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ถ้าภาพศตัรทูีเ่คยมใีนหัวถูกสัน่คลอนและสลายไปเพราะความหว่ันไหวในหวัใจ 

ถ้าคนที่อยากรักดันเป็นคนที่รักไม่ได้... 

หลังม่าน | Behind the scenes คือเรื่องราวของศัตรูคู ่รักที่ถ่ายทอดจาก 

ปลายนิ้วของสองนักเขียนสุดโปรดในใจใครหลายคนอย่าง 'afterday' และ '-west-' 

แม้ฉากหน้าที่ 'ภัทร' กับ 'ปราณ' แสดงให้คนอื่นเห็นจะมีแต่ความบาดหมาง 

ไม่ลงรอย แท้จริงแล้วหลังม่านนั้นคือความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้ เป็นความลับ 

สุดยอดท่ีมีแค่เขาสองคนท่ีรู้ แต่แล้ววันหนึ่งเม่ือความลับไม่เป็นความลับ พวกเขา 

ควรจะทำาอย่างไรต่อไป มาเอาใจช่วยภัทรและปราณไปด้วยกันในเล่มนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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เคยมีคนบอกผมว่าความลับไม่มีในโลก เมื่อไหร่ก็ตามท่ีความลับรู้กัน

เกินสองคนขึ้นไปย่อมไม่นับว่าเป็นความลับอีกต่อไป ผมเป็นคนไม่ชอบมี 

ความลับ ไม่รู้สึกว่าการต้องปิดบังอะไรสักอย่างเป็นเรื่องสนุก รังแต่จะมีเรื่อง

ยุ่งยากตามมาไม่หยุดเสียมากกว่า

แต่ไม่รู้ทำาไมตั้งแต่จำาความได้ ผมก็มีความลับเรื่องหนึ่งติดตัวมาด้วย

ตลอด เป็นความลับที่รู้กันเกินสองคน เป็นความลับท่ีไม่ได้ต้ังใจให้เกิด แต่ก็

เป็นความลับที่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังพยายามสุดความสามารถเพื่อไม่ให้ใครรู้

อาจจะเพราะกำาลังกลัว...กลัวว่าหากความลับน้ันไม่ใช่ความลับแล้ว...

บางสิ่งจะหายไป

"ปราณ! ระวัง!"

ฟึ่บ! ตุ้บ!

เสยีงร้องตะโกนของไอ้ไวดงัมาจากด้านหลงั ทำาให้ผมเบีย่งตวัหลบตาม

สัญชาตญาณอัตโนมัติ ร่างของฝ่ายตรงข้ามพุ่งเลยตำาแหน่งเดิมท่ีผมยืนอยู่ 

เมื่อครู่ไปอย่างรวดเร็ว และล้มกลิ้งไปที่พื้นเนื่องจากพลาดจุดปะทะที่ตั้งใจไว้

มันหันมาจ้องหน้าผมอย่างโกรธเคืองและพุ่งข้ึนมาหา หมัดท่ีกำาแน่น 

จนสั่นง้างขึ้นเตรียมจะซัดเข้าท่ีสันกราม ผมฉวยจังหวะน้ันก้มลงเอียงใบหน้า

จนกำาปั้นเฉียดไปแค่ปลายนิ้ว ก่อนจะสวนหมัดเข้าที่ใต้คางอีกฝ่าย

l ฉากแรก l
Pran l talk
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ผมหอบหายใจและถอยเท้ามาหนึ่งก้าวเพราะใช้แรงกับการเคลื่อนไหว

เมื่อครู่มากไป

"มึง!"

พลั่ก!

"อั้ก!"

"ปราณ!"

ผมคงพลาดไปที่ยืนเรียกสตินานไปหน่อยถึงได้ถูกโจมตีจากด้านหลัง 

เท้าของใครสักคนกระแทกเข้ามาท่ีกลางหลัง ตามด้วยหมัดหนักๆ ที่มุมปาก 

ผมล้มลงไปนอนบดิกายด้วยความเจบ็ปวดจากแรงกระแทกพ้ืนคอนกรตีแขง็ๆ 

บริเวณแขน

เงยหน้ามองก็เจอไอ้ไวมันพุ่งเข้ามาร้ังพวกวิศวะไว้และถีบออกไป  

ผมถุยนำา้ลายท่ีมรีสคาวเลอืดลงพ้ืน ปาดของเหลวตรงมมุปากสะบดัออกลวกๆ 

ก่อนขยับตัวยืนอย่างยากลำาบากด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนซี้ข้างกาย

"ไวมึงไปช่วยเก้ก่อน!" ผมบอกไอ้ไว แล้วพยักหน้าไปทางเพ่ือนอีกคน 

เมือ่หนัไปเห็นเก้กำาลงัโดนฝ่ายตรงข้ามสองคนรมุอยู่ ไวพยกัหน้าแล้วฟาดแข้ง

เข้าที่หน้าท้องของคู่ต่อสู้ก่อนจะก้าวขายาวๆ ไปทางนั้น

แต่ถึงจะพูดอย่างนัน้ออกไปผมก็แทบกลนืนำา้ลายลงคอไม่ได้เมือ่หันมา

แล้วพบหมาหมู่สามตัวแยกเขี้ยวรออยู่

ในเวลาแบบนี้ไอ้พวกเด็กที่สร้างเรื่องไว้มันหายหัวไปไหนกันหมดวะ!

"อะไร คนอย่างปราณ ปารกุลนี่หน้าซีดเป็นด้วยสินะ"

เจ้าของนำา้เสยีงและใบหน้ากวนอวัยวะเบือ้งล่างยกย้ิมท่ีมมุปาก ขยับตวั 

เข้ามาใกล้ มือยังสอดอยู่ในกระเป๋ากางเกงท้ังสองข้าง ผมขมวดค้ิวเล็กน้อย

และหรี่ตามองอย่างอยากถามว่า 'มึงจะเอายังไง'

"ตัวแข็งไปแล้วหรือไง"

หึ

ผมยิ้มมุมปากและส่งเสียงหัวเราะในลำาคอ

ผัวะ!
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ก่อนจะวาดหมัดซัดเข้าที่ข้างแก้มของคนตรงหน้าอย่างจังโดยไม่ให้

สัญญาณ อีกฝ่ายหน้าหันไปตามแรงกระแทกแต่รอยย้ิมกวนประสาทยังคง

ประทับอยู่ที่มุมปาก

"ไอ้เชี่ยนี่!"

สุนัขรับใช้ข้างหลังมันร้อนตัวแทนลูกพ่ี เห่าดังล่ันแล้วทำาท่าจะกระโจน

เข้าหาผม แต่ท่อนแขนสีกร้านแดดก็กางข้ึนมากันไว้ก่อนท่ามกลางแววตา 

ไม่เข้าใจของคนพวกเดียวกัน

"อะไรวะภัทร"

"เดี๋ยวตรงนี้กูจัดการเอง"

ภัทรพูดจบก็หันมายกย้ิมร้ายให้ผม รอยย้ิมแบบท่ีคุ้นเคยกันดีจาก 

การพบเห็นมาหลายต่อหลายคร้ังในสนามกำาปั้นแบบน้ี แววตาประสานกัน 

ซึ่งผมก็ย้ิมรับคำาท้าแต่โดยดี เรามองกันอยู่อย่างน้ันจนกระท่ังได้ยินเสียง 

ตีระฆังดังก้องอยู่ในหัว และนั่นเป็นการมองหน้ากันครั้งสุดท้าย ก่อนที่ผม 

และมันจะกระโจนเข้าหากัน

หมดัแรกปะทะเข้าทีท้่องแต่ไม่ได้แรงจนจกุ ผมจบัท้ายทอยอกีฝ่ายแล้ว

ตีเข่าเข้าที่หน้าท้องคืน ในจังหวะที่ใบหน้าเฉียดกันก่อนท่ีคนโดนทำาร้ายจะ 

ทรุดลงไปนั่งกุมท้องที่พื้น

"มึงไม่ออมแรงเลย"

เจ้าตวัเอ่ยกระซบิลอดไรฟันจนผมต้องลอบอมย้ิม มนัดนักายขึน้จากพ้ืน

แล้วพุ่งเข้ามาใหม่ อาศัยจังหวะท่ีผมกำาลังตั้งรับจากหมัดขวาเบี่ยงตัวไปทาง

ตรงกันข้ามแล้วลอ็กคอผมแน่น ผมเบ้หน้าเพราะอดึอดัด้วยขาดอากาศหายใจ 

รวบรวมแรงทัง้หมดท้ิงตวัและตวัดขัดขาอกีฝ่ายจนล้มควำา่ไปท้ังคู ่แลกหมดักัน 

อยู่อย่างนั้นจนหมดแรงกระเด็นไปคนละฝั่ง

"ไอ้เชี่ยเจ็บฉิบหาย"

ไวบ่นอุบสลับกับซี้ดปากตอนท่ีใช้ผ้าชุบนำ้าบิดจนหมาดเช็ดตามแผล

บริเวณหัวคิ้วตัวเอง
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"ไม่เจ็บก็แย่แล้ว คิ้วแตกขนาดนั้น" คนพูดอย่างไอ้เก้ก็ไม่ต่างกัน  

ปากแตกชำ้าเลือดแบบที่แค่ขยับปากก็ต้องนิ่วหน้าเพราะเจ็บปวด

"แล้วน่ีกอล์ฟมนัไปไหน" ผมถามพลางหนัมองหาเพ่ือนสนิทในกลุ่มอกีคน  

ตั้งแต่วงแตกเพราะเสียงอาจารย์ดังมาจากไกลๆ ผมก็ยังไม่เห็นมันเลย

"ตอนวิ่งกันเห็นมันนำาน้องๆ ไปอีกทาง เดี๋ยวก็ตามมามั้ง"

ไอ้น้องพวกน้ีแม่งก็สรรหาแต่เร่ืองไม่เว้นวัน แค่โปรเจ็กต์ท่ีกำาลังทำาอยู่

มันยุ่งไม่พอใช่ไหมวะ ถ้าคราวนี้หัวข้อธีสิสกูไม่ผ่านนี่มีเรื่องแน่

"ตกลงคราวนี้มันเรื่องอะไร"

"กูไม่แน่ใจ" ไอ้เก้โคลงหัว "แต่เห็นมันพูดกันคร่าวๆ ว่าเด็กวิศวะปีสอง

มันมาแซวน้องปีหนึ่งคณะเรา"

ไอ้เรื่องพวกน้ีอีกแล้ว เมื่อไหร่อาจารย์มหา'ลัยเราแม่งจะยอมจัด 

งบประมาณซื้อตะกร้อมาครอบปากให้ไอ้พวกคณะโน้นเสียที พวกกูจะได ้

สงบสุขขึ้น ไม่ต้องคอยไล่ตีหมาแบบนี้

"มึงโอเคปะเน่ีย แผลท่ีแขนเป็นทางยาวเลย ไปล้างนำ้าก่อนไหม" อยู่ๆ  

ไอ้ไวก็จับแขนที่ผมกำาลังกุมอยู่ไปดู

"เดี๋ยวกูกลับไปทำาแผลที่ห้องเลยก็ได้ เดินออกไปแค่นี้เอง"

"งั้นกูเดินไปด้วย เกิดเจอพวกปากเปราะอีกจะแย่เอา"

"สภาพพวกมันก็ไม่ต่างกันหรอก ป่านนี้หลบไปเลียแผลแล้วมั้ง"

"เออน่า ไอ้เก้มึงจะกลับเลยปะ" มันตัดบท แล้วหันไปพูดกับอีกคนท่ี 

ท้ายประโยค

"มึงกลับกันไปก่อนเลย เดี๋ยวกูนั่งอีกแป๊บ"

"เออ งั้นเจอกันพรุ่งนี้ อย่าลืมกลับไปแก้งานด้วย"

"มงึช่วยเลกิพูดถึงงานในเวลาท่ีร่างกายกูกำาลงัอ่อนแอแบบน้ีได้ปะเชีย่ไว"

ไอ้ไวหัวเราะออกมาเบาๆ ก่อนจะซี้ดปากอีกครั้งเพราะแสบบริเวณท่ี 

แก้มขยับ พูดลากันอีกหน่อยผมกับมันก็เดินแยกออกมาด้วยกัน

อันท่ีจริงเปิดมาเจอพวกผมมีเร่ืองเหมือนหมากัดกันแบบน้ันก็อาจจะ

ทำาให้งงไปเสียหน่อย แต่ไอ้การยกพวกตีกันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
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สำาหรับแก๊งหัวหน้าของสองคณะที่ไม่ถูกกันมาต้ังแต่รุ ่นหน่ึงอย่างถาปัตย ์

แบบพวกผม และไอ้พวกวิศวะปากเปราะอย่างพวกมัน

ย่ิงพออยู่ปีสี่เป็นพ่ีโตสุดเวลารุ่นน้องมีปัญหาอะไรก็พุ่งมาบอกให้ต้อง

ตามไปเช็ดไปล้างให้เสมอ หลายครั้งท่ีแก๊งผมกับแก๊งตรงข้ามแม่งก็ไม่ได้ 

มีปัญหากันโดยตรง ระหว่างท่ีกำาลังซัดกันจนล้มควำ่าเลือดพรากแบบน้ัน 

ก็ยังไม่รู้เหตุผลหรือเรื่องราวแน่ชัดเลยด้วยซำ้า

แต่เพราะศักดิ์ศรีมันคำ้าคอ พอมีเรื่อง...พวกกูก็ต้องชนะ

"แผลที่คิ้วมึงอะ กูว่าพรุ่งนี้ระบมชัวร์"

ไวหันมามองหน้าผมก่อนจะยกมือขึ้นแตะหางคิ้วตัวเองแล้วสูดปาก

"เออ กูพลาดไปหน่อย แม่งมาจากด้านหลัง ท้องมึงเถอะเป็นไงบ้างวะ 

เห็นกุมมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว"

จะให้เป็นยังไงได้ล่ะวะ ไอ้ภัทรแม่งต่อยซำ้าเข้ามาท่ีท้องตอนจังหวะ 

ล้มลงไปที่พื้นในทีแรก ครั้งที่สองกะแรงกันพลาดจนได้แผลจริงจังมาเนี่ย

"ใต้ร่มผ้า" ผมยักไหล่ "ไม่เป็นไรหรอก"

"คนอย่างมึงต้องชำ้าในตายเข้าสักวัน"

"งั้นมึงก็คงตายหน้าเละสินะ"

"เชี่ยปราณ"

ผมย้ิมบาง เดินลัดตามถนนต้นไม้ของมหา'ลัยมาจนถึงด้านหลังที่เป็น

จุดรวมหอนอก

"มงึ แวะซือ้ข้าวเย็นแป๊บ" ไวตบบ่าผมเบาๆ แล้วเดนินำาไปทางร้านบะหมี่ 

"เล็กต้มยำาพิเศษหนึ่งถุงครับป้า มึงเอาปะ" พอสั่งเมนูประจำาเสร็จก็หันมา 

ถามผม

"ไม่อะ ปากมึงเหวอะขนาดนี้ยังเสือกจะกินของเผ็ด ไม่ดูสังขารตัวเอง"

มันหัวเราะ "เออ กูซาดิสม์ แล้วนี่จะกินอะไร"

"ไม่รู้ดิ อิ่มหมัดแล้วมั้งเนี่ย"

อกีฝ่ายย้ิมและพยักหน้าสองสามครัง้รบัคำาผมเหมอืนตดัจบบทสนทนา 
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หันไปมองหม้อนำ้าซุปรอป้าเจ้าของร้านที่กำาลังลวกเส้นใส่ถุงอยู่

"งั้นเจอกันพรุ่งนี้นะมึง"

ถึงหน้าหอผมแล้วไวก็เอ่ยปากลา เพราะมนัอยู่ตกึถัดไปเลยต้องแยกกัน

ตรงหน้าตกึ ผมพยกัหน้าส่งให้แล้วเดนิผ่านประตเูข้าไปท่ีลฟิต์ ยืนรออยู่ไม่นาน

ประตูก็เปิดออก ผมก้าวเข้าไปยืนกดเลขชั้นของตัวเองและรอให้ประตูเหล็ก

ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าหากัน

"เดี๋ยว! ไปด้วย!"

แต่ในขณะทีม่นักำาลงัจะปิดเสยีงคุน้หก็ูดงัขึน้ก่อน ตามด้วยการเคลือ่นตวั 

ออกของประตูพร้อมใบหน้าชำ้าเลือดของคนที่ผมเพ่ิงตะลุมบอนด้วยเมื่อ 

ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตัวเจ้าปัญหามันย้ิมมุมปากแล้วแทรกตัวเข้ามายืนในลิฟต์ข้างๆ ผม

พลางมองไปที่เลขชั้น ผมยาวระต้นคอท่ีรัดรวบไว้ข้างหลังดูก่ีทีก็รำาคาญตา 

ใบหน้าท่ีแต้มรอยย้ิมกวนอารมณ์อยู่เสมอหันมาสบตาเมือ่ลฟิต์ปิดสนิทเตรยีม

เคลื่อนห้องโดยสารขึ้นด้านบนแล้วเรียบร้อย

ภัทร ณภัทร หัวหน้าแก๊งปีสี่ของคณะวิศวฯ คู่ตีคู่ต่อยตลอดระยะเวลา 

สี่ปีที่อยู่มหา'ลัยของผม เป็นท่ีรู ้กันว่าเมื่อไหร่เห็นพวกผมอยู่ในระยะรัศมี

เดียวกันคือต้องมีเรื่อง เจอกันไม่ได้ต้องตั้งท่าจะฆ่ากัน ถ้าเปรียบกันผมก็คง

เป็นไฟ ส่วนอีกฝ่ายก็เป็นนำ้ามัน ปะทะกันทีไรก็มีแต่พังกับบรรลัย ซึ่งมัน 

น่าตลกดีที่พวกผมไม่ได้กัดกันแค่รุ่นลูก...

แต่มันเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่

พ่อแม่ผมกับพ่อแม่มันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิด  

เรียกได้ว่าเกลียดกันเข้ากระดูกดำา ก่นด่าสาปแช่งกันจนซึมเข้าสมองส่วนลึก

ของลูกๆ ตั้งแต่จำาความได้

แล้วก็เหมือนสวรรค์ท่านแกล้งเมื่อดันมาอาศัยอยู่บ้านหลังติดกัน  

เรียนอนุบาลที่เดียวกัน ประถมที่เดียวกัน มัธยมท่ีเดียวกัน เจอหน้ากันทีไร 

ก็แทบจะประเคนบาทาให้เป็นของขวัญ ความเกลยีดชงัจากผู้ใหญ่ส่งต่อมาให้

เด็กอย่างพวกผมต้องพานต่อยตีและเป็นคู่แข่งกันแม่งทุกเรื่อง ท้ังเรียน กีฬา 
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พละกำาลัง ทุกอย่างที่คิดออกคือกูต้องเหนือกว่า

แม่งย่ิงน่าหัวเราะเข้าไปอีกเมื่อพอเข้ารั้วมหา'ลัยพวกผมก็ดันมาเรียน

มหา'ลัยเดียวกัน ผิดก็ตรงท่ีแยกย้ายกันไปอยู่คณะคู่แข่งท่ีต้ังอยู่ติดกัน 

ราวกับกำาลังเชิญชวนให้ลงมือฆ่ากันเสียจะได้จบๆ ไป สถานการณ์ทุกอย่าง

ช่างเอื้ออำานวยจนจะเปลี่ยนเป็นบังคับอยู่แล้ว

แทบจะเอาเท้าก่ายหน้าผากเมือ่รูส้กึได้ว่าชาตนิีผ้มกับมนัคงหนกัีนไม่พ้น  

ต้องตามรังควานกันอยู่แบบน้ีท้ังชีวิต คิดดูแล้วมันก็น่าแปลกท่ีต้ังแต่เกิดมา 

ก็มคีนทีถู่กกำาหนดไว้ให้เกลยีดจนเข้าไส้ตัง้แต่ยังไม่ทนัได้รูจ้กักัน อยากเอาชนะ

ตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้า

"มึงกินไรยัง"

ผมหลุดจากความทรงจำาเก่าเปื้อนฝุ่นของตัวเองก็ตอนที่ไอ้หมาบ้า 

ข้างๆ มันสะกิดเข้าที่บ่า

"ปากแบบนี้ให้กินอะไร" ผมว่าเสียงเรียบ เหลือบตามองใบหน้าที่มีแผล

ปริแตกฟกชำ้าไม่ต่างกันของอีกฝ่าย "กลับไปหยอดนำ้าข้าวที่ห้องไปมึงอะ"

มันหัวเราะ ใช้ลิ้นดันกระพุ้งแก้มด้วยอากัปกิริยาแบบเดียวกับท่ีทำาให้

เบื้องล่างกระตุกทุกครั้งที่มอง

"เดี๋ยวแบ่งให้มึงหนึ่งถ้วย"

ผมกลอกตาไปข้างๆ อย่างเบื่อที่จะมองหน้าอีกฝ่าย ก็แหงล่ะ...วันน้ี 

ผมแม่งซัดอยู่แต่หน้ามันจนเอียนไปหมดแล้ว

"เก็บไว้แดกเองเหอะ"
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"ข้าวต้มอะไร ไม่ได้ซื้อไว้ เมื่อเช้าพ่ีภัทรบอกว่าอยากกินยำาวุ้นเส้น  

ภาก็ไปซื้อยำาวุ้นเส้นมาเตรียมให้ตั้งแต่เลิกเรียน กว่าจะกลับมาก็คำ่ามืด  

ยำาของภาอืดหมดแล้ว โทรไปก็ไม่รับ แถมยังหน้ายับกลับมา แล้วจะมาบอก

ให้ลงไปซื้อข้าวต้มกุ้งให้เพราะเจ็บปาก คนห่วยแตกอย่างพี่มีสิทธิ์มาเรียกร้อง

อะไรด้วยเหรอ"

ภายในห้องชดุหัวมมุของหอพักใกล้มหาวิทยาลยั แบ่งเป็นสองห้องนอน

เล็กๆ หนึ่งห้องนำ้า มีส่วนกลางเป็นห้องเก็บตู้เย็น ผมยำ้าว่ามันคือห้องเก็บตู้เย็น

เพราะเล็กเกินกว่าจะเป็นครัว ภา น้องสาวสุดรักสุดหวงของผมบ่นยืดยาว 

ราวหยุดหายใจกับเร่ืองท่ีวนเวียนซำ้าทุกวันจนเป็นส่วนประกอบหน่ึงของชีวิต

ด้วยนำ้าเสียงเบื่อหน่าย 

กิจวัตรที่ว่าก็เป็นต้นว่าตื่น กินข้าว เรียนหนังสือ ชกต่อย กลับมาให้ 

น้องด่า วนกลับไปนอน แล้วตื่น จบวันด้วยการโดนน้องแท้ๆ ด่าอีกครั้ง 

อย่างไม่รู้จักหลาบจำา ถ้าไอ้ปราณกับพรรคพวกมันเห็นภาพผมยืนกุมมือจ๋อย

แบบนี้มีหวังโดนล้อไปสิบชาติเศษ แต่ถึงอย่างนั้นผมก็เถียงคนบ่นกลับไป 

ด้วยนำ้าเสียงสำานึกผิดอ้อมๆ แอ้มๆ

"ครั้งนี้พี่ไม่ได้หาเรื่องนะภา ปราณเริ่ม"

"มีด้วยเหรอที่พี่ภัทรจะไม่ไปหาเรื่องคนอื่นก่อน"

"จริงๆ พี่กำาลังตั้งใจเรียนอยู่เลย แล้วไอ้กรณ์ก็มาตาม บอกว่าไอ้ปราณ

l ฉากสอง l
Pat l talk
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ยกพวกมาตีมัน"

"พ่ีภัทรอย่าทำาเป็นไม่รู้หน่อยเลยว่าพ่ีปราณเป็นคนยังไง เพ่ือนพ่ีภัทร 

นั่นแหละต้องไปหาเรื่องก่อน"

"โห นี่เป็นน้องพี่หรือน้องไอ้ปราณกันแน่วะเนี่ย" ผมบ่นกระเง้ากระงอด 

บนโลกนี้นอกจากภาก็ไม่คิดว่าจะต้องหงอให้ใครอีก เด็กสาวอายุห่างจากผม

สามปีทีเ่มือ่ครัง้ยังเลก็เดนิตามผมเตาะแตะ วนันีก้ลบัมองตาขวางเข้าข้างศัตรู 

"น่ังรอบนเตยีง" ภาสัง่เสยีงเฉยีบ เอาเก้าอีม้าต่อหน้าตูห้นังสอืสงูท่วมหัว

เพ่ือปีนหยิบกล่องปฐมพยาบาลสีขุ่นที่ซ่อนตัวอยู่ช้ันบนสุดลงมา สีหน้ายังคง

หงุดหงิด วางกล่องเคร่ืองมือทำาแผลกระทั้นกับเบาะ ทำาเอาผมสะดุ้งตัวนิดๆ 

เพราะกลัวโดนแว้ดเสียงดังอีกรอบ

"เมื่อไหร่จะเลิกตีกันสักที แล้วนี่พี่ปราณเป็นยังไงบ้าง"

"กากอย่างมันก็เละน่ะสิ จะเหลือเหรอ ภาต้องภูมิใจนะเว้ยที่มีพ่ีชาย 

แบบพี่ โอ๊ย! ตีทำาไมเนี่ย"

"เลิกภูมิใจที่เป็นนักเลงหัวไม้ได้แล้ว คิดว่าถ่อยแล้วเท่หรือไง"

"เท่ไม่เท่ก็มีคนชอบแล้วกัน เรานั่นแหละเลิกบ่นได้แล้ว ยิ่งกว่าแม่"

"เพราะแม่ไม่เคยบ่นพ่ีภัทรน่ะสิ" แม่สาวน้อยของผมเอ่ยเสียงขรม  

ก้มหน้ารือ้อปุกรณ์ทำาแผลออกมาวาง ยาแดง ยาหม่อง ยาแก้ปวด พลาสเตอร์ 

ผ้าก๊อซ

"ไม่มีสำาลี"

"อะไร เมื่อต้นเดือนเพิ่งซื้อมาเอง"

"ก็ใครใช้ให้ตีกันวันเว้นวันแบบนี้ล่ะ ค่าอุปกรณ์ทำาแผลของพ่ีภัทร 

แต่ละเดือนมากกว่าค่าผ้าอนามัยภาอีกนะ"

"เว่อร์"

"อย่าให้ภาเอาบิลมาต้มให้กินเลย รับรองอยู่ท้องแน่" ภาเก็บของที่รื้อ 

ออกมาใส่กล่องตามเดิม ปิดฝา ลงล็อกเสร็จสรรพ "ไปขอให้พ่ีปราณช่วย 

ทำาแผลให้แล้วกัน"

"เฮ้ย อะไรอะ"
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"ก็ไม่มี แล้วภาก็ไม่อยากลงไปข้างล่างแล้วด้วย น้องใส่ชุดนอนแล้ว  

พี่ภัทรก็เห็น"

"เปลี่ยนแป๊บเดียวเอง"

"กับที่พ่ีภัทรแค่ไปเคาะห้องข้างๆ ขอให้พ่ีปราณช่วยทำาแผลให้อันไหน

ง่ายกว่ากัน"

"ภา ไม่เอาดิ ลงไปซื้อเซเว่นให้หน่อยน้า"

"ไม่ต้องมาทำาเสียงอ้อน" เด็กสาวยืดตัวเต็มความสูง กอดอกแสดง 

ความจริงจังในคำาพูด "น่ีเป็นบทลงโทษที่พ่ีภัทรไปมีเรื่องกับคนอื่น ภาเบื่อ 

เต็มทนแล้ว แล้วก็นะ ถ้าสัปดาห์นี้มีเรื่องชกต่อยอีกเป็นครั้งที่สอง ภาไม่ให ้

มานอนที่ห้องจริงๆ ด้วย"

"นี่พี่ชายที่ภาคลานตามตูดมานะเว้ย"

"ก็เพราะเป็นพ่ีชายคนเดียวของภาน่ะสิ" ผมรู้ว่าน้องสาวเป็นห่วง แต่ก็

อดไม่ได้ "ถ้าไม่เลิกนิสัยแบบน้ี วันหนึ่งพ่ีภัทรเกิดเดินคนเดียวแล้วศัตรูมารุม 

พีภ่ัทรจะทำายงัไง ภารู้ว่าพี่เก่ง แต่คนเก่งกไ็ม่ได้เอาตัวรอดได้เสมอไปหรอกนะ 

ไม่รู ้ล่ะ ภาตัดสินใจแล้ว ภาไม่ลงไปซื้อสำาลีให้ พ่ีภัทรต้องไปขอพ่ีปราณ  

แล้วก็ขอโทษพี่ปราณด้วย"

"พี่จะเอาเรื่องที่ภาเข้าข้างลูกชายบ้านนั้นไปฟ้องพ่อ"

"ถ้าจะทำาพี่ภัทรทำาไปนานแล้ว"

ผมเกลียดที่ยัยตัวแสบรู้ทันกันไปเสียทุกเรื่อง แต่ภาพูดถูก ถ้าจะทำาคง

ทำาไปนานแล้ว

"อย่าลืมขอโทษพี่ปราณด้วยล่ะ"

"รู้แล้วน่า"

และเป็นอีกคร้ังท่ีผมถอนหายใจ เดินออกจากห้องตัวเองมาหยุดยืน 

ที่ประตูข้างๆ ทำาใจอยู่นานสองนาน

"ก๊อก ก๊อก"

ผมทำาเสียงเคาะประตูหลังจากภากลับเข้าไปในห้อง ล็อกประตู 

เสร็จสรรพ เป็นอันว่าถ้าผมไม่ได้ทำาแผลให้เรียบร้อยก็จะไม่ได้กลับเข้าห้อง 
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ของตัวเองอีก นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ไม่รู้ตั้งก่ีคร้ังต่อก่ีครั้งที่เป็นแบบนี้ และผมก็ 

ไม่เคยทำาใจให้เป็นเรื่องปกติได้เสียที

ความสัมพันธ์ของผมกับปราณเริ่มต้นก่อนผมจะถูกส่งไปเรียน 

ในโรงเรียนเตรียมอนุบาลท่ีดีที่สุดแล้วด้วยซำ้า ตอนนั้นเรามีเพ่ือนท่ีเข้ากันได ้

ปราณก็เป็นหน่ึงในน้ัน แต่รู้สึกตัวอีกทีเวลาต่อแถวหรือจับกลุ่มตามคำาสั่งครู

จะบอกให้ผมแยกกันกับปราณ ผมจำาได้เพราะปราณเป็นเด็กท่ีอยู่หมู่บ้าน

เดยีวกัน แต่แทนทีเ่ราจะได้มาโรงเรยีนหรอืกลบัด้วยกันกลายเป็นคนท่ีถูกทำาให้

ห่างกันมากท่ีสุดในโรงเรียน เมื่อเข้าช่วงประถม ผมก็ย้ายโรงเรียนมาเรียน

เอกชนชายล้วนและเจอปราณอีกคร้ังโดยบังเอิญ ผมเริ่มรู้ว่าพ่อไม่อยากให้ 

สนิทกับปราณ ปราณเป็นคนไม่ดี พ่อแม่ผมกับปราณก็ไม่สนิทกัน ไม่สิ  

ใช้คำาว่าเกลียดกันถูกกว่า ผมเร่ิมด่าพ่อมันตามพ่อตัวเอง แรกๆ ปราณเฉยๆ 

ทำาหน้าตาบูดบ้ึงไม่ชอบใจบ้าง แต่สำาหรับผมโคตรสนุก จนวันหน่ึงผมถูก 

ปาก้อนหนิใส่หน้าผาก เป็นครัง้แรกท่ีเราต่อยกันจรงิๆ ผมหัวแตก เย็บครัง้แรก

สามเข็ม แม่ผมกับแม่ปราณโวยวายเสียงดังที่โรงพยาบาลจนอาย มันน่ัง 

เตียงข้างๆ คางแตก ไม่รู้ว่าเย็บไปเยอะไหม แต่เราร้องไห้กันทั้งคู่ จากนั้น 

ผมก็เกลียดมัน เป็นความรู้สึกเดียวกับที่มันมีให้ผม เราไม่ชอบหน้ากัน ทั้งๆ ที่

ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุ

"มีอะไร"

เจ้าของห้องเปิดประตู หูดีชะมัด ไม่ต้องรอให้ลงมือเคาะมันก็รู้ได้ว่า 

ใครมารอเจอ

"แผลเป็นไง"

"เสือก"

"คนอุตส่าห์เป็นห่วง"

"กวนตีน จะเอาอะไร" 

ผมใช้นิ้วชี้มุมปากตัวเองกับขมับซ้ายท่ีเป็นรอยถลอก อย่างน้อยก็ต้อง

ทำาแผล 

"แล้วไง"



หลังม่าน l Behind the scenes16

"สำาลีหมด"

"ลงไปซื้อสิ เซเว่นก็อยู่ข้างล่าง"

"ภาให้มาไถมึง"

"อีกแล้ว?"

"เออ แค่นี้ทำาเป็นงกไปได้ บ้านรวยไม่ใช่หรือไง"

"คนที่ควรโดนด่าต้องเป็นมึงมากกว่าไอ้ภัทร หัดซื้อเองบ้างสิวะ"

"ก็ใครใช้ให้มึงทำากูเป็นแผลเล่า" ฝีมือตัวเองล้วนๆ ยังจะปฏิเสธ 

ความรับผิดชอบ ไอ้กร๊วก "มึงต้องทำาแผลให้กู"

"มึงช่วยเปลี่ยนคำาสั่งมาเป็นขอร้องแบบที่น้องมึงสั่งมาได้ไหม"

"ใครบอกมึงว่าภาสั่งกูมาขอร้องมึง"

ปราณหันหลังกลับ ผมอาศัยจังหวะท่ีมันไม่ทันปิดประตูใส่หน้าเดิน 

ตามเข้ามาด้านใน ห้องของปราณต่างออกไปจากของผม เป็นลักษณะ 

ห้องเดี่ยวเพราะอยู่คนเดียว ไม่ใช่ห้องหัวมุมราคาค่าเช่าต่อเดือนหลักหมื่น 

ที่สามารถผ่อนคอนโดฯ ได้สบายๆ เหมือนที่ผมอยู่กับภา

"แหกตาดู"

ไอโฟนรุ ่นล่าสุดลอยมาในอากาศ ผมคว้ารับได้ทันท่วงที หน้าจอ 

เปิดแอพพลเิคชัน่แชตท้ิงไว้ เป็นข้อความท่ีภาไลน์มาบอกให้ปราณช่วยทำาแผล

ให้ผม ท่าทีนอบน้อม อ่อนหวาน ไม่เหมือนแม่เสือสาวท่ีขู่แยกเขี้ยวเมื่อครู่ 

สักกระเบียดนิ้ว

"เล่นกูอีกแล้ว"

"จะให้ทำาก็มานั่งดีๆ เสร็จแล้วจะได้ไสหัวกลับห้องไป กูจะทำาแผล 

ตัวเองบ้าง"

"คร้าบๆ" ผมรบัคำา น่ังขัดสมาธิลงท่ีพ้ืน ปราณน่ังบนเตยีง เริม่จากเอาสำาล ี

ชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดให้รอบแผล ส่วนผมปิดปุ่มแกล้งหยอกปราณสักพัก  

จริงๆ แล้วปราณเป็นคนหน้าตาดี หมายถึงถ้ามองโดยปราศจากอคติ ปากรั้น 

ตารี ดูหยิ่งนิดๆ ตามนิสัยยิ้มยาก หลายคนในกลุ่มเดียวกันบอกผมว่าไอ้เวรนี่

ชอบทำาหน้ากวนประสาทใส่ ผมเคยพยายามแก้ต่างให้หลายครั้งว่าเป็นท่ี 
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เบ้าหน้า แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ ปราณเป็นคนไม่แคร์โลก ก็ติสต์ๆ ตามประสา  

บอกตรงๆ นะ ตอนท่ีรู้ว่ามันติดคณะสถาปัตยฯ น่ีผมโคตรไม่แปลกใจเลย  

แววมันออกมาตั้งแต่ ม.ปลาย แล้วด้วยซำ้า

"จ้องอะไร"

"จะให้จ้องอะไรล่ะ" ถามพลางย้ิมกริ่ม คิ้วได้รูปสวยขมวดเข้าหากัน  

แผลเป็นเล็กๆ ท่ีหางคิ้วของปราณขยับเล็กน้อย ก่อนมือจะยำ้ากดสำาลีมาท่ี 

แผลผมหนักๆ

"ไอ้เชี่ย! เจ็บนะโว้ย"

"กวนตีน"

"ยังไม่ได้ทำาอะไรเลย แค่มองแค่นี้ทำาเป็นเขิน"

"มึงจะทำาแผลหรือมาหาแผลเพ่ิม" ดวงตาสีดำาขลับมองท้า ผมยอม

สงบเสงี่ยมในที่สุด "หยุดกวนประสาทสักสิบนาทีจะเป็นบุญของกูมากเลย"

"เออ รู้แล้วน่า เดี๋ยวทำาแผลคืนให้ มีที่ท้องด้วยใช่หรือเปล่า"

"ไม่ต้องมาทำาเป็นรู้สึกผิด"

"นี่กูออมมือให้มึงแล้วนะพี่ปราณ กากแบบนี้เจอคนอื่นในก๊วนกูไม่ต้อง

เข้าโรง'บาลกันเลยเหรอ คิดจะเป็นผู้นำาทีมก็แกร่งหน่อยคร้าบ กระจอกแบบนี้

ต้องให้สอนปะ โอ๊ย! มือหรือตีนวะ"

"ง้ันช่วยตอบกูหน่อยท่ีพูดน่ันปากหรอืตดู กูจะบอกให้น้องมงึเลกิซือ้สำาลี

มาซื้อตะกร้อแทนแล้ว เป็นอะไรกันนักหนา หลักสูตรของวิศวะบรรจุวิชา 

ปากหมาให้ด้วยหรือไงถึงได้เป็นเสียแบบนี้ ไปบอกน้องๆ มึงด้วย จะพูดจะจา

อะไรให้มันระวังหน่อย"

"เรื่องแซวสาวอะนะ" หมายถึงสาเหตุหลักๆ ท่ีทำาเอาเพ่ือนมันยัวะจัด  

ผูห้ญิงคณะมนัสวยน่ีครบั "ธรรมดาน่า มนัก็แซวขำาๆ พวกมงึน่ะซเีรยีสกันไปได้"

"กูไม่ขำา"

"นี่ เครียดมากตายไวนะมึง"

"ปากหมามากก็ตายไวเหมือนกัน เงยหน้า"

ผมทำาตามคำาสัง่ ปราณจดัการแผลท่ีมมุปากให้ แสบนดิๆ แต่ไม่เกินทน 
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ใช้สายตากวาดมองหน้ามันอีกครั้ง เส้นผมหน้าม้าสีดำาปรกลงมาตำ่ากว่าค้ิว 

อีกแล้ว เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งตัดไปแท้ๆ

"ผมมึงยาวไวนะ"

"เออ รำาคาญเหมือนกัน"

"มัดให้ไหม"

"ไม่ต้อง อยู่นิ่งๆ สิวะ มันทายายาก" ปราณบ่น บีบคางผมไม่ให้ขยับ  

มือหนักไปหน่อย แต่ยังเบากว่าปาก 

จรงิๆ แล้วสำาหรบัผม ปราณเป็นคนดมีาก นึกย้อนไปตอนประถมอกีครัง้ 

เราเริ่มไม่ถูกกันรุนแรงขึ้น ชกต่อยทุกคร้ังท่ีมีโอกาส กระทั่งวันท่ีผมกับภา 

ไปเล่นใกล้สระนำ้าในหมู่บ้าน ผมเป็นคนปั่นจักรยาน น้องสาวเป็นคนซ้อน  

ส่วนปราณก็มีจักรยานเป็นของตัวเองปั่นมาเล่นบริเวณน้ันพอดี เราเจอกัน 

ใต้ต้นการเวกสงูใหญ่ ชีว่้าจดุพักรถเป็นของตนทีจ่บัจองไว้ตามประสาเด็กน้อย 

ผมจองก่อน จองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ แต่มันก็เถียงว่าพ่อมันมาจองก่อน  

ผมเถียงว่าพ่อผมซื้อบ้านก่อน มันท้าว่าให้เอาโฉนดซื้อขายมาดูตามความ

คะนองปากอยากเอาชนะ อันท่ีจริงผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าในเมื่อเราต่าง 

เกลียดกันขนาดนี้ทำาไมถึงได้วนเวียนอยู่รอบตัวกันอยู่ได้

ตูม!

เสียงนำ้าในสระบัวกระจายดัง ผมหันกลับไป รอยบนดินโคลนเหลือ 

เพียงร่องเล็กๆ ของล้อจักรยาน จักรยานผมหายไปแล้ว เรามัวแต่ผลักอกกัน

จนลืมไปว่าเด็กหญิงท่ีมาด้วยกันกำาลังอยู่กับจักรยาน ผมจำาได้ว่าเห็น 

ภาตะเกียกตะกายร้องขอให้ช่วย ขณะที่ผมตัวแข็งท่ือ ผมว่ายนำ้าไม่เป็น  

พ่อแม่สอนเราสองคนพี่น้องเสมอว่าอย่าเข้าใกล้สระโดยไม่มีผู้ใหญ่

ตูม!

เสยีงนำา้กระจายตัวดงัขึน้อกีครัง้ จกัรยานของปราณล้มอยู่ใต้ต้นการเวก

ต้นนัน้ แต่เจ้าของไม่อยู่แล้ว ผมเหน็สองร่างดำาผลบุโผล่ในบ่อนำา้ ขณะท่ีตัวเอง

ยืนเกร็ง ไม่แม้แต่จะมีเสียงโหวกเหวกโวยวาย พักหน่ึงปราณก็กลับขึ้นมา  

จับมือภาทั้งสองข้างลากถูมาถึงฝั่ง เด็กสาวร้องไห้โฮ กอดคู่อริผมไว้ทั้งร่าง
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'ภา'

ผัวะ!

เป็นครั้งแรกที่ผมยอมให้หมัดเปียกๆ ของปราณซัดเข้าจนหน้าหงาย  

ไม่แม้แต่คิดจะตอบโต้ มันโกรธผมมาก โกรธมากกว่าภาท่ีถูกผมละเลย 

เสียด้วยซำ้า 

'มึงไม่คิดจะช่วยน้องมึงหรือไง ถ้ากูไม่ลงไปจะปล่อยให้น้องมึงตาย 

ไปเลยใช่ไหม'

'ไม่...'

'มึงมันไอ้ขี้ขลาด!'

ปราณจูงจักรยานของตัวเองขึ้น มันเปียกไปท้ังตัว รากไม้นำ้ายังเกาะ 

อยู่ที่บ่าและหัว แผ่นหลังมันเล็กลงเร่ือยๆ ผมว่ิงไปกอดภาทันทีท่ีได้สติ  

เด็กหญงิยงัคงเอาแตร่อ้งไห้หวาดกลัวกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้น ผมไมรู่ป้ราณทำาได้ยงัไง 

จักรยานของผมจมหายไปในนำ้า ไม่ได้คืน เห็นเส้ือของภามีรอยเลือดหยด 

แต่ตัวน้องสาวผมไม่มีแผลเลยแม้แต่น้อย หลังจากน้ันผมเพ่ิงสังเกตว่า 

ปราณมีแผลเล็กๆ ที่หางคิ้ว เป็นแผลเป็นที่ติดตัวยำ้าคำาถามหนึ่งกับผมเสมอๆ 

ว่าใช่ร่องรอยแห่งความกล้าหาญในครั้งนั้นหรือเปล่า

'อย่าบอกแม่นะพี่ภัทร ภากลัวแม่ว่า'

เป็นสญัญาณแรกทีผ่มมองมนัเปลีย่นไป หลงัจากน้ันความสมัพันธ์ของเรา 

ก็แบบนี ้ไม่เชงิว่าเกลยีด แต่ก็ไม่ใช่เพ่ือนรกั ผมชอบแกล้งให้ปราณมสีหีน้าอืน่

มากกว่าเก๊กขรมึใส่กัน กลัน้ย้ิมบ้าง หงดุหงดิบ้าง แม้จะเป็นอย่างหลงัมากกว่า

ก็ตาม

เจ้าของห้องแปะพลาสเตอร์ยาเป็นอย่างสุดท้าย นอกจากหน้าแล้ว

ข้อศอกผมมรีอยถลอกนดิหน่อย ส่วนใต้ร่มผ้าแค่ทายาแก้ฟกชำา้สักสองสปัดาห์ 

ในกรณีที่ไม่ซำ้ามันอีกก็น่าจะหาย

"ไปได้ละ" ปราณว่าพลางลุกข้ึนเตรียมเปิดประตูไล่ ผมคว้าข้อมือมัน  

ดึงให้กลับลงมานั่งบนเตียง

"แผลมึงล่ะ"
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"ทำาเองได้"

"อย่าท่ามากไปหน่อยเลย ทำาอย่างกับกูไม่เคยทำาแผลให้"

"ฝีมือการทำาแผลมึงห่วยแตกมาก ไอ้ภัทร"

"ก็ไม่ขี้เหร่นักหรอกน่า แทนคำาขอโทษไง ภาให้กูมาขอโทษมึง"

"เดี๋ยวกูบอกให้ว่ามึงขอโทษกูแล้ว โอเคไหม"

"โห ไม่ต้องมนีำา้ใจช่วยเหลอืกันขนาดน้ันก็ได้" ผมย้ิมตาปิด และดเูหมอืน

รอยย้ิมนีจ้ะทำาให้ปราณมสีหีน้าบางอย่างทีอ่่านได้ยาก "ให้กรูบัผดิชอบมงึบ้าง

เถอะน่า"

"มึงช่วยเลิกพูดอะไรที่มันชวนขนลุกแบบนี้เหอะ"

"อะไร กูหมายถึงกูทำาให้มึงเจ็บก็ต้องทำาแผลให้ คิดถึงเรื่องอะไร ทะลึ่ง

ล่ะสิ" ปราณทำาทีจะสวนหมัดใส่ แต่ผมก็ไวพอจะคว้าข้อมืออีกข้างไว้ สุดท้าย

เลยกลายเป็นผมจบัมอืมนัทัง้สองข้าง ประจนัหน้ากันด้วยการท่ีมนัน่ังบนเตียง 

ส่วนผมคุกเข่าที่พื้น ดึงอีกฝ่ายโน้มตัวลงมา

"หน้านิ่งแต่ใจร้อน"

"เฉพาะกับคนอย่างมึง"

"รู้สึกเป็นคนพิเศษจัง"

"พูดมาก จะทำาแผลให้ไหม ไม่งั้นก็รีบๆ ไป กูมีงานต้องทำาอีกเยอะ"

"เชื่อพี่ดีๆ ก็เสร็จไปนานละน้อง ไหนดูแผลที่พุงหน่อยซิ"

"ไม่ต้อง!"

มือขาวคว้าหมับก่อนผมจะถลกชายเสื้อมันขึ้น ปราณขมวดคิ้ว แค่น้ี 

ไม่เหน็ต้องโกรธกันเลย "ไม่ดก็ูได้ งัน้สลบัทีกั่น เงยหน้าทำาให้แบบน้ีไม่ถนัดเลย"

นกัศกึษาสถาปัตย์กลอกตาหน่าย ผมเอ่ยยำา้อีกครัง้มนักย็อมลงมานัง่ท่ีพ้ืน  

เงยหน้าให้ช่วยทายาที่มุมปากและโหนกแก้ม ใช้ปลายน้ิวเกลี่ยรอยแผลน้ัน

เบาๆ และผมก็เผลอมองมันด้วยสายตาที่ตัวเองชอบมอง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3pUlIpV

http://bit.ly/3pUlIpV

