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'สิบสองรัก' คือสิบสองเร่ืองพิเศษ (ขอยำ้าว่าพิเศษจริงๆ นะคะ) ว่าด้วยความ 

เป็นไปของเหล่าชายหนุ่มมอ B ทีห่ลายคนคุน้เคยจาก 'บลัลงัก์ปักษา' 'ราชาวิหค' และ 

'ดุจนกในกรงขัง' ความสวีตของแต่ละคู่นอกเหนือจากเล่มก่อนๆ จะเป็นอย่างไรน้ัน  

สิบสองรักเล่มน้ีจะมาเล่าหมดเปลือกให้คุณผู้อ่านได้ร่วมรับรู้ เล่าละเอียดชนิดท่ีว่า

เหมือนได้เห็นกับตาตัวเองเลยล่ะค่ะ!

และแน่นอนว่ากลับไปมอ B ครั้งน้ีไม่ได้เจอ ทนาย-อาสา สงคราม-อ้าย และ 

คนี-น�า้เงิน แค่หกคนหรอกนะคะ ยังมหีนุ่มๆ อกีตัง้สบิสองคนทีก่ำาลงันัง่รอให้คุณผูอ่้าน

แวะไปทักทายพวกเขา ซึ่งบางคนได้มีบทบาทไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่บางคนก็เพ่ิง

ออกโรงมาในเล่มนี้เป็นครั้งแรก ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นใครจูงมือมากับใครบ้างก็รีบพลิก

หน้ากระดาษไปพบพวกเขากันเลยค่ะ :)

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ค�ำเตือน : ข้อมูลเรื่องอำกำรติดอ่ำง

ที่ใช้ในเรื่องนั้นไม่ได้อิงข้อมูลทำงกำรแพทย์

เพียงแต่สมมติขึ้นมำเพื่อควำมบันเทิงเท่ำนั้น 

ผู้อ่ำนโปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน

1

ทาวน์

หนึ่งปีก่อน 

ณ งานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย B

ท�าไมผมถึงมาอยู่ตรงน้ีได้นะ นีเ่ป็นท่ีทีไ่ม่เหมาะกับเดก็หอสองอย่างผม

มากๆ และผมก็เชื่อว่าเด็กหอสองปีหนึ่งคนอื่นๆ ก็คิดเหมือนกัน แต่มีอยู ่

คนเดียวที่ไม่คิดอย่างนั้นครับ

คนคนนั้นก็คือพี่สงคราม

เขาเป็นบุคคลประเภทถ้าคนอื่นคิดถึงตัวเลข 0 แต่พี่เขาคิดถึงตัวเลข 1 

สุดท้ายทุกคนก็ต้องพากันคิดถึงตัวเลข 1 ไปด้วย และสาเหตุท่ีพ่ีเขาคิดว่า 

เด็กปีสองทุกคนควรมาที่งานประกวดดาวเดือนน้ีก็เป็นเพราะมีเด็กหอสองได้

เป็นตัวแทนของบางคณะ พ่ีสงครามเลยคิดว่ายังไงหอสองก็ต้องมาโชว์พลัง 

รักที่หนึ่ง

ตอง ทาวน์ : ศาลาคนรักกัน
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แสดงออกให้ทุกคนในมอเห็นความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

และก็ความดุดัน (?)

ท่ีจริงไม่มีใครในหอสองคิดจะมาเชียร์เพ่ือนหรือน้องหรอก ทุกคนรู้ดี 

อยู่แก่ใจว่ายังไงต�าแหน่งเดือนก็ต้องตกเป็นของชายงามแห่งหอสาม สลับ 

สับเปลี่ยนคณะทุกปี แต่สุดท้ายผู้ชนะต�าแหน่งเดือนก็มักจะเป็นคนท่ีมาจาก

หอสามเสมอ 

หน้าตาดูดีย่อมชนะทุกสิ่ง

ถึงแม้ว่าตวัแทนคณะจากหอสามจะหน้าตาดี แต่ตัวแทนจากคณะอืน่ๆ 

ที่ไม่ใช่เด็กหอสามก็มักจะมีเอกลักษณ์แปลกๆ ให้ชวนมอง บางคนก็ดูมีเสน่ห์

น่าค้นหา (ผมพูดถึงเด็กหอหก) บางคนก็ดูมีออร่าแห่งเงินทองเปล่งประกาย 

(อันนี้ผมพูดถึงเด็กหอสี่) บางคนก็หุ่นดีเกินผู้เข้าประกวดด้วยกัน (แน่นอน 

ผมพูดถึงหอตัวเอง) และบางคนก็ดูฉลาดมากกว่าคนอื่น (น่ีคือเอกลักษณ์ 

ของหอหนึ่งครับ) 

หลังจากที่โชว์เสียงดังและแสดงความเป็นหน่ึงเดียวกันของเราชาว 

หอสองไปแล้ว พี่สงครามก็บอกให้ทุกคนยืนดูการแสดงนิ่งๆ เงียบๆ และคอย

ส่งเสียงช่วงท่ีพิธีกรพูดถึงชาวหอหุ่นก�าย�าเป็นระยะๆ หรือบางครั้งพ่ีเขาก็ให้

พวกเราคอยโห่เวลาที่พิธีกรชมเด็กหอสามว่าหล่อจนเกินหน้าเกินตาคนอื่น

ผมไม่ได้รู้สึกว่าพ่ีสงครามเขาจะหงุดหงิดพิธีกรเรื่องนั้นเลย ผมคิดว่า 

ทีเ่ขาให้พวกเราโห่เพราะต้องการย่ัวโมโหประธานหอสามอย่างพ่ีอ้ายมากกว่า 

น่ีแหละคือจุดท่ีสนุกที่สุดในวันน้ี ถึงแม้ว่าการประกวดจะน่าเบื่อและรู้ดีว่า

สดุท้ายหอชายงามคงได้รบัต�าแหน่ง แต่การทีไ่ด้เห็นพ่ีอ้ายโกรธและหน้าบึง้ตงึ

ก็เป็นอะไรที่ชวนมองดีเหมือนกัน คนอะไรก็ไม่รู้น่าแกล้งฉิบหาย 

ชายงามก็คือชายงามจริงๆ ต�าแหน่งอะไรท่ีเหมาะสมกับเขา ก็ควรจะ 

ให้เขาไปเถอะ...

แต่ถ้าเป็นเร่ืองกีฬาหรือการชกต่อยล่ะก็...คงต้องลองมาวัดกับเด็ก 

หอสองอย่างพวกผมสักตั้งนะ 

'ไอ้นั่นหน้าเหมือนโดนบังคับให้มาประกวดอ่ะ' 
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เน่ืองจากพวกเราไม่มีอะไรท�าจึงได้แต่คอยส่องดาวสวยๆ หรือไม่ก็ 

พูดถึงสิ่งที่อยู่บนเวทีไปเรื่อย 

'จริงด้วย'

'ตัวแทนวิศวะใช่ป่ะ'

'อยู่หอหนึ่งด้วยนะมึง'

เสียงพูดดังเซ็งแซ่ของบรรดาเด็กหอสองรอบๆ ตัวท�าให้ผมต้องหันไป

มองต้นเหตุท่ีถูกพูดถึง ก็มันน่าสนใจน้อยซะท่ีไหนกัน ผู้เข้าประกวดเดือนอยู่

วิศวะ และก็เป็นเด็กหอหน่ึง ทุกอย่างมันดูเป็นส่วนผสมท่ีแปลกๆ ยังไงก็ไม่รู้ 

เพราะปกติแล้วตัวแทนที่เป็นเด็กหอหนึ่งมักจะเป็นตัวแทนของคณะแพทยฯ 

ทันตฯ อะไรประมาณนี้มากกว่า

ผมมองหน้าไอ้คนท่ีถูกพูดถึง มันเป็นอย่างท่ีชาวหอของผมพูดไม่ม ี

ผิดเพ้ียน แม่งเป็นตัวแทนวิศวะท่ีหน้าบึ้งตึงฉิบหาย ไม่ยอมฉีกย้ิมหรือ 

แสดงศักยภาพว่าตัวเองเหมาะสมกับต�าแหน่งเดือนเลยสักกะต๊ิด แต่ก็ 

เป็นมนุษย์ที่หล่อดี อีกท้ังยังสูงโปร่งเกือบจะเท่าๆ ตัวแทนหอสองของเรา 

เลยด้วยซ�้า 

ทั้งหล่อ หุ่นดี และก็เรียนเก่งแบบนี้...นี่มันเพอร์เฟ็กต์บอยชัดๆ 

หลังจากวินาทีน้ันผมก็ลอบมองมันอยู่เรื่อยๆ มันชื่อว่า 'ตอง' ครับ  

แต่ชื่อในการประกวดของมันคือ 'เปตอง' มอผมมีการต้ังชื่อใหม่ส�าหรับ 

ผู้เข้าประกวดเพ่ือความจ�าง่ายด้วยนะ อย่าง 'บิ๊ก' ก็เป็น 'บิ๊กเบิ้ม' หรือ 'นัช'  

ก็เป็น 'นัชชี่' ฟังแล้วก็โคตรสงสารผู้เข้าประกวดยังไงก็ไม่รู้ว่ะ 

ตอนทีไ่อ้ตองแสดงความสามารถพิเศษ มนัก็ท�าด้วยหน้าบึง้ๆ ตงึๆ เช่นเดมิ  

ผมได้ยินเสียงสาวๆ กร๊ีดมันกันใหญ่ท้ังๆ ท่ีมันก็ไม่ใช่เด็กท่ีเป็นงานอะไรเลย 

การแสดงของมนัคอืโซโล่กลองชดุทีค่นมอืไวตนีไวเท่าน้ันถึงจะเกดิ...มนัท�าได้ดี 

อย่างไร้ทีต่ ิแถมการตกีลองอย่างดดุนัของมนัก็โคตรจะเข้ากับหน้าบึง้ๆ ของมนั 

อีกด้วย 

มนัได้รบัเสยีงกรีด๊ถล่มทลาย...กลายเป็นตวัเตง็ต�าแหน่งเดอืนมหา'ลยั B  

ของปีนี้ในที่สุด
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เท่านัน้ยงัไม่พอ ตอนตอบค�าถามของมนัก็ยงัเป็นอะไรทีช่วนจดจ�า และ

ก็น่าเทคะแนนให้อย่างหมดหน้าตัก ค�าถามรอบสุดท้ายส�าหรับการประกวด

เดือนของไอ้ตองนั้นมีอยู่ว่า

'คุณคิดว่าเดือนมหา'ลัยควรจะมีวิธีการพูดอย่างไรในการโน้มน้าวให้

เพื่อนๆ นักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ดีสมกับค�าขวัญของมหา'ลัยที่ว่า 'นักศึกษาดี 

นักศึกษาเด่น เน้นด�ารงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ' คะ'

ค�าตอบของมันเป็นอะไรท่ีผมจะจดจ�าไปอีกหลายปี มันตอบด้วย 

น�้าเสียงราบเรียบ ทว่ามั่นคงและหนักแน่น ชวนเชื่อฉิบเป๋ง 

ตอนนั้นผมไม่เห็นว่ามันแอบมือไม้สั่น และก็เหงื่อตก...

'ผมคิดว่าการพูดไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากการท�าให้เห็นครับ ถ้าผม

เป็นเดือน ผมจะไม่พูดอะไรมากแต่จะลงมือท�าให้เพ่ือนๆ และพ่ีๆ ได้เห็นว่า 

การเป็น 'นักศึกษาดี นักศึกษาเด่น เน้นด�ารงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ' นั้น

ท�าอย่างไร หากผมท�าแล้วผมได้รบัแต่สิง่ดีๆ  ตอบกลบัมา ผมเชือ่ว่าเพ่ือนๆ พ่ีๆ 

ก็คงท�าตามผมบ้างไม่มากก็น้อย แต่บางครัง้การพูดก็มคีวามส�าคญัเหมอืนกนั

ครับ ถึงแม้ผมจะบอกว่าการกระท�าส�าคัญกว่าการพูดเพราะผมเป็นคนพูด 

ไม่ค่อยเก่ง แต่ถ้าจะให้พูดผมก็คงจะพูดสิ่งท่ีดี ให้ค�าปรึกษา เชิญชวนให้เขา

ท�าแต่สิ่งดีๆ ท�าอะไรบางอย่างตอบแทนครอบครัวหรือสังคมบ้าง ถ้าไม่เชื่อ...

ทุกคนลองมาพูดกับผมดูก็ได้นะครับ ผม...ว่าง' 

แม่งฉลาดฉิบหาย...มีการอ้อนแม่ยกด้วย 

แรกๆ มันก็ฟังดูเป็นค�าตอบท่ีประดิษฐ์ดี แต่ไอ้ประโยคหลังน่ันน่ะ

สามารถเรียกเสียงกร๊ีดได้อย่างถล่มทลาย แม่งพูดแบบน้ีคงมีคนในมอ 

อยากพูดกับมันอีกนับพันนับหมื่นล่ะมั้ง ค�าตอบของมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัว

ระหว่างค�าว่า 'ฉลาด' 'เป็นตัวของตัวเอง' และก็ 'เรียกคะแนน' 

หัวใจของผมเต้นตึ้กตั้กระหว่างท่ีมองไอ้ตองอยู่บนเวที บางครั้งผม 

ก็รู ้สึกว่าเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดหมุน โดยมีแค่ไอ้ตองคนเดียวที่ยัง

เคลื่อนไหวอยู่ มันเป็นเช่นนี้วนไปอยู่หลายต่อหลายรอบจนผมต้องสะบัดหัว

แรงๆ เพื่อเรียกสติของตัวเอง
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ผมรู้ตัวดีว่าเป็นมนุษย์ที่พึงพอใจกับคนทั้งสองเพศ แม้ที่ผ่านมาผม 

จะเคยจีบแต่ผู้หญิงแต่ก็รู้ตัวเองดีว่าผมเองก็ชอบมองผู้ชายด้วย โดยเฉพาะ 

ผู้ชายหล่อๆ เนี่ย...

ไอ้ตองคนนี้หล่อฉิบหาย แม้หน้ามันจะบึ้งหรือมันจะเป็นคนท่ีไม่น่า 

เข้าใกล้ แต่ผมก็ชอบ...มอง

สติผมหลุด แล้วผมก็ไม่สามารถละสายตาจากมันได้อีกต่อไป

สุดท้ายไอ้เด็กหอหนึ่งหน้าโคตรบึ้งคนนี้ก็ได้รับต�าแหน่งเดือนมหา'ลัย 

บอกได้เลยว่าสร้างความแตกตื่นให้กับมวลมหาประชาชนชาวมอ B เป็น 

อย่างมากรวมถึงผมด้วย เพราะปกติแล้วมีแต่ตัวแทนจากหอชายงามทั้งนั้น 

ที่มักจะได้รับต�าแหน่ง แต่ปีนี้กลับผิดคาด กลายเป็นเจ้าม้ามืดท่ีมาจากไหน

ไม่รู้แย่งต�าแหน่งพวกหอชายงามไปเฉย 

พ่ีสงครามไม่ลืมท่ีจะให้พวกเราส่งเสียงไชโยโห่ฮิ้วเพราะตัวแทนจาก 

หอสามได้รับต�าแหน่งรองเดือนไป พ่ีอ้ายได้แต่กลอกตาขึ้นไปบนฟ้า คงเบื่อ 

พี่สงครามมากแต่ก็ท�าอะไรไม่ได้

ใครจะไปท�าอะไรพี่เขาได้เล่า...

งานประกวดอะไรน่ีเสร็จตอนสี่ทุ ่มครึ่งพอดี และเมื่อผมกับเพ่ือนๆ  

หอสองที่เป็นเด็กปีหน่ึงเสร็จจากการทานบุฟเฟ่ต์หมูกระทะหน้ามอ พวกเรา 

ก็เดินเท้ากลับหออย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ระหว่างน้ันสายตาของผมหันไป

เห็นไอ้ตองผู้ท่ีเพ่ิงได้รับต�าแหน่งเดือนมหา'ลัยพอดี มันก�าลังเดินเข้าไปใน 

ตรอกมืดๆ โดยที่หอบหิ้วของเต็มไม้เต็มมือ 

ท่าทางของมันดูโดดเดี่ยวและน่าสงสาร องค์ประกอบในตัวของมัน 

บ่งบอกถึงความเพอร์เฟ็กต์ ทั้งรางวัลต่างๆ มากมายเต็มอ้อมแขนและ 

การแต่งตัวในชุดนักศึกษาที่หล่อเหลา ทว่า...มันกลับดูโดดเดี่ยวเป็นบ้าเมื่อ 

เดินคนเดียวแบบนั้น 

'เดี๋ยวกูมานะ' 

ผมบอกเพื่อนก่อนที่จะทันรู้ตัว เท้าของผมเดินตามหลังไอ้ตองไปเรื่อยๆ 

ถุงในมือของมันเริ่มหล่นทีละใบสองใบอย่างน่าสงสาร
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คณะวิศวฯ แม่งไม่มีพ่ีเลี้ยงดาวเดือนเลยหรือไงวะเน่ีย ท�าไมท�ากับ 

เดือนมหา'ลัยแบบนี้

'ช่วยถือเปล่า'

ผมร้องถามมันตอนที่เดินตามทัน...ลองคอสเพลย์เป็นคนดีที่โลกใบนี้

ต้องจดจ�า คนถูกถามถึงกับท�าหน้าเหวอ ไม่รู้ว่ามันตกใจหรือมันไม่เคยเห็น 

คนมีน�้าใจกันแน่  

'…'

'กูช่วยได้นะ' 

มนัไม่ตอบกลบัผม แต่ส่งถุงสองสามใบในบรรดาเกือบสบิใบมาให้ผมถือ  

ถุงเหล่านั้นเบาหวิว คาดว่าน่าจะเต็มไปด้วยตุ๊กตาที่แม่ยกให้มันมา 

ผมเดินเคียงข้างมันไปเรื่อยๆ มันแอบลอบมองผมอยู่บ่อยๆ พอผม 

หันกลับไป...มันก็ท�าหน้าตื่นแล้วท�าเป็นมองถนนข้างหน้า 

แม่งขี้อายได้โล่ขนาดนี้แต่กลายมาเป็นผู้ชนะในต�าแหน่งเดือนมหา'ลัย

ได้ยังไง งงฉิบหาย

พอถึงรถเก๋งของตอง มันก็เปิดกระโปรงหลังรถเพ่ือท่ีจะให้ผมยัดถุง 

ลงไปในน้ันให้หมด ผมจดัการได้ภายในเวลาไม่ก่ีวินาทีก่อนจะมองหน้าอกีฝ่าย

ไอ้ห่า...ผมเพ่ิงได้สติ นี่ผมตามมันมาถึงน่ี อีกท้ังยังช่วยมันถือของด้วย 

อะไรของกูว้า...หรือเพราะผมทนเห็นมันถือของคนเดียวไม่ได้กันแน่ แต่มัน 

ไม่น่าจะใช่แค่เหตุผลเท่านั้นนี่

ค�าตอบของผมไม่ได้อยู่ท่ีหนังหน้าหรือเบ้าหน้าของไอ้ตองครับ แต่มัน

อยู่ท่ีในนี้...ข้างในใจของผมน่ี ตอนนี้ใจผมแม่งเต้นแรงและรัวเร็วเสียจนมัน

แทบจะหลุดออกมาจากอก

ยิ่งอยู่ใกล้ๆ ความรู้สึกก็ยิ่งชัด 

ฉิบหาย นี่ผมตกหลุมรักมันเข้าแล้วเหรอ 

ผมไม่แปลกใจหากตัวเองจะตกหลุมรักมันต้ังแต่แรกพบครับ ไม่เลย 

สักนิด แต่แปลกใจตรงที่ว่าท�าไมผมถึงได้กล้าฉิบหายวายป่วงขนาดน้ี ทั้งๆ ที่

ปกติแล้วเวลาผมชอบใคร ผมก็ได้แต่แอบๆ เก็บซ่อนเอาไว้ในใจ โดยเฉพาะ
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ตอนที่ผมชอบผู้ชายด้วยกัน 

อีกอย่างคนเรียนคณะท่ีไม่ค่อยจะมีเวลาอย่างผม...มันเหมาะกับการ 

จะมีใครสักคนที่ไหน

ตองดูเหมือนก�าลังรวบรวมสติตัวเองเพ่ือท่ีจะพูดอะไรบางอย่าง ผม 

ได้แต่ยืนนิ่งๆ เพ่ือรอฟังขณะที่หัวใจของผมน้ันก็ยังเต้นแบบจับจังหวะไม่ได้ 

สีหน้าเขินอายปนความไม่มั่นใจในตัวเองแบบนั้นของมันดูน่ามองยังไงก็ไม่รู้ 

ส�าหรบัคนทีไ่ม่ค่อยพูดแล้ว...ค�าทุกค�าท่ีพูดออกมาคงเป็นอะไรทีจ่รงิใจ

น่าดู

'ขะ...ขอบ ขอบใจ' เสียงมันแม่งนุ่มทุ้มเป็นบ้า 

เด็กหอสองที่น่าเกรงขามอย่างผมก�าลังยืนเขินต่อหน้าเด็กหอหนึ่งท่ี 

ชีวิตจริงแสนจะขี้อายและไม่ค่อยพูด แม่งคงเป็นภาพที่ประหลาดน่าดู 

ท�าไมมันต่างจากตอนที่อยู่บนเวทีแบบน้ี ผมได้แต่มองน่ิงๆ พลาง 

ยิ้มเล็กๆ ก่อนจะเกาท้ายทอยอย่างเขินๆ

'ไปนะ' ผมบอกลามัน

'ดะ...เดี๋ยว'

ผมหันหน้ากลับไปหามันอีกคร้ัง สีหน้าของผมเต็มไปด้วยค�าถาม  

อยากรู้ว่ามันจะพูดอะไรต่อ 

'หะ...หะ...หอ'

อ้าว อยู่บนเวทีก็พูดปกติดี แต่ท�าไมตอนนี้กลับพูดติดอ่างซะงั้นล่ะ...

'หอเหรอวะ' ผมลองถามทวนดู 

'หะ...หอ...ไหน' มันถามผมใช่มั้ยว่าผมอยู่หอไหน 

'ลองทายดูสิ' 

มันมองผมตั้งแต่หัวจรดเท้า ก่อนจะค่อยๆ อ้อมแอ้มออกมา 'หอ... 

หอสาม'

แม่งเอ๊ยยยยย แบบนี้ถือว่าเป็นค�าชมครับพ่ีน้อง! ไอ้นี่มันคิดว่าผมคือ

หนึ่งในหอชายงามซึ่งเป็นอะไรที่ผิดมหันต์

'ขอโทษที่ต้องท�าให้ผิดหวังนะ เราอยู่หอสองน่ะ' 
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'มะ...ไม่น่าเชื่อ'

'...'

'...'

เราท้ังคู่เงียบเป็นจุดไข่ปลา จากท่ีเคยกล้าบัดน้ีผมกลับป๊อดขึ้นมา 

ซะอย่างนั้น ที่จริงผมอยากขอเบอร์ขอไลน์มันเอาไว้ แต่ไม่รู ้ท�าไมผมถึง 

ไม่กล้าที่จะเอ่ยออกไป

อาจเป็นเพราะผมกลัวมันตกใจ มันอาจจะเป็นคนติดอ่างและเป็นคน 

ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ได้...

ถ้าผมรุกหนัก...ผมกลัวว่าตัวเองจะแดกแห้ว

อยู่ดีๆ ผมก็จริงจังกับรักคร้ังน้ีข้ึนมาเฉยเลย แถมยังจริงจังกับเดือน

มหา'ลัยอีกด้วย...ไม่ได้มีความเจียมเนื้อเจียมตัวอะไรทั้งสิ้น 

'เราชื่อ...'

'ตองป่ะ' ผมเอ่ยก่อนที่มันจะพูดออกมา แค่อยากให้มันรู้ว่าผมใส่ใจ  

'กูเห็นมึงตอนอยู่บนเวทีน่ะ'

'ดูด้วย?'

'อืม'

'น่าอายมากเลย'

'แต่มึงคือผู้ชนะนะเว้ย ควรภูมิใจในตัวเอง'  

'...ชะ...ชื่อ'

'หืม'

'ชื่อนายน่ะ'

'อ๋อ'

'...'

'ทาวน์ ชื่อทาวน์'

'หา' มันอ้าปากค้างราวกับว่ามันรู้จักผมมาก่อนแล้ว  

'เคยได้ยินเหรอ' ท�าไมกูดีใจวะเนี่ย

'เคย'

Page ���������.indd   12 3/2/2561 BE   16:57



13Chiffon_cake

'...'

'นายได้ที่หนึ่ง...แพทย์มอเรา'

มันเป็นเด็กวิศวะ แล้วรู้ได้ไงว่าผมได้ที่หนึ่งตอนสอบเข้าเรียนที่นี่

'เพื่อนในหอ...ชอบพูดถึง'

'อ๋อ' หอมันคงจะมีแต่เพื่อนร่วมคณะผมสินะ 

'แปลก'

'ยังไง' ผมคงได้พูดกับมันแค่ค�าสั้นๆ แทนที่จะเป็นประโยคยาวๆ 

'เรียนเก่ง แต่ไม่มาอยู่หอเรา'

'ก็แหม...กูชอบออกก�าลังกายอ่ะ'

'เสียดาย'

ว้อท?! ไอ้ตองมันเพ่ิงจะพูดค�าว่าเสียดายเหรอ แบบน้ีแปลว่าอะไรวะ 

แปลว่ามันอยากให้ผมอยู่หอเดียวกันกับมันงั้นเหรอ 

ผมฉีกย้ิมทันทีท่ีคิดได้อย่างนั้น จากน้ันไม่นานรอยย้ิมผมก็ถูกอะไร 

บางอย่างมาท�าลาย ดาวมหา'ลยัปีน้ีก�าลงัเดินตรงเข้ามา แล้วเธอก็รบีควงแขน

ไอ้ตองอย่างสนิทสนม

'รอนานมั้ยคะตอง โทษทีน้า จ๋าติดถ่ายรูปน่ะ' เธอสวยซะจนผมอึ้ง  

ทัง้ตะลงึทัง้เจบ็ปวดไปพร้อมๆ กัน 'ขอบคณุตองมากนะท่ีถือของมาให้จ๋าด้วย'

ผมยืนเป็นก้างขวางคออยู่นานหลายวินาทีกว่าจะได้สติ น้องจ๋ามอง 

หน้าผมอย่างงงๆ เล็กน้อย ผมไม่ได้ทักทายเธอ แต่กลับเลือกท่ีจะก้าว 

ถอยหลังออกมา...ไม่ลืมที่จะเหลือบมองไปที่ไอ้ตอง

สหีน้ามนัเป็นสหีน้าท่ีผมเดาไม่ออก แต่ทีแ่น่ๆ มนัไม่ได้มใีจจะแก้ต่างว่า

สิ่งที่ผมเห็นกับสิ่งท่ีผมคิดนั้นมันเป็นคนละอย่าง แล้วมันจะท�าอย่างน้ันไป 

ท�าไมกัน ผมก็แค่คนท่ีเดินผ่านมาและก็มาช่วยมันถือของแค่นั้น ไม่มีอะไร 

มากไปกว่านี้นอกจากเราเป็นเด็กหอที่อยู่ข้างๆ กัน 

ผมโบกมือลามันช้าๆ แล้วก็เลือกท่ีจะไม่หันหลังกลับไปมองอีก วันน้ัน

เป็นวันสุดท้ายที่ผมได้เห็นมันใกล้ๆ ชัดๆ ผมเลือกที่จะจบรักแรกพบของผมไว้ 

ณ ตรงนั้น
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ผมเชื่อว่ามันคือรักแรกพบ แต่มันก็คือ 'อกหักแรกพบ' เช่นเดียวกัน

เสียดาย แต่ท�าอะไรไม่ได้ 

มันอาจจะเป็นคนนิสัยดี แต่มันแม่งไม่ได้ชอบผู้ชายนี่...

จบ...ข่าว 

2

ทาวน์

"ระวังซ้ายครับน้อง"

ผมคอสเพลย์เป็นกัปตันอเมริกาด้วยการว่ิงรอบสระพลาสติกของมอ  

จากวันนั้นถึงวันน้ีผมก็ยังเป็นมนุษย์ท่ีชอบออกก�าลังกายเหมือนเดิม แต ่

ช้าก่อน...ทุกคนอย่าเพ่ิงนึกว่าผมจะมีหุ ่นเหมือนนักเพาะกล้ามนะครับ  

เอาเป็นว่าหุ่นผมมันเป็นแค่ผู ้ชายเฟิร์มๆ คนหน่ึง ไม่ถึงขนาดท่ีว่าชัดไป 

ทุกอณูรูขุมขนเหมือนพวกในหอของผมคนอื่นๆ 

บอกตามตรงว่าผมโคตรไม่มีเวลา แค่ต่ืนไปเรียนให้ทัน รวมไปถึง 

จดัตารางให้ตวัเองสามารถมาออกก�าลงักายได้ก็กินเวลาผมไปทัง้ชวิีตแล้ว (?) 

บอกเลยว่าถึงหุ่นผมจะไม่ก�าย�าล�่าบึ้ก แต่ผมก็เป็นมนุษย์ท่ีสุขภาพดีคนหน่ึง

นะครับ

ว่าแต่เมื่อกี้...ผมทวนเรื่องระบบขับถ่ายในหัวถึงไหนแล้วนะ 

ก่อนที่ผมจะนึกถึงรูตูดและระบบที่เกี่ยวกับตูดต่อ ในช่วงระหว่างท่ีผม

ก�าลังวอร์มดาวน์อยู่เสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่บนหลังคารถก็ดังซะก่อน หน้าจอ

โชว์เบอร์ท่ีผมเมมเอาไว้ว่า 'สัดเบรฟ' มันเป็นเด็กหอหน่ึงแต่กลับเป็นคนท่ี 

สนิทกับผมมากที่สุดในบรรดาเพื่อนที่เรียนด้วยกัน

"ว่าไง" ผมรับสาย

[ทาวน์ ไปจองห้องที่ร้านที น�้าจะติวระบบขับถ่ายให้]

เจอเด็กหอหนึ่งใช้งานแบบนี้นี่มันช่าง...ช่าง...ช่างหัวผมใช่มั้ยครับ  

ผมจะคิดมากท�าไมเนี่ย ให้ตายเถอะ นิสัยเด็กหอสองน่ีมันแกะไม่ออกจริงๆ 
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นิสัยของพวกเราก็คือยอมใครไม่ได้เด็ดขาด ยกเว้นคนที่เรารักอ่ะนะ...

"ได้ จะมากันกี่โมงอ่ะ"

[อีกครึ่งชั่วโมงมั้ง]

"เออ"

[...]

"อย่าเทนะมึง" 

[ใครจะกล้าเทเดก็หอสองอย่างมงึครบั ครัง้ทีแ่ล้วท่ีเท พวกกูก็หลบตนีมงึ 

ฉิบหาย มึงนี่ก็นะ...กับเพื่อนก็ไม่เว้น]

"กูแจกตีนได้หมดอ่ะ"

[นี่เรียนหมอจริงป่ะเนี่ย]

"สัด แค่นี้แหละ"

ใช้แล้วยังมาด่าอีก ผมหน้าบึ้งใส่โทรศัพท์ก่อนจะรีบขึ้นรถตัวเองเพ่ือ 

กลับไปอาบน�้าเปลี่ยนชุดมาอ่านหนังสือ ชีวิตนักศึกษาแพทย์ปีสองอย่างผม

ไม่มีอะไรมากครับ นอกจากเรียนกับอ่านหนังสือ อ้อ ส�าหรับผมต้องเพ่ิมการ

ออกก�าลังกายเข้าไปอีกหนึ่งด้วย 

ก่อนผมจะออกมาร้านกาแฟ ผมเจอพ่ีสงครามมาป้วนเปี้ยนแถวหน้า 

หอสองของเราเพ่ือท่ีจะกวนประสาทพ่ีอ้ายประธานหอสาม บอกเลยว่าเป็น 

ภาพท่ีชาวหอสองเห็นกันจนชินตา บางคนก็หาว่าพ่ีสงครามสนิทกับพ่ีอ้าย  

แต่บางคนก็หาว่าพี่สงครามชอบพ่ีอ้ายเลยครับ แน่นอนว่าไม่มีใครกล้าพูด 

เสียงดัง เพราะถ้าลอยเข้าหูพี่สงครามเข้าล่ะก็...เรากลัวว่าเราจะไม่มีชีวิตรอด

ถ้าชอบกันจริงๆ ผมก็สนับสนุนนะ พ่ีสงครามแม่งโคตรเท่ ส่วนพี่อ้าย 

ก็โคตรดูดีอย่างกับมีคนปั้นหน้าพี่เขามา เหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก 

ร้านท่ีเบรฟมันให้ผมไปจองก็คือร้านประจ�าของพวกคณะแพทยฯ เรา 

พากันเรียกร้านกาแฟนี้ว่า 'ศาลาคนนอนน้อย' เพราะมีแต่พวกเรียนหมอ 

เท่าน้ันท่ีจะมาน่ังท่ีน่ีกัน ไม่ใช่ร้านน้ีมีข้อจ�ากัดนะครับ เพียงแต่ว่าพวกเรา 

ชอบไปกันตั้งแต่รุ่นพี่แล้ว มันจึงกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น 

ถ้าจะถามว่าท�าไมถึงต้องจองห้องประชมุน่ะเหรอครบั ผมก็จะขอตอบว่า 
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เพราะเรากลัวคนมาแย่ง แล้วถ้าหากถามต่อว่าใครจะมาแย่ง ผมก็จะขอตอบ

อีกว่าพวกแพทย์ด้วยกันนี่แหละครับ 

อย่าเพ่ิงเข้าใจผิดคิดว่าเราแข่งขันหรือห�้าหั่นเรื่องเรียนกัน พวกเรา 

ก็แค่แข่งขันเพ่ือแย่งชิงท่ีนั่งในร้านน้ีเท่านั้น เน่ืองจากมีคนจากคณะเรามา 

อ่านหนังสือท่ีนี่กันเยอะ หากไม่เข้าใจตรงไหนก็เดินไปถามพวกรุ ่นพ่ีได้  

เพราะฉะน้ันที่น่ังในร้านศาลาคนนอนน้อยจึงเรียกได้ว่าแรร์ซะย่ิงกว่าแรร์  

ยิ่งเป็นที่นั่งในห้องประชุมยิ่งแล้วใหญ่

จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้มีหน้าท่ีมาจองท่ีนั่งตลอดหรอก มีแค่ครั้งสองครั้ง

เท่านั้นแหละ แต่ละคร้ังที่ผมมาจองที่ให้ไม่รู้ท�าไมพวกเพ่ือนถึงได้พากันเท 

แทบจะทุกครั้ง

ขอให้ครั้งนี้อย่าเป็นแบบนั้น...

ก่อนเดินเข้าไปในร้านศาลาคนนอนน้อย ผมเหลือบเห็นรถคันหนึ่งที ่

คุ้นตา...แต่ผมมองไม่เห็นป้ายทะเบียนเนื่องจากมีรถอีกคันบังอยู่ 

จะใช่มั้ยนะ

บ้า...มันเรียนวิศวะนะ มันคงไม่มาที่นี่หรอก

มันต้องไปอยู่ร้าน 'ศาลาคนปากหมา' ดิ 

ผมไม่ได้จะกวนประสาทท่านนะครับ แต่ไอ้ร้านฝั ่งตรงข้ามท่ีเป็น 

ร้านประจ�าของพวกวิศวะนั้นมันถูกเรียกว่าศาลาคนปากหมาจริงๆ ไม่รู้ว่า 

เพราะไอ้พวกคณะนี้มันรู้ตัวหรือเพราะมันตั้งเพ่ือล้อเลียนศาลาคนนอนน้อย

ของคณะผมกันแน่ แต่ก็ช่างมันเถอะ...สิ่งที่ผมฉุกคิดตอนน้ีไม่ได้เก่ียวกับ 

เรื่องนั้นเท่าไหร่เลย

ผมกลัวว่าไอ้รถคันนั้นมันจะเป็นรถของไอ้ตองน่ะสิ 

ไอ้ตองเดอืนมหา'ลยัปีทีแ่ล้วท่ีผมเหน็มนัแค่แวบๆ มาโดยตลอด บางครัง้

ก็เป็นรถ บางครัง้ก็เป็นแค่เงา ไม่เคยเหน็ชดัๆ หรอืเห็นตวัเป็นๆ แบบจบัต้องได้

สักที 

จ�าได้มัย้ครบัว่ามนัคอืรกัแรกพบของผม และกเ็ป็นอกหักแรกพบของผม

เหมือนกัน 
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ผมยังคงนกึถึงมนัอยู่เรือ่ยๆ มนัก็ตลกตรงท่ีว่าไอ้ตองมกัจะโผล่มาแวบๆ 

ในช่วงที่ผมก�าลังจะมีคนคุย (ทุกคนเข้าใจสถานะน้ีกันใช่มั้ย) มันท�าให้ผม 

ต้องกลับไปรู้สึกใหม่อีกครั้ง จนท้ายท่ีสุดแล้วผมก็ยังไม่ลืมมัน เป็นเช่นน้ี 

วนไปหลายรอบแล้วมั้ง

เหมือนมันต้องการแกล้งกัน...แค่โผล่มาแวบๆ มันก็ท�าให้ผมนึกถึง 

จนลืมเรื่องที่จะมีคนคุยไปเลย อดีตเดือนมหา'ลัยคนนี้แม่งกวนประสาท 

มั้ยล่ะครับ 

ผมท�าใจแข็งไม่ยอมฟอลโลว์โซเชยีลของมนัทุกอย่าง จนตอนน้ีผมไม่รูว่้า 

มันหน้าตาเป็นยังไง จะมีหนวดมีเครามั้ย หรือมันอาจจะตัดสกินเฮดไปแล้ว  

ผมไม่รู้จริงๆ

นับว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีที่ตลกดีทีเดียว

ผมสะบัดหัวไล่ความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองก่อนท่ีจะเดินเข้าไปในร้าน

ศาลาคนนอนน้อย เจ้าของร้านกับบาริสต้าส่งเสียงทักทายผมอย่างรู้จักและ 

คุ้นเคยเป็นอย่างดี ผมจัดการจองห้องประชุมท่ีมีอยู่ห้องเดียวของร้านอย่าง 

ทันท่วงที

"ดีแล้วที่มาก่อน ปีสามก็เล็งเอาไว้อยู่เหมือนกัน"

"เหรอครับ ผมจะโดนด่ามั้ยครับเนี่ย" ผมพูดเล่นๆ 

"ใครจะไปกล้าด่าเราล่ะ"

เดก็หอสองท่ีเรยีนคณะผมนีม้อียู่ไม่ก่ีคนในประวตัศิาสตร์มัง้ครบั ทุกคน

ก็เลยกลัวผมกันหมด 

"แต่ถ้าโดนเพ่ือนเทอกี พ่ีอาจจะต้องปล่อยห้องให้พวกปีสามนะ ให้เวลา

อีกยี่สิบนาที"

"ได้ครับ เดี๋ยวผมเร่งเพื่อนให้"

กฎของร้านน้ีมีไม่ก่ีข้อหรอกครับ ส�าหรับห้องประชุมจองล่วงหน้าด้วย 

ตัวเองได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง ตอนอยู่ในร้านจะน่ังจะนอนจะอ่านหนังสือก็ท�าได้

หมดทุกอย่าง แต่ต้องซ้ือเครื่องดื่มหนึ่งแก้วต่อเวลาน่ังสี่ชั่วโมง ซึ่งพวกเรา 

ชาวคณะก็มักจะท�าตามกฎนี้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง 
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ผมเลอืกท่ีจะมาน่ังรอเพ่ือนใกล้ๆ กับห้องประชมุ ภายในร้านเต็มไปด้วย

ชาวคณะของผมซึ่งก็เป็นคนหน้าเดิมๆ มีหมดต้ังแต่ปีหน่ึงยันปีหก พวกรุ่นพ่ี 

ปีสูงๆ มักจะโผล่มานานๆ ทีเพราะส่วนใหญ่จะไปสิงอยู่ร้านใต้โรงพยาบาล

มากกว่า อนาคตผมเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน

หลังจากใจลอยอยู่สามนาทีผมก็เริ่มเปิดหนังสืออ่านและก็มีสมาธิ 

หนักมากชนิดท่ีว่าแม้แต่ตอนบาริสต้าเรียกให้ไปเอากาแฟก็ไม่ได้ยิน เมื่อ 

กลบัมาน่ังอกีครัง้หลงัจากรบักาแฟผมค่อยมองเหน็ใครบางคนทีน่ั่งอยู่ตรงโต๊ะ

ใกล้ๆ กันซึ่งเขาคนนั้นก�าลังมองมาที่ผมพอดี

เหยดเป็ดดดดดดดดดดดดดด

ไอ้ตองมันไม่ได้โผล่มาให้ผมเห็นแต่เงาแล้วว่ะ!

ผมอ้าปากค้างเติ่ง ตกใจย่ิงกว่าเห็นผีสิบตนรวมกันซะอีก มันหล่อ 

ขึ้นมากจนผมไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นค�าพูดได้ จากท่ีเคยสูงและ 

ผอมโปร่ง บัดนี้ร่างกายของมันก�าย�าสมส่วนซะจนท�าให้การใส่ชุดนักศึกษา 

ของมันออกมาดูดีเป็นบ้า 

หัวใจของผมเต้นแรงอีกครั้งเหมือนตอนท่ีผมมองมันจากข้างล่างเวที 

เมื่อคราวท่ีมันประกวดเดือน มันมองมาที่ผม จากน้ันก็ส่งย้ิมให้น้อยๆ  

ราวกับต้องการจะบอกว่ามันจ�าผมได้ 

นึกว่าแม่งจะลืมไปแล้ว

ท�าไงดี...สมาธิส�าหรับเรื่องเรียนของผมเริ่มแตกกระจายอย่างบ้าคล่ัง  

ผมใกล้จะสอบบล็อกระบบขับถ่ายแล้ว แต่ผมก็ตื่นเต้นเรื่องท่ีได้กลับมาเจอ 

ไอ้ตองอีกครั้งอยู่ดี 

ไม่รูว่้ามนัหายจากอาการตดิอ่างหรอืยัง หรอืมนัอาจจะยังเป็นน้องบลิล์

ในเรื่อง It อยู่เหมือนเดิม 

เป็นอีกครั้งที่ผมเป็นฝ่ายเริ่มรุกมันก่อน 

"ไง" ผมทัก 

มนัมองหน้าผม จากนัน้ก็ไม่ยอมพูดอะไรออกมา เดีย๋วก่อนนะ หรอืแม่ง 

จะจ�าผมไม่ได้วะ 
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ผมไม่กล้าพูดอะไรต่อท้ังสิ้น รู ้สึกแห้วแดกท่ีอุตส่าห์ทักไปแต่มันก็ 

ไม่ยอมตอบกลบั ผมตดัสนิใจสะกดความตืน่เต้นเอาไว้ในใจ หยิบหนังสอืเรยีน

เพ่ือตั้งต้นอ่านอีกครั้ง แม้ครั้งนี้จะรวบรวมสมาธิได้ยาก แต่ผมก็สามารถพา 

สติตัวเองให้กลับมาอยู่กับระบบขับถ่ายตรงหน้านี้ได้ในที่สุด 

โทรศัพท์ของผมสั่น เบอร์ที่โทรเข้าก็คือไอ้เบรฟ 

"จะมามัย้เน่ีย" นีค่อืวิธีการรบัสายของผม ผมเผลอพูดเสยีงดงัแบบไม่รูต้วั  

แต่ผมกลับรู้ตัวว่าก�าลังพยายามหลบสายตาของตองที่มองมา 

[มึง คือว่า...]

สัมผัสได้ถึงกลิ่นของค�าว่าเท...

[น�้าไม่ไปแล้วว่ะ เพื่อนๆ ก็เลยแคนเซิลกันหมด]

"-วย!"

เสียงของผมดังพอที่จะท�าให้คนทั้งร้านหันมามอง แต่ผมไม่สนใจ ยังไง

ทุกคนก็รู้ดีว่าผมมาจากหอไหน 

[ฮือออ อย่าฆ่ากูน้า]

แม้จะโหดแต่ก็อย่ารังแกคนท่ีอ่อนแอกว่า ผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆ  

ก่อนจะตอบกลับไปอย่างปลงๆ 

"ไม่เป็นไร"

[ขอโทษ]

"ต่อไปไม่มาจองห้องให้แล้วนะ"

[ครับเพื่อน กูจะจ�าไว้ครับ]

ผมกลอกตาก่อนจะรีบลุกไปบอกพี่เจ้าของร้านว่าปล่อยห้องให้พี่ปีสาม

ได้เลย จากนั้นตัวผมก็กลับมานั่งที่เดิมอีกรอบ แล้วก็เป็นเช่นเคย...ไอ้ตอง 

มันก็ยังมองมาที่ผมเหมือนเดิม 

"มองหาพ่อง"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ���������.indd   19 3/2/2561 BE   16:57



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621972.html

http://store.jamsai.com/9786160621972.html

