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คำ�นำ�

เดือนเก้ียวเดือนกลับมาให้ทุกคนได้ฟินกันอีกครั้งแล้วค่ะ หลังจากลุ้นกับ 

ความรกัของแก๊งหมอเถ่ือนท้ังสามกันไปแล้ว คราวนีเ้รามาลุน้ความรกัของ 'ลมหนาว' 

ญาติผู้น้องของ 'ป่า' หรือ 'พนา ก้องธานินทร์' คนดังที่ทุกคนคุ้นเคยกันค่ะ

หลงัจากทีล่มหนาวคว้าตำาแหน่งรองบ๊วยในการประกวดเดือนมหา'ลัย 'ฐานธัช' 

หนุ่มหล่อก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะคู่แข่งของลมหนาว เพราะทุกคนในคณะดูอยากจะ

ยกตำาแหน่งเดือนให้อีกฝ่ายไปเป็นตัวแทนในการประกวด 'ดิแอมบาสซาเดอร์' ของ

คณะเกษตรฯ ทัว่ประเทศเหลอืเกิน แน่นอนว่าเรือ่งราวไม่ได้จบลงอย่างง่ายดายแค่นัน้ 

การแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปประกวดจึงเกิดขึ้น

ศึกในครั้งนี้ดุเดือดย่ิงนัก เพราะดูต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร (?) ใครจะได ้

เป็นตัวแทนไปประกวดกันล่ะน่ี แล้วสองคนนี้จะเปลี่ยนจากคู่แข่งไปเป็นคู่รักได้ยังไง 

เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Chiffon_cake

"กรี๊ดดดดด นั่นใครวะน่ะ"

"ใครอ่ะแก" 

"โคตรหล่อ!" 

"น้องใหม่ปีหนึ่งเหรอ ใช่เหรอ"

"แล้วท�ำไมเพิ่งมำ"

"เหมือนอยู่ดีๆ ก็โผล่มำแย่งซีนเฉย"

"มันยังไงกัน นกงงไปหมดแล้วพี่ตำ"

"ฟ้ำงงมำกๆ เลยค่ะพ่อ"

"โอย น้องหล่อมำกกกก!"

"หล่อขนำดน้ี...แล้วท�ำไมตอนเลอืกตวัแทนไปประกวดเดือนถึงไม่อยู่ฮะ!"

ผมได้แต่กะพริบตำปริบๆ ใส่บรรดำคนที่ก�ำลังพูดถึงผม แหม ทุกคน 

ชมกันเกินไป ผมไม่ได้หล่อมำกมำยขนำดนั้น โธ่เอ๊ย

...

เอ่อ ล้อเล่นครับ มันไม่ใช่อย่ำงนั้น

เพรำะจริงๆ แล้วผมก�ำลังกะพริบตำอย่ำงงงๆ ใส่บรรดำคนท่ีก�ำลัง 

พูดต่อหน้ำผมต่ำงหำก ทุกคนพูดถึงคนท่ีอยู่ด้ำนหลังผม แถมทุกคนก�ำลัง 

ท�ำหน้ำตกใจคล้ำยกับเพ่ิงเจอจัสติน บีเบอร์มำเดินอยู่ใต้ถุนคณะเกษตรฯ  

ของเรำ

บทน�ำ
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เดือนเกี้ยวเดือน The Ambassador6

ครับ ตกใจกันเบอร์นั้นเลยทีเดียว 

เกิดอะไรขึ้นวะ

ผมอยำกรู้ก็เลยค่อยๆ หันหลังกลับไปช้ำๆ 

ภำพท่ีผมเห็นน้ันมนัเหมอืนภำพสโลว์โมชัน่ ทุกสิง่ทุกอย่ำงหยุดเคลือ่นท่ี

กะทันหันตอนที่ผมกับคนคนนั้นประสำนดวงตำซึ่งกันและกัน สิ่งเดียวที่ขยับ

อย่ำงรุนแรงนั้นมันก็คือหัวใจของผมที่เต้นแรงไม่หยุด

ณ บัดนี้ทุกสำยตำท่ีอยู่ใต้ถุนตึกตรงนี้ (ขอย�้ำ ทุกสำยตำจริงๆ ไม่เว้น 

แม้กระทั่งน้องตี๋อ้วน หมำประจ�ำคณะ) ต่ำงก็จับจ้องตัวละครลับที่เพิ่งโผล่มำ 

มันเป็นหนุ่มตัวสูงหุ่นเฉียบ สวมเคร่ืองประดับสีเงินส่องแสงว้ิงๆ (ก่ีอันก็ไม่รู้) 

อีกทั้งยังมีบุคลิกโคตรเท่โดยดูจำกกำรเดินลงมำจำกรถสปอร์ตคันสีด�ำขลับ 

ของมัน...

ยังครับ ยังไม่หมดเท่ำนั้น เหนือสิ่งอื่นใดก็คือใบหน้ำ

โคตรพ่อโคตรแม่หล่อ 

แม่งหล่อแบบแม่มึงเอ๊ยยยยย

ผมเผลอเอำมือกุมอก สำบำนได้ว่ำตั้งแต่เล็กจนโตผมใช้ชีวิตอยู่กับ 

คนหล่อมำตลอด เขำเป็นลูกพ่ีลูกน้องของผมเอง พ่ีมันเป็นคนหล่อชนิดท่ี 

แม้แต่คนในครอบครวัด้วยกันเองก็ยังรูส้กึว่ำหล่อท้ังๆ ทีค่วรจะเคยชนิแล้วแท้ๆ 

ผมก�ำลังพูดถึงพี่ป่ำ ญำติผู้พี่ของผม

แล้วก็บอกเลยว่ำใบหน้ำของไอ้นั่นน่ะมันหล่อระดับพี่ป่ำ หรือพนำ ก้อง

ธำนินทร์!

พ่ีป่ำท่ีว่ำกค็อืเดอืนมหำ'ลยัในต�ำนำนของท่ีน่ี มเีดอืนมหำ'ลยัอยู่ไม่ก่ีคน

ที่ถึงแม้วำ่จะห่ำงหำยจำกกำรท�ำกิจกรรมมหำ'ลัยไปนำนมำกแล้วก็ยังไม่วำย

ถูกพูดถึงอยู่ด ีญำตขิองผมก็เป็นหนึง่ในนัน้ พ่ีป่ำสร้ำงต�ำนำนวีรกรรมเอำไว้เยอะ  

โดยเฉพำะตอนท่ีไปกุ๊กก๊ิกกับพ่ีวำโย คนที่เป็นเดือนเหมือนกัน แต่ไม่ใช ่

เดือนมหำ'ลัย 

ทุกคนไม่ตกใจกับข้อมูลนี้กันใช่มั้ยครับ เดือนรักกับเดือน ผู้ชำยรักกับ

ผู้ชำย...
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เอำเป็นว่ำอย่ำลงดีเทลเยอะดีกว่ำ เดี๋ยวพี่ป่ำแม่งแย่งซีนผม

กลับมำท่ีไอ้ตัวละครลับต่อ มันมีบำงส่ิงบำงอย่ำงคล้ำยพ่ีป่ำซึ่งก็คือ 

ควำมหล่อแบบไม่เกรงใจชำวบ้ำนชำวช่อง สูงยำวเข่ำดีไม่พอยังมีรูปร่ำง 

สูงโปร่งที่แอบมีกล้ำมนิดๆ ซึ่งนั่นก็เป็นอะไรท่ีนับว่ำดีมำกแล้วเมื่อเทียบกับ 

เด็กอำยุสิบแปดสิบเก้ำคนอื่นๆ

น้อยคนมำกท่ีจะหล่อออร่ำจับชนิดที่ว่ำท�ำคนหันไปมองทีเดียวได้เป็น

ร้อยๆ คน ผมเคยเห็นแค่พ่ีป่ำเท่ำนั้นที่ท�ำแบบน้ันได้ แต่ทว่ำตอนน้ีไอ้นั่น 

มันก็ท�ำให้คนทั้งใต้ถุนคณะหันไปมองได้เหมือนกัน

อิทธิฤทธ์ิในกำรดึงดูดสำยตำคนอื่นสูงส่งแบบน้ี...บอกเลยว่ำมันเป็น 

ของหำยำกเหมือนเข็มที่หล่นในแม่น�้ำเจ้ำพระยำแถวๆ ห้ำงไอคอนสยำม

ผมได้แต่มองแล้วถอนหำยใจยำวๆ พยำยำมลืมควำมรู้สึกวูบไหวท่ีอยู่

ภำยใน ก่อนจะเปลี่ยนอำรมณ์เป็นของขึ้น พร้อมกับอยำกสั่งฟ้ำให้ผ่ำลงมำใส่

จมูกโด่งๆ กลำงใบหน้ำของไอ้ตัวละครลับนั่นซะให้รู้แล้วรู้รอด 

กำรท่ีมคีนโคตรหล่อโคตรสงู มดีกีว่ำผมทกุกระเบยีดนิว้โผล่มำหลงัจำก

กำรประกวดเดือนมหำ'ลัยผ่ำนพ้นไปหนึ่งอำทิตย์นั้น มันไม่ได้เป็นอะไรท่ี 

น่ำปลื้มใจส�ำหรับคนท่ีได้มองมันเป็นอำหำรตำเลยสักนิดครับ บอกเลยว่ำ

ส�ำหรับผมแล้วมันเป็นอะไรที่...

เหี้ย

และเหี้ยมำกกกกกกกกกกกกกก

ท�ำไมน่ะเหรอครับ

เพรำะผมเพิ่งแพ้มำ แพ้มำหยกๆ...

ผมคอืเดอืนคณะเกษตรฯ แต่ผมไม่ได้รบัต�ำแหน่งห่ำอะไรในกำรประกวด

เดือนมหำ'ลัยเลยนอกจำก...รองบ๊วย

แม่งเอ๊ยยยยยยย ไอ้คนทีค่วรจะไปประกวดอย่ำงไอ้น่ันท�ำไมถึงไม่โผล่มำ 

ตอนทีค่นในคณะเขำเลอืกกัน ตอนนีท้กุคนพูดค�ำว่ำเสยีดำยในใจกันหมดแล้ว

เนี่ยยยยย

มันไม่สนใจทุกสำยตำท่ีมอง เอำแต่ตั้งหน้ำตั้งตำเดิน จำกนั้นมันก็ไป
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เดือนเกี้ยวเดือน The Ambassador8

หยุดอยู่ท่ีกลุม่ชำยตัวสงูปีหน่ึงซึง่พวกผูห้ญิงรุน่ผมแอบเรยีกกันว่ำกลุม่นำยแบบ

ส่วนผม ไอ้ต้อง และไอ้ภู ถูกเรียกว่ำกลุ่มมุมิ เพรำะพวกผมตัวสูง... 

เอ่อ สูงไม่มำก แถมยังไม่ได้แอบเรียกเงียบๆ ด้วย...พวกมันชอบเรียกให้ 

พวกผมได้ยินเต็มๆ สองหู 

"โอ๊ยยยย นี่มันอะไรกันเน่ีย" พ่ีเลี้ยงผมตอนประกวดเดือนท่ีชื่อพ่ีลูกน�้ำ

ถึงกับอยำกลงไปนอนดิ้นพรำดอยู่ตรงหน้ำผม พุงของพ่ีมันสั่นเหมือนมีแรง

กระเพ่ือมภำยในล�ำตัว "ขอโทษทีนะลมหนำว แต่น่ีมัน...มันเกินจะรับไหว  

ฮือออ"

"พี่ครับ พี่ไม่ว่ำผมหน้ำเหี้ยกว่ำมันให้ผมได้ยินเลยล่ะ จะได้จบๆ กันไป" 

ผมบ่นออกมำ ท�ำทีเป็นน้อยใจ แต่จริงๆ แล้วเข้ำใจอย่ำงเต็มอก หลักฐำน 

แม่งชัดขนำดนี้ว่ำไอ้คนแปลกหน้ำที่โผล่มำทีหลังน่ันมันควรจะเป็นเดือน

มำกกว่ำผม 

เพรำะมันทั้งสูงกว่ำ

หล่อกว่ำ

ผิวดีกว่ำ

แถมยังน่ำจะ...รวยกว่ำ

เหมือนมันเป็นระดับเอลฟ์ ระดับเลโกลัส ส่วนผมมันระดับคนแคระ  

คนแคระทีเ่ป็นพลเมอืงคนงำนเหมอืงไม่น่ำจดจ�ำ ไม่ใช่เจ้ำชำยจำกเมอืงคนแคระ 

ด้วยซ�้ำ 

"โถพ่อคุณ...พ่ีไม่อยำกพูดแบบนั้นให้หนูรู้สึกแย่" พ่ีลูกน�้ำเอำมือแตะท่ี

อกตัวเองคล้ำยกับบอกว่ำเมื่อตะกี้เป็นสิ่งที่พูดออกมำจำกใจ 

"ไม่เข้ำใจจรงิๆ ว่ำน้องเขำหำยไปไหนมำ" เพ่ือนพ่ีลกูน�ำ้เองก็ไม่ได้มท่ีำที

ที่แตกต่ำงจำกพี่ลูกน�้ำเท่ำไหร่

"หล่อขนำดนี้ งำนดีขนำดนี้...เวลำที่ควรถูกเรียกใช้งำนกลับหำยหัว"

"ฉันล่ะอยำกจะกรี๊ดดด"

"ลมหนำว พ่ีรกัหนนูะคะลกู แต่ควำมต่ำงมนัชดัขนำดน้ี...พวกพ่ีเก็บเอำไว้ 

ในใจไม่ได้จริงๆ"
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โว้ยยยย มีแต่คนรักผมกันทั้งนั้นนนนน

ผมตวัดสำยตำไปมองไอ้ตัวละครลับที่ก�ำลังส่งเสียงหัวเรำะกับเพ่ือนๆ  

ปีหน่ึงคนละกลุ่มกับผม ควำมรู้สึกของผมแจ่มชัดอยู่ในใจว่ำไม่ชอบขี้หน้ำ  

บอกตรงๆ เลยนะครับว่ำผมไม่ได้อิจฉำมัน...

เปล่ำครับ โนเวย์ ไม่มีทำง!

ผมไม่ชอบที่มันไม่รู้หน้ำที่ตัวเอง 

มันคงรู้ดีแหละว่ำตัวเองหล่อ...หล่อบรรลัย หล่อแบบมหำประลัย แต่

ตอนคัดเลือกคนไปประกวดเดือนเสือกหำยเฉย หำยจ๋อมไปไหนไม่รู้ ทิ้งให้ 

ทุกคนโหวตผมซึ่งคนในคณะต่ำงก็ (พำกัน) คิดเอำเองว่ำผมน้ันหล่อท่ีสุด  

มีควำมสำมำรถที่สุด

แล้วเป็นไงทีนี้

ฉิบหำย...ฉิบหำยกันทั้งหมด

กลำยเป็นคณะที่มีป้ำยแปะหน้ำผำกว่ำมีเดือนอยู่ต�ำแหน่งรองบ๊วย 

ของมอ

ถ้ำไอ้ห่ำน่ันมันเป็นเดือน...ป่ำนน้ีคณะเกษตรฯ ของเรำแม่งต้องโด่งดัง 

เฉิดฉำย และท็อปฟอร์มไปแล้ว แต่มันเสือกหำย ไม่ยอมอยู่เพื่อช่วยเหลือ 

คณะไง

ผมฟันธงฉับในใจของตัวเองว่ำผมโคตรเหม็นหน้ำมันแล้วครับตอนนี้ 

"พวกพ่ีว่ำมเีรือ่งจะคยุกับผมใช่มัย้ครบั" ผมถำมถึงวตัถุประสงค์ท่ีแท้จรงิ

ของพวกพ่ีลูกน�้ำที่เรียกผมมำก่อนหน้ำนี้ เน่ืองจำกมัวแต่อึ้งถึงไอ้ตัวละครลับ 

ที่จู่ๆ ก็โผล่มำเลยไม่เป็นอันได้คุยกัน 

"เอ่อ..." พ่ีลูกน�้ำมองหน้ำเพ่ือนๆ อย่ำงลังเลใจ "พักไว้ก่อนเนอะ เดี๋ยว

พวกพี่ขอไปคุยกันก่อน"

อ้ำว ซะงั้น

"ได้ครับ" ผมรับค�ำง่ำยๆ ก่อนจะเดินไปสมทบกับต้องและภูท่ีพำกัน

วิเครำะห์ไอ้หล่อมหำประลัยคนนั้นกันอย่ำงตั้งอกตั้งใจ 

"หล่อน้องๆ พ่ีป่ำแบบน้ีท�ำไมเพ่ิงโผล่มำ" ภูส่งเสียงร�ำพึง ดวงตำของ 
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พวกเรำยังจับจ้องไปที่หนุ่มหน้ำใหม่คนนั้น

กูก็น้องพี่ป่ำ ลูกพี่ลูกน้องจริงๆ ด้วยไอ้เวร

"ท�ำไมต้องให้เพ่ือนกูไปล�ำบำก" ต้องส่ำยหน้ำเบำๆ ผมรู ้สึกรักมัน 

ขึ้นมำทันที "ล�ำบำกเอำหน้ำไปขำยให้ตัวเองต้องมำอับอำย"

"เห้ียต้อง น่ีกูเอง กูเพ่ือนมึงไง" ตั้งแต่ไอ้นั่นโผล่มำ...ผมก็ถูกคนอื่น 

เขี่ยตกกระป๋องทันทีแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของผมสินะ

"ล้อเล่นเว้ย" ต้องยิ้มแล้วกอดคอผม "ไปเข้ำเรียนกันเถอะ"

ผมหันกลับไปมองตัวละครลับ...มันเดินตำมกลุ่มผมมำพร้อมๆ กับ 

พวกนำยแบบ ดวงตำของมันจ้องมองผมอยู่

ไม่รูผ้มคดิไปเองหรอืเปล่ำว่ำนัน่ไม่ใช่สำยตำทีเ่ป็นมติรเท่ำไหร่ เป็นสำยตำ 

ที่คิดว่ำตัวเองเหนือกว่ำ...

นีม่นัก�ำลงัเรยีกผมในใจว่ำ 'เดอืนเทยีม' หรอืไอ้เดอืนตวัปลอมใช่หรอืไม่ 

เพรำะมนัคอืคนทีค่วรจะเป็นเดอืน คอืคนท่ีเป็น 'เดือนแท้' หำกว่ำมนัอยู่ตอนที่

คนเขำท�ำกิจกรรมกัน (ใช่ครับ ผมก�ำลังคิดไปเองสุดๆ) 

ถ้ำมันไม่ชอบขี้หน้ำผมก็ไม่เป็นไร เพรำะผมเองก็ไม่ชอบข้ีหน้ำมัน 

เหมือนกัน...

"โอ๊ยยยย เขำชื่อฐำนธัชแหละมึง"

"กูจอง!"

"กูจองก่อน อิรัตนำมณี"

"หน็อย อิกะรัตกัลยำ กูเห็นก่อน"

"หุบปำกค่ะ เขำเป็นของกู..."

"โฉมเลิศลักษณ์ ต้องได้ตบกันแล้วล่ะงำนนี้"

แก๊งท่ีเดนิผ่ำนหน้ำผมไปมชีือ่ว่ำแก๊งจกัรๆ วงศ์ๆ ครบั...และพวกเธอทกุคน 

เป็นตุ๊ดทั้งหมด

"เฮ้ย! ไรวะ ลมืกูแล้วเหรอ" คนทีเ่คยโดนพวกมนัแย่งกันมำก่อนอย่ำงผม

แกล้งโวย

"ใช่!" ทีงี้ท�ำมำเป็นสำมัคคีกันตอบเชียว...
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"กูจ่ำยให้คนละห้ำร้อยได้ป่ะ...ให้พวกมึงกลับมำชอบกูเหมือนเดิม"

โฉมรตันำกัลยำ...และก็เอ่อ...อะไรก็ไม่รูอ้กีสองคน (ยังจ�ำชือ่เพ่ือนไม่ได้

เพรำะยำวเหลือเกิน) สะบัดตูดใส่ผมแล้วเชิดหน้ำพร้อมกัน 

"นำทีนี้ขอห้ำหมื่น"

"พวกเรำจะจัดให้ลมคนละทีสองที"

"รับรองลมจะไม่มีวันลืมเรำ" 

เวรกรรม... "มันใช่แบบนั้นที่ไหนเล่ำ!" 

ผมได้ยินเสียงหัวเรำะเบำๆ จำกทำงด้ำนหลัง...เมื่อผมหันหน้ำกลับไป 

ผมก็ได้สบตำเข้ำกับฐำนธัช มนุษย์ที่ขึ้นชื่อว่ำฮอตที่สุดในนำทีนี้

"หัวเรำะหำพ่อมึงเหรอ" นี่คือประโยคแรกที่ผมใช้พูดกับมัน

"..." 

มนัพูดว่ำไงนะ...มใีครได้ยินทีม่นัพูดมัย้ครบั มนัพูดครบั แต่พูดเบำมำก 

แถมยังบ่นยิ้มๆ คนเดียวด้วย

หรือแม่งอ๊องยำแก้ไข้ยำแก้หวัด...

ยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดอะไรต่อ ไอ้ต้องกับไอ้ภูก็หันไปท�ำควำมรู้จักกับ

ฐำนธัชเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผมก็เลยเลือกท่ีจะผละออกจำกเพ่ือนท้ังสองคน 

ของผมแล้วเข้ำห้องเรียนมำก่อน 

ดทูรงแล้ว...มนัเข้ำกับเพ่ือนๆ ของผมง่ำยมำก ง่ำยเหมอืนเคยรูจ้กักันมำ

ตั้งแต่ชำติที่แล้ว 

ที่จริง...มันดูเข้ำกับผู้ชำยปีหนึ่งคณะเกษตรฯ ทุกคนนั่นแหละ 

...ยกเว้นผมคนเดียว

ผมที่ยังแค้นฝังใจว่ำท�ำไมคนที่หล่อกว่ำผมถึงไม่ยอมไปเป็นเดือน

"กูถำมมำให้แล้ว เพรำะคิดว่ำมึงอยำกรู้" ต้องพูดขณะท่ีท้ิงตัวลงน่ัง 

ข้ำงๆ ผมในที่ประจ�ำซึ่งก็คือบริเวณที่นั่งแถวตรงกลำงทำงด้ำนซ้ำยมือของ

อำจำรย์ "ฐำนธัชมันมำช่วงคัดเลือกตัวแทนประกวดเดือนไม่ได้เพรำะมัน 

ขี้เกียจ"

"หำ" ถำมจริงงงงงงง แค่ขี้เกียจเนี่ยนะ!
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"มันไม่ชอบท�ำตัวเด่น" ต้องพูด

"อกีอย่ำง...มนับอกว่ำให้โอกำสคนอย่ำงมงึไปท�ำกิจกรรมเด่นๆ บ้ำงดกีว่ำ"  

ภูเสริม

"เพรำะคดิว่ำชำตน้ีิท้ังชำตคินอย่ำงมงึคงไม่ได้เป็นเดือนหรอกถ้ำมมีนัอยู่" 

"เดี๋ยว!" ผมร้องลั่น "น่ีพวกมึงหลอกด่ำกูป่ะเนี่ย" คุยกันแป๊บเดียวแม่ง 

จะรูล้กึรูจ้รงิขนำดนัน้ได้ยังไง ไม่แน่ว่ำค�ำพูดพวกนัน้อำจจะออกมำจำกเพ่ือนผม 

มำกกว่ำไอ้คนนั้นก็ได้

"มันพูดจริงๆ" ต้องยักไหล่

"พวกกูสองคนจะหลอกด่ำมึงท�ำไม" ภูเองก็ท�ำท่ำทำงไม่ต่ำงกัน "พวกกู

ก็ด่ำมึงกันอยู่ทุกวัน" 

เออ อันนี้แม่งพูดถูก

ผมหนัขวับไปมองไอ้ฐำนธัชผบ้ีำนัน่ทนัท.ี..มนัน่ังอยู่ทำงด้ำนหลงัชัน้สงูสดุ  

ที่ประจ�ำของกลุ่มนำยแบบ

แม่ง...เลือกคบเพื่อนที่เสริมบำรมีตัวเอง

หนีไป อย่ำไปใกล้มนั ไอ้พวกขำยำวทัง้หลำย ไอ้บ้ำน่ันมนัเป็นคนคบไม่ได้!

"มนัประกำศสงครำม" ผมกัดฟันพูดอย่ำงเจบ็แค้น "ถ้ำมคีนอย่ำงมนัอยู่...

กูจะไม่ได้เป็นเดือนอย่ำงนั้นเหรอ เฮอะ! พูดออกมำได้ เฮงซวยยยย"

"มันก็...เป็นควำมจริงป่ะ" ต้องแอบกระซิบข้ำงหูไอ้ภู

"อย่ำตอกย�้ำควำมจริงใส่เพื่อนเรำเลย เดี๋ยวมันเจ็บ"

พวกมงึคดิว่ำกูไม่รูค้วำมจรงิเรือ่งนัน้เหรอออ ทีก่โูวยวำยเพรำะควำมจรงิน้ี 

มันควรจะเหยียบเอำไว้ให้มิด ไม่ใช่พูดให้คนอื่นเกิดควำมรู้สึกเสียเซลฟ์

ครับ...นี่คือจุดเร่ิมต้นที่ท�ำให้เดือนเทียมอย่ำงผมโคตรไม่ชอบขี้หน้ำ 

เดือนแท้อย่ำงไอ้ฐำนธัช (ยังคง...คิดไปเอง)

แม้ใครๆ จะญำตดิกัีบมนั แต่ผมนีแ่หละคนนงึทีจ่ะไม่มวัีนญำตดิกัีบมนั

ไม่มีวัน...อย่ำงเด็ดขำด 

ถึงแม้ว่ำผมจะใจสั่นกับควำมหล่อของมันมำกก็เถอะ
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พักกลำงวัน

คณะเกษตรฯ มอผมจะเรียกว่ำเล็กก็ไม่เล็ก แต่จะเรียกว่ำใหญ่ก็ 

ไม่ใหญ่ครับ แต่ทุกคนจะคิดว่ำคณะน้ีเล็กในทันทีถ้ำได้มำโรงอำหำรของท่ีน่ี 

เพรำะนิสิตทุกคณะต่ำงก็เฮละโลกันมำแดกข้ำวท่ีน่ีกันหมดเลย ไม่เว้นแม้แต่

พวกที่อยู่ไกลขั้นสุดอย่ำงแพทย์ ทันตะ พวกนั้นแม่งก็มำ...

สงสัยเพรำะโรงอำหำรคณะผมมีร้ำนข้ำวมันไก่อร่อยมั้งนะ 

ตอนนี้ผู้ชำยปีหนึ่งคณะเกษตรฯ ก�ำลังนั่งกินข้ำวกันเป็นโต๊ะยำวครับ 

(หมำยถึงกลุม่นำยแบบกับกลุม่มมุนิะ...ทีจ่รงิผมก็ไม่ได้ชอบชือ่กลุม่ของตวัเอง

นักหรอก แต่ก็ต้องจ�ำใจยอมรับจริงๆ) บทสนทนำส่วนใหญ่จะเป็นกำรชวนคุย

โดยตรงกับไอ้คนท่ีเพ่ิงมำใหม่อย่ำงฐำนธัช เพรำะมนัมำทหีลงัเพ่ือน ในขณะที่

ทุกคนนั้นเขำรู ้จักมักจี่กันไปหมดแล้ว เรียกได้ว่ำโคตรจะสนิทกันไปแล้ว 

นั่นแหละ 

เพรำะแม้แต่กิจกรรมรับน้องคณะมันก็ไม่มำ กิจกรรมท้ังหลำยแหล่ 

ก่อนหน้ำนี้...มันก็ไม่มำ

บำงคนยังบอกอกีว่ำ...ในวันรำยงำนตวัเข้ำเป็นนิสตินัน้ไม่มใีครคุน้หน้ำมนั 

เลยสักคน หลำยคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ำเหมือนจู่ๆ มันอยำกโผล่มำ

เรียนในคณะนี้...มันก็โผล่เข้ำมำเฉยๆ แบบไม่ต้องมีขั้นตอนใดๆ มำกมำย 

เส้นแม่งคงใหญ่เป็นเส้นกวยจั๊บญวนของดีจังหวัดอุบลฯ

ตอนที่ 1
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"ท�ำไมถึงเพ่ิงมำวะ" ไอ้ต้องเอ่ยขึน้ และนีค่อืจดุเริม่ต้นของค�ำถำมทัง้หมด 

"มีปัญหำที่ต้องเคลียร์นิดหน่อย" นี่คือค�ำตอบแรกของฐำนธัช 

เห็นมั้ย…ค�ำตอบของมันไม่เก่ียวกับเรื่องที่ว่ำมันขี้เกียจเป็นเดือน แล้ว

โยนต�ำแหน่งนั้นมำให้ผมสักหน่อย ไอ้ต้องกับไอ้ภูนี่แม่งมั่วจริงๆ 

"แล้วคณบดีก็อนุญำตให้มึงเข้ำมำเรียนเลยทั้งๆ ที่มึงไม่ได้ร่วมกิจกรรม

อะไรงั้นเหรอวะ"

"(ยักไหล่เล็กน้อย) พ่อแม่กูใหญ่" ช่ำงไร้ซึ่งกำรถ่อมตัวใดๆ ผมเบ้ปำก

ผ่ำนหลอดที่จิ้มอยู่บนแก้วโกโก้เย็นของผม 

"ปัญหำนั้นของมึงต้องใหญ่น่ำดูเลยใช่ป่ะ เขำถึงได้ยอมให้มึงหยุดไป"

"ก็...ประมำณนึง"

"ขึ้นโรงขึ้นศำลเรอะ"

"ก็..."

"หรือว่ำเข้ำคุกเข้ำตะรำง" เพื่อนผมนี่แม่งจินตนำกำรเก่ง 

"บ้ำ...แค่เข้ำโรงพยำบำล"

จำกที่ฟังดู...ผมเดำได้เลยว่ำไอ้ฐำนธัชมันคือนักเลงอันธพำล ภำยใต้

ใบหน้ำหล่อใสไร้สติน้ัน (ข้ำงหลังผมเติมเอำเอง) มันจะต้องมีควำมอันตรำย

แฝงอยู่ ไม่อย่ำงนั้นมันก็คงไม่มีปัญหำถึงขั้นเข้ำโรงพยำบำลหรอก

ครับ ผมยอมรับว่ำผมอคติ อคติแบบสุดโต่ง!

มั้งนะ 

แอบเห็นว่ำเพ่ือนๆ เร่ิมจะสะกิดกันเพรำะค�ำถำมเมื่อตะก้ีอำจจะเป็น

ค�ำถำมที่ลึกเกินไป ยังไงเรำทุกคนก็ยังไม่ได้สนิทกันถึงข้ันต้องรู ้ทุกเรื่อง  

บำงเรื่องที่มันโคตรส่วนตัวก็ควรจะละๆ ไว้บ้ำง

"ที่พวกกูข้องใจท่ีสุดก็คือ...มึงควรมำเป็นเดือนนะเว้ย ไม่ใช่ให้ไอ้เห้ียน่ี

ไปเป็น" 

เอ๊ำ แดกข้ำวอยู่ดีๆ กูโดนเฉยเลย 

ค�ำถำมน้ีบอกเลยว่ำเหมือนผมโดนระเบิดมือปำใส่หน้ำ...น่ังหน้ำบึ้ง

เหม็นหน้ำฐำนธัชอยู่ดีๆ ท�ำไมถึงได้กลำยเป็นเป้ำหมำยซะงั้น
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"ก็กูรู ้ไงว่ำคนบำงคนชำตินี้ไม่มีทำงได้เป็นเดือน กูก็เลยให้โอกำส"  

ฐำนธัชหันมำหำผมแล้วส่งยิ้มเผล่มำให้ "มันคงอยำกเป็นเดือนใจจะขำด"

กูไปพูดตอนไหนนนนนน

ไอ้ต้องกับไอ้ภูท�ำไม้ท�ำมือบอกผมรำวกับต้องกำรบอกว่ำสิ่งท่ีพวกมัน

เคยพูดกับผมน้ันเป็นเรื่องจริง ฐำนธัชถอยเพ่ือท่ีจะให้ผมได้เป็นเดือน เพรำะ 

ถ้ำมนัอยู่ตอนคดัเลอืก โอกำสทีผ่มจะได้เป็นเรยีกได้ว่ำตดิลบสบิแปดเปอร์เซน็ต์

แต่อย่ำงน้อยมันก็ควรพูดจำไว้หน้ำผมนิดนึง!

"ไอ้เหี้ย...มึงนี่..." ผมด่ำมันโดยไม่สนใจใครหน้ำไหนทั้งสิ้น

"มนัดนุะ อย่ำแหย่มนัส"ิ ต้องแกล้งลบูหัวผมเบำๆ...สำดดดด กูไม่ใช่หมำ

"ดุมำกขนำดไหนวะ" ฐำนธัชท�ำทีเป็นสนใจ

ภูยกนิ้วท�ำท่ำจะแหย่เข้ำปำกของผมที่ก�ำลังอ้ำเพื่อกินขนมอยู่ ผมก็เลย

แกล้งงับนิ้วมันเข้ำให้โดยที่ภูมันขยับนิ้วหลบได้ทัน

จริงๆ แล้วถ้ำงับโดนก็กะจะงับให้มันเจ็บจริง...

มีอย่ำงท่ีไหน มันสองคนไม่เหม็นหน้ำฐำนธัชเหมือนผม ท้ังๆ ท่ีมัน 

สบประมำทผมตรงๆ เรือ่งทีว่่ำยังไงชำตน้ีิผมกไ็ม่ได้เป็นเดอืนถ้ำมคีนอย่ำงมนัอยู่

"ดุประมำณนี้" ภูพูดกับฐำนธัชด้วยสีหน้ำจริงจัง

"ก็ไม่มำกนะ" อีกฝ่ำยพูดยิ้มๆ "...เหมือนหมำน้อย"

ผมท�ำปำกสำปแช่งไอ้คนที่แกล้งผมไม่หยุด ไม่รู้ว่ำอะไรดลใจให้มัน

พูดจำค่อนแคะผมได้เรื่อยๆ ชำติที่แล้วผมไปแย่งแฟนมันมำหรือไง...

พวกเพ่ือนนี่แม่งก็เหลือเกิน ไม่มีใครช่วยผมเลยสักคน กลุ่มนำยแบบ

เอำแต่หัวเรำะก๊ำก ส่วนภูกับต้อง...แม่งก็เอำแต่ยิ้มเผล่เวลำที่ผมเป็นเป้ำนิ่ง 

คิดถูกคิดผิดที่กูเลือกมำอยู่ในแก๊งมุมิกับพวกมึงเนี่ยยยย

บรรยำกำศบนโต๊ะอำหำรเป็นไปอย่ำงเสยีงดงั ส่วนใหญ่เรือ่งทีค่ยุก็มกัจะ 

เป็นเรื่องของฐำนธัชผู้ซึ่งถือว่ำเป็นเพ่ือนหน้ำใหม่ส�ำหรับเรำ ผมเพ่ิงสังเกตว่ำ

เพ่ือนบำงคน (โดยเฉพำะกลุม่นำยแบบ) จะดูเข้ำกันได้ดีกับฐำนธัชเกินกว่ำท่ีผม 

คำดเอำไว้ รำวกับว่ำพวกมันรู้จักมักจี่กันมำก่อนยังไงยังงั้น

กูเริ่มงงแล้วนะเนี่ย สรุปพวกมึงนี่ยังไงกันวะ 
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แต่ถึงพวกมนัจะสนทิหรอืไม่สนิทกัน มนัก็ไม่เก่ียวกับสุขภำพผมเท่ำไหร่ 

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงก็คือท�ำไมฐำนธัชแม่งชอบกวนตีนผมจัง

หรือแม่งแค้นที่ผมไปประกวดเดือนแทนมันก่อนหน้ำนี้กันนะ 

"ดูไอ้ลมมองไอ้ธัชดิ ฮ่ำๆๆ" 

"เหมือนมีเงำแค้นบำงอย่ำง"

มันเร่ิมมำจำกกำรที่เพ่ือนๆ มันแซะผม จำกนั้นไอ้ฐำนธัชก็เริ่มกวนตีน

ไปตำมเพื่อนๆ 

"กูก็ว่ำงั้น นั่งข้ำงมันก็เริ่มเสียวๆ แล้วเนี่ย" 

ผมเหล่มองฐำนธัช รู้สึกไม่ชอบข้ีหน้ำมันขึ้นเรื่อยๆ จนเดือดเกือบ 

ทะลุปรอท รู้แหละว่ำแม่งหล่อ แต่มันก็ไม่จ�ำเป็นต้องเล่นประเด็นนี้กับผม 

หรือเปล่ำวะ 

ครับ ผมว่ำฐำนธัชคนเดียว ไม่ได้ว่ำเพื่อนคนอื่นเลย 

"ระวังนั่งไปเรื่อยๆ แล้วมันหันมำงับคอมึงนะ" 

"โทษฐำนที่มึงหล่อกว่ำ" 

"น้อยๆ หน่อยไอ้พวกเหี้ย" ผมด่ำเพ่ือน "พวกมึงอ่ะควรด่ำมันว่ำท�ำไม 

ไม่รีบมำตอนที่เขำเลือกเดือนกัน"

ค�ำพูดน้ีของผมท�ำเอำเพ่ือนหลำยคนคล้อยตำม ทุกคนหันไปหำไอ้ฐำนธัช 

หมดเลย 

"ก็กูมีเหตุจ�ำเป็น" มันเอ่ย "แต่ถ้ำกูอยู่ตอนน้ัน...ไอ้นี่มันจะมีโอกำสได ้

เป็นเดือนมั้ย"

ผมเหล่มองมันด้วยสำยตำไม่เป็นมิตรทันที "กูอยำกเป็นตำยห่ำ"

"ไม่อยำกเป็นจริงดิ" มันเอียงคอมำกระเซ้ำ

"ก็..." ผมจะอธิบำยยังไงด ีในเมือ่ผมไปประกวดแล้วได้ต�ำแหน่งรองบ๊วย

กลับมำ มันก็น่ำจะชัดแล้วป่ะว่ำผมไม่เหมำะกับกำรประกวดห่ำอะไรน่ีเลย  

"ไม่ได้อยำกเป็นโว้ยยยย"

"เอำเถอะ" ในท่ีสุดไอ้ต้องก็ท�ำหน้ำท่ีเพ่ือนสนิทผมสักที "ไม่ว่ำธัชมัน 

จะหล่อกว่ำไอ้ลมยังไง สดุท้ำยไอ้ลมมนัก็เป็นเดอืนคณะอยู่ดนีัน่แหละ พวกเรำ
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แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะ" 

ท�ำไมฟังดูทะแม่งๆ กูควรดีใจมั้ยเนี่ย เอ่อ...ช่ำงมันเหอะ

แม้ว่ำต้องจะสรุปรวบรัดแบบน้ัน แต่ฐำนธัชแม่งก็ชอบท�ำหน้ำเหนือใส่

ผมอยู่ดี ผมค่อยๆ นั่งขยับห่ำงออกจำกมันเรื่อยๆ เพรำะอยำกให้มันรู ้ว่ำ 

ผมรงัเกียจเดยีดฉนัท์ แต่ด้วยควำมท่ีพ้ืนท่ีท่ีน่ังๆ กันอยู่แม่งโคตรจ�ำกัด ผมก็เลย 

นั่งห่ำงจำกมันแค่...หนึ่งคืบ

ฐำนธัชเป็นคนตัวหอม แถมยังเป็นคนขำวว้ิงออร่ำพุ่ง ย่ิงท่ีตัวของมัน 

มีเครื่องประดับเงินก็ย่ิงช่วยท�ำให้มันเป็นจุดสนใจของคนท้ังโรงอำหำร ผม 

ที่น่ังอยู่ข้ำงๆ มันถึงกับหมองไปเลยทีเดียว แต่น่ันไม่ใช่เรื่องท่ีผมสนใจเลย 

สักกระติ๊ด

ผมสนแค่ว่ำคนหล่อฉิบหำยวำยป่วงคนน้ีท�ำไมต้องหำยไป ท�ำไมถึง

ปล่อยให้ผมไปสร้ำงควำมน่ำอับอำยให้กับคณะด้วย ท�ำไมวะ ท�ำไม!

"ธัช"

ในระหว่ำงท่ีเพ่ือนๆ ก�ำลังคุยสัพเพเหระกันอยู่น้ันเอง จู่ๆ เสียงผู้หญิง 

ก็ดังขึ้น...เมื่อเห็นว่ำเป็นใครผมก็ได้แต่ท�ำหน้ำอึ้ง

อึ้งจน...พูดอะไรไม่ออก

"ฮิ้วววววววววว"

"มำเรียนวันแรกสำวก็มำหำเลยว่ะ"

"ไม่ธรรมดำจริงๆ โว้ยยย"

พวกแก๊งนำยแบบส่งเสยีงแซวกนัยกใหญ่ ในขณะทีต้่องกับภหัูนมำมองผม 

ด้วยสำยตำที่เริ่มเป็นห่วง 

ฐำนธัชส่ำยหน้ำเบำๆ ใส่เพ่ือนที่แซวมัน ก่อนจะลุกขึ้นเดินเข้ำไปหำ 

ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พำกันเดินเคียงคู่ไปอีกทำงหนึ่ง 

"เอ๊ะ เดี๋ยว ใช่ดำวมหำ'ลัยที่เพิ่งชนะไปป่ะ หน้ำคุ้นๆ"

"ใช่ กูจ�ำเปียเขำได้ เขำชอบถักเปีย"

"ใช่หรือเปล่ำวะลม"

เสยีงค�ำถำมสดุท้ำยไม่ได้น�ำพำให้ผมส่งเสยีงตอบกลบัไปแต่อย่ำงใด...
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เพรำะผมมัวแต่มองไปท่ีสองคนนั้นด้วยควำมรู้สึกชำไปหมดทั้งตัว ย่ิงเห็นว่ำ

สองคนนั้นมีควำมเหมำะสมกันมำกเท่ำไหร่ ผมก็ยิ่งปั้นหน้ำไม่ถูกเท่ำนั้น 

เธอชื่อม่ำนฟ้ำครับ และผมก็ปลื้มเธอมำต้ังแต่ตอนเก็บตัวประกวด 

ดำวเดือนแล้ว

"มึงโอเคมั้ยเพื่อน" ต้องกระซิบถำม 

"สองคนนัน้อำจจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็ได้" ภูเองก็ส่งเสยีงแผ่วเบำออกมำ

ไม่ต่ำงกัน

ผมรูว่้ำเพ่ือนๆ อำจจะพูดปลอบใจผม...แต่ลกึๆ ในใจผมก็พอจะเดำออก

ว่ำม่ำนฟ้ำกับฐำนธัชยังไงก็ต้องมีซัมธิงรอง

คนหล่อกับคนสวยมักจะมีแรงดึงดูด...

ผมที่หล่อไม่พอ...คงไม่มีค่ำให้ดำวมหำ'ลัยหมำดๆ อย่ำงเธอมำสนใจ

เท่ำไหร่หรอกครับ

สองคนน้ันหำยไปคยุกันอยู่นำน กว่ำฐำนธัชจะกลบัมำกถึ็งเวลำท่ีผมกบั

เพ่ือนๆ ต้องข้ึนไปเรียนกันในคลำสบ่ำย เรำเกือบสิบคนเดินกันไปเป็นขบวน

แถมยังคุยกันเสียงดังล้งเล้ง

แม้บรรยำกำศรอบๆ จะสนุกสนำนคึกคัก แต่ผมกลับรู้สึกว่ำตัวเอง 

ไม่อินกับค�ำพูดหรือเสียงหัวเรำะของใครทั้งนั้น

"แฟนเหรอ" คนจำกแก๊งนำยแบบคนหน่ึงถำมฐำนธัช ค�ำถำมน้ัน 

ท�ำเอำผมต้องชะลอควำมเร็วเพื่อที่จะแอบฟัง

"...ยัง...ไม่ใช่" มันตอบตะกุกตะกัก

...มีค�ำว่ำยังด้วยว่ะ

งั้นก็แปลว่ำ...สองคนนี้อยู่ในสถำนะคนคุยกันอย่ำงนั้นใช่มั้ย

ไอ้สัด...แผ่นดินไหว ผมรู้สึกเหมือนจะเดินไม่ไหว 

หมับ 

คนที่คว้ำแขนผมเอำไว้ไม่ใช่ต้องกับภู แต่เป็นศัตรูของผม...ศัตรูหัวใจ

"ควำมยำวขำแค่น้ีก็เลยศูนย์ถ่วงไม่ดีสินะ" มันไม่ได้ปลอบใจ...แต่มัน 

ซ�้ำเติม
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ผมสะบัดแขนมันออกไปแล้วมองหน้ำมันด้วยสำยตำท่ีเพ่ิมระดับ 

ควำมไม่ชอบขึ้นไปอีกแปดล้ำนห้ำแสนเลเวล 

อีกฝ่ำยตกใจนิดๆ ที่ผมมองแบบนั้น...

"มึง..." ผมค่อยๆ พูด รู้สึกว่ำเสียงตัวเองสั่นยังไงชอบกล

"ว่ำไง" คิ้วของฐำนธัชยังคงขมวดเป็นปมเพรำะมันเคืองที่ผมสะบัด 

แขนมันทิ้ง

"มึง...คุยกับม่ำนฟ้ำอยู่เหรอ"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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