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ไปค่ายครั้งล่าสุดนี่ก็ย้อนไปประมาณสิบปีที่แล้ว... แต่แปลกที่ความทรงจำา 

ในตอนนัน้ยังคงชดัเจนเหมอืนกับเพ่ิงเกิดขึน้เมือ่วาน เป็นไปได้ว่ามนัมคีวามประทับใจ 

บางอย่างที่ทำาให้เราจดจำาได้มาจนถึงทุกวันนี้

ในขณะที่ 'แรกพบ' เกือบจะมีความทรงจำาที่ไม่ดีเก่ียวกับการไปค่าย แต่ 

สุดท้ายแล้วเรื่องราวดีๆ ที่เกิดข้ึนก็แปรเปลี่ยนสิ่งที่คิดว่าแย่ให้กลายเป็นภาพ 

ความทรงจำาที่งดงามและมีค่าที่สุดในชีวิตได้

ยามท่ีเราคดิว่าสิง่ทีเ่ผชญิอยู่เป็นอะไรทีแ่ย่ท่ีสุดแล้ว มนัไม่จรงิเลย ในช่วงชวิีตหน่ึง 

คนเรายังต้องเจออะไรอกีมากมาย แทนท่ีจะจมจ่อมอยู่กับมนั ไม่ลองเปิดประตูออกมา 

รับสิ่งท่ีทำาให้เรามีความสุขจะดีกว่า เพราะอาจจะทำาให้เราได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ หรือ 

คนใหม่ๆ ที่จะกลายมาเป็นความทรงจำาที่ดีของเราตลอดไปก็เป็นได้

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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- ปฐมบทก่อนไปค่าย -
    

"ไปค่ายท�าไม"

...นั่นสิ เขาไปค่ายกันท�าไมวะ...

ค�าถามน้ีเป็นค�าถามท่ีประธานค่ายปีน้ีก�าลังไล่ถามลูกค่ายแต่ละคน  

ซึ่งประกอบไปด้วยนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีท่ี 4 รวมถึงพ่ีเก่าที่จบไปแล้ว 

ซึ่งมีนัดรวมตัวปฐมนิเทศก่อนการไปค่าย ส่วนค่ายที่ว่านี้คือค่ายปลายปีของ

คณะ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 'ค่ายสร้าง'

...ไปค่ายท�าไม...

เหมอืนเป็นค�าถามง่ายๆ แต่ค�าตอบของค�าถามมมีากมายและอาจจะดู

ยากเกินกว่าที่จะตอบได้ เช่นเดียวกับผมซึ่งน่ังน่ิงเงียบพยายามหาค�าตอบ 

ให้ตัวเองอยู่ในตอนน้ี ถ้าหากผมจะตอบมันอย่างสวยหรูก็คงต้องพูดว่า 

เพราะผมอยากจะไปท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมบ้างก็เท่านั้น แต่หากให้ตอบ

จากใจจริงผมอยากจะไปค่ายเพราะใครบางคน ใครที่ตั้งแต่จ�าความได้ก็มีมัน

อยู่ข้างๆ แล้ว ใครท่ีท�าให้ผมแอบมองมันอยู่ข้างเดียวมาตลอด ใครท่ีเป็นทั้ง

เพ่ือนสนิทและเป็นคนท่ีผมปรารถนาอยากให้มันเป็นคนรักด้วย เป็นเหตุผล 

การไปค่ายที่โคตรเหี้ย แม่งเอ๊ย ผมก�าลังโลภมากเพราะผมแอบรักเพื่อนสนิท

ตัวเองอยู่

นั่นจึงเป็นค�าตอบว่าท�าไมผมถึงอยากไปค่าย เพราะใครคนน้ันมัน 

อยากไป นี่เป็นความรู้สึกของผมมาตลอดจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้
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ค่ายสร้างรัก6

ถ้ามันจะไม่เดินย้ิมระร่ืนมาพร้อมกับรุ่นพ่ีปีสองผู้ชายหน้าจิ้มลิ้ม น่ันแหละ 

ถึงท�าให้ผมเข้าใจได้ทันทีว่าท�าไม 'เขม' เพ่ือนรักที่ผมแอบคิดเกินเลยถึง 

ดงึดนัอยากจะไปค่ายครัง้นีใ้ห้ได้ เพราะเขมมนัเป็นแฟนกับ 'พ่ีเก้า' ซึง่ท�าหน้าท่ี

เป็นเลขาฯ โครงการค่ายนี้

ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะกระตือรือร้นในการไปค่ายครั้งน้ีซะเหลือเกิน 

เพราะน่ันมันหมายถึงเวลาดีๆ ท่ีมันจะได้ใช้ร่วมกับพ่ีเก้า น่าเจ็บปวดที่ผม 

ไม่เคยรู้เลยว่าเขมมีความรู้สึกแบบนี้กับผู้ชายด้วยกัน ตลอดเวลาท่ีเป็นเพ่ือน

กันมาเขมมนัมแีฟนเป็นผูห้ญิงมาตลอด มนัเลยท�าให้ผมน่ิงนอนใจและไม่กล้า

เผยความในใจออกมา ดังนั้นการที่เขมมันพาพี่เก้ามาเปิดตัวก่อนหน้าน้ี 

จงึเหมอืนฟ้าผ่าฟาดลงกลางใจผม เหมอืนจะตอกย�า้ว่าต่อให้เขมมนัชอบผู้ชาย 

แต่ผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่ใช่ผมอยู่ดี

แม่งเอ๊ย เจ็บสัด!!!

ผมกลนืน�า้ลายเหนยีวๆ ลงคอพร้อมกับกล�า้กลนืหยาดน�า้ตาใสๆ ท่ีก�าลงั

เอ่อคลอรอบดวงตา ผมแม่งก�าลังอ่อนแอสุดๆ เมื่อมองไปข้างหน้าเห็นเขม 

กับพี่เก้าหยอกล้อกันอยู่ ภาพนั้นคนทั่วไปคงจะมองแล้วไม่ได้คิดอะไร แต่ผม

รู้ว่านั่นคืออาการเย้าแหย่กันในฐานะคนรัก

'แม่งเอ๊ย ไปรักกันไกลๆ ได้มั้ย ไปรักกันไกลๆ กูไม่อยากเห็น' ผมอยาก

จะตะโกนใส่หน้าคนทัง้คูใ่ห้ตะลงึงนั แต่สดุท้ายได้แต่ก�าหมดัแน่นจนปลายเล็บ

จิกเข้าเนื้อปวดแปลบ แต่เพราะใจมันด้านชา ความเจ็บเหล่าน้ันท�าให้ผม 

แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ�้า

"ไหวมั้ยมึง?"

ไหวสิ ผมต้องไหว ถึงไม่ไหวแล้วจะท�ายังไงได้ จะให้เข้าไปอาละวาด 

จับท้ังคู่แยกกันอย่างน้ันเหรอ ท�าแบบนั้นผมคงเป็นแค่ตัวอิจฉาเวลาท่ีเขา

สมหวังกันสินะ

"กูไหว"

"มึงแน่ใจเหรอวะแรก"

ผมชื่อ 'แรก' ครับ มาจากชื่อเต็มๆ ว่า 'แรกพบ' ย่าเคยเล่าถึงที่มาที่ไป
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ของชื่อให้ฟังว่าพ่อกับแม่ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกท่ีพบกัน หลังจากน้ัน 

ทั้งคู่ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันจนมีผมเป็นโซ่ทองคล้องใจ เลยตั้งชื่อผมไว้เป็น

อนุสรณ์ความรักของท่านทั้งสองว่า 'แรกพบ'

"แน่ใจนะ?"

"อืม"

ผมพยักหน้าช้าๆ แทนการตอบรับค�าถามของ 'เบิร์ด' เพื่อนสนิทอีกคน

ที่ล่วงรู้ความรู้สึกที่ผมมีต่อเพ่ือนรักที่หักใจผมจนอกเดาะ เขม ผม และเบิร์ด 

เราสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเพราะบ้านอยู่ละแวกเดียวกัน เรียนมัธยมท่ีเดียวกัน  

มหิน�าซ�า้พอเข้ามหาวิทยาลยัยังเสอืกสอบตดิคณะและมหาวทิยาลยัเดยีวกันอกี  

เรียกได้ว่าตลอดช่วงชีวิตวัยรุ่นผมมีเขมกับเบิร์ดเคียงข้างมาตลอด

พวกเราสนิทสนมกันมากจนเบิร์ดมันจับความรู้สึกท่ีผมมีต่อเขมได้  

ผิดกับคนท่ีผมแอบชอบท่ีมันไม่รู ้อีโหน่อีเหน่อะไรด้วยซ�้า ผมถึงต้องซ่อน 

ความรู้สึกน้ีไว้ในใจมาตลอด ผมมีแค่เบิร์ดท่ีเป็นคนคอยให้ก�าลังใจและ 

ปลุกปลอบผมเรื่อยมา แล้วเป็นยังไงล่ะ สุดท้ายรักข้างเดียวของผมก็เป็น 

อันต้องพังทลายลงเมื่อเขมมันพาพ่ีเก้ามาแนะน�าตัวกับพวกผมว่าทั้งคู่ก�าลัง

คบหากัน

...สุดท้ายผมก็เป็นได้มากที่สุดแค่ 'เพื่อน' มัน...

"ไปค่ายท�าไมจ๊ะน้องเบิร์ด"

ค�าถามน้ีวนมาใกล้ตัวผมมากข้ึน เบิร์ดซึ่งน่ังอยู่ข้างๆ กันถึงกับสะดุ้ง

โหยง จนคนถามซึ่งคือประธานค่ายแอบท�าตาเล็กตาน้อยใส่ ไม่แปลกใจ 

เพราะ 'พ่ีปิงปอง' ประธานค่ายคือผู้ชายหัวใจสาว รูปลักษณ์ภายนอกคือ 

ผู้ชายร่างเล็กตัวขาวผ่องดูตุ้งติ้งท่าทางไม่ใคร่จะแมนสักเท่าไหร่ ย่ิงกิริยา 

ก�าลังท�าตาเชื่อมใส่เบิร์ด โดยท่ีไอ้หุ่นนักกีฬาอย่างเพ่ือนผมได้แต่ย้ิมเฉยอวด

ฟันขาว

เบิร์ดมันเป็นผู ้ชายตัวสูงล�่าเพราะเล่นกีฬากลางแจ้งมาตั้งแต่เด็ก  

ทั้งใบหน้ายังคมคายดูเป็นสปอร์ตแมน ผิวสีเข้ม กล้ามเน้ือแขนท่ีโผล่พ้น 

แขนเสื้อชุดนิสิตออกมาดูล่อตาล่อใจท้ังคนถามและรุ่นพ่ีผู้หญิง บุคลิกมันคือ 
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ชายแท้อย่างไม่ต้องสงสัย ต่างจากเขมที่เป็นผู้ชายเจ้าส�าอาง จะเล่นกีฬา 

กลางแจ้งทีก็กลัวผิวเสีย มันเลยหันไปเอาดีด้านดนตรีมากกว่า ย่ิงส่งเสริม 

ให้เขมมันดูโอป้าเกาหลีจนสาวๆ คลั่งไคล้ ผมจึงภูมิใจนิดๆ ที่เพ่ือนท้ังสอง 

เป็นที่กล่าวขวัญถึงเสมอจากรุ่นพี่ตั้งแต่เข้ามาเรียนใหม่ๆ แล้ว

"ว่าไงจ๊ะน้องเบิร์ด"

"ผมเหรอครับ?"

เบร์ิดชีน้ิ้วใส่ตวัเอง ท�าหน้ายิม้ๆ "ผมยงัไม่เคยสร้างอะไรสกัอย่างมัง้ครบั 

เลยอยากจะลองไปค่ายดู"

"ตอบดี...สนใจอยากสร้างครอบครัวกับพี่มั้ยจ๊ะ"

พี่ปิงปองพูดเองก็เขินเอง เลยเรียกเสียงโห่แซวจากเพื่อนๆ และลูกค่าย

รอบทิศ ส่วนคนที่ถูกจีบซึ่งๆ หน้าดันหัวเราะข�าๆ ผสมโรงไปด้วย

"พ่ีพูดจริงป่ะเนี่ย ถ้าผมจริงจังขึ้นมาแล้วพ่ีจะหนาวนะ" เบิร์ดสวนกลับ

ตามสไตล์คนชอบแหย่

"อุ๊ย พี่อยากหนาว"

รุ่นพี่ผู้หญิงพูดขึ้นท่าทางเอาจริงจนพี่ปิงปองค้อนตาคว�่า

"ไปน้องเบิร์ด ไปลงเสาเรือนสร้างบ้านเรากัน"

พ่ีปิงปองท�าท่าจะเดนิมาคว้ามอืเบร์ิดมนัเดีย๋วน้ัน เสยีแต่เพ่ือนแกคว้ามอื 

เอาไว้ซะก่อน เสยีงหัวเราะขบขันจงึดงัลัน่ห้องเพราะทกุคนต่างส่งเสยีงเชยีร์กัน

อย่างข�าๆ เนิน่นานกว่าท่ีทกุคนจะสงบลง เหลอืแต่ใบหน้าเป้ือนย้ิมท่ีเตม็ไปด้วย 

ความสนุกสนาน

"แล้วน้องแรกล่ะจ๊ะ"

"......"

"แรก"

ผมมาสะดุ้งตอนที่เบิร์ดสะกิดแขนเบาๆ เลยได้สติก่อนจะมองไปรอบๆ 

เมื่อเห็นทุกคนต่างหันมามองผมอย่างสนอกสนใจ

"ว่าไงจ๊ะ"

ว่าไงอะไรวะ ผมสบตากับเบิร์ด มันเลยบุ้ยปากไปทางพ่ีปิงปองเสมือน
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ให้ผมตอบค�าถาม

"ผม..."

...ไปค่ายท�าไมน่ะเหรอ...

ไปท�าไม ไปเพราะเขม แค่อยากอยู่ใกล้ๆ มันช่วงปิดเทอม เหอะ  

ดูเป็นเรื่องที่สิ้นคิดน่าดู ผมแม่งไม่มีจุดหมายใดๆ นอกจากตามผู้ชายไปค่าย

งั้นเหรอ แม่งเอ๊ยโคตรน่าสมเพช

"ขอโทษครับ"

ผมยิ้มเจื่อนแล้วผุดลุกขึ้นก่อนจะก้มหน้าเป็นเชิงขอโทษเจ้าของค�าถาม 

แล้วเสียมารยาทเดินหนีออกมา ผมไม่รู้ว่าเดินมาไกลแค่ไหนเพราะไม่ได้มอง

หรือจดจ�า จนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกที่ตามมาติดๆ ของเบิร์ดมัน ผมเลย 

ต้องจ�าใจหยุดชะงักปลายเท้า

"มึงจะไปไหน"

"กูไม่รู้"

ผมได้แต่ส่ายหน้าปฏิเสธเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจุดมุ่งหมายของผม

คือที่ใด รู้แค่อยากเดินเลี่ยงออกมาเพราะไม่มีค�าตอบให้พ่ีปิงปอง เบิร์ดมัน 

ถอนหายใจก่อนจะรวบผมไปกอดแล้วลูบหลังเบาๆ

"มึงเป็นอะไรวะแรก"

"กูไม่อยากไปค่ายแล้ว"

ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ ผมยังใจไม่แข็งพอท่ีจะเห็นเขมกับพ่ีเก้าแสดง

ความรักกันทุกวัน...ผมไม่อยากเห็น...

"ท�าไมวะ...เพราะไอ้เขมงั้นเหรอ"

"......"

"แรก"

"ตอนนี้กูไม่อยากไปแล้ว"

"แรก"

"......"

ผมหลุบตามองพื้น
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ค่ายสร้างรัก10

"จะหนีท�าไม ในเม่ือมันคือความจริงท่ีมึงต้องเจอ หนีให้ตายมึงก็ต้อง 

เจอมันอยู่ดี"

"กู" เสียงผมสั่น "กูยังไม่พร้อมจะเจอมัน"

"อย่าหนีเลยมึง ไปค่ายกัน ไปเผชิญหน้ากับมัน"

ผมส่ายหน้า

"ไปเผชิญความจริงเถอะแรก มึงจะได้ตัดใจจากมันได้สักที ไปให้เห็น 

กับตา กูรู้ว่ามึงจะเจ็บมาก แต่ถึงยังไงแผลสดก็ต้องใส่ยา มึงจะปล่อยให้มัน

ปวดและเป็นหนองต่อไปเหรอ ไปเจอยาแรงเถอะเชื่อกู มึงจะได้หายดีสักที"

เบิร์ดท�าหน้าจริงจัง

"มึงก็รู ้ว่ากูไปค่ายเพราะมัน กูไม่เคยอยากไปท่ีทุรกันดารแบบน้ัน  

กูไม่อยากจะเสียสละเวลาไปท�าเรื่องไร้สาระแบบนั้นด้วยซ�้า"

ผมโพล่งออกมาราวกับเป็นการระเบิดทุกความรู้สึก พูดจบก็ถึงกับ 

หอบหายใจไม่ทัน แต่พอพูดออกไปแล้วแม่งกลับไม่รู้สึกดีอย่างที่คิด

"เจ็บมั้ย" เบิร์ดมองผมอย่างเห็นใจ

"อะไร"

"พูดให้ร้ายตัวเองแบบนั้น มึงเจ็บบ้างมั้ย"

ผมน่ิงอึ้ง เบือนหน้าหนีไปทางอื่น ไม่กล้าสบตากับอีกฝ่ายด้วยกลัวว่า

เบร์ิดจะล่วงรูว่้าสิง่ทีพู่ดออกมามนัจรงิเพียงครึง่เดยีวเท่าน้ัน นอกจากเขมแล้ว

ผมอยากลองไปค่ายดูสักคร้ัง อยากลองไปท�าประโยชน์เพ่ือคนอื่นบ้าง  

เขมเป็นเหตุผลหลักๆ ก็จริง แต่ผมอยากจะลองไปท�าค่ายสร้างน้ันดูสักครั้ง 

โดยมีเขมอยู่เคียงข้างกัน

แต่วันนี้ วันที่เขมมันมีคนอื่นยืนเคียงข้างแล้ว

"ช่างเถอะ ถึงยังไงกูก็ไม่อยากไปแล้ว ปิดเทอมท้ังทีนอนอยู่บ้าน 

มีความสุขจะตาย ไม่รู ้จะไปค่ายท�าไมให้ล�าบาก ถ้ามึงอยากไปก็ไปเถอะ  

ต่อให้พูดยังไงกูก็ไม่พาตัวเองไปล�าบากในที่ทุรกันดารแบบนั้นหรอก"

ไม่อยากไปงั้นเหรอ แล้วมึงจะพูดไปร้องไห้ไปท�าไมวะ แม่งเอ๊ย

ผมไม่รู้หรอกว่าเบิร์ดท�าสีหน้ายังไงตอนท่ีผมเดินหนีออกมา รู้แค่ว่า
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สุดท้ายผมต้องแอบมาร้องไห้เงียบๆ ท�าไมจะไม่อยากไปล่ะ แต่ถ้าต้อง 

ทนเห็นภาพของเขมกับพี่เก้าในค่าย ผมคงทรมานใจสุดๆ

โครม!

ผมตกใจสะดุง้โหยงตอนท่ีเดนิมานัง่หลบมมุข้างตกึแล้วเสยีงโครมคราม

นั่นดังขึ้นในระยะประชิด มือก็เผลอปล่อยผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยที่ผมรักท่ีสุด 

เพราะเป็นของเขมที่เคยให้ไว้ แต่เจ้าของมันคงลืมเลือนไปแล้วตามกาลเวลา

"เฮ้ย!"

ผ้าเชด็หน้าลอยหวอืออกจากมอืด้วยแรงลม และเพราะมนับางเบาถึงได้ 

ลอยละลิ่วไปไกล ล�าบากให้ผมต้องวิ่งไล่ตาม แต่เหมือนถูกฟ้ากลั่นแกล้ง 

เพราะมันยิ่งลอยสูงขึ้นไปอีก

แม่งเอ๊ย คนย่ิงก�าลังเฮิร์ตๆ ผมเบะปากแต่ขาก็ว่ิงตามผ้าเช็ดหน้า 

เจ้ากรรมไม่หยุด ก�าลังลมเริ่มแผ่วเบาลง สุดท้ายมันก็ค่อยๆ ร่วงลงพ้ืน  

ผมเผลอยิ้มดีใจก่อนจะยื่นมือไป...

...เหยียบ...

เหี้ย

ผมตาค้าง อีกไม่ถึงคืบจะก้มคว้ามันมาได้ แต่เท้าใครคนหน่ึงกลับ 

เหยียบมันจนแนบกับพ้ืน ผ้าผืนสีขาวถูกส้นรองเท้าซึ่งเปื้อนโคลนเหยียบ 

อย่างไม่ปรานีปราศรัย

"นี่"

ผมเงยหน้ามองเจ้าของเท้าทันที แต่ก็ต้องหยีตาจากแสงจ้าเพราะอกีฝ่าย 

ยืนย้อนแสง ท�าให้ผมเห็นหน้ามันไม่ชัดเอาซะเลย

"จะขอบคุณเหรอ?"

อีกฝ่ายเปิดปาก เสียงทุ้มเนิบนาบฟังดูร�าคาญหน่อยๆ

ขอบคุณท่ีมึงเหยียบผ้าเช็ดหน้ากูเน่ียนะ ไอ้เห้ีย กูจะคว้าตอนมันใกล ้

ตกได้อยูแ่ล้วเชยีว แต่ไอ้หมอนีด่นัเหยียบมนัตดิพ้ืน ช่วยให้กไูม่ต้องไล่ตะครบุ

ให้ยากเลยเนอะ ถุยยย

"เหี้ย" ผมสบถอย่างมีอารมณ์
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"หมายถึงหน้ามึงอ่ะเหรอ"

อ้าวสัด ผมผุดลุกขึ้นหมายจะเงยหน้ามองมันอีกครั้ง แต่ไอ้แสงบ้า 

ที่ส่องมาทางน้ีพอดีท�าให้ผมต้องเบี่ยงหน้าหนีอีกครั้ง เชี่ยเอ๊ย ถึงจะเห็นหน้า 

ไม่ชัดแต่สีผิวมันก็มองออกว่าคล�้าไม่น้อย

"หน้ากูขาวกว่าหน้ามึงแล้วกัน"

ผมสวนกลับไป จากที่เศร้าๆ น่ีถึงกับเปล่ียนอารมณ์ไปเลย ไม่รู ้สิ  

ความกวนตนีของอกีฝ่ายท�าให้ผมอยากบวกไอ้ผูช้ายตรงหน้าน่ีสกัท ี ไอ้เปรตเอ๊ย  

มึงแดกเสาไฟฟ้าเป็นอาหารเหรอ ถึงจะเดาสีหน้ามันไม่ได้แต่ผมก็เห็น 

รูปลักษณ์ภายนอกของมัน และคาดเดาได้ว่ามันสูงและหน้าเป็นส้นตีนมาก

"แต่ส้นตีนกูขาวกว่าหน้ามึง"

อะไรนะ

ผมอ้าปากค้าง รู้สึกตัวสั่นเพราะความโกรธ แต่ยังไม่ทันได้สวนกลับ 

เพื่อนกลุ่มมันสองสามคนก็เดินมาทางนี้แล้วเอ่ยเรียกชื่อมัน

"เฮ้ยกัน"

"มึงท�าอะไรอยู่ตรงนั้นวะกัน"

อ่อ ชื่อกันงั้นเหรอ...ไอ้เหี้ยกัน

"มึงไอ้..."

มนัไม่รอเพ่ือนเรยีกซ�า้สองแต่กลบัขยับตวัเรว็ๆ ไปตามเสยีงเรยีกน่ันทนัที 

ไม่พอยังขย้ีผ้าเช็ดหน้าผมอีกรอบจนเปื ้อนโคลนเกือบทั้งผืน ผมยืนอึ้ง 

อยู่พักหน่ึงจนมันเดินลับตาไปพร้อมกลุ่มเพ่ือน ผมพยายามสูดลมหายใจ 

เข้าออกเพ่ือระงับความโกรธ เพราะไอ้ตัวต้นเหตุมันหายหัวไปนานแล้ว  

ก่อนจะใช้น้ิวคีบเอาผ้าเช็ดหน้าผืนโปรดท่ีเขมเคยให้ข้ึนมาพิจารณา ผ้าผืนน้ี 

ถ้าเอาไปซักก็คงสะอาดเหมือนใหม่ได้ แต่ถึงยังไงมันก็ลบเลือนไม่ได้ว่า 

ครั้งหน่ึงไอ้เหี้ยนั่นได้ฝากรอยเท้าเอาไว้ และผมคงท�าใจไม่ได้ท่ีจะเอามันมา 

ซับหน้าอีก

'แต่ส้นตีนกูขาวกว่าหน้ามึง'

ไอ้เหี้ยกัน
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ผมก�าผ้าเช็ดหน้าแน่นเมื่อได้ยินค�าพูดกวนตีนจากปากของมัน ถึงยังไง

ก็ต้องตัดใจ ถ้าอย่างน้ันผมก็ควรตัดใจท้ิงของท่ีเขมมันเคยให้ไว้ดูต่างหน้า 

นี่ด้วย เออ กูทิ้งก็ได้ ผมก�าหมัดแน่น นึกสาปแช่งไอ้เหี้ยนั่นจนเผลอลืมไปว่า 

ตัวเองก�าลังเศร้าเพราะอกเดาะมาใหม่ๆ

.

.

.

"ยิ้มหน่อยสิ"

เบิร์ดมันแซวข�าๆ เม่ือสุดท้ายต่อให้ปฏิเสธหนักขนาดไหน ผมก็มานั่ง 

ท�าหน้าบึ้งอยู่บนรถบัสสองชั้นที่เตรียมออกเดินทาง ค่ายสร้างครั้งน้ีจัดข้ึนท่ี

จงัหวัดหน่ึงทางภาคเหนอื โดยเป็นเวลานานกว่าสามสัปดาห์ท่ีพวกเราชาวค่าย

จะต้องไปกินไปนอน ไปบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยการสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก

ให้ชาวบ้านที่นั่น ผมพยายามนิ่งเฉยจนถึงวันเดินทาง แล้วก็ถูกเบิร์ดลาก 

ออกจากบ้านด้วยการสนับสนุนจาก 'คณุเรยีม' ย่าผูท้นัสมยัเจ้าของสวนกล้วยไม้ 

แถวฝ่ังธนฯ ผูป้กครองเพียงคนเดยีวของผม ย่าผมเห็นสมควรว่าผมควรใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์มากกว่าการอยู่บ้านเฉยๆ ช่วงปิดเทอม เลยมดัมอืชกยัดเยียด

ผมมากับไอ้เบิร์ด

เสียงโหวกเหวกดังข้ึนเป็นระยะ พร้อมเครื่องดนตรีจ�าพวกกลองและ

กีตาร์ที่ก�าลังถูกขนข้ึนรถเพ่ือใช้สร้างความบันเทิงตลอดการเดินทาง สีหน้า 

ลูกค่ายแต่ละคนเต็มไปด้วยรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ มันคงจะมีความสุข

มากกว่านี้ถ้าผมไม่แบกเอาเรื่องหนักอกหนักใจไปด้วย

"เอาล่ะ เช็กชื่อทุกคนแล้ว ถ้าอย่างนั้นล้อจะหมุนแล้ว พร้อมเดินทาง 

นะจ๊ะทุกคน"

เสียงประกาศผ่านโทรโข่งในมือพ่ีปิงปองดังข้ึน เมื่อทุกคนประจ�าท่ีกัน

เรียบร้อยแล้ว

"ระหว่างนี้มีแจกของว่างรองท้องกันด้วยนะ"

"เย่ๆ" เสียงตบมือดีใจของชาวค่าย
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"ในส่วนของชะนีตัวน้อย ถ้ากินไม่อิ่มให้อดทนเพราะจะแวะปั๊มให้ 

ตลอดทาง แต่ส�าหรับผู้ชายหน้าตาดีให้เดินพาเหรดมาขอเบิ้ลกับพี่ได้ทุกเวลา  

จะแจกแซนด์วิชพร้อมหนึ่งจุ๊บส�าหรับคนกันเอง"

"โห่ๆๆๆ"

"สิบมาตรฐาน"

"ไม่ล�าเอียงเลย"

ลูกค่ายตะโกนโห่โหวกเหวกชวนขบขัน

"ร�าคาญเสียงชะนีค่ะ กรุณาเงียบหน่อย และขอเสียงผู้ชายท้ังหลาย 

ที่อยากได้พี่ไปนอนด้วยคืนนี้ ฮิ้ววว"

เงียบกรบิจนกลุม่รุน่พ่ีข�าก๊าก ประธานค่ายหน้ามุย่แล้วมองตรงมาทีเ่บร์ิด 

ก่อนจะแจกมินิฮาร์ตให้ เบิร์ดมันเลยย้ิมข�า แต่รุ่นพ่ีผู้หญิงแถวนั้นดันท�ามือ 

ย่ืนออกมาคว้ามินิฮาร์ตพ่ีปิงปองเอาไว้แล้วท�าท่าโยนลงพ้ืนก่อนจะกระทืบซ�้า 

เรียกเสียงขบขันจากทั้งคัน

"ชะนีคือมหันตภัยร้ายของผู้ชายทั้งโลก"

"ฮ่าๆ"

"เรยีนเชญิให้ผูช้ายทัง้หลายหนัเหหัวใจมาทางน้ีค่ะ" พ่ีปิงปองโบกไม้โบกมอื 

เหมือนนางงาม ก่อนจะถูกกลุ่มรุ่นพ่ีปีสามซึ่งเป็นชั้นปีเฮดหลักที่รับผิดชอบ 

การท�าค่ายครั้งนี้ล็อกคอลากไปข้างหลัง

"แอร๊ย อีพวกบ้า"

ทุกคนหัวเราะขบขันกับท่าทางตลกโปกฮาของพี่ปิงปอง

"ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดการเดินทาง Let's go อยากจะโผไปซบ 

อกผู้ชาย"

เมื่อพ่ีปิงปองพูดจบ เสียงทุกคนบนรถก็โห่ร้องกันอย่างสนุกสนาน  

ผมได้แต่ถอนหายใจเหม่อมองไปนอกหน้าต่างตอนที่รถบัสค่อยๆ ขับเคลื่อน

ไปเบื้องหน้า เขมก�าลังถือถุงของว่างมาทางนี้ แต่ผมเห็นก่อนจึงแกล้งหลับตา

เพราะยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยด้วย

"อ้าว แรกหลับเหรอ?"
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"อืม" คนตอบคือเบิร์ดซึ่งนั่งติดกับผม

"มันไม่สบายรึเปล่าวะ"

"ไม่รู้ว่ะ มาถึงกูก็เห็นมันนอนหลับตานิ่งแล้ว"

ผมเง่ียหูฟังบทสนทนาของเพ่ือนทั้งคู่ เกือบสะดุ้งเมื่อฝ่ามือหนาของ 

เขมทาบที่หน้าผากผมอย่างแผ่วเบา

"ตัวก็ไม่ร้อนนี่หว่า สงสัยตื่นเช้าไปเลยง่วง"

เขมมันหัวเราะข�า แล้วแม่งเลื่อนมือจากหน้าผากมาลูบศีรษะผมเบาๆ 

ผมถึงกับใจสั่น ก็เพราะอย่างน้ีไง เพราะมันดีกับผมแบบน้ีไง ผมถึงรักมัน 

และตัดใจจากมันได้ยากล�าบากขนาดนี้

"ฝากมงึดมูนัด้วยนะ ถ้าไม่ดขีึน้บอกกู กูเตรยีมยามาเผือ่มนัด้วย แรกมนั

ยิ่งกระหม่อมบาง โดนอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่สบายแล้ว"

หยุดได้มั้ย อย่าใส่ใจกู มึงยิ่งท�า กูยิ่งเจ็บ

"เออ เดี๋ยวกูดูให้"

"อืม ฝากด้วย"

มันเดินกลับไปแล้ว ผมจึงค่อยๆ เปิดเปลือกตาขึ้นมองแผ่นหลังที่ค่อยๆ 

ห่างออกไป

"อ้าว มึงตื่นแล้วเหรอ" เบิร์ดทัก "เมื่อกี้ไอ้เขมมันเอาของว่างมาให้"

"อืม"

"แล้วมึงเป็นไงวะ เห็นนอนเงียบเลย"

"กูแค่ง่วง"

"เออ ถ้าไม่สบายรีบบอกกูนะ เมื่อก้ีไอ้เขมมันดูมึงรอบนึงแล้ว มันดู 

เป็นห่วงมึงน่าดู" ผมหน้าซีดจนเบิร์ดชะงักไป มันลูบหัวผมเบาๆ เหมือนให ้

ก�าลังใจ

"กูขอโทษว่ะแรก ปากกูมันไม่ดี"

"กูไม่เป็นไร"

เบิร์ดพยักหน้าก่อนหันไปปรับเบาะนอนราบแล้วเสียบหูฟังตัดขาดจาก

โลกภายนอก ส่วนผมได้แต่มองไปยังเขมกับพี่เก้าที่นอนซบกันอย่างเปิดเผย
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เชี่ยเอ๊ย นอนกันดีๆ ไม่เป็นรึไงวะ พิการเหรอถึงได้ท�าตัวเหมือน 

ไม่มีกระดูกกระเดี้ยวซบกันขนาดนั้น

ภาพน้ันแม่งท�าเอาผมจุกในอกจนน�้าตาแทบรื้นออกมา แต่ยังหยุด 

ตัวเองทันด้วยการมองออกไปนอกหน้าต่าง บรรยากาศข้างนอกเต็มไปด้วย 

ตกึรามบ้านช่อง บ่งบอกถึงความเป็นเมอืงหลวงท่ีถึงแม้จะเช้าแค่ไหนบนท้องถนน 

ก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนและรถรามากมาย ไม่นานหลังจากน้ันภาพบรรยากาศ 

สองข้างทางได้เปลี่ยนจากตึกสูงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ บ้านเรือนท่ีเห็นเริ่ม

บางตาลงเรื่อยๆ ทิ้งภาพความวุ่นวายและความสะดวกสบายของเมืองใหญ ่

ไว้เบื้องหลัง และมุ่งหน้าสู่เส้นทางต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญ
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- ไปค่ายตอนที่หนึ่ง : โจรปล้น -
    

การเดนิทางกินเวลาไปเกือบแปดชัว่โมงซึง่เป็นระยะเวลาท่ียาวนานมาก

ส�าหรับผม ตลอดการเดินทางพวกเราได้รับอนุญาตให้แวะปั๊มน�้ามันแค่ 

สามครั้งเพ่ือให้ชาวค่ายได้ลงไปยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ก่อนท่ีจะพร้อมใจกันขึ้นมาหลับอีกครั้งเม่ือล้อเริ่มหมุน ตลอดเส้นทางสายตา

ผมยังคงจดจ่อไปที่บรรยากาศนอกตัวรถ เพราะทุกครั้งท่ีต่ืนข้ึนมาสภาพ

แวดล้อมโดยรอบก็เปลี่ยนไปตามลักษณะภูมิประเทศ

"ทุกคนตื่นได้แล้ว ตื่นค่ะตื่น"

เสียงประกาศจากโทรโข่งของพ่ีปิงปองปลุกให้ท้ังคันท่ีหลับใหลอยู ่

เริ่มรู้สึกตัวกันเป็นทิวแถว

"อีกไม่ถึงห้ากิโลเมตรจากตรงนี้ไปจะถึงปากทางเข้าหมู่บ้านกันแล้ว  

เส้นทางตรงนั้นไม่สามารถน�ารถบัสเข้าไปได้ เราจึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนรถและ

ขนถ่ายสัมภาระกันที่จุดเปลี่ยน"

พ่ีปิงปองอธิบายไปเร่ือยๆ เรียกเสียงโอดครวญจากลูกค่ายท่ีอุตส่าห ์

นึกดีใจว่าถึงแล้ว แต่กลับต้องเปลี่ยนรถโดยสารเพ่ือเข้าไปในตัวหมู่บ้านอีกที 

ดูก็รู้ว่าเป็นเส้นทางที่ทุรกันดารน่าดู

"เอาล่ะๆ ทุกคนเตรียมเก็บของได้แล้วจ้า ไม่ถึงสิบนาทีเราจะต้องถึง 

ทางเข้าหมู่บ้านกันแล้ว ตื่นค่ะต่ืน กระฉับกระเฉงหน่อยค่ะชะนี ส่วนผู้ชาย 

ทั้งหลายของพี่ค่อยๆ ลืมตาขยับตัวนะคะ พี่เป็นห่วง"
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"เกลียด!"

รุ่นพี่ผู้หญิงท�าหน้าระอาไม่จริงจังนัก ดูตลกด้วยซ�้าจนพี่ปิงปองค้อนให้

"ว้าย"

เสียงร้องอุทานตกใจดังมาจากปากประธานค่ายท่ีเซถอยหลังแทบล้ม 

ในจังหวะท่ีรถเบรกกะทันหัน เสียงหวีดร้องของทุกคนบนรถบัสดังระงม 

เพราะจับต้นชนปลายไม่ถูก บวกกับอารมณ์ตกใจท่ีรถเบรกโดยไม่มีปี่มีขลุ่ย

อะไร

"อะไรวะ!?"

"เกิดอะไรขึ้น!?"

เสียงในรถดังเซ็งแซ่

"ขอโทษครับ!"

เสียงคนขับตะโกนขึ้นมาจากชั้นล่าง "พอดีมีขอนไม้ใหญ่ขวางทางอยู่  

ผมไม่ทันเห็นเลยเบรกกะทันหันไปหน่อยครับ มีใครได้รับบาดเจ็บมั้ยครับ"

"ไม่จ้ะไม่"

พี่ปิงปองกวาดตามองทุกคนบนรถก่อนจะละล�่าละลักตอบ

"เกิดอะไรขึ้นวะ"

ไอ้เบิร์ดมันถอดหูฟังแล้วมองไปรอบๆ ซึ่งเป็นถนนสองเลนเส้นเล็กๆ  

ที่พอแค่ให้รถสวนกันได้อย่างไม่ล�าบาก ข้างทางเป็นต้นไม้หนาทึบดูน่ากลัว 

บวกกับตอนนี้เป็นเวลาเย็นโพล้เพล้แล้วจึงไม่มีรถสวนกันไปมาให้เห็นเลย  

มันจึงดูวังเวงอย่างประหลาด

"อื้อหือ บรรยากาศแบบน้ีคงไม่มีโจรโผล่ออกมาจากข้างทางหรอกนะ" 

เบิร์ดพูดข�าๆ แต่ผมฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยต้องเอ่ยปรามมัน

สักหน่อย

"พูดอะไรอย่างนั้นล่ะมึงก็"

"ข�าๆ น่าแรก"

ผมส่ายหน้าไม่เห็นด้วยนัก

"ไอ้ห่า เข้าป่าอย่าถามหาเสือ นั่งเรือเขาบอกอย่าพูดถึงจระเข้"
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"น่ีมันสมัยไหนแล้วไอ้แรก เสือสางท่ีไหนมี ถ้ามีจริงก็อยู่ในสวนสัตว ์

หมดแล้วโว้ย"

...ปัง!...

"กรี๊ด!"

เสยีงกระสนุแหวกอากาศในตอนท่ีรถจอดสนิทพาให้ทุกคนบนรถร้องกัน

เสียงหลงก่อนจะก้มตัวงุดๆ ด้วยความหวาดกลัว

"เสียงอะไรวะ"

ทุกคนส่งเสียงเซ็งแซ่เอ่ยถามกันไปมา ผมมองไปรอบๆ แล้วรู้สึกใจไม่ดี 

หันไปสบตากับเบิร์ดซึ่งมันถึงกับหน้าซีด เพราะรู ้สึกถึงเค้าลางไม่ค่อยดี  

สหีน้าย้ิมๆ ของมนัถึงได้เจือ่นสนทิขนาดน้ี มนัน่าประหลาดใจทีร่ถบสัจอดสนทิ

ท่ามกลางบรรยากาศวังเวงจับใจแบบนี้ ผมแอบมองไปนอกหน้าต่างรถแล้ว

ถึงกับตาเบิกโพลง ใจเต้นระส�่าแทบทะลุออกมาจากอก เมื่อเห็นชายชุดด�า

จ�านวนสี่คนสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเห็นแต่ลูกตา พวกมันค่อยๆ  

ก้าวออกมาจากพงหญ้าข้างทาง

ฉิบหายแล้ว

"บะ...บะ...เบิร์ด มึงดูนั่นสิ"

"อะไรวะ!"

"........."

"เหี้ย"

เบร์ิดมนัสบถน�า้เสยีงดเูครยีดขมงึ หลงัจากหนัมองตามปลายน้ิวของผม 

จากหน้าที่ซีดอยู่แล้วถึงกับซีดลงกว่าเดิม เสียงสบถของมันเหมือนจะท�าให้ 

คนบนรถเอะใจ จึงต่างหันไปดูนอกหน้าต่างแล้วพากันร้องลั่นจ้าละหวั่น

"โจร อีเหี้ย โจรตัวเป็นๆ"

"โอ๊ย กูยังไม่มีผัว กูยังตายไม่ได้ กูตายไม่ด้ายยย"

ผมถึงกับเหวอเมือ่เหน็พ่ีปีสองผูช้ายหน้าจิม้ลิม้ซึง่เฮฮามาตลอดการเดนิทาง 

ถึงกับสติหลุด มันไม่น่าเหวอเท่ากับการต้องมารับรู ้ว่าพ่ีผู ้ชายคนนี้ซึ่งผม 

แอบให้ค�านิยามในใจว่าดูเท่ดีถึงจะหน้าหวานไปหน่อยจะพูดอะไรชวนขบขัน
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ในสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้

"เอ่อ..."

พี่คนที่บอกว่าจะไม่ยอมตายถ้ายังไม่มีผัวหันมายิ้มบางๆ ให้ผมก่อนจะ

ค่อยๆ คลานเข้ามาใกล้แล้วยื่นมือมาตรงหน้าผม

"พี่ชื่อกลม"

หุน่บางแทบจะปลวิขนาดน้ีชือ่กลม ผมหันไปสบตากับไอ้เบร์ิดท่ีอยากจะ 

หัวเราะเต็มแก่แต่มันคงดูไม่เข้ากับสถานการณ์

"ผมแรกครับ" ผมย่ืนมือไปสัมผัสมือพ่ีแก ก่อนจะชี้ไปทางคนข้างๆ  

"ส่วนไอ้นี่ชื่อเบิร์ด"

"เอ่อพี่กลม..."

"เดี๋ยวน้อง ให้พี่พูดก่อน" พี่แกยกมือห้ามท�าหน้าจริงจัง "ถ้าพี่เป็นอะไร

ไปช่วยเผาหุ่นกระดาษของพ่ีหมาก พ่ีณเดชน์ไปให้พ่ีด้วยนะ แถมพ่ีเกรท  

วรินทรด้วย คนหลังนี้แซ่บมาก กระดาษเงินกระดาษทองพ่ีไม่ว้อนต์เท่าไหร่ 

อย่างน้อยขอหุ่นของผู้ชายหน้าตาดีตามติดไปสักคน"

...ฮะ...

ผมยิ่งเหวอซ�้าสองกับค�าสั่งเสียที่เอาจริงเอาจังแต่โคตรน่าข�าฉิบหาย

"พี่รู้สึกเจ็บๆ ตรงท้องว่ะ" พี่แกท�าหน้าเหยเก "กระสุนนัดเมื่อกี้มันโดนพี่

เปล่าวะ เหี้ย โอ๊ยเจ็บ เจ็บมาก"

...ผัวะ...

"มงึล้มแล้วท้องกระแทกทีว่างแขนโว้ย ไม่ได้โดนยิง" พ่ีกลมถึงกับเซถลา

เมื่อเพ่ือนแกตบหัวหนึ่งตุ้บท่าทางหมั่นไส้ ท�าเอาผมกับเบิร์ดท่ีก�าลังเครียดๆ 

ถึงกับเผลอข�าออกมา

"เวลาอย่างนี้ยังจะมาตลก"

"ใครตลก กูกลัวจนรู้สึกเสียดายที่ยังไม่บอกรักพี่ไกด์ก่อนมาด้วยซ�้า"

"โอ๊ยอีกลม"

เพ่ือนสาวของพ่ีกลมซึ่งมารู้ตอนหลังว่าชื่อ 'พ่ีบี' ส่ายหน้าระอาใจ 

ก่อนจะหันมาทางพวกผมแล้วท�าหน้าลุแก่โทษ ผมเลยยิ้มบางๆ ให้ ไม่น่าเชื่อ 
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ในสถานการณ์แบบนี้การได้รู ้จักพ่ีปีสองคนน้ีท�าให้ผมรู้สึกดีจนบอกไม่ถูก  

แต่ผมก็รู้สึกดีได้ไม่นานเมื่อสังเกตเห็นว่าระหว่างน้ันมีรถกระบะคันเก่าอีก 

สองคันมาจอดขวางทางอยู่ใกล้ๆ กับขอนไม้ที่ถูกน�ามาวางไว้ตั้งแต่ทีแรก

"โจรครับ โจรปล้น"

คนขับรถว่ิงทะเล่อทะล่าขึน้มาหน้าตาตืน่ ท�าเอาพ่ีปิงปองหน้าซดีปากสัน่ 

ท�าอะไรไม่ถูก ไม่ต่างจากทุกคนบนรถที่เริ่มกอดคอกันร้องไห้

...ปังๆ...

ชายชุดด�าหน่ึงในสี่ตบเข้าที่ข้างรถอย่างแรงแล้วตะโกนเสียงดังลั่น  

"เปิดประตูรถ!"

ผมสะดุ้งโหยงไปเกาะไอ้เบิร์ดแน่น ไม่ต่างจากพ่ีกลมกับเพ่ือนของแก 

ที่กอดกันแน่นโดยที่พี่กลมยังพึมพ�าว่า 'ตายไม่ได้ๆ ยังไม่ได้เต๊าะพี่ปีสามเลย' 

ผมเห็นแล้วทั้งข�าและนึกกลัวโจรพวกนั้นจับใจ ย่ิงเห็นชายชุดด�าอีกสามคน 

เดินมาล้อมรถบัส ขณะเดียวกันคนในรถกระบะสองคันน้ันก็ค่อยๆ ขยับออก

จากรถพร้อมด้วยอาวุธสีด�าเมี่ยมในมือ ทุกคนสวมหมวกคลุมหน้ากันหมด 

เหลือไว้แต่ลูกตาที่จ้องมองพวกเราด้วยความดุดัน

โอ๊ย นี่กูมาท�าอะไรที่นี่วะ

ผมนึกคร�่าครวญในใจ พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกช้างด้วย โอ๊ย ผมกลัว 

จนสั่นไปหมด ไม่คิดมาก่อนในชีวิตว่าจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบน้ี 

ถ้ารู้แบบนี้ผมไม่ยอมให้ไอ้ห่าเบิร์ดมันลากมาถึงท่ีนี่หรอก ให้ตายเถอะ แต ่

แวบหนึ่งในวินาทีแห่งความเป็นความตาย ผมมองไปยังเขม ถึงได้รู ้ว ่า 

ผมพลาดแล้ว ผมไม่ควรหันไปดูเขมกับพ่ีเก้ากอดกันแน่นเลย ท่าทางเขม 

ก�าลังพึมพ�าปลอบโยนคนในอ้อมแขน ในเวลาแบบนี้เขมไม่แม้แต่จะมองมา 

ที่ผมเลย มันเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับว่าผมไม่เคยอยู่ในสายตาของเขม 

เป็นความจริงที่โคตรเจ็บปวด

...ปังๆ...

เชี่ยเอ๊ย ขวัญบินหนีหมด

คราวนี้น่าจะเป็นด้ามปืนที่ทุบประตูไม่เบานัก พร้อมเสียงห้วนห้าวท่ี
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ตะโกนแหวกอากาศเข้ามา

"ถ้าไม่เปิดประตู กูจะยิงยางรถแล้วนะ!"

คนขับหน้าต่ืน ขณะที่พ่ีปิงปองท�าหน้าเหมือนจะร้องไห้ ก่อนจะค่อยๆ 

แง้มหน้าต่างเพียงนิดแล้วชะโงกไปตรงหน้าต่างอย่างกล้าๆ กลัวๆ

"ดะ...เดี๋ยว...เดี๋ยวสิ เราเจรจากันสักหน่อยได้มั้ยจ๊ะ"

"ว่ามา"

เสยีงทุ้มห้าวของหัวหน้าโจรพูดข้ึน ผมเดาว่าไอ้ตวัสงูโย่งท่ียืนอยู่ข้างหน้า

ซึ่งเป็นคนตะโกนนั่นน่าจะเป็นหัวหน้า เพราะมันดูมีอ�านาจอย่างประหลาด  

อีกท้ังแววตาที่ตวัดมองมาทางผมเพียงแค่แวบเดียวยังท�าให้รู ้สึกหายใจ 

แทบไม่ออก ชวนให้ขนลกุเกรยีว ไม่รูว่้ามนัเกิดไม่ชอบข้ีหน้าผมหรอืเปล่าถึงได้ 

มองมาทางน้ีบ่อยๆ ด้วยสายตาที่น่ากลัวแบบน้ัน ซ�้าน�้าเสียงมันยังฟังคุ้นหู

เหมือนเคยได้ยินท่ีไหน ย่ิงรูปร่างและท่าทางมันโคตรคุ้นตาเหมือนว่าผม 

เคยเห็นเคยรู้จักมันมาก่อน

"อย่าท�าอะไรพวกเราเลยนะจ๊ะ พวกเราเป็นแค่นักศึกษาจะมาท�าค่าย 

ไม่ได้มีเจตนาจะมารุกรานถิ่นของพวกพี่ๆ เลยจ้ะ" พี่ปิงปองละล�่าละลักบอก

"......"

"เราไม่มีของมีค่าอะไรหรอกจ้ะ แต่ถ้าพวกพ่ีๆ อยากได้เงิน พวกหนู 

จะให้"

"เปิดประตูรถ" เหมือนมันไม่ได้ฟังพ่ีปิงปองพูดด้วยซ�้าจึงโพล่งออกมา

แบบนั้น

"ตะ...แต่ว่า"

"พวกกูแค่อยากตรวจรถมึงว่ามีใครที่พวกกูตามหาซ่อนอยู่รึเปล่า ไม่ได้

จะปล้นทรัพย์ แต่ถ้าพวกมึงไม่เปิดประตูให้กูค้น พวกกูก็จะทุบกระจกเข้าไป

แล้วยิงพวกมึงทิ้งทีละคน"

ทั้งคันร้องฮือๆ อย่างหวาดกลัว

"พี่โจรสัญญาได้มั้ยจ๊ะว่าถ้าหนูเปิดประตูให้ พี่โจรจะไม่ท�าร้ายพวกหนู"

"ถ้าพวกมึงไม่ตุกติก กูก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องท�าร้ายพวกมึง"
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...ฉิบหายแล้ว มีสัจจะที่ไหนในหมู่โจรกันวะ...

ผมมองสถานการณ์ตงึเครยีดด้วยใจระทกึ ตอนทีป่ระตูรถค่อยๆ เปิดออก

เพราะพ่ีปิงปองจ�าใจให้คนขับกดเปิด ทุกคนบนรถต่างพากันหมอบคลานอยู่

กับพ้ืน เสียงฝีเท้าคนมากมายค่อยๆ ย�่าขึ้นมาอย่างเชื่องช้าพาให้ลมหายใจ 

ของพวกเราแทบจะหยุดชะงัก

ทุกย่างก้าวที่เท้ากระทบพ้ืนพาให้หัวใจแกว่งไกวด้วยความหวาดกลัว 

ชายชุดด�าทั้งสี่ข้ึนมาบนรถ และทิ้งให้คนในรถกระบะสองคันน้ันยืนถืออาวุธ

ล้อมรถอยู่เบื้องล่าง

ผมได้ยินเสียงครางอืออาคล้ายเสียงสะอื้นไห้ของพวกสาวๆ ตอนท่ีโจร

พวกน้ันเดินผ่าน สังเกตได้ว่าไอ้ตัวหัวหน้าท่ีเดินข้ึนมาคนแรกมันสูงกว่า 

ใครเพ่ือน สูงชนิดที่ว่ามันต้องเดินค้อมตัวเพราะหัวจะชนเพดานรถ น่าแปลก 

ทั้งๆ ที่มันอยู่ในชุดด�าพรางหน้าพรางตัวขนาดนั้น แต่ผมกลับรู้สึกว่าไอ้หมอนี่

แม่งต้องไม่ธรรมดา เพราะรูปร่างมันโคตรดูดี หุ่นแบบน้ีเป็นนายแบบได ้

สบายเลย มันเดินน�าลูกน้องท้ังสามคนโดยคนท่ีตามมันมาติดๆ แม่งก็รูปร่าง

สูงใหญ่ไม่ต่างกันนัก คนถัดมาเตี้ยลงมาหน่อยและดูอวบๆ ส่วนคนสุดท้าย 

ดูจะตัวเล็กกว่าใครเพื่อนเดินปิดท้ายกลุ่ม

"อยู่เฉยๆ นะพวกมึง ไม่งั้นกูยิงไส้แตกแน่"

มันเดินมาเร่ือยๆ พร้อมกับท�าทีเป็นมองส�ารวจไปท่ัวรถ ก่อนจะมา 

หยุดชะงักที่เบาะใกล้ๆ กับผมเมื่อผมเผลอเงยหน้าขึ้นสบตากับมันอย่างจัง  

มันมองผมแวบหนึ่งต่างจากผมที่สะดุ้งโหยงรีบก้มหน้าหนีแทบไม่ทัน แววตา

ของมันคมกริบเหมือนใบมีดที่พร้อมจะบาดเนื้อเถือหนังให้เป็นรอย ผมสัมผัส

ได้ถึงความไม่เป็นมิตรจากแววตาคู่นั้นของมัน

"เอาออก"

ไอ้หัวหน้าโจรกระตุกผ้าห่มผืนบางท่ีคลุมหัวพ่ีปิงปองอยู่แรงๆ ท�าเอา 

เจ้าตัวร้องวี้ดว้าย

"พ่ีโจรจะท�าอะไรหนูจ๊ะ หนูยังไม่อยากมีสามีเป็นโจรนะจ๊ะ" พ่ีปิงปอง 

ดิ้นเร่าๆ สะบัดผ้าห่มทิ้งแล้วถลาไปโผกอดไอ้หัวหน้าโจร ท่าทางแบบน้ัน 
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ท�าเอาคนทั้งรถถึงกับเหวอ

"ปล่อย"

"พี่โจรจะท�าอะไรหนูคะ อย่านะ"

พ่ีปิงปองกระโจนเข้าไปซกุไซ้ซอกคอไอ้หัวหน้าโจรจนฝ่ายน้ันดันหน้าผาก 

ออกพร้อมกับตีกบาลพี่ปิงปองไม่เบามือนัก

"ปล่อย"

"พี่โจรอย่าท�าหนู"

ผมอ้าปากหวอมองความอาจหาญของประธานค่ายที่ถลาไปคลุกวงใน

ไอ้โจรคนนั้น

"มึงปล่อยได้แล้วอีปิงปอง ก่อนที่กูจะยันมึงตกรถ"

"ปืนอ่ะ"

พ่ีปิงปองท�าเสียงกระเง้ากระงอดแบบจริงจังแล้วเอื้อมมือไปท�าปูไต่ 

ที่แขนของไอ้หัวหน้าโจรจนฝ่ายนั้นดีดหน้าผากเข้าอย่างจัง กิริยาสนิทสนม

เหมือนคนรู้จักกันระหว่างพ่ีปิงปองกับกลุ่มโจรท�าเอาท้ังคันย่ิงงงหนัก และ 

ดูเหมือนพ่ีปิงปองจะรู้ตัวว่าทั้งคันมองอยู่ พ่ีแกเลยย้ิมกริ่มก่อนจะผายมือ 

ไปรอบๆ แล้วตะโกนเสียงดังลั่น

"เซอร์ไพรส์"

.

.

.

สรุปก็คือ

ชายชุดด�าในบทโจรทั้งสี่คือรุ่นพ่ีปีสามซึ่งเป็นพ่ีค่ายที่มาถึงก่อนเพ่ือ

เตรียมค่ายให้กับคณะท่ีเดินทางมาวันนี้ ส่วนกลุ่มคนในรถกระบะเมื่อถอด

หมวกออกมาก็คือชาวบ้านท่ีมารอรับ ทุกคนต่างส่งเสียงหัวเราะพร้อมกับ

ขอโทษขอโพยกันใหญ่ ผมและทุกคนบนรถถอนหายใจเสียงดังเฮือกกับ 

บทบาทสมมติท่ีลงทุนเล่นกันซะใหญ่โต ทั้งหมดน้ีรวมพ่ีปิงปองกับคนขับรถ 

ซึ่งก็เอากับเขาด้วย เพราะทั้งคู่เล่นบทบาทกลัวได้เนียนจนทั้งคันตกอกตกใจ
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เรียกได้ว่าพวกเราชาวค่ายถูกแกล้งกันตั้งแต่ยังไม่ถึงที่หมายเลย 

ให้ตายเถอะ

พอทกุอย่างคลีค่ลาย รุน่พ่ีทัง้สีถ่อดหมวกออกเผยให้เห็นใบหน้าท่ีแท้จรงิ 

ซึ่งท�าเอาสาวๆ ทุกคนอุทานตกตะลึง โดยเฉพาะอดีตหัวหน้าโจรซึ่งพ่ีปิงปอง

แนะน�าให้รู้จักว่าพี่เขาคือ 'พี่ปืน' ประธานฝ่ายสวัสดิการและหาทุนซึ่งเดินทาง

ล่วงหน้ามาก่อน

พ่ีปืนมันคือผู้ชายตัวสูงลิ่ว ผิวขาวแต่ไม่ถึงกับขาวจัด และคงจะโดน 

แดดบ่อย จากผิวดั้งเดิมที่ขาวมันถึงออกแดงๆ คล�้าๆ ใบหน้าคมคาย ดวงตา 

สดี�าสนทิ ตรงสนักรามและเหนือรมิฝีปากไว้เคราพอประมาณท�าให้ดดูบิเถ่ือน 

แต่ดันเป็นบุคลิกท่ีท�าเอาสาวๆ แอบกรี๊ดกันใหญ่ อย่าว่าแต่สาวๆ เลย  

ผมเหน็ครัง้แรกยังถึงกับใจกระตกุ ผูช้ายห่าอะไรวะโคตรหล่อเลย บคุลกิแบบนี ้

โคตรตรงกันข้ามกับเขมทุกอย่าง ขณะท่ีเขมแม่งดูส�าอางสะอาดสะอ้าน แต่ 

พ่ีปืนดเูป็นผูช้ายเซอร์ หล่อแบบเถ่ือนๆ สบตาด้วยทีไรแม่งใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ

ทุกที

หลังจากพวกพี่เขาขอโทษขอโพยที่แกล้งทุกคนให้ตกอกตกใจกันแล้วก็

ไปนัง่คยุกับพ่ีปิงปองและกลุม่เฮดปีสามในต�าแหน่งอืน่ๆ ด้านหน้า และสดุท้าย

พวกเราก็มาถึงจดุเปลีย่นรถ เนือ่งจากรถบสัไม่สามารถเข้าไปในตัวหมูบ้่านได้ 

ดังน้ันสัมภาระทุกอย่างยกเว้นของมีค่าจึงต้องขนถ่ายไปยังรถหกล้อที่จอด 

รอรับอยู่ ส่วนชาวค่ายต่างอาศัยรถกระบะของชาวบ้านซึ่งมาจอดรอรับอยู ่

ห้าคัน รวมกับอีกสองคันก่อนหน้านี้ที่น�าเรามาถึงจุดเปลี่ยนรถ

ผมกับเบิร์ดสบตากันอย่างโล่งใจ ต่างจากพี่กลมรุ่นพี่สุดเปิ่นที่มองหนึ่ง

ในสี่แก๊งโจรด้วยสีหน้าแค้นเคือง

"ไอ้เหี้ยพี่ไกด์แม่งก็เอากับเขาด้วย" พี่กลมพึมพ�า "อย่าเผลอเชียวนะมึง 

กูจับท�าผัวแน่"

...ฮะ...

ผมเผลอหัวเราะออกมาจนพ่ีกลมหันมาท�าหน้าเบ้ใส่ ถึงจะดูขึงขังยังไง

ผมก็มองว่าพี่แกน่ารักอยู่ดี ให้ตายเถอะ ผู้ชายห่าอะไรวะบุคลิกโคตรน่ารัก
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"อย่ามองหน้าพี่แบบนี้"

"ครับ?"

ผมท�าหน้างงตอนท่ีพ่ีกลมท�าหน้ากรุม้กริม่ใส่ผม แต่มนัเหมอืนถูกหยอก

ซะมากกว่า "เดี๋ยวจีบท�าเมียซะดีมั้ยวะ"

"โหพี่ ผมขนลุกเลย...โอ๊ย"

พ่ีกลมแม่งหยิกแก้มผมอย่างมันเข้ียว ก่อนจะเดินตัวปลิวไปกับ 

กลุ่มพ่ีปีสองสี่ห้าคน แต่ไม่วายกวักมือเรียกผมให้ตามไปขึ้นรถกระบะที่ 

จอดรอ

"ไงมึง" เบิร์ดแซว "มาค่ายวันแรกไปต้องตารุ่นพ่ีจนเขาจะจับท�าเมีย 

เลยเหรอวะ"

"ไอ้ห่า พี่เขาแค่แซวเล่น"

ผมพูดข�าๆ นึกถึงคนท่ีจะจีบผมท�าเมียแล้วสภาพไม่น่าเป็นฝ่ายรุกใคร

เขาได้

"มึงระวังตัวให้ดีไอ้แรก กลับจากค่ายครั้งนี้ระวังจะมีคนดามใจ"

"มึงก็พูดไปเรื่อย"

"อ้าว มึงไม่เคยได้ยินสโลแกนค่ายปลายปีคณะเราเหรอวะ"

"........." ผมท�าหน้างง

"เขาว่ากันว่า 'ระวังหัวใจตัวเองไว้ให้ดี เพราะจะตกหลุมรักรุ่นพี่

ที่มาค่าย' "

"ไม่มีทาง"

ผมตอบเสียงหนักแน่น

...เรื่องแบบนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับผมแน่นอน

ผมส่ายหน้าอย่างไม่เชื่อ อย่างผมน่ะเหรอจะรักใครได้ง่ายๆ ในเมื่อรัก

แรกยังฝังแน่นอยู่ในใจแบบนี้ ผมถอนหายใจ ในอกรู้สึกเจ็บแปลบๆ เพราะ

ตัง้แต่เหตกุารณ์ระทกึบนรถบสัเมื่อกีจ้นถงึตอนนีเ้ขมยงัไมผ่ละออกจากคนรัก

มาหาเพ่ือนอย่างผมเลยด้วยซ�้า ผมกลืนน�้าลายแล้วถามตัวเองในใจว่ามัน 

ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องตัดใจเสียที
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ถึงเวลาหรือยัง?

******************************

บรรยากาศโพล้เพล้ตอนนี้มีฝนตกลงมาพร�าๆ เล็กน้อยจนต้องเอา 

เสื้อกันหนาวคลุมศีรษะเอาไว้ พ้ืนดินที่ก�าลังย�่าเดินอยู่ก็ล่ืนจนผมแทบเซถลา 

ดว่ีามมีอืคูห่น่ึงคว้าจับเอวผมเอาไว้ทนั เกือบไปแล้ว ผมหลดุอทุานอย่างตกใจ

ก่อนจะรีบก้มศีรษะขอบคุณคนที่ช่วยเหลือ แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองเห็นดวงตา

คมกริบจ้องมองอยู่ก็ถึงกับสะดุ้งโหยง

"มองอะไร หน้ากูเหมือนหน้าผัวมึงรึไง!"

...ว่าไงนะ...

ยังไม่ทันที่ผมจะหาเสียงตัวเองเจอ มือหนาก็สะบัดจากเอวผมอย่างเร็ว 

แล้วเจ้าของค�าพูดน่ารังเกียจนั่นก็หันหลังเดินไปไกลลิบ

ไอ้เหี้ย อุตส่าห์เผลอใจเต้นแรงไปกับความหล่อของมัน

ไอ้พ่ีปืน ไอ้คนเถ่ือน ไอ้ผูช้ายหน้าเทพบตุรแต่ปากดุจขมุนรก ผมก�าหมดั

แน่น นกึหาเหตผุลท่ีอาจไปท�าให้รุน่พ่ีหน้าเถ่ือนอย่างมนัพูดจาเหีย้ๆ แบบน้ีใส่ 

แต่นึกให้ตายก็นึกไม่ออก ในเม่ือเราเพ่ิงเคยเห็นหน้าค่าตากันก่อนหน้าน้ีเอง 

ซึ่งระยะสั้นๆ แค่น้ันผมไม่น่าไปส�าแดงความชั่วเตะตาใครจนต้องด่าเสียหมา

กันขนาดนี้

'หน้ากูเหมือนหน้าผัวมึงรึไง'

นีค่อืค�าพูดทักทายของคนท่ีไม่รูจ้กักันมาก่อนเหรอวะ ด่ากูซะเสยีหมาเลย  

แม่ง ผมนกึเรยีบเรยีงค�าพูดในหัวแล้วนกึเคอืงไอ้รุน่พ่ีอดตีหัวหน้าโจรคนน้ีชะมดั

ถ้ากูจะมีผัวจริงๆ กูหาได้ดีกว่าเบ้าหน้ามึงแน่ ไอ้เหี้ย ไอ้รุ่นพี่ปากนรก

จริงอยู่ที่ผมรู้ตัวว่าชอบผู้ชายมาตั้งแต่เด็ก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า

ผมท�าตัวเละเทะมีรักไปเรื่อย ในเมื่อคนที่ผมฝังใจด้วยมีแค่เขมคนเดียว และ

มนัก็ชงิมคีนรกัเรยีบร้อย ทิง้ให้ผมช�า้ใจอยู่แบบน้ี ค�าพูดของไอ้พ่ีอดีตหัวหน้าโจร 

ท�าเอาผมหัวร้อนจนอยากจะบวกใส่อีกฝ่ายตรงๆ แต่ก็นั่นแหละ ผมได้แต่ 
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ข่มใจเพราะการเป็นปีหนึ่งท�าให้รู้สึกว่าตัวเองแม่งมีสิทธิ์แค่ศูนย์

ผมพยายามระงบัอารมณ์ ขาก็ก้าวขึน้กระบะคนัท่ีเบร์ิดมนักวักมอืเรยีกอยู่  

ยังไม่ทันท่ีอารมณ์จะคงท่ี เขมกับพ่ีเก้าดนัเดนิโอบกันผ่านหน้าไปตดิๆ แม่งเอ๊ย 

ผมถอนหายใจก้มหน้านิ่ง ไม่อยากเห็นภาพความห่วงใยที่ทั้งคู่แสดงให้เห็น

เดินกันดีๆ ไม่เป็นรึไงวะ เดินเบียดไหล่กันขนาดนั้นไม่อุ้มกันเดินเลยล่ะ

ผมจ�าใจกระโดดข้ึนท้ายกระบะคันเดียวกับคู่รักท่ีชวนปวดใจเพราะ 

ไอ้เบิร์ดมันไม่ยอมให้ผมไปขึ้นคันอื่น ผมเลยนั่งพิงกระจกตรงกระบะท้ายหลัง

รถกับเบร์ิด ส่วนเขมกับพ่ีเก้านัง่อยู่ด้านซ้าย ฝ่ังขวาเป็นรุน่พ่ีผูช้ายปีสามสองคน  

ขณะที่รถก�าลังออกตัวพี่ปิงปองก็ตะโกนโหวกเหวกมาแต่ไกล

"รอด้วย ไปด้วยจ้ะลุง"

"ขึ้นมาเลยอีหนู"

ลงุคนขบัแกพูดย้ิมๆ จนคนถูกเรยีกว่าอหีนถึูงกับหวัเราะชอบอกชอบใจ 

ทกุคนขยับให้พ่ีเขานัง่ เพราะมองไปยังรถคนัอืน่ๆ กระบะท้ายก็เตม็กันหมดแล้ว

"มาเร็วปืน"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ������������.indd   28 12/18/2560 BE   14:49



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621392.html
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