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กอกๆ สวัสดีคา่ เพือ่ นๆ นักอ่านทีน่ า่ รัก วันนีม้ ยองนังมาพร้อมกับผลงานคุณภาพ
คับแก้วของมึนสามนักเขียนหน้าใสป 7 เจ้าของผลงานเรือ่ ง 'Summer Volunteer ชุลมุนวุน่
ค่ายรักนักอาสา' ค่ะ
ในเล่มนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับความสดใสเฟรชชี่ปหนึ่งจากเรื่อง 'มิชชั่นวุ่นวาย
สายรหัสสุดปวน' เปนเรือ่ งราวเกีย่ วกับ 'จอมใจ' นักศึกษาเฟรชชีป่ ห นึง่ ทีเ่ พิง่ เข้ารัว้ มหา'ลัย
มาหมาดๆ กับกิจกรรมทีข่ าดไม่ได้เลย นัน่ ก็คอื กิจกรรมรับน้องนัน่ เอง ณ ทีแ่ ห่งนีส้ าวน้อย
ของเราจะต้องทํามิชชัน่ กับพีๆ่ รหัสเพือ่ จะได้เข้าสายรหัส แล้วไหนจะกิจกรรมรับน้องทีม่ ี
พี่ผู้คุมระเบียบสุดโหดหน้าโฉดที่คอยดุเธอให้นํ้าตาร่วงอยู่ตลอดเวลา หูย ไม่บอกกันล่ะ
มยองนังน่ะอยากเล่นบทเปนนางเอกจําเลยรักทีส่ ดุ เฮ้อ งานนีส้ าวน้อยผูม้ ปี มกับคนหน้าดุ
อย่างเธอจะรอดไปได้มยั้ มาเอาใจช่วยพร้อมกับมยองนังด้วยกันนะค้า
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีนักอานทุกคนคา~! มึนสามคนเดิมเพิ่มเติมคือไดออกนิยายเลมสอง (ฮา!)
หางหายกันไปนานหวังวาคงยังไมลมื กันนะฮะ สําหรับเรือ่ ง 'มิชชัน่ วุน วาย สายรหัสสุดปวน'
เปนเรือ่ งทีต่ งั้ ใจเขียนมากๆ แตถา อานแลวไมเจอลุงรหัส ปูร หัสอะไรก็ไมตอ งงงกันนา นีค่ อื
สายรหัสในรูปแบบของเราเองคะ #มีความอยากชิกไปอีก
สวนแรงบันดาลใจเรื่องนี้ตองขอบคุณยัยบิ๊วที่มาแบงปนเรื่องราววุนวายใหกันฟง
จนเราสามารถนํามาสรางโลกของพีเ่ กอรและจอมใจได (รัก ♥) ขอบคุณนุชชีผ่ อู า นเรือ่ งนี้
ในทุกเวอรชนั่ ฮาๆ ขอบคุณพิง้ คทมี่ ารวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ขอบคุณนุกทีช่ ว ย
แนะนํ า คํ า แนะนํ าดี ๆ ขอบคุ ณ พ อ กั บ แม ที่ค อยสนับสนุน คนไมไ ดความคนนี้เ สมอ
ขอบคุณกอง บ.ก. สุดนารักและบานสีสมแสนอบอุน ขอบคุณตัวโตๆ สําหรับนักอาน
ที่นารักทุกคน ปาใจ~ ♥ สุดทาย...ขอบคุณแบมแบมและ GOT7 ที่เปนแรงผลักดัน
กําลังใจ และแหลงพลังงานอันเหลือลนของเรา!
ยังไงก็ฝากติดตามผลงานดวยนะคะ แวะมาพูดคุยกันที่ Fanpage : มึนสาม
ไดนา เลิฟๆ
ป.ล. ไมใชอากาเซ รักเด็กเพื่อเปนอมตะ เพราะนี่คือสวรรค
ชั้นเจ็ด! ฮา~ :D
มึนสาม
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สวัสดีคะ มธุรินคะ
ยินดีที่ไดรูจักทุกคนทั้งที่เพิ่งเคยเห็นกันและคนที่คุนเคยคะ
ถึงจะวาดกับแจมใสมานานแลวแตก็อยากวาดใหดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
ขอฝากหนาปกและภาพขางในดวยนะคะ หวังวาจะวาดไดถูกใจกัน
จะพยายามคะ ^_^
มธุริน จุฬพุฒิพงษ
https://www.facebook.com/MathurinGallery
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มิชชั่นวุ่นวาย สายรหัสสุดป่วน

7

บทน�ำ
มิชชั่น

สี่วันผ่านไปหลังจบกิจกรรมชิงรุ่น
16.00 น.
คุณเชื่อมั้ย?
บางที...เวรกรรมก็มาในรูปแบบของพี่รหัสและสายรหัส!
"นี่มันมิชชั่นอะไรอี๊ก~!"
เสียงแหลมปีด๊ ทีก่ รีดร้องเมือ่ ครูม่ นั คือเสียงของฉันเองแหละ ไม่รชู้ าติทแี่ ล้ว
ฉันไปท�ำบาปอะไรเอาไว้ ชาตินพี้ อเข้ามหา'ลัยมา ชีวติ ถึงได้มวี บิ ากกรรมหนักหนา
สาหัสเหลือเกิน
"เป็นอะไรจอมใจ แกร้องซะฉันตกใจไปด้วยเลย -_-"
"มัดหมี่ ฮื้อออ T__T"
มัดหมี่หันมาขมวดคิ้วพร้อมกับท�ำหน้าสงสัย
"ฉันได้มิชชั่นอีกแล้ว"
แล้วฉันก็ได้ยินเสียงถอนหายใจพร้อมกับการส่ายหน้าหน่ายๆ เป็น
ปฏิกริ ยิ าตอบรับ ใช่ส!ิ สายรหัสแกมีแต่พใี่ จดีๆ มิชชัน่ ทีไ่ ด้ไม่ตอ้ งบุกน�ำ้ ลุยไฟ
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มึนสาม
แหวกว่ายในมหาสมุทรแบบฉันนี่ (อันนีก้ เ็ ว่อร์ไป)
"มิชชั่นอะไร"
"ตามหาพี่ ปีส าม ปีสี่ แล้ วก็ พี่บั ณ ฑิต จากนั้น ให้ร ายงานตัวกับพี่ๆ
ที่ส�ำคัญกว่านั้น...ต้องท�ำแผนผังข้อมูลของรุ่นพี่ตั้งแต่ปสี องถึงปีส่ีส่งให้พี่ฟิวส์
ด้วย!"
"แล้ว?" ยัยรูมเมตยังคงท�ำหน้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรกับเรื่องที่ฉันเล่า
แถมยังถามกลับพร้อมยักไหล่
"พี่ฟิวส์ให้เวลาสองอาทิตย์"
พูดแล้วอยากลงไปนอนดิน้ กรีด๊ ดังๆ ให้หอพักพัง คือคณะทีฉ่ นั เรียนอยู่
มันมีธรรมเนียม อืม จะเรียกธรรมเนียมได้มยั้ นะ เอาเป็นว่ามันคือสิง่ ทีพ่ วกเรา
ท�ำกันมารุน่ ต่อรุน่ อ่ะแหละ โดยให้นกั ศึกษาปีหนึง่ ตามหาพีร่ หัสของตัวเองให้เจอ
และพี่รหัสก็จะให้มิชชั่นมาเพื่อให้พวกเราท�ำให้ส�ำเร็จ ถ้าท�ำส�ำเร็จพี่ๆ ก็จะ
ยอมรับเราเป็นน้องในสายรหัส แต่ยงั ไม่รบั เข้าสายแบบจริงจังหรอกนะ ต้องรอ
วันเปิดสายถึงจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ เพราะบางคนก็ได้มิชชั่น
จากปีอนื่ ๆ ผ่านทางพีป่ สี อง ถึงท�ำมิชชัน่ ผ่านด่าน แต่วนั เปิดสายก็ตอ้ งตามหา
ตัวจริงของพีป่ สี ามปีสใี่ ห้เจองี้
แล้วเรื่องมิชชั่นเนี่ย จริงๆ แล้วแต่พี่บางคนเหมือนกันนะ ปีสามปีสี่
บางคนก็มาบอกมิชชั่นเองเลย บางคนก็บอกผ่านทางปีสอง เพื่อนในสาขา
ทีฉ่ นั พอรูจ้ กั ก็เจอแบบนัน้ แต่เพือ่ นบางคนอ่ะ (อย่างเช่นยัยมัดหมี)่ ไม่ตอ้ งท�ำ
มิชชั่นอะไรเลย แนะน�ำตัวกับพี่ๆ ผ่านเฟซบุ๊กก็จบ ชีวิตดีไปอีก -_แต่ข้อเสียก็คงเป็น...มัดหมี่ยังไม่เคยเจอตัวจริงของพี่ในสายตัวเอง
นั่นแหละ
ส่วนสายรหัสฉันไม่ต้องพูดถึงเลย มิชชั่นที่สองจากพี่ปสี องมาแล้วเนี่ย!
แล้ ว จริ ง ๆ ตอนแรกก็ ไ ม่ มี ใ ครรู ้ ห รอกนะว่ า ต้ อ งตามหาพี่ ร หั ส แต่
หลังจากเปิดเทอมมาได้อาทิตย์นึงก็มีพ่ีๆ ปีสองห้าหกคนมาชี้แจงว่าพวกเรา
ต้องตามหาพี่รหัสปีสองของตัวเองให้เจอภายในสองอาทิตย์ และฉันคงจะ
ไม่รีบร้อนอะไรเลยถ้าไม่มีพี่คนหนึ่งเดินมาบอกฉันเป็นการส่วนตัวว่าพี่รหัส
ของฉันบอกให้ตามหาเขาให้เจอภายในสิบวัน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ลย! และถ้า
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มิชชั่นวุ่นวาย สายรหัสสุดป่วน
ฉันไม่ตามจะถูกตัดสาย ปล่อยให้อยูเ่ ดียวดาย ไร้ญาติขาดพีร่ หัส!
กรีด๊ ดดด แล้วจะไม่ทำ� ตามก็ไม่ได้ เพราะฉันกลัวว่าอาจถูกเกลียดจากพีๆ่
ในสาขา ต้องถูกตราหน้าจากสายอืน่ ว่าเป็นน้องรหัสทีโ่ คตรแย่ ซึง่ คนอย่างฉัน
ใจไม่แกร่งพอจะให้เกิดดราม่ากับชีวิตในรั้วมหา'ลัยแห่งนี้ ฉันต้องเรียนอีกสี่ปี
เชียวนะ สีป่ กี บั การถูกเกลียด แค่คดิ ก็รสู้ กึ แย่กบั ใจแล้วอ่ะ ม่ายยย ทนไม่ดา้ ยยยย
T^T
และด้วยความใจดี พี่ปีสองผู้ส่งข่าวเลยบอกค�ำใบ้ให้นิดหน่อย (จริงๆ
ก็บอกปีหนึ่งทุกคนอ่ะแหละ) โดยให้ฉันเอารหัสนักศึกษาสามตัวหลังไปค้นหา
ในระบบทะเบียน (เว็บไซต์ของมหา'ลัยนัน่ เอง) แต่ถงึ จะค้นแล้วเจอชือ่ พวกพีๆ่
ในสายเดียวกันเด้งขึ้นมาให้ละลานตาก็เถอะ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะ! เรารู้
แค่ชอื่ ของเขาไง พอเอาไปถามพีๆ่ ในสาขาก็ไม่มใี ครยอมบอก ค้นชือ่ ในเฟซบุก๊
ก็ไม่เจอ (ฉันมารูท้ หี ลังว่าพีเ่ ขาเอาชือ่ ฉันมาค้นหาในเฟซบุก๊ และแอดฉันมาตัง้ แต่
เปิดเทอม แล้วฉันก็ตอบรับค�ำขอแล้ว แต่พี่เขาดันเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กหนีฉันไง
-_-;)
ฉันตามหาพี่ปีสองจนเกือบจะครบก�ำหนดแต่ก็ยังไม่เจอ กระทั่งเริ่ม
เข้าสู่กิจกรรมชิงรุ่นของคณะ
ในวันแรกของกิจกรรม...ฉันก็ได้เจอกับพี่ฟิวส์! และเขานี่แหละที่เป็น
พี่รหัสปีสองของฉัน (แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่รหัสนะ!)
พี่ฟิวส์เป็นพี่พยาบาลที่มีรอยยิ้มซุกซนแบบฉบับตัวป่วนและดวงตา
เป็นประกายเหมือนมีดอกไม้บานอยู่ในนั้น เขาน่ารักมาก มองแล้วฉันใจเต้น
ตึกตักเลยล่ะ! >///< แล้วเขาก็เป็นคนช่วยพยุงฉันไปห้องพยาบาล ฉันเลย
ประทับใจและแอบปลืม้ เขาตัง้ แต่วนั นัน้ เป็นต้นมา (แน่นอนว่าตอนนีฉ้ นั ลงหลัก
ปักป้ายเป็นแฟนคลับเขาไปแล้วจ้า)
แต่ไม่อยากจะบอกว่าพี่ฟิวส์ท�ำตัวโคตรแนบเนียน เวลาที่เราเจอกัน
ทั้งในช่วงเวลากิจกรรมชิงรุ่นหรือช่วงเวลานอกกิจกรรม เขามักจะยิ้มทักทาย
และพูดแกล้งฉันเสมอ แต่ก็ไม่เคยพูดหรือบอกสักค�ำว่าเขาคือพี่รหัสของฉัน
จนเข้าสู่วันที่ห้าของกิจกรรมชิงรุ่น ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมพอดิบพอดี
เป๊ะๆ (และฉันเหลือเวลาแค่สองวันในการตามหาเขา!)
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มึนสาม
ดึกวันนั้นหลังจากเลิกกิจกรรม ฉันก็ท่องเฟซบุ๊กเช็กข่าวเรื่อยเปื่อย
ตามปกติ แต่เพราะไปกดติดตามเพจหนุ่มหล่อของมหา'ลัยเอาไว้ และก็
บังเอิ๊ญบังเอิญวันนั้นก็ดันมีรูปพี่ฟิวส์อัพในเพจ แล้วแอดมินก็ให้เครดิตว่า
มาจากอินสตาแกรมของเขา
จ้า~! ด้วยความแฟนคลับไง ฉันเลย...เข้าไปส่องดูนิดหน่อย ( ' ')~
แล้วยังไงน่ะเหรอ ก็โดนความน่ารักของพี่ฟิวส์พุ่งเข้าใส่เต็มๆ ตา เอ๊ย!
โดนรหัสเลขสามตัวบนไบโอของพี่เขาพุ่งเข้าใส่เต็มๆ ตาเลยน่ะสิ รหัสนั่นอ่ะ
รหัสนั่นนน! มันเป็นรหัสเดียวกันกับฉัน!! และตอนนั้นเองแหละที่ฉันรู้ว่า
เขาคือพี่รหัสปีสองผู้มอบมิชชั่นให้ฉัน
แต่! แต่!! แต่อย่าคิดว่าเจอเขาแล้วเรื่องมันจะง่ายนะคะ!! หลังจากที่
ฉันกดติดตามและอัพรูปรายงานตัวกับเขาในอินสตาแกรมไปแล้ว พี่ฟิวส์ก็ยัง
ไม่ยอมรับเข้าสายรหัสง่ายๆ แถมยังมอบมิชชั่นอันโหดร้ายมาให้เป็นของแถม
นัน่ คือให้เขียนประวัตสิ ว่ นตัวมาให้ครบทุกอย่างและส่งให้เขาในเวลาทีก่ ำ� หนด
ถ้าไม่สวยท�ำใหม่ดว้ ยนะเออ! ฉันท�ำไปสิบกว่ารอบแน่ะ (คนน่ารักมักใจร้ายยย
ฮึก)
แต่มันก็ไม่จบแค่นั้นค่า~!
ฉันโดนสั่งให้อัดคลิปแนะน�ำตัวโดยต้องแต่งหน้าแต่งตัวตลกๆ และ
เต้นเพลงอะไรก็ได้ แต่คลิปต้องยาวไม่ต�่ำกว่าสองนาที (ซึ่งฉันเต้นเพลงของ
GOT7 สามีทงั้ เจ็ดของฉันเอง โฮะๆ #โดนตบ) จากนัน้ ก็อพั ลงเฟซบุก๊ กลุม่ ของ...
คณะ
และถ้ า ไม่ ท� ำ ก็ จ ะโดนตั ด สาย ซึ่ ง ฉั น ยอมให้ เ กิ ด เรื่ อ งแบบนี้ ไ ม่ ไ ด้
พรหมลิขิตอุตส่าห์ดลบันดาลให้ฉันอยู่สายรหัสเดียวกับคนที่ชอบแล้ว ฉันจะ
ไม่ยอมให้อะไรมาพรากเราเด็ดขาด! #เพ้อเจ้อแบบกู่ไม่กลับ
แล้วตอนนัน้ ก็ไม่ได้คดิ อะไรมาก คิดว่ารีบๆ ท�ำมิชชัน่ ให้เสร็จๆ ไปเท่านัน้
แต่เมือ่ วานพอแชร์คลิปลงกลุม่ ไปเท่านัน้ แหละ...ฉันก็รสู้ กึ ว่าตัวเองคิดผิดสุดๆ
เพราะคลิปฉันดังกระฉ่อนไปทัว่ ทัง้ คณะ เดินไปไหนไม่มใี ครไม่รจู้ กั ขนาดวันนี้
อาจารย์ในคลาสยังทักฉันหลายคน ป้าแม่บา้ นกับยามทีค่ ณะยังทักอ่ะคิดดู~๊ !
ตัง้ แต่เกิดมาก็เพิง่ เคยรูส้ กึ โคตรอายมากๆ ก็วนั นัน้ นัน่ แหละ U_U

10

Page �������������� ��������������.indd 10

13/2/2561 BE 15:04

มิชชั่นวุ่นวาย สายรหัสสุดป่วน
"ฉันต้องท�ำยังไงทีน้ี~!"
"ก็ตามหาจากชื่อในระบบทะเบียนแล้วเอาไปค้นในเฟซบุ๊กไง พี่สายแก
คงไม่เปลีย่ นชือ่ หนีทกุ คนหรอกน่า"
ใครจะไปรู้ล่ะ พี่รหัสสายฉันอาจจะเป็นพวกขี้แกล้งเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊ก
หนีกันทั้งสายก็ได้...
"แกลองค้นดูดิ เผื่อเจอชื่อ...พี่ปีสามของแก"
และเพราะไม่มที างเลือกอืน่ ฉันเลยลองท�ำตามทีม่ ดั หมีบ่ อก กรอกรหัส
สามตัวสุดท้ายและค้นชื่อพวกพี่ๆ ในระบบทะเบียนอีกรอบ เออ เพิ่งสังเกต
แฮะว่าตั้งแต่ชื่อพี่ฟิวส์ขึ้นไปจนถึงพี่บัณฑิตที่เพิ่งจบ พี่รหัสสายฉันเป็นผู้ชาย
หมดเลย -_-; ถ้าหน้าตาดีทกุ คนฉันคงกลายเป็นสาวใช้ในสายแน่ๆ
อ้อ ลืมบอกไปว่าพี่รหัสของแต่ละคนใช่ว่าจะอยู่สาขาเดียวกันหมด
หรอกนะ (พี่ฟิวส์กับฉันอยู่สาขาเดียวกันเพราะพรหมลิขิตไง คึๆ) เพราะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ทฉี่ นั เรียนอยูม่ สี าขาแยกออกไปสองสาขาวิชาด้วยกัน
คือ 'สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย' กับ 'สาขาสาธารณสุขศาสตร์'
(ซึง่ ฉันเรียนสาขานี)้ แต่เท่าทีด่ .ู ..เหมือนว่าพีร่ หัสสายฉัน ทัง้ ปีสอง ปีสาม แล้วก็
พีบ่ ณ
ั ฑิตทีเ่ พิง่ จบจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์เหมือนกันกับฉัน ส่วนพีป่ สี ี่
เหมือนจะเรียนอยูส่ าขาอาชีวอนามัย แต่วา่ ข้ามเรือ่ งนีไ้ ปก่อนเหอะ เพราะฉัน
ต้องเอาชื่อพี่ปีสามไปลองค้นหาในเฟซบุ๊กก่อน อ้อ ถ้าสงสัยว่าท�ำไมรู้ว่าคนนี้
คือปีสาม ก็ดจู ากรหัสทีข่ นึ้ ต้นอ่ะ มันจะบอกว่าเราเข้าเรียนปีไหน
ฉันกรอกชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษลงไปในช่องค้นหาของเฟซบุ๊ก

11

'เราไม่พบสิ่งใดเลยส�ำหรับ...'
พอไม่พบผลการค้นหาฉันก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อภาษาไทยแทน
ผลการค้นหาปรากฏชือ่ ใครบางคนขึน้ เพียงหนึง่ เดียว ตอนนัน้ บอกได้เลย
ว่าฉันโคตรดีใจเหมือนจะลอยซะให้ได้ เรือ่ งมันดูงา่ ยกว่าทีค่ ดิ มาก!
แต่ว่า...พอคลิกเข้าไปดูรูปโพรไฟล์ที่ขยายขนาดใหญ่เท่านั้นแหละ...
ช็อก!
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คงเป็นค�ำพูดที่อธิบายความรู้สึกในตอนนี้ได้
"เจอมั้ย"
"ฮือออ มัดหมี่ T_T" ฉันหันมาท�ำหน้าคร�ำ่ ครวญใส่ยยั รูมเมตอีกครัง้ ก่อน
ยืน่ โทรศัพท์ไปให้มนั ดู
"เชี่...! OxO"
ยัยมัดหมี่มองหน้าจอตาถลน มือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดปากที่เกือบหลุด
ค�ำหยาบคายออกมา แล้วหันมามองหน้าฉันพร้อมกับพูดประโยคที่ชวนให้
อยากจะร้องไห้
"นี่มันพี่ผู้คุมระเบียบเชียร์หน้านิ่งตาโคตรดุคนนั้นนี่!!"
แงงง ท�ำไมฉันโคตรซวยอะไรแบบนี้ TOT

1
อมยิ้มของคุณทิกเกอร์
วันแรกของการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรุ่นของคณะ
19.05 น.
"พวกคุณอยู่คณะนี้กันใช่มั้ย! ท�ำไมไม่ร้องเพลงคณะนี้ออกมาจากใจ!!"
เสียงเข้มๆ ตะโกน ไม่สิ! ต้องเรียกว่าตะคอกมากกว่า และถึงแม้จะใช้
ค�ำพูดสุภาพแต่มนั กลับฟังดูทมิ่ แทงในความรูส้ กึ ใบหน้าเรียบนิง่ กวาดสายตาดุๆ
มองไปรอบๆ สร้างความกดดันให้หลายคนที่อยู่ตรงหน้า สิบกว่านาทีแล้วที่
พวกเราโดนตะคอกใส่อยูแ่ บบนี้ ผูห้ ญิงบางคนกลัน้ น�ำ้ ตาไว้ไม่ไหวถึงกับร้องไห้
ออกมา และตอนนี้ฉันเองก็อาการแย่ไม่ต่างกัน เพราะรู้สึกเครียดจนเผลอ
นั่งเกร็งตัวมากไป ขาที่นั่งทับกันอยู่เริ่มจะเกิดอาการเหน็บกิน มันชาเอามากๆ
เลย
ให้ตายเถอะ! ท�ำไมต้องมาเป็นตอนที่พี่ผู้คุมระเบียบเชียร์ก�ำลังพูด
อยู่ด้วย ฉันไม่กล้ายกมือขออนุญาตอ่ะ TOT
"บูมก็ไม่พร้อมกัน ร้องเพลงก็ไม่พร้อมกัน พี่พวกคุณไม่ได้สอนมา
หรือไง!!"
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โถ่~!

ก็มนั เพิง่ วันแรกมัย้ ใครจะไปร้องพร้อมกันในเวลาไม่กชี่ วั่ โมงได้ขนาดนัน้

ถ้าถามว่าฉันอยู่ที่ไหนและก�ำลังท�ำอะไรอยู่ คิดว่าคงพอเดากันออก
กิจกรรมของคณะที่เด็กปีหนึ่งทุกคนต้องเข้าร่วม 'กิจกรรมชิงรุ่นของคณะ'
หรือเรียกง่ายๆ ก็ 'การเข้าเชียร์คณะ' หลายคนคงสงสัยว่าการชิงรุ่นคืออะไร
เอาจริงๆ ฉันก็ไม่แน่ใจหรอก แต่คงคล้ายกับการท�ำให้รุ่นพี่ยอมรับในตัวเรา
และยอมรับเราเป็นรุ่นน้องร่วมคณะนั่นแหละ และสิ่งที่พวกเราต้องท�ำก็คือ
การร้องเพลงประจ�ำคณะและก็บูมของคณะ ส่วนมนุษย์ที่ยืนหน้านิ่งตาดุ
รอบๆ และก�ำลังพูดจากดดันพวกเราอยู่ก็คือ 'ผู้คุมระเบียบเชียร์' เรียกสั้นๆ ว่า
'ผูค้ มุ ระเบียบ' (นีค่ อื สัน้ แล้ว?) ถ้าพูดให้ฟงั เข้าใจง่ายก็คงประมาณพีว่ า้ กล่ะมัง้
จริงๆ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาว้ากใส่หรือพูดกดดันอะไรแบบนี้
หรอก แต่หลังจากที่แยกกลุ่มไปฝึกซ้อมร้องเพลงและกลับมารวมตัวกัน พี่ๆ
ทีฝ่ กึ ร้องเพลงก็บอกว่าจะมีพๆี่ มาตรวจดูการร้องเพลงของพวกเรา และไม่นาน
เหล่าบรรดาพี่ๆ หน้าดุก็เดินเรียงรายกันเข้ามา สั่งให้จัดแถวใหม่ (วิ่งกัน
อลหม่านมากตอนนั้น) แล้วก็บอกให้พวกเราร้องเพลงให้ฟัง แต่ร้องไปได้
ครึ่งเพลงก็บอกให้หยุดและเปลี่ยนเพลง เป็นแบบนี้ซ�้ำๆ อยู่หลายรอบ แต่
พวกเราก็รอ้ งได้ไม่ดสี กั รอบ พวกพีผ่ คู้ มุ ระเบียบเชียร์เขาก็เริม่ ไม่พอใจและก็...
อย่างที่เห็นในตอนนี้แหละ
"ร้องไห้ท�ำไม! น�้ำตามันไม่ช่วยให้คุณได้รุ่นหรอกนะ!!"
เปล่า...ไม่ใช่ฉันหรอก แต่เป็นเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าสุดน่ะ แน่ล่ะ
ถ้าฉันอยู่ตรงนั้นฉันก็ร้องอ่ะ ก็ฉันเป็นพวกไม่ชอบถูกตะคอกใส่ แล้วก็กลัว
คนที่ท�ำหน้านิ่ง ตาดุ เสียง (ขู่) โหดๆ นี่นา เพราะมันเหมือนคุณพ่อเวลาโกรธ
มากกก คือฉันกลัวคุณพ่อน่ะ แล้วมันฝังใจไง เลยรู้สึกแย่จนอยากจะร้องไห้
ออกมาทุกครั้งเวลาเจอคนประเภทนี้
แล้วคิดดูส!ิ แค่คณ
ุ พ่อคนเดียวยังน่ากลัว นีม่ คี นแบบคุณพ่อโหมดโกรธ
เป็นสิบกว่าคน ฉันต้องท�ำใจสู้ขนาดไหนเพื่อให้นั่งอยู่ในสนามนี้ได้ และ
ตอนนี้...ฉันคิดว่าฉันต้องสู้มากกว่าเดิมแล้วล่ะ ไม่ไหว ฉันจะไม่ทน ขาชา
จนขยับไม่ได้แล้ววว T_T
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ฉันเหลือบมองร่างสูงโปร่งทีย่ นื อยูไ่ ม่ไกลนัก สูดหายใจเข้าเต็มปอดเพือ่
ปลุกความกล้าหาญในตัวเอง นับหนึ่งถึงสามแล้วยกมือขออนุญาตซะจอมใจ
แกท�ำได้อยูแ่ ล้ว!
หนึ่ง สอง สาม! ยก!!
"ขะ...ขออนุญาตค่ะ!"
ชิ้ง! -_-++
ฮือออ ถึงพี่จะหล่อมากก็เถอะ แต่สายตาโคตรดุแบบนั้น...น่ากลัวอ่ะ
ฉะ...ฉันพูดไม่ออกแล้ว~!
"คุณมีอะไร!"
เขาเดินมาหยุดอยูต่ รงหน้าฉันพร้อมกับจ้องเขม็ง สายตาดุดนั กับเสียงเข้มๆ
ท�ำเอาฉันตัวสัน่ เกร็ง ลมหายใจติดๆ ขัดๆ มือเท้าก็เริม่ เย็นไปหมด ค�ำพูดทีค่ ดิ ไว้
ในใจหล่นหายไปตอนไหนไม่รู้ ความกลัวท�ำให้ฉนั ก้มหน้าหลบสายตาเขา และ
รูส้ กึ ว่าปลายเท้าตัวเองมันเริม่ พร่ามัวแปลกๆ
"ผมถามว่ามีอะไร!"
"..."
"ท�ำไมไม่พูด คุณยกมือขออนุญาตท�ำไม!!"
"ฮึก"
และสุดท้ายฉันก็กลั้นไม่ไหว...
ทัง้ ความกลัวและความชาจากขาท�ำเอาน�ำ้ ตาไหลพรากยิง่ กว่าท่อประปา
แตก ฉันพยายามนึกสูใ้ หม่ ลองรวบรวมค�ำพูดในใจอีกครัง้ เพือ่ บอกเหตุผลและ
ขออนุญาตออกจากสนาม แต่พอเงยหน้าขึน้ มองอีกฝ่าย...ความพยายามทัง้ หมด
กลับพังลงไม่เป็นท่า
ฉันสู้เขาไม่ไหวจริงๆ ตะ...ตาเขาดุมากเลยอ่ะ กลัววว~!
"..."
"ฮือออ TOT"
"..."
"ฮึก ฮือออ ฮือๆๆ" เพราะความกลัวทีเ่ ห็นเขายืนจ้องกันอยูน่ งิ่ ๆ ยิง่ ท�ำให้
ฉันคุมสติตวั เองไม่อยู่ ร้องไห้สะอึกสะอืน้ เป็นเด็กๆ อย่างไม่อายสายตาใคร
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มิชชั่นวุ่นวาย สายรหัสสุดป่วน
"..."
ฉันแอบได้ยินอีกฝ่ายพรูลมหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะตะโกนออกไป
ข้างสนาม
"พยาบาล มาดูแลน้องคุณด้วย!!"
ไม่รู้ว่าเพราะความสงสารหรืออะไร เขาถึงยอมตะโกนเรียกพี่พยาบาล
ให้มาพาฉันออกไปจากแถว แต่ในความรูส้ กึ ฉัน ตอนนัน้ ไม่ได้รสู้ กึ ขอบคุณเขา
เลยสักนิด เพราะไอ้หน้านิ่งๆ ตาโคตรดุ และเสียงตะคอกโหดๆ นั่นถูกบันทึก
เอาไว้ในความทรงจ�ำอันเลวร้าย (รองจากของคุณพ่อ) ไปเรียบร้อยแล้ว
และแน่นอนว่า...
ฉันกลัวเขาขึ้นสมองไปแล้วค่ะ! แงงง TOT
"น้องเป็นไรอ่ะแก้ม!"
พี่ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพยุงตัวฉันแทนพี่ผู้หญิงที่ชื่อแก้ม และเพราะ
มัวแต่ก้มหน้าก้มตาร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นผีบ้าอยู่เลยไม่ทันได้เงยหน้ามอง
อีกฝ่าย
"สงสัยขาจะชาน่ะฟิวส์ พาน้องไปห้องพยาบาลหน่อยนะ เดี๋ยวแก้ม
ไปประจ�ำที่ก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอีก"
"ได้ๆ เดี๋ยวเราพาไปเอง"
"ขอบใจจ้ะ"
พอพีแ่ ก้มวิง่ ผละออกไป พีฟ่ วิ ส์กห็ นั มาก้มหน้าถามฉันเสียงนุม่ "เดินไหว
มัย้ "
ฉันพยักหน้าโดยทีย่ งั ไม่มองหน้าเขาเหมือนเดิม มือก็พยายามเช็ดน�ำ้ ตา
ตัวเองป้อยๆ พร้อมกับเดินขากะเผลกไปยังอาคารใกล้ๆ ที่อยู่ข้างสนาม แต่
ท่าทางแบบนั้นมันคงดูตลกมาก คนพยุงถึงได้ถามขึ้นอีกครั้งด้วยน�้ำเสียง
ติดจะข�ำ
"นี่ร้องไห้เพราะขาชาหรือว่าเพราะพี่เค้าดุครับ"
เพราะประโยคนั้นท�ำให้ฉันเงยหน้ามองคนข้างๆ คิดว่าจะท�ำหน้าบึ้ง
งอแงใส่ที่มาล้อกันแบบนี้ แต่พอเจอใบหน้าน่ารักอมยิ้มซุกซนฉบับตัวป่วน
หัวใจก็เต้นตึกตักเหมือนโดนความน่ารักพุ่งชน เอื้อออ~
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มึนสาม
เคยรู้สึกเหมือนถูกแสงเจิดจ้าแยงตาบ้างมั้ยคะ นั่นแหละ พี่ฟิวส์ท�ำให้
ฉันรู้สึกแบบนั้นเลย ความกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หายวับไปกับตา ความน่ารัก
ของเขามันละลายความรู้สึกพวกนั้นให้หายไปจนหมด โอยยย รอยยิ้มสว่าง
เกินไปแล้ว แสบตาจังเลยค่ะ U///U
"หือ? หน้าพี่มีอะไรติดหรือเปล่าครับ"
"ปะ...เปล่าค่ะ" ใจจริงก็อยากบอกว่าความน่ารักติดเต็มไปหมดเลยค่ะ
แต่ดจู ะออกตัวแรงไป เก็บไว้พดู เองคนเดียวในใจแล้วกัน งือ้ ออ
"งั้นไปห้องพยาบาลดีกว่าเนอะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็เลิกแล้ว"
ฉั น หลั บ หู ห ลั บ ตาพยั ก หน้ า รั ว เพราะความอาย ให้ ต ายเถอะ! ถ้ า
พี่พยาบาลจะน่ารักขนาดนี้นะ ต่อให้ต้องขาชาทุกวันก็ยอมอ่ะ! >_<♥
(ติดตามอ่นาเย็
นต่นอสบายขนาดนี
ได้ในฉบับเต็ม้ )แอร์ ยี่ สิ บ ห้ า องศากั บ
เพิ่ ง รู ้ ว ่ า ห้ อ งพยาบาลมั
เหล่าพีๆ่ พยาบาลใจดีและน่ารัก บรรยากาศในนีด้ ผู อ่ นคลายกว่าข้างนอกมาก
ฉันนี่นั่งจิบน�้ำแดงอร่อยๆ ไปหลายแก้วแล้วด้วย อ้อ ส่วนพี่ฟิวส์ไม่ได้อยู่ที่นี่
หรอกนะ หลังจากพาฉันมาส่ง เขาก็ออกไปประจ�ำที่อยู่ด้านนอกเหมือนเดิม
เผือ่ ว่าจะมีใครเป็นอะไรอีก
จริงๆ ก็แอบกังวลและเป็นห่วงเพื่อนๆ ด้านนอกเหมือนกัน ถึงในนี้จะ
สบายแต่มันก็ส�ำหรับคนที่ปว่ ย คนที่เป็นหอบหืด พวกไฮเปอร์* หรือเป็นลม
อะไรแบบนั้น ฉันที่แค่ขาชาตอนนี้ก็หายดีแล้วเลยรู้สึกผิดนิดๆ เพราะมัน
เหมือนกับก�ำลังเอาเปรียบคนอื่นที่ก�ำลังเหนื่อยอยู่ด้านนอกยังไงไม่รู้
สะกิดๆ
ระหว่างที่ฉันก�ำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็มีใครบางคนมาสะกิดไหล่เบาๆ
จากด้านหลัง
"J"
รอยยิม้ น่ารักดูเป็นมิตรถูกส่งมาให้จากอีกฝ่าย ฉันเผลอกะพริบตาปริบๆ
ไปหลายที รู้สึกเหมือนโดนจู่โจมแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอีกรอบ เพิ่งรู้ว่านอกจาก
* โรคซนสมาธิสั้น ภาษาทางการแพทย์เรียก Attention Deficit Hyperactive Disorders (ADHD)
คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าโรคเด็กไฮเปอร์
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160621569.html

