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ทุกคนนน คิดถึงเคามั้ยยย มยองนังกลับมาแลวนา กลับมาแลวจา เขยิบมาใกลๆ 

เอาตาละวา จุบๆ #เรื่องเลนใหญขอใหบอกคะ วันนี้เคานํานิยายแนวโรแมนติก คอมมิดี้ 

ผสมผสานงานแฟนตาซีอยาง 'Heart Charger ชารจหัวใจใหเต็มไปดวยรัก' ผลงานใหม

ลาสุดของ PeePigga ที่มาพรอมพล็อตเรื่องสุดนารักมาฝากดวยละ ^O^

บอกเลยคะวาเรื่องน้ีอานแลวหัวใจเตนตึกตักหนักมากจริงจัง ก็เลนขนซีน

ถึงเน้ือถึงตัวกันมาเพียบ เอย เดี๋ยวเรตเปลี่ยน บอกวาไงดีละ คืองี้คะ คือมันเกิดเรื่อง

แปลกประหลาดขึ้นกับหนุ มสาวคูหนึ่งท่ีเปนเพ่ือนสนิทกัน ก็ตรงท่ีหลังจากทั้งสอง

ประสบอุบัติเหตุพรอมกัน หลังจากน้ันฝายชายจะสลบไปทุกครั้งท่ีเผลอไปหักอกใครเขา 

แตจะฟนไดก็ตอเมือ่ไดเธอคนนีม้าชวยชารจพลงัชวิีตใหนีแ่หละ อาวงงเลย เกิดอะไรขึน้

กับเขาและเธอกันนะ

อะๆ ถาอยากรู คําตอบก็ตองรีบพลิกหนากระดาษไปติดตามกันโดยเร็วพลัน 

งานน้ีอาจจะมีหว่ันไหวตามฝายหญิงท่ีตองมาใกลชิดฝายชายมากกวาทุกครั้งดวยละ 

อุย เขินนน เขินแรงประหน่ึงเปนนางเอกเลยวุยยย ใชคะ มยองนังกําลังจะสลบแลว 

ประกาศลวงหนาเลยนะคะ รบัสมคัรหนุมๆ มาชวยชารจพลงัชวิีตแบบในนยิายเลมนีบ้าง 

จํานวนมากกวา 1 อัตราไดนะคะ มยองไมติด อิๆ >///<

ดวยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีคะทุกคนนนน PeePigga กลับมาแลว กลับมาพรอมกับนิยายเรื่องท่ีสอง 

แตถึงไมใชเรื่องแรกก็ยังตื่นเตนมากๆ อยูดี งื้อออ เร่ืองน้ีใชเวลาแกลดลงจาก 4 ป 

เปน 11 เดือนแลวคะ เย!! (ดีใจจนน้ําตาจะไหล)

Heart Charger เปนนิยายแนวรกัหวานแหวว มแีฟนตาซนิีดๆ อกีแลว เนือ้เรือ่ง

ก็ตรงกับชือ่เปะ นางเอกจะตองชารจพลงัใหพระเอกโดยการแตะหนาอกคา อิๆ  (>////<) 

อยากรูวาเปนยังไงก็ตองตดิตามในเลมนะคะ

กอนจาก ขอขอบคุณพ่ีๆ บ.ก. ที่นารักและทางสํานักพิมพท่ีใหโอกาส ขอบคุณ

คุณพอคุณแมท่ีคอยสนับสนุน ขอบคณุทุกคนท่ีใหกําลงัใจกันมาตลอด ขอบคณุเพ่ือนๆ และ

รุนนองหลายคนท่ีคอยใหคําปรึกษาเรื่องนิยาย (ทักไปถามบอยมากจนกลัวจะรําคาญ 

ฮือออ) ขอบคุณคนอานทุกคนท่ีติดตาม รวมถึงแวะมาทักทายในเพจ PeePigga และ

ขอบคุณคนที่หยิบนิยายเรื่องน้ีขึ้นมาอานดวย อานแลวแวะไป

พูดคุยกันตอไดในเพจนะคะ

แลวพบกันใหมจา จุบบบ~

PeePigga
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สวัสดีคะ SUKI คะ ขอเลาเรื่องชวงน้ีคะ พอดีรับงานมากอนท่ีจะหนีไปเท่ียว 

เลยทําใหมีเวลาทํานอยลงกวาปกติ แตก็พอจะจัดเวลาใหสงตามกําหนดได พอกลับมา

เราก็รีบทํางานตามแพลน แตตอนท่ีเรากําลังทํารูปสุดทายอยู และเดดไลนคือวันพรุงน้ี 

จูๆ คอมฯ ก็เสียคะ จอรช แทบรอง คือแบบชอบมาเปนอะไรก็ไมรูตอนรีบๆ อาการคือ

ชารจไฟไมเขาคอมฯ คะ แลวแบตฯ ก็ไมม ีเคร่ืองก็จะดบัๆ ตลอดเวลา ตองรอมนัอารมณดี

มันก็จะแบบชารจใหนิดนึง ก็ตองทํารูปสุดทายดวยความระแวงคะวาคอมฯ จะดับไป

เมื่อไหร

กอนหนาน้ีก็โทรศัพทพังไปสองรอบ แลวรอบท่ีพังหนักๆ คือเราอยูคนเดียว

ตอนเท่ียวท่ีเกียวโต ไปไหนก็ไมได รูปก็ถายไมได ติดตอใครก็ไมได ลําบากมากคะ 

เลยเคลมมันซะท่ีน่ันเลย ดีท่ีไดเคร่ืองใหมมาคะ แทบอยากกราบพนักงาน

ขอบคุณท่ีเขาใจภาษาญ่ีปุนงอกงอยของอิช้ัน

ปน้ีเปนปแหงเครื่องใชไฟฟาพังเหลือเกินคะ... แตตอนนี้ยังไงก็ตองขอขอบคุณ

คอมฯ ท่ีอดทนจนงานเสร็จ ฮือๆ

FACEBOOK : https://www.facebook.com/suki.zweet.sm/

TWITTER : https://twitter.com/sukizweetsmTWITTER : https://twitter.com/sukizweetsm
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บทนํา

ชีวิตหลังเลิกเรียนของเด็กมหา'ลัยหลายๆ คนคงจะเปนชวงเวลา

ท่ีแสนมีความสุข ไดออกไปเท่ียวเลนกับเพ่ือนๆ ไปกินขาวดวยกัน จากน้ัน

ก็ไปนั่งชิลๆ ที่รานนมปน หรือไปดูหนังฟงเพลง รวมถึงไปจับกลุมอานหนังสือ

หนังหา แตสาํหรบัฉนันะ...ไมเคยมโีมเมนตนัน้หรอก อยางมากก็แวะซือ้ขาวเย็น

ที่รานสักแหงแลวตรงกลับหอพักเลย จนเพ่ือนๆ ท่ีเรียนดวยกันมองวาฉันเปน

พวกสันโดษ ไมชอบเขาสังคมไปเสียแลว

ซึง่ก็คงเปนอยางน้ันจรงิๆ เพราะฉนัไมชอบสงุสงิกับใคร ไมชอบไปไหน

มาไหนกับเพ่ือนมาตั้งแตเขาเรียนมหา'ลัยปหนึ่ง จนตอนน้ีเรียนปสามแลว

ก็ยังเปนเหมือนเดิม จะมีก็แตเพ่ือนที่เคยนั่งเรียนใกลกันหรือทํางานดวยกัน

บอยๆ เทาน้ันทีฉ่นัจะสนทิดวย แตก็คยุกันแคตอนเรยีนตอนทาํงาน นอกเหนอื

จากน้ันก็ไมเคยคุยนอกรอบเลย

แตวาวันนี้แปลกไปกวาทุกวัน หลังเลิกเรียนฉันไมไดกลับหอทันที

เหมือนทุกครั้ง เพราะถูกอาจารยที่ปรึกษาเรียกไปพบท่ีหองพักอาจารย

เปนการสวนตัว

"ปรางนรี หนูรูไหมจะวาวันน้ีอาจารยเรียกหนูมาทําไม"
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PeePigga
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ฉันสายหนาแทนคําตอบแลวเอามือขยับแวนใหเขาท่ี ซึ่งเปนทาทาง

ที่เผลอทําบอยๆ เพราะฉันใสแวนมาตั้งแต ม.ตน อาจารยหญิงวัยกลางคน

มองฉันอยางออนใจ กอนหยิบกระดาษแผนหนึ่งมาสงใหฉันดู

เอะ...น่ีมันกระดาษคําตอบของฉันท่ีสอบไปเมื่อวันกอนน่ี

"ขอสอบมทีัง้อตันยัและปรนยั ขอสอบอตันยัหนทูาํคะแนนไดเยอะมาก 

แตขอสอบปรนัยหนูทําผิดเกือบทั้งหมด ผูตรวจขอสอบเห็นวามันแปลกมาก

เลยลองเช็กกระดาษคําตอบดู ถึงไดเห็นวาหนูฝนคําตอบไมครบ ขอสอบ

มีหกสิบขอ แตขอสุดทายที่หนูฝนก็คือขอที่หาสิบเกา"

ฉันยืนอึ้งเหมือนคนวิญญาณหลุดไปชั่วขณะ กอนจะรีบกวาดสายตา

มองผานกรอบแวน เห็นแผนกระดาษคําตอบวิชาฟารมาโคเธอราพี* ในมือ

แลวก็ย่ิงช็อก!

จะ...จริงดวย เปนอยางท่ีอาจารยบอกเลย ฉันฝนคําตอบไปแค

หาสิบเกาขอ!

ยัยบาเอยยยยยยยยย

ฉันดาตัวเองในใจแลวตอบอาจารยเสียงเบา

"หนู...คงฝนคําตอบขามขอใดขอหน่ึงไปคะอาจารย"

พอนึกถึงวันที่สอบ ตอนนั้นฉันทําขอสอบชอยส (ขอสอบปรนัย) กอน 

โดยทําสัญลักษณติ๊กถูกหนาชอยสท่ีจะเลือกไวในกระดาษคําถาม ขอไหน

ไมมัน่ใจก็เวนไว (จาํไดวาเวนขอตนๆ อยางขอทีส่องหรอืไมก็ขอท่ีสามไวดวย) 

กะวาทําขอเขียน (ขอสอบอัตนัย) เสร็จแลวจะกลับมาเช็กคําตอบอีกรอบ 

แตมัวทําขอเขียนจนลืมดูเวลา รูตัวอีกทีก็เหลือเวลาทําขอสอบอีกแคหานาที 

ฉันเลยรีบกลับมาฝนคําตอบทั้งหมดลงในกระดาษคําตอบแบบเร็วๆ ฝนเสร็จ

หมดเวลาพอดีก็สงเลย ไมไดตรวจทานอะไรท้ังสิ้น ไมคิดวาตัวเองจะสะเพรา

* เภสัชบําบัด (Pharmacotherapy) เปนวิชาท่ีเรียนเก่ียวกับการบริบาลผูปวยในโรคตางๆ เรียนต้ังแต

สาเหตุการเกิดโรค อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายการรักษา แนวทางการรักษา การวางแผน

ตดิตามอาการ ยาและวิธีการรกัษาแบบอืน่ๆ ทีใ่ชรกัษาโรคนัน้ๆ รวมถึงเทคนคิการจายยา การใหคําแนะนํา

เรื่องโรคและยาตางๆ ซึ่งวิชาน้ีจะแบงเปนรายวิชาตอเนื่อง ก็คือตองเรียนเภสัชบําบัด 1 ใหผานกอน 

จึงจะสามารถเรียนเภสัชบําบัด 2, 3 และ 4 ตอไปได (จํานวนรายวิชาแลวแตหลักสูตรการสอนของ

มหาวิทยาลัยนั้นๆ)
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ถึงขนาดลืมฝนขอที่ตัวเองเวนไว

บาจริงงง!!

"อาจารยก็คิดแบบน้ัน ผูตรวจคําตอบก็เหมือนกัน หนูคงไมไดตอบ

ขอแรกๆ สักขอหน่ึงจริงๆ เพราะพอลองเลือ่นคาํตอบลงมาหนึง่ขอ ใหขอสดุทาย

ตรงกับขอท่ีหกสิบ คะแนนสอบหนูจะไดเพ่ิมขึ้นเยอะพอสมควร แตอาจารย

ก็คงปรับคะแนนเพิ่มใหไมได"

ประโยคสดุทายอาจารยพูดดวยน้ําเสยีงลาํบากใจ เหมอืนทานเสยีดายแทน

กับคะแนนทีฉ่นัควรจะได แตฉนัเขาใจนะ ทาํไงไดละ ฉนัไมรอบคอบเองนีน่า

"หนูเขาใจคะ สอบคร้ังหนาหนูจะตัง้ใจใหมและเชก็ใหรอบคอบกวานีค้ะ"

"อาจารยเอาใจชวยนะจะ คร้ังน้ีถือเปนบทเรียน อาจารยเรียกมาเตือน

เพราะหนูจะไดรูตัวแลวไมทําพลาดซํ้าอีก"

"ขอบคุณคะอาจารย" ฉันยกมือไหวขอบคุณอาจารย ทานวากลาว

ตักเตือนอีกนิดหนอยดวยความหวงใย กอนจะปลอยใหฉันกลับบานได

ขณะเดินกลับมาเอากระเปาหนังสือท่ีหองเรียน ฉันก็คิดคํานวณ

คะแนนสอบในใจวาการสอบคร้ังตอไปตองทําคะแนนใหไดเทาไหร คะแนน

ถึงพอที่จะทําใหฉันไมหลุดจากเกรด A

ครัง้ท่ีผานมาเปนการสอบครัง้ท่ีสองของวิชานี ้ โดยเทอมน้ีมสีอบทัง้หมด

สามครั้ง ดีท่ีครั้งแรกฉันทําคะแนนไวดีมาก แตครั้งท่ีสองดันสอบตกเพราะ

ความสะเพราไมเขาทา (ฉันนาจะสอบตกนะ แตคะแนนจริงยังไมออกหรอก) 

เพราะง้ันเหลอืการสอบครัง้ทีส่ามในการสอบไฟนอลเทาน้ัน ฉนัตองทาํคะแนน

ใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ถาไดคะแนนสอบประมาณ 90% ก็นาจะยังได

เกรด A อยูละมั้ง

แตก็ยากแฮะ ท่ีผานมาฉันมักจะสอบไดคะแนนอยูในชวงประมาณ 

70-80% เอง วิชานี้สอบครั้งกอนได 80% มั้ง แตสอบครั้งนี้ตองไดคะแนน

นอยมากแนๆ เพราะฝนผิด ถาจะทําคะแนนสอบครั้งหนาใหถึง 90% ละก็...

คงตองอานหนังสือใหหนักกวาที่อานอยูทุกวันน้ีอีกสักเทาตัว ในเมื่อฉันเรียน

ไมเกง เลยตองขยันใหมากกวาคนอื่น

อยากเรียนเกงเหมือน 'หมอน่ัน' ชะมัด...
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จูๆ ใบหนาของ 'หมอนั่น' ก็ลอยเขามาในความคิด เขาเปนเพื่อนรวมรุน

ทีส่อบไดคะแนนท็อปไมก็รองท็อปของชัน้ปตลอด (แขงกับฉนันีแ่หละ ในการสอบ

แตละครั้งสวนใหญฉันจะไดท็อปไมก็รองท็อปในหลายๆ วิชา ยกเวนบางวิชา

ท่ีไมถนดัจรงิๆ แตถึงจะไมไดท็อปคะแนนของฉนัและเขาก็ถือวาอยูในเกณฑสงู

ท้ังคู) ถึงเขาจะชอบนอนหลบัตอนอาจารยสอนแทบทุกคาบ แถมยังทาํตวัชลิๆ 

อยูตลอดเวลา แตจากการที่เคยทํางานดวยกันบอยๆ ฉันดูออกเลยวาเขาเปน

คนฉลาด หัวไว เขาใจอะไรไดงายๆ อยูแลว ไมตองอานหนังสือหนักมาก

ก็ทําขอสอบได ตางจากฉันที่กวาจะสอบไดคะแนนเยอะๆ ก็ตองตั้งใจเรียน

ใหเตม็ที ่ แลวก็ยังตองกลบัมาทบทวนตาํรานอกเวลา ทําสรปุโนตยอแตละเรือ่ง

ที่เรียนทุกๆ วันจนชีวิตแทบจะไมไดทําอยางอื่นนอกจากเรียนกับอานหนังสือ

และปญหาใหมท่ีเพ่ิงคนพบซึ่งถือเปนปญหาใหญมากกกกกกของฉัน

ในตอนน้ีเลยก็คอืเรือ่งความสะเพรา! ไมรอบคอบ! ฉนัไมเคยรูสกึแยกับตวัเอง

มากอน ทําไมฉนัถึงบรหิารเวลาในหองสอบแยแบบน้ี ถาฉนัทําขอสอบเร็วกวาน้ี 

ไมกลับมาฝนคําตอบในเวลาไมก่ีนาทีกอนหมดเวลา ฉันคงจะฝนคําตอบทัน

แลวมีเวลากลับมาเช็กคําตอบ แยจริงๆ เลย

แลวสะเพราวิชาไหนไมวา ดันมาสะเพราวิชาที่หนวยกิตเยอะ แถมปน้ี

ยังคิดเกรดโดยใชคะแนนสอบเปนสัดสวน 90% อีก โอยยย จะบาตาย ฉัน

ไมอยากหลุดจากเกรด A ไมนะ!

"เฮอออ..."

ฉันถอนหายใจอยางกลัดกลุม อยากจะดึงทึ้งผมตัวเองเหมือนคนบา 

แตคิดวาทําไปก็คงไมมีประโยชนเลยไมทํา แลวเดินไปหยิบกระเปาหนังสือ

ที่โตะเรียนซึ่งตอนน้ีไมมีใครอยูในหองเลย คนอื่นๆ คงจะกลับกันหมดแลวละ 

เลยเวลาเลกิเรยีนมาเกอืบชัว่โมงละ ฟาใกลมดืแลวดวยเพราะวนันีเ้ลกิเรยีนชา

พอหยิบกระเปาหนังสือแลว ฉันก็เดินออกจากหองเรียน มองไป

นอกระเบียงทางเดิน เห็นภาพทองฟาสีสมยามพลบคํ่าแลวย่ิงสลดใจ

ทองฟาทีค่อยๆ มดืลง รูสกึเหมอืนกําลงัมองอนาคตของตวัเองยังไงไมรู 

ฮอืออ

"ไมไดสแิกมบุม แกตองสูนะ!" ฉนัพึมพํากับตวัเอง กําหมดัแนนและชข้ึูน
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ทัง้สองขาง ทําทาตัง้การดพรอมสูกับอนาคตท่ีกําลงัจะมาถึง

ตองทําได ตองทําไดสิ สูโวยยยยยย!

เรียกกําลังใจใหตัวเองเสร็จแลว ฉันก็เดินลงบันไดเตรียมจะกลับหอ 

แตยังลงไมถึงขั้นสุดทาย ฉันก็สะดุงโหยงกับเสียงตวาดจากใครบางคนที่อยู

ชั้นลางตรงใกลๆ ทางลงบันได

"ปณณทําแบบน้ีไมไดนะ!!"

ถึงจะตกใจไมนอย แตชือ่ทีม่าพรอมกับเสยีงนัน่ก็ลดความประหลาดใจ

ของฉนัลงไปมากโข เฮอออ ใหตายส ิ'หมอน่ัน' ตายยากจรงิๆ เลย เพ่ิงคดิถึงเขา

เมื่อกี้ เขาก็ดันมาอยูแถวนี้ซะงั้น

คงกอเร่ืองอะไรอีกแลวสินะ...

ฉันหยุดฝเทา ไมกาวลงบันไดขั้นตอไป เพราะไมอยากเขาไปเอี่ยวกับ

เรื่องวุนวายของใคร

"เราเลิกกันไมได พ้ิงคไมยอม!"

"พ้ิงค..."

"ไม!! จะใหพ้ิงคยอมรับไดไง เราเพ่ิงคบกันแคสามวันนะปณณ 

สามวันเอง!! แลวปณณจะมาทิง้พ้ิงคไปแบบนีเ้หรอ พ้ิงคจะเอาหนาไปไวทีไ่หน 

จะมองหนาเพ่ือนๆ ติดไดยังไง..."

"ก็ชางสิ จะสนทําไม" น้ําเสียงทุมต่ําบอกอยางเย็นชา มันนาโมโหแทน

คนฟงจรงิๆ เดาออกเลยวาคนพูดกําลงัทาํสหีนายังไง คงทําหนาเบือ่หนายสดุๆ 

อยูแนๆ

นาสงสารผูหญิงท่ีชื่อพ้ิงคคนน้ันจัง...

เสียงว้ีดแวดโวยวายของผู หญิงท่ีชื่อพ้ิงคยังคงดังตอไป สลับกับ

น้ําเสียงที่ดูเหมือนเบื่อๆ เซ็งๆ ติดจะเย็นชาของหมอน่ัน หรือก็คือ 'ปณณ' 

เพ่ือนรวมชั้นปของฉันเอง เขาคือคูแขงที่แยงชิงตําแหนงท็อปของแตละวิชา

กับฉันในทุกคร้ังท่ีมีการสอบ และก็ยังเปนคูแล็บที่ไดทํางานดวยกันมาตั้งแต

ปหนึ่งอีก (ฉันไมไดอยากคูกับเขาหรอก แตเพราะเลขรหัสประจําตัวนิสิต

ของเราอยูติดกันเลยเลี่ยงไมได) ฉันไมไดอยากสนิทกับเขา แตทาํงานดวยกนั

บอยๆ เลยสนิทกันซะง้ัน
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ถาในฐานะเพ่ือน ปณณก็ถือเปนเพ่ือนท่ีดีมากคนหน่ึงนะ

แตถาในฐานะอื่น...ในสายตาฉัน ปณณเปนผู ชายที่ไมนาคบดวย

มากที่สุด!

"ฮือๆๆ"

ในทีส่ดุก็ไดยินเสยีงของผูหญิงท่ีชือ่พ้ิงครองไหออกมา และยังไมมทีีทา

วาจะหยดุดวย ฉันถอนหายใจเฮือกเมื่อเหน็วาสถานการณนี้คงยดืเยือ้อีกนาน 

น่ีถาเดินออมไปลงบนัไดอกีฝง ฉนัคงออกไปเดินทีถ่นนหนาตึกนานละ

ไหนๆ ก็ยืนรออยูฝ งน้ีนานแลว บันไดฝ งนี้ก็อยู ใกลถนนหนาตึก

มากกวาดวย ฉันเลยตัดสินใจกาวลงบันไดขั้นตอไปแลวทําตัวใหลีบที่สุด 

เดินลงน้ําหนักเทาใหเสียงเบาท่ีสุดเพ่ือไมใหคนชั้นลางรูตัววามีคนมา และ

ในขณะเดียวกันก็พยายามเดินผานฉากโศกนาฏกรรมแหงความรักใหเร็วที่สุด 

จะไดรีบกลับหอไปอานหนังสือตอ

แตทวา...

"อาว...แกมบุม"

สันหลังของฉันชาวาบกับเสียงน้ัน ไมนะ...เรียกฉันทําไมเน่ียยย!

"เฮยยย เดี๋ยวๆ รอกอน"

ทั้งที่ฉันแกลงทําเปนไมไดยินแลวก็รีบเดินหนีใหไว แตความรายกาจ

กลับไมไดมาแคเสียง ดันมาท้ังตัวเลย!

หมับ!!

คราวนีไ้มใชแคสนัหลงัทีช่า แตความชาลามไปถึงแขน ขา และทุกสวน

ของรางกาย เมื่อวงแขนของปณณวาดมาเกี่ยวคอฉันไวจนรอบเหมือนเคียว

เก่ียวขาว

"จะรีบไปไหน แลวน่ียังไมกลับเหรอ" คนถามเหมือนไมรูสึกรูสาอะไร 

ไมแครเสียงรองไหของผูหญิงอกีคนท่ีอยูไมใกลไมไกลดวย ฉนัสบถอยางหงดุหงดิ

ขณะพยายามแกะมือของเขาที่ล็อกคอฉันไว แตก็แกะไมออก

"ปะ...ปลอยสิ!!"

"ปณณ!!" เสยีงแวดปนสะอืน้ดังข้ึนมาจากดานหลงัท่ีนาจะเปนเสยีงของ

พ้ิงคแนๆ  ทําเอาฉนัหัวใจตกไปอยูท่ีตาตุม
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โอยยย โดนเขาใจผิดแนๆ เลย

"ยัยน่ันเปนใครกัน หา!!"

นั่นไง โดนลากไปเก่ียวดวยแลว อากกก!

"มะ...ไมใชนะ คือฉัน..."

"ไมใชเรื่องของเธอ อยายุง" ปณณพูดแทรกขึ้นมากลบเสียงพูดของฉัน

ท่ีพยายามจะแกความเขาใจผดิ แตเขานาจะพูดกับพ้ิงคมากกวา นํา้เสยีงทีใ่ช

ฟงดูเย็นชาจนนาขนลุก "เราเลิกกันแลวก็จบเหอะ นารําคาญ"

"อึก..."

"ไปแกม เดี๋ยวเราไปสง" ปณณหันมาพูดกับฉันดวยน้ําเสียงท่ีตางจาก

เมื่อก้ีโดยสิ้นเชิง ฉันไมกลาหันไปมองดานหลังวาพ้ิงคจะทําหนายังไง 

จะทําหนาโกรธแคนฉันมากแคไหน จะเขาใจผิดเปนตุเปนตะหรือเปลา

แตเพื่อปองกันตัวเอง ฉันเลยตะโกนเสียงดังทั้งที่ไมไดหันไปเผชิญหนา

"ยะ...อยาเขาใจผิดนะ ฉันกับหมอน่ีเปนแคเพ่ือนกัน!"

"ฮาๆๆ" เจาตัวปญหากลับหัวเราะรากับคําพูดของฉัน แลวล็อกคอ

ดนัหลงัใหฉนัเดนิไปขางหนาตอโดยไมสนใจผูหญิงอกีคนทีกํ่าลงัตะโกนดาทอเขา

ตามหลังมา...

ปณณบังคับใหฉันเดินมาจนถึงลานจอดรถเขาถึงยอมปลอย ฉันรีบ

ถอยหางออกมาแลวมองเขาอยางโมโห

"ปณณทําบาอะไรเน่ียยย!"

"เปลา"

"เปลาบานแกสิ! แกทําแบบน้ี แฟนแกตองเขาใจเราผิดแนๆ เลย"

"แฟนเกาตางหาก"

ปณณพูดย้ิมๆ พรอมกับทําหนากวนประสาท ดวงตาสดํีาชารโคลวาววับ

ฉายแววขบขัน ทั้งที่สถานการณนี้ไมมีอะไรนาขําเลยสักนิด เขาดูเหมือน

ไมรูสึกผิดใดๆ

หมอน่ีมันโรคจิตชัดๆ!

"ฮึ่ยยย จะอะไรก็ช างเหอะ แตอย าลากเราไปเก่ียวดวยได ปะ 

เราไมอยากมีปญหากับใคร"
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"คราบๆ" เสียงตอบรับแบบขอไปทีสุดๆ "ขึ้นรถเถอะ เดี๋ยวไปสง"

ปณณเปดประตูรถยนตคันโกแลวดันหลังฉันใหเขาไปนั่งในนั้น เพราะ

เขารูวาฉันตองไปรอข้ึนรถโดยสารท่ีหนาตึกคณะ เขาถึงไดอาสาไปสง ไอการ

จะไปสงเพ่ือนผูหญิงคนหน่ึงทั้งที่เพ่ิงทิ้งผูหญิงอีกคนไปอยางไรเย่ือใยเน่ีย...

ถาไมใชปณณคงทําไมไดแนๆ

ดวยความเปนเพ่ือนรวมชั้นปท่ีตองทํางานดวยกันมาสองปกวา ฉันกับ

ปณณเลยสนิทกันพอสมควร เขาเปนเพ่ือนท่ีฉนัคยุดวยมากท่ีสดุในคณะแลวละ

เพราะตองคยุงานกันบอยมาก นดัทาํงานดวยกันบอยๆ ย่ิงสนทิก็ย่ิงไดรูจกันิสยั

ดานมืดของหมอนี่มากข้ึนเรื่อยๆ ถึงปณณจะเปนเพ่ือนท่ีดี แตมีสิ่งหน่ึงท่ีฉัน

มั่นใจและแนใจมากคือ...

ปณณเปนผูชายท่ีไมมีหัวใจ...

เขาไมเชือ่เรือ่งความรกั การคบผูหญิงในเชงิชูสาวสาํหรบัเขาคอืเรือ่งสนกุ 

เรื่องทาทายของชีวิต ฉันก็ไมรูตื้นลึกหนาบางหรอกนะวาทําไมเขาถึงไดมีอคติ

กับเรื่องความรักขนาดน้ัน แตอคติเหลาน้ันทําใหเขาไมรู สึกผิดอะไรเลย

เวลาจะทิ้งผู หญิงสักคนท่ีเขาคบหาอยูดวย เพราะไมไดคิดจะรักใครจริง

ตั้งแตแรก

ฉันถึงไดรูสึกสงสารผูหญิงท่ีชื่อพ้ิงคไง หลงรักใครไมหลง มาหลงรัก

ผูชายไมมีหัวใจอยางปณณ...

ปลายทางสุดทายของผูหญิงท่ีตกหลุมรักหมอนี่นะ มีแตคราบน้ําตา

และหัวใจท่ีแตกสลาย

"คิดอะไรอยู ฮึ?"

ปณณซึ่งกําลังทําหนาที่เปนสารถีขับรถดวยใบหนาชิลๆ สบายๆ 

ทั้งที่เขาเพ่ิงท้ิงผูหญิงคนหน่ึงใหรองไหฟูมฟายไปอยางหนาตาเฉยนั้นทําให

ฉันรูสึกหงุดหงิดเปนบา

"ก็คดิเรือ่งผูหญิงคนท่ีแกเพ่ิงทิง้ไง" ฉนัตอบอยางเหลอือด "แกไมสงสาร

เขาหรอืไงฮะ"

"สงสารทําไม พ้ิงคมาขอคบเราเองนะ เราบอกไปตั้งแตกอนคบแลววา

แคลองคบ ทางนั้นก็ยอมรับได พอคบแลวมันไมโอเค เราบอกเลิก กลายเปน
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เราผิดซะงั้น"

ฉนักลอกตามองบนอยางเหน่ือยใจ คดิคาํพูดทีจ่ะเอามาเถียงไมออกเลย

จริงๆ คนไรหัวใจอยางหมอน่ี เถียงเร่ืองความรูสึกรักใครชอบพอไปก็เทานั้น 

ไมเขาถึงสมองหรอก คงเขาหซูายทะลหุขูวานัน่แหละ

"เออ ไมรูแลว ชางเหอะ" ฉันยอมจํานน แตก็อดไมไดที่จะพูดเตือนเขา 

"แตแกระวังไวหนอยนะปณณ สักวันเถอะผูหญิงท่ีแกท้ิงๆ ขวางๆ พวกน้ัน

จะตามมาแกแคนแก หรือไมก็อาจจะสงคนมาตามไลฆา..."

"อานนิยายเยอะไปปะเนี่ย" ปณณพูดปนขํา ฉันไดแตถอนหายใจ

อยางเอือมระอา จนปญญาจะตอปากตอคํา

"แลวแตเลยจา"

พูดจบฉนัก็น่ังเงยีบไมพูดอะไรอกี ขณะมองดทูางก็เห็นวาใกลถึงหอพักแลว 

กําลังจะเตรียมของลงจากรถ แตความเร็วของรถกลับไมชะลอลง ตรงกันขาม

กลับเพิ่มขึ้นดวยซํ้า!

"นะ...น่ี! เดี๋ยววว"

"ขอไปเตมิน้ํามนัแปบ เดีย๋วกลบัมาสง" นํา้เสยีงกลัน้ขําของเขาทาํใหฉนั

แทบบา!

"ปมน้ํามันอยูตั้งไกล แกแวะสงเราแปบเดียวไมไดเลยเหรอ หา!"

"นา...นะ...ไปเปนเพ่ือนหนอย"

ถาหมอนี่ไมล็อกประตูรถไว ฉันคงเปดประตูกระโดดลงจากรถทั้งที่

ยังแลนอยูไปแลว แตน่ีทําไมไดไง เลยไดแตน่ังโมโหเปนบาเปนหลัง ฟง

เสียงหัวเราะสะใจของไอคนขับโรคจิตดูก็รูวาเขาจงใจจะแกลงฉันชัดๆ รูงี้

น่ังรถโดยสารมาเองดีกวา ปานน้ีคงถึงหอแลว ปมน้ํามันอยูตั้งไกล กวาจะไป

กวาจะกลับคงใชเวลาเกินคร่ึงชั่วโมงแน

โอยยย หงุดหงิด คนจะรีบกลับไปอานหนังสือโวยยย!

"คาดเข็มขัดใหแนนนะ"

อยูๆ ปณณก็พูดขึ้นมา ฉันเหวอมาก เดาออกทันทีเลยวาหมอนี่คิดอะไร

อยู เขาคิดจะแกลงฉันแนๆ เขาก็รูวาฉันไมชอบนั่งรถที่ขับเร็วๆ

"ยะ...อยานะปณณ กร๊ีดดดดดด"
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ฉันรองหามแลว แตเขาก็ไมฟงเลย คนข้ีแกลงคงเหยียบคันเรงจนมิด 

รถถึงไดพุงเร็วขนาดน้ี แถมยังแซงรถคันน้ันทีรถคันโนนที ปาดซายปาดขวา

อยางนาหวาดเสียวอีก ฉันหลับตาป มือก็ดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดไว ปากก็ดา

ไอเจาคนขับตีนผีบาน่ีไมหยุด

"ไอปณณ ไอเลววว หยุดขับรถเร็วเด๋ียวน้ีนะ ไอบาเอยยย!!"

"ฮาๆๆ"

ยังมีหนามาหัวเราะอีกเรอะ!!

"เฮยยย!!"

คราวน้ีไมใชเสยีงหวัเราะ แตเปนเสยีงรองลัน่ดวยความตกใจของปณณ 

ฉนัลมืตาขึน้มาทันทีเพ่ือดวูาเกิดอะไรขึน้ แลวสิง่ทีอ่ยูตรงหนาก็ทําเอาหวัใจฉนั

แทบหยุดเตน

น่ันมัน...ดานหนาของรถบรรทุกไมใชเหรอ...

ปณณคงแซงรถอีกคันแลวขามมาอีกเลน แตเขาไมเห็นรถบรรทุก

ที่ว่ิงสวนมาหรือไงน่ัน!

จะ...จะ...จะชนแลววววววว

"กร๊ีดดดดดด!"

โครมมม!!

1
เหตุผลของคนต้ัง 'ใจ' เรียน

ฉันมีความใฝฝนมาต้ังแตเด็กแลววาอยากเรียนเภสัช

คงเพราะตอนเด็กๆ ฉันเคยปวยเปนไข นํ้ามูกไหล แลวก็ไอเล็กนอย 

คุณแมเลยไปซื้อยาท่ีรานยาเล็กๆ แหงหนึ่งใกลบาน เภสัชกรประจํารานยา

ก็ซักประวัติ จายยา ใหคําแนะนําเรื่องยา เรื่องโรคตางๆ และเรื่องการดูแล

สขุภาพอืน่ๆ เปนอยางด ีภาพผูหญิงใสชดุเดรสสวยๆ และมเีสือ้กาวนสัน้สขีาว

สวมทับยืนอยูหลังเคานเตอรโดยมีชั้นวางยามากมายเปนฉากประกอบ 

พูดคุยกับคุณแมและฉันดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใสและนํ้าเสียงที่ไพเราะ

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)

Page Heart Charger.indd   16 29/10/2561 BE   11:13



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622757.html

http://store.jamsai.com/9786160622757.html

