[Instagram]
Tantalay0611 just shared a post.
@Tantalay0611
#NowPlaying  Daphne Loves Derby - Flight 
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[Microsoft Word]
#ฟิคเมาคลื่น #คลื่นทะเล

ตอนที่ 1
- ลอย มีสองอย่างที่ท�ำให้ทะเลลอยได้
หนึ่งคือเครื่องบิน...
สองคือลูกคลื่น...
เครื่องบินท�ำให้ทุกคนลอยได้ ด้วยหลักการบางอย่างทางอากาศ เมื่อ
ค�ำนวณแรงผลัก แรงฉุด แรงยก และแรงถ่วง มวลเหล็กหนาหนักก็บางเบาราว
ปีกนก มันพาเขาลอยข้ามฟ้า มุ่งหน้าสู่วันและเวลาอันห่างไกล
ลูกคลื่นท�ำให้ทะเลลอยได้ นั่นอยู่เหนือทุกกฎแรงโน้มถ่วง แรงต้าน หรือ
แรงเสียดทานใดๆ ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยการผลัก ฉุด ยกหรือถ่วง เพียงแค่การ
สัมผัสแตะต้อง ทั้งซัดสาดโถมกระแทกรุนแรง หรือแม้แต่โลมเลียแผ่วเบา เขา
ก็พร้อมที่จะปลิววูบ เครื่องบินพาทะเลลอยมาข้างหน้า แต่ลูกคลื่นพาเขาลอย
กลับไปเบื้องหลัง สับสน หมุนวน ไร้ทิศทาง เกาะเกี่ยวอยู่กับความรู้สึกบาง
อย่าง...
ทั้งเปียกปอน เหน็บหนาว
อบอุ่น
คิดถึง
และโหยหา
Wake up, I'm still waiting for a weightless night
รู้สึกตัวตื่น ผมยังคงรอคอยค�่ำคืนที่ไร้น�้ำหนัก
Where my heart can take flight*
ที่หัวใจผมจะได้ออกบิน
เขาอยากจะเรียกมันว่าความรัก
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* Daphne Loves Derby – Flight
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บทน�ำ
M
'ประกาศรายชื่อ 20 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการนักเขียนวัยใส Y
ปีที่ 10 คลิก!'
https://www.waisaihuajaiy.com/stories
Y01 #Kaihun #LoveMeTenderKaihun
Y02 #องเนียล #องเนียลเลี้ยวผิดห้อง
Y03 #กุกวี #kookveverywhere :)
Y04 #ยองดง #ความรักของพี่เกิดที่ฟาร์มอัลปากา
Y05 #YugBam #เดี๋ยวจะพามาอยู่เมืองไทย
Y06 #คลื่นทะเล #ฟิคเมาคลื่น

ดะ...เดี๋ยว!
เดี๋ยวนะ!!
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'Y06 #คลื่นทะเล #ฟิคเมาคลื่น
โดย : แมรี่เจน
ค�ำโปรย : โลกจะเหวี่ยงทะเลไปที่ไหน ไกลแค่ไหนก็ได้ แต่สุดท้าย
ลูกคลื่นจะพัดพาเขากลับมา ความรักน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นนะ ,,U_U,,'
กะ...กรี๊ดดด นั่นมัน...
นั่นมันฉันเองงงงงง แงงงงงง นิยายฉันผ่านเข้ารอบบบบบบ!
ฉันเด้งตัวขึ้นจากเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์แล้วเต้นแร้งเต้นกาเป็น
คนบ้าไปรอบๆ เสียงกระโดดย�่ำพื้นตึงตังคงดังลงไปถึงชั้นล่างแม่ฉันถึงได้
ตะโกนถามขึ้นมา
"เฌอ ท�ำอะไรลูก"
อุ๊บ!
"เปล่าค่า พอดีแมลงสาบมันวิ่งผ่านหน้าไป"
"ตีให้ตายเลยนะ!"
นั่นคือเสียงของพ่อที่ตะโกนตอบขึ้นมาอย่างไร้ซึ่งความปรานี
"ถ้าไม่ตีเดี๋ยวมันวางไข่ คราวนี้ได้แพร่พันธุ์ไปทั่วบ้าน"
"จะตีแล้วค่า!"
ตีตัวเองที่ดีดดิ้นเกินไปเนี่ยล่ะ TOT แต่ใครจะเก็บอาการไหวอ่ะ ห้าปี!
ตั้งห้าปีที่ฉันพากเพียรเขียนเรื่องส่งประกวดตามโครงการต่างๆ ทั้งนักเขียน
หน้าใสเอย นักเขียนในเงามืดเอย นักเขียนวัยใสหัวใจจะวายตายแล้วเอย
(เปลี่ยนชื่อเขาซะรันทด TOT) ในที่สุดฟ้าก็เห็นใจในความพยายามของฉัน
นิยายผ่านเข้ารอบแล้วค่า! แต่จะให้พ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะ พ่อแม่ฉัน
เป็นอาจารย์ หัวโบราณทั้งคู่ โดยเฉพาะพ่อนี่ดุแสนดุ ถ้ารู้ว่าฉันเขียนนิยาย
ให้ผู้ชายกุ๊กกิ๊กวัยหวานซ�้ำยังอาโนเนะกันฉันจะต้องโดน 'ตีให้ตายเลยนะ!'
ไปพร้อมๆ กับแมลงสาบแน่ =O= ต้องยอมรับนะว่าต่อให้สังคมจะเปิดกว้าง
และโลกจะหมุนไปถึงไหนต่อไหน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะยอมรับและ
เข้าใจเรือ่ งนีอ้ ะ่ ฉันไม่อยากโดนดับฝันตัง้ แต่ยงั ไม่ทนั ได้เริม่ เพราะงัน้ เก็บมันไว้
เป็นความลับก่อนดีกว่า
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"ตีตายหรือยัง..."
ฮือ ดูพ่อฉันสิ กะอีแค่เรื่องเจอแมลงสาบในบ้านยังจริงจังขนาดนี้ ขืนมา
เจอฉาก NC18+ ทีผ่ ชู้ ายสองคนลอยละลิว่ ปลิวไปด้วยกันรับรองว่าผูโ้ ชคร้ายที่
ตายในสภาพโดนตีขี้เล็ดจะต้องเป็นฉันแทนแบบไม่ต้องสืบ
ป้าบ!
ฉันเลยต้องหาหนังสือพิมพ์มาม้วนๆ แล้วออกแรงฟาดแมลงสาบใน
จินตนาการเสียงดังสุดแรงเกิด ฟาดไปก็ทอ่ งสัพเพสัตตาไปด้วย ขอบคุณทีช่ ว่ ย
ตายแทนฉันนะ TOT
"เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวหนูเอาไปราดทิ้งลงส้วมเลย"
ต้องท�ำลายหลักฐานให้สิ้นซาก พ่อจะได้เลิกถาม ว่าแต่...นิยายที่ผ่าน
เข้ารอบของฉันเนีย่ ต้องท�ำยังไงต่ออ่ะ ฉันท�ำเป็นปิดประตูหอ้ งน�ำ้ ปึงปังก่อนจะ
รีบวิ่งกลับมานั่งที่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์เพื่อเสิร์ชหารายละเอียด
กติกาโครงการนักเขียนวัยใส Y ปีที่ 10
รอบชิงชนะเลิศ
- 20 ผลงานที่ ผ ่ า นเข้ า รอบจะต้ อ งโพสต์ เ นื้ อ เรื่ อ งตอนต่ อ ไปผ่ า น
https://www.waisaihuajaiy.com/stories ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์
เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปได้อ่านและโหวตให้คะแนน
- คณะกรรมการที่เป็นกองบรรณาธิการของส�ำนักพิมพ์ Y จะท�ำการ
คอมเมนต์ติชมผลงานที่เข้ารอบทุกเรื่องผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้นักเขียน
ได้พัฒนาผลงานของตัวเองต่อไป
- การตัดสินผู้ชนะของโครงการจะอ้างอิงจากคะแนนโหวตเป็นหลัก
โดยในปี นี้ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกติ ก าไม่ ใ ห้ มี ก ารคั ด ตกรอบ* แต่ จ ะใช้ วิ ธี
สะสมคะแนนตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน ผลงาน
ที่ได้รับคะแนนโหวตสะสมสูงที่สุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 2 และ 3
ตามล�ำดับ
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*หมายเหตุ : แต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันท�ำผิดกติกาที่ก�ำหนดไว้ เช่น
ไม่โพสต์เนื้อเรื่องตอนใหม่ภายในเวลาที่ก�ำหนด หรือท�ำการคัดลอกดัดแปลง
เนื้อหามาจากแหล่งอื่น ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับให้ตกรอบ
ทันที
O_O
นี่หรือชีวิต
ฉันพยายามส่งงานเขียนเข้าประกวดโครงการนั้นนี้มาตั้งห้าปี ดันมา
เข้ารอบเอาในปีที่เพิ่งเปิดเทอมขึ้น ม.6 และท�ำท่าว่าจะเป็นปีที่เครียดที่สุด
ในรั้วมัธยม ไหนจะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไหนจะต้อง
แต่งนิยายให้ได้อาทิตย์ละตอนเป็นอย่างต�ำ่ ท�ำไมพี่ๆ คณะกรรมการไม่เลือก
หนูเข้ารอบตัง้ แต่ตอนหนูยงั อยู่ ม.ต้น ทีว่ นั ๆ ชีวติ ไม่ตอ้ งวุน่ วายอะไรมากไปกว่า
กังวลเรื่องผมเท่าติ่งหูกับหาวิธีกระโดดยาง อีคิ้ว อีหัว อีชูให้ชนะเพื่อนอ่ะคะ
-_แต่จะยังไงก็เถอะ เข้าใกล้ความฝันไปอีกก้าวแล้ว ฉันจะไม่งอแง
ไม่โวยวาย และจะตั้งใจท�ำให้ดีที่สุด มีนักอ่านเริ่มมาคอมเมนต์กันแล้วด้วย
ไหนลองไปอ่านให้ชื่นใจที >O<
ความคิดเห็นที่ 1 : แมรี่เจนนน กรี๊ดดด ดีใจด้วยนะคะ เราชอบทุกเรื่อง
ที่ไรต์คนนี้เขียนเลย ว่าแต่ย้ายมาแต่งวายแล้วเหรอคะเนี่ย 555+
ใช่ค่ะ ค้นฟ้าคว้าดาวมากเว่อร์ เขียนมันเข้าไปเถอะ ตั้งแต่รักโรแมนติก
กุ๊กกิ๊ก สืบสวน ดราม่า จริงๆ นี่ก็ลองคิดพล็อตนิยายธรรมะรอไว้แล้วนะ TOT
โชคดี ที่ เ รื่ อ งนี้ ผ ่ า นเข้ า รอบซะก่ อ น ไม่ น ่ า เชื่ อ เหมื อ นกั น ว่ า ฉั น จะมาเอาดี
ด้านนิยายวายได้ เรือ่ งมันเริม่ มาจากการทีฉ่ นั ตามส่องนายแบบลูกครึง่ คนหนึง่
อยู่เพราะว่าเขาหล่อดี แล้วอยู่ๆ เขาก็มีตารางงานให้ต้องบินมาถ่ายท�ำที่
เมืองไทย แถมถ่ายมาถ่ายไป อ้าว...เขามีเพื่อนสนิทติดว้าวที่ท�ำเอาทุกคน
จิ้ น กั น ไปไหนต่ อ ไหน ที นี้ พ อเขาต้ อ งกลั บ อเมริ ก า พล็ อ ต #ฟิ ค เมาคลื่ น
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ก็มาเต็มหัวฉันเลยค่ะ ยังไงก็ขอเกาะกระแสหน่อยนะ ดูเหมือนว่าฉันจะชิป
เอ้ย! ชอบคนไม่ผิดจริงๆ >3<
ความคิดเห็นที่ 4 : #คลื่นทะเล O_O! หมายถึงลูกคลื่นกับแทนทะเล
ใช่มั้ยคะ เราก็ชิปคู่นี้!! โหยหาฟิคคู่นี้มานานมากๆๆๆๆ กดโหวตรอ!!
ความคิดเห็นที่ 7 : เราก็ชอบ #คลื่นทะเล แค่บทน�ำก็ฟินแล้วค่ะ รีบมา
อัพตอนใหม่ไวๆ นะคะ >O<
ความคิดเห็นที่ 15 : ยินดีด้วยที่ผ่านเข้ารอบค่ะ ฟิคละมุนมากมาก
มากกกกก แงๆๆๆ ชอบนะคะไรต์ ;___;
ฮูว้ วว ใจมาค่ะใจมา! คอมเมนต์จากนักอ่านนีเ่ ป็นก�ำลังใจทีย่ งิ่ ใหญ่จริงๆ
นะ ตอนนี้ฉันมีแรงฮึดแบบว่า...ฉันจะต้องท�ำมันให้ส�ำเร็จให้ได้! ขึ้นมาเลย
ยังไงขอตัวไปปั่นเนื้อเรื่องตอนต่อๆ ไปตุนไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวพ่อขึ้นมาไล่ให้
เข้านอนแล้วจะไม่มีเวลา
เอาใจช่วยฉันด้วยนะคะทุกคน \\T^T//
วันรุ่งขึ้น
Y06 #คลื่นทะเล #ฟิคเมาคลื่น

Vote : 7% Comment : 60
เฮ้ย ใจเย็นก่อน...

Y06 #คลื่นทะเล #ฟิคเมาคลื่น

Vote : 5% Comment : 99

ท� ำ ไมคอมเมนต์ ใ นหน้ า นิ ย ายฉั น ถึ ง ได้ ขึ้ น เอาๆ แบบนี้ ล ่ ะ พุ ่ ง ขึ้ น
ทุกครั้งที่ฉันกดเข้ามาดูเลย O_O คือแบบแหม...ฉันก็รู้นะว่าฉันดังพอตัวอยู่
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เคยขีดๆ เขียนๆ อะไรลงให้คนอ่านในเน็ตกันก็หลายเรื่อง แต่มันก็น่าทึ่งอยู่ดี
ที่ฉันได้รับฟีดแบ็กล้นหลามขนาดนี้ เกือบร้อยคอมเมนต์ในชั่วข้ามคืน น�้ำตา
จะไหล แอบกดเข้าไปอ่านแป๊บ
ความคิดเห็นที่ 68 : ฮือ ช็อกแรง
ความคิดเห็นที่ 73 : เรือล่ม TOT
ความคิดเห็นที่ 82 : ฝันสลายดอกฝ้ายบาน
เดี๋ยวๆๆ จะมาพิมพ์ค�ำว่าฝันสลายหรือเรือล่มอะไรในกล่องคอมเมนต์
หน้านิยายฉันอ่ะ มันเป็นลางไม่ดีนะรู้มั้ย TOT ดราม่าอะไรกันเนี่ย ฉันไม่ได้
เขียนให้ทะเลกับลูกคลื่นไม่สมหวังสักหน่อย ทะเลก�ำลังหาทางกลับมาเจอ
ลูกคลื่นอยู่ไง อเมริกาไม่ไกลไปกว่าใจหรอกนะ (อ้วก!)
ความคิดเห็นที่ 88 : เกิดอะไรขึ้นคะ พอดีเราตามไม่ทัน แต่เห็นนิยาย
เรื่องนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยกดเข้ามาดู
เออ คอมเมนต์นี้ถามตรงใจฉัน งงด้วย ขอค�ำอธิบายด้วยคน
ความคิดเห็นที่ 93 : ส�ำหรับใครทีง่ งว่าเกิดอะไรขึน้ เราจะมาเล่าให้ฟงั ค่ะ!
คือวันนี้พี่ทะเล Follow IG คนเพิ่ม 1 คน พวกเราเลยตามไปส่อง ปรากฏว่าเป็น
IG พี่ลูกคลื่น (ชื่อ IG lkht111) ตอนแรกเราทุกคนก็กรี๊ดแตกกันไงคะ พี่ทะเล
Follow พี่ลูกคลื่น!!! แต่เมื่อกี้พ่ีลูกคลื่นมาเปลี่ยนโพรไฟล์แล้วอัพรูปแรกค่ะ
แล้วมันแบบ...
แบบบบบ...
แบบบบบบบบบ...TOT
โอ๊ย อุตส่าห์เล่ามาถึงขั้นนี้แล้วยังจะกั๊กจุดพีคเอาไว้ท�ำไมอ่ะ TOT ก็ได้
ไหน มีอะไร! ฉันตามไปส่องเอง!!
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[Instagram]
@lkht111
Proud's :)
เดี๋ยวนะ ค�ำอธิบายโพรไฟล์นั่น...
Proud's
...เป็นของพราวด์?
พราวด์ไหน ทุกคนคงก�ำลังถามในใจแบบนี้ ใช่ค่ะ ฉันก็ถาม แล้วก็
เลื่อนตามไปดูรูปแรกและรูปเดียวที่ลูกคลื่นลงเอาไว้
ไม่มีแคปชั่น...
มีแต่รูปผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งยืนหันหลังมองฟ้าอยู่ด้วยกัน ฉันไม่รู้
จะบรรยายยังไงดี แต่แม้แต่ด้านหลังของยัยผู้หญิงที่ว่ายังดูน่ารักเลยอ่ะ
ผมหางม้ากับยางรัดผมหูกระต่ายมุ้งมิ้งๆ และขนาดว่าแค่ยืนอยู่ข้างกันเฉยๆ
ยังสัมผัสถึงบรรยากาศบางอย่างที่ท�ำให้ท้องฟ้าแทบกลายเป็นสีชมพูได้เลย
อย่าบอกนะว่า...
Tag people : @ppfn111
ลูกคลื่นแท็กยัยยางรัดผมหูกระต่ายไว้ในรูปด้วย และใช่อ่ะ! มันคือ
อินสตาแกรมคู!่ ดูชอื่ ทีล่ งท้ายด้วยตัวเลข 111 กับค�ำอธิบายแบบเดียวกันนัน่ สิ
@ppfn111
Lookkleun's :)
ความคิดเห็นที่ 101 : พี่ลูกคลื่นมีแฟนเหรอคะ O_O
ความคิดเห็นที่ 103 : อ้าวแล้วพี่ทะเลล่ะ!!
ความคิดเห็นที่ 105 : เรือล่มแรงยิ่งกว่าตอนไททานิกชนภูเขาน�้ำแข็ง
ไปอีก แงงงงงง
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ความคิดเห็นที่ 108 : ไททานิก = ชู้รักเรือล่ม ส่วน #ฟิคเมาคลื่น
#คลื่นทะเล = ชิปรักเรือล่ม*
ความคิดเห็นที่ 111 : ต้องเปลี่ยนชื่อตอนเป็น - จม - แล้วล่ะค่ะ บุ๋งๆๆๆๆ
\TOT/
กรี๊ดดดดด
ม่ายยยยย
มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิ!!!

1
Y
Y01 #Kaihun #LoveMeTenderKaihun
คะแนนโหวต 12%
Y02 #องเนียล #องเนียลเลี้ยวผิดห้อง
คะแนนโหวต 21%
Y03 #กุกวี #kookveverywhere :)
คะแนนโหวต 9%
Y04 #ยองดง #ความรักของพีเ่ กิดทีฟ
่ าร์มอัลปากา คะแนนโหวต10%
Y05 #YugBam #เดี๋ยวจะพามาอยู่เมืองไทย คะแนนโหวต 6%
Y06 #คลื่นทะเล #ฟิคเมาคลื่น
คะแนนโหวต 3%

แบบนี้ก็ได้เหรอ T_T
พอเรื อ #คลื่ น ทะเล ของฉั น กลายเป็น ชิ ป รั ก เรื อ ล่ ม กลางน่ า นน�้ ำ
ความนิยมของนิยายฉันก็ตกฮวบ เหลือคะแนนโหวตแค่ 3% ส่วนคอมเมนต์
ที่ยังพุ่งพรวดไม่หยุดก็จะเป็นอะไรแบบ...
ความคิดเห็นที่ 135 : ขอโทษนะ แต่เราจิ้นไม่ออกแล้ว
ความคิดเห็นที่ 143 : ที่ไรต์อัพเพิ่มมาสนุกมากเลยนะคะ แต่เรานึกถึง
* คำ�ว่าชิป มีที่มาจาก Relationship (ความสัมพันธ์) พอเรียกสั้นๆ แล้วไปพ้องกับคำ�ว่า Ship ที่แปลว่าเรือ
เลยเป็นที่มาของการเล่นคำ�ว่าต่อเรือ ออกเรือ เรือแล่น เรือล่ม อะไรเหล่านี้ :)

Page Fanfiction ��������������������������.indd 15

15

11/24/2560 BE 10:48

มิลค์พลัส
16

หน้า IG ลูกคลื่นขึ้นมาแล้วก็ปวดใจตลอดเลยอ่ะ T_T
ความคิดเห็นที่ 152 : ท�ำไมพีล่ กู คลืน่ ท�ำกับพีท่ ะเลแบบนี้ เราท�ำใจไม่ได้
อยู่รอพี่ทะเลก่อนเถอะนะ เห็นมั้ยว่าพี่ทะเลก�ำลังจะกลับไปหา ;___;
หน้านิยายฉันกลายเป็นศาลาคนเศร้าไปแล้ว ร้องไห้ได้มยั้ เนีย่ ท�ำไงดีอะ่
TOT ความฝันอันยิ่งใหญ่ของฉันจะต้องมาพังทลายลงด้วยเรื่องแบบนี้จริงๆ
เหรอ คือเอาตามตรงมั้ย ลูกคลื่นจะมีแฟนหรือไม่มีก็ไม่ได้ท�ำให้ฉันดีใจหรือ
เสียใจอะไรขนาดนั้น เพราะฉันชอบทะเลมากกว่า (ผิด!) ถามว่าฉันจิ้นคู่นี้
แค่ไหนก็ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะ เคมีระหว่างทะเลที่เป็นนายแบบลูกครึ่งไทย เนเธอร์แลนด์ ตาฟ้า หน้าตาแบบเด็กฝรั่ง กับลูกคลื่นที่ผมสีน้�ำตาลบลอนด์
หน้าหวานละมุนแบบเอเชียเป็นอะไรที่น่ากรี๊ดกร๊าดมาก เหมือนว่าเขาสองคน
จะเป็นเพือ่ นสนิทสมัยเด็กทีห่ า่ งกันไปนาน ช่วงก่อนหน้านีท้ ที่ ะเลบินมาถ่ายงาน
ที่เมืองไทยและได้เจอกันอีกครั้งเขาเลยตัวติดกับลูกคลื่นตลอด มีคนแอบถ่าย
รูปตอนสองคนนีอ้ ยูด่ ว้ ยกันมาด้วย คือน่ารักมากกก ทัง้ จัดผมให้กนั คุยกันงุง้ งิง้
อยู่ด้วยกันที่โต๊ะอาหาร นั่งรอตอนอีกคนท�ำการบ้าน >O< ฉันเพิ่งเข้าใจ
ความรู้สึกคันไม้คันมืออยากเขียนฟิควายก็เพราะแท็ก #คลื่นซัดเข้าหาทะเล
#คลื่นทะเลซัดสาดเข้าหาฝั่งทั้งวันทั้งคืน #ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง
#ทะเลมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตร บลาๆๆ ของเขาสองคนเนี่ยแหละ แต่ดูสิ...
แค่ลูกคลื่นไปมีแฟน นิยายฉันก็โดนเทง่ายๆ แบบนี้
แต่ก็นะ...
ใครที่ชิปจริงจัง...
เจอแบบนี้ก็ใจพังอ่ะ...
อย่าให้ฉันรู้นะว่ายัยชะนีน้อยยางรัดผมหูกระต่ายในอินสตาแกรม
ลูกคลื่นเป็นใคร ฮือออ TwwwT!
ฉันเครียดกับคะแนนโหวตนิยายตัวเองจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเขียน
อะไรไม่ออกอยู่หลายวัน พยายามตามเสื... เอ้อ ตามสืบสุดฤทธิ์ว่าใครคือ
ยัยผู้หญิงที่ลูกคลื่นกุ๊กกิ๊กด้วยแต่ก็ไม่ได้ค�ำตอบ จนกระทั่งวันหนึ่ง...
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ค�ำตอบก็เดินมาหาฉันถึงที่...
"อาจารย์ สวัสดีคร้าบ!"
"คิดถึงอาจารย์จังเลยค่า >O<"
"อ้าว พวกเธอ! จ�ำแทบไม่ได้ ใส่ชดุ นักศึกษาแล้วกลายเป็นหนุม่ เป็นสาว
กันหมดเลยนะ"
วันนี้เป็นวันไหว้ครูค่ะ โรงเรียนก็เลยออกจะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะ
นอกจากเหล่าศิษย์ปัจจุบันจะแข่งกันประดับตกแต่งพานไหว้ครูสีสันสดใส
ไปทั่วทุกมุมตึก เหล่าศิษย์เก่าที่เรียนจบไปแล้วต่างก็ถือโอกาสกลับมากราบ
มาไหว้ทักทายอาจารย์ที่เคยสอนและเยี่ยมเยียนโรงเรียนอันเป็นที่ร้ากกก (?)
อยากบอกว่าอาหารตาชั้นเลิศมาก ทางนั้นก็ดี ทางนี้ก็โดน หือ... นั่นพี่โก้
ที่เป็นประธานนักเรียนปีที่แล้วนี่นา กลับมาในชุดนักศึกษาพร้อมกับผมยาว
ระต้นคอสุดเซ็กซี~่ ดีมากอ่ะ ไม่ทราบว่ามีความคิดจะซิว่ กลับมาเรียน ม.6 ใหม่
บ้างมั้ยคะ /ยื่นไมค์สัมภาษณ์ *O*
"อ๊ะ เฌอ!"
มัวแต่สอดส่องรุ่นพี่อย่างเพลิน จนเดินๆ อยู่ก็มีใครเรียกชื่อฉันขึ้นมา
แต่น่าเสียดายนะที่เป็นเสียงผู้หญิง (เอ๊ะ นี่ฉันก�ำลังหวังอะไร...)
"อ้าว พราว"
ซึ่งเจ้าของเสียงก็ไม่ใช่ใคร เป็นยัยตัวเล็กน่ารักเพื่อนสมัย ม.ต้น ของ
ฉันเอง ไม่ได้สนิทอะไรกันมากแต่ก็รู้จักกันดีพอตัวอ่ะนะ หลังจบ ม.ต้น จาก
โรงเรียนเรายัยพราวก็ไปเข้า ม.4 ที่โรงเรียนมัธยมเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่รวบรวมบรรดาเด็กหัวกะทิไว้แน่นขนัดเหมือนจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส
ในขวดยาคูลท์ (ก็ไม่มากเท่าไหร่ แค่ประมาณแปดพันล้านตัว =O=;) แต่
ขอฉันแอบกระซิบหน่อยว่ายัยพราวน่ะไม่ได้หัวกะทิอะไรเลย สอบข้อเขียน
วิชาลูกเสือเนตรนารียังตก (ฉันก็ตก ตอนนั้นต้องไปนั่งสอบซ่อมข้างมัน -_-;)
แต่พอดีว่ายัยนี่วาดรูปเก่งม้ากกก เลยได้โควตานักเรียนความสามารถพิเศษ
ด้านศิลปะไปเรียนต่อที่โรงเรียนสุดโหดนั่นสบายๆ
ป.ล. จริงๆ ฉันก็ได้โควตานักเรียนความสามารถพิเศษด้านการเขียน
ไปเรียนที่น่ันเหมือนกันนะ แต่เรียนได้แค่สองสัปดาห์โดนให้เขียนเรียงความ
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เรื่องรถถัง เรือด�ำน�้ำ เนื้อหมูกับไก่งวงและถ่านหินอะไรๆ ที่ฉันไม่อินเข้าไป
ฉั น เลยโบกมื อ ลากลั บ มาเรี ย นที่ โ รงเรี ย นเดิ ม ต่ อ ดี ก ว่ า ซึ่ ง พ่ อ กั บ แม่ ฉั น ก็
Welcome Home เลยค่ ะ อย่ า งว่ า แหละนะ ท่ า นทั้ ง คู ่ เ ป็ น อาจารย์
มีบ้านพักสวัสดิการอยู่ในโรงเรียนนี้ ฉันเองก็เกิดที่นี่ โตที่นี่ แล้วก็คงจะตาย
เอ้ย! เรียนที่นี่ไปจนจบ ม.หก นั่นแหละ 'Made in โรงเรียนปัณณ์ญพิทย์'
ที่แท้จริงค่ะ
"เป็นไงบ้าง"
"เรื่อยๆ อ่ะ ม.หก แล้วก็จะหลอนๆ หน่อย"
ยัยพราวพูดไปก็ย่นจมูกไป...จะงุ้งงิ้งน่ารักไปไหน
"เฌอล่ะเป็นไงบ้าง"
"หลอนเหมือนกัน"
ทัง้ เรือ่ งเรียน เรือ่ งแต่งนิยาย เรือ่ งคะแนนโหวตหดหาย เส้นเลือดในสมอง
จะแตกตายมั้ยเนี่ย
"แล้วนี่มาหาอาจารย์แสงดาวเหรอ"
ฉันหมายถึงอาจารย์สอนศิลปะสมัย ม.ต้น น่ะ ยัยพราวเป็นศิษย์รัก
ของอาจารย์แก ซึง่ ก็สมควรแหละ เพราะยัยนีเ่ หมือนเกิดมาเพือ่ วาดรูปแท้ๆ เลย
คิดดูว่ามันวาดตัวการ์ตูนนายแบบที่มันชอบออกมาน่ารักจนฉันอยากรู้จักว่า
คือใคร คันยุกๆ ยิกๆ ในใจถึงขั้นตามไปส่องอินสตาแกรมเจ้าตัวดูเลย แล้วก็
นั่นแหละค่ะ
@Tantalay0611
Tantalay Vlarr
Model
NY
อยูๆ่ เขาก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน #ฟิคเมาคลืน่ ของฉัน
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดบนใบหน้าเขาน่าจะเป็นดวงตาสีฟ้าน�้ำทะเลคู่นั้น มันสวย
แบบชวนให้คิดถึงทริปด�ำน�้ำในวันแดดจ้าที่ทะเลและท้องฟ้าเป็นสีฟ้าและ

Page Fanfiction ��������������������������.indd 18

11/24/2560 BE 10:48

Fanfiction เขียนรักสุดป่วนก่อกวนใจเธอ
ฟ้าและฟ้าสบายตาไปหมดจนอยากจะกระโดดเป็นวาฬพ่นน�้ำเล่นทั้งวัน
ไปเลย...
โอ้โห ฉันพล่ามอะไรเนี่ย =O=
"ใช่ๆ แล้วเฌออ่ะจะไปไหน"
"ห้องปกครอง ทิ้งของเอาไว้ในนั้นอ่ะ"
"อ๋อ อาจารย์พิชัยยังคุมฝ่ายปกครองเหมือนเดิมเนอะ"
"อื้ม"
ฉันรับค�ำ ก่อนที่บทสนทนาจะมาถึงจุดเงียบ อย่างที่บอก เราไม่ได้สนิท
อะไรกั น มาก แถมไม่ ไ ด้ เ จอกั น ตั้ ง เป็ น ปี ๆ ก็ เ ลยไม่ มี ป ระเด็ น อะไรให้ ต ่ อ
บทสนทนาขนาดนั้น ฉันก็เลยตั้งท่าจะขอตัว
แต่ทว่า...
ในวินาทีนั้นเอง...
วื้ด~
ใครบางคนเปิดประตูออกมาจากห้องฝ่ายกิจการนักเรียนที่อยู่ติดกับ
ห้ อ งปกครองไม่ ใ กล้ ไ ม่ ไ กลจากจุ ด ที่ ฉั น กั บ ยั ย พราวยื น กั น อยู ่ ตั ว เขาสู ง
ผมสีน�้ำตาลบลอนด์ ใบหน้าเนียนใสอ่อนโยนละมุนตา
O_O
ฉันได้แต่ยืนมองหน้าเขาค้าง มีหลายอย่างเลยที่ท�ำให้ฉันอึ้ง อย่างแรก
คื อ เขามาอยู ่ ที่ นี่ ไ ด้ ยั ง ไง เขาไม่ ใ ช่ ทั้ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ป ั จ จุ บั น ของที่ นี่
ชุดนักเรียนที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นชุดนักเรียนโรงเรียนอื่นเห็นๆ อย่างที่สองฉัน
มองคนผิดรึเปล่า ช่วงนีฉ้ นั อาจจะคิดวนเวียนเกีย่ วกับเขามากไปจนจินตนาการ
เขาขึ้นมาเองอะไรแบบนี้ นั่นน่ะสิ...เพราะเขาคือตัวละครใน #ฟิคเมาคลื่น
ของฉันนี่นา
ลูกคลื่น...ลูกคลื่นอ่ะ!
"รอนานมั้ย..."
ริมฝีปากบางขยับพูดเบาๆ ระหว่างที่เดินตรงมา มีอะไรที่ดูเหมือนจะ
เป็นรอยยิ้มเล็กๆ เจืออยู่ในดวงตาสีเทาสวยแปลกตาคู่นั้นด้วย โอย ค้าง
ค้างมาก ตัวจริงลูกคลื่นดูดีกว่าในรูปแอบถ่ายจากมุมไกลๆ พวกนั้นประมาณ
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ล้านเท่า T_T ผิวเขาดี ละมุนละไมสุดๆ แถมรอยยิ้มบางๆ นั่น...ฉันไม่เคยเห็น
มันมาก่อน ดูออ่ นโยนจนท�ำตัวแทบไม่ถกู เลย ฉันควรจะทักทายเขาหน่อยมัย้ อ่ะ
เราไม่เคยเจอกันแต่ฉันรู้จักนายนะ ในจักรวาลคู่ขนานที่นายไม่ทันรู้ตัวน่ะ...
นายก�ำลังตั้งตาคอยให้ทะเลกลับมาหา ;___; 
"ไม่นานหรอก อาจารย์ว่าไงบ้าง"
"โอเคแล้ว ที่เหลือค่อยให้ทะเลตามมายื่น"
"โอเค งั้นไปกัน เฌอ...ฉันขอตัวก่อนนะ"
เสียงหวานๆ แง้วๆ ของยัยพราวที่หันมาพูดกับฉันดังขึ้น ฉันถึงได้
ตื่น...ตื่นจากภวังค์อะไรบางอย่าง
"อะ...อื้อ บายๆ"
ฉันไม่แปลกใจแล้วว่าท�ำไมคนทีเ่ คยเจอทะเลกับลูกคลืน่ ถึงได้จนิ้ เขากัน
หนั ก มากกก แค่ ตั ว จริ ง ลู ก คลื่ น ยั ง ท� ำ ฉั น อึ้ ง ขนาดนี้ เจอทะเลที ฉั น จะอึ้ ง
ขนาดไหน แล้วถ้าเจอ #คลื่นทะเล อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่...
...ฉันคงขาดอากาศหายใจตายไปเลย!
แต่แบบ...
"โรงเรียนใหญ่จัง..."
"อื้ม ใหญ่ที่สุดในเขตนี้เลยนะ >_<"
ท� ำไมยั ย พราวดู ส นิ ท กั บ ลู ก คลื่ นจั ง อ่ะ แล้วนี่. ..มาด้วยกัน ? แล้วก็
ก�ำลังจะเดินไปหาอาจารย์แสงดาวด้วยกัน?
"มีสนามบาส สนามบอล สนามเทนนิส มีสระว่ายน�้ำด้วย แซนด์วิช
แฮมชีสที่สโมสรริมสระว่ายน�้ำอร่อยมากกก >3<"
"คิดถึงโรงเรียนมากเลยเหรอ :)"
ได้ยินเสียงนุ่มๆ ของลูกคลื่นพูดแบบเจือรอยหัวเราะอย่างเอ็นดู ฉันรู้...
ยัยพราวเป็นคนน่ารัก แต่ลกู คลืน่ ต้องยืนต้องเดินใกล้ๆ จนน่าอิจฉาขนาดนัน้ มัย้
ละ...แล้วท�ำไม...
ฉันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ท�ำให้ท้องฟ้ายามเย็นแทบกลายเป็น
สี ช มพู ก้ อ นเมฆหน้ า ตาเหมื อ นขนมสายไหม บทสนทนาง่ า ยๆ รอยยิ้ ม
ที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ระยะห่างของความสูงที่คุ้นตาอย่างน่าประหลาด...

Page Fanfiction ��������������������������.indd 20

11/24/2560 BE 10:48

Fanfiction เขียนรักสุดป่วนก่อกวนใจเธอ
อย่างกับในรูป...
รูปยางรัดผมหูกระต่ายนั่น
ดะ...เดี๋ยวนะ...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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