
5Chiffon_cake

ค�ำเตือน

บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ในนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติและไม่มีอยู่จริง

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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คนบางคนเอาแต่คิดว่าตัวเองนก

โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขานั้นเป็นผู้ครอบครองหัวใจของใครอีกหลายๆ คน...
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บทน�า
    

[เชี่ยทนาย น่ีมึงซิ่วมามอกูจริงๆ เหรอวะเน่ีย แม่งเป็นเรื่องที่อะเมซิ่ง 

มากอ่ะ]

ผมใช้มือหน่ึงคุยโทรศัพท์ ส่วนอีกมือหน่ึงใช้ลากกระเป๋า ตอนน้ีผม 

อยู่ในสนามบินประจ�าจังหวัดแห่งหน่ึงและก�าลังจะมุ่งตรงไปยังมหา'ลัย 

ซึ่งเป็นมหา'ลัยแห่งใหม่ของผม สถานที่ที่ผมคิดว่าจะได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับ

การเรียนอย่างแท้จริง 

อ้อ ผมมีช่ือเล่นว่าทนาย และมีช่ือจริงว่านายนิติครับ คนท่ีพูดกับผม 

ก็คอืไอ้เชีย่ป๊อบ มนัเป็นเพ่ือนสมยัมธัยมของผมและก�าลงัเรยีนอยู่ท่ีมหา'ลยันี้ 

"ตอนนีกู้อยู่สนามบนิในจงัหวัดมงึ และกูก็โทรหามงึทนัทีทีกู่ถึง มงึคดิว่า

มันจริงมั้ยล่ะ"

[เฮ้ย คนหล่อๆ หน้าตาเดก็กรุง๊เดก็กรงุอย่างมงึจะมาติดแหงก็ท่ีบ้านนอก

ท�าไม กูก็นึกว่าที่ผ่านมามึงพูดเล่นมาโดยตลอด] 

"ไอ้สัด จะให้กูเซลฟี่กับสนามบินไปให้มึงดูเลยมั้ย"

[เอาเถอะ กูเชื่อแล้วก็ได้ ว่าแต่มึงจะอยู่หอไหนอ่ะ]

"ก็หอในทีเ่ป็นหอชายล้วนไง คนในมอมงึส่วนใหญ่ก็อยู่หอในกันไม่ใช่เหรอ"  

ผมมองซ้ายมองขวาอย่างไม่คุน้ตา สนามบนิแห่งนีเ้ป็นสนามบนิทีค่่อนข้างเลก็ 

มีร้านขายของอยู่ไม่กี่ร้าน มองแป๊บเดียวก็เห็นได้ทั่วแล้ว

[มอกูไม่ได้มีแค่นั้นอ่ะดิ เรื่องหอที่นี่เค้าจริงจังกัน]
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"จริงจังยังไง"

[หอในชายล้วนมหีอหนึง่ถึงหอหก แล้วเค้ากแ็บ่งกันเป็นพรรคเป็นพวก]

ผมถึงกับเลิกคิ้ว จริงๆ ก็เผื่อใจมาแล้วนั่นแหละว่ายังไงมหา'ลัยทุกแห่ง

ก็ต้องมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่เรือ่งใดก็เรือ่งหน่ึง สงสยัมหา'ลยันีจ้ะเป็นเรือ่งหอ 

ล่ะมั้งครับ 

"มันเลือกได้เหรอวะ ไม่บังคับเหรอ"

[ก็เลอืกได้นะ แต่เลอืกให้ตรงกับตวัมงึมากทีส่ดุ ตอนมงึใช้ชวิีตในมหา'ลยั 

มึงจะได้มีความสุข]

อะไรจะขนาดนัน้วะ น่ีถ้ากูเลอืกไม่ได้ กูให้หมวกคดัสรรจากแฮร์รี ่พอตเตอร์ 

มาช่วยได้มั้ย

"แล้วมงึอยู่หอไหนอ่ะ" ผมลากกระเป๋าออกไปข้างนอก เพ่ือรอคนของแม่

ขับรถมารับไปส่งที่มหา'ลัย

[หอหนึ่ง]

"งั้นกูอยู่กับมึง" ผมพูดอย่างไม่ต้องคิด ผมสนิทกับเชี่ยป๊อบมาต้ังแต่ 

สมัยเรียนมัธยม เพราะง้ันมันคงจะดีถ้าได้อยู่หอเดียวกับเพ่ือนท่ีรู ้จักกัน 

มานานแล้ว

[เฮ้ย มึงต้องนั่งคิดดีๆ ว่ามึงอยากมาอยู่หอกูจริงๆ หรือเปล่า ทุกหอคน 

ในหอจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะ] 

เอ่อ...เริม่สมัผสัได้นดิๆ แล้วล่ะว่าแม่งต้องเรือ่งเยอะ ผมเลอืกสอบเข้าท่ีนี่ 

ก็เพราะมันต้ังอยู่ไกลปืนเที่ยงครับ จะเข้ามาในตัวจังหวัดทีก็เรียกได้ว่าต้องมี

รถยนต์ขับหรือไม่ก็โทรเรียกแท็กซี่ไปรับเอา ผมซึ่งทะเลาะกับพ่อแม่มาท้ังป ี

กระหายท่ีจะมาพิสูจน์ตัวเองกับทางท่ีผมเลือก ทางท่ีไม่ใช่แพทยศาสตร์ท่ี 

พ่อแม่ผมชอบกัน เพราะง้ันผมจึงเลือกมหา'ลัยท่ีจะท�าให้ผมมีสมาธิกับการ

เรียนมากที่สุด 

เอาเป็นว่าถ้าเรื่องมันจะเยอะ ผมก็พร้อมที่จะปรับเข้าหาละกัน ผม 

ไม่อยากเปลี่ยนมหา'ลัยอีกแล้ว ผมเสียเวลาไปหน่ึงปี ซึ่งมันเป็นเวลาท่ี 

สามารถท�าอะไรต่างๆ ได้มากมาย
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"มันต่างกันยังไง" ผมถามเผื่อจะได้รู้เอาไว้ 

"เชี่ยเต มึงว่าสัดไมล์แม่งต่ืนยังวะ" เสียงเสียงหน่ึงดังข้ึนข้างตัว มัน 

ท�าให้ผมหันไปมองโดยอัตโนมัติ คนพูดคือคนที่หันหลังให้ผม ส่วนคนที่ผม 

เห็นหน้า หน้าตามนัค่อนข้างหล่อเหลาเลยทเีดยีว มนัสองคนขาวผ่องส่องสว่าง 

ดูโดดเด่นกว่าคนที่ยืนอยู่แถวนั้น เรียกได้ว่าโคตรจะสะดุดตา

"เงียบแบบนี้กูว่ายังแน่ๆ"

"โทรตามเลย"

"เออ แป๊บหนึ่ง"

[ฮัลโหล มึงฟังกูอยู่หรือเปล่า] ไอ้ป๊อบซึ่งอยู่ปลายสายส่งเสียงดัง

"เออ ฟังอยู่" ผมตอบไปอย่างนัน้ แต่ผมไม่ได้ฟังอย่างทีต่วัเองพูด เพราะ

คนที่หันหลังให้จู่ๆ ก็หันมามองผมด้วยนัยน์ตากลมๆ ของมัน 

อื้อหือ ขาวสะท้อนดวงตากูจริงๆ 

ชาติที่แล้วแม่งต้องท�าบุญด้วยส�าลีหนักสามสิบตันแหง็มๆ เพ่ือนมัน 

ที่ว่าขาวแล้วยังสู้มันไม่ได้ครับ คนคนนี้ขาวจนใกล้เคียงค�าว่าซีด แต่กลับดูดี

และก็เหมาะกับตัวมันมาก

[ที่มอนี้เขาจริงจังเรื่องคนในหอมากกว่าคนในคณะตัวเอง ตอนที่อยู่หอ

จะอยู่กันแบบครอบครัวและก็พ่ีน้อง เพราะมันมีอะไรบางอย่างท่ีเหมือนกัน  

มันก็เลยเข้ากันได้และผูกพันกันมาก]

"มึงเว่ินอะไรของมึงเน่ียเช่ียป๊อบ กูขอเน้ือๆ เน้นๆ ไม่เอาน�้า" ผมยังคง

มองดูไอ้ส�าลีที่ถอนสายตาออกไปจากผมแล้ว มันเป็นผู้ชายประเภทท่ีผู้ชาย

ด้วยกันยังมองน่ะครับ แม่ง น่าดึงดูดฉิบหาย 

[มึงไปสั่งก๋วยเตี๋ยวไปสัด]

"กูตั้งใจฟังอยู่"

[อย่างกูที่อยู่หอหนึ่ง มันจะมีแต่พวกเด็กเรียน อ่านแต่หนังสือ เน้นเรียน

อย่างเดียวอ่ะ]

ผมชะงัก "สัด นั่นมันมึงเลยน่ีหว่า" ไอ้เชี่ยป๊อบคือเด็กท่ีต้ังใจเรียน 

อย่างแท้จรงิครบั ผมจ�าภาพมนัสมยัเรยีนมธัยมได้ เวลามสีอบหรอืท�าการบ้าน 
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เพื่อนหลายคนต้องวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากมันตลอด รวมถึงผมด้วย

[แล้วมนัใช่ตวัมงึมัย้ มงึเรยีนเก่งนะ แต่เท่าท่ีจ�าได้ มงึไม่ใช่คนท่ีชอบอ่าน

หนังสือขนาดนั้นอ่ะ]

"ก็จริงของมึง" 

"ไมล์มันไม่รับสายว่ะ" ไอ้หน้าหล่อพูดกับไอ้ส�าลี "เอาไงดี"

"สาด งั้นก็ยืนรอต่อไปดิ" 

[เพราะงั้นกูถึงบอกไงว่ามึงจะเลือกหอแบบเดาสุ่มไม่ได้]

"แล้วหอที่เหลือมันมีอะไรอีก" ผมมองไปท่ีไอ้ส�าลีท่ีเป็นเจ้าของดวงตา

กลมโตต่อ มันท�าหน้าเซ็งพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น 

[หอสอง หอพวกนักกีฬา]

"กูชอบเล่นกีฬานะ แต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นหลักว่ะ" 

[สิ่งท่ีมึงควรรู้อีกอย่างก็คือความสนใจของมึงต้องสุดๆ ไปทางน้ันจริงๆ 

เช่นหอหน่ึงมันจะมีแต่พวกท่ีเอาแต่อ่านหนังสือจริงๆ หอสองก็มีแต่พวก 

ที่เอาแต่เล่นกีฬาจริงๆ]

"ขนาดนั้นเลยเหรอวะ" ผมอ้ึง ไอ้ส�าลีที่ยืนอยู่ข้างๆ ท�าของตกตรง 

หน้าผม มันเดินเข้ามาใกล้แล้วก้มลงไปหยิบ กลิ่นหอมๆ ของมันโชยเข้าจมูก

จนผมถึงกับต้องกะพริบตาปริบๆ 

[ใช่]

"ง้ันมึงเล่าหอที่เหลือมา เอาแบบคร่าวๆ" รู้เอาไว้จะได้ไม่เอ๋อเมื่อไปถึง

ครับ 

[หอสามคือพวกหน้าตาดี หอสี่คือพวกคนรวย หอห้าคือพวกเนิร์ดกับ 

โอตาคุ หอหกคือพวกอินดี้]

ผมอ้าปากค้าง ลืมกลิ่นหอมของคนที่อยู่ใกล้ๆ ไปซะฉิบ

"มันแบ่งกันแบบนี้จริงๆ เหรอวะ" 

รู้สึกอึ้งมากกกกกกกกก มีอะไรแบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยเหรอ 

[จริงสิ]

"เหี้ย" แล้วกูเหมาะกับอะไรล่ะวะเนี่ย
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[มึงไม่ต้องเลือกเองก็ได้ พอมาถึงตรงน้ีมึงอาจจะได้คุยกับประธานหอ 

ถ้าประธานหอรู้ว่ามึงไม่ได้เป็นแบบคนในหอเขา เขาก็จะโยนมึงไปในที่ของ 

มึงเอง]

"อึ้งเหี้ยๆ ทุกหอไม่มีคนแบบอื่นผสมด้วยเหรอวะ"

[มี แต่ท้ายท่ีสุดก็ต้องย้ายไปที่ของตัวเองอยู่ดี เขาจริงจังกันมากนะ  

มึงรู้ไว้ก็ดี]

"ทางผูใ้หญ่ไม่ได้มปัีญหาอะไรเลยเหรอ" ผมว่าการจดัแบ่งแยกประเภท

คนแบบนี้ออกจะแปลกๆ สักหน่อยนะ

[ก็อยู่กันเองแบบนี้มาหลายรุ่นแล้ว]

"ดีนะที่มึงเล่าให้ฟังก่อน แต่กูก็ไม่รู ้ว่ากูควรไปอยู่ตรงไหนว่ะ" ผม 

จนปัญญาจริงๆ ครับ ไม่รู้ว่าตัวเองมีด้านไหนท่ีโดดเด่นท่ีสุด เรื่องเรียนก ็

ไม่ใช่ เรื่องกีฬาก็ไม่เชิง 

คนอย่างกูควรไปอยู่ตรงไหนดีวะสาดดดดด #เกาหัวแรงๆ

[จากใจคนท่ีเป็นเพ่ือนมึงมานานอย่างกู ส่ิงท่ีกูเห็นได้ชัดจากตัวมึง  

มันเป็นสิ่งที่สามารถข่มการเรียนเก่งของมึง ข่มการชอบเล่นกีฬาของมึง และก็

ข่มความรวยของมึง...]

"..."

[สิ่งนั้นก็คือมึงหล่อไงไอ้สัด มึงไปอยู่หอสามไป]

"หอสาม!" ผมร้องเสยีงดงั ไอ้หน้าหล่อกับไอ้ส�าลหีนัขวับมามองผมทนัที

โดยที่พวกมันไม่ได้นัดกัน ผมรีบมองไปทางอื่น ขยับตัวอยู่ให้ห่างจากพวกมัน 

เมื่อกี้สายตาไอ้สองคนนี้มันแปลกจนผมรู้สึกหวาดระแวง "เชี่ยป๊อบ กูอาจจะ

เด่นเรื่องกีฬามากกว่าหล่อก็ได้ มันน่าขนลุกสัดๆ เลยนะที่กูต้องเข้าไปอยู่หอ 

ที่มีแต่คนหล่ออ่ะ"

[โอย ยังไงมึงก็ได้ไปอยู่หอสาม กูวางเงินพนันไว้สามพันเลย กูเชื่อว่า

ประธานแทบทุกหอจะต้องถีบส่งมึงไปหาพี่อ้าย ประธานหอสามอ่ะ]

"เขาเลือกกันแบบนี้เหรอ"

[เขาดูออกหมดแหละว่ามึงเหมาะจะอยู่กับเขามั้ย]
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"แต่หอสามมัน..." ผมไม่ได้รู้สึกยินดีกับค�าว่าหอสามที่รวมคนหน้าตาดี

เอาไว้เลยครับ หลายคน (โดยเฉพาะสาวๆ) อาจจะมองว่าดีจะตาย จะได ้

มีแต่เพ่ือนร่วมหอหล่อๆ แต่ส�าหรับผม ผมมองว่ามันจะมีแต่ความฉิบหาย 

และก็ความไม่สุขกายสบายใจน่ะสิ

ฟังดูแล้วแม่งน่าจะมีแต่ปัญหา

[มึงอย่าเพิ่งพูด มึงต้องลองเห็นของดีประจ�าหอสามก่อน]

"ของดี?"

[โคตรน่ารักอ่ะ มันเป็นนางฟ้าประจ�าหอชายล้วนเลยนะ]

"สัด มีด้วยเหรอ" ค�าว่านางฟ้าท�าให้ผมนึกไปถึงเพ่ือนสมัยเรียนท่ีแม่ง

ชอบใส่วิกผมอ่ะ ปัญหาคือมนัเป็นผูช้ายหัวเกรยีนๆ นีแ่หละ ไอ้นางฟ้าน่ีจะเป็น

อย่างนั้นป่ะวะ

[มีดิ กูเป็นผู้ชายยังมองว่าเขาน่ารักเลย เขาโดนแซวทุกเช้าเลยแม่ง  

เดินผ่านหออื่นแทบไม่ได้เลยคนนี้อ่ะ]

"ขนาดนั้นเลยเหรอวะ" ผมเกาหัวแกรกๆ เริ่มอยากรู้ว่าไอ้นางฟ้าคนนั้น

มันหน้าตาแบบไหนถึงได้ท�าให้ผู ้ชายในมหา'ลัยที่มีอัตราส่วนนักศึกษา 

เพศหญิงมากกว่าเพศผู ้3 : 1 หนัมาสนใจและแซวผูช้ายด้วยกันได้ "มนัหน้าตา

เป็นยังไง"

[ขาวน�ามาก่อนเลย]

ค�าว่าขาวของไอ้ป๊อบท�าให้ผมต้องหันไปมองไอ้ส�าลีท่ียังคงมองผมอยู่ 

มันเริ่มซุบซิบกับเพื่อนหน้าหล่ออย่างสงสัย ดูเหมือนทั้งคู่จะพูดถึงผม

นินทากูท้ังๆ ท่ีกูยืนอยู่ตรงนี้ กูแนะน�าให้มึงมากระซิบข้างหูกูเลย 

จะเหมาะกว่า

"แล้วไงต่อ"

[ตาโตๆ กลมๆ]

ดวงตากลมโตของไอ้ส�าลีมองผมกับเพื่อนตัวเองสลับกัน

[สูงสักร้อยเจ็ดสิบห้ามั้ง]

ไอ้นี่มันน่าจะสูงประมาณนั้นนะ
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[ผมดูนิ่มๆ น่าจับ]

นี่ก็ใช่มันอีก

[เวลายิ้มเหมือนท�าให้โลกใบนี้สดใส]

มันหัวเราะกับเพ่ือนด้วยท่าทางอารมณ์ดี ผมกลืนน�้าลายเล็กน้อย  

สะบัดหัวไล่ความคิดเรื่องที่ไอ้ส�าลีอาจจะเป็นคนเดียวกันกับนางฟ้าที่ไอ้ป๊อบ

เอ่ยถึง มันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญขนาดนั้น 

"นั่นมันคนหรือตัวเหี้ยอะไร ท�าไมฟังดูดีไปหมด มีด้วยเหรอคนแบบนั้น 

อ่ะ"

[มีเยอะแยะที่หอสาม แต่คนนี้สุดจริงๆ ว่ะ]

"ชักจะอยากเห็นแล้วสิ" ผมพูดไปอย่างน้ันเพียงเพราะอยากรู้ว่าจะใช่ 

คนเดียวกันกับคนที่ผมมองตอนนี้มั้ย

[เดี๋ยวก็ได้เห็น เพราะยังไงมึงก็ได้อยู่หอสามแน่นอน]

"มึงปักใจเชื่อแล้วใช่ป่ะว่ายังไงกูก็ต้องได้อยู่หอนี้"

[ล้านเปอร์เซน็ต์ ใครจะหล่อสูเ้พ่ือนกูได้ ไอ้เตก็ไอ้เต พ่ีอ้ายก็พ่ีอ้ายเถอะ]

"ไอ้นางฟ้าคนนั้นมันชื่อว่าอะไร"

[อาสา]

"มันเป็นน้องพ่อมึงเหรอ"

[สาด มันชื่ออาสาจริงๆ]

"อืม"

[ชื่อมันดูน่ารักคิกขุอาโนเนะมั้ย]

"เหี้ยไรของมึงสัดป๊อบ"

[กูปลื้มเขาไงสาด ฮ่าๆๆ]

"งั้นกูต้องไปพิสูจน์แล้วล่ะว่าดูดีสมกับค�าว่านางฟ้าจริงมั้ย"

[เออ แล้วเดี๋ยวมึงจะเพ้อเหมือนกู ว่าแต่มึงมีคนมารับยังวะ]

"มาแล้ว แค่นี้นะ ไว้เจอกัน" คนของแม่มาพอดีเลยครับ

[โอเค ตอนมึงเข้ามาโซนหอพัก มึงเดินผ่านหอหน่ึงไปเลยนะ ยังไง 

ก็ไม่ใช่มึง]
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"กูรู้แล้ว"

[ไม่ต้องเดินไปคุยกับหอสองด้วย พี่สงครามน่ากลัว]

"ไอ้สัด แค่นี้นะ" เพราะเป็นการจอดรถรับส่งแบบชั่วคราวน่ะ ผมก็เลย

ต้องรีบ

[มึงเดินไปหอสามเลย]

ผมกดตัดสายไอ้เพ่ือนตัวดีท่ีเชียร์ให้ผมไปอยู่หอสาม คนของแม่รับ

กระเป๋าของผมไปเก็บไว้หลังรถให้ ผมเดินตามหลังของเขาไป ขึ้นไปนั่งบนรถ 

จากนั้นก็มองไปท่ีคู่เพ่ือนหน้าตาดีคู่น้ันอย่างไม่มีอะไรจะมอง สองคนนั้น 

มันเลิกจ้องผมนานแล้ว 

"เดี๋ยวจะขับรถไปข้างในมหา'ลัยเลยนะครับ"

"ขอบคุณครับ"

สายตาของผมประสานกับสายตาไอ้ส�าลีอีกครั้งด้วยความบังเอิญ 

ราวกับมันต้องการตอกย�้าให้ผมจ�ามันได้ยังไงยังงั้น 

ตอนที่รถเคลื่อนผ่านมันไป ผมได้แต่คิดในใจกับตัวเอง

ถ้านางฟ้าประจ�าหอชายล้วนหน้าตาแบบมนัก็คงโอเคอ่ะ มนัจะท�าให้ผม 

เข้าใจในทันทีว่าท�าไมผู้ชายด้วยกันแท้ๆ ถึงได้ปลื้มมันขนาดนั้น ผมไม่มีอะไร

จะเถียงเลยสักค�าครับ ถ้าสองคนนั้นจะเป็นคนเดียวกัน

...ก็ไอ้นี่มันน่ารักสัดๆ 

ได้แต่บอกกับใจตัวเองว่าสัดทนาย มึงมาเรียนนะมึง ไม่ได้มาหาแฟน
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ตอนที่ 1
   

โซนหอพักชาย

ผมท่ีเป็นคนกรงุเทพฯ มาตัง้แต่เกิดอดท่ีจะอ้าปากค้างเมือ่เห็นหอพักท่ีน่ี 

ไม่ได้ ภาพทีผ่มคดิไว้ก็คอืมนัจะต้องเป็นหอพักหกหลงัทีแ่ออดัยัดเยียดมากแน่ๆ  

แต่เปล่าเลยครับ หอหนึ่งถึงหอหกถูกแบ่งออกเป็นสัดเป็นส่วน มีลานจอดรถ

ประจ�าอยู่ทุกหอ น่ันหมายความว่าโซนหอพักชายเป็นอะไรท่ีกว้างขวางมาก

จริงๆ

ผมยืนอยู่หน้าประตรูัว้ท่ีแบ่งก้ันระหว่างโลกของหอพักและโลกภายนอก  

รู้สึกตื่นตาตื่นใจแบบแปลกๆ เพราะเท่าที่ฟังจากไอ้เชี่ยป๊อบมา ดูเหมือนที่น่ี 

จะเคร่งเรื่องหอกับคนในหอมากๆ ซึ่งผมสัมผัสได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่มายืนอยู่

ตรงนี้แล้วล่ะ 

คนที่เหมือนกันแม่งจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆ ครับ

ผมจะยึดว่าเข้าเมอืงตาหลิว่ต้องหลิว่ตาตาม ไม่ว่าจะถูกส่งไปอยู่หอไหน

ผมก็จะไม่โวยวายอะไรอีกต่อไป ถ้าประธานหอเลือกคนเข้าหอกันจริงๆ ก็ต้อง

มีคนรู้แหละว่าผมต้องอยู่หอที่เท่าไหร่

มีเด็กปีหน่ึงมาใหม่หลายคนทยอยเดินเข้าไปข้างใน ผมเดินตามคน 

เหล่านั้นไป ก่อนจะมองดูแต่ละหอที่ผมเดินผ่านเพ่ือเป็นการส�ารวจและ 

พิสูจน์ว่าจริงอย่างที่ไอ้เชี่ยป๊อบมันเล่ามั้ย

หอแรกที่ผมเดินผ่านก็คือหอหนึ่ง หอเด็กเรียน
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ลักษณะของหอค่อนข้างเรียบง่ายและโคตรสงบ คนท่ียืนอยู่ข้างหน้า 

หอน้ีและพร้อมจะเข้าไปพักอาศยัได้ทนัทมีแีต่คนทีน่่าจะมาจากคณะทีเ่รยีนหนกั  

พวกหมอ ทันตะ เภสัช วิทยาศาสตร์ อะไรประมาณน้ัน ผมเข้าใจแล้วว่า 

ท�าไมไอ้ป๊อบถึงบอกว่าหอหนึ่งไม่เหมาะกับผม เพราะผมอยู่ในท่ีท่ีมีแต่คน 

เอาแต่เรียนอย่างบ้าคลั่งแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ 

เพราะฉะนั้นผมจะตัดหอหนึ่งออกไปจากตัวเลือกของตัวเอง

หอต่อมาคือหอสอง หอนักกีฬา

"ไอ้สัด ชักช้า ไวๆ เลย" ตอนที่เดินผ่าน ผมได้ยินเสียงโหวกเหวกโวยวาย 

ข้างหน้าหอสองมพีวกนักศกึษาชายหุน่ก�าย�ายืนรอต้อนรบัเดก็ปีหน่ึงอยู่ ความรูส้กึ 

ของผมคือเหมือนแม่งไม่ได้มาต้อนรับ แต่มาแกล้งเด็กมากกว่า 

"เอากระเป๋าไปเก็บแล้วรบีลงมาส่วนกลางด้วย ประธานหอมเีรือ่งจะคยุ 

ให้ไวๆ"

"ไอ้คนน้ันไม่รบียกกระเป๋าขึน้ไปล่ะวะ มวัแต่คุยห่าคุยเหวอะไร มนัขวาง

ทางคนอื่นเขา"

"ช่วยเพื่อนด้วย อย่าช่วยแต่ตัวเอง"

หอสองแม่งเถื่อนว่ะ จริงๆ ผมอยู่กับไอ้พวกนี้ได้นะครับ เพียงแต่ว่าผม

คงทนให้พวกแม่งข่มเพราะผมเป็นปีหน่ึงทัง้ปีไม่ไหวแน่ๆ ผมรบีขยับหน้าหนจีาก 

พวกหอสอง จากนั้นผมก็เจอะเข้าอย่างจังกับกองทัพมนุษย์เสื้อสีน�้าเงินเข้ม

"นิติ บุญญวาณิชย์ ทายาทคุณโสภาพรรณ บุญญวาณิชย์ อยู่ปีหน่ึง 

คณะบัญชีฯ" หนึ่งในนั้นพูดชื่อแม่ผมด้วยเสียงอันดังกึกก้อง ไอ้สัด มึงเป็นใคร

เนี่ยยยยย

คนพูดเดินเข้ามาใกล้ผม มองดูผมตั้งแต่หัวจรดเท้า

"เสื้อ ผ่าน" 

หา? อะไรของแม่ง

"กางเกง ผ่าน"

เชี่ยอะไรของมึง

"รองเท้า ผ่าน นาฬิกา TAG Heuer โคตรจะผ่าน!" ดมูนัชอบนาฬิกาย่ีห้อ
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เดียวกันกับผมนะครับเนี่ย "คนนี้ผ่านครับพี่ตั้ม ดูรวยตั้งแต่นามสกุล หนังหน้า 

รวมไปถึงของใช้"

ผมยืนเอ๋ออยู่ต่อหน้าคนพวกน้ีอย่างงงๆ จู่ๆ แม่งก็มามองแล้วก็มาพูด

ชื่อผม ชื่อแม่ผม และก็พูดสิ่งที่อยู่บนตัวผมออกมาหมดว่าผ่านหรือเปล่า 

อย่างหน้าตาเฉยพร้อมกับการมองตั้งแต่หัวจรดเท้า

ได้แต่นึกสงสัยในใจว่าพวกมึงก�าลังท�าห่าอะไรกันอยู่ 

"กูคิดว่ามึงคงต้องมาอยู่หอสี่แล้วล่ะ มึงเดินตามหลังไอ้น่ีไปก็แล้วกัน" 

ไอ้พ่ีตั้ม ดูจากป้ายชื่อแล้วคงเป็นประธานหอสี่พูดกับผมเสียงแข็งเหมือนเป็น

ค�าสั่ง จากนั้นก็ตั้งท่าจะเดินหนี

ผมแม่งไม่ถูกชะตากับหอสีซ่ึง่เป็นหอคนรวยตัง้แต่วนิาทแีรกแล้ว ถ้าจะ

ให้อยู่ท้ังสี่ปีโดยมีคนมาให้ความสนใจเสื้อผ้าหน้าผมและฐานะการเงินของ 

ที่บ้านตลอดแบบนี้ ผมอึดอัดตายห่า

"เชี่ยตั้ม" มีคนมาขวางทางพ่ีตั้มไว้ ผมอ้าปากค้างเพราะคนท่ีมาใหม่

หน้าตาหล่อแบบโคตรไร้ทีต่ ิงดงาม สง่างาม อะไรเทือกๆ นัน้เลย ผมรูส้กึอย่าง

นั้นจริงๆ ครับ แม่งเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะ 

"สัดอ้าย มีอะไร" ไอ้พี่ตั้มแม่งไม่ให้เกียรติความงดงามของอีกฝ่ายเลย

"ไอ้น่ีมันต้องอยู่หอสาม" คนจากหอสามเหรอวะ ผมมองดูป้ายชื่อ เฮ้ย  

นีม่นัพ่ีอ้ายทีไ่อ้เชีย่ป๊อบพูดถึงน่ีหว่า คนนีต้้องเป็นประธานหอสามแน่ๆ เพราะ

ท่าทางเขากล้าไฟต์กับไอ้พ่ีตั้มมากๆ พ่ีต้ัมดูเหมือนจะชินกับหน้าตาของ 

พวกหอสามเป็นอย่างดี ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากมาย

"มันรวยนะ"

"แต่น้องมันดูหล่อมากกว่าดูรวย"

แม่งต้องวุ่นวายอะไรกันขนาดนี้เลยเหรอวะ พี่ตั้มกลอกตาขึ้นฟ้า

"มึงรู้ตัวป่ะว่ากูหมั่นไส้มึงกับคนในหอมึงฉิบหาย เอะอะอะไรก็หล่อ 

เอะอะอะไรก็หน้าตาดี มีดีแค่อย่างเดียวท�าไมเอามาโม้จังวะ"

แม่ง บรรยากาศมาคุว่ะ จะต่อยกันมั้ยเน่ีย ผมมองประธานหอสองคน

สลับกัน
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"กูรู้ บางทีกูก็หมั่นไส้ตัวเองเหมือนกัน"

เหยดเข้ แบบน้ีเรยีกว่าพีม่นัหล่อแบบทีรู่ต้วัว่าหล่อแถมยังกวนประสาท 

พี่อ้ายไม่ได้สนใจว่าใครจะเหน็บแนมเรื่องนี้ สงสัยคงโดนมาทั้งชีวิตจนเคยชิน 

ผมมองพ่ีอ้ายอย่างทึง่ๆ และก็ลุน้อยู่ในใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะคนรวยพวกนี้ 

ได้มั้ย 

"ให้เด็กมันเลือกละกัน" พ่ีตั้มหันมาถามผมอย่างเบื่อๆ ผมถึงกับสะดุ้ง  

"กูรู้มึงหล่อ แต่มึงใช้ชีวิตอย่างคนรวยจะเหมาะกับมึงมากกว่า เชื่อกูดิ เรา 

มีปาร์ตี้ริมสระน�้าทุกวันเสาร์ เหมาร้านเหล้าทุกวันศุกร์ มีแม่บ้านคอยท�า 

ความสะอาดห้องให้ มียามรักษาความปลอดภัยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง มี..."

"ผมอยูห่อสามดกีว่าครบั" ผมพดูตดัประโยคไอ้พีต่ัม้ เพราะกลวัพีม่ันจะ

สาธยายอะไรเว่อร์ๆ ออกมามากกว่านี้ เพราะผมกะจะมาอยู่หอในมหา'ลัยนะ 

ไม่ได้มาอยู่ในเพนต์เฮ้าส์

พ่ีตั้มส่ายหน้าใส่ผม แต่ไม่ได้มีสีหน้าว่าจะต�าหนิผมอะไรขนาดน้ัน  

พวกชุดน�้าเงินทุกคนเดินผ่านหน้าผมไป ผมหันมาหาพ่ีอ้ายท่ีมองเหมือนผม 

ท�าถูกแล้ว 

มหา'ลัยน้ีมันเลือกหอตามความสมัครใจได้เหมือนที่ไอ้เชี่ยป๊อบพูดไว้

จริงๆ นี่หว่า ผมรู้สึกถูกชะตากับพ่ีอ้ายมากกว่าพ่ีตั้ม ไม่ใช่เพราะพ่ีมันหล่อ 

หรือมีความมั่นใจ แต่ดูคุยด้วยง่ายมากกว่าไอ้พ่ีต้ัม พวกหอสอง และก็พวก 

หอหนึ่ง 

ผมจ�าไม่ได้แล้วว่าหอห้ากับหอหกเป็นพวกไหน แต่ในเมื่อมันมาถึง 

ขนาดนี้แล้ว ยังไงผมก็คงต้องอยู่หอสามแล้วล่ะครับ 

"มึงเข้าไปนั่งรอตรงส่วนกลางก่อน หิวก็ไปหาอะไรแดกท่ีโรงอาหารกับ 

ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ เดี๋ยวกูได้เด็กครบแล้วจะเข้าไปจัดห้องให้" พ่ีอ้ายพูดอย่าง

ง่ายๆ น�้าเสียงช่างแตกต่างกับใบหน้าและท่าทางอันโคตรสง่างาม จะว่าไป 

พี่มันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละนะ 

"โอเคครับ"

"มึงชื่ออะไร เรียนคณะอะไร"
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"ทนายครับ อยู่บัญชี"

"หา? ชื่ออะไรนะ"

"ทนาย"

"ถ้ามึงชื่อทนาย งั้นกูก็ชื่อนายแบบแล้ว"

นั่นมุกเหรอ ผมเลิกคิ้วใส่ประธานหอสาม

"ผมชื่อทนายจริงๆ ชื่อจริงผมชื่อนิติ"

"เฮ้อ ลูกใครหนอพ่อแม่ช่างตั้งชื่อ"

"ผมเข้าไปในหอแล้วนะ"

"เออ"

แม่งไม่ได้คุยยากหรือผมเหมาะที่จะอยู่ในหอสามภายใต้การดูแลของ

ไอ้พ่ีอ้ายน้ีจริงๆ วะครับ ผมหันไปมองดูพวกปีหน่ึงท่ีเริ่มขนของของตัวเอง 

เข้าไปยังโซนส่วนกลางของตึกหอสามที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่ง 

ไอ้สาดดดดดดดดด นี่มันอะไรกัน 

ไอ้นี่ก็หล่อ ไอ้นั่นก็หล่อ ไอ้ห่าที่อยู่ตรงโน้นก็หล่อ!

แม่งเป็นหอที่คัดหน้าตาคนที่จะเข้ามาอยู่จริงๆ เหรอวะ ฟังดูน่าหมั่นไส้

แต่แม่งจริงฉิบหาย เพราะหล่อกันทุกคนเลยครับ หล่อกันไปคนละแบบ แต่ก็

หล่อกันจริงๆ 

"แดกเกาเหลาร้านเจ๊ฝ้ายกัน"

"สั่งเผื่อกูด้วย กูไปหาน้องกูก่อน"

"ท�าไมคนมันดูเยอะจังวะ"

"วันนี้วันเข้าหอของพวกปีหนึ่งไง"

รุ ่นพ่ีที่อยู่หอมาก่อนหลายคนเดินลงบันไดพร้อมกับพูดคุยกัน ผม 

ขยับตวัออกเพ่ือหลกีทางให้ มองดคูนเหล่านัน้ด้วยสายตาอึง้จนไม่รูจ้ะอึง้ยังไง 

นีว่งบอยแบนด์ป่ะวะ หรอืว่าทีน่ีเ่ขามจีดัประกวดชายงาม ท�าไมถึงได้หน้าตาดี 

อะไรขนาดนี้ ปกติแล้วผมไม่ค่อยสนเรื่องผู้ชายท่ีหน้าตาดีหรอกนะครับ แต่ 

ในเมื่อมันมารวมกันอยู่ในที่เดียวแบบนี้ก็อดที่จะตกตะลึงไม่ได้จริงๆ 

"กูจะด่าไอ้ไมล์ให้ยับ" เสียงคุ้นหูดังขึ้นจนผมต้องหันไปมอง
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คนที่ผมเรียกว่าไอ้ส�าลีในสนามบินท่ีผมเจอน่ีหว่า แม่งมาได้ไงวะ มัน

กับเพ่ือนหน้าหล่อก�าลังเดินเข้ามาในตึกพร้อมๆ กับพวกปีหน่ึงท่ีเข้ามาใหม่ 

คนอื่นๆ 

"มันต้องโดนไม่ใช่น้อย"

"เฮ้ย" ไอ้ส�าลีอ้าปากค้างเมื่อเห็นผม "ไอ้เต ไอ้นี่ไง คนที่เจอในสนามบิน"

"..."

"กะแล้วว่าต้องเป็นเด็กมอเรา"

"และกูก็กะแล้วว่าแม่งต้องหนีหอนี้ไม่พ้น"

ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าไอ้เตคนนี้มันดูไม่ค่อยชอบผม มันชักสีหน้า 

ใส่ผมทันทีหลังจากที่เห็น

เออ กูก็ไม่ถูกชะตากับมึงเหมือนกันล่ะวะ 

"ก็น้องมันเล็งหอสามไว้อยู่แล้ว"

กูไม่ได้เล็งเว้ย แค่ไหลมาตามน�้าเอง นี่เป็นอีกครั้งแล้วที่พวกมึงนินทากู

เหมือนกูไม่ได้ยืนอยู่ใกล้ๆ ไอ้พวกเหี้ย

"อาสา มึงขึ้นไปก่อนเลย เดี๋ยวกูหาซื้ออะไรก่อน"

"โอเค"

เมื่อตะกี้ไอ้คนที่ชื่อเตมันพูดว่าอะไรนะ 

อาสา 

อาสาเหรอ 

อาสางั้นเหรอวะ!

ชดัเจนแจ่มแจ้ง ไอ้ส�าลทีีเ่จอท่ีสนามบนิคอืคนเดียวกันกับนางฟ้าประจ�า

หอพักชายล้วน 

ไม่มีอะไรจะเถียงเลยสักค�าครับ เพราะหลักฐานมันเห็นอยู่ทนโท่จน 

แทบจะต�าตาผม เข้าใจแล้วว่าท�าไมแม้กระทั่งผู้ชายด้วยกันยังปลื้ม ก็มันเล่น

มดีตีัง้แต่หวัจรดเท้าแบบนีใ้ครบ้างทีจ่ะไม่ชอบ ผมเห็นเดก็ใหม่หอสามหลายคน 

หันมาเหลียวมองไอ้อาสาอะไรนี่กันตาเป็นมัน 

...แต่มันกลับเลือกที่จะมองมาที่ผมแทน
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"มองไรวะ"

ค�าพูดอาจจะฟังดูโหด แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลยครับ ไม่ได้น่ากลัวเลย 

สักนิด มันเหมือนหมาตัวเล็กๆ มาขู่ผมอ่ะ

"กูไม่ได้มอง" กูแค่เหลือบมองมึงนิดหน่อย ไม่ได้มองเต็มๆ ตา เพราะงั้น

มันจะเรียกว่ามองไม่ได้เว้ย

"เฮ้ย กูอยู่ปีสองนะ กูเป็นรุ่นพี่มึง มึงพูดดีๆ" 

"กูอายุเท่ามึง กูซิ่วมา"

"ซิ่วมายังไงก็ต้องเป็นน้อง"

"กูไม่เป็น"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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