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คำ�นำ�
มีคนเคยบอกไว้ว่า 'จุดหมายปลายทางอาจไม่ส�ำคัญเท่าเรื่องราวระหว่างทาง'
ประโยคนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้ เพราะระหว่างทางที่เราได้พบเจอกับสิ่งต่างๆ
ประสบการณ์เหล่านั้นท�ำให้เรากลายเป็นคนใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ต่างไปจากเดิม
และกว่าจะไปถึงปลายทาง... เราก็จะไม่ใช่คนเดิมทีจ่ ดุ เริม่ ต้นอีกต่อไป
เหมือนกับ 'รวินท์' ซึ่งตัดสินใจไปใช้ทุนถึงจังหวัดล�ำพูน เพื่อที่จะพิสูจน์ให้
อดีตคนรักได้เห็นว่าเขาก็เป็นคนจริงจังเหมือนกัน และระหว่างทางในการพิสจู น์นนั้ เอง
ที่รวินท์มีโอกาสได้ไปท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็กวิศวะ และนั่นคือจุดเลี้ยวจุดถัดมา
มันท�ำให้เขาได้รจู้ กั กับ 'ภูพงิ ค์' เด็กหนุม่ ทีท่ �ำให้การเดินทางของเขามีความหมาย
มากยิ่งขึ้น ระหว่างนั้นเองที่ตัวของรวินท์ก็ค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนไปทีละนิด...
หากทุกคนสงสัยว่า 'ระหว่างนั้น' คุณทันตแพทย์รวินท์เจอเรื่องราวอะไรและ
เปลี่ยนไปแค่ไหนบ้าง อย่ารอช้า รีบพลิกหน้าถัดไปเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย
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Chapter 1
รวินท์
เม็ดฝนโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้ามืดครึม้ ตัง้ แต่เช้าตรู่ ไม่วา่ จะมองไป
ทางไหนก็เฉอะแฉะไปหมด เป็นผลให้รวินท์ ทันตแพทย์หนุม่ ทีเ่ พิง่ เรียนจบมา
หมาดๆ ขี้เกียจจะหอบสารร่างออกไปไหน หลังจากตื่นแล้วเขาก็ยังนอนนิ่งๆ
รอให้ราขึน้ อยูบ่ นเตียงภายในหอพักแพทย์สกั พักใหญ่ ก่อนจะเอือ้ มมือไปหยิบ
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู เมื่อเห็นว่าหญิงสาวในดวงใจออนไลน์อยู่ในเฟซบุ๊ก
ก็รีบกดส่งข้อความไปหา
ชายหนุม่ ยิม้ หน้าบาน ขณะพิมพ์ขอ้ ความส่งไปรัวๆ ทว่าคนทีอ่ ยูป่ ลายทาง
อ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรกลับมาทัง้ นัน้
บางทีเธออาจคิดอยู่ว่าจะพิมพ์อะไร
จุ๊...จุ๊...
รวินท์เงยหน้าขึ้นมองที่มาของเสียง แล้วบ่นใส่จิ้งจกสองตัวประจ�ำห้อง
ของเขา "พวกมึงอย่าทักสิวะ"
แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มขี อ้ ความใดๆ ตอบกลับมา ก่อนเธอจะออฟไลน์ไป
รอยยิ้มของเขาจางหายไปทีละน้อย นั่งนิ่งอยู่อีกสักพักจึงถอนหายใจ
หนักๆ โยนโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนเตียงแล้วเดินโซซัดโซเซเข้าครัว
ทันตแพทย์หนุ่มยืนนิ่งอยู่ที่หน้าเตาแก๊สที่มีคราบน�้ำมันเกรอะกรัง
สีด�ำและเหนียวหนึบ ตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาที่ห้องพักแพทย์ห้องนี้ก็ยังไม่เคย
แตะมันเลย ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าด้วยซ�้ำ เจ้าของคนเก่าของห้องอาจจะ
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ทิ้งมันไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อหลอนคนรุ่นหลัง
เสียงท้องร้องดังโครกครากครัง้ แล้วครัง้ เล่า จนเขาต้องยกมือขึน้ กุมท้อง
ไว้
"เอาไงดีวะ กินมาม่าอีกแล้วเหรอเนี่ย" ชายหนุ่มพึมพ�ำพลางยกมือขึ้น
เกาศีรษะ สายตาหยุดอยู่ที่กระติกต้มน�้ำร้อนโปเกซึ่งเป็นเครื่องครัวเพียงอย่าง
เดียวที่เขาเคยใช้งาน เขาเอื้อมมือไปเปิดตู้เหนืออ่างล้างจานแล้วควานหา
บะหมี่ส�ำเร็จรูปที่ซื้อตุนไว้
"อ้าว ฉิบหาย มาม่าหมด" พอคิดว่าจะกินหมูหย็องหมูแผ่นทีม่ ไี ปพลางๆ
ในตูก้ เ็ หลือแต่ซากถุงพลาสติกเท่านัน้ เขาส่ายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจ "สงสัย
ต้องเดินไปซื้อทีเ่ ซเว่นในโรง'บาล หรือจะขับรถไปบิก๊ ซีดวี ะเนีย่ โธ่โว้ย! คนยิง่
ขี้เกียจอยู่"
ครัน้ จะชวนเพือ่ นไป...อากาศน่านอนแบบนี้ ก็ไม่รวู้ า่ มันอัญเชิญตัวเอง
ออกจากทีน่ อนได้หรือยัง
รวินท์หนั หน้ามองออกไปทางหน้าต่าง ยิง่ เมือ่ เห็นฝนยังกระหน�ำ่ เทลงมา
จนมองไม่เห็นอะไร เขาก็ยงิ่ ถอดใจ นอนหิวต่อไปอีกสักพัก รอให้ฝนซาหน่อย
ก็แล้วกัน
หลังจากตัดสินใจได้ก็เดินไปล้มตัวลงนอนบนที่นอนเช่นเดิม
อา...นี่หรือชะตากรรมทันตแพทย์ใช้ทุนอย่างเขา
"หิวโว้ยยย~"
จุ๊...จุ๊...
รวินท์แหงนหน้าขึ้นมองจิ้งจกสองตัวเดิมบนเพดานอย่างเคียดแค้น
"มันน่าจับแดกนัก"
แรกๆ เขาก็ไม่ค่อยชอบจิ้งจกนักหรอก แต่ไหนๆ ก็ต้องอยู่ร่วมกันแล้ว
เขาคงต้องปล่อยเลยตามเลย ตอนนีน้ กึ แปลกใจมากกว่าทีพ่ วกมันอยูห่ อ้ งเขาได้
โดยไม่อดตาย ในเมื่อห้องเขากันดารเสียขนาดนี้ อาหารอะไรก็ไม่เคยให้
แมลงยังไม่ค่อยจะบินผ่านเลยด้วยซ�้ำ
ชายหนุ่มมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลล�ำพูนได้สักพักแล้ว และเขาก็เพิ่ง
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สัมผัสได้วา่ เมืองล�ำพูนไม่ได้เป็นอย่างทีค่ าดไว้เลยสักนิด เขาคิดว่าอยูอ่ ำ� เภอเมือง
แล้วจะคึกคักไม่ตา่ งกับกรุงเทพฯ แต่ทไี่ หนได้ นอกเหนือจากในโรงพยาบาลแล้ว
ที่อื่นก็เงียบกริบ ผู้คนโหรงเหรงแม้กระทั่งในห้าง ถ้าที่นี่ไม่มีไอ้เต้เพื่อนรักกับ
พี่สิงหาซึ่งเป็นรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่ล่ะก็ เขาคงทั้งเหงาทั้งเฉา
จนขาดใจตาย
รวินท์ กิจโสภณ อายุยสี่ บิ สีป่ ี เป็นทันตแพทย์จบใหม่จากมหาวิทยาลัย
ชือ่ ดังในกรุงเทพฯ ชายหนุม่ จัดว่าเป็นคนทีม่ หี น้าตาโคตรดี โดดเด่นทัง้ ในระยะ
ใกล้ไกล ดวงตารูปเมล็ดอัลมอนด์สนี ำ�้ ตาลอ่อน ผมเส้นเล็กบางสีนำ�้ ตาลนุม่ นิม่
ราวกับขนแมว เขามีรปู ร่างสูงโปร่ง ผิวขาวออร่าคล้ายกลืนหลอดนีออนเข้าไป
เวลายืนนิ่งๆ ก็ว่าหล่อมากแล้ว แต่พอยิ้มโชว์ฟันขาวเรียงตัวสวยก็ยิ่งทั้งหล่อ
และน่ารัก แถมฐานะทางบ้านค่อนข้างดี ส่งเสริมให้ชายหนุม่ ดูดมี ากยิง่ ขึน้ ไปอีก
เขาเป็นเหมือนเดือนเต็มดวงทีส่ อ่ งแสงเด่นชัดบนท้องฟ้า ซึง่ ดึงดูดความสนใจ
ของคนทัว่ ไปได้เสมอ
เมือ่ ครัง้ ยังเป็นนักศึกษา เขาเป็นคนดังประจ�ำมหาวิทยาลัย ใครๆ ก็รจู้ กั
ทั้งที่ไม่ได้เป็นเดือน เป็นลีดคณะหรือลีดมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด แต่แค่
ครัง้ เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ขาหนีรนุ่ พีไ่ ม่ทนั โดนจับไปถือธงมหาวิทยาลัยในงานฟุตบอล
ประเพณี ขนาดใส่ชุดนักศึกษาธรรมดายังกลายเป็นจุดสนใจ แจ้งเกิดได้
ทัง้ รุน่ พีร่ นุ่ น้องและศิษย์เก่าในสนาม ลืมบรรดาลีดมหาวิทยาลัยไปเลยทีเดียว
ตั้งแต่ครั้งนั้นมา รวินท์ก็กลายเป็นนายแบบประจ�ำคณะไปโดยปริยาย
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาโปรโมตอะไรจะมีรูปเขาเป็นพรีเซ็นเตอร์อยู่เสมอ
ตัง้ แต่คลิปวิดโี อสอนแปรงฟัน สอนใช้ไหมขัดฟัน ชักชวนน้องๆ มัธยมให้มาสนใจ
เข้าเรียนทันตแพทย์ ยาวไปถึงงานวิชาการและอื่นๆ อีกมากมาย บางครั้ง
ก็โดนเรียกให้ไปเป็นนายแบบจ�ำเป็นให้มหาวิทยาลัยด้วย รับจ็อบแบบเหมา
อยู่คนเดียวยาวตลอดหกปีที่เรียนนั่นล่ะ
เสียเวลา เงินก็ไม่ได้ แต่คนมันเกิดมาหล่อ จะท�ำอย่างไรได้
ชายหนุ่มจัดอยู่ในกลุ่มพวกมีมันสมองดี แต่รักสบายล�้ำหน้าทุกสิ่ง
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ส่วนความขี้เกียจไม่ต้องพูดถึง บางครั้งเขาก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันว่า
จะเลือกเรียนทันตแพทย์ตามที่บ้านให้มันเหนื่อยท�ำไม แต่ในเมื่อเลือกแล้ว
ก็ต้องเรียนให้ดีและเรียนให้จบ ความตั้งใจของเขามีแค่เฉพาะเวลาเรียน
ขึน้ คลินกิ และตอนใกล้สอบเท่านัน้ ส่วนเวลานอกเหนือจากนัน้ เขาทุม่ เทให้กบั
การนอนเป็นอันดับแรก
แต่รวินท์จะจริงจังมากเรือ่ งการดูแลรักษาคนไข้ เพราะนัน่ เป็นชีวติ ของ
คนอื่นซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบ ไอ้เรื่องชิลๆ น่ะ เขาจะชิลๆ กับตัวเองเท่านั้น
และก็คงเพราะมันอยูใ่ นดีเอ็นเอของเขาด้วยนัน่ ล่ะ เนือ่ งจากทัง้ บ้าน บิดามารดา
พีช่ ายพีส่ าวต่างก็เป็นทันตแพทย์ดว้ ยกันทัง้ นัน้
ถึ ง แม้ ร วิ น ท์ จ ะได้ ชื่ อ ว่ า ฮ็ อ ตยิ่ ง กว่ า อากาศในเดื อ นเมษายนของ
ประเทศไทย มีหญิงสาวและอาจจะชายหนุ่มอีกมากมายอยากจะคบหา
เป็นแฟนด้วย แต่หญิงสาวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนจริงๆ กลับมีเพียงคนเดียว
เท่านั้น
ขวัญข้าวเป็นผูห้ ญิงทีม่ หี น้าตาจัดว่าค่อนข้างแบ๊ว แต่บคุ ลิกตรงข้ามสุดๆ
เธอมีความเป็นผูน้ ำ� และความรับผิดชอบสูงมาก เป็นทีร่ กั ของรุน่ พีแ่ ละอาจารย์
แล้วยังเป็นที่เคารพของรุ่นน้อง นอกจากนั้นยังมีสไตล์การใช้ชีวิตต่างกับเขา
ราวฟ้ากับเหว เธอเรียนแพทย์รนุ่ เดียวกันในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นประธานรุน่
จริงจังไปกับทุกสิง่ ทุกอย่าง ยกเว้นกับแฟน ส�ำหรับเธอการเรียนต้องมาทีห่ นึง่
กิจกรรมเพื่อสังคมมาที่สอง ส่วนแฟนกับครอบครัวนั้นมาเป็นอันดับสาม
รวินท์และขวัญข้าวคบหากันมาตัง้ แต่ตอนขึน้ ปีสอง ฝ่ายทีง่ อแงจนเกือบ
ต้องเลิกกันอยูห่ ลายหนก็มแี ต่รวินท์นนั่ ล่ะ เพราะว่าเธอไม่คอ่ ยจะมีเวลาไปเดต
ไปกินข้าว ไปดูหนัง หรือไปเทีย่ วกับเขาเลย ไอ้ตอนปีสามปีสกี่ ย็ งั พอมีเวลาให้กนั
บ้าง แต่พอขึ้นปีห้าปีหกต่างคนต่างเรียนหนัก นานๆ ถึงจะได้เจอกันสักครั้ง
จนบางทีเขาแทบจะลืมหน้าแฟนตัวเองไปแล้ว
ในช่วงที่ห่างกัน รวินท์ก็มีแอบเกเรไปกิ๊กกับผู้หญิงคนอื่นอยู่หลายครั้ง
แต่สดุ ท้ายก็ซมซานกลับไปตายรังนัน่ ล่ะ เพราะส�ำหรับเขา ขวัญข้าวเป็นคนที่
เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุด มีความสุขที่สุด อนาคตแม่ของลูกเขาแบบที่
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เคยวาดฝันไว้เลยทีเดียว
ทว่าในเทอมสุดท้ายก่อนเรียนจบ จู่ๆ หญิงสาวก็โทรศัพท์มาเรียกเขา
ให้ออกไปพบทีใ่ ต้หอพักของเธอกลางดึก เขายังจ�ำสีหน้านิง่ ราวกับฉาบไว้ดว้ ยปูน
ในวันนัน้ ได้แม่น
"วิน ตกลงว่าจะเลือกไปใช้ทุนที่ไหน ขวัญถามวินหลายทีแล้วนะ"
"ก็ขวัญยังไม่บอกผมเลย ขวัญจะไปที่ไหนผมก็จะไปที่นั่นแหละ"
ขวัญข้าวถอนหายใจยาว "วินคิดว่าเราจะจับฉลากไปทีโ่ รง'บาลเดียวกัน
ได้งา่ ยๆ งัน้ เหรอ"
"เราก็เลือกโรง'บาลที่มีโควตาทั้งหมอและหมอฟันเยอะๆ สิ"
"ขวัญมีโรง'บาลในใจแล้ว...แต่ปนี ี้ที่นั่นไม่มีโควตาหมอฟัน"
"ถ้างัน้ ผมก็ไม่จบั ฉลากหรอก เดีย๋ วจ่ายเงินแทนใช้ทนุ เอา แล้วค่อยไปหา
คลินกิ แถวโรง'บาลขวัญท�ำงานก็ได้" รวินท์เอือ้ มมือไปกุมมือเธอไว้ "ผมไม่อยาก
อยูห่ า่ งขวัญอ่ะ"
หญิงสาวลดสายตาลงมองมือชายหนุ่ม แววตาของเธอสั่นไหว ขณะที่
ค่อยๆ ดึงมือออกจากการเกาะกุม
"ขวัญ?"
"ขวัญว่า...เราเลิกกันเถอะวิน"
"ฮะ!? เดีย๋ วๆ ผมท�ำอะไรผิดเนีย่ !" ทันตแพทย์หนุม่ ถลาเข้าไปคุกเข่าลง
ตรงข้างม้านัง่ ทีเ่ ธอนัง่ อยู่ พร้อมกับคว้ามือเธอกลับมากุมไว้แน่น "เกิดอะไรขึน้
ผมไม่เข้าใจ"
"วินไม่เคยจริงจังกับอะไรเลย รู้ตัวบ้างมั้ย"
"ผมจริงจังกับขวัญไง ยังไม่พออีกเหรอ"
"จริงจัง? วินเคยเข้าใจความหมายของค�ำว่าจริงจังด้วยเหรอ" หญิงสาว
พูดเสียงขึน้ จมูก
"หมายความว่ายังไงน่ะขวัญ ผมคบกับขวัญมาสี่ปี นี่ยังไม่เรียกจริงจัง
อีกเหรอ"
ขวัญข้าวส่ายหน้าไปมา เธอยังเลีย่ งทีจ่ ะสบสายตากับเขาอยู่ "เราไปกัน
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ไม่รอดหรอกวิน...ขวัญกับวินน่ะ เราแตกต่างกันมากเกินไป"
"แตกต่างอะไร เราคบกันมาสี่ปีแล้วนะขวัญ ถ้าจะไม่รอด มันก็ไม่รอด
มาตัง้ นานแล้วมัย้ " รวินท์พดู เสียงเข้ม "หรือขวัญมีคนอืน่ "
"ถามตัวเองดีกว่ามั้ย วินคิดว่าขวัญไม่รู้เหรอ ในระหว่างที่เราคบกันมา
วินนอกใจขวัญไปกี่ครั้งแล้ว"
ทันตแพทย์หนุม่ หน้าซีดเผือด ครัง้ นีเ้ ถียงไม่ออก เขากลืนน�ำ้ ลายอึกใหญ่
ลงคอ
"ส�ำหรับวิน ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นขวัญก็ได้"
"ไม่จริง" รวินท์พูดเสียงอ่อย "ผมยอมรับว่าผมเคยนอกใจขวัญ แต่ผม
ก็กลับมาหาขวัญทุกครั้งไม่ใช่เหรอ ผมขอโทษที่ท�ำให้ขวัญโกรธและเสียใจ
ถ้านั่นเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ขวัญจะเลิกกับผม ผมสัญญาว่าจะไม่ท�ำอีก ขวัญ
ส�ำคัญส�ำหรับผมมากนะ" เขาท�ำหน้าอ้อน จ้องมองตาเธอในแบบทีท่ ำ� ให้สาวๆ
และหนุ่มๆ ทุกคนใจอ่อนได้เสมอ
แต่คราวนี้ใช้ไม่ได้ผล...
"แต่ขวัญส�ำคัญส�ำหรับวิน...เหมือนกับที่ทุกคนส�ำคัญส�ำหรับวิน"
"ขวัญหมายความว่ายังไง ผมไม่เข้าใจ"
หญิ ง สาวมองลึ ก เข้ า ไปในดวงตาของชายหนุ ่ ม พลางถอนหายใจ
"ขวัญไม่อยากเป็นเหมือนทุกคนของวิน"
รวินท์นงิ่ อึง้ งุนงงหนักเข้าไปอีก เขาไม่แน่ใจว่าเธอพูดจาวกวน หรือเขา
โง่กนั แน่ "แต่...แต่ผมต้องการขวัญ...ไม่มขี วัญผมจะอยูไ่ ด้ยงั ไงกัน"
"วินก็อยู่มาตั้งแต่เกิดได้โดยไม่มีขวัญไม่ใช่เหรอ ตอนขวัญขึ้นวอร์ด
วินก็อยูไ่ ด้สบายๆ นี"่ ขวัญข้าวยิม้ บาง ทว่าดวงตามีนำ�้ ตาเอ่อคลอ "อีกอย่าง...
ยังมีคนที่ต้องการขวัญจริงๆ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆ คนที่ต้องการวิน"
"ขวัญฟังผมนะ ผมจะปรับปรุงตัวตามที่ขวัญต้องการทุกอย่าง...ขอแค่
ขวัญบอกผม"
"ขวัญอยากให้วนิ จริงจังกับตัวเอง กับหน้าที่ กับชีวติ และใส่ใจคนรอบข้าง
บ้าง"
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ชายหนุ่มพยักหน้าหงึกหงัก "ตกลง ผมจะปรับปรุงตัวตามที่ขวัญบอก
ผมสัญญา เพราะงั้น...ให้โอกาสผมนะ"
หญิงสาวไม่ตอบค�ำถามของเขา เธอเบือนหน้าหนีไปอีกทาง "ขวัญเลือก
โควตาไปโรง'บาลทีเ่ ชียงราย"
"ถ้างั้นผมก็จะไปเชียงราย"
"..."
"ไปใกล้ๆ เชียงรายก็ได้ ยังไงผมก็ขับรถไปหาขวัญได้"
ขวัญข้าวลุกขึ้นแล้วหันหลังเดินออกไป
"ไม่สิ! ผมจะจับฉลาก! ได้ที่ไหนก็เอาที่นั่น!"
ครัง้ นีห้ ญิงสาวหยุดกึก แต่กไ็ ม่ได้หนั หน้ากลับไปหาอีกฝ่าย เธอก�ำมือแน่น
แล้วสาวเท้าเดินจากไป
หลังจากวันนั้นมา ไม่ว่ารวินท์จะพยายามติดต่อเธอหรือมารอพบเธอ
หลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังไม่เป็นผล เขาเพียรพยายามส่งข้อความไปยัง
โทรศัพท์มือถือ แต่เธอก็ไม่เปิดอ่านเลย
ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อว่าคนที่เพอร์เฟ็กต์อย่างเขาจะอกหัก รวินท์
เสียศูนย์ไปไม่น้อย แต่ก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนรักคอยช่วยพยุงอาการของเขาไว้
เต้ หรือเตชิต เป็นเพือ่ นสนิทตัง้ แต่ชนั้ มัธยมปลายจนจบปีหกของรวินท์
คบหากันมานานจนรูใ้ จกันดี หลังจากรวินท์อกหัก ก็ได้เตชิตนีแ่ หละช่วยปลอบใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้
เตชิตเป็นลีดมหาวิทยาลัย ปีเดียวกันกับที่รวินท์โดนจับไปถือธงนั่นล่ะ
วิบากกรรมของเขาเริ่มจากการคัดเลือกลีดคณะ ซึ่งเดิมทีทั้งตัวเขาและรวินท์
เป็นตัวเต็ง ไอ้ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจจะเป็นลีดสักเท่าไหร่หรอก แต่พอถึง
วันคัดเลือก รวินท์...เรียกไอ้วินเถอะ มันชิงผลักเขาเข้าใส่รุ่นพี่ที่มาตามตัว
วิง่ หนีเอาตัวรอดไปคนเดียว แล้วปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับรุน่ พีต่ ามยถากรรม
ตอนนั้นเตชิตคิดว่า ไหนๆ เขาก็ได้เป็นลีดคณะแล้ว กะจะขอแจ้งเกิด
ในงานฟุตบอลประเพณีสักหน่อย อุตส่าห์ไปคัดตัวเป็นลีดมหาวิทยาลัยแล้ว
ดันฟลุกได้ซะด้วย แต่ที่ไหนได้ พอถึงวันงานไอ้วินมันเสือกชิงเขาเกิดไป
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เสียอย่างนั้น กรรมที่ท�ำไว้กับมันในชาติก่อนคงมีมากโข
แต่ก็ว่าใครไม่ได้นอกจากตัวเองนี่แหละ เพราะไอ้ตอนที่พวกรุ่นพี่เขา
เตรียมหาคนถือธง ถือลูกบอล จัดขบวนพาเหรดเข้าสนามกัน เขาสุมหัวร่วมคิด
กับพี่ๆ เสนอให้จับไอ้วินมาถือธงมหาวิทยาลัย เขาท�ำเป็นชวนมันมานั่งดู
เขาซ้อมลีดโดยใช้สาวๆ เป็นตัวล่อ แล้วเอาเนกไทมัดขามันไว้กับเก้าอี้ ครั้งนี้
มันเลยหนีไม่รอด ถูกรุ่นพี่รุมโทรมจนต้องตกปากรับค�ำ
เตชิตยกมือขึน้ ลูบศีรษะเพือ่ น ท�ำหน้าเอ็นดูไปตามหน้าทีเ่ พือ่ นทีแ่ สนดี
หลังจากนัง่ ฟังรวินท์ครางหงุงหงิงมาพักใหญ่ "มันก็ยงั ไม่แน่ปะ่ วะว่ามึงอกหักอ่ะ
ขวัญก็ดูเหมือนจะให้โอกาสมึงไม่ใช่เหรอ อย่างน้อยก็ยังไม่ได้บล็อกเฟซหรือ
เบอร์มอื ถือมึงนะเว้ย"
"แต่ไม่ตอบข้อความ ไม่ยอมเจอกู ไม่รบั โทรศัพท์กู มึงไม่เรียกว่าอกหัก
แล้วเรียกว่าอะไรวะ"
"เรียกโดนเท..." พอพูดจบเห็นหน้าตาทีเ่ หมือนจะร้องไห้อยูร่ อมร่อแล้วก็
สงสาร เตชิตจึงดึงเพือ่ นรักเข้ามากอด "โอ๋ๆ มึงก็ปรับปรุงตัว ฮึดสูห้ น่อยเด๊"
"กูก็ท�ำทุกอย่างแล้วนี่ไงวะ นี่กูไปอ้อนอาจารย์ที่ปรึกษาขวัญ ถามเรื่อง
โควตาโรง'บาลที่ขวัญเลือก มึงรู้มั้ยว่าอาจารย์บอกว่าขวัญเลือกไปโรง'บาล
ทีไ่ กลสุดตีน เหนือสุด เงียบสุด โอกาสจะได้กม็ เี ยอะด้วย แต่อาจารย์กบ็ อกว่า
ถ้ากูคิดจะไปโรง'บาลเดียวกับขวัญ หรือหาคลินิกแถวนั้นท�ำก็ให้ลืมไปได้เลย
เพราะโรง'บาลทีข่ วัญเลือกปีนไี้ ม่มโี ควตาหมอฟัน แล้วคลินกิ หมอฟันก็หายาก
มากด้วย คนแถบนั้นมักจะเข้าเมืองใหญ่ๆ ไปท�ำนู่น มึงดูสิ ห่างกันแบบนี้
กูจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่ากูปรับปรุงตัวเองแล้ววะ"
"เออ ก็สมเป็นขวัญดีว่ะ"
"กูไม่ได้ให้มึงชมขวัญ กูให้มึงช่วยกูคิด กูจะท�ำไงดีวะ"
"มันไม่จ�ำเป็นว่ามึงต้องไปป้วนเปีย้ นรอบตัวเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเองป่ะวะ
มึงเป็นหมอนะไอ้เหี้ย คิดอะไรให้เหมือนหมอหน่อย"
"กูเป็นหมอฟัน"
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"เออ กูกเ็ ป็นหมอฟันเหมือนมึงนีแ่ หละ หมอฟัน เขาหมายถึงหมอทีท่ ำ� ฟัน
ให้คนไข้ ไม่ใช่หมอทีฟ่ นั ไปทัว่ อย่างมึง รูต้ วั บ้างเปล่าวะ"
"รู้ กูอาจจะเหี้ย แต่ไม่ได้โง่เว้ย แล้วกูก็ไม่ได้ฟันไปทั่ว กูก็เลือกมะ"
เตชิตกลอกตาไปมา "เอางี้ กูกบั มึงเลือกไปโรง'บาลทางเหนือทีม่ โี ควตา
หมอฟันเยอะหน่อย จะได้อยู่ไม่ไกลขวัญนัก ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปวอแวเขามาก
ให้เวลาเขาตกตะกอนความคิดสักหน่อย แล้วกูจะช่วยมึงหาทางส่งข่าวให้ขวัญ
อีกที แบบนีม้ งึ จะได้ดมู จี ติ วิญญาณหมอขึน้ มาอีกจึง๋ นึง เผือ่ ขวัญจะได้มองมึง
ดีขนึ้ "
"มันจะช่วยได้จริงๆ เหรอวะ" นาทีนั้นรวินท์คิดหนัก เพราะไม่อยาก
ไปอยู่ต่างจังหวัดสักเท่าไหร่ ไปอยู่ตัวคนเดียวไม่ล�ำบากแย่เหรอวะ ถึงจะมี
ไอ้เต้ไปด้วย ก็ใช่ว่ามันจะซักผ้ารีดผ้าให้เขาไหม ตั้งแต่เกิดมาเขาก็ไม่ค่อย
ได้ท�ำอะไรเองเสียด้วย เพราะที่บ้านมีคนเยอะ และเขาก็เป็นลูกคนสุดท้อง
จึงมีทุกคนคอยดูแลอยู่ตลอด
"ต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้ต่างจากกรุงเทพฯ มากมายหรอกมึง ตอนกู
ไปเที่ยวเชียงใหม่กับที่บ้าน ก็เห็นมีโรงหนังหรูๆ มีสตาร์บัคส์ มีที่โยนโบว์ฯ
มีร้านอาหารนานาชาติแบบพรีเมี่ยม กลางคืนก็มีที่เที่ยวมากมายมหาศาล
แต่เพิ่มเติมจากกรุงเทพฯ คือมีวิวสวยๆ มีภูเขามีน�้ำตกให้เที่ยวใกล้ๆ ไม่เชื่อ
มึงเปิดแผนทีป่ ระเทศไทยดูเลย ทางเหนือภูเขากับน�ำ้ ตกเยอะยิง่ กว่าปัม๊ น�ำ้ มัน
ที่กรุงเทพฯ อีก มึงคิดภาพดิ ท�ำงานแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นภูเขา
เห็นทุ่ง โอ้โห...ที่ท�ำงานในฝันเลยนะมึง"
"อือ ก็จริง ถึงกูจะไม่ได้ฝนั เหมือนมึงก็เหอะ แต่...จังหวัดทีก่ กู บั มึงเลือก
จะเหมือนเชียงใหม่เหรอวะ"
"จั ง หวั ด ไหนก็ เ หมื อ นๆ กั น แหละ มึ ง ก็ เ คยไปหั ว หิ น พั ท ยา ภู เ ก็ ต
หาดใหญ่นี่ ก็มอี ย่างทีก่ พู ดู เหมือนกันมะ แถมมึงก็ไม่ได้อยูค่ นเดียว มีกอู ยูด่ ว้ ย
ไง"
รวินท์พยักหน้าหงึกๆ "ก็ใช่"
"เพื่อความรักของมึง ทุ่มเทหน่อยเว้ย"
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"เออ เอาไงเอากันวะ" เขาตอบเสียงอ่อย
หลังจากหลับตาจิ้มเลือกโรงพยาบาลกับเพื่อนรักอยู่หลายที พวกเขา
ก็เลือกที่จะไปที่โรงพยาบาลล�ำพูน เพราะโรงพยาบาลอยู่ในอ�ำเภอเมือง
ที่นั่นคงไม่ต่างกับกรุงเทพฯ มากนัก ชื่อเมืองก็เพราะดี แถมอยู่ไม่ไกลจาก
ตัวเมืองเชียงใหม่มากด้วย อันทีจ่ ริงพวกเขาก็ไม่เคยไปล�ำพูนหรอก ในเมืองนัน้
จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ แต่มีรุ่นพี่ใช้ทุนอยู่ที่นั่นหนึ่งคน รวมเขากับไอ้เตชิต
ก็เป็นสาม อย่างน้อยก็มีพวก คงไม่น่าเบื่ออะไร
โควตาโรงพยาบาลล�ำพูนเปิดรับทันตแพทย์สามคน มีทันตแพทย์
เลือกไปใช้ทนุ ทีน่ นั่ เพียงสองคน คือรวินท์กบั เตชิตนัน่ ล่ะ พวกเขาจึงได้ไปล�ำพูน
ตามที่เลือกไว้โดยไม่ต้องจับฉลากลุ้นให้เหนื่อย
เมือ่ มีการประกาศผลโรงพยาบาลทีเ่ หล่าทันตแพทย์มอื ใหม่จะไปใช้ทนุ
อย่างเป็นทางการ รวินท์รีบส่งข้อความไปบอกกับขวัญข้าวทันที ซึ่งครั้งนี้
เธอเปิดอ่านข้อความและตอบกลับมาสั้นๆ ว่า
'ขอให้มีช่วงเวลาดีๆ ที่นั่นนะ'
รวินท์ยมิ้ กว้าง เขาคิดว่าตัวเองมาถูกทางแล้ว เพราะอย่างน้อยเธอก็ยอม
อ่านข้อความและตอบกลับ อีกไม่นานก็คงใจอ่อน ยอมกลับมาคืนดีกบั เขา
"จะว่าไป มึงยอมไปใช้ทนุ กูกว็ า่ แปลกมากแล้ว แต่ทบี่ า้ นมึงยอมให้ไปด้วย
นีแ่ ปลกกว่า เป็นไปได้ไงวะเนีย่ กูละ่ งง" เตชิตงงหนักยิง่ กว่า เมือ่ เห็นว่าทีบ่ า้ น
ของเพือ่ นรักสุดคุณชายยอมให้ไปใช้ทนุ ทีต่ า่ งจังหวัดจริงๆ
"มึงก็รู้ พ่อแม่พี่กูก็หมอฟันป่ะ ทุกคนก็ใช้ทุนเหมือนกัน แล้วท�ำไม
จะไม่ให้กูไปใช้ทุนวะ"
"เออ ก็เห็นมึงลูกคนเล็ก ที่บ้านอาจจะหวง"
"กูว่าเพราะคนเล็กนี่แหละว่ะ เลยปล่อย"
"โถ พ่อแม่กับพี่ๆ มึงโอ๋มึงจะตายห่า เห็นประคบประหงมกันจะตาย
แต่ตอนนี้มึงก็อายุมากแล้วนี่นะ คงอยากให้ลูกแหง่หย่านมแหละว่ะ"
"ลูกแหง่พ่อง" รวินท์ยกขาถีบเพื่อนรักไปหนึ่งที
เตชิตหัวเราะร่วน แต่เขาคิดอย่างนั้นจริงๆ นะ ไอ้วินน่ะ เป็นคุณชาย
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เสียจนเคยตัว มันไม่ซีเรียสกับอะไรสักอย่างในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มา
ง่ายๆ บางทีไม่ทนั ได้อา้ ปาก แค่ชำ� เลืองมองทุกคนก็หาประเคนใส่พานมาให้มนั
แล้ว จีบผูห้ ญิงมันยังไม่เคยต้องจีบเองเลย ขนาดตอนทีพ่ วกเขาเป็นนักศึกษา
ทันตแพทย์ คนอื่นวิ่งวุ่นหาเคสกันแทบตาย แต่ไอ้วินน่ะ มีคนไข้มาต่อคิว
รอให้เลือกเลย ชีวิตของมันสบายขนาดนั้น พ่อแม่ของมันก็คงอยากให้มันโต
เป็นผู้ใหญ่บ้าง เลยยอมให้ไปอยู่ต่างจังหวัดตามล�ำพัง
ดังนั้นหลังเรียนจบ ทันตแพทย์ป้ายแดงทั้งสองจึงเก็บผ้าผ่อนเดินทาง
ไปยังโรงพยาบาลซึง่ เป็นทีห่ มาย บิดามารดาของรวินท์มาส่งเขาถึงหน้าหอพัก
โดยที่ไม่ให้พ่ีชายและพี่สาวของเขาตามมาด้วย เพราะทั้งสองไม่เห็นด้วยกับ
การส่งรวินท์ไปท�ำงานที่ไกลๆ เมื่อบอกลากันเสร็จ บิดามารดาของรวินท์
ก็โบกมือลาแล้วก็ปล่อยบุตรชายคนเล็กไปตามเวรตามกรรม ส่วนพวกเขา
ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กันต่อ
โรงพยาบาลล� ำ พู น ไม่ ไ ด้ ใ หญ่ โ ตอะไรมาก แต่ ก็ ดู ส ะอาดสะอ้ า น
มีตึกเก่าๆ ด้านหลังโรงพยาบาลเป็นหอพักแพทย์ซึ่งให้พักได้ห้องละคน
ภายในห้องกว้างขวาง มีห้องนอน ห้องครัว ห้องอาบน�้ำ และห้องนั่งเล่น
ให้พร้อม เตชิตได้หอ้ งพักทีช่ นั้ ห้า ส่วนห้องของรวินท์อยูท่ ชี่ นั้ สาม ในห้องนอน
ของรวินท์มีพัดลมโปเกบนผนังหนึ่งเครื่อง ซึ่งเปิดทีเสียงดังกระหึ่มขึ้นไปถึง
ห้องของเตชิตที่ชั้นห้า ส่ายคอเหมือนจะร่วงลงมาอยู่รอมร่อ แถมแรงลมเบา
ยิ่งกว่าตดมดเสียอีก ตรงมุมห้องข้างหน้าต่างมีตู้เสื้อผ้าแบบผ้าใบพลาสติก
ที่รูดซิปไม่ขึ้น เปิดค้างไว้อ้าซ่า ภายในตู้มีไม้แขวนเสื้อพังๆ สองสามอัน
กลางห้องมีเตียงไม้เก่าๆ เป็นเฟอร์นเิ จอร์แถมให้ดว้ ย ส่วนในห้องครัวมีเตาแก๊ส
กับถังแก๊สเก่าที่แพทย์คนเดิมทิ้งไว้ นอกจากนั้นในห้องอื่นๆ ก็โล่งว่าง แม้แต่
ผ้าม่านยังไม่มใี ห้ มีอย่างเดียวทีพ่ อดูได้กค็ อื กระเบือ้ งสีขาวทีป่ พู นื้ ห้อง ถึงแม้
จะเก่ามีรอยขีดข่วนมากมายก็ตามที
พอได้เห็นห้องพักครั้งแรกทันตแพทย์มือใหม่สองคนก็อึ้งไปเล็กน้อย
แต่ป้าแม่บ้านอุตส่าห์ท�ำความสะอาดไว้ให้เป็นอย่างดี พวกเขาจึงไม่พูดอะไร
มากนัก ได้แค่ส่งสายตาปลอบใจกันเองไปมา
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เมือ่ ขนกระเป๋าเข้าห้องแล้ว สองหนุม่ จึงต้องออกไปหาซือ้ ของเข้าห้องพัก
กั น ต่ อ พวกเขาน�ำรถส่วนตัวจากกรุงเทพฯ มาใช้ ง านด้ ว ย รถของรวิ น ท์
เป็นออดีส้ ปอร์ตสองประตูซงึ่ บิดาให้บริษทั ขนส่งจัดการน�ำมาส่งให้ถงึ หน้าหอพัก
ส่วนของเตชิตเป็นฮอนด้า CR-V ดังนัน้ เมือ่ จะไปซือ้ ของจ�ำนวนมากกัน รวินท์
ผูซ้ งึ่ เอารถมาใช้แบบไม่ได้คดิ หน้าคิดหลังอะไรเลยจึงต้องอาศัยรถเพือ่ นไปแทน
ระหว่างทางทีร่ ถแล่นผ่านไปช้าๆ รวินท์เกาะกระจกรถมองสองข้างทาง
ที่ดูสงบ บ้านแต่ละหลังปิดเงียบเชียบ มีต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจี มองเห็นภูเขา
อยู่ไกลๆ ล�ำพูนก็เป็นเมืองที่สวยดี แต่ไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้สักเท่าไหร่
"ไอ้เต้ กูว่าต่างจังหวัดไม่ได้เหมือนกันไปหมดทุกจังหวัดหรอกว่ะ"
"มึงเพิ่งรู้ตัวเหรอวะ กูฉุกใจตั้งแต่ตอนมาถึงแล้ว ที่นี่เงียบกว่าที่กูคิดไว้
เยอะเลย"
"แต่อย่างน้อยก็มหี า้ งอยูใ่ กล้ๆ โรง'บาลด้วยนะมึง" เขาพูดปลอบใจตัวเอง
และเพื่อน มาถึงขนาดนี้พวกเขาก็หันหลังกลับไม่ได้แล้วล่ะ
รวิ น ท์ พ ยายามแต่ ง ตั ว บ้ า นๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ดู เ ด่ น มากนั ก แค่ เ สื้ อ เชิ้ ต
กางเกงยีน เข็มขัด และกระเป๋าสตางค์ลายพื้นๆ แต่ราคารวมกันเหยียบแสน
ที่พี่ๆ ขนซื้อไว้ให้ ซึ่งที่จริงเขายังไม่เคยรู้ราคาของสิ่งของเหล่านี้เลยด้วยซ�้ำ
ชีวิตของรวินท์น่ะ เคยจ่ายเองก็มีแค่ค่าอาหาร ค่าน�้ำมันรถ ค่าโยนโบว์ฯ
แล้ ว ก็ ค ่ า ตั๋ ว หนั ง เท่ า นั้ น ล่ ะ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ก็ ใ ช้ บั ต รเครดิ ต ของที่ บ ้ า นรู ด ไป
แบบไม่ต้องคิดอะไรมาก
แต่ ด ้ ว ยใบหน้ า ที่ ห ล่ อ เหลาระดั บ คนดั ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ชื่ อ ดั ง
ในกรุงเทพฯ ที่มาแบบแพ็กคู่แล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปที่ไหนก็มีแต่คน
จ้องมองทั้งนั้น จ้องกันจนเหลียวหลัง ชนิดที่ว่าขนาดเขาคิดว่าตัวเองชินกับ
การถูกมองแล้วยังรู้สึกแปลกๆ
"ไอ้เต้ กูว่ารีบซื้อรีบกลับเหอะว่ะ"
"กลัวเขาเข้ามาจับตัวมึงไปปล่อยป่ารึไงวะ ไม่ตอ้ งห่วงหรอกน่ะ ทีน่ ไี่ ม่ใช่
สวนลุมฯ เอ๊ะๆ หรือว่ามึงเคยไปขโมยไก่เขาแล้วหนีลงน�้ำวะ"
"ก็ตามหลังมึงลงไปนั่นแหละ ไอ้ห่า"
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เตชิตหัวเราะร่วน "ก็ให้คนเขามองหน่อยไม่ได้รึไง มึงไม่สึกหรออะไร
หรอกน่ะ" เขาพูดพลางยกมือขึน้ โอบไหล่เพือ่ นรัก "ไปๆ อยูก่ บั พีเ่ ต้ ไม่ตอ้ งกลัว
ห่าอะไรหรอก"
"กลัวความห่าของไอ้พี่เต้นี่แหละ ไปไกลๆ ตีนกูเลยไป กวนส้นตีน
ฉิบหาย" รวินท์ผลักมืออีกฝ่ายออกแล้วเดินไปดึงรถเข็นมาหนึ่งคัน "กูไปของกู
มึงไปของมึง อีกชั่วโมงเจอกันตรงนี้"
"อ้าวๆ มึงจะไหวเหรอวะ รู้ยังว่าต้องซื้อไรบ้างอ่ะ"
"รู้โว้ย กูไม่ได้โง่!" ชายหนุ่มตอบพลางเข็นรถเดินออกไปอย่างรวดเร็ว
ถึงจะพูดไปแบบนั้น แต่หลังจากเดินวนในห้างบิ๊กซีครบรอบ รวินท์
ก็ยังไม่รู้ว่าตนเองควรจะต้องซื้ออะไรบ้าง ก็ทั้งชีวิตเขาเคยซื้อของเข้าบ้านเอง
ซะที่ไหน
อืม...ที่ห้องมีเตียงแล้วก็ต้องมี...
"หมอน หมอนข้ า ง ผ้ า ปู ที่ น อน ผ้ า ห่ ม ฉลาดเหมื อ นกั น นะเนี่ ย กู
ต้องซื้อพัดลมด้วย อันในห้องนี่ วันดีคืนดีคงจะร่วงจากผนังแหง อืม...แล้วก็
ไม้แขวนเสื้อด้วย" เขาเลือกของหยิบโยนใส่รถเข็นไปเรื่อยๆ
"ของกิ น ๆ มาม่ า ปลากระป๋ อ ง หมู ห ย็ อ ง...ขนม" ใช้ เ วลาไม่ น าน
ก็เลือกสารพัดของกินมาเต็มคันรถ แค่นี้เขาก็น่าจะอยู่ได้ไปอีกสักสัปดาห์
ถ้าขาดเหลืออะไรค่อยออกมาหาซื้ออีกที
หลังจากซื้อของเสร็จก็เข็นรถเข็นออกมาหาเพื่อนรักซึ่งยืนอ้าปากหาว
รออยู่
"ไง ของครบนะมึง"
"เออ ครบ ซื้อเยอะขนาดนี้เหลือใช้ไปทั้งเดือน" รวินท์ตอบอย่างมั่นใจ
พอกลับไปถึงห้องพัก รู้สึกหิวขึ้นมาตงิดๆ และตั้งใจจะต้มมาม่ากิน
นั่นล่ะ เขาจึงนึกขึ้นได้...มีมาม่า แต่ไม่มีน�้ำร้อน ไม่มีจานชาม ช้อนส้อม
แล้วจะกินยังไงวะ!
แต่เพื่อไม่ให้เตชิตสบประมาท เขาจึงท�ำเป็นโทรศัพท์ไปชวนอีกฝ่าย
ออกไปกินข้าวข้างนอกแทน แล้วแวะร้านสะดวกซื้อซื้อของที่ขาดมาเพิ่ม
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และนั่นก็คือที่มาของกระติกน�้ำร้อนพลาสติกกระติกเดียวที่ตั้งโด่เด่อยู่ใน
ห้องครัว
หลังจากนัน้ รวินท์กไ็ ม่ได้ซอื้ อะไรเข้าห้องอีก เขาปล่อยห้องนัง่ เล่นโล่งว่าง
ม่านยังไม่คิดจะซื้อมาติด ถ้ามีเวลาว่างส่วนใหญ่ก็จะไปนอนใช้แล็ปท็อป
ท่องโลกอินเตอร์เน็ตอยูใ่ นห้องนอน บนเตียงนอนที.่ ..ไม่วา่ จะนัง่ หรือนอนตรงไหน
ของเตียง ตัวเขาก็จะไหลลงไปตรงกลาง เพราะความเก่าของฟูก
จนกระทัง่ วันทีเ่ ตชิตมาเยีย่ มห้องแล้วบ่นว่าไม่มที นี่ งั่ เขาจึงขับรถไปซือ้
ทีน่ อนปิกนิกมาปูไว้ให้มนั นัง่ จะได้ไม่พดู มากอีก
ส่วนห้องพักของเตชิตต่างกับห้องของเพื่อนรักราวฟ้ากับเหว ในครัว
ของเขามีเตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ไมโครเวฟ และจานชามหม้อไหพร้อม
เขาซือ้ ผ้าม่านส�ำเร็จรูปมาติดในห้องทุกห้อง มีโต๊ะญีป่ นุ่ กับเบาะส�ำหรับนัง่ พืน้
ในห้ อ งนั่ ง เล่ น เอาไว้ ส� ำ หรั บ นั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ และกิ น ข้ า ว มี ชั้ น วางหนั ง สื อ
เครื่องเสียง โทรทัศน์จอใหญ่ และโซฟาเล็กๆ ห้องนอนมีที่นอนใหม่บนเตียง
มีตู้เสื้อผ้าที่ท�ำจากไม้ ดูเป็นห้องที่มีคนอยู่อาศัยมากกว่าเป็นกอง ที่จริง
เขาก็แนะน�ำไอ้วินได้แหละว่าควรต้องเริ่มต้นซื้ออะไรเพิ่มบ้าง แต่ที่ไม่ท�ำ
ก็คงเพราะ...เขาอยากจะช่วยสนองเจตนารมณ์ของพ่อแม่มันล่ะมั้ง
เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือดังแว่ว รวินท์กระเด้งตัวลุกขึ้นนั่ง
แล้วเอื้อมไปหยิบมากดรับสาย
"ไอ้เต้ โหย กูหิวฉิบหาย ห้องกูไม่มีของกินเลยอ่ะ"
[กูท�ำข้าวผัด กินป่ะ]
"กิน! เดี๋ยวไปหาที่ห้องเว้ย"
[เออ มาไวๆ กูรออยู]่ เตชิตกดวางสาย พลางอมยิม้ แล้วส่ายหน้าไปมา
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Chapter 2
ชีวิตการใช้ทุน
หลายเดือนผ่านไป รวินท์คุ้นเคยกับสถานที่ท�ำงาน หอพักแพทย์ บิ๊กซี
และความเงียบเหงาของเมืองล�ำพูนมากขึ้น เขาค่อยๆ เรียนรู้การใช้ชีวิต
ด้วยตนเองช้าๆ ช้าระดับหอยทากคลานบนขี้เถ้า ด้วยความที่ไม่ค่อยใส่ใจ
กับอะไรรอบๆ ตัว จนกว่าตัวเองจะเอะใจหรือมีใครมาสะกิดทัก
เมือ่ ถึงเวลาเลิกงาน รวินท์ลกุ ขึน้ ถอดเสือ้ กาวน์ออกแล้วม้วนๆ ไว้ จากนัน้
ก็บดิ ขีเ้ กียจแบบสุดแรง ชนิดทีไ่ ม่อายทันตแพทย์คนอืน่ ๆ และผูช้ ว่ ยเลยสักนิด
"รักษามาดหน่อยเว้ยไอ้วิน" สิงหาหัวเราะ ชายหนุ่มเป็นรุ่นพี่ของรวินท์
มาใช้ทุนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนหน้าเขากับเตชิตได้ปกี ว่าแล้ว "มึงกลับเลย
รึเปล่าวะเนี่ย ไอ้เต้มันอยู่เวรนี่"
รวินท์ยงั ไม่ทนั จะตอบ พยาบาลจากแผนกอืน่ ก็กรูกนั เข้ามาเกาะทีป่ ระตู
หน้าห้อง ส่งเสียงวีด้ ว้าย เรียกทันตแพทย์หนุม่ ให้เดินเข้าไปหา
"คนหล่อก็ดอี ย่างงีแ้ หละโว้ย ไปๆ ไปหาสาวๆ เขาหน่อย" สิงหาผลักไหล่
รุน่ น้องไปเบาๆ
ชายหนุม่ ยิม้ รับ ขณะทีก่ า้ วเข้าไปหาพยาบาลกลุม่ นัน้ "มีอะไรเหรอครับ"
"หมอวิน~ มือ้ เย็นจะทานอะไรดี ให้ไข่มกุ โบว์ แล้วก็แก้มไปท�ำให้ทาน
ดีมั้ยคะ นี่ๆ ซื้อของสดมาแล้วด้วย เดี๋ยวท�ำต้มย�ำกุ้ง ผัดผักคะน้าหมูกรอบ
แล้วก็ยำ� วุน้ เส้น"
ทันตแพทย์หนุม่ มองตามถุงในมือพยาบาลสาวๆ พลางกลืนน�ำ้ ลายเอือ๊ ก

Page ���������� 1.indd 19

11/9/2561 BE 16:39

20 ภูสอยเดือน 1

"โห น่ากินจัง แต่จะดีเหรอครับ ผมเกรงใจอ่ะ" ปากพูดไปเช่นนัน้ แต่ในใจลิงโลด
เขาเบือ่ มาม่ากับร้านข้าวแกงข้างโรงพยาบาลจะตายอยูแ่ ล้วโว้ย
"หมอวินไม่ต้องเกรงใจเลย พวกเราเต็มใจ จะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้"
"จริงเหรอ ใจดีจังเลยครับ ถ้างั้น..." เขายังพูดไม่ทันจบ เพื่อนรักก็ก้าว
เข้ามาประชิดตัวแล้วยกแขนขึ้นโอบไหล่
"เฮ้ย ไอ้หมอวินครับ ในครัวมีแค่เตาแก๊สเก่าๆ กับกระติกน�้ำร้อน
จะท�ำอะไรกินได้ ไม่อายสาวๆ เขาบ้างหรือไงครับ" เตชิตพูดพร้อมด้วยรอยยิม้
พิมพ์ใจ
แต่ทำ� ให้รวินท์ตอ้ งหุบยิม้ ทันควัน ไอ้เพือ่ นเวร เสือกพูดความจริงต่อหน้า
สาวๆ ได้ "เอ่อ..."
"หม้อกับกระทะมันยังไม่มีเลย เตาแก๊สลงยันต์นั่นก็ไม่รู้ใช้งานได้มั้ย
แหม น่าเสียดายที่วันนี้ผมติดเวร ไม่งั้นจะชวนไปท�ำที่ห้องผมแทน"
สาวๆ พยาบาลงอแงเล็ ก น้ อ ย แต่ ก็ ย อมถอยกั น ไป "ไม่ เ ป็ น ไรค่ ะ
งั้นเอาไว้คราวหน้าเนอะ"
"ขอโทษด้วยนะครับ เอาไว้ผมจะไปหาซือ้ เครือ่ งครัว" รวินท์พดู เสียงอ่อย
"หมอวินจะไปเมื่อไหร่ให้พวกเราไปช่วยเลือกก็ได้น้า"
"ครับๆ ขอบคุณมาก" ทันตแพทย์หนุ่มแจกยิ้มรับอีกครั้ง พร้อมกับ
โบกมือลาขณะพวกเธอถอยออกไป เสียดายก็เสียดาย ท้องก็รอ้ งหิว เขามองตาม
ตาละห้อย
เตชิตบ้องศีรษะเพือ่ นรักไปหนึง่ ที แล้วส่งกุญแจห้องให้ "เอ้านี่ มีไข่พะโล้
อยูใ่ นหม้อ ตักใส่ขา้ วแล้วก็อนุ่ ในไมโครเวฟเอาละกัน แค่นคี้ งท�ำเองได้นะมึงอ่ะ"
นัยน์ตาเรียวเบิกกว้าง "มึงท�ำไข่พะโล้เป็นด้วยเหรอวะ"
"ก็ไม่ได้ยากมั้ยล่ะ แดกได้ก็แล้วกัน"
"เออ ขอบใจ ก็ยังดี" รวินท์คว้ากุญแจห้องของเพื่อนรักแล้วก้าวฉับๆ
ออกไป
ขณะทีท่ นั ตแพทย์หนุม่ เดินดุม่ ๆ กะว่าจะกลับไปอุน่ อาหารของเพือ่ นกิน
ตามทีอ่ กี ฝ่ายบอก แต่ระหว่างทางก็เกิดเปลีย่ นใจขึน้ มาเสียอย่างนัน้
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ไอ้เต้มันให้เขาไปกินไข่พะโล้ที่มันท�ำไว้ก่อน แล้วตัวมันค่อยกินที่เหลือ
เนี่ยนะ คงไม่แฟร์สักเท่าไหร่รึเปล่าวะ เขาควรจะรอกินพร้อมกันมากกว่า
ระหว่างนี้จะท�ำอะไรดี จะหาอะไรกินรองท้อง ขนมที่ห้องก็หมดแล้ว
หลังจากยืนคิดสักพัก เขาก็ตดั สินใจว่าจะไปห้างสักหน่อย ไปหาของกิน
และซื้อเสื้อผ้าไว้ใส่อยู่ห้องด้วย เขาอยู่หอพักแพทย์มาได้สี่เดือนกว่าแล้ว
แต่ไม่เคยสังเกตเลยว่าห้องอื่นๆ ในชั้น ไม่มีใครที่ใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดกับ
กางเกงยีนอย่างเขาตลอดวันหยุดเลยสักคน จนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ที่แพทย์ห้องข้างๆ ทักเขานั่นล่ะ
"คุณวินไม่ร้อนเหรอครับ"
เจ้าของชื่อเรียกที่เดินถือถุงพลาสติกใส่มาม่ากับขวดน�้ำดื่มหยุดกึก
มองคนถามซึ่งใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นแค่เข่า ทาแป้งเย็นเป็นปืน้ ๆ
ตามเนื้อตัว ในมือถือพัดที่ก�ำลังใช้พัดรัวๆ ด้วย
เออ นั่นสิ เขาก็ว่ามันร้อนฉิบหาย
ชายหนุม่ ก้มลงมองตนเองในเสือ้ เชิต้ กับกางเกงยีน จากนัน้ จึงพยักหน้า
หงึกหงัก "ร้อนครับ"
แพทย์หนุ่มห้องข้างๆ หัวเราะ "ก็นั่นสิ ผมเห็นคุณวินอยู่ห้องก็แต่งตัว
เต็มยศทุกที จนผมอายสภาพตัวเองเลยเนีย่ ถ้ามันอุจาดตามาก คุณวินต่อว่าได้
ไม่ต้องเกรงใจผมหรอกนะครับ"
รวินท์หัวเราะตามแบบเจื่อนๆ แต่ในใจก็ฉุกคิดได้
เออ จริงด้วยว่ะ เขาแต่งตัวแบบนีท้ กุ ครัง้ ทีก่ า้ วออกจากห้องนอน เพราะ
ไอ้ตอนที่เก็บเสื้อผ้ามาที่นี่ เขาลืมนึกไปว่าในหอพักไม่มีเครื่องปรับอากาศ
พอเข้าห้องนอนไปก็ถอดเสือ้ ออกเหลือแต่บอ็ กเซอร์ตวั เดียวแล้วนอนให้พดั ลม
เป่า แต่เขาอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องไปหาเสื้อผ้าส�ำหรับใส่อยู่บ้าน
แบบคนอื่นบ้าง
รถออดีส้ ปอร์ตคันหรูแล่นออกจากโรงพยาบาลไป ก่อนจะไปจอดเด่นสง่า
อยู่ที่จอดรถของบิ๊กซีล�ำพูน นี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะซื้อเสื้อผ้าเอง ชายหนุ่ม
เดินเข้าไปดูเสือ้ ผ้าแบบงงๆ
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ท�ำไมมันมีน้อยจังวะ
ก็คงเป็นเรือ่ งปกติของร้านค้าในเมืองนีล้ ะ่ มัง้ อันทีจ่ ริงตัง้ แต่เขาย้ายมาทีน่ ี่
ก็ยังไม่เคยขับรถไปไหนไกลกว่าบิ๊กซี ทว่ามาทีไรก็เห็นมีผู้คนแค่หร็อมแหร็ม
ท�ำให้เขาแปลกใจได้ทุกทีว่าท�ำไมห้างถึงยังอยู่ได้ และคงเพราะอย่างนี้
จึงไม่น�ำเสื้อผ้ามาขายเยอะๆ ให้ขาดทุนเปล่าๆ ปลี้ๆ
ชายหนุ่มเลือกเสื้อยืดและเสื้อกล้ามมาอย่างละห้าตัว กางเกงขาสั้น
แค่เข่าอีกห้าตัว แต่พอเดินๆ ไปเห็นตู้เสื้อผ้าพลาสติกสีแดงลายแองกรี้ เบิร์ด
ก�ำลังลดราคาก็เลยซือ้ มาด้วย เขาจะได้รดู ซิปปิดตูก้ บั เขาได้บา้ ง ตูเ้ ก่าเปิดค้าง
อ้าซ่ามาหลายเดือนแล้ว ต่อจากนั้นก็ไปซื้อแป้งเย็น พัดลมตั้งโต๊ะเพิ่ม ที่จริง
เขาก็อยากซื้อตู้เย็นด้วย จะได้มีนำ�้ เย็นๆ ไว้ดื่มโดยที่ไม่ต้องเดินแกว่งออกไป
กดน�้ำในตู้น�้ำข้างนอก แต่ก็ไม่รู้จะขนใส่รถกลับหอพักอย่างไรดี ตู้หนังสือ
โฮมเธียเตอร์กอ็ ยากได้ เครือ่ งครัวก็อยากมีกบั เขา เตาไฟฟ้า เตาอบ ไมโครเวฟ
กระทะ หม้อ จาน ชาม มองดูแล้วก็อยากได้ไปเสียทุกอย่าง เครือ่ งปรับอากาศ
ก็อยากได้ แต่ไม่รวู้ า่ จะติดได้หรือเปล่า เขาคงต้องถามทางหอพักก่อน
รวินท์เดินไปดูเครื่องปรับอากาศที่ตั้งโชว์อยู่ เห็นราคาแล้วก็ผงะไป
เล็กน้อย เขาท�ำงานมาหลายเดือน ไม่คอ่ ยได้ใช้เงินมากมายก็จริง แต่ถา้ จะติด
แอร์ทงั้ ห้องนอนห้องนัง่ เล่น ไหนจะซือ้ ตูเ้ ย็น เตากับเครือ่ งครัว เฟอร์นเิ จอร์ตา่ งๆ
ในห้องอีก แล้วเขาจะเหลืออะไร ไม่ตอ้ งกินแกลบหรือนี่
ที่จริงของที่เขาอยากได้พวกนี้ เขาก็สามารถได้มาง่ายๆ เพียงแค่เขา
เอ่ยปากบอกพี่ชายกับพี่สาว...
ไม่ได้สิวะ!
จะขอเงินที่บ้านใช้ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้ว เขาท�ำงานมีเงินเดือน
เป็ น ทั น ตแพทย์เต็ม ตัว แค่นึก ถึงสายตากับรอยยิ้ มเยาะตรงมุ มปากของ
บิดามารดาเหมือนตอนที่เขาบอกว่าจะมาใช้ทุนที่ล�ำพูนนี่ เขาก็ทนไม่ได้แล้ว
สรุปว่าก็ไม่ได้ซอื้ อะไรเพิม่ อีก เอาแค่เสือ้ ผ้า ตูเ้ สือ้ ผ้าพลาสติก แป้งเย็น
แล้วก็พดั ลมนัน่ ล่ะ ส�ำหรับอย่างอืน่ เขาคงต้องเก็บเงินเพิม่ อีกสักหน่อย
พอกลับมาถึงหอพัก เอาของไปโยนไว้ที่ห้องแล้วก็รีบขึ้นไปที่ห้องของ
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เตชิต จัดการเปิดเตาไฟฟ้าอุ่นไข่พะโล้ แล้วกดอุ่นข้าวไว้รออีกฝ่ายกลับมา
"ท�ำไมมึงรวยจังวะไอ้เต้ เงินเดือนมึงไม่ได้เท่ากูเรอะ" รวินท์บ่นพึมพ�ำ
พลางหันมองไปรอบๆ ซึ่งแม้กระทั่งพื้น เตชิตก็มีพรมส�ำเร็จรูปปูไว้
ไม่นานเจ้าของห้องก็มาถึง เขาท�ำจมูกฟุดฟิด เดินเข้าไปในห้องพัก
แล้วมองหาเพือ่ นรัก พอเดินเข้าไปในครัวจึงเห็นว่าอีกฝ่ายยืนนิง่ อยูท่ หี่ น้าเตาไฟฟ้า
"โอ้โห ไอ้วิน อุ่นไข่พะโล้เป็นด้วย"
เจ้าของชื่อหันขวับ "กูไม่ได้โง่ปะ่ วะ"
เตชิตหันไปเห็นไฟบนหม้อหุงข้าว เขาเบิกตากว้างแล้วชีไ้ ปทีห่ ม้อใบนัน้
"เฮ้ย อุน่ ข้าวก็เป็น"
"ไอ้สัสนี่ เห็นมึงท�ำให้ดูมาหลายเดือนแล้ว แค่นี้ท�ำไมกูจะท�ำไม่ได้วะ"
"เออๆ มึงเก่งมาก เก่งๆ" เตชิตก้าวเข้าไปโอบไหล่แล้วลูบศีรษะเพือ่ นรัก
เบาๆ
รวินท์ถีบอีกฝ่ายให้ออกห่าง "ไม่ต้องมาตอแหลใส่กู กลับมาก็ดีแล้ว
จะได้แดกสักที หิวฉิบหาย"
"มึงกลับมาตั้งนานแล้วท�ำไมไม่แดกล่ะวะ"
"ก็รอแดกพร้อมมึงไง แล้วกูก็ไปบิ๊กซีมาด้วย"
เตชิตเลิกคิ้วขึ้น "ไปท�ำห่าไร"
"ไปบิ๊กซี กูไปดูเพนกวินมั้ง ไปซื้อของสิวะ"
"ของไรวะ"
"เสื้อผ้า"
"มึงเนี่ยนะ!? ไปซื้อเสื้อผ้าอะไรที่บิ๊กซีวะ" คนถามงงหนักเข้าไปอีก
"เสื้อผ้าไว้ใส่อยู่ห้อง" รวินท์ตอบพลางตักไข่พะโล้ใส่ชาม "แม่งมีน้อย
ฉิบหาย"
"ก็แหงล่ะ อยากเลือกเยอะๆ มึงก็ไปเซ็นทรัลสิวะ"
"ที่นี่มีเซ็นทรัลด้วยเหรอ"
"ไม่มี แต่มีที่เชียงใหม่ไง ไม่ไกลมากหรอก ขับรถไปประมาณสี่สิบโล
ได้มั้ง"
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"อ่อ งั้นช่างเหอะ เอาไว้ไปวันเสาร์อาทิตย์คงเหมาะกว่า หลังเลิกงาน
กูไม่อยากไปไหนไกลๆ เหนื่อย อยากแดกๆ แล้วก็นอน"
เตชิตยิม้ กว้าง "ถ้าขีเ้ กียจนักล่ะก็ เอาไว้มงึ จะไปก็บอก กูขบั รถไปให้เอง"
รวินท์พยักหน้าหงึกหงัก หันไปตักข้าวใส่จานแล้วน�ำมาวางบนโต๊ะ
"เออๆ แดกกันเหอะ หิวแล้วว่ะ"
สองหนุม่ นัง่ ลงข้างกันบนเบาะรองนัง่ ทีบ่ นพืน้ กินข้าวไปคุยกันไปเรือ่ ยๆ
จนหมดจาน รวินท์เอนหลังลงนอน ขณะที่เพื่อนรักยกจานชามไปเก็บล้าง
เขากลิ้งไปกลิ้งมา สอดมือเข้าไปเกาพุงในเสื้อ แล้วเท้าแขนยันศีรษะขึ้น
"ไอ้เต้ มึงได้ขา่ วขวัญบ้างป่ะวะ ช่วงนีข้ วัญไม่ตอบแชตกูเลย โทรไปหา
ก็สายไม่ว่างตลอด"
"ไม่วะ่ กูลองโทรหาขวัญแล้ว สายไม่วา่ งเหมือนกัน สงสัยจะโดนบล็อก
ไปพร้อมกับมึงเนีย่ แหละ"
"ถึงกับบล็อกเลยเหรอวะ"
"ไม่ก็อาจจะยุ่งมั้ง หมอไม่ได้มีเวลาว่างเยอะเหมือนกูกับมึงนะเว้ย"
"มึงว่า...ขวัญมีคนใหม่ยังวะ"
เตชิตหยุดกึก ก่อนจะหันกลับมาสบสายตากับเพื่อนรัก "ถ้าเขามีจริงๆ
มึงจะท�ำไง"
รวินท์เอนศีรษะลงนอนบนพืน้ มองเพดานพลางถอนหายใจ "กูจะท�ำไง
ได้วะ คงต้องตัดใจมัง้ " เขานอนนิง่ อยูเ่ ช่นนัน้ จนเจ้าของห้องเดินกลับมานัง่ ลง
ข้างกัน อีกฝ่ายยกมือขึ้นลูบศีรษะเขาเบาๆ ชายหนุ่มจึงหันไปหา แล้วจับมือ
เพื่อนรักไว้ "ขอบใจเว้ย กูไม่ได้เป็นอะไร"
"มึงเผื่อใจไว้บ้างนะ ขวัญรักมึงก็จริง แต่ถ้าที่นั่นมีคนที่รักและเข้าใจ
เขา..."
"เออ กูจะพยายาม"
เตชิตถอนหายใจ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
รวินท์นอนนิ่งไปอีกสักพักก็พูดขึ้น "ไอ้เต้ กูอยากท�ำคลินิกว่ะ"
"หือ นึกยังไงขึ้นมาอีกวะ"
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"กูอยากมีเงิน"
เตชิตหัวเราะเสียงดัง "ไอ้เหี้ย กูไม่เคยนึกว่าจะได้ยินค�ำนี้จากปากมึง
คุณชายรวินท์เนี่ยนะ อยากมีเงิน ที่มีอยู่ยังไม่พอถมตัวตายอีกเหรอวะ"
"ไอ้ทมี่ เี ยอะๆ นัน่ มันเงินพ่อแม่พกี่ โู ว้ย กูกเ็ ป็นหมอฟันไส้แห้งเหมือนมึง
นีแ่ หละ" คนพูดผงกศีรษะขึน้ พลางเอือ้ มมือไปสะกิดเพือ่ นรัก "ว่าแต่มงึ เอาเงิน
ทีไ่ หนมาซือ้ ของในห้องวะ มีเจ๊เปย์ให้เหรอ"
"เจ๊พ่อง เงินกูนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่แม่กูจัดการให้"
รวินท์ท�ำหน้าเศร้า "ท�ำไมแม่กูไม่เห็นสนใจกูบ้างเลยวะ มีแต่ดูถูกกันว่า
กูจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นานอ่ะ พอกูจะซื้ออะไรก็ว่าเปลืองเปล่าๆ"
"เอาน่ะ เดีย๋ วลองหาคลินกิ แถวๆ นีท้ ำ� ละกัน อาจจะหายากสักหน่อยว่ะ
ถ้ามีกค็ งมีหมอประจ�ำแล้ว แต่ทจี่ ริงตัง้ แต่อยูม่ ากูกย็ งั ไม่เคยเห็นเลยนะ"
"ในรัศมีโรง'บาลกับบิก๊ ซี กูกย็ งั ไม่เคยเห็นคลินกิ เลย คงต้องไกลออกไป
หน่อย แต่จะไปหาสมัครทีไ่ หนยังไงวะ"
"ใจเย็นน่ะ ค่อยๆ หาไปก็แล้วกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองถามพี่ๆ ที่โรง'บาลดู"
ไม่กี่วันถัดมา โชคก็วิ่งพุ่งเข้าชนรวินท์โดยที่ไม่ต้องไปตามหาคลินิก
ให้เหนื่อย
สิงหานัดให้สองหนุม่ ออกไปกินมือ้ เย็นด้วยกันทีแ่ ถวๆ หอพัก เขายิม้ รับ
รุน่ น้องทัง้ สอง พร้อมกับยกสองมือขึน้ เรียกให้ไปทีโ่ ต๊ะ
"เฮ้ย พวกมึงสนใจจะท�ำคลินกิ กันมัย้ วะ คลินกิ ใหม่ของ ผอ. ท�ำวันเสาร์
อาทิตย์ สลับกับพี"่
รวินท์เบิกตากว้าง "ท�ำพี่! ที่ไหน อะไร ยังไง ได้ตังค์เท่าไหร่!"
"ได้ตังค์เยอะอยู่นะเว้ย ต้องแล้วแต่ว่าจะมีคนไข้เยอะขนาดไหนด้วย
คลินิกอยู่ใกล้มหา'ลัยในเชียงใหม่ สาวๆ เพียบ"
เตชิตขมวดคิ้ว "ขับรถไปกลับเหรอพี่ เหนื่อยตายห่า"
"พวกมึ ง ก็ ไ ปเย็ น วั น ศุ ก ร์ กลั บ เย็ น วั น อาทิ ต ย์ สิ ว ะ ข้ า งบนคลิ นิ ก
เป็นห้องพัก นอนสบาย มีแอร์ดว้ ย มีหอ้ งให้พวกมึงคนละห้องเลย แถวมหา'ลัย
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มีของกินอร่อยๆ เพียบ ถ้าคนไข้น้อย มึงก็ท�ำคนละวัน จะได้มีเวลาไปแรด
ตามห้างด้วยไง ถ้าวันไหนคนไข้เยอะเราสามคนก็มาผลัดเวรกันท�ำ แบบนีด้ ปี ะ่ "
ส�ำหรับรวินท์ เขาเทใจให้หมดตัง้ แต่เรือ่ งเงินแล้วล่ะ "ดีครับ เอาๆ ผมเอา"
เตชิตช�ำเลืองมองเพื่อนรัก ก่อนจะพยักหน้า "อือ งั้นผมเอาด้วยก็ได้พี่"
เตชิตและรวินท์เ(ติริ่มดต้ตามอ่
นรับจ็าอนต่บท�อได้
ำคลิ
นิกกับนเต็ในเดื
ในฉบั
ม) อนใหม่ หลังเลิกงาน
ในเย็นวันศุกร์ เตชิตเป็นคนขับรถพาพวกเขาจากล�ำพูนไปยังคลินกิ ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ
มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อไปถึงแม้ท้องฟ้าจะเริ่มมืดลงแล้ว ทว่า
แถวๆ มหาวิทยาลัยกลับยิง่ คึกคัก ทัง้ ร้านอาหารและรถเข็นขายอาหารเปิดไฟ
ตัง้ โต๊ะมากมาย มีนกั ศึกษาเดินไปเดินมาอยูต่ ลอด
รวินท์เบิกตากว้าง อยากจะซื้ออาหารมันทุกร้านแล้วกินให้หายอยาก
ความคึกคักและแสงสีเมืองกรุงที่เขาคิดถึง พอเห็นแล้วก็รู้สึกกระชุ่มกระชวย
ขึน้ มาบ้าง ยิง่ เมือ่ ไปเห็นห้องพักทีช่ นั้ บนของคลินกิ ซึง่ มีให้พวกเขานอนประจ�ำกัน
คนละห้อง ชายหนุม่ ก็ยงิ่ สุขใจ เพราะมีทงั้ เครือ่ งปรับอากาศเย็นฉ�ำ่ เตียงนอน
สุดนุม่ และในห้องอาบน�ำ้ ก็มนี ำ�้ อุน่ ให้อาบด้วย
หลั ง จากชื่ น ชมห้ อ งพั ก กั น แล้ ว สองหนุ ่ ม ก็ เ ดิ น ลงไปหาของกิ น กั น
กินไปเรื่อยๆ จนแทบเดินไม่ไหวจึงกลับขึ้นห้องไปอาบน�้ำนอน
เช้าของวันใหม่ สิงหาแวะมาสอนงานให้น้องๆ ก่อน แล้วก็แนะน�ำ
ให้พวกเขาได้รจู้ กั กับนิง้ หมวย และเอือ้ ง ผูช้ ว่ ยในคลินกิ อีกสามคน ซึง่ พวกเธอ
อายุมากกว่าทันตแพทย์ทั้งสอง แถมยังมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยกันมานาน
จากนั้นพวกเขาก็นั่งๆ นอนๆ รอคนไข้ตามเวลานัดกันไป
วันนีส้ องหนุม่ มีควิ เต็มจนเลิกงาน แต่เพราะได้กนิ อิม่ นอนหลับดี รวินท์
จึงไม่ปริปากบ่น เมื่อถึงตอนบ่ายแก่ๆ เขาเสร็จงานก่อนเตชิต ชายหนุ่ม
จึงออกไปเดินยืดเส้นยืดสายแถวๆ คลินิก
"...We are all Entaneer!"
เสียงร้องเพลงบูมคณะดังแว่ว เรียกความสนใจของทันตแพทย์หนุ่ม
ไปที่ต้นเสียง
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