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ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส

แฮร่! สวัสดจ้ีาทกุคนนน กลบัมาพบกันอกีครัง้กับมยองนังคนเดมิ เพ่ิมเติมคืออยาก

เปนผี (?) อะๆ ไม่ต้องสงสัยไปว่าทําไมคราวนี้มาแปลก ที่อยากเปนผีก็ไม่ใช่อะไร แค่เผื่อ

ชีวิตจะมีสีสันแบบนางเอกจากเรื่อง 'Oh My Boo! คุณผีอ้อนรัก' ผลงานใหม่ล่าสุดของ

นักเขียนคนเก่ง 'TheLittleFinger' นั่นเอง

ซึ่งเรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของ 'กะทิ' เด็กสาวสุดเนิรดธรรมดาๆ ที่มีชีวิตเรียบง่าย

ท่ัวไป แต่แล้วความวุ่นวายก็เกิดขึน้เมือ่เธอซือ้แหวนวงหนึง่มาจากคณุยายร้านขายเครือ่ง

ประดบั ซึง่เจ้าแหวนนีเ้องทีทํ่าให้เธอสามารถถอดวิญญาณออกจากร่างจนได้ไปสนิทสนม

กับ 'ปลาวาฬ' เพ่ือนร่วมคลาสดีกรีอดีตดาราวัยรุ่นสุดฮอต และได้พบเจอกับเรื่องราว

อกีมากมายทีไ่ม่คาดคดิ แต่จะเปนยังไงเพ่ือนๆ ต้องไปตดิตามเองแล้วล่ะค่ะ ออุ ิมยองนงั 

ขอการันตีเลยว่าครบทุกรสแน่นอน

ว่าแล้วก็อย่ารอช้า... ความสนกุกาํลงัรอทกุคนอยู่! ส่วนมยองนังคนนีข้อไปตามหา 

'แหวนสมปรารถนา' ก่อนนะ บายบาย
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สวัสดีค่าาา มีนิยายเล่มเดียวจบมานําเสนออีกแล้ว~ หนน้ีก็เปนแนวโรแมนติก-

แฟนตาซี ผสมคอมมิดี้เหมือนเดิมค่ะ ดูเหมือนเราจะชอบแนวน้ีเนอะ ฮ่าาาา 

เรื่อง Oh My Boo! เราได้ไอเดียมาจาก 'จะเกิดอะไรขึ้นนะ ถ้าผีมาเจอกับคนเห็นผี' 

แต่ถ้าให้นางเอกหรือพระเอกเปนผีจริงๆ คงจบลําบากแถมอาจจะกลายเปนนิยายเศร้า

ตอนจบไปแทน เลยปรับนิดหน่อยให้ไม่ใช่ผีแต่ต้องมีสภาพเปนผี แต่ก็ไม่อยากใช้มุก

อบุติัเหตุนอนโคม่าอกี คดิมาคดิไปก็เลยได้อย่างในเร่ืองน่ีแหละ -..- ส่วนด้านคาแร็กเตอร 

เน่ีย ตอนแรกคาแรก็เตอรของปลาวาฬท่ีวางเอาไว้เปนพวกนิง่ๆ ค่ะ แต่รูส้กึว่าจะเขยีนยาก 

ไปนิด ก็เลยปรับแก้จนกลายเปน (อดีต) ไอดอลหนุ่มแสนสดใสผู้เปนท่ีรักของทุกคนแทน

ซะงั้น เราแอบชอบคาแร็กเตอรของปลาวาฬอันน้ีนะ ผู้ชายที่ปากตรงกับใจ ไม่งี่เง่า แถม

หน้าตาดี (พ่วงมาด้วยฐานะดี หัวดี ปอปดีอีกหน่อย ฮ่าาา) พ้ืนที่เม้าทจํากัด เอาเปนว่า

ฝากกะทิกับปลาวาฬเอาไว้ด้วยนะคะ 

ป.ล. ถ้าใครแอบชอบแนวนีล่้ะก็ อย่าลมืไปหา 'Beauty 

and the Dog คําสาปโฮ่งๆ ปวนใจยัยโฉมงาม' เรื่องของคูน

กับเมี่ยงมาอ่านกันนะคะ เล่มเดียวจบเหมือนกันค่า ^^!

รักกกกก <3

FB : TheLittleFinger Koii 

Twitter : TheLittleFinger (@LittlefingerKoi)

IG : littlefingerkoii
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ในเรื่องนี้นางเอกถอดวิญญาณได้ ฉันก็คิดว่าถ้าตัวเองถอดวิญญาณได้จะ

ทําอะไร สงสัยได้แปลงร่างเปนภูตจิ๋วท่ีจะคอยช่วยให้ตัวเองตอนตื่นมางานเสร็จแน่

เลยค่ะ เพราะปกติทํางานไม่ทัน ถ้าร่างวิญญาณจับต้องสิ่งของไม่ได้ ก็ขอแค่ได้น่ัง

คิดพล็อต งอกไอเดียก็ยังดี 555
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Oh My Boo! คุณผีอ�อนรัก

บทนํา

ฉันเคยคิดวาในโลกใบน้ีสิ่งที่ไมนาเชื่อวามีอยูจริงที่สุดก็คือภูตผีและ

วิญญาณ ทวาฉนัคดิผดิ... ภตูผมีอียูจรงิ และวิญญาณทีล่อยละลองไปมาดวย

รางกายอันโปรงแสงและไมมีใครมองเห็นมันก็มีอยูจริง

แตวา...

แตดูเหมือนวาไปๆ มาๆ สิ่งที่นาเหลือเชื่อย่ิงกวาภูตผีวิญญาณท่ีวา

ก็คือ... ผูชายตรงหนาคนน้ี...

"ใช ฉันเห็นเธอ" 

ผูชายคนน้ี... ท่ีสามารถมองเห็นฉัน ซํ้ายังพูดคุยกับฉันไดเหมือนกับฉัน

เปนคนปกติทั่วๆ ไป ทั้งท่ีความจริงแลวเขาไมควรมองเห็นหรือพูดกับฉันได

ดวยซํ้า

"เธอตายยังไง" 

เขามองเห็นฉัน ท้ังๆ ท่ีฉันเองคิดวาเขาไมนาจะมองเห็นฉัน 

"ฉันไมเคยเห็นเธอมากอน... เพ่ิงตายรึไง"

และอันท่ีจริงตามหลักการแลวเขาก็ไมนาจะมองเห็นฉัน

"แลวสรุปวาเธอไปไงมาไง เพ่ิงตายรึไง"

Page Oh My Boo! ������������.indd   7 6/21/2561 BE   14:58



TheLittleFinger

8

โดยเฉพาะเมื่อฉันนะ...

"วาไง จําไมไดรึไงวาเธอตายเพราะอะไร"

ใช... ฉันคือวิญญาณ แตวา...

"หรือวาเธอจมน้ําตาย?"

แตวา...

"แลวทําไมไมไปเกิดละ"

แตวา...

ฉันเปนวิญญาณ แตฉันยังไมตายยย~!! ฉันไมใชผีจริงๆ สักหนอย 

แตดันตองกลายเปนผีในสายตาเขา แถมยังอธิบายความจริงออกไปไมได

อีกตางหาก! โอยยย ไหงกลายเปนแบบน้ีไปไดเน่ียยย TOT!!!

1
กะทิ

"...ทิ"

หือ? ใครเรียก

"ทิ ไอกะทิตื่น!"

เพียะ!

"โอย!?"

ฉันสะดุ งพรวดตื่นข้ึนจากความฝน เมื่อเสียงเรียกตามติดมาดวย

แรงหนักๆ ซึ่งฟาดลงบนแขน แถมยังเกือบอาปากโวยวายใสอีกฝายไปแลว 

ถาไมใชวา...

"อรุณสวัสดิ์นักศึกษา หลับสบายดีมั้ย"

"อะ... อะ... อาจารย =[]=;;!?"

เวรแลววว น่ีฉันดันเผลอหลับในคาบเรียนเรอะ! แลวดูรอยย้ิมอาจารย

เขาส ิหวานละมนุละไมแตแผไอเย็นยะเยอืกจนเหมอืนนัง่เรยีนอยูในข้ัวโลกเหนือ 

มาเลยนะน่ัน TOT

"หลับตั้งแตตอนไหนละเน่ีย ตั้งแตตนช่ัวโมงเลยรึเปลาฮึ ^^"
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Oh My Boo! คุณผีอ�อนรัก

"ปะ... เปลาคะ เพ่ิงเผลองีบหลับเมื่อก้ีนี้..." 

"อาฮะ หลบัตอนนีไ้มเทาไหร อยาเผลอไปหลบัตอนทําเทสตอาทิตยหนา

ซะละ เขาใจมั้ยคะนักศึกษา"

"คะ U.U;" ฉันพยักหนาหงึกหงักอยางแข็งขันสุดพลังทามกลางเสียง

หัวเราะเบาๆ ของบรรดาผองเพ่ือนในคลาส โอย นาขายหนาชะมัดเลยแฮะ

"ดีมากจะ งั้นวันนี้เลิกคลาสกันแคน้ีแลวกัน อยาลืมเตรียมตัวสําหรับ

เทสตอาทิตยหนาดวยละ เขาใจมั้ย"

เสียงขานรับดังข้ึนท่ัวหอง กอนตามมาดวยสารพัดเสียงจอแจจากพวก

เพ่ือนรวมคลาสที่พากันลุกเก็บขาวของเพ่ือออกจากหองเรียน แตไอเสียงท่ี

ดังชัดกวาอยางอื่นนาจะเปนเสียงพนลมหายใจหนักๆ จากเพ่ือนซ้ีหนาหวาน

สมชื่อ 'หวานใจ' ท่ีน่ังอยูขางกันน่ีแหละ

"เฮอออ เกือบไปแลวมั้ยละกะทิ -_-;"

"แหะ น่ันดิ เมื่อก้ีคิดวาจะโดนเดงออกจากคลาสแลวนะนั่น" 

ฉนัย้ิมแหงพรอมทําทายกมอืขึน้ปาดเหงือ่บนหนาผากสงกลบัไปใหเพ่ือน 

ฮูววว ฉันเคยไดยินวามีคนถูกเชิญออกจากคลาสน้ีแบบถาวรเพราะเขาเรียน

ชาติดกันสามหน แลวเมื่อก้ีฉันเลนหลับคาคาบแบบน้ัน ดีเทาไหรท่ีรอดมาได

ไมโดนประหารตัดคอเขาให น่ีคิดแลวยังเสียวสันหลังไมหายเลย สงสัยเพราะ

อาจารยเห็นวาใกลจบคลาสแลว เลยข้ีเกียจเอาความละมั้ง -_-;;

"แลวเมื่อคืนแกไปทําอะไรมาถึงไดงวงขนาดนี้ฮะ ปกติไมเห็นจะเคย

หลับในคลาสน่ีนา น่ีเลนหลับลึกซะปลุกไมตื่นเลย" 

"ไปสงแมที่สนามบินนะ" ฉันตอบพรอมกับทยอยเก็บปากกาสารพัดสีที่

กองอยูท่ัวโตะ ตอนซือ้ก็ต้ังใจจะเอามาเขียนทําไฮไลตเน้ือหาเดด็ๆ อยูหรอกนะ 

แตไหงไปๆ มาๆ กลายเปนปากกาวาดรูประบายสีแกเบื่อยามเรียนเฉย 

"ออออ ที่แกเคยบอกวาแมแจ็กพ็อตไดเปนตัวแทนบริษัทไปดูงานท่ี

แคนาดาสามเดือนอะนะ~"

"ก็ใชนะสิ กวาจะกลับถึงบานตั้งเกือบตีสองคร่ึงได แลววันนี้ก็ดันมี

คลาสเรียนเชาอีก ฮาววว... งวงชะมัด เมื่อคืนไดนอนแคไมถึงสี่ชั่วโมงเอง"

"เอานา นานๆ หน" 
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"อือ ก็รูนา แตรางกายคนเรามันตองการการพักผอนที่เพียงพอน่ีนะ 

เด็กอนุบาลยังรูเลย"

ฉันอาปากกวางเพ่ือหาวประกอบความงวงอีกรอบ กอนควากระเปามา

เหว่ียงข้ึนสะพายไหลหลังเก็บของลงหมดเกลี้ยง

ตุบ~

หือ? เหมือนมีอะไรตกแวบๆ

"เอา ตุกตาหอยกระเปาแกกลิ้งไปโนนแลว" 

"ไหน" ฉันหันมองตามนิ้วเรียวๆ ของหวานใจที่ชี้ตรงไปทางหลังหอง 

โอย น่ันไงละ เจาตุกตาหมีสีน้ําตาลหอยกระเปาหน่ึงเดียวของฉันกําลังกลิ้ง

หลุนๆ ไปตามทาง "โอย หลุดไปไดไงละน่ัน -*-;"

กึก!

แตพอฉันกําลังจะกาวขาตาม เจาตุกตาหมีนั่นก็ดันกลิ้งไปหยุดแนบกับ

รองเทาของใครบางคนท่ีเพ่ิงขยับตัวเดินออกมาจากโตะที่น่ังแบบพอดิบพอดี

"โทษที น่ันของฉันเอง..."

ฉันรองบอกหลังเห็นมือขาวๆ ของเจาของรองเทาเอื้อมลงไปยังตุกตา

หอยกระเปาไมรักดี สายตาของฉันท่ีจับจองอยูแตกับตุกตาเลยคอยๆ ไล

ความสงูขึน้ตามหลงัมอืขาวนัน่ นับตัง้แตตรงพ้ืนหนารองเทา ขากางเกง เขม็ขดั 

เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว กอนหยุดตรงที่... ใบหนาดูดีไดรูปแถมยังเนียนใสสุดๆ 

ของเจาตัว

โอโหววว ฟลุกไปปะ น่ีมันนายปลาวาฬ ผูชายระดับตัวท็อปของคลาส

นี่นา -O-

"ของเธองั้นเหรอ" เขาเอยทักหลังเลื่อนสายตาออกจากเจาตุกตาหอย

กระเปารูปหมีสีน้ําตาลน่ันมายังฉัน

"อื้อ ใช O_O//"

ซึ่งก็สมกับท่ีเขาไดชื่อวาเปนตัวท็อปของหอง เพราะสายตากับประโยค

คําถามที่สงมาใหฉันโดยเฉพาะทําเอาหัวใจแอบเตนไหวเร็วกวาปกติไปสักสิบ

หรือย่ีสิบบีตได แหม จะไมใหฉันแอบใจเตนบางไดไง ในเมื่อตลอดเวลาเกือบ

สองปที่เรียนคณะเดียวกันและคลาสเดียวกันมา ฉันกับเขาเราไมเคยไดพูด
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หรือสบตากันดวยเร่ืองสวนตัวที่ไมเก่ียวกับเรื่องเรียนหรือพวกงานกลุมแบบน้ี

มากอนเลยนะ น่ีครั้งแรกเลยนะน่ัน แถมเขายังทําทาเหมือนใหความสนใจซะ

ขนาดนี้อีก 

"หมีงั้นเหรอ" ปลาวาฬชูตุกตาข้ึนกอนหมุนพลิกไปมา จนเห็นตัวอักษร

ที่ปกอยูบนแผนหลังอวบๆ ของเจาตุกตาหมีน่ัน "หือ? มีชื่อปกดวยแฮะ"

โอะ ลืมไปเลยแฮะ พวงกุญแจตุกตาหมีนั่นจริงๆ แลวเปนของที่ฉันซื้อ

มาเปนของขวัญใหคนในครอบครัวเมื่อเทศกาลปใหมที่ผานมา ดวยความท่ี

หนาตามนัก็เบๆ เหมอืนตุกตาหมท่ัีวไป ฉนัเลยเพ่ิมออพชัน่เสรมิใหมนันิดหนอย 

ดวยการเอาดายสีขาวมาปกเปนชื่อของทุกคนติดเอาไว รวมทั้งเจาตัวนี้ท่ีเปน

ของฉันเองดวย

งั้นเขาก็กําลังจะอานชื่อของฉันงั้นเหรอ... แหม แอบต่ืนเตนข้ึนมาเลย

แฮะ -_-//

" 'K-A-T-I' หมีตัวน้ีชื่อคาท่ีง้ันเหรอ -_-"

"ไมใช 'คาท่ี' แตเปน 'กะทิ' ตางหากละ -*-;;"

ฉันบอกพรอมกับเอื้อมไปฉุดเอาพวงกุญแจของตัวเองคืนดวยความ

หมดอารมณทันใด ฉันผิดเองสินะท่ีเผลอคาดหวังมากไป เฮอะ... 'คาท่ี' 

เนี่ยนะ!? คาท่ีบาสิยะ อานไดไมเปนมงคลเอาซะเลยตาบา -*-

"อาวเหรอ โทษที ลอเลนนา" 

เขาหัวเราะเบาๆ เหมือนขําในปฏิกิริยาที่ไดรับ กอนขอตัวเดินผานฉัน

กับหวานใจลงไปหาพวกเพ่ือนๆ ของเขาท่ีเดินนําออกไปกอนเรียบรอยแลว

"โอโห สงสัยน่ีตองเปนผลบุญจากการท่ีแกยอมอดนอนไปสงแมเมื่อคืน

แหงๆ เมื่อก้ีแกไดคุยกะปอปสตารของคลาสเราเชียวนะน่ัน" หวานใจยกศอก

ขึ้นถองเบาๆ พรอมรองแซว 

"ผลบุญอะไรท่ีไหนละ นายน่ันเพ่ิงจะอานชื่อฉันเปน 'คาที่' ไปเองนะ ไม

ไดยินเรอะ :("

"ฮา~ เอานา ภาษาอังกฤษก็ง้ี พลิกแพลงไดเสมอ ไมตองไปโกรธเคือง

ใหเสียอารมณหรอก~" 

หวานใจยกมือตบบาฉันปุๆ เหมือนใหทําใจ อันที่จริงฉันก็ไมไดโกรธ
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อะไรหรอกนา ถาจะใหถูกก็คอื... อบัอายแกใจตัวเองมากกวา ท่ีดันเผลอคาดหวัง 

มากไปหนอย ท้ังๆ ที่ในหองน้ีฉันมันก็แคโนบอดี้แทๆ จะไปหวังใหคนระดับ

ตัวท็อปหรือปอปสตารอยางท่ีหวานใจบอกมาใหความสนใจไดไง -__-

ใช ผูชายคนน้ันไมใชแคเพ่ือนรวมคลาสท่ัวๆ ไป... แต 'ปลาวาฬ' หรือ 

'ปุณณภพ พุฒิธาดา' เคยเปนถึงดาราวัยรุนท่ีโดงดังสุดๆ จากภาพลักษณ

ของหนุมหนาตี๋หุ นนักกีฬา แถมยังดูมีเสนหสุดๆ เวลาสงย้ิม ฉันจําไดวา

แตกอนหน่ึงอาทิตยซึง่มเีจด็วันตองมสีกัสีถึ่งหาวันท่ีเหน็หนาเขาในจอโทรทัศน 

นาเสียดายท่ีเมื่อสองปกอนเขาประกาศขอออกจากวงการ โดยใหเหตุผลวา

จะไดโฟกัสกับการเรยีนไดอยางเตม็ที ่มนัเปนประกาศทีทํ่าเอาแฟนคลบัหลายคน 

ช็อก แตสวนใหญก็เขาใจและใหเกียรติการตัดสินใจ ตอนท่ีรูวาเรียนอยูคณะ

เดียวกับเขาชวงรับนองใหมปกอนฉันยังแอบต่ืนเตนเบาๆ เลย ขนาดไมไดเปน

แฟนคลับและไมแมแตจะดูละครหลังขาวของไทยสักเทาไหรนะนะ -_-

"เออ จริงสิ" หวานใจรองเสียงแหลมขึ้น "ไหนๆ วันน้ีแกก็มีเรื่องให

อารมณเสียแลว ถางั้นเราไปกินชาบูกันมะ~"

"เดี๋ยวๆ ชาบูเก่ียวอะไรกับอารมณเสียเหรอ =_="

"เอา คนเราเวลาน้ําตาลตํ่ามันจะหงุดหงิดงายไง ฉันก็เลยจะชวนไป

เพ่ิมน้ําตาล พอไปถึงหาง เดินเลนนิดหนอยก็ไดเวลามื้อเย็นละ เอามั้ย แมแก

ไมอยูน่ีนา แกตองหาอะไรกินเองอยูแลวใชปะละ~"

"ไดท่ีไหนละ" ฉันรีบพนลมหายใจพรืดใสหนาเพ่ือน "ฉันมีนองชายตอง

ดูแลอีกคน จําไมไดรึไง -_-"

ฉันพูดถึง 'กระตาย' นองชายวัยมัธยมตนท่ีอายุหางกันอยูหลายป... 

นองชายท่ีมีความนาตีมากกวานารัก... นองชายผูที่พรอมจะโทรไปฟองแม

ทันทีถาฉันหนีไปกินของดีๆ แคคนเดียว แลวตัวเองโดนท้ิงใหตมมามากินอยู

ที่บานแทน

"เออ จริงดวยแฮะ เซ็งเลยแบบน้ี ฉันอยากกินชาบูมาเปนอาทิตยแลว 

อะ" หวานใจทํางอนบนอุบ

"ก็ชวนคนอื่นไปกินสิ ทําเหมือนคบฉันเปนเพ่ือนอยูคนเดียวไปได" 

"โนๆ เพ่ือนท่ีมหา'ลัยก็มีแตแกน่ีแหละที่เขาใจรสนิยมการกินของ

Page Oh My Boo! ������������.indd   12 6/21/2561 BE   14:58



13

Oh My Boo! คุณผีอ�อนรัก

กันและกันดีที่สุดแลว" หวานใจพูดเองเออเอง แถมยังพยักหนาเองหงึกหงัก 

"พวกเพ่ือนคนอื่นเห็นเอาแตหวงหุน ชวนกินชาบูทีไรไมเคยมีใครเซยเยสดวย

สักที"

"น่ีฉันควรดีใจใชมั้ย ท่ีสามารถเปนเพ่ือนกินใหแกไดเนี่ย =_="

"ฮาๆๆ ก็นิดนึงนา~"

ฉันเบปากใสหวานใจ หมั่นไสยัยเพ่ือนหนาตาดีนี่เหลือเกิน ไมรูทําไม

เราถึงตกกระไดพลอยโจนมาซี้กันได ฉันน่ีทั้งเนิรด ทั้งเปนสาวแวนคงแกเรียน

ไรเซนสดานแฟชั่น กับหวานใจเพ่ือนซี้ท่ีท้ังหนาหวานแลวยังแตงตัวเกง ยัยนี่

เคยโดนรุนพ่ีจับลงประกวดดาวคณะเมื่อตอนรับนองใหมดวย แตเพราะ

ดันโกะมากกวาสวยก็เลยพลาดตําแหนงไปซะงั้น -_-;

"เอางี้... แกก็นัดนองชายไปเจอกันท่ีโนนไง ดีปะละ" หวานใจยังไมวาย

พยายามนําเสนอหนทาง

"โน วุนวายตาย เอาไวแมกลับมาคอยวากันอีกทีละกัน"

"โดวววว อีกตั้งสามเดือนเน่ียนะ ฉันรอจนเหี่ยวตายพอดีเลย"

"น่ันแหละ รออีกแปบนา"

"โดวววว"

แมหวานใจจะพยายามหวานลอมฉันใหไปกินชาบูเปนเพ่ือนไมเลิก 

แตสุดทายพอเราเดินมาถึงปายรถประจําทางที่ตองแยกยายกันกลับ หวานใจ

ก็ยอมขึ้นรถกลับพรอมยอมรับความพายแพไปแตโดยดี สวนฉันก็หนีขึ้นรถ

ประจําทางมาลงตรงยานตลาดใกลทางเขาหมูบานเพ่ือหาอะไรไปกินเปน

มื้อเย็น ปกติแลวฉันกับแมจะชวยกันทําอาหาร แตตอนน้ีแมไมอยู เหลือแค

ฉันกับนองชายจอมแสบท่ีวันๆ เอาแตหมกตัวอยูกับเกม เพราะงั้นไมมีทาง

ชวยฉันทําอาหารแหงๆ แถมวันนี้ฉันเองก็งวงจนข้ีเกียจคิดจะทําเมนูอะไรดวย 

งั้นซื้ออาหารสําเร็จแถวๆ น้ีเขาบานไปเลยทีเดียวละกัน -_-

อืมมม เอาเปนอะไรดีหวา ขาวราดผัดกะเพราไกไขดาวคนละกลองน่ี

นาจะเก็บไวเปนเมนูเวลาขี้เกียจมากแถมยังหมดมุก เพราะงั้นฉันควรจะหา

อะไรที่มันสรางสรรคกวาน้ีหนอย อยางแบบวา...

"เคร่ืองประดับสวยๆ จะ"
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หือ? เครื่องประดับเหรอ ไหงไมเห็นคุนเลยวาแถวน้ีมีรานขายเครื่อง

ประดับอะไรดวย ถึงแถวหนาหมูบานจะมีรานคานั่นน่ีหลายราน แตเทาที่เห็น

ก็มีแคพวกรานขายอาหารกับพวกรานคาปลีกทั่วไปแคนั้นนี่นะ ถาจะซื้ออะไร

เยอะๆ ตองเลยออกไปอีกนิด ถึงจะมีมารตขนาดยอมๆ ใหเลือกซื้อของ

"เคร่ืองประดับสวยๆ มั้ยจะ"

ฉันหยุดเทากอนหันกลับไปหาที่มาของเสียง กอนพบวาตัวเองเพ่ิงเดิน

ผานรานขายเคร่ืองประดับท่ีเปนแผงลอยเล็กๆ มา อา อันท่ีจริงฉันไมไดชอบ

ใสเครื่องประดับสักเทาไหร แตดูคุณยายท่ีเปนเจาของรานสิ อายุนาจะใกล

หลักรอยไดแลว หลังงอจนแทบโกง ผมขาวหมดท้ังหัว พูดแตละคําแทบมอง

ไมเห็นฟนแถมยังมีคราบหมากเต็มปาก อา ลูกหลานหายไปไหนกันนะ ทําไม

ปลอยใหแกมาน่ังตากแดดขายของอยูแบบน้ีละเนี่ย U_U

"เคร่ืองประดับหนอยมั้ยแมหนู"

โอะ นั่นไง งานเขาแลวมั้ยละ ดันเผลอมองนานไปหนอย จนคุณยาย

แกรูตัวเงยมาสบตาถาม แลวดูสายตาคาดหวังระคนออนวอนน่ันสิ แบบน้ีฉัน

จะทําเมินเดินหนีไปไดไงละน่ี -O-;;

"หนู เออ ไมคอยชอบใสเคร่ืองประดับเทาไหรคะคุณยาย" ฉันเริ่มจาก

พยายามปฏิเสธแบบแสนออนโยน 

"ไมซื้อก็ไมเปนไรหรอกแมหนู ลองแวะมาดูกอนได"

"แต..."

ไมนะ ฉนัไมใชคนชอบแตงตัวหรือชอบใสเครือ่งประดบัสกัหนอย ปฏิเสธ 

คุณยายแกไปเถอะ

"ตางหูสวยๆ มั้ยละ"

โอยยย ตะ... แตดูสายตาของแกสิ วันนี้ขายไดสักอันรึยังก็ไมรู แลวถา

ขายไมไดละ แกมีเงินกินขาวรึเปลาละน่ัน เงินกลับบานอีกละ ฮือ ลําบากใจ

ชะมัด T_T 

"สรอยขอมือก็มีนะแมหนู"

"หนูไมไดใส..."

"แหวนก็มีนะ..."
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"T_T"

โอยยย แลวในที่สุดฉันก็ไมสามารถทําเมินไมแยแสตอไปได เอานามัน

ก็แคไมก่ีบาทเอง ซื้อไปเก็บไวเฉยๆ ถือซะวาทําบุญใหคุณยายก็ไดน่ีนา 

ฉนัเดนิเขาไปท่ีแผง กวาดสายตามองหาเคร่ืองประดบัสกัชิน้ทีห่นาตาดไูมแพง

จนเกินไปนัก แตฉนัไมไดเจาะหูเพราะง้ันมองขามพวกตางหไูปได สวนสรอยคอ 

ก็ไมนาจะไดใส ถางั้นเอาเปนแหวนนาจะดีกวา เผื่อนึกคึกเอามาใสเวลาไป

เที่ยวอะไรอยางน้ัน 

"อยากไดแหวนเหรอแมหนู เอาวงไหนดีละ ^^"

วงไหนละ วงที่เรียบๆ หนอยนาจะถูกที่สุดในพวกน้ีละมั้ง แต... โอะ 

วงนี้สวยแฮะ ตัวแหวนเปนสีเงินเรียบๆ แตมีลายสลักลงยาสีดําเปนรูปดอก

แดนดิไลออนท่ีตัวแหวน ฉันชอบไอดอกน่ีนะ ตอนเด็กๆ พอเคยบอกวาเวลา

เจอใหเด็ดตั้งคําอธิษฐานแลวเปา คําขอของเราจะไดลอยขึ้นฟาไปหาเทวดา

ดานบน แลวเทวดาจะชวยใหคําขอพรของเราเปนจริงนะ

"เอาวงน้ีคะ วงน้ีเทาไหรคะ" ฉันรีบชี้น้ิวลงไปยังแหวนท่ีวา

"แหม ตาดี เลือกไดดีซะดวย" 

"ทําไมเหรอคะ -O-;"

"ไมมีอะไรมากหรอกหนู" คุณยายหัวเราะเบาๆ อีกหน กอนหยิบแหวน

แดนดิไลออนจากในแผงขึน้อวดใหฉนัเหน็ชดั "นีม่นัไมใชแหวนธรรมดานะจะ"

"หมายถึง... แพงเหรอคะ" ถาแพงฉนัไมสูนะ น่ีฉนัยังตองอยูกับนองชาย

แคสองคนอีกหลายเดือน ตอใหยังไงแมก็โอนคาใชจายมาให แตการซื้อของ

แพงเกินไปโดยไมจําเปนมันก็ใชท่ีอยูน่ีนาาา เอาเงินพวกนี้ไปสั่งพิซซาหรือไก

ทอดอรอยๆ มากินยังนาจะคุมคากวาอีก (._.)

"ไมแพงหรอกหนูเอยยย..." คุณยายบอกพรอมยกนิ้วขึ้นสามนิ้วทันใด

"สามรอยเหรอคะ *O*" ออออ ถาเทานั้นฉันนาจะพอสูไหวนะ

"สามลาน..."

"วาไงนะคะ สามลาน!!?" ฉันแหกปากลั่น โอย นี่แหวนหรือบานจัดสรร

เนี่ย เดี๋ยวกอนนนน

"ฮะๆๆ ยายจะบอกวาสามลานยังซื้อไมไดดวยซํ้าไปตางหากละ" 

Page Oh My Boo! ������������.indd   15 6/21/2561 BE   14:58



TheLittleFinger

16

คุณยายหัวเราะจนเห็นคราบน้ําหมากเต็มปาก

"เอิ่ม ถางั้นหนูคงไม..."

ฉันกําลังจะปฏิเสธแลวหาทางชิ่งหนี แตคุณยายกลับควาขอมือฉัน

ไวแนน กอนรีบพูดตอ

"แตเพราะแมหนูตาดีมากท่ีมองเห็นมัน เพราะงั้นยายขายใหเทาราคา

ที่แมหนูบอกมาก็แลวกัน"

"เห?"

"สามรอยบาท" คุณยายเนนเสียง

"สามรอย? แตเมื่อก้ียายบอกวา..."

"สามรอยบาท เฉพาะกับหนูแคคนเดียวเทาน้ัน ตกลงเอามั้ยละ นาที

ทองเลยนะ ^^"

"งะ...งั้นก็ไดคะ" 

ฉันพยักหนาหงึกพรอมอาปากคางแบบงงๆ กอนเปดกระเปาจายเงิน

คณุยายไปเสร็จสรรพ สรุปแลวเมือ่ก้ีคุณยายคงแคเลนมกุสนิะ... ใชรเึปลาหวา 

-O-;

"ออ ยายเกือบลืมบอกไปแนะ"

"คะ O_O?" ฉนัเงยหนาขึน้มองคณุยายหลงัรับถุงกระดาษนอยๆ ท่ีบรรจุ

แหวนราคาสามลาน (ซะท่ีไหน) น่ันมาเสร็จ

"น่ีนะ เปนแหวนท่ีจะชวยใหเจาของสมปรารถนา..."

"เหอ แหวนสมปรารถนาเหรอคะ"

โอเค ตอนแรกก็บอกวาแหวนราคาสามลาน ตอนนี้ก็บอกเปนแหวน

สมปรารถนา คุณยายคนน้ีชางมีมุกแพรวพราวเหลือเกินจริงๆ =O=;

"ใช" คุณยายพยักหนาทําสีหนาจริงจัง กอนบอกตอ "แหวนนี้ทําให

หลายคนสมปรารถนาก็จริง แตตองระวังหนอยนะ เพราะมันใชไดเพียงแค

ครั้งเดียวเทาน้ัน..."

"โอโห ใชไดแคครั้งเดียวเองเหรอ" เอาจริงๆ ฉันก็ไมไดเชื่อหรอกนะ 

แตไหนๆ ก็ไหนๆ แลว ชวยรับมกุคณุยายสกัหนอยแลวกัน "แลวมนัใชยังไงคะ

เนี่ย O_O"
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"สวมมันลงบนน้ิว แลวเอยคําอธิษฐานท่ีอยากไดที่สุด ใตแสงจันทร

เต็มดวง ก็แคน้ันเองจะ"

โอโห โคตรแฟนตาซี คุณยายน่ีสุดยอดเลยจริงๆ 

"แจว งั้นไวหนูจะรีบไปลองเลยคะ -..-!"

"หึๆ แตอยาลมืท่ียายเตอืนละ... คดิใหดกีอน เพราะมนัใชไดแคคร้ังเดียว 

เทาน้ัน โชคดีละแมหนู ^^"

คุณยายหัวเราะเบาๆ อีกครั้ง แตครั้งน้ีแปลกที่เสียงกับรอยย้ิมน้ันทําให

ฉันแอบขนลุกนิดหนอย ราวกับวามันเปนเรื่องจริง ไมใชแคมุกท่ีแกแตงขึ้นมา

เอาไวใชเวลาขายของเทาน้ัน 

โอโห แตก็ไดผลอยูนะ เลนทําเอาอินตามเลยเน่ีย แจววว (.__.)b

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622306.html
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