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Mom : น้องตุลย์น่าจะไปถึงบ่ายๆ เดี๋ยวให้น้องโทร. หาแก 

ละกัน

Mom : อย่าลืมไปรับน้องด้วย

ผมอ่ำนข้อควำมทีม่ำรดำบังเกดิเกล้ำส่งมำซ�ำ้กันถึงแปดรอบ 

แล้วถอนหำยใจเบำๆ ตั้งแต่เช้ำแล้วที่แม่โทร. มำบอกผมเรื่องที่จะ

มีลูกของเพื่อนสนิทแม่ย้ำยมำอยู่บ้ำนหลังมอของผม เพรำะน้อง

สอบติดมหำวิทยำลัยเดียวกับผม ถึงแม้จะคนละคณะก็ตำม

เมื่อเช้ำ ด้วยควำมรีบผมก็ปฏิเสธไปแล้ว แต่แม่ก็คงไม่ฟัง ถึง

ตอนนี้ผมก็ยังคงเถียงกับแม่เรื่องนี้ไม่จบสิ้น

บ.เบื่อ : ไม่เอา ท�าไมไม่ให้น้องมันเช่าหอเองล่ะแม่

ตึก ตึก
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ไอ้บ่น เพือ่นสนทิของผมทีย่นือยูข้่ำงๆ กนักระทุง้ศอกใส่สข้ีำง

ของผมสองจึก พอผมเงยหนำ้ไปเหวี่ยงมัน มันก็พยักพเยิดหนำ้ไป

มำ แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจ ก้มหน้ำก้มตำพิมพ์ข้อควำมตอบกลับมำรดำ

ต่อไป

Mom : แกจะบ้ารึยังไง น้องตุลย์ยังเด็ก จะให้ไปอยู่หอนอก

คนเดียวได้ยังไง เขาไม่ใช่คนเหนือ น้องไม่รู้วัฒนธรรมหรอก เกิดไป

โดนใครแกล้งใครหลอกจะท�ายังไง

ผมพรูลมหำยใจอีกครั้งหลังอ่ำนข้อควำมจบ เหมือนว่ำน้อง

ตุลย์คนนี้ของแม่จะมำจำกสงขลำ เป็นเด็กใต้โดยก�ำเนิด ถึงแม้จะมี

เชื้อสำยจีนแบบที่ว่ำต้นตระกูลของน้องโล้ส�ำเภำมำเลยก็ตำมที

แต่ถำมจริงๆ เถอะ นี่มันใช่ข้ออ้ำงที่จะต้องให้ผมผู้เป็น

นักศึกษำแพทย์ปี 5 มำดูแลน้องวิศวะปี 1 เหรอ แค่เพรำะกลัวว่ำ

น้องจะไม่ชนิกบัวัฒนธรรมแบบคนเหนอืเนีย่นะ อะไรกันครบัเน่ีย?!

บ.เบือ่ : กใ็ห้น้องอยูห่อในมอไปสคิรบั น้องจะได้มเีพ่ือนใหม่ 

มีรูมเมตด้วย เด็กปี 1 ที่ไหนก็ท�างี้

Mom : เจ้ามีน! เพื่อนแม่เค้าไว้ใจให้เราดูแลน้องขนาดนี้ แก

ก็แค่ท�าหน้าที่พี่ที่ดี มันจะไปยากอะไร

บ.เบื่อ : typing…

Mom : แม่ไม่สนแกแล้ว ไปรับน้องด้วย

“หมอบรมวุฒิ…ไหนลองสรุปเคสนี้ให้ผมฟังทีซิ”

เหมือนเสียงฟ้ำผ่ำลงบนหัว เม่ือผมนึกขึ้นได้ว่ำตอนนี้ก�ำลัง
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ยืนอยู่ที่ไหน

กลำงวงรำวนด์เลยน่ะสิ!

มัวแต่คุยกับแม่จนลืมไปเลยว่ำ ก�ำลังรำวนด์อยู่กับอำจำรย์

หม่อมพ่อทีเ่คร่งครดัและค่อนข้ำงจะมีควำมอนรุกัษนยิมเสยีหน่อย 

ถงึข้ันท่ีไม่อนญุำตให้นกัศกึษำแพทย์หยบิโทรศพัท์มอืถอืขณะรำวนด์

กับอำจำรย์เลยด้วยซ�้ำ

“อะ…เอ่อ…”

ผมอ�้ำอึ้งยืนนิ่งเป็นเสำปูน กวำดตำเลิ่กลั่กมองหำตัวช่วย 

พลนัเหลอืบไปเห็นบ่น เพือ่นรกัทีเ่ขยบิไปยนือยู่หลงัอำจำรย์หม่อม

แล้ว

“เคส ผู้หญิง สำมสิบสองปี…”

ผมเหลือบมองป้ำยข้อมือของผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์บนเตียง 

แล้วแอบอ่ำนข้อมูลเบ้ืองต้นบนนั้นเล็กน้อย ตอนนี้ผมค่อนข้ำงจะ

เริ่มรนแล้ว ในหัวมันโล่งไปหมดเลยครับ

พอมองไอ้บ่น กเ็หน็มนัท�ำท่ำพงุกลมๆ แบบคนท้องแล้วชน้ิูว

สำมนิ้ว ก่อนจะท�ำท่ำชูสองนิ้วแล้วก�ำมือสองข้ำงจำกนั้นก็ชูสองนิ้ว

อีกที

“อ้อ! G3P2002 ครับ!”

ผมพูดประวัติกำรตั้งครรภ์อย่ำงย่อโดยใช้ตัวเลขแทนจ�ำนวน

บุตรและจ�ำนวนกำรตั้งครรภ์ที่ผำ่นมำของคนไข้

“อือ”

อำจำรย์หม่อมพ่อพยกัหน้ำเหมอืนเปิดโอกำสให้ผมได้พูดต่อ 

ผมเหลือบตำมองเพื่อนคนอื่นๆ ในวงรำวนด์ก็ไม่มีใครกล้ำช่วยผม

สักคน ทุกคนล้วนก้มหน้ำก้มตำมองปลำยเท้ำบ้ำง เงยหน้ำมอง

เพดำนบ้ำง ผมยังแอบเห็นพี่เอกซ์เทิร์น ปี 6 กดมือถือดู TikTok อยู่
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หลงัอำจำรย์ ข้ำงๆ กนักพ็ีอ่นิเทร์ิน1 ทีเ่ล่นเกม ROV กับพ่ีเรซเิดนต์2 

นั่นแหละครับ

“เอ่อ…ผู้ป่วยมำด้วยอำกำร…”

ไอ้บ่นเพือ่นรกัเหลอืกตำมองบนหนึง่ท ีก่อนจะเอำมือกมุท้อง

ตัวเองแล้วท�ำท่ำเหมือนมีอะไรไหลร่วงออกจำกก้นมัน ผมจึงตอบ

ไปว่ำ…

“เจ็บครรภ์ ร่วมกับถ่ำยเหลวครับ!”

แปะ!

ไอ้บ่นเอำมือกุมหัวตัวเองแล้วสำ่ยหนำ้ไปมำ เพื่อนๆ ในวง

รำวนด์ไปจนถงึเอกซ์เทร์ิน อนิเทร์ิน และเรซเิดนต์ต่ำงเงยีบ อึง้ แล้ว

มองหน้ำผมอย่ำงปลงตก

“ถ่ำยเหลวงั้นเหรอหมอ”

อำจำรย์หม่อมถำมเสียงเย็น จังหวะนี้แหละครับที่ผมรู้สึก

ขนลุกวำบทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้ปวดท้องอยำกถ่ำยอะไร มันเป็นควำมรู้สึก

อึดอัดเหมือนถูกอำจำรย์บีบคอด้วยสำยตำ

“เอ้ำ! หมอพำท ีมำท�ำท่ำใบ้ให้เพือ่นดใูหม่ซ ิสงสยัหมอจะใบ้

ค�ำได้ผิดไปมำกทีเดียวนะ”

ไอ้บ่นเพื่อนรักท�ำหน้ำซีด ยิ้มแหยๆ ให้อำจำรย์แล้วมำยืน

ข้ำงๆ ผม พร้อมกับท�ำทำ่ซ�้ำอีกทีแบบอำยๆ

“ถ่ำยเหลวป๊ะป๋ำมงึส ิคนท้องมนักต้็องเจ็บครรภ์แล้วมนี�ำ้เดนิ

มั้ยล่ะมึง”

บ่นมนัพดูพมึพ�ำกดัฟันกระซบิให้ได้ยนิกันอยู่สองคน ผมรูส้กึ

1 แพทย์ใช้ทุน
2 แพทย์ประจ�ำบำ้นหรือแพทย์ที่เรียนต่อเฉพำะทำง
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วำ่ตัวเองโง่สุดๆ จนหนักเขำบนหัวมำกๆ ก็วันนี้แหละครับ

“สงสัยว่ำหมอบรมวุฒิกับหมอพำทีคงจะใส่ใจ Clinical ของ

คนไข้มำกๆ เลยสินะครับ ผมว่ำลองท�ำเป็นรำยงำนเรื่อง Pre- 

eclampsia มำส่งให้ผมที่โต๊ะพรุ่งนี้ ก่อนรำวนด์เช้ำดีมั้ย”

แหม่ ตอบว่ำไม่ดคีรบั ผมไม่อยำกท�ำได้มัย้ล่ะครบัหม่อมพ่อ~

“ครับอำจำรย์”

“ครับอำจำรย์~”

ผมกับไอ้บ่นตอบรับก่อนที่เพื่อนในวงรำวนด์รวมถึงอำจำรย์

จะเขยิบไปที่เตียงถัดไป

“อะไรของมึงเนี่ยไอ้เบื่อ แชตอะไรนักหนำ ซวยเลยเห็นมั้ย”

ไอ้บ่นมนับ่นสมชือ่เลยครบั พออำจำรย์ไม่สนปุ๊บ มนัก็หนัมำ

กนิหวัผมป๊ับ ผมจงึยืน่โทรศพัท์มือถอืไปให้มนัอ่ำนแชตไลน์ท่ีผมคยุ

กับแม่เอง

“โห่! เรือ่งแค่นีเ้อง ท�ำอย่ำงกบัว่ำทกุวนัน้ีมงึนอนบ้ำนหลงัมอ

นักอะ”

มันก็จริงของไอ้บ่น ถึงผมจะมีบ้ำนอยู่หลังมอ แต่ด้วยควำม

ที่ผมเป็นนักศึกษำแพทย์ และคณะของผมก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในมหำ’ลัย 

ผมจึงแทบไม่ได้กลับไปนอนที่บ้ำน และมักจะอยู่ที่หอของคณะ

เพรำะใกล้โรงพยำบำลและคณะมำกกว่ำ

แต่ถึงยังไงผมก็ยังต้องกลับไปที่บ้ำนบ่อยๆ เพรำะต้องกลับ

ไปให้อำหำรคุณนิรันดร์ สุนัขพันธุ์อลำสกันที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี 1 

เนือ่งจำกแม่ไม่อยำกให้ผมเหงำทีต้่องอยูบ้่ำนคนเดยีว แม้ว่ำป้ำร้ำน

อำหำรตำมสั่งบ้ำนตรงข้ำมมักจะเป็นคนให้อำหำรและช่วยเล้ียง 

แทนผมก็ตำม แต่ยังไงผมก็ต้องไปเล่นกับคุณนิรันดร์เพื่อช่วยคลำย

เหงำให้มันด้วยนั่นแหละครับ

ตัว
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“แต่แม่กอูยำกให้กไูปดแูลน้อง มงึคดิว่ำกจูะยงัได้กลบัมำนอน

หอง่ำยๆ มั้ยล่ะ”

“ไอ้เบือ่ น้องมนัเป็นเดก็วศิวะนะโว้ย~ ปีหน่ึงอกีต่ำงหำก เด็ก

มนัคงอยำกรู้อยำกลองชวีติมหำ’ลยัมำกกว่ำ คดิเหรอว่ำมนัจะอยำก

ให้มึงมำคอยคุมอะ”

กจ็รงิอย่ำงทีไ่อ้บ่นพดู ผมคดิไปเองว่ำต้องดแูลน้อง ควำมจรงิ

แล้วเรำอำจจะคุยกันก็ได้นี่วำ่ตำ่งคนต่ำงอยู่ ถ้ำช่วยกันทั้งสองฝ่ำย 

พวกแม่ๆ จะรู้ได้ยังไง

“เออ มึงฉลำด”

“มึงโง่เองหรือเปลำ่ครับเบื่อ”

ผมมองมันด้วยหำงตำแล้วก้มหน้ำกดยุกยิกเข้ำเฟซบุ๊กอีก 

สักที อย่ำงน้อยก็ขอเห็นหน้ำคำ่ตำน้องมันหน่อยแล้วกัน

ผมไม่มีเฟซฯ น้องมันหรอกครับ แต่พอจะจ�ำชื่อเพื่อนสนิท

แม่ของผมได้อยู่ มือจึงกดไปที่เฟซบุ๊กของแม่ผม แล้วเลื่อนไปยังรูป

ท่ีแม่ถ่ำยคู่กับเพื่อนสนิทเพื่อกดแท็กไปตำมเฟซฯ คุณป้ำกิมหยง 

แม่ของน้องตุลย์

“หล่อนะ”

บ่นชะโงกหน้ำมำดูเฟซฯ ของคุณป้ำกิมหยง ซึ่งแน่นอนว่ำ

ในเฟซฯ เต็มไปด้วยรูปของคุณป้ำและว่ำที่เพื่อนร่วมบ้ำนของผม

“อือ ก็หล่อดี”

“แต่ดูสำวไปปำ่ววะ”

เพือ่นรกัมำรยำทดพีดูพมึพ�ำพลำงหยบิโทรศพัท์มอืถือผมไป 

แล้วกดเข้ำเฟซฯ ของตุลย์เพื่อไปส่องรูปแบบเต็มๆ นี่ใครกันแน่ที่

อยำกใส่ใจน้องผมเนี่ย

“มึงดูดิ เพื่อนน้องที่มำเมนต์เรียกน้องว่ำแม่ด้วยอะ”

ตัว
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ผมเหลือบตำอ่ำนคอมเมนต์ใต้รูปรูปหน่ึงก็เห็นว่ำเป็นจริง

ตำมนั้น จำกรูปโพรไฟล์คนมำคอมเมนต์ก็ดูน่ำจะเป็นเด็กมัธยม

โรงเรียนเดียวกัน รุ่นรำวครำวเดียวกันกับตุลย์

“ก็น้องเรียนโรงเรียนชำยล้วน เขำคงจะเล่นๆ กันหรือเปล่ำ”

“แต่ก็นะ เดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้ำงจะตำย น้องจะเป็นลูกสำว 

คนใหม่ก็ไม่แปลก ดีซะอีก กูจะได้พำน้องไปเปิดโลกชีวิตมหำ’ลัย”

ผมท�ำหน้ำกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออกเล็กน้อย ได้น้องคนใหม ่

ไม่พอ ยังได้ว่ำที่ลูกสำวของไอ้บ่นไปอีก

เดิมทบ่ีนกไ็ม่ได้ออกสำวอะไรขนำดน้ันหรอกครบั แต่ถ้ำหำก

สนิทกันมำกๆ ก็จะรู้ว่ำมันค่อนข้ำงจะแรดจนน่ำหมั่นไส้ ยิ่งถ้ำมัน

ได้ออดอ้อนผัวตัวเองอยำ่งไอ้ทำ่น เพื่อนร่วมรุ่นแต่คนละวอร์ดกับ

ผม จะยิ่งเพิ่มควำมน่ำหมั่นไส้ขึ้นไปอีกลำ้นเทำ่

“สงสัยว่ำหมอบรมวุฒิกับหมอพำทีจะไม่อยำกเขียนรำยงำน

แค่ฉบับเดียวใช่มั้ยครับ ถ้ำเวลำเหลือมำกขนำดนั้น ผมวำ่เอำเรื่อง 

Post-partum hemorrhage ไปอีกสักเรื่องแล้วกันนะ”

ครับ

ต่อไปนี้ผมจะไม่ยืนข้ำงไอ้บ่นอีกแล้ว อยู่ด้วยกันทีไร บรรลัย

ทุกที

[23.48 น.]

“กูให้มึงเล่นตำสุดท้ำยแล้วนะเบื่อ ไม่งั้นมึงท�ำรำยงำนไม่ทัน

แน่”

“แหม่ มึงเชื่อใน One Night Miracle ป่ำว รำยงำนแค่นี้จิ๊บๆ”

ผมนอนคว�่ำกดโทรศัพท์มือถือยุกยิก ขณะที่บ่นก็นั่งท�ำ

รำยงำนไป ปกติแล้วผมกับบ่นเป็นรูมเมตกันครับ แต่พอมันกับไอ้

ตัว
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ท่ำนคบกัน ห้องนี้ก็กลำยเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียว วันนี้อดีต

เจ้ำของห้องอย่ำงบ่นเลยกลำยมำเป็นแค่แขกรับเชิญที่ผมให้มันมำ

นั่งปั่นรำยงำนเป็นเพื่อนก็แค่นั้น

“ปำกดีไปเถอะมึงอะ ท�ำให้ทันก่อนไปรำวนด์แล้วกัน กูเสร็จ

นี่ก็จะกลับไปนอนแล้ว”

ผมพยกัหน้ำหงกึๆ ก่อนจะกดมอืถอืเล่นเกมและไม่สนใจมนั

อีก ผมวำ่รำยงำนแค่สองฉบับผมท�ำทันนำ่

[07.18 น.]

ทันก็บำ้แล้วครับ!

ตอนตีสำมผมเผลอหลับไป เลยตื่นมำปั่นอีกทีตอนตีห้ำ นี่ก็

เพิ่งจะเขียนเสร็จพอดี ตอนนี้เลยก�ำลังวิ่งไปส่งรำยงำนก่อนรำวนด์

เช้ำเนี่ยละครับ

อยำกด่ำตัวเองเหมือนกันที่สร้ำงควำมตื่นเต้นได้ทุกวัน แต่

บังเอิญว่ำผมเป็นคนหล่อมำกเลยต้องให้อภัยตัวเอง

“เกือบตำยนะมึงอะ”

เพื่อนรักอวยพรแต่เช้ำทันทีที่เห็นผมวิ่งกระหืดกระหอบมำ

หยุดข้ำงมัน กำวน์ที่สวมอยู่ก็ตัวเดียวกับเมื่อวำนนั่นแหละครับ ยัง

ไม่ได้อำบน�้ำเลย แปรงฟันทันก็ดีแค่ไหนแล้ว

“วันนี้วันเสำร์น่ำ เดี๋ยวค่อยกลับไปนอน สบำยมำก”

ผมพูดพลำงส่งยิ้มให้เพื่อนรัก มันบ่นเก่งได้สมชื่อจริงๆ เลย

ครบั ผมเองกไ็ม่ได้อยำกชือ่เบือ่หรอก เดมิกช็ือ่มนี แบบมนีเท่ๆ มนี

คนหล่อคลูๆ แต่เพรำะเป็นเพือ่นสนทิคูห่ขูองไอ้บ่นมำตัง้แต่ประถม 

จนสอบตดิมำเรยีนหมอด้วยกนั ชือ่เบือ่กก็ลำยเป็นฉำยำท่ีตดิตวัมำ

จนกลำยเป็นชื่อจริง บำงทีแม่ผมก็เผลอเรียกแบบนั้น มีบ่นก็ต้องมี

ตัว
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เบือ่นัน่แหละครบั…ถงึแม้ว่ำควำมจรงิฉำยำนีจ้ะได้มำเพรำะหน้ำตำ

ของผมล้วนๆ ก็ตำม

“ท�ำหน้ำเบื่อแต่เช้ำเลยนะเบื่อ”

ใบข้ำวเพื่อนร่วมวงรำวนด์เดินมำทักผมพลำงส่งยิ้มล้อๆ มำ

ให้ นีก่อ็กีคน ไม่คดิจะช่วยกนับ้ำงเลยนะเมือ่วำนน่ะ ก้มหน้ำตดัเล็บ

เฉยเลย

“ลองท�ำรำยงำนสองฉบับในหนึ่งคืนดูนะใบข้ำว”

“ฮ่ำๆ อนันีก้กูช่็วยมึงไม่ได้จรงิๆ นะเพือ่นรกั มงึท�ำตวัเองค่ะ”

ผมเบ้ปำกให้มันหนึ่งทีก่อนจะก้มหน้ำก้มตำ

…ยืนหลับ

ครับ

เส้นทำงสู่กำรเป็นหมอที่ดีต้องยืนหลับได้ครับ โดยเฉพำะใน

วงรำวนด์ ยืนด้ำนหลังอำจำรย์นี่ละ ที่ที่ปลอดภัยเป็นที่สุด วันนี้ผม

แย่งทีย่นืประจ�ำของเอกซ์เทร์ินกบัอนิเทร์ินด้วยละครบั ไม่ไหวจรงิๆ 

ผมง่วงแบบตำปรือเบิกไม่ขึ้นแล้วครับ

[15.47 น.]

แสงแดดยำมบ่ำยส่องลอดผ่ำนมู่ลี่มำกระทบลงบนตำผมจน

ต้องตืน่มำด้วยควำมร�ำคำญ กะว่ำจะแค่ลุกมำปิดมูล่ี ่แต่พอแตะมอื

ลงบนจอโทรศพัท์มอืถอืทีเ่ปิดระบบสัน่ไว้ ก็พบกับนำฬิกำบอกเวลำ 

15.47 น.

อันนั้นยังไม่นำ่ตกใจเท่ำกับ…

39 Missed call จำกมำรดำบังเกิดเกล้ำ!

และอีก 3 Missed call จำกเบอร์ไม่คุ้น

หัวขำดแน่ๆ ไอ้เบื่อ โทร. มำขนำดนี้ต้องมีคนตำยแน่ๆ และ

ตัว
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คิดว่ำคนตำยคนนั้นนำ่จะคือกูเองเนี่ยแหละครับ

ตึง ตึง

ผมรบีใส่เกยีร์ตนีหมำวิง่ลงบนัไดบ้ำน ลงกลอนลอ็กประตแูล้ว

รีบตรงไปยังรถซีวิคสีขำวของตัวเอง

พอรำวนด์เสรจ็กร็บีกลบับ้ำนมำอำบน�ำ้นอน กะว่ำสกับ่ำยจะ

ออกไปรอรับน้องที่สนำมบิน แต่ดันเผลอหลับยำว แล้วยังปิดเสียง

มือถือตัวเองซะได้ นี่ยังไม่กลำ้โทร. กลับไปให้แม่ด่ำเลยนะเนี่ย

ซ่ำ~

ผมหยุดยืนอยู่ตรงสนำมหญ้ำหน้ำบ้ำน รู้สึกว่ำเท้ำที่สวม

รองเท้ำแตะอยู ่มันชุ ่มน�้ำแปลกๆ อย่ำบอกนะว่ำเหยียบฉี่คุณ 

นิรันดร์…แต่หมำตัวเท่ำรถเข็นเด็กมันฉี่ได้จนชุ่มสนำมหญ้ำเลย 

เหรอวะ?

“จะไปไหนเหรอครับพี่มีน”

ผมค่อยๆ เงยหนำ้ชำ้ๆ มองตำมเสียงทุ้มต�่ำที่ยืนอยู่ไม่ไกล 

ผู้ชำยตัวสูงมีกล้ำมเนื้อสมส่วน ใบหน้ำได้รูปลงตัวไปกับเครื่องหน้ำ

ทั้งหมด มุมปำกกระตุกยิ้มบำงๆ ส่งให้ผม ผมสีน�้ำตำลเข้มพอมี

แสงแดดยำมบ่ำยแก่ๆ กระทบเป็นแบก็กรำวนด์แล้วเหมอืนกับน้อง

มนัสำดออร่ำใส่ผมเลยละ แสงของควำมหล่อเหลำมนัแยงตำจนผม

ท�ำได้แค่ยืนงงๆ ท�ำหน้ำโบ้เป็นเพื่อนคุณนิรันดร์ท่ีมำยืนอยู่ข้ำงๆ 

ในมอืของอำคนัตกุะถอืสำยยำงรดน�ำ้ต้นไม้ทีผ่มคดิว่ำมนัดูเรงิร่ำข้ึน 

หลังจำกที่ผมปล่อยมันเหี่ยวเฉำมำหลำยวัน เรียกได้ว่ำบำ้นผมเนี่ย 

ฝนยังตกบ่อยกวำ่ผมรดน�้ำต้นไม้อีกครับ

“ตุลย์?”

น้องใหม่คณะวิศวะฉีกยิ้มกว้ำงให้ผมก่อนจะเดินไปปิดน�้ำ 

แล้วมำหยุดใกล้ๆ คนที่ยิ้มนำ่รักอยู่ตรงหน้ำผม

ตัว
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ผมไม่ได้คิดวำ่ตัวเองเป็นผู้ชำยตัวเล็กอะไรหรอกนะครับ แต่

น้องมันสูงกว่ำผมก็แค่นั้น

“ครับ พี่มีน”

พดูจบน้องกย่็อตัวให้ศรีษะอยูใ่นระดบัเดยีวกบัผม แล้วฉกียิม้

กว้ำงอีกครั้ง เป็นยิ้มที่ยิ้มไปถึงดวงตำ สำบำนว่ำมันเป็นย้ิมสดใส

แบบที่ว่ำ โลกมืดๆ นี่สวำ่งไปด้วยรอยยิ้มเดียวของน้องมัน เหมือน

ดอกไม้เฉำๆ ในสนำมหญ้ำบำ้นผมมันเบ่งบำนไปด้วยเลยละครับ

เชี่ยยย

หล่ออะไรขนำดนั้นวะ ไหนว่ำเป็นลูกสำวไงวะไอ้บ่น?!

ตัว
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-2-

ผมยืนมองชำยแปลกหน้ำบนโซฟำข้ำงๆ คุณนรัินดร์ท่ีผม

รู้สึกคุ้นเคยแบบแปลกๆ เด็กวิศวะปี 1 มหำวิทยำลัยเดียวกับผม 

ลกูชำยของเพือ่นสนทิแม่ทีผ่มกพ็อจะรูจ้กั เพรำะสมยัก่อนตอนเป็น

เด็ก บ้ำนของเรำที่สงขลำอยู่ใกล้ๆ กัน ก่อนที่พ่อจะต้องย้ำยมำ

ท�ำงำนที่จังหวัดทำงภำคเหนือ แม่และผมจึงย้ำยตำมมำด้วยตั้งแต่

ผมยังเด็กๆ 

ผมอำจจะเคยเจอน้องมำก่อน…หรือเปล่ำ?

“แล้วมำถึงบำ้นได้ยังไงอะ”

ผมยนืกอดอกมองมอืเรยีวของคนตรงหน้ำทีล่บูหวัคณุนรินัดร์

อย่ำงเอ็นดู ก่อนที่เจ้ำสุนัขพันธุ์อลำสกันจะทิ้งตัวลงบนโซฟำ นอน

หงำยให้ตุลย์เลื่อนมือลงไปเกำพุงให้

แหม! ไอ้หมำรับแขก ผมก็ว่ำเมื่อเช้ำไม่ได้ยินเสียงเห่ำเลย 

สกันดิ จะต้อนรบัคนแปลกหน้ำง่ำยดำยอะไรแบบนีค้รบัคณุนิรนัดร์

“ดูคำตี้”

ตัว
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ผมกะพริบตำปริบๆ แบบงงๆ แล้วชะโงกไปมองหน้ำบ้ำน 

อีกครั้ง

รถมอเตอร์ไซค์บ๊ิกไบค์คนัใหญ่สีด�ำแดงท่ีจอดอยู่นอกรัว้บ้ำน 

คือดูคำติอะไรนั่นใช่มั้ย

“เชำ่มำเหรอ”

แค่ผมไม่ได้ไปรบัทีส่นำมบิน น้องมนันัง่แทก็ซี ่แกร๊บคำร์ หรอื

ไม่กร็ถแดงมำกไ็ด้มัง้ ถงึขัน้ต้องไปท�ำเรือ่งเช่ำรถเลยเหรอ…หรอืน้อง

มันกะจะเอำมำใช้เลย เหมือนที่ไอ้บ่นว่ำ ก็คงงั้นมั้ง อำยุตั้งเท่ำไหร่

แล้ว คงไม่ต้องมีพี่ชำยมำคอยขับรถรับส่งให้หรอกนะ

“ฮ่ำๆ ไม่ใช่ครับ”

น้องมนัไม่ตอบอะไรหรอืคยุโอ้อวดไปมำกกว่ำนัน้ ผมกพ็อจะ

รู้ว่ำบ้ำนของน้องค่อนข้ำงจะมีฐำนะมำก เรียกได้ว่ำเป็นตระกูลดัง

ในแถบภำคใต้เลยทเีดยีว ถ้ำตุลย์จะซ้ือรถสกัคนักค็งไม่แปลกส�ำหรบั

น้อง แต่อำจจะประหลำดส�ำหรับผมน่ะสิ แต่ผมก็ขี้เกียจจะเซ้ำซี้กับ

เรื่องส่วนตัวของน้อง และน้องเองก็เพียงแค่หัวเรำะแล้วยิ้มกว้ำง

แบบนำ่รักๆ จนเห็นลักยิ้มบนแก้มขวำ 

ผมเผลอจนิตนำกำรว่ำ ถ้ำเอำมอืไปจิม้ตรงลกัยิม้ของน้องมนั

จะเป็นยงัไงนะ ก่อนจะต้องสะดุง้เมือ่ดวงตำคูน้ั่นก�ำลงัมองประสำน

กลับมำที่ผม

คุณครับ ผมคิดไปเองมั้ยว่ำน้องมันชอบมองด้วยสำยตำ

แปลกๆ ไม่เห็นเหมือนเวลำผู้ชำยด้วยกันมองกันสักนิด

“เอ่อ…คือว่ำ...ปกติแล้วพี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้ำนนี้หรอก ถำ้ตุลย์

มำอยู่ก็ดีแล้ว จะได้มีคนอยู่เป็นเพื่อนคุณนิรันดร์”

“อำ้ว แล้วปกติพี่มีนอยู่ที่ไหนล่ะครับ”

ผมได้บอกรึยังว่ำน้องมันเป็นผู้ชำยท่ีมีควำมเท่ปนๆ ไปกับ

ตัว
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ควำมน่ำรักแบบเด็กๆ เหมือนสุนัขตัวโตๆ เลย ให้ตำยเถอะ! ตอน

นีผ้มหยดุจ้องลักยิม้กบัรมิฝีปำกทีฉี่กยิม้แทบตลอดเวลำนัน่ไม่ได้เลย 

เหมือนน้องมันพกควำมสดใสบนโลกนี้มำด้วย

“หอของคณะน่ะ ปกติต้องตื่นเช้ำไปรำวนด์ ถำ้อยู่หอมันยัง

ได้ตื่นสำยอีกนิด”

เพรำะหอของนกัศกึษำคณะแพทย์อยูใ่นส่วนของโรงพยำบำล

มหำวิทยำลัย ท�ำให้ผมไม่ต้องรีบตื่นเช้ำเพื่อขับรถออกจำกบ้ำนไป

หำทีจ่อดในโรงพยำบำล ผมเลยไปอยูห่อกบัรมูเมตอย่ำงไอ้บ่นตัง้แต่

ปี 4 แล้วละครับ

กำรรำวนด์วอร์ด3 คือกำรเดินติดตำมอำกำรของผู้ป่วยในหอ

ผูป่้วยใน4 ทลีะเตียง โดยหน้ำทีข่องนกัศกึษำแพทย์ปี 5 ทีเ่ดอืนน้ีวน

วอร์ดสูติ-นรีเวชอย่ำงพวกผม ก็มีหน้ำที่ไปดูอำกำรหญิงท่ีมำรอ

คลอด เพื่อนั่งจับเวลำท้องแข็งของมดลูก5 ซึ่งเป็นอำกำรของหญิง

ใกล้คลอด และบำงวันก็ต้องเก็บเคสท�ำคลอดด้วย ต้องยอมรับเลย

ว่ำสมัยนี้คนท้องลดลง เคสท�ำคลอดเองก็ลดลง บำงทีต้องแย่งเคส

กบันกัศกึษำพยำบำลทีก่ต้็องเกบ็เคสท�ำคลอดเหมอืนกนั จนเกดิเป็น

ศึกขนำดย่อมๆ เลยละครับ

ส�ำหรบันกัศกึษำแพทย์ปี 5 อย่ำงพวกผม จะว่ำชวีติสบำยกว่ำ

ตอนปี 4 มั้ย ก็อำจจะใช่ เพรำะมันใกล้ควำมเป็นแพทย์ไปอีกก้ำว

หนึ่ง เรำรู้อะไรมำกขึ้น แต่สบำยกว่ำพี่นักศึกษำแพทย์ปี 6 หรือ 

เอกซ์เทิร์นอย่ำงแน่นอน

3 Ward Round
4 IPD ward
5 Uterine contraction

20
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ซึ่งชีวิตของปี 5 ในปีนี้พวกผม นักศึกษำแพทย์กวำ่สองร้อย

ชีวิตต้องแบ่งกันเรียนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมำณสิบคน แบ่งเรียน

วิชำละเดือน เดือนละวอร์ด6 เช่น เดือนนี้อยู่วอร์ดสูติฯ เดือนหน้ำ

อยู่วอร์ดเด็ก เดือนถัดไปอยู่วอร์ดศัลยกรรม เป็นต้น ก็วนไปแบบนี้

ทั้งปีจนกวำ่จะครบทุกวอร์ดในโรงพยำบำลนั่นแหละครับ

“ไม่ไปไม่ได้เหรอครับ อยู่กับผมที่นี่ไม่ได้เหรอ”

ตุลย์พูดพลำงลุกขึ้นมำหยุดยืนตรงหน้ำผม เมื่อยืนอยู่ใกล้ๆ 

กนั ควำมต่ำงของส่วนสงูระหว่ำงเรำท�ำเอำผมเขนิ ไม่ได้เขนิน้องนะ

ครับ เขินในควำมสูงแบบประหยัดสไตล์มินิมอลของตัวเอง ผมสูง

ตำมมำตรฐำนชำยไทยนะครับ ก็ประมำณ 172 บวกลบ 2 แต่น้อง

มันสูงกวำ่ผมเกือบ 10 เซนติเมตร ท�ำเอำผมรู้สึกเหมือนโดนยืนค�้ำ

ศีรษะแปลกๆ เวลำน้องมำยืนใกล้ๆ

เด็กสมัยนี้โตไวจังวะ

“ขี้เกียจหำที่จอดรถในโรง’บำลอะ แต่พี่สัญญำว่ำจะมำหำ

บ่อยๆ นะ”

ผมพดูพลำงเดนิถอยหลังเพรำะตุลย์เดนิเข้ำมำใกล้ผมมำกขึน้

เรื่อยๆ ไม่ได้กลัวอะไรนะครับ ผมอำยุเยอะกว่ำน้องเกือบห้ำปี จะ

ไปกลวัอะไร แต่ควำมทีน้่องสูงกว่ำ ตัวใหญ่กว่ำ พอเดนิมำยืนใกล้ๆ 

ด้วยสำยตำและรอยยิ้มแบบนี้ ผมรู้สึกเหมือนโดนคุกคำมจนท�ำตัว

ไม่ถูกแปลกๆ

กึก

รู้ตัวอีกทีแผ่นหลังของผมก็แนบติดกับผนังบ้ำนไปแล้ว จึง

ท�ำได้แค่เงยหน้ำมองน้องที่เขยิบมำใกล้แล้วหยุดลงท่ีระยะห่ำงสิบ

6 หอผู้ป่วย
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เซ็นต์ระหว่ำงเรำ ตุลย์ยิ้มมุมปำกพร้อมกับส�ำรวจใบหน้ำผมใกล้ๆ 

และเป็นผมเองที่ก�ำลังรู้สึกว่ำตัวเองก�ำลังกระพือรูจมูกหอบเอำลม

เข้ำไปด้วยควำมตื่นเต้นอยู่ ทั้งๆ ที่ก็ไม่รู้วำ่ตื่นเต้นอะไร

ดีใจท่ีจะได้มีน้องชำย (หรือสำววะ?) กับเขำสักทีงั้นเหรอไอ้

เบื่อ?

ตึกๆ ตึกๆ

เป็นควำมเคยชินของผม ที่เวลำรู้สึกใจสั่นแล้วผมจะต้องจับ

ชีพจรที่ข้อมือบริเวณโคนนิ้วโป้งของตัวเองด้วยควำมเผลอ 

110 ครั้งต่อนำที งั้นเหรอ?

หัวใจผมที่สภำวะปกติจะเต้น 60-70 ครั้งต่อนำที และเป็น

อัตรำของคนทั่วไปในสภำวะพัก แต่ตอนนี้กลับพุ่งไปที่ 110 พอๆ 

กับตอนวิ่งขึ้นตึกไปส่งรำยงำนอำจำรย์หม่อมพ่อเลยนะนั่นน่ะ

“พี่มีนอยู่กับตุลย์ไม่ได้เหรอครับ…นะ”

ผมเป็นคนแพ้อะไรที่นำ่รักๆ มำกๆ เลยละ และตอนนี้ตุลย์

เองก็ท�ำหน้ำเหมือนคุณนิรันดร์ตอนขอขนมมำกๆ เลยเหมือนกัน

“เอ่อ…”

“เดี๋ยวผมอำสำขับรถรับ-ส่งพี่มีนเองนะครับ อยู่กับผมนะ”

ผมมันขี้ใจอ่อนด้วยสิ แถมนี่ก็น้องด้วย ไม่ใช่คนอื่นไกลสัก

หน่อย จะปฏเิสธยงัไงได้ล่ะ ขนำดโดนเพือ่นๆ หลอก ให้น้องในสำย

รหัสมำหลอกให้ผมเปย์ แค่เห็นน้องๆ มำอ้อนผมก็จ่ำยไม่อั้นแล้ว

ครับ

แล้วคณุลองคดิดวู่ำคณะแพทย์มนัเรยีนกนัตัง้กีช่ัน้ปี เลีย้งสำย

รหัสทีผมแทบจะจัดโต๊ะจีน!

งื้อออ~ ก็ผมแพ้ควำมโมเอ้นี่ครับ

“เอ่อ…คือ”

ตัว
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โคร่กกก~

ตลุย์ท�ำตำโตข้ึนเล็กน้อย ส่วนผมเองกย็กมอืหยกิพงุตวัเองไป

หนึ่งท ีจะมำร้องค�ำรำมอะไรตอนนีว้ะไอ้ล�ำไส้ แตจ่ะว่ำไปวันนี้ผมก็

ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นำ

หึๆ

เสยีงหวัเรำะเบำๆ พร้อมลมหำยใจทีพ่รอูอกมำปัดเส้นผมบน

ศรีษะของผมท�ำให้รูว่้ำ คนตรงหน้ำพยำยำมกลัน้หวัเรำะมำกแค่ไหน

“เดี๋ยวผมท�ำอะไรเบำๆ ให้พี่มีนทำนดีมั้ยครับ”

“ไม่ต้องหรอก บำ้นตรงข้ำมเรำเป็นร้ำนอำหำรนะ เดินไปสั่ง

ก็ได้กินแล้ว”

ผมพูดพลำงท�ำท่ำจะเดินไปเปิดประตูหน้ำบ้ำน แต่กลับถูก

เดก็ตวัโตดงึชำยเสือ้ยดืย้วยๆ ของผมเอำไว้เพ่ือรัง้ผม แต่เฮ้ยๆ อย่ำ

ดึงแรงนะโว้ย เสื้อตัวนี้ผมใส่มำตั้งแต่ ม. 4 อำยุมำกกว่ำคุณนิรันดร์

ซะอีก ทุกวันนี้ผมแทบไม่กล้ำซัก กลัวซักแล้วจะเหลือแต่ป้ำยยี่ห้อ 

ผำ้มันเปื่อยจนแม่ผมเก็บเอำไปทิ้งหลำยรอบ และผมก็แอบตำมไป

เกบ็กลบัมำทกุรอบ ด้วยควำมเป่ือยของเนือ้ผ้ำ ผมเลยใส่ได้แค่ตอน

นอน ก็เสื้อมันนุ่ม ใส่สบำยมำกๆ เลยอะครับ 

จ�ำได้ว่ำไปขโมยของไอ้บ่นมำใส่ตอนไปนอนบ้ำนมนั ถำมมนั

ว่ำซื้อมำจำกไหนก็ไม่ได้ค�ำตอบ มันเองก็ไม่รู้ เพรำะแม่มันซื้อให ้

อีกที

แคว่กกก~

แล้วเรื่องไม่คำดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดกำรยื้อยุดฉุดเสื้อเน่ำ

ระหว่ำงผมกบัตุลย์ เสยีงทรมำนใจกด็งัขึน้จนพวกเรำต่ำงหยุดชะงกั

“…”

“…”

ตัว
อย
่าง



24

~ What’s the น้อง? #ใต้กาวน์ ~

ควำมเย็นเยียบต้ังแต่หลังไปจนถึงท้ำยทอยท�ำเอำผมน่ิงไป 

แล้วค่อยๆ หันกลับมำมองเด็กวิศวะตัวสูงช้ำๆ ในมือเขำมีเศษผ้ำ 

สีขำวอยู่ ตุลย์ค่อยๆ เบือนสำยตำจำกมือเขำมำมองหน้ำผม ใน

ดวงตำมีแววตระหนกอยู่ในนั้น ผมทั้งอึ้ง ทั้งจุกอกเหมือนน�้ำตำจะ

ไหล

พึ่บ

เสื้อที่สวมอยู่ถูกผมถอดออกทันที เพื่อพลิกดูควำมเสียหำย

ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรถูกกระท�ำช�ำเรำโดยแขกคนใหม่ของบ้ำน ผมคว้ำ

เศษผ้ำในมือตุลย์มำถือไว้เพื่อเทียบกับรูโหว่กลำงหลังเสื้อยืด

รู้สึกถึงน�้ำตำที่รื้นจนขอบตำร้อน เหมือนกับของรักสลำยไป

คำมือ

“อะ…เอ่อ พี่มีน ผมขอโทษนะครับ”

“…ไม่เป็นไร”

ผมยืนมองเสื้อเน่ำอย่ำงสงบเพื่อไว้อำลัยให้มัน ผมไม่โทษ

น้องหรอก น้องคงไม่ตั้งใจ เสื้อมันก็เก่ำมำกแล้ว…ไม่เป็นไร ผมจะ

เก็บไว้เป็นผ้ำเช็ดโต๊ะแล้วกัน อย่ำงน้อยก็ยังได้เห็นซำกทุกวัน

“…”

ผมเงยหน้ำมองตุลย์อีกครั้งหลังท�ำใจได้แล้ว แต่กลับพบว่ำ

คนเป็นน้องจ้องผมด้วยสำยตำเหมือนคนหิวข้ำว แถมแก้มสองข้ำง

ก็ขึ้นสีแดงเรื่อจนผมงง…น้องมันร้อนเหรอวะ? 

“ตุลย์เป็นไร”

ผมเดินไปใกล้ๆ น้องเพื่อจะตรวจดูว่ำน้องมีอำกำรผิดปกติ

อะไรหรือเปลำ่ มีไข้มั้ย? หรือว่ำจะร้อนจริงๆ 

“พะ...พี่มีนไม่หนำวเหรอครับ”

ผมกะพรบิตำงงๆ กบัท่ำทำงทีน้่องเดนิถอยหลงัเข้ำครวัไปจน

ตัว
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ติดโต๊ะท�ำอำหำรกลำงครัว ผมที่เดินตำมเข้ำมำก็ก้มมองตัวเองที่

ถอดเสื้ออยู่และเหลือเพียงกำงเกงบ็อกเซอร์สีด�ำ ที่ก็ย้วยไม่ต่ำงกัน

กับเสื้อ พอเห็นสภำพตัวเองในตอนนี้พร้อมกับท่ำทำงของน้อง ก็

ท�ำเอำผมยิม้เก้อๆ ปกตกิถ็อดเสือ้เล่นกฬีำกับเพ่ือนเป็นบำงครัง้อยู่

แล้ว แถมตอนอยูบ้่ำนบำงทผีมกใ็ส่แค่กำงเกงบ็อกเซอร์ตวัเดยีวเดนิ

ไปมำด้วยซ�ำ้ ผมเลยไม่เคยคดิว่ำมนัผดิปกตอิะไร จนลมืไปว่ำตอนนี้

ตัวเองไม่ได้อยู่บำ้นคนเดียวนั่นแหละ

“ฮ่ำๆ โทษที ตกใจเหรอ”

ถงึผมจะไม่ได้มกีล้ำมแน่นๆ ไว้ให้อวด แต่ควำมขำวและควำม

ลีนก็พอใช้ได้นะครับ ฮำ่ๆ

ผมหัวเรำะในใจก่อนจะสะดุดอีกครั้งกับสำยตำแปลกๆ ของ

ตุลย์ ที่จ้องผมด้วยแววตำแปลกไป คลำ้ยเสือก�ำลังมองเหยื่อ แต่ก็

แค่แวบเดียวก่อนที่จะกลำยเป็นสำยตำน้องหมำเหมือนเดิม

“พ่ีมีนไปอำบน�้ำแต่งตัวเถอะครับ เดี๋ยวผมท�ำอะไรให้ทำน 

รับรองวำ่พอลงมำก็ได้ทำนเลย”

น้องไม่ฟังว่ำผมจะพดูอะไรหรอืมท่ีำทีแบบไหนต่อ เพรำะเขำ

หันหลังไปหยิบผ้ำกันเปื้อนลำยกำร์ตูนรูปสุนัขที่แม่ซื้อมำทิ้งไว้ให้ 

ยอมรับเลยว่ำผมแทบจะไม่ได้เข้ำครัวหรือใช้บริกำรครัวบ้ำนตัวเอง

เลยด้วยซ�ำ้ ถงึแม้ว่ำแม่จะซือ้อปุกรณ์ท�ำอำหำรไว้ให้จนครบครนัและ

ยังให้ป้ำแม่บ้ำนที่มำท�ำควำมสะอำดบ้ำนอำทิตย์ละครั้งคอยเติม

พวกอำหำรแห้ง ผกัสด และเนือ้สตัว์ต่ำงๆ ให้กต็ำม แต่ตูเ้ยน็ส�ำหรบั

ผมคือมีไว้แช่น�้ำเปลำ่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ำนั้น

“งั้นเดี๋ยวพี่มำนะ”

ผมตอบรับไป แต่น้องก็ไม่หันมำคุยอีก…หรือน้องจะตกใจ

จริงๆ วะเนี่ย โถ~ ขวัญเอ๊ยขวัญมำนะหนู สงสัยไม่เคยเห็นกลำ้ม
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เท่ๆ ของผู้ชำยคูลๆ แบบพี่เบื่อ

หลงัจำกอำบน�ำ้แต่งตวัเรยีบร้อยผมกเ็ดนิลงมำจำกชัน้สอง

ของบ้ำน สิ่งแรกที่ปะทะเข้ำจมูกคือกลิ่นของมำม่ำ แต่ผมก็ไม่รู้จะ

บรรยำยยังไง มันเป็นกลิ่นมำม่ำแบบผู้ดีอะครับ เหมือนเวลำดู

รำยกำรอำหำรในทีวีเลย แค่เห็นภำพก็รู้เลยว่ำต้องอร่อย แต่นี่แค่

ผมสัมผัสทำงประสำทกำรรับกลิ่นยังรู้เลยว่ำต้องอร่อยมำกแน่ๆ 

เมื่อเดินเข้ำมำในโซนครัว ถ้วยมำมำ่สองถ้วยก็ถูกวำงลงตรง

หนำ้ด้วยฝีมือของเชฟตุลย์ ผมนั่งลงฝั่งตรงข้ำม แล้วสูดกลิ่นมำมำ่

ต้มย�ำเขำ้ไปอีกครั้ง หอมจนแบบ…ฝันอยู่หรือเปล่ำนะ

“นี่ครับ”

น้องรีบหยิบตะเกียบให้ผม ก่อนที่ผมจะเผลอยกถ้วยมำม่ำ

กรอกปำกตวัเอง คอืหน้ำตำมันดูดมีำกจรงิๆ ครบั ผมไม่รูว่้ำน้องไป

ขดุกุง้กบัหมแูละผกัมำจำกซอกมุมไหนของตู้เย็น แต่ผมรูส้กึว่ำน่ีมนั

ดูดีกวำ่รูปบนซองมำม่ำซะอีก

“เป็นไงครับ”

คุณเชฟถำมผมอีกครั้งด้วยสีหน้ำคำดหวังค�ำตอบ ผมจึงวำง

ตะเกียบลงแล้วท�ำหน้ำตื้นตัน

โคตรรร อร่อยยย จริงๆ นะ แบบ...อร่อยจริงๆ อะคุณผู้

ช้มมม

“อร่อยอะ แบบอร่อยเลย”

ผมพดูออกไปได้แค่นัน้ เพรำะไม่รูจ้ะชมยังไง ผมไม่ใช่คนปำก

หวำนหรอกครับ ผมสรรหำค�ำพูดมำพูดให้คนพอใจไม่เก่ง

“พี่มีนชอบผมก็ดีใจแล้วครับ”

น้องมนัว่ำพลำงก้มหน้ำกนิมำม่ำในถ้วยตวัเองต่อไป ส่วนถ้วย

ตัว
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ของผมอะ…หมดแล้ว

“…”

“เชื่อแล้วครับว่ำพี่มีนชอบมำก…ให้ผมท�ำให้เพ่ิมอีกถ้วยมั้ย

ครับ”

ผมยิ้มเขินแล้วเกำแก้มตัวเองเบำๆ ไม่รู้ว่ำเพรำะหิวหรือมัน

อร่อยเกนิไป ถงึได้กนิหมดอย่ำงรวดเรว็ชนดิท่ีว่ำพ่อครวัยังไม่ทนัได้

ถอดผำ้กันเปื้อนก็กินจนหมดถ้วยไปแล้ว

“ถ้ำได้ก็ดีนะ”

ฮำ่ๆๆๆ ผมเขินอะ แต่มันอร่อยจริงๆ นะคุณ

“ได้ครับ…แต่ถ้ำพี่มีนอยำกจะทำนอำหำรฝีมือผมทุกๆ วัน  

ก็ต้องมำอยู่ด้วยกันนะครับ”

เฮ้ย! เด็กมันร้ำยว่ะ เด็กมันอ่อยอยู่หรือเปล่ำนะ…แต่ว่ำพอ

มำคิดดูแล้ว ผมก็มีแต่ได้กับได้นี่นำ มีคนรับ-ส่ง แถมยังมีคนท�ำ

อำหำรให้กินอีก

“อือ ก็ได้”

“เย่!”

ตุลย์ฉีกยิ้มกว้ำงก่อนจะสวมผ้ำกันเปื้อนกลับไปเหมือนเดิม

แล้วเดินกลับไปหน้ำเตำอีกครั้ง

ผมนัง่มองแผ่นหลังของน้องและจ้องตรงไหล่กว้ำงๆ นัน่…จะ

วำ่ไปก็มีควำมเป็นแม่บำ้นแม่เรือนเหมือนกันนะเนี่ย

เอำวะ! ลองมีน้องเป็นของตัวเองสักครั้งวะไอ้เบื่อ

ตัว
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-3-

เสียงดนตรีเพลงภำษำเหนือรีมิกซ์กับบีตหนักๆ ดังก้อง

ผับชื่อดังของจังหวัด และแน่นอนว่ำเป็นผับข้ึนชื่อท่ีใครมำเท่ียว

จังหวัดนี้ย่อมต้องมีร้ำนนี้อยู่ในลิสต์

“เคยเที่ยวผับรึยัง”

ผมขยับไปถำมตุลย์ที่นั่งใกล้ๆ ตอนนี้โต๊ะเรำมีแค่ผมกับน้อง 

เรียกได้ว่ำต้องมำจองโต๊ะก่อน ไม่อย่ำงนั้นไม่มีที่นั่งแน่ๆ ส่วนพวก

เพือ่นๆ เดีย๋วหลงัจำกรำวนด์เยน็เสรจ็กค็งตำมมำ วนัน้ีผมอยำกด่ืม

นี่ครับ พรุ่งนี้ไม่ต้องไปรำวนด์เช้ำด้วย อีกอย่ำงก็ถือว่ำพำน้องมำ

เปิดประสบกำรณ์

“พี่มีน…ผมยังไม่ยี่สิบ”

น้องกระซิบตอบกลับมำ เล่นเอำผมต้องนั่งค�ำนวณอำยุใหม่

อีกที น้องตุลย์อยู่ปี 1 แปลวำ่อำยุคงประมำณ 18-19 ปี เอ้ำ! ละ

ตอนเข้ำร้ำนกำร์ดปล่อยมำไดไ้งวะ จะว่ำไป กำร์ดได้ดูบตัรมั้ยดกีว่ำ

ตอนนี้ผมอำยุ 23 ย่ำงเข้ำ 24 แปลวำ่ผมกับน้องอำยุหำ่งกัน

ตัว
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เกือบ 5 ปีเลยนะ! โหววว~ เด็กน้อยของเฮียเบื่อออ ยิ่งมองก็ยิ่งน่ำ

ทะนุถนอม น่ำเอ็นดู

“งั้น…อยำ่ฟ้องม้ำนะ”

ถ้ำม้ำน้องตุลย์รู้ แน่นอนว่ำแม่ผมเองก็คงมำระเบิดลงที่ผม

แน่นอน โทษฐำนท�ำน้องเสียคน 

แต่ชีวิตมหำ’ลัยอะแม๊ คนเรำจะได้ใช้ชีวิตแบบน้ีสักก่ีปี พอ

ท�ำงำนก็จะเที่ยวน้อยลงเองนั่นแหละ ขนำดผมอยู่ปี 5 แล้วทั้งๆ ที่

ก็ถือว่ำเป็นนักศึกษำอยู่ แต่แทบจะเที่ยวผับไม่ไหวแล้วครับ ถ้ำไม่

เอำเวลำไปนอน ก็คงไปนอนให้เขำนวดหลังให้อะครับ ปวดหลัง 

ไม่ไหว

“ไม่ฟ้องครับๆ แต่ผมขอไม่ดื่มดีกวำ่”

อู้ววว~ ดูนี่สิ! น้องผมละ เด็กดี~ เอำซะผมรู้สึกผิดเลย 

“งั้นก็อดแนะน�ำบักเกตของร้ำนนี้เลยสิ”

ที่นี่มีบักเกตหลำยแบบที่ขึ้นชื่อและนักท่องเท่ียวควรมำโดน

ครับ จะมีให้เริ่มกินทีละเลเวล ตั้งแต่แสงสว่ำง จนถึงเลเวลสุดท้ำย

คอืเมนแูสงสุดท้ำย ทีจ่ะเริม่จ�ำหน่ำยตอนห้ำทุม่ ถ้ำใครอยูร่อดจนถงึ

ตอนนั้นแล้วไม่ร่วง ผมวำ่ไม่ใช่คนแล้วครับ…เทพเจำ้ชัดๆ 

“นั่งมองพี่มีนดื่มก็พอแล้วครับ”

น้องมันว่ำพลำงส่งยิ้มน่ำรักจนเห็นลักยิ้มให้ผมอีกครั้ง

เออ…น่ำรกัจรงิๆ ด้วยว่ะ ผูช้ำยมนัน่ำรกัขนำดน้ีได้ด้วยเหรอ 

ไม่ใช่แค่หน้ำตำที่หล่อเท่ปนๆ น่ำรักเหมือนสุนัขพันธุ์โกลเดน แต่

น้องมนันสิยัน่ำรกัจรงิๆ ด้วย เพรำะเท่ำทีผ่มเคยเจอคนรุน่รำวครำว

เดยีวกบัตลุย์ เดีย๋วนีแ้ทบจะไม่มีใครใช้หำงเสยีงกบัผมด้วยซ�ำ้…หรอื

เพรำะผมมันไม่น่ำเคำรพวะ

“ได้เลย ดีเหมือนกัน ให้ตุลย์ขับรถ”

ตัว
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“วำ่ไงไอ้เบื่อ วันนี้ไม่ท�ำหน้ำเหม็นเบื่อละเหรอ”

“นั่นดิ ดูระริกระรี้ นำ่หมั่นไส้”

ไอ้พี่ปำล์มกับไอ้คิมเดินมำแซะผมคนละทีก่อนจะเดินมำนั่ง

ที่ของตัวเอง พวกมันเป็นอะไรกับผมกันมำกมั้ยเนี่ย เจอทีไรก็แซะ

ตลอด เหมือนที่บำ้นพวกมันขำยขนมครก แซะกูเก๊งเก่ง! ถำ้ไม่บอก

ว่ำเป็นเพื่อนกัน คนคงนึกวำ่พวกมันเกลียดขี้หน้ำผมอะครับ

“กว่ำจะเสด็จมำกันได้นะพวกมึง”

“พวกกูอยู่วอร์ดเมด มึงคิดว่ำพวกกูจะรำวนด์เย็นเสร็จกี่โมง”

ไอ้พีป่ำล์มกบัไอ้คมิวนอยูว่อร์ดเมดหรอืวอร์ดอำยรุกรรมครบั 

แน่นอนว่ำจ�ำนวนคนไข้มักจะเยอะกว่ำวอร์ดอื่นเป็นธรรมดำ กว่ำ

จะรำวนด์เสร็จทีก็เล่นเอำยืนกันจนขำแข็งนั่นละ เริ่มรำวนด์สี่โมง 

กว่ำจะเสร็จก็หกโมงบวกๆ โน่นละ บำงทีก็ช้ำเพรำะต้องท�ำวอร์ด- 

เวิร์กอย่ำงพวก เจำะท้อง7 เจำะหลัง8 เจำะปอด9 เพื่อเอำน�้ำจำก

ร่ำงกำยคนไข้ไปส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรอะครับ

ส่วนที่เรียกไอ้พี่ปำล์มวำ่พี่ทั้งๆ ที่อยู่ปี 5 เหมือนกันก็เพรำะ

ว่ำควำมจริงแล้วมันเป็นรุ่นพี่ผมสองปี จ�ำได้ว่ำตอนผมเข้ำปี 1 มัน

ยังเป็นประธำนเชียร์ชั้นปี 3 อยู่เลย ส่วนเรื่องที่มันซ�้ำชั้น อันนี้ผมก็

ไม่ทรำบว่ำเพรำะอะไร รูแ้ค่ว่ำมนัดรอปไปปีนงึเพือ่ไปหำแรงบนัดำล

ใจในกำรใช้ชีวิตห่ำเหวอะไรก็ไม่รู้ของมัน ถำมมัน มันก็ตอบเฉไฉไป

เรื่อยอะครับ เลยขี้เกียจจะอยำกใส่ใจมันแล้ว

“นี่ตุลย์ น้องกู”

7 Abdominal paracentesis
8 Lumbar puncture
9 Thoracentesis
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“หวำยยย ใช่น้องเหรอออ มึงลูกคนเดียวไม่ใช่?”

ผมถอนหำยใจกับค�ำพูดไอ้คิมทันที ส่วนตุลย์ก็น่ังหัวเรำะ

แห้งๆ ข้ำงๆ ผม เอำจริงๆ คือต่อให้ผมมีแฟน ผมก็ไม่เคยคิดจะพำ

มำให้พวกเพื่อนรู้จักหรอกครับ คุณดูเพื่อนผมแต่ละคน มันปกติกัน

ท่ีไหน หวัจะปวด…ถ้ำพำสำวมำรูจ้กัคนพวกนีน้ีค่งถอืว่ำเป็นวธิบีอก

เลิกทำงอ้อมอะครับ

“ลูกเพื่อนแม่กูครับ! เพิ่งจะเข้ำปีหนึ่งวิศวะ น้องมำอยู่บ้ำน

หลังมอ”

“อ้อออ”

ไอ้พ่ีปำล์มลำกเสียงยำวแล้วมองตุลย์ตั้งแต่หัวจดเท้ำอย่ำง

พิจำรณำ ท�ำเอำผมรู้สึกหวงน้องขึ้นมำทันที

ไว้ใจไม่ได้เลยครับ ไอ้พี่ปำล์มมันเป็นเกย์ แบบเกย์ที่ไม่ใช่ตุ๊ด

และไม่ใช่กะเทยอะคุณเข้ำใจม้ัย มันไม่ได้ออกสำว แต่เพรำะสนิท

กันถึงรู้ว่ำรสนิยมมันคือชอบผู้ชำย โดยเฉพำะผู้ชำยแบบไอ้คิม ตี๋ๆ 

ขำวๆ หุ่นดีๆ แบบนั้นละสเปกอิพี่ปำล์ม ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ำมันสองคน

มีซัมติงรองอะไรกันมั้ย แต่เทำ่ที่รู้ ไอ้คิมก็เหมือนจะมีแฟนอยู่แล้ว 

แต่อยู่กันคนละคณะ

“อยำ่…”

“ตุลย์ชอบผู้ชำยมั้ย”

ไม่ทนัทีผ่มจะได้เอ่ยปำกห้ำมมนัแทะโลมน้องผม พ่ีปำล์มมนั

ก็เปิดประเด็นก่อนเลยครับ เล่นเอำซะตุลย์กับผมท�ำหนำ้เลิ่กลั่กกัน

ขึ้นมำทันที พี่เอ๊ย! มึงก็ถำมตรงไป๊!

“ฮ่ำๆ ต้องถำมว่ำผู้ชำยคนไหนครับ ผมไม่ได้ชอบผู้ชำย 

ทุกคน”

ผมเลิกคิ้วขึ้นกับค�ำตอบเชิงถำมกลับของน้องทันที นี่มันคือ
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กำรตอบรบักลำยๆ หรอืเปล่ำว่ำน้องมนักช็อบผูช้ำย ผมรูส้กึแปลกๆ 

ขึ้นมำทันที 

เอำจริงๆ คือผมก็โอเคกับทุกเพศเลยนะครับ ผมรู้สึกว่ำคน

เรำจะคบกับเพศไหนมันไม่ส�ำคัญ เพรำะมันก็แค่ควำมรู้สึกรัก มัน

ไม่แบ่งเพศอยู่แล้ว แต่แค่ผมยังไม่ได้พิศวำสผู้ชำยด้วยกันเอง และ

ยังมีควำมชอบในส่วนโค้งเว้ำของผู้หญิงอยู่ก็เทำ่นั้น

…แต่ผมก็ไม่ได้จะปฏิเสธว่ำในอนำคตคนที่ผมจะตกหลุมรัก

จะไม่ใช่ผู้ชำยนี่ครับ

“…แบบไอ้เบื่อล่ะ ชอบมั้ย”

เสียงเย็นๆ นิ่งๆ ไม่แสดงควำมรู้สึกอะไร แต่ผมที่เป็นเพื่อน

กับมันมำหลำยปีรู้เลยวำ่นี่คือมันก�ำลังกวนตีนผมชัดๆ 

“มึงมำตอนไหนเนี่ยไอ้ฟลินท์”

ไอ้คิมหันไปถำมคนมำใหม่ที่นั่งอยู่ข้ำงๆ ผมตั้งแต่ตอนไหน

ไม่รู้ ฟลินท์มันชอบท�ำตัวเหมือนผีครับ สมฉำยำ ‘ปีศำจแพทย-

ศำสตร์’ ในคณะหำตัวมนัยำกมำกๆ ครบั แทบไม่ได้เข้ำเรยีน แต่ได้

ท็อปเกือบทุกวิชำ

ฟลนิท์ ถอืเป็นแรร์ไอเทม็ของคณะ หำตวัมนัยำกมำกกก ชอบ

แวบไปแวบมำ ผลุบๆ โผล่ๆ ประหนึ่งหนูท่อในคณะ แต่คุณรู้มั้ย  

ไอ้ฟลินท์เป็นถึงเดือนมหำ’ลัยปีผมเชียวนะ สำวๆ กรี๊ดกร๊ำดมันกัน

ใหญ่เลย แต่ใครจะรูล่้ะว่ำควำมจรงิมนัเป็นคนไม่มคีวำมเป็นมติรเลย

สักนิด 

ครอบครวัมนัเป็นถงึหม่อมมเีชือ้เจ้ำอะไรแนวๆ น้ัน ผมก็รูแ้ค่

ว่ำบ้ำนมนันอกจำกจะรวยเพรำะท�ำธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์และอืน่ๆ 

แล้ว ก็ยังถือว่ำเป็นผู้มีอิทธิพลที่ใครๆ ก็เกรง แม้แต่อำจำรย์เองก ็

ไม่เคยกล้ำว่ำเรื่องที่มันโดดเรียนเลยครับ ไม่รู้ว่ำไม่กล้ำว่ำเพรำะ
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ครอบครัวมัน หรือเพรำะรังสีทะมึนๆ น่ำกลัวๆ ที่มันชอบแผ่ออก

มำ แต่ผมมั่นใจวำ่เป็นเพรำะมันไม่เคยอยู่ให้อำจำรย์ด่ำมำกกวำ่

ถึงบ้ำนมันจะยิ่งใหญ่ มีฐำนะ…แต่ก็แปลกท่ีมันไม่เคยกลับ

บ้ำนมนัเลยนะครบั เท่ำทีรู่จ้ำกมนั มนับอกว่ำหม่อมพ่อเกลยีดมนั…

โถ~ คุณครับ เพื่อนพูดมำขนำดนี้ ถึงจะอยำกเสือกมำกแค่ไหน แต่

ผมก็ไม่กล้ำซักไซ้ต่อแล้วครับ

“มึงอยำ่ซักประวัติน้องกูเยอะ น้องยังเด็ก”

ผมเอ่ยปรำมเพื่อนๆ เห็นตุลย์เป็นคนไข้กันรึยังไง ซักประวัติ

อย่ำงกับก�ำลังซักอำกำรคนไข้ จะอยำกรู้ละเอียดไปเพื่อใคร

“มึงจะบอกว่ำ น้องยังไม่สุก กินน้องยังไม่ได้งี้?”

ดูไอ้พ่ีปำล์ม มันยังไม่ยอมหยุด แค่นี้ผมก็ไม่กล้ำหันไปมอง

หน้ำน้องตรงๆ แล้วครับ ไม่รู้ว่ำน้องมันจะท�ำหน้ำยังไงอยู่ ตุลย์

จะเกร็งที่โดนเพื่อนผมแซวมั้ยเนี่ย

“หึ…มึงนั่นแหละจะโดนกิน ไอ้งำ่ว”

ฟลินท์พูดพึมพ�ำแต่ดังแบบได้ยินทั้งโต๊ะอะกูว่ำ ผมหันขวับ 

ไปมองหน้ำมนัทีท่�ำหน้ำไม่รูไ้ม่ชีแ้ล้วเทบกัเกตลงแก้วของตวัเองโดย

ไม่สนใจผมอีกเลย ไอ้ฟลนิทน่์ำจะมีแค่ผมคนเดยีวทีเ่ป็นเพือ่นสนทิ

ของมันครับ มันหวงผมยิ่งกวำ่อะไรดี มีสำวๆ มำเกำะแกะผม มันก็

ไล่ให้แบบไม่ต้องขอควำมเห็นจำกผมเลยด้วยซ�้ำ จนไอ้คิมและ

เพื่อนๆ ผมคนอื่นยังชอบแซวว่ำผมกับมันเป็นเฟรนด์โซนกันหรือ

เปลำ่

เป็นก็เหี้ยละครับ มันกะจะให้ผมอยู่โสดๆ เป็นเพื่อนมันนั่น

แหละ มนับอกว่ำผมมีแฟนแล้วกำรเรยีนดรอป เวลำให้มนัก็น้อยลง 

ถำมค�ำนะเพื่อนรัก อย่ำงกับมึงมีเวลำมำอยู่กับกูอะ อำทิตย์นึงจะ

เห็นหน้ำเห็นหนวดมันสักกี่ชั่วโมง ผมจะบำ้ตำย
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“ตุลย์ยังไม่ได้ตอบค�ำถำมฟลินท์เลยนะ…ชอบแบบไอ้เบื่อ

มั้ย?”

ไอ้พี่ปำล์มยังวกกลับมำเรื่องเดิมครับ ผมหันไปมองตุลย์ กะ

ว่ำน้องคงจะท�ำหน้ำเล่ิกล่ัก แต่เปล่ำเลย น้องมันมองหน้ำผมแล้ว

ยิ้มกรุ้มกริ่ม ก่อนจะยกแก้วน�้ำอัดลมดื่มแล้วไม่ได้ตอบค�ำถำม

“พวกมึงท�ำไรน้องไอ้เบื่อ”

บ่นเพื่อนรักเดินมำหย่อนก้นนั่งข้ำงตุลย์ พร้อมกับไอ้ท่ำน

สำมีมันท่ีท�ำหน้ำง่วงนอนแบบไม่ไหว ตอนน้ีไอ้บ่นวนวอร์ดสูติ-

นรีเวชเหมือนกับผมที่ค่อนข้ำงจะว่ำงสุดแล้ว ส่วนไอ้ท่ำนแฟนมัน

วนวอร์ดศัลยกรรมที่อยู่เวรแทบจะวันเว้นวัน มันจะอดนอนก็ไม่

แปลก

“ป๊ำววว ไอ้คุณฟลินท์มันถำมก่อน”

ไอ้พี่ปำล์มโยนไปให้ไอ้ฟลินท์ทันที ซึ่งไอ้ตัวต้นเหตุก็ท�ำหน้ำ

ไม่รู้ไม่ชี้ ยกแก้วดื่มคนเดียวเงียบๆ 

“มึงแกล้งเด็กไอ้เบื่ออีกแล้วเหรอ”

บ่นพูดพลำงส่ำยหน้ำเอือมๆ เห็นมั้ยครับ ใครๆ ก็รู้ว่ำไอ ้

ฟลินท์ชอบหวงกำ้ง ผมไม่ได้คิดไปเองคนเดียวสักหน่อย

“ใครเด็กไอ้เบื่อ”

โอเค วันนี้พวกเรำจะคุยกันจบสักเรื่องมั้ย ผมเริ่มไม่แน่ใจ 

เพรำะคนมำใหม่อย่ำงไอ้ปกป้องมันยื่นหน้ำข้ำมไหล่ผมมำมองผม

กบัตลุย์สลับกนัไปมำ แล้วยิม้กวนบำทำก่อนจะหย่อนก้นนัง่ลงแทรก

ระหวำ่งผมกับตุลย์ทันที โถ! ไอ้มำรยำทงำม!

ปกป้องเป็นเพื่อนคณะวิศวะต้ังแต่พวกผมอยู่ปี 1 เลยครับ 

รู้จักกนัเพรำะงำนบอลประเพณวีศิวะ-สวนดอก ตอนนีม้นักเ็รยีนจบ 

และท�ำงำนมำได้ปีกว่ำแล้วในบริษัทของพ่อมันเองนั่นแหละ เพื่อน
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คนอื่นแยกย้ำยกันลงไปท�ำงำนแถวใต้ แถวชลบุรีกันหมด ส่วนมันก็

ยงัคงท�ำตวักำกๆ วนเวียนเป็นเจ้ำทีอ่ยูแ่ถวคณะมนันัน่แหละ น้องๆ 

ในคณะวิศวะก็ยังมีควำมเคำรพให้มันอยู่ เพรำะบ้ำนมันถือเป็น 

สปอนเซอร์หลักของคณะเวลำมีกิจกรรมของมหำ’ลัย

“นั่งหัวโด่ขำ้งมึงนั่นไง แหกตำดูสิครับ”

ผมพูดพลำงกรอกเหล้ำเข้ำปำก สุดจะเอือมกับเพ่ือนแต่ละ

คน คิดถูกหรือคิดผิดวะที่พำน้องมำให้คนพวกนี้รู้จัก

“เฮ้ย! หล่อว่ะ เดี๋ยวนี้สเปกมึงดูดีขึ้นเยอะนะ”

โอยยย! หัวจะปวด ไอ้ปกป้องว่ำพร้อมกับหัวเรำะหึๆ ใน 

ล�ำคอ แล้วยังไม่หยุดพิจำรณำตุลย์ที่ก็ยิ้มรับมุกกำกๆ ของพวกผม

“น้องกูครับ! น้องคณะมึงด้วย”

“อำ้ว! งั้นยิ่งโคตรหล่อเลยครับน้องรัก”

“เดีย๋วนะ! ตุลย์ไปเป็นน้องรกัมึงต้ังแต่เมือ่ไหร่ครบัเพือ่นป้อง”

ผมท�ำหน้ำเหวอเลก็น้อย ส่วนไอ้ป้องก็กอดคอตลุย์โยกไปมำ 

เสมือนพี่น้องที่พลัดพรำกกันไปนำนได้กลับมำเจอกันสักที แต่เห็น

แบบนี้ผมก็สบำยใจขึ้นเล็กน้อย ถ้ำไอ้ป้องมันรู้จักตุลย์ อย่ำงน้อยก็

มีคนคอยดูแลน้องผมเวลำที่คลำดสำยตำผมไปได้ แบบนี้ผมจะได้

หำยห่วง

“เตะบอลมั้ยตุลย์”

ไอ้ป้องมันไม่สนใจผมแล้วครับ และไม่ปล่อยให้ใครได้ถำม

อะไรน้องของผมอกีต่อไป มนัจองตวัตลุย์แล้วซกัชวีประวตัขิองตลุย์ 

เหมือนจะเอำไปท�ำวิทยำนิพนธ์เลยครับ พวกผมเองก็เลิกสนใจ

สองพีน้่องเอนทำเนยีร์แล้วก้มหน้ำก้มตำกระดกเหล้ำเข้ำปำกกันต่อ 

วันนี้ต้องกินไปจนแสงสุดทำ้ยให้ได้!

.
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ผมก�ำลังยืนเต้นกับสำวสวยตัวเล็กที่มำลำกผมไปเต้นกับ

เพื่อนๆ ที่โต๊ะเขำ ตอนนี้เรียกได้ว่ำมึน ไฟวิบวับรอบตัวกับกลิ่น

น�้ำหอมจำกตัวพวกเธอ ผสมแอลกอฮอล์ที่ถูกล�ำเลียงเข้ำปำกโดย

พวกสำวๆ ท�ำเอำผมมึนไปหมด ควำมรู้สึกบนเนื้อตัวรับรู้ได้ว่ำถูก

ลวนลำมลูบไปมำจนเสียวท้องน้อยวำบๆ 

“พี่เบื่อนี่เวลำยิ้มน่ำรักมำกๆ เลยนะคะ”

ผมยิ้มให้สำวน้อยที่ผมจ�ำชื่อไม่ได้กว้ำงขึ้นกว่ำเดิม เธอใช้ 

สองแขนโอบรอบคอผมไว้ แล้วพยำยำมยืดตัวเอำหน้ำเข้ำมำใกล้

เรื่อยๆ 

หมับ

บ่ำผมถกูยดึไว้ก่อนจะกระชำกให้หนัหลงัไปมองคูส่นทนำ แต่

มันเร็วไปจนผมทรงตัวไม่อยู่ เหมือนพื้นมันยวบยำบไปหมด

คนตรงหน้ำคือเด็กใหม่ที่มำอำศัยอยู่บ้ำนผมนี่นำ มองน้อง

ผ่ำนไฟสีๆ แบบนี้แล้วหล่อจังวะ 

“ตุลย์~”

“พี่มีน…พี่ฟลินท์ให้ผมไปสั่งน�้ำ”

ไอ้ฟลินท์อีกแล้ว มันใช้น้องกูไปท�ำไรแผลงๆ อีกปะเนี่ย แต่

แค่ไปซ้ือน�้ำ น้องมันจะเดินมำบอกท�ำไมวะ ผมไม่ได้ไล่ตุลย์หรอก 

ผละตัวเองออกจำกสำวน้อยที่ท�ำหน้ำไม่พอใจแวบนึง ก่อนจะ

เปลี่ยนสีหน้ำทันทีเมื่อหันไปเห็นน้องผม ท�ำเอำผมต้องลำกตุลย์ให้

เดินออกห่ำงจำกโต๊ะนั้น 

ลวนลำมผมได้ แต่หำ้มลวนลำมน้องผมครับ!

“อื้ม น�้ำอะไรอะ”

“น�้ำขล�ำปั่น”

“!”
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“…พี่ฟลินท์บอกว่ำต้องเอำพี่มีนไปด้วย น�้ำนี้มันสั่งคนเดียว

ไม่ได้”

ไอ้เหี้ยฟิ๊นนน!

ผมถอนหำยใจยำว แล้วสะบัดหัวหลำยๆ ทีให้หำยมึน ลอบ

เหน็รอยยิม้มุมปำกของคนตัวสูง ก่อนทีผ่มจะเดนิมุง่ไปยงัโต๊ะตวัเอง

ทันที

“ไอ้ฟลินท์ มึงใช้น้องกูไปซื้อน�้ำอะไรนะ”

พอถึงโต๊ะ ผมก็แว้ดใส่มันทันที แน่นอนวำ่มันหันมำมองผม

เล็กน้อยก่อนจะก้มหนำ้ดื่มเหล้ำในแก้วของมันต่อไป ผมเห็นนะว่ำ

แววตำมันระริกสะใจแค่ไหน หน็อยยย ใช้น้องกูเป็นเครื่องมือนะ

เดี๋ยวนี้

“น�้ำอะไร”

ไอ้ป้องหันมำถำมผม แปลว่ำงำนนี้มีแค่ไอ้ฟลินท์ที่บงกำร  

คนอื่นไม่รู้เห็นด้วยแน่เลย 

“น�้ำขล�ำปั่นครับ”

ตุลย์วำ่แล้วฉีกยิ้มกวำ้งอย่ำงใสซื่อ 

พรวดดด!

ทุกคนรอบโต๊ะต่ำงพร้อมใจกนัพ่นเหล้ำออกจำกปำกและจมกู

จนส�ำลักกันไปหมด เรียกได้ว่ำแทบสร่ำงกันนั่นแหละครับ

“แค็ก แค็ก…ไอ้ฟลินท์ใช้มึงไปซื้อเหรอ”

ปกป้องถำมย�ำ้อกีครัง้ แล้วเหล่มองคณุฟลนิท์ท่ียังน่ังไขว่ห้ำง

กระดกิเท้ำอย่ำงสบำยอำรมณ์ ถ้ำเป็นคนอืน่แกล้งน้องคณะมนั มนั

คงเอำคนืแล้ว แต่เพรำะนีเ่ป็นไอ้คณุฟลินท์ มนัถึงท�ำได้แค่ส่ำยหน้ำ

เบำๆ แล้วตบบำ่ตุลย์อย่ำงให้ก�ำลังใจ

“น้องรัก กูจะบอกมึงไว้อย่ำงนะ ขล�ำอะ แปลว่ำงวงที่ผู้ชำย
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อย่ำงเรำมีกันเว่ย…”

ไอ้ปกป้องกอดคอตุลย์ แล้วท�ำทำ่ก้มมองงวงของตัวเอง

“มึงคิดเอำละกัน ว่ำน�้ำขล�ำปั่นมันคือน�้ำอะไร”

“…”

ตุลย์ช็อกไปเล็กน้อย เหมือนแสงสว่ำงรอบตัวน้องมันดับไป

แล้วเขำ้สู่โลกมืดอย่ำงสมบูรณ์

“ไม่เป็นไรนะมงึ เดก็ต่ำงจงัหวดัทีม่ำอยูท่ีน่ีต้่องโดนกนัทกุคน”

ไอ้บ่นว่ำพลำงลูบหัวน้องผมเพื่อโอ๋ ส่วนผมเองก็หันไปคำด

โทษไอ้ฟลินท์ที่ยังท�ำหน้ำนิ่งเหมือนไม่ได้ท�ำอะไรผิดต่อไป

“มึงอย่ำแกล้งน้องกู น้องยังเด็ก”

“ใครใช้ให้มึงทิ้งน้องไปส่องสำวล่ะ”

เห็นมั้ยครับ! ดูมันท�ำหนำ้! ส�ำนึกที่ไหนล่ะไอ้ฟลินท์

พอมันส่งยิ้มร้ำยมำให้ผม ผมจึงตัดสินใจ ไม่ไปไหนละคืนนี้ 

นัง่เฝ้ำน้องอยูต่รงนีล้ะ พอตัดสนิใจได้กน็ัง่เมำมนักับที ่และไม่มใีคร

ลกุไปจำกโต๊ะเลยครบั มบ้ีำงทีส่ำวๆ แวะเวยีนมำขอชนแก้วด้วย แต่

พอไอ้ฟลนิท์ส่งรงัสีทะมึนไปปะทะ ทกุคนกพ็ำกันถอยกรดูออกจำก

โต๊ะผมไปทันที

.

“ตุลย์พำไอ้เบื่อกลับเถอะ มันเริ่มเรื้อนแล้วน่ะ”

“ครับ”

“นี่…”

“ครับ?”

“ที่ไอ้คุณฟลินท์ถำมอะ…บอกวำ่ชอบผู้ชำยแค่บำงคน…”

“…”

“อย่ำงไอ้เบื่อเนี่ย ชอบมั้ย”
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“หึ…ใช่ครับ ผมชอบพี่มีน”

“โอเค แยกยำ้ย”
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