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1
สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าความน่ารัก
ผมชือ่ อลัน อาชนัยโยธิน เรียนอยูป่ สี าม คณะบัญชี มหา'ลัยอะไรพวกคุณ
อย่ารูเ้ ลย เดีย๋ วผมเล่าอะไรแล้วเกิดท�ำให้มหา'ลัยเสียหาย ผมจะซวยเอา มหา'ลัย
ผมยิ่งห่วงชื่อเสียงเป็นที่หนึ่งอยู่ แหม พูดมาสองประโยคพวกคุณก็คงพอเดา
ได้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามหา'ลัยอะไร เออ นั่นแหละ เอาเป็นว่ารู้กัน
ผมมีชื่อจริงในบัตรประชาชนว่า 'นายอลัน' เพราะเป็นลูกครึ่งหัวทอง
ตาเขียว พ่อเป็นคนอังกฤษ ท�ำงานอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ผมยังเด็ก ส่วนแม่
ก็บินไปๆ มาๆ ตอนนี้ผมเลยเสมือนอยู่คนเดียวในบ้านที่ไทย แต่ชีวิตก็ไม่ได้
มีปัญหาอะไร ผมเรียนหนังสือ มีเพื่อน เที่ยวเตร่อะไรบ้างตามเรื่อง ตอนเด็กๆ
ผมค่อนข้างเรียบร้อยอยู่ในโอวาท เพิ่งมาช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละที่ผม
เริ่มมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดี
เรื่องของเรื่องคือผมเป็นเกย์ เป็นรุกนะ แล้วตั้งแต่ขึ้นปีหนึ่งมาเนี่ย ผม
เริ่มชอบเที่ยว ชอบดื่ม ชอบแวะไปกินเหล้า และกลับบ้านดึก ก็แหม อายุมัน
ถึงแล้วไง เข้าผับได้แบบไม่ต้องกลัวต�ำรวจ บวกกับสายรหัสใจดี พาไปทุกวัน
ผมก็ดื่มทุกวันไม่กลัวตับแข็ง เวลาไปเที่ยวกลางคืนแล้วเจอเพื่อนนักศึกษา
น่ารักๆ ขาวๆ ตัวเล็กๆ มาดื่มเมาๆ อะไรงี้ผมจะทนไม่ได้จนต้องเข้าไปจีบทุกที
นักศึกษาชายมอผมก็นา่ รัก ตัวเล็กปากแดง เป็นรับเป็นควีนอะไรแบบนีเ้ ยอะครับ
ด้วยความที่เป็นคนหน้าตาดี จีบกี่คนผมก็ได้ตลอด และแม่ผมไม่ค่อย
อยู่บ้าน ผมเลยพาคนกลับไปกกที่บ้านได้แบบไม่ขาดระยะ หลังจากนอนกัน
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แล้วอาจมีติดต่อกันอีกนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่สุดท้ายก็จะเลิกกันไป แล้วผมก็
จะไปจีบคนใหม่ พอท�ำไปท�ำมาจนถึงปีสามเนี่ย ผมเลยเริ่มมีฉายาติดตัวว่า
เป็นพวกฟันแล้วทิ้งไปทั่ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ท�ำให้ผมอิ่มท้องน้อยลงเลย
พวกน้องๆ สายรับน่ารักๆ แทนทีจ่ ะกลัวกิตติศพั ท์ของผม กลับยิง่ เข้าหามากขึน้
เรื่อยๆ เหมือนอยากมาลองไฟ หรือบางคนที่รู้ว่าผมไม่วุ่นวายไม่ผูกพันแน่ๆ ก็
เข้ามาเพื่อหาความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว
สเป็กของผมเป็นแบบทีเ่ กย์ทอ็ ปส่วนใหญ่เขายีก้ นั คือผมชอบแบบสาวๆ
ไปเลยอ่ะ ตัวเล็กๆ ขาวๆ ผอมๆ พวกตัวบาง แขนขาเหมือนก�ำแล้วจะหักได้
ผิวบางช�้ำง่ายนี่ผมชอบมาก หน้าตาขอเน้นสไตล์น่ารัก เด็กๆ หน้าใสๆ จัดฟัน
ด้วยยิง่ ดี ยิง่ ใครปากแดงๆ ผมยิง่ หลง ถึงจะรูว้ า่ จริงๆ ทาอุทยั ทิพย์มาผมก็โอเค
ขอแค่ปากแดงน่ารักเป็นพอ แล้วนิสัยแบบขออ้อนๆ พูดไม่ชัดพูดอมลิ้นงุงิๆ
ท�ำตัวเหมือนเด็กอ่อนนีด่ สี ดุ ๆ ซึง่ ไอ้ทวี่ า่ มาทัง้ หมดนีค้ อื สิง่ ทีเ่ กย์รกุ คนอืน่ ๆ เรียกว่า
'ตุ๊ดเด็ก' หรือ 'ตุ๊ดหัวโปก' พวกรุกเขาไม่ชอบกัน แต่เป็นสไตล์ที่ควีนในตลาด
นิยมเป็นกันมากๆ สองเงื่อนไขบวกกันแบบนี้ ตัวเลือกผมเลยเยอะ แถมศัตรู
ผมก็น้อย สมการแบบนี้แปลว่าผมได้เปรียบขั้นสุด จะสอยแล้วทิ้งวันละกี่คน
ก็ได้
เพื่อนสนิทผมเรียกสไตล์ที่ผมชอบว่าพวก 'เยลลี่' ซึ่งผมก็ไม่เถียงหรอก
นะ ผมชอบน้องๆ แบบน่ารัก ตัวนิม่ ๆ หวานจ๋อยเหมือนขนมเยลลีจ่ ริงๆ นัน่ แหละ
แต่ละคืนที่ผมจะออกเที่ยว เพื่อนผมชอบถามว่า
'อลัน ออกล่าเยลลี่อีกแล้วเหรอวะ'
แล้วผมก็จะยิม้ ๆ ตอบไปว่า 'เออ วันนีเ้ หงาปาก หาของหวานกินสักหน่อย'
เป้าหมายคนล่าสุดของผมเป็นสุดยอดเยลลีแ่ สนน่ารักอ่อนหวานนุม่ นิม่
เป็นทีส่ ดุ แห่งความคิวต์ของจักรวาลชุบแป้งทอด น้องเพิง่ เข้าปีหนึง่ มีชอื่ น่ารัก
งุงิว่า 'น้องติมิ' เห็นมั้ยครับ แค่ชื่อก็หวานไปโลกหน้าแล้ว
ติมเิ ป็นเด็กปีหนึง่ คณะอืน่ ผมเพิง่ เข้าไปท�ำความรูจ้ กั เขาเมือ่ ไม่กวี่ นั มานี้
สาเหตุที่ผมรู้จักกับน้องต้องเล่าย้อนไปประมาณสองสามวันที่แล้วซึ่งเป็น
วันเปิดเรียนวันแรก...
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แมงปอ น้องรหัสปีหนึง่ แวะมากินข้าวกับผม แล้วก็บน่ นูน่ บ่นนีใ่ ห้ผมฟัง
ตามประสาเธอล่ะ ผมนั่งดูดน�้ำเก๊กฮวย มือเท้าคางฟังแมงปอพูด ข้างหน้ามี
จานข้าวหมูแดงที่หมดแล้ววางอยู่ แมงปอคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวไปด้วยบ่นไปด้วย
'พี่อลันรู้จักเจ้าชายป่ะ'
'เจ้าชายอะไร เจ้าชายวิลเลี่ยม เจ้าชายแฮร์รี่' ผมถามงงๆ นึกว่าแมงปอ
จะชวนคุยเรื่องราชวงศ์อังกฤษ
'ไม่ใช่ เจ้าชายของคณะเราอ่ะ เขาอยู่ปีพี่ พี่ต้องรู้ดิ'
'นี่อ่านการ์ตูนผู้หญิงมากไปรึเปล่าแมงปอ คณะเราไม่มีเจ้าชายหรอก'
'มีสิพี่ คนที่ชื่อพี่วิกไง ที่เขาหล่อมากๆ แต่ไม่เข้าประกวดเดือนคณะอ่ะ
พี่น่าจะรู้สิ เพราะพี่ก็ประกวดเดือนคณะของปีพี่ไม่ใช่เหรอ'
เรื่องนั้นเป็นความจริงครับ ผมเคยอวดกับแมงปอไว้ตั้งแต่วันจับสลาก
สายรหัสว่าผมเนีย่ หล่อสุดในบรรดาผองเพือ่ นรหัสติดกันแล้ว เพราะผมน่ะเป็น
ถึงผู้เข้าประกวดเดือนคณะ ตอนอยู่ปีหนึ่งผมได้ขึ้นเวทีประกวดกับเขาด้วย
แม้วา่ สุดท้ายต�ำแหน่งจะตกไปอยูก่ บั คนอืน่ แต่ผมก็ไม่ได้ถอื สา และยังคงเก็บ
เรือ่ งราวครัง้ นัน้ เอาไว้อวดอยูเ่ สมอ การได้ประกวดเดือนท�ำให้ผมรูส้ กึ ว่าตัวเอง
น่ะหล่อ แสนดี มีเพดดิกรี คุยโวได้
แต่ผมทีเ่ ป็นคนเข้าประกวดไม่เห็นจะรูเ้ ลยว่าชัน้ ปีของเรามีคนชือ่ วิกอะไร
นี่ด้วย
อย่างว่าแหละครับ คณะผมมีคนเป็นร้อย จะให้รู้จักทุกคนก็คงไม่ไหว
ผมไม่ใช่ฐานข้อมูลเว็บไซต์ส�ำนักทะเบียนที่ชอบล่ม ดังนั้นผมเลยตอบแมงปอ
ไปว่า
'วิกไหนวะ พี่ไม่เห็นรู้จัก'
'ก็พวี่ กิ น่ะ คนทีแ่ สดงละครเวทีวนั เชียร์โต้ไง' แมงปอคีบลูกชิน้ ขึน้ มาแล้ว
เล่าต่อ 'พี่วิกเนี่ยเขาหล่อมาก แต่ไม่ยอมประกวดเดือนเพราะเขาไม่ชอบเข้า
สังคม รุ่นพี่เลยขอร้องให้ช่วยกิจกรรมหนึ่งอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่
ประกวดเดือน สิง่ ทีร่ นุ่ พีข่ อก็คอื ให้แสดงละครเวทีสนั้ ๆ ก่อนโชว์เพลงเชียร์ตอน
ประกวดเชียร์โต้ ให้เล่นบทเจ้าชาย พวกสาวๆ ปีพี่เลยเรียกพี่วิกว่าเจ้าชาย นี่พี่
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ไม่รจู้ กั เหรอ ขนาดปีหนึง่ ปีสองยังเล่าเรือ่ งนีก้ นั สนุกเลยนะ พีอ่ ลันไปอยูไ่ หนมา'
'ในวงเม้าท์ของเธอมีผู้ชายหรือเกย์อย่างพี่อยู่บ้างไหมล่ะ' ผมเกาหัว
แกรกๆ ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้สักกระติ๊ด
'ไม่มีหรอกค่ะ มีแต่ผู้หญิงอ่ะ พี่โรสกับพี่หวาเป็นคนเล่าให้หนูฟัง'
'เออ นัน่ แหละ พีเ่ ลยไม่รเู้ รือ่ งนีไ้ ง ใครจะไปคิดว่าคณะเรามีเจ้าชาย คงมี
แต่พวกผู้หญิงฝันเฟื่องเท่านั้นแหละที่รู้เรื่องนี้'
'แต่อย่างน้อยพี่ก็น่าจะรู้จักพี่วิกป่ะล่ะ' แมงปอเคี้ยวลูกชิ้น ท�ำท่าขัดใจ
'คณะเรามันกว้างนา จะรูจ้ กั กันก็แค่พวกรหัสใกล้ๆ กัน กับพวกทีล่ งเรียน
เซกเดียวกันเท่านัน้ แหละ ถ้าไม่เคยเรียนวิชาอะไรด้วยกัน หรือรหัสไกลกัน ตอน
รับน้องไม่ได้อยูแ่ ถวใกล้ๆ กันก็จบแล้วอ่ะ ไม่มที างรูจ้ กั หรอก แถมเธอบอกเอง
เขาไม่ชอบสังคม ก็แปลว่าเป็นคนเก็บตัวอ่ะดิ แล้วพี่จะไปรู้จักเขาได้ไง พี่รู้จัก
แต่คนที่ไปร้านเหล้าเท่านั้นแหละ'
'แต่พี่อลันต้องเคยเห็นหน้าพี่วิกสิคะ วันเชียร์ไง เขาแสดงละคร'
'พี่ไม่ได้เข้างานส่วนเชียร์อ่ะ ช่วงที่ซ้อมกันพี่ก็ต้องไปถ่ายคลิปโปรโมต
คณะ เขาเอาพวกประกวดเดือนไปหมดเลย แถมยังต้องไปซ้อมเตรียมขึ้นเวที
ประกวดด้วย วันที่แสดงเชียร์กัน พี่ก็ไปอยู่ร้านแต่งหน้า เพราะต้องแต่งหน้า
แต่งตัวมาช่วยงานอีกส่วนนึงอ่ะ ตอนพี่กลับมาถึงมอ คณะเราก็แสดงเสร็จไป
แล้ว'
'เออๆๆๆ' แมงปอท�ำเสียงเซ็ง 'ไม่รกู้ ไ็ ม่รู้ งัน้ ฟังแมงปอเล่าแล้วกันจะได้ร'ู้
'อืม ก็เล่ามาสิ ตามสบาย บ่ายนี้พี่ไม่มีเรียน'
'แมงปอมีอีกทีบ่ายสาม ต้องนั่งรอ เบื่อมาก พี่อลันอยู่เป็นเพื่อนหน่อย'
'เคๆ' ผมขานรับแบบเบื่อๆ จากนั้นก็ฟังแมงปอเล่าเรื่องเจ้าชายวิก หรือ
กรวิก หนุ่มสุดหล่อที่ไม่ค่อยปรากฏตัวตามงานคณะสักเท่าไหร่
ฟังจากแมงปอแล้วสรุปได้ว่ากรวิกโดดกิจกรรมคณะตลอด และคณะ
ของผมก็ไม่ได้เคร่งมาก ใครอยากมาก็มา ใครไม่อยากมาก็หยุดได้ เขาเลยถือ
โอกาสกลับบ้านเร็วทุกวัน ไม่คอ่ ยไปค่ายหรือไปร่วมงานอะไรทีไ่ หน แถมยังคบ
แต่กับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นเด็กเรียน
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'คนหล่อนิสัยน่าเบื่อว่างั้น?' ผมถาม อ้าปากหาว
'คนหล่อเรียบร้อยก็นา่ สนใจดีออกพี่ ผูห้ ญิงน่ะไม่ชอบคนเทีย่ วกลางคืน
หรือสูบบุหรี่หรอกจริงมั้ย รู้รึเปล่า เห็นแบบนั้นน่ะพี่วิกเขาฮอตมากๆ เลยนา มี
แต่คนไปสารภาพรัก แต่พี่วิกปฏิเสธหมดทุกคนเลย'
'เกย์' ผมสรุปให้ทันที
'ไม่ใช่ พีว่ กิ เขาบอกว่าไม่สนใจความรัก เขาต้องดูแลน้องชายเลยไม่อยาก
มีแฟน'
'น้องเนีย่ นะ' ผมเลิกคิว้ งงกับสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ฟังดูเป็นเหตุผลบ้าๆ ยังไงก็ไม่รู้
'ใช่ค่า น้องของพี่วิกชื่อติมิ เพิ่งเข้าปีหนึ่งมหา'ลัยเรา น่ารักมากๆ เลยนะ
แมงปอเห็นภาพแล้วเข้าใจเลยล่ะว่าท�ำไมพี่วิกถึงหวงน้อง' น้องรหัสผมหยิบ
มือถือในเคสรูปกระต่ายมากดๆ หาภาพอยู่ครู่หนึ่งก่อนยื่นให้ผมดู 'นี่ไงคะ ติมิ
น้องชายพี่กรวิก'
ผมรับโทรศัพท์มาดูแล้วถึงขั้นอุทาน 'โอ้ มาย ก็อด'
จอโทรศัพท์ของแมงปอแสดงภาพถ่ายคูก่ นั ระหว่างผูช้ ายสองคน คนทาง
ขวาผมคิดว่าคงเป็นตาวิกอะไรนัน่ เขาสวมชุดนักศึกษา ตัวสูง หน้าขาว ผมยาว
ปรกท้ายทอย หน้าตาดีอย่างที่แมงปอเล่านั่นแหละ แต่ไม่ใช่ประเด็นของผม
ประเด็นคือน้องน้อยน่ารักที่ยืนอยู่ทางซ้าย...
น้องเขาตัวเล็กๆ เตี้ยๆ ตัวนิดเดียว ผิวขาว แก้มยุ้ยๆ ออกชมพูๆ ตากลม
ปากอิ่มแดงระเรื่อ น่ารักสุดยอดไปเลยครับ เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่
อยากจะขย�ำขยีใ้ ห้กลายเป็นก้อนกลม เจ้าสิง่ เล็กๆ ทีเ่ ป็นนิยามของค�ำว่าน่ารัก
เอ๊ย! เมื่อกี้แมงปอบอกว่าชื่ออะไรนะ โอ๊ย! ชื่อติมิ ท�ำไมชื่อต้องกระจุกกระจิก
กระจุด๊ กระจิด๊ ขนาดนีด้ ว้ ย ทุกสิง่ น่ารักก�ำลังดีเบอร์นใี้ ช่เลย พีอ่ ลันขอตายเพราะ
พลังแสงสีชมพูฟรุ้งฟริ้งท�ำลายล้างของน้อง!
'โห แมงปอ' ผมร้องแบบตื่นเต้น เงยหน้าถามน้องรหัส 'น้องเขาเรียน
คณะไหนอ่ะ'
'คนน้องเหรอ เรียนนิติค่ะพี่'
ผมยื่นมือถือคืนแมงปอ ก่อนจะกดไลน์หาไอ้ฟิล์ม เพื่อนสนิทของผม

Page ���������������������.indd 9

20/2/2562 BE 14:53

10 จีบเยลลี่แถมฟรีคนดื้อ

'ฟิลม์ ๆๆๆๆ ฟิลม์ ผูก้ ว้างขวาง สืบให้หน่อย เย็นนีน้ ติ ทิ ำ� กิจกรรมแถวไหน
จะไปส่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าความน่ารัก'
ตัง้ แต่วนิ าทีนนั้ น้องติมิ ไม่ทราบนามสกุลก็ได้กลายเป็นเป้าหมายใหม่
ของผม
เยลลี่น้อยติมิมิง พี่จะเคี้ยวน้องให้ได้ ท�ำตัวนุ่มรอไว้เลยนะครับ
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2
นายอลันฟันแล้วทิ้ง
"สวัสดีครับ พีอ่ ลัน" ติมยิ กมือไหว้ผมทันทีทเี่ จอ สมเป็นน้องปีหนึง่ แสนดี
ที่จะยกมือไหว้รุ่นพี่ทันทีที่เห็นหน้า
แต่ปัญหาก็คือว่า...ผมไม่ได้เป็นรุ่นพี่คณะนิติฯ สักหน่อยนี่ครับ
ผมน่ะไปดักรอเจอติมิตอนออกจากห้องท�ำกิจกรรมของคณะนิติฯ แล้ว
ก็ตีสนิทขอไลน์ขอเฟซ อ้างว่าเป็นรุ่นพี่ น้องเลยเข้าใจว่าผมเป็นพี่ในคณะ
มาตั้งแต่นั้น พอคิดว่าผมเป็นพี่นิติ น้องก็ดูจะกระตือรือร้นอยากสนิทกับผม
แถมยังออกปากขอชีทวิชายากๆ ขอให้ผมช่วยซีรอกซ์เลกเชอร์ไว้ให้ อะไรท�ำนอง
นีไ้ ม่หยุดหย่อน ส่วนไอ้ผมก็เออๆ ออๆ ไปเรือ่ ยอย่างไม่คดิ จะแก้ขา่ ว เพราะถ้า
บอกไปว่าเป็นรุน่ พีค่ ณะบัญชี มีหวังน้องคงงงแน่ๆ ว่าผมมาจากไหน มาขอไลน์
เขาท�ำไม
"สวัสดีครับ วันนีม้ เี รียนบ่ายรึเปล่าเอ่ย" ผมเก๊กหน้าหล่อทักทายน้องด้วย
ท่าทางที่หวังว่ามันจะดูนิติ๊นิติ แต่จริงๆ แล้วผมน่ะไม่รู้แม้แต่นิดว่าพวกทนาย
เขาเรียนอะไรกัน แถมไอ้ตึกคณะนิติฯ ที่เรายืนกันอยู่เนี่ย ความจริงผมก็เพิ่ง
เคยมาแค่ครั้งสองครั้งเอง มาเพื่อจีบน้องนี่แหละครับ
วันนี้ผมมายืนดักรอน้องตรงนี้ เพราะรู้ว่าน้องจะต้องเดินผ่านทางนี้เพื่อ
ไปท�ำกิจกรรมกับพี่ๆ ทุกเย็น
"ไม่มีครับ และก็ไม่มีกิจกรรมอะไรด้วย วันนี้งด" ติมิยิ้มร่า "ได้เลิกเร็ว
แบบนี้ดีจังเลยครับ"
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อ้าว วันนีไ้ ม่มกี จิ กรรมอะไรต้องเข้าร่วม แล้วเดินผ่านมาทางนีท้ ำ� ไมหว่า
แถมไม่มเี รียนบ่ายด้วย ท�ำไมน้องไม่กลับบ้านวะ อยูม่ หา'ลัยท�ำไมถึงสีโ่ มงเย็น
เนี่ย แต่ยังไงก็เถอะ ถือว่าลัคกี้ โชคดีที่ได้เจอ
"เหรอ เลิกไวแบบนี้อยากไปไหนต่อรึเปล่า พี่จะได้พาไป"
"เอ ท�ำไมใจดีจังครับ หรือว่าพี่อลันจะเป็น..." ติมิยกมือขึ้น ชี้นิ้วหนึ่งนิ้ว
มาตรงหน้าผม
"เป็นไรๆๆๆ" ผมแกล้งท�ำเสียงตื่นเต้น
"เป็นพี่รหัสของผมที่ยังไม่ได้เฉลยแต่คิดถึงผมเลยมาเปิดตัวก่อน!"
เอ่อ...คณะนีเ้ ขายังไม่เปิดตัวพีร่ หัสกันเหรอเนีย่ คณะเรานีร่ กู้ นั ตัง้ แต่กอ่ น
เปิดเทอม เห็นกันมานานจนแมงปอนีส่ นิทกับผมสุดๆ แทบจะนัง่ ตักท่องชือ่ พ่อผม
อยู่แล้วนะ
คณะของผมนัดน้องๆ มาท�ำกิจกรรมร่วมกันก่อนเปิดเรียน และก็เปิดตัว
สายรหัสตั้งแต่ตอนนั้น แมงปอจึงสนิทกับผมมาได้พักใหญ่แล้ว แต่ดูเหมือน
คณะนิติฯ จะยังไม่ได้เปิดตัวรุ่นพี่ ติมิน้อยเลยเข้าใจผิด
ผมยิ้มแห้ง ตอบกลับไป "ไม่ใช่หรอกครับ"
"ถึงใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ ใช่ไหมล่ะครับ" ติมิยิ้มหวาน ดวงตาสดใสเสีย
จนผมต้องหลบตา รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันที่มาหลอกเยลลี่น้อย
"เอาเป็นว่าไม่ใช่" ผมตัดบท "สรุปติมิอยากไปเที่ยวไหนรึเปล่าล่ะวันนี้"
"อืม" น้องลากเสียง "อยากอยู่นะครับ แต่คงไม่ได้หรอก"
"ท�ำไมล่ะครับ"
"วันนี้ผมต้องกลับบ้านเร็ว"
ค�ำตอบของเขาท�ำให้ผมงง
"ถ้าต้องกลับบ้านเร็ว แถมไม่มเี รียนบ่าย แล้วมัวโอ้เอ้อยูท่ คี่ ณะท�ำไมถึง
สี่โมงล่ะครับ ท�ำไมไม่กลับไปตั้งแต่เที่ยง"
ติมิยิ้มน้อยๆ แผ่ออร่าความน่ารักออกมาแบบเต็มพิกัดก่อนจะอธิบาย
ช้าๆ "ผมอยู่รอพี่ชายน่ะครับ รอกลับด้วยกัน เนี่ย นัดกันไว้ใต้ตึกคณะนิติฯ พอ
ผมต้องกลับพร้อมพี่ชายก็แปลว่าต้องกลับบ้านเร็ว ไปเที่ยวต่อไม่ได้ไงล่ะครับ
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อุ๊ย นั่นไง พี่วิกมาพอดีเลย"
ผมหันไปเพราะรูส้ กึ ว่าใครบางคนก�ำลังเคลือ่ นตัวเข้ามาทางข้างหลัง แต่
ยังหันไม่ทนั สุดดี ก็มแี ขนยาวๆ ข้างหนึง่ ยืน่ เข้ามาล็อกคอผมไว้ พร้อมถามเสียง
สุดเหี้ยม
"มาวอแวอะไรน้องผมครับ คุณอลันฟันแล้วทิ้ง"
...ดูเหมือนจะมีคนรู้ฉายาของผมแฮะ
เหลียวไปมองนิดหนึ่งก็ได้สบตากับไอ้ตัวสูงที่ล็อกคอผมอยู่ หน้าหล่อๆ
ขาวๆ ของเจ้านั่นอยู่ใกล้นิดเดียว เขาจ้องตาผมแล้วพูดว่า
"ผมรู้นะว่าคุณเป็นใคร และรู้ด้วยว่าคุณชอบผู้ชายแบบไหน ออกไปให้
ไกลๆ ติมิดีกว่า ก่อนที่ผมจะหาวิธีจัดการคุณ"
อา ดูเหมือนปฏิบัติการกินเยลลี่ของผมจะเจอตอเข้าเสียแล้ว
"พี่วิก ท�ำพี่อลันท�ำไมครับ เขาเป็นพี่รหัสผมนะ"
"พีร่ หัสอะไรไม่ทราบ" วิกรัง้ คอผมแน่นขึน้ อีกแล้วหันไปมองหน้าติมิ "มัน
อยู่คณะบัญชี"
'ท�ำไมพี่อลันต้องหลอกผมด้วย'
ติมิแชตเฟซมาหาผมในตอนเย็นหลังโดนไอ้พี่ชายหน้าขาวนั่นลากกลับ
บ้านไป ดีนะที่ผมขอแอดเฟซน้องไว้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน
ถึงจะถูกตัดพ้อ แต่ยังทักแชตมาก็ถือว่าเข้าทาง ผมเลียปากแล้วพิมพ์
ตอบ
'พี่ยังไม่เคยบอกสักค�ำว่าอยู่นิติ พี่บอกแค่ว่าเป็นรุ่นพี่ ติมิน่ะคิดไปเอง
แล้วมาหาว่าพี่หลอกได้ยังไง พี่เสียใจนะนี่'
'เฮ้ย จริงด้วย พี่ไม่เคยพูดนี่นา โอย ผมเข้าใจผิดไป'
'มาหาว่าพี่หลอก พี่เจ็บว่ะ'
'แง พี่อลัน ผมขอโทษจริงๆ ที่ท�ำให้พี่รู้สึกไม่ดี ยกโทษให้ผมเถอะครับ'
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'ก็ได้...จะยกโทษให้เป็นกรณีพิเศษ'
'เฮ้อ โล่งอก'
'แต่มีข้อแม้หนึ่งอย่าง'
'แหงะ อะไรครับ'
'ติมิต้องยอมไปเที่ยวกับพี่'
'หา ไปยังไง ที่ไหน วันไหน'
'ที่ไหนยังไงไว้ค่อยคิด แต่ตอบตกลงก่อน แล้ววันหลังไว้พี่คิดได้ว่าจะ
ไปไหนพี่จะมาชวน พอถึงตอนนั้นติมิต้องตกลง ไม่มีข้อแม้ โอเคมั้ย'
'อืม...ก็ได้ครับ ชดใช้ที่ผมหาว่าพี่หลอก'
'เยี่ยมๆ เด็กดี'
'แต่ผมขออย่างนึงได้เปล่า'
'อะไร'
'วันที่ไปเที่ยวกันต้องให้ผมเลี้ยงข้าวขอโทษด้วยนะ'
แหม เยลลี่น้อยของผมช่างน่ารักเสียนี่กระไร ผมก�ำลังจะพิมพ์ตอบอยู่
พอดีตอนที่มีเสียงเตือนว่ามีคนทักแชตผมมา
ใครวะมาขัดเวลาแห่งความสุข
แจ้งเตือนขึ้นว่าข้อความถูกส่งมาจากชื่อเฟซที่ผมไม่คุ้น แถมเจ้าคนชื่อ
เดียวกันนั่นยังแอดเฟรนด์มาด้วย ผมเลิกคิ้วแปลกใจ ก่อนจะกดอ่านข้อความ
ที่ส่งมา
'แอดเฟซน้องผมด้วยเหรอ ผมไม่ให้คุณจีบน้องผมแบบสงบแน่'
โอเค ผมรู้แล้วว่าคุณคือใคร สวัสดีครับคุณพี่เขย
ผมกดรับแอดอย่างหวังจะท้าทายแล้วก็เริ่มสไลด์นิ้วส�ำรวจเฟซบุ๊กของ
กรวิกทันที
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"มึงเคยเห็นคนแบบนีม้ ยั้ วะ" ผมถามไอ้ฟลิ ม์ ระหว่างก�ำลังโซ้ยข้าวกลางวัน
กันที่โรงอาหาร "เฟซบุ๊กไม่มีสเตตัสอะไรเลย ไม่พิมพ์บ่นสักค�ำ ไม่แชร์อะไร
สักอย่าง มีแต่พวกรูปที่เพื่อนแท็กมาอย่างเดียว ซึ่งก็มีแค่ไม่กี่โพสต์ นี่เลื่อนดู
นิดเดียวก็ยอ้ นไปถึงพวกรูปกิจกรรมตอนปีหนึง่ แล้วอ่ะ โพสต์นอ้ ยแค่ไหนคิดดู
เลือ่ นปรืด๊ เดียววาร์ปไปสามปี ขุดตัง้ นาน เจอมันลงภาพอยูแ่ ค่หนเดียวคือตอน
สอบติด เป็นภาพหน้าจอประกาศผลสอบเข้า แค่เนี้ย"
"เขาคงไปเล่นอย่างอืน่ มัง้ เช่นทวิตตงทวิตเตอร์ ไอจีเงีย้ ให้หาให้ไหมล่ะ
ยังไงกูก็คือไอ้ฟิล์มผู้กว้างขวาง กูหาให้มึงได้อยู่ละ"
"ให้แมงปอไปสืบมาแล้ว มันบอกเจ้าชายไม่มีไอจี เหมือนวิกเคยบอก
สาวที่มาสารภาพรักว่าเล่นแต่ไลน์กับเฟซ" ผมจิ๊ปากอย่างโมโห
"มึงก็พานเรียกฉายาบ๊องๆ นัน่ ตามน้องไปด้วยเลย" ฟิลม์ หัวเราะ "งัน้ เขา
คงเป็นคนไม่ค่อยชอบโซเชียลแหละ ว่าแต่มึงอยากสืบอะไรเหรอวะ ถึงไปค้น
เฟซเขา"
"เปล่า แค่อยากดูๆ ไว้ รูเ้ ขารูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ ไม่เคยได้ยนิ เหรอ"
"ก็เคย ไม่ได้โง่" ฟิลม์ ย้อนกลับ "ว่าแต่วชิ าทีจ่ ะเรียนบ่ายนีเ้ ราไม่ได้ลงเซก
เดียวกันใช่ไหมวะ"
"เออ ใช่ว่ะ" ผมตอบ
คณะของผมคนเยอะมาก ทัง้ คณะมีประมาณหกถึงเจ็ดร้อยคน แบ่งเป็น
หลายสาขา สาขาละหนึ่งร้อยกว่าๆ ถึงสองร้อยคน ทีนี้ถ้าจะเข้าเรียนวิชาหนึ่ง
แล้วในห้องเรียนมีเด็กทั้งสองร้อยคนก็คงจะเรียนกันไม่รู้เรื่อง บางวิชาเลยเปิด
สอนถึงสามห้อง เพือ่ เฉลีย่ จ�ำนวนคนต่อห้องให้นอ้ ยลงจะได้เรียนเข้าใจมากขึน้
โดยปกติผมกับฟิล์มจะได้เรียนห้องเดียวกันเสมอ เพิ่งมาเจอวิชานี้แหละครับ
ที่พวกเราดันกดลงทะเบียนได้คนละห้อง หรือที่เรียกกันว่าคนละเซก
"เมื่อกี้ถามเพื่อนๆ ว่าใครเรียนเซกไหนบ้าง พวกไอ้แทน ไอ้ยศอยู่เซกกู
หมดเลย มีมงึ ไปโผล่เซกนูน้ คนเดียว" ไอ้ฟลิ ม์ กดอ่านไลน์กรุป๊ กลุม่ เพือ่ นผมแล้ว
สรุปให้ฟัง
"แบบนีถ้ า้ มีงานคูง่ านกลุม่ อะไรนะเซ็งเลย ไม่มเี พือ่ น" ผมบ่น "แต่จะท�ำไง
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ได้ ช่างมันเหอะ"
"เออๆ ไปหาเพื่อนใหม่เอาแล้วกัน อาจจะมีเยลลี่น่ารักๆ ให้มึงกินเพิ่ม
อีกก็ได้" ไอ้ฟิล์มอวยพรแล้ววางตะเกียบลงบนขอบชามก๋วยเตี๋ยว "ไปตึกเรียน
เถอะ จะถึงเวลาแล้ว"
ผมพยักหน้าแล้วหยิบมือถือยัดใส่กระเป๋ากางเกง ก่อนจะเอาชามไปเก็บ
แล้วเดินตามไอ้ฟิล์มไปยังตึกคณะ
ยีส่ บิ นาทีตอ่ มา ผมนัง่ ฟังอาจารย์สอนพลางกวาดตามองไปรอบห้องเรียน
ซึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่ มีนักศึกษาในห้องประมาณเจ็ดสิบคน พื้นห้องเป็น
ขั้นบันไดลาดลงไปทางด้านหน้าห้อง เก้าอี้เลกเชอร์ถูกตั้งเรียงลดหลั่นลงไป
เรื่อยๆ ผมเลือกนั่งค่อนไปทางหลังห้อง รอบๆ ตัวผมมีนักศึกษาคนอื่นนั่งอยู่
พวกเขาคงมาด้วยกันเพราะผมได้ยนิ เสียงหัวร่อต่อกระซิกดังแทบจะตลอดเวลา
ทว่าตัวผมนายอลันกลับต้องนั่งเหงาหงอย เฮ้อ การนั่งเรียนโดยไม่มี
เพื่อนมาด้วยนี่ช่างน่าเบื่อเสียนี่กระไร มองไปทางไหนก็ไม่เห็นมีใครที่ผมรู้จัก
มีบางคนทีผ่ มจ�ำได้วา่ เคยชนแก้วในร้านเหล้า แต่เวลานัน้ ผมก็เมาจนไม่นา่ จะ
เรียกว่าเคยรูจ้ กั มักจีอ่ ะไร พวกผูห้ ญิงทีน่ งั่ ในแถวใกล้ๆ หันมามองๆ ผมนิดหน่อย
คงเพราะพวกเธอไม่รวู้ า่ ผมเป็นเกย์ กิตติศพั ท์ของผมวนเวียนอยูใ่ นกลุม่ เก้งและ
ในบรรดาเพื่อนกินเหล้าเท่านั้น ไม่ได้ถึงขั้นขจรขจายไปทั่วคณะ
ว่าแต่...ในเมื่อชื่อเสียงของผมไม่ได้เป็นที่รู้กันกว้างขวางขนาดนั้น แล้ว
หมอนั่นมันรู้ได้ยังไงหว่าว่าผมน่ะชื่อนี้
ผมนึกพลางมองลงไปตามเก้าอี้เลกเชอร์ซึ่งไล่ระดับจากสูงไปต�่ำ แล้ว
ตรงนัน้ ตรงเก้าอีด้ า้ นหน้าห้องทีใ่ กล้กบั อาจารย์ทสี่ ดุ ผมก็ได้เห็นผูช้ ายคนนัน้ ...
เจ้าชาย ไอ้หล่อหน้าขาว คุณพี่เขย จะเรียกชื่อไหนก็ใช่ทั้งนั้นแหละ
กรวิกเรียนอยู่เซกนี้เหรอเนี่ย
ผมถอนใจ เมือ่ กีย้ งั บ่นอยูเ่ ลยว่าเบือ่ หน่ายทีใ่ นห้องไม่มใี ครทีผ่ มรูจ้ กั แต่
ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วว่ะ บางทีไม่มีคนรู้จักเลยอาจจะดีกว่ามีไอ้คนนี้
อาจารย์บรรยายไปเรือ่ ยๆ แล้วก็บอกตอนท้ายคาบว่าอาทิตย์หน้าจะให้
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งานคู่ ให้ดูๆ มาด้วยว่าอยากท�ำงานกับใคร ผมเลยมองไปรอบห้องแบบเซ็งๆ
อีกหนึ่งรอบใหญ่ ก่อนจะถอนใจแล้วเก็บชีทเดินออกจากห้องเมื่ออาจารย์
ประกาศเลิกคาบ
เย็นนั้น ระหว่างก�ำลังกินข้าวเย็นอยู่แถวมหา'ลัย ผมกดแชตไปหาน้อง
ติมิเพื่อฆ่าเวลา การกดมือถือไปด้วยกินไปด้วยดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา
ของคนยุคนี้ไปแล้วนะครับ
เย็นนีผ้ มกับไอ้ฟลิ ม์ นัดกันว่าจะไปซือ้ รองเท้าผ้าใบในห้างใกล้ๆ แต่ฟลิ ม์
มันขอแวะไปหาอาจารย์ทปี่ รึกษาก่อน เห็นว่ามันลงทะเบียนเรียนแล้วมีปญ
ั หา
อะไรสักอย่าง เลยต้องเอาเอกสารแบบฟอร์มค�ำร้องไปให้อาจารย์เซ็น แล้วจะ
ได้เอากระดาษแผ่นนัน้ ไปฟาดหน้าส�ำนักทะเบียนได้สะดวกๆ ผมเลยมานัง่ กิน
ข้าวเย็นรอมันท�ำธุระให้เรียบร้อย
ระหว่างรอผมก็แชตหาน้องเยลลี่น้อยน่ารักเหยื่อคนปัจจุบันของผม
ไปด้วย
'ยังจ�ำนัดพี่ได้มั้ย เสาร์นี้ออกไปกับพี่นะ ไปท่ามหาราชกัน'
'เสาร์นี้เลยเหรอครับ เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะว่ามีกิจกรรมที่คณะรึเปล่า'
จากนั้นติมิก็หายไปประมาณสิบนาที ก่อนจะกลับมาบอกผมว่า
'พี่อลัน เพื่อนบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีกิจกรรม เพราะงั้นผมไปได้'
'ดีเลย'
'แต่ว่า...พี่ชายอยากไปด้วยอ่ะ จะได้ไหมครับ'
ผมกัดฟันกรอดเมื่อเห็นการปรากฏตัวของมารหัวใจ ก่อนรีบพิมพ์ตอบ
กลับไป
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'ไม่ได้นะติมิ บอกพี่เขาไปว่าไม่ได้'
น้องยังไม่ทนั ได้ตอบผมเลย แต่เจ้ามารหัวใจตัวทีว่ า่ ก็ทกั แชตผมมาเสียแล้ว
'ถ้าคุณจะพาน้องผมไป ยังไงคุณก็ต้องเจอผมด้วยแน่นอน'
โว้ย! ถ้าบ้านเมืองไม่มกี ฎหมายพ่อจะเอาเอ็งไปฆ่าแล้วเอาศพหมกป่าซะ
แต่เผอิญว่าบ้านเมืองมีขอื่ มีแป ผมเลยต้องสงบใจไม่ปาไอโฟนลงชามบะหมีแ่ ห้ง
(อีกเหตุผลเพราะมันแพง ผมเลยต้องถนอม)
เคีย้ วฟันตัวเองพลางรัวนิว้ พิมพ์ลงไปในช่องแชตของอีตาเจ้าชายหน้าขาว
'คุณเป็นอะไรมากมั้ยถึงต้องมายุ่งเรื่องชาวบ้าน'
'ไม่ใช่ชาวบ้านสักหน่อย น้องชายแท้ๆ ของผม ผมเลีย้ งมาตัง้ แต่เด็ก คุณ
ต่างหากที่เป็นคนนอกและก�ำลังมายุ่งกับพวกเรา'
อ่านแล้วสะอึก จริงด้วย อีตานี่เป็นพี่ชาย ส่วนผมเป็นคนนอก ไม่ได้เป็น
แม้แต่พี่คณะ
ผมนัง่ จ้องจอ ก�ำลังคิดว่าจะตอบอะไรไปดี กรวิกก็พมิ พ์กลับมาเสียก่อน
'จ�ำไว้นะ ผมจะไม่ยอมให้คณ
ุ มาวุน่ วายรังแกน้องผมแน่ๆ เพราะงัน้ ถอย
ไปตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า'
ผมค�ำรามใส่จอโทรศัพท์มือถือ พอดีกับที่ไอ้ฟิล์มโผล่เข้ามาในร้าน มัน
เลยเดินมานั่งตรงข้ามแล้วถามผมว่า
"ท�ำอะไรวะอลัน กูต่างหากที่ควรค�ำราม มึงรู้มั้ยพี่ส�ำนักทะเบียนบอก
กูว่าไง มันบอกว่าระบบไม่มีทางผิดพลาด กูกดลงทะเบียนผิดวิชาเอง เชี่ย กู
แคปสกรีนตอนกดลงทะเบียนไว้ เลยยืน่ ให้มนั ดูวา่ เห็นมัย้ กูกดถูก มันก็ถามว่า
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น้องเปลี่ยนทีหลังแล้วจ�ำไม่ได้รึเปล่า กูนี่แบบ...ไม่รู้จะสบถค�ำไหนดี"
"กูก็ไม่รู้จะสบถค�ำไหนดีเหมือนกัน" ผมฟาดไอโฟนลงข้างชามบะหมี่
ฟิล์มเลิกคิ้ว ถามกลับ
"มีไรวะ"
"มึงดู มึงดูพชี่ ายติม"ิ ไสไอโฟนให้สไลด์ขา้ มโต๊ะไปทางฟิลม์ มันคว้าหมับ
ก่อนที่โทรศัพท์ผมจะหล่น แล้วยกขึ้นอ่าน
"โห เจ้าทีแ่ รง งัน้ ท�ำไมไม่ถอยเสียล่ะ ไปจีบคนอืน่ ก็ได้นหี่ ว่า สเป็กของมึง
มีเยอะแยะเต็มท้องทุ่ง"
"ไม่เอาล่ะ กูจะเอาคนนี้"
"อะไรวะ" ฟิล์มเลิกคิ้ว "ปกติมึงไม่อะไรกับใครนี่นา คนไหนได้ก็คือได้
คนไหนไม่ได้ก็ไม่ไล่ตาม ท�ำไมมึงอยากได้คนนี้ขนาดนั้นวะ" จากนั้นเจ้าเพื่อน
ตัวแสบก็ยิ้มกริ่ม แล้วถามเสียงกะล่อน "หรือว่า...เสืออย่างมึงจะตกหลุมรัก"
"ตกหลุมเหี้ยอะไรล่ะ" ผมตอบ ขบปากอย่างไม่พอใจ "กูอยากให้ไอ้วิก
อะไรนี่มันเจ็บใจ กูต้องได้น้องชายมัน แค่นั้นแหละ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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