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ค�ำเตือน
บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ในนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติและไม่มีอยู่จริง
ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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คนบางคนเท่และยิ่งใหญ่จนใครๆ ต่างก็ก้มหัวให้
แต่ก็ยังนกซ�้ำๆ อยู่แบบนั้น...
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บทนำ�
ผมชื่ออ้าย ชื่อจริงชื่ออัจฉริยะ ตอนนี้ก�ำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ฟังดูก็เหมือนผมเป็นนักศึกษา
ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษใช่มั้ยครับ ใช่ ผมเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ในความเป็น
นักศึกษาธรรมดาของผม มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง
ผมเป็นประธานหอสามของมอ B
หา อะไรนะ ยังฟังดูไม่พเิ ศษพออีกเหรอ คนภายนอกอาจจะคิดแบบนัน้
ซึ่งผมเข้าใจนะครับ ประธานหอมันจะมีดีอาไร้ (วิบัติเพื่อเสียง) ก็แค่ต้องดูแล
ลูกหอทีม่ จี ำ� นวนหลายร้อยคนเท่านัน้ หรือเปล่า อันนีม้ นั ก็จริงนะ แต่สำ� หรับมอ
ผมผู้ที่ไม่ยอมเป็นเหมือนมอใดๆ ประธานหอจึงมีความพิเศษอยู่อีกอย่างคือ
มีอ�ำนาจสูงสุด เช่น สั่งลงโทษลูกหอตอนตีสามได้ เคาะประตูห้องของลูกหอ
ตอนตีสี่ก็ได้ อะไรเทือกๆ นี้
ยังไม่น่าตื่นเต้นขึ้นอีกเหรอครับ โอเค ผมยอมแพ้ ผมไม่มีข้อดีอะไรจะ
มาเล่าให้พวกคุณฟังแล้วล่ะ ดูเหมือนผมภูมิใจในหน้าที่นี้มากเลยใช่มั้ยถึงได้
อวดอ้างสรรพคุณดีๆ ของการเป็นประธานหอขนาดนั้น แต่ผมขอบอกเลยว่า
คุณคิดผิดครับ...มันไม่จริงทั้งหมด!
แม้จะได้รบั หน้าทีเ่ ป็นประธานหอสองปีซอ้ นแล้วก็ตาม แต่ผมก็ยงั ไม่ชนิ
กับไอ้หน้าที่บ้าๆ นี่สักที ไม่ว่าลูกหอจะมีปัญหาระดับมดหรือปัญหาระดับช้าง
พวกแม่งก็ต้องเอามาฟ้องผมหมด ซึ่งบางครั้งก็อยากจะตะโกนใส่หูพวกมัน
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เหลือเกินว่า 'ไอ้สัด มันไม่เกี่ยวกับกู มึงไปแก้ปัญหาเอง!' แต่ผมก็ท�ำอย่างนั้น
ไม่ได้ สาเหตุก็เพราะผมเป็นประธานหอที่เปรียบเสมือนพี่และพ่อ แม้จะอยาก
ดุด่ามากแค่ไหน ท้ายที่สุดผมก็ต้องยอมพวกมันอยู่ดี
การเป็นประธานหอข้อเสียมันก็มี แต่ข้อดีมันก็มีเยอะ ผมจะขอเล่าข้อดี
ให้ฟังคร่าวๆ ก่อนแล้วกัน
ข้อดีข้อที่หนึ่ง น้องๆ เคารพ และเป็นที่รักของน้องๆ
"อ้าว หวัดดีพี่อ้าย" ไอ้ทนาย ลูกหอตัวจี๊ดเดินผ่านมาตอนที่ผมก�ำลังพูด
กับคนอ่านอยู่ในหัวพอดี (ซึ่งก็คือตอนนี้นี่แหละ) มันคือเดือนหอปีนี้ (ผู้ที่ได้รับ
การโหวตจากผู้ชายทั้งหอว่าหล่อที่สุด) และมีแฟนเป็นดาวหอปีนี้เช่นกัน (ผู้ที่
ได้รับการโหวตจากผู้ชายทั้งหอว่าเอ่อ...น่ารักที่สุด...มั้ง) เรียกได้ว่าสิ่งดีๆ ของ
หอสามมีเท่าไหร่เชี่ยทนายแม่งเหมาเอาไปหมดเลย
หอสามของผมเป็นหอชายล้วน แฟนไอ้ทนายก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน
กับมัน เอ่อ เรื่องนี้ทุกคนไม่ตกใจกันใช่มั้ยครับ
"มาท�ำเหี้ยไรแถวนี้แต่เช้าครับ"
บอกแล้วไงครับว่าผมเป็นที่รักของน้องๆ...หลักฐานก็คือทนายมันพูด
เพราะๆ กับผมนี่ไง #ประชด
"มาเดินดูปกตินี่แหละ"
"เดินผ่านห้องห้าศูนย์สามช่วยเดินเบาๆ ด้วยนะพี่ อาสาหลับอยู่" ทนาย
กระซิบพาดพิงถึงผู้เป็นดาวหอที่เป็นแฟนมัน อาสาคือสิ่งดีงามของหอพักชาย
ล้วนซึง่ มีอยูท่ งั้ หมดหกหอครับ เดีย๋ วผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟงั ทีหลัง ทีแ่ น่ๆ ถ้า
อาสามันดีงามทีส่ ดุ ในหอพักชายล้วน นัน่ ก็แปลว่ามันดีงามทีส่ ดุ ในหอสามแล้วล่ะ
"ท�ำไมกูต้องเดินเบาๆ"
"ก็เดีย๋ วอาสามันจะตืน่ ไงเล่า" ทนายท�ำสีหน้าเหมือนผมโง่ซะเต็มประดา
ก่อนจะส่ายหน้าแล้วเดินลงบันไดไป
เห็นมั้ยครับ น้องทั้งรักและก็เคารพผม ชีวิตผมแม่งโคตรดีอ่ะ #ประชด
อีกครั้ง
ข้อดีข้อที่สอง สามารถลงโทษลูกหอแบบเอามันได้
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มีเด็กปีหนึ่งเดินผ่านผมพอดีตอนที่ทนายมันเดินจากไปแล้ว ไอ้เด็ก
คนนี้มัวแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ ผมก็เลยไปยืนขวางให้มันเดินชนผมเล่น
มันตกใจจนโทรศัพท์เกือบจะหล่นออกจากมือ "พี่อ้าย หวัดดีครับ"
"ไหว้ช้าสัด ไปเลย มึงไปเปิดหน้าต่างที่ส่วนกลางให้กูเลย"
"อะไรวะ ไหว้ช้าก็ผิด"
"มันเป็นความพอใจของกู"
เด็กนี่กลอกตามองบนใส่ แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ผมยิ้มข�ำเมื่อเห็นสีหน้า
ท่าทางของมันที่รีบโค้งตัวลาก่อนจะรีบวิ่งออกไปให้ห่างจากตัวผม
ข้อดีข้อที่สาม ผมเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น แบ่งเวลาเป็น และ
รู้จักการเสียสละ
เนื่องจากเช้านี้เป็นเช้าแห่งการรีบเร่ง มีหลายห้องที่สมาชิกออกไปกัน
จนหมดแล้ว (แต่ละห้องมีสมาชิกอยู่สี่คน ยกเว้นห้องอาสากับทนายที่มีแค่
สองคน...มันคือสิทธิพเิ ศษของดาวเดือนหอครับ อย่าถือสา) แต่ลมื ปิดประตูหอ้ ง
พัดลม และก๊อกน�ำ้ ผมจ�ำเป็นต้องเข้าไปปิดให้พวกมัน เพราะถ้าค่าไฟของหอพุง่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลหอของมหา'ลัยไม่ได้สวดพวกลูกหอครับ
...แต่มาสวดผมนี่แหละ
จริงๆ ข้อดียังมีอีกมาก แต่หัวข้อใหญ่ๆ ก็จะมีประมาณนี้ ฟังดูดีขึ้นมา
เลยใช่มั้ยล่ะ หน้าที่นี้ดูเป็นหน้าที่ในฝันไปซะฉิบ อย่าเพิ่งคิดเช่นนั้นจนกว่า
พวกท่านจะได้ฟังข้อเสียซะก่อน
ผมขอเล่าให้ฟังคร่าวๆ ก็แล้วกันนะครับ เล่ายาวเดี๋ยวพวกท่านจะหลับ
ข้อเสียข้อที่หนึ่ง ผมต้องตื่นเช้าและนอนดึก
อย่างเช่นวันนี้ผมต้องตื่นมาดูลูกหอตั้งแต่หกโมงเช้า ทั้งๆ ที่เมื่อคืนผม
นอนตีสอง ปกติแล้วเวลานอนของผมจะไม่เกินตีหนึ่ง แต่เมื่อคืนดันมีพวกบ้า
จากห้อง 109 แม่งไปดื่มแล้วกลับดึก ผมจ�ำเป็นต้องอยู่รอท�ำโทษพวกมัน กว่า
จะเสร็จก็ตีสอง (พวกมันกลับมาตอนตีหนึ่งครึ่ง โอ๊ย กูอยากจะบ้า) ผมหาวจน
กระทั่งตอนนี้ แต่ก็ต้องอดทนเอาไว้ครับ
ข้อเสียข้อที่สอง ความรับผิดชอบมันมีมากเกินไปจนบางครั้งผมก็แบก
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รับคนเดียวไม่ไหว
ตอนนี้ผมเดินอยู่ชั้นห้า เดินผ่านห้อง 503 ของดาวและเดือนหอไปแล้ว
(พยายามท�ำเสียงฝีเท้าเบาๆ ตามค�ำรีเควสต์ของไอ้ทนาย) แต่ตอนทีเ่ ดินมาถึง
ห้อง 505 ผมเห็นคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่เด็กหอสามเดินออกมาจากห้องนั้น
เรื่องใหญ่เลยสิทีนี้ มอนี้ห้ามไปเดินเล่นหออื่นสุ่มสี่สุ่มห้านะครับ
"เหี้ย มึงเป็นใคร"
"ฉิบหาย" ดูจากขนาดตัวที่เหมือนตัวดาวหอของผมสองคนรวมกัน
มันน่าจะมาจากหอสอง...หอที่มีปัญหากับหอสามมากที่สุดในโลก
มันก�ำลังจะวิง่ ฉิวเพือ่ หนีไปจากผม แต่ผมคว้าคอเสือ้ มันเอาไว้ได้ซะก่อน
"มึงเป็นกิ๊กคนในห้องนี้เหรอวะ" สาเหตุส่วนใหญ่ที่หออื่นมาปีนหอผมก็
เพราะมาหากิ๊กหรือไม่ก็แฟนในหอผมนี่แหละครับ
"เอ่อ ใช่" มันพยักหน้า สีหน้าดูลนลาน
"ใครวะ" ผมจ�ำได้ว่าสมาชิกห้องนี้มีแต่ไอ้พวกตัวสูงๆ หุ่นถึกๆ หน้าตา
หล่อๆ เหมือนไอ้เหีย้ ทีผ่ มก�ำลังจับคอเสือ้ ไว้อยู่ ณ ตอนนี้ ปกติแล้วพวกหอสอง
มันชอบสไตล์อย่างอาสาโน่นครับ ขาวๆ ตัวเล็กๆ คนที่พอจะให้มันมากิ๊กด้วย
ได้คนเดียวก็คือมีน เพื่อนคณะของผมที่ตอนนี้ดร็อปเรียนเพื่อไปเป็นดารา
"ก็...มีนไง"
"หา" ผมอ้าปากค้าง "เชี่ยมีนกลับมาแล้วเหรอ"
"ไปก่อนนะ" มันท�ำท่าจะวิ่งต่อ ผมที่แรงน้อยกว่ามันเป็นทุนเดิมท�ำมัน
หลุดมือไปจนได้ ผมมองตามอย่างเจ็บใจ ช่วงนีไ้ อ้พวกหอสองแม่งกลับมาปีน
หอผมอีกแล้ว ทัง้ ๆ ทีไ่ อ้ทนายก็มีชื่อเสียงเรื่องความน่ากลัวข่มอยู่ (ชั้นนีม้ ีแฟน
มันอยูด่ ว้ ยครับ มิหน�ำซ�ำ้ แฟนมันยังเป็นมนุษย์ประหลาดทีด่ งึ ดูดเพศผูแ้ บบสุดๆ
มันก็เลยต้องคุ้มครองและจับตาดูเป็นพิเศษ) แต่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
อีกเป็นเพราะเชี่ยมีนมันกลับมาหรือเปล่าวะ
ผมมองประตูห้อง 505 อย่างเหนื่อยใจ ก่อนจะคิดแค้นใจพวกหอสอง
อีกครั้ง และคนที่ผมแค้นมากที่สุดก็หนีไม่พ้นประธานหอสอง
ไอ้สงคราม
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ข้อเสียข้อที่สามซึ่งเป็นข้อเสียข้อสุดท้ายและยิ่งใหญ่มากที่สุดก็คือ ผม
ต้องต่อกรกับประธานหอสองอยู่ตลอดเวลา เพราะหอสองแม่งเป็นหอที่มี
ปัญหากับหอสามของผมมากที่สุดแล้ว
ปัญหาเรือ่ งทีม่ คี นปีนหอแบบเมือ่ กีห้ ากเป็นเมือ่ ก่อนผมจะต้องเอาไปถก
กับไอ้สงคราม มันเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนานมากแล้วครับ แต่พักหลังๆ ผมไม่ได้
พูดกับมันเลย เพราะลูกหอมันได้ท�ำในสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเอาไว้
พวกมันท�ำร้ายเชี่ยเต ลูกหอผมตอนที่มันเมาและขี่รถล้ม
แม้ปัญหานี้มันจะผ่านมาหลายเดือนมากแล้ว และไอ้เชี่ยสงคราม
ก็ลงโทษคนเหล่านั้นไปแล้ว แต่ผมก็ยังไม่หายเคืองเรื่องนี้สักนี้ มันไม่ใช่
ความผิดของสงครามก็จริง แต่ผมก็เคืองครับ
ผมรูว้ า่ ผมไม่มเี หตุผลเอาเสียเลย แต่สงครามคือคนทีม่ อี ำ� นาจและมีพลัง
มากทีส่ ดุ ในมอนะครับ ใครๆ ก็เกรงใจมัน เพราะงัน้ มันต้องคุมลูกหอของมันได้
สิ ผมจ�ำได้ว่าหอสองคือหอที่มีการรวมตัวของพวกมีพละก�ำลังในมอมากที่สุด
เพราะงัน้ พวกมันจึงมีปณิธานอย่างเดียวกันนัน่ ก็คอื 'ไม่ทำ� ร้ายคนทีอ่ อ่ นแอกว่า'
ตอนนัน้ เชีย่ เตมันทัง้ เมาทัง้ รถล้ม แต่พวกมันก็ยงั ท�ำร้ายจนเตต้องเข้าโรงพยาบาล
จะไม่ให้ผมโกรธทั้งพวกมันและประธานหอพวกมันได้ยังไง
มันก็เป็นตรรกะเดียวกับตอนที่ค่าไฟของหอสามพุ่งสูง แต่ไม่มีใครใน
หอสามโดนสวดยกเว้นแค่ผมคนเดียวนั่นแหละ ถ้าลูกหอผิด ประธานก็ผิด
เพราะงั้นแม้ว่าสงครามมันจะเป็นเพื่อน (ห่างๆ) ของผมตั้งแต่ปีหนึ่ง แต่ตอนนี้
ผมก็ยังไม่คุยกับมันครับ
ในที่สุดการตรวจหอในรอบเช้าก็เสร็จสิ้นลง ผมเดินมาถึงหน้าห้องที่อยู่
ลึกทีส่ ดุ ของชัน้ ห้า มองผ่านกระจกลงไปยังชัน้ ล่าง เห็นประธานหอสองคนทีผ่ ม
ยังเคืองอยู่ก�ำลังรดน�้ำพุ่มไม้ที่หน้าหอสองของมันอยู่
มึงเพิ่งปล่อยลูกหอมึงมาแดกคนในหอกูอีกแล้วนะสงคราม
ความผิดของมันมีเพิ่มขึ้นอีกกระทง ผมมองมันอย่างขุ่นเคืองจนกระทั่ง
เห็นมันหันสายยางฉีดรดน�้ำต้นไม้มายังพุ่มไม้ประจ�ำหอสามของผม สายตา
ของผมก็ซอฟต์ลงทีละนิดๆ
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เป็นอีกครัง้ ทีส่ งครามแม่งช่วยผมดูแลหอสาม...เหมือนทีม่ นั ท�ำมาตลอด
ตั้งแต่ได้รับหน้าที่ประธานหอสอง
แต่ผมก็ยังไม่หายเคืองมันหรอกนะครับ
ผมถอนหายใจขณะหยิบสมุดโน้ตเล่มเล็กที่พกติดตัวเสมอ ผมเป็น
คนทีม่ คี วามแปลกอยูอ่ ย่างหนึง่ นัน่ ก็คอื ผมมักจะจดอะไรก็ตามทีเ่ ป็นสิง่ ดีๆ ใน
แต่ละวัน สิ่งดีๆ ที่บางวันก็มีมากบางวันก็มีน้อย ผมจะคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมา
วันละห้าอย่างแล้วเขียนลงไป
และสิง่ ทีส่ งครามเพิง่ ท�ำ แม่งก็เป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ กิดขึน้ ในเช้าวันนีข้ องผม
โน้ตสุขใจ
1. สงครามแม่งรดน�ำ้ ให้หอสาม (ไม่รทู้ ำ� ไปเพือ่ อะไรและเพือ่ ใคร ตัวเอง
เป็นประธานหอสองแท้ๆ)
2. มีนกลับมาแล้ว
ผมไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับมีนนอกจากความเป็นเพื่อนสาขาเดียวกัน
แต่ที่ผมเขียนเรื่องมีนลงไปในโน้ตสุขใจเป็นเพราะการกลับมาของมีนคงจะ
สร้างความดีใจให้กับลูกหอของผมและชาววิศวฯ ได้
บางครั้งเรื่องดีๆ ของคนอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา แต่มันก็ยังถือว่าเป็น
เรื่องดีๆ ไม่ใช่เหรอครับ
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ตอนที่ 1
หลังจากที่เดินตรวจหอตอนเช้าเสร็จ ผมก็ได้ฤกษ์กลับไปที่ห้อง 101
ของตัวเอง ห้องนีเ้ ป็นห้องของประธานหอและค่อนข้างเล็กครับ ผมอยูค่ นเดียว
ในห้องนี้ ข้างๆ ห้องของผมซึ่งก็คือห้อง 102 เป็นห้องของไอ้ธัช มันเป็น
เพลย์บอยตัวเอ้ของหอสามที่กลายมาเป็นผู้ช่วยผมในการดูแลหอ เป็นความ
ซวยของมันเองที่เลือกมาสนิทกับประธานหอแทนที่จะสนิทกับคนธรรมดา
ระหว่างที่ผมก�ำลังจะไปอาบน�้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมไปเรียนนั่นเอง เสียง
แจ้งเตือนกรุ๊ปไลน์ที่ผมเกลียดที่สุดก็ดังขึ้น
กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปนั้นชื่อ 'ประธานหอผู้ยิ่งใหญ่แห่งมอ B'
ผมบอกไว้ ณ ตรงนีเ้ ลยว่าชือ่ กรุป๊ โคตรต่างชีวติ จริง การเป็นประธานหอ
มันยิง่ ใหญ่กจ็ ริงครับ แต่อกี มุมหนึง่ ก็คอื แม่งมีชวี ติ อย่างกับทาส (นึกภาพตอน
ลูกหอมันมีปัญหาแล้ววิ่งโร่มาหาประธานสิครับ บางทีแม่งก็ไม่ได้มีแค่คน
สองคนอ่ะ มารวดเดียวเป็นสิบก็ม)ี แต่ผมไม่ได้เกลียดกรุป๊ ไลน์นเี้ พราะชือ่ กลุม่
หรอก ที่ผมเกลียดก็เพราะเสียงแจ้งเตือนกรุ๊ปนี้ดังทีไร งานต้องเข้าทุกทีไป
ทิว หอหนึ่ง : เขาเรียกประชุมอีกแล้ว วันนี้ตอนก่อนแปดโมง
ผมแก้ไขชื่อไลน์ของพวกประธานหอให้จดจ�ำได้ง่าย ทิวเป็นประธาน
หอหนึง่ ซึง่ เป็นหอทีม่ แี ต่เด็กเรียนและพวกเคร่งครัดเรือ่ งกฎระเบียบเต็มไปหมด
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เพราะงั้นเวลาที่ 'พี่โอ' เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลหอของมอจะเรียกประชุมทีไร ก็จะ
เรียกผ่านไอ้ทิว ถ้าเรียกผ่านประธานหอคนอื่น ผมคิดว่าชาติหน้ามั้งถึงจะได้
ประชุม
ตั้ม หอสี่ : เป็นเรื่องที่เหี้ยที่สุดในเช้าวันนี้เลย
ตั้ม หอสี่ : กูจะนอนไอ้สัด เมื่อคืนกูปาร์ตี้ถึงตีสี่
หอสี่เป็นหอของพวกคนรวยที่มีสิทธิพิเศษเยอะแยะเต็มไปหมด เพราะ
พวกมันคือแหล่งเงินแหล่งทองของมอครับ แม้กระทั่งอธิการบดียังเกรงใจ
พวกมันอ่ะ แต่ขอโทษทีเถอะ...ยังไงเช้านีไ้ อ้ตมั้ ก็ตอ้ งไปประชุมเพราะเจ้าหน้าที่
สัง่ มา ถึงมันจะบ่นแต่มนั ก็ตอ้ งไป คนทีเ่ กิดมาเป็นประธานหอยังไงก็ตอ้ งยอมรับ
หน้าที่ตรงจุดนี้ให้ได้
โกวิทย์ หอห้า : อา นี่ผมต้องไปฟังอะไรบ้าๆ บอๆ อีกแล้วหรือ
เชี่ยโกวิทย์คือประธานหอห้า หอที่เต็มไปด้วยโอตาคุและเด็กเนิร์ด หอนี้
ไม่ค่อยมีปัญหากับหอไหนหรอก ยกเว้นเสียแต่ตอนที่พวกมันเล่นเกมชนะ
หออื่นอ่ะ แม่งสร้างความหมั่นไส้ให้หออื่นมานักต่อนักแล้ว แต่ก็เฉพาะเรื่อง
เกมนั่นแหละ
ภาม หอหก : กูล่ะเบื่อ
หอหกคือหอของพวกใจรักในเรื่องศิลปะทุกแขนง เป็นหอของพวกติสต์
และเสรีชนอย่างแท้จริง เชี่ยภามมันเป็นพวกติสต์สายดนตรี และตอนนี้มันก็
เรียนเอกขับร้องอยู่
ผมก�ำลังจะพิมพ์ตอบลงไปในกรุป๊ บ้าง ทว่าไอ้สงครามมันดันพิมพ์ตอบ
มาซะก่อน
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สงเหี้ย หอสอง : กูไม่ไป
เห็นชือ่ ไลน์ทไี่ ด้รบั การตัง้ เป็นพิเศษของไอ้สงครามมัย้ ครับ นัน่ แหละครับ
ท่านผู้ชม ชื่อนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงการมีปัญหาระหว่างหอสองและหอสาม
เป็นอย่างดีว่ามันกินเวลามาอย่างยาวนานขนาดไหน
ผมเปลี่ยนชื่อไลน์ของมันเป็นชื่อนี้ตั้งแต่เราสองคนได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นประธานหอตอนปีสาม แม้ผมจะเรียนคณะเดียวกับมันแต่คนละสาขา
อีกทั้งยังเป็นเพื่อนห่างๆ ของมันด้วย แต่บางครั้งก็ควบคุมอารมณ์หมั่นไส้ที่มี
ต่อมันไม่ได้
เรื่องที่มันจะไม่เข้าร่วมการประชุม...มันใช่หรือเปล่าเหอะ
สงเหี้ย หอสอง : ถ้าเหี้ยอ้ายไม่ไป กูก็ไม่ไป
อ้าว ท�ำไมหวยมาออกอยู่ที่กูล่ะ ผมเกาหัวแกรกๆ รู้สึกงงที่ชีวิตการไป
ประชุมประธานหอของไอ้สงครามต้องมาขึ้นอยู่กับผม
โกวิทย์ หอห้า : คุณอ้ายจะว่ายังไงครับ
โกวิทย์ หอห้า : คุณสงครามขาดประชุมบ่อยซะด้วยสิ
โกวิทย์ หอห้า : ถ้าขาดอีกนิด หอสองอาจจะถูกตัดน�้ำตัดไฟก็เป็นได้
ทิว หอหนึ่ง : จริงซะยิ่งกว่าจริง
มันใช่เรือ่ งของกูทไี่ หนกันเล่า ผมคิดอย่างขุน่ เคืองก่อนจะพิมพ์ขอ้ ความ
อย่างกระแทกกระทั้น
AI : เรื่องของมันสิวะ
ไม่นานนักสงครามมันก็พิมพ์ตอบ
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สงเหี้ย หอสอง : แสดงว่ามันไป
สงเหี้ย หอสอง : กูไปก็ได้
สงเหี้ย หอสอง : ไอ้สัด ประชุมเหี้ยไรนักหนา
สงเหีย้ หอสอง : อย่าให้รนู้ ะว่าใครในนีเ้ ป็นคนเรียกร้องการประชุมครัง้ นี้
อย่าให้กูรู้
แชตในกรุ๊ปเงียบไปในบัดดล....ใครจะกล้าไปมีเรื่องกับไอ้สงคราม
แม้กระทัง่ ประธานหอด้วยกัน ผมกลอกตาขึน้ ฟ้าก่อนจะวางโทรศัพท์แล้วรีบไป
อาบน�้ำ
ห้องเย็นเฉียบ
ห้องนีเ้ ป็นห้องขนาดกลางๆ ในตึกอเนกประสงค์ซงึ่ ตัง้ อยูร่ ะหว่างหอสาม
กับหอสี่ ไม่มีหอไหนเป็นเจ้าของเป็นพิเศษเพราะงั้นมันจึงกลายเป็นสถานที่ที่
ประธานหอจะมารวมตัวกัน โดยส่วนใหญ่ก็มักจะประชุมกันเวลามีงานเข้า
เหมือนวันนี้เป็นต้น
ทีห่ อ้ งนีถ้ กู เรียกว่าห้องเย็นเฉียบเพราะแอร์แม่งอย่างหนาว...แต่กอ่ นมัน
ถูกเรียกว่าห้องเย็นเฉยๆ แต่หลังๆ ไม่รู้แอร์เป็นเหี้ยอะไรถึงได้หนาวอย่างกับ
ขั้วโลกเหนือ เพราะงั้นห้องนี้จึงกลายเป็นห้องเย็นเฉียบ ไม่ใช่ห้องเย็นเฉยๆ
ผมมาถึงเป็นคนที่สามต่อจากโกวิทย์และก็ทิว สองคนนี้มันเข้ากันได้ดี
เนื่องจากทิวเป็นคนเคร่งและโกวิทย์เป็นคนไม่คิดอะไรเยอะ ที่เหลือไม่มีใคร
เข้ากันได้สักคน ภามเงียบเกินไป ไอ้เหี้ยตั้มก็ขี้โอ่เกินไป และไอ้สงคราม...
แม่งก็ชอบใช้ก�ำลังเกินไป
ผมเนี่ยดีที่สุดแล้ว
"มีเรื่องอะไรวะ" ผมถามสองคนที่นั่งอยู่ในห้อง
โกวิทย์กบั ทิวส่ายหน้าแทนค�ำตอบว่าไม่รู้ บทสนทนาระหว่างพวกเราจึง
จบลงเพียงเท่านั้น ไม่นานนักตั้มกับภามก็เดินเข้ามาในห้อง ภามท�ำหน้าเซ็ง
ที่สุดในโลก ส่วนไอ้ตั้มมันหาวแล้วหาวอีก แม้มันจะปาร์ตี้จนดึกจนดื่นแต่
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ออร่าความรวยของไอ้เชี่ยตั้มก็ยังมีอยู่ มันเอามือที่มีแหวนราคาแพงปิดปาก
ระหว่างหาว
"เหี้ยอะไรเนี่ย" เสียงไอ้สงครามมาก่อนที่ตัวมันจะเข้ามาถึง ผมก้มหน้า
เซ็งๆ ระหว่างทีส่ งครามมันอาละวาดแต่เช้า นีค่ อื สิง่ ปกติทสี่ ดุ ในโลกครับ "ท�ำไม
เจ้าหน้าที่ยังไม่มาอีก กูว่ากูมาช้าแล้วนะ"
ไม่มใี ครกล้าเถียงมันเพราะทุกคนรูด้ วี า่ ส�ำหรับสงครามควรสงบปากสงบ
ค�ำไว้จะดีทสี่ ดุ หากเป็นเมือ่ ก่อนในห้องเย็นเฉียบนีจ้ ะมีแต่เสียงของผมเถียงกัน
กับไอ้สงคราม เพราะมีความเป็นเพื่อน (ห่างๆ) ในคณะเดียวกันและเรียนด้วย
กันสมัยปีหนึง่ ปีสองในวิชาเรียนภาคบังคับของวิศวฯ แต่ทว่าตอนนีผ้ มมีปญ
ั หา
กับมันอยู่ ผมจึงเงียบ ไม่ยอมพูดกับมัน
ทั้งห้องจึงตกอยู่ในภวังค์แห่งความอึดอัด
สงครามเคยชินที่ประธานหอทุกคนก้มหัวให้มัน แม้กระทั่งประธานหอ
คนรวยที่ไม่เคยยอมใครหน้าไหนอย่างไอ้ต้ัม มันทิ้งตัวนั่งลงข้างๆ ผมก่อนจะ
หันมาพูดด้วย
"ยังไม่หายโกรธกูอีกเหรอ"
"..."
"มึงเป็นบ้าเหรออ้าย"
ดูค�ำพูดสไตล์ของไอ้สงครามสิครับ แม่งชอบท�ำให้บรรยากาศแย่ลง
แทนที่จะท�ำให้ดีขึ้นอ่ะ
"กูรู้ว่ายังไงมึงก็ไม่ยอมพูดกับกู แต่วันนี้กูมีเรื่องจะถาม" มันที่เป็นฝ่าย
พูดกับผมก่อนมานานมากแล้วเอ่ยเบาๆ อย่างจริงจัง ผมเงี่ยหูฟังทั้งๆ ที่แสดง
สีหน้าไม่สนใจ "มึงแค่พยักหน้าหรือส่ายหน้าก็พอ"
เอาไงดีวะ...ผมโกรธมันมาเกือบสองเดือนแล้ว ความโกรธความหัวร้อน
มันลดลงไปเยอะแล้วครับ ทีย่ งั เหลืออยูก่ แ็ ค่ฟอร์มกับทิฐจิ ากศักดิศ์ รีประธานหอ
เท่านั้นนั่นแหละ
แต่ไม่ว่ายังไง ผมก็ยังรู้สึกขุ่นมัวกับมันอยู่ดี แม้มันจะน้อยลงไปแล้ว
ก็ตาม
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ท�ำไมมันเงียบไปแล้วไม่ยอมถามสักที ผมรอตัง้ นาน ในทีส่ ดุ เชีย่ สงคราม
ก็ยอมเปิดปาก
"มีนกลับมาแล้วเหรอวะ"
ค�ำถามของมันท�ำเอาผมต้องหันไปมองหน้า ด้วยน�้ำเสียงและอารมณ์
ในการพูดของสงครามท�ำให้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันอยากรู้ค�ำตอบมาก
มันไม่ได้ตกใจทีผ่ มมองหน้ามัน แต่กลับท�ำสีหน้าคาดคัน้ รอคอยค�ำตอบ
ผมพยักหน้าเบาๆ ให้มันหนึ่งทีเพื่อเป็นการท�ำบุญเล็กๆ น้อยๆ สงคราม
มีสีหน้าดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือ
งง...ผมงงมาก สงครามเกี่ยวข้องอะไรกับมีน ท�ำไมมันถึงอยากรู้เรื่อง
สิ่งดีงามของหอผมอีกสิ่งหนึ่งนอกจากอาสาอย่างไอ้เหี้ยมีน
ตอนนัน้ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยดูแลหอเข้ามาพอดี ผมจึงไม่ได้พดู อะไรต่อ (จริงๆ
ก็ไม่คิดจะพูดอยู่แล้ว) ระหว่างที่เจ้าหน้าที่พูดเรื่องเดิมๆ (รบกวนทุกหอ
ช่วยประหยัดไฟและน�ำ้ ช่วยมอหน่อย) สงครามดูอารมณ์ดจี นผิดสังเกตไปหมด
ทั้งๆ ที่ปกติเวลามีประชุมเช้าก่อนไปเรียนแบบนี้มันจะแสดงอาการหงุดหงิด
ออกมาอย่างเห็นได้ชัด ('พี่ก็ไปบอกพวกลูกหอมันเองดิ' 'เรื่องของหออื่นไม่
เกี่ยวกับหอผม พี่เรียกผมมาท�ำไหปลาร้าอะไร' 'ฟวยไรเนี่ย คิดมากไปป่ะพี่')
เพราะงั้นจึงมีสายตาของพวกประธานหอหลายคนมองมาที่สงครามอย่าง
ประหลาดใจกันหมด
ในทีส่ ดุ การประชุมบ้าๆ บอๆ ก็ผา่ นพ้น ผมหิว้ กระเป๋าเตรียมออกไปเรียน
ที่คณะ
"ติดรถกูไปป่ะ" สงครามถาม
ผมยังคงไม่ตอบมัน
"อ้าย มึงอย่าท�ำตัวเป็นผู้หญิงดิ งอนกูเหมือนผู้หญิงเลยว่ะ"
"ไอ้เหี้ย" ผมร้องด่า "ถอยไป ไอ้สัด"
"แถวนี้ไม่มีพวกลูกหอหรอก" สงครามเอ่ย เวลาที่เราอยู่กันสองคนก็
เหมือนมนุษย์ผู้ชายทั่วไปที่สนิทกัน แต่ที่ต้องท�ำเป็นมีปัญหากันก็เพราะค�ำว่า
ประธานหอมันค�ำ้ คอ ซึง่ หอสองกับหอสามไม่คอ่ ยถูกกันมาอย่างเนิน่ นานหลาย
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สิบปีแล้ว ลูกหอบางคนจึงเข้าใจว่าผมกับสงครามต้องไม่ชอบขี้หน้ากันอย่าง
แน่นอน ทั้งๆ ที่ไม่จริง แต่ก็ต้องรักษาอาการเหม็นขี้หน้ากันเอาไว้
"มันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้น"
"สัดอ้าย เชี่ยเตมันออกจากโรง'บาลนานมากแล้วนะ และกูก็ท�ำโทษ
ไอ้พวกเหี้ยที่ไปรุมท�ำร้ายเชี่ยเตจนมันแทบไม่กล้ามองหน้ากูแล้ว แต่ท�ำไมมึง
ต้องสะบัดตูดงอนกูแบบนี้ด้วยวะ ไม่เข้าใจ"
ผมไม่ได้ตอบค�ำถามอะไรใดๆ ในเรือ่ งนัน้ เอาแต่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว
"มึงคิดว่ามึงงอนแล้วน่ารักเหมือนไอ้ของขาวหอมึงเหรอ"
ผมชะงักกึก ไอ้ของขาวที่สงครามมันว่าต้องหมายถึงอาสาแน่นอน
แม้จะมีหลายครั้งที่มันเรียกรวมๆ แต่ครั้งนี้มันหมายถึงอาสาชัวร์ เพราะใครๆ
ในหอพักชายล้วนก็ต้องยกให้อาสาเป็นที่หนึ่ง แต่มันพูดแบบนั้นเหมือนดูถูก
ผมเลยว่ะ ยิ่งท�ำให้ผมเคืองฉิบหายแทนที่ผมจะรู้สึกดีกับมันมากขึ้น
นี่แหละครับประธานหอสอง มันพูดจาดีๆ ไม่ค่อยเป็นหรอก
"มึงจะเอายังไง" ผมก้าวเข้าไปขยุม้ คอเสือ้ ไอ้สงคราม อีกฝ่ายถอนหายใจ
ก่อนจะจับมือผมให้ปล่อยคอเสื้อมันทิ้งไปอย่างง่ายดาย
แรงไอ้เหีย้ นีเ่ ยอะมากกกกกกกกกกกก ผมทีส่ งู น้อยกว่ามันไม่เท่าไหร่ยงั
สู้แม่งไม่ได้
"ไม่เคยจ�ำสักทีว่าอย่าหาเรื่องผิดคน" สงครามเอ่ยอย่างเซ็งๆ
เออ มึงเก่ง แต่กูโมโห จะให้กูกระทืบเท้าระบายอารมณ์ต่อหน้ามึง
หรือไง กูก็ต้องกระชากคอเสื้อมึงดิวะ
ผมคิดอย่างน้อยเนื้อต�่ำใจที่สู้แม่งไม่ได้ ช่างเป็นประธานหอสามที่สุด
แสนจะอ่อนแอและพึ่งไม่ได้จริงๆ ผมนี่มัน...ใช้ไม่ได้เอาเสียเลย
"ตกลงหายงอนหรือยัง"
"..."
"ไอ้ห่า กูต้องง้อมึงยังไง นี่กูง้อมาหลายเดือนแล้ว กูเหนื่อยละนะ"
"..."
"เดี๋ยวกูก็เลิกง้อซะเลยนี่"

Page �������� 1.indd 19

8/22/2560 BE 10:47

20 ราชาวิหค

เรื่องของมึงดิ...ผมเดินหน้าต่อไปทั้งๆ ที่สีหน้าบึ้งตึงยังไม่ผ่อนคลายลง
ไอ้สงครามก้าวไม่กี่ก้าวก็ตามผมทัน การมาของมันท�ำให้คนที่เดินสวนไปมา
เป็นกลุ่มพากันแตกฮือ หลีกทางให้มันกันหมด
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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