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Virgin Beat ระวังวัตถุไวไฟ เข�าใกล�แล�วอาจหลงร�ก
silly sis เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-616-06-2276-4

ภาพประกอบ เพียงพิชญ  ศาสตรศศิ (vic)
ภาพการตูนท้ายเล่ม จันทนี ธิติเลิศ (tabby)

จัดพิมพโดย       

 บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จ�ากัด
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@jamsai.com
 เว็บไซต www.jamsai.com

จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จ�ากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ต�าบลมหาสวัสดิ์ อ�าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต www.naiin.com

ราคา  189  บาท                

Pre Virgin Beat �������������� ���������������������.indd   2 9/10/2561 BE   10:02



สารภาพมาซะดีๆ ว่าใครเคยหลอกที่บ้านว่าไปท�ารายงานบ้านเพ่ือน แต่จริงๆ 

ไปเท่ียวท่ีอื่นบ้างเอ่ย มยองนังเชื่อแหละว่าแต่ละคนก็ย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป 

บ้างก็กลัวที่บ้านไม่อนุญาต บ้างก็กลัวโดนมองว่าไม่ชอบอยู่ติดบ้าน อย่างไรก็ดี 

การบอกที่บ้านไปตามความจริงคือสิ่งท่ีถูกต้องท่ีสุดนะคะ เพราะถ้าเกิดมีเรื่องฉุกเฉิน

อะไรขึ้นมา ท่ีบ้านจะได้ติดต่อเพ่ือนๆ ได้ทันเวลายังไงล่ะคะ ^_^

ไอ้ย่ะ มยองนังท�าตัวเป็นปาแก่สอนหลานเลย ฮือๆ T^T แต่จริงๆ อยากให้มองว่า

เพ่ือนเตือนเพ่ือนดีกว่า เพราะว่านางเอกนิยายเรื่องล่าสุดท่ีมยองนังน�ามาฝากเพ่ือนๆ 

ทุกคนน่ะ มยองนังเตือนเธอไม่ทันค่ะ ก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายอลหม่านหัวใจตามมาเป็น

กระบุงโกย ถ้าอยากรู้ว่าเธอไปเจออะไรเข้า ก็ต้องติดตามใน 'Virgin Beat ระวังวัตถุไวไฟ 

เข้าใกล้แล้วอาจหลงรัก' ผลงานใหม่ของ silly sis ท่ีอยู่ในมือเพ่ือนๆ ตอนน้ีไงล่ะ ^O^

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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ในท่ีสุด silly sis ก็สามารถท�าลายสถิติออกนิยายปีละเล่มได้สักที เฮ้~ อยาก

ปดซอยฉลอง น่ีเป็นเร่ืองท่ีสองของปีนี้แล้วจ้า ส�าหรับ Virgin Beat เล่มนี้เหมือนเป็น

เล่มที่คาบเก่ียวระหว่างเด็กวัยรุ่นที่ก�าลังจะโตไปเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เขียนไปแล้วรู้สึก

เหมือนได้ถ่ายทอดความในใจไปด้วย แน่นอนว่ามันยังคงความเลิฟซีรี่ส ติดความฮา 

แต่ท่ีเพ่ิมเข้ามาคือความดารกแบบขมหน่อยๆ พอเป็นรสชาติชีวิต อยากให้ได้ลอง

สัมผัสกันดู และท้าทายให้ลองอ่านไล่ไปทีละหน้า แล้วจะรู้ว่า...xxx (เซ็นเซอรแปบ) 

สุดท้ายอยากขอบคุณม่า (ออม) ผู้ท�าให้ปงไอเดียสนุกๆ ขึ้นมา และเพ่ือนๆ อีกหลายคน

ที่เป็นแรงบันดาลใจในนิยายเรื่องน้ี หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปกับมัน ถ้าพร้อมแล้ว

ก็พลิกไปอ่านกันเลย~

เจอกันได้ทีเ่ฟซบุก silly sis หรอืในทวิตเตอร @silly_sis หรอืจะตดิแท็ก #VirginBeat 

มาเม้าทมอยกันหลังอ่านจบก็ได้น้า
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ไม่เคยไป Full Moon Party เลยค่ะ ที่ใกล้เคียงสุดที่เคยไปน่าจะแนวงาน  

Wonderfruit ตัวงานจะเป็นเทศกาล ดนตรี อาหาร และเต็มไปด้วยชาวต่างชาติ  

(มันเหมือนกันมั้ยเนี่ย) แต่ปีที่ไป เป็นปีท่ีจัดขึ้นมาในพ้ืนท่ีทุ่งหญ้ากลางหุบเขา แล้วก็ 

มีเวทีการแสดงดนตรีหลายๆ เวที ได้กินฝีมือเชฟระดับโลก พิซซ่าไข่เบคอนที่มีไข่เย้ิมๆ  

อยู่ตรงกลาง ความทรงจ�ารอบน้ันสิ่งที่ดีท่ีสุดคือเวทีแสดงของ Woodkid นอกนั้น 

ก็มฝีรัง่นอนเมาอ้วกเรีย่รายทาง ยังไงไปงานแนวน้ีก็ระวังตวักันหน่อยนะคะ
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DROP THE BEAT!

"..."

"..."

ฉันน่ังก�ำมือแน่น เหงื่อผุดพรำยเต็มฝ่ำมือ ขณะนึกถึงค�ำพูดทั้งหมด 

ที่ตระเตรียมมำในหัว หำกพลำดไปเพียงนิดเดียวและโดนจับได้ ทุกอย่ำง 

จะต้องจบสิ้นแน่นอน

"คือว่ำ...หนู..."

"ท�ำไมถึงมำบอกเอำวันนี้"

"...ขอโทษค่ะ" สถำนกำรณ์ในตอนน้ีไม่สูด้นัีก บรรยำกำศดตูงึเครียดกว่ำ

ทีคิ่ดไว้ ฉนัได้แต่นกึภำวนำให้สิง่ท่ีท�ำอยู่นีส้�ำเร็จ เพรำะมนัเป็นครัง้แรกของฉนั 

และทุกอย่ำงก็ได้ถูกวำงแผนเอำไว้หมดแล้ว ถ้ำฉันผ่ำนจุดนี้ไปได้ล่ะก็...

"..."

"..."

ท้ังห้องตกอยู่ในควำมเงียบอีกคร้ัง ฉันรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษที่ก�ำลัง 

ถูกสอบปำกค�ำ โดยมผีูค้มุยืนกอดอกจ้องมองอยู่ถึงสีค่น ฉนัพยำยำมอย่ำงหนกั

ที่จะไม่แสดงพิรุธออกมำให้ใครก็ตำมจับได้ สำยตำต้องแน่วแน่ ควำมตั้งใจ
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ชัดเจน นั่งหลังตรง และไม่แสดงอำกำรหลุกหลิก

"..."

"ตกลงว่ำ..." ฉนัพูดเสยีงแผ่วเป็นกำรเปิดช่องเพ่ือรอค�ำตอบจำกหัวหน้ำผูค้มุ

"...เฮ้อ" เสียงถอนหำยใจนั้นท�ำเอำฉันสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะก�ำมือแน่น

ด้วยควำมลุ้นระทึกในค�ำตอบ

"..."

"ม้ำก็ไม่ได้จะห้ำมหรอกนะ แต่ถ้ำบอกให้เรว็กว่ำน้ีก็จะได้ไปเป็นเพ่ือนลกู 

ด้วยไง ไม่ก็...ให้เจ๊อำนำไปเป็นเพ่ือน" ในที่สุดแม่ของฉันหรือหัวหน้ำผู้คุม 

ประจ�ำบ้ำนก็พูดประโยคที่รอคอยออกมำ

ฟู่ววว

ฉันแทบจะพ่นลมหำยใจอย่ำงโล่งอก หลังจำกนั่งปั้นหน้ำอยู่นำนเพ่ือ 

ไม่ให้โดนจับได้

"แหะๆ ม้ำไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ หนูไปกับวีว่ี รับรองว่ำไม่มีปัญหำ  

ถ้ำพรุ่งนี้เช้ำถึงวัดแล้วเดี๋ยวหนูจะโทรกลับมำดีมั้ยคะ"

"จ้ะ ก็ดี"

"พรุ่งนี้แปดโมงเช้ำแกต้องโทรมำ" เจ๊อำนำพ่ีคนโตสุดของบ้ำนพูดขึ้น 

ด้วยน�้ำเสียงเด็ดขำด น่ีก็เป็นอีกหน่ึงผู้คุมสุดโหดประจ�ำบ้ำน เผลอๆ โหดกว่ำ

แม่ฉันอีกจ้ำ

"รูแ้ล้วน่ำ...เชรไีม่ลมืหรอกค่ะ นีเ่ชรเีป็นลกูคนท่ีสองนะ จรงิๆ ก็เกือบโตสดุ 

ในบ้ำนแล้ว" ฉันเตือนควำมจ�ำ เผื่อทุกคนจะลืมว่ำฉันก็ไม่ได้เป็นเด็กหรือ 

น้องเล็กที่สุดในบ้ำน

"ก็ใช่ แต่แกมันเกือบน่ำเป็นห่วงที่สุดในบ้ำนเลยเหอะเชรี แค่รองจำก 

เบ๊บนิดหน่อย"

"ใช่ๆ เบ๊บก็ว่ำงั้นแหละ" ยัยน้องคนกลำงได้ทีก็รีบเสริมใหญ่ ทั้งที่ 

ตัวเองยังน่ำเป็นห่วงกว่ำเขำอีก ฉันจึงหันไปค้อนใส่เล็กน้อย

"ให้ผมไปเป็นเพ่ือนมั้ย ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมำก เดี๋ยวโทรไปบอก 

น�้ำหนำวแป๊บเดียว" เจเนียล* น้องชำยคนเกือบเล็กที่สุดของบ้ำนอำสำขึ้น  

* ติดตำมเรื่องรำวของน�้ำหนำว และเจเนียลได้ใน 'Tokyo Kiss ฝ่ำภำรกิจหัวใจให้ได้ใกล้เธอ'
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นี่ถึงขนำดจะโทรไปขออนุญำตแฟน ท�ำเอำฉันร้องห้ำมแทบไม่ทัน

"มะ...ไม่ต้องเลย...! นี่ไปวปิัสสนำนะ มีแต่ผูห้ญงิ ที่นีเ่ค้ำไม่ใหเ้อำผู้ชำย

มำด้วย แล้วยิ่งถ้ำเจไป พวกสำวน้อยสำวใหญ่ก็ได้สมำธิกระเจิงหมดพอดี"

"ท�ำไมอ่ะ" ยัง...ยังจะมำสงสัยอีก

"ก็เจหล่อไง โธ่เอ๊ย ยังจะมำถำมอีกนะ พอๆ ไปคนเดียวน่ีแหละค่ะ  

ดีที่สุดแล้ว" ฉันรีบตัดบทอย่ำงรวดเร็ว "งั้นหนูไปก่อนนะคะม้ำ พอดีวีวี่มันไป 

รออยู่ก่อนแล้ว ไม่อยำกให้มนัรอนำนอ่ะค่ะ" ก่อนจะรบีลกุขึน้จำกโซฟำพร้อมกับ 

ยกกระเป๋ำเป้ใบขนำดพอเหมำะข้ึนมำสะพำยบนบ่ำ นี่ดีนะท่ีป๊ำยังติดงำน 

อยู่ที่บริษัท ไม่งั้นมีซักไซ้กันอีกยำวแน่ๆ

"ให้ม้ำไปส่งมั้ย"

"ไม่เป็นไรค่ะ สำยใต้ใหม่อยู่แค่นี้เอง"

"ยังไงก็ระวังตัวด้วยล่ะ ถึงแล้วรีบโทรมำเลยนะ"

"รับทรำบค่ำ" ฉันตอบรับอย่ำงแข็งขัน กระชับสำยกระเป๋ำให้แน่นขึ้น 

เตรียมพร้อมส�ำหรับกำรเดินทำงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้ำงหน้ำนี้

อโหสิให้ลูกคนน้ีด้วยนะคะ กลับมำหนูจะบอกควำมจริงกับม้ำแน่นอน 

แม้จะโดนตีจนก้นลำยก็ตำม

ครืด...ครืด...

ตอนน้ันเองทีโ่ทรศัพท์มอืถือในกระเป๋ำกำงเกงของฉนัสัน่ มนัสัน่พอๆ กับ

หัวใจที่เต้นแรงอยู่ตอนนี้เลย

"ฮัลโหล" ฉันกรอกเสียงลงไปขณะน่ังลงท่ีหน้ำบ้ำนตระกูลมังกรวำโย  

ใช้มือหนึ่งควำนหำรองเท้ำผ้ำใบคู่เก่งจำกกล่องรองเท้ำเป็นร้อย

[เชรี! แกอยู่ไหนแล้วเนี่ย เงียบเป็นเป่ำสำก จะเบี้ยวฉันเรอะ!!!]

"ใส่รองเท้ำอยู่เนี่ย โอ๊ย แก เดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยเล่ำ กว่ำจะออกมำได้ 

เกือบไม่รอดแล้ว"

[เร็วๆ เลย รออยู่สำยใต้ใหม่แล้ว]

"ไปเดี๋ยวนี้แหละ"

ฉันกดวำงสำยวีว่ีเพ่ือนรักแล้วรีบผูกเชือกรองเท้ำด้วยควำมเร็วแสง  

รอไปถึงท่ีน่ันไม่ไหวแล้ว หัวใจของฉันแทบจะเต้นเป็นเพลงแดนซ์ ต่อจำกน้ี 
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ต้องมีอะไรสนุกๆ รอฉันอยู่แน่นอน!

Girls, I'm coming~

1 BPM
ฟูลมูนต้องไปเกาะพะงัน แต่ถ้าอยากมองตากันก็แค่หันหน้ามา

[ผูถื้อตัว๋โดยสำรเดนิทำงกับรถของบรษิทัขนส่งจ�ำกัดเท่ียวเวลำย่ีสบิเอด็

นำฬิกำ กรุณำขึ้นรถที่ชำนชำลำยี่สิบแปดถึงห้ำสิบ ขอบคุณค่ะ] เสียงประกำศ

ดังขึ้นเมื่อฉันมำถึงสถำนีขนส่งสำยใต้ใหม่ซึ่งเป็นจุดให้บริกำรรถส�ำหรับ 

นักเดินทำงได้ไม่นำน

"โอ๊ยแก มำถึงสักที" วีวี่พุ่งตรงมำทันทีที่เห็นหน้ำฉัน

"เออ ฉันคิดว่ำจะมำไม่ได้ละ ม้ำแล้วก็พวกพ่ีน้องท�ำอย่ำงกับฉันเป็น

นักโทษ"

"ฉันถึงได้บอกไงว่ำถ้ำบอกตรงๆ ว่ำไปไหน บ้ำนแกไม่ให้ไปแน่"

"ใช่สิ ฉันถึงได้ต้องนุ่งขำวห่มขำวแล้วก็บอกว่ำจะไปปฏิบัติธรรมกับ 

แกเนี่ย ฮือออ นรกจะกินกบำลมั้ยอ่ะ" ฉันก้มมองชุดตัวเองที่ขำวไปหมดทั้งตัว 

ทั้งเสื้อและกำงเกง เรียกว่ำถ้ำไปเดินริมถนนคนต้องเอำข้ำวสำรมำเสก  

เอำน�้ำมนต์มำสำดแน่นอน เพรำะคิดว่ำเป็นผีเร่ร่อน

"โอ๊ย มันเหตุสุดวิสัย กลับไปแกค่อยบอกสิว่ำจริงๆ แล้วไปเที่ยวกับฉัน"

"ก็คงงั้นแหละ แต่บอกไม่ได้เด็ดขำดว่ำไปฟูลมูน ไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่  

แกก็รูว่้ำในสำยตำคนบ้ำนฉนั ฉนัเป็นเด็กเรียบร้อย วันๆ เอำแต่เรยีน น่ีเรยีนจบ

ก็ต้องเตรียมท�ำงำนอีก"

"ย่ะ แม่เด็กเนิร์ด ฉันว่ำถ้ำที่บ้ำนแกรู ้ว ่ำจริงๆ แล้วแกแรดระดับ 

ปริญญำเอก เค้ำต้องอกแตกตำยแน่ๆ"

"ไม่ได้เด็ดขำด! แกก็เห็นว่ำฉันใช้ชีวิตมำย่ีสิบสองปีโดยไม่ให้พวกเค้ำ 

รู้ว่ำตัวตนจริงๆ ของฉันเป็นยังไง"

"เออๆๆ ก็ปิดไปให้ได้ตลอดเหอะ เห็นแล้วเหนื่อยแทน รีบไปขึ้นรถดีกว่ำ 

เมื่อกี้เค้ำประกำศแล้ว" พูดจบวีวี่ก็เดินน�ำไปในชุดเสื้อยืดสีขำวและกำงเกงยีน
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ท่ีดูทะมัดทะแมงแบบที่คนปกติควรจะใส่กัน ไม่เหมือนฉันที่แต่งเป็นผีบ้ำน 

ผีเรือนขนำดนี้

เห็นแบบนีว้วีียั่งเรยีนอยู่คณะเภสชัศำสตร์ มหำ'ลยัเดยีวกับฉนั ในขณะที ่

ฉันเพ่ิงจบนิติศำสตร์มำหมำดๆ เมื่อไม่ก่ีเดือนก่อน พวกเรำเป็นเพ่ือนสนิท 

สมยัเรยีนมธัยมทีต่่ำงก็รูใ้จกันด ีถึงเวลำเรยีนเรำก็ตัง้ใจ แถมยังเป็นเดก็หัวกะทิ

ของห้อง แต่เมื่อถึงเวลำเล่นเรำก็สุดๆ เหมือนกัน ย่ิงพอเข้ำมหำ'ลัย ได้รู้จัก 

กับสงัคมอีกแบบก็ท�ำให้เรำเลือ่นข้ันควำมเป็นตวัแม่ขึน้ไปอกี ดังน้ันพวกเพ่ือน

ของฉันแทบทุกคนโดยเฉพำะวีวี่จึงรู้ดีว่ำฉันเป็นยังไง ในขณะที่คนที่บ้ำนยังคง

เข้ำใจว่ำฉันเป็นเด็กเนิร์ดที่วันๆ สนใจแต่เรื่องเรียนอยู่

เรำสองคนวำงแผนว่ำจะไปฟลูมนูปำร์ตีท้ีเ่กำะพะงนักันมำสกัระยะแล้ว 

แต่ก็ยังไม่มีโอกำส จนกระท่ังถึงวันนี้ที่ฉันเรียนจบแล้วและวีว่ีว่ำง รวมถึง 

อยำกระบำยควำมเครียดตั้งแต่ช่วงท่ีเรียนมำ ฉันแทบจะรอปลดปล่อย 

ควำมเป็นตัวเองไม่ไหว นี่สิ! วิถีของเชรีที่แท้จริง

"เชรี ฉันว่ำมีแต่คนมองแกอ่ะ" วีวี่กระซิบบอกเบำๆ ตอนที่พวกเรำ 

ก�ำลังจัดกำรกับกระเป๋ำสัมภำระให้ไปอยู่ใต้ท้องรถ

"ก็เพรำะฉันใส่ชุดขำวนี่ไง" ฉันกลอกตำอย่ำงเซ็งๆ ใครๆ ก็รู้ว่ำรถทัวร ์

ทีมุ่ง่หน้ำไปเกำะพะงนัคันน้ี แทบทุกคนบนรถต่ำงก็มีจุดหมำยอยู่ทีฟู่ลมนูปำร์ตี้ 

แต่มีฉันคนเดียวที่ดูเหมือนจะไปบวช

"แล้วท�ำไมแกไม่เปลี่ยนก่อนขึ้นรถเนี่ย"

"ช่ำงมันเหอะ ใส่แบบน้ีนอนบนรถก็สบำยดี" ฉันตอบก่อนจะหันหลัง

เตรียมเดินไปขึ้นรถ ทว่ำ...

ปึก!

ฟุ่บ!

"โอ๊ย!"

หน้ำของฉันกระแทกเข้ำกับอกของใครบำงคนอย่ำงแรง พร้อมๆ กับ 

ควำมรู้สึกแสบร้อนท่ีบริเวณเนินอก ฉันก้มมองก็พบว่ำเสื้อสีขำวของตัวเอง 

กลำยเป็นรูเล็กๆ และมีรอยไหม้รอบๆ รวมถึงบุหรี่สีขำวครึ่งมวนอันเป็นตัวกำร

ที่ตกอยู่บนพื้น
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ฉันเงยหน้ำมองเจ้ำของบุหร่ีมวนนั้นอย่ำงขุ่นเคือง แต่ก็ต้องชะงักไป 

เล็กน้อยเพรำะดวงตำคมเข้มท่ีดูเอำเร่ือง อีกทั้งริมฝีปำกรูปกระจับที่ยกย้ิม 

อย่ำงเจ้ำเล่ห์

"...โทษที" เขำพูดเสียงค่อยจนแทบไม่ได้ยิน

"แก๊..." ฉันได้ยินเสียงวีว่ีหวีดร้องอยู่ในล�ำคอพร้อมกับใช้ข้อศอกถอง

สีข้ำงฉันเบำๆ

เอำจริงๆ ในใจฉันเตรียมค�ำด่ำไว้เยอะมำกกกกกก แต่พอหันมำ 

เห็นหน้ำตัวกำรท่ีท�ำให้เสื้อของฉันเป็นรูด้วยบุหรี่มวนท่ีตกอยู่บนพ้ืนนั้นแล้ว  

ค�ำด่ำท้ังหมดมันก็ไหลกลับเข้ำไปในคอ ตรงผ่ำนกระเพำะอำหำร ล�ำเลียง 

ลงไปตกตะกอนนอนนิ่งอยู่ที่หัวแม่เท้ำ นั่นแหละ...โรคแพ้คนหล่อก�ำเริบจ้ะ

"เฮ้ย มีไรวะเหนือ" จู่ๆ ผู้ชำยอีกคนก็โผล่เข้ำมำในฉำก

"เปล่ำ" หนุ่มหล่อเบอร์หนึ่งหรือเหนือกล่ำว เขำเหลือบตำมองรอยไหม้

บนเสื้อแถวเนินอกของฉัน ไล่สำยตำข้ึนมำสบตำแวบหน่ึง ก่อนจะหันหลัง 

แล้วเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อคนแรกเดินออกไปก็ท�ำให้ฉันเห็นหนุ่ม

คนที่สองได้ชัดเจน ใบหน้ำหล่อเหลำคนละสไตล์แต่ไม่ได้ย่ิงหย่อนไปกว่ำกัน

ปรำกฏอยู่ตรงหน้ำ และตอนน้ันเองที่ฉันตระหนักได้ในทันทีว่ำ...โอ...ไม่นะ  

ทริปฟูลมูนของช้ำนนน!!!

"เชรี!" ฉันหน้ำเจื่อนเหลือสองนิ้วเมื่อผู้ชำยคนนั้นทักฉันด้วยควำมตกใจ

"อะ..."

"เชรี?" เขำเริ่มไม่แน่ใจเมื่อเห็นฉันไม่มีปฏิกิริยำตอบโต้

"มะ...ไม่ใช่เชรีค่ำ น่ีเมำคลฝีำแฝดเชรี" ฮอืออ ท�ำไมฉนัรูส้กึอนำถตวัเองจงั

"ตลกละ น้องมีพ่ีน้องห้ำคน แล้วก็ไม่มีใครเป็นแฝดด้วย" รู ้ดีจังนะ 

พ่อคุณณณ

"คือ..."

"มำท�ำอะไรที่นี่ อย่ำบอกนะว่ำจะไปพะงัน"

"เอ่อ..." ซวยแล้ววว ซวยของซวย ซวยในซวย ซวยในซอย ซวยที่สุด

"ว่ำไง ไปฟูลมูนเหมือนกันเหรอ"

"อุ๊ย! โทรศัพท์เข้ำอ่ะค่ะ เดี๋ยวเชรีขอไปรับก่อนนะ" ฉันว่ำก่อนจะรีบชิ่ง
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ออกมำจำกตรงนั้นอย่ำงรวดเร็ว

"เฮ้ย เชรี แกจะไปไหนอ่ะ" วีว่ีตะโกนตำมหลัง แต่ฉันรีบหลบเข้ำไป 

ในห้องน�้ำของชำนชำลำเพื่อไม่ให้ใครตำมมำทัน

โอ๊ยยยยยย...ดังนรกชงัหรือสวรรค์แกล้งงง แกล้งทรมำน ให้ฉนัได้เจอ...

นั่นสิ ท�ำไมฉันต้องมำเจอพ่ีไนล์ที่น่ีด้วยเนี่ย ฉันวักน�้ำจำกอ่ำงล้ำงหน้ำขึ้นมำ

ตบๆ หน้ำตัวเองเพื่อยืนยันว่ำฉันไม่ได้ฝันไป

เพียะๆ! 

เจ็บบบ...

"เชรี แกท�ำอะไรของแกเน่ีย แกว่ิงหนีหนุ่มหล่อนั่นมำท�ำไมยะ!" วีว่ี 

ตำมเข้ำมำในห้องน�้ำจนได้

"วี่ช่วยฉันด้วยยย ฉันต้องตำยแน่เลยอ่ะ"

"ท�ำไมฮะ เจอหนุ่มหล่อแล้วแกถึงกับหยุดหำยใจเลยหรือไง"

"ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง"

"แกรู้จักเค้ำเหรอ เพื่อนหรือผัวเก่ำเอำดีๆ"

"ผัวบ้ำนป้ำแกสิ พี่ย่ะ พี่ข้ำงบ้ำน"

"กแ็ค่คนข้ำงบ้ำนเองจะเป็นไรไป" วีว่ีท�ำสหีน้ำเหมอืนท่ีฉนัเป็นอยู่น่ีมนัดู

โอเวอร์แอ็กติ้งมำกๆ

"เป็นสิแก เขำสนิทกับบ้ำนฉัน ป๊ำ ม้ำ พี่ น้องของฉัน โดยเฉพำะเจ๊อำนำ 

พวกเค้ำเคยเรียนโรงเรียนเดียวกัน สนิทมำกด้วยเพรำะบ้ำนเรำอยู่ติดกัน  

บ้ำนของเค้ำท�ำธุรกิจน�ำเข้ำรถสปอร์ตรำคำแพง ตอนเล็กๆ เจ๊อำนำยังเคย 

พำฉันไปเล่นบ้ำนเค้ำเลย ที่ส�ำคัญเค้ำรู้จักฉันในฐำนะยัยเชรีสุดเนิร์ด ไม่ใช ่

ยัยเชรีแรดเผือก!"

"...เวรละ"

"ฮือออ ถ้ำเค้ำรู้ว่ำฉันไปฟูลมูน คนที่บ้ำนฉันต้องรู้กันหมดแน่ๆ"

"ที่แย่ไปกว่ำนั้นคือแกก็จะ..."

"...แรดไม่ได้ โฮฮฮฮ" ฉันท�ำหน้ำที่เติมค�ำในช่องว่ำงแทนเพื่อนทันที

"นี่มันดิแซสเตอร์ชัดๆ"

"ฮือออ"
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"ฉันว่ำแกลองบอกเขำไปตรงๆ มั้ย เค้ำอำจจะช่วยปิดให้ก็ได้นะ"

"ไม่รู้อ่ะแก เค้ำไม่น่ำจะมำช่วยฉัน น่ำจะเป็นแนวไปฟ้องคนที่บ้ำนฉัน

มำกกว่ำ"

"เอำน่ะ อย่ำงแย่ก็คงเจอกันแค่บนรถแหละ เดี๋ยวถึงเกำะก็แยกย้ำยกัน 

ยังไงก็แล้วแต่ ตอนน้ีรีบขึ้นรถกันก่อนเถอะ" วีว่ีเตือน เพรำะอีกไม่นำนก็จะ 

ถึงเวลำรถออกแล้ว

"...อืม" ฉันตอบเสียงแผ่ว ในหัวก�ำลังคิดหำวิธีท่ีจะท�ำยังไงให้พ่ีไนล์ 

ไม่สงสัย ขณะก�ำตั๋วในมือแล้วเดินน�ำเพื่อนออกมำจำกห้องน�้ำเพื่อไปขึ้นรถ

เรำได้ทีน่ัง่แถวท่ีสองจำกข้ำงหน้ำสดุ เพรำะตอนจองท่ีก็แทบไม่เหลอืท่ีแล้ว  

มีเพียงสองแถวหน้ำเท่ำนั้นท่ียังว่ำงอยู่ ฉันกวำดตำมองเพ่ือนร่วมทริปบนรถ

แล้วก็พบว่ำส่วนใหญ่มีแต่วัยรุ่น แต่ควำมพีคคืออะไรรู้มั้ย...

"แม่โทรมำเหรอ" พ่ีไนล์ทักเมื่อฉันเดินผ่ำนที่น่ังของเขำกับเพ่ือนซึ่งอยู ่

แถวแรกเพื่อจะไปนั่งยังแถวที่สอง ซึ่งมันเป็นแถวต่อจำกพวกเขำพอดี

"ชะ...ใช่ค่ะ พอดีม้ำโทรมำถำมว่ำถึงไหนแล้ว"

"ไม่น่ำเชื่อว่ำแม่น้องจะให้มำเที่ยวแบบนี้ด้วย แน่ใจเหรอว่ำแม่อนุญำต 

แล้วท�ำไมแต่งตัวแบบน้ีอ่ะ" โว้ยยย ขี้สงสัยไปไหนเน่ีย ฉันกัดฟันขณะตอบ 

ออกไป

"เชรีไม่ได้มำเที่ยวนะคะ เชรีมำปฏิบัติธรรม"

"ที่เกำะพะงันเนี่ยนะ"

"ค่ะ มีคนแนะน�ำให้มำ เค้ำบอกว่ำปฏิบัติธรรมวันฟูลมูนจะได้บุญแรง 

เนอะวี่เนอะ" ฉันหันไปหำก�ำลังเสริมจำกเพื่อนสนิทแบบเนียนๆ

"ชะ...ใช่ค่ะ"

"แล้วท�ำไมเพื่อนเชรีไม่เห็นนุ่งขำวห่มขำวเลย"

"อ๋อออ วี่ชุดน้อยอ่ะค่ะ ก็เลยจะไปเปลี่ยนที่วัด"

"ถ้ำหำยสงสัยแล้วขออนุญำตน่ังนะคะ" ฉันพูดตัดบท ฮ่วย! ต้องมำ 

พูดเพรำะๆ แบบนี้ โคตรคันปำกเลย

พ่ีไนล์ยักไหล่เล็กน้อย ไม่รู้ว่ำเขำเชื่อค�ำโกหกของฉันหรือเปล่ำ แต่ฉัน 

ก็เดินเข้ำไปนั่งริมหน้ำต่ำง ตำมมำด้วยวีวี่
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"คิกๆๆๆ" เมื่อนั่งลงแล้วยัยวี่ก็ถึงกับกลั้นหัวเรำะจนตัวไหว

"หยุดเลย" ฉันกระซิบ

"ก็มันตลกอ่ะ"

ฉันได้แต่น่ังขมวดคิ้วไปตลอดทำง และเมื่อวีว่ีชวนเม้ำท์ ฉันก็ต้อง 

พูดเพรำะกับมันไปด้วย เพรำะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ไนล์ที่นั่งอยู่ข้ำงหน้ำจะได้ยิน

หลงัจำกทีร่ถเคลือ่นออกมำได้ไม่นำน ทีวีท่ีตดิตัง้อยู่หน้ำสดุก็ถูกเปิดขึน้

เสียงดังสนั่น ฉันได้ยินเสียงถอนหำยใจจำกคนข้ำงหน้ำดังตำมมำ

"ไอ้ไนล์ ใครให้จองที่นั่งตรงนี้วะ"

"ท�ำไมวะ"

"มันติดทีวีอ่ะดิ หนวกหูฉิบ..." ฉันได้ยินเสียงบ่นจำกเพื่อนพี่ไนล์ ซึ่งเขำ 

ก็ไม่ได้ดูถูกใจที่นั่งตัวเองสักเท่ำไหร่

"ท�ำไงได้ มันเหลือแค่ตรงนี้นี่หว่ำ"

"บอกแล้วว่ำให้นั่งเครื่อง"

"ก็อยำกลองนั่งรถทัวร์บ้ำง ประสบกำรณ์ชีวิตไง"

"เออ เอำที่สบำยใจ" เขำไม่พูดอะไรต่อก่อนจะหยิบหูฟังขึ้นมำใส่ ฉัน 

แอบเข้ำใจพ่ีไนล์นะเรื่องน่ังรถทัวร์ แบบบำงทีก็อยำกลองอะไรใหม่ๆ บ้ำง  

ส่วนฉันน่ะเหรอ ต้องเลือกที่ประหยัดที่สุดเพรำะยังต้องขอเงินพ่อแม่อยู่ไง

สักพักพนักงำนบนรถก็เร่ิมเดินแจกของกินเล่นกระจุกกระจิกอย่ำง 

น�ำ้ผลไม้ ขนมปัง และถ่ัว ฉนัดืม่แค่น�ำ้ผลไม้และเก็บทุกอย่ำงท่ีเหลอืลงกระเป๋ำ 

จำกนั้นก็ตั้งท่ำเตรียมนอน แม้ว่ำเสียงทีวีท่ีเปิดรำยกำรชิงร้อยชิงล้ำนบนรถ 

จะดังมำกก็ตำม

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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