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วิศวกรรมประสาท 1
JittiRain เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2392-1

ภาพปก Chonggong

จัดพิมพ์โดย 

        สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย (ในเครือบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำากัด)

 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801

 อีเมล everybook2015@gmail.com

 เว็บไซต์ www.facebook.com/everyyyyy

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

ราคาชุดละ  599  บาท (2 เล่มจบ)
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คำ�นำ�

มีใครยังจำาพ่ีอาร์คน้องอาร์มจากเรื่อง 'วิศวกรรมประสาท' ผลงานเรื่องส้ัน 

ในรวมเล่ม 'มหา'ลัย มาหารัก' ของ JittiRain ได้อยู่บ้างไหมคะ วันน้ีพวกเขา 

กลบัมาพบกับทกุคนอกีครัง้ แต่มาในฐานะของเรือ่งยาวค่ะ! บอกเลยว่าความรกักวนๆ 

ของทั้งคู่นั้น คนอ่านจะได้อ่านจนจุใจแน่นอน แล้วมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพ่ีอาร์ค

เหนือเดือนของเรานั้นจะจีบน้องอาร์มคนโง่ของเราสำาเร็จหรือเปล่า

เพราะคนน้องก็ใสซือ่ คนพ่ีก็ปากแข็ง แล้วแบบนีเ้มือ่ไหร่น้องอาร์มจะเข้าใจสกัทว่ีา 

ทีพ่ี่อาร์คทำาน่ะหมายความว่ายังไง เอาเป็นว่าเราไปเปิดอ่านหน้าถัดไปและเป็นกำาลงัใจ 

ให้พี่อาร์คพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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"น้องชื่ออะไรคะ"

ค�ำถำมนี้พุ่งจู่โจมผมฉับพลันหลังจำกเพิ่งทิ้งก้นลงบนเก้ำอี้ได้ไม่นำน

คนตรงหน้ำเป็นรุ่นพ่ีผู้หญิง เธอไม่ได้มำคนเดียวแต่ติดสอยห้อยตำม

เพ่ือนผูช้ำยถือกล้องตวัเบ้อเร่ออกีคนมำด้วย เดำว่ำก็คงมำเก็บภำพบรรยำกำศ

ของนิสิตใหม่นั่นแหละ 

"เอ่อ...ชื่ออำร์มครับ"

"อยู่ภำควิชำอะไรเอ่ย" 

"ไฟฟ้ำครับ"

"พ่ีขอถ่ำยรูปหน่อยได้มั้ยคะ พอดีจะเอำไปลงเพจเอนจิเนียร์คิวต์บอย

เพ่ือเรียกเสียงกรี๊ดนิดหน่อย" เธอพูดไปย้ิมไป ท�ำเอำกูเขินจนอยำกโหนตัว 

เด้งเป้ำกลำงอำกำศโชว์ให้ดูสักรอบ

"มันจะดีเหรอครับ"

"ดีสิ น้องอำร์มน่ำรักมำก รับรองว่ำยอดไลค์ยอดแชร์มหำศำลแน่นอน"

ก็ไม่ค่อยอยำกลงเท่ำไหร่นะ แต่จดัเสือ้เสรจ็แล้วอ่ะ แอร่กกกกกกกกกกกก

หลงตัวเองได้ไม่นำนผมก็ปล่อยให้รุ่นพ่ีจับหมุนซ้ำยหมุนขวำถ่ำยรูปไป

อกีหลำยชอต ก่อนอกีฝ่ำยจะขอปลกีตวัไปถ่ำยรปูคนอืน่ต่อ ซึง่เป็นเวลำเดยีวกับ 

ที่ชื่อของผมถูกประกำศเรียกพอดิบพอดี

"ล�ำดับต่อไป นำยอนณ ภูวโกมลเข้ำห้องสัมภำษณ์ได้แล้วค่ะ"

อินทะโรดักฉัน
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วิศวกรรมประสาท 16

ผมลกุจำกเก้ำอี ้จัดชดุนกัเรยีน ม.ปลำย ทีค่่อนข้ำงยับเลก็น้อย มอืข้ำงหนึง่ 

กระชับพอร์ตโฟลิโอแนบอก สูดลมหำยใจเข้ำปอดลึกแล้วเดินตัวตรงเข้ำไป 

ในห้องซึง่มอีำจำรย์สองคนน่ังอยู่ ท้ังคู่ดอูำยุยังน้อย ให้เดำก็คงเป็นพวกจบเอก

จำกเมืองนอก ก�ำลังไฟแรงกันเต็มที่

"ท�ำไมถึงมำเรียนวิศวะ" ค�ำถำมแรกจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัว

"ผม...อยำกหำประสบกำรณ์ให้กับสิ่งท่ีตัวเองรักครับ อยำกตำมหำ 

ควำมฝันสมัยเด็ก เพรำะนั่นคือควำมหมำยทั้งหมดในชีวิตผม"

"นี่ท่องสคริปต์มำหรือเปล่ำเนี่ย"

"เอ่อ..."

รู้กูอีกไอ้พวกด็อก...เตอร์

ผมชื่อ 'อำร์ม' ชื่อจริงอนณ เกิดวันพุธกลำงคืน จบจำกโรงเรียนชำยล้วน 

GPAX เฉล่ีย 3.89 ผมไม่ได้อยำกมำเรียนวิศวะเพ่ือหำประสบกำรณ์ และน่ี 

ก็ไม่ใช่ควำมฝันในวัยเด็กของผมด้วย ตอนเด็กผมอยำกเป็นอุลตร้ำแมน  

พอจบ ม.6 ใจโคตรอยำกเรียนนิเทศ แต่พ่อไม่ยอม

เขำบอกว่ำผมมันไร้พรสวรรค์ในด้ำนน้ีโดยสิ้นเชิง ไม่ว่ำจะเรื่องสื่อ  

สังคม หนัง หรือแม้แต่โทรทัศน์ ยอมรับแหละว่ำควำมสำมำรถไม่ได้จริงๆ  

แต่ก็อยำกพยำยำมไง นี่มันเป็นเรื่องของควำมฝันนะเว้ย!

พ่อแม่งไม่เข้ำใจวัยรุ่นว่ะ

แต่เพรำะเป็นเด็กดีผมถึงต้องมำเรียนวิศวะให้แกสมใจเสียหน่อย

พ่อผมเป็นวิศวกรครับ ส่วนแม่เป็นพยำบำล ตอน ม.4 ถูกคำดหวัง 

จำกครอบครัวอย่ำงแรงกล้ำว่ำต้องเป็นไปตำมแบบอย่ำงของพ่อไม่ก็แม่  

เอ่อ...เข้ำใจใช่มัย้ ผมคงไม่ไปเรยีนพยำบำลเพรำะเหน็แม่เป็นไอดอลหรอกนะ 

ไม่ใช่พยำบำลไม่ด ีแต่ผมดแูลคนอืน่ไม่ได้หรอก ขนำดตัวเองยังเอำไม่รอดเลย

มำถึงตอนนีแ้ล้วคงต้องช่ำงแม่งให้หมด ลมืไปซะควำมเจบ็ปวด ส่ีปีเด๋ียวก็ 

จบแล้ว ถึงเวลำนั้นค่อยว่ำกันอีกทีว่ำจะเอำยังไงกับชีวิต

"ชอบวิชำอะไรมำกท่ีสุด" ปล่อยให้น่ังย้อนร�ำลึกควำมหลังอยู่นำน 

ค�ำถำมของอำจำรย์ก็เคำะกะโหลกผมอีกรอบ 
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"คณิตศำสตร์กับฟิสิกส์ครับ" 

"ชอบเรื่องไหนในวิชำฟิสิกส์"

"ไฟฟ้ำครบั" บงัเอญิพ่อเตีย๊มมำ จะเรยีนภำควชิำไฟฟ้ำก็ต้องเลือกเรือ่งน้ี 

เท่ำนั้น 

"งัน้คณุช่วยท�ำโจทย์ข้อนีใ้ห้ผมหน่อย" อำจำรย์คนหน่ึงหยิบกระดำษขึน้มำ  

ขีดเขียนรูปภำพและค�ำอธิบำยสั้นๆ ด้วยดินสอก่อนจะยื่นให้ผม 

ตำยโหงของแท้! พ่อจ๋ำช่วยลูกด้วย...

แค่เหน็โจทย์ขำหนบีก็เปียกขึน้มำฉบัพลนั ไหนใครบอกว่ำรอบสมัภำษณ์

นีม่นัโคตรจะชลิเลยไง ท�ำไมกูต้องมำน่ังท�ำโจทย์พวกน้ีต่อหน้ำอำจำรย์ด้วยวะ

"เอ่อ...คือ..." ยำกมำกไอ้เหี้ย ขออนุญำตเผำไปให้ไอน์สไตน์ท�ำที 

นี่มันคือกำรสัมภำษณ์กูเข้ำ หรือคัดกูออกกันแน่วะ

"ยำกเหรอ" คนอำยุมำกกว่ำเอ่ยถำม ผมเลยเงยหน้ำขึ้นไปสบตำกับ 

อีกฝ่ำยตรงๆ

"ครับ ยังไงผมขออนุญำตเอำกลับไปเป็นกำรบ้ำนได้มั้ยครับ"

เท่ำนั้นแหละ เสียงหัวเรำะก็ระเบิดไปท่ัวห้อง โอ๊ยยยยยยยยยย สะใจ 

เหรอทีเ่ดก็ตอบไม่ได้ อย่ำให้กูกลบัถึงบ้ำนนะ จะให้พ่อส่งจดหมำยฟ้องคณบดี

โทษฐำนท�ำให้คนอย่ำงผมเสียใจ

"ไม่ต้องหรอก โจทย์ข้อนี้เป็นของนิสิต ป.โท ผมแค่เอำมำลองให้คุณ 

ดูเฉยๆ เผื่อจะฟลุกท�ำได้" 

ท�ำได้ก็บ้ำแล้วจ้ำำำำำำำ 

นี่ไม่ใช่อันดับหนึ่งฟิสิกส์โอลิมปิกนะครับอำจำรย์

"รีแลกซ์หน่อย ตอนนี้เรำจะไม่วิชำกำรกันมำก คุณช่วยพรีเซนต์ตัวเอง

ให้พวกผมฟังทีว่ำท�ำไมถึงต้องรับคุณเข้ำมำเรียนที่คณะนี้"

"ตอนเรียนผมท�ำกิจกรรมหลำยอย่ำงครับ ทั้งเลือกตั้งประธำนนักเรียน" 

ว่ำแล้วก็รบีวำงพอร์ตโฟลโิอลงบนโต๊ะเพ่ือให้อำจำรย์ได้ชืน่ชมผลงำนอย่ำงเตม็ท่ี 

"ได้รับเลือกมั้ย" เสียงทุ้มของคนตรงหน้ำโพล่งถำมทันควัน

"ไม่ได้ครับ"
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วิศวกรรมประสาท 18

"แล้วท�ำอะไรอีก"

"เป็นผู้น�ำสวดสรภัญญะตอนเข้ำแถวเคำรพธงชำติ น�ำน้องๆ ม.หน่ึง  

เดินส�ำรวจแปลงเกษตรโรงเรียน เป็นหัวหน้ำชมรมปำลูกดอกของชั้น ม.ปลำย 

ประมำณนี้ครับ" แล้วดูหน้ำอำจำรย์ที่มองกลับมำ คงปลื้มผมน่ำดู

นี่กูยืดอกพรำวด์สุดๆ แล้วนะ

"ไม่มอีะไรเก่ียวกับวิศวะเลย" ใครคนหน่ึงพึมพ�ำ ผมเลยรบีพูดแก้ต่ำงเตม็ท่ี

"ผมชอบเปลี่ยนหลอดไฟให้ที่บ้ำนมำกครับ เปลี่ยนเก่งมำกจริงๆ" 

"เรียนคณะอื่นก็เปลี่ยนได้"

"แต่ถ้ำเรียนที่น่ี ผมจะเปลี่ยนได้ดีกว่ำแถมยังสำมำรถเปลี่ยนให้บ้ำน 

หลังอื่นได้ด้วย" คิดก่อนพูดนิดนึงไอ้อำร์ม จะรีบตอบหำพ่อง

"โอเค ผมเห็นควำมตั้งใจของคุณ" อำจำรย์พูดย้ิมๆ พลำงถำมต่อ  

"ชื่ออนณแปลว่ำอะไร"

โอ้โห เกลยีดฉบิหำยเลยตอนทีม่ใีครต่อใครมำถำมเรือ่งควำมหมำยของชือ่  

ตั้งแต่เกิดยันโต ญำติพ่ีน้อง คุณครูในโรงเรียน เพ่ือนสนิท พนักงำนท�ำ 

บัตรประชำชน ทุกคนล้วนถำมกูหมดว่ำชื่อนี้มีควำมหมำยว่ำยังไง

ซึ่ง...กู...เหนื่อย...มำก...ที่...จะ...ตอบ...แล้ว...โว้ย!

อยำกหนีไปเปลี่ยนชื่อวันละหลำยล้ำนรอบแต่ก็กลัวว่ำพ่อจะเสียใจ  

พ่ออยำกให้ผมรวยครับ เพรำะงั้นควำมหมำยของชื่อผมก็คือ...

"ผู้ไม่มีหนี้ครับ" 

"จริงเหรอ" ไม่เชื่อกูอีก 

"ครับ"

"ใครตั้งให้ พระเหรอ"

"เจ้ำอำวำสครับ" ใหญ่ที่สุดในบ้ำนแล้ว

"งั้นอนณผู้ไม่มีหนี้ ยินดีต้อนรับเข้ำสู่คณะวิศวกรรมศำสตร์"

"ฮะ ผมผ่ำนแล้วเหรอครับ"

"ถ้ำมีกำรคัดออกคิดว่ำคุณน่ำจะเป็นคนแรกท่ีโดนตัด แต่น่ีไม่ใช่ไง"  

เป็นค�ำพูดที่สร้ำงเสริมก�ำลังใจให้กูจริงๆ

Page �������������� 1 18+.indd   8 4/2/2562 BE   15:40



9JittiRain

"ดีใจมำกที่ไม่มีระบบนั้น ขอบคุณอีกครั้งครับ"

ต่อไปผมจะได้ชื่อว่ำเป็นนิสิตคณะนี้แล้ว เพรำะฉะน้ันต้องขอฝำกตัว 

ฝำกใจไว้สักสี่ปี

ยินดีที่ได้รู้จัก วิศวกรรมประสำท (แดก)

อย่ำลืมกันนะครับ ผม...อนณ ผู้ไม่มีหนี้
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"น้องสกลชัยได้พี่รหัสเกียร์ 0128"

"เฮ่!!!"

"น้องแพรพลอยได้พี่รหัสเกียร์ 0036"

"กรีด๊ดดดดดดดดดดดดด น่ันมนัเดอืนวศิวะปีสองเลยนะ โอ๊ย อจิฉำอ่ะ" 

"พี่กังฟู ชอบนะคะ"

โอ้โห แก๊งผูห้ญิงทีน่ัง่แถวตอนส่งเสยีงกรีด๊ลัน่ จนคดิว่ำอกีไม่นำนก็พร้อม

แอดมิตเข้ำโรงพยำบำลทันที 

วันนี้เป็นวันจับสำยรหัส ซึ่งพ่ีๆ เขำบอกว่ำมันส�ำคัญมำก เพรำะเรำ 

ต้องอยู่เก้ือกูลกันไปอกีสีปี่จนกว่ำจะจบ ผมก็เลยต้องแหกขีต้ำตืน่ข้ึนมำแต่เช้ำ 

อำบน�้ำ แต่งตัว ท�ำท้องให้ว่ำงเข้ำไว้ เพรำะเขำบอกว่ำเดี๋ยวพ่ีจะพำไปเลี้ยง  

แต่นี่ปำไปเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วก็ยังไม่ถึงคิวตัวเองสักที

ไม่เข้ำใจว่ำพวกผู้บริหำรจะรับปีหน่ึงเข้ำมำท�ำบ๊วกอะไรนักหนำตั้ง 

สำมสี่ร้อยคน น่ีถ้ำผมไม่ถูกบังคับให้มำเรียนคงไม่ต้องเครียดขนำดน้ีหรอก 

เกียร์ปลวกอะไรวะ นี่ยังลุ้นอยู่เลยว่ำจะได้สำยป่วยมั้ย ในใจก็ได้แต่ภำวนำว่ำ

ขอคนดีๆ เข้ำมำในชีวิตบ้ำงเถอะ

ขอสวยๆ ครับ สวยมำกๆ ผมจะได้รู้สึกปลำบปลื้มใจ

อยู่ชำยล้วนมำตลอดหกปี ชวิีตบดัซบมำก หัวใจห่อเห่ียวแล้วห่อเห่ียวอกี 

เพรำะแต่ละคนแม่งไม่มีควำมละมุนในจิตใต้ส�ำนึกกันเลย

ตอนที่ 1
น้อง พี่ ขี้แซะ
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"อำร์ม มงึอยำกได้คนไหนเป็นพ่ีรหสับ้ำงวะ" เสยีงของไอ้คนท่ีนัง่ด้ำนหลงั

แทรกขึ้น ไม่พอ มันยังสอดหน้ำมำวำงคำงไว้บนไหล่ผมอีกต่ำงหำก

"ไม่รู้ มึงล่ะอยำกได้ใคร"

"กูชอบพ่ีคนนั้นอ่ะ ท่ีมัดดังโงะน่ำรักๆ ขวำมือ" ว่ำแล้วเจ้ำตัวก็ชี้น้ิว 

ไปยังเป้ำหมำยอย่ำงเร็วรี่

เชี่ยนี่มันชื่อ 'แซนด์' ครับ เป็นเพื่อนคนแรกในมหำ'ลัย ที่ส�ำคัญตอนนี้

มันก็ได้กลำยมำเป็นรูมเมตของผมแล้วด้วย

ไอ้แซนด์ถือว่ำค่อนข้ำงป็อปในคณะพอสมควร เน่ืองจำกเคยเป็น 

นักแสดงเด็ก เล่นละครกับดำรำดังๆ ตอนสมัยอำยุ 5-6 ขวบ พอโตขึ้นแม ่

ก็ไม่ได้พำมนัเร่ไปตำมกองอกี เลยได้ใช้ชวีติวยัเดก็ท่ีโหยหำ และไม่หันกลบัไป

จับงำนแสดงแม้แต่ชิ้นเดียว

"มึงชอบแบบน้ีเหรอวะ เข้ำใจมำตลอดว่ำมึงชอบแบบสวย เผ็ด ดุ"  

ผมพูดทีเล่นทีจริง

"เจอคนสวยๆ ในวงกำรมำเยอะแล้ว เลยเบื่อนิดนึง"

"หล่อเลือกได้มำกเลยจ้ำ"

"มึงรู้จักชมพู่ อำรยำใช่มั้ย"

ครำวนี้ผมพยักหน้ำ ก่อนเอ่ยถำมอีกฝ่ำยอย่ำงตื่นเต้น

"มึงเคยแสดงละครกับเขำเหรอ"

"เปล่ำ กูแค่ถำมเฉยๆ"

โวะ!! มีเพื่อนแบบนี้กูประสำทจะแดก 

นี่ยังแค่ไอ้แซนด์นะครับ ผมยังมีเพ่ือนสนิทอีกคนที่นอนอยู่ห้องข้ำงๆ  

เรำเรียนภำคเดียวกัน มันชื่อ 'ปีโป้' แค่ฟังก็รู้สึกน่ำรักน่ำกินแล้วใช่มั้ย แต ่

ตัวจริงหน้ำแม่งโคตรทรยศชื่อเล่นสัดๆ

เถ่ือนถ่อยน่ีสำยพ่ีเขำล่ะ เป้ำหมำยคือกำรไว้เครำให้เท่เหมือนรุ่นพ่ี  

แต่พอก้ำวเท้ำเดินเข้ำมำในคณะก็โดนปีสองสั่งให้ไปโกนหนวดเครำซะเกลี้ยง 

ฮ่ำๆ ควำมฝันดับวูบภำยในไม่กี่วินำที ทว่ำนั่นไม่ส�ำคัญหรอก สิ่งที่น่ำร�ำคำญ

ที่สุดส�ำหรับมันคืออะไรรู้มั้ย
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กำรคีบตุ๊กตำ

ห่ำนีไ่ม่รูเ้ป็นอะไรนกัหนำ ทกุครัง้เวลำเจอกันมนัก็จะพูดแต่เรือ่งนีไ้ม่หยุด 

ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรคบี ประโยชน์ของกำรคีบ โรงงำนผลติตุก๊ตำ กลุม่ลบัพันธมติร

ห่ำปลวกอะไรเยอะแยะไปหมด

พอเรำสำมคนมำรวมตวักันแล้ว ไม่อยำกจะพูดเลยว่ำนีม่นัคอืสำมหนุม่

เน้ือทองของคณะวิศวฯ ที่แท้ทรู สำบำนได้ว่ำเวลำเดินไปไหนต้องฉิบหำย

วำยวอดที่นั่น

"น้องแถวต่อมำครับ" รุ่นพี่ประกำศเสียงดัง

อ้ำว! แถวกูแล้วน่ีหว่ำ ผมเลยรีบลุกขึ้นยืนเต็มควำมสูง เดินตำมหลัง

เพ่ือนคนหน้ำเพียงคนเดียวต้อยๆ แถวนึงมีแค่สิบคนเพ่ือควำมรวดเร็ว 

ในกำรจับสลำก

ส่วนสำเหตุที่เห็นนำยอนณยืนอยู่คนแรกๆ ก็คือ...กูเตี้ยครับ

ร้อยเจ็ดสิบนิดๆ ควำมจริงถ้ำวัดดีๆ ก็ตั้งร้อยเจ็ดสิบสำมเถอะ ถำมว่ำ 

ไอ้แซนด์ทียื่นอยู่หลงัผมก็สงูพอๆ กันเหรอ เหอะ เปล่ำ! แต่มนัโดดไปโน่นเลย 

ร้อยแปดสิบเอ็ดเซ็นต์ สรุปผู้ชำยภำคไฟฟ้ำปีหน่ึงท่ีสูงไม่ถึงร้อยแปดสิบก็ 

มีอยู่แค่สองคนเท่ำนั้นแหละ

พำนให้นกึเสยีดำยว่ำตอนเดก็น่ำจะแดกหนองโพเยอะๆ รูส้กึเสยีชำตเิกิด 

ยังไงชอบกล

แต่ตอนนี้อย่ำไปสนใจมันเลย ถึงตำผมต้องจับสำยรหัสพอดี

"น้องอำร์มจับเลยครับ" 

งุ้ยยยยย ตื่นเต้น กูประชด แค่หยิบส่งๆ ล้วงมือแตะได้อันไหนก็หยิบ 

อันนั้น กระทั่งผมยื่นกระดำษม้วนสีขำวส่งให้รุ่นพี่มัดแกละคนหนึ่งไป

"น้องอนณได้พี่รหัสเกียร์ 0498 ค่ะ"

"โฮ่ลลลลลลลลล" เสยีงหอนของรุน่พ่ีปีสองดงัอือ้องึทัว่ห้องโถง พวกปีหนึง่ 

เลยหันหน้ำหันหลังมำมองว่ำพี่รหัสผมจะเป็นใคร จนกระทั่งมีผู้หญิงสวยสัดๆ 

คนหนึ่งลุกขึ้นมำจำกแถวพร้อมพวงมำลัยดอกดำวเรือง 

เอิ่ม...กูเกลียดกลิ่นดอกดำวเรือง

Page �������������� 1 18+.indd   12 4/2/2562 BE   15:40



13JittiRain

"น้องโชคดีมำก ได้ดำวปีสองเป็นพี่รหัสเลยนะ"

"ดำว?"

เรอะ! โอ้โห ต้องเน้ือเต้นมั้ยอ่ะ คือคนอื่นเขำฮือฮำแทนกันหมดแล้ว  

ผมเลยไม่รูจ้ะท�ำยังไงนอกจำกมองดรู่ำงบำงทีน่่ำจะสงูไม่เกินร้อยหกสบิห้ำเซน็ต์  

เดินดุ่มๆ มำหำถึงหน้ำแถว พร้อมกับคล้องพวงมำลัยดอกดำวเรืองและ 

สำยสะพำยที่เขียนข้อควำมว่ำ 'สำยรหัสเทวดำ'

"พี่ชื่อญี่ปุ่นนะเว้ย เรียนวิศวะสิ่งแวดล้อม"

"อ้อ ผะ...ผมชื่ออำร์มครับ วิศวะไฟฟ้ำ"

"ดีใจจังเลย เดี๋ยวถ้ำเลิกจำกกิจกรรมแล้ว เรำมำเจอกันก่อนเนำะ" 

"ครับ" 

ผมพยักหน้ำหงึกหงัก ใจสั่นเลยอ่ะ ดูใกล้ๆ แล้วสวยฉิบหำย ไม่รู้ชำติ 

ที่แล้วท�ำบุญด้วยอะไรมำชำตินี้ถึงได้พ่ีรหัสระดับห้ำดำวให้คนอื่นหมั่นไส้เล่น 

นึกถึงหน้ำพ่อขึ้นมำทันทีเลย

อำร์มรักวิศวะมำกๆ ครับพ่อ

ผมพูดกับพ่ีญี่ปุ่นคิมูจิอำโออิไม่ก่ีประโยค ก่อนจะถูกรุ่นพ่ีต้อนให้กลับ

แถวแล้วเริ่มจับรหัสสำยต่อไป 

เวลำล่วงเลยจนเท่ียงวันโน่นกว่ำจะได้แยกย้ำย ไอ้แซนด์ไปทำง โป้ก็ 

ไปอกีทำง ส่วนผมหนีกลบัไปไหนไม่ได้เพรำะต้องมำยืนกุมเป้ำรอพ่ีรหัสสุดสวย

อยู่ที่เดิม จนกระทั่งเจ้ำตัวเดินเข้ำมำพร้อมกับของเทกมำกมำย

แฟ้ม สมุด ดินสอ โต๊ะเขียนหนังสือ ตะกร้ำผ้ำ ไม้หนีบ ที่ปัดขนไก่ 

แม่ครับ นี่กูมำเรียนวิศวะหรือมำฝึกท�ำงำนบ้ำนกันแน่

"อันนี้พี่ซื้อให้รับขวัญ ปีหนึ่งต้องอยู่หอในใช่มั้ย" 

"ใช่ครับ ขอบคุณครับพี่" 

"พ่ีปีสี่ฝำกของมำรับขวัญด้วยนะ นี่เลย" นอกเหนือจำกของใช้แล้ว 

ผมก็ได้รับสบู่ซักถุงเท้ำเพ่ิมขึ้นอีกหลำยก้อน ก่อนมือบำงจะล้วงมือลงไป 

ในกระเป๋ำอีก

ยังไม่หมดอีกเหรอ
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"ส่วนอันนี้ของลุงรหัสปีสำม" ผมยื่นมือไปรับของจำกพี่รหัส 

"อันนี้คืออะไรเหรอครับพี่ญี่ปุ่น"

"อ๋อ ยำแนวกระเบื้องน่ะ" 

ว้อท! น่ีล้อเล่นหรอืจรงิจงัเน่ีย คอืน่ังอ่ำนหนังสือเหงำๆ อยู่แล้วก็หยิบมำ

ชงแดกแก้เครียดงี้เหรอ ไอ้ปีสำม มึงบ้ำหรือเปล่ำ

ปล่อยให้ผมก่นด่ำในใจได้ไม่นำน พี่ญี่ปุ่นก็เอ่ยพึมพ�ำอย่ำงต่อเนื่อง

"เดี๋ยวเอำของไปใส่ท้ำยรถก่อน แล้วเรำไปกินข้ำวกัน มื้อน้ีพ่ีเล้ียงเอง" 

มนักต้็องเป็นอย่ำงนัน้อยูแ่ล้วครบัพ่ีดำวสดุสวย อตุส่ำห์มำน่ังรอปล่อยควำมหิว 

เค้นกระเพำะเป็นชั่วโมง ผมคงไม่รีบแจ้นกลับไปนอนหรอก

ก็ปกติแหละครับ ผมยังไม่เคยเรียนรู้ชีวิตปีหน่ึง รับน้อง ห้องเชียร์  

ล่ำรำยชื่อ ลืมมันไปซะเถอะ นี่ก็กะโดดๆ อยู่ พี่ญี่ปุ่นก็บอกนะว่ำวิศวะของเรำ

ชำวประชำค่อนข้ำงโหด คดิในใจจบมำกูกเ็ป็นวิศวกรป่ะวะ ไม่ได้ไปสมคัรงำน

เป็นหน่วยคอมมำนโดสักหน่อย จะโหดอะไรนักหนำ

"อำร์มชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ำ"

"ผมกินหมดอ่ะพี่"

"เนี่ยอำทิตย์หน้ำเรำมีนัดเลี้ยงสำยใหญ่ รวมพ่ีปีสำมกับปีสี่ด้วย ยังไง

เดี๋ยวพี่นัดอีกทีนะ"

"ครับ" เจอพี่รหัสไม่พอ ต้องมำเจอลุงรหัส ปู่รหัสอะไรอีกเหรอวะ จำกที่

ฟังแล้วพ่ีญ่ีปุน่บอกว่ำสำยเรำเขยีม (ขำดแคลน) ผูห้ญิงเข้ำขัน้วิกฤต เพรำะมแีค่ 

พี่แกที่เป็นเพศแม่อยู่คนเดียว แต่จะว่ำก็ว่ำเถอะ ไปๆ มำๆ ผมนึกว่ำดำวคณะ

แม่งเป็นทอมซะอกี สวยนะแต่กวนตนีมำกครบั พูดออกมำทน่ีีค�ำหยำบบำนเบอะ  

แค่ตอนนี้ยังไม่ใช้กับผมเท่ำนั้นเอง

"เออพี่ ท�ำไมเขำถึงเรียกสำยเรำว่ำสำยรหัสเทวดำอ่ะ"

"อ๋อ ก็หน้ำตำดไีง" โหย...เกิดกูขีเ้หร่ข้ึนมำ สำยนีไ้ม่เป็นอนัล่มจมเหรอวะ 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำผมแม่งก็หล่อไม่เบำเลยจริงๆ

"พี่ปีสำมปีสี่ก็หน้ำตำดีเหรอ"

"ปู่รหัสปีสี่เป็นเดือนมหำ'ลัย ส่วนลุงรหัสปีสำมเป็นเหนือเดือน"

Page �������������� 1 18+.indd   14 4/2/2562 BE   15:40



15JittiRain

"อะไรเหรอพี่ที่เรียกว่ำเหนือเดือน"

"เป็นนักบอล"

"ฮะ?"

"นักบอลที่หล่อกว่ำเดือนมหำ'ลัย" คนตรงหน้ำยักคิ้วหลิ่วตำ แหม... 

อยำกเห็นลุงรหัสปีสำมเลยครับว่ำจะหล่อโหดเหี้ยอย่ำงที่เขำว่ำหรือเปล่ำ 

"อำร์มเคยกดเข้ำไปเพจเอนจิเนียร์คิวต์บอยป่ะ"

"เคยเห็นผ่ำนๆ ครับ" อะไรของพี่แกวะ

"ถ้ำอยำกเห็นปู่รหัสปีสี่ก็ลองกดเข้ำไปดูนะ ชื่อพ่ีเจต อีกอย่ำงพ่ีก็เป็น 

แอดมินเพจนี้ด้วย"

"ฮะ!"

"นัน่แหละ ไม่มใีครรูห้รอก แต่พ่ีเคยบอกกับตวัเองไว้ว่ำถ้ำมน้ีองสำยรหสั

มำพ่ีจะมอบต�ำแหน่งแอดมินคนท่ีสองให้ เรำจะได้ดูแลเพจท่ีมีคนกดไลค์ 

เป็นแสนไปพร้อมกันไง" แล้วแกก็ย้ิมครับ ถำมกูยังว่ำอยำกเป็นทำยำทอสูร 

กับเจ๊หรือเปล่ำ

โหยยยยยยย ใครบอกว่ำได้สำยนี้แล้วโชคดีเหมือนถูกหวย นี่อะไรกัน 

ให้ไปดูแลเพจหนุ่มวิศวะห่ำปลวกอะไรก็ไม่รู ้ ท้ังที่ผมไม่มีควำมรู้เรื่องใคร 

ในคณะเลยแม้แต่คนเดียว แถมควำมเสือกยังไม่มำกเท่ำคนอื่นอีกต่ำงหำก 

ง่ำยสุดคือลงรูปโปรโมตตัวเองนี่ยังพอไหวอยู่ 

"เม่ือสองอำทิตย์ก่อนตอนผมเข้ำมำสัมภำษณ์ เคยเจอรุ่นพ่ีที่ท�ำเพจน้ี 

อยู่ครับ สรุปมีแอดมินกี่คนกันแน่"

"อ๋อ จิ๊บน่ะเหรอ ตอนนี้ออกไปท�ำเพจของมหำ'ลัยแล้ว เหลือพ่ีท�ำอยู ่

คนเดียว"

"เข้ำใจแล้วครับ"

"รปูอำร์มในเพจก็น่ำรกัน้ำ ตอนถ่ำยชดุนกัเรยีนนีเ่รยีกยอดไลค์บำนเลย"

"โถ่ พี่ก็ชมผมเกินไป"

"เปล่ำจ้ำ พี่ซื้อโฆษณำ"

ตำยโหง! 
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"เรื่องให้ไปเป็นแอดมินเพจ ผมว่ำไม่ดีมั้งพี่"

"ดีสิ เนี่ยถ้ำมีคนในมอเสนอหนุ่มฮอตเข้ำมำ อำร์มก็แค่เอำรูปไปลงแล้ว

เขียนแคปชั่นลงไปแค่นั้นเอง"

"แต่ผมว่ำ..."

"อ้อ มีอยู่คนนึงนะเป็นข้อยกเว้น ห้ำมลงเด็ดขำด..."

"เฮ้ย ญี่ปุ่นสุดสวย มำกินข้ำวกับใครเนี่ย"

เอ่อ...เข้ำใจอำรมณ์คนก�ำลังฟังดีๆ แล้วถูกใครสักคนขัดป่ะ 

ยำวครับครำวนี้ หนุ่มท่ีไหนไม่รู ้เข้ำมำทักเจ๊แกจนหัวกระไดไม่แห้ง  

ประตรู้ำนอำหำรเปียกโชกจนเรำแทบไม่ได้คยุอะไรกันเลย เพรำะต้องเจยีดเวลำ 

แดกข้ำวอันน้อยนิดไปคุยกับพวกผู้ชำยนิสัยหม้อ 

ซึ่งผม...ก็เคยเป็น 

สดุท้ำยนำยอนณผูไ้ม่มหีนีก็้ได้รบัภำรกิจอนัย่ิงใหญ่ทีจ่ะช่วยกอบกู้ศกัดิศ์ร ี

ควำมหน้ำตำดีของชำววิศวะ นั่นคือกำรเป็นแอดมินเพจท่ีมีคนไลค์หลักแสน

อย่ำงงงๆ 

Engineer Cute Boy

ผมเปิดแม็กลูกรัก เคำะมือลงกับโต๊ะอยู่สองสำมครั้ง ส่วนมืออีกข้ำง 

หยิบชำเขียวข้ึนมำดื่มขณะน่ังอยู่ในสตำร์บัคส์ ท�ำใจอยู่นำนก่อนจะกดรับ 

เป็นผู้ดูแลเพจคนท่ีสองเมื่อสำมวันก่อน เพรำะช่วงน้ีเจ๊ญ่ีปุ่นเล่นหำยต๋อม 

ปล่อยเพจไม่เคลื่อนไหวมำร่วมสัปดำห์

ติดแฟนครับ เพิ่งเห็นว่ำแฟนก็คือปู่รหัสปีสี่นั่นแหละ โด่...

พ่ีเจตแม่งโคตรหล่อสมกับที่เป็นเดือนมหำ'ลัย เห็นรูปครั้งแรกเล่นเอำ

ตะลึงไปสำมสิบห้ำวิได้ แต่พอเจอตัวจริงเข้ำไปถึงกับอิจฉำเหงือกแทบบิด  

คนเหีย้อะไรไม่รูค้รบัหล่อไม่ปรกึษำโลกหน้ำ หล่อโหดสดั หล่อจนอำยเบ้ำหน้ำ

ตวัเอง พอมำยืนข้ำงกัน กูนึกว่ำตวัเองเป็นโปโรโระ ส�ำเหนยีกได้ว่ำควรเนรเทศ

ตัวเองออกจำกสำยรหัสเทวดำเร็วพลัน

ควำมหล่อท่ีแทงทะลตุำของพ่ีเจตท�ำให้พ่ีจิบ๊แอดมนิคนก่อนต้องโปรโมต 
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ให้แกทำงเพจอยู่เป็นประจ�ำ เรำใช้ระบบคนไหนดังให้ลงบ่อยๆ คนไหนยัง 

ไม่ค่อยดังเท่ำไหร่ก็ใช้วิธีกำรดันเช่นซื้อโฆษณำ 

และผมก็เป็นหน่ึงในน้ัน รปูชดุนักเรยีนอนัเป็นต�ำนำน และสำบำนได้ว่ำ

ตรำบใดที่ผมเป็นแอดมิน ใครหน้ำไหนก็ไม่มีทำงเอำรูปกูไปลงได้ทั้งนั้น

ตึ่ง!!

ผมกดแจ้งเตือนที่ปรำกฏอยู่ในแอ็กเคำต์ชื่อของตัวเอง ควำมจริง 

มันเป็นควำมเคลื่อนไหวบนหน้ำไทม์ไลน์ปกติเท่ำนั้น แต่มีอยู่แจ้งเตือนหนึ่งที่

ปรำกฏเป็นกล่องข้อควำมรปูธงสส้ีม ซึง่บอกได้เป็นอย่ำงดว่ีำมำจำกเพจควิต์บอย 

ที่ผมก�ำลังดูแลอยู่

'แอดมนิคะ อยากให้ลงรปูพ่ีอาร์ควิศวะบ้าง ไม่เหน็ลงเลย หล่อฮอตทีส่ดุ

ในสามโลก'

จำกนั้นน้องนำงก็ส่งรูปมำให้ผมดู

แวบแรกหวัใจผมเต้นกระหน�ำ่รำวกับรวักลองชดุพร้อมวงดนตรสีำยรอ็ก

นำนแค่ไหนแล้วทีไ่ม่ได้สมัผสัควำมรูส้กึนี ้มอืผมสัน่ ร่ำงกำยเริม่ขยบัตวั 

อย่ำงยำกล�ำบำก

แบตเตอรี่อ่อน

ไอ้หรรมเอ๊ยยยยยยยยยยยยยย ตอนช่วงส�ำคัญดันจะมำง่อยซะงั้น 

ผมจงึหนัไปหยิบสำยชำร์จในกระเป๋ำออกมำเสยีบ กว่ำจะตัง้สตกิลบัมำได้  

ผู้หญิงรูปโพรไฟล์สุดน่ำรักก็หำยไปซะแล้ว ท้ิงไว้แค่รูปและประวัติเล็กน้อย  

ดีซะอีก จะได้ไม่ต้องไปหำว่ำไอ้อำร์คคือใคร

ผมกวำดสำยตำเลื่อนอ่ำนไปทีละบรรทัด ไอ้คนนี้แปลก

ชือ่อำร์ค ชือ่จรงิคอือนล แม่งงงงงงงงงง ชือ่เดยีวกับผมเลยเว้ย เพียงแต่

สะกดกันคนละตวั ของผม ณ เณร ส่วนไอ้คนนีเ้ป็น ล ลงิ เรยีนอยู่วิศวกรรมศำสตร์  

ภำคโยธำ ปีสำม 

ส่วนรูปที่คนน่ำรักแนบมำนั้น...
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ท�ำเอำผมนิ่งไปชั่วครู่ เลื่อนเม้ำส์ขึ้นลงอ่ำนข้อควำมใหม่แล้วจึงกลับมำ

ดรูปูอกีรอบ ท�ำแบบน้ีซ�ำ้ๆ โดยไม่เข้ำใจตวัเอง เพียงแต่ภำพของไอ้อำร์คปีสำม

มันท�ำให้ผมมือเย็น นั่งตัวแข็งทื่ออยู่ในสตำร์บัคส์นับสิบนำที

คนห่ำอะไรวะ โคตรของโคตรหล่อเลย มหำ'ลยัผมคนหน้ำตำดเียอะครบั 

แต่ก็ไม่เคยเห็นใครเป็นเหมือนมัน เวลำหลำยวันท่ีใช้ไปกับเพจคิวต์บอย 

เพ่ือศกึษำคนดังคนฮอตก็ไม่ยักจะมคีนคนนีอ้ยู่ในรำยชือ่หนุม่ทีส่ำวๆ เรยีกร้อง

เลย มันท�ำให้ผมแปลกใจว่ำท�ำไมถึงหลุดรอดสำยตำของเจ๊ญี่ปุ่นไปได้

แต่เอำวะ หน้ำที่ของผมคือกำรโปรโมตไอ้หล่อนี่ให้ชำวมอได้รับรู้

และมันก็ควรขอบใจผม ที่แม่งเป็นคนแรกให้กูประเดิมเลย

Engineer Cute Boy

แมนๆ เตะบอลกัน

อาร์ค วิศวะโยธาปีสาม #นักบอลหล่อบอกต่อด้วย // แอดมิน อ อ่าง

รปูท่ีน้องคนนัน้ฝำกมำเป็นรปูท่ีมนัใส่เสือ้อนิเตอร์มลิำนน่ังอยู่ข้ำงสนำม 

โดยมีมือดีถ่ำยให้รำวกับนำยแบบแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรมำกครับ แต่ที่มำก

คือ…

ตึ่ง!!

'พี่อาร์คคคคคคคคคคค ฮือ หล่อค่ะ ฮือ...'

เร็วมำกกกกกกกกกกกกก แค่ไม่ก่ีวินำทีเท่ำน้ันตัวแทนคนแรกก็โผล ่

มำแล้วแถมไลค์ปำไปเกือบสี่สิบ เฮ้ย! ไม่ก่ีวิเองนะเว้ย อะไรมันจะฮอตเห้ีย 

ขนำดนี้ครับ ใจไม่ดี ใจสั่น เฟซบุ๊กไม่เคยขึ้นเตือนถ่ีขนำดน้ีมำก่อน ชีวิตกู 

เปลี่ยนไปพร้อมกับข้อสงสัยท่ีว่ำ...ทุกคนก็รู้จักมันน่ีหว่ำ แล้วท�ำไมถึงไม่มีรูป

โผล่ในเพจเลยวะ
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'โคตรหล่อเลยค่ะ มาเป็นพ่อของลูกได้มั้ย'

'ปลื้มมาตั้งแต่ปีหนึ่ง ตอนนี้ก็ยังปลื้มต่อไป'

'อยากเป็นลูกบอลให้พี่เตะ'

'ขอไอจีพี่อาร์คหน่อยค่ะ พี่เขาปิดเฟซไม่รับเพื่อนเลย ใครมีช่วยบอกต่อ

ด้วยนะ'

'IG : Arc_anol ไปส่องความหล่อสัดของพ่ีเขาซะ แต่ปัญหาคือจะได ้

ส่องมั้ยแค่นั้น'

ด้วยควำมอยำกเสือกเต็มรูปแบบ ผมเลยกดมือถือเข้ำไปดูไอจีชื่อ 

ดังกล่ำวอย่ำงไวว่อง ปกติผมไม่เคยเป็นขนำดน้ีนะ ขนำดไอ้พ่ีเจตท่ีบอกว่ำ 

เป็นเดือนมหำ'ลัยปีสี่ ผมก็แค่ตะลึงป่ะวะ แต่กับไอ้อำร์คน่ีแปลกมำกท่ีปลุก

ควำมเสือกในตัวกูออกมำจนหมดสิ้น

โอ้แม่ครับ ไอ้นี่มันเศษเล็บจริงๆ ด้วย 

คนติดตำมในไอจีสองร้อยย่ีสิบคนพอดีเป๊ะ น้อยกว่ำผมเยอะมำก  

แต่ไปๆ มำๆ ถึงได้เข้ำใจเพรำะมันตั้งค่ำไพรเวตเอำไว้ จะเปิดให้ฟอลโลว์ 

ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตเท่ำน้ัน ผมเลยลองเส่ียงกดขอติดตำมดูแม้จะรู้ดีว่ำ 

มันแม่งคงไม่มีทำงรับแน่นอน

ตึ่ง!!

เสียงเหมือนข้อควำมเข้ำ ผมหยุดเลื่อนมือถือกลับมำยังหน้ำไทม์ไลน ์

อีกครั้ง ครำวนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนไหนที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ำมำทำงเพจ แต่เป็น...

Anol Paraminphisan

ลบรูปผมในเพจหน่อยครับ ผมไม่ได้อนุญาตให้ลง

หน้ำชำตัง้แต่หน้ำผำกลำมลงมำจนถึงปลำยคำง ถึงกับมอืสัน่เมือ่เจ้ำของ 

แจ้งมำบอกให้ลบรูป โดยปกติแล้วในเพจสำธำรณะ ใครแชร์รูปหรือลงรูปโชว์

ควำมหล่อ ถ้ำไม่ดีใจก็ควรปล่อยผ่ำนหรือเปล่ำวะ แล้วน่ีอะไร ท�ำเหมือน 
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โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

Engineer Cute Boy 

ท�าไมถึงไม่อนุญาตครับ 

ผมแค่ลงรูปเอง ไม่มีอะไรเสียหายสักหน่อย

ผมไม่รู้ว่ำถ้ำเป็นพี่ญี่ปุ่นจะตอบกลับไปว่ำยังไง หรือลบรูปทันที แต่ผม

เลือกที่จะถำมเหตุผลไอ้รุ่นพ่ีคนน้ีซะก่อน ไม่รู้จะหวงอะไรกันนักหนำ คนอื่น 

ก็ไม่เห็นมีใครด่ำ มีแต่คนชมเบ้ำหน้ำว่ำหล่อเหี้ยๆ เท่ำนั้น 

คือทนอ่ำนค�ำว่ำเหี้ยในคอมเมนต์ไม่ได้เหรอวะ

Anol Paraminphisan

แอดมินเป็นผู้ชาย? 

ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเข้าใจสิว่าผมต้องการความเป็นส่วนตัว 

ไม่อยากให้ใครเผยแพร่รูปของผมหรือวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้น

Engineer Cute Boy

โอเค ผมจะลบ

Anol Paraminphisan

เดี๋ยวนี้!

Engineer Cute Boy

ก็ผมบอกจะลบไง ท�าไมคุณเอาแต่เร่งแบบนี้วะ

น็อตหลุดเลยกู ค�ำตอบห้วนๆ ของไอ้คนน้ีมันท�ำให้ผมอำรมณ์ข้ึน  

จำกที่จะลบดีๆ กลำยเป็นหงุดหงิดไม่อยำกลบเพื่อแกล้งมันซะอย่ำงนั้น

Anol Paraminphisan

ถ้าอย่างนั้นรีบเลย ผมจะรอดู ก่อนที่ยอดแชร์จะมากกว่านี้
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Engineer Cute Boy

โอเคๆ

แต่ด้วยควำมท่ีอินบ็อกซ์ส่วนตัวแทรกขึ้นมำเสียก่อน ผมเลยหันไป 

ให้ควำมสนใจกับคนมำใหม่ ซึ่งก็คือพ่ีญ่ีปุ่นที่มำโวยวำยว่ำผมไม่ควรเอำรูป 

ไอ้อำร์ควิศวะปีสำมมำลง เพรำะเป็นข้อยกเว้น 

ทีนี้ยำวเลยครับ พิมพ์แก้ต่ำงกับพ่ีรหัส แคะขี้มูก แดกขี้เล็บ ปล่อยให้

แจ้งเตือนอินบ็อกซ์แฟนเพจเด้งขึ้นมำนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่คิดกดอ่ำน  

จนกระท่ังเคลียร์ทุกอย่ำงเรียบร้อยหมด ถึงได้เปิดเพจเข้ำไปลบภำพดังกล่ำว 

ซึ่งมียอดไลค์ไปแล้วเกือบ 7,400 กว่ำคอมเมนต์ และอีก 4,227 กำรแชร์

จำกน้ันก็ต้ังใจกดอินบ็อกซ์เข้ำไปเพ่ือบอกว่ำลบรูปเรียบร้อยแล้ว  

แต่ข้อควำมท่ีปรำกฏในม่ำนสำยตำท�ำให้ผมนิง่ค้ำงแบบนัน้นับนำท ีควำมโกรธ

พลันแล่นไปทั่วเส้นประสำท และสำบำนได้ว่ำผมจะเกลียดไอ้รุ่นพ่ีคนน้ีไป 

จนตำยเลย

Anol Paraminphisan

คุณลบหรือยัง

คุณจะไม่ลบใช่มั้ย

ตอบด้วย

ผมให้เวลาอีก 2 นาที ถ้าคุณยังไม่ลบ

เฮ้ย!

*รูปชูนิ้วกลาง*

*รูปชูนิ้วกลาง*

*รูปชูนิ้วกลาง*

*รูปชูนิ้วกลาง*

เล่นเอำกูเมำฟวยกันเลยทีเดียว
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ถ้ำมึงจะอำรมณ์ร้อนขนำดนี้ต่อไปกูไม่ลงรูปมึงอีกแล้วโว้ย นึกว่ำ 

หล่อแล้วจะท�ำอะไรก็ได้เหรอ เออ! มึงได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623921.html

http://store.jamsai.com/9786160623921.html

