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บทน�ำ

รำยงำนกำรประชุม งำนกีฬำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยสิงห์สุธำ

ครั้งที่ 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  จะเรียกมาทะเลาะกันรอบท่ี 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) 

ถือชานมไข่มุกเพ่ือความผ่อนคลายและสดชื่น

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

Page PUMA �������������������������.indd   10 27/2/2562 BE   14:45



PUMA แอบเป็นแฟนเธออยู่นะรู ้ยัง

11

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

ระเบยีบวำระท่ี 4 ประธานการประชมุออกโรงยุตคิวามขดัแย้งในการประชมุ 

4.1 ให้มาสคอตเสือพ่ีโฮกกลับไปถือธงมหาวิทยาลัยตามเดิม 

มติท่ีประชุม (กัดฟัน) รับทราบ 

ควำมเห็นผู้จดรำยงำนกำรประชุม ถามพวกมันท�าไม ถามคนถือสิวะ! 

ระเบียบวำระท่ี 5 แจ้งบทลงโทษหัวหน้านักศึกษาช้ันปีที่ 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 หอพักเทียมฟ้า 

มหาวทิยาลยัสงิห์สธุา จนกว่าจะกลบัมาสามคัคกัีน

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.

    นายสมิง อยู่พงไพร

    เลขาธิการสโมสรนักศึกษา

    ผู้จดรายงานการประชุม 

    นางสาวสกุณา ปักษีสกุล

    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงห์สุธา

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

1 
Puma's Story

3rd Year

รุ่นพี่บอกมาว่าพอขึ้นปี 3 ชีวิตจะยากมาก

ถามว่าผมกังวลอะไรมั้ย ก็ไม่นะ ตอนอยู ่อนุบาลคุณครูบอกว่า 

พวกพ่ีประถมน่ะเรียนยาก พอขึ้นประถม ใครๆ ก็บอกว่ามัธยมย่ิงยาก  

พออยู่มัธยมก็เอาอีกละ มหาวิทยาลัยยากกว่า ก็คงเหมือนด่านในเกมล่ะมั้ง  

ยิ่งเล่นไปไกลๆ ปีศาจก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้น มันคงเป็นเรื่องธรรมดาของการเติบโต

แต่มาตอนน้ี แค่เดือนแรกของการอยู่ปี 3 อืม...ยอมรับเลยครับ  
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ว่าชีวิตผมเปลี่ยนไป กลายเป็นชีวิตใครก็ไม่รู้แล้วเนี่ย

'1 ก.ย.

Room 666 ถ�้ำเสือ 666

ค�ำขวัญประจ�ำวัน

'สำมัคคีคือพลัง (ถ้ำตีกัน อย่ำบอกอธิกำร!)'

ป.ล. อยำกได้ Wi-Fi ส่วนตัว มำหำรกันมั้ย'

รู้ตัวอีกทีผมก็มาเดินอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแปลกตา เพ่ือใช้ชีวิตร่วมกับ 

ใครไม่รู้อีกสามคน อันท่ีจริงจะพูดว่าใครไม่รู้ก็ไม่ถูกเท่าไหร่ เพราะทุกคนคือ

หัวหน้านักศึกษาของแต่ละชั้นปี หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าเฮดรุ่น ซึ่งผมเคยเจอ

ทุกคนมาก่อน แล้วก็ได้ท�าความรู้จักกันมาอย่างดี (ดี?) ผ่านการประชุมที ่

เต็มไปด้วยการเสนอไอเดีย การโต้เถียงที่น่าร�าคาญ แล้วก็น่ันล่ะครับ ตีกัน 

จนโดนอธิการบดีสั่งลงโทษ

ห้อง 666 (ที่ตอนนี้ก�าลังจะกลายเป็นถ�้าเสือ 666) เลยประกอบไปด้วย

เสือสี่ตัวดังนี้

เฮดปี 1 ทิกเกอร์ เจ้าน่ีเป็นเด็กร่าเริง มนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักเข้าหารุ่นพ่ี 

แถมยังย้ิมหวาน เอาตวัรอดเก่ง ของแถมจากการอยู่กับทกิเกอร์คอืเสยีงดดีกีตาร์ 

ร้องเพลง ผ่อนคลายบ้าง ฝันร้ายบ้าง แล้วแต่ช่วงเวลาและสถานการณ์

เฮดปี 2 เลโอ เกิดมาผมเพ่ิงเคยเจอคนที่มั่นใจในความหล่อของตัวเอง

ขนาดนี้ เจ้านี่หน้าตาดีมากก็จริง แต่นิสัยน่ีเรียกได้ว่าเกินจนล้น ผมไม่ได ้

อยากเม้าท์นะ แต่ว่าเลโอน่ะเคยไปยืนส่องกระจกตรงห้องน่ังเล่นแล้วบอก 

ตวัเองว่า 'หล่อจนเบือ่ตวัเองแล้วนะเนีย่' ได้ข่าวว่ากระจกในห้องนอนเพิง่แตกไป  

สงสัยจะเพราะแบบนี้แหละครับ

เฮดปี 3 พูม่า หรือผมเอง! เอาจริงๆ มั้ย ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมา 

เป็นเฮดอะไรนี่เลย เพียงแต่คณะผมคนน้อย ผู้ชายนี่ย่ิงน้อย ซึ่งไอ้โอห์มกับ 
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ไอ้อาร์มฝาแฝดสุดป็อปของรุ่นอาสาเป็นเฮดกันไปแล้วคนละปีก่อนหน้า  

ปีน้ีพวกมนัเลยพร้อมใจกันชีน้ิว้มาทางผม โดยท้ังคูยื่นยันเป็นมัน่เป็นเหมาะว่า 

ไม่ต้องท�าอะไรมากหรอก ชิลๆ

ตรงไหน...?

มันก็คงชิลแหละถ้า 'มิ้งค์' เพ่ือนสนิทในกลุ่มไม่นึกสนุกเอาชื่อผมไป 

เสนอในลิสต์โหวตหัวหน้านักศึกษาชั้นปีท่ี 3 แล้วเขียนค�าโปรยว่าผมเป็น 

Boyfriend Material อะไรสักอย่าง เพราะผมชอบอ่านหนังสือ (ผมเรียน

วรรณกรรมเด็ก อาจารย์แข่งกันแปะลิสต์หนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทย 

ควรอ่านมาให้เป็นร้อยเรื่อง) ชอบถ่ายรูป (หาไอเดียท�าโปรเจ็กต์) รักเด็ก  

(หลานผม) รักสัตว์ (รักแต่โปโล หมาที่บ้าน) เลี้ยงแคกตัส (ซื้อมาต้นละ 

ย่ีสิบบาท และดูท่าแล้วไม่น่ารอด) รู ้ตัวอีกทีก็มาเฉยเลยครับ แฮชแท็ก  

#พูม่าควรเป็นแฟนเรา #พูม่าที่แปลว่าแฟน แล้วผมก็ได้รับการโหวตให้เป็น 

เฮดปี 3 ท้ังๆ ที่การอ่านเจ้าชายน้อย ถ่ายรูปท้องฟ้า รักเด็ก เลี้ยงหมา มัน 

ไม่น่าจะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นได้เลยสักนิด

แต่เหตุผลที่ทุกคนโหวตให้ผมน่ะเหรอครับ

'พูม่าท�าให้มหา'ลัยน่าอยู่ขึ้น :)'

...ให้ผมท�าหน้ายังไงดี

ส่วนคนสุดท้าย เฮดปี 4 พ่ีจากัวร์ เป็นคนที่บุคลิกดูน่ากลัวๆ หน่อย  

ตอนแรกท่ีรู้ว่าโดนจับให้มาอยู่กับคนคนนี้ผมนี่โคตรหนักใจ เพราะดูเป็นคน 

เข้าถึงยาก จรงิจงั ทุกอย่างรอบตวัต้องเพอร์เฟ็กต์ไปหมดน่ะครบั แต่ก็นัน่แหละ 

เท่าทีอ่ยู่ด้วยกันมาสกัพักก็โอเคด ีคงเพราะว่ามทีกิเกอร์กับเลโอทีย่ั่วโมโหพ่ีเขา

เก่งกว่าผม ผมก็เลยกลายเป็นคนดีไปเลย

'15 ก.ย.

ถ�้ำเสือ 666 ดงพญำเสือไฟ 666

ค�ำขวัญประจ�ำวัน
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'ก.ย. 15 ยุงไม่กัด

ทิกเกอร์เอำไปผัดกินหมดแล้ว'

Wi-Fi

User: wifi666

Password: 1234'

ผมไม่เคยอยู่หอพักนกัศกึษามาก่อน เพราะบ้านก็ไม่ได้ไกล และในฐานะ

ลูกคนเล็ก คุณแม่นี่ติดผมมากกก แต่ด้วยความท่ีมันเป็นค�าสั่งลงโทษจาก

อธิการบดีก็เลยไม่มีทางเลือกอื่น ยังดีที่ห้อง 666 ท่ีเราโดนจับมาอยู่รวมกัน 

เป็นห้องขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเคยถูกเตรียมไว้ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน เลยมี 

ห้องนอนแยกพร้อมห้องน�า้ในตวั มมีมุครวัให้ท�าอาหารกับมมุดทูวีีตรงห้องน่ังเล่น  

พร้อมด้วยไมโครเวฟ ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า และเครื่องใช้อื่นๆ ครบเซ็ต ชีวิตก็ 

สบายดีครับ ถ้าไม่นับเรื่องที่ซื้อของกินมาแช่ตู ้เย็นไว้แล้วมันหาย (เรา 

ลงความเห็นกันว่าเป็นฝีมอืทกิเกอร์) หรอื Wi-Fi ท่ีมกัจะเข้าไม่ได้เพราะยูสเซอร์เนม 

กับพาสเวิร์ดถูกเลโอเปลี่ยนทุกสองวัน (แถมแต่ละชื่อยากๆ ยาวๆ ท้ังน้ัน ผม

เลยแอบเปลี่ยนให้มันกลับมาเป็นรหัสง่ายๆ อย่าง 1234 เรียบร้อย) อาจจะเจอ

ความระเบียบจัดที่ท�าให้ผมรู้สึกอึดอัดบ้างในบางที (ผมว่าผมก็มีระเบียบ

ประมาณหนึ่งแล้วนะ แต่เจอพ่ีจากัวร์เข้าไปคือต้องยอมชิดซ้ายอ่ะ) แต่ชีวิต 

ที่ต้องมาอยู่หอก็ไม่ได้แย่อะไรมาก

นอกจาก...

"คุณแม่ว่าไงครับ"

[เสาร์นี้กลับบ้านมั้ยลูก]

"ว่าจะกลับครับ"

[ซื้อสมุดระบายสีกับดินสอสีมาฝากยัยบาร์บี้ด้วย วันๆ ร้องจะเล่นแต่ 

ไอแพด พอไม่ให้เล่นก็งอแงใหญ่]

"ไนกี้เอาให้เล่นจนติดไปแล้วแหง"

[เลีย้งเดก็น่ียากจริงๆ เลย ตอนน้ันแม่เลีย้งเราสองคนมาได้ยังไงเน่ีย]
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"เพราะพูมน่ารักไง"

[จ้ะ ก็น่ารักเหมือนแม่]

"หือ?"

ผมแกล้งท�าเสียงเหมือนย้อนถามข�าๆ

"แล้วนี่บาร์บี้ดื้อมากเลยเหรอครับ"

[ช่วงนีน้ะพูดมากกก พูดทัง้วัน แล้วก็น่ันแหละ อย่าให้ได้จบัไอแพดเชยีว 

เล่นเป็นชั่วโมงไม่ยอมเลิก]

[ย่าๆ ขา~]

[นั่นไง ได้ยินว่ามีคนพูดถึงก็มาเลยยัยตัวยุ่ง]

[ตัวไม่ยุ่ง~!!]

[ย่าคุยกับอาพูมอยู่]

[อาพูมมม...อาพูมขา บาร์บี้คิดถึง]

เสียงใสแจ๋วมาเลย นี่สินะพลังการอ้อนของเด็กผู้หญิง

[คิดถึงเพราะอะไร บอกอาพูมไปสิ]

[งื้อออ บาร์บี้อยากได้ตุ๊กตา~~]

"เดี๋ยวอาพูมซื้อให้ยี่สิบตัวเลย!"

ผมตกเป็นทาสบาร์บี้แล้ว ช่วยด้วย >.<

[พูม จะมอีะไรกับใครต้องป้องกันนะลกู ยังไม่ต้องมเีพ่ือนเล่นให้บาร์บีน้ะ]

"โธ่ คุณแม่ เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะมีกันง่ายๆ..."

[นี่ อย่าท�าเป็นเล่นไป แม่จริงจังนะ -*-]

พอพูดแบบน้ีทีไร คณุแม่จะสวมวญิญาณอาจารย์แม่สดุโหดใส่ผมทุกครัง้  

ทั้งๆ ที่ในความหมายของผมน่ะ โธ่ เรียนก็หนัก งานก็เยอะขนาดนี้ แถมในห้อง

ก็มีแต่รูมเมตแปลกๆ สามคน ผู้ชายล้วนอีกต่างหาก

...ใช่ว่าจะมีอะไรกับใครได้ง่ายๆ (!?)

[ไนกี้ก็แบบนี้แหละ บอกว่าแค่ลองเล่นๆ ครั้งเดียว]

"..."

[ลูกอาจจะทีเดียวติดเหมือนพี่เค้าก็ได้]

เริ่มจริงจังขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วแฮะคุณแม่

Page PUMA �������������������������.indd   17 27/2/2562 BE   14:45



มิลค์พลัส

18

[ไม่รู้ล่ะ ต้องป้องกัน พกถุงยางไว้เลยนะ]

ผมแอบข�าพลางเหลือบตามองไปยังกล่องถุงยางอนามัยที่วางซ้อนกัน

อยู่ที่มุมหน่ึงของโต๊ะ ฟังดูประหลาดแต่ผมท�ามันจริงๆ ครับ ทุกครั้งท่ีคุณแม ่

พูดเรือ่งน้ีขึน้มา ผมจะแวะซือ้ถุงยางอนามยัมาตัง้ไว้หนึง่กล่อง อยากรูเ้หมอืนกัน 

ว่าครบปีมันจะสูงไปถึงเพดานเลยมั้ย ซึ่งก็ไม่แน่ ถ้าคุณแม่จะท้ังหวงท้ังห่วง 

จนโทรหาผมวันเว้นวันขนาดนี้

ป.ล. ไอ้โจ๊ก เพ่ือนสนิทผมสมัยมัธยมก็เรียนอยู่ท่ีน่ีเหมือนกัน คณะ

สังคมสงเคราะห์ของมันมีโปรเจ็กต์ท�าค่ายอาสาพัฒนาชุมชนปีละหลายแห่ง 

ผมบอกมนัไว้แล้วว่าถ้าจะไปออกค่ายและอยากได้ถุงยางไปแจกชาวบ้านท่ีไหน

ก็มาเอาไปได้ ไม่ได้ซื้อมาทิ้งเล่นๆ นะครับ

[เพล้ง!]

[ตายแล้ว บาร์บี้!]

[อุแงงง ย่าๆ ขา...คุณปลาๆ กระโดดใหญ่เลย]

หืม? ดเูหมอืนว่ายัยหลานสาววัยสามขวบของผมจะก่อความวุ่นวายอะไร 

ในบ้านอีกแล้ว เห็นตัวจิ๋วๆ แค่นี้ แต่ป่วนเก่งเหลือเกิน

[เฮ้อ แค่นี้ก่อนนะลูก ยัยบาร์บี้ท�าโหลปลาตกแตก]

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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