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พ่ีชายฉันหนาววว~ สวัสดีค ่านักอ่านที่น ่ารักทุกคนนน ช่วงน้ีอากาศ

เปลี่ยนแปลงบ่อย มยองนังก็เลยรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ เหมือนจะไม่สบายยังไงก็ไม่รู้ 

สงสยัต้องหาคณุหมอหล่อๆ มากอดให้หายหนาว เอย! มารักษาอาการไข้ให้สกัหน่อย

แล้วล่ะค่ะ และแน่นอนว่าคุณหมอที่มยองนังเล็งไว้ก็ต้องเปนหนุ่มนักศึกษาแพทย

กลุ่ม Medico ของ may112 น่ันเองงง >O<

กลับมาคราวน้ีไม่ได้มีแค่หน่ึง เพราะใน 'Medico X ครอสสกับแฟน(เพ่ือน)' 

หนีบนักศึกษาแพทยสุดฮอตมาถึงสองคนเลยล่ะค่ะ หลังจากท่ี 'จุบ' ย้ายมาอยู่

กรุงเทพฯ และชีวิตกําลังไปได้สวย แต่เมื่อ 'ครอสส' ปรากฏตัวขึ้นในฐานะเพ่ือนของ 

'กราฟ' คุณแฟนท่ีน่ารักของจุบ ก็ทําเอากราฟชีวิตที่กําลังพุ่งสวยๆ ปนปวนไปหมด 

ดูเหมือนว่าเธอกับครอสสจะเคยมีอดีตกันมาก่อน ติดตรงที่เธอจําอะไรไม่ได้เลยน่ีสิ! 

เรื่องราวของสองว่าท่ีคุณหมอกับหน่ึงสาวข้ีอ้อนสุดน่ารักจะลงเอยอย่างไร พลิก

หน้ากระดาษไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าค่า

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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ตอนจะเริ่มเขียนนิยายเล่มนี้  อุตส่าหคิดในใจว่าสบายล่ะ ไม่ต้องไปสัมภาษณ

คุณหมอเหมือนคราวก่อน แต่พอเขียนไปได้สักพัก...ตั้งแต่ 50% ของเรื่องข้ึนไป

ก็รู้สึกว่าโอยยย อะไรจะทรมานอย่างน้ี ไม่มีตอนไหนเขียนง่ายเลย ฮือๆๆ คือ

เต็มไปด้วยเร่ืองราวและอารมณทุกบรรทัด เหมือนเมทํานิยาย 2 เรื่องพร้อมๆ กัน 

พากเพียรเชื่อมอดีตที่วุ่นวายเข้ากับปจจุบันท่ียุ่งเหยิง ไหนจะดีเทลจิปาถะที่ต้อง

ตามเก็บกวาดให้ครบอีก บอกตรงๆ ว่าเหนื่อยมาก รากเลือดดด ตอนเขียนก็

เอาแต่บ่นครวญครางอยู่ในใจว่าจบสักทีๆๆ (แต่นิยายก็ยังไม่ยอมให้จบ ผ่ามมม!) 

ทาํไมมนัต้องยากขนาดน้ีด้วยนะ สรปุว่า...อ่านกันเถอะค่ะ (ฮา!) นกัเขียนตัง้ใจมาก 

รับผิดชอบมากกก และคิดว่าเรื่องน้ีคงไม่ทําให้ผิดหวังแน่ๆ ค่า ^^ 

May112

Facebook : May112

Twitter : @tanzmays

Website : www.may112.com
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สวัสดีค่า เรเองค่า ^o^ ตอนที่ทํางานเล่มนี้อยู่เปนช่วงที่ฝนตกบ่อยมาก 

อะไรกัน น่ีมันหน้าอะไรกันแน่ จะเข้าหน้าร้อนแล้วไม่ใช่เรอะ อากาศ

เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จนบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดและจามบ่อยมากๆ เลยค่ะ 

เพื่อนๆ ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะค้าา ไม่งั้นจะเปนหวัดกันได้

- เร -

Pre Medico X ������������(������).indd   5 3/5/2561 BE   14:38



The 'Medico (s)' are educated students

in the medical profession...

They are exceptional, really rare, alluring and swag.

They are on the top and they know it. 

Medico (s) คือกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการศึกษา

เกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์

เป็นพวกพิเศษสุดยอด หาตัวจับยาก เสน่ห์แรง และมีสไตล์

พวกเขาน่ะโคตรเจ๋ง แล้วก็รู้ด้วยนะว่าตัวเองน่ะเจ๋งโคตร 
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บทน�ำ
สถานีสยาม

ฉันโดดลงจากรถไฟฟ้าเมื่อประตูเปิด ระหว่างเดินผ่านตรงไหนก็ตาม

ท่ีพอจะส่องเห็นเงาตัวเองได้ ฉันก็จะแอบช�าเลืองมองตลอด ไม่มีอะไร

ประหลาดหรือแปลกปลอมทั้งน้ัน โอเค! สวยอะไรเบอร์น้ีเน่ียยยย ไม่แปลก

ท่ีแฟนจะรักจะหลง (ฉันอนุญาตให้อ้วก ขนาดฉันยังคลื่นไส้ตัวเองเลย เหอๆ) 

เอาเหอะ ฉันก�าลังจะไปพบคุณแฟนท่ีน่ารักที่สุดในโลก! แค่คิดถึงเขา  

ฉันก็อารมณ์ดี ข้าวไม่ต้องกิน น�้าไม่ต้องดื่มละ เพราะมันอ่ิมไปท้ังอกท้ังใจ

แล้วน่ะสิ ฮ่าๆ ก็แหม...การมีแฟนหล่อ น่ารัก นิสัยดีเน่ีย คือความโชคดีที่สุด

ในชีวิตชะนีน้อยอย่างเราๆ แล้วใช่ป่ะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะ ฉันยังโชคดีสองต่อ 

ได้เป็นแฟนกับผู ้ชายที่มีอนาคตสดใส ท�างานมีเกียรติ และยังเป็นงานท่ี 

น่าภาคภูมิใจมากอีกต่างหาก แถ่นแทนแท้นนน...คุณแฟนฉันเป็นนักศึกษา

แพทย์ค่ะ! (น่าจะพออวดได้เนอะ ใช่มั้ย)

ปกติฉันไม่ต้องสวยหยาดเย้ิม ไม่ต้องเช็กสภาพหน้าทุกห้านาทีเพ่ือ

มาเจอ 'กราฟ' หรอก แต่เผอิญวันนี้ฉันไม่ได้เจอแค่กราฟน่ะสิ แต่ก�าลังจะ

ไปเจอแก๊งนักศึกษาแพทย์ท้ังโขยงเลยจ้า! โอ๊ยยย ตื่นเต้นๆ น่ีเป็นคร้ังแรก

ท่ีฉันจะได้เจอเพ่ือนที่มหา'ลัยของกราฟ วันนี้พวกเขานัดกันไปเลี้ยงฉลอง
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สอบมิดเทอมเสร็จ ใครมีแฟนก็ให้หนีบแฟนมาด้วย เพราะร้านชาบูม ี

โปรโมชั่น มา 10 จ่าย 7 เลยต้องกวาดต้อนกันมาให้มากที่สุดเท่าท่ี 

จะเป็นได้ วะฮ่าๆๆ! เพราะฉะนั้นเพ่ือไม่ให้คุณแฟนต้องขายหน้าว่าหลงมา

คบผีญ่ีปุ่นได้ยังไง วันนี้ฉันก็เลยต้องสวยตั้งแต่หัวจรดหาง มั่นใจทุกท่วงท่า

เงี้ยแหละ

กึก

"เอ๊ะ..."

ฉันอุทานด้วยความตกใจนิดหน่อยเพราะจู่ๆ ก็ถูกใครไม่รู ้คว้าแขน 

เอาไว้ พอเหลียวกลับไปมองก็พบกับผู้ชายคนหน่ึง เขาดูอายุไม่ห่างจาก 

ฉันเท่าไหร่ ดวงตาสีน�้าตาลเฉดอ่อนคู่นั้นก�าลังจ้องมาด้วยความรู ้สึกอัน

หลากหลาย มีทั้งความปีติยินดี ตกใจ เสียใจ ห่วงหา และคิดถึง ท้ังหมด

คล้ายก�าลังโอบล้อม...ไม่สิ เหมือนความรู ้สึกพวกนี้ก�าลังคุกคามฉันอยู่

มากกว่า! สายตาของผู้ชายคนน้ีท�าให้ฉันอึดอัดอย่างไรบอกไม่ถูก...รู ้สึก

อยากจะว่ิงหนีไปให้ไกลๆ ไปไหนก็ได้ให้พ้นจากสายตาของผู ้ชายคนน้ี 

สักที...

"เอ่อ...มีอะไรหรือเปล่าคะ" 

ฉันตัดสินใจเอ่ยถาม ถ้าไม่ติดว่าเขาดูไม่เหมือนพวกโรคจิต ฉัน 

คงจะกรี๊ดลั่นสยามไปแล้ว อันท่ีจริงเขาดูหน้าตาดียังกับดาราวัยรุ่นในซีร่ีส์ 

ตัวสูงปรี๊ด มีเค้าโครงเหมือนฝรั่งด้วย เขาควรไปรันเวย์มากกว่ามายืน 

จับมือถือแขนผีญ่ีปุ่นอย่างฉันมั้ย ต้องมีอะไรท�าให้เขาเข้าใจผิดแน่ๆ

"..."

"คุณ?"

เขาไม่ตอบแต่แรงบีบท่ีแขนกลับมากขึ้นจนฉันเริ่มรู้สึกเจ็บ อะไรเนี่ย!

"เอ่อ คุณ...รบกวนช่วยปล่อยแขนเราด้วยค่ะ!"

ฉันบอกเสียงเข้มข้ึน สะบัดแขนออกแต่คนตรงหน้าก็ยังไม่ยอมปล่อย 

สายตาของเขาย่ิงมองก็ย่ิงเคร่งเครียด มีกระแสความไม่พอใจอย่างย่ิงยวด

เพ่ิมเข้ามาอีกต่างหาก แต่คนท่ีไม่พอใจควรจะเป็นฉันมากกว่าป่ะ! จู่ๆ ก็โดน

ใครไม่รู้คว้าแขนเอาไว้ แถมยังบีบจนกระดูกแทบแตกแล้วเน่ีย
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"คุณจะท�าอะไรเน่ีย ปล่อยแขนเรานะ!"

ฉันเริ่มส่งเสียงอย่างไม่ค่อยพอใจ แต่ก็ไม่กล้าร้องดังมากเพราะ 

อายคน บอกใครใครจะเชื่อมั้ยว ่าผู ้ชายรูปร ่างหน้าตาดีขนาดน้ีก�าลัง 

ท�าเหมือนจะฉุด (?) ฉันกลางวันแสกๆ น่ีฉันควรจะเริ่มกลัวได้แล้วใช่มั้ย หรือ

วันน้ีฉันสวยมากถึงขนาดมีคนมาคว้าแขน ยืนจ้องตาไม่กะพริบอย่างเง้ีย

"เธอ..."

น่ันเป็นค�าแรกท่ีเขาเปล่งเสียงออกมา ในดวงตาของเขาแสดงความ

กังวล สับสน มองฉันคล้ายไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น...แต่ไอ้เกิดอะไรข้ึน

ที่ว่านี้มันอะไรล่ะ ฉันต่างหากที่ควรจะมองเขาว่าน่ีมันเกิดอะไรขึ้น 

ตาสีน�้าตาลอ่อนน้ันทอดมองมาอย่างผิดหวังอีกครั้ง ท้ังเศร้าและ

เหนื่อยล้า ฉันสบตาเขาหมายจะตะโกนว่าให้เขาปล่อยมือสักที แต่กลับ 

พบว่าตัวเองพูดอะไรไม่ออก ค�าพูดถูกกลืนหายลงไปในปาก หัวใจคล้าย

ค่อยๆ หลุดเลือนหายเมื่อได้สบตาสีน�้าตาลอ่อนของฝ่ายตรงข้าม 

สัญชาตญาณลึกๆ ของฉันเอาแต่กรีดร้องให้ถอยห่างจากคนคนน้ี 

อย่าอยู่ใกล้เขา อย่ามองหน้าเขา อย่าไปยุ่งกับเขา...

"เธอไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใคร"

เขาถามด้วยสีหน้าเจ็บปวดระคนโกรธเกรี้ยว แรงบีบท่ีแขนก็เริ่ม 

หนักขึ้นเรื่อยๆ

"ฉัน...ฉันจะไปรู้ได้ยังไง!"

ฉันตอบด้วยใบหน้าเหยเก เจ็บแขนจนแทบทนไม่ไหว แต่พอพยายาม

ดึงแขนตัวเองกลับ ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมปล่อย น่ีมันชักจะยังไงแล้วนะ!

"เธอไม่รู้จริงๆ เหรอ!" เขาถามเสียงเข้มพลางดึงฉันเข้าไปใกล้มากขึ้น

"ฉันไม่รู้!!"

เขายังคงบีบแขนฉันแน่น ฉันสบตาของอีกฝ่ายที่จ ้องมาอย่างไม่

กะพริบ เราใกล้กันเสียจนฉันเห็นม่านตาเขาขยายกว้าง ช่วงวินาทีสั้นๆ  

อันเงียบงันนั้น มีบางสิ่งถ่ายทอดผ่านดวงตาสีน�้าตาลอ่อนคู่น้ัน น�้าตา...

น�้าตาท่ีไม่รู้มาจากไหนก็เอ่อล้นออกมา กระทั่งมันไหลตกกระทบลงบนหน้า 

ฉันจึงส�านึกได้ว่าตัวเองก�าลังร้องไห้อยู่ 
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ฉันร้องไห้ท�าไมกันนะ...

เมื่อเห็นน�้าตาของฉัน อีกฝ่ายกลับมีสีหน้าตกใจ ผู ้ชายคนนั้นรีบ 

ปล่อยมือทันที เขาก้มมองไปที่แขนฉัน พอเห็นรอยแดงจากการถูกบีบก็ 

ท�าหน้าเหมือนเสียใจมาก ย่ิงเห็นฉันร้องไห้เขาก็ย่ิงรู ้สึกผิด แต่ฉันไม่ได้ 

เจ็บแขนมากขนาดต้องร้องไห้ ฉัน...ฉัน...ให้ตาย ถ้าไม่ใช่แบบน้ันแล้วฉัน

ร้องไห้ท�าไม

น�้าตาน่ีคืออะไรนะ...

"อย่า!"

ฉันร้องเสียงหลงเมื่อเห็นว่าเขายื่นมือจะเช็ดน�้าตาให้ มืออีกฝ่ายชะงัก

ค้างอยู่กลางอากาศ ก่อนจะตกลงไปอยู่ข้างล�าตัวเจ้าของ

"อย่ามายุ่งกับฉัน"

นั่นคือประโยคท่ีฉันเค้นออกมาในสถานการณ์กระอักกระอ่วนน้ี  

อีกฝ่ายก็ถอยออกไปหนึ่งก้าวราวกับจะบอกว่าเขาไม่คิดจะตอแยอะไรอีก 

นั่นท�าให้ฉันรู ้สึกโล่งใจเล็กน้อย เขามองฉันคล้ายก�าลังส�ารวจตั้งแต่หัว 

จรดเท้าก่อนจะมาหยุดท่ีกระเป๋าเป้ท่ีฉันสะพายอยู่ มันไม่ใช่ของราคา 

แพงอะไร เป็นเป้ธรรมดาที่ห้อยพวงกุญแจมหาวิทยาลัยกับเข็มกลัดคณะ 

'เด็กมนุษย์' เท่าน้ัน ตอนนั้นเองท่ีรอยย้ิมบางๆ ปรากฏข้ึนบนหน้าอีกฝ่าย 

ดวงตาคู ่น้ันทอประกายเจิดจ้า ประหน่ึงคนป่วยใกล้ตายท่ีได้ยินว่ายังมี

หนทางรอดอยู ่  หัวใจฉันพลันกระตุกอย่างแรงด้วยรอยย้ิมน้อยๆ น้ัน  

ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นความเจ็บหรือเป็นความสุขกันแน่ 

"..."

"..."

ฉันไม่พูดอะไรอีก อันท่ีจริงก็ไม่รู ้จะพูดอะไร ไหนๆ เขาก็ปล่อยแขน

แล้ว ฉันก็อยากไปให้พ้นๆ เขาสักที เมื่อปาดน�้าตาที่ยังรื้นอยู่ออกฉันก ็

สะบัดตัวรีบเดินไปอีกทาง แต่กลับได้ยินเสียงทุ้มลอยตามมาอยู่ไกลๆ กับ

เสียงจอแจของผู้คน

"แล้วเจอกันนะ...จุ๊บ"

ฉันหยุดเท้า หันกลับไปมองผู ้ชายคนนั้นด้วยความรู ้สึกหวาดหว่ัน 
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พรั่นพรึง นั่นมันชื่อฉัน! เขาเพ่ิงโพล่งชื่อเล่นฉันออกมางั้นเหรอ ทว่าเมื่อ 

หันกลับมา เขาก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว ท้ิงให้ฉันยืนมึน อึ้ง งง สงสัยว่าเขารู้จัก

ชื่อเล่นฉันได้ยังไง เราไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน...เขาเป็นใครกันแน่

หรือฉันแค่หูฝาดได้ยินเขาเรียกชื่อตัวเอง?
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1
Girlfriend of friends 

แฟนเพื่อน
 

ฉันมาถึงร้านชาบูตามท่ีกราฟบอก พอไปถึงก็เห็นกลุ ่มวัยรุ ่นก�าลัง 

ยืนคุยกันอยู่เต็มหน้าร้านซึ่งกราฟก็เป็นหนึ่งในน้ันด้วย พอเขาเหลือบเห็น 

ฉันก็ส่งย้ิม รีบเดินเข้ามาหาทันที จากน้ันก็แนะน�าให้รู้จักกับเพ่ือนๆ ของเขา 

แต่ฉันไม่มีแก่ใจจะจดจ�าอะไรใครท้ังน้ัน คล้ายกับว่าการถูกผู้ชายฉุดแขน

กลางสถานีรถไฟฟ้าเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วได้สูบเอาพลังงานชีวิตไป 

จนหมดสิ้น ฉันรู้สึกห่อเห่ียว เหน่ือย เพลีย ทั้งๆ ที่ควรจะกระดี๊กระด๊าดีใจ 

ที่กราฟพามาเปิดตัวกับเพ่ือนอย่างเป็นทางการแบบน้ี

"จุ๊บ เป็นอะไรหรือเปล่า ท�าไมดูเหน่ือยๆ ไม่สบายเหรอ"

กราฟคงสังเกตได้ เขาถามด้วยน�้าเสียงห่วงใยพลางย่ืนมือมาทาบ 

ที่หน้าผากฉัน

"ตัวก็ไม่ร้อนน่ี"

"ก็ใครบอกว่าตัวร้อนเล่า เราไม่ได้เป็นอะไรหรอก สงสัยหมดแรง  

หิวข้าวมากอ่ะมั้ง" ฉันว่า 
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ใจจริงก็อยากจะเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นให้กราฟฟัง แต่คิดว่าเล่าไปก็มีแต่

จะท�าให้เขาเป็นห่วงเปล่าๆ ยังไงฉันก็คงไม่เจอผู้ชายคนนั้นอีกอยู่แล้วล่ะ 

ไม่น่าจะได้เจอ...ใช่! มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ระหว่างทางมาท่ีน่ีฉันคิด

วนเวียนหาค�าตอบว่าเพราะอะไร ท�าไม ยังไง เก่ียวกับผู้ชายคนน้ันไม่หยุด 

แล้วก็ตกลงใจจะเชื่อว่าเขาอาจจะคว้าแขนคนผิดตั้งแต่แรกหรือเปล่า  

คงนึกว่าฉันคือคนรู้จัก แต่พอมองไปมองมาถึงได้รู ้ว่าไม่ใช่ พอไม่ใช่แล้ว 

เขาก็คงงง สับสน มึน โกรธ เลยเผลอบีบแขนฉันซะระบมเลย เฮอะ!  

ไม่รู ้ว ่าผู ้ชายคนนั้นมีความหลังอะไรกับผู ้หญิงท่ีเขาคิดว่าเป็นฉันกันแน่  

แต่ท่าทางจะเป็นความรักความแค้นแบบซึมลึกถึงวิญญาณเลยล่ะมั้ง  

เอาเถอะ...ไม่ว่าจะรักหรือจะชัง ขออย่างเดียวอย่ามาลงผิดคนอีกก็แล้วกัน 

ส่วนที่ได้ยินว่าเขาเรียกชื่อ...น่ันก็อาจจะแค่หูฝาด ฉันไม่ได้เห็นเขาเรียก 

ชื่อฉันกับปากสักหน่อย พอหันไปก็ไม่อยู่เหลือแต่อากาศ ฉันคงหูฝาดไปเอง

"เฮ้ยๆๆ ฝั ่งผู ้หญิงเค้าบอกว่าหิวแล้ว เข้าไปเลยก็ได้มั้ง ขาดอีก 

ไม่ก่ีคน ให้ไอ้พวกเต่าคลานท่ียังมาไม่ถึงตามเข้าไปทีหลังก็ได้"

ผู ้ชายสูงโปร่งท่าทางกวนอเวจีตะโกนขึ้นเมื่อได้ยินฉันบ่นว่าหิวข้าว

กับกราฟ น่ันท�าเอาฉันอายนิดหน่อย แลดูเป็นเพียงคนเดียวที่หิวโหยจน 

ทนรอคนอื่นไม่ไหว

"ขาดไอ้ครอสส์ ไอ้อัพแค่สองคนเองนี่ งั้นพวกเราเข้าเลยเหอะ ไม่ต้อง

รอแม่งละ อืดอาดฉิบหาย" 

โอ๊ะ...ฉันพยายามซ่อนสีหน้าประหลาดใจเอาไว้ เมื่อพบว่าคนที่เพ่ิง

พูดประโยคน้ีหน้าตาเหมือนกับคนท่ีตะโกนบอกว่าฉันหิวแล้วเปี๊ยบเลย อ๊ะ! 

ฉันนึกขึ้นได้ว่ากราฟเคยเล่าให้ฟังว่าท่ีคณะแพทย์ฯ มีแฝดชายอยู่คู ่หน่ึง 

หน้าตาเหมือนกันยังกับแกะ ซนเป็นลิง ร้ายกาจจนได้ฉายาว่า 'แฝดนรก' 

ซึ่งสองคนน้ีคงจะเป็นแฝดนรกที่ว่านั่นแหงๆ รู้สึกจะชื่อเวย์กับวาหรือยังไง 

น่ีล่ะ อืม ได้เห็นตัวเป็นๆ ครั้งแรกอย่างน้ี ขนาดไม่ได้รู้จักมักจี่ก็ยังรู้สึกได้

เลยว่าฉายาน้ันช่างเหมาะสมกับพวกเขาเสียน่ีกระไร

"ยังเข้าไม่ได้ๆ เค้าจัดโต๊ะอยู่ รอก่อนๆๆ" มีคนร้องท้วงขึ้นมาก่อนที่ 

ทุกคนจะแห่เข้าไปในร้าน
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"แต่แฟนไอ้กราฟรอไม่ได้เว้ย! เค้าบอกหิวมากกกก" 

เอิ่ม...ฉันไม่รู้จะท�าหน้ายังไง ได้แต่ร้องอยู่ในใจว่าตูไปพูดตอนไหนฟะ!

"เลิกกวนประสาทชาวบ้านได้แล้ววา อย่าท�าให้เค้าไม่อยากมาร่วมวง

ด้วยได้มั้ย เดี๋ยวปั๊ด! เอ่อ...แฟนกราฟใช่มั้ย น่ารักจังเลยยย ช่ืออะไรนะลูก 

ป้าลืม" 

สาวหน้าใสท่าทางร่าเริงใจดีขยับเข้ามาทักทายฉัน เธอไม่ได้แก่ขนาด

จะเป็นป้าคนได้ เอาจริงๆ ฉันว่าเธอน่าจะรุ่นเดียวกับฉันด้วยซ�้า แต่ดูเหมือน

ทุกคนจะเรียกเธอว่า 'ป้าเอย' กันถ้วนหน้า ก็แปลว่าเธออาจจะอายุมากกว่า

ทุกคนตรงนี้ล่ะมั้ง 

"หนูชื่อจุ๊บค่ะ" ฉันบอก

"โอ๊ยยย ขนาดชื่อเล่นก็ยังน่ารักกกก กราฟน่ีเข้าใจหาแฟนนะ"

ประโยคนี้เธอเหมือนหันไปพูดกับกราฟมากกว่า เขาหัวเราะลั่นคล้าย

ถูกใจกับค�าพูดน้ี (ฉันเลยพลอยปลื้มไปด้วย เพราะฉันน่ารักไง ฮี่ๆ) ก่อนจะ

แนะน�าผู้หญิงตรงหน้าให้ฉันรู้จักบ้าง

"นี่คือป้าเอย พ่ีเค้าเคยเรียนแพทย์แต่ย้ายไปเรียนภาษาแทนละ  

ป้าเอยเป็นแฟนกับไอ้นู่นน่ะ...เยล ท่ีเราเคยบอกจุ๊บว่ามันเป็นจีเนียสของ

คณะเราอ่ะ" 

"อ้อ..."

ฉันมองไปที่ผู้ชายชื่อเยล (คนที่บอกให้รอก่อน ร้านก�าลังจัดโต๊ะนั่นล่ะ)  

ซึ่งก�าลังคุยอะไรกับคู ่แฝดนรกและก�าลังหัวเราะก๊ากๆ กันยกใหญ่ โห  

น่ันเหรออัจฉริยะที่สอบเข้ามาด้วยคะแนนอันดับหน่ึงของมหาวิทยาลัย  

ตอนแรกฉันนึกว่าจะเป็นเด็กเนิร์ดแบบใส่แว่นหนาๆ แต่งตัวเชยๆ ท่ีไหนได ้

...น่ีมันโอป้าจากซีรี่ส์เกาหลีชัดๆ 

"ฝากจุ๊บด้วยนะครับป้าเอย แฟนผมมาใหม่ ยังไม่ค่อยรู้จักใคร"

"จ้าาา~ มีความห่วงใย ใสๆ กุ๊งก๊ิงเหลือเก๊ินนน น่าหมั่นไส้เนอะ"

"โอ๊ยยย คู่ผมไม่เท่าคู่ป้าเอยกับไอ้เยลหรอก ผมจ�าได้นะว่าใครไม่รู้

งอนไอ้เยลจนมันต้องเดินตามง้อตามขอโทษอยู่เป็นเดือน น่าสงสารโคตรๆ 

จนทุกวันน้ีป้าเอยสั่งอะไรมันก็ยอมท�าให้หมดทุกอย่าง ขัดใจไม่เคยมี โฮะๆ" 
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กราฟพูดแหย่คืน ฉันฟังแล้วก็อดย้ิมตามไม่ได้ ต่อมเผือกท�างาน 

เลยอ่ะ! อยากรู ้ว่าคู ่น้ีเค้าอะไรยังไง เริ่มคบกันตอนไหน เป็นแฟนกันได ้

ยังไงหนอ...เพราะเยลดูแบบน้ีเหมือนคนนิ่งๆ ถ้ากราฟไม่บอก ฉันคงคิดว่า

ป้าเอยจะต้องเป็นคนจีบเยลแบบคอยตามง้อตามเอาใจตลอดแน่ๆ แต ่

กลับกันซะงั้นแฮะ! คิดภาพไม่ออกเลยว่าพวกจีเนียสน่ีเขาตามง้อสาวเป็น

ด้วยเหรอ นึกว่าจะหย่ิงๆ อีโก้สูงซะอีก

"โอ๊ยยย มันผ่านมานานแล้วจ้า หมดโปรฯ ไปแล้วเรียบร้อย ทุกวันน้ี

เป็นคู ่เวรคู่กรรมกันมากกว่า เด๋ียวน้ีใช้ให้ท�าอะไรแต่ละอย่างต้องพูดจน 

ปากเปียกปากแฉะ" 

"แต่ก็เห็นมันท�าให้ทุกที"

"เอ๊ะ นี่นายว่างมากจนมีเวลามานั่งสังเกตชาวบ้านชาวช่องขนาดนี้

เลยเหรอกราฟ!" 

ป้าเอยว่าพลางแกล้งท�าหน้าสงสัยอย่างหนัก กราฟหัวเราะใหญ่ 

"เอ่อ เราเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า"

คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงฝรั่ง...ไม่สิ น่าจะลูกครึ่งมากกว่าเพราะโครงหน้า 

ของเธอมีความละมุนแบบสาวเอเชียอยู่ด้วย พอเห็นเธอ ฉันก็รู ้สึกเอ็นด ู

ทันที อาจจะด้วยความที่เธอตัวเล็ก ท่าทางบอบบาง ผิวขาวๆ แถมผมยัง

หยักศกเป็นลอนอีกต่างหาก นี่มันตุ๊กตาบาร์บี้ชัดๆ เลยนะเน่ีย 

"อืม ไม่นะ..." ฉันส่ายหน้านิดหน่อย ถ้าฉันเคยเจอผู้หญิงคนน้ีจริงๆ 

ฉันไม่มีทางลืมเธอได้แน่นอน ก็ออกจะน่ารักน่าเอ็นดูปานน้ี 

"งั้นไม่เป็นไรจ้ะ เราชื่อแพนเจียนะ ยินดีท่ีได้รู้จักน้า"

โอย แค่ชื่อนางก็อลังการงานดาวล้านดวงไปแล้ว เทียบกับฉันที่ชื่อจุ๊บ 

นี่มันอย่างกับนายกับบ่าวชัดๆ

"ดีจ้ะแพนเจีย เราชื่อจุ๊บนะ" 

"แพนเจียเป็นแฟนเจ้าเซย์ คนท่ียืนหล่อๆ อยู่นู ่นน่ะ" ป้าเอยบอก 

พลางชี้ไปท่ีผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาแบบลูกครึ่งที่ก�าลังยืนคุยกับเยล กราฟ 

และคู ่แฝดเวย์วา มองแล้วก็รู ้สึกว ่าสองคนนี้ช ่างเหมาะสมกันชะมัด  

ลูกครึ่งกับลูกคร่ึง หญิงสวยชายหล่ออะไรเทือกนั้น เดินไปไหนด้วยกัน 
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น่าจะเรียกสายตาจากชาวบ้านชาวช่องน่าดู

"ป้าเอย หนูรู้ละ! เราชวนจุ๊บมาเข้ากลุ่มแม่บ้านดีม้ัยคะ"

"เออก็ดีนะ เอาจุ๊บเข้ามาอยู่ด้วยดีกว่า เราก็เม้าท์กันสองคนในกรุ๊ป

มาตั้งนานละ ไม่ต่างอะไรกับห้องคุยส่วนตัวเลย ฮ่าๆๆ" 

"เอ่อ ห้องกรุ๊ปอะไรเหรอคะ"

"ห้องแม่บ้านหมอน่ะจ้ะ เอาไว้ปรึกษาและร่วมกันต่อต้านผู ้ชาย

เผด็จการ!" แพนเจียตอบด้วยน�้าเสียงขึงขังขึ้นเล็กน้อย ประหน่ึงว่าเธอเคย

ถูกใครสักคนกดขี่ข่มเหงมานานยังงั้นล่ะ เดาว่าแฟนเธอคงจะหวงน่าดู  

ก็จะไม่หวงได้ไง...เจ้าตัวก็ช่างดูบอบบางซะเหลือเกิน คือเธอดูเป็นประเภท

แบบถ้าปล่อยทิง้ไว้กับลกูโป่งก็มสีทิธ์ิจะลอยขึน้ฟ้าไปพร้อมๆ กับลกูโป่งนัน่ล่ะ  

ตัวเธอเล็กมากจริงๆ เล็กเสียจนฉันเหมือนช้างน�้าเมื่อยืนอยู่ข้างๆ 

"งั้นเดี๋ยวป้าแอดไลน์แล้วลากจุ๊บเข้ามาในกรุ๊ปเลยนะ"

ฉันพยักหน้าตอบตกลงด้วยความเต็มใจ แม้ว่าฉันจะไม่เคยถูกกราฟ

บังคับขู่เข็ญหรือต้องเผชิญกับความเผด็จการอะไรเทือกนั้น (ก็บอกแล้วว่า

คุณแฟนฉันน่ารักที่สุดในโลก ตามใจตลอดอ่ะ โฮะๆ) แต่ก็ถือซะว่าได ้

เพ่ือนใหม่ มีอะไรก็จะได้เม้าท์มอยอัพเดตกันตามประสาผู้หญิงถึงผู้หญิง 

"อ้าว! ไอ้ครอสส์มาแล้วนั่นไง มาพร้อมไอ้อัพเลย" 

ฉันเหลียวไปมองตามเสียงท่ีโพล่งข้ึนอย่างช่วยไม่ได้...แล้วก็ต้อง 

อ้าปากค้างทันทีท่ีได้เห็นร่างสูงๆ กับดวงตาสีน�้าตาลเฉดอ่อนที่สุดนั้นอีกครั้ง! 

ชั่วขณะหนึ่งฉันเหมือนลืมว่าหายใจต้องท�ายังไง เป็นเขา เป็นผู้ชายคนน้ัน! 

เป็นเขาจริงๆ ด้วย

ท�าไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้! ได้โปรดอย่าบอกนะว่าเขาคือเพ่ือนในคณะ

แพทยฯ ของกราฟ...

ไม่นะ ไม่น่าใช่ มันไม่น่าจะบังเอิญอะไรแบบน้ันหรอก ม่ายยยยยย!!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621729.html
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