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ไทน์ เป็นคนชิคชิค

รับน้องก็เพิ่งผ่านไป แล้วเมื่อไหร่คนมีใจจะผ่านมา

หนึ่งดอก!

"เอ้า! มองเหี้ยไรอยู่ กระทืบไลค์สิครับ"

กริ๊งๆๆๆๆๆๆๆ

"กูอวยมึงจนนิ้วจะหักแล้วเนี่ยไอ้ฟาย" 

"ขอโทษที่ฮอต ฮ่าๆ"

"เกร๊ดดดดดดด พ่ีไทน์ขอหอมแก้มหน่อยค่ะ" เสียงนรกกวนประสาทน่ี

เป็นของเพ่ือนก๊วนมหา'ลัยของผมเองครับ สนิทกันอยู่แค่ส่ีคน มันบอกให้ผม

เรยีกมนัว่าเจมส์จ ิโป๊ป และมารโิอ้ รวมตวักันในชือ่ 'แก๊งพระเอก' แต่ความจรงิ

ก็ไม่ได้มีอะไรหล่อเลยสักอย่าง ขนาดตาตุ่มยังด้าน จะเอาอะไรไปสู้คนอื่นเขา

ไอ้คนทีพู่ดประโยคเมือ่ครูช่ือ่เผอืก นามแฝงคอืเจมส์จ ิหน้าตาไม่เหมอืน

เจมส์เลยสักนิด ยกเว้นความกว้างของหน้าที่บานเป็นบาตรพระ

ข้างๆ ตัดผมทรงเดียวกับอินพิต้าหนุ่มคิวต์บอยชื่อไอ้โอม นามแฝงคือ

โป๊ป มันบอกหล่อแบบสุภาพบุรุษ เป็นคุณพิศุทธิ์ในสามีตีตรา

คนต่อมาเป็นไอ้ฟ่งหนุ่มตี๋ แม่มันเคยขายทองอยู่เยาวราช แต่ตอนน้ี 

ย้ายส�ามะโนครัวมาอยู่ข้างมอแล้ว แม่มตอแหลบอกโดนมาเฟียไล่ท่ี ชอบ 

อินทะโรดักฉัน

เป็นวัยรุ่นอย่าถามหารักแท้ เป็นแฟนตัวแม่อย่าถามหารักร้าว

Page ��������... ������ 1 (�������������������).indd   5 25/9/2563 BE   14:55



เพราะเรา... คู่กัน 16

มโนว่าตัวเองเหมือนมาริโอ้ ของเขาลูกครึ่งไทย-จีน-เยอรมัน แต่มันน่ะ 

ลูกเสี้ยวไทย-จีน-ลอดช่องสิงคโปร์

ส่วนผมยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจะเป็นณเดชน์หรือหมาก ปริญดี ก็ต้อง 

ดูก่อนว่าเรตติ้งเรื่องไหนพุ่งก็เป็นคนนั้นแหละ ถุย! 

"ไทน์..." 

แต่แล้วเสียงหัวเราะก็จางหายไป เพราะมีใครคนหนึ่งแทรกเข้ามา

คุณเคยสงสัยมั้ย ท�าไมอะไรหลายๆ อย่างต้องอยู่กันเป็นคู่ พอเป็น 

คี่ปุ๊บจะรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมาทันที ผมคนหนึ่งล่ะที่เคยเสพติดอะไรที่เป็นคู่หมด 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนหรือ...เรื่องแฟน

บอกได้เลยชวิีตท่ีผ่านมาไม่เคยเหงา อาจเป็นเพราะเรยีนในโรงเรยีนชาย

ล้วนหนึ่งในสี่ของจตุรมิตรด้วยล่ะมั้ง ชีวิตเลยซาบซ่าน มีคนเข้ามาคุย เข้ามา

วอแวหวัใจอยู่ตลอดเวลา จนกระทัง่ข้ึนปีหนึง่ในมหา'ลยั ชวิีตวัยมธัยมก็ค่อยๆ 

เปลี่ยนไปจนผมอดตั้งค�าถามไม่ได้ว่า...

กูมาถึงจุดนี้ได้ยังไง!

ผมเคยมแีฟนมาแล้วหลายคนตัง้แต่เรยีนมธัยม เรยีกได้ว่าเป็นตวัทอ็ป

ของชัน้เลยก็ว่าได้ ลองถามในโรงเรยีนดสู ิ ใครไม่รูจ้กัพ่ีไทน์ ทีปกร ม.6/9 บ้าง  

ขี้คร้านจะเจอแต่คนส่ายหัว บอกไม่รู ้จักก็บ้าแล้ว พ่ีเขาออกจะน่ารักใสๆ  

หวัใจสีด่วง ส่วนเรือ่งแฟนมมีาแล้วทุกรปูแบบครบั ส่วนใหญ่ก็อยู่โรงเรยีนอืน่ 

หมด อ่ะ! ก็กูเรียนชายล้วน มีตั้งแต่... 

แฟนเด็กเรียน...

"ก๊ิง วันน้ีว่างมัย้" ถามออกไปด้วยเสยีงโคตรหล่อ คนน้ีอ่ะให้ใจเยอะทีส่ดุ

เพราะเป็นรักครั้งแรก สวย เรียนเก่ง ที่ส�าคัญคนชอบเยอะ พอได้มาเป็นแฟน

เลยรู้สึกว่ากูชนะคนทั้งจตุรมิตรเลยว่ะ โคตรวิน

"ท�าไมเหรอ" เธอถามกลับมาเสียงหวาน

"จะชวนไปเดินสยามหน่อย" 

"อ๋อ...เรามีเรียนคณิตที่ The Brain น่ะ"

"งั้นพรุ่งนี้..." 
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"พรุ่งนี้เรียนเคมีที่ อ. อุ๊ จ้ะ"

"วันเสาร์ล่ะวันเสาร์" 

"ขอโทษนะเราติดเรียนไบโอบีม แล้วก็ต้องไปเรียนฟิสิกส์ต่อที่ยูเรก้า  

ไหนจะภาษาอังกฤษของอาจารย์สมศรีอีก ส่วนวันอาทิตย์ก็ยิงยาวเรียน 

ภาษาไทยกับสังคมที่ดาว้องก์น่ะ"

"แล้วว่างวันไหน"

"เราขอแอดมิชชั่นติดก่อนได้มั้ย ถ้ามีท่ีเรียนแล้วเราค่อยออกไปเท่ียว 

ด้วยกันนะ"

นีก๊ิ่งคบกับเราชาตนิีแ้ต่จะไปเทีย่วกับเราชาตหิน้าเหรอ ผมอยากมแีฟน

เป็นผู้หญิงครับ ไม่ได้อยากมีแฟนเป็นไอน์สไตน์ผสมฮิตเลอร์ผนวกก�าลัง 

กับสุนทรภู่ สุดท้ายเราก็เลิกกันเพราะผมพล้ังปากไล่ให้เธอไปคบกับติวเตอร์

กวดวิชา ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับ... 

ได้กับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษไปแล้ว!

แฟนน่ารักมุ้งมิ้งแถมบ้ากล้อง...

"ไทน์ ขอถ่ายรูปเซลฟี่หน่อย" คนน้ีชื่อแป้งหวานครับ เธอเป็นคนแบ๊วๆ 

ใสๆ และก็มักจะมีกล้องถ่ายรูปฟรุ้งฟริ้งติดตัวอยู่ตลอดเวลา ติดย่ิงกว่าเหา 

อีกครับไม่อยากจะพูด

"โอเคครับ" 

"พร้อมกันนะ ลิ้นจี่..." 

"ลิ้นจี่!!" ผมพูดตาม จนริมฝีปากแทบฉีกถึงใบหู

"เชอรี่..." 

"เชอรี่!!"

"น่าร้ากกกกกกก" จากนั้นเธอก็หยิกแก้มผมใหญ่ งุ้ยยยย

"งั้นเรากินข้าวกันต่อเถอะนะ"

"โอเค กรี๊ดดดดดดดด ชีสพายมาแล้ว ขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะ ไทน์ถ่ายรูป

ให้เค้าโหน่ย" จากน้ันก็ย่ืนกล้องถ่ายรูปให้ อย่าเรียกว่าย่ืนเลย ขอใช้ค�าว่า
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ยัดเยียดจะง่ายกว่า

"โอเค มูมู่!" 

แชะ!! จบข่าวก็ยื่นกล้องกลับไปไวว่อง หิวจนไส้จะกิ่วอยู่และ

"ง่ะ ตัวถ่ายเค้าหน้าอ้วนอ่ะ"

"เหรอๆ ถ่ายใหม่นะ ถ่ายใหม่ เอ้า! สาม...สอง..."

"ถ่ายแล้วเหรอ" 

"ครับ" 

"ตัว...ตัวไม่ได้นับหนึ่ง เค้าคิดท่าไม่ทัน" อิ๊ห่า เมื่อก้ีกูยังเห็นมึงท�าท่า

คางคกอมลมอยู่เลย

จบ! จบกันความรักแอ๊บแบ๊ว ไปกันไม่รอดหรอกครับ ประสาทจะแดก

แฟนเรื่องมาก...

"ตะเองอยากกินข้าวกับอะไร เดี๋ยวจะพาไปกินเลย" 

คือเวลาผมคบใครผมจะพยายามแสดงความป๋าออกมาให้มากท่ีสุด 

แฟนอยากได้อะไรซื้อให้ แฟนอยากกินอะไรพาไปหมด อย่างวันนี้ก็เหมือนกัน

"ไม่รู้อ่ะ แล้วแต่ตะเองแล้วกันนะ" งี้แหละครับผู้หญิง จะกินอะไรก็ชอบ

ให้คิดแทนตลอด

"งั้นวันนี้เราไปกินกุ้งถังกันดีมั้ย"

"กุ้งถังเลยเหรอ ไม่เอาอ่ะ กินไม่หมดหรอก"

"งั้นก็สปาเกตตี้ จ�าได้ว่าตะเองชอบกินคาร์โบนาร่า"

"ม่ายยยย มันเลี่ยนจะตาย ให้เค้ากินตอนนี้มีหวังอ้วกแตกแน่เลย"

"แล้วตะเองอยากกินไรล่ะ"

"แล้วแต่ตะเองเลย" ผมเริ่มกลอกตาไปมา พยายามคิดเมนูอาหาร

มากมายอยู่ในหัว

"อาหารญี่ปุ่นมั้ย"

"เค้าเบื่อ"

"ไปกินข้าวมันไก่ประตูน�้าเลย เจ้าดัง"
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"อ้วนตายห่า"

"สลัดดีกว่า สลัดกินแล้วไม่อ้วน"

"ไม่เอา มันไม่อิ่ม"

"งั้นตะเองอยากกินอะไร"

"ถ้าเค้ารู้เค้าจะให้ตะเองคิดมั้ยอ่ะ ถามใจดู"

สัด!! มัวแต่คิดแบบนี้ชาติหน้ากูจะได้กินมั้ย ถามใจกูบ้าง!!

แฟนอวดรวย...

"ท�าไมช่วงน้ีไทน์ไม่มีเวลาให้เบเบ้เลยอ่ะ" เด็กคอนแวนต์ครับ หน้าตา 

น่ารักเชียว ของใหม่แกะกล่อง หน้าใสยิ่งกว่าก้นเด็กสามเดือน 

"ก็เรยีนหนักอ่ะครบั วันน้ีว่างเลยจะชวนไปดหูนังไง" ผมถือคตกิารเป็นแฟน 

ต้องเอาใจ แต่ถ้าเธองอนเมื่อไหร่รีบง้อทันที

"แล้วไทน์จะขับรถอะไรมารับเราอ่ะ"

"ซีวิคครับ ยืมพี่ชายมา"

"ไม่เอา เกิดมาไม่เคยนั่งซีวิค เบาะต้องแข็งแน่ๆ เลย งั้นให้คนขับรถ 

ที่บ้านเบเบ้ไปส่งมั้ย" เธอนั่งยานอวกาศเหรอครับ ถึงได้ให้ความรู ้สึกว่า 

เบาะมันนุ่มประดุจปุยเมฆ

"ได้ๆ ดูหนังแล้วไปหาอะไรกินต่อนะ"

"เดี๋ยวก่อนสิ"

"มีอะไรเหรอ"

"เบเบ้ว่าจะไปชอ็ปป้ิงหน่อย ช่วงน้ีเครือ่งส�าอางขาด ต้องการลปิ M.A.C 

สี Kinda Sexy กับ Please Me แล้วก็จะแวะดูน�้าหอมของ Dior ไว้ฉีดไปเรียน

ด้วย เบื่อมากเลย เดินไปตรงไหนก็มีแต่คนฉีดกล่ินเดียวกัน กระเป๋าก็ว่า 

จะเปลี่ยนแล้ว สะพายหลุยส์แล้วให้ความรู้สึกว่าโหลมาก"

"อ๋อ ได้ๆ"

"ไทน์ว่ากระเป๋ายี่ห้ออะไรสวยอ่ะ"

"ไม่รู้ดิ ไม่ค่อยรู้รสนิยมผู้หญิงหรอก" แต่ถ้าให้บอกก็กระเป๋าจาคอบ 
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กับถุงผ้าลดโลกร้อนอ่ะ จะซื้อมั้ย

"ไทน์นี่ช่วยอะไรเบเบ้ไม่ได้เลยจริงๆ"

ฟังแล้วละเห่ีย จนผมล่ะอยากยกโรงเกลอืมาให้น้องเบเบ้ไว้เลือกของเลย

จริงๆ 

เลิกสิครับ รอแม่มาโบกหัวเหรอ!

แฟนเรียกร้องความสนใจ...

"ท�าไมเวลาเราโทรหา ไทน์ไม่รับสายเราเลย"

น่ังแหกตูดข้ีอยู่ จะออกมารับโทรศัพท์ได้ยังไง แต่เพราะไม่สามารถ 

พูดแบบนั้นกับแฟนตัวเองได้ เลยต้องหาข้ออ้างอื่นๆ แทน

"ยุ่งอยู่ เรียนหนักมาก"

"ตอนกลางคืนก็เรียนหนักเหรอ"

"ก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมแอดมิชชั่น"

"ใช่ซี!้ เรามนัไม่ส�าคญั ถ้าเราไม่อยู่ไทน์จะเสยีใจมัย้" เอาแหล่ววววววววว

"พูดอะไรอย่างนั้น"

"ฮึก!" 

แล้วก็ตัดสายไป รู้ตัวอีกทีแฟนตัวดีได้ก่อวีรกรรมโพสต์รูปตัวเองตอน 

ร้องไห้แล้วแท็กชื่อเฟซบุ๊กผมเรียบร้อย โอยยยยยยย สังคมประณามสิครับ 

ถามได้!

หลงัจากน้ันชวิีตวัยมธัยมอนัซาบซ่านของผมก็จบลงกระท่ังเข้ามหา'ลยั 

เพราะแอดมิชชั่นทีดวงเสือกพาปลิวมาตกไกลแถวมหา'ลัยภูมิภาค แทนท่ี 

จะอยู่ชคิชคิเดนิสยาม ส่ายตดูเล่นในพารากอน และเนือ่งจากโชคชะตาพาผม 

มาไกลถึงท่ีน่ี คนอย่างไอ้ไทน์ก็เลยได้เจอเหตกุารณ์แปลกประหลาด นัน่คอื... 

"ไทน์ได้ยินเรามั้ย" เสียงนี้แหละครับคือความแปลกประหลาดล่าสุด 

ในชีวิตของผม

"มี...อะไรหรือเปล่าครับ"
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"คุกกี้"

"ให้เหรอ"

"อื้ม"

ผมมองคนตรงหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้า มือของเขาย่ืนกล่องคุกก้ีให ้

และผมก็ต้องรับเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียน�้าใจ

"ขอบคุณนะ"

"ไทน์ ทีปกร นิติศาสตร์ปีหนึ่ง เราชอบนาย!"

เหยดดดดดดดดดดดดดดดด กล้องอยู่ไหน ก�าลังถ่ายท�ารายการตลก

ยามเช้าอยู่หรือเปล่า

"ละ...ล้อเล่นป่ะเนี่ย"

"เราชอบนายมาก ชอบจรงิๆ เป็นแฟนเราเถอะนะ" ได้ฟังแค่นีกู้ก็แทบจะ

ปาคุกกี้ลงพื้น

กินเนสบุค๊โปรดบนัทกึ ประสบการณ์ท่ีเฟ็ดเฟ่ทีส่ดุในชวิีตของผมเกิดขึน้

แล้ว

โดนบอกรัก 

แต่!!

คนบอกรักกูอ่ะ

เป็นผู้ชาย!
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คุณเคยเจอสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือหันไปทางซ้ายแล้ว

เจอหมาดัก พอหันไปทางขวาก็เจอทางตันมั้ย ผมเป็นแบบน้ันเลยเมื่อมอง 

คุกกี้อาร์เซนอลกล่องสีแดงในมือสลับกับหน้าคนให้ไปด้วย

ไอ้คนตรงหน้าย้ิมแฉ่งยิงเขี้ยวหมาเข้าสู้ รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้เลวร้าย 

หรอืจะเรยีกว่าหล่อก็ยังได้ แต่ลกัษณะท่ายืนบดิเอวน้ันบ่งบอกได้เป็นอย่างดว่ีา

มันไม่ได้มาเล่นๆ มันมาเพ่ือบอกชอบกูด้วยใบหน้าอันแสนแมนภายใต้ 

หัวใจสวยสยอง แล้วจะให้ผมผู ้มีความเป็นสุภาพบุรุษประดุจณเดชน ์

ตอบปฏิเสธกลับไปยังไงวะ

"ว่าไงไทน์ ทีปกร แห่งนิติศาสตร์ เราชอบนายมากนะ"

"เอ่อ..." หนัไปขอความช่วยเหลอืจากแก๊งพระเอก แต่พวกมนัสามตัวน้ัน 

...เสือกติดคิวถ่ายท�าละครในซีนคุยโทรศัพท์กันทุกคน

เมื่อกี้มีใครโทรมาหาพวกมึงด้วยเหรอวะ ตอบ!

"คือ..."

"คอือะไรเหรอไทน์ ทีปกร แห่งนติศิาสตร์" ชือ่กูครบัไม่ใช่ก�าแพงเมอืงจนี 

ไม่ต้องลากยาวขนาดนั้นก็ได้

"กูอ่ะ ไม่ได้ชอบผู้ชาย กูชอบผู้หญิง" ผมรีบเปล่ียนสรรพนามท่ีใช้แทน 

ตัวเอง แต่ก็ไม่ได้ขึ้นเสียงหรือท�าให้อีกฝ่ายตกใจอะไร

"ไม่เป็นไร ของอย่างนี้มันเปลี่ยนกันได้" แม่งเสือกสตรองอีก

ตอนที่ 1
รักแท้แพ้ความเสือก
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"แต่กูมีคนที่ชอบแล้วเว้ย"

"ใครล่ะ"

"ไม่ต้องรู้หรอก" ท่ีบ่ายเบ่ียงคือไม่รู้ว่าจะพูดชื่อใครขึ้นมาเป็นตัวตาย 

ตัวแทน เพราะยังไม่ได้รับอนุญาตจากเขา เลยต้องพูดกันไว้เผ่ือเจ้าของ 

คุกกี้อาร์เซนอลนิรนามจะยกพลไปตบผู้หญิงที่ผมพาดพิงถึง 

แค่เหลือบมองตรงมุมตึกผมก็เห็นแล้วว่ามันส่งทีมกู้ชาติมาให้ก�าลังใจ

ชนิดเกาะขอบเวที หน้าตาแต่ละคนก็ดูเสือกอยู่มากโข ไม่รู้ว่าตอนนี้จะอินกับ

ภารกิจสารภาพรักของเพื่อนมากแค่ไหน

"ถึงนายจะชอบใคร เราคิดว่าเราก็สู้ได้"

มั่นด้วยเว้ย แต่ผมไม่ตอบอะไรเพราะต้องรักษาภาพลักษณ์ไทน์เป็น 

คนชิคชิคเอาไว้

"ขนาดแฟนเก่าเราเคยมีแฟนเป็นดาวคณะ เรายังแย่งมาแล้วเลย  

บอกแล้วว่าเราเด็ดมาก" ความมั่นใจให้ห้า ความมั่นหน้ากูให้ล้านเลย  

เหยดดดดดดดดด

"ถึงอย่างนั้นก็เถอะ..." ผมรีบแทรกขึ้น

"เก็บไปพิจารณาแล้วกัน"

"..."

"เราได้หมดเรื่องบนเตียง หน้าระเบียงเราก็โอเค"

"เอ่อ..."

"แฟนเก่ายังบอกเลยว่าเราเด็ด"

"แล้วท�าไมไม่คบกับแฟนเก่าล่ะ"

"ถ้าเรายังคบกันแล้วเขาจะเป็นแฟนเก่าเรามั้ย"

แดกจุด

"ไทน์ ทีปกร แห่งนิติศาสตร์ นายคือเฟิร์สต์อิมเพรสชั่นของเรานะ และ

เราจะมาให้นายเห็นในสายตาตลอด"

"มะ...ไม่ต้องก็..."

"รอสักวันนายจะใจอ่อนชอบเราบ้าง"
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"..." พูดไม่ออก ได้แต่อมน�้าลายแล้วยิ้มเผล่ 

"อ้อ! ท่ีส�าคญัเราชือ่กรนีนะ เรยีนอยู่คณะมนุษยฯ ชอบนายตัง้แต่รบัน้อง

มหา'ลัยแล้ว นายเป่ายิงฉุบได้น่ารักดี ไปนะ"

"กรี๊ดดดดดดดดดด เป็นไงบ้างๆ"

"หล่อมว้ากกก อยู่ใกล้ๆ แล้วหล่อมว้ากกกกกก"

"แอร๊ยยยยยยย >///<"

หลังจากมนุษย์กรีนว่ิงขาแบะแซ่ดๆ กลับไป เสียงกรีดร้องเล็กๆ ของ 

ผองเพ่ือนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็ดังขึ้น ดูทุกคนจะต่ืนเต้นราวกับฟังประกาศ 

ผลสอบ ทั้งที่มันไม่มีอะไรเลย แต่ผมกลับลิ้นแข็งปัดปฏิเสธออกไปตรงๆ  

ไม่ได้ นอกจากนั่งอึ้งเพียงอย่างเดียว

"ณเดชน์มึงโอเคมั้ยวะ" อ้าว...ถ่ายซีนคุยโทรศัพท์กันจบแล้วเหรอ

อยากโบกหัวเรียงตัว แต่ไม่เอาดีกว่า กูอึ้งอยู่

ติ๊ง!

แจ้งเตือนโทรศัพท์ของผมดังข้ึน แค่ฟังเสียงก็พอจะเดาได้ว่ามาจาก 

เฟซบุ๊ก ด้วยอยากพาตัวเองออกไปจากความช็อกเมื่อครู่ ดังนั้นผมจึงรีบหยิบ

มือถือขึ้นมาเปิดทันที และในวินาทีนั้น...

Green Snackkiki ส่งค�าขอเป็นเพื่อน

"ไอ้ไทน์..."

"เฮ้ยมึงเป็นไร นิ่งไปเลยว่ะ ไอ้ไทน์มึงโอเคมั้ย"

"มคีนมามดัมอืชกกูแบบนี ้มงึคดิว่ากูจะโอเคได้ไงงงงงงงง ไอ้แสรดดดดด!" 

สามวันให้หลัง...

ผมดงึสตอิยู่หลายวันกว่าอารมณ์คกุรุน่จะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติอกีครัง้ 

ตลอดชีวิตของผมมีคนมาชอบเยอะก็จริง แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยเว้ยท่ีมีผู้ชาย

มาบอกรกั รูส้กึขนลกุขนชนัฉบิหาย ไม่ได้รงัเกียจครบั ก็แค่รูสึ้กว่าเราคงเข้ากัน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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