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บทนํา
ฉันชื่อมีมี่

12.10 P.M.

"ฉันวายัยมีมี่อาจจะเปนโรคราเริง"

เพ่ือนสนิทคนท่ีหน่ึงของฉันบอก แลวเพ่ือนสนิทคนที่สองก็ทําหนา

เหลือเชื่อใส

"ราเริง?"

มนัหนัมามองสภาพตาปรอืๆ จะปดแหลไมปดแหลของฉนัแลวก็เอาแต

สายหัวไปมา

"ถาอยางยัยมีมี่เรียกวาราเริง ทุกคนบนโลกน้ีคงเขาขั้นบากันหมด

เลยมั้ง"

ฉันฟงแลวก็ย้ิมออกมาทั้งๆ ท่ีตาจะปดอยูแลวน่ันแหละ =_= จริงๆ 

ฉันก็ราเริงนะ เพียงแตตอนน้ีงวงนอนมาก ซึ่งถาจะใหพูดตามตรงก็...ชวงน้ีฉัน

น่ังเรียนไปงวงไปทุกวัน งวงมันตลอดเวลา เหมือนใชชีวิตอยูในดินแดนแหง

ความงวงยังไงก็ไมรู T^T

แตเรื่องมันก็มีท่ีมาที่ไปอยูนะ กอนอื่นขอแนะนําตัวกอนคะ ฉันชื่อมีมี่ 
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อายุสิบแปดป กําลังเปนเฟรชชี่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีของ

มหาวิทยาลัย KNU เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูคอนขางไกลจากบานแถมยัง

ตองฝาดานรถติดใจกลางเมือง ปาปาหมามาเลยตัดสินใจใหแทนวาฉันควร

อยูหอดีกวา จะไดไมตองเสียเวลาเดินทางไปกลับวันละตั้งสี่หาช่ัวโมง หมามา

พาฉันมาฝากไวท่ีหอพักของพ่ีสาวของเพ่ือนสนิทสมัยเรียน 'หอพักหญิง

แจมจันทร' หรือที่พวกเราเรียกกันยอๆ วา 'หอปาแจม' ทําเลดีมาก อยูใกล

มหาวิทยาลัยหลายแหง ใกลหางสรรพสินคา สวนสาธารณะ รานอาหาร 

โรงพยาบาล ใกลน่ัน ใกลน่ี ใกลทุกอยาง

ยกเวนใกลปาปาหมามา TOT

เริ่มเห็นแววดรามาแลวใชมั้ยคะ ทุกคนตองเขาใจฉันนะ ตั้งแตเล็ก

จนโตฉันอยูแตกับพอแม แลวก็เปนลูกแหงมากดวย การถูกจับตัวสงมาอยูหอ

คนเดียวน่ีมันไมตางอะไรกับการจับฉันมาปลอยไวบนเกาะรางกลางทะเลเลย

เถอะ TOT ปาปาหมามาบอกวาฉันเวอร ลองมาอยูสักพักขี้ครานจะติดใจกับ

ชีวิตอิสระจนไมอยากกลับไปฟงเสียงบนจูจี้จุกจิกที่บาน แตไมเลย ชีวิตหอพัก

มันโคตรเงียบ ไมมีหมามาคอยมายืนบนวานอนกินบานกินเมืองแลวก็สั่งให

พับผาหม ไมมีใครเรียกใหออกไปชวยตากผา ไมมีเสียงตะหลิวเคาะกระทะกับ

กลิ่นผัดกับขาวหอมๆ และรูปแบบการใชชีวิตที่แสนจะคุนเคย ขนาดฉัน

ขนขาวของยายมาอยูหอตั้งแตชวงเรียนปรับพ้ืนฐานเมื่อเดือนกอนจนตอนนี้

เปดเทอมแลวก็ยังปรับตัวไมคอยไดเลย

มันไมชิน ฮือ TOT

แถมปาปากับหมามายังมีการสั่งหามลวงหนาวาอยากลับบานบอย 

คาหอมันแพง เดี๋ยวไมคุม ถาคิดถึงใหโทรคุยเอา ฉันวาฉันโดนปลอยเกาะ

ของจริงคะ T_T แลวความแยคือตอนกลางวันมันก็โทรไดอยูหรอกนะ แตตอน

กลางคืนหรือกลางดึกท่ีฉันนอนอยูคนเดียวในหองวางเปลาแลวสติแตกกลัว

อะไรไปสารพัดอยาง ฉนัจะกลาโทรไปปลกุปาปาหมามามาอยูคยุเปนเพ่ือนมัย้ 

ท่ีฉันทําไดก็แคซุกตัวอยูใตกองผาหมบนเตียง พอไดยินเสียงกุกกักดังขึ้นมาที

ก็ขวัญผวา ฉันกลัวไปหมดเลย กลัวจะมีใครปนหนาตางหรืองัดประตูเขามา 

จะมาฆาขมขืนหรือชิงทรัพยอะไรมั้ยเนี่ย อาวุธปองกันตัวฉันก็ไมมีสักอยาง 
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ยูโดคาราเตอะไรก็ไมไดท้ังน้ัน ฉันนอนแทบไมเคยเต็มตา ไดแตภาวนาให

ตอนกลางคืนผานไปเร็วๆ

ฉันก็ไมเขาใจตัวเองเหมือนกัน นี่ฉันกลัวอะไรอยู กลัวผีเหรอ กลัว

ความมืด หรือกลัวการอยูคนเดียว แตจะเปนเพราะอะไรก็เถอะ ความนากลัว

ของตอนกลางคืนทําใหฉันหลับไมลงจริงๆ จนพอเริ่มเห็นแสงจางๆ จาก

ดวงอาทิตยในเชาวนัใหมน่ันแหละถึงคอยเบาใจหลบัลงได แตหลบัไดประมาณ 

ชั่วโมงเดียวก็ตองตื่นออกมาเรียน สภาพฉันก็เลยเปนแบบท่ีเห็น

งวงนอนจนตาจะปดอยูแลว =_=

"ไมใชราเริงแบบน้ัน มันคือ 'โรคราเริง' "

เพ่ือนสนิทคนท่ีหน่ึงของฉนัท่ีชือ่ดิวรีบหยิบโทรศพัทมอืถือขึน้มาเสริชหา

ขอมูลประกอบคําอธิบาย

"เคาวามันคือโรคท่ีตอนกลางวันไมตื่น ตอนกลางคืนไมนอน"

อาว...น่ันมันฉันน่ี TOT

"กลางวันอยากนอน กลางคืนกระปร้ีกระเปรา"

"ชัดเลย!"

เพ่ือนสนิทคนท่ีสองของฉันท่ีชื่อใบตาลรีบพยักหนารัวๆ หันมามองหนา

ฉัน กอนจะถอนหายใจ

"เมื่อก้ีก็หลับตลอดคาบเลยใชมั้ย"

"ก็ไมตลอดนะ~" ขอแอบแกตางใหตัวเองนิดนึงคะ

"สะดุงต่ืนตอนอาจารยจะปลอยพอดีนะสิ"

ยัยใบตาลบอกดวยน้ําเสียงรูทัน และฉันก็ทําไดแคหาวใสแทนคําตอบ 

ฮือ งวงจนน้ําตาจะไหล

"จะยืนหลับใหไดแลวเน่ียมีมี่ โอย กลับหอไปนอนเถอะไป"

ฉันก็เลยแยกยายกับเพ่ือนๆ กอนจะเดินเปนวิญญาณลองลอยกลับหอ 

ตองขอบคุณหอปาแจมนะท่ีอยูใกลมหาวิทยาลัยฉันมากชนิดเดินแคไมก่ีนาที

ถึง แถมยังไมตองขามถนน ฉันเลยพอจะคร่ึงหลับคร่ึงตื่นเดินกลับหอตาม

สัญชาตญาณไดในยามท่ีงวงสุดๆ

ลุงยามหนาหอพักรองทักฉันวางวงนอนอีกแลวเหรอ ซึ่งฉันก็ไดแต
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พยักหนาหงกึหงกัทัง้ทียั่งหลบัตา =_= บาจรงิ จะเปนแบบนีอ้กีนานมัย้เนีย่ชวิีต 

น่ีดีนะที่วันนี้มีเรียนแคคาบเชาก็เลยกลับมานอนกลางวันได ไมอยากจะคิด

เลยวาอีกหลายๆ วันในสัปดาหที่มีเรียนทั้งเชาท้ังบายฉันจะทํายังไง ขนหมอน

กับผาหมแอบมุดลงไปนอนใตโตะเลกเชอรเลยดีกวา U___U

"ลิฟตเสียไมใชหรือไง"

ใครสักคนในหอเดินผานมาชะโงกหนามองกอนจะเดินย่ําเทาขึ้นบันได

ไปอยางเซ็งๆ ฉันท่ียืนหลับรออยูหนาลิฟตประมาณชาติเศษเลยนึกขึ้นไดวา

ลิฟตมันแปะปายเสียไวตั้งนานแลวจริงๆ ดวย ทําไมปาแจมไมหาชางมาซอม

สักทีนะ ไอปาย 'แคขยับเทากับออกกําลังกาย – ดวยความปรารถนาดีจากปา

แจมจันทร' ท่ีเอามาแปะไวน่ีมันไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นมาสักหนอย TOT

แลวฉนัก็เลยตองไตบนัไดขึน้หองมาคะ ดนีะทีอ่ยูแคชัน้สาม พอเขาหอง

ไดปุบฉันก็พุงไปท่ีเตียงกอนเลย งวงมาก ตาจะปดแลว ไมไหวแลว

ขอลาไปนอนกอนนะคะทุกคน

Zzz...

9.08 P.M.

ฉัน

ฟน

แลว!

ไดนอนไปเกือบเกาชั่วโมง ชีวิตกลับมาดีอีกครั้ง แถมเมื่อก้ีหมามา

โทรมาเมาทมอยดวย คอยหายเหงาไปไดหนอย ปาปากับหมามาไปเที่ยวตาง

จงัหวัดกันอกีแลว เฮอ สวตีกันดีจงั อยากทดลองใชชวิีตชวงฮนันมีนูกันอกีรอบ

สินะคะ ท่ีสงฉันมาอยูหอเพราะแบบน้ีแหงๆ เลยใชมั้ย ไมใชเพราะเรื่องรถติด

หรือมหา'ลัยอยูไกลบานอะไรพวกน้ันหรอก (-x-)

หิวชะมัด ตูเย็นก็ชางวางเปลา TOT ขาวกลองที่หมามาทําแลวใหปาปา 

ขับรถเอามาใหเซ็ตกอนหมดไปแลว สวนอาทิตยนี้คงอดเพราะปาปาหมามา

อยูตางจังหวัด ฉันเลยตองแบกทองที่รองจอกๆ ลงมาหาซ้ืออะไรกินที่มารต

ใกลๆ หอ กินอะไรดีนะ ตองเลือกที่หนักทองหนอย เพราะคืนนี้ก็คงอยูยาว
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ตลอดคืน นีฉ่นัไมไดวางแผนวาจะไมนอนนะ หรือแบบน้ีเรียกวากําลงัวางแผน

อะ? แตก็นั่นแหละ คาบเมื่อเชาคุนๆ วาอาจารยจะสั่งใหทํา Name Card แลว

ก็สรุปเลกเชอรบทแรกสง กวาฉันจะกินขาว กวาจะทําการบานเสร็จ คุณดีเจ

ของฉันก็คงจะมาพอดีเลย อิ๊~

"พ่ีมีมี่..."

ระหวางท่ีฉนักําลงัหอบขาวของพะรุงพะรงักลบัหอก็บงัเอญิวานองสกาย 

ลูกชายสุดหลอวัย ม.ปลาย ของปาแจมที่มาซื้อของที่มารตเหมือนกันเดินตาม

ออกมาจากรานและเรียกฉันเอาไว 

เอ หมูนีด้เูหมอืนนองสกายจะหาเรือ่งมาคยุกับฉนับอยนะ ไมไดคดิอะไร

กับฉันใชปะ ถึงนองสกายจะหลอใสแตขืนกินเด็ก ม.ปลาย พ่ีมีมี่ติดคุกตาย

เลย แอร >.<

"เมื่อก้ีซื้อของแลวลืมเงินทอนครับ"

"อา...จริงดวย ขอบคุณนะ >O<;"

ฉันเอื้อมมือไปรับเงินทอนมาจากมือนุมๆ ของนองสกาย แง ไมใชคะ 

บอกไดเลยวาไมใชมุกออยเหย่ือหรืออะไร ฉันลืมจริงๆ ลืมบอยดวย ไมอยาก

จะบอกเลยวาอาย =_=; แลวมารตบาน่ีก็มีความใจรายมากอะ เวลาฉันงวงๆ 

มึนๆ เผลอลืมเงินทอนหรือลืมของไวท่ีเคานเตอรจายเงินทีไร พอนึกไดว่ิง

กลบัมาดก็ูไมมอีะไรเหลอือยูแลวทกุท ีนกึวาพนกังานจะชวยเก็บไวใหแตกไ็มเลย 

บอกวาไมเห็นบาง ไมรูเรื่องบาง บอกวามีคนอื่นมาหยิบและจะเอามาคืนให

ฉันที่หอแลวบาง ใครกัน ไมมีสักหนอย มีนองสกายคนแรกเนี่ยแหละท่ีเดิน

ตามเอามาคืนใหจริงๆ

นองสกายนารักท่ีสุดเลย >3<;

2.55 A.M.

จะตีสามแลว ฉันยังคงสรุปยอเลกเชอรตอไป ยัยใบตาลใจดีถายรูป

บางสวนท่ีทําเสร็จแลวสงมาใหลอก และฉันก็ลอกพลางถายรูปบางสวนท่ี

ยัยใบตาลยังไมไดทําสงกลบัไป ย่ืนหมย่ืูนแมวคะ >_< วาแต...มนันากลวัมาก

เลยใชมั้ยท่ีฉันไมมีความรูสึกงวงอะไรเลยอะ รางกายฉันตื่นตัวมาก ตางจาก
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ตอนกลางวันราวฟากับเหว ฉันอาจจะเปนโรคราเริงจริงๆ อยางที่ยัยดิวบอก 

ที่นั่งปนงานพรอมกับเปดวิทยุฟงไปดวยแลวรูสึกราเริงแจมใสขนาดน้ี

ดเีจท่ีจดัชวงเทีย่งคนืถึงตสีามบอกลาเตรียมกลบับานไปนอนแลว เพลง

สุดทายถูกเปดทิ้งไวกอนจะปลอยใหรายการถูกตัดเขาโฆษณา สักพักก็เปน

เสียงจิงเกิลรายการดังขึ้นในตนชั่วโมงใหม เพลงถูกเลนตอไปอีกสามเพลง 

และเมื่อมันจบลงฉันก็เอื้อมมือไปเรงเสียงวิทยุใหดังข้ึน หัวใจพองฟูขึ้นเหมือน

แปงขนมปงท่ีทําปฏิกิริยากับยีสตยังไงยังงั้นเลย

ใกลแลว

เขาจะมาแลว

[ตีสามสิบสองนาที ดีเจไททันรายงานตัวครับผม!]

ตลกชะมัดท่ีพอไดยินเสียงใครบางคนแลวก็ย้ิมออกมาอยางกับคนบา

ตลกย่ิงกวาท่ีใจเตนใหกับเสียงจากใครบางคนที่มีตัวตนอยูแคในวิทยุ

เขามาแลว

คุณดีเจของฉัน 

(ติดตามอานตอไดฉบับเต็ม)
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