
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre Loud & Clear 18+.indd   1 4/6/2562 BE   13:14



Loud & Clear
Swanlee เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2437-9

ภาพปก Minoru Joeling

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

ราคา  269  บาท

Pre Loud & Clear 18+.indd   2 4/6/2562 BE   13:14



คำ�นำ�

เวลาเจอคนท่ีแอบชอบ หัวใจก็มักจะหว่ันไหว ให้อารมณ์ท่ีหลากหลายตาม

สถานการณ์ของแต่ละคน

แล้วอะไรที่ทำาให้บางคนเลือกก้าวออกจากพื้นที่คนแอบชอบกันล่ะ

สำาหรบั Loud & Clear 'ฟองฟาง' ของเราก็ขีอ้ายไม่แพ้ใคร จะสารภาพความในใจ 

กับ 'ครามสมุทร' หนุ่มหล่อเดือนมหา'ลัยที่ขึ้นชื่อว่าเย็นชาสุดๆ คงไม่ไหว แต่โอกาส 

ที่ไม่คาดคิด (และไม่รู้ตัว) ก็มาถึง ความรู้สึกที่มีต่ออีกฝ่ายจึงพรั่งพรูออกมาอย่าง 

ไม่อาจควบคุม จากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามกันในเล่มแล้วล่ะ

และสำาหรับคนที่แอบชอบใครบางคนอยู่ ขอให้มีโอกาส say it out loud and 

make it clear นะคะ 

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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5Swanlee

เคยมคีวามรูส้กึอยากจบูใครมากๆ มัย้...อยากกระชากคอเสือ้เขาคนน้ัน

มาจับแน่นๆ แล้วทาบปากลงไปให้หน�าใจ

ผมแม่ง...โคตรอยากท�าอย่างนั้นเลย

"น้องฟอง เมาแล้วตัวโคตรแดงเลยว่ะ"

ก็ได้ยินชัดเจนเลยแหละว่านั่นคือเสียงของรุ่นพี่

"ท�าไมมึงจ้องครามแบบนั้นวะ กูขนลุกหมดแล้วเนี่ย"

เสียงของเพื่อนต่างสาขาที่รู้จักกันผิวเผิน

"ดูเลียปากดิ อื้อหือออ ท�าอย่างกับอยากจะจูบมันงั้นแหละ"

และเสียงใครสักคนที่ฟองฟางจ�าไม่ได้

ตากลมๆ เอาแต่จ้องคนท่ีน่ังอยู่อีกฝั่งของโต๊ะไม้ตัวยาว จ้องริมฝีปาก

เป็นกระจับที่แสนจะเซ็กซี่ตอนกระดกแก้วเหล้าขึ้นจิบ มันเป็นอะไรท่ีท�าให้ 

คนมองอย่างเขาปั่นป่วน

ครามสมุทรท�าให้เขาปั่นป่วนตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน

หัวใจที่เต้นแรงเพราะฤทธ์ิแอลกอฮอล์วูบลงเล็กน้อยเพราะสายตาน่ิงๆ 

ของคนท่ีนัง่อยู่ตรงข้ามกัน เขาอยากบอกให้อกีฝ่ายลดความเย็นชาลงสกัหน่อย 

ยิ้มให้กัน ใส่ใจคนที่เอาแต่ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มทั้งๆ ที่ดื่มไม่เก่งหน่อยจะได้มั้ย

แต่ก็เท่านั้นแหละ ฟองฟางได้แต่พ่นค�าตัดพ้อใส่ตัวเองอยู ่ในใจ  

ครามสมุทรท�าให้ค�าพูดที่เขาเตรียมเอาไว้ลอยหายไปกับสายลมเพราะ 

01
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ความรู้สึกได้หรือเปล่า
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ความเย็นชา ใช่ คนตรงหน้าท�าให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปบอกว่า  

'เราชอบนาย' ทั้งที่มันเป็นแค่ค�าสั้นๆ

ฟองฟางสะบัดหน้าแรงๆ เพราะภาพตรงหน้ามันมัว เขาเห็นหน้า 

ครามสมุทรไม่ชัดเท่าไหร่เลยขมวดคิ้วเพ่งมอง มือขาวๆ ก็รับแก้วเหล้า 

ที่รุ่นพ่ีส่งให้ ตอนน้ีใครย่ืนอะไรให้ก็รับหมดแหละ เรียกชื่อฟองฟางนิดหน่อย 

ก็หันหน้าหาท�าตาละห้อย บอกให้ดื่มอีกสองสามแก้วก็บ้าจี้ดื่มเข้าไปทั้งๆ ท่ี 

หัวตัวเองแทบจะทิ่มโต๊ะ

"แดกดุแบบนี้น่าพามาบ่อยๆ ว่ะ"

"แดกดุไม่ว่า แต่เมาแล้วน่ารักฉิบหาย ไอ้ซองมึงถ่ายคลิปไว้นะ พรุ่งน้ี

ค่อยส่งไปแซวมัน"

ก็แทนท่ีจะหลบกล้องตามประสาคนข้ีอาย แต่ฟองฟางกลับสู้กล้อง

เหมอืนกับเป็นคนละคน พ่ีๆ ในคณะพูดเป็นเสยีงเดยีวกันว่าอยากได้น้องฟองฟาง 

ลุคแบบน้ีมากกว่าลุคท่ีขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วเม้มปากแน่น ไม่พูดอะไรสักค�า 

จนไม่ได้ต�าแหน่งเดือนคณะ

นู่น ก็เดือนคณะและเดือนมหา'ลัยตกเป็นของครามสมุทรแล้วไง

ฟองฟางจ�าได้ว่าครามสมุทรก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะเหมือนๆ กับเขา 

นั่นแหละ แต่แย่กว่าฟองฟางตรงท่ีครามสมุทรแค่ข้ึนไปพูดชื่อนามสกุลแล้ว 

ยืนนิ่ง ส่งสายตาดุๆ และเย็นชา ผิดกับเขาท่ียังพูดว่าตัวเองเกิดวันอะไร  

เรียนคณะอะไร สาขาอะไร...แต่นั่นก็ท�าให้ครามสมุทรได้ต�าแหน่งน้ีไปครอง

แบบชนะขาดลอย

ฟองฟางกระดกแอลกอฮอล์ลงคออกีครัง้ ถึงมนัจะผสมโค้กแล้วได้รสชาติ 

หวานๆ มากกว่าขม แต่คนที่ดื่มไม่เก่งอย่างเขาก็เบ้หน้าเมื่อรสชาติของมัน 

แตะท่ีปลายลิ้น ฟองฟางอารมณ์ดีเป็นพิเศษเมื่อได้ยินเสียงร้องเฮของคนที่ 

อยู่รอบๆ ยิ่งมีเสียงฝนตกลงมาด้วยแล้ว...ยิ่งคึกเข้าไปกันใหญ่

"อีกแก้วนะน้อง รอบนี้ไม่ผสมโค้ก เพียวๆ เลย"

"พะ...พอแล้วพี่ ผมไม่ไหวแล้ว"

เมาแอ๋แล้วเนี่ย ร้อนๆ คันๆ อยากถอดเสื้อจะตาย
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"เอาหน่า ชอตนี้ชอตเดียว พี่จะไม่วอแวอีกเลย"

"พี่..."

"ผมดืม่แทนเอง" ครามสมทุรบอกเสยีงเรยีบแล้วเอือ้มมอืคว้าแก้วเหล้า

มาดืม่เอง ฟองฟางกะพรบิตามองตอนท่ีคนตรงหน้าเงยหน้ากระดกเหล้าลงคอ 

ตาคมๆ ของคนคนนั้นจ้องมาที่เขา...เป็นสายตาที่ฟองฟางอ่านไม่ออก

"เชี่ย"

"ไอ้ซองมึงถ่าย อย่าให้พลาด"

ปึก

เสียงก้นแก้ววางกระแทกลงบนโต๊ะไม้ดังข้ึน ครามสมุทรใช้หลังมือเช็ด

ริมฝีปาก เขายังคงมองหน้าฟองฟางอยู่อย่างนั้น

พอถูกมองมากๆ เข้า มุมปากก็เหยียดยิ้ม ฟองฟางลุกขึ้นยืนท่ามกลาง

สายตาของคนท่ีอยู่รอบๆ ขยับตวัปีนขึน้ไปบนโต๊ะท้ังๆ ท่ียังไม่ได้กวาดจานชาม

ใส่อาหารออก คนเมาคลานไปตรงที่ครามสมุทรน่ังอยู่ ฟองฟางเลือดสูบฉีด 

จนตัวแดงจัดแลบลิ้นเลียริมฝีปากเบาๆ ก่อนจะหยุดตอนท่ีอยู่ตรงหน้าเดือน

มหา'ลัยท่ามกลางความเงียบ

"..."

สบตากับคนเย็นชาทีไ่ม่แม้แต่จะหลบสายตา ผิดกับเขา...ถ้าฟองฟางไม่เมา  

ไม่มีแอลกอฮอล์คอยช่วยเอาไว้ป่านน้ีคงไม่กล้าสบตา คงวิ่งหนีครามสมุทร

เพราะกลัวสายตานิ่งๆ แบบนี้

"คราม"

"..."

"เราชอบนาย"

"..."

"ชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอเลย"

"..."

ฟองฟางได้ยินเสียงคนท่ีอยู่ใกล้ๆ โห่ร้องเลยคิดข้ึนมาได้ว่าเรื่องแบบน้ี

มันควรที่จะพูดกันแค่สองคน ได้ยินกันแค่สองคน...แต่ก็ไม่ทันแล้ว
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ฟองฟางสะอึกเบาๆ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกความในใจออกไปแล้ว แต ่

ครามสมุทรก็ยังไม่มีท่าทีแปลกใจอะไรเลยสักอย่าง

คนที่คลานอยู่เปลี่ยนท่าเป็นน่ังบนโต๊ะ หย่อนขาสองข้างไว้ข้างล�าตัว 

ของครามสมุทร ขยับตัวไปตรงขอบโต๊ะให้ใกล้อีกฝ่ายมากที่สุด สองมือร้อนๆ 

ยึดไหล่กว้างไว้แน่นแล้วค่อยๆ โน้มตัวลงกระซิบที่หูของคนตัวโตกว่าเขา

"จะว่าอะไรมั้ยถ้าเราจะขอจูบนาย"

"กล้าขนาดนั้นเลย?"

"มากๆ"

เพราะกระซบิกันอยู่แค่สองคน คนอืน่ๆ เลยพยายามท่ีจะชะโงกหน้ามอง 

บางคนเอียงตัวมาฟังเลยด้วยซ�้า

"ได้มัย้อ่ะคราม" ตาหวานฉ�า่มองคนตวัสงูท่ีตอนน้ีเตีย้กว่าเพราะฟองฟาง

นั่งอยู่บนโต๊ะ ก่อนท่ีครามสมุทรจะตอบอะไรออกมาก็สัมผัสถึงมือร้อนๆ ของ

คนตรงหน้าท่ีเลื่อนมาวางไว้บนเอวบางๆ ของฟองฟาง ครามสมุทรเหลือบ 

มองเขา หันหน้าหาใบหูขาวๆ แล้วผ่อนลมหายใจอุ่นๆ ออกมา

คนตัวแดงจัดย่นคิ้วหงุดหงิด เหมือนกับว่าพอถูกครามสมุทรแตะเน้ือ

ต้องตวัเข้าหน่อยความอดทนของฟองฟางก็แตกกระเจงิ เขารอไม่ไหวและคดิว่า 

ไม่ควรจะรออกีต่อไป มอืร้อนๆ เลยละจากไหล่กว้างมาจบักรอบหน้าหล่อเหลา

ของครามสมุทรและรีบโน้มศีรษะลงไปทาบริมฝีปากแดงๆ ของตัวเองลงบน 

ริมฝีปากของอีกคน

"วี้ดดดด นี่กูไม่ได้ตาฝาดใช่มั้ย"

"มึงไปเอาความกล้ามาจากไหนไอ้ฟองงง ไอ้เพื่อนเลวววว"

"ถ้าน้องฟองเมาแล้วเห็นกูเป็นไอ้ครามนะมึง เสร็จแน่"

เสยีงรอบข้างฟองฟางเหมอืนยุงกับแมลงวันทีบ่นิอยู่ใกล้ๆ ห ูมนัน่าร�าคาญ 

และไม่อยากฟังเลย เพราะฟองฟางอยากฟังแต่เสียงของครามสมุทรมากกว่า

แต่สาบานเถอะ...เขาเป็นคนเริ่มจูบก็จริง แต่ฟองฟางแค่เอาปากทาบ 

ไม่ได้ขยับปากบดคลึงริมฝีปากอีกฝ่ายเหมือนที่ครามสมุทรก�าลังท�าอยู่ตอนนี้

เขาท�าให้หัวใจดวงน้อยๆ เต้นระส�่า มันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออก
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จากอกตอนที่ครามสมุทรค่อยๆ ละเลียดจูบบนริมฝีปากแม้ว่าฟองฟางจะ 

เผยอกลีบปากเปิดทางให้อีกฝ่ายรุกล�้าเข้ามาก็ตาม...แต่ครามสมุทรกลับ 

ไม่สนใจ

ก็ยังเหมอืนเดมิ ยังเป็นมหาสมทุรสคีรามทีล้่อเล่นกับฟองเลก็ๆ บนผวิน�า้

อยู่เรื่อย

เป็นมหาสมุทรในวันท่ีคลื่นลมแรง กระทบฝั่งจนเกิดฟอง และม้วน 

เกลียวคลื่นอีกครั้งให้ฟองจมลงไปในใต้ท้องมหาสมุทรสุดแสนจะลึก

จนกระทั่งครามสมุทรผละริมฝีปากออกช้าๆ ต่างคนต่างสบตา และ 

ฟองฟางควรจะสงบได้แล้ว แต่ก็ไม่เลย...หวัใจของเขามนัยังเต้นแรงอยู่อย่างน้ัน

"พอใจยัง"

"มึงฟังดิมันพูดไรกัน"

"เฮ้ย แม่งสลบว่ะ"

"สลบหรือเป็นลม"

"มนัเมาพ่ี ฟองมนัหลบัไปแล้วอ่ะ" เจ้าของชือ่ย้ิมกริม่คอพับหลบัตาไปกับ 

ซอกคอหอมๆ ของครามสมุทรท่ามกลางเสียงร้องตกใจของคนรอบๆ ที่กลัวว่า

ฟองฟางอาจจะสลบเพราะขาดอากาศหายใจกับจูบของเดือนมหา'ลัย

แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย ฟองฟางมีความสุขจนหลับไปต่างหาก

"ขอโทษด้วยนะคราม ไอ้นีม่นัเมาแล้วเห้ียไปเลยอ่ะ เด๋ียวพอมนัหายเมา

ก็จ�าอะไรไม่ได้แล้ว"

"จ�าอะไรไม่ได้?" ครามสมุทรขมวดคิ้วยุ่ง

"เออ หรืออยากให้มันจ�าล่ะ" แยมรีบดึงเพ่ือนสนิทท่ีเมาแอ๋ออกจาก 

ซอกคอเดอืนมหา'ลยั ผงกหวัหงึกๆ ขอโทษครามสมทุรทีเ่พ่ือนตัวเองไปท�าอะไร

เพี้ยนๆ ใส่

ฟองฟางได้ยินเสียงคุยแต่ลืมตามองไม่ได้ รู้หมดเลยว่าใครพูดอะไร  

จ�าเสียงแยมได้ จ�าเสียงครามสมุทรและอีกหลายๆ คนได้หมด

"กลับบ้านนะไอ้ฟอง พรุ่งนี้มึงดังระเบิดแน่ๆ"

"แยมมม กูเอาครามกลบัไปด้วยได้มัย้อ่า แบกครามข้ึนรถไปด้วยได้เปล่า"

Page Loud & Clear 18+.indd   9 4/6/2562 BE   15:08



Loud & Clear10

"สติค่ะเพื่อน เดินให้มันตรงๆ ก่อนแล้วค่อยอยากแบกคนอื่นกลับบ้าน"

"ฮอือออ" แล้วก็ร้องไห้งอแงเสยีงดงัพาร่างเมาๆ ของตวัเองออกไปจากร้าน

ก็ยังไม่อยากจากครามสมุทรไปไหนเลย

อยากอยู่มองหน้าให้นานกว่านี้อีกหน่อย

อยากบอกว่าชอบจนกว่าครามสมุทรจะรับรู้ จนกว่าครามสมุทรจะรู้สึก

อะไรบ้าง

"เราชอบคราม! รับผิดชอบความรู้สึกกันหน่อยดิ ฮื่อ"

โคตรจะชอบ ชอบจนไม่รู้จะชอบยังไงแล้ว
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Song: ฟอง

Song: หายเมายังไอ้น้อง

.ff: หายแล้วครับพี่ซอง

Song: แล้วนี่อยู่ไหนอ่ะ

.ff: อยู่มอครับพี่ นั่งรอแยมครับ

Song: เออ ดีๆ

Song: มีอะไรจะให้ดู

Song: ดูจบแล้วอย่าหนีกลับบ้านล่ะ

Song: (Sent a video.)

คนทีไ่ด้รบัวิดีโอจากพ่ีรหัสกัดรมิฝีปากเบาๆ ชัง่ใจว่าจะเปิดคลปิทีพ่ี่ซอง

ส่งมาให้ดีมั้ย เพราะพ่ีรหัสคนนี้เคยส่งคลิปโป๊มาให้แล้วเขาดันเปิดดูด้วย 

ความไม่รู้บนบีทีเอสมาแล้วครั้งหนึ่ง

มันเป็นฟีลที่...ไม่กล้าหันไปมองหน้าคนที่นั่งข้างๆ กับคนที่ยืนโหนราว

แล้วก้มหน้ามองเราอยู่อ่ะ

โคตรแย่

ฟองฟางเป่าลมออกปาก รูดซิปกระเป๋าเป้แล้วสอดโทรศัพท์ไว้ในนั้น

พร้อมกับกดเปิดคลปิแล้วดอูย่างตัง้ใจ มนัคอืท่ีท่ีปลอดภัยกว่าการถือโทรศัพท์

02
หัวใจของเราจะพองโตไม่ได้ถ้าไม่มีผู้กระท�า
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ดูโจ่งแจ้งแล้วแหละ ไอ้พี่รหัสคนนี้ไว้ใจได้ที่ไหนล่ะ

แก้มพองๆ ตกอยู่ในสายตาของคนท่ีเดนิผ่านไปมา ฟองฟางไม่สนใจว่า

ผมสีน�้าตาลธรรมชาติท่ีฟูฟ่องปลิวไปตามแรงลมจะฟูจะยุ่งพันกันหรือเปล่า

เพราะก�าลังจดจ่อกับหน้าจอโทรศัพท์...ในหัวก็นึกไปพลางๆ ว่าใครต่อใคร 

ต่างก็บอกว่าตัวเขานุ่มน่ิมน่ากอด หัวกลมๆ ของเขาน่ีก็โคตรน่าหอมเลย  

จนกระทั่ง...

"เฮ้ย!"

รีบยกมือปิดปากตอนที่ร้องเสียงดังเพราะตกใจ ฟองฟางลูบอกตัวเอง

เบาๆ ตกใจกับคลิปที่พี่รหัสส่งมา มันไม่ใช่คลิปโป๊ที่พี่ซองน�าเสนอ แต่มันเป็น

คลิปที่เขาก�าลังปีนข้ึนโต๊ะ พาตัวกับแก้มที่แดงปลั่งคลานไปหาเดือนมหา'ลัย

ที่นั่งมองเขาอยู่นิ่งๆ

'คราม'

'...'

'เราชอบนาย'

!!!

'...'

'ชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอเลย'

อยากจะเปิดเสียงให้ดังกว่าน้ี แต่สาบานได้ว่าตอนน้ีวิญญาณของ 

ฟองฟางหลุดออกจากร่างไปแล้ว ไม่รู ้ว่าไปเอาความกล้ามาจากไหนถึง 

ปีนขึ้นโต๊ะแล้วไปพูดใส่หน้าครามแบบนั้น ปลายนิ้วชี้รีบกดลงบนหน้าจอ 

ให้คลิปหยุดเล่น ฟองฟางเป่าลมออกปากให้ตัวเองใจเย็นแล้วมุดศีรษะเข้าไป

ในกระเป๋าที่มีหนังสือเรียนแค่สองเล่มก่อนจะกดดูคลิปอีกครั้ง

"..."

แล้วก็อยากจะเอาหัวกระแทกโต๊ะให้สลบไปเลยรู้แล้วรู้รอด ฟองฟาง

หน้าร้อนตอนทีเ่ห็นตัวเองย่ืนหน้าเข้าไปใกล้เดอืนมหา'ลยั ภาพไม่ค่อยชดัเท่าไหร่ 

เพราะคนถ่ายมือสั่นมาก เขาได้ยินเสียงพ่ีซองกับพ่ีอีกหลายๆ คนกรีดร้อง 
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อย่างกับผู้หญิง

แล้วก็ต้องจกิมอืกับกระเป๋าแน่นเมือ่ภาพน่าอายโชว์อยู่บนหน้าจอไอโฟน  

ฟองฟางกัดปากก�ามือทุบโต๊ะแรงๆ กระทืบเท้าขัดใจกับสิ่งที่ตัวเองท�าลงไป

ฮืออออ ไปจูบเขาได้ยังไงเนี่ยไอ้ฟอง : (

จูบนานด้วย ไม่รู้ว่ากี่วินาที แต่ในคลิปคือโคตรนาน

ฟองฟางไม่ทนดูต่อเพราะไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหน แค่นี้ก็น่ังหน้าร้อน 

ตัวร้อนอยากหนีกลับบ้านจะตายอยู่แล้ว

เช้านี้ต้องเจอกันด้วย ต้องเรียนวิชาเดียวกัน ต้องนั่งใกล้ๆ กัน

"ไอ้ฟอง มานานยังวะ"

ตกใจกับเสียงแหลมๆ จนสะดุ้งยืดตัวนั่งตรง ฟองฟางรีบกดปิดคลิปที ่

พ่ีซองส่งมาให้แล้วท้ิงโทรศพัท์ไว้ในกระเป๋าอย่างน้ัน คนตัวขาวหันซ้ายหันขวา

เลิ่กลั่กตามเสียงเรียกที่ไม่รู้ว่ามาจากทิศไหน

ฟองฟางยกมือแตะปากตอนท่ีเห็นแยมเดินมาพร้อมๆ กับครามสมุทร

และช็อป (เพ่ือนสนิทของครามสมุทร) จู่ๆ ตัวก็สั่นพอๆ กับหัวใจที่เต้นแรง  

ทั้งๆ ที่ท�าเป็นใจเย็นสั่งให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นตื่นตูมแล้วแท้ๆ แต่พอเจอหน้าทีไร 

ฟองฟางก็ไปไม่เป็นทุกทีเลย ย่ิงเมื่อคืนไปสร้างวีรกรรมแสบๆ ไว้ด้วยแล้ว... 

ยิ่งเก็บอาการไว้ไม่ค่อยจะอยู่

นึกโทษพ่ีซองท่ีเอาคลิปบ้าๆ นั่นมาให้ดู...ถ้าไม่รู้ไม่เห็นป่านน้ีฟองฟาง

คงปั้นหน้าฉีกยิ้มกว้างๆ ได้

"อื้อ สักพักแล้ว"

แยมแค่ส่งย้ิมแหยให้แล้วน่ังข้างๆ ฟองฟางท่ีห่อไหล่ลู ่ลงจนเหลือ 

ตัวนิดเดียว มือขาวหยิบสายกระเป๋ามาเข่ียเล่น ก้มหน้างุดเมื่อคนตัวสูงอีก 

สองคนขยับตัวนั่งลงตรงข้าม

สูงจริงๆ...ครามสมุทรกับช็อปเป็นคนที่สูงตั้ง 187 เซนติเมตร ในขณะที่

ฟองฟางเป็นผู้ชายตัวเล็กๆ ที่สูงแค่ 172 เท่านั้น ก็นั่นแหละ ในกลุ่มนี้ฟองฟาง

ตวัเลก็ทีส่ดุแล้วมัง้ ขนาดแยมทีเ่ป็นผูห้ญิงยังดูสูงกว่าท้ังๆ ท่ีสงู 172 เซนติเมตร

เท่ากัน
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ครามสมุทรกับช็อปเล่นบาสประจ�า เป็นตัวแทนแข่งบาสของคณะ

วิทยาศาสตร์ด้วย ที่จริงส่วนสูงของฟองฟางมันก็ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมทีม 

แข่งบาสได้อยู่หรอก แต่ฟองฟางไม่เก่ง แถมคนในทีมส่วนใหญ่สูง 180 ขึ้นไป

กันหมด...น้อยใจความสูงของตัวเองเลยพานไม่เข้าร่วมกิจกรรมอะไรของ

มหา'ลัยสักอย่าง

"น่ีมึงยังเมาค้างอยู่หรือเปล่าวะ ความจริงวันน้ีไม่มีวิชาอะไรส�าคัญมึง

น่าจะโดดไปนอนนะ"

"นิดหน่อยอ่ะ ยังปวดหัวอยู่เลย"

อยากโดดเหมือนกัน แต่ทุกๆ วันที่มีเรียนตรงกับครามสมุทรก็ไม่อยาก

โดดหรอก อยากมาเจอหน้ามากกว่า แต่โคตรจะผดิกับวันน้ีเลยจรงิๆ ฟองฟาง

ที่ฝืนขุดตัวเองข้ึนจากเตียงนอนแล้วตั้งใจมาเรียนเพ่ือเจอครามสมุทรรู้สึก 

อยากกลับบ้านไปซะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ได้ดูคลิปนั้น

"ฟอง เมื่อคืนโอเคมั้ย" พอถูกถามแบบน้ันคนที่ก�าลังนั่งเม้มปากอยู่ถึง

กับสะดุ้ง ช็อปเท้าคางวางศอกบนโต๊ะแถมยังยื่นหน้าถามฟองฟางที่ขมวดคิ้ว

ยุ่งไปหมด

"โอเคมั้ง หลับสบายเลย" อ้อมแอ้มตอบ แต่มือที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าน่ี 

กุมกันแน่นเลย ฟองฟางเลี่ยงที่จะสบตากับทุกคน เพราะรู้ว่าสามคนน้ีท่ีน่ัง 

อยู่ด้วยต่างก็เห็นภาพเมื่อคืนชัดเจนกันทั้งนั้น

แกล้งไม่รู้ดีกว่า แกล้งไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง ยังไงก็เมานี่นา

"ฟอง ถามไรหน่อยดิ"

"..."

"เมื่อคืนอ่ะ"

"..."

"เคลิ้มเลยป่ะ"

"เคลิ้มอะไร..."

"ที่ไอ้ครามมันจูบอ่ะ"

"..."
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ก็กล้าถาม...

ฟองฟางกะพริบตาช้าๆ ซ่อนความตกใจไว้ในอกส่วนลึกที่สุดของหัวใจ 

ดวงตากลมๆ มองผู้ชายตัวสูงที่นั่งอยู่ข้างๆ ช็อป สีหน้าของคนคนนั้นเรียบนิ่ง 

เหมอืนไม่สนใจกับสิง่ทีช่อ็ปถามและไม่สนใจจะฟังค�าตอบของฟองฟางด้วย...

เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครามสมุทรคงไม่เก็บมาใส่ใจ

หรือจริงๆ แล้วมันแย่มากจนครามรับไม่ได้?

...ก็คิดว่าแย่จริงๆ นั่นแหละ

"จูบอะไรเหรอ" ฟองฟางยิ้มนิดๆ

"..."

"ไม่เห็นรู้เรื่องเลย" รอยย้ิมประหม่าเหมือนเดิมท่ีมักจะใช้ตอนท่ีต้อง

เข้าไปคุยกับครามสมุทร

"นี่มึงจ�าอะไรไม่ได้จริงๆ เหรอวะฟอง" แยมหันมาขมวดคิ้วถาม

แวบหน่ึงทีฟ่องฟางกลัน้ใจหันไปมองครามสมทุรเพ่ือดวู่าอกีฝ่ายมปีฏิกิรยิา 

อะไรบ้าง แต่ก็ไม่...แล้วก็ต้องเม้มปากแน่นเมือ่อกีคนหยิบหูฟังมาเสยีบเข้ากับ

โทรศัพท์ ก้มหน้าเล่นไอโฟนเหมือนไม่อยากฟังสิ่งที่แยมกับช็อปก�าลังย�้าถาม

ฟองฟางคิดในหัว ถ้ารู้ว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่ต่างจากเดิม คราวหลัง 

จะไม่เมาแอ๋แบบนั้นอีกแล้ว

คนตัวขาวจัดส่ายหน้า ไม่ตอบค�าถามใครท้ังน้ัน แค่น้ีก็จะแย่แล้ว  

ภาพในคลิปที่พ่ีซองส่งมาให้มันลอยวนในหัว ดูก็รู้ว่าครามสมุทรไม่ชอบใจ 

ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดหยอกล้อกันแบบนี้สักหน่อย

ฟองฟางเลยหยิบไอโฟนออกมาเล่นบ้างปล่อยให้แยมกับช็อปคุยกัน 

เรื่องอื่นๆ เบนความสนใจจากเขาไปสักที แต่เชื่อมั้ย ฟองฟางไม่มีสมาธิ 

เล่นโทรศัพท์เลย ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าจะกดเข้าแอพฯ ไหน เลยได้แต่เลื่อนหน้าจอ

ไปมา

จนกระทั่ง...

Kram: เรื่องเมื่อคืน

Page Loud & Clear 18+.indd   15 4/6/2562 BE   15:08



Loud & Clear16

Kram: จ�าอะไรไม่ได้จริงๆ?

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624379.html
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