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คำ�นำ�

หลังจากท่ีเราได้ทำาความรู้จักกับ 'พ่ีดิน' และ 'สตาร์' อย่างผิวเผินผ่าน 

คำาบอกเล่าของ 'สิก-ฟืน' จากเรื่อง 'รักร้ายของผู้ชายคูลๆ' กันไปแล้ว มาคราวน้ี 

Chiffon_cake คนดีคนเดิมได้จูงมือทั้งคู ่มาแนะนำาตัวกับนักอ่านทุกท่านอย่าง 

เป็นทางการแล้วค่ะ

'เขาหมุนรอบความรัก' คือเรื่องราวระหว่างพ่ีดินคนเท่และน้องสตาร์คนฮอต  

เมื่อพ่ีดินท่ีเพ่ิงอกหักรักคุดหมาดๆ ดันมีเร่ืองของคนคนหนึ่งติดอยู่ในห้วงความคิด  

นั่นก็คือเรื่องที่เขาว่ากันว่าไอดีไลน์ของสตาร์มีมูลค่าตัวอักษรละสามพัน! แน่นอนว่า 

พ่ีดินไม่ปักใจเชื่อง่ายๆ คนอย่างเขาถ้าสงสัยก็ต้องหาความจริงให้รู้กันไป พ่ีดินจึง 

ลุยเดี่ยวไปขอไอดีไลน์สตาร์ถึงถ่ินเลยล่ะค่ะ! แต่คนดังประจำาโรงเรียนอย่างสตาร์ 

ก็ใช่ว่าจะเข้าถึงตัวได้ง่ายๆ นา ย่ิงอยู่ในเขตโรงเรียนแล้วล่ะก็ รับรองได้เลยว่า 

มีองครักษ์พิทักษ์สตาร์อยู่เพียบ แล้วแบบน้ีพ่ีดินของพวกเราจะขอไอดีไลน์น้อง 

ได้เหรอคะ ดูไปดูมา ท่าจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ซะแล้วสิ :)

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ผมไม่ปล่อยให้ความรักตามหาผมหรอกครับ 

ผมนี่แหละจะตามหามันเอง
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เขาหมุนรอบความรัก6

มีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งท่ีติดอยู่ในความคิดผมมานานมากกว่าหน่ึงเดือน

แล้ว 

เคยได้ยินมั้ยว่ามีมนุษย์บนโลกใบนี้ท่ีมีไอดีไลน์ราคาตัวอักษรละ 

สามพัน

ผมคิดว่าแม่งโคตรโม้ มันจะมีได้ยังไงกัน ถ้าไอ้บ้านั่นมันเป็นดารา 

ซูเปอร์สตาร์ก็ว่าไปอย่าง แต่หลังจากท่ีได้ยินเรื่องน้ี ความสงสัยมันก็เกาะกิน

สมองของผมจนกลายเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจมาโดยตลอด 

ตอนนี้ผมอยากรู้เต็มแก่แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าโกหก 

คนอย่างผมถ้าอยากรู้อะไรต้องได้รู้ครับ

และเบ้ืองหน้าของผมตอนนี้ก็คือห้องเรียนชั้น ม.5/1 เป็นห้องเรียนท่ี 

จัดได้ว่าหรูมากเมื่อเทียบกับห้องเรียนสายวิทย์ธรรมดาอย่าง ม.6/2 ของผม

ไหนดูซิว่าไอดีไลน์ของไอ้เด็กน่ันจะราคาตัวละสามพันจริงหรือเปล่า  

วันนี้สิ่งที่ติดอยู่ในใจผมจะได้ถูกไขให้กระจ่างชัดสักที

มีเด็ก ม.5/1 เดินออกมาจากห้องพอดี ผมเดินเข้าไปใกล้ๆ แล้วก็ 

จ้องหน้ามนัเขมง็ อกีฝ่ายส่งสายตาหวาดๆ มาให้ผมเหมอืนกับทีรุ่น่น้องทกุคน 

ในโรงเรียนนี้ท�า 

"พี่ดินมีอะไรครับ" 

"ไอ้สตาร์มันอยู่ห้องนี้ใช่ป่ะ" 

บทน�า
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มันชักสีหน้าใส่ผม ผมรู้สึกได้ในทันทีว่ามีอะไรแปลกๆ ไป จู่ๆ ไอ้เด็กนี่

มันก็กล้าเผชิญหน้ากับผมขึ้นมาซะอย่างนั้น 

"ท�าไมครับ"

"กูว่าจะมาขอไอดีไลน์มันหน่อย"

ผมท�าเพราะความสงสัย ไม่ใช่เพราะอยากได้ไอดีไลน์อะไรน่ีหรอกนะ 

'ไอ้สตาร์' น่ันถึงแม้ว่ามันจะหน้าตาน่ารักและโด่งดังมากก็จริง แต่มันไม่ใช่

สเป็กผมเลย 

"ตัวละสามพันครับพี่ดิน"

หา!...แม่งจริงอย่างที่คนเขาลือกัน!

"มึงบ้าป่ะ" ผมโวย "ของแบบนี้ใครเขาขายกันวะ"

"ห้องผมขายครับ ใครที่อยากได้ไอดีไลน์ของสตาร์ต้องจ่ายเงิน"

"มีใครจ่ายมั้ย"

"ยังไม่มีครับ"

"ก็ใช่ไง ใครจะไปโง่เสียเงินให้พวกมึง"

"แล้วพี่มายืนโง่ขอไอดีไลน์สตาร์ท�าไมล่ะครับ"

ค�าพูดของไอ้เด็กนั่นท�าเอาผมเร่ิมอารมณ์ขึ้น ผมขยับเข้าไปหาพร้อมๆ 

กับจับคอเสื้อนักเรียนข่มขู่

"มึงคิดว่ามึงจะพูดอะไรกับกูก็ได้งั้นเหรอ"

"เอ่อ...คือว่าไอดีไลน์ของสตาร์มียี่สิบตัว ทั้งหมดหกหมื่นบาทครับ"

บ้าไปแล้ววววววววววววววววววว ใครมันจะซื้อของมึง! แล้วไอดีห่า 

ไอดีเหวนั่นท�าไมต้องมีตั้งยี่สิบตัววะ เยอะไปป่ะสัด

"นี่มึงจริงจังหรือมึงแกล้งกูเล่นๆ"

"ผมจริงจังครับพี่"

"เพราะแพงขนาดนี้ไงถึงไม่มีคนซื้อ"

"นั่นแหละครับที่พวกผมต้องการ" 

ผมปล่อยคอเสื้ออีกฝ่าย "หมายความว่าไง"

"สตาร์คือสมบัติของห้องครับ ถ้าไม่ดีจริงก็อย่าหวังว่าจะได้ไป" มีเรื่อง
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เขาหมุนรอบความรัก8

แบบนี้อยู่ในโรงเรียนผมด้วยเหรอวะเน่ีย "ถึงแม้ว่าคนคนน้ันจะเป็นพ่ีดิน 

คนเพอร์เฟ็กต์ เคยอยู่ในสภานักเรียน เคยเป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียน และ 

เป็นหัวหน้ากองร้อยตอนเรียน ร.ด. แต่ไม่ว่ายังไงห้องเราก็จะไม่ให้ง่ายๆ"

"..."

"ตกลงพี่จะซื้อไอดีไลน์ของสตาร์มั้ยครับ"

"กูไม่ซื้อโว้ย กูไม่ได้โง่!" 

"..."

"ถ้ากูอยากได้จริงๆ กูไปขอเองก็ได้ กูไม่จ�าเป็นต้องจ่าย"

มันมองหน้าผมอย่างประเมิน ที่กวนตีนกว่าน้ันก็คือมันมองผมตั้งแต ่

หัวจรดเท้าคล้ายกับดูถูก 

อดทนไว้ดิน นี่รุ่นน้อง ม.5 ไม่ใช่ศัตรูจากโรงเรียนคู่อริ 

"ผมคิดว่าสตาร์ไม่น่าจะให้พ่ี เพราะสตาร์เพ่ิงอกหักจากสิก คงยัง 

ไม่พร้อมที่จะมีใคร"

"ท�าไมมึงถึงคิดว่ามันจะไม่ให้กู" ผมรู้สึกเหมือนถูกสบประมาทเล็กๆ 

"ผมเพ่ิงบอกไปไงว่าสตาร์คงยังไม่พร้อมมใีคร" มนัเชดิหน้าใส่ผม "หรอืไม่ 

พี่ก็ลองขอดู ผมว่ายังไงเพื่อนผมมันก็ไม่ให้พี่"

"นี่มึงท้ากูเหรอ" 

"จะคิดอย่างนั้นก็ได้ครับ" 

"มึงไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่ากูจะไม่ได้ไลน์มัน"

"พี่ก็ลองไปขอดูสิ ยังไงมันก็ไม่ให้"

ไอ้เราเองก็ชอบเวลาใครมาท้าทายซะด้วย ถูกท้าทีไรก็มักจะตอบตกลง

ทุกทีไป

แค่ไลน์ไอ้เด็กนั่นมันจะไปยากอะไรตรงไหนวะ

ผมยิ้มมุมปากใส่เพื่อนไอ้สตาร์ ก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายกับมันเอาไว้

"มึงคอยดู"

"..."

"ต่อไปนี้เด็กห้อง ม.5/1 คงจะได้เห็นหน้ากูจนเบื่อเลยล่ะ" 
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"..."

"โดยเฉพาะเด็กที่ชื่อว่าสตาร์นั่น"
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"เอ่อ..." เด็กหน้าตาดีท�าท่าทางแปลกๆ ใส่ผม

"ยืนนิ่งท�าไม ทักแล้วก็รีบเดินไปดิ" เด็กหน้าตาดีอีกคนที่อยู่ข้างๆ เขา 

พูดเสียงดัง

"คือกูยังไม่ได้ทักเลย หวัดดีครับพี่ดิน"

"อืม หวัดดี" ผมรับไหว้ 'ฟืน' ตอนอยู่หน้าโรงเรียน วันน้ีฟืนมาเรียน 

กับแฟนซึ่งเคยมีสถานะเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน มันชื่อว่า 'ฟิสิกส์' หรือ 'สิก' 

หลังจากท่ีสิกยกเลิกการไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา สองคนน้ีก็ตัวติดกัน

เหมือนอย่างที่เคยเป็น แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็คือไม่มีใครไปแทรกกลาง

ระหว่างคนทั้งคู่อีกแล้ว

ผมเคยเข้าไปแทรกครับ...แต่มันก็ไร้ประโยชน์ ท้ังสองรักกันมากจน 

กลายเป็นแรงดึงดูดเข้าหากันอย่างเหนียวแน่น ใครเข้าไปใกล้แม่งก็ถูกผลัก

ออกมาหมดแหละ 

ผมชอบฟืนน้อยลงไปมากแล้ว แต่ผมก็ยังไม่ชินเวลาท่ีเจอสองคนน้ี 

อยู่ด้วยกันสกัเท่าไหร่ มนัสะอกึหน่อยๆ น่ะครบั แต่ไม่ใช่อาการทีน่่ากังวลอะไร

สงสัยผมคงอิจฉามั้ง...อยากมีบ้างประมาณนั้น

ไอ้เดก็สกิพยายามดนัร่างของฟืนให้รบีเดนิผ่านผมไป ผมท�าหน้าท้าทาย 

มันเล็กน้อยขณะที่มันท�าหน้าเบื่อผม ผมไม่ได้ไม่ชอบมันนะครับ เพียงแต ่

ผมทัง้หมัน่ไส้และก็อจิฉาทีม่นัได้ใจของฟืนไป ส�าหรบัผมฟืนน่ารกัมากในแบบที ่

ตอนที่ 1
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มองไม่เบือ่ ไอ้สกิก็คงคิดเหมอืนผม มนัถึงหวงฟืนอย่างออกนอกหน้าแบบน้ีนีไ่ง 

"มองตามตาละห้อยเลยนะมงึ" 'ไอ้โชค' เพ่ือนของผมทกั "อะไรทีจ่บๆ ไป

แล้วก็ให้มันจบไปเถอะ เป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้"

"กูรู้น่า" 

เราสองคนเป็นอดตีสารวัตรนกัเรยีน มนัเคยเป็นรอง ผมเคยเป็นหวัหน้า 

หน้าที่ของสารวัตรนักเรียนคือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครอง ดูแลให้นักเรียน

อยู่ในกฎระเบียบ และยังรวมไปถึงคอยช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

อีกด้วย ท่ีจริงผมกับไอ้โชคไม่ต้องมายืนท�าหน้าสลอนอยู่ตรงน้ีก็ได้เพราะ 

หมดหน้าที่ไปแล้ว เพียงแต่วันน้ีรุ่นน้องสารวัตรนักเรียนมันขอน่ะครับ เพราะ

พวกมันไม่ว่าง ผมกับโชคก็เลยต้องมายืนเป็นเวรหน้าประตูหนึ่งในวันนี้แทน

"ได้ข่าวมาว่าเมื่อวานมึงบุกเดี่ยวไปถามไลน์ของน้องสตาร์เหรอวะ" 

ผมถลงึตาใส่ไอ้โชคท่ีท�าหน้าล้อเลยีนผม ไม่คิดว่าข่าวมนัจะไปไวขนาดน้ี  

แปลว่าไอ้เด็กที่ผมคุยด้วยคงจะกระจายข่าวนี้ต่อไปเรื่อยๆ สินะ!

ไอ้โชคน่ีแหละครบัทีเ่ป็นคนบอกผมว่าไอดีไลน์ของสตาร์ตัวละสามพันอ่ะ 

"แล้วเป็นไง ราคาสูงสมกับที่กูพูดมั้ย"

"เออ" ผมตอบเสียงแข็ง "กูว่าหน้าตามันไม่เหมาะกับราคาไอดีไลน์ 

ของมันเลย"

"แล้วมึงไปขอกับเพื่อนน้องมันท�าไมล่ะ"

"ก็กูอยากรู้ว่าจริงมั้ย"

"ถุย ไอ้สัด ถ้ามึงไม่สนน้อง มึงคงเลิกสนใจเรื่องน้ีไปแล้ว" โชคพูด 

อย่างรู ้ดี "กูบอกมึงว่าไลน์น้องสตาร์ราคาแพงต้ังแต่เดือนท่ีแล้ว เรื่องน้ี 

ยังไม่หายไปจากหัวมึง ก็แปลว่ามึงสนน้องมันไม่มากก็น้อยนั่นแหละ"

"อย่ามามั่วได้เปล่าวะ" 

"อกหักจากฟืนก็ขอมาเยียวยากับน้องสตาร์เลยเหรอจ๊ะ" ไอ้โชคพูดยิ้มๆ

"ไม่ใช่!"

"โวะ ปากแข็งเข้าไป"

"..."
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"เฮ้ย น่ัน น้องดาวมาแล้ว!" โชคกระตือรือร้นพลางชี้มือไปที่รถตู้สีด�า 

ที่เพิ่งจอดเทียบหน้าประตูโรงเรียน มาอีหรอบนี้ดูก็รู้ว่าเป็นลูกผู้ดีมีเงิน

"น้องดาว?" เด็กโรงเรียนชายล้วนมีคนชื่อนี้ด้วยเหรอวะ 

"ก็สตาร์ยังไงล่ะ"

"ท�าไมมึงไปเรียกมันแบบนั้น"

"ก็หน้าน้องมันสวยสมกับค�าว่าน้องดาว" โชคพูดไปด้วยมองไอ้สตาร ์

เดินลงมาจากรถตู้ไปด้วย ดวงตาของมันใกล้จะเป็นรูปหัวใจอยู่แล้ว "มึงดูสิ 

ขาวก็ขาว น่ารักก็น่ารัก สวยก็สวย เกิดมากูไม่เคยเห็นเด็กผู้ชายคนไหน 

สวยแบบนี้เลยว่ะ มึงว่าป่ะดิน"

"กูว่าฟืนสวยกว่า"

ไอ้โชคหน้าบึ้ง "น้องฟืนของมึงก็ดี แต่ผัวมันเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นอยู่นั่น  

มึงยังจะกล้าปลื้มน้องมันอีกเหรอ"

"กูจีบมาแล้ว และก็อกหักมาแล้ว" ผมพูดเหมือนภูมิใจกับมันมาก

"นี่คือสิ่งที่มึงควรโม้ให้เพื่อนฟังเหรอวะ"

สายตาของผมมอง 'น้องดาว' ของไอ้โชค มันสะพายกระเป๋าเข้ามา 

ในโรงเรียน ใบหน้าดูง่วงงุนมากจนเหมือนเดินหลับ มือของมันยกมือไหว ้

คุณครูรัวๆ และก็ไหว้ยาวมาจนถึงผมกับไอ้โชค 

ดวงตาของสตาร์หันมามองผม หลังจากนั้นมันก็หันหน้าหนีและเดิน 

จากไป

สายตาของมันกวนตีนมากกกกกก ผมขอบอก

"มันกวนตีน" ผมท�าท่าจะเข้าไปอบรมสั่งสอนไอ้สตาร์ แต่ไอ้โชคคว้าผม

เอาไว้ก่อน

"กวนตีนห่าอะไร น้องมันง่วง"

"มันกวนตีนจริงๆ" คนที่ผมยอมให้ต่อกรด้วยเห็นทีจะมีแต่ไอ้สิก เพราะ

มันเป็นคนที่ผมมองว่ามีความคล้ายผมอยู่ในตัวค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็น 

คนที่ฟืนชอบ ส�าหรับรุ่นน้องคนอื่นๆ นั้นอย่าแม้แต่ที่จะคิด

"มึงอยากคุยกับน้องมันใช่มั้ยล่ะ"
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ไอ้โชคพูดอะไรไม่รูผ้มไม่ทันได้ฟัง และในท่ีสดุผมก็ไปยืนขวางหน้าสตาร์

จนได้ สตาร์ถอนหายใจเมื่อเห็นสีหน้าผม 

"มีอะไรหรือเปล่าครับ" เหล็กจัดฟันสีฟ้าดูเข้ากับมันดีจริงๆ 

"มึงกวนตีนกูเหรอ มึงมองกูแบบนั้นท�าไม"

"ผมมองยังไง" มันหาว

"ก็มองแบบ...เหมือนกูเป็นขี้อ่ะ"

"พี่ไม่ใช่ขี้สักหน่อย"

"สายตามึงท�ากูรู้สึกอย่างนั้น"

"อย่าไร้สาระได้ป่ะครับ" สตาร์ท�าหน้าเหมือนผมเป็นข้ีอีกรอบก่อนท่ีจะ

เดินหนี ผมต้องขวางมันไว้อีกรอบ "ผมมีเรียนก่อนเข้าแถว ขอทางได้มั้ย"

มันเป็นเด็กห้องคิงท่ีบางครั้งก็ไม่ได้ลงมาเข้าแถวเพราะต้องเรียนเพ่ิม 

บางครั้งก็ต้องไปเรียนจนกว่าจะเข้าแถว ผมรู้ดีเพราะ ม.6 ห้องคิงห้องข้างๆ  

ผมก็เป็นแบบนั้น (ไม่รู้ควรจะเรียกว่าห้องคิงหรือห้องเตรียมสอบหมอดี)

"พี่จะมาพูดเรื่องเมื่อวานหรือเปล่าครับ" สตาร์พูดเสียงเรียบ

"เรื่องเมื่อวาน?"

"เพื่อนผมเล่าว่าพี่มาขอไลน์ผม"

ผมรู้สึกหน้าชาย่ิงกว่าตอนท่ีไอ้สิกมาบอกว่ามันกับฟืนรักกันอีกครับ  

ครั้งนี้มีความอับอายรวมเข้ามาด้วย

"พี่จะเอาไปท�าไม หรือเพราะอยากให้ผมเลี้ยงข้าว"

ผมเคยช่วยมันไว้เมื่อเดือนก่อนโน้นตอนที่มันตกน�้าพร้อมกันกับฟืน  

สิกช่วยฟืนไว้ ส่วนผมเป็นคนช่วยสตาร์ มันบอกว่าอยากเลี้ยงข้าวผมเพื่อเป็น 

การตอบแทนแต่ผมไม่ยอมเอง เพราะสตาร์มันพูดว่าอยากขอบคุณผมตอนที่

มันจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์

'ผมจะเลี้ยงข้าวพี่เป็นการตอบแทนที่ช่วยผมก็แล้วกัน'

ตอนมันขอเลี้ยงในครั้งนั้นแม่งไม่เห็นมีความจริงใจเลย ใครจะไปยอม

"เรื่องของกูก็แล้วกัน" ผมตอบส่งๆ

"เพ่ือนผมบอกว่าพ่ีจะมาตื๊อจนกว่าจะได้" เมื่อไหร่ปากเล็กๆ น่ันจะ 
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หยุดพูดสักที ผมรู้สึกเสียหมายังไงก็ไม่รู้ เหมือนมันถือไพ่เหนือกว่าผมน่ะครับ 

และคนอย่างผมก็ไม่ชอบความรู้สึกนี้เอามากๆ "แล้วเพ่ือนมันก็ยังบอกอีกว่า

อย่าให้ผมยอมง่ายๆ"

"เพื่อนมันเป็นพ่อมึงหรือไง ท�าไมต้องฟัง"

"ทุกคนก็ต้องฟังค�าเตือนเพ่ือนกันทั้งนั้น อีกอย่างหนึ่งเพ่ือนบอกว่า 

พี่เป็นตัวอันตราย อย่าเข้าใกล้ให้มาก"

"..."

"ผมขอตัวนะครับ"

ผมมองตามหลังไอ้เด็กปากดีด้วยใบหน้าหงุดหงิด สตาร์มันเปล่ียนไป

จากก่อนหน้าน้ีไม่มากก็น้อย อาจเป็นเพราะมันอกหักจากสิก ส�าหรับผม 

ความน่ารักของมันลดลงเพราะการที่มันชอบต่อปากต่อค�ากับผมนี่แหละ

แม่ง อยากท้าทายอ�านาจกูนักใช่มั้ย

ผมจะไม่มีวันยอมให้มันปากเก่งกับผมอีก 

พักกลางวัน

ช่วงนี้ ม.6 หลายคนเตรียมตัวสอบหรือไม่ก็ยื่นคะแนนเข้าโควตารับตรง

อยู่ครับ จึงมีหลายคนท่ีแอบโดดเรียนไปอ่านหนังสืออยู่บ้านบ้าง (เพราะ 

อ่านไม่ทัน) ผมท�าอย่างนั้นไม่ได้เพราะต�าแหน่งท่ีพ่วงติดท้ายชื่อของผม 

มีเยอะเกินไป (หัวหน้ากองร้อยตอนเรียน ร.ด. อดีตหัวหน้าสารวัตรนักเรียน 

และก็เป็นอดตีคนในสภานกัเรยีน) ผมต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีให้คนอืน่ๆ ถึงแม้ว่า

จะมีบางต�าแหน่งที่ผมหมดหน้าที่ไปแล้วก็ตามที

ตอนลงมากินข้าวทีโ่รงอาหารจงึมแีค่ผมกับโชคสองคนเท่าน้ัน ปกตกิลุม่ผม 

แม่งมีเกือบสิบคนอ่ะ

โรงอาหารมแีต่เดก็ ม.4 กับ ม.5 พวกเดก็เลก็ๆ กินข้าวกันไปหมดแล้วครบั  

โรงเรียนเรามีเด็กค่อนข้างเยอะ จะปล่อยให้ลงมาทานอาหารพร้อมกันไม่ได้

เพราะจะไม่มีที่น่ังกัน ทางโรงเรียนเลยแบ่งให้พวกเด็กประถมและ ม.ต้น  

กินกันก่อน หลังจากนั้นจะเป็นคิวของ ม.ปลาย
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ไม่ว่าผมจะเดินไปไหนก็มีคนไหว้ท�าความเคารพผมแทบทุกครั้งไป  

เป็นเพราะผมท�ากิจกรรมเยอะอีกทั้งรุ่นน้องมันยังเกรงใจผมด้วยน่ันแหละ  

วันน้ีผมได้รับไหว้เยอะเป็นพิเศษเพราะมีรองสารวัตรนักเรียนอย่างไอ้โชค 

เดินมาด้วย 

ได้ยินเสียงซุบซิบๆ จากพวกเด็กๆ ว่าเราสองคนคือ 'โหดแพ็กคู่'

โหดบ้าโหดบออะไร ออกจะแบ๊วเหอะ

"เหี้ย ไม่มีที่นั่งเลยว่ะ" โชคพึมพ�าเมื่อมองไปทั่วโรงอาหาร "มึงใช้สายตา

พิฆาตขู่รุ่นน้องให้แม่งลุกหนีดิ๊"

ผมก�าลังจะท�าแบบน้ัน แต่มีมือมือหน่ึงก�าลังโบกไม้โบกมือเรียกผม  

และมีอีกมือที่ก�าลังห้ามมือนั้น

ฟืนกับสิก

ผมกลืนน�้าลาย หันไปมองไอ้โชคอย่างตัดสินใจ มันยักไหล่เป็นเชิง 

บอกว่าแล้วแต่ผม ผมก็เลยเดินไปหาสิกกับฟืนอย่างไม่มีทางเลือก บนโต๊ะ 

มีเพื่อนของพวกมันอีกสองคนด้วย แต่ผมจ�าชื่อไม่ได้

"เรียกมาท�าไม" สิกเอ็ดแฟนมัน

"ก็พี่เขาไม่มีที่นั่ง เราจะลุกแล้วก็แบ่งๆ พี่เขาไปดิ" ฟืนเถียง

"แบ่งคนอื่นได้ แต่แบ่งคนนี้ไม่ได้"

"กูมาน่ังแล้ว" ผมยักคิว้ใส่ไอ้สกิ หมัน่ไส้ในความหวงโอเวอร์โอวังของมนั 

"มึงมีปัญหาอะไรอีกมั้ย"

สิกหน้าบ้ึงตึง มันหยิบจานของมันกับจานของฟืนขึ้นมาก่อนที่จะเดิน 

ไปเก็บ ถึงมึงจะหงุดหงิดแต่มึงก็ช่วยเก็บจานให้เขาอยู่เนอะ 

โถ ไอ้พ่อบ้าน 

"เมื่อวานพี่ไปขอไลน์สตาร์ถึงห้องเลยเหรอ" ฟืนถามผมอย่างตื่นเต้น

ผมรู้สึกกระอักกระอ่วนนิดๆ อย่างบอกไม่ถูก คนท่ีผมเคยชอบมาถาม

เรื่องผมไปขอไลน์คนอื่นนี่มันแปลกๆ อยู่ไม่ใช่เหรอครับ

ใครแม่งกระจายข่าววะ อย่าให้กูรู้นะ เดี๋ยวเตะไส้แตก

"ก็...เออ" ผมยอมรับ ปิดบังไปก็เท่านั้นเพราะเขารู้กันทั่วแล้วมั้ง
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"พี่ชอบสตาร์เหรอครับ"

ถึงมึงจะน่ารักส�าหรับกู แต่มึงก็ไม่มีสิทธ์ิถามทุกเรื่องนะเว้ยฟืน เพราะ 

กูไม่รู้จะตอบยังไงเลยเนี่ย

"ผมมีไอดีไลน์เขานะ พี่อยากได้มั้ย" 

หา? ไอดีไลน์ราคาหกหมื่นบาทนั่นน่ะนะ! 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page �����������������.indd   16 1/30/2561 BE   10:35



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621682.html

http://store.jamsai.com/9786160621682.html

