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บทน�ำ

รำยงำนกำรประชุม งำนกีฬำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยสิงห์สุธำ

ครั้งท่ี 5/2562

วันจันทร์ท่ี 6 สิงหำคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ

(ส่วนกลำง)

กรรมกำรผู้มำประชุม

นายมัชฌิมา สติประทาน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา

 ประธานกรรมการ

นางสาวสกุณา ปักษีสกุล

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา

 กรรมการ
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กรรมกำรผู้ขอลำประชุม

อาจารย์วิฬาร์ นัยน์ตาสุกใส

 อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลหอพักเทียมฟ้า

 ติดดูแลหอพักเทียมฟ้า

ผู้เข้ำร่วมประชุม

นายคิรากร ติรกุญชานนท์ (ทิกเกอร์)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (เฮดปี 1)

นายธนิชน วัชรินทร์ดิลก (เลโอ)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 (เฮดปี 2)

นายภูมิพัฒน์ พิทยาสิทธากุล (พูม่า)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (เฮดปี 3)

นายอาณกร เหนือเมฆา (จากัวร์)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 4 (เฮดปี 4)

นายสมิง อยู่พงไพร

 เลขาธิการสโมสรนักศึกษาและผู้สวมชุดมาสคอตเสือ (พ่ีโฮก)

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

นายมัชฌิมา สติประทาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา กล่าว 

เปิดการประชุม และด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี
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ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องปรับเปลี่ยนการถือธงของมาสคอตเสือ (พ่ีโฮก)  

ในงานกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสิงห์สุธา 

1.1 ประธานการประชุมแจ้งให้ทราบ ขอกล่าวขอบคุณเฮดช้ันปีที่ 1-4 

ที่มาร ่วมการประชุมเป ็นครั้ง ท่ี  5 โดยพร ้อมเพรียง ในส ่วนของการ 

ให้มาสคอตเสอื (พ่ีโฮก) เปลีย่นจากการถือธงมหาวทิยาลยัเป็นอาหารหรอืสิง่ของ 

ทีก่�าลังอินเทรนด์ในปัจจุบันเพือ่สร้างสีสันให้กับงานทีย่งัตกลงกนัไม่ได้ แม้จะ 

ผ่านการประชุมมาแล้วถึงสี่ครั้ง อยากขอความร่วมมือให้หัวหน้าชั้นปีทุกคน 

ร่วมแรงร่วมใจหาข้อสรุปให้ได้ในวันน้ี 

1.2 ประธานการประชุมแจ้งให้ทราบ ขอให้เฮดแต่ละชั้นปีท้ังสี่คน 

เสนอไอเดียเกี่ยวกับอาหารหรือสิ่งของที่จะให ้มาสคอตเสือ (พ่ีโฮก)  

ถือในงานกีฬาสัมพันธ์ใหม่อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม (กลั้นใจ) รับทราบ 

ควำมเห็นผู ้จดรำยงำนกำรประชุม  จะเรียกมาทะเลาะกันรอบที่  5  

เพ่ืออออ!!!??? 

ระเบียบวำระที่ 2 (ครั้งท่ี 1) ผู ้เข้าร่วมประชุมเสนออาหารหรือสิ่งของ 

ส�าหรับให้มาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) ถือในงานกีฬาสัมพันธ์

2.1 ให้เฮดแต่ละชั้นปีเป็นผู้เสนอไอเดียอาหารหรือสิ่งของ

2.2 เฮดปี 1 (ทกิเกอร์) เสนอ 'ดมัเบลล์' (เทรนด์ออกก�าลงักายเพ่ือสขุภาพ) 

 เฮดปี 2 (เลโอ) เสนอ 'หม้อชาบ'ู (เทรนด์ของกินยอดฮติทีโ่คตรอร่อย)

 เฮดปี 3 (พูม่า) เสนอ 'ชานมไข่มุก' (เทรนด์เครื่องดื่มยอดฮิต) 

 เฮดปี 4 (จากัวร์) เสนอ 'ถ้วยรางวัล' (ไม่สนเทรนด์ แต่ต้องการกิมมกิ

ที่แสดงออกถึงชัยชนะ) 

2.3 เฮดปี 2 (เลโอ) โต้แย้งว่าถ้วยรางวัลไม่ถือเป็นของฮิต และ 

การแข่งขันกีฬาควรเน้นการแสดงสปิริต ไม่ใช่การเอาชนะ 

2.4 เฮดปี 4 (จากัวร์) ชี้แจงว่าถ้าการแข่งกีฬาไม่ต้องการชัยชนะ 
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ก็ไม่จ�าเป็นต้องแข่ง ให้ทุกคนยอมแพ้แต่แรก แล้วกอดคอเป็นเพ่ือนกันไปเลย 

ยังง่ายกว่า พร้อมเสริมปิดท้ายว่าเพราะเฮดปี 2 (เลโอ) เล่นกีฬาไม่เอาไหน 

จึงยกเอาเหตุผลเร่ืองแข่งกีฬาเพ่ือสปิริตมาบังหน้า

2.5 เฮดปี 3 (พูม่า) ชี้แจงว่าบรรยากาศวันงานกีฬาอาจเต็มไปด้วย 

ความตงึเครียดจากการแข่งขนัและอากาศร้อน จงึเสนอให้มาสคอตเสอื (พ่ีโฮก) 

ถือชานมไข่มุกเพ่ือความผ่อนคลายและสดช่ืน

2.6 เฮดปี 1 (ทิกเกอร์) หยิบกีตาร์ท่ีพกมาด้วยข้ึนมาดีดพร้อมตะโกน

ร้องเพลง 'หัวใจเสือ' เพลงประจ�ามหาวิทยาลัยสิงห์สุธา ปลุกใจทุกคน 

ให้รักใคร่ปรองดองกัน 

2.7 เฮดปี 2 (เลโอ) และเฮดปี 4 (จากัวร์) เปลีย่นมาถกเถียงกันเก่ียวกับ

สโลแกน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในเกมกีฬา

2.8 เฮดปี 3 (พูม่า) เสนอให้ป้าแม่บ้านในห้องประชมุซือ้ชาไข่มกุร้านดงั 

ที่หน้าประตู 2 มาแจกจ่ายให้ทุกคนดื่มเพื่อดับความร้อนรุ่มในที่ประชุม 

2.9 เฮดปี 1 (ทิกเกอร์) แจ้งป้าแม่บ้านว่าต้องการชานมหวานปกติ  

ไซส์ L เพ่ิมไข่มุกสองเท่า เฮดปี 3 (พูม่า) ต้องการชานมหวานน้อย ไซส์ S  

ใส่ไข่มุก เฮดปี 2 (เลโอ) และเฮดปี 4 (จากัวร์) อิ่มทิพย์จากการโต้เถียง  

ไม่ประสงค์รับเคร่ืองดื่มใดๆ 

ระเบียบวำระที่ 2 (ครั้งท่ี 2) ผู ้เข้าร่วมประชุมเสนออาหารหรือสิ่งของ 

ส�าหรับให้มาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) ถือในงานกีฬาสัมพันธ์

2.1 ให้เฮดแต่ละชั้นปีเป็นผู้เสนอไอเดียอาหารหรือสิ่งของ

2.2 เฮดท้ังสี่คนยืนยันไอเดียเดิมของตน ไม่มีใครยอมลงให้ใคร 

มติท่ีประชุม (จ�าใจ) เห็นด้วย 

ควำมเห็นผู้จดรำยงำนกำรประชุม กรรมการถอนใจบ่อยมาก น่าจะ 

อายุสั้นลงคนละ 10 ปีเห็นจะได้
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ระเบียบวำระท่ี 3 เลือกสิ่งของท่ีจะให้มาสคอตเสือถือ

3.1 ประธานการประชุมให้เฮดชั้นปีที่ 1-4 โหวตเลือกอาหารหรือสิ่งของ

ที่แต่ละคนเสนอ

3.2 เฮดท้ัง 4 คนต่างเลือกสิ่งของท่ีตัวเองเสนอท�าให้ตกลงกันไม่ได้

3.3 มีการโต้เถียงกันด้วยค�าพูดเชือดเฉือนต่อหน้าประธานและ 

กรรมการในที่ประชุมระหว่างเฮดปี 2 (เลโอ) และเฮดปี 4 (จากัวร์) พร้อมกับ 

มีเสียงดีดกีตาร์และเสียงร้องเพลง 'หัวใจเสือ' จากเฮดปี 1 (ทิกเกอร์)  

เป็นซาวนด์แทร็กคลอเบาๆ สีหน้าเฮดปี 1 (ทิกเกอร์) แลดูสาแก่ใจอยู่ในที  

รอจังหวะก�าชัยชนะในการโหวต ส่วนเฮดปี 3 (พูม่า) นั่งดูดชานมหวานน้อย 

ไซส์ S ใส่ไข่มุก เอ่ยว่า 'ฮ้า อร่อย' ด้วยเสียงโมโนโทน พยายามดันทุรัง 

เสนอไอเดียของตนอย่างแนบเนียน

3.3 นายสมงิ อยู่พงไพร (ในฐานะผูส้วมชดุมาสคอตเสอื) ของดออกเสยีง

เพ่ือความผาสกุในทีป่ระชมุ

มติท่ีประชุม ปวดหัวหนักมาก 

ควำมเห็นผู้จดรำยงำนกำรประชุม //ย่ืนพาราคนละเม็ด

ระเบยีบวำระที ่4 ประธานการประชมุออกโรงยุตคิวามขดัแย้งในการประชมุ 

4.1 ให้มาสคอตเสือพ่ีโฮกกลับไปถือธงมหาวิทยาลัยตามเดิม 

มติท่ีประชุม (กัดฟัน) รับทราบ 

ควำมเห็นผู้จดรำยงำนกำรประชุม ถามพวกมันท�าไม ถามคนถือสิวะ! 

ระเบียบวำระที่ 5 แจ้งบทลงโทษหัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4

5.1 แจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามโต้แย้งใดๆ
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นายคิรากร ติรกุญชานนท์ (ทิกเกอร์)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (เฮดปี 1)

นายธนิชน วัชรินทร์ดิลก (เลโอ)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 (เฮดปี 2)

นายภูมิพัฒน์ พิทยาสิทธากุล (พูม่า)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (เฮดปี 3)

นายอาณกร เหนือเมฆา (จากัวร์)

 หัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 4 (เฮดปี 4)

เฮดชัน้ปีทัง้สีค่นตามรายชือ่ข้างต้นถูกสัง่ย้ายไปพักอยู่รวมกันทีห้่อง 666 

หอพักเทียมฟ้าเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม

หรอืจนกว่าจะเกดิความสมคัรสมานสามคัครีะหว่างกัน ค�าสัง่มผีลตัง้แต่

วินาทีนีเ้ป็นต้นไป

5.2 เปิดเพลงสามัคคีชุมนุมให้เฮดสี่ชั้นปีฟัง เพ่ือกระตุ ้นให้เกิด

สามัญส�านึกด้านความสามัคคีในหมู่คณะ 

มติท่ีประชุม (โคตร) ไม่เห็นด้วย แต่ต้องปฏิบัติตาม 

ควำมเห็นผู้จดรำยงำนกำรประชุม สมน�้าหน้ากะลาหัวเจาะ! 

ระเบียบวำระท่ี 6 เชิญทุกคนออกจากห้องประชุม

6.1 เฮดปี 1 (ทิกเกอร์) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้าร่าเริง

 เฮดปี 2 (เลโอ) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้าย้ิมอ่อน

 เฮดปี 3 (พูม่า) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้ามีค�าถาม

 เฮดปี 4 (จากัวร์) เดินออกจากห้องประชุมด้วยใบหน้าโอหัง
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มติท่ีประชุม เดินออกทางใครทางมัน

ควำมเห็นผู้จดรำยงำนกำรประชุม บาย!

มติของคณะกรรมกำร 

- ให้มาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) ถือธงมหาวิทยาลัยตามเดิม 

- เห็นชอบให้เฮดชัน้ปีทัง้สีค่นย้ายไปพักร่วมกันท่ีห้อง 666 หอพกัเทียมฟ้า 

มหาวทิยาลยัสงิห์สธุา จนกว่าจะกลบัมาสามคัคกัีน

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.

    นายสมิง อยู่พงไพร

    เลขาธิการสโมสรนักศึกษา

    ผู้จดรายงานการประชุม 

    นางสาวสกุณา ปักษีสกุล

    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

1
[Leo]
หมวย

ผมอ่านรายงานการประชุมท่ีเพ่ิงได้รับมาพลางพ่นลมหายใจพรืด

อา ให ้ตายสิ  การเป ็นเฮดรุ ่นน่ีมันช ่างน ่าเบื่อชะมัด นอกจาก 

ต้องเสียสละเวลาไปท�างานส่วนรวมเช่นการเข้าประชุมน่ันโน่นน่ีแล้ว  

ชีวิตส่วนตัวยังต้องหายวับไปเพราะค�าสั่งสายฟ้าแลบของอธิการบดีท่ีให้

ประธานรุ่นทั้งสี่ชั้นปีต้องไปนอนกองรวมกันในห้องเดียวเพ่ือความรักและ 

ความสมานสามัคคีอีก (อ้วก!)
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เฮ้อออ ล�าพังพูดเฉพาะเรื่องงานยังไม่ค่อยจะเข้าหู ยังสั่งให้มาใช้ชีวิต

เป็นรูมเมตกันและกัน ต้องเจอหน้ากันทุกคราที่อยู่หอ นี่ยังดีนะที่ผมเป็น 

พวกอธัยาศยั (ค่อนข้าง) ด ีแถมยังเข้ากับคน (เหมอืนจะ) ง่ายน่ะ เลยไม่ค่อย 

มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ -_-

โอ๊ะ ไม่ได้สิ ห้ามเครียดๆ

ผมคลายหัวคิว้ออกจากกนั หลงันึกได้ว่าการย่นคิว้บ่อยๆ อาจเร่งให้เกิด

ริว้รอยบนหน้าเรว็ขึน้ ก่อนหันไปเรยีกเพ่ือนซีท่ี้นัง่อยู่ข้างตวั

"เฮ้ หมวย"

ป.ล. จริงๆ ยัยน่ีชื่อเต้ย ไม่ได้ชื่อหมวยหรอก แต่เพราะไอ้ตาเล็กๆ  

จนแทบแยกไม่ออกว่าหลบัหรอืลมืตาอยู่ กบัผวิขาวๆ แบบเชือ้สายจนีแท้ๆ น่ัน

ท�าให้ผมเรียกเธอว่าหมวยจนชินปากไปแล้ว

"มีไร"

"ระหว่างชานมไข่มุกกับชาบูหม้อไฟ เธอมีความเห็นว่าไงบ้าง -_-?"

"น่ันคือค�าถามที่มาจากความสงสัยหรือความหิว" ยัยหมวยเลิกคิ้ว  

แต่ไม่ท�าให้ตาจิ๋วๆ น่ันโตข้ึนเท่าไหร่

"ความสงสัยดิ ว่าไง มีความเห็นยังไง" 

"ท�านองว่าชานมไข่มุกเป็นของหวาน ชาบูเป็นของคาวงี้เหรอ -_-"  

ยัยหมวยตอบหน้าตาย

"แบบน้ันทีไ่หนเล่า ฉนัหมายถึงเธอมคีวามเห็นยังไง ชานมไข่มกุกับชาบู 

อะไรมนัฟังดฮูติฮอตกว่ากัน" ต้องชาบ ู ต้องชาบอูยู่แล้ว ยัยหมวยมนัสายของคาว 

นี่นา

"ชานมไข่มุก"

"ฮึ่ยยย ชาบูเซ่ =_=!" 

"โวะ อะไรของนาย อยู่ๆ ก็มาถามว่าชานมไข่มุกหรือชาบู เลือกไม่ได้ 

ก็กินมันท้ังสองอย่างไปเลยสิ -*-"

"ไม่ได้จะกินเฟ้ย" ผมบอกพร้อมจิ๊ปาก "ฉันแค่รู ้สึกว ่าถ้าพูดถึง 

สิ่งที่ฮิตฮอตสุดๆ ในตอนน้ี มันก็ควรต้องเป็นชาบูดิ ไม่ใช่เหรอ"

"มันก็ท้ังคู่อ่ะ แล้วถามท�าไม" 
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"เฮอะ ก็น่ีไง" ผมวางรายงานการประชุมของเฮดรุ่นเมื่อครั้งท่ีผ่านมา 

ลงตรงหน้ายัยหมวย "หวัข้อคอืพ่ีโฮกควรถืออะไรในงานกีฬา" พ่ีโฮกทีผ่มพูดถึงคอื

มาสคอตเสือประจ�ามหาวิทยาลัยสิงห์สุธาของเราซึ่งมักออกงานบ่อยๆ  

โดยเฉพาะเวลามีงานกีฬาประจ�าปีของมหาวิทยาลัย "เราคิดกันว ่า 

มันควรต้องเป็นของที่ฟังดูฮอตฮิตติดเทรนด์ในปีนั้น ฉันเลยเสนอชาบูไป  

แต่มติดันไม่ผ่านซะงั้น แถมฐานเสียงคนที่พึมพ�าเห็นด้วยยังน้อยกว่า 

ไอ้ข้อเสนอชานมไข่มุกอีก" 

"ปัญญาอ่อนท้ังสองอย่างน่ันแหละ -_-"

"ฮิตต่างหาก!" ผมท�าหน้าเกร้ียวกราดใส่ยัยหมวย 

"ให้โหวตว่าพ่ีโฮกควรถืออะไรในงานกีฬาดีเน่ียนะ" 

"อาฮะ"

"แล้วท�าไมไม่ให้ถือป้ายมหา'ลัย หรอืคบเพลงิ หรอือะไรง่ายๆ ไปแทนล่ะ"

"เหมือนเดิมทุกปี เธอไม่รู้สึกว่ามันจ�าเจบ้างรึไง"

"ก็น่าจะดกีว่าไอ้หม้อชาบ ูชานมไข่มกุ ดัมเบลล์ หรอืชสีทาร์ตมัย้ล่ะ =_="

"น่าเบือ่โคตร เธอพูดเหมอืนพวกอาจารย์เด๊ะๆ ไม่มคีวามคดิสร้างสรรค์ 

กันเล้ยยย" 

"แล้วได้ข้อสรุปรึยังว่าพ่ีโฮกได้ถืออะไร"

"ก็เหมือนเดิมไง ธงมหา'ลัย หูยยย จ�าเจเว่อร์ หม้อชาบูของฉัน 

ยังเข้าท่ากว่าอีก -O-!"

"ปัญญาอ่อนกว่าน่ะสิ" 

" น่ี เ ธอกล ้ าว ่ าฉันป ัญญาอ ่อน เรอะ!  คนป ัญญาอ ่อน ท่ี ไหน 

หน้าตาโดดเด่นเจดิจ้าขนาดฉนักันหา น่ีบอกเลยว่าปีก่อนตอนประกวดเดอืนคณะ 

ถ้าฉันไม่ดันเป็นไข้หวัดใหญ่จนต้องแอดมิตโรง'บาลล่ะก็ ไอ้เดือนคณะน่ัน 

ไม่มีทางได้ต�าแหน่งร้อกกก"

"อมื นายพูดแบบน้ีมาตัง้แต่ตอนอยู่ปีหนึง่ละ" ยัยหมวยท�าหน้าระอาสดุๆ  

"นีถ้่าลองยกน้ิวข้ึนมานับ คงไม่ใช่นับเพ่ิมเฉพาะน้ิวเท้านะ อาจต้องยืมนิว้นาย 

มานับด้วยเลยมั้ง =_="

"ก็มนัจรงิน่ีนา! เฮอะ แต่จรงิๆ ต�าแหน่งเดอืนคณะมนัก็ไม่ได้เหมาะกับฉนั
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นักหรอก เพราะฉันมันควรต้องเป็นระดับ 'พระอาทิตย์คณะ' อะไรเทือกนั้น

มากกว่า ท้ังหล่อ ท้ังดูดีจนใครๆ ก็ต้องหยีตามองเพราะสู้ความเจิดจ้าไม่ไหว

ขนาดนี้ อ้าว แล้วนั่นจะไปไหนน่ะ" ผมหลับตาบรรยายด้วยความอิน แต ่

พอลืมตากลับพบว่ายัยหมวยท่ีเคยน่ังอยู่ข้างๆ ดันแอบเก็บข้าวของเดินหนีไป

เกือบถึงประตูห้อง เดือดร้อนให้รีบคว้ากระเป๋าว่ิงตามลงไปเกือบไม่ทัน  

"โวะ จะรีบไปไหนของเธอเน่ีย แล้วท�าไมไม่เรียก หา"

"ก็เห็นเพ้อเจ้ออยู่ ฉันเลยไม่อยากกวน" 

"แล้วเย็นน้ีไปไหน" ผมแกล้งท�าเป็นเมินใส่ค�าด่าน่ันไปซะ ผู้หญิงด่า 

แปลว่าผู้หญิงชื่นชมหน้าตาเรา ผมถือแบบนั้นมาตลอด -_-

"ท�าไม"

"จะชวนไปกินชาบูไง" ผมถามหลังเราก้าวเข้ามาในลิฟต์ 

เพราะคราวก่อนอาจารย์ไม่สบายมาสอนไม่ได้ วันน้ีเลยมาขออดัคลาสเพ่ิม 

จากท่ีจะได้เลิกเรียนตั้งแต่บ่าย เลยกลายเป็นล่อเข้าไปซะเกือบสี่โมงเย็น  

อา การเรียนเยอะๆ ในวันเดียวมันท�าให้หมดเรี่ยวหมดแรง สมองอ่อนเปลี้ย 

ไปหมด นี่ถ้าไม่เติมสารอาหารอะไรเข้าไป มันต้องยิ่งฝ่อไปมากกว่าที่เป็นแน่

"ไม่อ ่ะ" เอ้า แต่ยัยหมวยดันปฏิเสธซะงั้น "นายไปกะพวกโต้งดิ  

วันน้ีไม่ว่างอ่ะ"

"ไอ้โต้งก็ไม่ว่างอ่ะดิ บอกจะไปไหนไม่รู้มัน เอาน่า ไปด้วยกันหน่อย  

วันน้ีเรียนเยอะเกินไป สมองฉันก�าลังจะขาดสารอาหารแล้วเนี่ย -*-"

"งั้นก็ไปกินคนเดียวไป =_="

"โด่ ไรฟะ มีธุระอะไรรึไง ป่ะ ไปกินชาบูกันก่อน แล้วค่อยกลับหอ 

ไปท�างานต่อก็ได้"

ผมยังพยายามตือ๊ต่อ แม้ยัยหมวยจะออกจากลฟิต์เดนิสบัขาฉบัๆ ไปแล้ว

"วันน้ีไม่ได้นอนหอ ก�าลังจะกลับบ้านเนี่ย"

"อ้าว ท�าไมไม่..." ผมก�าลงัจะถามต่อ แต่สายตาเหลอืบไปเหน็ 'ค�าตอบ' 

ท่ียังไม่ทนัได้ถามเข้าซะก่อน "อ๊ะ สวสัดคีรบั O_O"

ผมยกมือไหว้ผู้ใหญ่สองคนที่ถือได้ว่ารู ้จักกันมาพอควร คนหนึ่งคือ 

แม่ของยัยหมวย ส่วนอีกคนคืออาม่า อันที่จริงผมเคยพูดไม่รู ้ก่ีรอบละว่า 
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บ้านน้ีถอดแบบกันมาทั้งบ้านจริงๆ ผมสามารถเดาได้เลยว่ายัยหมวย 

ต้องหน้าตาแบบไหนในแต่ละช่วงอายุน่ะ -O-

"สวัสดีลูก" แม่ยัยหมวยยิ้มรับ "ได้ยินแว่วๆ ว่าจะชวนเต้ยไปหาอะไรกิน

เหรอ"

"อ๋อ ครับ ก�าลังจะชวนหมวย เอ๊ย เต้ยไปกินชาบูร้านที่เพ่ิงเปิดใหม่ 

ใกล้มหา'ลัยน่ะครับ คุณแม่กับอาม่าอยากจะ..." ผมเบนสายตามองตาม 

คนที่พูดถึง ก่อนหยุดกึก "เอ่อ แต่เอาจริงๆ ชาบูก็ไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่  

ถ้าคุณแม่กับอาม่าอยากจะทานอย่างอื่น..."

"แม่ไม่ได้จะไปกินด้วยหรอก" แม่ยัยหมวยหัวเราะเบาๆ อย่างใจดี  

"พอดีอาม่าแกคิดถึงเต้ยน่ะ ก็เลยให้แม่พามารับไปกินข้าวที่บ้าน โทษทีนะลูก 

เอาไว้ค่อยชวนยัยเต้ยไปกินวันอื่นแล้วกันนะลูกนะ"

"อ ้อออ งั้นเหรอครับ" ผมรีบท�าตาโตพยักหน้ารับอย่างว ่าง ่าย  

"ไม่เป็นไรครับ ตามสบายเลยครบั ร้านชาบไูม่ได้หายไปไหน ค่อยไปกินวันอืน่

ก็ได้ครับ O_O;"

"งั้นวันน้ีแม่ขอตัวเต้ยไปก่อนนะ ^^"

"ครับ สวัสดีครับ"

ผมยกมือไหว้ลาแม่กับอาม่า พร้อมโบกมือหย็อยๆ ลายัยหมวย 

แล้วมองตามท้ังสามคนท่ีพากันเดินออกจากคณะไปไกล ก ่อนเผลอ 

ผ่อนลมหายใจโล่งอกยาวเหยียด 

ฮู้ววว

ให้ตายส ิ ถึงจะเคยเจอคนในครอบครัวยัยหมวยมาหลายหน แต่ผมก็ยัง

อดเกร็งเบาๆ เวลาเจออาม่าของยัยหมวยไม่ได้สักที เจอกันทีไรต้องรู้สึกถึง 

สายตาทีด่ไูม่ค่อยเป็นมติรเท่าไหร่ของอาม่าท่ีพุ่งตรงมาหาทู้กที บางทีผมก็คดินะว่า

อาม่าแกมีอะไรในใจกับผมรึเปล่า แต่ใครจะกล้าถามฟะ -O-;

อืมมม ไม่หรอกมั้งงง บางทีผมอาจจะคิดมากไปเอง 

อาม่าของยัยหมวยน่ะนะ ท่านจะมาเกลียดผมท�าไม

มั้ง...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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