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บทนํา

รายงานการประชุม งานกีฬาสัมพันธมหาวิทยาลัยสิงหสุธา

ครั้งท่ี 5/2562

วันจันทรท่ี 6 สิงหาคม 2562

ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

(สวนกลาง)

กรรมการผูมาประชุม

นายมัชฌิมา สติประทาน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงหสุธา

 ประธานกรรมการ

นางสาวสกุณา ปกษีสกุล

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงหสุธา

 กรรมการ
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กรรมการผูขอลาประชุม

อาจารยวิฬาร นัยนตาสุกใส

 อาจารยผูควบคุมดูแลหอพักเทียมฟา

 ติดดูแลหอพักเทียมฟา

ผูเขารวมประชุม

นายคิรากร ติรกุญชานนท (ทิกเกอร)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 1 (เฮดป 1)

นายธนิชน วัชรินทรดิลก (เลโอ)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 2 (เฮดป 2)

นายภูมิพัฒน พิทยาสิทธากุล (พูมา)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 3 (เฮดป 3)

นายอาณกร เหนือเมฆา (จากัวร)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 4 (เฮดป 4)

นายสมิง อยูพงไพร

 เลขาธิการสโมสรนักศึกษาและผูสวมชุดมาสคอตเสือ (พ่ีโฮก)

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

นายมัชฌิมา สติประทาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงหสุธา กลาว

เปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องปรับเปลี่ยนการถือธงของมาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) 

ในงานกีฬาสัมพันธมหาวิทยาลัยสิงหสุธา 

1.1 ประธานการประชุมแจงใหทราบ ขอกลาวขอบคุณเฮดช้ันปที่ 1-4 

ที่มาร วมการประชุมเป นครั้ง ท่ี  5 โดยพร อมเพรียง ในส วนของการ

ใหมาสคอตเสอื (พ่ีโฮก) เปลีย่นจากการถือธงมหาวทิยาลยัเปนอาหารหรอืสิง่ของ

ทีก่าํลังอินเทรนดในปจจุบันเพือ่สรางสีสันใหกับงานที่ยงัตกลงกนัไมได แมจะ

ผานการประชุมมาแลวถึงสี่ครั้ง อยากขอความรวมมือใหหัวหนาชั้นปทุกคน

รวมแรงรวมใจหาขอสรุปใหไดในวันน้ี 

1.2 ประธานการประชุมแจงใหทราบ ขอใหเฮดแตละชั้นปท้ังสี่คน

เสนอไอเดียเกี่ยวกับอาหารหรือสิ่งของที่จะให มาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) 

ถือในงานกีฬาสัมพันธใหมอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม (กลั้นใจ) รับทราบ 

ความเห็นผู จดรายงานการประชุม  จะเรียกมาทะเลาะกันรอบที่  5 

เพ่ืออออ!!!??? 

ระเบียบวาระที่ 2 (ครั้งท่ี 1) ผู เขารวมประชุมเสนออาหารหรือสิ่งของ

สําหรับใหมาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) ถือในงานกีฬาสัมพันธ

2.1 ใหเฮดแตละชั้นปเปนผูเสนอไอเดียอาหารหรือสิ่งของ

2.2 เฮดป 1 (ทกิเกอร) เสนอ 'ดมัเบลล' (เทรนดออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ) 

 เฮดป 2 (เลโอ) เสนอ 'หมอชาบ'ู (เทรนดของกินยอดฮติทีโ่คตรอรอย)

 เฮดป 3 (พูมา) เสนอ 'ชานมไขมุก' (เทรนดเครื่องดื่มยอดฮิต) 

 เฮดป 4 (จากัวร) เสนอ 'ถวยรางวัล' (ไมสนเทรนด แตตองการกิมมกิ

ที่แสดงออกถึงชัยชนะ) 

2.3 เฮดป 2 (เลโอ) โตแยงวาถวยรางวัลไมถือเปนของฮิต และ

การแขงขันกีฬาควรเนนการแสดงสปริต ไมใชการเอาชนะ 

2.4 เฮดป 4 (จากัวร) ชี้แจงวาถาการแขงกีฬาไมตองการชัยชนะ

Page JAGUAR .indd   9 8/3/2562 BE   11:19



ปุยฝ�าย

10

ก็ไมจาํเปนตองแขง ใหทุกคนยอมแพแตแรก แลวกอดคอเปนเพ่ือนกันไปเลย

ยังงายกวา พรอมเสริมปดทายวาเพราะเฮดป 2 (เลโอ) เลนกีฬาไมเอาไหน

จึงยกเอาเหตุผลเร่ืองแขงกีฬาเพ่ือสปริตมาบังหนา

2.5 เฮดป 3 (พูมา) ชี้แจงวาบรรยากาศวันงานกีฬาอาจเต็มไปดวย

ความตงึเครียดจากการแขงขนัและอากาศรอน จงึเสนอใหมาสคอตเสอื (พ่ีโฮก) 

ถือชานมไขมุกเพ่ือความผอนคลายและสดชื่น

2.6 เฮดป 1 (ทิกเกอร) หยิบกีตารท่ีพกมาดวยข้ึนมาดีดพรอมตะโกน

รองเพลง 'หัวใจเสือ' เพลงประจํามหาวิทยาลัยสิงหสุธา ปลุกใจทุกคน

ใหรักใครปรองดองกัน 

2.7 เฮดป 2 (เลโอ) และเฮดป 4 (จากัวร) เปลีย่นมาถกเถียงกันเก่ียวกับ

สโลแกน รูแพ รูชนะ รูอภัย ในเกมกีฬา

2.8 เฮดป 3 (พูมา) เสนอใหปาแมบานในหองประชมุซือ้ชาไขมกุรานดงั

ที่หนาประตู 2 มาแจกจายใหทุกคนดื่มเพื่อดับความรอนรุมในที่ประชุม 

2.9 เฮดป 1 (ทิกเกอร) แจงปาแมบานวาตองการชานมหวานปกติ 

ไซส L เพ่ิมไขมุกสองเทา เฮดป 3 (พูมา) ตองการชานมหวานนอย ไซส S 

ใสไขมุก เฮดป 2 (เลโอ) และเฮดป 4 (จากัวร) อิ่มทิพยจากการโตเถียง 

ไมประสงครับเคร่ืองดื่มใดๆ 

ระเบียบวาระที่ 2 (ครั้งท่ี 2) ผู เขารวมประชุมเสนออาหารหรือสิ่งของ

สําหรับใหมาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) ถือในงานกีฬาสัมพันธ

2.1 ใหเฮดแตละชั้นปเปนผูเสนอไอเดียอาหารหรือสิ่งของ

2.2 เฮดท้ังสี่คนยืนยันไอเดียเดิมของตน ไมมีใครยอมลงใหใคร 

มติท่ีประชุม (จําใจ) เห็นดวย 

ความเห็นผูจดรายงานการประชุม กรรมการถอนใจบอยมาก นาจะ

อายุสั้นลงคนละ 10 ปเห็นจะได
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ระเบียบวาระท่ี 3 เลือกสิ่งของท่ีจะใหมาสคอตเสือถือ

3.1 ประธานการประชุมใหเฮดชั้นปที่ 1-4 โหวตเลือกอาหารหรือสิ่งของ

ที่แตละคนเสนอ

3.2 เฮดท้ัง 4 คนตางเลือกสิ่งของท่ีตัวเองเสนอทําใหตกลงกันไมได

3.3 มีการโตเถียงกันดวยคําพูดเชือดเฉือนตอหนาประธานและ

กรรมการในที่ประชุมระหวางเฮดป 2 (เลโอ) และเฮดป 4 (จากัวร) พรอมกับ

มีเสียงดีดกีตารและเสียงรองเพลง 'หัวใจเสือ' จากเฮดป 1 (ทิกเกอร) 

เปนซาวนดแทร็กคลอเบาๆ สีหนาเฮดป 1 (ทิกเกอร) แลดูสาแกใจอยูในที 

รอจังหวะกําชัยชนะในการโหวต สวนเฮดป 3 (พูมา) นั่งดูดชานมหวานนอย 

ไซส S ใสไขมุก เอยวา 'ฮา อรอย' ดวยเสียงโมโนโทน พยายามดันทุรัง

เสนอไอเดียของตนอยางแนบเนียน

3.3 นายสมงิ อยูพงไพร (ในฐานะผูสวมชดุมาสคอตเสอื) ของดออกเสยีง

เพ่ือความผาสกุในทีป่ระชมุ

มติท่ีประชุม ปวดหัวหนักมาก 

ความเห็นผูจดรายงานการประชุม //ย่ืนพาราคนละเม็ด

ระเบยีบวาระที ่4 ประธานการประชมุออกโรงยุตคิวามขดัแยงในการประชมุ 

4.1 ใหมาสคอตเสือพ่ีโฮกกลับไปถือธงมหาวิทยาลัยตามเดิม 

มติท่ีประชุม (กัดฟน) รับทราบ 

ความเห็นผูจดรายงานการประชุม ถามพวกมันทําไม ถามคนถือสิวะ! 

ระเบียบวาระท่ี 5 แจงบทลงโทษหัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 1-4

5.1 แจงใหทราบเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด หามโตแยงใดๆ
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นายคิรากร ติรกุญชานนท (ทิกเกอร)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 1 (เฮดป 1)

นายธนิชน วัชรินทรดิลก (เลโอ)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 2 (เฮดป 2)

นายภูมิพัฒน พิทยาสิทธากุล (พูมา)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 3 (เฮดป 3)

นายอาณกร เหนือเมฆา (จากัวร)

 หัวหนานักศึกษาชั้นปท่ี 4 (เฮดป 4)

เฮดชัน้ปทัง้สีค่นตามรายชือ่ขางตนถูกสัง่ยายไปพักอยูรวมกันทีห่อง 666 

หอพักเทียมฟาเปนเวลาหนึ่งปเต็ม

หรอืจนกวาจะเกดิความสมคัรสมานสามคัครีะหวางกัน คาํสัง่มผีลตัง้แต

วินาทีนีเ้ปนตนไป

5.2 เปดเพลงสามัคคีชุมนุมใหเฮดสี่ชั้นปฟง เพ่ือกระตุ นใหเกิด

สามัญสํานึกดานความสามัคคีในหมูคณะ 

มติท่ีประชุม (โคตร) ไมเห็นดวย แตตองปฏิบัติตาม 

ความเห็นผูจดรายงานการประชุม สมน้ําหนากะลาหัวเจาะ! 

ระเบียบวาระท่ี 6 เชิญทุกคนออกจากหองประชุม

6.1 เฮดป 1 (ทิกเกอร) เดินออกจากหองประชุมดวยใบหนาราเริง

 เฮดป 2 (เลโอ) เดินออกจากหองประชุมดวยใบหนาย้ิมออน

 เฮดป 3 (พูมา) เดินออกจากหองประชุมดวยใบหนามีคําถาม

 เฮดป 4 (จากัวร) เดินออกจากหองประชุมดวยใบหนาโอหัง
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มติท่ีประชุม เดินออกทางใครทางมัน

ความเห็นผูจดรายงานการประชุม บาย!

มติของคณะกรรมการ 

- ใหมาสคอตเสือ (พ่ีโฮก) ถือธงมหาวิทยาลัยตามเดิม 

- เห็นชอบใหเฮดชัน้ปทัง้สีค่นยายไปพักรวมกันท่ีหอง 666 หอพกัเทียมฟา 

มหาวทิยาลยัสงิหสธุา จนกวาจะกลบัมาสามคัคกัีน

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.

    นายสมิง อยูพงไพร

    เลขาธิการสโมสรนักศึกษา

    ผูจดรายงานการประชุม 

    นางสาวสกุณา ปกษีสกุล

    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงหสุธา

    ผูตรวจรายงานการประชุม

1
[Jaguar]

Welcome to ถํ้าเสือ 666

หลายคนบอกวาน่ีคือปรากฏการณครั้งสําคัญของมหา'ลัยสิงหสุธา 

ท่ีเฮดชัน้ปท้ังสีค่นยอมเสยีสละตัวเองมาอยูเปนรมูเมตกนัทีห่อง 666 ชัน้ 6 ของ

หอพักเทียมฟา (หอในของมหา'ลัย) เพ่ือใหงายตอการประสานงานเวลามี

กิจกรรมใหญของมหา'ลัย หารูไมวาแทจริงแลวสาเหตุที่พวกผมตองยายมา

อัดเปนปลากระปองกันอยูที่นี่ เปนเพราะอธิการบดีสั่งลงโทษพวกผมฐาน

ทะเลาะกันในท่ีประชุมตางหาก 
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ก็แนละครับ จะใหสามัคคีกันไดยังไง ในเมื่อเฮดแตละชั้นปไมมีใคร

ที่ปกติเลยสักคน 

เฮดป 1...ทิกเกอร หนุ มปอปคณะนิเทศศาสตร มั่นหนาใหห า 

หนาดานเอาไปรอยคะแนนเตม็ วันดคืีนดอียูๆ  ก็หอบกีตารออกมาน่ังแหกปาก

รองเพลงอยูท่ีโซฟาหองน่ังเลน สามัญสํานึกไมมี ชอบทําตัวเปนผีตูเย็น ขโมย

ของกินชาวบานตลอดเวลา

เฮดป  2...เลโอ คณะเศรษฐศาสตร สติไมมี (มโนวาตัวเอง) หนาตาดี

ไปวันๆ งานหลกัคอืสองกระจกเชก็เบาหนากับเปลีย่นยูสเซอรเนมและรหสั Wi-Fi 

ในหองทกุหนึง่ถึงสองวัน วันๆ สงิรางอยูท่ีหอเปนผเีฝาโซฟากับหองนอนตวัเอง 

เฮดป 3...พูมา คณะมนุษยศาสตร เอกวรรณกรรมเด็ก สติ (นาจะ) 

ปกติ ดูเปนคนชิลๆ ไมซับซอน เดินถายรูป ชมนกชมไมไปวันๆ หมกมุนอยูแต

กับตัวเอง ใชชีวิตแบบสโลวไลฟ เปนคนกากท่ีไมรูวาตัวเองหนาตาดีจนมีสาว

มาตามกร๊ีดน่ันแหละถึงจะรูตัว 

และเฮดป 4...ผม จากัวร อาณกร เหนอืเมฆา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

เอกโคช เวลาสวนใหญของผมหมดไปกับการคุมรุ นนองฝกซอมในฐานะ

ผูจัดการทีมฟุตบอลของมหา'ลัย เพราะหัวขอโปรเจ็กตจบ ป 4 ของผมคือการ

ทําทีมฟุตบอลตนแบบ เพ่ือนําไปตอยอดในการทําสโมสรฟุตบอลของตัวเอง

ในอนาคต

ในบรรดาเฮดอีกสามคนก็คงมีพูมาน่ีแหละท่ีพอจะคุยรูเรื่อง 

สวนอีกสองคนท่ีเหลือ ผมกลาพูดไดเต็มปากเลยวานี่คือตัวอยาง

ของคนสติไมเต็มเต็ง ผมไมแนใจดวยซํ้าวาสองคนน้ันรูตัวหรือเปลาวาตัวเอง

เกิดมาเปนคน (โดยเฉพาะอยางย่ิงเลโอ)

ถาไมเชื่อ...ก็ลองดูบนไวทบอรดสําหรับฝากขอความถึงกันตรงประตู

ทางเขาน่ันสิครับ 

'ดงพญาเสือไฟ 666

คําขวัญประจําวัน 'อยาว่ิงตามหาความฝน จงนอน'
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Update Wi-Fi วันน้ี

User : DONOTUSEMYWIFI

Pass : gotohellbaby

โหยหาความเมตตา นูเทลลาขอผมกิน ไมตองดา ไมซื้อคืนครับ

สภาพอากาศวันน้ี

29°c Sunny

Sunrise : 6:08 am

Sunset : 6:03 pm'

ท้ังหมดน่ีเปนฝมือเลโอกับทิกเกอรท้ังนั้น ตั้งแตขอความจั่วหัว 'ดงพญา

เสือไฟ 666' คําขวัญประจําวันบั่นทอนชีวิต รวมไปถึงไอยูสเซอรเนมและรหัส 

Wi-Fi  เพ้ียนๆ น่ี

สวนรายงานสภาพอากาศประจําวันเปนฝมือพูมา

เน่ืองจากมีกันสี่คน จะใหอยูหองธรรมดาสําหรับสองคนมีหวังเดิน

ชนกันตาย พวกผมเลยถูกสั่งใหยายมาอยูหองรวมพิเศษขนาดใหญสําหรับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ โดยทุกคนจะมีหองนอนและหองน้ํา

แยกเปนของตัวเอง แชรกันเฉพาะครัวและหองนั่งเลนเทาน้ัน

ถามองขามความไรสติของเลโอ ความหนาดานของทิกเกอร และ

ความอินดี้ของพูมา การถูกลงโทษใหมาพักอยูหอง 666 ในครั้งน้ีก็ไมเห็นวา

จะเปนปญหากับชีวิตสักเทาไหร แตท่ีเปนปญหาดูเหมือนจะเปน...

ฟววว~

พรึบ 

ชุดชั้นในและกางเกงในสกรีนโลโกกระตายเพลยบอยของผู หญิง

หองขางบนที่ปลิววอนลงมาพาดอยูบนเสื้อยืดท่ีผมซักตากอยูตรงระเบียงน่ัน

มากกวา!

เปนแบบน้ีมาสองวันเต็มๆ แลว 
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จริงอยูวาชวงน้ีลมแรง แตในเมื่อรูทั้งรูวาคนที่พักอยูหองขางลางเปน

ผูชายก็ควรจะรูจักระวังใหมากกวาน้ีรึเปลา 

ทแีรกผมวาจะปลอยใหผาสองชิน้นัน้คอยๆ ปลวิหายไปเองตามยถากรรม 

แต...ถาเกิดมันปลิวไปเขามือพวกโรคจิตข้ึนมาคงไมดีเทาไหร สุดทาย

เลยตองกลั้นใจเดินไปเก็บผาชิ้นเล็กๆ สองชิ้นน่ันมาท้ิงลงถังขยะในหองนอน

ตัวเอง...

ท้ังๆ ท่ีก็ไมไดอยากจะสังเกต แตสภาพชุดช้ันในดูใหมเอี่ยมเหมือนเพ่ิง

ซื้อมาใชไดไมนาน ทําใหผมเริ่มลังเลวาควรจะถือขึ้นไปคืนที่หองหรือโยนกลับ

ขึ้นไปที่ระเบียงหองขางบนน่ันดี 

แลวน่ีมันธุระอะไรของผมวะ!!! ถึงตองมาคิดเสียดายแทนคนอ่ืนเขา

แบบนี้

ผมโยนเศษผาสองชิน้ในมอืลงถังขยะไปพรอมกับความคิดบาๆ น่ันทันที 

ผมจะใหเวลาผูหญิงคนนี้อีกแคสองวัน ถายังเกิดเหตุการณซํ้าซาก

แบบนี้อีก คงตองเรียกมาเคลียรกันหนอยแลว... 

ครืด~ ครืด~

[Jasmin Sister 1]

ผมกดตัดสายท้ิงทันทีเมื่อเห็นวาคนที่โทรเขามาคือ 'จัสมิน' พ่ีสาวคนโต

ของผม...

ไมก่ีอึดใจตอมา เสียงแจงเตือนจากกรุปแชตครอบครัวก็ดังรัวมาเปน

กลองชุด 

Jasmin Sister 1 : จากัวรนองนอย เราไดขอมลูลบัสดุยอดของเปาหมาย

มาแลว ตอนน้ีเหลือแคนองยอมตอบตกลงทําตามแผนของเราเทาน้ัน

Mom : ถึงลกูไมทาํ คนอืน่เขาก็ทาํอยูด ีแบบน้ีสูเราชิงลงมอืตดัหนากอน

ไมดีกวาเหรอจากัวรลูกรัก

Jinny Sister 2 : แผนการของเราถือเปนสันติวิธีนะ คนอื่นเขาใชวิธี
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สกปรกกวานี้กันท้ังนั้น ลองดูกอนไมเห็นเปนไรเลยน่ีนา นาๆๆๆ จากัวรนอง

นอยสุดท่ีรักของพ่ี~

Jina Sister 3 : มันคือมติท่ีประชุมนะจากัวรนองนอย เลิกทําตัวขวาง

โลกไดแลว จุบๆ

Jaguar01 : ตั้งสติ แลวไปพักกันใหหมด 

Jaguar01 : อยากทํา ไปทํากันเอง 

Jina Sister 3 : จากัวรนองนอย ถาไมใชเพราะพวกพ่ีเปนผูหญิง คงชิง

ลงมือกันเองแตแรกแลว ไมตองมารบกวนจากัวรนองนอยของพวกเราแบบนี้

หรอก ลองดูหนอยเถอะนะนองรัก นะๆๆๆ อุตสาหเกิดมาหลอแบบไมตองพ่ึง

แอพฯ ทั้งที รูจักเอามาใชใหเกิดประโยชนบางสิ

Jaguar01 : ไปแปลงเพศสิ 

Jina Sister 3 : จากัวรนองนอยยย!!! พูดแบบนี้พ่ีเสียใจนะ แงๆๆๆ 

Jaguar01 : เลิกคุยเร่ืองน้ี แยกยาย 

Jasmin Sister 1 : เดี๋ยว เวตตต!!! อยาเพิ่งไป~~~ จากัวรนองนอยกลับ

มาคุยกันกอน~~~ งอนแลวจริงๆ นะ แงๆๆๆ 

Mom : จากัวรลูกรักกก ทําไมถึงด้ือแบบน้ี แมตั้งใจเลี้ยงลูกใหเปน

แมวนอยนารัก แตทําไมโตมาถึงกลายเปนเสือดุรายสมชื่อท่ีพอตั้งใหแบบนี้ 

แมคนนี้เสียใจหนักมาก ขอตัวว่ิงหนีไปรองไหสามวิ~

เอาเขาไป ดรามากันเขาไปใหพอ ท้ังแม ท้ังจัสมิน จินนี่ จีนา (พ่ีสาว

แทๆ ท่ีคลานตามกันมาจากทองแม) ไมมีใครทําตัวสมอายุกันเลยสักคนเดียว 

เพราะผมเปนลูกชายคนสุดทองของครอบครัว แมกับพ่ีสาวสามคนเลย

พยายามบิลดใหผมทําตัวเปนนองนอยนารักมาโดยตลอด แตเสียใจดวย 

ผมไมเคยอินกับการบิลดของแมกับพ่ีสาวเลยแมแตนิดเดียว จนพวกน้ันหาวา

ผมปนเกลียว เปนนองเล็กแตทําตัวเสมือนพ่ีชายคนโตของครอบครัว ไมเคย

เหลือบดูตัวเองกันบางเลยวาที่เปนกันอยูทุกวันน้ียังสมควรจะเรียกตัวเองวาพ่ี

ไดอยูอีกหรือ ผมละอายแทน 

สวนไอแผนการบาๆ บอๆ น่ัน ไมวายังไงผมก็ไมขอรับรูและของเก่ียว
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ใดๆ เปนอันขาด 

ติ๊งๆๆๆ!!!

กรุ ปแชตครอบครัวยังคงมีขอความดรามาเดงเขามาไมหยุดหยอน

ดวยความรําคาญผมเลยทักแชตสวนตัวไปหาจัสมิน (พ่ีสาวคนโต) 

Jaguar01 : วิธีอื่นมีตั้งเยอะ ทําไมตองใชแผนสกปรก ความเปน

มืออาชีพอยูท่ีไหน 

Jasmin Sister 1 : แตพอกับท่ีประชุมเห็นดวยกับแผนนี้ จากัวร

นองนอยจะขัดคําสั่งพอเหรอออ

Jaguar01 : งั้นใหพอกับท่ีประชุมไปลองทํากันเองดู 

Jasmin Sister 1 : แตพอแกแลว สวนที่ประชุมก็ไมมีใครท่ี 'หลอมาก

และไมมีวันจะนาเกลียด' เหมือนจากัวรนองนอย 

Jaguar01 : รสนิยมแตละคนไมเหมือนกัน ใชสมองคิดเยอะๆ บางก็ดี 

Jasmin Sister 1 : แตจากัวรนองนอยหลอแบบสากล หลอแบบวัวตาย

ควายลมระเนระนาด 

Jaguar01 : ............. 

Jasmin Sister 1 : สงจุดใหพ่ีทําไมจากัวรนองนอย 

Jaguar01 : ............. 

Jasmin Sister 1 : จากัวรนองนอย

Jaguar01 : กอนจะเรียกตวัเองเปนพ่ี ชวยทาํตวัใหสมกับทีเ่กิดกอนดวย 

Jasmin Sister 1 : เอางี้นะจากัวรนองนอย พี่จะสงขอมูลใหนองได

ตัดสินใจกอนเผื่อวานองจะเปลี่ยนใจ น่ีคือ...

จัสมินฉวยโอกาสน้ีสงไฟลรูปและขอมูลท่ีจําเปนมาให พรอมกําชับ

ใหทําตามแผนของท่ีประชุมอยางเครงครัด แตผมรูทันเลยชิงลบหองแชตท้ิง

ไปกอน 

ขอมูลไรสาระไมกอใหเกิดประโยชนกับชีวิตแบบน้ี ผมไมอยากรับรู 

ทวา...ลบหองแชตไปไดไมถึงเสี้ยววินาที จัสมินก็ยังไมยอมแพ สงไฟล
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และขอมูลรูปเขามาในกรุปแชตครอบครัวแทน 

ผมเลยจบปญหานี้ดวยการลบกรุ ปแชตครอบครัวทิ้ง จากนั้นก็กด

บล็อกกรุป ตามดวยการบล็อกแชตและเบอรโทรศัพทของทุกคนเพ่ือความ

เทาเทียม สํานึกตัวไดเมื่อไหรคอยวากัน 

ในท่ีสุดก็หลุดพนจากเร่ืองบาๆ น่ีไดซะที 

ตกดึกคืนน้ัน... 

พ่ับๆๆๆ ปาบ! ปาบ!

ระหวางท่ีผมกาํลงัน่ังพิมพสรปุเน้ือหาโปรเจก็ตจบอยูท่ีโตะ เสยีงแปลกๆ 

คลายกับเน้ือผากําลังเสียดสีกันอยางดุเดือดท่ีดังแววมาจากระเบียงช้ันบน 

ทําใหผมจําตองวางมือจากงานตรงหนา... 

ทันทีท่ีเปดประตูบานเลื่อนออกไปที่ระเบียงก็ไดกลิ่นฉุนก้ึกคลาย

แอลกอฮอล พรอมกับเสียงเสียดสีดังเปนจังหวะหนักเบาสลับกันไป 

พ่ับๆๆๆ

พ่ับๆๆ ปาบ

ถาไมติดวามันจะรบกวนหองอื่น สิ่งแรกท่ีผมจะทําคือเอานกหวีด

มาเปาใสใหคนไรยางอายมันไดสํานึกวากิจกรรมบางอยางก็ควรหยุดอยูแค

บนเตียง ไมใชพากันออกมาทําท่ีระเบียงสงเสียงรบกวนชาวบานเขาแบบน้ี 

นี่มันหอพักรวม ไมใชบานพักสวนตัว!

พ่ับๆๆๆ 

พรวด!!! 

จูๆ เสียงเสียดสีก็เงียบหายไปราวกับดับสวิตช ตามดวยอะไรบางอยาง

ที่ปลิวลงมาพาดอยูบนราวระเบียงหองผม 

ฟว~~~

แหมะ! 

มันคือซากถุงยางอนามัยท่ีนาจะผานการใชงานมาอยางหนักหนวง

พอสมควร...

ตามดวย...ชุดชั้นในสภาพยับเยินก็รวงตามลงมากองอยูที่ปลายเทา

Page JAGUAR .indd   19 8/3/2562 BE   11:19



ปุยฝ�าย

20

ของผม!

ตามกฎแลวหอพักชั้น 7-12 มีไวสําหรับนักศึกษาหญิงเทานั้น และ

ไมอนุญาตใหนักศึกษาชายข้ึนไปไมวากรณีใดๆ ก็ตาม 

ฝาฝนกฎดวยการพาผูชายมานอนท่ีหองแทนทีจ่ะรูจกัทาํกันแบบหลบๆ 

ซอนๆ กลับพากันมาจัดหนักท่ีระเบียงอยางไรยางอาย ซํ้ารายยังหนาดานท้ิง

อุปกรณประกอบกิจกรรมลงมาเปนขยะหองอื่นเขาแบบน้ี!

คนพวกน้ีมันโตมาแบบไหนกันวะ 

พั่บๆๆ 

"โอย! อยากัดตรงน้ัน ไม อะ..."

ใหมันไดอยางน้ี ยกแรกเพ่ิงจบไปหมาดๆ ยกสองก็ตามมาติดๆ 

"..."

"โอย! พอไดแลว มันเจ็บนะคุณจากัวร..." 

"!!!"

คุณจากัวร? 

ผมชะงักไปทันทีที่ไดยินเสียงผูหญิงหองขางบนเอยชื่อผมออกมาอยาง

เต็มปากเต็มคํา 

จะบอกวาชื่อบังเอิญเหมือนกันก็ไมนาจะเปนไปได...

"คุณจากัวร หยุด! อยา!!! ไมเอา พอแลว...พอ...โอย..."

"..."

"มันเจ็บนะ! อะ! โอย!!!...คุณจากัวร~~~"

"!!!" 

หึ! บังอาจมากท่ีกลาสนองนี้ดตัวเองดวยการจินตนาการวามีอะไรกับ

ผมโดยใชผูชายคนอื่นเปนตัวแทน 

ผลจากการท่ีมีคนโพสตรูปผมในงานกิจกรรมตางๆ ของมหา'ลัย 

ลงในแอ็กทวิต 'หลอไสแตกแหกฉีก' จนแฮชแท็ก #จากัวรหลัวสวนกลาง 

#พ่ีก้ัวคะ #พ่ีก้ัวของบาว ข้ึนเทรนดทวิตเตอรอยูบอยๆ ทําใหชีวิตท่ีเคยสงบสุข

ของผมวุนวายอยูพักใหญๆ กอนท่ีทุกอยางจะคอยๆ กลับคืนสูสภาวะปกติ 

จากการท่ีทุกคนเอาไปพูดปากตอปากวาผมดเุหมอืนเสอืจนไมมใีครกลาเฉยีด
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เขามาใกล และทําเพียงแคจับกลุมกันยืนหวีดอยูหางๆ

ใชวาผมจะไมรู วายังมีหลายคนที่ยังแอบสะกดรอยตามผมอยูในรั้ว

มหา'ลัยเพ่ือแอบถายและสืบเร่ืองราวชีวิตสวนตัวของผมอยางใกลชิด แตผม

ก็ไมเคยคิดถือสาหาความ ถาคิดวาทําแลวสบายใจก็เชิญ ขอแคอยามาทําตัว

เกะกะวุนวายรกหูรกตาผมเปนพอ 

แตผูหญิงคนน้ีกลับ...!!! 

"คุณจากัวรพอไดแลววว หยุดกัดเด๋ียวน้ีนา~ โอย!"

ชางเถอะ เวลาของผมมีคาเกินกวาจะไปเสียอารมณกับคนบาๆ 

พรรคนี้ อยากจะมโนวามีอะไรกับผมทาไหนเมื่อไหรก็เชิญตามสบาย ผมจะ

คิดซะวาทําทาน 

"คุณจากัวร~~~"

ตอนนี้เลโอกับทิกเกอรกลายเปนคนปกติทันที เมื่อเทียบกับผูหญิง

หองขางบนท่ียังคงรองเรียกชื่อผมสนองน้ีดตัวเองอยางไรยางอาย

ดูเหมือนบทลงโทษท่ีแทจริงจะไมใชการท่ีตองมาอยูรวมกับเฮดชั้นป

สติแตกพวกน้ี แตคือการท่ีผมตองมาเจอคนอยางยัยผูหญิงห่ืนกามจิตวิปริต

นี่มากกวา! 

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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