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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย Jamsai Love Series ได้ที่
www.facebook.com/jamjeedbook
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Jamsai X Conversation เปนโปรเจ็กตที่นําคาแร็กเตอรของ พอรช มิวซ
มารค มีน กัง บอส และเต้ ซึ่งเปนเด็กหนุ่มในสังกัดของ Conversation Thailand มา
เขียนนิยาย โดยจะแบ่งออกเปนสองแนวคือ everY และ Jamsai Love Series ซึ่ง
แต่ละคนก็จะมีเรื่องราวความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ถ่ายทอดผ่านปลายปากกา
ของ 6 นักเขียนคุณภาพของสํานักพิมพ... และเล่มที่ทุกคนกําลังถืออยู่ในมือขณะนี้
เปนเรื่องของ 'กัง' นั่นเองค่ะ!
เฮ้อ~ เครียดจังเลย ช่วงนี้มยองนังกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะมัวแต่คิดว่า
จะเอาอะไรไปจีบรุ่นพี่ที่แอบชอบดี T^T ก็ทุกวันนี้เห็นคนอื่นเขาจีบกันแบบแปลกๆ
ไม่ เ หมื อ นสมั ย ก่ อ นที่ เ ขี ย นจดหมายรั ก หรื อ แอบโทรไปหาที่ บ ้ า น มยองนั ง เลยกลั ว
จะแปลก(?)ไม่เท่าคนอื่น จนต้องมานั่งกุมขมับอยู่แบบนี้เนี่ย
เอะ! หรือมยองนังจะจีบรุ่นพี่แบบนางเอกเรื่องนี้ดีนะ ซื้อชานมไข่มุกไปฝาก
ทุกวันๆ ไม่ก็เอาคุกกี้ไปให้กินบ่อยๆ แต่แหม คิดแล้วเขินแทน 'คุกกี้' นางเอกของเรา
มากๆ เลยล่ะ ก็ 'พี่กัง' พระเอกเรื่องนี้ทั้งน่ารัก อบอุ่น ยิ้มทีใจละลายยย *O* จนมยองนัง
อยากสวมรอยเปนนางเอกแล้วเอาคุกกี้ไปมอบให้ซะเหลือเกิน ถ้าได้ยินพี่กังพูดว่า
"พี่ชอบกินคุกกี้ครับ" มยองนังคงบิดตัวแปดรอบพร้อมกับตีลังกาข้ามสนามฟุตบอล
ด้ ว ยความเขิ น แน่ ๆ อร า ยยย >///< ว่ า แล้ ว ก็ อ ยากเปลี่ ย นชื่ อ เป น ของกิ น ทั น ที เ ลย
จะได้เตาะรุ่นพี่ง่ายๆ งั้นมยองนังขอตัวไปคิดชื่อใหม่ก่อนนะคะ แล้วพบกันค่า ^O^
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส

Pre GUNG’S #������������.indd 3

6/11/2562 BE 11:22

Pre GUNG’S #������������.indd 4

6/11/2562 BE 11:22

สวัสดีค่า :)
มิลคพลัสที่กลับมาทักทายทีไรก็เหมือนเปนนักเขียนใหม่ทุกที ปนี้ส่งต้นฉบับ
2 เรื่องนะ! (เยอะแล้ว?) คิดถึงจึงมาหานะค้า~ 
จะว่าไป มิลคพลัสเคยเขียนนิยายที่ได้เอาไปสร้างเปนซีรี่ส เคยดัดแปลงบทซีรี่ส
มาเปนนิยาย เคยเขียนพระเอกนางเอกตามธีมโปรเจ็กต แต่นี่เปนครั้งแรกเลยที่เขียน
คาแร็กเตอรพระเอกที่มีตัวตนจริงๆ นั่นคือกัง Conversation! แปลกใหม่มากค่ะ
รู ้ สึ ก โชคดี ที่ กั ง มี ค าแร็ ก เตอร พ ระเอกสไตล ที่ มิ ล ค พ ลั ส ชอบเขี ย นอยู ่ แ ล้ ว เป น แนว
รุ่นพี่หล่อๆ น่ารัก อบอุ่น ขี้แกล้งนิดหน่อย > < ก็เลยเอามา mix and match ได้พอดี
จําได้ว่าตอนสัมภาษณเก็บข้อมูล กังบอกว่าน่าสนุก อยากอ่านแล้ว หวังว่าได้อ่านแล้ว
จะชอบนะคะ 555 ยังไงต้องขอบคุณกังและทีมงาน Conversation มากๆ ที่ให้โอกาส
มิลคพลัสได้เปนส่วนหนึ่งของโปรเจ็กตสนุกๆ แบบนี้
ขอบคุณปากับแม่และนุง้ มารชสําหรับทุกสิง่ ทุกอย่างค่า
ขอบคุณบ้านแจ่มใสและกอง บ.ก. ทีน่ า่ รักและอบอุน่ เสมอ
ที่สําคัญขอบคุณนักอ่านทุกคน ทั้งที่ติดตามมานาน
แล้ ว ก็ เ พิ่ ง รู ้ จั ก กั น ฝากเนื้ อ ฝากตั ว อี ก ที น ะคะ :)
แวะมาคุยกันได้บ่อยๆ เลยที่ Fanpage : มิลคพลัส,
Twitter&IG : @milkplusanyway น้า จะขยันและ
รีบมาเจอกันอีกเร็วๆ นี้ค่า รักกก 
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บทน�ำ
ออด~
ทันทีทอี่ าจารย์เก็บหนังสือเดินออกจากห้องหลังสัญญาณบอกหมดเวลา
คาบเรียนสุดท้ายดัง เสียงคุยจอแจก็ระเบิดขึ้น ในขณะที่ฉันวุ่นวายอยู่กับ
การหยิบแป้งฝุน่ และลิปกลอสสีสวยฟรุง้ ฟริง้ ขึน้ มาเติมหน้า หน้าประตูโรงเรียน
มีกล้องวงจรปิดที่จะคอยถ่ายรูปบันทึกการเข้าออกโรงเรียนเพื่อส่งรายงาน
ไปยังผู้ปกครอง มันมักจะถ่ายติดรูปฉันที่หน้าซึมเป็นส้วมในตอนเช้า และ
ตาใสปากฉ�่ำวาวในตอนเย็น โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์แบบนี้!
ไม่ใช่เพราะวันหยุดสุดสัปดาห์ก�ำลังจะมาถึง ไม่ใช่เพราะจะได้ไปต่อคิว
ซื้อชานมไข่มุกเจ้าดังที่สยาม แต่เป็นเพราะว่า...
"คุกกี้"
"หืม?"
"ฉันมีอะไรจะบอก..."
"ว่า?"
ฉันหันไปเลิกคิ้วใส่ยัยหลิงหลิงเพื่อนรัก เห็นมันจ้องฉันกลับมาด้วย
ดวงตาเรียวๆ บนใบหน้าหมวยน่าเอ็นดู

7
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"ไม่ใช่บอกมั้ง...สารภาพ"
มันงึมง�ำด้วยค�ำที่ท�ำให้ฉันต้องเบิกตาโพลง
"ไม่ได้! ฉันยังไม่พร้อม"
"...ไม่พร้อม?"
"จะให้สารภาพรักพี่โมสต์เนี่ยนะ ใครจะไปกล้า"
"อ่า..."
"ไม่ได้ ไม่เอา ตายๆๆๆ ตายแน่นอน"
ฉันดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียว แง เขินอ่ะ ทุกคนยังไม่รู้จักพี่โมสต์ใช่มั้ย
พีเ่ ขาเป็นติวเตอร์วชิ าภาษาอังกฤษของฉัน! แล้วก็ของยัยหลิงหลิงด้วย พอดีวา่
เรียนด้วยกันอ่ะนะ (เซ็ง อดมุบมิบแสดงความเป็นเจ้าของคนเดียว) และเขา
ก็เป็นความสุขง่ายๆ ในทุกเย็นวันศุกร์ของฉัน
ใครจะไปเชื่อว่ามีวันที่ฉันอยากพุ่งตัวไปเรียน!
พี่โมสต์เป็นติวเตอร์ที่แบบว่า...นิสัยหล่อ เอ๊ย นิสัยดี ใจเย็น น่ารัก
แถมยั ง แสนฉลาด พี่ เ ขาเรี ย นอยู ่ ค ณะเศรษฐศาสตร์ ภ าคอิ น เตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัย T นั่นท�ำให้ฉันมีเป้าหมายอยากสอบติดคณะนี้ให้ได้สุดชีวิต
โฮ ก็พี่เขาน่ะเยี่ยมไปเลย! เยี่ยมไปเลยจริงๆ นะ บางทีเวลาเรียนๆ กันอยู่แล้ว
พี่โมสต์พูดอะไรแรนดอมขึ้นมาแบบ...เงินดอลลาร์อ่อนค่า น่าแลกเก็บไว้
ฉันนี่อยากจะบอกออกไปว่าหัวใจฉันน่ะอ่อนค่ายิ่งกว่าเงินดอลลาร์ซะอีก
สนใจแลกเก็บไว้มั้ยคะ
'...'
'...'
'มีอะไรรึเปล่าคุกกี้'
'เปล่าค่า ไม่มีอะไร'
กล้าพูดออกไปที่ไหน ได้แต่คิดไม่ซื่อในใจอยู่คนเดียวเนี่ย อ๊าก!
"แกว่าถ้าฉันสารภาพแล้วจะนกมั้ยอ่ะ"
"..."
"พี่เค้าจะชอบเด็กกะโปโลแบบฉันเหรอ ดูไม่มีทางเป็นไปได้เลยเนอะ"
"..."
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"แต่ช่างมันเถอะ ฉันยังไม่สารภาพเร็วๆ นี้หรอก แล้วนี่แกจะมาท�ำ
หน้าเครียดกว่าฉันไม่ได้นะหลิงหลิง!"
ฉันข�ำก๊ากกับสภาพหน้ายุ่งๆ และคิ้วที่ผูกเป็นโบของเพื่อน
"วันนี้ซื้อชานมยี่ห้อไหนไปฝากพี่โมสต์ดี อาทิตย์ที่แล้วซื้อยี่ห้ออะไร
ไปแล้วนะ"
"ชาคิขุ"
"เออใช่ งั้นวันนี้..."
"คุกกี้ ฉันไม่ได้จะให้แกสารภาพ"
"หือ?"
"ฉันหมายถึงฉันมีเรื่องจะสารภาพ"
อยู่ๆ ยัยหลิงหลิงก็โพล่งออกมา
"ว่า..."
มองหน้ามันแล้วรูส้ กึ แปลกๆ ยังไงไม่รู้ เพือ่ นรักทีน่ งั่ เรียนข้างฉัน กินข้าว
กับฉัน เดินกลับบ้านด้วยกันมาตั้งแต่ ม.4 วันนี้มันก�ำลังท�ำสีหน้าแบบที่ฉัน
ไม่เคยเห็นมาก่อน
ใบหน้าหมวยน่ารักทีป่ กติจะสดใสไปด้วยรอยยิม้ ตอนนีเ้ หมือนมีเมฆครึม้
ปกคลุม
"คุกกี้"
"อะไร"
อย่าท�ำให้ฉันกลัว อย่าท�ำให้ฉันตกใจได้มั้ยเนี่ย
"เมื่อคืน..."
"...?"
"พี่โมสต์...แบบว่า..."
"..."
"ขอ..."
ขอ...ขออะไรอ่ะ ขอเลิกสอนเหรอ ไม่นะ ฉันต้องเศร้าแน่ถา้ จะไม่ได้เรียน
กับพี่เขาอีก ;-;
"ขอคบ..."

9
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"..."
"...กับฉัน"
เปรี้ยง!!!
เมฆฝน เมฆฝนจริงๆ รู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงมาที่กลางใจเลย
พี่โมสต์ที่ฉันชอบ...
พี่โมสต์ที่ฉันแอบหวังนิดๆ ว่าเขาก็จะชอบฉัน
...ขอเพื่อนฉันคบ
"แล้วแก...ตอบไปว่าไงอ่ะ"
"..."
"ไม่ได้บอกพี่เค้าไปใช่มั้ย...เรื่องที่ฉันชอบ"
"..."
"หรือว่า...นี่แกคง...ไม่ได้..."
ฉันพูดอะไรต่อไม่ออก ไม่รู้ว่าท�ำไม อาจจะเป็นเพราะวูบหนึ่งฉันเผลอ
จินตนาการในแง่ร้ายไปแล้ว หรือเพราะแววตายัยหลิงหลิงก�ำลังตอบในสิ่งที่
ฉันคิดว่าใช่
หรืออาจจะเป็นเพราะจู่ๆ โทรศัพท์เครื่องสีชมพูที่วางอยู่บนโต๊ะก็สั่น
ขึ้นมาพอดี
และฉันมองไปเจอชื่อที่โชว์หราอยู่บนหน้าจอ
Incoming Call : P'Most 
"คือ..."
"..."
ฉันพูดอะไรไม่ออก และคงไม่มอี ะไรต้องพูดแล้วมัง้ สิง่ ทีเ่ ห็นอยูต่ รงหน้า
นี่มัน...
ชื่อพี่โมสต์ ตามด้วยอีโมจิหัวใจ
ให้ตาย!
ที่สุดเลยเว้ยแก!!!
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Cookie Run
ฉันนึกแทบไม่ออกเลยว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่
'คุกกี้ เลิกเรียนไปไหนอ่ะ'
'เย็นนี้มีเรียนพิเศษ นัดติวเตอร์ไว้'
'วิชาอะไร ที่ไหนเหรอ'
'อังกฤษ นัดไว้ท่ีสยาม แกๆ ฉันจะบอกอะไรให้อย่าง'
'อะไร'
'ติวเตอร์ฉัน...หล่อมากกกกก'
ฉันเจอพี่โมสต์แบบโคตรบังเอิญ ด้วยความที่จู่ๆ ก็นึกอยากเรียนพิเศษ
วิชาภาษาอังกฤษ เลยลองติดต่อสถาบันกวดวิชาที่โฆษณาว่าสามารถจัดหา
ติ ว เตอร์ ทั้ ง แบบตั ว ต่ อ ตั ว และแบบกลุ ่ ม ให้ ไ ด้ แล้ ว ปิ ๊ ง ! อยู ่ ดี ๆ พี่ โ มสต์ ก็
หล่ น จากฟ้ า ลงมายื น ยิ้ ม เท่ อ ยู ่ ต รงหน้ า ฉั น วิ น าที แ รกที่ เ จอกั น ฉั น นึ ก ว่ า
เขาแค่ บั ง เอิ ญ เดิ น มานั่ ง ผิ ด โต๊ ะ เพราะหน้ า ตาท่ า ทางเขาเนี่ ย ...ดู ยั ง ไงก็
ไม่ใช่ติวเตอร์เลยอ่ะ บอกว่าเป็นเด็กฝึกมาจากค่ายเพลงเกาหลีหรือญี่ปุ่น
ฉันก็เชื่อ
'หล่อได้เสี้ยวนากาโมโตะ ยูตะของฉันป่ะ'
ยัยหลิงหลิงหมายถึงนักร้องเคป็อปที่มันใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
มีรูปแปะไว้บูชาบนหน้าปกหนังสือเรียนแทบทุกเล่ม
'ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง'
'หูย อย่ามาเว่อร์'
'ไม่เว่อร์ ไม่เชื่อก็ตามมาดู'
นั่นแหละ มันอาจจะเริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยก็ได้
'พี่โมสต์ สวัสดีค่า'
'พี่โมสต์ หลิงมาแล้ววว'
'หายไปไหนกันมาสองสาว'

11
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แค่ ไ ปแอบมองครั้ ง เดี ย ว ครั้ ง เดี ย วเท่ า นั้ น ! ยั ย หลิ ง หลิ ง ก็ ม าอ้ อ น
ขอฉันเรียนกับพี่โมสต์ด้วย บอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองโง้โง่ภาษาอังกฤษ
และถ้ า เรี ย นพร้ อ มกั น สองคน ค่ า เรี ย นที่ ฉั น ต้ อ งจ่ า ยก็ จ ะลดไปเกื อ บครึ่ ง
แหมมม ฉันรู้หรอกว่าจริงๆ เหตุผลมันคือเบ้าหน้าแนวๆ นากาโมโตะ ยูตะ
ที่ท�ำเอายัยหลิงหลิงฟินเป็นบ้าไปเลย แต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนะ ดีซะอีก
มีเพื่อนเรียนสนุกจะตาย จะได้ไม่เขินพี่โมสต์จนต้องแอบนั่งเอาเล็บขูดโต๊ะ
อยู่คนเดียวด้วย
'คุกกี้เลยค่ะ อยากกินชานมไข่มุกเสือพ่นควันเลยลากหลิงไปต่อคิวซื้อ'
'แฮ่ ขอโทษนะคะที่มาสาย'
'ยัยคุกกี้ซื้อมาฝากพี่โมสต์ด้วย'
ความดีของเพื่อนอ่ะ ช่วยชงให้ตลอด พี่โมสต์ถึงได้หันมาเจอแก้ว
ชานมไข่มุกแสนหวานในมือฉัน
'มันมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอีกแล้วค่ะ พี่โมสต์ช่วยคุกกี้กินด้วย~'
'โห แถมทุกอาทิตย์เลย พี่ไม่กล้าส่องกระจกแล้วเนี่ย'
'ต่อให้พี่โมสต์อ้วนขึ้นอีกยี่สิบกิโลก็ยังหล่อ ปั๊วะๆ ปังๆ ค่าาา'
ยัยหลิงหลิงเยินยอ ท�ำเอาพี่โมสต์เขินจนต้องเก๊กหน้า
'เว่อร์ละ พอๆ เริ่มเรียนกันได้แล้วเนอะ การบ้านที่พ่ีสั่งได้ท�ำมามั้ย'
'เฮือก!'
'...'
'...'
'หลิงลืม!!'
'ถามว่าวันไหนไม่ลืมบ้างดีกว่า ลืมทุกรอบเลยนะ'
พี่โมสต์ยกนิ้วขึ้นชี้คาดโทษ แต่หน้าตาใจดีอย่างเขา ท�ำอะไรก็ออกมา
น่ารักไปหมด
'หัดเป็นเด็กดีแบบคุกกี้บ้างสิ'
ประโยคที่เหมือนชม ท�ำเอาหัวใจฉันแทบกระตุก
'โธ่ ก็เป็นเด็กดีมันไม่สนุกนี่คะ'
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อื้มมม
ก็อยากเป็นนะเด็กดี แต่อยากเป็นเด็กพี่มากกว่า
อะไรแบบนั้นรึป่ะ ;-;
แล้วฉันก็นึกย้อนไปถึงคาบแนะแนวคาบหนึ่งเมื่อตอน ม.6 เทอมแรก
วันที่อาจารย์ให้เราคุยกันเรื่องคณะและมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียน
'ใบงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว (คาบที่ 15)
ชื่อ-นามสกุล น.ส. กานต์ชนิต สิงหาพิพัฒน์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 39
ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง
เรื่อง อนาคตของฉัน
1. คณะที่ฉันอยากเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัย T
2. เหตุผล
งานดี
(หมายถึงพี่โมสต์)'
ช่วงนั้นฉันเป็นบ้าเป็นบอกับทุกอย่างที่เป็นคณะเศรษฐศาสตร์ภาค
อินเตอร์เลย ใช่ไง เพราะพี่โมสต์เรียนอยู่ แต่มันตลกตรงที่พอหันไปชะโงกดู
ยัยหลิงหลิงก็เขียนตอบว่าคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัย T
เหมือนกัน มันบอกว่าฉันกับมันต้องเรียนที่เดียวกันสิ เป็นเพื่อนรักกันนี่นา
ตอนนั้ น ฉั น นั่ ง ข� ำ นึ ก แค่ ว ่ า ยั ย เพื่ อ นตั ว ดี ขี้ เ กี ย จคิ ด ค� ำ ตอบก็ เ ลยลอกฉั น
ไม่ทันรู้เลยว่ามันคิดจริงๆ แล้วก็ท�ำจริงๆ คิดท�ำการใหญ่ใจต้องนิ่งมากๆ
เพราะงั้นฉันเลยคิดท�ำการใหญ่ในแบบของฉันบ้าง
นั่นก็คือ...

13
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"แจวมาแจวจ�้ำจึก น�้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว เอ้า! แจวมาแจวจ�้ำจึก
น�้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว  แจวเรือจะไปซื้อของ! แจวเรือจะไปซื้อของ!
ขอเชิญน้องๆ ลุกขึ้นมาแจว เฮ่!!!"
\(' ')\~
~/(' ')/
ใช่ค่ะ
ลาก่อนเศรษฐศาสตร์ ฉันมาแจวเรืออยู่ที่คณะบัญชีแล้ว ท�ำไม จะว่า
ฉั น ขี้ ข ลาดวิ่ ง หนี ค วามจริ ง เหรอ ก็ ใ ช่ ฉั น คงไม่ ไ ปทนดู ยั ย หลิ ง หลิ ง กั บ
'P'Most' รักกันให้ดูทุกวันหรอกนะ
แต่ถามว่าฉันถึงขั้นยอมทิ้งอนาคตตัวเองเพราะเรื่องผู้ชายคนนึงเลย
เหรอ ก็ไม่นี่ เพราะฉันมั่นใจว่าเรียนคณะบัญชีก็มีอนาคตเหมือนกัน
"แจวเรือจะไปซื้อขี้! แจวเรือจะไปซื้อขี้! เชิญน้องคุกกี้ลุกขึ้นมาแจว
เอ้า แจวมาแจวจ�้ำจึก~~"
"ฮาาาาา"
เอิ่ม...
ฉันจะมีอนาคตแบบไหนในคณะที่คนแจวเรือไปซื้อขี้อ่ะ เงินเหลือใช้
เหรอ ถามมม
"อ่ะ ให้น้องคุกกี้แนะน�ำตัวหน่อย"
"วู้วๆ~"
นีเ่ รือ่ งจริงแล้วสินะ ฉันยืน่ คะแนนเข้ามาเรียนคณะนี้ และนีก่ ค็ อื กิจกรรม
วัน First Meet ชีวิตมหาวิทยาลัยของฉันก�ำลังจะเริ่มขึ้นแล้วจริงๆ บายนะ
หลิงหลิง ฉันก�ำลังจะได้เจอเพื่อนใหม่อีกเกือบร้อยคน ฉันก�ำลังจะ Move on!
"ชื่อกานต์ชนิตค่ะ ชื่อเล่นคุกกี้ มาจากโรงเรียนปัณณ์ญพิทย์"
"มาคนเดียวเลยป่ะคะ วันนี้เพิ่งได้ยินชื่อโรงเรียนนี้ครั้งแรกเลย"
"อ่า...มากับ..."
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ฉันเหลือบตาไปมองใครอีกคนทีน่ งั่ ห่างออกไปสองแถว แอบเซ็งนิดหน่อย
ว่าจะมาเรียนคณะนี้คนเดียว เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบอินดี้ๆ แต่ดั๊นนนมีเพื่อน
ในห้องสมัย ม.ปลาย ติดมาด้วยคนหนึ่ง ซึ่งอีตานี่เป็นคนที่ฉันแทบไม่เคย
คุยด้วยเลยตลอดสามปีที่เรียนมาด้วยกัน แบบว่า...ไม่ใช่อ้ะ!
ขอโทษด้วยนะ แต่ฉายาของเขาคือตาทึ่ม ชื่อจริงๆ ชื่ออะไรก็ไม่รู้
ลืม...จ�ำได้แค่ว่าเขาเป็นประธาน 'ชมรมผู้คลั่งไคล้การเรียนแห่งโรงเรียน
ปัณณ์ญพิทย์' ซึ่งมีสมาชิกเพียงแค่สามคน คือตาทึ่ม 1 ตาทึ่ม 2 และตาทึ่ม 3
ตามที่ยัยหลิงหลิงตั้งให้ ฮ่าๆ
ว่าแต่...ฉันจะพูดถึงยัยหลิงหลิงขึ้นมาท�ำไมอีกเนี่ย
กว่าจะผ่านกิจกรรมในช่วงเช้ามาได้ ฉันก็แจวเรือจนจะไปโผล่ที่ปาก
อ่าวไทยอยู่แล้ว และถ้าหวังว่ากิจกรรมช่วงบ่ายจะดีกว่าช่วงเช้า คุณคิดผิดค่ะ
หลั ง แจกข้ า วกะเพราไข่ ด าวเป็ น อาหารกลางวั น พี่ ๆ ก็ พ าเราเข้ า
หอประชุ ม เปิ ด สไลด์ แ นะน� ำ รายละเอี ย ดต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ทั้งชื่ออธิการบดี คณบดี เพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ ความหมาย
ของสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ ความจริงแล้วทุกอย่างก็โอเคอ่ะ เพียงแต่เรา
เพิ่งกินข้าวกันมาอิ่มๆ แล้วให้มานั่งในห้องประชุมที่แอร์เย็นสบาย บอกได้
ค�ำเดียวเลยว่าง่วงมากกก ขนาดว่ามีช่วงไฮไลต์ที่พี่ๆ จากชมรมเชียร์ลีดเดอร์
หล่อๆ สวยๆ มาเต้นให้ดูยังยื้อฉันไว้ไม่ได้เลย ต้องการที่จะนอนอย่างเดียว
เท่านั้น
แอบงีบไปครึ่งวัน แล้วพวกฉันก็ถูกปลุกให้ออกไปเดินชมรอบๆ คณะ
และมหาวิทยาลัย เล่นเกมตามหาสายรหัส ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้
ด้วยฐานที่มีชื่อว่า 'ลอดซุ้มมงคล'
ว้าว
ซุ้มมงคลที่ว่า...ถูกสร้างขึ้นมาจากต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีงู
ใช่ มั้ ย เนี่ ย พวกเราต้ อ งเกาะไหล่ เ รี ย งแถวต่ อ กั น เป็ น ขบวนรถไฟ ก้ ม หั ว
หมอบคลานไปตามทางแคบๆ ในซุ้มเพื่อพบกับสิ่งดีๆ มากมาย อย่างเช่น...
ปิ้วๆ
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กันแน่

น�้ำจากสายยาง
โครม
"กรี๊ด!"
น�้ำผสมน�้ำแข็ง
"ทางลาดนะจ๊ะ ระวัง~~"
"ข้างหน้าเป็นฝาท่อนะน้องๆ ระวังตก"
"บันไดจ้าบันได!"
โอ๊ย ใครมันช่างมาสร้างทางวิบากแบบนี้ นีซ่ มุ้ มงคลหรือ Final Destination

ไข่ดิบก็มา เส้นมาม่าก็มี ชักจะเลอะเทอะแล้ว แถมซุ้มยังหลอกให้
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมา หัวหมุนมากค่ะ และในจังหวะที่ฉันแอบโล่งใจ
เมื่อมองไปเจอแสงลิบๆ ที่ปลายอุโมงค์...
ฟึ่บ!
ก็มีใครเอาอะไรไม่รู้หนืดๆ มาป้ายหน้า แต่ว่ามันผิดจังหวะไปหน่อย!
ชะ...
ช่วยด้วย...
แงงง แป้งเย็นอ่ะ แป้งเย็นเข้าตา แสบตามาก กรี๊ดๆ
"พี่คะ!"
ฉันแหกปากลั่น
"แป้งเข้าตาหนู"
เกิ ด ความชุ ล มุ น ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ พี่ ๆ ต้ อ งหาทางพาตั ว ฉั น ออกจาก
ซุ้มมงคลที่ว่านี่โดยด่วน
"ทนอีกนิดนะคะน้องคุกกี้ ใกล้ถึงแล้วค่ะ"
เสียงพี่ผู้หญิงที่จูงมือพาฉันเดินย้อนกลับมาตามทางดูตื่นตระหนก
ไม่น้อย เพราะน�้ำตาฉันไหลพรากๆ ไม่ยอมหยุด
"พี่กังคะ ขอยืมสายยางหน่อยค่ะ แป้งเย็นเข้าตาน้อง"
"ไหนครับ มา...ให้พี่ช่วย"
เป็นเสียงเท่ๆ ของผู้ชายที่ดังมาให้ได้ยิน ตามด้วยเสียงน�้ำไหลอยู่
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ใกล้ๆ หู ปนเปไปด้วยเสียงความวุ่นวายจากในซุ้มมงคล นี่ต้องเป็นรุ่นพี่ที่
ถือสายยางฉีดน�้ำเข้ามาแกล้งตรงปากทางเข้าซุ้มแน่ๆ
ทั น ที ที่สั ม ผั ส ของน�้ ำ เย็ น ๆ แตะโดนมือ ฉัน ก็รีบวัก มัน มาล้างคราบ
แป้งเย็นออกไปจากข้างแก้มและรอบๆ ดวงตา ล้างซ�้ำๆ จนคิดว่าน่าจะโอเค
แล้วก็เลยค่อยๆ ลืมตาขึ้น
ว้าบ~
ขาว...
ขาวมาก
ทั้งเสื้อนักศึกษา แล้วก็ใบหน้าของเจ้าของเสื้อ ผู้ชายผมสีด�ำ หน้าใส
ผิ ว ขาว ขาวจนฉั น คิ ด ว่ า ยั ง ล้ า งแป้ ง เย็ น ออกจากตาไม่ ห มดรึ เ ปล่ า และ
พอกะพริบตาอีกที ฉันก็เห็นว่าเขาก�ำลังมองหน้าฉันอยู่
"เป็นไงบ้าง"
"ยังแสบอยู่เลยค่ะ ;-;"
ฉันพุง่ หน้าตัวเองเข้าไปหาน�ำ้ จากปลายสายยางอีกรอบ วักน�ำ้ มาล้างตา
จนหน�ำใจ คราวนี้พอลืมตาขึ้นมาใหม่ถึงได้รู้สึกว่าเริ่มมองเห็นอะไรๆ ชัดเป็น
ปกติ
"โอเคยัง"
แสบนิดหน่อย เคืองเล็กน้อย ตาไม่ค่อยพร่าแล้ว แต่ผู้ชายตรงหน้า
ก็ยังขาวอยู่
ขาว น่ารัก มีลักยิ้มเล็กๆ ด้วย
จ้องมองดูป้ายชื่อที่แขวนอยู่ระดับอกเสื้อเขา มันเขียนเอาไว้ว่า
'P'กัง'
'กัง' งั้นเหรอ ไม่ใช่กัน แต่เป็นกัง ฉันนึกเอ๊ะกับตัวเอง...เคยได้ยิน
ชื่อแปลกหูนี้จากที่ไหนมาก่อนนะ
'คนนั้นลูกพี่ลูกน้องฉัน ชื่อพี่กัง'
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มิลค์พลัส
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จู่ๆ เสียงที่คุ้นเคยก็แว่วผ่านมาในความทรงจ�ำ ตอนนั้นเหมือนฉัน
จะไปงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้านยัย (อดีต) เพื่อนรัก แล้วบังเอิญว่ามีลูกพี่ลูกน้อง
ของมันที่รุ่นราวคราวเดียวกันมาแจมด้วยสามสี่คน
จ�ำได้ว่ามีคนหนึ่งที่โดดเด่นออกมาจากใครๆ
'เรียนอยู่คณะบัญชี มหาวิทยาลัย T'
'โห เก่งจัง'
'อื้อ เฮียกังเนี่ย...สุดยอดของดีประจ�ำตระกูล'
เห็นเขายืนอยู่ใกล้ๆ ชัดๆ ตรงหน้าแบบนี้ก็พอสรุปได้ว่ายัยหลิงหลิง
ไม่ได้พูดเกินจริงสักเท่าไหร่
"ดีขึ้นมั้ย"
"ดีขึ้นแล้วค่ะ"
เส้นมาม่าจากหัวฉันย้ายไปเกาะอยู่บนเสื้อเขาได้ยังไงก็ไม่รู้ ดูแล้ว
ก็น่ารักดีเมื่อเจ้าของเสื้อมีดวงตาเรียวๆ กับใบหน้าขาวใสและรอยยิ้มขี้เล่น
เขายังดูโดดเด่นกว่าคนรอบข้างเหมือนที่ฉันเคยจ�ำได้นั่นแหละ
แต่เหนือสิ่งอื่นใด...
โลกมันจะกลมไปหน่อยมั้ย ฮึ!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160625352.html

