
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre Sweetest Secret.indd   1 1/10/2561 BE   10:39



Sweetest Secret ผมเด็ดกว่าแฟนพ่ีล้านเท่า
YBSoulmate เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2236-8

ภาพประกอบ 硕硕 (Shuo Shuo)

จัดพิมพ์โดย       

 บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำากัด
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@jamsai.com
 เว็บไซต์ www.jamsai.com

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  259  บาท                

Pre Sweetest Secret.indd   2 1/10/2561 BE   10:39



หลายคนคงเคยพบคนท่ี 'ไม่ตรงปก' กันมาบ้าง แต่ถ้าใครยังไม่เคยเจอกับตัว 

เห็นกับตาก็เร่เข้ามามุงทางน้ีได้เลย เพราะวันน้ี YBSoulmate จูงมือพานางเอกผู้ไม่ตรงปก

สุดๆ มาแนะนำาให้ทุกคนรู้จักกันแล้วค่ะ

ถ้าลองเปิดไอจี 'แชมเปญ' เน็ตไอดอลคนดังก็ดูมีชีวิตดีจนน่าอิจฉา ทว่าหากไม่

นับครอบครัวและเพ่ือนสนิทคนเดียวแล้ว คงไม่มีใครนึกถึงเป็นแน่ว่าตัวจริงของเธอจะ 

แตกต่างจากลุคไอดอลสุดคูลคนน้ันลิบลับ ท้ังยังพ่วงมากับช่ือเล่นแสนเชยอย่าง 'แช่ม'  

อีกด้วย

แต่เพราะว่าความลับไม่มีในโลก จึงมีหนุ่มหล่อร้ายค้นพบเร่ืองลับสุดยอดของ 

เธอเข้า แถมเขาคนน้ันยังเป็นอดีตฟอลโลเวอร์ท่ีเธอเคยบล็อกไว้ไม่ให้เขาติดตามเธอ 

ไปอีก! ไอดอลสาวสวยแต่ไม่ตรงปกจะรับมือกับเร่ืองท่ีทำาเธอวุ่นวายท้ังตัวและใจน้ีอย่างไร 

ไปหาคำาตอบกันใน 'Sweetest Secret ผมเด็ดกว่าแฟนพ่ีล้านเท่า' กันเลยดีกว่าค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

สวัสดค่ีาสาวๆ นักอ่านผูเ้ป็นทีร่กัทุกคน~ ไหนขอดูมอืขวาสตรผีูไ้ม่ตรงปกหน่อยค่า  

คิกๆ (ชูด้วยคน)

บาล์มนะคะ YBSoulmate ผู้ที่เอาความจริงมาล้อเล่นจนนิยายออกมาเป็นเล่ม 

จนได้ 555 

เชื่อว่าสาวๆ หลายคนในที่นี้น่าจะเคยมีเรื่องกลุ้มใจอย่างเช่นในรูปสวยกว่าตัวจริง 

หน้าไม่ตรงปก อะไรแบบน้ีกันใช่มั้ยคะ ถ้าคุณเคยเจอปัญหาเหล่านั้นแปลว่าเราคือ 

เพ่ือนกันค่ะ!

เรือ่งน้ีต้ังใจจะเขยีนตแีผ่ชวิีตเนต็ไอดอลเลก็น้อยและสอดแทรกเรือ่งความสมัพันธ์

แบบเราสองสามคนเอาไว้ด้วย ดราม่ามีไม่มาก แต่ก็หนักหน่วงไปด้วยอารมณ์และ 

ความฟินแบบจัดเต็มแน่นอน หวังว่าทุกคนจะหลงรัก 'แช่มศรี' สตรีไร้นมไร้คิ้ว (ฮา)  

ทีม่ฉีากหน้าเป็นเนต็ไอดอลสายบวิตีช้ือ่ดงั 'แชมเปญ' แต่ฟอลโลเวอร์ในไอจนีางไม่มใีคร

รู้ว่าตัวจริงไม่ตรงปก (ขำา) และก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูและส่งแรงเชียร์ให้ 'น้องบุรี'  

คนแบดเอาชนะใจพ่ีแช่มศรีของเราได้ด้วยนะ

ป.ล. ตัวละครเรื่องน้ีเทาๆ ทุกตัว ไม่มีใครผิดใครถูกท้ังน้ัน เพราะฉะน้ันบาล์ม 

ก็ได้แต่หวังว่าทุกคนจะรักเหมือนท่ีเรารัก  สุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานเล่มอื่นๆ  

และพูดคุยกันได้ท่ีแฟนเพจ ybsoulmate และทวิต @ybsoulmate_lp 

ฝากติดแท็ก #ผมเด็ดกว่าแฟนพ่ีล้านเท่า ด้วยน้า ไว้มีโอกาสมาพบกันใหม่จ้า 

Pre Sweetest Secret.indd   4 1/10/2561 BE   10:39



Pre Sweetest Secret.indd   5 1/10/2561 BE   10:39



Sweetest Secret ผมเด็ดกว่าแฟนพี่ล้านเท่า

7

มมีนุษย์สกัก่ีคนบนโลกใบนีท่ี้จะเกิดมาพร้อมชือ่อนัไพเราะเพราะพริง้ว่า 

'แช่ม' ใช่ค่ะ นั่นคือชื่อของฉัน และมันก็เป็นชื่อแจ้งเกิดในวงการท่ีท�าให้ 

ทุกคนเรียกกันติดปาก ชนิดที่ว่ามีงานการกุศลหรืองานไหล่ทรุดที่ไหนที่ต้อง 

ใช้แรงงานกรรมกรช่วยเหลือ ทุกคนจะต้องเรียกฉันคนนี้ ตั้งแต่เข้าเรียนปีหนึ่ง

ยันปีสองท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยใกล้สนามบินและม ี

รางรถไฟผ่ากลางมอ ไม่มีวันไหนเลยที่ชื่อของฉันจะไม่เป็นที่รู้จักขจรไกลไป

หลายร้อยลี้!!!

'แช่มศรี'

'อีแช่ม'

'อีอ้วน'

'อีเต้าหู้ยี้'

'อีหมวยลืมตา'

'อีถึก'

ทั้งหมดท่ีกล่าวอ้างมาน้ันคือสารพัดชื่อที่เพ่ือนในคณะพากันเรียกฉัน 

บทน�ำ
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ตอนแรกฉนัก็แอบคดินะว่าพวกมนัเกลยีดฉนัรเึปล่าวะ ถึงได้ขดุทุกปมด้อยทีฉ่นั 

มอีอกมาเรยีก แต่พออยู่ๆ ไปมนัก็กลายเป็นว่าท่ีเรยีกกันไปแบบนัน้ไม่ใช่เพราะ

ความเกลียด แต่เป็นเพราะความยูนีคของฉันที่มีมาตั้งแต่ก�าเนิด

ทั้งชื่อแช่มที่โคตรไทยและเชยสะบัด ไม่มีคนยุคนี้ที่จะสรรหาชื่อโบร้าณ

โบราณแบบน้ีมาตั้งให้ลูกแล้วหรอกป่ะ แต่แม่ฉันท�า...เพราะนางบอกว่า 

อยากให้ชื่อมันคล้องกับพ่ีชายท่ีชื่อเฌอ ก็เออ ไม่ว่าอะไรก็ได้ ตอนน้ันยังพูด 

ไม่ได้ จะเข้าฝันไปเถียงแม่ก่อนท้องก็กลัวว่าแม่จะเป็นลมช็อกตายไปก่อน  

ฉันก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในนามของแช่มมาตั้งแต่ตอนนั้น

โชคดีนะท่ีเพ่ือนข้างบ้านและเพ่ือนสนิทตัง้แต่เดก็อย่างอรุาก็มชีือ่แปลก

ไม่ต่างกัน ฉันก็เลยคิดในแง่ดีเข้าไว้ว่าอย่างน้อยชื่อฉันก็ไม่ได้แปลกและเชย

ที่สุดคนเดียว -_-)v

อ่ะ ส่วนออ้ีวนทีเ่พ่ือนผูช้ายพากันเรยีกเน่ีย ฉนัคดิว่าทกุคนเรยีกฉนัเพราะ

ความเอ็นดูมากกว่า เหมือนเรียกหมาเรียกแมวอะไรท�านองน้ันล่ะมั้ง เพราะ

จริงๆ แล้วส่วนสูง 168 ซม. และน�้าหนัก 58 กก. ของผู้หญิงมันไม่ได้เรียกว่า

อ้วนป่ะ ก็แค่อวบๆ นิดหน่อย แต่ไม่ได้หุ่นบางร่างเล็กมาตรฐานชะนีเกาหลี 

ทุกคนท่ีน�้าหนักต้องอยู่ที่ 45 - 49 กก. (อยากจะบอกผู้ชายทุกคนมากว่า 

ไม่ใช่ชะนีทุกคนท่ีจะคงน�้าหนักให้เท่ากับเด็กประถมได้โว้ย ฉันต้องกินนะ!  

กินเท่าน้ันถึงจะมีชีวิตอยู่รอด จะให้แดกแต่ฟักทองและผักใบเขียวรึไง!!)  

ถ้าให้ฉันลดน�้าหนักลงเหลือเท่านั้น ช่วยเอากระดูกออกไปแล้วก็ตัดขาฉัน 

สักข้างหนึ่งน่าจะง่ายกว่า =_=;

ก็นัน่แหละ ถ้ามนัจะเรยีกฉนัว่าอ้วนก็ปล่อยให้มนัเรียกไป เพราะฉนัรู้ว่า

เจตนาของพวกมันไม่ได้ตั้งใจจะด่า แต่คนน่ารักอ่ะเนาะ ใครๆ ก็คงอยากจะ

แซว (คิดในแง่ดีมากเว่อร์)

เมื่อก้ีนี้ฉันบอกว่าตัวเองน่ารักใช่มั้ย น่ารักในความหมายของฉันคือ 

ฉันคิดเองเออเองอ่ะว่าตัวเองน่ารัก คือถ้าฉันไม่น่ารักฉันคงไม่มีอีกตัวตนหนึ่ง 

ทีปิ่ดบงัเอาไว้ไม่ให้เพ่ือนในมหาวิทยาลยัรูป่้ะ (แต่ฉนัจะเก็บไว้เล่าในตอนต่อไป 

ก็แล้วกัน เพราะมนัมเีหตผุลท่ีส�าคญัมากๆ อยู่) ซึง่บรรดาเพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลยั 

คงจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าเวลาปกติที่ฉันมาเรียนฉันมักจะโผล่มา 
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ในสภาพหน้าโล้น โล้นในท่ีน้ีคือนอกจากจะไม่มีคิ้วแล้ว ฉันยังลืมพกชั้นตา 

มาจากบ้าน เดินไปทางไหนก็เหมือนคนหลับตาเดิน หน้าก็ซีดๆ ไม่ค่อยม ี

เครื่องหน้าอะไรกับชาวบ้านอยู่แล้ว แถมฉันยังตัดผมหน้าม้า แก้มป่องๆ  

หน้ากลมๆ โดนเรียกว่าอีอ้วนยังไม่ครีเอตมากพอ เพ่ือนๆ ที่ถูกคัดสรรให ้

เข้าเรยีนในสถาบนัท่ีเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็เลยใช้จนิตนาการในทาง

ที่ผิดคิดชื่อเรียกฉันแบบเฉพาะตัวข้ึนมาอีกสองชื่อ น่ันก็คือ 'อีเต้าหู้ย้ี' กับ  

'อีหมวยลืมตา' (คือให้ฉันลืมตาเดิน หรือไม่ก็พกตามาจากบ้านด้วย)

และสุดท้าย ฉายาล่าสุดที่ฉันเพ่ิงได้รับหลังจากขึ้นปีสองก็คือ 'อีถึก'  

ไม่ใช่ชือ่นกัร้องเกาหลแีต่อย่างใดนะคะ แต่มนัได้มาจากการท�างานสมบกุสมบนั 

ของฉันที่เรียกว่าเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนมีปัญหา ขอให้เรียกฉัน เพราะฉันพร้อมที่

จะลุยไปช่วยทุกคนเสมอ ไม่มีเกี่ยงงอนเพราะเป็นคนปฏิเสธไม่เก่ง =O=;

แต่ก็เพราะแบบน้ีล่ะมั้ง...ฉันถึงได้มีเพ่ือนเยอะกว่าคนอื่นๆ แถมยังมี

หลากหลายฉายาและเป็นท่ีรู้จักของทุกคนไปโดยปริยาย จากความไม่พอใจ 

ในทีแรกท่ีโดนเรียกด้วยชือ่ทุเรศๆ พวกน้ัน ก็กลบักลายเป็นคาแรก็เตอร์ของฉนั

ที่ทุกคนจดจ�า เวลาท่ีฉันมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการท�างาน  

ฉันก็ได้ไอ้พวกปากร้ายพวกนี้นี่แหละคอยยื่นมือมาช่วย

"อ้าว ไอ้แช่มเดินดูทางหน่อยมั้ยมึง" เสียงทุ้มของเป้ เพื่อนร่วมภาควิชา

นิเทศศิลป์เอ่ยข้ึนตอนท่ีมันเดินห้ิวแท่นตั้งกลองทอมบ้าผ่านมา ตอนแรกฉัน 

ก็คิดว่ามันจะมีน�้าใจเข้ามาช่วยเลยหยุดยืนใกล้ๆ แต่จริงๆ แล้ว...

"กูให้ยืมเงินไปผ่าตัดตามั้ยแช่ม เผื่อชีวิตมึงจะได้มองอะไรได้สดใสขึ้น"

นอกจากจะไม่ช่วยกูแล้ว มึงยังสะเออะมาแขวะกูเร่ืองตาชั้นเดียว 

อีกนะคะเพื่อน โอ๊ย อีเวร!! เขาเรียกว่าตาสองชั้นหลบในโว้ย!!! มีชั้นตาแต่แค่

มันหลบเข้าไปด้านในเท่านั้นเอง!!

"มาช่วยกูแบกกลองดีกว่ามั้ยอีเป้ อย่ามัวแต่เห่า"

ฉันสวนกลับเพ่ือนเหมือนปกติ ค�าพูดของพวกเราอาจจะดูแรง แต่ 

ความจริงแล้วมันเป็นแค่การจิกกัดกันสนุกๆ ดูสิ อีเป้มันก�าลังย้ิมร่าแล้วก็ 

หัวเราะทั้งๆ ที่ฉันด่ามันว่าเป็นหมาอ่ะคิดดู

"มึงไม่ไหวก็วางไว้แถวนี้ก่อน เดี๋ยวกูเอาของไปเก็บที่โรงอาหารแล้วจะ
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มาช่วยแบก"

"จริงเหรอ" ฉันถามด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น รู้สึกเหมือนมีพระมาโปรด แต่ 

อเีป้กลบัท�าลายความฝันนัน้โดยการพูดใส่หน้าฉนัด้วยสหีน้าตายด้านแบบสดุๆ

"ไม่จริงอ่ะ กูรู้ว่ามึงไหว อย่าส�าออยอีถึก ขนมา เร็ว!!"

ฉันไม่ควรจะหวังพึ่งอะไรผู้ชายในคณะนี้ใช่มั้ย =_=

อีเป้เดินน�าฉันไปไกลแล้ว เหลือทิ้งไว้แต่ฉันกับเจ้ากลองทอมบ้าใบหนึ่ง 

ส่วนอกีใบอรุา เพ่ือนสนิทของฉนัมนัแบกเดนิน�าไปไกลแล้ว (อรุาเป็นกะเทยน่ะ 

ตัวเล็กบอบบาง แต่ว่าแมนโคตร)

ฉันพ่นลมหายใจออกมาอย่างปลงตก จัดการจับขอบกลองท้ังสองข้าง

แล้วใช้มือหมุนมันไปเรื่อยๆ เพื่อทุ่นแรงในการแบกหาม

วันน้ีพวกเราภาควิชานิเทศศิลป์มกีารคดัเลอืกดาวเดอืนประจ�าภาควิชา

เพ่ือเอาไปคัดดาวเดือนประจ�าคณะและน�าไปสู่การประกวดดาวเดือนประจ�า

มหาวิทยาลยั พวกเพ่ือนๆ คนอืน่ก็เลยต้องว่ิงวุ่นจดัเตรยีมสถานทีเ่อาไว้ให้พร้อม 

ดูจากนาฬิกาที่บอกเวลาสี่โมงเย็น ฉันคิดว่าอีกเดี๋ยวพวกรุ่นน้องปีหน่ึงคงจะ 

เดินเรียงแถวกันไปเข้าห้องเชียร์

ส่วนพวกฉันท่ีได้รับหน้าท่ีให้เป็นผู้ดูแลใกล้ชิดกับน้องปีหนึ่งมากท่ีสุด 

ก็ต้องจัดเตรียมสถานท่ีส�าหรับรวมพลกันในเย็นนี้ ก็ไม่มีอะไรมากมายนัก 

หรอกค่ะ แค่ต้องแบกกลองคณะ ขนกลองทอมบ้า รวมไปถึงกระติกน�้า  

โทรโข่ง แล้วไหนจะยากันยุงที่ต้องซื้อกันเป็นโหลๆ ไปเตรียมไว้

ยุงท่ีนี่ดุย่ิงกว่าท่ีอื่น กัดทะลุกางเกงยีนไม่พอ ต่อให้เอายากันยุงตรา 

ห่านฟ้ากินยุงมาจุด มันก็ยังหน้าด้านมาบินวนเหมือนจะเย้ยว่ายาแค่น้ี 

ไม่สะท้านหรอกโว้ย ฉันอยู่มาปีกว่า เชี่ยวชาญเรื่องยุงมาก แข้งไหนแข้งน้ัน 

ต้องมีรอยยุงกัด

เอ้อ ดูเหมือนว่าปีน้ีจะพิเศษกว่าทุกปีนะ เพราะว่าภาควิชาของเรา 

จะครบรอบสามสิบปี พวกพ่ีโตๆ ท่ีจบไปแล้วก็เลยทยอยกันกลับมาท่ีคณะ 

เยอะเป็นพิเศษ ฉันได้ยินมาว่าตัวเก็งดาวเดือนคณะในหลายๆ ปีมักจะเป็น 

ภาควิชานิเทศศิลป์ของเรา ปีนี้พวกรุ ่นพ่ีโตๆ ก็คงจะเล็งน้องปีหนึ่งเอาไว้ 

บ้างแล้ว ก็ได้แต่หวังและภาวนาน่ะนะว่าคนที่ถูกเลือกจะไม่ใช่คนที่ฉันคิด...
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ฉันเลิกท�าส�าออยแล้วจัดการกลิ้งกลองไปเรื่อยๆ จนกระท่ังทะลุตึก 

ออกมาถึงทางที่เชื่อมกับทางเดินไปโรงอาหาร ที่หน้าตึกนั้นเป็นเหมือนฝันร้าย

โคตรๆ เพราะว่ามันเป็นบันไดสิบกว่าขั้นที่ฉันต้องหิ้วกลองลงไปด้วยตัวเอง

เอาไงดีอ่ะ สมมติว่าถีบกลองลงไปเลย ฉันต้องเสียเงินซ่อมสมบัติคณะ

เท่าไหร่วะ ค่อยๆ ขนไปแล้วกัน เดี๋ยวมันก็ถึงชั้นล่างเองแหละ

ฉันรวบรวมแรงมหาถึกของตัวเองแล้วจัดการอุ้มกลองขึ้นมาหนีบไว้ที่

ข้างเอว หย่อนเท้าวางบนข้ันบันไดแล้วท้ิงน�้าหนักลงไปอย่างระมัดระวัง  

แต่ไม่รู้ว่าด้วยบุญบาปที่ฉันท�ามาตั้งแต่ชาติไหน ตอนที่ฉันก้าวเท้าลงไปได้ 

ข้างหน่ึงนั้น จู่ๆ กลองที่หนีบไว้ก็เกิดลื่นหลุดมือ เสียงดังตึงๆๆ เป็นสเต็ป 

เพราะไอ้กลองทอมบ้าของฉันมันกลิ้งลงไปไกลแล้ว โว้ย!!!

"หยุดก่อน!!" ฉันส่งเสียงเรียกกลองแล้วกระโดดผลุงตามมันไป

แม้จะไม่เข้าใจว่าท�าไปท�าไม เรียกให้ตายกลองมันก็ไม่มีหูไว้ฟัง แต่ฉัน

ก็ยังคงส่งเสียงเรียกพร้อมกับว่ิงไล่ตามกลองที่กลิ้งไปตามทาง และเป้าหมาย

ที่มันมุ่งตรงไปนั้นก็คือบ่อน�้าคณะที่เต็มไปด้วยตัวเงินตัวทอง!!

ไม่นะ!! ถ้าฉันตามเก็บกลองมาไม่ทัน ฉันได้ลงไปงมในรังเจ้าถ่ิน 

ประจ�าคณะแน่ๆ ไม่ๆๆ ฉันต้องตามเก็บมันมาให้...

ตึง!

เจ้ากลองของฉันไม่ได้กลิ้งตกลงไปในบ่อน�้าอย่างท่ีคิด เพราะว่า 

มีคนใจบุญท่ีเดินผ่านมาแถวน้ันใช้เท้าถีบยันมันเอาไว้ก่อน ฉันอยากจะ 

ย้ิมกว้างอย่างขอบคุณในความเมตตากรุณาท่ีช่วยให้ฉันไม่ต้องลงไปงมหา 

กลองในรังตัวเอี้ย...

แต่คณุพอจะนกึภาพกันออกมัย้อ่ะ การทีม่องตัง้แต่ข้างล่างไล่ข้ึนข้างบน 

จากรองเท้าท่ีเจ้าตัวสวมใส่ไปจนถึงกางเกงสแล็กส์สีด�ากับเสื้อนักศึกษา 

แขนยาวสอดชายไว้ในกางเกงและผูกไทเป็นระเบียบ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง

ปลายคาง แล้วจึงพบใบหน้าท่ีโคตรไม่อยากเจอ ฉันถึงกับกลืนน�้าลายลงคอ

และนึกอยากให้กลองใบนั้นมันกลิ้งหล่นลงไปนอนเล่นในบ่อซะยังดีกว่า

จู ่ๆ ค�าพังเพยโบราณท่ีเคยได้ยินก็ดังขึ้นในหัว ความวัวไม่ทันหาย  

ความควายเข้ามาแทรก (ตอนนี้ชีวิตฉันวุ่นวายกับคนตรงหน้ามาก) หนีเสือ 

Page Sweetest Secret.indd   11 1/10/2561 BE   14:32



YBSoulmate

12

ปะจระเข้ สารพัดค�าท่ีบ่งบอกให้รู้ว่าฉันไม่อยากเจอเขา ทว่าบัดน้ีสวรรค์ได้ 

สาปส่งให้ฉันต้องมาเจอกับเขาอีกแล้ว...

"พ่ีแช่มเป็นคนตลกนะครับเน่ีย" เสียงทุ้มน้ันว่าพร้อมกับโปรยย้ิมร้าย 

ที่ชวนให้ชะนีทั่วโลกหล้าใจสั่น

เคร่ืองหน้าท่ีประกอบไปด้วยค้ิวหนาทรงตรง นัยน์ตาสดี�าใหญ่ ชัน้ตาลกึ

เห็นรูปตาชัดเจน จมูกโด่งปลายมน ริมฝีปากสีชมพูระเรื่อรูปกระจับ ฟันขาว 

เรียงตัวสวย ใบหน้าของเขาประหน่ึงว่าประติมากรบรรจงปั้นแต่งมาอย่างดี  

แค่รูปหน้าของคนตรงหน้าฉันก็พูดได้เลยว่าเขาหล่อกว่านักศึกษาชายทุกคน 

ในคณะที่เคยเห็น

แต่พอรวมกับทรงผมของเขาท่ีไถข้างอนัเดอร์คตั ปล่อยปอยผมแสกกลาง 

ลงมาปรกหน้า กับต่างหูแบบห่วงสีด�าท่ีใส่อยู่ ฉันพูดได้ค�าเดียวเลยว่านี่คือ 

ตัวร้ายยอดนิยมที่สาวๆ ทั้งโลกจะต้องหวีดร้อง!!!

จะหล่อไปไหนวะ หล่อแบบตัวร้าย หล่อเหมือนจะท�าให้ขาดใจตาย  

หล่อไม่บันยะบันยัง หล่อไม่เกรงใจมดลูกใครเลยโว้ย!!!

"ให้ช่วยแบกมั้ยพี่"

ค�าถามนัน้ดงัขึน้พร้อมกับการขยิบตาใส่ชนิดทีว่่ากะเอาให้ตายกันไปข้าง 

ฉนัรบีส่ายหน้ารวัปฏเิสธคนตรงหน้าแล้วพุ่งตวัเข้าไปดงึกลองออกจากใต้ฝ่าเท้า

ของรุ่นน้องปีหนึ่ง พยายามท�าตัวหมอบต�่าราบกับพื้น ไม่สบสายตาใดๆ ทั้งสิ้น 

เพราะระหว่างฉันกับเขามีอะไรอีกเยอะที่เก็บซ่อนเอาไว้!!!

พระเจ้าคะ ไม่ว่าหนูจะท�าบุญท�าบาปด้วยอะไรมา แต่พระเจ้าก็ไม่น่า 

จะส่งผู้ชายคนน้ีเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตหนูแบบนี้นะคะ เพราะถ้าหากว่า

ความลับที่หนูปิดไว้มันแตกโพละออกมา

เมือ่นัน้ล่ะค่ะ...ความบรรลยัข้ันสดุในชวิีตคงได้ออกอาละวาดจนฉบิหาย

กันเป็นแถบๆ แน่!!
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มาค่ะ ตอนน้ีฉันพร้อมท่ีจะเล่าเร่ืองทุกอย่างให้พวกคุณทุกคนฟังแล้ว  

ไม่ว่าจะเป็นความลบัทีป่กปิดเอาไว้หรอืว่าเรือ่งของน้องปีหน่ึงท่ีก�าลงัเดนิไปน่ัง

รวมกลุ่มอยู่กับคนอื่นๆ คนนั้น

ทุกคนจ�าได้มัย้ท่ีฉนับอกว่าตวัเองมอีกีตวัตนหนึง่ทีปิ่ดบงัเอาไว้ไม่ได้บอก

คนอื่น ไอ้เรื่องที่ฉันบอกว่าตัวเองน่ารักน่ะฉันไม่ได้โม้นะ เพราะถ้าฉันโม้ 

'แชมเปญ' เน็ตไอดอลคนดังคงจะไม่มีฟอลโลเวอร์ตั้งห้าแสนกว่าคน

อ้าว อย่าท�าหน้างงสคิะ แชมเปญคนดงัคนน้ันทีท่กุคนรูจ้กักัน เนต็ไอดอล 

น้องๆ พิมฐาคือฉันเองค่า!! แช่มศรีสตรีมีของ ของที่ว่านั่นคือพุง คือแก้ม แต่ที่

ไม่มีก็คือคิ้วกับความตรงปกจ้า!!!

อยากจะเดินสับขาพร้อมกับผายมือในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนหนังเร่ือง 

The Sound of Music ต่อให้ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าเมกอัพอีสเมจิก 

เราไม่สามารถดูถูกเคร่ืองส�าอางและการแต่งหน้าได้แล้วนะคะทุกคน เพราะ

ขนาดฉันที่ถูกเพ่ือนในคณะทั้งแขวะทั้งแซะว่าเป็นอีเต้าหู ้ย้ีเอย อีถึกเอย  

อีหมวยลืมตาเอย ฉันยังดันตัวเองขึ้นมาเป็นเน็ตไอดอลที่มีคนรู้จักได้ แต ่

1
N'บุรีปีหน่ึง
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ถามว่าเพ่ือนๆ ในคณะจ�าฉนัได้มัย้ บอกเลยว่าไม่...แค่ล้างเคร่ืองส�าอางออกไป  

ชีวิตคุณก็เปลี่ยน!!

ฉนัเรียนทีน่ีม่าปีกว่า ไม่มใีครสกัคนท่ีรูว่้าฉนัคอืคนเดยีวกันกับแชมเปญ 

ไม่รู้ว่างานพิเศษที่ฉันรับท�าคือการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ นักรีวิวสารพัดสิ่งอย่าง 

รวมไปถึงงานล่าสดุทีท่�าตอนนีค้อืรบัให้ค�าปรกึษาน้องๆ หนูๆ ท้ังหลายเก่ียวกับ

เรื่องการศึกษาอีกด้วย

เป็นเน็ตไอดอลที่ดีไม่ใช่วันๆ จะมาเต้นส่ายนมส่ายเอวเรียกยอดวิว 

ยอดไลค์นะคะ เน็ตไอดอลสายสวยอย่างแชมเปญนอกจากจะหน้าตาดี  

ถ่ายรปูสวย แต่งหน้าเก่ง อธัยาศัยดีแล้ว ฉนัยังอยากเป็นผูน้�าสงัคม มคีณุธรรม

และเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนด้วย

สวย...สวยมาก!!! แต่จะดีกว่านี้ถ้าฉันตรงปก =_=

แล้วทีนี้ปัญหามันคืออะไรน่ะเหรอ...ปัญหาก็คือเมื่อฉันริเริ่มโครงการ

แนะแนวการศึกษาให้กับน้องๆ หนูๆ หลายคน มันก็ดันมีโผล่มาคนหนึ่งที่ 

แปลกแหวกแนวชาวบ้าน และคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจาก...

"โอ๊ย น้องบุรีขา ถ้าน้องยังไม่มีเมีย สนใจรับพี่ไปพิจารณามั้ยคะ อย่างดี 

เห็นแล้วน�้าเดิน"

"อยากจะเป็นแม่เมือง จะได้เลี้ยงผู้ชายชื่อบุรีได้"

"ยิ้มหน่อยสิคะลูก ยิ้มให้พวกพี่ๆ หน่อยเร็วววว"

ก็อย่างที่เห็น ผู้ชายหน้าหล่อแต่สไตล์ดูร้ายๆ คนที่ช่วยฉันเก็บกลองนั่น

มีชื่อว่า 'บุรี' (ฉันไม่ได้ชื่อแปลกคนเดียวละเห็นมั้ย) เป็นนักศึกษาปีหน่ึง 

ท่ีเพ่ิงเข้ามาเรียนในภาควิชานิเทศศิลป์ แถมยังเลอืกเรยีนสาขาภาพยนตร์และ 

แอนิเมชั่นเหมือนกันกับฉัน พูดกันแล้วก็คือรุ ่นน้องร่วมสาขา เป็นคนเด่น  

เป็นคนดงั เป็นท่ีนิยม เพราะหล่อและแบดเว่อร์วังไม่เกรงใจสตรนี�า้เดนิแถวน้ี!!!

แล้วระหว่างฉันกับบุรีเรามีความเก่ียวข้องกันยังไงน่ะเหรอ...อืม เมื่อ 

ปีท่ีแล้วฉันรับเป็นที่ปรึกษาแนะแนวทางด้านการเรียนต่อให้เขาเพราะว่า 

ความสนใจของเราคล้ายๆ กัน ตอนแรกก็งงๆ นะ ไม่คิดว่าไอจีของตัวเองจะมี

ฟอลโลเวอร์เป็นผู้ชาย (แฟนพันธุ์แท้) แถมยังทักมาแตกต่างจากทุกคนที ่

ส่วนใหญ่จะทักมาจีบนังแชมเปญเพราะว่าอยากจะสอยไปเป็นแฟน เป็นเมีย 
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เป็นแม่ของลกูบ้างล่ะ ฉนัก็เลยคดิว่ามนัไม่น่าจะเสยีหายอะไรถ้าหากฉนัจะให้

ค�าปรึกษาเขา เขาเองก็คงสนใจเรื่องเรียนต่อจริงๆ ก็เลยลองคุยดู

แต่คุยไปคุยมา...ไม่รู้อีท่าไหนเราดันคุยกันแทบจะทุกวัน อย่างน้อย 

ก็ต้องสักสามสิบนาทีก่อนนอน หรือไม่ก็จะต้องมีสติ๊กเกอร์แปลกๆ เกรียนๆ  

ตามสไตล์เขาในโอกาสพิเศษ ย่ิงได้รูจ้กั ย่ิงได้สนทิ ย่ิงได้แลกเปลีย่นความคดิกัน 

มาเรื่อยๆ เขาก็กลายมาเป็นคนในชีวิตฉันไปโดยปริยาย เหมือนจะดีใช่มั้ยล่ะ 

ที่จู่ๆ เราก็มีเพื่อนรุ่นน้องดีๆ ที่รู้จักกันทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นหนึ่งคน แต่ว่า...

'พี่แชมป์ ผมว่าผมชอบพี่ว่ะ'

ผ่าง ผ่าง ผ่าง!!!

ทันททีีป่ระโยคนัน้ถูกส่งมาก่อนเปิดเทอม ฉนัก็ถึงกบัอึง้แทบชอ็กน�า้ลาย

ฟูมปากเพราะไม่คิดมาก่อนว่าบุรีที่ดูท่าทางนิ่งๆ ไม่เคยพูดอะไรเกินเลยกับฉัน

หรือแสดงอาการว่ามีใจให้น้ันจะมาสารภาพกันตรงๆ ว่ารู้สึกยังไง ตอนน้ัน 

ฉันรู้สึกกลัวมาก ไม่รู้ว่าท�าไมจะต้องกลัวเหมือนกันนะทั้งๆ ที่เราไม่เคยเจอกัน

มาก่อน แถมถ้าไปเดินสวนกันตามฟุตบาธเขาก็คงจะจ�าฉันที่ไม่ได้แต่งหน้า 

ไม่ได้ด้วยซ�้า แต่ก็น่ันแหละค่ะ ด้วยความเป็นชะนีขี้ตกใจ อ่อนไหว และ 

เปราะบาง ฉันก็เลยอ่านข้อความของเขา แล้วจากน้ันก็...บล็อก ฉันบล็อก 

แล้วกดซ่อนไลน์ของบุรีพร้อมกับบล็อกเขาออกจากไอจีตัวเอง TOT!!

ท�าเหมอืนว่าสวยมากเนาะอแีช่ม! ไม่ได้รูเ้ลยว่าวันดคีนืดไีอ้เด็กทีต่วัเอง

เทกระจาดจะโผล่หัวเข้ามาเป็นรุ่นน้องในคณะ แถมเรียนภาควิชาเดียวกัน 

แล้วยังจะสาขาเดยีวกันอกี! นีถ้่ามนัสายรหัสเดยีวกันกับฉนัด้วยนะ หึๆ งามไส้

เลยล่ะค่า!!!

"อ้าวๆ พวกมึง ขยับแถวหน่อย กระจายไปยืนตามจุด อย่ามากระจุกกัน

เป็นดงผีเปรต"

อีเป้ที่เป็นเฮดน�าในกิจกรรมรับน้องออกค�าสั่ง พวกเราที่ยืนรวมตัว 

กระจุกกันอยู่ด้านหน้าสุดเพ่ือให้ง่ายต่อการสอดส่องรุ่นน้องเบ้าดีก็เลยต้อง 

แตกตัวกันออกไป ฉันพยายามจะจับเอวอุราเอาไว้เพ่ือเกาะติดมันไปทุกท่ี  

ถ้าเป็นไปได้ก็จะปีนข้ึนไปอยู่บนหัวเพ่ือนเพราะไม่อยากจะเฉียดกายเข้าใกล้

ใครบางคนที่นั่งอยู่แถวหลังสุดตรงมุมข้างใน
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แล้วยังไงน่ะเหรอ...จากที่พยายามเดินหลบ เดินเบียด เดินแทรกทุกคน

เพ่ือไปให้ไกล ฉันก็โดนดันมาอยู่ตรงจุดที่ใกล้ชิดกับอีกฝ่ายแบบสุดๆ ได้มา 

ยืนคุมน้องที่ด้านหลังเขาพอดีเลยจ้า!!!

"เก็บอาการหน่อยมัย้แก ท�าหน้าเหมอืนคนปวดขีแ้ต่ไม่ได้ขี"้ อรุากระซบิ

บอกฉันตอนตีเนียนท�าหน้านิ่ง

ทัง้ๆ ท่ีมนัเองก็เป็นส่วนหน่ึงของผูร่้วมขบวนการป้ันแชมเปญเป็นไอดอล

ครึ่งล้าน (อุราเก่งเรื่องแต่งหน้าแต่งตัวและท�าผมมาก เราก็เลยช่วยกันสร้าง

แชมเปญข้ึนมาในโลกออนไลน์) แถมนางก็เหงื่อแตกพลั่กๆ ไม่ได้ต่างจากฉัน

ทีก่�าลงัหน้าซดีเพราะเสีย้วหน้าด้านข้างของบรุกี�าลงัเอีย้วมองมาทางนีพ้ร้อมกับ 

รอยยิ้มที่มีเลศนัยสุดๆ

ฉันกลัวจนฉี่แทบราด!! ไม่ใช่ว่าอยากจะเสียจริตหรือแสดงอาการ 

กระโตกกระตากอะไรออกไปหรอกนะ แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ ไม่มีวันไหน

เลยที่ฉันสามารถตีเนียนเข้าใกล้คนตรงหน้าโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ

จะว่ายังไงดล่ีะ ฉนัค่อนข้างมัน่ใจมากนะว่าไม่มใีครรูห้รอืจบัได้แน่นอนว่า 

ฉันคือคนเดียวกันกับแชมเปญ เน็ตไอดอลคนดัง แถมตอนที่คุยกับเขาช่วงนั้น 

ฉันก็เอาแต่รูปที่ตัวเองแต่งหน้าขึ้น ไม่ได้มีหลุดโป๊ะใดๆ ทั้งสิ้น ขนาดมหา'ลัย 

ท่ีฉันเรียนอยู่ฉันยังไม่บอกเขาเลยว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไง สาขาภาพยนตร์ 

มีเป็นร้อยๆ แห่งท่ัวประเทศ มันเป็นไปได้ยากมากๆ อยู่แล้วที่เราจะโคจร 

มาเจอกัน!! ที่เขามาเรียนที่นี่ก็เป็นแค่ความบังเอิญ!!!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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