อนจะเอ#ยถาม
ออกไป 

“จะเก*กเพ่ือ”   

“หล#อไหมล#ะ” 

“หล#อ ตกลงมีอะไร” 

“แม#ให"มาถามว#าเป$นไร พ#อ แม# ป(านิดเป$นห#วง” ดวงตาคมจดจ"องมองผมด"วย
สายตาอ#อนโยนจนผมใจอ#อนไปเอง ถอนหายใจออกมาเบา ๆ ก#อนจะเล#าให"ฟ-งคร#าว ๆ 
ว#าวันน้ีไปเจอคนท่ีไม#ชอบหน"ามา ก็เลยรู"สึกหงุดหงิดนิดหนึง่ 

“โถ#เอ*ยตัวเล็ก ไม#เห็นต"องเก็บความรู"สึกแบบนั้นกลับมาบ"านเลย พี่ก็นึกว#า
ใครมาทำอะไรเรา” มือหนาลูบหัวผมไปมาเบา ๆ ก#อนจะคลี่ยิ้มให" 

“แล!วมันเป$นใคร ให!พ่ีไปจัดการไหม” 

ซ่ึงเป$นรอยย้ิมท่ีเยือกเย็นท่ีสุดเท#าท่ีผมเคยเห็นมาเลย แน#ละ พอเป$นเร่ืองผมทีไร 
พ่ีคีมักจะทำหน"าย้ิมแต#พูดจาโหด ๆ แบบน้ีประจำ มือเล็กรีบยกมือดันหน"าเขาออกไปไกล ๆ 
แล"วเอ#ยถามตัดบท 

“พรุ#งน้ีพ่ีคีไปส#งน"องได"ไหม เรียน 9 โมง” 

“ได"สิ ออกจากบ"านเร็วหน#อยนะ” 
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“โอเค... อ"อ พ่ีคี รอแป0บนะ”  

ผมนึกได"ว#าจะเอาอะไรบางอย#างให"พี่คี รีบเดินเข"าไปในห"อง เอื้อมมือไปเป,ด
ลิ้นชักข"างบนสุดของตู"เสื้อผ"า แล"วหยิบหนังสือเล#มหน่ึงออกมา ผมเดินกลับมาแล"วย่ืนให"
พ่ีค ี

“พ่ีคีเอาไปอ#านนะ จิตใจจะได"สงบ ๆ ฝ-นดีครับ” 

ป&ง 

จังหวะที่ป,ดประตูใส#หน"าเขา เสียงพี่คีก็ตะโกนแทรกขึ้นมาเสียงดังฟ-งชัดแล"ว
ยกมือทุบประตูป-ง ๆ 

“หนังสือพระเน่ียนะน"องรัก!!” 

แล"วก็มีเสียงแม#ดังแว#วข้ึนมา 

“เสียงดังนะเจ"าคี!” 

 

เช"าวันต#อมา พี่คีก็ขับรถมาส#งผมถึงหน"าคณะตามที่สัญญากันไว" ปกติแล"ว 

ผมจะข่ีมอเตอร!ไซค!มาเรียน แต#ช#วงน้ีผมต"องหอบเฟรมผ"าใบมาเรียนด"วย พ่ีคีกลัวผมจะ
แหกโค"งตายก#อนถึงคณะ เลยอาสาไปรับ-ส#งที่คณะแทบทุกวัน แต#ถ"าพี่คีไม#ว#าง ก็ต"อง
โหนรถเมล!กลับเอง 

“เลิกก่ีโมงอะ”  



 

 
21 

“เท่ียงม้ัง พ่ีคีเลิกก่ีโมง” 

“3 โมง แต#ตอนเท่ียงพ่ีแวะไปส#งทีบ่"านได"นะ”  

“ไม#เอาอะ น"องไปกินข"าวกับพ่ีคีแล"วรอกลับพร"อมกันก็ได"”  

“น"องใครน#ารักจัง หอมทีดิ๊”  

“อ#านหนังสือพระด"วยนะ” พ่ีคีทำท#าจะเข"ามาหอมผมจริง ๆ ผมเลยรีบหยิบเป(
แล"วลงจากรถทันที อาการคลั่งรักน"องน่ีมันน#ากลัวแท"… 

เมื่อเดินขึ้นตึกเรียนมา ก็เจอพายกำลังนั่งคุยกับกลุ#มเพื่อนอยู#หน"าห"องเรียน 
นั่นทำให"ผมแปลกใจเล็กน"อย เพราะปกติอาจารย!ที่สอนวิชานี้มักจะมาก#อนเวลาสอน
คร่ึงช่ัวโมงเสมอ เห็นเพ่ือน ๆ ยืนออกันหน"าห"องแบบน้ีก็รู"ทันทีว#าอาจารย!ยังไม#มา 

“จิน หวัดดีนะ” พอหย#อนตัวน่ังลงข"างพาย เพื่อนผู"หญิงคนหนึ่งก็ทักทายผม
ด"วยน้ำเสียงอ#อนหวาน ผมเงยหน"ามองแป0บหนึ่ง ก#อนจะพยักหน"าตอบกลับไปเงียบ ๆ 
นั่นทำให"เธอหน"าเจ่ือนไปเล็กน"อย 

ป'ก! 

“อุก…” 

ผมรีบหันขวับไปทางพายทันที เพราะมันศอกใส#ผมน#ะสิ! พายทำตาโตใส#ผม
ก#อนจะเพยิดหน"าไปทางเพ่ือนผู"หญิงคนเม่ือก้ีนิด ๆ 

อีกละ… 
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คือมันกำลังพยายามให"ผมกลายเป$นพวกมนุษยสัมพันธ!ดีเลิศประเสริฐศรี
อยู#น#ะสิ มันชอบล"อผม หาว#าผมเป$นคนหน"าตาย อะไร ๆ ก็พยักหน"าครับ ๆ พอข้ึน
มหาวิทยาลัยมา พายก็อยากให"ผมเข"าสังคมกับคนอื่นบ"าง เมื่อกี้ก็เลยสะกิดบอกให"ผม
ทักทายกลับไป 

ผมหันกลับไปมองเพื่อนผู"หญิงคนนั้น (ที่ชื่ออะไรผมก็ยังไม#รู") ก#อนจะคลี่ย้ิม
หวาน 

“หวัดดีนะ”  

“อะ... อื้อ” เธอยิ้มน"อยยิ้มใหญ#แล"วมานั่งข"างผมทันที แต#ก็ได"เท#านั้น เพราะ
ไม#ว#าเธอจะคุยอะไรกับผม ผมก็แค#พยักหน"าตอบเงียบ ๆ เหมือนเดิม จนพายต"อง 
เป$นฝ&ายชวนเธอคุย 

ผ#านไปประมาณ 15 นาที หัวหน"าห"องก็เดินมาบอกพวกเราว#าอาจารย! 
ยกเลิกคลาสกะทันหัน ทำให"เพื่อน ๆ แยกย"ายสลายตัวกันทันที บางคนก็แสดงท#าที
เสียใจท่ีอดเรียน แต#ส#วนมากก็วิ่งลงจากตึกทันที ซ่ึงผมก็เป$นหน่ึงในน้ัน 

“มึงกลับเลยปะจิน ถ"ากลับเลยเด๋ียวแวะไปส#ง” พายเอ#ยถามข้ึนหลังจากท่ีเรา
ลงจากตึกคณะมาแล"ว ตอนท่ีลงมาผมก็คิดว#าจะกลับเลยนะ แต#ก็อยากกินข"าวกับพ่ีคีด"วย 
เพราะตอนอยู#บ"าน เรากินข"าวไม#พร"อมกันเลยสักวัน อย#างบางวันผมกลับมาแล"ว แต#พ่ีคี
ยังไม#กลับ อะไรแบบน้ีอะ 

“ไม#อะ เดี๋ยวกูไปหาพ่ีคีท่ีตึก” 

“อุ*ย อยากเจอพ่ีคีอะ ช#วงน้ีไม#เจอกันแล"วนอนไม#หลับ” 
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“ฟ(องแม#มึงแน#” 

“ไปดีกว#า เจอกันนะเพ่ือนจ6า!” 

“เออ”  

เมื่อบอกลากันเสร็จสรรพ พายก็ขับรถออกไปทันที ส#วนผมก็หาซื้อโกโก"มา 

นั่งกินท่ีซุ"มข"างคณะ 

“คนเม่ือวานจะใช#พี่มังกรไหมนะ…” 

คำถามนี้วนเวียนอยู#ในหัวผมมาตั้งแต#เมื่อคืนแล"ว ถ"าลองคิดดี  ๆ นะ บ"าน 

พี่มังกรก็อยู #บริเวณใกล"เคียงกับผมด"วย แถมสถานที ่ที ่เจอเขาเมื ่อวานก็คือคาเฟ&  
หน"ามหาวิทยาลัยผม มันจะเป$นไปได"ไหมว#าเขาเองก็เรียนอยู#ที่นี่ แล"วถ"าเรียนอยู#ที่น่ี 
เขาจะเรียนคณะอะไร 

‘พ่ีอยากเข าคณะอะไรเหรอ’ 

‘พ่ีเล็งไว หลายท่ีนะ แต!ท่ีอยากเข าคือ...’ 

นึกสิจินตะ นึก ๆ 

‘ทำไมอะ’ 

‘เพราะพ่ีชอบ...’ 

“อ!าว จิน” 
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“!!!” 

กายบางสะดุ"งตกใจสุดขีด เม่ือใครบางคนเอ#ยเรียกพร"อมกับเอามือแตะท่ีไหล#ผม 
ใบหน"าหวานรีบหันกลับไปมองด"านหลังทันที ก็เจอกับผู"ชายคนหนึ่งในชุดนักศึกษา  

ที่ชายเสื้อออกมานอกกางเกง เรือนผมสีเทาหม#นรับกับใบหน"าคมเข"มนั่นได"เป$นอย#างดี 
เขาสวมแว#นตาทรงกลมและใส#ห#วงเงินท่ีป+กจมูก 

“พี่ไทท!?” ผมตกใจนิดหน#อยที่เขามาอยู#ที่นี่ เพราะเขาเป$นนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร! แถมตึกศิลปกรรมก็อยู#ลึกที่สุดในมหาวิทยาลัยด"วย นักศึกษาต#างคณะ 

จึงไม#ค#อยผ#านเข"ามาแถวนี้ เขาส#งยิ้มให"ผมก#อนจะนั่งลงข"าง ๆ พร"อมกับวางแก"วกาแฟ 

บนโต*ะ 

“พ่ีกำลังตามหาจินอยู#พอดีเลย” 

พี่ไทท!เป$นรุ#นพี่ที่เรียนอยู#โรงเรียนเดียวกับผมสมัยม.ปลาย แล"วก็ เป$นเพื่อน 

ห"องเดียวกับพ่ีมังกรด"วย 

พอได"ยินว#าเขากำลังตามหาผม ก็เกิดความสงสัยขึ ้นภายในใจว#าเขาจะ 

ตามหาผมไปทำไม 

“คือห"องพี่จะออกกองถ#ายหนังกันน#ะ แต#ทีมอาร!ตพี่มีคนไม#พอ พี่จำได"ว#าจิน
ถนัดทำพวกม็อกอัปประกอบฉาก เลยอยากจะให"ไปช#วยพี่จะได"ไหม” พี่ไทท!ว#าก#อนจะ
หยิบกระดาษ A4 ชุดหนึ่งออกมา มันคือใบ schedule ที่เอาไว"บอกว#าฉากนี้ถ#ายทำ 

ที่ไหน นักแสดงใส#เสื ้อผ"าอะไร และต"องใช"พร็อปอะไรประกอบฉาก เขาเป,ดให"ผม 

ดูคร#าว ๆ ว#าเรื่องน้ีใช"พร็อปก่ีอย#าง 

“แน#นอนว#ามีบัดเจ็ตให"ด"วยนะ จินมาช#วยพี่ได"ไหม” เขาทอดสายตามองผม
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ด"วยสายตาเป$นประกาย  

พี่ไทท( ถ าพี ่จะมองแบบนี้คราวหลังก็ฉุดตัวผมไปเลยก็ได นะ ไม!ต องถาม 

ให มากความหรอก… 

“ผมต"องไปช#วยพ่ีตอนไหนบ"าง” 

“ตอนนี้จินสะดวกไหม พี่กำลังทำฉากอยู#พอดีที ่หลังสตูดิโอคณะพี่นี่เอง”  
ผมพยักหน"ารับเนือย ๆ ไหน ๆ ก็โดนยกเลิกคลาสแล"ว อีกต้ัง 3 ช่ัวโมงกว#าจะได"กินข"าว
กลางวัน ผมเลยตัดสินใจไปช#วยพี่ไทท!ทำฉากก#อน กะว#าทำถึงแค#พักเที่ยงก็น#าจะพอ  
ไม#งั้นน#าจะยาวจนเลยเวลาท่ีพ่ีคีเลิกเรียนแน# ๆ 

3 นาทีต#อมาเราก็มาถึงคณะนิเทศศาสตร! คณะน้ีได"ชื่อว#าเป$นสวรรค!ของสาว ๆ 
หลาย ๆ คน เพราะมีแต#คนหน"าตาหล#อ ๆ มาเรียนที่นี่ทั้งนั้น ซึ่งผมว#ามันก็ไม#ได"จริง 
100% ขนาดน้ัน คณะผมยังมีคนหล#อกว#าคณะน้ีอยู#ถมไป 

ผมฝากเฟรมผ"าใบไว"ในรถพ่ีไทท!แล"วเดินตามเข"าไปด"านหลังคณะ หลังสตูดิโอ
ของคณะนิเทศนั้นเรียกได"ว#าโคตรอาร!ต ไม#ได"หมายถึงว#ามีภาพจิตรกรรมอะไรแขวนไว"
หรอกนะ แต#เป$นสีผมของรุ#นพ่ีท่ีอยู#ท่ีน่ีมากกว#า 

สีแดง สีเขียว สีชมพู สีน้ำเงิน… 

“คัลเลอร!ฟูลสุด ๆ” 

“สีผมใช#ไหม” พี่ไทท!ถามพลางหัวเราะ จนผมเพิ่งรู"ตัวว#าเผลอหลุดปากพูด
ออกมา เลยแสร"งทำเป$นมองไปทางอื่นกลบเกลื่อน จนกระทั่งเราเดินมาถึงมุมหน่ึง 

ของหลังสตูดิโอ มีรุ#นพี่อยู# 2-3 คน กำลังช#วยประกอบโต*ะขึ้นมาใหม# ที่พื้นมีถังสีกับ 
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แปรงทาสีอยู #ประปราย ส#วนตรงกำแพงมีไม"อัดแผ#นใหญ#วางพิงเอาไว" ข"างไม"อัดมี  

กองหนังสือพิมพ!ป7กใหญ#วางอยู# พวกพี่ที่กำลังประกอบโต*ะ เมื่อเห็นผมที่ดูแปลกแยก  

ไม#เหมือนนักศึกษาคณะนิเทศก็ทำหน"าแปลกใจกัน 

“พวกมึง น่ีน"องจิน รุ#นน"องท่ีกูเคยเล#าให"ฟ-งอะ” 

“อ6อ ท่ีบอกว#าทำม็อกอัปเก#งใช#ปะ” 

“เออ ฝ+มือน่ียกน้ิวให"” 

“นิ้วกลาง?” 

“นิ้วกลางกูยกให"มึง” 

“ไอ"ไทท!ใจร"ายว#ะ หวัดดีครับน"องจิน พ่ีช่ือเต" ส#วนคนท่ีน่ังประกอบโต*ะตรงนู"น
ช่ือฝุ&นกับบีม” พ่ีเต"แนะนำเพ่ือนอีก 2 คนให"รู"จัก ซ่ึงผมก็ยกมือไหว"เรียงคน 

“แล"ววันน้ีน"องว#างถึงก่ีโมงอะ พวกพ่ีจะได"ไม#รั้งตัวไว"นาน” 

“เท่ียงครับ” 

“แจ6ว เดี ๋ยวมานั่งทาสีกับพี่แล"วกันนะ” พูดจบพี่เต"ก็พาผมไปยังบริเวณท่ี 

ใช"สำหรับทาสี เขาเริ่มปูพื้นด"วยกระดาษหนังสือพิมพ!  และเอาไม"อัดที่ต"องใช"วางทับ 

ไว"ตรงกลาง 

เนื้อเรื่องหนังห"องพี่ไทท!ก็คือแนวแอ็กชัน เพราะมีฉากบู*กัน ประตู หน"าต#าง 
ต"องได"รับความเสียหายอยู#แล"ว เพ่ือป(องกันไม#ให"สถานท่ีเสียหาย เลยต"องเมคฉากข้ึนมาใหม#
เกือบ 50%  
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ผมหยิบแปรงทาสีเบอร! 3 ขึ้นมา จุ#มสีแล"วค#อย ๆ ปาดมันลงไปบนแผ#นไม" 
ขณะที่ทำก็เหลือบมองสำรวจบริเวณรอบ ๆ ไปพลาง จะบอกว#าเป$นคณะที่ครื้นเครง 
ก็คงไม#ผิดนัก เพราะตลอดเวลาที่นั่งทาสี เสียงโหวกเหวกของคนที่นี่ก็ดังมาไม#ขาดสาย 
ทั้งหน"าคณะและหลังคณะ ซ่ึงแตกต#างจากคณะผมโดยสิ้นเชิง 

ไม#ว#าจะเช"า กลางวัน เย็น แทบจะไม#ได"ยินเสียงคนพูดคุยดังขนาดน้ีมาก#อนเลย
สักคร้ัง 

ทาสไีปได"คร่ึงแผ#น พ่ีเต"ก็ขอตัวไปตามเพ่ือนเขาอีกคนก#อน ท่ีตรงน้ีจึงเหลือเพียง
ผมคนเดียว 

  

 “โห โคตรสวยเลยน"อง เก#งกว#าทีมอาร!ตพ่ีอีก”  

พี่เต"ที่เดินกลับมากับพี่ไทท!เอ#ยปากชม ทำเอาผมแอบอมยิ้มเล็กน"อย ก#อนจะ
ช#วยกันเก็บของท่ีไม#ได"ใช"ให"เข"าท่ีเป$นระเบียบ จะได"ไม#เกะกะคนอ่ืน 

“โอ*ย มาช"านะมึงอะ กูนึกว#าแว*นมอ’ไซค!แหกโค"งตายห#าไปละ” แต#แล"ว 
เสียงพูดคุยของพวกรุ#นพี่ก็ดังขึ้นคล"ายกับเสียงโวยวาย ตามมาด"วยเสียงติดจะรำคาญ
ของใครบางคน 

“เออ กูก็มาแล!วไง บ นเห้ียไรนักหนา” 

กึก 

มือขาวชะงักกึกทันทีเมื ่อได"ยินน้ำเสียงของรุ #นพี่คนหนึ่ง มันช#างคุ "นหูจน 
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ผมเผลอนึกไปว#าเขาคือคนที่ผมไม#อยากเจอมากที ่สุดในชีวิต พยายามไม#ไปสนใจ  

บทสนทนาของพวกเขาแล"วรีบเก็บของให"มันเสร็จ ๆ จะได"รีบออกไปกินข"าวกับพ่ีคี 

“น"องครับ เรียนสาขาน้ีเหรอ ตรงน้ีเป$นงานของภาพยนตร!นะ” 

แต#ทว#า เสียงเข"มที่แฝงไปด"วยความอ#อนโยนของรุ#นพี่คนเมื่อครู#ก็ดังขึ้นจาก
ข"างหลัง 

ตึกตัก 

มันช#างคุ"นหูจนหัวใจส#งเสียงเอะอะแปลก ๆ 

“ไอ"มังกร นั่นรุ#นน"องไอ"ไทท! มันพาน"องมาช#วยทำฉากจะได"เสร็จทันวันถ#าย 
แล"วมึงอะทำไมเพ่ิงมา”  

“แดกข"าวเช"ามา” 

“ไม#แดกข"าวเท่ียงต#อเลยล#ะ” 

“เสือก! โห น"องฝ+มือดีว#ะ เรียนสาขาไหนเนี่ย” พ่ี ‘มังกร’ เขยิบตัวเข"ามา 

ยืนถัดจากผมไปเล็กน"อย เอ#ยชมไม#หยุดปากพร"อมกับชี้ให"เพื่อนของเขาดูฝ+มือของผม 
นั่นทำให"ผมเหลือบไปเห็น 

รอยสักรูปมังกรท่ีพันอยู#รอบแขนของเขา 

และกล่ินกาย... ที่หอมหวานจนน#าปวดหัว 

ไม!ใช!หรอก ๆ มันต องไม!ใช!เขาสิ คนช่ือมังกรมีเป$นล านคน 
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“จิตรกรรมครับ” เปล#งเสียงหวานเอ#ยตอบกลับไป เพียงแค#นั้นเขาก็เงียบเสียงลง 
นั่นทำให"ผมหันหน"าไปเผชิญกับเขาตรง ๆ  

ชายหนุ#มรูปร#างสูงใหญ# แต#งกายชุดนักศึกษาที่ไม#เรียบร"อย ไม#ได"ผูกเนกไท 
ไม#ได"เอาชายเสื ้อเข"าในกางเกงยีนส!สีดำ ด"านในเสื ้อนักศึกษาแขนสั้นมีเสื ้อยืดสีดำ 

สวมอยู#ก#อน เรือนผมสีดำสนิทตัดเป,ดข"าง ด"านหน"าไว"ยาวปรกหน"าผาก ดวงตาคมกริบ
ที่ดูมีเสน#ห!กับริมฝ+ปากสีชาที่ใส#ห#วงเงินเอาไว"ข"างล#าง ตามใบหน"ามีแต#แผลฟกช้ำ และ
ป,ดท"ายด"วยรอยสักรูปมังกรตรงแขนท่ีดูน#าเกรงขามเหมือนกับตัวเขา 

ยังเหมือนเดิมทุกอย#างแม"กระท่ังแผลตามใบหน"า 

ดวงตาหวานที่เร่ิมร"อนผ#าวช"อนข้ึนมองสบกับดวงตาคมท่ีฉายแววตกใจ 

“...จิน” 

เขาเอ้ือนเอ#ยเรียกช่ือผมเสียงแผ#ว น้ำเสียงอ#อนโยนน่ันแฝงไปด"วยความโหยหา
อย#างเห็นได"ชัด ไม#ว#าจะมองไปท่ีส#วนไหน ภาพในวันวานก็ย"อนกลับมาหาผมแทบทุกอย#าง 

ไม#ว#าจะเป$นมือหยาบ ๆ ของเขาท่ีชอบลูบหัวผม 

ริมฝ+ปากอุ#น ๆ ท่ีชอบเรียกหาผมท้ังว่ีท้ังวัน 

ดวงตาคมท่ีชอบส#งสายตาเจ"าเล#ห!มาให" 

ทุกสิ่งทุกอย#างมันทำให"ผมรู"สึกอึดอัดจนอยากจะหายไปจากตรงน้ีเลย 

เขาขยับมือขึ้นมาหมายจะจับมือผม แต#ก็ต"องชะงักไปเมื่อผมก"าวถอยหลังไป
หน่ึงก"าว 
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“อะไร มึงรู"จักน"องเขาเหรอวะ” พ่ีเต"หันไปถามพ่ีมังกรด"วยสีหน"าสงสัย อันท่ีจริง
คือทุกคนท่ีอยู#ในบริเวณใกล"เคียงกับท่ีผมยืนอยู#น่ันแหละท่ีสงสัย พอเป$นแบบน้ัน ร#างสูง
ถึงได"ลดมือลง 

“ไม ได!รู!จักกันครับ” ทว#า เป$นผมเองท่ีเป$นฝ&ายเอ#ยตอบคำถามของพ่ีเต" 

ว#าเราไม#ได"รู"จักกัน 

‘พ่ีอยากเข าคณะอะไรเหรอ’ 

‘พ่ีเล็งไว หลายท่ีนะ แต!ท่ีอยากเข าคือนิเทศ’ 

เรื่องแค#น้ีทำไมนึกไม#ออกนะ ว#าพ่ีมังกรชอบถ#ายรูปท่ีสุด… 

ถ"านึกออกเร็วกว#านี้สัก 1 ชั่วโมง บางที... เราอาจจะไม#ได"มายืนสบตากัน 

อยู#ตรงน้ีก็ได" 
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EPISODE 3 

ตะกอนความรู!สึก 
 

[ฮะ!? มึงเจอพ่ีมังกรจริงเหรอ] 

“อือ” 

[แล"วมึงทำไง] 

“ก็เดินหนีออกมา ตอนน้ีอยู#คณะพ่ีคี” 

[มึงจะหนีออกมาทำไมเพ่ือนนน] 

เสียงตะโกนโวยวายของพายทำเอาผมต"องยกโทรศัพท!ออกห#างเพื่อรักษา
สุขภาพหูตัวเองเอาไว" 

หลังจากที่เดินออกจากคณะนิเทศ โดยอ"างว#าจะไปกินข"าวกับเพื่อน แล"วโบก
รถรางของมหาวิทยาลัย นั่งมาลงที่หน"าคณะครุศาสตร! ผมก็โทรไปเล#าให"พายฟ-งเรื่องที่
เจอกับพ่ีมังกรตัวจริงเสียงจริง มันก็โวยวายยกใหญ#ตามท่ีเห็น 

“แต#กูเลิกกับเขาแล"วนะ” 

[ได"เจอกันท้ังทีเน่ียนะ] 

“มันผ#านมานานแล"ว มึงจะให"กูรื้อฟ89นความทรงจำทำไมอีก” ผมถอนหายใจ
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อย#างเหน่ือยใจกับความพยายามจะเช่ือมความสัมพันธ!ของเพ่ือนตัวแสบ แต#จะไปว#ามัน
ก็คงไม#ได" แม#นี่ก็คงอยากให"พี่มังกรกับผมปรับความเข"าใจต#าง  ๆ นานา ตามประสา 

คนเคยรู"จักกัน  

[โถ#จิน แทนท่ีจะคุยกัน มันผ#านมานานแล"วก็จริง แต#พี่มังกรคงจะเปลี่ยนไปแล"ว
แหละ หรือมึงอาจจะเข"าใจนิสัยพ่ีเขาผิดไปก็ได"] 

“เฮ"ย ไอ"พาย มึงเพ่ือนกูจริงปะวะ” 

โอเค ผมขอถอนคำพูด ไอ"พาย ไอ"เพ่ือนทรยศ! 

“ตัวเล็ก!” 

จังหวะที่กำลังต#อล"อต#อเถียงกันไม#เลิก เสียงทุ"มของพี่คีก็ดังขึ ้นเหนือหัว  
เมื่อเงยหน"าขึ้นไปมองบนตึกเรียนของคณะครุศาสตร!ก็เจอกับพี่คีที่กำลังโบกไม"โบกมือ
ให"ผมอยู# ใบหน"าย้ิมแย"มของเขามันเวอร!วังจนเพ่ือน ๆ พ่ีคีโวยวายเสียงดัง 

“ไอ"เห้ียคีโคตรติดน"องเลยว#ะ” 

“เกิดเป$นน"องไอ"คีตะลำบากไหมน"อง!” 

และตามมาด"วยเสียงหัวเราะเริงร#าของเพ่ือน ๆ เขา ผมส#งย้ิมกลับไปและไม#ได"
ตอบคำถามของเพ่ือนเขา ก#อนจะกลับมาบอกลาปลายสาย 

“พ่ีคีมาแล"ว กูไปนะ” 

[อะ เด๋ียวไอ"จิ-] 
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ผมไม#ทนฟ-งมันพูดอะไรต#อ ชิงกดวางสายไปแล"วเก็บโทรศัพท!เข"ากระเป'ากางเกง 
ปลายสายตาตวัดไปเห็นพ่ีคีท่ีกำลังเดินลงจากตึกคณะพร"อมกับกลุ#มเพ่ือนเขา เลยยกมือ
โบกไม"โบกมือให"เล็กน"อย 

“พ่ีค”ี เขาโบกมือลาเพ่ือนแล"วว่ิงมาทางผมก#อนจะบอกว#าไม#มีเรียนช#วงบ#ายแล"ว 
ก็เลยตัดสินใจไปหาอะไรกินท่ีบ"านแทน ถือเป$นการประหยัดเงินไปในตัวด"วย 

บ"านของเราในวันน้ี เหลือเพียงแค#ป(านิดท่ีกำลังทำกับข"าวให"เราสองคนเท#าน้ัน 
ส#วนพ#อกับแม#ออกไปทำงาน กว#าจะกลับก็มืดค่ำ 

พ#อของผมเป,ดบริษัทออกแบบภายใน ส#วนแม#ทำงานบริษัท แม"เวลาเลิกงาน
จะไม#ค#อยตรงกัน แต#ก็พยายามรอกินข"าวพร"อมหน"าพร"อมตากันเสมอ 

“ตัวเล็ก ช#วงน้ียังต"องเอาเฟรมไปทำงานอยู#หรือเปล#า” 

“เอาไปบางวัน” 

“ช#วงน้ีพ่ีไปรับไปส#งไม#ได" ต"องทำโปรเจกต!เลยว#าจะไปนอนท่ีคอนโดประมาณ
อาทิตย!กว#า ๆ อะ ถ"าวันไหนตัวเล็กเอาเฟรมไป นั่งรถเมล!ไปนะ อย#าขี่มอเตอร!ไซค!” 
ระหว#างที่กินข"าว พี่คีก็เป,ดประเด็นสนทนาด"วยการที่บอกว#าจะไม#อยู#บ"านหลายวัน  

นั่นทำให"ผมรู"สึกห#อเหี่ยวใจเป$นอย#างมาก นี่เพิ่งจะเป$นวันแรกในรอบหลายอาทิตย!ท่ี  

ได"กินข"าวกับพ่ีคี ซ่ึงปกติเขาก็มักจะกลับดึกเสมอ เจอกันแค#ตอนไปรับไปส#งก็เท#าน้ันเอง 

“ไม#อยู#อีกแล"วเหรอ”  

“โอ6 ๆ คอนโดก็ใกล" ๆ น่ีเอง” คอนโดท่ีเขาพูดถึงคือห"องท่ีพ#อเคยซ้ือเอาไว"ให"
พ่ีคีตอนเข"าป+ 1 เพราะเป$นย#านมหาวิทยาลัย ราคาก็เลยย#อมเยาไม#ได"แพงเหมือนข"างนอก 
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พ#อเลยยอมซื้อให" แต#พอพี่คีขึ ้นป+ 2 ห"องนั้นก็โดนทิ้งร"าง จะไปนอนก็แค#ตอนที่พี่คี 

ไปกินเหล"ากับเพ่ือน ๆ แล"วขับรถกลับบ"านไม#ไหวก็เท#าน้ัน  

“แล"วพ่ีบอกพ#อกับแม#ยัง”  

“บอกแล"ว แม#เซย!เยส”  

“แล"วพ#อล#ะ” 

“พ#อโอเค” 

พอได"ยินว#าพ#อกับแม#โอเค ผมก็ไปเถียงอะไรกลับไม#ได" ก็เลยพยักหน"ารับ  

อย#างเซ็ง ๆ  

 

จังหวะที่กำลังจะลุกเอาจานไปเก็บ รถสีขาวคันหนึ่งก็ขับเข"ามาเทียบจอดท่ี
หน"าบ"าน น่ันทำให"ผมถอนหายใจออกมาอย#างเหน่ือยหน#าย 

จะมีใครกล"ามาจอดหน"าบ"านคนอ่ืนแบบน้ีบ"างนอกจากคนท่ีรู"จักกับบ"านผม 

“แม#น่ีก็ขี้เมาท!” เพ่ือนสาวตัวแสบลงจากรถ เดินเข"าบ"านผมมาด"วยท#าทางด๊ีด*า
เพราะเห็นว#าพ่ีคีก็อยู#บ"าน พายยกมือไหว"สวยงามให"ป(านิดและพ่ีคีก#อนจะส#งยิ้มหวานให" 

“ป(านิดคะ พายซ้ือขนมมาฝากค#ะ ของพ่ีคีก็มีนะ” 

“ขอบใจจ"ะหนูพาย” 
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“ทำไมพ่ีไม#เจอพายท่ีคณะเลย เราไปเรียนจริงปะเน่ีย” 

“อุ*ย พายก็อยากเจอพ่ีคีเหมือนกันค#ะ” 

เหมือนจะคุยกันยังไงก็คุยไม#จบ สำหรับคนท่ีไม#ได"เจอหน"ากันสักพักอย#างพาย
และพี่คี ผมเลยจำใจเดินไปนั่งในห"องนั่งเล#น ไม#ถึง 5 วินาที พายก็วิ่งตามเข"ามาในห"อง
แล"วนั่งลงข"าง ๆ 

“มึงมาทำไม” 

“เอ"า ก็ยังคุยกันไม#จบ มึงตัดสายไปอะ” 

“ลงทุนเกินไปไหมมึง พรุ#งนี้ก็เจอกันที่ห"องเรียนอีก” มือเรียวเอื้อมไปคว"า
รีโมตมากดเป,ดโทรทัศน! ดูยูทูบไปเรื่อย ๆ ในขณะท่ีหูก็ต"องทำหน"าท่ีฟ-งเพ่ือนไปด"วย 

เฮ"อ เกิดเป$นเพ่ือนพายทำไมมันเหน่ือยจัง 

“แล"วมึงไปเจอพ่ีเขาได"ไง” 

“มึงจำพ่ีไทท!ได"ไหม” 

“จำได" ท่ีเป$นประธานนักเรียน น#ารัก ๆ” 

“เขามาหากูที่คณะ มาขอให"ช#วยทำม็อกอัปถ#ายหนัง แล"วก็ไปเจอพี่มังกร 

ที่คณะเขาน่ันแหละ” 

‘...จิน’ 
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แม"จะผ#านมาหลายชั่วโมง แต#มันชัดเจนมากราวกับว#าเรื่องทั้งหมดมันเกดิข้ึน
เมื่อครู#น้ี ผมยังจำสีหน"าของเขาตอนท่ีผมเดินออกจากคณะนิเทศศาสตร!ได"อยู#เลย 

สีหน"าท่ีเขามองผม ท้ังเศร"าและโหยหา 

“เจริญเถอะพ#อคุณ ตึง ๆ ใส#กันแบบนี้แล"วจะทำยังไงต#ออะ ไปทำม็อกอัป 

ก็ต"องเจอพ่ีเขาไม#ใช#เหรอ” 

คำถามของพายทำให"ผมนิ่งไป เพราะมันก็จริง ไปทำม็อกอัป ยังไงก็ต"องเจอ 

พ่ีมังกรล"านเปอร!เซ็นต! เว"นเสียแต#ว#าเขาจะอยู#แผนกอ่ืนหรือมีหน"าท่ีอื่นในกองถ#าย 

“แต#... ยังไงก็คงยังไม#เจอเร็ว ๆ นี้หรอก พี่ไทท!ยังไม#ได"นัดวันเลย แถมพรุ#งน้ี
เราก็มีเรียนท้ังวันอีก” 

“โถ#พ#อตัวน"อย เอาใจช#วยนะ” 

ยังไงก็ไม#เจอแน# ๆ ผมรับประกัน 

 

วันต อมา 

“อ"าว น"องจิน มาน่ังกับพวกพ่ีไหม มีท่ีว#างนะ” 

“…” 

“ขอบคุณค#ะพ่ี ๆ” 
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เกิดมา 18 ป+ ไม#เคยเจอสถานการณ!ที่ตัวเองรู"สึกกระอักกระอ#วนหรือเลิ่กล่ัก
ได"มากเท#าน้ีมาก#อนเลย ไม#เคยเลยสักคร้ัง 

เพราะวันนี้เลิกคาบเช"าช"ามาก กว#าจะเลิกก็กินเวลาพักเที่ยงไปหลายนาที  
ผมและพายเลยตัดสินใจมากินข"าวที่โรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยแทน จากที่ปกติ
จะไปหาร"านกินข"างนอก และด"วยความที่เป$นช#วงพักกลางวัน เป$นธรรมดาที่โรงอาหาร
จะแออัดไปด"วยนักศึกษา คณาจารย! และบุคลากรจากหลาย ๆ คณะ ทำให"ไม#มีโต*ะน่ัง
กินข"าว 

จังหวะที่กำลังยืนถกเถียงกันว#าไปหาที่นั่งกินข"างนอกไหม เพราะซื้อข"าวมา
เรียบร"อยแล"ว เสียงเรียกของพ่ีไทท!ก็ดังข้ึนท่ีโต*ะใหญ#โต*ะหน่ึง น่ันเปรียบเสมือนเสียงสวรรค!
เลยด"วยซ้ำ 

แต#ขณะที่ก"าวขาเดินไปที่โต*ะพร"อมกับกวาดสายตามองที่นั่งข"าง ๆ และที่น่ัง
ฝ-;งตรงข"ามของพ่ีไทท! 

“…” 

เสียงสวรรค!ของพ่ีไทท! ผมคิดว#ามันคงเป$นเสียงสวรรค!ลงโทษ 

เพราะฝ-;งตรงข"ามที่ที ่ผมนั่งลงนั้น มีพี ่มังกรที่กำลังก"มหน"าก"มตากินข"าว  

ไม#สนใจใครอยู# 

“ไอ"เห้ียมังกร รีบกินไปไหนวะ” 

“เสือก” 
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“วัน ๆ พูดเป$นอยู#คำเดียวหรือไงมึง ไอ"พฤกษา มึงจัดการเพ่ือนมึงด"วย!” 

“อย#าว#าลูกพ่ีกูนะไอ"เต"” 

บรรยากาศและบทสนทนาท่ีผมไม#คุ"นเคย ทำให"ม้ืออาหารท่ีแสนจะไม#มีความสุข
ผ#านไปอย#างเชื่องช"า พายเองก็ดูจะเข"ากันได"ดีกับพวกพี่ไทท! ซึ่งก็เป$นเรื่องปกติของ  

คนคุยเก#งแบบพาย ไปที่ไหนก็มีแต#คนอยากเข"าหา อยากคุยด"วยทั้งนั้น ส#วนผมที่ยัง 
กินข"าวไม#หมดก็ก"มหน"ากินต#อไป 

และดูเหมือนมันจะผ#านไปได"ด"วยดี 

ตุบ ตุบ 

จนกระท่ังขาของใครบางคนขยับมาชนเข#าของผมหลายคร้ัง ทำให"ดวงตาหวาน
ละสายตาจากจานข"าวข้ึนมามองรอบ ๆ อย#างงุนงง 

“...” 

ก็เจอกับพี่มังกรที่กำลังทำเป$นยกโทรศัพท!ขึ้นมากดเล#น แต#ดวงตาคมของเขา
จดจ"องมาท่ีผมชัด ๆ 

ตุบ ตุบ 

พอพยายามโยกขาหลบ เขาก็ยังคงขยับมาชน ด"วยความที่ขาพี่มังกรยาวกว#า
ชาวบ"าน จะหลบยังไงก็หลบไม#พ"นจนผมเผลอขมวดค้ิว 
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Honey Pie 

: ไอ"จิน เป$นไร 

หญิงสาวข"าง ๆ ส#งข"อความมาหาทั้ง ๆ ที่นั่งข"างกัน นั่นทำให"ผมรู"ตัวว#ากำลัง
หงุดหงิด เลยรีบพิมพ!ตอบกลับไป 

: พ่ีมังกรเตะขากู 

: ต*าย ถ#านไฟเก#า 

: ตลกตาย 

: มึงลุกไปซ้ือน้ำไป พ่ีเขายังกินข"าวไม#หมดเลย ไม#ลุกตามหรอก 

: เอาง้ันก็ได" 

เมื่อตกลงกันเสร็จสรรพก็ตัดสินใจเอาจานที่ข"าวยังเหลือบานไปเก็บที่จุดคืน
ภาชนะ ก#อนจะเดินไปซื้อร"านน้ำที่อยู#ไกลสุดลูกหูลูกตาของโรงอาหาร ภาวนาในใจ  

สุดแรงเลยว#าขอละ อย#าให"เขาเดินตามผมมาเลย 

“น้ำเปล#าขวดนึงครับ” 

“7 บาทจ"ะ” 

“ขอบคุณครับ” 

แต#เหมือนการภาวนาของผมคงจะวนเวียนอยู#แค#แถวน้ี 
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ฟ')บ 

เพราะจังหวะที่กำลังจะเป,ดขวดน้ำเปล#า ขวดน้ำที่ถูกเป,ดฝาแล"วก็ยื่นมา
ตรงหน"าผม กลิ่นน้ำหอมแนวสปอร!ตจากตัวเขาทำให"ผมหันหน"าไปมองโดยอัตโนมัติ  
ก็เจอกับเจ"าของรอยสักรูปมังกรกำลังย่ืนขวดน้ำมาให"ด"วยสีหน"าเรียบน่ิงไม#สมกับเป$นเขา 

แน#นอนว#าผมไม#ได"รับขวดน้ำมาจากเขา พ่ีมังกรเลยป,ดฝาแล"วลดมือลง 

เรายืนจ"องหน"ากันอยู#นานสองนาน เหมือนกับวันน้ัน 

วันท่ีผมบอกเลิกเขาท่ีโรงอาหาร 

“จิน” 

และแล"ว ประโยคแรกก็เอ#ยออกมาโดยท่ีเริ่มจากช่ือของผม 

“…” 

“ยังโกรธพ่ีอยู#เหรอ” 

“…” 

มันไม#ใช#ประโยคคำถามที่ใส#อารมณ!รุนแรงแบบที่เขาชอบทำเป$นประจำ  
แต#เป$นประโยคคำถามท่ีเต็มไปด"วยความรู"สึกอะไรบางอย#างท่ีผมเองก็ไม#อยากรับรู" 

“ง้ันพ่ีเปลี่ยนคำถาม” 

“…” 
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“มีแฟนยัง” 

“…ยัง” ใครก็ได"เอาอะไรมาฟาดให"ผมสลบไปที คำถามอื่นไม#ตอบ แต#พอ 

โดนถามเรื่องแฟนดันเผลอตอบกลับไปซะได" เขาหลุดยิ้มออกมาแบบที่ผมไม#ค#อยจะ  

ได"เห็นนัก ทำเหมือนกับว#าเราย"อนไปอยู#ในบรรยากาศของวันวานอะไรแบบน้ัน 

ซ่ึงมันโคตรอันตราย... 

“ไอ"จิน กลับคณะกัน!” แต#แล"ว พายท่ีเดินออกจากโรงอาหารก็ตะโกนเรียกผม
จากไกล ๆ นั่นทำให"ร#างกายรีบขยับเท"าก"าวเดินออกจากตรงน้ันอย#างรีบร"อน  

หมับ 

มือหนาของเขากลับคว"าข"อมือผมเอาไว"เบา ๆ ก#อนจะเอ#ยประโยคหน่ึง 
ซ่ึงทำให"หัวใจดวงน"อยเต"นผิดจังหวะ 

“พ่ีเลิกบุหร่ีแล"วนะ” 

“ปล#อย…” 

“แล!วก็... พ่ีคิดถึงจิน” 

จากที่จับข"อมือ ก็ค#อย ๆ เลื่อนระดับลงมาเป$นกอบกุมฝ&ามือเล็กเอาไว"แน#น 
สายตาที่เต็มไปด"วยความรู"สึกโหยหามันแสดงออกอย#างชัดเจนจนป,ดไม#มิด กลายเป$นว#า
อยู# ๆ ผมก็รู"สึกไม#ดีมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ไม#ได"เป$นเพราะเราวนมาเจอกันอีกคร้ัง  
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แต#เป$นเพราะผมไปบอกเลิกเขา ตอนน้ีผมเลยรู"สึกแย#ต#างหาก 

มันแย#ตรงท่ีความรู"สึกในวันวาน มันกำลังจะเกิดข้ึนอีกคร้ัง 

ตอนนี้ผมเริ่มสับสนกับตัวเองแล"วว#าผมรู"สึกยังไงกับพี่มังกร โกรธ เกลียด 
เสียใจ หรือเฉย ๆ ผมไม#รู"เลย มันตีกันม่ัวไปหมด… 

“พ่ีมาพูดอะไรเอาป&านน้ี...” 

“ก็เพราะพี่รู "ว#าวันนั้นจินไม#ได"ตั้งใจจะบอกเลิกพ่ี” มือที่เขาจับเริ่มบีบแน#น 

ขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกับเขาไม#รู"ตัวว#าเผลอใส#แรงกับผม พอพยายามจะขืนมือออก เขาก็
ออกแรงมากข้ึนอีกจนผมเองก็เริ่มมีน้ำโห 

“พ่ีมังกร พ่ีอย#าทำเป$นรู"ดีไปมากกว#าผมจะได"ไหม” 

“หรือมันไม#จริง? เพราะเพ่ือนนิสัยไม#ดีของจินไม#ใช#หรือไงท่ีเสี้ยมจิน มาพูดจา 

ว#าพ่ี ใส#ไฟว#าพ่ีเป$นอย#างน้ันอย#างน้ีจนจินต"องมาขอเลิกกับพ่ี!” 

“พ่ีมังกร!!” 

“จินอย#ามาข้ึนเสียงใส#พี่นะ!” 

ยิ่งพูดกันก็ยิ่งยืดเยื้อไปกันใหญ#จนเรื่องราวมันปานปลายใหญ#โต  และผมก็
โกรธเขามากเกินกว#าท่ีจะพูดจาดี ๆ กับเขาแล"ว! 

“เพราะพ่ีนิสัยแบบน้ีไง เราถึงได!เลิกกัน!!!” 

“…” 
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ผมเผลอหลุดปากพูดในส่ิงท่ีตัวเองไม#ได"ต"องการจะพูดออกไป พ่ีมังกรชะงักไป
ทันที ผมเองก็เช#นกัน 

อยากจะเอามือตีปากตัวเองแรง ๆ เหลือเกินท่ีพูดออกไปแบบน้ัน 

จริง ๆ แล"วที่พี่มังกรพูดมันก็มีส#วนถูกอยู#นิดหน#อย ผมบอกเลิกเขาเพราะ
เพ่ือนจริง ๆ ไม#ใช#ในทางท่ีไม#ดีอย#างการเสี้ยมกันหรอก แต#เพราะช#วงน้ันเราทะเลาะกัน
ถ่ีมาก เอะอะก็ทะเลาะ คุยกันดี ๆ ได"ไม#ถึงสิบนาที ไม#ผมก็พี่มังกรก็หาเรื่องไม#ดีพูดใส#กัน 
พายท่ีเป$นห#วงผมตามประสาเพ่ือนเลยให"คำแนะนำกับผม 

‘ถึงพี่มังกรจะชอบต!อยตี แต!เวลาเขาอยู!กับมึง เขาเป$นคนดี อันนี้กูยอมรับ...
แต!กูเป$นห!วงมึงนะจิน’ 

‘ถ ามึงไม!มีความสุข เลิกเถอะ’ 

แน#นอนว#าตอนน้ันไอ"ความคิดท่ีจะเลิกกันมันไม#มีอยู#ในหัวเลย แต#วันจบการศึกษา 
เรามีปากเสียงกันเล็กน"อย ประโยคบอกเลิกของผมก็เลยหลุดออกมา 

อาจจะเป$นเพราะตอนน้ันอายุแค# 16 ป+ อยู#แค#ช้ันม.ปลาย ก็เลยไม#มีวุฒิภาวะ
หรือทัศนคติอะไรมากพอถึงได"ตัดสินใจแบบน้ัน 

“อะ... ไอ"จิน... ไปเหอะ...” พายที่เห็นเหตุการณ!อยู#ห#าง ๆ เห็นท#าทีว#าจะไม#ดี
เลยว่ิงมาจับมือผมเอาไว"แล"วพาออกไปจากโรงอาหารอย#างลุกล้ีลุกลน  

ไม#มีการยื้ออะไรใด ๆ จากคนข"างกาย มีเพียงมือของเราเท#านั้นที่แยกออก
จากกัน 
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เมื่อหันหลังกลับไปดูโดยไม#ได"ตั้งใจ ก็เห็นว#าร#างสูงลงไปนั่งยอง  ๆ กับพ้ืน 

แล"วยกมือข"างหนึ่งขึ้นมากุมศีรษะเอาไว" ดวงตาเรียวรีบเสมองไปทางอื่นทันทีที่เห็น 

แผ#นหลังกว"างน่ันขยับไปมาเบา ๆ 

ระหว#างทางที่นั่งรถกลับคณะ ผมก็เปลี่ยนใจให"พายขับไปส#งที่ป(ายรถเมล!  
หน"ามหาวิทยาลัยกะทันหัน และน่ีจะเป$นคร้ังแรกในรอบหลายป+ท่ีผมโดดเรียน 

แม#งเป$นสถานการณ!ท่ีโคตรอึดอัดเลย  

แย#อะ... 
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EPISODE 4 

ท่ีบอกว าคิดถึง มันคือเร่ืองจริง 
 

หลังจากวันนั้น ผมก็ไม#ได"ไปช#วยทีมอาร!ตของพี่ไทท!อีกเลย จนกระทั่งวันน้ี 

พ่ีเขาโทรมาบอกให"ผมไปช#วย ท้ัง ๆ ท่ีผมไม#ได"อยากจะกลับไปท่ีน่ันเลยสกันิด แต#เพราะ
รับปากพ่ีไทท!เอาไว"แล"วว#าจะช#วยทำให"เสร็จ ก็เลยตอบไปว#า ครับ 

ความรู"สึกแรกเม่ือได"น่ังทำงานในส#วนของตัวเองคือ อึดอัด 

สมองไม#แล#น มือไม"ไม#ขยับไปด่ังใจหวัง ท้ัง ๆ ท่ีปกติแล"ว ต#อให"สภาพร#างกาย
ไม#พร"อมยังไง ผมก็ยังสามารถทำงานได"สบาย ๆ แต#ว#า... 

“จิน เหม#ออะไร” 

กึก 

เสียงต่ำของพี่มังกรดังขึ้นเหนือหัว เรียกให"ผมหลุดออกจากภวังค!ความคิด  
พอเงยหน"าขึ ้นมองอย#างตกใจก็เจอกับร#างสูงที ่ใส#เสื้ อยืดสีดำกับกางเกงยีนส!สีซีด  
ยืนเพยิดหน"ามายังผม 

“พ่ีถ#ายหนังบู*นะ ไม#ใช#หนังฆาตกรรม สีแดงย"อยลงหมดแล"วน่ันน#ะ” 

เมื่อก"มลงดูตามท่ีเขาบอกก็เป$นอย#างท่ีเขาว#าจริง ๆ สีแดงจากปลายแปรงทาสี
หยดเบ"อเร#อหยดลงบนแผ#นไดคัตเป$นวงกว"าง มือบางรีบคว"าผ"าข"าง ๆ มาซับหยดสีออก
ทันที ยังดีท่ีมันไม#ได"ไปโดนส#วนสำคัญอะไรเท#าไหร# ใช"สีดำกลบสีแดงก็น#าจะโอเค  
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และคงจะมีแค#ผมท่ีรู"สึกอึดอัดอยู#คนเดียว เพราะต้ังแต#ท่ีมาน่ังทาสีลงบนไดคัต
แผ#นนี้ เจ"าของรอยสักรูปมังกรก็มาป(วนเป+9ยนรอบตัวผมตลอดโดยท่ีไม#รู"จักเหน็ดเหน่ือย 
บางทีก็มาก#อกวนโดยใช"คำถามไร"สาระ 

‘ทำไมถึงลงสีน้ี’ 

‘สีน้ีไม!เห็นสวยเลย’ 

‘พ่ีชอบสีดำ’ 

‘พ่ีว!าสีน้ีสวยกว!า’ 

‘เฮ ยไอ ไทท( แก วท่ีน องจินทำเป$นม็อกฯ ไม!เห็นสวยเลยว!ะ’ 

และอีกหลาย ๆ ประโยคท่ีผมข้ีเกียจจำมาใส#หัว เขาเหมือนเด็กซน ๆ มากกว#า
รุ#นพ่ีป+ 3 ซะอีก ไม#อยากจะเช่ือเลยว#าเขาคือคนคนเดียวกับคนท่ีชอบต#อยตีกับชาวบ"านเขา
ไปท่ัวน#ะ  

“ไอ"มังกร ไอ"พฤกษาเรียก” พี่ไทท!ก็ยังคงเป$นพ#อพระของผมเหมือนเดิม  
เขาเดินมาช#วยผมให"หลุดออกจากสถานการณ!เลวร"าย โดยการเดินเข"ามาบอกว#าเพื่อนเรียก 
นั่นทำให"ร#างสูงลุกออกไปอย#างรีบร"อน พอผมมองตามไปก็เห็นว#าเพ่ือนท่ีเขาเดินไปหาน้ัน 
เป$นคนท่ีผมเคยเห็นเม่ือนานมาแล"ว 

ผู"ชายคนแรกย"อมผมสีน้ำเงินเข"ม เจาะค้ิวข"างขวา สูงประมาณพ่ีมังกร หน"าตา
ดูง#วงซึมอยู#ตลอดเวลา 

คนท่ีสองตัวเล็กกว#าพ่ีมังกร ย"อมผมสีน้ำตาลช็อกโกแลต ไม#เจาะหู ไม#เจาะค้ิว 
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ไม#สัก และมีรอยย้ิมประดับใบหน"าเอาไว"ตลอด 

เขาคือพ่ีกุมภาและพ่ีพฤกษา รู"สึกว#าจะเป$นเพ่ือนสนิทของพ่ีมังกรท่ีเรียนคนละ
โรงเรียนกับเขา ผมเคยเห็นพวกเขาครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ยังคบกับพี่มังกร แม"โครงหน"าจะ
เปลี่ยนไปเล็กน"อยเพราะโตข้ึน แต#ออร#าความหล#อของแก*งน้ีไม#เคยแผ#วเลยสักนิด 

จะมาเป$นเพ่ือนพ่ีมังกรน่ีต"องหล#อแบบน้ีทุกคนเลยหรือเปล#าเน่ีย… 

“ขอโทษทีนะจิน เพ่ือนพ่ีมันปากหมาไปหน#อย... จิน?” เหมือนว#าผมจะเหม#อ
อีกแล"ว พ่ีไทท!ถึงได"ส#งเสียงเรียกผมอีกคร้ัง ดวงตาหวานรีบเลื่อนกลับมามองเขาก#อนจะ
ส#ายหน"าไปมาเบา ๆ 

“ไม#เป$นไรหรอกครับ ผมชินแล"ว”  

“ก็ดีแล"วละ” 

“...พ่ีมังกรเขาอยู#ทีมอาร!ตเหรอ ผมไม#เห็นว#าเขาจะทำอะไรนอกจากก#อกวนผม”  

“ไอ"มังกรอะเหรอ? มันเป$น DP น#ะ แต#เห็นว#ามีพวกไอ"พฤกษ! ไอ"กุมภามัน 

มาอยู#ที่น่ีก็เลยมาป(วนเป+9ยนละมัง้ อย#าใส#ใจเลย” ผมพยักหน"ารับคร#าว ๆ เท#าท่ีฟ-งพ่ีไทท!
อธิบาย DP ย#อมาจาก Director of Photography หรือก็คือผู"กำกับภาพ คอยประสานงาน
กับผู"กำกับว#าเขาอยากได"ภาพแบบไหน เป$นคนวางมุมกล"องในฉากต#าง  ๆ แล"วก็เป$น 

คนควบคุมกล"องท่ีถ#ายด"วย 

ก็ดูท#าทางน#าจะยุ#งน่ีนา ทำไมถึงได"ทำตัวเหมือนมีเวลาว#างมากขนาดน้ีล#ะ... 

“ไอ"ไทท! มานี่หน#อย!” ระหว#างที่กำลังคุยเล#นกับพี่ไทท! พี่พฤกษาก็เรียกเขา 
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ไปคุยด"วย ปล#อยให"ผมน่ังทำงานอยู#คนเดียวเหมือนเดิม ซ่ึงมันก็ดูเหมือนจะไม#มีอะไรนะ 
แต#ก#อนท่ีพ่ีไทท!จะเดินไปถึงตัวพ่ีพฤกษา พ่ีมังกรก็เดินเข"ามาแทรกกลางแล"วถามเสียงเบา 

“มึงไปคุยอะไรกับจิน” 

ตึกตัก 

รูปประโยคที่ออกแนวหึงหวงหลุดออกมาจากปากร#างสูง ทำเอาใบหน"าร"อนผ#าว
หน#อย ๆ เอ#อ... ไม#ได"ตั้งใจจะแอบฟ-งนะ แค#พ่ีเขายืนใกล"ผมก็เท#าน้ันเอง 

“ทำไมจะคุยไม#ได" ละไหนมึงบอกว#าไม#รู"จักน"องไง จะไปกวนตีนน"องทำไม” 

“เสือก” 

“เอ"า ไอ"ชิบหาย!” 

“ไป ๆ ลูกมึงเรียกแล"วน่ัน” 

“ไอ"พฤกษ!! มึงดูลูกพ่ีมึงด๊ิ!” 

บทสนทนาต#อล"อต#อเถียงของพ่ีไทท!ไม#ได"เรียกความสนใจของผมไปมากเท#ากับ
การที่พี่มังกรมานั่งลงตรงหน"าผม โดยที่มีเพียงแผ#นไดคัตขนาดหนึ่งเมตรกั้นเราเอาไว"
เท#าน้ัน 

เท#าน้ันจริง ๆ... 

ระยะห#าง ‘ตั้ง’ หนึ่งเมตร แต#หัวใจของผมกลับเต"นเร็วอย#างไม#มีท#าทีว#าจะ
ผ#อนจังหวะลงเลยแม"แต#น"อย 
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หากว#าผมและเขาไม#ได"จบกันแบบน้ัน 

“ไม#ยักรู"ว#าชอบสีถึงขนาดเอาไปป(ายบนหน"า” 

ตอนน้ีมันจะเป$นยังไงนะ... 

“ฮะ?” เสียงเรียกของพี่มังกรดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มาในรูปแบบของประโยค
แปลก ๆ น้ิวเรียวยกข้ึนมาช้ีข"างแก"มตัวเองแล"วพูดย้ำอีกคร้ัง 

“สีเป89อนแก"ม ชอบมากขนาดน้ีเด๋ียวพ่ีซื้อให"ใหม#ก็ได" ไม#เห็นต"องเอาไปป(ายหน"า” 

“คะ... ใครเขาจะชอบจนทำแบบนั้นเล#า” คิ้วเรียวขมวดเข"าหากันเล็กน"อย  
จะเดินไปหยิบโทรศัพท!ที่อยู#ในกระเป'าคาดอก ก็ดันไปวางไว"ในที่ที่พี่เขายืนออทำงาน
กันอยู#อีก กระจกแถวน้ีก็ไม#มี จะลุกไปก็ไม#ได"เพราะงานยังไม#เสร็จ 

โอ*ย เพราะพ่ีมังกรน่ันแหละมาป(วนเป+9ยนอยู#ได"! 

ถ"าเขาไม#มาก#อกวนผม ป&านนี้ผมก็คงทำงานเสร็จไปแล"วด"วยซ้ำ ! เพราะเขา 
คนเดียวเลย! (แยกเข้ียวใส#) 

“รอแป0บ” เขาเอ#ยเสียงเบาแล"วลุกขึ้นเดินตรงไปยังกลุ#มพี่ผู"หญิงที่จับกลุ#ม 

คุยเล#นกัน 

“เฮ"ย ผู"หญิงอะ ใครมีทิชชูเป+ยกบ"างวะ” 

“ไม#ให"ย#ะ!” 

“เดี๋ยวกูถีบ เอามาเร็ว อย#าลีลา” 
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“ไอ"มังกรแม#งเลวอะ กระท่ังผู"หญิงก็ทำร"าย แง ๆ” แม"รูปประโยคจะดูเหมือน
โดนรังแก แต#เพ่ือน ๆ เขาก็มีรอยย้ิมประดับไว"ท่ีใบหน"า ราวกับว#าประโยคหยาบ ๆ ของ
พ่ีมังกรน้ันมันเป$นเรื่องปกติอย#างน้ันแหละ 

ก็ไม#แปลกหรอก เพราะตอนม.ปลาย จะหญิงหรือชาย รุ#นพ่ีหรือรุ#นน"อง เขาก็
พูดแบบน้ันเป$นว#าเล#นกับทุกคนจนกลายเป$นเร่ืองชินชาไปแล"ว... เขาเดินกลับมาพร"อมกับ
ห#อทิชชูเป+ยกในมือแล"วน่ังลงตรงหน"าผม 

เดี๋ยวก#อน ตรงหน"าเน่ียนะ... 

“ผมเช็ดเองได"นะ” 

“รู"ได"ไงว#าจะเช็ดให"” 

“ก็ปกติพี่ชอบทำแบบน้ัน”  

“…” ร#างสูงเงียบ นั่นทำให"ผมรู"ตัวว#าเพิ่งหลุดปากพูดประโยคนั้นออกไป
เพราะความเคยชิน สายตาคมกริบที่มีเสน#ห!ของเขานั้นจดจ"องมองสบกับดวงตาเรียว
ด"วยแววตาเรียบน่ิง  

รู"ไหม ผมโคตรไม#ชอบสายตาแบบน้ีของพ่ีมังกรเลย มันเป$นสายตาแบบเดียวกัน
กับตอนที่เขาตามหาผมทั่วโรงเรียน แล"วมาเจออีกทีคือตอนที่ผมอยู#ที่สนามบาสของ
โรงเรียน วันน้ันเขาก็มองผมแบบน้ี... 

สายตาเขามันโคตรอันตรายต#อหัวใจของผมเลย 

“ผมจะบอกพ่ีอีกคร้ัง ผมเช็ดเองได" เอาทิชชูมา” แบฝ&ามือไปตรงหน"าเขาเพ่ือ
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ขอทิชชูเป+ยกที่เขากำลังกำมันแน#นจนห#อบี้ไปหมด ทีแรกเขาก็ทำเหมือนจะยื่นให"ผม 

แต#โดยดี แต#เหมือนกับว#าเขาฉุกคิดอะไรข้ึนมาได"เลยชักมือหลบผม 

“พ่ี...” 

“แล"วรู"หรือไงว#าเป89อนตรงไหน” 

“ฮะ?” 

“พ่ีเช็ดให"น#ะดีแล"ว อยู#เฉย ๆ” 

“…”  

ร"ายกาจท่ีสุด 

เมื่อเห็นว#าผมนั่งนิ่ง ๆ ยอมให"เช็ด เขาก็โน"มตัวเข"ามาใกล"จนแทบจะสัมผัส 

ได"ถึงลมหายใจของกันละกัน แต#นั่นก็ยังไม#มากเท#ากับการที่ผมได"กลิ่นน้ำหอมของเขา 
มันเป$นกลิ่นท่ีผมชอบและเคยซ้ือให"เขา ไม#มั่นใจนะว#าใช#ขวดเดียวกันกับท่ีผมเคยซ้ือให"ไหม 
แต#กลิ่นของเขาก็ร"ายกาจเหมือนกับตัวเขาน่ันแหละ... 

“มะรืนน้ีพ่ีจะไปออกกองแล"วนะ เราจะไม#ได"เจอกันต้ัง 2-3 วัน” อยู# ๆ พ่ีมังกร
ก็พูดข้ึนมาแบบไม#มีป+;มีขลุ#ย ขณะท่ียังคงบรรจงเช็ดคราบสีบนใบหน"าผม 

“แล"วเก่ียวอะไรกับผมล#ะ” 

“เก่ียวดิ พ่ีคงคิดถึงจินตายห#า” 

“...ไม#ได"เป$นอะไรกัน คิดถึงได"ด"วยเหรอ” 
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“แล!วได!ไหมล ะ” 

น้ำเสียงจริงจังไร"ความขี้เล#นเอ#ยออกมาเสียงดังชัดเจนจนสร"างความสงสัย
ให"กับผู"คนที่นั่งอยู#รอบข"าง ไม#เว"นแม"แต#พวกพี่ไทท!ที่ยืนอยู#ออกไปไม#ไกล พอทำท#า  

จะลุกหนี มือหนาก็เข"ามาคว"าข"อมือขาวเอาไว"แน#นเหมือนกลัวว#าผมจะหายตัวไป...   
ผมเคยบอกไปแล"วใช#ไหมว#าพี่มังกรเอาแต#ใจมาก และตอนนี้เขากำลังจะแสดงความ 

เอาแต#ใจน่ันต#อหน"าผมอีกคร้ัง 

ผมจ"องเขาน่ิง ๆ ไม#ได"ตอบอะไรกลับไป 

ไม#อยากทะเลาะให"เหน่ือย 

ไม#อยากต#อล"อต#อเถียงในส่ิงท่ีไม#ได"ประโยชน!อะไร 

“พ่ีมังกร ปล#อย” 

เพียงแค#เอ#ยสั้น ๆ มือหนาก็ยอมปล#อยแต#โดยดี หลงเหลือไว"แค#สีหน"าหงุดหงิด
ราวกับโดนขัดใจก็เท#านั้น พี่ไทท!ที่เห็นเหมือนพี่มังกรกำลังจะรังแกผมก็รีบเดินเข"ามา
ห"ามทัพทันที 

“น"องจิน งานเสร็จหมดแล"วละ น่ีก็เย็นมากแล"ว กลับบ"านได"เลยนะ” 

“ครับ” 

“ขอบคุณมากนะ ป,ดกองเมื่อไหร#พี่จะพาไปเลี้ยงนะ” เขาหยิบกระเป'าคาดอก
มาให"พร"อมกับดันหลังผมให"แยกออกห#างจากพ่ีมังกรทันที  

“เดี๋ยวพ่ีไปส#ง” 
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แต#ก็นะ... 

“เฮ"ย มึงจะไปแกล"งน"องอีกหรือไง พอเลยไอ"มังกร” 

“กูจะไปส งจิน” 

ความเอาแต#ใจของมังกร พิพัตน!ธนะ มีใครห"ามได"ท่ีไหนล#ะ สุดท"ายเขาก็หาทาง
จับผมยัดเข"าไปในรถยนต!ของเขาจนได" 

 

ยามที่พาหนะสี่ล"อเคลื่อนที่ไปบนท"องถนนด"วยความเร็วปกติตามกฎหมาย  
ไม#มีใครพูดอะไรออกมาเลย มีเพียงแค#เสียงแอร!และเสียงเพลงที่เป,ดเอาไว"ไม#ให"
บรรยากาศมันอึดอัดไปมากกว#านี้ แต#การที่เราไม#พูดคุยกันเลย การเป,ดเพลงมันก็  

ไม#ช#วยอะไรนักหรอก 

ถามว#าทำไมผมถึงยอมข้ึนรถมากับเขา ยอมให"เขามาส#งเหรอ 

ก็ถ"าไม#ยอมเขาก็อาละวาดน#ะสิ! 

หากพี ่มังกรได"อาละวาดครั ้งหน่ึง มันก็จะมีครั ้งต#อ ๆ ไปไม#จบสิ ้นสักที  
ไม#แน#นะ ไอ"ไดคัต ม็อกอัปที่ผมนั่งทำเป$นวัน ๆ ที่วางอยู#หลังคณะ ก็คงโดนเขาขว"าง
ระบายอารมณ!เป$นแน# 

“จิน” 

“...” 
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ประโยคแรกเริ่มจากเขา 

“ไม บอกทางกลับบ!าน แล!วพ่ีจะไปส งยังไงวะ” 

“…” 

และตามมาด"วยประโยคที่สองซึ่งเป$นคำถามที่โคตรสร"างความเขินอายให"กับ
ตัวผม 

มัวแต#คิดนู#นคิดนี่จนลืมบอกทางกลับบ"านให"เขา พอมองไปรอบ ๆ ก็ยังโชคดี
ที่แถวน้ีมันใกล"กับหมู#บ"านของผม ยกมือข้ึนป,ดปากกระแอมเล็กน"อยแล"วบอกทางให"เขา 
ซ่ึงเขาก็รับฟ-งเงียบ ๆ 

แล"วบรรยากาศก็กลับมาอึดอัดเหมือนเดิมอีกคร้ัง  

“ตอนน้ัน พ่ีขอโทษนะ” เขาคงหมายถึงเรื่องท่ีโรงอาหารในตอนน้ัน  

“…พ่ีไม#ได"ผิดน่ี ขอโทษทำไม” 

“พ่ีหมายถึงวันป-จฉิมกับเมื่อวันก#อน” 

‘ไม!มีใคร ไม!มีอะไรท้ังน้ันอะพ่ี! ถอยไปอยู!ในท่ีของแฟนเก!าแล วเราก็เลิกยุ!งกัน
สักที!!’ 

‘เพราะพ่ีนิสัยแบบน้ีไง เราถึงได เลิกกัน!!’ 

ผมไม#รู"และไม#เข"าใจว#าเขาจะขอโทษทำไม ในเมื่อมีแต#ผมที่เป$นฝ&ายพูดจา 

ทำร"ายจิตใจเขาทั้งนั ้น มันควรเป$นผมที่ต"องขอโทษเขา แต#บรรยากาศที่น#าอึดอัดน่ี 
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แม"แต#จะอ"าปากตอบยังทำไม#ได"เลย นับประสาอะไรกับคำว#าขอโทษ 

และแล"วจุดสิ ้นสุดของระยะห#างของเราก็มาถึง เมื ่อรถยนต!จอดเทียบกับ 

ฟุตบาทหน"าหมู#บ"านของผม พี่มังกรเอื้อมมือมาปลดเบลต!ให"โดยที่ไม#ได"แตะต"องตัวผม
เลยสักนิด ดวงตาคมกริบทอดสายตามามองใบหน"าหวานก#อนจะเอ#ยเสียงเบา 

“ต้ังแต#เลิกกัน พ่ีไม#มีคนอ่ืนเลย”  

“…” 

“พี่พยายามจะมี แต#มันไม#มีใครเหมือนจินเลย...  เรื่องตอนนั้นพี่ยอมรับว#า 

พี่เหี้ย แต#พี่สาบานว#าพี่จะปรับปรุงตัว บุหรี่พี่ก็เลิกแล"วเพราะจินเคยบอกว#าไม#ชอบ  
พ่ียอมจินทุกอย#าง แล"วพ่ีก็อยากจะบอกให"จินรู"ไว"” 

อา... 

แบบน้ีเริ่มไม#ดีแล"วนะ... 

“ท่ีพ่ีบอกคิดถึงจินท่ีโรงอาหาร พ่ีพูดจริง” 

ระยะห#างของเรามันค#อย ๆ ขยับเข"ามาใกล"กันมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ริมฝ+ปากสีหวานเม"มเข"าหากันเพื่อกลั้นหยดน้ำตาไม#ให"ร#วงหล#นลงมา ยามท่ี
หันหน"าออกนอกรถเพราะไม#อยากจะมองหน"าเขา เพราะถ"าเผลอไปมอง ผมกลัวว#า
ระยะห#างของเราจะเท#ากับศูนย!... 

“เรื่องท่ีโรงอาหาร... ผมไม#ได"ตั้งใจจะพูดแบบน้ัน” 
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“…” 

“ขะ... ขอโทษนะ” 

มือบางรีบเอ้ือมไปเป,ดประตูลงจากรถ แต#ก#อนท่ีตัวจะพ"นจากเบาะน่ัง เสียงหวาน
ก็เอ#ยข้ึนอีกคร้ัง 

“ออกกองสู" ๆ นะ” 

ป&ง 

แรงป,ดประตูรถนั้นไม#ได"รุนแรงอะไรมาก แต#มันกลับส#งผลกระทบต#ออัตรา
การเต"นของหัวใจอย#างใหญ#หลวง  

ไม#สิ... ไม#ใช#เพราะแรงป,ดประตู ไม#ใช#คำพูดท่ีอ#อนหวานจนหัวใจละลาย ไม#ใช#
ท#าทางเคอะเขินจนตัวม"วน แต#เป$นใบหน"าเรียวงามและใบหูท่ีเปลี่ยนเป$นสีระเร่ือต#างหาก
ที่ทำให"หัวใจของเจ"าของรอยสักรูปมังกรเต"นโครมครามขนาดน้ี 

ป'ก 

ชายหนุ#มก"มหน"าซบลงกับพวงมาลัยรถอย#างต่ืนเต"น เขาไม#เคยคิดไม#เคยฝ-นเลย
ว#าหลังจากที่เลิกกันไปแล"ว จะมีโอกาสได"ขับรถมาส#ง ได"คุยกันปกติ หรืออะไรอีก 

หลาย ๆ อย#างเหมือนกับตอนท่ีคบกัน ถึงมันจะไม#มากเท#าน้ัน แต#น่ีก็มากพอแล"วสำหรับ
แฟนเก#าอย#างเขา 

และที่ไม#เปลี่ยนไปเลยคือความน#ารัก 

จินตะกับความน#ารัก เป$นของคู#กัน วลีนี ้ต#อให"ผ#านไปอีกกี ่ป+ ๆ มันก็จะ 
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ไม#เปล่ียนแปลง 

“เห้ียเอ%ย... หยุดทำตัวน ารักสักทีจินตะ ใจพ่ีเหลวไปหมดแล!ว” 

 

“ลลิล” 

อีกด"านหน่ึง หน"าคณะนิเทศศาสตร! สถานท่ีรวมตัวของเหล#านักศึกษาท่ีมีเวลาว#าง
หรือกำลังรอกลับบ"านพร"อมกับผองเพ่ือน เสียงหวาน ๆ ของเพ่ือนร#วมแก*งคนหน่ึงก็ดังข้ึน 
เจ"าของช่ือ ลลิล หันกลับไปตามเสียงเรียก 

เจ"าของใบหน"าสวยหวาน แต#งแต"มด"วยเคร่ืองสำอางบางเบาดูน#ารักเป$นธรรมชาติ 
เรือนผมนุ#มสลวยยาวถึงกลางหลังสีฟ(าทะเล สวมชุดนักศึกษากระโปรงทรงเอยาว และ
รองเท"าผ"าใบสีดำ 

ลลิล นิเทศฯ ป+ 2 สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ!  

“เดี๋ยวก็หกล"มหรอกยัยฟ&าง” หญิงสาวหัวเราะให"กับเพื่อนอีกสองคนที ่ว่ิง 

หน"าต้ังมาหา 

“ยัยลิล! รีบดูนี่!” เพื่อนสาวคนแรกที่ถูกเอ#ยชื่อรีบยื่นโทรศัพท!ไปให"ลลิลดู 
หน"าจอปรากฏคลิปวิดีโอที่มีมังกรอยู#ในนั้น มุมกล"องเหมือนโดนแอบถ#าย ตอนแรกก็
เหมือนจะไม#มีอะไร แต#ผ#านไปสัก 20 วินาที เจ"าของรอยสักก็หยิบทิชชูข้ึนมาเช็ดใบหน"า
ให"กับผู"ชายอีกคนหน่ึงท่ีน่ังหันหลังให"กับกล"อง 

เพียงแค#น้ัน เสียงเพ่ือนอีกคนก็เอ#ยข้ึนมาอย#างไม#ยอม 
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“ฉันไม#เคยเห็นพ่ีมังกรมองใครด"วยสายตาแบบน้ันมาก#อนเลยนะ” 

นัยน!ตาเรียวสวยจ"องมองคลิปวิดีโอในมือด"วยสายตาเรียบนิ่งไร"ความรู"สึก  

เธอย่ืนโทรศัพท!คืน พอดีกับรถรางท่ีว่ิงผ#านคณะ 

“ช#างเถอะ ฉันไม#สนใจหรอก” 

“แกยอมเหรอลลิล!” 

ริมฝ+ปากสีสวยวาดโค"งเป$นรอยยิ ้มงดงามที ่ใคร  ๆ เห็นก็คงใจเต"นแรง  
ลลิลหันกลับมาเอ#ยด"วยน้ำเสียงหวานให"กับเพ่ือนสาวท่ีหวังดีท้ังสอง 

“ฉันไม ได!ยอม เพราะยังไงทุกคนก็รู!ว าพ่ีมังกรเป$นของฉัน” 



 

 
59 

EPISODE 5 

หนังสือเล มเดิม 
 

“ซาวด!... เซต” 

“กล"อง” 

“ซีน 12 คัต 7 เทก 4” 

“มาร!ก... เซต” 

“แอนด!... แอ็กชัน!” 

รูปประโยคเดิม ๆ วนไปวนมาเป$นรอบท่ี 120 ของวันน้ี ไม#ได"ทำให"คนท่ีรักใน
งานภาพยนตร!อย#างมังกรเบื่อเลยแม"แต#น"อย ถึงจะมีอาการเพลีย ๆ บ"าง เพราะเวลา
ถ#ายทำล#วงเลยมาจนถึงเที่ยงคืนกว#าแล"ว แต#คนที่เป$นทั้งผู"กำกับภาพและควบคุมกล"อง
อย#างเขาก็ยังมีแรงเหลือเฟ8อมากกว#าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ 

“คัต!” เมื่อพฤกษาท่ีมีตำแหน#งเป$นผู"กำกับของกองสั่งคัต เพ่ือนท่ีมีหน"าท่ีเป$น
คนดูแลนักแสดงก็รีบว่ิงเอาผ"า เอาน้ำ ไปบริการดูแลให"ทันที 

“ไอ"มังกร โฟกัสมันวืดหรือเปล#าวะ” ระหว#างที่พักดื ่มน้ำในช#วงพักสั ้น ๆ 
พฤกษาท่ีน่ังอยู#หน"าจอมอนิเตอร!ท่ีห#างออกไปไม#ไกลก็ตะโกนถามมังกรท่ีอยู#หน"าเซต ทำให"
ชายหนุ#มต"องรีบเดินไปดู เมื่อก"มตัวลงไปดูวิดีโอที่กำลัง Play back ก็เจอจุดที่โฟกัส 

ไม#เข"าจริง ๆ 
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“ไอ"กุมภาเป$นโฟกัสพูลเลอร! [1] ไม#ใช#กู”  

“ด#ามันเลย มึงเป$นคนเดียวท่ีมันยอมให"ด#า” เต"ท่ีเดินมาจากฝ&ายทำพร็อปรีบยุ
เพ่ือนตัวดีทันที 

“ไอ"กุม! มึงโฟกัสวืด! รีบตื่นเลยไอ"ห#า!” เสียงตะโกนดังลั่นไม#ได"ทำให"ชายหนุ#ม
ที่โดนเรียกตกอกตกใจมากนัก เขาเพียงแค#ลืมตาข้ึนอย#างงุนงงแล"วทำมือเป$นสัญลักษณ!
โอเคกลับไปเพียงเท#านั้น แม"กุมภาจะเป$นคนชอบหลับ หลับได"ทุกที่และทุกเมื่อไม#เว"น
แม"กระท่ังในห"องเรียน แต#เม่ืออยู#หน"างาน ผลงานท่ีออกมาน้ันกลับดีเกินคาดตลอด 

“เอาไง จะถ#ายอีกเทกไหม ถ"าจะถ#ายก็รีบ ๆ เตรียมตัว เบรกแตกมา 20 นาที
แล"ว” มังกรเอ#ยเสียงเข"ม เขารู"ดีว#าย่ิงเวลาล#วงเลยไปมากเท#าไหร# ทุกคนในกองก็ย่ิงเหน่ือย 
แถมเบรกยังแตกไปต้ัง 20 นาทีอีก กว#าจะทำอะไรเสร็จคงเช"าพอดี 

คำว#าเบรกแตกในภาษากองถ#ายคือ การท่ีเวลาถ#ายทำล#าช"า ไม#เป$นไปตามเวลา
ที่กำหนดไว"ในใบ Breakdown และ Shooting list ซึ่งเจ"าสองอย#างนี้มันจะทำให"เรารู"
ว#าอันไหนถ#ายก#อน-หลัง รายละเอียดเป$นยังไง ใครเข"าฉากนี้ ตั้งแต#เวลาเท#าไหร#ถึง
เท#าไหร# แต#ถ"าหากถ#ายทำได"เร็วกว#าเวลาท่ีกำหนดใน Breakdown จะเรียกว#า นำเบรก 

“มันวืดก็จริงแต#ก็เป$นช#วงท"าย ให"คนตัดต#อไปตัดตรงน้ีออกคงไม#มีป-ญหาอะไร
หรอก” 

“เอาตามน้ัน” 

 

[1] โฟกัส พูลเลอร! (Focus Puller) – คนหมุนโฟกัส ทำหน"าท่ีคำนวณระยะภาพและควบคุมโฟกัสตาม
การเคล่ือนกล"อง ให"จุดสนใจอยู#ในระยะโฟกัส 
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“แปลว#าซีนที่ถ#ายไปเมื่อก้ีคือซีนสุดท"ายของคืนน้ีใช#ปะ” 

“เออ มึงรีบพูดเร็ว ๆ เลย” 

“อะไร พูดอะไรวะ” พฤกษาทำหน"างงให"กับเพื่อนร#วมห"องที่กำลังหันมา 
มองหน"าเขาราวกับจะคาดค้ันให"พูดอะไรบางอย#างออกมา ย่ิงดึกสมองย่ิงประมวลผลได"ช"า
นี่ท#าจะเป$นเรื่องจริงแฮะ เพราะตอนนี้เด็กชายพฤกษ!นั้นลืมไปสนิทว#าจะต"องพูดอะไร
ออกมา 

ประโยคสำคัญซึ่งมีแค#ผู"กำกับเท#าน้ันท่ีจะพูดได" 

“อะ... อ6อ เฮ"ยทุกคน เลิกกองโว"ย! เก็บของกลับบ"าน!” 

โล!งอก ทุกคนในห"องต#างนึกขึ้นมาเป$นเสียงเดียวกัน ก#อนจะทยอยแยกย"าย  

ไปเก็บอุปกรณ!เข"ากล#องเพื ่อขนของกลับคณะ การที ่เบรกแตกในการถ#ายทำน้ัน 

ไม#ใช#เร่ืองดีเท#าไหร#นัก เพราะมันทำให"เวลาท่ีวางไว"มันเคลื่อนออกไปท้ังหมด ถ#ายเสร็จแล"ว
ไม#ใช#ว#าจะกลับบ"านได"เลย ไหนจะต"องขนของกลับคณะ กลับไปก็ต"องเช็กของ ทำความสะอาด
อุปกรณ! และฟ-งความคิดเห็นของอาจารย!ประจำวิชาท่ีมาคุมกองอีก 

หากเวลาการถ#ายทำที่วางไว"เสร็จตอนเที่ยงคืน กว#าจะทำทุกอย#างที่กล#าวมา
ข"างต"นเสร็จ มังกรก็คงได"กลับถึงบ"านประมาณตีสอง 

“วันน้ีไม#มีป-ญหาอะไร ทำดีมากทุกคน พรุ#งน้ีถ#ายก่ีโมงนะเจ"าพฤกษา” 

“เท่ียงถึงเท่ียงคืนเหมือนเดิมครับอาจารย!” 

“ก็มาเซตของตอน 10 โมงเหมือนเดิม ไป ๆ กลับบ"านพักผ#อน แล"วมาเจอกันนะ” 
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สิ้นเสียงอาจารย! เหล#านักศึกษาท่ีหน"าตาง#วงซึมก็ยกมือไหว"แล"วพากันเดินออกจากห"อง
อุปกรณ!ของคณะ ซ่ึงมังกรก็เป$นหน่ึงในน้ัน 

เมื่อเดินออกมายังลานจอดรถของคณะก็เห็นพวกไทท!กำลังยืนจับกลุ#มคุยกับ
ฝ&ายการเงินอยู# ซ่ึงเขาก็ไม#ได"สนใจอะไร เพียงแค#ทางน้ันเป$นทางผ#านไปยังรถท่ีจอดเอาไว" 

“ป,ดกองแล"วกินเลี้ยงใช#ไหม เราแบ#งเงินมาเลี้ยงน"องท่ีมาช#วยทีมอาร!ตกูได"ปะ” 

แต#คำว#าน"องที่มาช#วยทีมอาร!ตของไทท! สร"างความสนใจมากพอที่จะทำให"  
ขาของมังกรหยุดเดินได" เขาหันไปมองหน"าไทท!แล"วยืนฟ-งเงียบ ๆ 

“ได"ดิ เราก็จะมาบอกไทท!เหมือนกันว#าให"ชวนน"องคนน้ันมากินเลี้ยง ถ"าไม#ได"น"อง 
งานก็คงไม#เสร็จเร็วขนาดน้ีหรอก” 

“ง้ันจองไว" 2 คนนะ น"องน#าจะไม#มาถ"าไม#ชวนเพ่ือนมาด"วย” 

“ได" ๆ”  

ไทท!ส#งย้ิมขอบคุณเพ่ือนในห"องก#อนจะหยิบโทรศัพท!ข้ึนมา กดเข"าแอปพลิเคชัน
ส#งข"อความไปหาคนตัวเล็กที่น#าจะกำลังนอนหลับอยู#เพื่อชวนมากินเลี้ยงหลังป,ดกอง  
แต#กลับโดนเสียงของมังกรท่ียืนสังเกตการณ!อยู#สักพักพูดขัดจังหวะ 

“ไอ"ไทท!” 

“ว#า” เจ"าของช่ือเงยหน"าข้ึนจากจอแล"วมองไปยังมังกรท่ีกำลังทำหน"าตาน#ากลัว 
จนเพ่ือนอย#างเขาตกใจนิดหน#อย 

“นอกจากไลน!จิน มึงมีอะไรอีก” 
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“ก็มี... เบอร! เฟซบุ*ก ทำไมวะ” 

“แป0บ” 

ร#างสูงยกมือประมาณว#ารอเด๋ียว ก#อนจะรีบว่ิงไปท่ีรถของตัวเอง หยิบกระเป'าสตางค!
ออกมาจากกระเป'าเป(อีกใบท่ีไม#ได"เอาติดตัวไปด"วยแล"วว่ิงกลับมา เขาย่ืนอะไรบางอย#าง
มาตรงหน"า ไม#สิ ยัดลงในมือไทท!แล"วเอ#ยด"วยน้ำเสียงจริงจัง 

อะไรบางอย#างท่ีว#าก็คือ ธนบัตรสีเทา 

“ให!สามพัน เอาทุกอย างท่ีติดต อจินได!มาให!กูซะ” 

“ฮะ?!!” 

อะ... อะไรของมึงเน่ียมังกร!! 

 

พ่ีไทท# 

: วันนี้ตอนเย็น ห"องพ่ีมีกินเลี้ยงป,ดกองที่ร"านหมูกระทะแถวมหาวิทยาลัยกัน 
จินมาได"ไหม 

: พ่ีอยากให"จินมานะ ชวนน"องพายมาด"วยก็ได" 

: นะ 

ดวงตาหวานกวาดสายตาอ#านข"อความท่ีพ่ีไทท!ส#งมาต้ังแต#ตอนเช"ามืด แต#กว#าจะ



 

 
64 

ได"เป,ดอ#าน เวลาก็ผ#านมาจนเกือบเท่ียงแล"ว 

“รู"สึกว#าอ#านแล"วเห็นภาพพ่ีไทท!ส#งย้ิมหวาน ๆ มาให"เลย” 

“อะไรเหรอ” พายท่ีน่ังเล#นโทรศัพท!อยู#ข"าง ๆ หันมาถาม 

“พ่ีไทท!ชวนไปกินเลี้ยงเย็นน้ี”  

“ก็ไปสิ งานก็ใกล"เสร็จแล"วด"วย” พายตอบกลับมาด"วยเสียงเจ้ือยแจ"วท้ัง ๆ ท่ี
เค้ียวลูกช้ินป,9งในปากไปด"วย ผมหร่ีตามองมันอย#างเหน่ือยใจ ประเด็นมันอยู#ตรงน้ันท่ีไหนล#ะ
แม#ตัวแสบ นี่มันเลี้ยงกองของห"องพี่ไทท! พี่มังกรที่เรียนอยู#ห"องเดียวกัน ให"ตายยังไง 
พ่ีเขาก็ต"องไปกินอยู#แล"ว 

ผมไม#มีความพร"อมที่จะไปเจอหน"าเขาตอนนี้หรอก มันไม#ใช#ที่ของผม แล"วก็
ไม#รู"ด"วยว#าจะจัดการกับตัวเองยังไงเม่ือไปเจอเขา 

“ไม#ไป” ผมเอ#ยกลับไปส้ัน ๆ แล"วคิดประโยคปฏิเสธพ่ีไทท!ท่ีถนอมน้ำใจที่สุด 

“ทำไมไม#ไปอะ” 

“...” 

ต้ังแต!เลิกกัน พ่ีไม!มีคนอ่ืนเลย 

“ก็แค#... ไม#อยากไป” 

ให มันจบแค!น้ีดีกว!า ผมคิดอยู#แค#น้ัน หนังสือเล#มเดิม ยังไงก็จบแบบเดิมอยู#แล"ว 
ต#อให"วนมาอ#านใหม#สิบรอบ ร"อยรอบ พันรอบ ประโยคสุดท"ายของหน"าหลังสุดก็  
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ไม#เปล่ียนแปลงไปอยู#ดี 

ประโยคท่ีเขียนเอาไว"ว#า เราเลิกกัน 

“พ่ีมังกรเขาไม#ใช#หนังสือเล#มเดิมแล"วนะ” 

กึก 

ราวกับมันอ#านความคิดของผมได" ถึงได"พูดแบบน้ันออกมา 

“เขาเป$นสมุดเปล าที่มึงสามารถเขียนเรื ่องราวและฉากจบแบบใหม ได!
ต างหาก” 

คำตอบของพายทำให"ผมละสายตาจากจอโทรศัพท!ขึ้นไปมองหน"าเพื่อนสนิท
ช"า ๆ มันไม#ได"ทำหน"าขี้เล#นแบบที่ชอบทำมาตลอด แต#กลับยิ้มให"ซึ ่งเป$นรอยยิ้มท่ี 

ดูจริงใจท่ีสุดเท#าท่ีเคยเห็นมาตลอดการเป$นเพ่ือนกันเลย 

“กูรู"ว#าตอนน้ีมึงกำลังสับสนในความรู"สึกของตัวเองท่ีมีต#อพ่ีมังกร” 

“…” 

“ทั้งโกรธ ท้ังคิดถึง ท้ังเสียใจ” 

“พูดอะไร...” 

“มึงถึงได"ทำหน"าตาเหมือนคนอยากจะร"องไห"แบบน้ีไงจิน” 

นิ้วเรียวยกข้ึนแล"วแตะลงมาเบา ๆ ท่ีอกด"านซ"ายของผม 
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“วันนี้เราไปด"วยกัน ไปพิสูจน!ด"วยตัวเองว#าจริง ๆ แล"วมึงรู"สึกยังไงกันแน#...  
ไม#ว#าผลลัพธ!จะเป$นยังไง เพ่ือนคนน้ีจะไม#มีวันท้ิงมึงแน# ๆ” 

คำพูดไร"ซึ่งความหรูหรา แต#เป+ ;ยมไปด"วยความอ#อนโยนและจริงใจ ทำให"  
ริมฝ+ปากสีหวานเม"มเข"าหากันแน#น แล"วกดใบหน"าลงเบา ๆ 

“อืม” 

“เพราะถ"าท้ิงมึง กูก็อดเจอพ่ีคีน#ะสิ”  

“แม#ตัวดี” 

แจกมะเหงกไปให"ทีหนึ่งก#อนจะไลน!กลับไปบอกพี่ไทท!ว#าตกลง รอไม#นาน  

พ่ีเขาก็ส#งข"อความกลับมาว#าให"ไปเจอท่ีคณะนิเทศ ตอน 5 โมงเย็น เดี๋ยวพ่ีไทท!ไปรับซ่ึง
ผมก็โอเค รีบป-;นงานท่ีทำค"างเอาไว"ให"เสร็จตามเวลาจะได"ไปส#งอาจารย!ได"ทัน 

 

เมื่อมาถึงหน"าคณะตามเวลาท่ีนัดไว"กับพ่ีไทท!  

“น"องจิน น"องพาย”  

“พะ... พ่ีมังกร พ่ีไทท! สวัสดีค#ะ” 

“...” 

คนที่มารับไม#ได"มีแค#พี่ไทท!คนเดียว แต#มีเจ"าของรอยสักรูปมังกรกำลังยืนพิง
มอเตอร!ไซค!คันใหญ#พร"อมกับถือหมวกกันน็อกเอาไว"ในมือสองใบ ยืนส#งสายตานิ่ง ๆ  
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มาทางผม 

แค#สายตาก็กินขาดแล"วไหม 

“โทษทีนะ วันน้ีพวกพ่ีขับมอเตอร!ไซค!มา ซ"อนกันได"ใช#ไหม” เสียงนุ#มเอ#ยถาม
พร"อมรอยย้ิม  

“ได"ค#ะ” 

“ง้ัน เอ#อ... ใครจะไปกับพ่ีดี” 

ประโยคคำถามถัดมาของพี่ไทท!ทำให"ผมและเพื่อนข"าง ๆ หันไปมองหน"ากัน
โดยอัตโนมัติ ไม#ต"องบอกก็คงรู"ใช#ไหมว#าพายมันจะยัดเยียดให"ผมไปกับพี่มังกรแน#  ๆ 
ดังน้ันผมจะต"องชิงตอบก#อนให"ได"! 

“ผมไปกับ-” 

“จินไปกับพ่ี” 

แต#คนท่ีรวดเร็วท่ีสุดคงจะเป$นชายหนุ#มร#างสูงท่ีกำลงัทำหน"าตาถมึงทึงเหมือนยักษ!
ที่ยืนอยู#ตรงนั้นละมั้ง เขาสวมหมวกกันน็อก วาดขาขึ้นไปนั่งคร#อมมอเตอร!ไซค!คันใหญ# 
สตาร!ตเครื่อง แล"วขับมายังท่ีท่ีเราสามคนยืนอยู# 

“รถกูมันสูงกว#า ให"น"องผู"หญิงไปกับมึงน่ันแหละ” อ"างชัด ๆ 

“อ"อ โอเค น"องพายเอาเสื้อพ่ีไปใส#คลุมไว"นะ” 

“อะ หมวกกันน็อก” หมวกกันน็อกใบใหญ#ถูกยื่นมาตรงหน"า ผมเอื้อมมือไป
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รับเอาไว"ก#อนจะสวมลงไปแล"วจำใจซ"อนท"ายเขาอย#างช#วยไม#ได" 

ตึกตัก 

โคตรใกล" 

“รถพ่ีไม#มีท"ายให"จับ เลือกเอาเองว#าจะเกาะไหล#หรือจับเสื้อ” 

ร#างสูงเอ้ียวตัวหันกลับมามองผม กระจกหมวกกันน็อกที่เป,ดอยู#นั้นเผยให"เห็น
ดวงตาคมกริบสุดแสนจะพราวเสน#ห! จดจ"องมาสบกับดวงตาของผม 

ระยะห#างเพียงแค# 5 เซนติเมตร ระหว#างผมกับเขา 

“จับหัวได"ไหม” 

“หัวใจอะได"” 

“เพ"อเจ"อ” 

มือเล็กย่ืนไปดันกระจกหมวกกันน็อกของพ่ีมังกรให"มันป,ดลงคล"ายกับจะตัดบท 
ก#อนจะเลื่อนมือลงมาเกาะไหล#กว"างเอาไว"หลวม ๆ กลิ่นน้ำหอมอ#อน ๆ จากตัวพ่ีเขา 
ไม#สามารถทำให"หัวใจท่ีเต"นโครมครามอยู#สงบลงเป$นจังหวะปกติได"เลย 

ใช"เวลาไม#นานเราทั้งคู#ก็มาถึงร"านหมูกระทะที่ว#า เหมือนว#าเจ"าของร"านนี้จะ
เป$นคุณพ#อของพ่ีในห"องพ่ีมังกร ก็เลยป,ดร"านเลี้ยงกันโดยคิดค#าหมูกระทะเพียงคร่ึงหน่ึง 
ของราคาปกติเท#าน้ัน เม่ือเดินเข"าไปในร"านก็เห็นว#าพายกับพ่ีไทท!จองท่ีเอาไว"ให"แล"ว แถม
ยังมีพ่ีกุมภาและพ่ีพฤกษาน่ังร#วมโต*ะด"วย ไม#ต"องสงสัยเลยว#าสองท่ีท่ีว#างน้ันเป$นของผม
กับใคร 
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“ช"าว#ะไอ"มังกร มัวแต#แกล"งน"องหรือไง” พอพ่ีมังกรน่ังลงข"างพ่ีกุมภา พ่ีพฤกษาก็
เอ#ยทักด"วยประโยคกวน ๆ 

“มึงเห็นกูเป$นคนอย#างน้ันเหรอวะ” 

“ก็เออดิ” 

“เรื ่องของมึง กูจะแดกแล"ว หิว” เขาเอ#ยตัดบทอย#างรำคาญก#อนจะเร่ิม 

ก"มหน"าก"มตากินอย#างไม#สนใจใครนัก ประหนึ่งว#าไปอดอยากปากแห"งมาจากไหน 

อย#างนั้นแหละ 

“จิน อันน้ีเป$นบัดเจ็ตที่มาช#วยทีมอาร!ตของพ่ีนะ” ซองสีขาวถูกย่ืนมาตรงหน"า
ด"วยมือของพ่ีเต"ท่ีเดินมาจากอีกโต*ะ ผมยกมือไหว"แล"วรับมาด"วยสีหน"าเรียบน่ิง แต#ในใจ
คือย้ิมแก"มจะปริอยู#แล"ว 

เงินจากการทำงานด"วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองคร้ังแรก 

แม"จะทำในเวลาสั้น ๆ แต#ผมรู"สึกดีใจมากที่หาเงินมาด"วยตัวเองเป$นครั้งแรก 
แต#จะเอาไปเล#าให"พี่คีฟ-งไม#ได"หรอกนะ เพราะถ"าทำแบบนั้น พี่คีจะเอาไปป&าวประกาศ
ให"เพ่ือน ๆ เขาฟ-งไปอีกชาติหน่ึงเลยน#ะสิ 

“น"องจิน เสาร!อาทิตย!นี้ว#างไหม คือพี่อยากให"น"องจินมาเล#นเป$น เอกซ!ตรา 
ให"กับกองพ่ีน#ะ” พ่ีไทท!เอ#ยข้ึนขณะท่ีคีบหมูมาใส#ในจานผมและพาย 

“คืออะไรครับ” 

“เอกซ!ตราหมายถึงตัวประกอบในฉากน#ะ... ทำให"หนังมีสีสัน มีมิติมากย่ิงข้ึน” 
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พอฟ-งพี ่ไทท!เล#าคร#าว ๆ กองที ่จะไปออกในวันหยุดนี ้เป$นหนังสั ้นในอีกวิชาหน่ึง  
เป$นเรื่องราวความสัมพันธ!ระหว#างเพ่ือนในสมัยเรียนมัธยม ถ"าพูดถึงโรงเรียน เอกซ!ตรา
ก็คงจะไม#พ"นคุณครูกับนักเรียน บทท่ีพ่ีไทท!อยากให"ผมเล#นก็คือบทนักเรียนในห"อง 

ถ"าเป$นแบบน้ันก็คงต"องเจอพ่ีมังกรตลอดท้ังวันแน# ๆ เลยน#ะสิ 

ระหว#างท่ีเกิดความรู"สึกลังเล 

“พายไปด"วยได"ไหมคะ ถ"าพายไป จินก็ต"องไปแน# ๆ” แม#ตัวแสบที่นั่งข"าง ๆ  
ก็โพล#งข้ึนมาเสียงดังจนผมสำลักหมูท่ีกำลังเค้ียวอยู#ในปาก ไอจนตัวโยนไปหมด 

“แค#ก ๆ! อะ... ไอ"พาย!” 

“ได"สิ เป$นอันว#าตกลงนะ” 

เขาถามกูไม#ใช#เหรอพาย! 

“แล"วต"องเตรียมตัวยังไงบ"างคะ” ไม#ได"มีช#องทางให"ผมคิดจะปฏิเสธเลยสักนิด 
สองคนนั้นหันไปคุยกันอย#างถูกคอจนผมได"แต#นั่งรอหมูสุกอยู#บนเตาคนเดียว แม#นี่ก็  

เป$นแบบน้ีทุกทีน่ันแหละ อะไรท่ีเห็นว#าเก่ียวกับพ่ีมังกร มันก็จะทำให"ผมตอบตกลงให"ได" 
ทั้ง ๆ ที่ก#อนจะมาน่ียังพูดจาเป$นกำลังใจกันอยู#แท" ๆ ว#าจะให"มาพิสูจน!ความรู"สึก 

แต#แบบน้ีมันยัดเยียดกันชัด ๆ! 

“แต#งชุดนักเรียนน#ะ ของน"องพายกับน"องจินก็น#าจะยังมีอยู#ใช#ไหม เพราะเพ่ิงจบ
เมื่อป+ท่ีแล"ว” 

“พายมีค#ะ แต#ของจินไม#มี” 
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“อ"าว ทำไมล#ะ” 

“เสื้อนักเรียนผมมีแค# 2 ตัว โดนเขียนเสื้อในวันจบไปหมดแล"วก็เลยไม#มีครับ”  

“ง้ันเด๋ียวพ่ีไปหามาให"ยืมนะ” ผมพยักหน"ารับเงียบ ๆ จริง ๆ แล"วไม#ใช#แบบน้ัน
หรอก ตัวแรกน#ะโดนเขียนในวันจบการศึกษาจริง ๆ แต#อีกตัวฉีกขาดเพราะมีเรื่องกับ 

คนในโรงเรียนต#างหาก แต#จะให"บอกเหตุผลแบบนั้นไปเดี๋ยวจะโดนซักไซ" ให"มากความ 

ก็เลยตัดสินใจบอกแบบน้ันไป 

“แล"วทีมแคสต!นักแสดงหาตัวเอกผู"หญิงได"หรือยังวะ เห็นเปลี่ยนเป$นว#าเล#น  
นี่จะถ#ายจริงแล"วนะ” 

“ได"แล"ว น"องลลิล ป+ 2 ประชาสัมพันธ!น#ะ”  

“คนท่ีไอ"พฤกษ!ตามจีบเม่ือป+ท่ีแล"วอะนะ”  

“เออ แต#แม#นั่นเอาแต#สนใจไอ"มังกร กูก็เลยเทแม#ง” พี่พฤกษาเข"าไปกอดคอ
เจ"าของรอยสักรูปมังกรที่อยู#ข"าง ๆ แล"วพูดจาแหย# ซึ่งมันก็ไม#ได"น#าสนใจมากไปกว#า
ประโยคเมื่อก้ีของเขา 

พ่ีพยายามจะมี แต!มันไม!มีใครเหมือนจินเลย 

มันทำให"ผมอดคิดไม#ได"ว#าคนชื่อลลิลนั่น อาจจะเป$นคนที่พี่มังกรเคยจีบด"วย 

หรือเปล#านะ แปลว#าถ"านิสัยเหมือนผม เขาก็จะยอมคบด"วยอย#างง้ันเหรอ... 

ราวกับว#ามีเมฆดำก#อตัวขึ้นภายในจิตใจ ทำให"อาหารมื้อนี้ของผมไม#อร#อย 

อีกต#อไป 
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ปกติแล"วหากวันไหนพายหรือผมไม#ได"เอารถมา เราจะข้ึนรถเมล!กลับบ"านด"วยกัน 

“น"องผู"หญิงกลับไปกับไอ"ไทท!แล"ว” 

ซ่ึงมันควรจะเป$นแบบน้ัน 

“เดี๋ยวพ่ีไปส#งจิน” 

และมันต"องเป$นแบบนั้น กว#าจะรู"ตัวว#าเพื่อนรักไม#ได"อยู#รอผมแต#ชิ่งกลบับ"าน
ไปกับพี่ไทท!แล"ว หน"าร"านก็เหลือแต#รุ#นพี่ในห"องของพี่มังกร และเขาก็เป$นคนเดียวท่ี 

ผมคุ"นเคย 

“ส#งทีป่(ายรถเมล!หน"ามหา’ลัยนะ” 

“อยากไปส#งหน"าหมู#บ"าน” 

“…”  

“เอาเสื้อกันหนาวพ่ีไปใส#ด"วย อากาศมันเย็น... จิน?” 

“…พ่ีมังกร” นี่เป$นคร้ังแรกท่ีผมเป$นฝ&ายเรียกช่ือเขาก#อน ดวงตาหวานช"อนข้ึน
มองเขาท่ีกำลังเอาเสื้อมาคลุมร#างของผมเอาไว"เพ่ือปกป(องร#างกายจากอากาศท่ีหนาวเย็น
ในช#วงหัวค่ำ ร#างสูงชะงักมือไปเล็กน"อย แม"จะสวมหมวกกันน็อกไปแล"ว แต#ก็พอจะรับรู"ได"
ว#าเขากำลังทำหน"าแบบไหนอยู# 

“คนช่ือลลิล คือคนท่ีพ่ีพยายามจะคบด"วยหรือเปล#า” 
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“ไม#ใช#” เขาตอบกลับมาทันที ไม#มีแม"แต#เศษเสี้ยวของความลังเล 

“พี่ไม#เคยเข"าไปจีบใครเลย ที่พูดตอนนั้นพี่หมายความว#า มันเป$นแค#เสี้ยว
ความคิดเล็ก ๆ ว#าพี่ควรเริ่มต"นใหม#ดีไหม” มือหนาเอื้อมเข"ามาดึงตัวผมเข"าไปใกล"  
ก#อนจะสวมหมวกกันน็อกใบเดิมให"กับผม  

“พ่ีไม#อยากลืมจิน น่ันแหละเหตุผลของพ่ี” 

ตึกตัก 

น้ำเสียงอ#อนโยนไม#เหมือนกับคร้ังก#อน ๆ เอ#ยขึ้น พาให"หัวใจโลดแล#นไปตาม
อารมณ! เลื่อนมือลงมาถือวิสาสะเอาน้ิวมาเก่ียวพันกันไปมากับน้ิวผม นั่นทำให"ผมเร่ิมแน#ใจ
แล"วว#าท่ีหัวใจเต"นแรงน้ันเป$นเพราะอะไร ผมดึงมือออกแล"วข้ึนไปน่ังซ"อนท"ายดี ๆ 

“เหตุผลเพียงพอท่ีจะให"ไปส#งท่ีบ"านยัง?”  

ชอบ 

“เพ"อเจ"อ” 

ดันเผลอไปชอบคนท่ีไม!ควรชอบอีกเป$นคร้ังท่ีสองจนได ... 

 


