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ดวยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส

"สวัสดีคะทูกโคน ขอตอนรับเขาสูชวง 'มยองนังฮิฮะ' กับคลื่น JLS เมกะเฮิรตซ

นะจะ ใครอยากขอเพลงท่ีมีหนุมหลอๆ ออกมา ก็หลังไมคมาไดจา เดี๋ยวมยองนังจัดให

แบบแจมๆ เลยยย~~" (^O^)

เปนยังไงบางคะ มยองนังพอจะไปเปนดีเจกับเคาไดบางมั้ย >< ฮาๆ ไดอยูกับ

เสยีงเพลงท้ังวันคงจะมคีวามสขุนาด ูแตคดิไปคดิมาก็ไมเอาหรอก ขออยูกับนิยายสนกุๆ 

และนักอานท่ีนารักแบบน้ีตอไปดีกวาเนาะ รักๆ  อิๆ 

ท่ีมยองนังสวมวิญญาณดีเจมาทักทายทุกคน ก็เพราะไดอาน 'TOUCH MHz 

ขอเพลงนีใ้หเขา จากเรา... คนโดนเท' ผลงานเร่ืองใหมลาสดุของ silly sis แลวอนิยังไงละ 

เมือ่สาวสายนกอยาง 'เบบ' ตองไปฝกงานท่ีสถานีวิทยุตางจงัหวดัเปนเวลาหนึง่เดอืนเตม็ 

กับคนท่ีเคย 'เท' เธอ เร่ืองราวตีเนียนทําเบลอๆ เหมือนวาระหวางเราไมเคยเปนคน 

'คุยกันทุกวัน' จึงเกิดข้ึน ความกวนประสาทของเขาที่มาพรอมกับความหวงใยและการ

เทกแคร ทําใหเบบสับสนอยูหนอยๆ วาคราวนี้เขาจะมาไมไหน ถานไฟเกาจะปะทุปุงๆๆ! 

ยังไงนา หมุนคลื่นไปท่ี TOUCH MHz พรอมกันเลยดีกวาคา~~~
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ฮัลโหลเทส 12 123 12 12 1 #ไม่ใช่และ อันน้ันมันหลีด สวัสดีจ้าทุกคน ไม่ได้เจอ

กันนานเลย อยากบอกว่าคิดถึงม้ากมากกก กลับมาคราวน้ีเลยมีต้นฉบับร้อนๆ มาฝาก 

ชื่อว่าทัชเมกะเฮิรตซ พล็อตเรื่องนี้ได้มาตอนที่ไปฝกงานอยู่ท่ีสถานีวิทยุต่างจังหวัดช่วง

ป 3 สมัยเรียนมหา’ลัย (คือตอนน้ีแก่แล้วน่ันเอง แงๆ T_T) มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมาก

จนอยากจะแชร เอามาดัดแปลงจนออกมาเปนเรื่องน้ีท่ีอ่านง่าย คลายเครียด เหมาะกับ

สายฮา สายกวน สายนก สายโดนเท สายเทคนอื่น สายคุยยังไงก็ไม่ได้เปนแฟนสักที 

สายดราม่าก็มา สายบ้าก็มี เอาเปนว่าเปนความสัมพันธที่หลายๆ คนอาจจะเคยเจอมา

กับตัวนั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วก็พลิกไปอ่านกันเลยยย~

อัพเดตเร่ืองราวกันได้ท่ี facebook.com/sillysis.sis หรือในทวิตเตอร @silly_sis 

หรือจะติดแท็ก #TouchMHz ก็ได้นะจะ
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สวัสดีคะ SUKI นะคะ

ปกน้ีไดลองเอากระถางตนไมท่ีตัวเองมีมาลองวาดดูคะ5555

เปนกระถางไวปลูกพืชเล็กๆ

แลวก็ไมตองรดน้ํา แตมีลิ้นแลบออกมาดูดน้ําจากที่รองน้ําดานนอกตางหาก

ตอนท่ีซื้อรูสึกวานารักปนแปลกๆดี พอเอามาใชจริงก็ย่ิงนารักคะ

เหมือนมีพืชงอกบนหลังเลย ฮา

ปกน้ีตอนออกแบบก็สนุกดี ใสนั่นใสน่ีไปเรื่อย 

แตพอทําจริงแลวไมคิดวาพวกของจุกจิกเล็กๆ นอยๆ นี่เปนสวนที่ผลาญ

พลังงานคะ

กวาจะเสร็จเลนปาไปหลายวันเหมือนกัน แหะๆ

--------------------------

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

TWITTER : https://twitter.com/sukizweetsm
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INTRO

บางทฉีนัควรเปลีย่นชือ่เปนนางสาวเทใหรูแลวรูรอดไปเลย ไมใชเทแบบ

เทยเลอร สวิฟต นักรองสาวชื่อดังชาวอเมริกัน แตเปน 'เทเดอ' แบบวาโดนเท

อีกแลวเดอออ ฉันเชื่อวาในชีวิตคนเราตอใหคุณจะเปนคนเพอรเฟกตแคไหน 

แตมันตองมีสักคร้ังแหละท่ีโดนคนอื่นเท ไมก็มีเรื่องนกๆ ที่ไมสมหวังด่ังใจบาง

แนนอน ไมวาจะเร่ืองเล็กนอยหอยสังข หรือเรื่องใหญโตแคไหน แตเชื่อเถอะ 

ไมมีใครทําสถิติโดนเทและนกไดมากเทาฉันหรอก

คนขับแท็กซี่ : 'โอย ไมทันหรอกนอง พ่ีตองรีบไปสงรถ'

BTS ตอนรีบไปสอบ : 'ขบวนรถเกิดความขัดของทําใหเกิดความลาชา 

ขออภัยในความไมสะดวก...'

วินมอเตอรไซค : 'พ่ีขอสงแคคร่ึงทางตรงนีน้ะนอง พอดเีมยีพ่ีโทรมาตาม

ใหรีบไปรับลูกดวน'

เพ่ือนท่ีมหา'ลัย : 'แก...วันน้ีเราไปไมไดแลวอะ พอดีต่ืนสาย ขอโทษนะ'

เพ่ือนทีโ่รงเรยีนเกา : 'แก...ทีบ่อกวาจะไปเท่ียวหวัหินดวยกันวันอาทติย

เราไมไปแลวนะ พอดีแฟนจะมาหาอะ'

เวบ็ไซตขายบตัรคอนเสริต : 'ดวน! ประกาศยกเลกิคอนเสริต world tour 
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ของเทยเลอร สวิฟต'

เว็บไซตลงทะเบียนเรียนของมหา'ลัย : 'วิชาที่คุณเลือกไมเปดสอนใน

ภาคเรียนน้ี'

คนคุยเกา : 'เรานอนกอนนะ ฝนดี' น่ีก็ผานไปสามเดือนแลวยังไมตื่น

เลย สงสัยเปนโรคใหลตาย

ฯลฯ 

นัน่แหละประสบการณการโดนเทของฉนั ท่ียกมาน้ียังไมถึงหน่ึงในสีเ่ลย

ดวยซํ้า ถาการโดนเทและสถิตินกสามารถสะสมเปนแตมได ปานนี้ฉันแลก

ไมลไดบินฟรีไปดาวอังคารแลว

เอาละ มาถึงเหตุการณปจจุบันทันดวนกันบาง ลางสังหรณกําลังบอก

วานี่ตองถูกรวมเปนหน่ึงในประวัติโดนเทและเรื่องราวนกๆ ของฉันอีกแน 

"ตอไป...จังหวัดแพร"

"..."

"...โบนิตา"

"..." 

ใช...น่ันชื่อฉันเอง แต...

แพร... 

แพรเน่ียนะ!

มายยย!! ทําไมตองเปนแพร แลวท่ีเม่ือคืนฉันฝนวาไดไปกระบี่ละ! 

มันคืออะไร! โฮฮฮฮฮ ความฝนท่ีจะไดไปสัมผัสทะเลสวยน้ําใสท่ีภาคใตของ

ประเทศไทย พรอมกับใสชุดวายน้ําสุดเซ็กซี่แลวอัพรูปลงอินสตาแกรมรัวๆ ให

คนในโซเชียลอิจฉาเลนจบสิ้นกันแลววว เห็นมั้ยเทพเจานกและเทพเจาเทยัง

คงเคียงขางฉันเสมอจริงๆ ดวย!

เดี๋ยว! หยุดโอดครวญแปบ ถึงจะช็อกและอยากจะกรีดรองแคไหน 

แตบนมายาวขนาดนี้ถาไมแนะนําตัวคนอานจะสงสัยวาอีน่ีเปนใคร ทําไมฉัน

ตองมารับรูเร่ืองของมัน เอาละ สาม สอง หน่ึง เริ่ม!

สวัสดีคะทุกคน ฉันชื่อเบบ มาจาก Babe ที่แปลวาท่ีรักแบบคนเปน

แฟนเรียกกันนั่นแหละ ฉันเปนนักศึกษาปสาม คณะนิเทศศาสตร สาขาการ
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กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน ณ มหาวิทยาลัยรัฐแหงหนึ่ง ถึงคณะที่ฉันเรียน

จะเปนคณะยอดฮติ แตเชือ่เถอะวาสาขาของฉนัเปนสาขาทีไ่มคอยมใีครอยาก

เขาหรอก ขนาดตอนจะแยกสาขาชวงข้ึนปสาม รุนพ่ีท่ีคณะยังบอกเปนเสียง

เดียวกันเลยวาสาขาน้ีนะมันโหดดด วันๆ ตองทําแตงาน แทบไมเห็นเดือนเห็น

ตะวัน ทํางานจนเวลาบังเอิญเจอเพ่ือนสาขาอื่น เพ่ือนอาจจะถามวา อาวแก! 

ยังเรียนอยูท่ีนี่เหรอ คิดวาลาออกไมก็ตายไปแลวซะอีก หรือไมก็มีขาวลือวา

ใครเขาสาขาน้ีถามีแฟนเปนอันตองเลิกทุกรายเพราะไมมีเวลาให 

เหอะๆๆ เปนไงละ ฟงแลวใครจะอยากเขามาเรียนจริงมะ น่ันดิ...แลว

ฉันเขามาเรียนทําไม...วะ 

ออ...เพราะฉันเขินเกินไปท่ีจะเรียนสาขาการแสดง ไมไดชอบถายรูปถึง

ขนาดที่จะเรียนสาขาภาพยนตรและภาพน่ิง ไมไดมีหัวครีเอตพอที่จะเรียน

สาขาโฆษณา แลวก็ไมไดชอบเขยีนมากถึงขนาดจะเรยีนสาขาวารสาร นัน่แหละ 

ตัดชอยสออกจนหมดก็เหลือแตวิทยุโทรทัศน ซึ่งพอมาคิดดูแลว ไอสิ่งที่ฉัน

กลัวฉันก็ตองทําท้ังหมดในสาขาน้ีอยูดี 

และตอนน้ีก็กําลังจะเขาสูชวงใกลปดเทอมข้ึนปสี่ หลังจากพวกเราได

เรียนวิชาวิทยุไปแลวในปสามก็มาถึงเดือนสุดทาย เวลาท่ีจะตองทดสอบวิชา

ที่เรารํ่าเรียนมาดวยการฝกงาน!

มาถึงพารตที่ฉันกําลังกลุมใจอยูในตอนน้ี เพราะวันน้ีเปนวันจับสลาก

แบงจังหวัดที่ตองไปฝกงาน โดยพวกเราจะตองไปประจําอยูท่ีสถานีวิทยุใน

ตางจังหวัดเปนเวลาหน่ึงเดือนชวงกอนปดเทอมหนารอนนี้ สาขาท่ีฉันเรียนมี

นักศึกษาย่ีสิบเอ็ดคน และมีจังหวัดท้ังหมดเจ็ดจังหวัด เทากับวาพวกเราตอง

กระจายตัวไปอยูจังหวัดละสามคน 

ฉันน่ังภาวนา บนบานศาลกลาวอยูเปนอาทิตยวาขอใหไดไปภาคใต 

เพราะฉันชอบทะเลสุดๆ แตดูผลท่ีออกมาสิ ฉันไดไปภาคเหนือ ย่ิงไปกวานั้น

ยังเปนจังหวัดแพร! ซึ่งสิ่งเดียวท่ีฉันรูจักในจังหวัดนั้นก็คือแพะเมืองผี!

"คนตอมาท่ีจะไดไปแพรนะจะ..." อาจารยพูดตอดวยรอยย้ิมสดใส แต

ฉันนี่สินั่งลุนจนตัวโกง ถึงจะไมไดไปจังหวัดที่อยากไป แตอยางนอยก็ขอเพื่อน

รวมงานดีๆ หนอยแลวกัน 
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"..."

"วิภาดา"

ดาเหรอ...โอเค ดาเปนเพ่ือนที่ดีคนนึงเลยแหละ น่ีอาจจะไมเลวราย

เทาไหรก็ได ดวยความท่ีสาขาของเรามกัีนอยูแคย่ีสบิเอด็คน ดงันัน้ก็ไมใชเรือ่ง

แปลกที่พวกเราจะสนิทกันเกือบท้ังหมด เพราะตองทํางานกลุม บางทีก็กินอยู

ดวยกันท่ีหองของสาขาเลยก็มี อยูท่ีวาสนิทมากหรือนอยน่ันแหละ

"คนสุดทายสําหรับจังหวัดแพร"

"..."

"อารัญ"

ใช...พวกเราสนิทกันเกือบทั้งหมด เรียกไดวาเกาสิบเกาเปอรเซ็นต 

ซึง่ถาจะมหีนึง่เปอรเซน็ตทีห่ลงเหลอือยูสาํหรับฉนัแลวก็คงจะเปน...หมอนีแ่หละ! 

โอยยย ฉันไมเขาใจ! เพ่ือนก็มีต้ังเยอะแยะ ทําไมตองเปนเขา ทําไมตองเปน 

'สเปอร' ดวย ไมอยากจะเรื่องมากหรอกนะ ถาเขาไมเคยเปนคูกรณีเกากับฉัน

มากอน แบบน้ีฉันตองทํายังไงละเน่ีย!

หลังจากอาจารยจับสลากแบงกลุมฝกงานเสร็จแลว สรุปวาฉัน จินและ

นํ้าเพ่ือนสนิทอีกสองคนตางแตกกระจายไปอยูคนละภูมิภาคเลย

"เอาละ ทีเ่หลอืกอนจะไปฝกงานอาจารยอยากใหทกุคนเตรียมแผนการ

เดินทางใหดี แลวอยาลืมจองท่ีพักสําหรับหน่ึงเดือนดวยนะ"

"คาาา/คราบบบ"

แลวหน่ึงเดือนสุดหรรษาของฉัน (?) มันก็เริ่มตนขึ้น...

จากตรงน้ีเลย...

1 MHz
We Don't Talk Anymore

-Charlie Puth ft. Selena Gomez-

กรี๊ดดดดด ฉันวิ่งหูตาเหลือกมาท่ีสถานีหัวลําโพงหลังจากยัดแบงก

หารอยใหพ่ีแท็กซี่ไปแบบไมคิดจะรอตังคทอน ในมือของฉันเต็มไปดวย
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กระเปาและขาวของพะรุงพะรังที่จําเปนตองใชในการประทังชีวิตท้ังเดือนใน

จังหวัดท่ีฉันไมเคยไปมากอนในชีวิต ขณะท่ีเพ่ือนรวมเดินทางอยางยัยดาก็

ระดมสงไลนมาแบบรัวๆ แนนอนวาฉันไมมีมือไปกดตอบหรอก แคถือของก็

จะแยแลว 

คิดแลวหงิด! ฉันคงไมตองมาอยูในสภาพนี้หรอกถาดากับ...เปอร 

ยอมนั่งเครื่องบินแบบดีๆ นี่เพราะแพโหวตไงถึงตองมาเปนแบบนี้ ทําไมจะ

ตองนึกอยากสโลวไลฟดวยการน่ังรถไฟดวยเนี่ยยย! 

ตืดดดด...ตืดดดด...

มือถือของฉันสั่นอยูในกระเปากางเกงทําเอาหัวใจฉันแทบหลุดออกมา

ดวย แฮกๆๆ พวกน้ันอยูไหนกัน!

ฉับพลันสายตาของฉันก็เหลือบไปเห็นผูชายตัวสูงโยงดูโดดเดน ยืนอยู

ขางๆ ผูหญิงทาทางคุนๆ ท่ีชานชาลาถัดไป ใช! ตองเปนสองคนน้ันแนนอน 

ฉันพุงตัวเร็วจี๋เมื่อเห็นวาอีกหานาทีรถไฟจะออก

"ดา!" ฉันตะโกนเรียกชื่อเพ่ือน สายตามุงตรงไปขางหนาโดยไมไดมอง

รอบขางเลย 

โครม!!! เพลง!!

จังหวะนั้นเองท่ีฉันชนเขาอยางจังกับใครบางคนซึ่งเดินตัดหนามาพอดี 

ฉันมองไมเห็นอะไรเลย รูตัวอีกทีก็ลงไปกองอยูกับพ้ืน รูสึกถึงความเจ็บที่แลน

แปลบเขามาบริเวณแขน

"โอยยยย! อีหนู วิ่งอะไรของเอ็งเน่ีย ไมดูตามาตาเรือเลย"

ฉันเงยหนาข้ึนไปมองก็พบกับคุณปาคนหน่ึงยืนทําหนาถมึงทึงอยู 

"ขะ...ขอโทษคะปา" ฉันยกมือไหวพรอมกับคอยๆ ลุกขึ้นยืน

"ตายๆๆ ขาวของเสียหายหมดแลวเห็นมั้ยเนี่ย" 

หวูดดดด...

ฉนัยืนสติหลดุเมือ่เห็นไหของปาแตกอยูตรงหนา แถมยังมนีํา้สน้ํีาตาลๆ 

หกกระจายเตม็พ้ืนไปหมด แลวเสยีงหวูดรถไฟก็ยังมาดงัเปนสญัญาณเตอืนวา

รถไฟใกลออกจากชานชาลาอีก นรกมาเยือนตั้งแตยังไมทันไดไปไหนเลยจา

ฉนันกึอะไรไมออกเลยรบีควักกระเปาสตางคออกมาแลวหยิบแบงกรอย
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สองใบยัดใสมือปาอยางรวดเร็ว ณ จุดน้ีขอใชเงินแกปญหาหนอยเถอะนะ 

ฮือออ หนูขอโทษเดอปา

"ปาเอาไปซือ้ใหมนะ หนูขอโทษจริงๆ หนูรบีมาก หนตูองไปแลว แตอยา

สาปแชงหนูเลยนะ" 

"เดี๋ยวกะ...!"

ฟว~

พูดจบฉันก็รีบควาขาวของท้ังหมดแลวว่ิงตรงไปหาเพ่ือนท้ังสองคน

"..." สองคนนั้นมองหนาฉันเหมือนจะถามวาเมื่อก้ีเปนอะไรหรือเปลา 

แตฉันก็รีบพูดข้ึนมาอยางรวดเร็ว

"เออๆ ชางมันกอนเถอะแก รีบข้ึนรถไฟเร็วเดี๋ยวไมทัน"

"..." กอนท่ีตางคนตางก็แบกของของตัวเองขึ้นไปบนตูรถไฟ 

พวกเราจองรถไฟแบบชั้นประหยัดสุดคือชั้นสามที่มีเบาะแข็งๆ หันหนา

เขาหากัน และพัดลมท่ีพัดเอาลมรอนๆ เขาหาหนา ฉนัอยากจะกรีด๊เพ่ือระบาย

ความรูสึกในตอนนี้ แตก็ทําไมไดจึงไดแตนั่งเงยหนามองเพดานตูรถไฟพรอม

สูดอากาศเขาปอด และตอนน้ันเองท่ีทําใหไดกลิ่นอะไรแปลกๆ

"แกไดกลิ่นอะไรมั้ย" ฉันหันไปถามดาท่ีน่ังอยูขางๆ ซ่ึงพยักหนาแรง

มากกกพรอมยกมือข้ึนอุดจมูก

"เหม็นมากแก ยังกะปลารา" ดาตอบพรอมมองตํ่าลงมาที่เสื้อฉัน ฉัน

เลยกมมองตาม

"เสื้อเรา!! โอยยยย ตองมาจากไหของปาแนเลยอะ แงงงงง"

"เหอะ" หลังจากพนเสียงออกมาแลว เปอรก็หยิบเอียรปลั๊กที่เอาไวใช

อุดหูข้ึนมาอุดรูจมูกตัวเอง 

วาไงนะ...หมอน่ี! มีสิทธ์ิอะไรมาทําเสียงอยางนั้น แถมยังทําหนาตา

เอือมระอาแบบน้ันใสฉันอีก! 

"เปลี่ยนเสื้อมั้ย" ดาถามเสียงอูอี้ขณะใชน้ิวอุดจมูกไปดวย

"ไมอะ" จรงิๆ แลวสวนนงึก็เพราะพวกนีแ้หละ นกึบาอะไรก็ไมรูถึงอยาก

จะนั่งรถไฟเน่ีย ไมงั้นก็ข้ึนเคร่ืองชิลๆ ไมตองมาอยูในสภาพนี้แลว อีกอยาง

ไมใชไมอยากเปลี่ยนเสื้อนะ แตมันหยิบยากมากตางหาก ถารื้อกระเปาเสื้อผา
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บนรถไฟตอนน้ี ทุกอยางตองกระจายออกมาแนนอน เพราะฉันยัดมาแนนเลย

นะสิ

"แนใจเหรอแก" 

"อืม เดี๋ยวเราถอดเอา" พูดจบฉันก็ถอดเสื้อยืดตัวนอกออกแลวยัดใสถุง

พลาสติกเพ่ือไมใหกลิ่นปลาราออกมารบกวนใครไดอีก โชคดีที่วันนี้ฉันใส

เสื้อกลามสีดําเอาไวขางในเลยพอถูไถไปไดบาง

"เฮย! แก...จะดีเหรอ" ดารองออกมาเมื่อเห็นสิ่งที่ฉันทํา

"แลวจะใหทําไงอะ ก็มะ...!"

พรึบ!

ขณะท่ีฉันกําลังอธิบายเหตุผลอยูน้ัน จูๆ ก็มีเสื้อยืดพุงมาปะทะหนาฉัน

พอดิบพอดี 

"นมก็เล็ก ยังจะโชวอีก"

"กะ...แก!" กร๊ีดดดด! ไอบาเปอร พอฉันลดเสื้อลงจากหนาก็เห็นวาอีตา

เปอรทีน่ัง่อยูตรงขามซึง่ไมรูวาเอาเอยีรปลัก๊ออกจากจมกูตัง้แตเมือ่ไหรเปนคน

โยนเสื้อของเขามา แถมยังทําหนาตากวนประสาทไปอีกกก 

"เสื้อเราเอง ยังไมไดใส" 

"รูแลว! เราไมไดติดใจตรงน้ัน เราติดใจที่แกวา...!"

"นมเล็กอะนะ"

"เออ!"

"ก็แกนมเล็กจริงๆ อะ" 

อะ...ไอ...! "น่ี!..." ไมไหวแลวโวยยยยย

"เดีย๋ว! ใจเย็นกอนพวกแก อยาเพ่ิงตกัีน เบบก็ใสเสือ้เปอรไปกอนเถอะนะ 

วันน้ีพ่ีหัวหนาสถานีจะมารบัพวกเราดวย ใสแบบนีไ้ปมนัจะดไูมด"ี ดาพยายาม

หามศกึกอนท่ีฉนัจะกระโดดไปบบีคอคนตรงหนา ไมอยากเชือ่เลยวาฉนัตองมา 

ใชชวิีตฝกงานหน่ึงเดอืนกับเขาจรงิๆ ฮอืออออ...น่ีฉนัทําเวรทํากรรมอะไรไวเน่ีย

"...ก็ได" ฉันยอมสวมเสื้อยืดสีขาวที่มีประโยค F*ck what people think 

เปนตัวอักษรสีดําสกรีนอยูบนหนาอกอยางเสียไมได กอนจะทําปากคว่ําใส

ผูชายที่น่ังตรงขาม 
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กอนจะมาถึงวันนี้ได ฉันบอกเลยวาดาตองรับบทหนักมากที่ตองเปน

ตวักลางสือ่สารระหวางฉนักับเปอร เพราะเราสองคนไมคุยกัน แนนอนวาเพ่ือน

กลุมอืน่ๆ ท่ีจะไปฝกงานตางก็ตัง้กรุปไลนสามคนเอาไวใชสาํหรบัพูดคยุเรือ่งการ 

เตรียมตัวในครั้งน้ี แตฉันไมกด accept เขากรุป เพราะฉันหมั่นไสเปอร แลว

ก็ไมอยากจะคุยอะไรกับเขาอีก 

เหตุผลนะเหรอ...หึ! ก็เพราะเขา 'เท' ฉันไง! 

ใชแลว ทุกคนอานไมผิดหรอก ฉันกับเปอรเคยเปนคนคุยกันมากอน 

นั่นแหละ...สถานะยอดฮิตที่เขาใชเรียกคนดูใจแบบท่ีมากกวาเพ่ือน แตยัง

ไมใชแฟนประมาณน้ัน 

เราสองคนเร่ิมคุยกันต้ังแตชวงเขาสาขามาใหมๆ  หรอืก็คอืชวงตนปสาม

เทอมหนึ่ง ดวยความท่ีตองติดตอเรื่องงานเราก็เลยตองมีไลนของเพ่ือนๆ 

ในสาขาใหครบทุกคน ซึ่งตั้งแตวันแรกเปอรก็ทักฉันมา ชวนคุยเรื่องโนนเรื่องนี้ 

สัพเพเหระมากมาย มีการสงรูปเซลฟวากําลังทําอะไร ไปที่ไหน อยูกับใคร 

จนเหมือนเราเขาใกลคนท่ีจะคบกันเปนแฟนมากขึ้นไปทุกที ถึงจะไมคอย

ไดไปไหนมาไหนดวยกันมากเทาไหร แตการที่ไดคุยไลนกันทุกวัน มันก็เปน

ชวงเวลาท่ีทําใหฉันหัวใจพองโตมากเลยทีเดียว 

จนกระท่ังเมื่อเดือนท่ีแลว จู ๆ เขาก็เฟดตัวเองออก คอยๆ หายไป

จากชีวิตของฉัน โดยการท่ีตอบไลนชาลง ถามอะไรไปก็ตองรอเปนชั่วโมงๆ 

บางครัง้ก็คร่ึงวัน พอรูตวัอกีทีเขากห็ายไปจากหนาจอสนทนาของฉนัโดยสมบรูณ 

ความจริงฉันอยากถามเหตุผลนะวาทําไม แตหลังจากน้ันฉันก็ไดรูจากเพ่ือน

ในสาขาน่ีแหละ วาเขามีฉายาท่ีเพ่ือนๆ รูกันในวงในวาเปอร นักเทมือวาง

อันดับหน่ึง เทาน้ันแหละ ฉันก็ไมอยากรูเหตุผลอะไรอีกเลย เพราะเคาวาคน

จะเท มันก็ไมมีเหตุผลหรอก ถามไปก็มีแตขออางลวนๆ 

สวนฉันเหรอ...ฉันเองก็มีฉายาเหมือนกัน พวกเพ่ือนสนิทมักจะลอวา

เบบ พญานก 

ไงละ...เขากนัเลย นกัเทมอืวางอนัดบัหนึง่กับพญานก เหอะๆ ถึงจะโดน

เทมาเยอะ แตกับเปอรฉนัคดิวาเขาโอเคและเรานาจะไปไดไกล ซึง่มนัไมใชเลย 

ฉันคิดผิดเต็มๆ ดวยความท่ีฉันหวังกับเขาไวสูงพอสมควร พอตกลงมามันก็
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หนักไมเบา ชวงท่ีเขาหายไปฉันรองไหอยูอาทิตยนึงเต็มๆ จนตาบวม แถมยัง

ไมกินขาวอกีตางหาก แตเขาก็ไมทักฉนัมาเลย ไมมขีอความอะไรจากเขาสกันดิ 

ไมมีแมกระทั่งคําบอกลาหรือเหตุผลโงๆ สักอยาง ฉันไดแตคิดวาโอเค...ถาจะ

นกก็ขอเปนนกฟนิกซ ฉันจะไมถามอะไรอีก จบก็คือจบ 

เรียกไดวาตั้งแตตอนนั้นจนถึงตอนนี้ชีวิตฉันเปนเพลง We don't talk 

anymore ของ Charlie Puth ฟเจอร่ิงกับ Selena Gomez โดยสมบูรณ แต

เหมือนจะไมใชอีกแลวละ ต้ังแตฉันกับเขาตองมาฝกงานจังหวัดเดียวกันเนี่ย! 

แลวดู ดูประโยคแรกที่หมอนั่นพูดกับฉัน มาถึงก็หาวาฉันนมเล็ก น่ีมันมี

จิตสํานึกอยูในสมองบางมั้ย ฉันละสงสัย นอกจากจะตองคุยกันแบบเสีย

ไมไดแลว ฉันยังตองมาสวมเสื้อของเขาอีก ฮือออ ทรมานใจสุดๆ เลยวุย 

"วาแตแกขนอะไรมานักหนาเนี่ย จะไปตั้งรกรากที่แพรเลยหรือไง" ดา

ถามขึ้นระหวางท่ีเราน่ังเงียบๆ กันมาพักใหญ ฉันไมคอยแนใจวาดารูเรื่อง

ความสัมพันธของพวกเรามั้ย แตเธอก็คงไมสนใจหรอกมั้ง

"หึ โนจะ แกไมรูอะไรซะแลว ที่น่ันอาจจะกันดาร ไมมีอะไรใหกินเลย

ก็ได เราก็เลยเตรียมทั้งของกินของใชจากบริษัทพอเรามาแบบจัดเต็มเลยไง 

เห็นมะวาเปนคนรอบคอบ นี่ใคร นี่ลูกเจาของบริษัทยูนิเวิรสนะ" ฉันตอบอยาง

ภาคภูมิใจ 

ออ...ลืมบอกไปใชมั้ย ฉันเปนลูกสาวคนที่สามของตระกูลมังกรวาโย 

เจาของบรษิทัยูนเิวิรสชือ่ดงัท่ีผลติสนิคาอปุโภคบรโิภคมากมายของประเทศไทย 

สนิคาในรานคาเกือบคร่ึงอยูในการดแูลของบริษทัพอฉนัทัง้น้ันแหละคา

"เวอร น่ีแพรนะ ไมใชซาฮารา วันๆ เดินแตหางหรือไง ถึงไมรูวาจังหวัด

อื่นเคามีอะไรกันบาง" เปอรโพลงข้ึนมากลางวง ทําเอาฉันหันขวับไปมองตา 

ขวางและรีบสวนกลับไปอยางรวดเร็ว

"ใครเขาถามความเห็นแกไมทราบ"

"อะไร เราพูดกับแกเหรอ"

"กวนตีน" ฮึ่ย! ไมคิดเลยวาหลังจากเลิกคุยกันไปแลวมันจะกลายเปน

คนกวนตีนไดขนาดน้ี น่ีฉันเสียเวลาไปน่ังเฮิรตกับคนแบบนี้ทําไมกันเนี่ย

"เฮย แกดาเราทําไมอะ"
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"เปลา เราพูดลอยๆ" ฉันตอบแบบไมแคร กอนจะเบนสายตาออกไป

นอกหนาตางรถไฟเพ่ือสงบสติอารมณ 

สงครามท่ีแทจริงมันเร่ิมข้ึนแลวสินะ!

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621323.html

http://store.jamsai.com/9786160621323.html

