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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย Jamsai Love Series ได้ที่

www.facebook.com/jamjeedbook
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Jamsai X Conversation เปนโปรเจ็กตท่ีนําคาแร็กเตอรของ พอรช มิวซ 
มารค มีน กัง บอส และเต้ ซึ่งเปนเด็กหนุ่มในสังกัดของ Conversation Thailand มา
เขียนนิยาย โดยจะแบ่งออกเปนสองแนวคือ everY และ Jamsai Love Series ซึ่ง
แต่ละคนก็จะมีเร่ืองราวความรักในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป ถ่ายทอดผ่านปลายปากกา
ของ 6 นักเขียนคุณภาพของสํานักพิมพ... และเล่มที่ทุกคนกําลังถืออยู่ในมือขณะน้ี
เปนเรื่องของ 'กัง' น่ันเองค่ะ!

เฮ้อ~ เครียดจังเลย ช่วงนี้มยองนังกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะมัวแต่คิดว่า
จะเอาอะไรไปจีบรุ่นพ่ีที่แอบชอบดี T^T ก็ทุกวันนี้เห็นคนอื่นเขาจีบกันแบบแปลกๆ 
ไม่เหมือนสมัยก่อนท่ีเขียนจดหมายรักหรือแอบโทรไปหาที่บ้าน มยองนังเลยกลัว
จะแปลก(?)ไม่เท่าคนอื่น จนต้องมาน่ังกุมขมับอยู่แบบนี้เนี่ย

เอะ! หรือมยองนังจะจีบรุ ่นพ่ีแบบนางเอกเร่ืองน้ีดีนะ ซื้อชานมไข่มุกไปฝาก
ทุกวันๆ ไม่ก็เอาคุกก้ีไปให้กินบ่อยๆ แต่แหม คิดแล้วเขินแทน 'คุกก้ี' นางเอกของเรา
มากๆ เลยล่ะ ก็ 'พ่ีกัง' พระเอกเร่ืองน้ีท้ังน่ารัก อบอุ่น ย้ิมทีใจละลายยย *O* จนมยองนัง
อยากสวมรอยเปนนางเอกแล้วเอาคุกก้ีไปมอบให้ซะเหลือเกิน ถ้าได้ยินพ่ีกังพูดว่า 
"พ่ีชอบกินคุกก้ีครับ" มยองนังคงบิดตัวแปดรอบพร้อมกับตีลังกาข้ามสนามฟุตบอล
ด้วยความเขินแน่ๆ อรายยย >///< ว่าแล้วก็อยากเปลี่ยนชื่อเปนของกินทันทีเลย 
จะได้เตาะรุ่นพ่ีง่ายๆ งั้นมยองนังขอตัวไปคิดชื่อใหม่ก่อนนะคะ แล้วพบกันค่า ^O^

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า :)

มิลคพลัสที่กลับมาทักทายทีไรก็เหมือนเปนนักเขียนใหม่ทุกที ปนี้ส่งต้นฉบับ 

2 เรื่องนะ! (เยอะแล้ว?) คิดถึงจึงมาหานะค้า~ 
จะว่าไป มิลคพลัสเคยเขียนนิยายท่ีได้เอาไปสร้างเปนซีรี่ส เคยดัดแปลงบทซีรี่ส

มาเปนนิยาย เคยเขียนพระเอกนางเอกตามธีมโปรเจ็กต แต่นี่เปนครั้งแรกเลยที่เขียน

คาแร็กเตอรพระเอกท่ีมีตัวตนจริงๆ นั่นคือกัง Conversation! แปลกใหม่มากค่ะ 

รู ้สึกโชคดีท่ีกังมีคาแร็กเตอรพระเอกสไตลที่มิลคพลัสชอบเขียนอยู่แล้ว เปนแนว

รุ่นพ่ีหล่อๆ น่ารัก อบอุ่น ข้ีแกล้งนิดหน่อย > < ก็เลยเอามา mix and match ได้พอดี 

จําได้ว่าตอนสัมภาษณเก็บข้อมูล กังบอกว่าน่าสนุก อยากอ่านแล้ว หวังว่าได้อ่านแล้ว

จะชอบนะคะ 555 ยังไงต้องขอบคุณกังและทีมงาน Conversation มากๆ ท่ีให้โอกาส

มิลคพลัสได้เปนส่วนหน่ึงของโปรเจ็กตสนุกๆ แบบน้ี

ขอบคณุปากับแม่และนุง้มารชสาํหรับทกุสิง่ทกุอย่างค่า 

ขอบคณุบ้านแจ่มใสและกอง บ.ก. ท่ีน่ารกัและอบอุน่เสมอ 

ท่ีสําคัญขอบคุณนักอ่านทุกคน ท้ังท่ีติดตามมานาน 

แล้วก็เพ่ิงรู ้จักกัน ฝากเน้ือฝากตัวอีกทีนะคะ :) 

แวะมาคุยกันได้บ่อยๆ เลยท่ี Fanpage : มิลคพลัส, 

Twitter&IG : @milkplusanyway น้า จะขยันและ

รีบมาเจอกันอีกเร็วๆ น้ีค่า รักกก 
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บทน�ำ

ออด~

ทันทีท่ีอาจารย์เก็บหนังสอืเดนิออกจากห้องหลงัสญัญาณบอกหมดเวลา 

คาบเรียนสุดท้ายดัง เสียงคุยจอแจก็ระเบิดขึ้น ในขณะท่ีฉันวุ่นวายอยู่กับ 

การหยิบแป้งฝุน่และลปิกลอสสสีวยฟรุง้ฟริง้ข้ึนมาเตมิหน้า หน้าประตโูรงเรยีน

มีกล้องวงจรปิดท่ีจะคอยถ่ายรูปบันทึกการเข้าออกโรงเรียนเพ่ือส่งรายงาน 

ไปยังผู้ปกครอง มันมักจะถ่ายติดรูปฉันท่ีหน้าซึมเป็นส้วมในตอนเช้า และ 

ตาใสปากฉ�่าวาวในตอนเย็น โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์แบบนี้!

ไม่ใช่เพราะวันหยุดสุดสัปดาห์ก�าลังจะมาถึง ไม่ใช่เพราะจะได้ไปต่อคิว

ซื้อชานมไข่มุกเจ้าดังท่ีสยาม แต่เป็นเพราะว่า...

"คุกก้ี"

"หืม?"

"ฉันมีอะไรจะบอก..."

"ว่า?"

ฉันหันไปเลิกคิ้วใส่ยัยหลิงหลิงเพ่ือนรัก เห็นมันจ้องฉันกลับมาด้วย 

ดวงตาเรียวๆ บนใบหน้าหมวยน่าเอ็นดู
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"ไม่ใช่บอกมั้ง...สารภาพ"

มันงึมง�าด้วยค�าท่ีท�าให้ฉันต้องเบิกตาโพลง

"ไม่ได้! ฉันยังไม่พร้อม"

"...ไม่พร้อม?"

"จะให้สารภาพรักพ่ีโมสต์เน่ียนะ ใครจะไปกล้า"

"อ่า..."

"ไม่ได้ ไม่เอา ตายๆๆๆ ตายแน่นอน"

ฉันดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียว แง เขินอ่ะ ทุกคนยังไม่รู้จักพ่ีโมสต์ใช่มั้ย 

พ่ีเขาเป็นตวิเตอร์วิชาภาษาองักฤษของฉนั! แล้วก็ของยัยหลงิหลงิด้วย พอดว่ีา 

เรียนด้วยกันอ่ะนะ (เซ็ง อดมุบมิบแสดงความเป็นเจ้าของคนเดียว) และเขา 

ก็เป็นความสุขง่ายๆ ในทุกเย็นวันศุกร์ของฉัน

ใครจะไปเชื่อว่ามีวันท่ีฉันอยากพุ่งตัวไปเรียน!

พ่ีโมสต์เป็นติวเตอร์ท่ีแบบว่า...นิสัยหล่อ เอ๊ย นิสัยดี ใจเย็น น่ารัก  

แถมยังแสนฉลาด พ่ีเขาเรียนอยู ่คณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย T น่ันท�าให้ฉันมีเป้าหมายอยากสอบติดคณะน้ีให้ได้สุดชีวิต  

โฮ ก็พ่ีเขาน่ะเย่ียมไปเลย! เย่ียมไปเลยจริงๆ นะ บางทีเวลาเรียนๆ กันอยู่แล้ว

พ่ีโมสต์พูดอะไรแรนดอมขึ้นมาแบบ...เงินดอลลาร์อ่อนค่า น่าแลกเก็บไว ้ 

ฉันนี่อยากจะบอกออกไปว่าหัวใจฉันน่ะอ่อนค่าย่ิงกว่าเงินดอลลาร์ซะอีก  

สนใจแลกเก็บไว้มั้ยคะ

'...'

'...'

'มีอะไรรึเปล่าคุกก้ี'

'เปล่าค่า ไม่มีอะไร'

กล้าพูดออกไปท่ีไหน ได้แต่คิดไม่ซื่อในใจอยู่คนเดียวเนี่ย อ๊าก!

"แกว่าถ้าฉันสารภาพแล้วจะนกมั้ยอ่ะ"

"..."

"พ่ีเค้าจะชอบเด็กกะโปโลแบบฉันเหรอ ดูไม่มีทางเป็นไปได้เลยเนอะ"

"..."
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"แต่ช่างมันเถอะ ฉันยังไม่สารภาพเร็วๆ นี้หรอก แล้วน่ีแกจะมาท�า 

หน้าเครียดกว่าฉันไม่ได้นะหลิงหลิง!"

ฉันข�าก๊ากกับสภาพหน้ายุ่งๆ และคิ้วที่ผูกเป็นโบของเพ่ือน

"วันน้ีซื้อชานมย่ีห้อไหนไปฝากพ่ีโมสต์ดี อาทิตย์ที่แล้วซื้อย่ีห้ออะไร 

ไปแล้วนะ"

"ชาคิขุ"

"เออใช่ งั้นวันน้ี..."

"คุกก้ี ฉันไม่ได้จะให้แกสารภาพ"

"หือ?"

"ฉันหมายถึงฉันมีเร่ืองจะสารภาพ"

อยู่ๆ ยัยหลิงหลิงก็โพล่งออกมา

"ว่า..."

มองหน้ามนัแล้วรูส้กึแปลกๆ ยังไงไม่รู ้ เพ่ือนรักทีน่ัง่เรียนข้างฉนั กินข้าว 

กับฉัน เดินกลับบ้านด้วยกันมาตั้งแต่ ม.4 วันนี้มันก�าลังท�าสีหน้าแบบท่ีฉัน 

ไม่เคยเห็นมาก่อน

ใบหน้าหมวยน่ารักท่ีปกตจิะสดใสไปด้วยรอยย้ิม ตอนนีเ้หมอืนมเีมฆครึม้ 

ปกคลุม

"คุกก้ี"

"อะไร"

อย่าท�าให้ฉันกลัว อย่าท�าให้ฉันตกใจได้มั้ยเนี่ย

"เมื่อคืน..."

"...?"

"พ่ีโมสต์...แบบว่า..."

"..."

"ขอ..."

ขอ...ขออะไรอ่ะ ขอเลกิสอนเหรอ ไม่นะ ฉนัต้องเศร้าแน่ถ้าจะไม่ได้เรยีน

กับพ่ีเขาอีก ;-;

"ขอคบ..."
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"..."

"...กับฉัน"

เปรี้ยง!!!

เมฆฝน เมฆฝนจริงๆ รู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงมาท่ีกลางใจเลย

พ่ีโมสต์ท่ีฉันชอบ...

พ่ีโมสต์ท่ีฉันแอบหวังนิดๆ ว่าเขาก็จะชอบฉัน

...ขอเพ่ือนฉันคบ

"แล้วแก...ตอบไปว่าไงอ่ะ"

"..."

"ไม่ได้บอกพ่ีเค้าไปใช่มั้ย...เรื่องท่ีฉันชอบ"

"..."

"หรือว่า...น่ีแกคง...ไม่ได้..."

ฉันพูดอะไรต่อไม่ออก ไม่รู้ว่าท�าไม อาจจะเป็นเพราะวูบหน่ึงฉันเผลอ

จินตนาการในแง่ร้ายไปแล้ว หรือเพราะแววตายัยหลิงหลิงก�าลังตอบในสิ่งที่

ฉันคิดว่าใช่

หรืออาจจะเป็นเพราะจู่ๆ โทรศัพท์เครื่องสีชมพูท่ีวางอยู่บนโต๊ะก็สั่น 

ขึ้นมาพอดี

และฉันมองไปเจอชื่อท่ีโชว์หราอยู่บนหน้าจอ

Incoming Call : P'Most 

"คือ..."

"..."

ฉนัพูดอะไรไม่ออก และคงไม่มอีะไรต้องพูดแล้วมัง้ สิง่ทีเ่ห็นอยู่ตรงหน้า

นี่มัน...

ชื่อพ่ีโมสต์ ตามด้วยอีโมจิหัวใจ

ให้ตาย!

ท่ีสุดเลยเว้ยแก!!!
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1
Cookie Run

ฉันนึกแทบไม่ออกเลยว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่

'คุกก้ี เลิกเรียนไปไหนอ่ะ'

'เย็นน้ีมีเรียนพิเศษ นัดติวเตอร์ไว้'

'วิชาอะไร ท่ีไหนเหรอ'

'อังกฤษ นัดไว้ท่ีสยาม แกๆ ฉันจะบอกอะไรให้อย่าง'

'อะไร'

'ติวเตอร์ฉัน...หล่อมากกกกก'

ฉันเจอพ่ีโมสต์แบบโคตรบังเอิญ ด้วยความท่ีจู่ๆ ก็นึกอยากเรียนพิเศษ

วิชาภาษาอังกฤษ เลยลองติดต่อสถาบันกวดวิชาท่ีโฆษณาว่าสามารถจัดหา

ติวเตอร์ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ ่มให้ได้ แล้วปิ ๊ง! อยู่ดีๆ พ่ีโมสต์ก็ 

หล่นจากฟ้าลงมายืนย้ิมเท่อยู ่ตรงหน้าฉัน วินาทีแรกท่ีเจอกันฉันนึกว่า 

เขาแค่บังเอิญเดินมานั่งผิดโต๊ะ เพราะหน้าตาท่าทางเขาเน่ีย...ดูยังไงก็ 

ไม่ใช่ติวเตอร์เลยอ่ะ บอกว่าเป็นเด็กฝึกมาจากค่ายเพลงเกาหลีหรือญ่ีปุ่น 

ฉันก็เชื่อ

'หล่อได้เสี้ยวนากาโมโตะ ยูตะของฉันป่ะ'

ยัยหลิงหลิงหมายถึงนักร้องเคป็อปท่ีมันใช้เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ  

มีรูปแปะไว้บูชาบนหน้าปกหนังสือเรียนแทบทุกเล่ม

'ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง'

'หูย อย่ามาเว่อร์'

'ไม่เว่อร์ ไม่เชื่อก็ตามมาดู'

นั่นแหละ มันอาจจะเร่ิมตั้งแต่วันน้ันเลยก็ได้

'พ่ีโมสต์ สวัสดีค่า'

'พ่ีโมสต์ หลิงมาแล้ววว'

'หายไปไหนกันมาสองสาว'
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แค่ไปแอบมองครั้งเดียว ครั้งเดียวเท่านั้น! ยัยหลิงหลิงก็มาอ้อน 

ขอฉันเรียนกับพ่ีโมสต์ด้วย บอกว่าช่วงน้ีรู ้สึกว่าตัวเองโง้โง่ภาษาอังกฤษ  

และถ้าเรียนพร้อมกันสองคน ค่าเรียนที่ฉันต้องจ่ายก็จะลดไปเกือบครึ่ง  

แหมมม ฉันรู้หรอกว่าจริงๆ เหตุผลมันคือเบ้าหน้าแนวๆ นากาโมโตะ ยูตะ 

ท่ีท�าเอายัยหลิงหลิงฟินเป็นบ้าไปเลย แต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนะ ดีซะอีก  

มีเพ่ือนเรียนสนุกจะตาย จะได้ไม่เขินพ่ีโมสต์จนต้องแอบน่ังเอาเล็บขูดโต๊ะ 

อยู่คนเดียวด้วย

'คุกก้ีเลยค่ะ อยากกินชานมไข่มุกเสือพ่นควันเลยลากหลิงไปต่อคิวซ้ือ'

'แฮ่ ขอโทษนะคะท่ีมาสาย'

'ยัยคุกก้ีซื้อมาฝากพ่ีโมสต์ด้วย'

ความดีของเพ่ือนอ่ะ ช่วยชงให้ตลอด พ่ีโมสต์ถึงได้หันมาเจอแก้ว 

ชานมไข่มุกแสนหวานในมือฉัน

'มันมีโปรหน่ึงแถมหน่ึงอีกแล้วค่ะ พ่ีโมสต์ช่วยคุกก้ีกินด้วย~'

'โห แถมทุกอาทิตย์เลย พ่ีไม่กล้าส่องกระจกแล้วเนี่ย'

'ต่อให้พ่ีโมสต์อ้วนข้ึนอีกย่ีสิบกิโลก็ยังหล่อ ปั๊วะๆ ปังๆ ค่าาา'

ยัยหลิงหลิงเยินยอ ท�าเอาพ่ีโมสต์เขินจนต้องเก๊กหน้า

'เว่อร์ละ พอๆ เร่ิมเรียนกันได้แล้วเนอะ การบ้านที่พ่ีสั่งได้ท�ามามั้ย'

'เฮือก!'

'...'

'...'

'หลิงลืม!!'

'ถามว่าวันไหนไม่ลืมบ้างดีกว่า ลืมทุกรอบเลยนะ'

พ่ีโมสต์ยกน้ิวข้ึนชี้คาดโทษ แต่หน้าตาใจดีอย่างเขา ท�าอะไรก็ออกมา

น่ารักไปหมด

'หัดเป็นเด็กดีแบบคุกก้ีบ้างสิ'

ประโยคท่ีเหมือนชม ท�าเอาหัวใจฉันแทบกระตุก

'โธ่ ก็เป็นเด็กดีมันไม่สนุกน่ีคะ'
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อื้มมม

ก็อยากเป็นนะเด็กดี แต่อยากเป็นเด็กพ่ีมากกว่า

อะไรแบบน้ันรึป่ะ ;-;

แล้วฉันก็นึกย้อนไปถึงคาบแนะแนวคาบหน่ึงเมื่อตอน ม.6 เทอมแรก 

วันท่ีอาจารย์ให้เราคุยกันเร่ืองคณะและมหาวิทยาลัยท่ีอยากเข้าเรียน

'ใบงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว (คาบท่ี 15)

ชื่อ-นามสกุล น.ส. กานต์ชนิต สิงหาพิพัฒน์ ชั้น ม.6/1 เลขท่ี 39

ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปน้ีตามความเป็นจริง

เรื่อง อนาคตของฉัน

1. คณะท่ีฉันอยากเรียน

คณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัย T

2. เหตุผล

งานดี

(หมายถึงพ่ีโมสต์)'

ช่วงนั้นฉันเป็นบ้าเป็นบอกับทุกอย่างท่ีเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ภาค

อินเตอร์เลย ใช่ไง เพราะพ่ีโมสต์เรียนอยู่ แต่มันตลกตรงที่พอหันไปชะโงกดู 

ยัยหลิงหลิงก็เขียนตอบว่าคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัย T 

เหมือนกัน มันบอกว่าฉันกับมันต้องเรียนที่เดียวกันสิ เป็นเพ่ือนรักกันน่ีนา  

ตอนนั้นฉันน่ังข�า นึกแค่ว่ายัยเพ่ือนตัวดีข้ีเกียจคิดค�าตอบก็เลยลอกฉัน  

ไม่ทันรู้เลยว่ามันคิดจริงๆ แล้วก็ท�าจริงๆ คิดท�าการใหญ่ใจต้องนิ่งมากๆ

เพราะงั้นฉันเลยคิดท�าการใหญ่ในแบบของฉันบ้าง

นั่นก็คือ...
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'คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี'

 First Meet 

"แจวมาแจวจ�้าจึก น�้าน่ิงไหลลึกนึกถึงคนแจว เอ้า! แจวมาแจวจ�้าจึก 

น�้าน่ิงไหลลึกนึกถึงคนแจว  แจวเรือจะไปซื้อของ! แจวเรือจะไปซื้อของ!  

ขอเชิญน้องๆ ลุกข้ึนมาแจว เฮ่!!!"

\(' ')\~

~/(' ')/

ใช่ค่ะ

ลาก่อนเศรษฐศาสตร์ ฉันมาแจวเรืออยู่ท่ีคณะบัญชีแล้ว ท�าไม จะว่า

ฉันข้ีขลาดว่ิงหนีความจริงเหรอ ก็ใช ่ ฉันคงไม่ไปทนดูยัยหลิงหลิงกับ 

'P'Most' รักกันให้ดูทุกวันหรอกนะ

แต่ถามว่าฉันถึงข้ันยอมท้ิงอนาคตตัวเองเพราะเรื่องผู้ชายคนนึงเลย

เหรอ ก็ไม่น่ี เพราะฉันมั่นใจว่าเรียนคณะบัญชีก็มีอนาคตเหมือนกัน

"แจวเรือจะไปซื้อขี้! แจวเรือจะไปซื้อขี้! เชิญน้องคุกกี้ลุกข้ึนมาแจว  

เอ้า แจวมาแจวจ�้าจึก~~"

"ฮาาาาา"

เอิ่ม...

ฉันจะมีอนาคตแบบไหนในคณะท่ีคนแจวเรือไปซื้อขี้อ่ะ เงินเหลือใช้

เหรอ ถามมม

"อ่ะ ให้น้องคุกก้ีแนะน�าตัวหน่อย"

"วู้วๆ~"

นีเ่รือ่งจรงิแล้วสนิะ ฉนัย่ืนคะแนนเข้ามาเรยีนคณะนี ้และนีก็่คอืกิจกรรม

วัน First Meet ชีวิตมหาวิทยาลัยของฉันก�าลังจะเริ่มขึ้นแล้วจริงๆ บายนะ 

หลิงหลิง ฉันก�าลังจะได้เจอเพ่ือนใหม่อีกเกือบร้อยคน ฉันก�าลังจะ Move on!

"ชื่อกานต์ชนิตค่ะ ชื่อเล่นคุกก้ี มาจากโรงเรียนปัณณ์ญพิทย์"

"มาคนเดียวเลยป่ะคะ วันน้ีเพ่ิงได้ยินช่ือโรงเรียนน้ีครั้งแรกเลย"

"อ่า...มากับ..."
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ฉนัเหลอืบตาไปมองใครอกีคนทีน่ัง่ห่างออกไปสองแถว แอบเซง็นดิหน่อย  

ว่าจะมาเรียนคณะนี้คนเดียว เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบอินดี้ๆ แต่ดั๊นนนมีเพ่ือน 

ในห้องสมัย ม.ปลาย ติดมาด้วยคนหนึ่ง ซึ่งอีตาน่ีเป็นคนท่ีฉันแทบไม่เคย 

คุยด้วยเลยตลอดสามปีท่ีเรียนมาด้วยกัน แบบว่า...ไม่ใช่อ้ะ!

ขอโทษด้วยนะ แต่ฉายาของเขาคือตาทึ่ม ชื่อจริงๆ ช่ืออะไรก็ไม่รู ้  

ลืม...จ�าได้แค่ว่าเขาเป็นประธาน 'ชมรมผู้คลั่งไคล้การเรียนแห่งโรงเรียน 

ปัณณ์ญพิทย์' ซึ่งมีสมาชิกเพียงแค่สามคน คือตาทึ่ม 1 ตาทึ่ม 2 และตาทึ่ม 3 

ตามท่ียัยหลิงหลิงตั้งให้ ฮ่าๆ

ว่าแต่...ฉันจะพูดถึงยัยหลิงหลิงข้ึนมาท�าไมอีกเนี่ย

กว่าจะผ่านกิจกรรมในช่วงเช้ามาได้ ฉันก็แจวเรือจนจะไปโผล่ที่ปาก

อ่าวไทยอยู่แล้ว และถ้าหวังว่ากิจกรรมช่วงบ่ายจะดีกว่าช่วงเช้า คุณคิดผิดค่ะ

หลังแจกข้าวกะเพราไข่ดาวเป็นอาหารกลางวัน พ่ีๆ ก็พาเราเข้า 

หอประชุม เปิดสไลด์แนะน�ารายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับมหาวิทยาลัย  

ทั้งชื่ออธิการบดี คณบดี เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย ดอกไม้ ความหมาย 

ของสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ ความจริงแล้วทุกอย่างก็โอเคอ่ะ เพียงแต่เรา 

เพ่ิงกินข้าวกันมาอิ่มๆ แล้วให้มานั่งในห้องประชุมท่ีแอร์เย็นสบาย บอกได ้

ค�าเดียวเลยว่าง่วงมากกก ขนาดว่ามีช่วงไฮไลต์ท่ีพ่ีๆ จากชมรมเชียร์ลีดเดอร์

หล่อๆ สวยๆ มาเต้นให้ดูยังย้ือฉันไว้ไม่ได้เลย ต้องการท่ีจะนอนอย่างเดียว

เท่าน้ัน

แอบงีบไปคร่ึงวัน แล้วพวกฉันก็ถูกปลุกให้ออกไปเดินชมรอบๆ คณะ

และมหาวิทยาลัย เล่นเกมตามหาสายรหัส ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้

ด้วยฐานท่ีมีชื่อว่า 'ลอดซุ้มมงคล'

ว้าว

ซุ ้มมงคลท่ีว่า...ถูกสร้างขึ้นมาจากต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ไม่รู ้ ไม่มีงู 

ใช่มั้ยเน่ีย พวกเราต้องเกาะไหล่เรียงแถวต่อกันเป็นขบวนรถไฟ ก้มหัว 

หมอบคลานไปตามทางแคบๆ ในซุ้มเพ่ือพบกับสิ่งดีๆ มากมาย อย่างเช่น...

ปิ้วๆ
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น�้าจากสายยาง

โครม

"กร๊ีด!"

น�้าผสมน�้าแข็ง

"ทางลาดนะจ๊ะ ระวัง~~"

"ข้างหน้าเป็นฝาท่อนะน้องๆ ระวังตก"

"บันไดจ้าบันได!"

โอ๊ย ใครมนัช่างมาสร้างทางวิบากแบบน้ี นีซุ่ม้มงคลหรอื Final Destination  

กันแน่

ไข่ดิบก็มา เส้นมาม่าก็มี ชักจะเลอะเทอะแล้ว แถมซุ้มยังหลอกให ้

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมา หัวหมุนมากค่ะ และในจังหวะที่ฉันแอบโล่งใจ 

เมื่อมองไปเจอแสงลิบๆ ท่ีปลายอุโมงค์...

ฟึ่บ!

ก็มีใครเอาอะไรไม่รู้หนืดๆ มาป้ายหน้า แต่ว่ามันผิดจังหวะไปหน่อย!

ชะ...

ช่วยด้วย...

แงงง แป้งเย็นอ่ะ แป้งเย็นเข้าตา แสบตามาก กรี๊ดๆ

"พ่ีคะ!"

ฉันแหกปากลั่น

"แป้งเข้าตาหนู"

เกิดความชุลมุนข้ึนเล็กน้อยเมื่อพ่ีๆ ต้องหาทางพาตัวฉันออกจาก 

ซุ้มมงคลท่ีว่าน่ีโดยด่วน

"ทนอีกนิดนะคะน้องคุกก้ี ใกล้ถึงแล้วค่ะ"

เสียงพ่ีผู ้หญิงท่ีจูงมือพาฉันเดินย้อนกลับมาตามทางดูตื่นตระหนก 

ไม่น้อย เพราะน�้าตาฉันไหลพรากๆ ไม่ยอมหยุด

"พ่ีกังคะ ขอยืมสายยางหน่อยค่ะ แป้งเย็นเข้าตาน้อง"

"ไหนครับ มา...ให้พ่ีช่วย"

เป็นเสียงเท่ๆ ของผู ้ชายท่ีดังมาให้ได้ยิน ตามด้วยเสียงน�้าไหลอยู ่
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ใกล้ๆ หู ปนเปไปด้วยเสียงความวุ่นวายจากในซุ้มมงคล น่ีต้องเป็นรุ่นพ่ีที ่

ถือสายยางฉีดน�้าเข้ามาแกล้งตรงปากทางเข้าซุ้มแน่ๆ

ทันทีท่ีสัมผัสของน�้าเย็นๆ แตะโดนมือ ฉันก็รีบวักมันมาล้างคราบ 

แป้งเย็นออกไปจากข้างแก้มและรอบๆ ดวงตา ล้างซ�้าๆ จนคิดว่าน่าจะโอเค

แล้วก็เลยค่อยๆ ลืมตาข้ึน

ว้าบ~

ขาว...

ขาวมาก

ท้ังเสื้อนักศึกษา แล้วก็ใบหน้าของเจ้าของเสื้อ ผู้ชายผมสีด�า หน้าใส  

ผิวขาว ขาวจนฉันคิดว่ายังล้างแป้งเย็นออกจากตาไม่หมดรึเปล่า และ 

พอกะพริบตาอีกที ฉันก็เห็นว่าเขาก�าลังมองหน้าฉันอยู่

"เป็นไงบ้าง"

"ยังแสบอยู่เลยค่ะ ;-;"

ฉนัพุ่งหน้าตวัเองเข้าไปหาน�า้จากปลายสายยางอกีรอบ วักน�า้มาล้างตา 

จนหน�าใจ คราวน้ีพอลืมตาข้ึนมาใหม่ถึงได้รู้สึกว่าเริ่มมองเห็นอะไรๆ ชัดเป็น

ปกติ

"โอเคยัง"

แสบนิดหน่อย เคืองเล็กน้อย ตาไม่ค่อยพร่าแล้ว แต่ผู้ชายตรงหน้า 

ก็ยังขาวอยู่

ขาว น่ารัก มีลักย้ิมเล็กๆ ด้วย

จ้องมองดูป้ายชื่อท่ีแขวนอยู่ระดับอกเสื้อเขา มันเขียนเอาไว้ว่า

'P'กัง'

'กัง' งั้นเหรอ ไม่ใช่กัน แต่เป็นกัง ฉันนึกเอ๊ะกับตัวเอง...เคยได้ยิน 

ชื่อแปลกหูน้ีจากท่ีไหนมาก่อนนะ

'คนน้ันลูกพ่ีลูกน้องฉัน ชื่อพ่ีกัง'
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จู่ๆ เสียงที่คุ ้นเคยก็แว่วผ่านมาในความทรงจ�า ตอนน้ันเหมือนฉัน 

จะไปงานเลี้ยงวันเกิดท่ีบ้านยัย (อดีต) เพ่ือนรัก แล้วบังเอิญว่ามีลูกพ่ีลูกน้อง

ของมันท่ีรุ่นราวคราวเดียวกันมาแจมด้วยสามสี่คน

จ�าได้ว่ามีคนหน่ึงท่ีโดดเด่นออกมาจากใครๆ

'เรียนอยู่คณะบัญชี มหาวิทยาลัย T'

'โห เก่งจัง'

'อื้อ เฮียกังเน่ีย...สุดยอดของดีประจ�าตระกูล'

เห็นเขายืนอยู่ใกล้ๆ ชัดๆ ตรงหน้าแบบนี้ก็พอสรุปได้ว่ายัยหลิงหลิง 

ไม่ได้พูดเกินจริงสักเท่าไหร่

"ดีข้ึนมั้ย"

"ดีข้ึนแล้วค่ะ"

เส้นมาม่าจากหัวฉันย้ายไปเกาะอยู่บนเสื้อเขาได้ยังไงก็ไม่รู ้ ดูแล้ว 

ก็น่ารักดีเมื่อเจ้าของเสื้อมีดวงตาเรียวๆ กับใบหน้าขาวใสและรอยย้ิมขี้เล่น  

เขายังดูโดดเด่นกว่าคนรอบข้างเหมือนท่ีฉันเคยจ�าได้น่ันแหละ

แต่เหนือสิ่งอื่นใด...

โลกมันจะกลมไปหน่อยมั้ย ฮึ!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625352.html

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

