PUMA แอบเป็นแฟนเธออยู่นะรู้ยัง
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บทน�ำ
รายงานการประชุม งานกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสิงห์สุธา
ครั้งที่ 5/2562
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
(ส่วนกลาง)
กรรมการผู้มาประชุม
นายมัชฌิมา สติประทาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา
ประธานกรรมการ
นางสาวสกุณา ปักษีสกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา
กรรมการ
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กรรมการผู้ขอลาประชุม
อาจารย์วิฬาร์ นัยน์ตาสุกใส
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลหอพักเทียมฟ้า
ติดดูแลหอพักเทียมฟ้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายคิรากร ติรกุญชานนท์ (ทิกเกอร์)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฮดปี 1)
นายธนิชน วัชรินทร์ดิลก (เลโอ)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 2 (เฮดปี 2)
นายภูมิพัฒน์ พิทยาสิทธากุล (พูม่า)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เฮดปี 3)
นายอาณกร เหนือเมฆา (จากัวร์)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เฮดปี 4)
นายสมิง อยู่พงไพร
เลขาธิการสโมสรนักศึกษาและผู้สวมชุดมาสคอตเสือ (พี่โฮก)
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายมัชฌิมา สติประทาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา กล่าว
เปิดการประชุม และด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่องปรับเปลี่ยนการถือธงของมาสคอตเสือ (พี่โฮก)
ในงานกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสิงห์สุธา
1.1 ประธานการประชุมแจ้งให้ทราบ ขอกล่าวขอบคุณเฮดชั้นปีท่ี 1-4
ที่ ม าร่ ว มการประชุ ม เป็ น ครั้ ง ที่ 5 โดยพร้ อ มเพรี ย ง ในส่ ว นของการ
ให้มาสคอตเสือ (พีโ่ ฮก) เปลีย่ นจากการถือธงมหาวิทยาลัยเป็นอาหารหรือสิง่ ของ
ทีก่ ำ� ลังอินเทรนด์ในปัจจุบันเพือ่ สร้างสีสันให้กับงานทีย่ งั ตกลงกันไม่ได้ แม้จะ
ผ่านการประชุมมาแล้วถึงสี่ครั้ง อยากขอความร่วมมือให้หัวหน้าชั้นปีทุกคน
ร่วมแรงร่วมใจหาข้อสรุปให้ได้ในวันนี้
1.2 ประธานการประชุมแจ้งให้ทราบ ขอให้เฮดแต่ละชั้นปีทั้งสี่คน
เสนอไอเดี ย เกี่ ย วกั บ อาหารหรื อ สิ่ ง ของที่ จ ะให้ ม าสคอตเสื อ (พี่ โ ฮก)
ถือในงานกีฬาสัมพันธ์ใหม่อีกครั้ง
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มติที่ประชุม (กลั้นใจ) รับทราบ
ความเห็ น ผู ้ จ ดรายงานการประชุ ม จะเรี ย กมาทะเลาะกั น รอบที่ 5
เพื่ออออ!!!???
ระเบี ยบวาระที่ 2 (ครั้ ง ที่ 1) ผู้เข้าร่วมประชุมเสนออาหารหรือสิ่งของ
ส�ำหรับให้มาสคอตเสือ (พี่โฮก) ถือในงานกีฬาสัมพันธ์
2.1 ให้เฮดแต่ละชั้นปีเป็นผู้เสนอไอเดียอาหารหรือสิ่งของ
2.2 เฮดปี 1 (ทิกเกอร์) เสนอ 'ดัมเบลล์' (เทรนด์ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ)
เฮดปี 2 (เลโอ) เสนอ 'หม้อชาบู' (เทรนด์ของกินยอดฮิตทีโ่ คตรอร่อย)
เฮดปี 3 (พูม่า) เสนอ 'ชานมไข่มุก' (เทรนด์เครื่องดื่มยอดฮิต)
เฮดปี 4 (จากัวร์) เสนอ 'ถ้วยรางวัล' (ไม่สนเทรนด์ แต่ตอ้ งการกิมมิก
ที่แสดงออกถึงชัยชนะ)
2.3 เฮดปี 2 (เลโอ) โต้ แ ย้ ง ว่ า ถ้ ว ยรางวั ล ไม่ ถื อ เป็ น ของฮิ ต และ
การแข่งขันกีฬาควรเน้นการแสดงสปิริต ไม่ใช่การเอาชนะ
2.4 เฮดปี 4 (จากัวร์) ชี้แจงว่าถ้าการแข่งกีฬาไม่ต้องการชัยชนะ
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ก็ไม่จำ� เป็นต้องแข่ง ให้ทกุ คนยอมแพ้แต่แรก แล้วกอดคอเป็นเพือ่ นกันไปเลย
ยังง่ายกว่า พร้อมเสริมปิดท้ายว่าเพราะเฮดปี 2 (เลโอ) เล่นกีฬาไม่เอาไหน
จึงยกเอาเหตุผลเรื่องแข่งกีฬาเพื่อสปิริตมาบังหน้า
2.5 เฮดปี 3 (พูม่า) ชี้แจงว่าบรรยากาศวันงานกีฬาอาจเต็มไปด้วย
ความตึงเครียดจากการแข่งขันและอากาศร้อน จึงเสนอให้มาสคอตเสือ (พีโ่ ฮก)
ถือชานมไข่มุกเพื่อความผ่อนคลายและสดชื่น
2.6 เฮดปี 1 (ทิกเกอร์) หยิบกีตาร์ที่พกมาด้วยขึ้นมาดีดพร้อมตะโกน
ร้ อ งเพลง 'หั ว ใจเสื อ ' เพลงประจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย สิ ง ห์ สุ ธ า ปลุ ก ใจทุ ก คน
ให้รักใคร่ปรองดองกัน
2.7 เฮดปี 2 (เลโอ) และเฮดปี 4 (จากัวร์) เปลีย่ นมาถกเถียงกันเกีย่ วกับ
สโลแกน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในเกมกีฬา
2.8 เฮดปี 3 (พูมา่ ) เสนอให้ปา้ แม่บา้ นในห้องประชุมซือ้ ชาไข่มกุ ร้านดัง
ที่หน้าประตู 2 มาแจกจ่ายให้ทุกคนดื่มเพื่อดับความร้อนรุ่มในที่ประชุม
2.9 เฮดปี 1 (ทิกเกอร์) แจ้งป้าแม่บ้านว่าต้องการชานมหวานปกติ
ไซส์ L เพิ่มไข่มุกสองเท่า เฮดปี 3 (พูม่า) ต้องการชานมหวานน้อย ไซส์ S
ใส่ไข่มุก เฮดปี 2 (เลโอ) และเฮดปี 4 (จากัวร์) อิ่มทิพย์จากการโต้เถียง
ไม่ประสงค์รับเครื่องดื่มใดๆ
ระเบี ย บวาระที่ 2 (ครั้ ง ที่ 2) ผู้เข้าร่วมประชุมเสนออาหารหรือสิ่งของ
ส�ำหรับให้มาสคอตเสือ (พี่โฮก) ถือในงานกีฬาสัมพันธ์
2.1 ให้เฮดแต่ละชั้นปีเป็นผู้เสนอไอเดียอาหารหรือสิ่งของ
2.2 เฮดทั้งสี่คนยืนยันไอเดียเดิมของตน ไม่มีใครยอมลงให้ใคร
มติที่ประชุม (จ�ำใจ) เห็นด้วย
ความเห็ น ผู ้ จ ดรายงานการประชุ ม กรรมการถอนใจบ่ อ ยมาก น่ า จะ
อายุสั้นลงคนละ 10 ปีเห็นจะได้
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ระเบียบวาระที่ 3 เลือกสิ่งของที่จะให้มาสคอตเสือถือ
3.1 ประธานการประชุมให้เฮดชั้นปีที่ 1-4 โหวตเลือกอาหารหรือสิ่งของ
ที่แต่ละคนเสนอ
3.2 เฮดทั้ง 4 คนต่างเลือกสิ่งของที่ตัวเองเสนอท�ำให้ตกลงกันไม่ได้
3.3 มี ก ารโต้ เ ถี ย งกั น ด้ ว ยค� ำ พู ด เชื อ ดเฉื อ นต่ อ หน้ า ประธานและ
กรรมการในที่ประชุมระหว่างเฮดปี 2 (เลโอ) และเฮดปี 4 (จากัวร์) พร้อมกับ
มี เ สี ย งดี ด กี ต าร์ แ ละเสี ย งร้ อ งเพลง 'หั ว ใจเสื อ ' จากเฮดปี 1 (ทิ ก เกอร์ )
เป็นซาวนด์แทร็กคลอเบาๆ สีหน้าเฮดปี 1 (ทิกเกอร์) แลดูสาแก่ใจอยู่ในที
รอจังหวะก�ำชัยชนะในการโหวต ส่วนเฮดปี 3 (พูม่า) นั่งดูดชานมหวานน้อย
ไซส์ S ใส่ไข่มุก เอ่ยว่า 'ฮ้า อร่อย' ด้วยเสียงโมโนโทน พยายามดันทุรัง
เสนอไอเดียของตนอย่างแนบเนียน
3.3 นายสมิง อยูพ่ งไพร (ในฐานะผูส้ วมชุดมาสคอตเสือ) ของดออกเสียง
เพือ่ ความผาสุกในทีป่ ระชุม
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มติที่ประชุม ปวดหัวหนักมาก
ความเห็นผู้จดรายงานการประชุม //ยื่นพาราคนละเม็ด
ระเบียบวาระที่ 4 ประธานการประชุมออกโรงยุตคิ วามขัดแย้งในการประชุม
4.1 ให้มาสคอตเสือพี่โฮกกลับไปถือธงมหาวิทยาลัยตามเดิม
มติที่ประชุม (กัดฟัน) รับทราบ
ความเห็นผู้จดรายงานการประชุม ถามพวกมันท�ำไม ถามคนถือสิวะ!
ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งบทลงโทษหัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
5.1 แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติตามค�ำสั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามโต้แย้งใดๆ
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นายคิรากร ติรกุญชานนท์ (ทิกเกอร์)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฮดปี 1)
นายธนิชน วัชรินทร์ดิลก (เลโอ)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 2 (เฮดปี 2)
นายภูมิพัฒน์ พิทยาสิทธากุล (พูม่า)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เฮดปี 3)
นายอาณกร เหนือเมฆา (จากัวร์)
หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เฮดปี 4)
เฮดชัน้ ปีทงั้ สีค่ นตามรายชือ่ ข้างต้นถูกสัง่ ย้ายไปพักอยูร่ วมกันทีห่ อ้ ง 666
หอพักเทียมฟ้าเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม
หรือจนกว่าจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน ค�ำสัง่ มีผลตัง้ แต่
วินาทีนเี้ ป็นต้นไป
5.2 เปิ ด เพลงสามั ค คี ชุ ม นุ ม ให้ เ ฮดสี่ ชั้ น ปีฟ ั ง เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
สามัญส�ำนึกด้านความสามัคคีในหมู่คณะ
มติที่ประชุม (โคตร) ไม่เห็นด้วย แต่ต้องปฏิบัติตาม
ความเห็นผู้จดรายงานการประชุม สมน�้ำหน้ากะลาหัวเจาะ!
ระเบียบวาระที่ 6 เชิญทุกคนออกจากห้องประชุม
6.1 เฮดปี 1 (ทิกเกอร์) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้าร่าเริง
เฮดปี 2 (เลโอ) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้ายิ้มอ่อน
เฮดปี 3 (พูม่า) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้ามีค�ำถาม
เฮดปี 4 (จากัวร์) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้าโอหัง
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มติที่ประชุม เดินออกทางใครทางมัน
ความเห็นผู้จดรายงานการประชุม บาย!
มติของคณะกรรมการ
- ให้มาสคอตเสือ (พี่โฮก) ถือธงมหาวิทยาลัยตามเดิม
- เห็นชอบให้เฮดชัน้ ปีทงั้ สีค่ นย้ายไปพักร่วมกันทีห่ อ้ ง 666 หอพักเทียมฟ้า
มหาวิทยาลัยสิงห์สธุ า จนกว่าจะกลับมาสามัคคีกนั
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เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
				
				
				

นายสมิง อยู่พงไพร
เลขาธิการสโมสรนักศึกษา
ผู้จดรายงานการประชุม

				
				
				

นางสาวสกุณา ปักษีสกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

1

Puma's Story
3rd Year
รุ่นพี่บอกมาว่าพอขึ้นปี 3 ชีวิตจะยากมาก
ถามว่ า ผมกั ง วลอะไรมั้ ย ก็ ไ ม่ น ะ ตอนอยู ่ อ นุ บ าลคุ ณ ครู บ อกว่า
พวกพี่ ป ระถมน่ ะ เรี ย นยาก พอขึ้ น ประถม ใครๆ ก็ บ อกว่ า มั ธ ยมยิ่ ง ยาก
พออยู่มัธยมก็เอาอีกละ มหาวิทยาลัยยากกว่า ก็คงเหมือนด่านในเกมล่ะมั้ง
ยิ่งเล่นไปไกลๆ ปีศาจก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้น มันคงเป็นเรื่องธรรมดาของการเติบโต
แต่ ม าตอนนี้ แค่ เ ดื อ นแรกของการอยู ่ ปี 3 อื ม ...ยอมรั บ เลยครั บ
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ว่าชีวิตผมเปลี่ยนไป กลายเป็นชีวิตใครก็ไม่รู้แล้วเนี่ย
'1 ก.ย.
Room 666 ถ�้ำเสือ 666
ค�ำขวัญประจ�ำวัน
'สามัคคีคือพลัง (ถ้าตีกัน อย่าบอกอธิการ!)'
ป.ล. อยากได้ Wi-Fi ส่วนตัว มาหารกันมั้ย'
รู้ตัวอีกทีผมก็มาเดินอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแปลกตา เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับ
ใครไม่รู้อีกสามคน อันที่จริงจะพูดว่าใครไม่รู้ก็ไม่ถูกเท่าไหร่ เพราะทุกคนคือ
หัวหน้านักศึกษาของแต่ละชั้นปี หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าเฮดรุ่น ซึ่งผมเคยเจอ
ทุกคนมาก่อน แล้วก็ได้ท�ำความรู้จักกันมาอย่างดี (ดี?) ผ่านการประชุมที่
เต็มไปด้วยการเสนอไอเดีย การโต้เถียงที่น่าร�ำคาญ แล้วก็นั่นล่ะครับ ตีกัน
จนโดนอธิการบดีสั่งลงโทษ
ห้อง 666 (ที่ตอนนี้ก�ำลังจะกลายเป็นถ�้ำเสือ 666) เลยประกอบไปด้วย
เสือสี่ตัวดังนี้
เฮดปี 1 ทิกเกอร์ เจ้านี่เป็นเด็กร่าเริง มนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักเข้าหารุ่นพี่
แถมยังยิม้ หวาน เอาตัวรอดเก่ง ของแถมจากการอยูก่ บั ทิกเกอร์คอื เสียงดีดกีตาร์
ร้องเพลง ผ่อนคลายบ้าง ฝันร้ายบ้าง แล้วแต่ช่วงเวลาและสถานการณ์
เฮดปี 2 เลโอ เกิดมาผมเพิ่งเคยเจอคนที่มั่นใจในความหล่อของตัวเอง
ขนาดนี้ เจ้านี่หน้าตาดีมากก็จริง แต่นิสัยนี่เรียกได้ว่าเกินจนล้น ผมไม่ได้
อยากเม้าท์นะ แต่ว่าเลโอน่ะเคยไปยืนส่องกระจกตรงห้องนั่งเล่นแล้วบอก
ตัวเองว่า 'หล่อจนเบือ่ ตัวเองแล้วนะเนีย่ ' ได้ขา่ วว่ากระจกในห้องนอนเพิง่ แตกไป
สงสัยจะเพราะแบบนี้แหละครับ
เฮดปี 3 พูม่า หรือผมเอง! เอาจริงๆ มั้ย ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมา
เป็นเฮดอะไรนี่เลย เพียงแต่คณะผมคนน้อย ผู้ชายนี่ยิ่งน้อย ซึ่งไอ้โอห์มกับ
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ไอ้อาร์มฝาแฝดสุดป็อปของรุ่นอาสาเป็นเฮดกันไปแล้วคนละปีก่อนหน้า
ปีนพี้ วกมันเลยพร้อมใจกันชีน้ วิ้ มาทางผม โดยทัง้ คูย่ นื ยันเป็นมัน่ เป็นเหมาะว่า
ไม่ต้องท�ำอะไรมากหรอก ชิลๆ
ตรงไหน...?
มันก็คงชิลแหละถ้า 'มิ้งค์' เพื่อนสนิทในกลุ่มไม่นึกสนุกเอาชื่อผมไป
เสนอในลิสต์โหวตหัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 3 แล้วเขียนค�ำโปรยว่าผมเป็น
Boyfriend Material อะไรสักอย่าง เพราะผมชอบอ่านหนังสือ (ผมเรียน
วรรณกรรมเด็ก อาจารย์แข่งกันแปะลิสต์หนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทย
ควรอ่านมาให้เป็นร้อยเรื่อง) ชอบถ่ายรูป (หาไอเดียท�ำโปรเจ็กต์) รักเด็ก
(หลานผม) รักสัตว์ (รักแต่โปโล หมาที่บ้าน) เลี้ยงแคกตัส (ซื้อมาต้นละ
ยี่ สิ บ บาท และดู ท ่ า แล้ ว ไม่ น ่ า รอด) รู ้ ตั ว อี ก ที ก็ ม าเฉยเลยครั บ แฮชแท็ ก
#พูม่าควรเป็นแฟนเรา #พูม่าที่แปลว่าแฟน แล้วผมก็ได้รับการโหวตให้เป็น
เฮดปี 3 ทั้งๆ ที่การอ่านเจ้าชายน้อย ถ่ายรูปท้องฟ้า รักเด็ก เลี้ยงหมา มัน
ไม่น่าจะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นได้เลยสักนิด
แต่เหตุผลที่ทุกคนโหวตให้ผมน่ะเหรอครับ
'พูม่าท�ำให้มหา'ลัยน่าอยู่ขึ้น :)'
...ให้ผมท�ำหน้ายังไงดี

15

ส่วนคนสุดท้าย เฮดปี 4 พี่จากัวร์ เป็นคนที่บุคลิกดูน่ากลัวๆ หน่อย
ตอนแรกที่รู้ว่าโดนจับให้มาอยู่กับคนคนนี้ผมนี่โคตรหนักใจ เพราะดูเป็นคน
เข้าถึงยาก จริงจัง ทุกอย่างรอบตัวต้องเพอร์เฟ็กต์ไปหมดน่ะครับ แต่กน็ นั่ แหละ
เท่าทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันมาสักพักก็โอเคดี คงเพราะว่ามีทกิ เกอร์กบั เลโอทีย่ วั่ โมโหพีเ่ ขา
เก่งกว่าผม ผมก็เลยกลายเป็นคนดีไปเลย
'15 ก.ย.
ถ�้ำเสือ 666 ดงพญาเสือไฟ 666
ค�ำขวัญประจ�ำวัน
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'ก.ย. 15 ยุงไม่กัด
ทิกเกอร์เอาไปผัดกินหมดแล้ว'
Wi-Fi
User: wifi666
Password: 1234'
ผมไม่เคยอยูห่ อพักนักศึกษามาก่อน เพราะบ้านก็ไม่ได้ไกล และในฐานะ
ลูกคนเล็ก คุณแม่นี่ติดผมมากกก แต่ด้วยความที่มันเป็นค�ำสั่งลงโทษจาก
อธิการบดีก็เลยไม่มีทางเลือกอื่น ยังดีที่ห้อง 666 ที่เราโดนจับมาอยู่รวมกัน
เป็นห้องขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเคยถูกเตรียมไว้ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน เลยมี
ห้องนอนแยกพร้อมห้องน�ำ้ ในตัว มีมมุ ครัวให้ทำ� อาหารกับมุมดูทวี ตี รงห้องนัง่ เล่น
พร้อมด้วยไมโครเวฟ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องใช้อื่นๆ ครบเซ็ต ชีวิตก็
สบายดี ค รั บ ถ้ า ไม่ นั บ เรื่ อ งที่ ซื้ อ ของกิ น มาแช่ ตู ้ เ ย็ น ไว้ แ ล้ ว มั น หาย (เรา
ลงความเห็นกันว่าเป็นฝีมอื ทิกเกอร์) หรือ Wi-Fi ทีม่ กั จะเข้าไม่ได้เพราะยูสเซอร์เนม
กับพาสเวิร์ดถูกเลโอเปลี่ยนทุกสองวัน (แถมแต่ละชื่อยากๆ ยาวๆ ทั้งนั้น ผม
เลยแอบเปลี่ยนให้มันกลับมาเป็นรหัสง่ายๆ อย่าง 1234 เรียบร้อย) อาจจะเจอ
ความระเบียบจัดที่ท�ำให้ผมรู้สึกอึดอัดบ้างในบางที (ผมว่าผมก็มีระเบียบ
ประมาณหนึ่งแล้วนะ แต่เจอพี่จากัวร์เข้าไปคือต้องยอมชิดซ้ายอ่ะ) แต่ชีวิต
ที่ต้องมาอยู่หอก็ไม่ได้แย่อะไรมาก
นอกจาก...
"คุณแม่ว่าไงครับ"
[เสาร์นี้กลับบ้านมั้ยลูก]
"ว่าจะกลับครับ"
[ซื้อสมุดระบายสีกับดินสอสีมาฝากยัยบาร์บี้ด้วย วันๆ ร้องจะเล่นแต่
ไอแพด พอไม่ให้เล่นก็งอแงใหญ่]
"ไนกี้เอาให้เล่นจนติดไปแล้วแหง"
[เลีย้ งเด็กนีย่ ากจริงๆ เลย ตอนนัน้ แม่เลีย้ งเราสองคนมาได้ยงั ไงเนีย่ ]
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"เพราะพูมน่ารักไง"
[จ้ะ ก็น่ารักเหมือนแม่]
"หือ?"
ผมแกล้งท�ำเสียงเหมือนย้อนถามข�ำๆ
"แล้วนี่บาร์บี้ดื้อมากเลยเหรอครับ"
[ช่วงนีน้ ะพูดมากกก พูดทัง้ วัน แล้วก็นนั่ แหละ อย่าให้ได้จบั ไอแพดเชียว
เล่นเป็นชั่วโมงไม่ยอมเลิก]
[ย่าๆ ขา~]
[นั่นไง ได้ยินว่ามีคนพูดถึงก็มาเลยยัยตัวยุ่ง]
[ตัวไม่ยุ่ง~!!]
[ย่าคุยกับอาพูมอยู่]
[อาพูมมม...อาพูมขา บาร์บี้คิดถึง]
เสียงใสแจ๋วมาเลย นี่สินะพลังการอ้อนของเด็กผู้หญิง
[คิดถึงเพราะอะไร บอกอาพูมไปสิ]
[งื้อออ บาร์บี้อยากได้ตุ๊กตา~~]
"เดี๋ยวอาพูมซื้อให้ยี่สิบตัวเลย!"
ผมตกเป็นทาสบาร์บี้แล้ว ช่วยด้วย >.<
[พูม จะมีอะไรกับใครต้องป้องกันนะลูก ยังไม่ตอ้ งมีเพือ่ นเล่นให้บาร์บนี้ ะ]
"โธ่ คุณแม่ เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะมีกันง่ายๆ..."
[นี่ อย่าท�ำเป็นเล่นไป แม่จริงจังนะ -*-]
พอพูดแบบนีท้ ไี ร คุณแม่จะสวมวิญญาณอาจารย์แม่สดุ โหดใส่ผมทุกครัง้
ทั้งๆ ที่ในความหมายของผมน่ะ โธ่ เรียนก็หนัก งานก็เยอะขนาดนี้ แถมในห้อง
ก็มีแต่รูมเมตแปลกๆ สามคน ผู้ชายล้วนอีกต่างหาก
...ใช่ว่าจะมีอะไรกับใครได้ง่ายๆ (!?)
[ไนกี้ก็แบบนี้แหละ บอกว่าแค่ลองเล่นๆ ครั้งเดียว]
"..."
[ลูกอาจจะทีเดียวติดเหมือนพี่เค้าก็ได้]
เริ่มจริงจังขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วแฮะคุณแม่
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[ไม่รู้ล่ะ ต้องป้องกัน พกถุงยางไว้เลยนะ]
ผมแอบข�ำพลางเหลือบตามองไปยังกล่องถุงยางอนามัยที่วางซ้อนกัน
อยู่ที่มุมหนึ่งของโต๊ะ ฟังดูประหลาดแต่ผมท�ำมันจริงๆ ครับ ทุกครั้งที่คุณแม่
พูดเรือ่ งนีข้ นึ้ มา ผมจะแวะซือ้ ถุงยางอนามัยมาตัง้ ไว้หนึง่ กล่อง อยากรูเ้ หมือนกัน
ว่าครบปีมันจะสูงไปถึงเพดานเลยมั้ย ซึ่งก็ไม่แน่ ถ้าคุณแม่จะทั้งหวงทั้งห่วง
จนโทรหาผมวันเว้นวันขนาดนี้
ป.ล. ไอ้โจ๊ก เพื่อนสนิทผมสมัยมัธยมก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกัน คณะ
สังคมสงเคราะห์ของมันมีโปรเจ็กต์ท�ำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนปีละหลายแห่ง
ผมบอกมันไว้แล้วว่าถ้าจะไปออกค่ายและอยากได้ถงุ ยางไปแจกชาวบ้านทีไ่ หน
ก็มาเอาไปได้ ไม่ได้ซื้อมาทิ้งเล่นๆ นะครับ
[เพล้ง!]
[ตายแล้ว บาร์บี้!]
[อุแงงง ย่าๆ ขา...คุณปลาๆ กระโดดใหญ่เลย]
หืม? ดูเหมือนว่ายัยหลานสาววัยสามขวบของผมจะก่อความวุน่ วายอะไร
ในบ้านอีกแล้ว เห็นตัวจิ๋วๆ แค่นี้ แต่ป่วนเก่งเหลือเกิน
[เฮ้อ แค่นี้ก่อนนะลูก ยัยบาร์บี้ท�ำโหลปลาตกแตก]
อ้าว คุณปลาๆ ได้ข่าวว่าเพิ่งซื้อมาแค่แป๊บเดียวเอง
[อย่านอนดึกนะลูก]
"ครับ"
[อย่ากินขนมเยอะด้วย]
"ครับ~"
[ถ้าอ้วนแก้มออกกลับมา แม่จับยืดแก้มแน่]
"คุณแม่ -_-;"
และนี่ก็คือพูม่ากับบทเริ่มต้นชีวิตปี 3 ที่แสนวุ่นวาย หวังว่าพอทุกอย่าง
เริ่มเข้าที่ อะไรๆ จะสงบเรียบร้อยกว่านี้นะครับ
ผมไม่ได้หวังมากไปใช่มั้ย...
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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