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บทน�ำ

มหาวิทยาลัย K

คณะนิเทศศาสตร์ 

"วันน้ีอาจารย์ใจดีเลิกคลาสเร็วกว่าปกติต้ังครึ่งชั่วโมง ฉันกะว่าจะกลับ

ไปเล่นโยคะสักหน่อย ช่วงนี้เอาแต่กินกับนอนจนพุงออก แขนย้อย และต้นขา

ย้วยหมดสวยแล้วเน่ีย"

'วิวาห์' หรอื 'วิว' เดนิเคยีงกับ 'จจีี'้ ท่ีก�าลงัเดนิบ่นออกมาจากคลาสเรียน

สุดท้ายโดยไม่สนใจสายตาของใครหลายคนที่แอบมองเธออยู่

น่ันเพราะการถูกมองกลายเป็นเร่ืองปกตสิ�าหรบัสาวสดุเซก็ซีอ่ย่างวิวาห์

เสียแล้ว

"แล้วสาวฮอตอย่างแกจะไปไหนล่ะวิว"

"กลับไปนอนสิยะ จะรออะไร"

"ไร้การครีเอตอย่างท่ีสุด!"

"น่ีแหละคือความคิดท่ีครีเอตสุดๆ แล้ว วันนี้เป็นวันแรกในหนึ่งเดือนที่

ฉันไม่มีงานและจะได้นอนเกินแปดชั่วโมงต่อวัน ฉะนั้นฉันจะกลับไปนอน! 

นอน! และนอนให้ฉ�่าปอดไปเลย!"
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"จ้าาา แม่ดาราใหญ่ ฉันก็ลืมไปว่ามีเพ่ือนเป็นซุป'ตาร์ดวงใหม่ท่ีก�าลัง

มาแรง"

"ประชดอีก!"

จีจี้หัวเราะเมื่อเห็นวิวาห์กลอกตามองบนใส่ก่อนที่ทั้งสองคนจะลงลิฟต์

ไปหาท่ีน่ังเล่นใต้ตึกเรียน...วิวาห์อายุย่ีสิบปีแล้ว เธอก�าลังเรียนอยู่ชั้นปีที่สอง 

พักท่ี 'หอพักแจ่มจันทร์' หอพักหญิงเกรดบีท่ีตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยและ

ใช้เวลาเดินไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้ว

วิวาห์เป็นคนอุบลฯ ตอนท่ีเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ความสวย สดใส 

และเซ็กซี่ของเธอไปเตะตา 'พ่ีโดนัท' ผู้จัดการดาราสุดเริดเข้าอย่างจัง โดนัท

จึงพาเธอไปแคสต์บทนักแสดงน�าในหนังเรื่อง '108 l Girl Next Door' ของค่าย 

TTH ซึ่งบทท่ีได้รับค่อนข้างเซ็กซี่และท�าให้เธอมีช่ือเสียงโด่งดังตั้งแต่ตอนน้ัน

เป็นต้นมา จากนั้นโดนัทก็ให้เธอรับงานเกือบทุกอย่างเพื่อต่อกระแสจนดังเป็น

พลุแตก 

ตอนน้ีวิวาห์จึงเป็นเซ็กซี่สตาร์ดวงใหม่ท่ีใครๆ ก็จับตามอง

เธอมีดวงตาสีด�ากลมโตหวานซึ้งภายใต้แพขนตางอนยาว แต่ขณะ

เดียวกันดวงตาคูน่ีก็้ลกึลบัน่าค้นหา จมกูโด่งเชิดรัน้ดซูกุซน รมิฝีปากหยกัได้รปู

น่าสัมผัส ผิวขาวอมชมพูน่าทะนุถนอม และเส้นผมสีน�้าตาลยาวสวยท่ีมัก 

จะดัดเป็นลอนใหญ่ๆ ส่งให้ใบหน้าเธอสวยและเซ็กซี่อีกเป็นเท่าตัว

แค่น้ันไม่พอ...เธอยังมีรูปร่างได้สัดส่วนน่ามอง และขาเรียวงามจนเป็น

ท่ีอิจฉาของสาวๆ ทั้งประเทศ เมื่อทุกอย่างมารวมกันก็ยิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

เธอช่างดึงดูดใจหนุ่มๆ เหลือเกิน

ใช่...เธอมีจุดขายท่ีความเซ็กซี่! 

ใครๆ ต่างพดูเป็นเสยีงเดียวกนัว่าวิวาห์เป็นคนทีม่เีซก็ซ์แอพพีลสงู ไม่ว่า

เธอจะเดิน จะนั่ง จะกิน จะนอน หรือแม้กระทั่งตอนที่รองเท้าส้นสูงหักเธอก็ยัง

เซ็กซี่! แต่ความเซ็กซี่น้ีน�าภัยมาสู่เธอไม่น้อย เพราะนอกจากเธอจะมีข่าวฉาว

กับดาราหนุ่มๆ ไม่เว้นแต่ละวันแล้วยังมีคนบางกลุ่มไม่ชอบเธอด้วย

แต่พ่ีโดนทัให้ก�าลงัใจวิวาห์ด้วยการบอกว่าการม ี'แอนตีแ้ฟน' หมายความ

ว่าเธอก�าลังดัง...ซึ่งวิวาห์ไม่แน่ใจว่าวิธีโปรโมตด้วยการชูภาพลักษณ์เซ็กซี ่
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มนัท�าให้เธอดงัจรงิๆ หรอืมนัท�าให้เกิดผลเสยีกันแน่ 

"แล้วน่ีแกจะกลับยังไง" 

วิวาห์ถามจีจี้เมื่อท้ังสองคนลงมานั่งตรงม้าน่ังประจ�าท่ีใต้ตึกคณะ

เรียบร้อยแล้ว

"เดี๋ยวเอ็มเอ็มจะแว้นมารับ ฉะน้ันแกน่ังรอเป็นเพ่ือนฉันก่อนเลย"

"รู้แล้วน่า"

"แต่แกนี่มันน่าหมั่นไส้จริงๆ เลยนะ เดินไปไหนมาไหนมีแต่หนุ่มๆ มอง

ตาเป็นมัน" จีจี้อดแขวะเพ่ือนไม่ได้ เพราะเดินมานั่งได้แค่ไม่ก่ีวินาที นักศึกษา

ชายท่ีนั่งอยู่แถวน้ันก็หันมามองวิวาห์กันหมด

"ค่อนขอดอยู่น่ันแหละ ตกลงแกจะให้ฉันน่ังเป็นเพ่ือนมั้ยเน่ีย"

"โอ๋ๆๆ อย่าเพ่ิงงอนไปสิจ๊ะเพ่ือนรัก แหม! ฉันแค่พูดเล่นไม่ได้หรือไง"  

จจีีร้บีคว้าแขนววิาห์เอาไว้ไม่ให้อกีฝ่ายลกุหน ี"แล้วแกจะกลบัยังไง ให้เอม็เอม็

แว้นไปส่งแกท่ีหอพักก่อนมั้ย"

'เอ็มเอ็ม' เป็นน้องชายของจีจี้ ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกใน

โรงเรียนใกล้ๆ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีมอเตอร์ไซค์เวสป้าสีขาวเป็นพาหนะคู่ใจ 

และมักจะข่ีมารับมาส่งจีจี้เป็นประจ�า

ความจริงครอบครัวจีจี้กับเอ็มเอ็มก็มีฐานะพอสมควร ชนิดที่ว่าพ่อกับ

แม่สามารถซือ้รถยนต์ให้ขบัมาเรยีนได้สบายๆ แต่ทัง้สองคนเหน็ว่ายังไม่มคีวาม

จ�าเป็นจะต้องมีรถจึงยังจงรักภักดีใช้บริการเจ้าเวสป้าคันนั้นอยู่เรื่อยมา

วิวาห์คิดว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกดีมาก เพราะท้ังสองพ่ีน้องรู้จักใช้เงินและ 

ยังหารายได้พิเศษระหว่างเรียนอีกต่างหาก จีจ้ีเปิดร้านขายเสื้อผ้าบนเฟซบุ๊ก 

ส่วนเอม็เอม็มโีครงการจะเปิดร้านขายกางเกงยนี แต่ได้ยินว่าเขาต้องเตรยีมตวั

สอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงต้องพักโครงการไว้ก่อน

"ไม่เป็นไรแก ฉันเดินกลับเองได้ หอพักอยู่ใกล้แค่นี้ เดินแป๊บเดียวก็ถึง

แล้ว"

"ระวังจะมีพวกแฟนคลับหนุ่มๆ มาฉุดแกก่อนถึงหอพักนะ"

"กลางวันแสกๆ ใครจะกล้ามาฉุดยะ"

"แต่แกอ่ะ! เดี๋ยวน้ีดังเป็นซุป'ตาร์แล้ว แกไม่คิดจะย้ายไปอยู่ท่ีอื่นเหรอ 
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ฉันว่าพ่ีโดนัทเขาน่าจะให้แกไปอยู่คอนโดฯ หรูๆ ให้สมฐานะแกหน่อยนะ"

"แหม! หอแจ่มจันทร์ก็ไม่ได้แย่สักหน่อย มีนางแบบและคนมีฐานะมา

อยู่เยอะออกนะ" วิวาห์อ้างไปอย่างน้ันเอง ทั้งๆ ที่รู้แค่ว่าที่หอพักนี้มี 'เจลลี่' 

นางแบบหน้าใหม่ท่ีก�าลังมาแรงพักอยู่ 

"แต่ซุป'ตาร์อย่างแกอ่ะควรอยู่หอท่ีหรูหรากว่าน้ีสิยะ"

"ไม่เอาอ่ะ ฉันอยู่ติดที่แล้ว เคยอยู่มาตั้งแต่เข้ากรุงเทพฯ ใหม่ๆ จะย้าย

ไปมนัก็ยังไงไม่รู้ แล้วอยู่ท่ีน่ีก็ดอีอกนะ ใกล้มหา'ลยัจะตาย เดินมาเรยีนก็สะดวก 

ถ้าฉนัไปอยู่ทีอ่ืน่...กว่าจะฝ่ารถตดิมาถึงมหา'ลยัก็ตัง้นาน อกีอย่างฉนัเพ่ิงจะดงั

ได้ไม่นานด้วย เงินไม่ได้จะเยอะแยะอะไรขนาดนั้น เก็บสะสมไว้ใช้ในยาม

ล�าบากหรือยามฉุกเฉินดีกว่า เพราะฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะดังได้นานแค่ไหน"

"โอ๊ยยย ร่ายมาซะยาวเลย แกน่ีมันดาราดีเด่นจริงๆ"

เอี๊ยดดด

ขณะที่สองสาวก�าลังเม้าท์กันอยู่นั้นเวสป้าสีขาวของคนคุ้นเคยก็ว่ิงมา

จอดชิดฟุตบาธใกล้ๆ บริเวณม้านั่งที่สองสาวน่ังอยู่ โดยที่คนขับไม่ต้อง 

เสียเวลาสอดส่ายสายตามองหาคนท่ีเขามารับเลยด้วยซ�้า เพราะจีจี้มักจะมา

นั่งรอน้องชายท่ีน่ีเป็นประจ�า พอเอ็มเอ็มเห็นว่าวิวาห์มานั่งรอเป็นเพ่ือนพ่ีสาว

ด้วย เขาก็รีบถอดหมวกกันน็อคออกแล้วส่งย้ิม 'พิฆาตนารี' ให้ทันทีจนสาวๆ 

ที่นั่งอยู่แถวน้ันแทบกรี๊ดลั่น

เด็กหนุ่มในชุดนักเรียนมัธยมปลายหน้าตาดีน่ีมันกรุบกริบดีจริงๆ

ใช่...เอ็มเอ็มจัดเป็นเด็กหนุ่มท่ีดูดีมาก เขาอายุสิบแปดปี ตัวสูง รูปร่าง

ดีชนิดท่ีว่าเป็นนายแบบได้สบาย โครงหน้าได้รูป จมูกโด่ง ตาชั้นเดียวแต ่

มีเสน่ห์ และด้วยลุคตี๋ๆ บวกกับความหล่อที่โดดเด่นมากของเอ็มเอ็มนั้นท�าให้

มีเพ่ือนๆ ในคณะมาขอสมัครเป็นน้องสะใภ้จีจี้หลายคนแล้ว แต่ดูเหมือนว่า

เอ็มเอ็มจะสนใจแค่วิวาห์คนเดียวเท่าน้ัน

"แกไม่ต้องมาโปรยเสน่ห์เลยเอ็มเอ็ม หัดเกรงใจพ่ีแกบ้างนะ น่ีเพ่ือน 

พ่ีแกนะโว้ย" จีจี้เขม่นน้องชายจนอีกฝ่ายต้องหุบย้ิมทันที และวิวาห์ก็อดจะ

หัวเราะสองศรีพี่น้องคู่นี้ไม่ได้

"ท�าไมพ่ีจีจี้ไม่บอกผมว่าพ่ีวิวจะมานั่งรอด้วย ผมจะได้กลับไปเปลี่ยน
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ชุดหล่อๆ มารับ"

"กว่าแกจะกลับไปเปลี่ยนชุด กว่าแกจะออกจากบ้าน และกว่าแกจะมา

ถึง ฉันไม่ต้องรอจนรากงอกเหรอยะ" จีจี้บ่นขณะเก็บของแล้วคว้ากระเป๋า

สะพายเดินไปหาน้องชายตัวดี

"กันซีนน้องชายตัวเองได้ไง นิสัยไม่ดีสุดๆ อ่ะ"

"ฉันไม่อยากได้เพ่ือนมาเป็นน้องสะใภ้ย่ะ"

"ถามพ่ีวิวเขาก่อนดีมั้ย เผื่อเขาสนใจอยากเป็นน้องสะใภ้พ่ีนะ"

"ไม่มีทางย่ะ! ยัยวิวไม่กินเด็กใส่ชุดนักเรียนหัวเกรียนอย่างแกหรอก" 

"กินเดก็กรบุกรบิออกนะพ่ี ผมเรยีน ม.หก แล้ว อกีเดีย๋วก็ขึน้มหา'ลยัแล้ว

เหอะ" พูดกับพี่สาวตัวเองจบก็หันมายิ้มจนตาหยีให้กับวิวาห์ "รอผมหน่อยนะ

ครับพี่วิว รับรองว่าพี่วิวจะไม่เสียใจที่อดทนรอผม"

"เลิกเต๊าะเพ่ือนฉันได้แล้ว! ฉันกลับก่อนนะวิว ขอโทษแทนน้องชาย 

ขี้หลีของฉันด้วย" จีจี้รีบตัดบทพลางคว้าหมวกกันน็อคที่ห้อยอยู่บนแฮนด์ 

เวสป้ามาสวมแล้วข้ึนไปน่ังซ้อนท้าย

"ไม่เป็นไรหรอกน่า จรงิๆ เอม็เอม็ก็น่ารกัดอีอกนะจจีี"้ วิวาห์ช่วยรับมกุให้

เอ็มเอ็ม เพราะเธอเอ็นดูอีกฝ่ายในฐานะน้องชาย และรู้ว่าเอ็มเอ็มไม่ได้จีบเธอ

แบบจริงจังด้วย

"แกอย่าไปให้ความหวังมันนะวิว เดี๋ยวมันก็เพ้อจนเป็นบ้าไปหรอก"

"โหย! พ่ีจีจี้! พ่ีวิวเขามีใจ มีแต่พ่ีน่ันแหละท่ีกันซีนน้องชายตัวเอง"

"ยัยวิวรักษาน�้าใจแกต่างหาก เพ่ือนฉันน่ะระดับซุป'ตาร์ เขาไม่สนเด็ก

แว้นเวสป้าอย่างแกหรอก"

"อย่างน้อยผมก็เคยแว้นไปส่งพ่ีวิวท่ีหอมาแล้วนะ"

"แต่ตอนน้ีแกต้องแว้นพาฉันกลับบ้านได้แล้วโว้ยยย"

จีจี้เขย่าคอเอ็มเอ็มจนอีกฝ่ายร้องโอดโอย เขารีบบอกลาวิวาห์แล้ว 

ขีม่อเตอร์ไซค์ไปก่อนท่ีจะถูกเขย่าคอจนหายใจไม่ออกตายซะก่อน วิวาห์ได้แต่

หัวเราะแล้วโบกมือลาสองพี่น้องจนเวสป้าแล่นไปลับตา

วิวาห์เดินกลับหอพักแจ่มจันทร์บ้าง เธอคิดถึงเตียงนุ่มๆ แอร์เย็นๆ  

และตุ๊กตาหมีตัวโปรดใจจะขาด วันนี้เป็นวันแรกที่จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มสักท ี
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หลังจากที่พี่โดนัทให้เธอรับงานอย่างหนักหน่วงติดต่อกันมาเป็นเดือนๆ ทว่า... 

ฝันหวานของวิวาห์เหมือนจะถูกดับลงเมื่อเดินมาได้ครึ่งทางแล้วก็เจอกับ

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้า จู่ๆ ก็มีผู้ชายท่าทางแปลกๆ คนหน่ึงกระโดดออกมา

ดักหน้าเธอไว้

"วิว! วิวของผม!"

ขะ...ของผมงั้นเหรอ! ฉันไปเป็นของนายตั้งแต่เมื่อไหร่

วิวาห์ตกใจจนแทบผงะ เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบน้ีเลย เธอมองหน้า

มองหลังอย่างไมไ่ว้ใจขณะใช้ความคดิว่าจะท�ายงัไงต่อไปดี จะรีบเดินหนีกลับ

หอหรือว่ิงกลับไปตั้งหลักท่ีคณะก่อน

วิวาห์ก�าลังยืนริมถนนซึ่งเวลาน้ีไม่มีคนเดินสวนไปมาเลยสักคน แม้จะ

มีรถขับผ่านไปผ่านมาบ้างแต่คงไม่มีคนสนใจเธอเพราะนี่เป็นชั่วโมงแห่ง 

การเร่งรีบ ใครๆ ก็อยากจะกลับบ้านไปพักผ่อนกันท้ังน้ัน

หมับ!

แต่วิวาห์ยังไม่ทันได้ขยับตัวแม้แต่ก้าวเดียวผู้ชายคนน้ันก็ตรงเข้ามา 

จับมือเธอไว้

"วิวเป็นแฟนผมนะ!"

"กร๊ีดดด ปล่อยฉันเดี๋ยวน้ีนะ!"

วิวาห์หวีดร้องด้วยความตกใจ แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้น

"ผมมาดกัรอเจอคณุตัง้หลายวันแล้ว ผมชอบวิวมาก ผมหลงรกัวิวตัง้แต่

แรกเจอ"

"ปล่อยฉัน! ปล่อยฉัน! ปล่อยเดี๋ยวน้ีเลยนะ!"

วิวาห์ไม่สนใจว่าอกีฝ่ายจะพูดอะไร เพราะท่าทางเขาเหมอืนคนโรคจติที่

คลัง่ไคล้เธอจนขาดสต ิเธอพยายามสลดัมอืให้หลดุจากการจบักุมและพยายาม

ตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครจอดรถช่วยเธอเลย ขณะเดียวกันผู้ชาย

โรคจติเห็นว่าเธอจะไม่ยอมง่ายๆ ก็พยายามเข้ามากอดเธอไว้

วิวาห์ขนลุกไปหมด หวาดกลัวจนตัวสั่น และพยายามร้องขอความ 

ช่วยเหลือแทบสิ้นสติ

"ช่วยด้วยค่ะ! ช่วยด้วย! มีคนลวนลามฉัน!"
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"อย่าตะโกนสิ! ผมมาขอความรักจากคุณดีๆ นะ"

"ขอดีๆ บ้านนายสิ! นายก�าลังลวนลามฉันนะ! อื้อ! อื้อ! อื้อ! อื้อ!"

ผูช้ายคนนัน้เห็นว่าวิวาห์แหกปากไม่หยุดเลยรีบเอามอืปิดปากและลอ็ก

คอเธอเอาไว้ วิวาห์เบิกตากว้างด้วยความตกใจ เธอพยายามสะบัดตัวให้หลุด

จากการเกาะกุม แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลย ยิ่งดิ้นเท่าไหร่อีกฝ่าย

ก็ยิ่งล็อกเธอไว้แน่นจนแทบหายใจไม่ออกอยู่แล้ว

เธอจะโดนโรคจิตล็อกคอจนตายไม่ได้นะวิว...

วิวาห์คดิในใจขณะพยายามใช้แรงเฮอืกสดุท้ายดิน้รนแต่ไม่มปีระโยชน์

อยู่ดี

"เฮ้ย! ปล่อยผู้หญิงนะ!"

ก่อนทีวิ่วาห์จะขาดอากาศหายใจอยู่ข้างถนนก็มผีูช้ายคนหนึง่ขีจ่กัรยาน

ผ่านมาพอดี เขารีบจอดจักรยานไว้แล้วเดินมาชี้หน้าคนร้าย คนตัวสูงสวมเชิ้ต

สีขาว กางเกงยีน และรองเท้าผ้าใบ วิวาห์เดาว่าเขาน่าจะเป็นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่เขาจะเป็นใครมาจากไหนก็ช่างเถอะ! ตอนน้ีช่วย 

เอาไอ้โรคจิตนี่ออกไปจากตัวเธอก่อนดีกว่า เพราะเธอก�าลังจะตายอยู่แล้ว

"แล้วมึงมาเสือกอะไรด้วย ถอยไปเลย!"

ได้ยินค�าด่านั่นแล้ววิวาห์คิดในใจได้ทันทีว่าหมอน่ีมันท้ังโรคจิตและ

หยาบคายมาก

"เร่ืองของผัวเมียเขา คนนอกไม่ต้องเสนอหน้า!"

วิวาห์รีบส่ายหน้าปฏิเสธทันที เพราะเธอเพ่ิงเคยเห็นหน้าไอ้โรคจิตนี ่

ครัง้แรก ทีส่�าคญัเธอไม่มทีางหน้ามดืไปคว้าผูช้ายเสยีสตแิละคลัง่ดาราขนาดน้ี

มาเป็นแฟนหรอก

"ถึงจะเป็นสามีภรรยากัน คุณก็ไม่มีสิทธ์ิใช้ก�าลังกับผู้หญิง ปล่อยเธอ

แล้วค่อยคุยกันดีๆ" ผู้ชายคนน้ันพยายามเจรจา นอกจากจะดูดีมากแล้วเขา

ยังสุภาพอีกต่างหาก

"มึงไม่ต้องเสือก!"

"ผมพูดกับคุณดีๆ นะ"

"กูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเสือก!"
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"พูดดีๆ ไม่ชอบใช่มั้ย...ได้!"

ผู้ชายคนน้ันมองวิวาห์สลับกับไอ้โรคจิตเหมือนก�าลังคิดว่าจะช่วยเธอ

ยังไง วิวาห์เองก็ลุ้นระทึกอยู่ในใจเหมือนกัน แล้วเสี้ยววินาทีต่อมาเขาก็พุ่งเข้า

มาจับตัวผู้ชายโรคจิตเอาไว้

ตุบ!

พออันตรายมาถึงตัว ไอ้โรคจิตก็รีบเหวี่ยงวิวาห์ออกไปจนเธอถึงกับ 

ล้มลงกระแทกพื้นเสียงดัง เจ็บระบมไปทั้งร่างเหมือนกระดูกจะหักไปทั้งตัว

ผู้ชายคนน้ันหันมามองวิวาห์ด้วยความตกใจท�าให้ไอ้โรคจิตได้จังหวะ 

พุ่งเข้าไปชกหน้าเขาเต็มแรง วิวาห์ด่าไอ้โรคจิตในใจว่านอกจากจะหยาบคาย

แล้วยังท�าร้ายคนอื่นทีเผลออีก

คนถูกชกคงเริ่มโกรธและคิดว่าถ้าไม่สั่งสอนซะบ้าง ไอ้โรคจิตคนนี้คง 

ไม่รู้จักหลาบจ�า เขาตรงเข้าไปถีบท้องอีกฝ่ายจนเสียหลักและต่อยหน้าไปอีก 

สองหมดัถ้วน 

ผัวะ! ผัวะ!

เลือดกบปากกันเลยทีเดียว และพอเลือดช่ัวออกมาแล้วไอ้โรคจิตก็เริ่ม

มีส�านึก (หรือไม่ก็คงกลัวจะตายจมกองเลือดอยู่ตรงนี้) มันจึงค่อยๆ ถอยหลัง

เหมือนไม่กล้าหืออีกแล้ว

"แล้วอย่ามาซ่าส์แถวน้ีอีกนะ ไม่งั้นจะแจ้งต�ารวจมาลากคอเข้าคุกเลย

คอยดู"

พอได้ยินค�าว่า 'ต�ารวจ' ไอ้โรคจิตก็รีบวิ่งหนีอย่างไวย่ิงกว่าเห็นผีตอน

กลางวันแสกๆ หลังจากนั้นผู้ชายคนเดิมก็รีบเข้าไปดูอาการของวิวาห์ที่ก�าลัง

พยายามจะลุกจากพื้น

"เราเป็นไรมากหรือเปล่าเน่ีย"

"ไม่น่าจะเป็นไรมาก ขอบคุณนะคะพ่ี..."

"พ่ีชื่อ 'ไฟ' เรียนบริหารปีสี่ครับ"

เขาแนะน�าตัวด้วยเสียงทุ้มต�่าน่าฟังผิดกับตอนท่ีตะคอกใส่ไอ้โรคจิต 

คนน้ันราวกับเป็นคนละคน ซึง่มนัช่วยให้ววิาห์หายจากอาการหวาดกลวัได้มาก

ทีเดียว
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ตอนที่เขาเข้ามาช่วยพยุงเธอให้ลุกขึ้นเธอก็เผลอสังเกตเขาอย่างไม่ได้

ตั้งใจ

ผูช้ายคนน้ีเป็นหนุ่มหล่อแบบสมยันิยมราวกับพระเอกซรีีส์่เกาหล ีหน้าตา

คมคายมีเสน่ห์ ผมสีด�า และมีนัยน์ตาสีด�าสนิทคมกริบ แถมยังหุ่นดีราวกับ 

นายแบบ เขาน่าจะสูงไม่ต�่ากว่าหน่ึงร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร แม้จะอยู่ใน 

ชดุนกัศกึษาธรรมดา แต่ออร่าความหล่อของเขาก็พวยพุ่งสดุๆ วิวาห์เคยเจอดารา 

นายแบบ และคนหน้าตาดีในวงการมาก็มาก แต่ไม่มใีครหล่อจนท�าให้ตะลงึงนั

ได้เหมอืนเขามาก่อนเลย

สายตาเขาน่ีพิฆาตนารีแบบคูณสิบ! สิบ! สิบ!

"มองหน้าพ่ีมีอะไรหรือเปล่าครับ"

"ปละ...เปล่าค่ะ เอ่อ...วิวค่ะ เรียนนิเทศปีสอง"

"วิว...ววิ...ววิาห์ป่ะเนีย่" 'ไฟ' หรอืชือ่จรงิคอื 'ไฟกัลป์' มองหน้าวิวาห์เหมอืน

เพ่ิงนึกขึ้นได้ "เราเป็นดารานี่นา เฮ้ย! เป็นดาราจริงๆ ด้วย พ่ีจ�าได้ว่าเราเป็น

นางเอกหนงัเรือ่งห้อง 108 อะไรน่ันป่ะ"

"108 l Girl Next Door ค่ะ"

"โหย! เพ่ือนพ่ีหลายคนเป็นแฟนคลับเราเลยนะ" 

"ขอบคุณค่ะ"

"ว่าแต่...เราเดินเองไหวหรือเปล่าขาเจ็บแบบน้ี"

หลังจากท่ีแสดงอาการดีใจเพราะได้เจอดาราโดยบังเอิญ ไฟกัลป์ก็นึก

ขึ้นได้ว่าก่อนหน้าน้ีวิวาห์เพ่ิงถูกโรคจิตล็อกคอแถมยังเหว่ียงไปกระแทกพ้ืน  

เขาจึงเริ่มเป็นห่วงอาการของเธอ

"น่าจะไหวค่ะ"

"แล้วเราจะไปไหน ให้พ่ีไปส่งมั้ย"

"แต่..."

"ถ้าไม่รังเกียจจักรยานเก่าๆ ของพ่ีน่ะนะ"

"ไม่ได้รังเกียจค่ะ วิวแค่กลัวจะรบกวนพ่ีไฟ" วิวาห์รีบออกตัว เดี๋ยวเขา

จะเข้าใจผดิว่าเธอเป็นดาราเท้าไม่ติดดินถึงขนาดนัง่ซ้อนจกัรยานเขาไม่ได้ แต่

ความจริงแล้วเธอแค่เกรงใจเขา ไม่ได้รังเกียจอะไรเลย
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"ถ้าไม่ไกลมาก พ่ีปั่นไปส่งได้นะ"

"วิวจะไปหอพักแจ่มจันทร์น่ะค่ะ"

"งั้นไปกับพ่ีน่ีแหละ เพราะพ่ีจะไปหอพักแจ่มจันทร์เหมือนกัน"

ไฟกัลป์ไม่รอให้วิวาห์ตอบตกลง เขาเดนิไปเอาจกัรยานแล้วป่ันมารบัเธอ

ถึงที่ วิวาห์จึงต้องน่ังซ้อนท้ายเขาอย่างไม่กล้าปฏิเสธแม้จะยังรู้สึกเกรงใจเขา

ก็ตาม

แต่เขาจะไปหอพักแจ่มจันทร์เหมือนกันน่ีนา คงไม่เป็นไรหรอก

"ถ้ากลัวตก วิวจะเกาะพ่ีไว้ก็ได้นะ"

ไฟกัลป์บอกเหมือนเดาความคิดของวิวาห์ได้ เพราะเธอใส่กระโปรง

นักศึกษาจึงต้องน่ังแบบไพล่ขา คงท�าให้ทรงตัวได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ แถมยัง 

เจ็บขา แล้วไหนจะกระเป๋าถืออีกต่างหาก

"เฮ้ย! เกาะได้จริงๆ พ่ีไม่ถือหรอกน่า" 

เขาบอกติดตลกเมื่อเห็นเธอยังน่ังน่ิง

"ขออนุญาตนะคะ"

วิวาห์ใช้กระเป๋าคล้องแขนไว้แล้วเอือ้มมอืไปโอบเอวไฟกัลป์อย่างกล้าๆ 

กลวัๆ แต่พอเขาเร่ิมป่ันจกัรยานไปอย่างนุ่มนวล ความกลวัของเธอก็ลดลง ตอน

น้ันเธอถึงได้สังเกตว่าตัวเองอยู่ใกล้ชิดเขามากจนหน้าแทบจะซบกับแผ่นหลัง

กว้างของเขาอยู่แล้ว แถมยังกอดเอวเขาไว้จนฝ่ามือสัมผัสหน้าท้องแข็งแกร่ง 

อีกต่างหาก แล้ววินาทีน้ันภาพนายแบบเซ็กซี่ที่ถอดเสื้อโชว์ซิกซ์แพ็กส์ก็แวบ 

เข้ามาในความคดิ 

และเธอคิดว่า...เขาจะต้องหุ่นดีไม่แพ้นายแบบพวกน้ันแน่ๆ

หยุดมโนนะยัยวิว! เธอก�าลังเพ้อเจ้ออะไรเนี่ย!

วิวาห์รีบสลัดความคิดบ้าๆ ออกจากหัวขณะดึงสติกลับมาท่ีปัจจุบัน 

ตอนเย็นๆ เวลาพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้อากาศก�าลังดี ย่ิงนั่งบนจักรยานแล้ว

มลีมปะทะใบหน้าก็ย่ิงดีเข้าไปใหญ่ วิวาห์เผลอคดิในใจว่าการน่ังซ้อนจกัรยาน

ก็ดูโรแมนติกจนเหมือนฉากหน่ึงในหนังรักได้เหมือนกัน

เพ้อเจ้ออีกแล้วยัยวิว! เธอเพ่ิงรู้จักเขาจะมาโรแมนติกบ้าอะไรล่ะ!

วิวาห์ดึงสติกลับมาอีกรอบ ใจหน่ึงเธออยากจะปล่อยมือจากเอวของ 
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ไฟกัลป์เหลือเกิน แต่อีกใจก็กลัวว่าถ้าปล่อยมือแล้วเธอจะหล่นลงไปบนถนน

แล้วเจ็บหนักกว่าเดิม

"พ่ีเคยได้ยินว่ามีดาราพักท่ีหอพักแจ่มจันทร์ด้วย ท่ีแท้ก็เป็นเราน่ีเอง"  

ไฟกัลป์ชวนคุยเพราะรู้สึกว่าปั่นจักรยานไปเงียบๆ ทั้งๆ ที่มีคนซ้อนท้ายแบบนี้ 

บรรยากาศมันดูน่าอึดอัดไปหน่อย

"มีคนท่ีชื่อ 'เจลลี่' นางแบบใหม่ท่ีก�าลังมาแรงด้วยค่ะ"

"อ้อๆ แสดงว่าหอป้าแจ่มน่ีก็ฮอตไม่เบาเหมือนกันเนอะ"

"แล้วพ่ีไฟไปท�าอะไรท่ีหอพักแจ่มจันทร์ ไปหาแฟนเหรอ"

วิวาห์เดาไปเรือ่ยเป่ือย เพราะหอพักแจ่มจนัทร์เป็นหอหญิง ถ้าเขาไม่ได้

ไปหาแฟนแล้วจะไปที่นั่นท�าไม แต่เขาเรียนอยู่ปีสี่แล้ว จะมีแฟนก็คงไม่แปลก

อะไรหรอก 

หน้าหล่ออลังการ หุ่นดีเว่อร์วัง แถมยังมีสายตาพิฆาตนารีขนาดน้ี... 

ถ้าไม่มีแฟนน่ะสิแปลก!

"ไปหาแฟนท่ีไหนกันล่ะ พ่ีเป็นยามอยู่ที่หอน้ันต่างหาก"

หา! ปะ...เป็นยามงั้นเหรอ!

"เป็นมาเกือบสี่ปีแล้วนะ น่ีเราไม่รู้เลยเหรอ"

วิวาห์ได้แต่น่ังเงยีบด้วยความงนุงงและบอกเลยว่าเธออึง้มาก เพราะเธอ

อยู่ที่นี่มาปีกว่าๆ แล้ว แต่ไม่เคยรู้เลยว่าหอพักแจ่มจันทร์มียามที่หล่ออลังการ

ราวกับพระเอกซีรี่ส์เกาหลีขนาดนี้

แต่ให้ตายเถอะ! เป็นแค่ยาม...จ�าเป็นต้องหล่อเบอร์นี้เลยหรือไง!

1
ยำมหล่อจนต้องขอน่ังเฝ้ำ

หอพักแจ่มจันทร์

ห้อง 108

"พ่ีวิววว~ วันน้ีท�าไมกลับเร็วจังคะ"

'ซันเด' น้องสาวข้างห้องผู้มีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเปิดประตูชะโงกหน้า
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