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ฮาโหลววว~~ มีใครอยากได้เพ่ือนบ้านสวยๆ แบบมยองนังไปอยู่ใกล้ๆ มั้ยค้าาา! 

มยองนังขอตะโกนดังๆ เผื่อจะมีใครสนใจอยากให้มยองนังไปอยู่บ้านข้างๆ บ้าง >//< 

ก็เห็นสาวๆ เซ็ตน้ีโชคด๊ีโชคดี ได้คนข้างบ้านเปนหนุ่มหล่อสุดฮอตกันทั้งนั้นเลย 

มยองนังล่ะอิจฉาตาร้อนสุดๆ โดยเฉพาะสาวน้อย ‘ลิลลี่’ จากเรื่อง ‘Mr. Deer and I 

อ้อนรักจากหนุ่มข้างบ้าน’ ท่ีมี ‘เลย’ หนุ่มหน้าสวย ขวัญใจแม่ยกอย่างมยองนังอยู่บ้าน

ตดิกันตัง้แต่เดก็ แต่ลลิลีด่นัไปเลกิคบกับเลยซะงัน้ ด้วยเหตุผลว่าเขาฮอตเกินไป! แหมมม 

ถ้าเปนมยองนังนะ จะไม่ยอมเลกิคบกับหนุม่หล่อตาสวยคนน้ีหรอก แต่จะเปลีย่นสถานะ

จากเพ่ือนเปนแฟนแทน คิกๆ ^O^ 

ผลงานเล่มน้ีเปนเซ็ตเดียวกันกับ ‘Mr. Lion and I ขยับหัวใจให้เข้าใกล้รัก’ และ 

‘Mr. Fox and I เติมรักใส ใส่หัวใจรัก’ ของนักเขียน TheLittleFinger เจ้าเก่าเจ้าเดิม

ของเรานั่นเอง มยองนังขอกระซิบนิดนึงว่า หนุ่มๆ เซ็ตนี้งานดีทุกคนเลยจริงๆ มยองนัง

ไม่รู้จะหวั่นไหวกับใครดี T^T ฮือออ... งั้นเอาไว้ค่อยมาเลือกหลังอ่านจบดีกว่า ตอนนี้เรา

ไปลุ้นความสัมพันธของลิลลี่กับเลยว่าจะลงเอยอย่างไรกันเถอะค่า

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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ฮัลโหลลล เหมือนจะไม่เจอกันนาน (แซะตัวเอง ฮ่าาา) ในที่สุดพ่อหนุ่มคนที่ 3 

ของวูดแลนดก็ได้ฤกษคลอดแล้วค่ะ! ตอนท่ีเขียนเล่มก่อน เหมือนเราแอบใบ้ไปว่าจริงๆ 

คอนเซป็ตของเซต็น้ีประกอบด้วย 3 สิง่ น่ันคือ 1) เพ่ือนบ้าน 2) ฝายชายชือ่เหมอืนสตัวปา 

3) ฝายหญิงชื่อเหมือนดอกไม้ สรุปว่าคอนเซ็ปตก็คือดอกไม้และสัตวปาที่เปนเพื่อนบ้าน

กันน่ันเอง~

จริงๆ นางเอกของเลย เราวางคาแร็กเตอรไว้ตั้งแต่คิดคาแร็กเตอรของเลยแล้วค่ะ 

ว่าอยากให้เปนสไตลลุยๆ ห้าวๆ หน่อย ภายนอกดูตรงข้ามกับเลยน่ะว่าง่ายๆ พอจะเริ่ม

เขยีนเรือ่งของเลยเลยไม่ยากเท่าไหร่ ปล่อยให้คาแร็กเตอรนางเอกนําทางไปเลย จนออกมา

เปนคู่เลฟิ ลลิลีกั่บเลยอย่างเล่มนี ้ส่วนเล่มสดุท้ายของเซต็อย่างแจสเปอรจะเปนนางเอก

แบบไหน ต้องรอติดตามอีกทีนะ ใบ้ให้ว่าเราคิดแนวเรื่องเอาไว้แล้วแหละ รอเวลากลั่น

อีกแปบเท่าน้ันนน~!

รักกกกก <3

FB : TheLittleFinger Koii 

Twitter : TheLittleFinger (@LittlefingerKoi)

IG : littlefingerkoii
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- My Tricky Neighbor -

ชื่อ : เลย์ (LAY)

วันเกิด : 21 มิถุนายน 25XX

สูง : 182 cm

ท่ีมาของฉายา : ตาสวยเหมือนตาของกวาง

สรรพคุณ : มีออร่า หลานผู้อ�านวยการ

ความสามารถพิเศษ : พูดได้ห้าภาษา

งานอดิเรก : ดูหนัง เดินเล่น

ของชอบ : หนังทุกประเภท

ของไม่ชอบ : ของมีกลิ่นเหม็น

คติประจ�าใจ : ไม่มี

สนิทกับเพ่ือนคนไหนท่ีสุด : ทุกคนเลย ผมเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ด ี

ท่ีสุดในกลุ่มน่ีนะ :)

มีอะไรจะบอกเพ่ือนในกลุ่มมั้ย : แจสเปอร์ หัดมีมนุษยสัมพันธ์ซะบ้างนะ
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1
ปัญหาใหญ่บังเกิด

"เอาล่ะลิลลี่"

"?"

น่ันเป็นเสียงจาก 'ถิงถิง' เพ่ือนซี้ผู ้มาพร้อมทรงผมหางม้าเรียบตึง 

กับแว่นสายตาทรงแมลงปอ ก่อนเจ้าตัวจะชะงักฝีเท้าที่เอาแต่เดินวนไปมา 

แล้วหันขวับมาทางฉันด้วยสีหน้าจริงจังสุดๆ

"ก่อนอื่นเราต้องมาเตี๊ยมกันอีกสักหน่อย -_-+"

"เราเตี๊ยมกันรอบท่ีย่ีสิบแล้วเหอะ ถิงเพ่ือนรัก -_-"

"ไม่ๆ เราต้องเตีย๊มกนัอกีหน่อย" ถงิยกนิว้สา่ยกระดุก๊กระดิก๊ "อย่าลมืว่า

อันดับแรก เราต้องท�าหน้าเจี๋ยมเจี้ยมสุดๆ"

"อ่าฮะ" ฉันพยักหน้าตอบรับด้วยน�้าเสียงสุดยานคางกับการเตี๊ยม 

รอบที่ย่ีสิบเอ็ด

ตอนนี้พวกเราทั้งคู ่ยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าห้องท�างานของกรรมการ

นักเรียน และแน่นอนว่ามันย่อมมีที่มาท่ีไป...พวกกรรมการนักเรียนน่ะ 

เกือบเรียกได้ว่าเป็นพวกอภิสิทธ์ิชน คนพวกน้ีไม่ใช่บุคคลที่ถ้าใครอยากเจอ 
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ก็เดินดุ่มเข้ามาเจอกันได้ง่ายๆ โดยไม่มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้า

โดยเฉพาะกับประธานนักเรียนด้วยแล้วน่ะนะ!

"เราต้องท�าหน้าจ๋อยๆ" ถิงย�้าอีก "จากน้ันเราค่อยบอกพวกนั้นว่า 

พวกเราเป็นแฟนคลับของพ่ีแจ็คสัน"

แล้วท�าไมพวกเราถึงมาอยู่ท่ีน่ีน่ะเหรอ...

อันท่ีจริงในกรณีของฉันกับถิงถิงเพ่ือนรักเน่ีย จะเรียกว่านัดหมายไว ้

ก็คงไม่เต็มปากนัก เพราะฉันกับถิงไม่ใช่คนท่ีเป็นฝ่ายนัดพวกเขา แต่เป็น 

พวกเขาต่างหากท่ีนัดหมายเรา แถมไม่ใช่ในเรื่องท่ีควรเก็บไปภาคภูมิใจได้ 

ซะด้วย -O-;

"ลิลลี่ น่ีฟังอยู่ป่ะเน่ีย -_-"

"อื้อ ฟังอยู่น่า" ฉันพยักหน้าหงึกๆ พร้อมชี้น้ิวไปท่ีบานประตูตรงหน้า 

"สรุปจะเข้าไปกันรึยัง"

"ยังๆ ฉันว่าเราควรเตี๊ยมกันอีกสักรอบก่อน -_-;"

"เราเตี๊ยมกันมาย่ีสิบเอ็ดรอบแล้วเพ่ือนรัก =_="

"แต่ว่า..." ถิงท�าท่าลังเล

"เฮ้ พวกเธอจะเข้าไปรึเปล่าน่ะ"

"!!!"

ฉนักับถิงสะดุง้โหยงก่อนหันกลบัไปหาคนเอ่ยทัก ท่าทางมาดมัน่ขนาดน้ี  

เธอต้องเป็นหน่ึงในพวกกรรมการนักเรียนแหงๆ

"เอ่อ เข้าสิเข้า" ถิงรีบบอก ก่อนชี้น้ิวไปด้านในพร้อมหัวเราะแห้ง "เราแค่

ไม่แน่ใจว่าพ่ีทิมอยู่รึเปล่าแค่นั้นเองน่ะ ฮะๆๆ"

"อยู่สิ เห็นบอกว่ามีนัดเจอกับนักเรียนที่ท�าผิดกฎอะไรสักอย่างตอน 

เท่ียงครึง่" เธอตอบก่อนก้มมองนาฬิกาข้อมอื "แต่น่ีมนัเลยมาเกือบห้านาทแีล้ว 

สงสัยก�าลังคุยอยู่ล่ะมั้ง"

"แหะ ยังหรอก อันท่ีจริงพ่ีเขานัดพวกเราเองน่ีแหละ -_-;"

"อ้าว พวกเธอเองหรอกเหรอ งั้นถ้าให้แนะน�าล่ะก็...รีบๆ เข้าไปก่อน 

ทีพ่วกเธอจะโดนบทลงโทษหนักกว่าเก่าดีกว่านะ พ่ีทมิเกลยีดคนไม่ตรงต่อเวลา 

จะตายไป"
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"เหรอ O_O;; งั้นเรารีบเข้าไปกันเหอะลิลลี่"

ค่ะ ในท่ีสุดยัยถิงก็ยอมหยุดการเตี๊ยมและเข้าห้องไปสักที -_-

และมันก็เป็นไปตามท่ีกรรมการนักเรียนคนน้ันเตือนเอาไว้เป๊ะ!

"...หกนาที"

เพราะทันทีท่ีเราก้าวเข้าไปในห้องท�างานของพวกกรรมการนักเรียน  

น�้าเสียงหงุดหงิดรับสีหน้าก็ลอยมาจากคนท่ีนั่งกอดอกรออยู่ท่ีโต๊ะท�างาน 

ด้านในทันใด

"ฉันคิดว่าฉันนัดเอาไว้ตอนเท่ียงครึ่ง" พ่ีทิมขยายความ พร้อมก้มมอง

นาฬิกาที่ข้อมือตัวเอง "แต่ตอนน้ีนาฬิกาฉันมันบอกเวลาเท่ียงห้าสิบเอ็ดนาที 

ซึ่งถ้าตัดส่วนที่ฉันตั้งเอาไว้เร็วกว่าปกติไปสิบห้านาที มันก็คือเท่ียงสามสิบหก

นาที"

โอ้โห ตั้งนาฬิกาเร็วกว่าปกติตั้งสิบห้านาที

คือแบบ...อันท่ีจริงพ่ีเขาก็จัดอยู่ในประเภทหนุ่มหน้าตาดีของโรงเรียน 

แถมมีแฟนคลับเยอะพอสมควรอยู่หรอกนะ แต่ไอ้นิสัยเป๊ะไปหมด ไม่มี

ยืดหยุ่นอะไรเลยสักนิดน่ีมันก็เกินไป คนเรามันต้องหย่อนๆ กันบ้างสิน่า  

สิบห้านาทีเอาไปท�าอะไรงี่เง่าได้อีกเยอะแยะ จะรีบเร่งเวลาไปไหน เร็วเก๊ินนน 

-O-

"ขอโทษค่ะ เรามัวแต่หลงทางกันอยู่" ถิงอ้างเหตุผลที่โคตรฟังไม่ขึ้น  

หลงทางเนี่ยนะ! คนบ้าที่ไหนจะหลงทางในโรงเรียนท่ีตัวเองเรียนมาร่วม 

สองปีเต็มกันฮะ "แต่ว่าส�าหรับเร่ืองน้ันน่ะ พวกเรารู้สึกผิดจริงๆ นะคะ"

"ใช่ค่ะ รู ้สึกผิดมากๆ" ฉันพยักหน้าเออออห่อหมก ไหลไปตามน�้า 

พยายามท�าตัวให้มีบทหลังถูกเพ่ือนรักยกศอกกระแทกเข้าใส่เพ่ือกระตุ้น  

"แล้วก็อันท่ีจริง...พวกเราเป็นแฟนคลับของพ่ีแจ็คสันน่ะค่ะ"

"ใช่ค่ะ แบบว่า...ฮวิจ์แฟนเลย! เกือบตัง้ตวัเป็นหัวหน้าแฟนคลบัพ่ีแจค็สนั 

แล้วด้วยซ�้า O_O!"

"แฟนคลับงั้นเหรอ" พ่ีทิมขยับย้ิม แต่มันเป็นรอยย้ิมที่ดูแล้วรู ้สึก 

เสียวสันหลังมากกว่าสบายใจ

"ค่ะ แฟนคลับ!" ถิงกับฉันพากันพยักหน้ารัวตามแผน "คลั่งไคล้มากกก 
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ก็เลยอยากถ่ายรูปพ่ีเค้าเก็บไว้เยอะๆ อีกอย่าง...พ่ีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วย 

นะคะ เราขออนุญาตถ่ายดีๆ  ไม่ได้แอบถ่าย ไม่มภีาพนู้ด ภาพเรตสบิแปดบวก

อะไรทั้งสิ้นนน"

"สิบแปดบวกท่ีว่า คงไม่นับภาพที่หมอน่ันถอดเสื้อเดินในสนามรักบี้

สินะ"

ตุบ~

รูปภาพโพลารอยด์ปึกย่อมๆ ถูกโยนลงบนโต๊ะตรงหน้าพวกเรา มันล้วน

แล้วแต่เป็นภาพของชายหนุ่มลูกคร่ึงไต้หวัน-อเมริกัน ผมสีด�า ตัวสูง ร่างหนา

แบบนักกีฬา แถมยังยืนเก๊กสารพัดท่าตัง้แต่ถือลกูรกับียื้นย้ิมเฉยๆ ยันถอดเสือ้ 

โชว์กล้ามเนื้อหน้าอกและหน้าท้องสวยๆ แถมยังใส่กางเกงโหลดต�่าเห็นวีไลน์

ชวนเสียวไส้ โดยมีสนามรักบี้เป็นฉากหลัง

เอ่อ...

"อันน้ีพ่ีเขาเสนอแนะมาเองเลยนะคะ ฉันไม่ได้ท�าอะไรเลย นอกจาก 

กดชัตเตอร์น่ะค่ะ O_O!" ฉันรีบบอกทันใด น่ีไม่ได้โมเมเลยนะ ตอนแรกถิง 

กับฉันไปที่สนามรักบี้เพ่ือแอบถ่ายภาพเด็ดๆ ของเขาก็จริง แต่พอพ่ีเขารู้ตัว 

ว่าก�าลังเป็นเป้าหมาย พ่ีแกก็ถึงกับเดินมาบอกให้พวกเราอยู่รอแป๊บหนึ่ง  

ก่อนจะพากันยกโขยงมาให้เราถ่ายภาพให้จนเหมือนเป็นงานถ่ายแบบ 

การกุศล

"ช่างเถอะ ฉนัคดิว่าฉนัรู้จกัหมอน่ันพอควร" พ่ีทิมเบ้ปากน้อยๆ "แต่เรือ่งที ่

เป็นประเด็นให้ฉันเรียกพวกเธอมา ไม่ใช่เร่ืองนั้นสักหน่อย"

"เห O_O?"

ฉันกับถิงท�าตาโตพร้อมกันทันใด ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้แล้วจะเป็นเรื่องไหน 

ได้ล่ะ ในเมื่อวันนั้นตอนเกิดเหตุพวกเราก�าลังถ่ายภาพพ่ีแจ็คสันเวอร์ชั่นเซ็กซี่

เบาๆ อยู่ ก่อนกรรมการนักเรียนคนหน่ึงจะเดินเข้ามายึดกล้องกับบรรดา

ภาพถ่ายท่ีได้เอาไว้ พร้อมกับร้องโวยวายว่าพวกเราท�าเรื่องชวนอนาจาร 

ในเขตโรงเรียน แต่พ่ีแจ็คสันเอาตัวรอดไปได้เพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬา

รักบี้ของโรงเรียนท่ีช่วงนี้ต ้องซ้อมอย่างหนักทุกว่ีวันเพ่ือเตรียมตัวแข่ง 

กระชบัมติรกบัโรงเรยีนคูแ่ข่งช่วงต้นเดอืนหน้า ในขณะท่ีฉนัและถิงถิงมข้ีออ้าง
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ให้เอาตัวรอดแบบเขาท่ีไหน แถมยังมี...

"ฉันรู้ว่าพวกเธอรับจ้างถ่ายรูปจากพวกแฟนคลับ"

เวร! พ่ีเขารู้ด้วยเรอะ!!! ตะ...แต่ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกมั้ง ฉันกับถิงออก

จะรับออเดอร์แบบเปิดเผยน่ีนา ถึงแม้ว่าบางรีเควสต์มันอาจจะแบบ...

โอเค สารภาพก็ได้ ความจริงฉันกับถิงถิงไม่ใช่แฟนคลับบ้าบออะไร 

ของพ่ีแจ็คสันหรอก ไม่ได้รู้จักมักจี่ในชื่อเสียงเลยด้วยซ�้า แต่เพ่ือนต่างห้อง 

ที่จ้างงานมาดันแอบรีเควสต์เบาๆ มาว่าถ้าได้เชิ้ตเลสมาด้วยอาจมีโบนัส 

แถมให้อีก ฉันกับถิงก็เลยยอมลงทุนไปนั่งเฝ้าพ่ีเขาเล่นกีฬาทั้งท่ีไม่ได้ชอบ 

เอาซะเลย ยังดีท่ีสุดท้ายพ่ีแกมาถอดเสื้อเป็นแบบให้เอง แต่ไม่ดีตรงท่ี 

โดนกรรมการนักเรียนจับได้น่ีแหละ ชิ -_-+

"และอันท่ีจริงแล้วการแอบถ่ายรูปถือเป็นเรื่องขัดกับกฎของโรงเรียน..."

"พวกเราไม่ได้ถ่ายภาพอะไรที่มันอนาจารเลยนะคะ แบบว่าถึงจะมี 

รีเควสต์มาบ้างก็เถอะ แต่พวกเราก็มีจรรยาบรรณมากพอท่ีจะไม่..." ฉันกับถิง

ส่งเสียงแย้งออกมาแทบจะพร้อมกัน แถมยังยกนิ้วไขว้ไว้ที่ด้านหลังเหมือนกัน

ด้วย

"แต่อย่างท่ีบอกว่าฉนัไม่ได้เรยีกพวกเธอมาเพราะเรือ่งน้ัน" สายตาเย็นๆ 

ว่าชวนเสียวไส้แล้ว เจอประโยคน้ีเข้าไปฉันถึงกับอยากวาร์ปตัวเองออกไป 

ให้พ้น การท่ีใครสักคนรู้ในสิ่งท่ีเราไม่รู้น่ีมันรับมือได้ยากจะตายไปน่ะ

"ละ...แล้วมันเร่ืองอะไรคะ -O-;"

"เร่ืองน้ีไง"

แกรก!

ประธานนักเรียนมาดเฉียบหยิบเอาซากอะไรบางอย่างออกมาวาง 

บนโต๊ะ และมันคือซากแตกหักของเซรามิกสีขาวที่ถูกปั้นให้ข้ึนรูปเป็นใบหน้า

สวยแต่ดันมีแค่คร่ึงเสี้ยว!

"พอจะเดาได้มั้ยว่าน่ีมันคืออะไร มาจากไหน"

ชิบบบบบ

ใช่เลย!!! ไอ้เร่ืองรับจ้างถ่ายภาพเชิ้ตเลสของหนุ่มรักบี้มาให้แฟนคลับ

กลับกลายเป็นเร่ืองข้ีปะติ๋วไปเลยเมื่อเจอเรื่องน้ีเข้าไป!
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"ระ...เราไม่รู้..."

ฉันอ้าปากก�าลังจะเถียง แต่โชคดีจริงๆ ที่ยังพูดไม่ทันจบดี เพราะ 

สิ่งต่อมาที่พ่ีทิมหยิบขึ้นมาวางบนโต๊ะคือกระดาษเอสี่ท่ีเต็มไปด้วยภาพถ่าย 

ท่ีเดาว่าได้มาจากกล้องวงจรปิด แถมยังคุณภาพดีมากจนมองเห็นได้ชัดแจ่ม

ว่าผู้หญิงสองคนที่อยู่ในน้ันหน้าตาเป็นยังไง จนสืบตามตัวเอาได้ง่ายดาย 

แบบนี้

"คือ...ฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะค่ะ U.U" ฉันกลับค�าให้การเอามันท่ือๆ พร้อม

ตีหน้าเศร้าส�านึกผิดแถมไปให้แบบสุดก�าลัง

ฮือออ ได้ไงกัน ฉันนึกว่าจะไม่มีใครรู ้ไม่มีใครเห็นแล้วเชียวนะ!!!  

มันเกิดเร่ืองมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วน่ีนา! ตอนนั้นฉันกับถิงแอบตามสองหนุ่ม

ชมรมฟุตบอลทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นคูจ่ิน้ขวญัใจสมาคมสาววายในโรงเรยีนตามออเดอร์  

แต่พวกเขาดันรู้ตัวก่อนจึงพยายามจะว่ิงไล่จับเรา ฉันกับถิงเลยวิ่งหนีสุดก�าลัง

ก่อนจะเสียหลักชนรูปปั้นวีนัสท่ีตั้งอยู่กลางโถงทางเดินตกลงมาจนหน้าแตก

เข้าให้ T_T แง ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ นะ

"คนท�าผิดก็พูดแบบน้ีกันท้ังน้ัน โทษทีนะ ฉันจ�าเป็นต้องรายงานเรื่องน้ี

กับผู้อ�านวย..."

"ไม่ได้นะคะ!" ฉันเบิกตาโตยกมือยกไม้โบกไปมา "ฉันจะชดใช้ให้ก็ได้ 

แต่อย่าให้เรื่องถึงผู้อ�านวยการเลยนะคะ =[]=;"

"ชดใช้งั้นเหรอ หมายถึงจะจ่ายค่าเสียหายท�านองน้ันรึไง"

"ก็...น่าจะท�านองน้ัน"

ฉนัพึมพ�าตอบระหว่างท่ีหวัคดิค�านวณอยู่ว่ามเีงนิเก็บในกระปกุบวกกับ

ในธนาคารอยู่สักเท่าไหร่ อา ได้หมดตัวแหงๆ แต่มันก็ดีกว่าให้เรื่องถึง 

ผู ้อ�านวยการแน่ๆ ล่ะ ถ้าเรื่องถึงผู้อ�านวยการดีไม่ดีคงถึงแม่ แล้วทีนี้ฉัน 

ก็จะแบบ...โอ๊ยยย ไม่ดีหรอก แค่คิดก็เสียวก้นแล้วเน่ีย!

"แล้วรู้รึเปล่าว่ารูปปั้นเทพีวีนัสนี่ราคาสักเท่าไหร่" เขาเอ่ยและเว้นช่วง

ไปนิดหน่อย เหมือนรอให้ฉันขาดใจตายไวๆ "มันราคาสี่แสนห้า"

"ส่ีแสนห้า!!!" ราคาขนาดน้ัน หล่อมาจากเซรามิกหรืออินฟินิตี้สโตน 

ฟระน่ัน!
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"ใช่ สี่แสนห้า...ถ้าไม่อยากให้เร่ืองน้ีรู้ถึงผู้อ�านวยการ เธอก็ต้องชดใช ้

ค่าเสียหายนั่นมาให้ครบถ้วน แล้วฉันจะจัดการให้คนซื้อรูปปั ้นตัวใหม่ 

มาวางชดเชย ตกลงตามน้ันมั้ยล่ะ"

"ก็อยากตกลงอยู่หรอกค่ะ แต่ฉันจะไปเอาเงินมากมายขนาดน้ัน 

มาจากไหนกันล่ะ -O-;"

"นั่นเป็นเรื่องของเธอ ไม่ใช่เรื่องของฉัน" พ่ีทิมบอกก่อนเอนหลังพิงเก้าอี้

ด้วยท่าทางไม่ไยดี "ถ้าเธอต้องการชดใช้ค่าเสียหายแทนจริงๆ ล่ะก็...ฉันจะ 

ให้เวลาพวกเธอหน่ึงอาทิตย์ ก่อนที่ผู้อ�านวยการจะกลับมาจากต่างประเทศ 

แต่ถ้าภายในเวลาท่ีก�าหนด พวกเธอไม่มีค่าเสียหายมาช�าระตามที่บอก  

เรื่องทั้งหมดจะส่งถึงผู้อ�านวยการแน่ๆ"

"หนึง่อาทติย์เองเรอะ! เงนิก็ไม่ใช่น้อยนะคะ แล้วเวลาแค่นัน้เราจะไปหา 

มาจากไหนกัน ถ้าพ่ีจะใจร้ายปานน้ันก็บอก ผอ. ไปเลยเหอะค่ะ" ถิงโวยวายลัน่  

จนอีกฝ่ายคิ้วกระตุก

"...แน่ใจเหรอว่าอยากให้ฉันรายงานเลย"

"ยะ...อย่าเพ่ิงงง -O-;;" ฉันรีบส่ายหน้าพรืด ตายๆๆ ถ้าเรื่องเข้าหู ผอ.  

ก็ต้องรู้ถึงหูแม่ฉันแน่ๆ โดนตีตัวลายพอดีกัน! "แต่เงินขนาดนั้น..."

"น่ีมันตัวเลือกท่ีเธอเป็นคนร้องขอจากฉันเองนะ ฉันไม่ได้บังคับ 

เอาจากเธอสักนิด"

"แต่..."

"หนึ่งอาทิตย์...ฉันมีเวลาให้พวกเธอแค่นี้เท่านั้น จะจ่ายหรือจะจบ  

เลอืกกันเอาเอง" เขาบอกก่อนยกมอืข้ึนมาดูเวลาบนนาฬิกาข้อมอื จบท้ายด้วย

การผายมือตรงไปยังประตูห้อง "หมดเวลาของพวกเธอแล้ว ฉันมีงานอื่น 

ต้องท�าต่อ เชิญ"

"อ๊ากกก น่ีมันอะไรกันเน่ียยย~!!?"

ถิงถิงแหกปากโวยวายดังลั่นหลังพวกเราเดินออกมาจากห้องกรรมการ

นักเรียน ยังดีท่ีอุตส่าห์ฮึบเอาไว้ให้เดินห่างออกมาสักนิดก่อน ไม่งั้นเสียงได้

ทะลุเข้าไปในห้องน้ันแน่
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"เฮ้อออ เธอไม่ต้องเครียดขนาดนั้นหรอกน่า ฉันนี่สิควรเครียดกว่า"  

ฉันหันไปตบบ่าเพ่ือนปุๆ "คนท่ีชนรูปปั้นเทพีนั่นล้มจนแตกคือฉันนะ ถ้ามัน 

จะซวยก็ซวยท่ีฉันน่ี เธอไม่ต้องรับผิดชอบด้วยหรอก -_-;"

ท�าไมนะ ท�าไมฉันถึงได้มีเหตุให้ต้องเกี่ยวข้องกับพวกกรรมการนักเรียน

ได้ตลอด ปีก่อนก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าท�าต้นบอนไซญ่ีปุ่นราคาแพงหูฉี่ของ 

ผู ้อ�านวยการเห่ียวตาย เพราะดันมีกรรมการนักเรียนเห็นว่าฉันแอบเอา 

น�้าอัดลมเทรดใส่ต้นไม้ แล้วไม่ก่ีวันต่อมามันก็ตาย ไม่เอาน่าาา ต้นไม้มัน 

ไม่ได้ตายง่ายๆ เพราะน�้าอัดลมท่ีวางท้ิงไว้จนเย็นชืดเพราะน�้าแข็งละลาย 

จนแทบหมดแก้วหรอกน่า! ดีนะที่ฉันรอดมาได้หวุดหวิดเพราะผู้อ�านวยการ

ตัดสินใจไม่ติดใจเอาความหรือสืบสาวราวเรื่องว่าสาเหตุการตายท่ีแท้จริง 

คืออะไร

เหมือนจะรอด แล้วก็ดันมามีเร่ืองน้ีเข้าอีก!

"ได้ไงกันล่ะ" ถิงส่ายหัว "เราอยู่บนเรือล�าเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบ 

ร่วมกันสิน่า คราวก่อนท่ีเธอไปแอบถ่ายภาพไทเลอร์ น้องชายประธานจนล้ม

ก้นช�้าเป็นอาทิตย์ๆ ฉันยังซื้อยานวดมาฝากเลย จ�าไม่ได้รึไง" ถิงถิงท�าท่า

เหมือนจะเครียด แต่ไม่วายเล่นมุกแป้กใส่ไม่เลิก "เอางี้ ฉันออกสักสามร้อย  

ที่เหลือเธอออกเป็นไง"

"ตลกล่ะ"

เกือบจะซึ้งกับซีนเพ่ือนรักไม่ท้ิงกันไปไหนแล้วเชียว ถ้าไม่จบด้วยมุก 

ไม่ฮาพาเพ่ือนย่ิงเครียด -*-

"เออ ก็สมควรเครียดอ่ะ รูปปั ้นบ้าบออะไรราคาตั้งเกือบครึ่งล้าน  

สร้างมาจากสวรรค์รึไงก็ไม่รู้" ถิงกลอกตาบ่นอุบ "แต่เชื่อฉันเถอะ ว่าอีตา

ประธานนักเรียนน่ันไม่ได้อยากให้พวกเราหาเงินมาใช้จริงๆ หรอก เขาแค่ 

อยากเห็นพวกเราดิ้นรนทรมานเพราะหาเงินมาใช้คืนไม่ได้ต่างหาก สุดท้าย 

ยังไงก็ต้องรู้ถึงหูผู้อ�านวยการอยู่ดีน่ันแหละ ใครที่ไหนจะไปหาเงินเยอะแยะ

แบบน้ันได้ง่ายๆ ในเวลาแค่หน่ึงอาทิตย์ พวกเราไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีที่ไหน 

สักหน่อย จะได้ดีดน้ิวเป๊าะแล้วเงินก็ร่วงกราวลงมาจากฟ้าแบบน้ันน่ะ :("

"เออ ก็เดาว่าง้ัน"
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"เอางี้ๆ เราไปปล้นธนาคารกันเป็นไง O_O"

"ไม่ตลก =_=" เกือบละ เกือบจะดีละ เข้าโหมดซีเรียสได้ไม่ถึงห้านาที 

กลับมาสู่ช่วงมุกไม่ฮาพาเพ่ือนเครียดอีกจนได้

"เออออ ไม่เล่นมุกก็ได้" ถิงจิ๊ปากเบาๆ ก่อนยกมือเคาะปลายคางแบบ

ใช้ความคิด "แต่ความจริง เหมือนฉันจะคิดอะไรออกอยู่อย่างนะ"

"อะไร ให้ไปปล้นอะไรท่ีไหนอีกล่ะ"

"ใช่ที่ไหนเล่า! มันง่ายกว่าน้ันเยอะเลยด้วยซ�้าไป" ถิงบอกพร้อมท�าตา

เจ้าเล่ห์จนน่าระแวง

"อะไร =_=;"

"ก็...ลองขอความช่วยเหลือจาก 'หนุ่มป็อปข้างบ้านเธอ' ดูไงล่ะ :)"

...หนุ่มป็อปข้างบ้าน!?

"โน!!!" ฉันปฏิเสธในศูนย์จุดสองวินาทีทันทีท่ีสมองประมวลข้อมูลเสร็จ 

ไม่ต้องใช้เวลาคิดให้มากเลย "ไม่มีทาง ฉันไม่มีทางไปขอร้องนายนั่นแน่ๆ  

เอาแผนอื่นเหอะ -*-"

"อะไรเล่า เลย์น่ะเป็นถึงหลานชายคนโปรดของผู้อ�านวยการโรงเรียน

เชียวนะ เธอกับเขาก็รู ้จักมักจี่กันมาต้ังแต่เด็กๆ แล้วไม่ใช่รึไง ทางรอด 

อยู่แค่เอื้อมแบบน้ันแล้ว จะไปคิดแผนอื่นให้ล�าบากสมองท�าไมกัน ขอร้อง 

ให้เขาช่วยคุยให้แค่นั้นก็จบปิ๊ง เงินไม่เสีย โทษก็ไม่โดน แถมยังหักหน้า 

พ่ีประธานข้ีเก๊กน่ันได้อีกต่างหาก ยิงปืนนัดเดียวได้นกมาทั้งป่า!"

"ไม่" ฉันปฏิเสธอีกหน เสียงแข็งกว่าเดิมด้วยซ�้า โดยเฉพาะได้ยินชื่อน่ัน

หลุดจากปากเพ่ือน "บอกแล้วไง ฉันเลิกรู้จักหมอนั่นตั้งแต่หลายปีก่อนแล้ว 

=_="

ใช่ ฉันรู้จักหมอน่ัน ผู้ชายแสนเพอร์เฟ็กต์ที่ทุกคนในโรงเรียนต่างรู้จัก 

แถมยังรู้จักเขามาตั้งแต่เราอายุสักห้าหรือหกขวบได้ สมัยเด็กมันก็ดีอยู่หรอก 

มีเพ่ือนข้างบ้านแสนดี ครอบครัวของเขาก็แสนเอ็นดูฉัน ขนมไม่เคยขาด  

ของฝากมีให้ตลอด แต่ไอ้เรื่องแบบนี้พอโตขึ้นมันก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกัน 

นี่นา...

"ไอ้หลายปีก่อนท่ีว่าน่ะ หมายถึงตั้งแต่ท่ีเขาเริ่มกลายเป็นหนุ ่ม 
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ป็อปปูล่าร์สินะ" ถิงท�าหน้าเซ็งหลังพ่นลมหายใจพรืดใส่ฉัน "เฮ้อออ การม ี

คนรู้จักเป็นหนุ่มป็อปแบบนั้นมันแย่ตรงไหนกันฮะ เป็นฉันจะป่าวประกาศ 

ให้สาวๆ ท้ังโรงเรียนอิจฉาเลย"

"เหอะ ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก" ฉันย้อน "การมีเพ่ือนข้างบ้านเป็นหนุ่ม

หน้าตาดี มันจะท�าให้ชีวิตส่วนตัวของเธอในโรงเรียนแปรปรวนไปหมด สาวๆ 

ทั้งโรงเรียนจะพากันเข้าหาเธอ เสมือนเธอเป็นสะพานข้ามแม่น�้า ไม่ก็ 

ลิฟต์ความเร็วสูงท่ีจะพาไปสู่ยอดตึก น่ันน่ะ โคตรเซ็งเลยนะจะบอกให้ =_="

การมีเพ่ือนข้างบ้านแถมยังเป็นเพ่ือนสนิทกันมาแต่เด็กอย่างเลย ์

มันก็ดี แต่พอเราเร่ิมโตขึ้นเร่ือยๆ และเขาเริ่มฉายประกายออร่าความดูดี 

ออกมามากข้ึนและมากขึ้น ประกอบกับเหล่าสาวๆ ในโรงเรียนเริ่มแก่แดดกัน

มากขึ้น มันก็เร่ิมกลายเป็นข้อเสียข้ึนมา

ไม่มีวันไหนเลยที่ปราศจากค�าถามท�านองว่า 'เธอคือเพื่อนสนิทของเลย์

ใช่มั้ย' 'เธอรู้จักกับเลย์ใช่มั้ย' และไม่มีวันไหนเลยเช่นกันท่ีจะไม่มีค�าขอร้อง

ท�านองว่า 'ฉันฝากขนม/ของขวัญไปให้เลย์หน่อยได้มั้ย' แถมยัง 'ฉันฝาก 

ให้เลย์นะ เธออย่าแอบเอาไปกินคนเดียวเชียวนะ ขอบใจจ้ะ' อะไรพรรค์น้ัน

ด้วย

สรุปคือฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีเวลาสงบของตัวเอง ไม่มีเลยสักนิด  

แม้กระทั่งเวลาส่วนตัวของฉัน อย่างตอนก�าลังล้างมือหลังออกมาจากส้วม

ก็ตาม จนฉันตัดสินใจทวงคืนความสงบด้วยการตัดขาดจากเขาในท่ีสุด -*-!

"จ๊ิ แล้วเธอมีแผนดีๆ แผนอื่นรึไง นอกจากกลับไปที่แผนปล้นธนาคาร

ตามท่ีฉันเสนอตอนแรกน่ะ"

"แผนน้ีก็ตัดออกไปด้วยเลย :("

"งัน้ก็กลบัไปนอนคดิให้หัวแตกเลยเหอะย่ะ หน่ึงอาทิตย์กับเงนิตัง้เป็นแสน 

แบบนั้น ถ้าไม่ปล้นธนาคาร ก็ไม่รู้จะท�าไงแล้วล่ะ"

"ขอเวลาฉันคิดอีกสักนิดเถอะ รับรองได้เลย -_-+"

มันต้องมีสักทางแหละน่า สักทางที่ไม่ใช่ปล้นธนาคาร ฉันไม่อยาก 

เอาอนาคตนักเรียนไปจบลงในคุกตั้งแต่ยังเรียนไม่ทันจบแน่ๆ

'...ลองขอความช่วยเหลือจาก 'หนุ่มป็อปข้างบ้านเธอ' ดูไงล่ะ'
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ไม่ๆๆ นั่นก็ด้วย! ให้ตายยังไงฉันก็ไม่มีทางไปขอความช่วยเหลือ 

จากหมอน่ันแน่ๆ ให้ขอความช่วยเหลือจากคนท่ีฉันไม่อยากเสวนา ไม่อยาก

ท�าตัวเหมือนรู้จักมักจี่กับเขาอีกแล้วเน่ียนะ...

ฝันไปเถอะ ไม่มีทาง :(

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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