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กอกๆ สวัสดค่ีาเพ่ือนๆ นักอ่านทีน่่ารกั วันนีม้ยองนังมาพร้อมกับผลงานคณุภาพ

คบัแก้วของมนึสามนักเขียนหน้าใสป 7 เจ้าของผลงานเรือ่ง 'Summer Volunteer ชลุมนุวุ่น

ค่ายรกันกัอาสา' ค่ะ 

ในเล่มน้ีเพ่ือนๆ จะได้พบกับความสดใสเฟรชชี่ปหนึ่งจากเรื่อง 'มิชชั่นวุ่นวาย 

สายรหัสสดุปวน' เปนเร่ืองราวเก่ียวกับ 'จอมใจ' นักศกึษาเฟรชชีป่หนึง่ท่ีเพ่ิงเข้ารัว้มหา'ลยั

มาหมาดๆ กับกิจกรรมท่ีขาดไม่ได้เลย น่ันก็คอืกิจกรรมรบัน้องน่ันเอง ณ ท่ีแห่งน้ีสาวน้อย

ของเราจะต้องทาํมชิชัน่กับพ่ีๆ รหสัเพ่ือจะได้เข้าสายรหัส แล้วไหนจะกิจกรรมรบัน้องทีม่ี

พ่ีผู้คุมระเบียบสุดโหดหน้าโฉดท่ีคอยดุเธอให้นํ้าตาร่วงอยู่ตลอดเวลา หูย ไม่บอกกันล่ะ 

มยองนังน่ะอยากเล่นบทเปนนางเอกจาํเลยรักท่ีสดุ เฮ้อ งานนีส้าวน้อยผูม้ปีมกับคนหน้าดุ

อย่างเธอจะรอดไปได้มัย้ มาเอาใจช่วยพร้อมกับมยองนงัด้วยกันนะค้า

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีนักอานทุกคนคา~! มึนสามคนเดิมเพ่ิมเติมคือไดออกนิยายเลมสอง (ฮา!) 

หางหายกนัไปนานหวังวาคงยังไมลมืกันนะฮะ สาํหรบัเรือ่ง 'มชิชัน่วุนวาย สายรหัสสดุปวน' 

เปนเรือ่งทีต่ัง้ใจเขียนมากๆ แตถาอานแลวไมเจอลงุรหสั ปูรหสัอะไรก็ไมตองงงกันนา น่ีคอื

สายรหัสในรปูแบบของเราเองคะ #มคีวามอยากชกิไปอกี

สวนแรงบันดาลใจเรื่องนี้ตองขอบคุณยัยบิ๊วที่มาแบงปนเรื่องราววุนวายใหกันฟง

จนเราสามารถนํามาสรางโลกของพ่ีเกอรและจอมใจได (รกั ♥) ขอบคณุนุชชีผู่อานเรือ่งน้ี

ในทกุเวอรชัน่ ฮาๆ ขอบคณุพ้ิงคทีม่ารวมแลกเปลีย่นความคดิเห็นกัน ขอบคณุนุกท่ีชวย

แนะนําคําแนะนําดีๆ ขอบคุณพอกับแมท่ีคอยสนับสนุนคนไมไดความคนน้ีเสมอ 

ขอบคุณกอง บ.ก. สุดนารักและบานสีสมแสนอบอุน ขอบคุณตัวโตๆ สําหรับนักอาน

ที่นารักทุกคน ปาใจ~ ♥ สุดทาย...ขอบคุณแบมแบมและ GOT7 ที่เปนแรงผลักดัน 

กําลงัใจ และแหลงพลงังานอนัเหลอืลนของเรา!

ยังไงก็ฝากติดตามผลงานดวยนะคะ แวะมาพูดคุยกันท่ี Fanpage : มึนสาม 

ไดนา เลิฟๆ

ป.ล. ไมใชอากาเซ รักเด็กเพ่ือเปนอมตะ เพราะน่ีคือสวรรค

ชั้นเจ็ด! ฮา~ :D

มึนสาม
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สวัสดีคะ มธุรินคะ

ยินดีที่ไดรูจักทุกคนท้ังท่ีเพ่ิงเคยเห็นกันและคนที่คุนเคยคะ

ถึงจะวาดกับแจมใสมานานแลวแตก็อยากวาดใหดีย่ิงขึ้นไปเรื่อยๆ

ขอฝากหนาปกและภาพขางในดวยนะคะ หวังวาจะวาดไดถูกใจกัน

จะพยายามคะ ^_^

มธุริน จุฬพุฒิพงษ

https://www.facebook.com/MathurinGallery
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บทน�ำ
มิชชั่น

สี่วันผ่ำนไปหลังจบกิจกรรมชิงรุ่น

16.00 น.

คุณเชื่อมั้ย?

บางที...เวรกรรมก็มาในรูปแบบของพ่ีรหัสและสายรหัส!

"น่ีมันมิชชั่นอะไรอี๊ก~!"

เสยีงแหลมป๊ีดท่ีกรีดร้องเมือ่ครูม่นัคอืเสยีงของฉนัเองแหละ ไม่รูช้าตทิีแ่ล้ว

ฉนัไปท�าบาปอะไรเอาไว้ ชาตนิีพ้อเข้ามหา'ลยัมา ชวิีตถึงได้มวิีบากกรรมหนักหนา

สาหัสเหลอืเกิน 

"เป็นอะไรจอมใจ แกร้องซะฉันตกใจไปด้วยเลย -_-"

"มัดหมี่ ฮื้อออ T__T"

มัดหมี่หันมาขมวดคิ้วพร้อมกับท�าหน้าสงสัย

"ฉันได้มิชชั่นอีกแล้ว"

แล้วฉันก็ได้ยินเสียงถอนหายใจพร้อมกับการส่ายหน้าหน่ายๆ เป็น

ปฏกิิรยิาตอบรบั ใช่ส!ิ สายรหัสแกมแีต่พ่ีใจดีๆ  มชิชัน่ท่ีได้ไม่ต้องบกุน�า้ลยุไฟ
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แหวกว่ายในมหาสมทุรแบบฉนัน่ี (อนัน้ีก็เว่อร์ไป)

"มิชชั่นอะไร"

"ตามหาพ่ีปีสาม ปีสี่ แล้วก็พ่ีบัณฑิต จากน้ันให้รายงานตัวกับพ่ีๆ  

ที่ส�าคัญกว่าน้ัน...ต้องท�าแผนผังข้อมูลของรุ่นพ่ีตั้งแต่ปีสองถึงปีสี่ส่งให้พ่ีฟิวส์

ด้วย!"

"แล้ว?" ยัยรูมเมตยังคงท�าหน้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรกับเรื่องที่ฉันเล่า  

แถมยังถามกลับพร้อมยักไหล่

"พ่ีฟิวส์ให้เวลาสองอาทิตย์"

พูดแล้วอยากลงไปนอนด้ินกร๊ีดดังๆ ให้หอพักพัง คอืคณะทีฉ่นัเรยีนอยู่

มนัมธีรรมเนยีม อมื จะเรยีกธรรมเนียมได้มัย้นะ เอาเป็นว่ามนัคือสิง่ท่ีพวกเรา

ท�ากันมารุน่ต่อรุน่อ่ะแหละ โดยให้นักศกึษาปีหนึง่ตามหาพ่ีรหสัของตวัเองให้เจอ 

และพ่ีรหัสก็จะให้มิชชั่นมาเพ่ือให้พวกเราท�าให้ส�าเร็จ ถ้าท�าส�าเร็จพ่ีๆ ก็จะ

ยอมรบัเราเป็นน้องในสายรหสั แต่ยังไม่รบัเข้าสายแบบจรงิจงัหรอกนะ ต้องรอ

วันเปิดสายถึงจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ เพราะบางคนก็ได้มิชชั่น

จากปีอืน่ๆ ผ่านทางพ่ีปีสอง ถึงท�ามชิชัน่ผ่านด่าน แต่วนัเปิดสายก็ต้องตามหา

ตัวจรงิของพ่ีปีสามปีสีใ่ห้เจองี้

แล้วเร่ืองมิชชั่นเน่ีย จริงๆ แล้วแต่พ่ีบางคนเหมือนกันนะ ปีสามปีสี ่

บางคนก็มาบอกมิชชั่นเองเลย บางคนก็บอกผ่านทางปีสอง เพ่ือนในสาขา 

ทีฉ่นัพอรูจ้กัก็เจอแบบนัน้ แต่เพ่ือนบางคนอ่ะ (อย่างเช่นยัยมัดหม่ี) ไม่ต้องท�า

มิชชั่นอะไรเลย แนะน�าตัวกับพ่ีๆ ผ่านเฟซบุ๊กก็จบ ชีวิตดีไปอีก -_- 

แต่ข้อเสียก็คงเป็น...มัดหมี่ยังไม่เคยเจอตัวจริงของพ่ีในสายตัวเอง 

นั่นแหละ

ส่วนสายรหัสฉันไม่ต้องพูดถึงเลย มิชชั่นที่สองจากพ่ีปีสองมาแล้วเน่ีย!

แล้วจริงๆ ตอนแรกก็ไม่มีใครรู ้หรอกนะว่าต้องตามหาพ่ีรหัส แต่ 

หลังจากเปิดเทอมมาได้อาทิตย์นึงก็มีพ่ีๆ ปีสองห้าหกคนมาชี้แจงว่าพวกเรา

ต้องตามหาพ่ีรหัสปีสองของตัวเองให้เจอภายในสองอาทิตย์ และฉันคงจะ 

ไม่รีบร้อนอะไรเลยถ้าไม่มีพ่ีคนหน่ึงเดินมาบอกฉันเป็นการส่วนตัวว่าพ่ีรหัส 

ของฉนับอกให้ตามหาเขาให้เจอภายในสบิวนั โดยเริม่ตัง้แต่วันนีเ้ลย! และถ้า 
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ฉนัไม่ตามจะถูกตดัสาย ปล่อยให้อยู่เดยีวดาย ไร้ญาตขิาดพ่ีรหสั!

กรีด๊ดดด แล้วจะไม่ท�าตามก็ไม่ได้ เพราะฉนักลวัว่าอาจถูกเกลยีดจากพี่ๆ  

ในสาขา ต้องถูกตราหน้าจากสายอืน่ว่าเป็นน้องรหัสทีโ่คตรแย่ ซึง่คนอย่างฉนั

ใจไม่แกร่งพอจะให้เกิดดราม่ากับชีวิตในร้ัวมหา'ลัยแห่งน้ี ฉันต้องเรียนอีกสี่ปี

เชยีวนะ สีปี่กับการถกูเกลยีด แค่คดิก็รู้สกึแย่กับใจแล้วอ่ะ ม่ายยย ทนไม่ด้ายยยย 

T^T

และด้วยความใจดี พ่ีปีสองผู้ส่งข่าวเลยบอกค�าใบ้ให้นิดหน่อย (จริงๆ  

ก็บอกปีหนึ่งทุกคนอ่ะแหละ) โดยให้ฉันเอารหัสนักศึกษาสามตัวหลังไปค้นหา 

ในระบบทะเบยีน (เว็บไซต์ของมหา'ลยัน่ันเอง) แต่ถงึจะค้นแล้วเจอชือ่พวกพ่ีๆ 

ในสายเดียวกันเด้งขึ้นมาให้ละลานตาก็เถอะ มันไม่ได้ง่ายขนาดน้ันค่ะ! เรารู ้

แค่ชือ่ของเขาไง พอเอาไปถามพ่ีๆ ในสาขาก็ไม่มใีครยอมบอก ค้นชือ่ในเฟซบุก๊ 

ก็ไม่เจอ (ฉนัมารู้ทหีลงัว่าพ่ีเขาเอาชือ่ฉนัมาค้นหาในเฟซบุก๊และแอดฉนัมาตัง้แต่

เปิดเทอม แล้วฉันก็ตอบรับค�าขอแล้ว แต่พ่ีเขาดันเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กหนีฉันไง 

-_-;) 

ฉันตามหาพ่ีปีสองจนเกือบจะครบก�าหนดแต่ก็ยังไม่เจอ กระทั่งเริ่ม 

เข้าสู่กิจกรรมชิงรุ่นของคณะ 

ในวันแรกของกิจกรรม...ฉันก็ได้เจอกับพ่ีฟิวส์! และเขาน่ีแหละท่ีเป็น 

พ่ีรหัสปีสองของฉัน (แต่ตอนน้ันยังไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่ีรหัสนะ!)

พ่ีฟิวส์เป็นพ่ีพยาบาลท่ีมีรอยย้ิมซุกซนแบบฉบับตัวป่วนและดวงตา 

เป็นประกายเหมือนมีดอกไม้บานอยู่ในน้ัน เขาน่ารักมาก มองแล้วฉันใจเต้น

ตึกตักเลยล่ะ! >///< แล้วเขาก็เป็นคนช่วยพยุงฉันไปห้องพยาบาล ฉันเลย

ประทบัใจและแอบปลืม้เขาตัง้แต่วันน้ันเป็นต้นมา (แน่นอนว่าตอนน้ีฉนัลงหลกั

ปักป้ายเป็นแฟนคลับเขาไปแล้วจ้า)

แต่ไม่อยากจะบอกว่าพ่ีฟิวส์ท�าตัวโคตรแนบเนียน เวลาที่เราเจอกัน 

ทั้งในช่วงเวลากิจกรรมชิงรุ่นหรือช่วงเวลานอกกิจกรรม เขามักจะย้ิมทักทาย

และพูดแกล้งฉันเสมอ แต่ก็ไม่เคยพูดหรือบอกสักค�าว่าเขาคือพ่ีรหัสของฉัน 

จนเข้าสู่วันท่ีห้าของกิจกรรมชิงรุ่น ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมพอดิบพอดี

เป๊ะๆ (และฉันเหลือเวลาแค่สองวันในการตามหาเขา!)
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ดึกวันนั้นหลังจากเลิกกิจกรรม ฉันก็ท่องเฟซบุ๊กเช็กข่าวเรื่อยเปื่อย 

ตามปกติ แต่เพราะไปกดติดตามเพจหนุ่มหล่อของมหา'ลัยเอาไว้ และก็ 

บังเอิ๊ญบังเอิญวันนั้นก็ดันมีรูปพ่ีฟิวส์อัพในเพจ แล้วแอดมินก็ให้เครดิตว่า 

มาจากอินสตาแกรมของเขา

จ้า~! ด้วยความแฟนคลับไง ฉันเลย...เข้าไปส่องดูนิดหน่อย ( ' ')~

แล้วยังไงน่ะเหรอ ก็โดนความน่ารักของพ่ีฟิวส์พุ่งเข้าใส่เต็มๆ ตา เอ๊ย! 

โดนรหัสเลขสามตัวบนไบโอของพ่ีเขาพุ่งเข้าใส่เต็มๆ ตาเลยน่ะสิ รหัสน่ันอ่ะ 

รหัสนั่นนน! มันเป็นรหัสเดียวกันกับฉัน!! และตอนน้ันเองแหละท่ีฉันรู้ว่า 

เขาคือพ่ีรหัสปีสองผู้มอบมิชชั่นให้ฉัน

แต่! แต่!! แต่อย่าคิดว่าเจอเขาแล้วเรื่องมันจะง่ายนะคะ!! หลังจากที่ 

ฉันกดติดตามและอัพรูปรายงานตัวกับเขาในอินสตาแกรมไปแล้ว พี่ฟิวส์ก็ยัง 

ไม่ยอมรับเข้าสายรหัสง่ายๆ แถมยังมอบมิชชั่นอันโหดร้ายมาให้เป็นของแถม 

น่ันคือให้เขียนประวัตส่ิวนตวัมาให้ครบทกุอย่างและส่งให้เขาในเวลาทีก่�าหนด 

ถ้าไม่สวยท�าใหม่ด้วยนะเออ! ฉนัท�าไปสบิกว่ารอบแน่ะ (คนน่ารกัมกัใจร้ายยย 

ฮกึ)

แต่มันก็ไม่จบแค่น้ันค่า~!

ฉันโดนสั่งให้อัดคลิปแนะน�าตัวโดยต้องแต่งหน้าแต่งตัวตลกๆ และ 

เต้นเพลงอะไรก็ได้ แต่คลิปต้องยาวไม่ต�่ากว่าสองนาที (ซึ่งฉันเต้นเพลงของ 

GOT7 สามทีัง้เจด็ของฉนัเอง โฮะๆ #โดนตบ) จากน้ันก็อพัลงเฟซบุก๊กลุม่ของ...

คณะ 

และถ้าไม่ท�าก็จะโดนตัดสาย ซึ่งฉันยอมให้เกิดเร่ืองแบบน้ีไม่ได้  

พรหมลิขิตอุตส่าห์ดลบันดาลให้ฉันอยู่สายรหัสเดียวกับคนที่ชอบแล้ว ฉันจะ 

ไม่ยอมให้อะไรมาพรากเราเด็ดขาด! #เพ้อเจ้อแบบกู่ไม่กลับ

แล้วตอนน้ันก็ไม่ได้คดิอะไรมาก คิดว่ารบีๆ ท�ามชิชัน่ให้เสรจ็ๆ ไปเท่าน้ัน 

แต่เมือ่วานพอแชร์คลปิลงกลุม่ไปเท่านัน้แหละ...ฉนัก็รู้สกึว่าตวัเองคดิผดิสดุๆ 

เพราะคลปิฉนัดงักระฉ่อนไปท่ัวทัง้คณะ เดนิไปไหนไม่มใีครไม่รู้จกั ขนาดวันน้ี

อาจารย์ในคลาสยังทกัฉนัหลายคน ป้าแม่บ้านกับยามทีค่ณะยังทกัอ่ะคดิดู~๊! 

ตัง้แต่เกิดมาก็เพ่ิงเคยรู้สกึโคตรอายมากๆ ก็วันน้ันน่ันแหละ U_U
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"ฉันต้องท�ายังไงทีน้ี~!"

"ก็ตามหาจากชื่อในระบบทะเบียนแล้วเอาไปค้นในเฟซบุ๊กไง พี่สายแก

คงไม่เปลีย่นชือ่หนทีกุคนหรอกน่า"

ใครจะไปรู้ล่ะ พ่ีรหัสสายฉันอาจจะเป็นพวกขี้แกล้งเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊ก

หนีกันทั้งสายก็ได้...

"แกลองค้นดูดิ เผื่อเจอชื่อ...พ่ีปีสามของแก"

และเพราะไม่มทีางเลอืกอืน่ ฉนัเลยลองท�าตามท่ีมดัหมีบ่อก กรอกรหัส

สามตัวสุดท้ายและค้นชื่อพวกพ่ีๆ ในระบบทะเบียนอีกรอบ เออ เพ่ิงสังเกต 

แฮะว่าตั้งแต่ชื่อพ่ีฟิวส์ข้ึนไปจนถึงพ่ีบัณฑิตที่เพ่ิงจบ พ่ีรหัสสายฉันเป็นผู้ชาย 

หมดเลย -_-; ถ้าหน้าตาดทีกุคนฉนัคงกลายเป็นสาวใช้ในสายแน่ๆ 

อ้อ ลืมบอกไปว่าพ่ีรหัสของแต่ละคนใช่ว่าจะอยู่สาขาเดียวกันหมด 

หรอกนะ (พ่ีฟิวส์กับฉันอยู่สาขาเดียวกันเพราะพรหมลิขิตไง คึๆ) เพราะ 

คณะสาธารณสขุศาสตร์ท่ีฉนัเรยีนอยู่มสีาขาแยกออกไปสองสาขาวิชาด้วยกัน 

คือ 'สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย' กับ 'สาขาสาธารณสุขศาสตร์'  

(ซึง่ฉนัเรยีนสาขาน้ี) แต่เท่าท่ีด.ู..เหมอืนว่าพ่ีรหสัสายฉนั ท้ังปีสอง ปีสาม แล้วก็

พ่ีบณัฑิตทีเ่พ่ิงจบจะเรยีนสาขาสาธารณสขุศาสตร์เหมอืนกันกับฉนั ส่วนพ่ีปีสี่

เหมอืนจะเรยีนอยู่สาขาอาชวีอนามยั แต่ว่าข้ามเรือ่งน้ีไปก่อนเหอะ เพราะฉนั 

ต้องเอาชื่อพ่ีปีสามไปลองค้นหาในเฟซบุ๊กก่อน อ้อ ถ้าสงสัยว่าท�าไมรู้ว่าคนนี้ 

คอืปีสาม กดู็จากรหัสท่ีข้ึนต้นอ่ะ มนัจะบอกว่าเราเข้าเรยีนปีไหน

ฉันกรอกชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษลงไปในช่องค้นหาของเฟซบุ๊ก

'เราไม่พบสิ่งใดเลยส�าหรับ...'

พอไม่พบผลการค้นหาฉันก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อภาษาไทยแทน

ผลการค้นหาปรากฏชือ่ใครบางคนข้ึนเพียงหนึง่เดยีว ตอนน้ันบอกได้เลย

ว่าฉนัโคตรดใีจเหมอืนจะลอยซะให้ได้ เรือ่งมนัดงู่ายกว่าทีค่ดิมาก!

แต่ว่า...พอคลิกเข้าไปดูรูปโพรไฟล์ท่ีขยายขนาดใหญ่เท่าน้ันแหละ...

ช็อก!
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คงเป็นค�าพูดท่ีอธิบายความรู้สึกในตอนนี้ได้

"เจอมั้ย"

"ฮอืออ มดัหมี ่T_T" ฉนัหันมาท�าหน้าคร�า่ครวญใส่ยัยรมูเมตอกีครัง้ก่อน

ย่ืนโทรศพัท์ไปให้มนัดู

"เชี่...! OxO"

ยัยมัดหมี่มองหน้าจอตาถลน มือข้างหน่ึงยกขึ้นปิดปากท่ีเกือบหลุด 

ค�าหยาบคายออกมา แล้วหันมามองหน้าฉันพร้อมกับพูดประโยคท่ีชวนให้

อยากจะร้องไห้

"น่ีมันพ่ีผู้คุมระเบียบเชียร์หน้าน่ิงตาโคตรดุคนน้ันนี่!!"

แงงง ท�าไมฉันโคตรซวยอะไรแบบน้ี TOT

1
อมย้ิมของคุณทิกเกอร์

วันแรกของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมชิงรุ่นของคณะ

19.05 น.

"พวกคุณอยู่คณะน้ีกันใช่มั้ย! ท�าไมไม่ร้องเพลงคณะนี้ออกมาจากใจ!!"

เสียงเข้มๆ ตะโกน ไม่สิ! ต้องเรียกว่าตะคอกมากกว่า และถึงแม้จะใช้ 

ค�าพูดสภุาพแต่มนักลบัฟังดูทิม่แทงในความรูส้กึ ใบหน้าเรยีบน่ิงกวาดสายตาดุๆ 

มองไปรอบๆ สร้างความกดดันให้หลายคนที่อยู่ตรงหน้า สิบกว่านาทีแล้วที่ 

พวกเราโดนตะคอกใส่อยู่แบบนี ้ผูห้ญิงบางคนกลัน้น�า้ตาไว้ไม่ไหวถึงกับร้องไห้

ออกมา และตอนน้ีฉันเองก็อาการแย่ไม่ต่างกัน เพราะรู้สึกเครียดจนเผลอ 

นั่งเกร็งตัวมากไป ขาที่นั่งทับกันอยู่เริ่มจะเกิดอาการเหน็บกิน มันชาเอามากๆ 

เลย

ให้ตายเถอะ! ท�าไมต้องมาเป็นตอนท่ีพ่ีผู ้คุมระเบียบเชียร์ก�าลังพูด 

อยู่ด้วย ฉันไม่กล้ายกมือขออนุญาตอ่ะ TOT

"บูมก็ไม่พร้อมกัน ร้องเพลงก็ไม่พร้อมกัน พ่ีพวกคุณไม่ได้สอนมา 

หรือไง!!"
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ก็มนัเพ่ิงวนัแรกมัย้ ใครจะไปร้องพร้อมกันในเวลาไม่ก่ีชัว่โมงได้ขนาดน้ัน 

โถ่~!

ถ้าถามว่าฉันอยู่ท่ีไหนและก�าลังท�าอะไรอยู่ คิดว่าคงพอเดากันออก 

กิจกรรมของคณะที่เด็กปีหนึ่งทุกคนต้องเข้าร่วม 'กิจกรรมชิงรุ ่นของคณะ'  

หรือเรียกง่ายๆ ก็ 'การเข้าเชียร์คณะ' หลายคนคงสงสัยว่าการชิงรุ่นคืออะไร  

เอาจริงๆ ฉันก็ไม่แน่ใจหรอก แต่คงคล้ายกับการท�าให้รุ่นพ่ียอมรับในตัวเรา 

และยอมรับเราเป็นรุ่นน้องร่วมคณะน่ันแหละ และสิ่งท่ีพวกเราต้องท�าก็คือ 

การร้องเพลงประจ�าคณะและก็บูมของคณะ ส่วนมนุษย์ท่ียืนหน้านิ่งตาดุ 

รอบๆ และก�าลังพูดจากดดันพวกเราอยู่ก็คือ 'ผู้คุมระเบียบเชียร์' เรียกสั้นๆ ว่า 

'ผูคุ้มระเบยีบ' (นีค่อืสัน้แล้ว?) ถ้าพูดให้ฟังเข้าใจง่ายก็คงประมาณพีว้่ากล่ะมัง้

จริงๆ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาว้ากใส่หรือพูดกดดันอะไรแบบน้ี

หรอก แต่หลังจากที่แยกกลุ่มไปฝึกซ้อมร้องเพลงและกลับมารวมตัวกัน พ่ีๆ  

ท่ีฝึกร้องเพลงก็บอกว่าจะมพ่ีีๆ มาตรวจดกูารร้องเพลงของพวกเรา และไม่นาน

เหล่าบรรดาพ่ีๆ หน้าดุก็เดินเรียงรายกันเข้ามา สั่งให้จัดแถวใหม่ (วิ่งกัน

อลหม่านมากตอนนั้น) แล้วก็บอกให้พวกเราร้องเพลงให้ฟัง แต่ร้องไปได้ 

ครึ่งเพลงก็บอกให้หยุดและเปลี่ยนเพลง เป็นแบบน้ีซ�้าๆ อยู่หลายรอบ แต ่

พวกเราก็ร้องได้ไม่ดีสกัรอบ พวกพ่ีผูคุ้มระเบยีบเชยีร์เขาก็เริม่ไม่พอใจและก็...

อย่างที่เห็นในตอนนี้แหละ

"ร้องไห้ท�าไม! น�้าตามันไม่ช่วยให้คุณได้รุ่นหรอกนะ!!"

เปล่า...ไม่ใช่ฉันหรอก แต่เป็นเพ่ือนผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าสุดน่ะ แน่ล่ะ 

ถ้าฉันอยู่ตรงน้ันฉันก็ร้องอ่ะ ก็ฉันเป็นพวกไม่ชอบถูกตะคอกใส่ แล้วก็กลัว 

คนที่ท�าหน้าน่ิง ตาดุ เสียง (ขู่) โหดๆ น่ีนา เพราะมันเหมือนคุณพ่อเวลาโกรธ

มากกก คือฉันกลัวคุณพ่อน่ะ แล้วมันฝังใจไง เลยรู้สึกแย่จนอยากจะร้องไห้

ออกมาทุกคร้ังเวลาเจอคนประเภทน้ี 

แล้วคดิดสู!ิ แค่คณุพ่อคนเดยีวยังน่ากลวั นีม่คีนแบบคณุพ่อโหมดโกรธ

เป็นสิบกว่าคน ฉันต้องท�าใจสู้ขนาดไหนเพื่อให้นั่งอยู่ในสนามนี้ได้ และ 

ตอนน้ี...ฉันคิดว่าฉันต้องสู้มากกว่าเดิมแล้วล่ะ ไม่ไหว ฉันจะไม่ทน ขาชา 

จนขยับไม่ได้แล้ววว T_T
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ฉนัเหลอืบมองร่างสงูโปร่งท่ียืนอยู่ไม่ไกลนกั สดูหายใจเข้าเตม็ปอดเพ่ือ

ปลุกความกล้าหาญในตัวเอง นับหน่ึงถึงสามแล้วยกมือขออนุญาตซะจอมใจ 

แกท�าได้อยู่แล้ว!

หน่ึง สอง สาม! ยก!!

"ขะ...ขออนุญาตค่ะ!"

ชิ้ง! -_-++

ฮือออ ถึงพ่ีจะหล่อมากก็เถอะ แต่สายตาโคตรดุแบบนั้น...น่ากลัวอ่ะ 

ฉะ...ฉันพูดไม่ออกแล้ว~!

"คุณมีอะไร!"

เขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าฉนัพร้อมกับจ้องเขมง็ สายตาดดุนักับเสยีงเข้มๆ 

ท�าเอาฉันตวัสัน่เกรง็ ลมหายใจตดิๆ ขัดๆ มอืเท้าก็เริม่เย็นไปหมด ค�าพูดทีค่ดิไว้

ในใจหล่นหายไปตอนไหนไม่รู ้ ความกลวัท�าให้ฉนัก้มหน้าหลบสายตาเขา และ

รูส้กึว่าปลายเท้าตวัเองมนัเริม่พร่ามวัแปลกๆ

"ผมถามว่ามีอะไร!"

"..."

"ท�าไมไม่พูด คุณยกมือขออนุญาตท�าไม!!"

"ฮึก"

และสุดท้ายฉันก็กลั้นไม่ไหว...

ทัง้ความกลวัและความชาจากขาท�าเอาน�า้ตาไหลพรากย่ิงกว่าท่อประปา

แตก ฉนัพยายามนกึสูใ้หม่ ลองรวบรวมค�าพูดในใจอกีครัง้เพ่ือบอกเหตผุลและ

ขออนุญาตออกจากสนาม แต่พอเงยหน้าขึน้มองอกีฝ่าย...ความพยายามทัง้หมด

กลบัพังลงไม่เป็นท่า

ฉันสู้เขาไม่ไหวจริงๆ ตะ...ตาเขาดุมากเลยอ่ะ กลัววว~!

"..."

"ฮือออ TOT"

"..."

"ฮกึ ฮอืออ ฮอืๆๆ" เพราะความกลวัทีเ่ห็นเขายืนจ้องกันอยู่น่ิงๆ ย่ิงท�าให้

ฉนัคุมสตติวัเองไม่อยู่ ร้องไห้สะอกึสะอืน้เป็นเดก็ๆ อย่างไม่อายสายตาใคร 
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"..." 

ฉันแอบได้ยินอีกฝ่ายพรูลมหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะตะโกนออกไป

ข้างสนาม

"พยาบาล มาดูแลน้องคุณด้วย!!"

ไม่รู้ว่าเพราะความสงสารหรืออะไร เขาถึงยอมตะโกนเรียกพ่ีพยาบาล 

ให้มาพาฉนัออกไปจากแถว แต่ในความรูส้กึฉนั ตอนนัน้ไม่ได้รูส้กึขอบคณุเขา

เลยสักนิด เพราะไอ้หน้าน่ิงๆ ตาโคตรดุ และเสียงตะคอกโหดๆ นั่นถูกบันทึก 

เอาไว้ในความทรงจ�าอนัเลวร้าย (รองจากของคณุพ่อ) ไปเรยีบร้อยแล้ว 

และแน่นอนว่า...

ฉันกลัวเขาข้ึนสมองไปแล้วค่ะ! แงงง TOT

"น้องเป็นไรอ่ะแก้ม!"

พ่ีผู้ชายคนหนึ่งว่ิงเข้ามาพยุงตัวฉันแทนพ่ีผู้หญิงท่ีชื่อแก้ม และเพราะ

มัวแต่ก้มหน้าก้มตาร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นผีบ้าอยู่เลยไม่ทันได้เงยหน้ามอง

อีกฝ่าย

"สงสัยขาจะชาน่ะฟิวส์ พาน้องไปห้องพยาบาลหน่อยนะ เดี๋ยวแก้ม 

ไปประจ�าท่ีก่อนเผื่อมีอะไรเกิดข้ึนอีก"

"ได้ๆ เดี๋ยวเราพาไปเอง"

"ขอบใจจ้ะ"

พอพ่ีแก้มว่ิงผละออกไป พ่ีฟิวส์ก็หนัมาก้มหน้าถามฉนัเสยีงนุม่ "เดนิไหว

มัย้"

ฉนัพยักหน้าโดยทียั่งไม่มองหน้าเขาเหมอืนเดิม มอืก็พยายามเชด็น�า้ตา

ตัวเองป้อยๆ พร้อมกับเดินขากะเผลกไปยังอาคารใกล้ๆ ที่อยู่ข้างสนาม แต่

ท่าทางแบบนั้นมันคงดูตลกมาก คนพยุงถึงได้ถามข้ึนอีกครั้งด้วยน�้าเสียง 

ติดจะข�า

"น่ีร้องไห้เพราะขาชาหรือว่าเพราะพ่ีเค้าดุครับ"

เพราะประโยคนั้นท�าให้ฉันเงยหน้ามองคนข้างๆ คิดว่าจะท�าหน้าบึ้ง

งอแงใส่ท่ีมาล้อกันแบบน้ี แต่พอเจอใบหน้าน่ารักอมย้ิมซุกซนฉบับตัวป่วน 

หัวใจก็เต้นตึกตักเหมือนโดนความน่ารักพุ่งชน เอื้อออ~ 
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เคยรู้สึกเหมือนถูกแสงเจิดจ้าแยงตาบ้างม้ัยคะ นั่นแหละ พ่ีฟิวส์ท�าให้ 

ฉันรู้สึกแบบนั้นเลย ความกลัวท่ีเกิดขึ้นเมื่อก้ีหายวับไปกับตา ความน่ารัก 

ของเขามันละลายความรู้สึกพวกนั้นให้หายไปจนหมด โอยยย รอยย้ิมสว่าง 

เกินไปแล้ว แสบตาจงัเลยค่ะ U///U

"หือ? หน้าพ่ีมีอะไรติดหรือเปล่าครับ" 

"ปะ...เปล่าค่ะ" ใจจริงก็อยากบอกว่าความน่ารักติดเต็มไปหมดเลยค่ะ  

แต่ดูจะออกตวัแรงไป เก็บไว้พูดเองคนเดียวในใจแล้วกัน งือ้ออ

"งั้นไปห้องพยาบาลดีกว่าเนอะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็เลิกแล้ว"

ฉันหลับหูหลับตาพยักหน้ารัวเพราะความอาย ให้ตายเถอะ! ถ้า 

พ่ีพยาบาลจะน่ารักขนาดน้ีนะ ต่อให้ต้องขาชาทุกวันก็ยอมอ่ะ! >_<♥

เพ่ิงรู ้ว ่าห้องพยาบาลมันเย็นสบายขนาดนี้ แอร์ย่ีสิบห้าองศากับ 

เหล่าพ่ีๆ พยาบาลใจดแีละน่ารกั บรรยากาศในน้ีดผู่อนคลายกว่าข้างนอกมาก 

ฉันนี่น่ังจิบน�้าแดงอร่อยๆ ไปหลายแก้วแล้วด้วย อ้อ ส่วนพ่ีฟิวส์ไม่ได้อยู่ท่ีน่ี 

หรอกนะ หลังจากพาฉันมาส่ง เขาก็ออกไปประจ�าท่ีอยู่ด้านนอกเหมือนเดิม  

เผือ่ว่าจะมใีครเป็นอะไรอกี 

จริงๆ ก็แอบกังวลและเป็นห่วงเพ่ือนๆ ด้านนอกเหมือนกัน ถึงในน้ีจะ

สบายแต่มันก็ส�าหรับคนท่ีป่วย คนท่ีเป็นหอบหืด พวกไฮเปอร์* หรือเป็นลม 

อะไรแบบน้ัน ฉันท่ีแค่ขาชาตอนน้ีก็หายดีแล้วเลยรู้สึกผิดนิดๆ เพราะมัน 

เหมือนกับก�าลังเอาเปรียบคนอื่นที่ก�าลังเหนื่อยอยู่ด้านนอกยังไงไม่รู้

สะกิดๆ

ระหว่างที่ฉันก�าลังคิดอะไรเร่ือยเปื่อยก็มีใครบางคนมาสะกิดไหล่เบาๆ 

จากด้านหลัง

"J"

รอยย้ิมน่ารกัดเูป็นมติรถูกส่งมาให้จากอกีฝ่าย ฉนัเผลอกะพรบิตาปรบิๆ 

ไปหลายที รู้สึกเหมือนโดนจู่โจมแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอีกรอบ เพ่ิงรู้ว่านอกจาก 

* โรคซนสมาธิสั้น ภาษาทางการแพทย์เรียก Attention Deficit Hyperactive Disorders (ADHD)  

คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าโรคเด็กไฮเปอร์

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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