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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

INTRO

'เสอืสองตวัอยู่ถ�า้เดยีวกันไม่ได้ฉันใด การอยู่ร่วมกันอย่างสนัตแิละสงบสขุ 

ก็ไม่ใช่เรือ่งง่ายฉนัน้ัน'

ผมรู้สึกเฉยๆ กับประโยคน้ีมาตลอด แต่ว่าตอนน้ีผมเริ่มจะเช่ือมันแล้ว

ล่ะครับ

ผมย้ิมอย ่างผู ้ชนะ ขณะท่ียืนอยู ่หน ้าตู ้ เ ย็นและก�าลังจ ้องมอง 

หน้าจอโทรศัพท์มอืถือด้วยความภาคภูมใิจกับยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด Wi-Fi 

ในห้องพักของตัวเองท่ีหมายมั่นต้ังใจว่าจะเปลี่ยนมัน
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'USER : HandsomeAllarea

PASSWORD : cantconnectwifi'

วะฮะฮ่า!

น่ีคือชื่อท่ีผมคิดเองท้ังหมดเลยครับ

ชื่อยูสเซอร์น่ะตั้งจากความเป็นจริงของผมและรูมเมตอีกสามคน 

ท่ีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหน้าตาของพวกเรามันช่างพรีเมี่ยมขนาดไหน แต ่

ในส่วนของพาสเวิร์ดนี่ผมแค่อยากจะป่าวประกาศและกู่ร้องให้คนในห้อง 

อีกสามชีวิตได้รู้ว่า...

กว่าจะต่อ Wi-Fi ในห้องได้สกัทีมนัล�าบากยากเย็นซะเหลอืเกินโว้ยยย!

ชิท!

มาน่ีครับทุกคน เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟัง 

เผื่อว่าจะยังมีคนไม่รู้ว่าผมกลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่น่าสงสารที่ต้อง 

มาใช้ชวิีตอยู่ในหอพักนักศกึษาของมหาวิทยาลยัร่วมกับรุน่พ่ีอกีสามคนได้ยังไง

ผมชื่อทิกเกอร์ อายุ 19 ปี ตอนน้ีเรียนอยู่ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสิงห์สุธา และผมก็เป็นเฮดรุ่นของชั้นปี 1 ไม่ต้องสงสัยหรือ 

ถามหาท่ีมาท่ีไปว่าผมมาท�าหน้าท่ีน้ีได้ยังไงนะครับ เอาเป็นว่าผมเป็น 

เด็กกิจกรรมมาต้ังแต่ไหนแต่ไร สมัยมัธยมท�ามาหมดทุกอย่างแล้วท่ีไม่ใช ่

เรื่องเก่ียวกับวิชาการ และกล้าพูดว่าทุกกิจกรรมในโรงเรียนทุกคนต้องได้เห็น 

หน้าผม ตัง้วงดนตรีกับเพ่ือนก็เคยท�ามาแล้ว รูส้กึเหมอืนตวัเองเกิดมาเพ่ือด้านน้ี

ยังไงก็ไม่รู้น่ันแหละครับ

บอร์นทูบีจริงๆ คนอะไร

จะว่าโม้ก็ได้นะ แต่มันก็เร่ืองจริงทั้งน้ัน ขนาดตอนเข้ามาเรียน 

มหาวิทยาลัยใหม่ๆ ก็ยังโดนส่งไปประกวดเดือนคณะ ถึงผมจะชวด 

ต�าแหน่งเดอืนไป แต่ก็ชนะคะแนนป็อปปลู่าร์โหวตแบบขาดลอยเลยนะครบั 

อย่างว่า...สูง ขาว ตี๋ เล่นกีตาร์ได้แบบผม มันก็คงเป็นไทป์ท่ีสาวไทย 

ยังนิยมอยู่น่ะนะ

เฮ้อ~ ช่วยไม่ได้จริงๆ เร่ืองน้ี
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เอ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะครับ ตอนนี้เร่ืองน้ีมันไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ ประเด็น 

ที่ผมจะเล่ามันอยู่ท่ีเด็กปี 1 แบบผมก�าลังโดนรังแกต่างหาก!

ก่อนหน้านี้เฮดรุ่นแต่ละชั้นปีถูกเรียกไปประชุมเรื่องกีฬามหาวิทยาลัย 

เรื่องที่คุยจริงๆ มันก็ออกจะค่อนข้างไร้สาระอยู่นะครับผมว่า มันก็แค่ทุกปี 

จะมมีาสคอตประจ�ามหาวิทยาลยัซึง่เป็นมาสคอตเสอื (มชีือ่ด้วยนะ ชือ่ว่าพ่ีโฮก 

น่ารักมั้ยล่ะครับ) ถือธงในงานกีฬามหาวิทยาลัย แล้วพวกผมก็อยากจะ 

สร้างความแปลกใหม่ให้กับงานกีฬาคร้ังน้ีบ้าง โดยการให้พ่ีโฮกถืออย่างอื่น 

ที่ไม่ใช่ธงแทน

เร่ืองมนัก็มอียู่แค่นี ้แต่กลายเป็นเถียงเรือ่งของทีจ่ะใช้ถือกันใหญ่โตมโหฬาร

ราวกับเป็นปัญหาระดบัชาต ิจนสดุท้ายก็โดนค�าสัง่จากเหล่าอาจารย์และคณบด ี

ให้พวกผมท้ังหมดย้ายมาอยู่ด้วยกันท่ีหอของมหาวทิยาลยัแทน! 

งงนิดหน่อย แต่ไม่เข้าใจมากๆ ครับ

เหตผุลทีเ่บือ้งบนบอกมาเป็นเพราะอยากให้พวกผมสมานฉนัท์กันเข้าไว้ 

และถ้าหากมีอะไรจะได้คุยกันสะดวกหรือปรึกษากันได้เลย พวกผมท้ังสี่คน 

ถูกจับยัดให้มาอยู่ด้วยกันท่ีหอพักเทียมฟ้า ซ่ึงเป็นตึกเก่าท่ีทางมหาวิทยาลัย 

รโีนเวตใหม่

แต่จริงๆ มองภาพรวมก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ แล้วก็มีนักศึกษา 

อยู่เยอะมากด้วย

หอท่ีนี่มีท้ังหมด 12 ชั้น ชั้น 1-6 ส�าหรับนักศึกษาชาย ชั้น 7-12  

ส�าหรบันกัศกึษาหญิง และห้องทีผ่มได้ก็อยู่บนชัน้ 6 ซึง่มนัเคยเป็นห้องส�าหรบั

นักเรียนแลกเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ ความพิเศษของมันที่ไม่เหมือนห้องอื่นคือ

การที่มันเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีห้องน่ังเล่นไว้ใช้ร่วมกัน และมีห้องนอน 

และห้องน�้าที่แยกส่วนตัวส�าหรับคนสี่คนครับ นอกจากนี้พวกผมยังมี Wi-Fi  

ที่รวมเงินกันซื้อมาไว้ใช้ส่วนตัวในห้องโดยไม่ต้องพ่ึงของหอด้วย

ฟังดเูหมอืนสะดวกสบายไม่มปัีญหาอะไรใช่มัย้ แต่เชือ่มัย้ว่าปัญหาทีม่นั

ท�าให้ผมหงดุหงดิอยู่ทุกว่ีวนัก็เกิดจากไอ้ Wi-Fi เน่ียแหละครบั!

ส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นพิเศษนะ ผมน่ะไหลเก่งจะตายไป 

แต่ไม่รู้บางคนไปแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหน ถึงได้ชอบเปลี่ยนยูสเซอร์กับ 
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รหัส Wi-Fi กันอยู่น่ัน

แล้วไอ้ผมน่ีกลับมาห้องทีไรก็เข้ารหัสไม่ได้ทุกที -_-

แอ๊ด~

ไม่ทันขาดค�าหนึง่ในรุน่พ่ีผูเ้ป็นเพ่ือนร่วมห้องของผมก็เปิดประตอูอกมา

จากห้อง ผมหันไปมองคนที่เดินท�าหน้าอึนออกมาจากห้องนอนตัวเอง  

เขาสวมเสือ้กับกางเกงวอร์มตวัคุน้ตาพร้อมกับถือถ้วยมาม่าคพัท่ีเปิดกินไปแล้ว

ไว้ในมือ

"ไง เพ่ิงกลับมาเหรอ" 

คนน้ีชื่อพ่ีพูม่า เป็นเฮดของชั้นปี 3 ผมเห็นผู้หญิงในคณะผมกรี๊ดพ่ีเขา

พอประมาณ เหมอืนใครๆ จะเข้าใจว่าพีพ่มูา่เป็นพวกหล่อเพอร์เฟ็กต์ อาจจะ

เพราะเรยีนอยู่ภาคอนิเตอร์ด้วยมัง้ ภาพลกัษณ์ถึงได้ดสูงูส่งปานน้ัน ท้ังท่ีจริงๆ 

สภาพเวลาอยู่ห้องน่ีไม่ได้ใกล้เคียงกับค�าน้ันเลยครับ -_-

"ผมเพ่ิงกลับมาครับพ่ี"

"กลับดึกเหมือนกันนะ" พ่ีพูม่าเดินไปยังซิงก์ล้างจาน แยกเส้นบะหม่ี 

ที่เหลืออยู่ออกใส่ถุงขยะ แล้วเทน�้าท่ีเหลือในถ้วยมาม่าคัพท้ิง

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยดเีหลอืเกิน ถ้าเป็นผมคงวางถ้วยมาม่าคพัไว้เฉยๆ 

แบบนั้นน่ันล่ะ

แล้วเชื่อมั้ย ถ้าผมท�าแบบนั้น ไอ้พ่ีจากัวร์กลับมาเห็นจะต้องสาปแช่ง

ถ้วยมาม่าคัพนี้แน่ๆ ^_^

พ่ีจากัวร์ท่ีผมพูดถึงคือเฮดของชั้นปี 4 รายนั้นน่ะขั้นกว่าของค�าว่า 

เนี้ยบของเนี้ยบอีก เจ้าระเบียบ รักสะอาดจนผมอยากกราบกรานแทบเท้า  

ชอบอยู ่คนเดียว ไม่ค ่อยสุงสิงกับใครจนเหมือนมีรังสีอะไรบางอย่าง 

แผ่ออกมารอบตัวท�าให้คนไม่กล้าเข้าใกล้ ก็คิดเอาแล้วกันครับ ท้ังๆ ท่ีพ่ีเขา

ออกจะหน้าตาหล่อเหลาขนาดน้ัน แต่กลับไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าเข้าหาเลย 

จรงิๆ อย่าว่าแต่ผูห้ญงิเลย ขนาดผมอยู่ห้องเดยีวกันแท้ๆ ยังคยุกันแทบนับค�าได้ 

โธ่

"ผมไปหาเพ่ือนมาครับพ่ี" ผมพูดพลางเปิดตู้เย็นหาอะไรกินยามดึก

จริงๆ ก็กินข้าวมาแล้วจากข้างนอก แต่กลับมาห้องทีไรท�าไมหิวทุกท ี
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ก็ไม่รู้

โอ๊ะโอ...ใครซื้อโยเกิร์ตมาครับ 

ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมขอยืมกินก่อนแล้วกันนะ (' ')

"ต่อ Wi-Fi ได้ใช่มัย้ อนัล่าสดุอยู่บนกระดานไวท์บอร์ด" ผมหยิบโยเกิร์ต 

ออกมาจากตู้แล้วซ่อนไว้ด้านหลัง ดีที่พ่ีพูม่าไม่ได้สงสัยอะไรผมเพราะก�าลัง

กระดกขวดน�้าเปล่าดื่มอยู่

"ได้แล้วครับพ่ี เปลี่ยนบ่อยจนผมงงแล้วเนี่ย"

"เลโอน่ันแหละเปลี่ยนบ่อย"

คนท่ีพ่ีพูม่าก�าลังกล่าวถึงคือพ่ีเลโอ เฮดชั้นปี 2 

และใช่ครบั...น่ีก็หน่ึงในเพ่ือนร่วมห้องของผม ถ้าถามว่าผมดเูข้ากับใคร 

ได้มากท่ีสุดก็คงจะเป็นพ่ีเลโอนี่แหละครับ ผมรู้สึกว่าเรามันคนไทป์เดียวกัน 

หน้าตาก็หล่อสาวหลงเหมอืนกัน อารมณ์ขันพอประมาณ แม้ว่าผมจะเออืมระอา

กับความตลกหน้าตายของพ่ีเขาอยู่หลายคร้ังก็ตาม

ปกติกลับมาห้องทีไรต้องเจอนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่น แต่วันนี้ไปไหน 

ก็ไม่รู้

"เข้าได้แล้วครับ เชื่อมั้ยว่าผมเข้าไม่ได้มาสองวันแล้ว"

"นายต้องคอยเช็กบนไวท์บอร์ด"

"-_-" พ่ีพูม่าพูดกับผมแค่น้ันแล้วก็เดินกลับเข้าห้องตัวเองไป

ถามจริงๆ เถอะ...

ท�าไมผมต้องมาเป็นคนรับกรรมเรื่อง Wi-Fi เพราะพวกพ่ีๆ เขา 

เล่นสงครามประสาทกันด้วยวะ รู้มั้ยว่าการไม่มี Wi-Fi ในยุคนี้มันใช้ชีวิต 

ยากล�าบากขนาดไหน

ผมเดินถือโยเกิร์ตกลับเข้ามาในห้องตัวเองพลางเอาโทรศัพท์มือถือ 

ขึ้นมาดูอีกครั้ง หน้าจอยังคงค้างอยู ่หน้ายูสเซอร์เนมและรหัส Wi-Fi  

ที่อยากจะเปลี่ยน

ตอนน้ีอ�านาจในการเปลี่ยนอยู่แค่ปลายน้ิวผมเท่าน้ัน...

เอาล่ะ...
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'USER : HandsomeAllarea

PASSWORD : cantconnectwifi'

รอบน้ีถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับพวกพ่ีๆ ขอเปลี่ยนบ้างแล้วกันครับ

อยู่กันดีๆ ไม่เป็นใช่มั้ย ถึงเปลี่ยนกันอยู่ได้!

แล้วคนระดับผมน่ะ...ไม่มีทางเปลี่ยนแบบธรรมดาเฉยๆ แน่นอน

หึๆ อยากจะป้องปากหัวเราะดังๆ ยังไงก็ไม่รู้สิครับ 

ก็แค่หวังว่านับจากน้ีพวกพ่ีๆ จะใช้อินเตอร์เน็ตในห้องกันได้นะครับ 

J

1

ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีร�าคาญใจท่ีสุดในตอนน้ี...

ฉันจะตอบให้ก็ได้...ว่าคือเพ่ือนร่วมชมรมวารสารที่อยู่ต่างคณะกัน 

ของฉันเอง -_-

ให้ตายเถอะ ฉันก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก ช่วยด้วยยย

"ช่วยเพ่ือนหน่อยนะ ขอร้องงง TOT"

"..."

"แกเรียนคลาสเดียวกับทิกเกอร์อ่ะคิตตี้ แกเป็นคนเดียวท่ีช่วยได้นะ"

"คลาสเดียวกัน แต่ฉันไม่รู้จักหมอนั่นนะแยม" ฉันสวนกลับทันควัน  

แยมผู้ก�าลังคร�่าครวญถึงกับท�าหน้าง�้างอข้ึนมาทันที

"ใจด�า"

"..."

"ท�าเพ่ือชมรมก็ไม่ได้ T^T"

"ไม่เอา แกก็รู ้ว ่าฉันไม่ชอบยุ่งวุ ่นวายกับพวกคนของประชาชน"  

ฉันพูดด้วยน�้าเสียงเด็ดขาด ให้มันรู้ซะบ้างว่าหนนี้ฉันจะไม่มีทางตามใจใคร

อีกต่อไปแล้ว!

ใจอ่อนง่ายจนคนเอาจดุอ่อนเรือ่งน้ีมาวานให้ฉนัท�าอะไรให้อยู่เรือ่ย T_T

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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