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การเกลียดใครสักคนมากๆ มันต้องมีเหตุผล และหากคนคนนั้นเปนสาเหตุที่
ทําให้เราต้องเสียใจ เสียความรู้สึก และเปนคนที่ทําให้เราต้องมีแผลในใจมายาวนาน
แล้วล่ะก็ มยองนังไม่อยากจะคิดเลยล่ะค่ะว่าเรื่องที่ทําให้เกลียด มันจะเปนเรื่องร้ายแรง
ขนาดไหน
สําหรับเรื่องนี้ Pheromone Mania โมเมนตร้าย หัวใจหลงเสน่หรัก ผลงาน
เรื่องใหม่ของ PeePigga นั้น นางเอกของเราเนี่ย เกลียดพระเอกสุดขั้วหัวใจเลยทีเดียว
แต่มยองนังขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธที่ไม่น่าจะเปนไปได้ระหว่าง
พระเอกกับนางเอกนั้น จะมีสัตวเลี้ยงตัวน้อยคอยมาเปนกาวใจให้กับทั้งคู่ด้วยล่ะ
ว่าแล้วก็พลิกเปดหน้าถัดไปมาลุ้นกันดีกว่าค่ะ ไปเล้ยยย

ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า~ PeePigga กลับมาอีกแล้ววว ในที่สุดปนี้ก็มีนิยายตีพิมพมากกว่า
หนึ่งเล่มแล้ว งื้อออ ดีใจ~ ออกเล่มใหม่ทีไรก็ยังตื่นเต้นเหมือนออกเล่มแรกเลย
ครัง้ นีม้ าพร้อมกับนิยายรักหวานแหววกึง่ แฟนตาซีนดิ ๆ แอบบอกว่าพระ-นางเรือ่ งนี้
มีถึงเนื้อถึงตัว (??) กันด้วยนะเออ แถมยังมีความน่ารักมุ้งมิ้งของเจ้าหมูน้อยด้วย
ตอนแรกกะว่าจะแต่งเกี่ยวกับน้องหมาอีกเล่ม แต่ไหนๆ ปนี้ก็ปหมู เลยเปลี่ยนเปนหมู
แทนละกัน (ฮาาา) เรื่องราวจะเปนยังไงต้องไปติดตามต่อในเล่มน้า
ขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพออกมา ขอบคุณ
ทุกๆ กําลังใจ และขอบคุณทุกๆ คนที่ติดตามผลงานของ PeePigga จะพยายาม
พัฒนาฝมือตัวเองต่อไปนะคะ
แวะไปพูดคุย ติดตามข่าวสาร หรือติชมนิยายได้ทางเพจ PeePigga รอคุยกับ
ทุกคนเสมอนะคะ
รักคนอ่านทุกคนนน~
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บทนํา
เคยเกลียดใครมากๆ ไหม
ถาเราเกลียดเขา เราคงไมอยากมองหนา ไมอยากเขาใกล ไมอยาก
สนใจคนคนนั้น ไมอยากยุงดวยเลยใชไหม
ฉันคิดวาใช
และฉันมั่นใจมากวาตัวฉันเองเกลียดเขาที่สุด!
แต...ทําไม...
"มองอะไร"
คําถามจากผูชายที่ฉันโคตรเกลียด เพราะในอดีตตอนเรียน ม.ปลาย
เขาเคยหลอกลวงฉันอยางเจ็บแสบ ทําใหฉนั กลายเปนตัวตลกในสายตาของเขา
และเพื่อนคนอื่นๆ ฉันเกลียดเขาชนิดที่หลังจากเกิดเรื่องนั้นฉันก็บล็อกเขา
ทุกชองทางการติดตอ ไปเรียนเจอกันก็เมินเฉย เย็นชา ไมคุย ไมมองหนาเขา
อีกเลย จนกระทั่งเขายายโรงเรียนไป ฉันก็ไมไดยินขาวคราวเขาอีก
ออ! เคยเจอกันอีกครัง้ ในงานรียเู นียนตอนฉันเรียนอยูม หา'ลัยป 1 แตนนั่
ไมใชความทรงจําที่ดีเทาไหร ถือเปนวันที่นาโมโหมากๆ วันหนึ่งสําหรับฉันเลย
ก็วาได ฉันไมอยากจําเรื่องราวในวันนั้นเลยจริงๆ
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ทั้งที่คิดวาคงไมไดเกี่ยวของกันอีกแนๆ แตหลังเรียนจบมหา'ลัยกลับ
มีโอกาสใหตองมาเจอกันอีกหลายๆ ครั้ง ราวกับฉันถูกโชคชะตากลั่นแกลง
แตแคเจอกันนะยังไมเทาไหร
ยังมีบางอยางที่เลวรายกวานั้นอีก...
"มิน สายตาของเธอทําใหฉันเริ่มกลัวนะ" เสียงเขมของเขาดึงสติของฉัน
กลับมา
"..."
ฉันก็ไมไดอยากมองเขาแบบนั้นซะหนอย แตวา...แต...
"ฉะ...ฉัน..."
ไอความรูส กึ นีม่ นั อะไรกัน! ทําไมตองรูส กึ ดีด๊ า ดีใจเวลาทีไ่ ดเจอหนาเขา
ทั้งที่กอนหนานี้ไมเคยเปนแบบนี้มากอน ไมใชแคดีใจนะ รางกายยังสั่นระริก
อยากจะเขาไปใกล เขาไปกอด อยากจะเขาไปดมกลิ่นเขา...
ไมนะ ไม!!
แคคิดก็กลัวตัวเองแลววว
"คะ...คือวา..."
ฮือออ จะหยุดความคิดบาๆ นี่ยังไงดี จะทํายังไงดีๆๆๆ
ฉันเริ่มสติแตก
โอยยย! ไมรูดวยแลวโวยยยย
หมับ...
"เออรมิน!!"
รูตัวอีกทีฉันก็กระโดดกอดเขาไปแลวเต็มเปา แลวยังพยายามยื่นจมูก
ของตัวเองจะไปดมกลิ่นที่ซอกคอของเขาอีก
อากกกก!
รางกายฉันเปนอะไรไปเนี่ยยยย!
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1
เมียงมอง
ยอนกลับไปเมื่อสามเดือนกอน...
ที่โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง
"โอยยย"
ฉั น ร อ งโอดครวญ ขณะเดิ น (กึ่ ง คลาน) ออกมาจากห อ งนํ้ า ซึ่ ง อยู 
ด า นหลั ง สุ ด และมุ ม ที่ ลึ ก ที่ สุ ด ของตึ ก ผู  ปว ยนอกในโรงพยาบาลใกล บ  า น
ดีนะที่ตอนนี้ไมมีใครเดินผานมา ไมงั้นฉันคงอายและอนาถใจกับสภาพตัวเอง
สุดๆ คนไมเคยทองเสียหาหกรอบ วิ่งเขาๆ ออกๆ หองนํ้าจนหมดแรงนะ
ไมมีวันเขาใจความรูสึกนี้หรอก!
บาจริง! เพราะสมตําปูปลาราทําพิษแนๆ เลย แตปกติฉันก็กินสมตํา
บอยนะ ไมเห็นเปนแบบนี้เลย
หรื อ ไม ก็ เ พราะนมจื ด ที่ ห มดอายุ ไ ปแล ว สามวั น นั่ น ...แต ห มดอายุ
ไปแคสามวัน นมก็อยูในตูเย็นตลอด รสชาติก็ไมไดเปรี้ยวซะหนอย ฉันก็เลย
ดื่มไปอะ (ไมดีนะทุกคน หามเลียนแบบเด็ดขาด!)
แตถาไมใชเพราะของกิน ก็อาจจะเปนเพราะฉันเครียดจนทองเสียก็ได
(เครียดจนทองไสปน ปวน อะไรงี)้ ชวงนีย้ อมรับวาฉันเครียดสุดๆ เพราะเรียนจบ
ปริญญาตรีมาเกือบครึ่งปแลวยังหางานไมไดเลย ทั้งที่ฉันสงใบสมัครงานไป
ทีบ่ ริษทั ตัง้ หลายแหง แตไมมบี ริษทั ไหนตอบกลับมาเลยจา แงงงง รองไหแปบ
นี่ถาสมัครงานในบริษัทที่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมาไมไดจริงๆ ฉันจะไป
หางานอื่นทําแบบจริงๆ จังๆ ละนะ ถึงระหวางนี้จะรับงานฟรีแลนซออกแบบ
เล็กๆ นอยๆ จากคนรูจักมาทําบาง แตฉันรูสึกวางานกับรายไดมันยังไมมั่นคง
(หรือฝมือฉันไมถึงเองก็ไมรู) แลวใจจริงฉันก็อยากลองทํางานในบริษัทตาม
สาขาที่เรียนจบมาดวย (ฉันเรียนจบนิเทศ สาขาโฆษณามานะ)
แมวาคุณพอคุณแมจะไมไดกดดันที่ลูกสาวคนโตอยางฉันวางงาน
ทั้งยังบอกวาพวกทานเลี้ยงฉันได สบายมาก แตฉันกลับยิ่งกดดันกวาเดิมอีก
ถึงจะไมคอยไดขอเงินพวกทานใชเพราะฉันเองก็มีรายไดบางนิดหนอยจาก
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การรับงานฟรีแลนซ แตแบบ มันก็รสู กึ ผิดอะทีย่ งั ไมสามารถหาเงินชวยแบงเบา
ภาระคุณพอคุณแม หรือทําใหพวกทานมีชีวิตความเปนอยูที่สบายกวานี้ได
แถมคุณปาแถวบานยังคอยถามทูก กกกกวันวาเมือ่ ไหรฉนั จะไปหางานหาการ
ทําซะที (คุณปาคงไมเห็นวาที่นั่งจองโนตบุกอยูทุกๆ วันนี่คือนั่งทํางานจา
ไมไดน่ังจองเลนๆ นะเฮย) ฉันเลยเครียดวาตองหางานใหไดเร็วๆ
ลาสุดก็สงใบสมัครไปอีกที่ละ แตเงียบกริบเลยจา จะโดนเทอีกแลว
เหรอวะ มายยยย!
โครกกก ครากกก
เสียงทองรองอยางปนปวนดึงสติฉันใหกลับคืนมา กอนที่อารมณตัวเอง
จะดําดิ่งลงไปมากกวานี้ ฉันถอนหายใจเฮือก เอามือกุมทอง โอยยย เหนื่อย
ปวดทองชะมัด อยากไปเขาหองนํ้าอีกแลวอะ แตรูสึกวามันไมมีอะไรจะออก
แลวโวยยย
คิดดูวาฉันทองเสียหนักมากถึงขั้นยอมมาโรงพยาบาล ทั้งที่เปนคน
ไมชอบบรรยากาศของโรงพยาบาลเลยจริงๆ (ไมชอบบรรยากาศที่เห็นคนเจ็บ
คนปวยอะ) ถาอาการไมเลวรายสุดๆ ฉันไมมาโรงพยาบาล ไมมาหาหมอ
หรอกนะบอกเลย! แตรอบนี้ยอมมาเพราะมันไมไหวแลว เหมือนจะตาย
คาหองนํ้าใหได โฮกกก
แตมาถึงขั้นตอนนั่งรอตรวจหนาหองหมอแลว ทองไสเจากรรมก็ยัง
โวยวายไมเลิก ฉันเลยตองวิ่งแจนมาเขาหองนํ้าที่อยูหางจากหนาหองตรวจ
มาก อารมณแบบตองวิ่งๆๆ ไป อดทนอดกลั้นไป นึกวาจะไมทันซะแลว
ฮือออ
ฉันจะมีชีวิตรอดถึงวันพรุงนี้ใชไหม จะขาดนํ้าขาดแรธาตุหมดรางกาย
ตายกอนหรือเปลาเนี่ย โอยยย เหนื่อยโวย!
กึก...
ขณะทีก่ าํ ลังเดินสะโหลสะเหลกลับไปหนาหองตรวจอยางคนหมดเรีย่ วแรง
เทาของฉันก็หยุดกึก เมื่อสายตามองเห็นใครบางคนกําลังเดินมาทางนี้พอดี
พึ่บ!!
เร็วยิ่งกวาความคิด ฉันรีบหลบเขามุมผนังตึก หัวใจเริ่มเตนตึกๆ รัวๆ
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ดวยความตื่นตระหนกตกใจ
นั่นมัน...
เอะ หรือวาฉันตาฝาดไป?
ฉันสงบจิตสงบใจตัวเอง กอนจะคอยๆ ชะโงกหนาออกจากผนังมุมตึก
โผลออกไปสองดูวาสิ่งที่ตัวเองมองเห็นเมื่อกี้คือเรื่องจริงหรือเปลา
เอ?...ไมมีแฮะ หรือวาฉันตาฝาดจริงๆ?
อะ นั่นไง! คนคนนั้นไง!
ฉันจองมองภาพคนที่ยืนอยูไกลออกไปตรงโนนใหชัดๆ เพงมองใบหนา
ของเขาใหแนใจวาฉันจําคนไมผดิ ตอนนีเ้ ขาคนนัน้ กําลังหยุดยืนคุยโทรศัพทอยู
สายตามองไปทางอืน่ เหมือนมองหาอะไรสักอยาง แลววินาทีตอ มาเขาก็หนั หนา
มองตรง ซึ่งมุมนี้ทําใหฉันมองเห็นใบหนาของเขาอยางชัดเจน
ชะ...ใชจริงๆ ดวย
หมอนั่นจริงๆ!!
'มอลต' ผูชายที่เคยเรียน ม.ปลาย ที่โรงเรียนเดียวกัน หองเดียวกัน
ซึ่งเราคงจะเปนเพื่อนที่ดีตอกันได หากวันนั้นตอน ม.4 เทอม 2 เขาไมกอเรื่อง
เลวรายจนสรางบาดแผลในใจใหฉันลืมไมลงตราบเทาทุกวันนี้
'เปนแฟนกันนะ'
ตอนนั้นที่เขามาสารภาพรักฉันกลางหองเรียน เพื่อนๆ ตางสงเสียง
วี้ดวิ่วแซวเปนฉากประกอบ ทั้งเพื่อนของเขารวมถึงเพื่อนของฉันดวย เพราะ
กอนหนานี้เพื่อนๆ ก็เริ่มประเด็นลอจับคูเชียรใหฉันกับเขาเปนแฟนกัน ตั้งแต
เราไดรับเลือกใหถือพานไหวครูประจําหองคูกัน แลวเราสองคนก็มีโมเมนต
ใหเพื่อนๆ จิ้นอยูบอยๆ
แตที่แยกวานั้นคือ...ฉันเองก็ดันแอบชอบเขาอยูจริงๆ
ก็เขาทั้งหลอ ตัวสูง เรียนดี แถมยังเลนกีฬาเกง เขาเปนนักบาสของ
โรงเรียนเชียวนะ วันไหนที่ฉันกลับบานชาแลวตองไปนั่งรอผูปกครองมารับ
แถวๆ หนาโรงเรียน ซึ่งสนามบาสก็อยูหนาโรงเรียนเหมือนกัน ฉันก็มักจะ
แอบมองตอนเขาซอมบาสกับคนในชมรม ทวงทาตอนที่เขาเลี้ยงลูกบาสหรือ
ตอนที่เขากระโดดขึ้นชูตบาสนั่นนะ เทสุดๆ ไปเลย
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แล ว ถ า มี ค นที่ แ อบชอบมาขอคบเป น แฟนกลางห อ งเรี ย นแบบนั้ น
จะใหฉันตอบวาไงละ
แนนอน! ฉันพยักหนาอยางเขินๆ แลวตอบไปวา
'อื้อ ตกลง'
และนั่นคือจุดเริ่มตนที่เปลี่ยนจากความชอบเปนความเกลียดชัง!
เพราะทั น ที ที่ ฉั น ตอบรั บ คํ า ขอเป น แฟน เสี ย งเฮของเพื่ อ นผู  ช ายก็
ดังกระหึ่ม พวกนั้นเขามากอดคอมอลตดวยสีหนาเหมือนเยาะเยย สะใจสุดๆ
แลวก็แยงกันพูดเสียงเซ็งแซ
'เห็นไหม กูบอกแลว!'
'จายมาเลยมึง'
'มีเงินเลนเกมเย็นนี้แลวโวยยย!'
คําพูดพวกนั้นใหฉันรูสึกวาไงละ
มอลตทําหนาอึ้ง หันไปดาเพื่อนใหเงียบแลวมองหนาฉันพรอมกับ
เอามือเกาทายทอย กมหนาลงเล็กนอยแลวบอกเสียงเบา
'เออ...มิน โทษที ฉันไมคิดวาเธอจะตอบตกลง'
ไมตองมีคําอธิบายอะไรอีก ฉันเขาใจทุกอยางแลววาเขาแคลอเลน
แกลงมาขอคบกับฉันเพราะพนันกับเพื่อนไว สงสัยเพื่อนเขาคงเลือกขางวาฉัน
จะตอบรับ สวนตัวเขาเองกลับเลือกขางวาฉันจะปฏิเสธ
แลวสุดทายฉันก็ทําใหเขาแพพนัน...เสียเงิน...
แตฉันโคตรเสียความรูสึก!
'ฉันลอเลนตางหาก ใครจะอยากคบกับนายละ ไอบาเอย!'
ฉันโกหกไป ไมสนใจแลววาใครจะคิดยังไง ชางมัน!!
ทั้งที่ฉันชอบมอลตจริงๆ นะ ฉันปลื้มเขามากๆ เลยดวย แตความรูสึก
ทุกอยางมันจบลงตั้งแตวันนั้น และไมใชแคความชอบที่จบลง แตรวมถึง
ทุกความรูสึกที่ฉันมีตอเขาดวย แมแตความรูสึกดีๆ ที่เพื่อนควรจะมีใหกับ
เพือ่ นคนหนึง่ ก็ไมเหลือ เขากลายเปนคนทีฉ่ นั โคตรเกลียดและรังเกียจ ฉันเลิกคุย
เลิกเขาไปยุงเกี่ยว และบล็อกเขาทุกชองทางการติดตอ ทั้งโลกความจริงและ
โลกโซเชียล เพราะไมอยากรับรูเ รือ่ งราวใดๆ ของเขาอีกแลว แคหนาก็ไมอยาก
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มอง แค ชื่ อ หรื อ เสี ย งของเขาก็ ไ ม อ ยากได ยิ น หรื อ แม ก ระทั่ ง อากาศก็ ยั ง
ไมอยากใชหายใจรวมกัน
ฉันเกลียดเขา...เกลียดสุดขั้วหัวใจ!!
ถึงแมหลังจากเหตุการณตอนนั้นฉันจะไมไดถูกเพื่อนๆ ในหองลอเปน
คําพูดตรงๆ และพวกเพื่อนๆ ของมอลตก็ไมไดตอกยํ้าซํ้าเติม (อีกทั้งฉันเองก็
ไมยุงกับคนพวกนั้นอีกเลย) แตก็ยังมีพวกผูหญิงบางคนที่แมจะไมพูด แตก็
ลอบมองฉันดวยสายตาสมเพชเวทนา ทั้งที่ฉันบอก (โกหก) ไปแลววาลอเลน
แตพวกนั้นคงไมเชื่อ ฉันก็ทําไดแคพยายามไมใสใจ
กวาจะผานชวงเวลาที่เลวรายนั้นมาได ฉันตองเสียความรูสึกไปมาก
แคไหน เสียนํ้าตาไปเทาไหร เขาคงไมเคยรับรู ไมเคยสนใจอะไรเลย แตก็
ชางเถอะ ฉันก็ไมไดอยากใหเขามาสนใจฉันอยูแลว
ซึ่งตั้งแตเกิดเรื่องนี้ขึ้น ฉันก็ไมกลาชอบหรือรูสึกดีๆ กับผูชายคนไหนอีก
ใหคบเปนเพื่อนนะได แตจะไมมีทางลํ้าเสนมากไปกวานั้น
พอแลว ฉันเข็ดแลวจริงๆ
แลวตอมามอลตก็ยายโรงเรียนไปอยางกะทันหันตอน ม.5 เทอม 2
กลางเทอมหลังจากทีค่ ณ
ุ พอคุณแมของเขาหยารางกันไมนาน ซึง่ ฉันมารูเ รือ่ งนี้
ทีหลังนะวาเขายายโรงเรียนเพราะปญหาครอบครัว ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แลวคุณแมของฉัน
ก็เปนเพื่อนกับคุณพอของมอลต แตคุณแมรูเรื่องที่ฉันเกลียดไอบามอลตนั่น
และรูวาทําไมถึงเกลียดดวย คุณแมเลยไมคอยพูดเรื่องครอบครัวของมอลต
ใหฉันฟงเทาไหร (แมมีบางครั้งจะพูด แตพอฉันบอกวาไมอยากฟง คุณแมก็
จะไมพูดอะไรตอ)
แมแตเพื่อนหลายคนก็รูเรื่องที่มอลตจะยายโรงเรียนมานานแลว แต
ไมมีใครบอกฉันเรื่องนี้เลยสักคน อาจเพราะรูกันดีวาฉันเกลียดเขามากเลย
ไมมีใครพูดถึงเขาใหฉันไดยินละมั้ง ฉันจึงไมรูลวงหนาเลยวาไอบามอลตจะ
ยายโรงเรียนไป และยายไปอยูที่อื่นดวย ไมรูเหมือนกันวาเขาจะยายไปที่ไหน
ฉันไมไดสนใจอะ แตพอเขายายไปก็ดีเหมือนกันนะ ฉันรูสึกวาตัวเองสบายใจ
ขึ้นเยอะที่ไมตองเจอหนาเขาอีก ไมไดมีความรูสึกอาลัยอาวรณอะไรเลย
สักนิด
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ดีซะอีก ขอใหชาตินี้อยาไดเจอะเจอกันอีกเลย!!
แตคําขอก็ไมเปนจริง เพราะฉันดันเจอเขาอีกครั้งในงานรียูเนียนหอง
ม.ปลาย ซึ่งในขณะนั้นฉันกําลังเรียนอยูมหา'ลัยป 1 ตอนแรกที่เจอในงาน
ฉันก็ไมไดจะไปยุงกับไอบามอลตอยูแลว แตเพราะในงานมีกิจกรรมเลนเกม
ใหเพื่อนๆ เลนหลายเกม หนึ่งในนั้นคือ 'เกมสามขากินวิบาก' ที่ผูเขาแขงขัน
จะตองเลนเปนคูกัน แขงกันประมาณหาหกคู แลวพิธีกรดันสุมจับสลากได
ชื่อฉันใหเลนเกมคูกับไอบามอลตนั่น! ถึงฉันไมอยากเลน แตก็ทําไดแค
โวยวายแลวยอมไปเลนเกมตามกติกา เพราะไมอยากใหความเกลียดชังสวนตัว
ของฉันทําใหงานกรอย
แตเกิดอะไรขึ้นรูไหม...ไอบามอลตกลับกวนประสาทฉันตั้งแตเริ่มเกม
เลยจา! แกลงเดินเหยียบเทาฉันบาง แกลงเดินเบียดมาทางฉันบาง แถมยัง
ยัดเยียดของกินในเกมใหฉันกินเยอะกวาที่ตัวเองกินอีก แมระหวางเลนเกม
จะมีเหตุการณบางอยางทําใหเกมสะดุด ฉันรึอตุ สาหดใี จนึกวาเกมจะหยุดแลว
แตไมคา ! เกมยังเลนตอไป แลวฉันตองทนเลนเกมไปจนจบอยางโคตรทรมานใจ
แตคูของฉันกับไอบามอลตดันแขงชนะเลิศซะงั้น
แตถึงอยางนั้นก็เถอะ ฉันก็เกลียดเวลาที่ถูกไอบามอลตแกลง เหมือน
เขาสนุกมากอะ ทําเหมือนไมรับรูอะไรเลย หลังเลนเกมจบยังมีหนามาชวนฉัน
คุยอยางยินดีปรีดาเรื่องที่คูเราแขงขันชนะเลิศอีก ฉันเลยพูดตอกหนาใหเขา
สํานึกซะบางวาฉันยังไมลืมเรื่องที่เขาเคยหลอกฉัน พูดยํ้าใหเขาจําใสสมองไว
อีกวาฉันยังเกลียดเขา แลวจากนัน้ ก็ปฏิบตั ติ อ เขาเหมือนเปนอากาศธาตุเชนเดิม
หลังจากไดยินแบบนั้นไอบามอลตถึงไดไมมายุงกับฉันอีกจนกระทั่งจบงาน
รียูเนียน
หลังจากนั้นฉันก็ไมไดเจอเขาอีก ไมไดขาวดวย (ฉันจงใจที่จะไมรับรู
ขาวสารของเขาเองดวยแหละ) ผานไปหลายป ฉันโลงใจ คิดวาคงไมไดเจอเขา
อีกแลวละ แตวันนี้กลับไดเจอเขาแบบไมคาดฝนซะได!
เขาโผลมาที่นี่ไดไงเนี่ยยย
วาแตเขามาที่นี่ทําไม เขาปวยเหรอ แตถาปวยก็นาจะไปหาหมอที่
โรงพยาบาลแถวบานที่เขายายไปสิ หรือวามีใครปวยหรือเปลา อะ! ฉันไมได
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อยากรูเรื่องของเขามากมายนะ แคสงสัยเฉยๆ
กึก...
ขณะที่กําลังคิดและเถียงตัวเองในใจอยูนั้นเอง คนที่ฉันแอบมองอยูก็
หันกลับมา แลวฉันกับเขาก็สบตากัน...
วะ...เวรแลว!!
พึ่บ!!
ฉันรีบหลบมุมกลับเหมือนเดิม หัวใจเตนแรงกวาเดิมอีก ไมรูหลบ
ทั น ไหม เขาจะเห็ น หรื อ เปล า เนี่ ย แต เ มื่ อ กี้ เ หมื อ นสบตากั น จั ง ๆ เลยนะ
อากกก!
รีบหนีกอนละกัน!!
ไมใชแคคิด ฉันยังรีบหมุนตัวเดินออกจากตัวอาคารไป ออมไปเขา
ดานหนาตึกดีกวา (จะกลับไปที่หนาหองตรวจนะนะ) ถึงมันจะเดินออม
ไกลมากก็เถอะ แตฉันไมอยากเสี่ยงไปเจอหนาหมอนั่นใหรําคาญใจ
ออกไปนอกตัวตึกแลวฉันก็เดินลัดเลาะไปดานขางของตึก ซึ่งเปน
ชองทางเดินแคบๆ ระหวางผนังตึกกับรั้วของโรงพยาบาล เดินไปก็เหลียวมอง
ขางหลังไป กลัววาจะมีใครเดินตามมา ก็ดีที่ไมมี
แตแลว...
"วาย!!"
พอหันกลับมามองทางขางหนา ฉันก็เผลอรองดวยความตกใจ เมื่อเห็น
ผูหญิงคนหนึ่งทาทางพิกลยืนอยู ไมรูวาโผลมาตั้งแตเมื่อไหร สภาพผมเผา
ของเธอคนนั้นดูยุงเหยิงเหมือนไมไดสระผมมาเปนปๆ เสื้อผาก็สกปรกเหมือน
ไมเคยผานการซักมาเลยสักครั้ง กลิ่นตัวก็เหม็นหึ่ง ไหนจะรอยยิ้มแปลกๆ
แววตาเลื่อนลอย กับนํ้าลายที่ไหลที่มุมปากนั่นอีก
นะ...นากลัว!
คนบางั้นเหรอ กรี๊ดดด!
ดวยความกลัวสุดขีดเพราะฉันดันมาคนเดียวดวย ฉันจึงรีบวิ่งกลับ
ทางเดิมอยางเร็วชนิดที่ลืมไปแลววาเมื่อกี้ตัวเองเคยเหนื่อยเพราะทองเสีย
จนเกือบหมดแรงมากอน พอหันไปมองดานหลัง...ดีนะที่อีกฝายไมวิ่งตามมา

Page Pheromone Mania.indd 15

15

24/7/2562 BE 14:38

PeePigga

16

แลว...ก็เห็นมีอีกคนมาพาตัวคนบาคนนั้นไปดวย นาจะเปนญาติๆ กันมั้ง
ไมรูสิ รีบไปดีกวา
แตในจังหวะทีฉ่ นั เดินเร็วๆ แลวเลีย้ วตรงมุมตึกเพือ่ จะเขาไปในตัวอาคาร
นั้นเอง
พลั่ก!!
กอนที่จะเลี้ยวพนมุมตึกดันมีใครก็ไมรูโผลมาอยางกะทันหัน ฉันเบรก
ตัวเองไมทันเลยชนเขากับใครคนนั้นอยางจัง! แรงกระแทกทําใหฉันหงายหลัง
จะลม เนื่องจากคูกรณีตัวโตกวามาก แตคนที่ชนก็ชวยโอบควาตัวฉันไวไดทัน
ฉันถอนหายใจเฮือก กําลังจะเงยหนาขึ้นขอบคุณ แตคําพูดทุกอยางก็ถูก
กลืนหายเขาลําคอไปหมดเมื่อเห็นหนาคนที่ชวยฉันชัดๆ
อะ...ไอบามอลต!!
ฉันนิ่ง อึ้ง อาปากคาง ทั้งที่เมื่อกี้อุตสาหหนีแทบตาย ไมคิดวาสุดทาย
ก็จะไดมาเจอกันอีก แถมมาเจอในระยะประชิดแบบนี้ดวย
กรี๊ดดดดดดดด
"จะรีบไปไหนของเธอ หนีอะไรมาเหรอ"
เสียงของเขาเรียกสติของฉันใหกลับคืนมา และเพิ่งรูตัววาตัวเองอยู
ในสภาพที่เหมือนถูกเขากอดไวทั้งตัวเลย
อี๋~ รังเกียจ!
"ปะ...ปลอยนะ!!"
ฉันโวยวายทันทีที่ตั้งสติไดแลวผลักเขาออกไปเต็มแรง อีกฝายคงไมได
ตั้งหลักเลยผงะ ถอยหางออกไปอยางเซๆ จนเกือบลม
ชิ!! ทําไมไมลมละฟะ ลมหัวกระแทกพื้นเลือดสาดไปเลยไดยงิ่ ดี ฮึ้ยยย!
(เจาคิดเจาแคนตอกันเปนเรื่องไมดีนะทุกคนนน แตตัวฉันอดใจไมแคน
ไมไดอะ!)
"เฮย! ทําอะไรเนี่ย เกือบลมแลวเห็นไหม..."
"ก็นายแตะอั๋งฉันกอน!"
"หา?" ไอ บ  า มอลต ทํ า หน า ประหลาด "เดี๋ ย วๆ เมื่ อ กี้ เ ราเดิ น ชนกั น
เธอจะลม ฉันเลยชวย..."
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"ยุง!!"
ก็รูทั้งรูวาเขาไมไดตั้งใจจะแตะอั๋งฉันจริงๆ หรอก เมื่อกี้มันเปนอุบัติเหตุ
แตฉันอยากพูดโทษเขาไปงั้นแหละ อยากพูดใหเขารูสึกแย รูสึกผิดเฉยๆ
ถือเปนการแกแคนไปดวยในตัว แตเขาจะรูสึกผิดไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง
แตจะวาไป...นี่เปนครั้งแรกในหลายๆ ปเลยนะที่ฉันยอมพูดกับเขา
ทุกทีนี่จะเห็นเขาเปนอากาศธาตุไปเลยจา แตเมื่อกี้มันฉุกละหุก ตั้งปอม
ทําตัวเย็นชาไมทัน ไมเปนไร ชางเถอะ หลังจากนี้ไปจะไมสนใจแลว เฮอะ!
ฉั น สะบั ด หน า หนี ละสายตาจากเขาแล ว เดิ น หนี ก ลั บ เข า มาในตึ ก
ผูปวยนอก แตก็ยังไดยินเสียงอีกฝายดังตามมาจากดานหลัง
"อาว มิน! จะไปไหน คุยกันกอนดิ ไมไดเจอกันตั้งนาน"
"..." ไมสนใจๆๆๆ
"อยาเมินกันดิเฮย"
ไมใชแคเสียง คราวนี้มอลตวิ่งมายืนขวางหนาฉันเลย รางกายที่สูงโปรง
(เขาสูงกวาเดิมเยอะมากอะ ฉันเหมือนเปนคนแคระไปเลยพอยืนใกลเขา) กับ
หุนที่ลํ่าบึ้กขึ้นนิดๆ ราวกับเขาออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอนั้น
ยืนปดกั้นทางเดินเกือบมิด ฉันจะเดินเลี่ยง เขาก็ขยับตัวมาขวางทางจนฉัน
เริ่มโมโห
"หลีกไป!!"
"คุยกันกอน..."
"ไมอยากคุย! ลืมไปแลวหรือไงวาฉันเกลียดนาย!"
"..." มอลตนงิ่ ไป แอบเห็นความรูส กึ ผิดฉายแวบขึน้ มาในแววตาของเขา
ดวย แตฉันไมแคร ไมสนใจ
"หลีก!!"
ฉันออกแรงผลักอีกฝายใหพนทาง ทั้งที่ตัวเขาใหญกวาฉันตั้งเยอะ
จะดึงดันยืนขวางฉันตอไปก็ได แตเขาคงรูสึกละอายใจนิดๆ (มั้ง) ถึงยอม
ขยับตัวไปตามแรงผลัก หลีกทางใหฉันเดินตอไป แลวฉันก็เดินออกมาจาก
ตรงนั้นเลยโดยไมหันกลับไปมองดานหลังอีก
ทัง้ ทีค่ ดิ วาจะไมไดเจอกันอีกแลวแทๆ ทําไมตองโคจรมาเจอกันอีกดวยนะ
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"ทําไมไปนานจังอะ อาการยังไมดีขึ้นเหรอพี่"
พอกลับมาถึงทีห่ นาหองตรวจก็เจอคําถามจาก 'เซเบิล' นองชายขีส้ งสัย
ของฉันทันที (แปลกใจชื่อของนองชายฉันใชไหม ชื่อเซเบิล (Sable) เปนชื่อ
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่งที่มีสี่เทา ลักษณะคลายแมวนะ คุณแมตั้ง
ชื่อนี้เพราะเห็นวาเปนชื่อที่แปลกดี แลวเจาเซเบิลก็หนาตานารัก และที่สําคัญ
เจาเซเบิลอยูในหมวดสัตวตัวนอยนารักเหมือนกับ 'เออรมิน (Ermine)' ซึ่งเปน
ชื่อของลูกสาวคนโตอยางฉันนั่นเอง เออรมินเปนชื่อของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ชนิดหนึ่ง มีส่ีเทาเหมือนกัน แตลักษณะคลายเพียงพอน)
เซเบิลเปนคนพาฉันมาหาหมอ แลวก็มานั่งรอหนาหองตรวจเปนเพื่อน
จริงๆ ฉันเกือบจะไดโบกแท็กซี่มาโรง'บาลแลว แตนองชายฉันกลับมาจาก
ติวหนังสือกับเพื่อนพอดี ฉันเลยใหขอรอง (แกมสั่ง) ใหเขาพาฉันมาหาหมอ
และรอสงฉันกลับบานดวย
ที่ไปติวหนังสือไมใชวานองชายฉันเปนพวกเด็กเรียนจาหรือเด็กขยัน
อะไรหรอกนะ แตเปนเพราะใกลสอบปลายภาคแลว เพื่อนเขานัดติวกัน
เจานองชายเลยไปดวยแคนั้นเอง
"พี่มิน ไดยินที่ถามไหม"
"ฮะ? ถามวาไงนะ" มัวแตคิดเพลินๆ เลยลืมไปเลยวาอีกฝายถามวา
อะไร เซเบิลก็ทําหนางงแลวถามอีกรอบ
"ผมถามวาทําไมไปหองนํ้านานจัง"
"ออ ไมมีอะไร ก็ทองเสียเหมือนเดิม" พูดถึงตรงนี้ก็หงุดหงิดขึ้นมา
"แลวก็เจอคนที่ไมอยากเจอดวย..."
"เจอพี่มอลตเหรอ"
ฉันหันขวับมองนองชายอยางอึ้งๆ "ไอเซ แกรูไดไง แกก็เจอหมอนั่น
เหรอ"
"เจอฮะ เมื่อกี้ยังทักทายกันอยูเลย เห็นวาพี่เขามาเยี่ยมคุณปูที่ปวย..."
"บอกทําไม ไมไดอยากรู"
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"..." เซเบิลสงสายตามองแรงมาทันทีที่ฉันพูดจบ
อะ...อะไรยะ! ก็จริงอะ ฉันไมไดอยากรูเ รือ่ งของไอบา มอลตนนั่ ซะหนอย
แลวนองชายก็รนู ว่ี า ฉันเกลียดไอบา มอลตมากกก ยังจะมาพูดเรือ่ งเขาใหฉนั ฟง
อีกทําไม
"ผมว า นะพี่ . .." ก อ นที่ เ ซเบิ ล จะพู ด จบ พี่ พ ยาบาลหน า ห อ งตรวจก็
เรียกฉันเขาไปพบคุณหมอในหองตรวจเสียกอน ฉันก็ลุกไปเลย ไมสนใจ
สิ่งที่นองชายจะพูด
เฮอะ! จะมีเรื่องอารายยย ถาไมใชพูดใหฉันเลิกเปนคนเจาคิดเจาแคน
รูจักยอมปลอยวางเรื่องราวในอดีตซะที
แตแลวไงละ ฉันเกลียดไอบามอลต! เกลียดๆๆๆ เกลียดมาตลอด
ตั้งแตที่ถูกเขาหลอกนั่น จะใหเลิกเกลียดแลวลืมทุกอยางที่เขาเคยทําเหรอ
ฝนไปเหอะ! เกลียดคนนะ ไมไดเปนหวัด จะไดหายกันงายๆ
ในหองตรวจคุณหมอก็ซักประวัติ ตรวจรางกาย แลววินิจฉัยวาฉัน
ทองเสียจากอาหารเปนพิษ กอนจะสั่งยา บอกวิธีการปฏิบัติตัว แนะนําให
รับประทานอาหารออนๆ อยางโจก ขาวตม และจิบเกลือแรบอยๆ ในชวงนี้
และใหใบสั่งยาไปรับยาที่หองยา ซึ่งไมวาจะเดินไปทางไหนในโรงพยาบาล
ฉันก็จะมองซายขวาตลอด กลัวจะเอเจอกับคนที่ไมอยากเจออีก
"พี่นี่อาการหนักเนอะ" ไอนองชายที่เดินตามมาทําหนาเอือมระอาใสฉัน
ไอนองนี่! นับวันนิสัยยิ่งเสียแฮะ
"อะไรยะ!"
"พี่กลัวเจอพี่มอลตขนาดนั้นเลยเหรอ"
"ตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้! พี่ไมไดกลัว แตเกลียด! พี่เกลียดหมอนั่นเลย
ไมอยากเจอ"
"ทาทางจะเกลียดจนลืมวาตัวเองปวยแลวมั้ง"
"ไอเซ!!"
"รีบไปรับยาเถอะคราบ จะไดกลับบานกันเนอะ"
ฉันชี้หนานองชายอยางคาดโทษ กอนจะมองซายขวาอยางระมัดระวัง
เห็นวาไมมีเขาคนนั้นอยูในบริเวณหนาหองยาก็รีบไปยื่นใบสั่งยาแลวมา
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นัง่ รอรับยา ระหวางนัน้ เองก็เหลือบไปเห็นคนบาผมฟูทฉี่ นั ไปจะเออยูท ที่ างเดิน
ขางตึกตอนนัน้ เธอคงมานัง่ รอตรงทีน่ งั่ หนาหองยาเหมือนกัน นัง่ อยูก บั คนทีฉ่ นั
คิดวาเปนญาติคนเดิมนั่นแหละ ซึ่งพอมาคิดดูดีๆ ทําไมตอนนั้นฉันถึงกลัวเธอ
ขนาดนัน้ เนีย่ ถึงเธออาจจะมีอาการปวยทางจิต แตเธอก็ยงั ไมไดคดิ ทําอันตราย
อะไรฉันสักหนอย ทําตัวเปนกระตายตื่นตูมไปได ยัยเออรมินเอย
คิดแลวฉันก็ถอนหายใจเฮือก นึกสํานึกผิดกับตัวเองในใจเงียบๆ สักพัก
ก็ไดยินเสียงเรียกชื่อใหไปรับยา ยาที่คุณหมอจายใหคือยาแกปวดเกร็งทอง
กับเกลือแรจิบทดแทนนํ้าและแรธาตุที่เสียไปจากการทองเสีย ซึ่งเภสัชกร
ก็ถามทวนชื่อเพื่อใหจายยาถูกคน ซักถามประวัติโรคประจําตัว ประวัติแพยา
แลวอธิบายวิธีการกินและการใชยาอยางละเอียดเรียบรอยก็เสร็จครบถวน
ทุกขั้นตอน
"ไปเร็วไอเซ รีบกลับบาน"
ทองไสเริม่ ปน ปวนอีกละ แตฉนั ไมอยากเสีย่ งไปเขาหองนํา้ ทีโ่ รงพยาบาล
เพราะเดีย๋ วซวยเจอไอบา มอลตอกี ฉันเลยเรงเราเซเบิลใหรบี พากลับบานเพราะ
จะไปเขาหองนํา้ ทีบ่ า น ซึ่งนองชายก็ยอมทําตามแตโดยดี ถึงจะรูว าเขาไมคอ ย
เต็มใจก็เถอะ แตฉันไมสน ขอแคไดออกไปจากโรงพยาบาลนี้เร็วๆ ก็พอ
เพราะฉันไมอยากเจอไอบามอลตนั่นอีกแลว
ไมอยากเจออีกเลยจริงๆ!!
(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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