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1
สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าความน่ารัก

ผมชือ่อลนั อาชนัยโยธิน เรยีนอยู่ปีสาม คณะบญัช ีมหา'ลยัอะไรพวกคุณ 

อย่ารูเ้ลย เดีย๋วผมเล่าอะไรแล้วเกิดท�าให้มหา'ลยัเสยีหาย ผมจะซวยเอา มหา'ลยั 

ผมย่ิงห่วงชื่อเสียงเป็นที่หนึ่งอยู่ แหม พูดมาสองประโยคพวกคุณก็คงพอเดา 

ได้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามหา'ลัยอะไร เออ นั่นแหละ เอาเป็นว่ารู้กัน

ผมมีชื่อจริงในบัตรประชาชนว่า 'นายอลัน' เพราะเป็นลูกครึ่งหัวทอง 

ตาเขียว พ่อเป็นคนอังกฤษ ท�างานอยู่ต่างประเทศต้ังแต่ผมยังเด็ก ส่วนแม ่

ก็บินไปๆ มาๆ ตอนนี้ผมเลยเสมือนอยู่คนเดียวในบ้านที่ไทย แต่ชีวิตก็ไม่ได้ 

มีปัญหาอะไร ผมเรียนหนังสือ มีเพื่อน เที่ยวเตร่อะไรบ้างตามเรื่อง ตอนเด็กๆ  

ผมค่อนข้างเรียบร้อยอยู่ในโอวาท เพ่ิงมาช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละที่ผม 

เริ่มมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดี

เรื่องของเรื่องคือผมเป็นเกย์ เป็นรุกนะ แล้วต้ังแต่ข้ึนปีหน่ึงมาเน่ีย ผม 

เริ่มชอบเที่ยว ชอบดื่ม ชอบแวะไปกินเหล้า และกลับบ้านดึก ก็แหม อายุมัน 

ถึงแล้วไง เข้าผับได้แบบไม่ต้องกลัวต�ารวจ บวกกับสายรหัสใจดี พาไปทุกวัน 

ผมก็ดื่มทุกวันไม่กลัวตับแข็ง เวลาไปเที่ยวกลางคืนแล้วเจอเพ่ือนนักศึกษา 

น่ารักๆ ขาวๆ ตัวเล็กๆ มาดื่มเมาๆ อะไรงี้ผมจะทนไม่ได้จนต้องเข้าไปจีบทุกที 

นกัศกึษาชายมอผมก็น่ารกั ตวัเลก็ปากแดง เป็นรบัเป็นควีนอะไรแบบน้ีเยอะครบั

ด้วยความที่เป็นคนหน้าตาดี จีบก่ีคนผมก็ได้ตลอด และแม่ผมไม่ค่อย 

อยู่บ้าน ผมเลยพาคนกลับไปกกท่ีบ้านได้แบบไม่ขาดระยะ หลังจากนอนกัน 
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แล้วอาจมีติดต่อกันอีกนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่สุดท้ายก็จะเลิกกันไป แล้วผมก็ 

จะไปจีบคนใหม่ พอท�าไปท�ามาจนถึงปีสามเน่ีย ผมเลยเริ่มมีฉายาติดตัวว่า 

เป็นพวกฟันแล้วทิ้งไปทั่ว แต่ถึงอย่างน้ันก็ไม่ได้ท�าให้ผมอิ่มท้องน้อยลงเลย 

พวกน้องๆ สายรบัน่ารกัๆ แทนท่ีจะกลวักิตตศิพัท์ของผม กลบัย่ิงเข้าหามากข้ึน 

เรื่อยๆ เหมือนอยากมาลองไฟ หรือบางคนที่รู้ว่าผมไม่วุ่นวายไม่ผูกพันแน่ๆ ก็ 

เข้ามาเพื่อหาความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว

สเป็กของผมเป็นแบบทีเ่กย์ทอ็ปส่วนใหญ่เขาย้ีกัน คือผมชอบแบบสาวๆ  

ไปเลยอ่ะ ตัวเล็กๆ ขาวๆ ผอมๆ พวกตัวบาง แขนขาเหมือนก�าแล้วจะหักได ้

ผิวบางช�้าง่ายนี่ผมชอบมาก หน้าตาขอเน้นสไตล์น่ารัก เด็กๆ หน้าใสๆ จัดฟัน 

ด้วยย่ิงด ีย่ิงใครปากแดงๆ ผมย่ิงหลง ถงึจะรูว่้าจรงิๆ ทาอทุยัทิพย์มาผมก็โอเค 

ขอแค่ปากแดงน่ารักเป็นพอ แล้วนิสัยแบบขออ้อนๆ พูดไม่ชัดพูดอมล้ินงุงิๆ

ท�าตวัเหมอืนเดก็อ่อนน่ีดสีดุๆ ซึง่ไอ้ท่ีว่ามาท้ังหมดน้ีคือสิง่ท่ีเกย์รุกคนอืน่ๆ เรียกว่า 

'ตุ๊ดเด็ก' หรือ 'ตุ๊ดหัวโปก' พวกรุกเขาไม่ชอบกัน แต่เป็นสไตล์ที่ควีนในตลาด 

นิยมเป็นกันมากๆ สองเงื่อนไขบวกกันแบบน้ี ตัวเลือกผมเลยเยอะ แถมศัตร ู

ผมก็น้อย สมการแบบนี้แปลว่าผมได้เปรียบขั้นสุด จะสอยแล้วท้ิงวันละก่ีคน 

ก็ได้

เพื่อนสนิทผมเรียกสไตล์ที่ผมชอบว่าพวก 'เยลลี่' ซึ่งผมก็ไม่เถียงหรอก 

นะ ผมชอบน้องๆ แบบน่ารกั ตวัน่ิมๆ หวานจ๋อยเหมอืนขนมเยลลีจ่รงิๆ น่ันแหละ 

แต่ละคืนที่ผมจะออกเที่ยว เพื่อนผมชอบถามว่า

'อลัน ออกล่าเยลลี่อีกแล้วเหรอวะ'

แล้วผมก็จะย้ิมๆ ตอบไปว่า 'เออ วันนีเ้หงาปาก หาของหวานกินสกัหน่อย'

เป้าหมายคนล่าสดุของผมเป็นสดุยอดเยลล่ีแสนน่ารกัอ่อนหวานนุ่มน่ิม 

เป็นทีส่ดุแห่งความควิต์ของจกัรวาลชบุแป้งทอด น้องเพ่ิงเข้าปีหนึง่ มชีือ่น่ารกั 

งุงิว่า 'น้องติมิ' เห็นมั้ยครับ แค่ชื่อก็หวานไปโลกหน้าแล้ว

ตมิเิป็นเดก็ปีหน่ึงคณะอืน่ ผมเพ่ิงเข้าไปท�าความรูจ้กัเขาเมือ่ไม่ก่ีวนัมานี ้

สาเหตุท่ีผมรู้จักกับน้องต้องเล่าย้อนไปประมาณสองสามวันท่ีแล้วซึ่งเป็น 

วันเปิดเรียนวันแรก...
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แมงปอ น้องรหสัปีหนึง่แวะมากินข้าวกับผม แล้วก็บ่นนูน่บ่นนีใ่ห้ผมฟัง 

ตามประสาเธอล่ะ ผมนั่งดูดน�้าเก๊กฮวย มือเท้าคางฟังแมงปอพูด ข้างหน้าม ี

จานข้าวหมูแดงที่หมดแล้ววางอยู่ แมงปอคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวไปด้วยบ่นไปด้วย

'พี่อลันรู้จักเจ้าชายป่ะ'

'เจ้าชายอะไร เจ้าชายวิลเลี่ยม เจ้าชายแฮร์รี่' ผมถามงงๆ นึกว่าแมงปอ 

จะชวนคุยเรื่องราชวงศ์อังกฤษ

'ไม่ใช่ เจ้าชายของคณะเราอ่ะ เขาอยู่ปีพี่ พี่ต้องรู้ดิ'

'นี่อ่านการ์ตูนผู้หญิงมากไปรึเปล่าแมงปอ คณะเราไม่มีเจ้าชายหรอก'

'มีสิพี่ คนที่ชื่อพี่วิกไง ที่เขาหล่อมากๆ แต่ไม่เข้าประกวดเดือนคณะอ่ะ  

พี่น่าจะรู้สิ เพราะพี่ก็ประกวดเดือนคณะของปีพี่ไม่ใช่เหรอ'

เรื่องนั้นเป็นความจริงครับ ผมเคยอวดกับแมงปอไว้ตั้งแต่วันจับสลาก 

สายรหัสว่าผมเนีย่หล่อสดุในบรรดาผองเพ่ือนรหัสติดกันแล้ว เพราะผมน่ะเป็น 

ถึงผู้เข้าประกวดเดือนคณะ ตอนอยู่ปีหนึ่งผมได้ข้ึนเวทีประกวดกับเขาด้วย 

แม้ว่าสดุท้ายต�าแหน่งจะตกไปอยู่กบัคนอืน่ แต่ผมก็ไม่ได้ถือสา และยังคงเก็บ 

เรือ่งราวครัง้น้ันเอาไว้อวดอยู่เสมอ การได้ประกวดเดือนท�าให้ผมรูส้กึว่าตัวเอง 

น่ะหล่อ แสนดี มีเพดดิกรี คุยโวได้

แต่ผมทีเ่ป็นคนเข้าประกวดไม่เห็นจะรูเ้ลยว่าชัน้ปีของเรามคีนชือ่วิกอะไร 

นี่ด้วย

อย่างว่าแหละครับ คณะผมมีคนเป็นร้อย จะให้รู้จักทุกคนก็คงไม่ไหว  

ผมไม่ใช่ฐานข้อมูลเว็บไซต์ส�านักทะเบียนที่ชอบล่ม ดังนั้นผมเลยตอบแมงปอ 

ไปว่า

'วิกไหนวะ พี่ไม่เห็นรู้จัก'

'ก็พ่ีวิกน่ะ คนทีแ่สดงละครเวทวีนัเชยีร์โต้ไง' แมงปอคบีลกูชิน้ขึน้มาแล้ว 

เล่าต่อ 'พ่ีวิกเน่ียเขาหล่อมาก แต่ไม่ยอมประกวดเดือนเพราะเขาไม่ชอบเข้า 

สังคม รุ ่นพ่ีเลยขอร้องให้ช่วยกิจกรรมหนึ่งอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนท่ีไม่ 

ประกวดเดอืน สิง่ทีรุ่น่พ่ีขอก็คือให้แสดงละครเวทสีัน้ๆ ก่อนโชว์เพลงเชยีร์ตอน 

ประกวดเชียร์โต้ ให้เล่นบทเจ้าชาย พวกสาวๆ ปีพี่เลยเรียกพี่วิกว่าเจ้าชาย นี่พี่ 
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ไม่รูจ้กัเหรอ ขนาดปีหนึง่ปีสองยังเล่าเรือ่งน้ีกันสนุกเลยนะ พ่ีอลนัไปอยู่ไหนมา'

'ในวงเม้าท์ของเธอมีผู้ชายหรือเกย์อย่างพ่ีอยู่บ้างไหมล่ะ' ผมเกาหัว 

แกรกๆ ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้สักกระติ๊ด

'ไม่มีหรอกค่ะ มีแต่ผู้หญิงอ่ะ พี่โรสกับพี่หวาเป็นคนเล่าให้หนูฟัง'

'เออ นัน่แหละ พ่ีเลยไม่รูเ้รือ่งนีไ้ง ใครจะไปคดิว่าคณะเรามเีจ้าชาย คงม ี

แต่พวกผู้หญิงฝันเฟื่องเท่านั้นแหละที่รู้เรื่องนี้'

'แต่อย่างน้อยพี่ก็น่าจะรู้จักพี่วิกป่ะล่ะ' แมงปอเคี้ยวลูกชิ้น ท�าท่าขัดใจ

'คณะเรามนักว้างนา จะรูจ้กักันก็แค่พวกรหัสใกล้ๆ กัน กับพวกท่ีลงเรยีน 

เซกเดยีวกันเท่านัน้แหละ ถ้าไม่เคยเรยีนวชิาอะไรด้วยกัน หรอืรหัสไกลกัน ตอน 

รบัน้องไม่ได้อยู่แถวใกล้ๆ กันก็จบแล้วอ่ะ ไม่มทีางรูจ้กัหรอก แถมเธอบอกเอง 

เขาไม่ชอบสังคม ก็แปลว่าเป็นคนเก็บตัวอ่ะดิ แล้วพี่จะไปรู้จักเขาได้ไง พี่รู้จัก 

แต่คนที่ไปร้านเหล้าเท่านั้นแหละ'

'แต่พี่อลันต้องเคยเห็นหน้าพี่วิกสิคะ วันเชียร์ไง เขาแสดงละคร'

'พ่ีไม่ได้เข้างานส่วนเชียร์อ่ะ ช่วงท่ีซ้อมกันพ่ีก็ต้องไปถ่ายคลิปโปรโมต 

คณะ เขาเอาพวกประกวดเดือนไปหมดเลย แถมยังต้องไปซ้อมเตรียมขึ้นเวที 

ประกวดด้วย วันที่แสดงเชียร์กัน พ่ีก็ไปอยู่ร้านแต่งหน้า เพราะต้องแต่งหน้า 

แต่งตัวมาช่วยงานอีกส่วนนึงอ่ะ ตอนพี่กลับมาถึงมอ คณะเราก็แสดงเสร็จไป 

แล้ว'

'เออๆๆๆ' แมงปอท�าเสยีงเซง็ 'ไม่รูก็้ไม่รู ้งัน้ฟังแมงปอเล่าแล้วกันจะได้รู'้

'อืม ก็เล่ามาสิ ตามสบาย บ่ายนี้พี่ไม่มีเรียน'

'แมงปอมีอีกทีบ่ายสาม ต้องนั่งรอ เบื่อมาก พี่อลันอยู่เป็นเพื่อนหน่อย'

'เคๆ' ผมขานรับแบบเบื่อๆ จากนั้นก็ฟังแมงปอเล่าเรื่องเจ้าชายวิก หรือ 

กรวิก หนุ่มสุดหล่อที่ไม่ค่อยปรากฏตัวตามงานคณะสักเท่าไหร่

ฟังจากแมงปอแล้วสรุปได้ว่ากรวิกโดดกิจกรรมคณะตลอด และคณะ 

ของผมก็ไม่ได้เคร่งมาก ใครอยากมาก็มา ใครไม่อยากมาก็หยุดได้ เขาเลยถือ 

โอกาสกลบับ้านเรว็ทกุวัน ไม่ค่อยไปค่ายหรอืไปร่วมงานอะไรทีไ่หน แถมยังคบ 

แต่กับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นเด็กเรียน
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'คนหล่อนิสัยน่าเบื่อว่างั้น?' ผมถาม อ้าปากหาว

'คนหล่อเรยีบร้อยก็น่าสนใจดอีอกพ่ี ผูห้ญิงน่ะไม่ชอบคนเทีย่วกลางคนื 

หรือสูบบุหรี่หรอกจริงมั้ย รู้รึเปล่า เห็นแบบนั้นน่ะพี่วิกเขาฮอตมากๆ เลยนา มี 

แต่คนไปสารภาพรัก แต่พี่วิกปฏิเสธหมดทุกคนเลย'

'เกย์' ผมสรุปให้ทันที

'ไม่ใช่ พ่ีวิกเขาบอกว่าไม่สนใจความรกั เขาต้องดแูลน้องชายเลยไม่อยาก 

มีแฟน'

'น้องเนีย่นะ' ผมเลกิคิว้ งงกบัสิง่ทีไ่ด้ยนิ ฟังดเูป็นเหตผุลบา้ๆ ยงัไงกไ็มรู่้

'ใช่ค่า น้องของพี่วิกชื่อติมิ เพิ่งเข้าปีหนึ่งมหา'ลัยเรา น่ารักมากๆ เลยนะ  

แมงปอเห็นภาพแล้วเข้าใจเลยล่ะว่าท�าไมพ่ีวิกถึงหวงน้อง' น้องรหัสผมหยิบ 

มือถือในเคสรูปกระต่ายมากดๆ หาภาพอยู่ครู่หนึ่งก่อนยื่นให้ผมดู 'นี่ไงคะ ติมิ  

น้องชายพี่กรวิก'

ผมรับโทรศัพท์มาดูแล้วถึงขั้นอุทาน 'โอ้ มาย ก็อด'

จอโทรศพัท์ของแมงปอแสดงภาพถ่ายคูกั่นระหว่างผูช้ายสองคน คนทาง 

ขวาผมคดิว่าคงเป็นตาวิกอะไรนัน่ เขาสวมชดุนักศกึษา ตวัสงู หน้าขาว ผมยาว 

ปรกท้ายทอย หน้าตาดีอย่างท่ีแมงปอเล่านั่นแหละ แต่ไม่ใช่ประเด็นของผม 

ประเด็นคือน้องน้อยน่ารักที่ยืนอยู่ทางซ้าย...

น้องเขาตัวเล็กๆ เตี้ยๆ ตัวนิดเดียว ผิวขาว แก้มยุ้ยๆ ออกชมพูๆ ตากลม 

ปากอิ่มแดงระเร่ือ น่ารักสุดยอดไปเลยครับ เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูอย่างท่ี 

อยากจะขย�าขย้ีให้กลายเป็นก้อนกลม เจ้าส่ิงเลก็ๆ ท่ีเป็นนิยามของค�าว่าน่ารกั 

เอ๊ย! เมื่อกี้แมงปอบอกว่าชื่ออะไรนะ โอ๊ย! ชื่อติมิ ท�าไมชื่อต้องกระจุกกระจิก 

กระจุด๊กระจิด๊ขนาดน้ีด้วย ทุกสิง่น่ารกัก�าลงัดเีบอร์นีใ้ช่เลย พ่ีอลนัขอตายเพราะ 

พลังแสงสีชมพูฟรุ้งฟริ้งท�าลายล้างของน้อง!

'โห แมงปอ' ผมร้องแบบตื่นเต้น เงยหน้าถามน้องรหัส 'น้องเขาเรียน 

คณะไหนอ่ะ'

'คนน้องเหรอ เรียนนิติค่ะพี่'

ผมยื่นมือถือคืนแมงปอ ก่อนจะกดไลน์หาไอ้ฟิล์ม เพื่อนสนิทของผม
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'ฟิล์มๆๆๆๆ ฟิล์มผูก้ว้างขวาง สบืให้หน่อย เย็นน้ีนิติท�ากิจกรรมแถวไหน 

จะไปส่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าความน่ารัก'

ตัง้แต่วินาทีนัน้ น้องตมิ ิ ไม่ทราบนามสกุลก็ได้กลายเป็นเป้าหมายใหม่

ของผม

เยลลี่น้อยติมิมิง พี่จะเคี้ยวน้องให้ได้ ท�าตัวนุ่มรอไว้เลยนะครับ
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2
นายอลันฟันแล้วทิ้ง

"สวสัดคีรบั พ่ีอลนั" ตมิยิกมอืไหว้ผมทนัทีทีเ่จอ สมเป็นน้องปีหน่ึงแสนด ี

ที่จะยกมือไหว้รุ่นพี่ทันทีที่เห็นหน้า

แต่ปัญหาก็คือว่า...ผมไม่ได้เป็นรุ่นพี่คณะนิติฯ สักหน่อยนี่ครับ

ผมน่ะไปดักรอเจอติมิตอนออกจากห้องท�ากิจกรรมของคณะนิติฯ แล้ว 

ก็ตีสนิทขอไลน์ขอเฟซ อ้างว่าเป็นรุ่นพ่ี น้องเลยเข้าใจว่าผมเป็นพ่ีในคณะ 

มาตั้งแต่นั้น พอคิดว่าผมเป็นพ่ีนิติ น้องก็ดูจะกระตือรือร้นอยากสนิทกับผม  

แถมยังออกปากขอชทีวิชายากๆ ขอให้ผมช่วยซรีอกซ์เลกเชอร์ไว้ให้ อะไรท�านอง 

นีไ้ม่หยดุหย่อน ส่วนไอ้ผมก็เออๆ ออๆ ไปเรือ่ยอย่างไม่คดิจะแก้ข่าว เพราะถ้า 

บอกไปว่าเป็นรุน่พ่ีคณะบญัช ีมหีวังน้องคงงงแน่ๆ ว่าผมมาจากไหน มาขอไลน์ 

เขาท�าไม

"สวัสดคีรบั วันนีม้เีรยีนบ่ายรเึปล่าเอ่ย" ผมเก๊กหน้าหล่อทักทายน้องด้วย 

ท่าทางที่หวังว่ามันจะดูนิติ๊นิติ แต่จริงๆ แล้วผมน่ะไม่รู้แม้แต่นิดว่าพวกทนาย 

เขาเรียนอะไรกัน แถมไอ้ตึกคณะนิติฯ ท่ีเรายืนกันอยู่เน่ีย ความจริงผมก็เพ่ิง 

เคยมาแค่ครั้งสองครั้งเอง มาเพื่อจีบน้องนี่แหละครับ

วันนี้ผมมายืนดักรอน้องตรงนี้ เพราะรู้ว่าน้องจะต้องเดินผ่านทางนี้เพื่อ 

ไปท�ากิจกรรมกับพี่ๆ ทุกเย็น

"ไม่มีครับ และก็ไม่มีกิจกรรมอะไรด้วย วันน้ีงด" ติมิย้ิมร่า "ได้เลิกเร็ว 

แบบนี้ดีจังเลยครับ"
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อ้าว วันน้ีไม่มกิีจกรรมอะไรต้องเข้าร่วม แล้วเดินผ่านมาทางน้ีท�าไมหว่า 

แถมไม่มเีรยีนบ่ายด้วย ท�าไมน้องไม่กลบับ้านวะ อยูม่หา'ลัยท�าไมถึงส่ีโมงเย็น

เนี่ย แต่ยังไงก็เถอะ ถือว่าลัคกี้ โชคดีที่ได้เจอ

"เหรอ เลิกไวแบบนี้อยากไปไหนต่อรึเปล่า พี่จะได้พาไป"

"เอ ท�าไมใจดีจังครับ หรือว่าพี่อลันจะเป็น..." ติมิยกมือขึ้น ชี้นิ้วหนึ่งนิ้ว

มาตรงหน้าผม

"เป็นไรๆๆๆ" ผมแกล้งท�าเสียงตื่นเต้น

"เป็นพี่รหัสของผมที่ยังไม่ได้เฉลยแต่คิดถึงผมเลยมาเปิดตัวก่อน!"

เอ่อ...คณะนีเ้ขายังไม่เปิดตวัพ่ีรหสักันเหรอเน่ีย คณะเรานีรู่กั้นตัง้แต่ก่อน

เปิดเทอม เห็นกันมานานจนแมงปอนีส่นทิกับผมสดุๆ แทบจะนัง่ตกัท่องชือ่พ่อผม 

อยู่แล้วนะ

คณะของผมนดัน้องๆ มาท�ากิจกรรมร่วมกันก่อนเปิดเรยีน และก็เปิดตวั

สายรหัสตั้งแต่ตอนนั้น แมงปอจึงสนิทกับผมมาได้พักใหญ่แล้ว แต่ดูเหมือน

คณะนิติฯ จะยังไม่ได้เปิดตัวรุ่นพี่ ติมิน้อยเลยเข้าใจผิด

ผมยิ้มแห้ง ตอบกลับไป "ไม่ใช่หรอกครับ"

"ถึงใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ ใช่ไหมล่ะครับ" ติมิยิ้มหวาน ดวงตาสดใสเสีย

จนผมต้องหลบตา รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันที่มาหลอกเยลลี่น้อย

"เอาเป็นว่าไม่ใช่" ผมตัดบท "สรุปติมิอยากไปเที่ยวไหนรึเปล่าล่ะวันนี้"

"อืม" น้องลากเสียง "อยากอยู่นะครับ แต่คงไม่ได้หรอก"

"ท�าไมล่ะครับ"

"วันนี้ผมต้องกลับบ้านเร็ว"

ค�าตอบของเขาท�าให้ผมงง

"ถ้าต้องกลบับ้านเรว็ แถมไม่มเีรยีนบ่าย แล้วมวัโอ้เอ้อยู่ท่ีคณะท�าไมถึง

สี่โมงล่ะครับ ท�าไมไม่กลับไปตั้งแต่เที่ยง"

ติมิย้ิมน้อยๆ แผ่ออร่าความน่ารักออกมาแบบเต็มพิกัดก่อนจะอธิบาย

ช้าๆ "ผมอยู่รอพี่ชายน่ะครับ รอกลับด้วยกัน เนี่ย นัดกันไว้ใต้ตึกคณะนิติฯ พอ

ผมต้องกลับพร้อมพี่ชายก็แปลว่าต้องกลับบ้านเร็ว ไปเที่ยวต่อไม่ได้ไงล่ะครับ 
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อุ๊ย นั่นไง พี่วิกมาพอดีเลย"

ผมหันไปเพราะรูส้กึว่าใครบางคนก�าลงัเคลือ่นตวัเข้ามาทางข้างหลงั แต่

ยังหนัไม่ทนัสดุด ีก็มแีขนยาวๆ ข้างหนึง่ย่ืนเข้ามาลอ็กคอผมไว้ พร้อมถามเสยีง

สุดเหี้ยม

"มาวอแวอะไรน้องผมครับ คุณอลันฟันแล้วทิ้ง"

...ดูเหมือนจะมีคนรู้ฉายาของผมแฮะ

เหลียวไปมองนิดหนึ่งก็ได้สบตากับไอ้ตัวสูงที่ล็อกคอผมอยู่ หน้าหล่อๆ 

ขาวๆ ของเจ้านั่นอยู่ใกล้นิดเดียว เขาจ้องตาผมแล้วพูดว่า

"ผมรู้นะว่าคุณเป็นใคร และรู้ด้วยว่าคุณชอบผู้ชายแบบไหน ออกไปให้

ไกลๆ ติมิดีกว่า ก่อนที่ผมจะหาวิธีจัดการคุณ"

อา ดูเหมือนปฏิบัติการกินเยลลี่ของผมจะเจอตอเข้าเสียแล้ว

"พี่วิก ท�าพี่อลันท�าไมครับ เขาเป็นพี่รหัสผมนะ"

"พ่ีรหสัอะไรไม่ทราบ" วิกรัง้คอผมแน่นข้ึนอกีแล้วหันไปมองหน้าติม ิ"มนั

อยู่คณะบัญชี"

'ท�าไมพี่อลันต้องหลอกผมด้วย'

ติมิแชตเฟซมาหาผมในตอนเย็นหลังโดนไอ้พี่ชายหน้าขาวนั่นลากกลับ

บ้านไป ดีนะที่ผมขอแอดเฟซน้องไว้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน

ถึงจะถูกตัดพ้อ แต่ยังทักแชตมาก็ถือว่าเข้าทาง ผมเลียปากแล้วพิมพ์

ตอบ

'พ่ียังไม่เคยบอกสักค�าว่าอยู่นิติ พ่ีบอกแค่ว่าเป็นรุ่นพ่ี ติมิน่ะคิดไปเอง 

แล้วมาหาว่าพี่หลอกได้ยังไง พี่เสียใจนะนี่'

'เฮ้ย จริงด้วย พี่ไม่เคยพูดนี่นา โอย ผมเข้าใจผิดไป'

'มาหาว่าพี่หลอก พี่เจ็บว่ะ'

'แง พี่อลัน ผมขอโทษจริงๆ ที่ท�าให้พี่รู้สึกไม่ดี ยกโทษให้ผมเถอะครับ'
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'ก็ได้...จะยกโทษให้เป็นกรณีพิเศษ'

'เฮ้อ โล่งอก'

'แต่มีข้อแม้หนึ่งอย่าง'

'แหงะ อะไรครับ'

'ติมิต้องยอมไปเที่ยวกับพี่'

'หา ไปยังไง ที่ไหน วันไหน'

'ที่ไหนยังไงไว้ค่อยคิด แต่ตอบตกลงก่อน แล้ววันหลังไว้พ่ีคิดได้ว่าจะ 

ไปไหนพี่จะมาชวน พอถึงตอนนั้นติมิต้องตกลง ไม่มีข้อแม้ โอเคมั้ย'

'อืม...ก็ได้ครับ ชดใช้ที่ผมหาว่าพี่หลอก'

'เยี่ยมๆ เด็กดี'

'แต่ผมขออย่างนึงได้เปล่า'

'อะไร'

'วันที่ไปเที่ยวกันต้องให้ผมเลี้ยงข้าวขอโทษด้วยนะ'

แหม เยลลี่น้อยของผมช่างน่ารักเสียน่ีกระไร ผมก�าลังจะพิมพ์ตอบอยู ่

พอดีตอนที่มีเสียงเตือนว่ามีคนทักแชตผมมา

ใครวะมาขัดเวลาแห่งความสุข

แจ้งเตือนขึ้นว่าข้อความถูกส่งมาจากชื่อเฟซที่ผมไม่คุ้น แถมเจ้าคนชื่อ 

เดียวกันนั่นยังแอดเฟรนด์มาด้วย ผมเลิกคิ้วแปลกใจ ก่อนจะกดอ่านข้อความ 

ที่ส่งมา

'แอดเฟซน้องผมด้วยเหรอ ผมไม่ให้คุณจีบน้องผมแบบสงบแน่'

โอเค ผมรู้แล้วว่าคุณคือใคร สวัสดีครับคุณพี่เขย

ผมกดรับแอดอย่างหวังจะท้าทายแล้วก็เริ่มสไลด์น้ิวส�ารวจเฟซบุ๊กของ 

กรวิกทันที
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"มงึเคยเห็นคนแบบนีม้ัย้วะ" ผมถามไอ้ฟิล์มระหว่างก�าลงัโซ้ยข้าวกลางวนั 

กันท่ีโรงอาหาร "เฟซบุ๊กไม่มีสเตตัสอะไรเลย ไม่พิมพ์บ่นสักค�า ไม่แชร์อะไร 

สักอย่าง มีแต่พวกรูปที่เพื่อนแท็กมาอย่างเดียว ซึ่งก็มีแค่ไม่กี่โพสต์ นี่เลื่อนดู 

นดิเดยีวก็ย้อนไปถึงพวกรปูกิจกรรมตอนปีหนึง่แล้วอ่ะ โพสต์น้อยแค่ไหนคดิด ู

เลือ่นปรืด๊เดยีววาร์ปไปสามปี ขุดตัง้นาน เจอมนัลงภาพอยู่แค่หนเดยีวคอืตอน 

สอบติด เป็นภาพหน้าจอประกาศผลสอบเข้า แค่เนี้ย"

"เขาคงไปเล่นอย่างอืน่มัง้ เช่นทวิตตงทวติเตอร์ ไอจเีงีย้ ให้หาให้ไหมล่ะ 

ยังไงกูก็คือไอ้ฟิล์มผู้กว้างขวาง กูหาให้มึงได้อยู่ละ"

"ให้แมงปอไปสืบมาแล้ว มันบอกเจ้าชายไม่มีไอจี เหมือนวิกเคยบอก 

สาวที่มาสารภาพรักว่าเล่นแต่ไลน์กับเฟซ" ผมจิ๊ปากอย่างโมโห

"มงึก็พานเรยีกฉายาบ๊องๆ นัน่ตามน้องไปด้วยเลย" ฟิล์มหัวเราะ "งัน้เขา 

คงเป็นคนไม่ค่อยชอบโซเชียลแหละ ว่าแต่มึงอยากสืบอะไรเหรอวะ ถึงไปค้น 

เฟซเขา"

"เปล่า แค่อยากดูๆ  ไว้ รูเ้ขารูเ้รา รบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้ ไม่เคยได้ยินเหรอ"

"กเ็คย ไม่ได้โง่" ฟิล์มย้อนกลบั "ว่าแต่วชิาทีจ่ะเรยีนบ่ายนีเ้ราไม่ได้ลงเซก 

เดียวกันใช่ไหมวะ"

"เออ ใช่ว่ะ" ผมตอบ

คณะของผมคนเยอะมาก ท้ังคณะมปีระมาณหกถึงเจด็ร้อยคน แบ่งเป็น 

หลายสาขา สาขาละหนึ่งร้อยกว่าๆ ถึงสองร้อยคน ทีนี้ถ้าจะเข้าเรียนวิชาหนึ่ง 

แล้วในห้องเรียนมีเด็กทั้งสองร้อยคนก็คงจะเรียนกันไม่รู้เรื่อง บางวิชาเลยเปิด 

สอนถึงสามห้อง เพ่ือเฉลีย่จ�านวนคนต่อห้องให้น้อยลงจะได้เรยีนเข้าใจมากขึน้ 

โดยปกติผมกับฟิล์มจะได้เรียนห้องเดียวกันเสมอ เพ่ิงมาเจอวิชานี้แหละครับ 

ที่พวกเราดันกดลงทะเบียนได้คนละห้อง หรือที่เรียกกันว่าคนละเซก

"เมื่อกี้ถามเพื่อนๆ ว่าใครเรียนเซกไหนบ้าง พวกไอ้แทน ไอ้ยศอยู่เซกกู 

หมดเลย มมีงึไปโผล่เซกนูน้คนเดยีว" ไอ้ฟิล์มกดอ่านไลน์กรุป๊กลุ่มเพ่ือนผมแล้ว 

สรุปให้ฟัง

"แบบนีถ้้ามงีานคูง่านกลุม่อะไรนะเซง็เลย ไม่มเีพ่ือน" ผมบ่น "แต่จะท�าไง 
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ได้ ช่างมันเหอะ"

"เออๆ ไปหาเพ่ือนใหม่เอาแล้วกัน อาจจะมีเยลล่ีน่ารักๆ ให้มึงกินเพ่ิม 

อีกก็ได้" ไอ้ฟิล์มอวยพรแล้ววางตะเกียบลงบนขอบชามก๋วยเตี๋ยว "ไปตึกเรียน 

เถอะ จะถึงเวลาแล้ว"

ผมพยักหน้าแล้วหยิบมอืถือยัดใส่กระเป๋ากางเกง ก่อนจะเอาชามไปเก็บ 

แล้วเดินตามไอ้ฟิล์มไปยังตึกคณะ

ย่ีสบินาทต่ีอมา ผมนัง่ฟังอาจารย์สอนพลางกวาดตามองไปรอบห้องเรยีน 

ซึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่ มีนักศึกษาในห้องประมาณเจ็ดสิบคน พ้ืนห้องเป็น 

ขั้นบันไดลาดลงไปทางด้านหน้าห้อง เก้าอี้เลกเชอร์ถูกตั้งเรียงลดหลั่นลงไป 

เรื่อยๆ ผมเลือกนั่งค่อนไปทางหลังห้อง รอบๆ ตัวผมมีนักศึกษาคนอื่นนั่งอยู ่

พวกเขาคงมาด้วยกันเพราะผมได้ยินเสยีงหัวร่อต่อกระซกิดังแทบจะตลอดเวลา

ทว่าตัวผมนายอลันกลับต้องนั่งเหงาหงอย เฮ้อ การนั่งเรียนโดยไม่ม ี

เพ่ือนมาด้วยนี่ช่างน่าเบื่อเสียน่ีกระไร มองไปทางไหนก็ไม่เห็นมีใครท่ีผมรู้จัก 

มบีางคนทีผ่มจ�าได้ว่าเคยชนแก้วในร้านเหล้า แต่เวลาน้ันผมก็เมาจนไม่น่าจะ 

เรยีกว่าเคยรูจ้กัมกัจีอ่ะไร พวกผูห้ญิงทีน่ั่งในแถวใกล้ๆ หนัมามองๆ ผมนิดหน่อย 

คงเพราะพวกเธอไม่รูว่้าผมเป็นเกย์ กิตตศิพัท์ของผมวนเวียนอยู่ในกลุม่เก้งและ 

ในบรรดาเพื่อนกินเหล้าเท่านั้น ไม่ได้ถึงขั้นขจรขจายไปทั่วคณะ

ว่าแต่...ในเมื่อชื่อเสียงของผมไม่ได้เป็นที่รู้กันกว้างขวางขนาดนั้น แล้ว 

หมอนั่นมันรู้ได้ยังไงหว่าว่าผมน่ะชื่อนี้

ผมนึกพลางมองลงไปตามเก้าอ้ีเลกเชอร์ซึ่งไล่ระดับจากสูงไปต�่า แล้ว 

ตรงน้ัน ตรงเก้าอีด้้านหน้าห้องทีใ่กล้กับอาจารย์ท่ีสดุ ผมก็ได้เห็นผูช้ายคนน้ัน...

เจ้าชาย ไอ้หล่อหน้าขาว คุณพี่เขย จะเรียกชื่อไหนก็ใช่ทั้งนั้นแหละ

กรวิกเรียนอยู่เซกนี้เหรอเนี่ย

ผมถอนใจ เมือ่ก้ียังบ่นอยู่เลยว่าเบือ่หน่ายทีใ่นห้องไม่มใีครท่ีผมรูจ้กั แต่ 

ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วว่ะ บางทีไม่มีคนรู้จักเลยอาจจะดีกว่ามีไอ้คนนี้

อาจารย์บรรยายไปเรือ่ยๆ แล้วก็บอกตอนท้ายคาบว่าอาทิตย์หน้าจะให้ 
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งานคู่ ให้ดูๆ มาด้วยว่าอยากท�างานกับใคร ผมเลยมองไปรอบห้องแบบเซ็งๆ  

อีกหนึ่งรอบใหญ่ ก่อนจะถอนใจแล้วเก็บชีทเดินออกจากห้องเมื่ออาจารย์ 

ประกาศเลิกคาบ

เย็นนั้น ระหว่างก�าลังกินข้าวเย็นอยู่แถวมหา'ลัย ผมกดแชตไปหาน้อง 

ติมิเพ่ือฆ่าเวลา การกดมือถือไปด้วยกินไปด้วยดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา 

ของคนยุคนี้ไปแล้วนะครับ

เย็นน้ีผมกับไอ้ฟิล์มนดักนัว่าจะไปซือ้รองเท้าผ้าใบในห้างใกล้ๆ แต่ฟิล์ม 

มนัขอแวะไปหาอาจารย์ทีป่รกึษาก่อน เหน็ว่ามนัลงทะเบยีนเรยีนแล้วมปัีญหา 

อะไรสักอย่าง เลยต้องเอาเอกสารแบบฟอร์มค�าร้องไปให้อาจารย์เซ็น แล้วจะ 

ได้เอากระดาษแผ่นน้ันไปฟาดหน้าส�านกัทะเบยีนได้สะดวกๆ ผมเลยมาน่ังกิน 

ข้าวเย็นรอมันท�าธุระให้เรียบร้อย

ระหว่างรอผมก็แชตหาน้องเยลลี่น้อยน่ารักเหย่ือคนปัจจุบันของผม 

ไปด้วย

'ยังจ�านัดพี่ได้มั้ย เสาร์นี้ออกไปกับพี่นะ ไปท่ามหาราชกัน'

'เสาร์นี้เลยเหรอครับ เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะว่ามีกิจกรรมที่คณะรึเปล่า'

จากนั้นติมิก็หายไปประมาณสิบนาที ก่อนจะกลับมาบอกผมว่า

'พี่อลัน เพื่อนบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีกิจกรรม เพราะงั้นผมไปได้'

'ดีเลย'

'แต่ว่า...พี่ชายอยากไปด้วยอ่ะ จะได้ไหมครับ'

ผมกัดฟันกรอดเมื่อเห็นการปรากฏตัวของมารหัวใจ ก่อนรีบพิมพ์ตอบ

กลับไป
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'ไม่ได้นะติมิ บอกพี่เขาไปว่าไม่ได้'

น้องยังไม่ทนัได้ตอบผมเลย แต่เจ้ามารหัวใจตวัท่ีว่าก็ทักแชตผมมาเสยีแล้ว

'ถ้าคุณจะพาน้องผมไป ยังไงคุณก็ต้องเจอผมด้วยแน่นอน'

โว้ย! ถ้าบ้านเมอืงไม่มกีฎหมายพ่อจะเอาเอง็ไปฆ่าแล้วเอาศพหมกป่าซะ 

แต่เผอญิว่าบ้านเมอืงมขีือ่มแีป ผมเลยต้องสงบใจไม่ปาไอโฟนลงชามบะหมีแ่ห้ง 

(อีกเหตุผลเพราะมันแพง ผมเลยต้องถนอม)

เคีย้วฟันตวัเองพลางรวันิว้พิมพ์ลงไปในช่องแชตของอตีาเจ้าชายหน้าขาว

'คุณเป็นอะไรมากมั้ยถึงต้องมายุ่งเรื่องชาวบ้าน'

'ไม่ใช่ชาวบ้านสกัหน่อย น้องชายแท้ๆ ของผม ผมเลีย้งมาตัง้แต่เดก็ คณุ 

ต่างหากที่เป็นคนนอกและก�าลังมายุ่งกับพวกเรา'

อ่านแล้วสะอึก จริงด้วย อีตานี่เป็นพี่ชาย ส่วนผมเป็นคนนอก ไม่ได้เป็น 

แม้แต่พี่คณะ

ผมน่ังจ้องจอ ก�าลงัคดิว่าจะตอบอะไรไปด ีกรวิกก็พิมพ์กลบัมาเสยีก่อน

'จ�าไว้นะ ผมจะไม่ยอมให้คณุมาวุ่นวายรงัแกน้องผมแน่ๆ เพราะงัน้ถอย 

ไปตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า'

ผมค�ารามใส่จอโทรศัพท์มือถือ พอดีกับที่ไอ้ฟิล์มโผล่เข้ามาในร้าน มัน 

เลยเดินมานั่งตรงข้ามแล้วถามผมว่า

"ท�าอะไรวะอลัน กูต่างหากท่ีควรค�าราม มึงรู้มั้ยพ่ีส�านักทะเบียนบอก 

กูว่าไง มันบอกว่าระบบไม่มีทางผิดพลาด กูกดลงทะเบียนผิดวิชาเอง เชี่ย กู 

แคปสกรนีตอนกดลงทะเบยีนไว้ เลยย่ืนให้มนัดวู่าเหน็มัย้ กูกดถูก มนัก็ถามว่า
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น้องเปลี่ยนทีหลังแล้วจ�าไม่ได้รึเปล่า กูนี่แบบ...ไม่รู้จะสบถค�าไหนดี"

"กูก็ไม่รู้จะสบถค�าไหนดีเหมือนกัน" ผมฟาดไอโฟนลงข้างชามบะหมี ่

ฟิล์มเลิกคิ้ว ถามกลับ

"มีไรวะ"

"มงึด ูมงึดพ่ีูชายตมิ"ิ ไสไอโฟนให้สไลด์ข้ามโต๊ะไปทางฟิล์ม มนัคว้าหมบั 

ก่อนที่โทรศัพท์ผมจะหล่น แล้วยกขึ้นอ่าน

"โห เจ้าทีแ่รง งัน้ท�าไมไม่ถอยเสยีล่ะ ไปจบีคนอืน่ก็ได้นีห่ว่า สเป็กของมงึ 

มีเยอะแยะเต็มท้องทุ่ง"

"ไม่เอาล่ะ กูจะเอาคนนี้"

"อะไรวะ" ฟิล์มเลิกคิ้ว "ปกติมึงไม่อะไรกับใครน่ีนา คนไหนได้ก็คือได้  

คนไหนไม่ได้ก็ไม่ไล่ตาม ท�าไมมึงอยากได้คนนี้ขนาดนั้นวะ" จากนั้นเจ้าเพื่อน 

ตัวแสบก็ยิ้มกริ่ม แล้วถามเสียงกะล่อน "หรือว่า...เสืออย่างมึงจะตกหลุมรัก"

"ตกหลุมเห้ียอะไรล่ะ" ผมตอบ ขบปากอย่างไม่พอใจ "กูอยากให้ไอ้วิก 

อะไรนี่มันเจ็บใจ กูต้องได้น้องชายมัน แค่นั้นแหละ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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