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ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส

ใครเป็นสาววายมารวมกันทางน้ีเลยจ้าาา >O<! อะ สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก

ของมยองนัง อันที่จริงตัวมยองนังเองก็ไม่ใช่สาววายอะไรมากมาย แค่อยากเห็นผู้ชาย

หล่อๆ เขารักกันก็เท่านั้นเองค่าาาาา แอรยยย >///< ยุคนี้ใครว่าความรักเป็นแค่เรื่อง

ระหว่างชายหญิงกันล่ะคะจรงิมัย้ นีม่นั 2018 แล้ว! มยองนังเชือ่ว่าใครๆ ก็รกักันได้ เหมอืน

กับท่ีสาวน้อยหน้าใสชื่อแปลกหูอย่าง 'ม่อนแจ่ม' นางเอกคนใหม่ของ Oh_nana เชื่อ

ยังไงล่ะคะ ฮิๆ

 ก็แหม...ข้างบ้านมีหนุ่มหล่อสองคนย้ายมาอยู่ใหม่แถมเคมียังเข้ากันขนาดนี้ 

สาววายอย่างม่อนแจ่มจะอดใจไหวได้ยังไงกันเล่า ต่อมจิ้นของเธอพร้อมท�างานย่ีสิบสี่

ชั่วโมงอยู่แล้ว! แต่ปญหามันอยู่ที่ 'ฌัลล' ฝายรุกร่างสูงของเธอดูจะท�าตัวไม่ค่อยน่ารัก

กับ 'ไนน' พี่ชายตัวเล็กสักเท่าไร แถมยังมีมือที่สามเป็นผู้หญิงสวยเอ็กซอีกต่างหาก! เรือ 

#ฌัลลไนน ของม่อนแจ่มจะแล่นฉวิหรือล่มต้ังแต่เพ่ิงกางใบ พลกิกระดาษไปรบัชม (และ

ช่วยกันพาย) ได้เลยค่า >w<
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นิยายเรื่องนี้เป็นมากกว่านิยายส�าหรับเรา...เป็นเหมือนเลือดเนื้อหรือส่วนหนึ่ง

ของชีวิตเราเลยล่ะ

นานาเริ่มแต่งเรื่องนี้เมื่อ 7 ปที่แล้วตอนที่เพ่ิงเข้ามหาวิทยาลัย (คิดดูว่าตอนนี้อายุ

เท่าไหร่ ฮ่าๆ) เป็นนิยายท่ีผ่านมรสุมหลายอย่างมาด้วยกันตลอด ทุกครั้งที่มีเรื่องทุกขใจ 

เขียนไม่ออก หลงสไตล รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ทุกครั้งท่ีเราเศร้าหรือสับสนก็จะกลับมา

นั่งอ่านนิยายเร่ืองน้ีแล้วรู้สึกว่าเออ มันตลกนะ เออ มันสนุกนะ เหมือนเป็นเครื่องเตือน

ตัวเองว่าเราก็เขียนอะไรสนุกสนานได้เหมือนกัน และเมื่อประมาณสองสามปก่อนก็ส่ง

นยิายเรือ่งน้ีไปให้ บ.ก. พิจารณาแต่กลบัไม่ผ่าน ดองไว้อยู่นานกว่าจะมาถึงวันน้ีได้ อย่าให้ 

นับว่าแก้ไปก่ีรอบ ฮ่าๆ ชีวิตคนเรามันอยู่ท่ีจังหวะเวลาและความพยายามจริงๆ ล่ะนะ

ไม่มีอะไรต้องพูดมาก อยากจะฝากความรักความอบอุ่นในนิยายเรื่องนี้ไว้ในใจ

ทุกคนด้วยนะคะ อยากให้ทุกคนรักม่อนแจ่ม ฌัลล ไนน 

เฮียฟา เจอารต้ีเหมือนท่ีคนเขียนรัก ก�าลังใจจากคนอ่านเป็น

เหมือนน�้าฝนฉ�่าพรมให้จิตใจนักเขียนชุ่มชื้น ถ้าอ่านแล้ว

คิดเห็นยังไงก็ส่งข้อความมาได้เลยท่ี...

Facebook:  h t tps : / /www. facebook.com/

ohnanafanpage/ (ส�าหรับอัพเดตข่าวสารนิยายและพูดคุย)

Twitter: https://twitter.com/Oh_nananana (ส�าหรับ

บ่น)
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สวัสดค่ีะ เล่มน้ีหน้าปกได้รีเควสต์จากผูเ้ขียนว่า ขอสโีทน pastel หน่อย เลยจดัให้ 

ตามค�าขอ โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบคู่สีน้ีนะคะ แต่ก็ไม่ได้ลงสีโทนน้ีนานแล้วเหมือนกัน

ก็เลยรู้สึกว่าเป็นค�าขอท่ีท�าให้ท�างานง่ายดีค่ะ หวังว่าจะถูกใจนะคะ

แล้วฉันก็แอบใส่ดีเทลนิดๆ หน่อยๆ ให้สมกับท่ีนางเอกของเล่มเป็นสาว Y ด้วย 

แต่จริงๆ คิดว่าตัวจริงเสียงจริงคงไม่มากางหนังสืออ้าซ่าอย่างในภาพปกเป็นแน่  

เป็นอันว่าสาว Y รู้กัน 5555
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บทนํา

"ไม พ่ีไมใหเราไป"

เสียงหาวสั่งอยางยืนกรานหนักแนนเชนทุกครั้งที่สั่ง เขาเปนแบบนี้

ทุกครั้งที่พูด มั่นคง ไมผันแปร...

แตเวลาน้ีคนตัวเล็กทนตอความเจาก้ีเจาการ อํามหิตและบาอํานาจ

ไมไหวแลว

"ผมจะไป ยังไงพ่ีก็หามไมได พ่ีไมมีสิทธ์ิในตัวผม!"

เขาประกาศกราวแมหัวใจจะปวดราวและใบหนาเลอะไปดวยนํ้าตา 

ทําไมนะ ท้ังๆ ท่ีก็ไมไดเกลียด...ทําไมตองทําเหมือนเกลียดดวย

เพียงเพราะความโกรธท่ีไมสามารถดับลงได เพราะในใจน้ันไมสงบ 

เพราะยังรัก และรักอยูตลอดมาท้ังๆ ท่ีถูกอีกฝายทํารายเสียมากมาย ทั้งๆ ที่

เปนไปไมได ทั้งๆ ที่ไมสมควร เขาเหยียบย่ําศักดิ์ศรีจนเละไมมีชิ้นดี แตก็ยังรัก

อยูทุกทีท่ีไดเห็นหนา

"ทําไมจะไมมสีทิธ์ิ เดีย๋วน้ีเรากลาพูดแบบน้ีกบัพ่ีแลวเหรอ" คนตัวสงูพูด 

มือก็บีบแขนขาวๆ ของคนตัวเล็กแนน "พ่ีมีสิทธ์ิ มีสิทธ์ิทุกอยาง! เขาใจไหม!"

"ไม! แลวก็ปลอยเสียที ผมไมใชเด็ก! ไมใชสิ่งของ เลิกยุงกับผมไดแลว! 
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ผมเกลียดพ่ี!"

เหมือนหัวใจจะแหลกสลายเมื่อเห็นแววตาเจ็บปวดของคนตัวโตท้ังๆ 

ทีต่ัง้ใจจะพูดใหเจบ็แสบ ย่ิงเมือ่เขาระบายความโกรธลงกับแรงบบีท่ีแขน ย่ิงรูสกึ 

วาตัวเองโงงมนักท่ีรูสึกแบบน้ี

"เกลยีดเหรอ! เกลยีดมากใชมัย้!" เสยีงตะคอกทวงถาม แตไมไดตองการ

คําตอบ "ได! พี่จะสอนใหรูวาบทเรียนของการจะหนีพี่ไปมันเปนยังไง!"

สิ้นเสียง ริมฝปากรอนผาวท่ีคุนเคยก็ประกบลงท่ีปากบาง จูบที่ชํานิ

ชํานาญจากคนตัวสูงทําใหรางกายออนระทวยไปหมดอยางเชนทุกครั้งท้ังที่

ไมอยากใหเปนอยางน้ันเลย ทกุๆ ทีท่ี่คนใจรายสมัผสัไป ทําใหหัวใจเตนไดทุกครา 

หรือวานี่จะเปนคําสาปของการฝนกฎธรรมชาติ มารักกับผูชายดวยกันเอง...

ตนคอถูกแสดงความเปนเจาของซํ้ากับรอยเดิมท่ีเขาเคยทําไว สายตา

มั่นคงทอดมาสบตา พรอมเสียงกระซิบวา

"เปนของพ่ีนะ..."

"อายยยย >///<"

เสียงกรี๊ดเล็กแหลมเหมือนผีโดนขาวสารเสกของเด็กสาวดังขึ้น แมจะ

ไมดังมาก แตก็เรยีกสายตาเย็นชาปนราํคาญจากคนท้ังตูโดยสารของรถไฟฟา

อันแนนขนัดใหจองมองมาท่ีเธอ จนเจาตัวตองผงกหัวขอโทษขอโพยที่ทําลาย

ความสงบของชาวบานพรอมเอยเสียงเบา

"ขอโทษคะ ขอโทษ" 

เธอชื่อมอนแจม...เปนชื่อท่ีไมวาใครไดยินก็ตองรอง 'หา?' แลวถาม

ซํ้าสอง พรอมตามดวยคําถามประเภทวาชื่อน้ีเธอไดแตใดมา ทําใหเธอตอง

เลายอนความไปถึงประวัติศาสตรครอบครัวที่พอกับแมเปนศาสตราจารย

นักโบราณคดี และดันตั้งชื่อลูกตามสถานที่ท่ีทั้งคูมีความทรงจําดีๆ รวมกัน 

ชื่อของมอนแจมน้ันมาจากสถานท่ีแรกท่ีพวกเขาไดเจอกันตอนเปนนักศึกษา

ปริญญาตรี ในขณะท่ีพ่ีชายของเธอไดชื่อ 'ภูฟา' อันเปนชื่อท่ีมีประวัติความ

เปนมานาเขินอายกวาชื่อของเธอเยอะทีเดียว

อยางไรก็ตามนอกจากชื่อแลว ภายนอกของมอนแจมก็ไมมีอะไรพิเศษ
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อีก เธอเปนเพียงนักศึกษาเฟรชชี่ปหนึ่งหนาตาสดใส ใบหนาลอมกรอบดวย

ผมบ็อบยุงๆ ท่ีคุณพ่ีชายสุดหวงสั่งหามไปทําสีเด็ดขาดเพราะกลัวนองสาวจะ

เปนมะเร็งสมองจากการทําสีผม (ใช มันเวอร...และเราจะกลาวถึงอีตาคนน้ี

ในกาลตอไป) สิง่ทีพ่อดนูารกับนใบหนาก็เห็นจะมแีครอยย้ิมเหน็ฟนขาวสะอาด 

พรอมลักยิ้มที่แกมบุมทั้งสองขางที่ทําใหโลกของคนมองสวางสดใสขึ้นมาบาง 

เสื้อผาเครื่องแตงกายดูธรรมดา ไมมีของแบรนดเนมใดๆ ใหเปนจุดสนใจ

ชวีติของมอนแจมนัน้ธรรมดา สงัคมรอบกายของเธอไมไดมภียัอนัตราย

อะไรเปนพิเศษ เธออยูในโลกท่ีสวยงามปลอดภัยซะจนทําตวัเปนภัยกับชาวบาน 

ซะเอง ไมมากมายอะไรหรอก แคกร๊ีดบนรถไฟฟาเทานั้นเอง

เธอก็ไมไดตั้งใจหรอกนะ แหม ก็มันนารักนี่

มือเล็กบางของเด็กสาวจิกแนนลงไปบนหนังสือพ็อกเก็ตบุกเลมเล็กที่

ตัวเองกําลังน่ังอานอยูดวยความขวยเขิน เธอพยายามกลั้นเสียงหัวเราะเล็กๆ 

ไมใหหลุดลอดออกจากปากไปรบกวนคนบนรถไฟฟาอีก แตมันก็ไมงายนักที่

จะหามไมใหเลือดสูบฉีดไปบนแกมบางท้ังสองเมื่อฉากโรมรันของคูพระ-นาย

ในหนังสือท่ีเธอกําลังอานมันชางนารักเหลือทน

อา น่ีแหละความงดงามของโลกแหงวาย* โลกน้ีชางสดใสเมื่อผูชายกับ

ผูชายรักกัน 

มอนแจมเปนสาววาย** แบบเต็มขั้น ชนิดที่ถาหากเจาะเลือดออกมาดู

คงเห็นเปนสมีวง เธออยูในโลกท่ีผูชายรกักับผูชายเปนเรือ่งปกตเิอามากๆ ปกติ

เสียย่ิงกวาผูชายกับผูหญิงรักกันเสียอีก ซึ่งก็ไมมีใครพิสูจนได บางทีสิ่งท่ีเธอ

เชื่ออาจจะจริงก็เปนได ไมมีใครรูวาเธอเร่ิมเปนสาววายต้ังแตเมื่อไหรและ

เพราะอะไร แตผูใหญโทษกันวาเปนอิทธิพลของสื่อโทรทัศนและอินเตอรเน็ต

ในปจจบุนัแมวามนัจะไมคอยเก่ียวกันนกัก็ตาม นางสาวมอนแจมไมเคยสนใจ

คนพวกนั้น เธอรูแควาโลกน้ีมีเธอ (ผูชม) กับเขา (ฝายรุก) และเขา (ฝายรับ) 

* วาย เปนคําที่ใชเรียกแทนคําวา yaoi ซึ่งยอมาจากคําภาษาญี่ปุนวา Yamanashi Ochinashi Iminashi 

(ไมมไีคลแมกซ ไมมปีระเดน็ ไมมคีวามหมาย) ซึง่เปนคณุสมบติัของสือ่แนวชายรักชายยุคแรกๆ ของญ่ีปุน 

ปจจุบันยังใชคํานี้อยางแพรหลายอยู

** สาววาย เปนคาํทีใ่ชเรยีกผูหญิงทีค่ล่ังไคลวายมากๆ ชอบจินตนาการใหผูชายรกักัน โดยเฉพาะกับผูชาย

ที่หนาตาดี มักใชสีมวงแทนความวาย
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เราสามคนบนโลกแหงจินตนาการ 

แหม...ก็มันสุดยอดน่ี ผูชายหนาตาดีกับผูชายหนาตาดีรักกัน มันจะมี

อะไรที่สวยงามกวาน้ีอีกไหม

ทกุวนัมอนแจมจะแบกกระเปาเปใบโตท่ีขางในเตม็ไปดวยหนังสอืเรียน

บางหนังสือวายบางปะปนกันไปเรียนที่มหาวิทยาลัย เอาคอลเล็กชั่นสวนตัว

ไปแบงปนกับกลุมเพ่ือนสาววายท่ีมอียูจาํนวนไมนอยในคณะของเธอ ทกุเวลา

นาทีที่เธอหายใจมักจะหมดไปกับเรื่องวายๆ ดวยกันท้ังน้ัน ถาไมใชวากําลัง

เสพสื่อวายอยู กค็งจะเปนการสอดสายสายตามองหาผูชายกับผูชายสักคูแลว

จิ้นเอา…

อุย น่ัน พ่ีผู ชายท่ีเสาตรงน้ันกับนองมัธยมตรงนูนก๊ิกกันแนเลยอะ 

คิก อะสงสายตา อะสงสายตา...

ทามกลางสังคมเมือง มนุษยเดินกันขวักไขว เกาะเสา ดมขี้เตากันบน

รถไฟฟาอันเบียดเสียดไปวันๆ มอนแจมก็เปนมนุษยคนหนึ่งที่มีความสุข 

สนุกสนานกับชีวิต...

ชีวิตท่ีเต็มไปดวยความงามของชายรักชาย!!!

1

ไมมีอะไรพิเศษเลยแมแตนอย...

คอืคาํจาํกัดความของหมูบานเพนกวินวิลลา...หมูบานธรรมดาๆ แหงหนึง่ 

ยานชานเมือง เปนหมูบานขนาดไมเล็กไมใหญ ประชากรอยูกันไมแออัดมาก

นักและมีคนหลายประเภทท้ังคนรวย คนจน คนบา และคนดี พรั่งพรอมดวย

สาธารณูปโภคท้ังหลายจนแทบไมตองกระดิกตวัไปไหนไกล เปนหมูบานท่ีผูคน

อยูกันอยางสงบสุขเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังสือภาษาไทยสมัย ป.สอง

วันนี้เปนวันธรรมดาวันหนึ่ง...ธรรมดาสุดๆ จนชาวบานในหมูบาน

เพนกวินวิลลาเกือบจะโหวตใหมันเปนวันท่ีธรรมดาท่ีสุดแหงป เชานี้ก็เริ่มตน

เหมือนกับทุกๆ วัน ปาจุท่ีอยูซอยหายังคงออกมาขายน้ําเตาหูเหมือนเดิม 

ลุงเฉลิมซอยสองยังคงออกมาว่ิงออกกําลังกาย เจาหมาไมมีชื่อหนาเซเวนยัง
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คงนอนหลับขวางทางเพ่ือทดสอบทักษะกรีฑาของคนท่ีมาซ้ือของ แมกระท่ัง

เจอารตี้ กะเทยท่ีอาศัยอยูแถวน้ันก็ยังทาปากสีแดงเฉดเดิมเฉกเชนทุกวัน

มันเริ่มจะไมธรรมดาในตอนแปดนาฬกาสี่สิบหานาที ตอนท่ีรถสีเงิน

เมทัลลิกท่ีดูแพงสุดๆ ขับเขามาในหมูบาน...

รถสีเงินคันน้ันไมใชรถธรรมดา แตเปนรถย่ีหอพอรชสุดแสนจะเดิรน

ราคาเกินลาน เมือ่พระอาทิตยทํามมุสีส่บิหาองศากับกระจกไฟหนา แสงสะทอน 

ก็สองเขาตาอามาคนหน่ึงซึง่กําลงัซือ้น้ําเตาหูอยูจนอามาหนามดืเกือบจะตกลง 

ไปในหมอ แตรถน่ันเทียบไมไดเลยกับคนท่ีอยูในน้ัน...

เมื่อรถจอดท่ีซอยสิบหา หนาบานเลขที่ 15/3 ชายหนุมสองคนก็กาวลง

มาจากรถ...

และสองคนน้ันหลอมากกก!!!

หากจะบรรยายดวยภาษาแบบนิยายวายตองบอกวาชายรางสูงคนท่ี

ลงมาจากฝงคนขบันัน้เปนผูชายท่ีมรีปูหนาเพอรเฟกต ไมวาจะมองจากมมุไหน 

ก็ดคูมสนัดุดันสมกับเปนบรุุษเพศ ผมสดํีาสนิททีต่ดัสัน้ระตนคอของเขาถูกเซต็

เปนทรงทีด่ไูมตัง้ใจแตก็ทาํใหใครๆ ท่ีมองใจสัน่ได ทีเ่ดนท่ีสดุเห็นจะเปนดวงตา 

ดวงตาของเขาเฉยีงข้ึนนิดๆ ดูทาทางเหมอืนคนไมยอมใคร เสือ้เชิต้สดีาํพับแขน 

ขึ้นติดโลโกแบรนดเนมชื่อดังไวท่ีอกซายพรอมดวยกางเกงยีนขายาวเขารูป 

ท่ีจรงิแลวอาจจะดธูรรมดาหากไปอยูบนรางของวินมอเตอรไซคขางรานผดัไทย 

แตเมื่ออยูบนเรือนรางสูงโปรงมีกลามเนื้อพองามของชายคนนี้ มันก็กลายเปน

เสื้อผาท่ีดูดีท่ีสุดไปเลย...

สวนคนที่ลงมาจากอีกฝงนั้นเปนหนุมนอยผมน้ําตาลที่หนาตานาเอ็นดู 

มีผิวขาวสะอาดหมดจดจนมั่นใจวาผู หญิงคนไหนก็ตองอิจฉา เขาคนน้ีมี

รปูรางผอมบางและเตีย้กวาคนแรกเลก็นอย แตกลบัดดูไีมแพกัน ดวงตาสน้ํีาตาล 

ท่ีสองประกายนาหลงใหลและริมฝปากสวยนั้นทําใหเขาเปนผูชายที่นาเอ็นดู 

(และเลีย้งดู) มากคนหน่ึงเลยทีเดียว เสือ้ยืดโปโลสเีขมก็ชวยขบัผวิขาวๆ ของเขา 

ใหดูเปลงประกายมากข้ึนไปอีก

ท้ังสองคนที่ดูยังไงก็ไมธรรมดามาทําอะไรท่ีเพนกวินวิลลาแหงนี้ เปน

สิ่งที่ ณ ตอนน้ีก็ยังไมมีใครรูได
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"ฌัลล เอาของเขาบานกันเถอะ"

หนุมนอยผมน้ําตาลเรียก ผูชายรางสูงผมดําจึงละสายตาจากการมอง

บานหลังใหมของตัวเองแลวหันไปชวยเพ่ือนสนิทขนสัมภาระแทน

โดยท่ีทั้งสองไมรูเลยวาชีวิตแสนวุนวายเกินธรรมดาของพวกเขาไดเริ่ม

ขึ้นตั้งแตลอรถคันละสิบลานคันนั้นแตะลงบนถนนของหมูบานเพนกวินวิลลา

แลว...

มอนแจมใชชวิีตเหมอืนเดก็สาวธรรมดา สมกับท่ีเธออาศยัอยูในหมูบาน

ธรรมดาๆ อยางหมูบานเพนกวินวิลลา เธอใชเวลาในวันอาทิตยนั่งอานนิยาย 

(วาย) ไปพรอมๆ กับการคุยโทรศพัทกับเพ่ือนสาวคนสนิทท่ีเรียนคณะเดยีวกัน… 

แนนอนวาเปนสาววายเชนกัน

ในขณะทีกํ่าลงัเมาทมอยฝอยฟุงถึงนยิายวายเร่ืองโปรดบนอนิเตอรเนต็ 

เธอก็ไดยินเสียงรถท่ีไมคุนเคยเลี้ยวเขามาในซอยของเธอ ซึ่งมันแปลก เพราะ

ท้ังซอยนี้นอกจากบานของเธอที่มีเฮียฟาขับรถเตาเกาๆ เนาๆ แลว ก็มีแค

สองสามีภรรยาสุดเข้ียวท่ีทายซอยท่ีมีรถขับ และรายน้ันไมคอยจะออกไปไหน

ในวันหยุดแบบน้ี

"ตั้งโอ เดี๋ยวนะ เคาไดยินเสียงรถ"

เธอบอกเพ่ือนในโทรศัพทท่ีดูไมสนใจเรื่องน้ีเทาไหรนัก

[เสียงรถมันทําไมวะแก เคาอาจจะเขามากลับรถเฉยๆ ก็ได]

"ไมอะ เน่ีย รถมันดับเคร่ืองแลว เสียงมาจากตรงหนาบานเคาเลยเนี่ย" 

มอนแจมวา "เดี๋ยวเคาไปดูกอนนะ"

เด็กสาวบอกคนในสายแลววางหูโทรศัพทบานคางไวบนโตะ ว่ิงออกไป

ที่ระเบียงหองนอนแลวมองดู ภาพท่ีเธอเห็นทําใหตาคางไปชั่วขณะ!

เธอกเ็หน็ภาพเหมอืนคนอืน่ๆ ทีผ่านไปผานมาในหมูบานเพนกวนิวลิลา

วันนี้น่ันแหละ ชายหนุมแปลกหนาสองคนท่ีเพ่ิงปรากฏตัวนี่...ไมธรรมดาเอา

ซะเลย!

พวกเขาดูไมเหมือนคนที่จะมาเดินอยูแถวนี้ หนึ่ง...ดวยรถที่พวกเขาขับ 

สอง...เพราะพวกเขาหลอระดับดารา!
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จริงอยูท่ีมอนแจมมีพ่ีชายหนาตาดีอยูกับเขาคนหน่ึง แตขานั้นเพราะ

เปนพ่ีชายที่คอนขางงี่เงา เธอจึงไมนับเปนหนุมหนาตาดีอะไร และนอกจาก

เฮียฟาของเธอแลว เธอก็ไมเคยเห็นผูชายหนาตาดีมาเดินแถวนี้อีก แตสองคน

นี้สามารถเบียดเฮียของเธอกระเด็นตกเวทีประกวดไดสบายๆ เลย

คนหนึง่สงูหลอมาดเขมดเูถ่ือนนดิๆ อกีคนดอูอนโยนใจดเีหมอืนพระรอง

ในซีรี่สเกาหลี...พวกเขาจะยายเขามาอยูขางบานเธออยางนั้นเหรอ

นี่มันคูวายในฝนชัดๆ!

มอนแจมสูดลมหายใจเฮือกใหญดวยความตื่นเตน จินตนาการตางๆ 

นานาหลั่งไหลเขามาในหัวตามประสาสาวชอบจิ้น เธอว่ิงกลับเขาไปในหอง 

สิ่งแรกท่ีทําคือควาหูโทรศัพทท่ีคุยคางเอาไวขึ้นมา

"ตะ...ตั้งโอ!"

[อะไรแก คนท่ีมากลับรถเคาถอยรถชนหมาแกเหรอ]

ตัง้โอตอบมาอยางยานคาง มอนแจมมหีมาอยูตวัหนึง่ ชือ่ของมนัประหลาด 

พอๆ กับเจาของน่ันแหละ มันชื่อศักด์ิสิทธ์ิ วันๆ ไมทําอะไร เอาแตนอนซะจน

บางทีคนก็คิดวามันตายแลว

"มะ...ไมใช" มอนแจมตอบเสียงตะกุกตะกัก "ตั้งโอ เคาตื่นเตนมาก

เลย..."

"..."

"มีผูชายสองคนยายมาอยูขางบานเคา"

...ประโยคน้ันเองท่ีทําใหมอนแจมมาอยูตรงน้ี

เธอกําลังแอบดูเพื่อนบานคนใหม เด็กสาวรางเล็กเกาะกําแพงบานของ

ตวัเองอยางทุลกัทเุล มอืซายของเธอมมีอืถือประจาํกายท่ีเอาไวใชถายรูปคูวาย 

มือขวายึดแนนบนขอบปูนไมยอมปลอย มีดอกบานไมรูโรยกระถางเล็กๆ วาง

อยูใกลๆ เพ่ือใชบังหนาดวย เนียนมั้ยไมรู แตดูเหมือนวาเธอจะทําไดแคนี้

อะ น่ัน พวกเขาออกมาอีกแลว

เด็กสาวใชกลองในมือถือซูมดูชายหนุมสองคนท่ีกําลังจัดการตกแตง

บานใหมของพวกเขา เมื่อหานาทีกอนมีรถขนเฟอรนิเจอรจากหางชื่อดังมาสง
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ทีห่นาบานขางๆ และตอนน้ีหนุมหลอทัง้สองก็ถกแขนเสือ้ขึน้เพ่ือชวยกันประกอบ 

เฟอรนิเจอรอยูตรงชานหนาบาน

แชะ... แชะ...

มอนแจมถายภาพของพวกเขาจากระยะไกลแลวรีบกดแชรสงให

เพ่ือนสนิททางขอความ พรอมพิมพไปดวยวา

'กําลังสรางรังรัก'

มีขอความตอบกลับมาแทบจะในทันที

'กรีด๊ ตามท่ีแกบอกเลย หลอโฮกท้ังคู เจดิมาก ฉนัไดไอเดยีไปเขยีนแลว 

ขอบคุณมากกก'

ตั้งโอเปนนักเขียนนิยายวายชื่อดังในอินเตอรเน็ต นิยายของเธอมีคน

อานเยอะมาก ชนิดที่ถาเอยนามปากกาของเธอขึ้นมาในหมูสาววายวัยมัธยม

ผูชอบเลนเน็ต ทุกคนจะตองรูจักเธอ แมนิยายจํานวนสี่รอยหาสิบตอนของ

ตั้งโอจะไมไดไปตีพิมพขายท่ีไหน แตเธอก็ภูมิใจราวกับวามันเปนลูกของเธอ

และตอนน้ีตั้งโอก็กําลังจะสรางลูกคนใหม จากพล็อตเรื่องท่ีบังเกิดขึ้น

ตอนรูวามีหนุมนาจิ้นยายมาอยูใหมท่ีขางบานมอนแจม เดือดรอนคนที่อยูใน

เหตุการณอยางเธอตองมาถายรูปไปบิลดอารมณใหอีก

จริงๆ มอนแจมก็เต็มใจนะ เธอเองก็ชอบเหมือนกันท่ีจะไดมาดูอะไร

กุกก๊ิกนารักแบบน้ี

"เฮย ไอไนน แกเอาน็อตตัวน้ันไปไวไหนแลววะ"

หนุมผมดําท่ีดูแมนๆ คนนั้นพูดใสเพ่ือน คนถูกเรียกวาไนนพยายามคน

ในกลองเคร่ืองมือแลวย่ืนไปให

"ก็น่ีไง ฉันบอกไปแลวน่ี จะถามซํ้าซากทําไม" หนุมหนาหวานบนอยาง

อารมณเสีย กอนที่จะมีทาทางเหมือนนึกอะไรขึ้นได "เฮย ฌัลล นี่แกหลอกฉัน

หยิบน็อตใหแกเหรอ"
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ฌัลลย้ิมกวน แถมไมปฏิเสธ "เออ ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว สงเฟองตรงน้ัน

มาดวยสิ"

ไนนสายหนาอยางเอือมระอา แตก็หยิบเฟองย่ืนใหแตโดยดี

แชะ แชะ

ภาพท้ังหมดถูกถายและสงไปอยางรวดเรว็ ไมนานกม็ภีาพถูกสงกลบัมา 

มันเปนภาพเดิมพรอมตัวหนังสือท่ีเขียนเอาลวกๆ ในโปรแกรมแตงรูป บนรูป

ของฌัลลมีตัวหนังสือสีมวงกลิตเตอรตัวใหญๆ ที่อานไดเปนคําวา 'เมะ'*

สวนรูปของไนน...'เคะ'**

มอนแจมหัวเราะคิกกอนจะพิมพกลับไป

'คิดเหมือนเคาเปะเลยตั้งโอ พ่ีผมดํานะเมะมาก แมนสุดๆ ดูเทื้อนเถ่ือน 

สวนคนผมน้ําตาลหนาวานหวานมากเลย เคาวาตองเปนเคะแนๆ'

'เอาอีก เอาอีก เอาอีก นิมิตฉันกําลังจะมา ฟดฟาดๆ ฉันรูสึกไดถึงพลัง 

คืนนี้ปนไดหาสิบหนาแนๆ แกคอยอานไดเลย'

เมือ่เพ่ือนขอมา มอนแจมกไ็มขดัศรัทธา เธอถายภาพโมเมนตตางๆ ของ

สองหนุมแปลกหนาอีกหลายภาพ แหม มันสุขใจจริงๆ ไดเห็นภาพโรแมนติก 

(?) แบบนี้ ไมนึกเลยวาอยูมาวันหน่ึงสวรรคจะสรรคสราง นําพาคูวายมาให

เธอเสพแบบสามมิติถึงขางบาน เธอถายภาพตอนท่ีพวกเขาปาดเหง่ือ ชวยกัน

ถือของ หรือแมแตดาทอกัน (ในสายตาสาววาย ขอใชคําวา 'หยอกลอ' แทน

แลวกัน) แมภาพท้ังหมดน้ันอาจจะดธูรรมดาๆ ในสายตาของคนอืน่ แตสาํหรบั

มอนแจมมันชางเปยมไปดวยรักกก...

อะ น่ันพวกเขาจะเขาไปในบานแลววว

"พรอมกันนะ ฮึบบบ"

* เมะ มาจากคาํวาเซเมะร ุ(Semeru) ในภาษาญ่ีปุน แปลวาโจมต ีถูกนํามาใชอยางแพรหลายในหมูสาวก

วาย โดยหมายถึงฝายรุก หรือฝายกระทํา

** เคะ มาจากคําวาอุเคะรุ (Ukeru) ในภาษาญ่ีปุน แปลวารับ ถูกนํามาใชในหมูสาวกวาย หมายถึง

ฝายรับ หรือถูกกระทํา
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เสียงของคนตัวโตบอกกอนท่ีหนุมท้ังสองจะคอยๆ เคลื่อนโซฟาตัวเกา

ของเจาของบานคนกอนไปไวท่ีอืน่ ทาทางแขง็ขนัสามคัคแีบบน้ันทาํใหมอนแจม 

มือไมสั่น แทบจะกรี๊ดออกมาดวยพลังจิ้น อะไรมันจะฟนขนาดนี้! เธอหาเกาอี้

มาตอขาสัน้ๆ ของตวัเองใหสามารถมองพนกําแพงไปไดชดัข้ึนอกีเมือ่สองหนุม

เริ่มหางออกไป มอนแจมเริ่มเบื่อตัวเองที่เกิดมาเตี้ยไปหนอยจนทําใหเธอมอง

เห็นอะไรไดไมถนัดแบบนี้ เธอจึงพยายามที่จะปนกําแพงข้ึนไปเรื่อยๆ อยาง

มุมานะ

"ฮึบ...!" เธอรวบรวมแรงผลักรางเต้ียๆ ของตนจนหัวพนขอบกําแพงไป

ได "อาวน่ัน! ทําไมข้ึนไปขางบนแลวละ!"

มาถึงขั้นน้ีแลวจะยอมเหรอ ขอบอกวา...ถาไมสูเธอก็ไมใชมอนแจม

แลว!

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)

Page You're My Sunshine .indd   16 10/9/2561 BE   11:27



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622412.html

http://store.jamsai.com/9786160622412.html

