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คำ�นำ�
Jamsai X Conversation เป็นโปรเจ็กต์ที่น�ำคาแร็กเตอร์ของ พอร์ช มิวซ์ มาร์ค
มีน กัง บอส และเต้ ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มในสังกัดของ Conversation Thailand มา
เขียนนิยาย โดยจะแบ่งออกเป็นสองแนวคือ everY และ Jamsai Love Series ซึ่ง
แต่ละคนก็จะมีเรือ่ งราวความรักในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป ถ่ายทอดผ่านปลายปากกา
ของ 6 นักเขียนคุณภาพของส�ำนักพิมพ์... และเล่มที่คุณก�ำลังถืออยู่ในมือขณะนี้
เป็นเรื่องของ 'พอร์ช' นั่นเองค่ะ
พอร์ ช หรื อ ที่ ห ลายๆ คนชอบเรี ย กว่ า 'โพชิ ' คื อ นิ สิ ต ทั น ตแพทย์ ผู ้ ไ ม่ เ คย
โหยหาความรัก และมีความสุขกับชีวิตได้สบายๆ แม้ต้องอยู่คนเดียว นั่นไม่ได้
เป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่ารัก แต่พอร์ชแค่รู้สึกว่าเขาได้รับความรัก
จากครอบครัวและเพื่อนๆ รวมทั้งคนรอบข้างมากเพียงพอแล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้องไป
ขวนขวายหาความรักเพิ่มจากที่ไหนอีกนั่นเอง
ถึงจะเป็นอย่างนั้นพอร์ชก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง ถ้ามีใครบางคนเข้ามา เจ้าโพชิก็
พร้อมจะท�ำความรู้จัก ยินดีเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้พูดคุยและให้โอกาสตัวเอง
ได้เรียนรู้อีกฝ่ายอย่างเต็มใจ...แต่คนที่พอดีและตรงใจมากพอที่จะท�ำให้พอร์ชรู้สึก
อยากจะแชร์ ข องโปรดด้ ว ยกั น ได้ นั้ น จะเป็ น ใคร เราคงต้ อ งไปหาค�ำตอบกั น ใน
Vanilla Sundae ผลงานของ JittiRain เล่มนี้กันค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
www.facebook.com/everyyyyy
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• PROLOGUE •
เปาะ...แปะ...
วันนี้ฝนตกไม่หยุดตั้งแต่เช้า หลายคนเลยติดแหง็กอยู่ตามตึกเรียน
ลามไปถึงคาเฟ่ในมหา'ลัย เขาคือหนึ่งในผู้ประสบภัยนั้นที่ต้องหอบสังขาร
กับเสื้อผ้าซึ่งเปียกเป็นหย่อมๆ เข้ามาในร้านไอศกรีมตามค�ำชักชวนของ
เพื่อนสนิท
อากาศทั้ ง ชื้ น และหนาวเย็ น แต่ ก็ ยั ง สรรหาอะไรที่ โ คตรไม่ อ บอุ ่ น
ต่อร่างกายมากินอีก
"วานิลลาซันเดมาแล้วค่า"
"ขอบคุณครับ"
พนักงานเสิร์ฟวางไอศกรีมถ้วยเล็กไว้ตรงหน้าผู้เป็นเจ้าของ ส่วนใคร
อีกคนที่ได้ก่อนแล้วไม่รอช้าจัดการสวาปามจนหมดไปสองสกู๊ป ท�ำราวกับ
ไม่เคยมีอะไรตกถึงท้องมาเป็นปี พอปากว่างเจ้าตัวก็พูดจ้อไม่หยุด
"กินเหมือนเดิมเลยเนอะมึงอะ ถามจริง บนโลกนีม้ งึ รูจ้ กั ไอติมแค่รสเดียว
เหรอ"
"อืม"
วานิลลาซันเดเป็นไอศกรีมเพียงรสเดียวที่คนตัวสูงสั่ง เขาไม่ใช่คนที่
ชอบกินของหวานเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ถามว่าท�ำไมถึงต้องเป็นวานิลลาซันเด
นั่นคงเป็นเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ท�ำให้เขาจดจ�ำวัยเด็กได้ชัดเจนที่สุด
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"เถียงกันบ้างก็ได้เพื่อน"
"เมื่อยปาก"
"โคตรเหี้ย"
เขาเป็นพวกทื่อๆ คิดอะไรก็บอกแค่นั้น ไม่ชอบการขยายความเพิ่ม
จนบางทีดูแข็งกระด้างและไม่เป็นมิตรกับผู้คนสักเท่าไหร่
ติ๊ง~
"กูส่งให้ละ ช่วยเปิดอ่านไลน์ด้วย" เสียงของเพื่อนสนิทดึงความสนใจ
คนฟังกลับไปยังเจ้าของค�ำพูดอีกครั้ง
"ส่งอะไรมา"
"ก็คนที่มึงต้องไปเจอในงานสัมภาษณ์ไง ศึกษาเขาไว้ซะ มึงยิ่งเป็นพวก
ไม่ชอบอธิบายอยู่ด้วย ไม่ใช่พอไปถึงก็เงียบใส่เขาอีกล่ะ"
"นี่เป็นเพื่อนหรือเป็นพ่อ"
"กูอะโคตรของโคตรพ่อมึงเลย เพราะงัน้ เชือ่ ฟังพ่อสักครัง้ นะลูก" ว่าแล้ว
ก็เอื้อมมือมาตบบ่าปุๆ สองทีพร้อมท�ำสีหน้าคาดหวัง
เจ้าของร่างสูงถอนหายใจกับประโยคยืดยาวของเพื่อนสนิทที่พยายาม
พูดกรอกหูอยูต่ ลอดทัง้ วัน จะให้ทนฟังต่ออีกก็คงไม่ไหวเลยจบปัญหาทุกอย่าง
ด้วยการกดเข้าไปอ่านข้อมูลตามลิงก์ที่แปะไว้ทางข้อความส่วนตัว ส่วนมือ
อีกข้างไม่ว่างเว้นสลับตักไอศกรีมใส่ปากไปด้วย
เพียงจิ้มนิ้วกดเข้าไป หน้าเว็บไซต์หนึ่งพลันปรากฏขึ้น หน้าตาของมัน
ค่อนข้างคุ้นเคยเนื่องจากเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่คงเคยเห็นผ่านตากัน แตกต่าง
ก็ ต รงแค่ หั ว ข้ อ ซึ่ ง เด่ น หราอยู ่ เ ท่ า นั้ น ที่ เ ปลี่ ย นไปตามคอนเทนต์ ข องเว็ บ
อย่างหน้าที่เขาก�ำลังเปิดดูอยู่ก็เป็นช่วงแนะน�ำคนดังอะไรประมาณนั้น
รูปของใครคนหนึง่ ซึง่ ไม่เคยรูจ้ กั มาก่อนถูกแปะไว้ขา้ งใต้หวั เรือ่ ง ถัดลงมา
จึงเป็นบทสัมภาษณ์และคลังรูปอีกเล็กน้อย
เอาวะ!
กับคนทีไ่ ม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กบั ใครอย่างเขา การจะร่วมงานกับคนสักคน
ก็ต้องพยายามด้วยวิธีแบบนี้แหละ
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ช่วยแนะน�ำตัวหน่อยค่า
สวัสดีครับ ผมศิฑา กาญจนอลงกรณ์ ชื่อเล่นว่าพอร์ช เรียนอยู่คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่สี่ครับ
มีคนรู้จักเราได้ยังไง
อืม...ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ คิดว่าบางคนอาจรู้จักผมจากแฮชแท็ก
#หมอฟันหล่อบอกต่อด้วย มาก่อน หรือบางคนก็รู้จากการติดตามเพจคิวต์ๆ
ของเด็กมหา'ลัย แต่ถ้าเป็นช่วงหลังรู้สึกจะมาจากทวิตเตอร์มั้งครับ เพราะ
ชอบไปเล่ น มุ ก ข� ำ ๆ กั บ เพื่ อ นประจ� ำ เลย หลายคนที่ ช อบความตลกบวก
ไลฟ์สไตล์กินแหลกเลยฟอลโลว์กันมาเยอะ
ตอนนี้อยู่ปีสี่เรียนหนักมั้ย มีเวลาพักผ่อนหรือเปล่า
หนักครับ ดูจากใต้ตาของผมได้เลย เวลาพักผ่อนก็แล้วแต่วนั ครับ มีตงั้ แต่
ไม่ได้นอนไปจนถึงนอนข้ามวันกันเลยทีเดียว
มีวิธีผ่อนคลายความเครียดยังไงบ้าง
ส่วนใหญ่ก็อ่านการ์ตูน เล่นเกม แล้วก็กินครับ
หนังสือ เกม และของกินที่ชอบที่สุด
หนังสือ : ไม่มคี รับ ผมเป็นพวกไม่ยดึ ติดกับอะไรเท่าไหร่ เลยไม่มขี องรัก
ที่รู้สึกหายไปไม่ได้
เกม : ก็ไม่มีที่ชอบที่สุดเหมือนกัน แต่จะมีเกมที่มักคิดถึงบ่อยๆ ก็อย่าง
Chocobo, Bloody Roar, Tekken, Bomberman หรือเกม Gacha ที่เล่นแบบ
Turn Base อย่างหลังนี่ก็สนุกดีครับตรงที่เราสามารถอัพตัวละครให้เก่งขึ้น
เรื่อยๆ ได้
ของกิน : ผมไม่สามารถเลือกได้ว่าจะยกให้เนื้อย่างหรือแซลมอน
เป็นอันดับหนึ่งในใจดี เลยขอเลือกให้ทั้งสองอย่างเป็นอันดับหนึ่งร่วมแล้วกัน

Page_Vanilla sundae.indd 7

26/11/2562 BE 09:51

8 Vanilla Sundae

ดวงตาคมกวาดอ่านบทสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆ เพื่อท�ำความรู้จักกับใคร
อีกคนผ่านตัวหนังสือ จากที่ดูแล้วก็เป็นคนสบายๆ ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่
หวังว่าวันที่ได้เจอกันสถานการณ์คงผ่อนคลายกว่าที่คิด
ค�ำถามแล้วค�ำถามเล่าถูกกวาดตาอ่านจนหมดในเวลาอันรวดเร็ว กระทัง่
มาถึงค�ำถามที่จ�ำเพาะเจาะจงลงไป และมันท�ำให้เขาต้องโฟกัสกับการอ่าน
ข้อความเดิมๆ อยู่หลายรอบ
รู้สึกยังไงที่มีคนชื่นชอบเรากับรุ่นพี่ที่สนิทจนเกิดคู่จิ้นไมล์พอร์ช
ก็นา่ รักดีครับ ด้วยความทีผ่ มกับพีไ่ มล์เรียนมหา'ลัยเดียวกัน แถมยังเป็น
รุ่นพี่รุ่นน้องจากโรงเรียนเก่าก็เลยค่อนข้างสนิทกว่าคนอื่นๆ
"คู่จิ้นคืออะไร"
อ่ า นมาถึ ง ตรงนี้ ส องคิ้ ว พลั น ขมวดเข้ า หากั น พยายามเข้ า ใจแล้ ว
แต่บางอย่างก็งงๆ เลยตัดสินใจถามเพื่อน ซึ่งหลังได้ยินค�ำถาม คนฟังถึงกับ
ส่ายหน้าหวือพลางลากเสียงยืดยาวด้วยความอ่อนใจใส่
"โอ๊ยยยยย มึงไปอยู่ไหนมาวะ คู่จิ้นก็คือคนสองคนที่แฟนคลับลุ้น
อยากให้เป็นคู่รักกันไง"
"อ๋อ" ได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าเข้าใจก่อนเปิดปากพูดต่อ "เขามีคู่จิ้น
ด้วยว่ะ"
"ก็ต้องมีอยู่แล้วปะ น่ารักซะขนาดนั้น"
"งั้นๆ"
"จ้าาาาา"
"มึงรู้จักคนชื่อไมล์มั้ย"
"ไม่อะ Google เอาดิ"
เขาไม่คิดจะถามต่อแต่เลื่อนนิ้วกดไปยังไอคอนที่อีกฝ่ายเพิ่งพูดถึง
แล้วจัดการพิมพ์ขอ้ ความค้นหาชือ่ บุคคลทีต่ อ้ งการรูจ้ กั ลงไป แค่นกี้ เ็ รียบร้อย...
"สัด มันขึ้นเป็นรูปหน้าปัดรถยนต์"
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"มึงกวนตีนกูปะเนี่ย"
โอเค พยายามจะเล่นมุกแต่คิดว่าไม่ผ่านเลยเลือกเงียบดีกว่า กลับมาที่
การอ่ า นสั ม ภาษณ์ อี ก ครั้ ง ซึ่ ง เป็ น ค� ำ ถามข้ อ สุ ด ท้ า ยที่ เ ขี ย นไว้ เ ป็ น การ
ปิดบทความ
ถามถึงเรือ่ งทีล่ กึ ลงไปอีกนิดดีกว่า ตอนนีพ
้ อร์ชมีคนรูใ้ จแล้วหรือยัง
ยังไม่มีครับ ผมเรียนหนักไม่มีเวลาไปมีแฟนหรอก (หัวเราะ)
"คนแบบนี้ ไ ม่ มี แ ฟนจริ ง เหรอวะ" เป็ น ความสงสั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที ที่
อ่ า นข้ อ ความดั ง กล่ า วจบ ซึ่ ง คนเป็ น เพื่ อ นก็ ไ ม่ ย อมนิ่ ง เฉยรี บ เอ่ ย แทรก
ด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นขั้นสุด
"ท�ำไม มึงสงสัยตรงไหน"
"เขาสัมภาษณ์บอกโสด แต่ดูทรงน่าจะมีแฟนแล้ว"
"ทรงอะไรของมึง ช่วยอธิบายให้ยาวกว่านี้ได้มั้ย มึงนี่แม่ง..."
"ก็น่ารัก"
"เมื่อกี้มึงเพิ่งบอกเขาดูงั้นๆ อยู่เลย"
"เมื่อกี้กูพูดงั้นเหรอ"
"ร�ำคาญมึงว่ะ เออ ไว้วันงานตอนเจอเขาก็ลองถามดูแล้วกัน"
"โคตรเสียมารยาท"
"มันมีวิธีถามมากมายไม่ให้ดูเสือกเยอะแยะไป เนี่ยเดี๋ยวกูแนะน�ำให้
สมมติจะถามเขาว่ามีแฟนยังก็อย่าไปถามตรงๆ มันต้องใช้วาทศิลป์กันบ้าง"
"ยังไง"
"ก็เปลี่ยนเป็นถาม 'ขอจีบนะครับ' แทน ถ้าแฟนเขาตามมาด่ามึงก็ได้
ค�ำตอบเลยไง"
"เวร!" รู้ทั้งรู้ว่าคงได้ยินค�ำตอบโคตรไร้สาระกลับมา แต่เขาก็ยังตั้งใจฟัง
อยู่นานเพื่อพาตัวเองมาค้นพบกับความเปล่าประโยชน์ถึงขีดสุด "มึงคิดว่า
จริงๆ แล้วเขาเป็นคนยังไง"
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"พี่พอร์ชเหรอ อืม..."
"..."
"ดูจากภายนอกน่าจะสดใส นุ่มนิ่ม และควรค่าแก่การทะนุถนอมมั้ง"
"เหรอวะ"
"เออดิ"
นี่เป็นบ่ายวันอังคารที่โคตรของโคตรชิลเพราะติดฝนจนขยับไปไหน
แทบไม่ได้ แถมเพือ่ นก็ยงั กวนประสาทไม่หยุด สิง่ เดียวทีส่ มองประมวลผลและ
รับรู้ในตอนนี้จึงมีแค่ภาพสายฝนที่เทกระหน�่ำ
รสชาติของไอศกรีมวานิลลา
และการรู ้ จั ก กั น อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการกั บ พอร์ ช ศิ ฑ าที่ แ สนนุ ่ ม นิ่ ม
เท่านั้น...
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01
• ช่วงนี้พอร์ชชอบเบลอ •
"เหี้ย!"
"สัดพอร์ช มึงพูดไม่เพราะ เอาใหม่"
"เวรเอ๊ยยยยย"
"ท�ำอะไรให้สมกับเป็นหนุ่มคิวต์หน่อย รักษาภาพลักษณ์นิดนึง"
"แล้วภาพลักษณ์เคยรักษากูมั้ยถามก่อน"
โทรศัพท์มอื ถือติดฟิลม์ กันรอยแบบหนาพิเศษเป็นสิง่ เดียวทีก่ ำ� ลังอยูใ่ น
ความสนใจของเด็กหนุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ มือหนึ่งปัดหน้าจอทัชสกรีน
เสพความบันเทิงผ่านโซเชียลมีเดีย อีกมือหนึ่งไม่ว่างเว้นเพราะนอกจากจะ
ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวกล่องเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการเรียนแล้ว เขายังถือชานมไข่มุก
อร่อยจุกๆ เอาไว้ด้วย
"ท�ำอะไรวะ"
คนเคียงข้างชะโงกหน้าถามอย่างสงสัย ขณะทั้งคู่ก�ำลังเดินทอดน่อง
ไปยังอาคารเรียนซึ่งเปรียบเสมือนอนาคตและนรกในคราวเดียวกัน
"ไม่เผือกดิ"
"เดี๋ยวนี้ส่องทวิตเตอร์ชาวบ้านแล้ว"
"ชาวบ้านที่ไหน คนกันเองทั้งนั้น" ต่อปากต่อค�ำเก่งนี่แหละเขา
"ใครก็เป็นคนกันเองส�ำหรับมึงหมดแหละพอร์ช" เสียงถอนหายใจ
ของเพื่อนรักท�ำให้เจ้าของชื่อจ�ำต้องละสายตาจากมือถือหันไปให้ความสนใจ
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กับมนุษย์ฉอดอีกครั้ง
"โลกสอนให้กูต้องรู้เว้ย"
"รู้ห่าอะไร"
"รู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยแหละ" จากนั้นเสียงทอดถอนหายใจจากคนฟังก็
ลากยาวไปหลายวินาที
ตอนเจอกันใหม่ๆ ไอ้เพื่อนคนนี้มันยังตื่นเต้นดีใจที่ได้ท�ำความรู้จักกัน
อยู่เลย พอร์ชจ�ำประโยคในวันนั้นได้เป็นอย่างดี 'ใครบ้างไม่รู้จักพอร์ช ศิฑา
หนุ่มคิวต์ๆ ที่ใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักยิ่งกว่าวาฬชุบแป้งทอด' แต่
พอคบกันได้ไม่ถงึ ปีเพือ่ นนรกก็เปลีย่ นค�ำชืน่ ชมพวกนัน้ มาด่าคนคิวต์ในต�ำนาน
ราวกับอดีตแสนหวานไม่เคยมีอยู่
ใจคนเรานี่ยากแท้หยั่งถึงซะจริงๆ
ทั้ ง ที่ นิ สั ย ก็ เ หมื อ นกั น แท้ ๆ เพราะเป็ น ประเภทหน้ า กล้ อ งคุ ณ ภาพ
หลังกล้องประสาทแดกด้วยกันทั้งคู่
อยูค่ ณะทีม่ คี วามเครียดสูงอย่างทันตะมันท�ำให้คนคลุม้ คลัง่ เรียนก็หนัก
นอนก็แทบไม่พอ ยังต้องหอบสังขารกับใต้ตาแพนด้ามานัง่ หน้าสลอนในคลาส
ทั้งอย่างนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่แต่ละคนจะสรรหาวิธีคลายเครียด
ต่างๆ นานามาชดเชย อย่างพอร์ชก็มีเซฟโซนของตัวเองเหมือนกัน
หนึ่งคือเตียง ว่างเมื่อไหร่ต้องนอนให้ได้
สอง กิน ซัดทุกอย่างบนโลกใบนี้ แต่ถา้ ชอบสุดต้องเนือ้ ย่างกับแซลมอน
ชุ่มฉ�่ำเป็นดีที่สุด
สาม การ์ตูนมังงะ
สี่ เกม ช่วงไหนมีเกมฮิตเขามักโหลดมาเล่นข�ำๆ แต่ถ้าไม่ข�ำก็ลบแอพฯ
ทิ้งไป
และอย่ า งสุ ด ท้ า ย...ทวิ ต เตอร์ พื้ น ที่ แ ห่ ง ความบั น เทิ ง ส� ำ หรั บ ศิ ฑ า
และชาวคณะ
"ช่วงนี้แท็กของกินก�ำลังมาแรง นี่ๆ มีร้านเนื้อย่างเกาหลีเปิดใหม่ด้วย
ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันที เย็นนี้ไปกินเลยมะ" พอร์ชพูดพลางกลืนน�้ำลายลงคอ
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ชานมไข่มุกที่ถือมาหมดไปแล้ว กระเพาะเลยเรียกร้องหาของกินอีกระลอก
"วันก่อนมึงเพิ่งกินไป จะแดกอีกละ?"
"โธ่เพือ่ นพลีส ก็อยากกินอะ พลีสสสสส~" คนฟังรูด้ วี า่ ประโยคลากยาวนี้
ไม่ใช่การเรียกชื่อแต่เป็นประโยคขอร้องแกมบังคับซะมากกว่า
"แล้วกูต้องตอบยังไง"
"เซย์เยสออร์เยส"
"ไอ้ฟาย ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ให้กูเลย"
"งั้นให้เลือกใหม่ระหว่างไปกับไป"
"พอร์ช...ไอ้เขมือบเก่ง ไอ้สัด ครึ่งปีก่อนมึงตรวจโคเลสเตอรอลยัง
ยัดแต่ละอย่างเข้าไปคิดหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วสุขภาพมึงจะเสีย ร่างกาย
แม่ ง จะทรุ ด แค่ ไ หน ถ้ า ตอนนั้ น ต้ อ งมานั่ ง ปวดหั ว กั บ การแดกยาอี ก กู จ ะ
สมน�้ำหน้าให้"
"แล้วไปมั้ย" อยากถามแค่นี้จริงๆ
"ไป"
"ดีล! เจอกันที่ร้านตอนห้าโมง เลตได้ไม่งอแง เดี๋ยวกูส่งโลไปให้"
"พอร์ช เดี๋ยว! ไอ้พอร์ช..."
เขาเดินแยกออกมาโดยไม่คิดฟังค�ำทักท้วง นอกจากปล่อยให้เพื่อนรัก
ตะโกนตามหลังราวกับคนบ้า
พลีส หรือพีรวิช เป็นมนุษย์นิสิตทันตะปีสี่ที่สนิทกับพอร์ชมาตั้งแต่
เข้ามหา'ลัย เอกลักษณ์เด่นๆ ของเจ้าตัวก็คือส่วนสูง 180 เซ็นต์ ผิวขาวเหลือง
ตาชั้นเดียว และผมหยักศก เมื่อก่อนทั้งคู่มักไปไหนไปกันตลอด ทว่าหลังจาก
แยกไมเนอร์คลาสในช่วงปีหลังส่งผลให้พวกเขาหาเวลาเจอกันยากขึน้ ง่ายสุด
ก็ในโซเชียล
แต่ วั น นี้ เ ป็ น วั น ดี เ พราะมี เ นื้ อ ย่ า งเป็ น ตั ว เชื่ อ มสั ม พั น ธ์ พอร์ ช เลย
อารมณ์ดีขึ้นมาหลายเท่า
วันศุกร์ เขามีตารางเรียนเลกเชอร์เช้า ส่วนบ่ายยัดคลินิกแบบรัวๆ
เพราะคณะนัดคนไข้ให้ ตอนเรียนถามว่าเครียดมั้ยก็เครียดพอดู แต่ประเด็น
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ทีน่ า่ กังวลมากกว่าเห็นจะเป็นเพือ่ นร่วมคณะนีแ่ หละทีบ่ นั เทิงพอๆ กัน เนือ่ งจาก
แต่ละคนถือคติว่าที่บ้านไม่ได้ส่งมาเรียน แต่ส่งมาเล่นมุกโบ๊ะบ๊ะแล้วก็กลับ
มากกว่า
น่าตลก ที่ตอนอยู่ปีหนึ่งการเรียนให้จบภายในหกปีคือเป้าหมายสูงสุด
ซึ่งได้ปักหมุดเอาไว้ แต่ปัจจุบันการเรียนให้จบหกปีนั้นกลับเป็นเพียงเรื่องของ
จินตนาการเพ้อฝันไปซะอย่างงั้น
16.20 น.
เนื้อย่าง เนื้อย่าง~
แป๊บๆ เวลาก็ผา่ นไปเร็วราวกับกะพริบตา นาฬิกาหมุนวนไปใกล้กบั เวลา
ซึ่งได้นัดหมายเอาไว้ก่อนหน้า ทันทีที่ภารกิจในการเรียนจบลง สมองมันก็
ผุดภาพใหม่ขึ้นมาทันควัน มันคือภาพของชิ้นเนื้อสีสดที่ถูกหมักอย่างดีก�ำลัง
วางอยู่บนเตาย่าง แค่คิดน�้ำลายพอร์ชก็แทบไหลรีบมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย
อย่างรวดเร็ว
"หูยยย ที่ร้านมีโปสเตอร์โบก-อมไอดอลของมึงด้วยว่ะ"
"โบ-กอมไอ้ฟาย เรียกชื่อไอดอลกูให้ถูกด้วย"
"โทษๆ" แซวไปนิดเดียวรีบสวนกลับตาขวางเชียว
พลีสสแตนด์บายรอก่อนแล้ว ส่วนพอร์ชไม่รอท่าหย่อนสะโพกลงบน
เบาะฝั่งตรงข้าม ร้านเปิดใหม่ที่มาเปิดประเดิมตกแต่งในสไตล์เกาหลี ก็นะ
นี่คือร้านเนื้อย่างเกาหลีที่ใครก็บอกว่าอร่อยที่สุดในโลก ตอนโปรโมตเขาพูด
อย่างนั้นเลยต้องมาลองกันสักหน่อย
พอร์ชหยิบรายการอาหารใกล้มือขึ้นมาเปิด แต่ไม่ทันไรเพื่อนรักก็รีบ
พูดแทรกอย่างรู้ทัน
"กูสั่งเรียบร้อยละ"
"อ้าว ไม่คิดจะรอกันเลยเหรอ"
"กูรู้ว่ามึงจะกินอะไร วินาทีนี้มันต้องบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างเท่านั้น"
แหม่...รู้ใจยิ่งกว่าหมาที่บ้านพอร์ช
"สมกับเป็นเพื่อนกูจริงๆ" พูดไปมือก็หยิบมือถือขึ้นมาปลดล็อกไปด้วย
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คิดอยู่เลยว่าถ้ากินเยอะขึ้นระบบจดจ�ำหน้าในโทรศัพท์มันยังจะจ�ำเขาได้
อยู่หรือเปล่า
ถึงตอนนี้มันก็อดนึกถึงอดีตแสนหวานของตัวเองไม่ได้ เมื่อก่อนใครเขา
ก็พากันเรียกน้องนุ่ม ตอนนี้เหรอชีวิตโคตรเศร้า เพราะเพื่อนเอาแต่เรียก
น้องเหนียงไม่หยุดปาก
เหนียงพ่อง!
"เออ เพิง่ นึกได้วา่ วันเสาร์มงึ มีงานหนิ" ระหว่างรอเนือ้ ย่างและเครือ่ งเคียง
มาเสิร์ฟ เพื่อนสนิทอย่างพลีสก็เริ่มต้นบทสนทนาในหัวข้อใหม่ทันที
"อืม เป็นสัมภาษณ์ลงเว็บคอนเทนต์ออนไลน์คนรุ่นใหม่น่ะ" ปกติถ้า
เรียนหนักศิฑาจะไม่ค่อยรับงาน เพราะต้องมั่นใจก่อนว่างานนั้นจะไม่ส่ง
ผลกระทบต่ อ การเรี ย นถึ ง จะตอบตกลง ซึ่ ง งานที่ เ พิ่ ง พู ด ถึ ง ไปเมื่ อ ครู ่ ก็
เข้าเงื่อนไขของเขาทั้งหมด
"มึงไปคนเดียวหรือมีคนอื่นด้วย"
"เห็นว่ามีอีกคนด้วยนะ แต่กูไม่รู้จักอะ"
ก่อนหน้าทางทีมก็บอกชื่อมาเหมือนกัน เลยลองหาข้อมูลดูก่อนจะ
พบว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ศึกษาเท่าไหร่นอกจากรายชื่อที่บอกว่าอีกฝ่ายเป็น
แชมป์ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์กบั รูปอีกไม่กรี่ ปู พอเปิดมาภาพก็เห็นไม่คอ่ ยชัด
ประวัติย่ออื่นๆ ยังไม่มี เห็นทีน่าจะเพิ่งมีกระแสจากโซเชียลได้ไม่นาน
"เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้าผู้หญิงกูขอไปด้วย"
"เร็วเลยนะมึง แต่ขอโทษด้วยเขาเป็นผู้ชายว่ะ"
"โลกแม่งโคตรเศร้า..." พอร์ชตบบ่าปุๆ ปลอบใจก่อนหันไปสนใจเนือ้ ย่าง
ในจานยักษ์ซึ่งก�ำลังมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ
เนื้อย่าง เนื้อย่าง~
จุดนี้ความเศร้าของเพื่อนไม่มีผลต่อใจโพชิหรอก เรื่องส�ำคัญที่สุดและ
ก�ำลังอยู่ในความสนใจหนึ่งเดียวก็คือเรื่องกินเท่านั้น อย่างน้อยจะได้ทดแทน
พลังงานที่เสียไปจากการเรียนอันหนักหน่วงบ้าง
"โหหหหห เนื้อนี่สไลซ์มาแผ่นหนากว่าหน้ามึงอีกแน่ะ แถมได้ชิ้นใหญ่
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ด้วย ดีต่อใจ"
"มึงมาหลอกด่ากูท�ำไมเนี่ยเชี่ยพอร์ช ไอ้หนังหมา"
"หูยๆ หยาบคายพอร์ชรับไม่ได้"
"ร�ำคาญมึงว่ะ"
"ไม่รบั รู"้ ไม่พดู เปล่าต้องท�ำหน้าให้เหมือนมีมกระต่ายนรกในทวิตเตอร์ดว้ ย
"ตอนไปท�ำงานก็อย่าก่อเรื่องให้ใครเขาปวดหัวแล้วกัน"
มือจับคีมคีบชิ้นเนื้อวางลงบนเตา เสียงซู่ซ่าของเนื้อกับความร้อนกรุ่นๆ
ช่างเร้าอารมณ์เป็นที่สุด นี่แม่งดึงดูดกว่าคนน่ารักในเอ็มวี I'm so sick*
อีกนะเนี่ย
"นี่มึงฟังกูอยู่ปะ"
"ฟังอยู่" ย่างเนื้อไปด้วยฟังไปด้วยก็เพลินหูอีกแบบ
"เมื่อกี้กูพูดว่าอะไร"
"เนื้อย่าง เนื้อย่าง~"
"โอเค แดก!"
คงถึงจุดที่พลีสรู้สึกเหนื่อยล้าเวลาต้องต่อล้อต่อเถียงกับพอร์ชเต็มที
สุดท้ายเขาจึงยอมยกธงขาวแกะตะเกียบออกมาจากห่อพลาสติกแล้วมุ่งมั่น
กับการกินเนื้อย่างแสนพิเศษต่อไป ไม่น่าเชื่อว่าร้านเปิดใหม่จะท�ำอร่อย
ขนาดนี้ ไหนจะน�้ำจิ้มเอย เนื้อเอย บอกเลยว่าสุดยอดโพดๆ
ยิ่งตอนที่ยัดความอร่อยเข้าไปในปาก กระพุ้งแก้มเขาถึงกับสั่นตุบๆ
โฮกกก น�้ำตาจะไหล
ไอ้เชี่ยร้อน
"จะกินหรือจะตายมึงเลือกเอาสักอย่าง" คนตรงข้ามท�ำลายบรรยากาศ
จนหมดสิ้น พอร์ชเปลี่ยนโฟกัสสายตาจากเตาย่างเงยหน้ามองคนตรงข้าม
อีกครั้ง
"ตายก็ไม่ได้กินอะดิ"
"เศร้าเนอะ งั้นกินต่อไปเถอะ เชิญๆ" เจ้าตัวเบะปากใส่ก่อนเอื้อมมือ
* เพลง I'm so sick ศิลปิน Apink
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คว้าแก้วน�้ำดื่มขึ้นมาจิบ
ท่าทางเหมือนจะอิม่ แต่ศฑิ ารูด้ ี กระเพาะไอ้พรี วิชไม่ใช่กระเพาะคนหรอก
ขนาดความจุก็พอๆ กับเขานั่นแหละ ดังนั้นคงนั่งแช่ได้อีกยาว ซึ่งมันก็จริง...
เวลาล่วงเลยไปสองชัว่ โมงยังไม่มใี ครวางตะเกียบ แต่จงั หวะการสโตรก
ช้าลงกว่าแรกเริ่มค่อนข้างมาก ความสามารถพิเศษที่เคยมีเลยถูกหยิบเอามา
ใช้ มือหนึ่งคีบเนื้อ อีกมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปัดเล่นไปพลางๆ
ติ๊ง!
"เชี่ย มีมนี้โคตรเหมือนมึง"
พลีสส่งรูปเข้าไลน์มาอีกแล้ว พอร์ชเลยไม่รอช้ากดดูด้วยความไวว่อง
ก่อนจะเห็นกระต่ายขาว Snowball ฟันสองแง่งจากแอนิเมชัน่ เรือ่ ง Secret Life
of Pet ปรากฏอยู่ตรงหน้าพร้อมข้อความพิมพ์ตัวหนา
'กูจะแดกทุกอย่างบนโลกนี้แม้กระทั่งมึง'
"กระต่ายอะคล้าย แต่ข้อความไม่ใช่กูเลย กูคนกินน้อย"
"น้อยกว่าคนทั้งโลกเหรอ เคๆ"
"บิดเบือนความจริงมันบาปนะ"
"ยังไงกูก็บาปน้อยกว่ามึงแล้วกัน"
"กูจะแจ้ง! กูจะแจ้ง!"
ปากว่าแต่มือกดเซฟแล้วเรียบร้อย พอร์ชเป็นนักสะสมมีม มีอะไรตลก
พีเ่ ซฟใส่เครือ่ งหมด เผือ่ มีสถานการณ์ไหนทีเ่ พือ่ นพิมพ์มาฉอดเขาจะได้ดา่ กลับ
โดยไม่ต้องพิมพ์ เน้นส่งรูปและท�ำความเร็วเท่านั้น
"เอาที่มึงสบายใจ"
วินาทีนี้เพื่อนไม่ได้กวนใจอีก เขาเลยมีเวลาส่องความเคลื่อนไหวของ
ชาวโซเชียล และแท็กหนึ่งที่มักเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจ�ำเลยก็คือแฮชแท็ก
สุดน่ากระทืบ 'พอร์ชเป็นบ้า'
นอกจากเมนชัน่ เข้ามาเป็นการส่วนตัว วิธกี ารนีก้ ท็ ำ� ให้เจ้ากระต่ายศิฑา
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รับรู้ทุกเรื่องราวที่ทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับตัวเองได้ด้วย ที่ส�ำคัญยังมีรูปสวยๆ
อีกเพียบเตรียมเซฟไว้เป็นคอลเล็กชัน่ ส่วนตัว รูปไหนว้าวหน่อยก็จะขออนุญาต
คนถ่ายไปลงอินสตาแกรมต่อ ส่วนรูปไหนสยองค่อยเก็บไว้ทำ� ยันต์กนั ผีแก้เซ็ง
แน่นอนว่ามีบ้านหนึ่งที่เขาชอบมากๆ เนื่องจากตามถ่ายตลอดแถมยัง
หอบสังขารมาตามเขาทุกงานไม่มีว่างเว้น ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าท�ำไม
ในมือถือพอร์ชถึงมีรูปจากแอ็กเคาต์ ForeverPochiPochi อยู่เต็มไปหมด
"พลีส รูปนี้ดูดีมั้ย" หน้าจอเปิดภาพหนึ่งขึ้นมา ก่อนยื่นไปจ่อหน้าคน
ตรงข้าม
"ดี บ้านนี้เขาแต่งรูปมึงสวยดีเนอะ ผิดกับตัวจริงฉิบหาย"
"ใช่ๆ เพราะตัวจริงดูดีกว่า"
"อื ม ตั ว จริ ง โคตรน่ า รั ก ทุ ก วั น นี้ กู ยิ่ ง แยกไม่ อ อกเลยอั น ไหนพอร์ ช
อันไหนเพลี้ย"
"งุ้ยยย เขิน"
"งุ้ยยย -วย"
"หยาบคายอะคนเรา กูจะแจ้ง!"
"กูขอซื้อประโยคนี้ทิ้งได้มั้ย สัด หลอนหูฉิบหาย"
"กูไม่ขาย ขายแล้วจะเอาอะไรมาพูด กูจะแจ้ง!"
"ร�ำค้าญญญญญ"
พลีสก็เป็นอย่างนีแ้ หละ ปากดีแต่จริงๆ โคตรรักพอร์ช ยิง่ อีกฝ่ายบอกว่า
เขาเหมือนสัตว์ดดู น�ำ้ เลีย้ งพืชก็ยงิ่ ไม่รสู้ กึ โกรธ เพราะมีความฝันมานานแล้วว่า
อยากกินมังฯ เนื่องจากชีวิตที่ผ่านมาซัดโฮกแต่เนื้ออร่อยๆ มาตลอด
ผละจากเรื่ อ งไม่ เ ป็ น เรื่ อ งก็ ก ลั บ มาให้ ค วามสนใจกั บ รู ป สวยๆ ต่ อ
หลั ง ตั ด สิ น ใจแล้ ว ว่ า จะเซฟภาพนี้ ไ ปลงอิ น สตาแกรม คนตั ว เล็ ก ก็ ไ ม่ ลื ม
ขออนุญาตเจ้าของรูปตามธรรมเนียม แน่นอนเธอตอบกลับมาอย่างเร็วรี่
แถมดูจะตื่นเต้นทุกครั้ง จึงใช้เวลาพูดคุยกันครู่ใหญ่ก่อนอัพโหลดรูปลงไอจี
ปกติพอร์ชไม่ค่อยพิมพ์แคปชั่นอยู่แล้ว แต่วันนี้มีความสุขเพราะได้
กินอิ่มสมองเลยแล่นพิมพ์ยาวกว่าปกติ
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เนื้อย่างว่าอร่อยแล้ว แต่เราดันอร่อยกว่า
เชี่ย เขินนิดหน่อยแต่มั่นใจในตัวเองมากๆ
ลงรูปเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้ตะเกียบคีบเนื้อขึ้นมากินต่อ นอกจากเรียนให้จบ
ชีวิตก็ไม่อยากกังวลอะไรอีกแล้ว เขาแค่อยากมีความสุขกับการส่องรูปตัวเอง
เสือกเรื่องชาวบ้าน เป็นบ้ากับเพื่อน และนั่งกินของอร่อยอูมามิจนพุงแตก
ไปวันๆ เท่านั้น
เท่านั้นจริง...จริง...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page_Vanilla sundae.indd 19

26/11/2562 BE 09:51

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160625505.html

