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คำ�นำ�

สำาหรบั 'หมอเต้' แล้ว 'ครี'ี ก็เป็นเพียงเด็กชาวเขาทีต้่องรบัผดิชอบคนหน่ึงเท่านัน้ 

ถึงเด็กหนุ่มจะพยายามเอาชนะใจเขาอย่างไร และแม้ว่าเขาจะใจอ่อนให้อีกฝ่าย 

ทุกครั้งท่ีเจ้าตัวทำาหน้าทำาตาน่าสงสาร แต่ยังไงเขาก็คงจะให้ในส่ิงท่ีคีรีต้องการไม่ได้

อยู่ดี เพราะทั้งใจเขามีแต่รวินทร์มาตลอด และไม่เคยคิดให้ใครมาแทนท่ีเพ่ือนสนิท 

คนนี้อีกด้วย ต่อให้หมอเต้จะรู้แก่ใจดีว่าตนเองไม่มีวันสมหวังเลยก็ตาม

เรือ่งราวของคนแอบรกัอย่างหมอเต้เดนิทางมาอยู่ในมอืของทกุคนแล้ว สำาหรบัใคร 

ทีค่ดิถึงชาวแก๊งจาก 'ภูสอยเดอืน' ในครัง้น้ีพวกเขาจะกลบัมาสร้างรอยย้ิมให้กับทุกคน

อีกครั้งกับ 'เดือนอิงดอย' พร้อมการมาถึงของเด็กหนุ่มหน้าใหม่ท่ีจะมาขอพิชิตใจ 

หมอเต้ แน่นอนว่าจากวรีกรรมทีเ่จ้าตวัเคยสร้างเอาไว้น้ัน ความรกัครัง้น้ีไม่มทีางลงเอย

ได้ง่ายดายแน่นอน...เรือ่งราวสดุวุ่นวายระหว่างหมอเต้และเด็กชาวเขาคนน้ีจะเป็นยังไง  

ทนัตแพทย์หนุ่มหล่อคนน้ีจะยอมให้ใครมาน่ังอยู่ในใจแทนหมอวินเพ่ือนสนิทท่ีแอบรกั

อยู่รึเปล่า รีบพลิกหน้าถัดไปและติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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5huskyhund

เสียงเพลงจากวงดนตรีและนักร้องในร้านอาหารก่ึงผับของโรงแรม 

ขนาดใหญ่ระดบัห้าดาวแห่งหนึง่ในเมอืงเชยีงรายดงัก้อง ภายในร้านมแีสงไฟ

สลัว หากบรรยากาศครึกครื้น มีคนนั่งเต็มทุกโต๊ะ หนึ่งในโต๊ะเหล่านั้นเป็นของ

ทันตแพทย์บางส่วนที่มาประชุมกันในโรงแรมแห่งน้ี และก็มีเตชิต สุทธากุล 

ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลล�าพูนนั่งร่วมอยู่ด้วย 

ที่น่ังของเตชิตมีทันตแพทย์หญิงขนาบซ้ายขวา และนอกจากภาคภูม ิ

ซึ่งเป็นหัวหน้าของเตชิตแล้ว ในโต๊ะก็มีแต่ทันตแพทย์หญิงเท่าน้ัน แต่ละคน 

ตื่นเต้นดีใจเพราะไม่บ่อยนักที่จะมีทันตแพทย์หนุ่มหล่อซึ่งเคยมีดีกรีเป็น 

ลีดมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ มาเข้าร่วมในงานประชุม

"ไม่น่าเชื่อเลยว่าหมอเต้จะยังโสดน่ะค่ะ โม้รึเปล่าเนี่ย"

ผูถู้กกล่าวถึงย้ิมหวานรบั ใจอยากจะตอบไปว่าแดกแต่แห้วจนหวัแหลม

แล้วเนีย่ครบั หากจะตอบไปตามตรงก็สงสารตัวเอง "ไม่มใีครสนใจผมน่ะสคิรบั 

สงสัยคงต้องอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตแน่ๆ เลย"

"ที่พูดเนี่ย ได้มองตาสาวๆ ในร้านรึยังคะ" พวกเธอหัวเราะคิกคัก 

ทนัตแพทย์สาวคนหนึง่หันไปถาม "หมอภูมคิะ หมอเต้พูดจรงิรเึปล่าคะ" 

ภาคภูมิพยักหน้าหงึกๆ "ผมรับประกันได้นะว่าหมอเต้โสดจริงๆ  

ที่โรง'บาลไม่เคยเห็นไปไหนมาไหนกับใคร วันๆ ท�าแต่งาน ตัวติดอยู่กับแต่

เพื่อนเขานั่นล่ะ" 

Chapter 1
เหตุเกิดที่เชียงราย
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เดือนอิงดอย 16

"ว้าย น่ารักจังเลยค่ะหมอเต้"

เจ้าของชื่อย้ิมแห้ง เพราะไอ้ท่ีแดกแต่แห้วจนพัฒนาไปเป็นเจ้าของ 

ไร่แห้วอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะเพื่อนเขาคนที่ว่านี่แหละ

ในระหว่างน้ันก็มีพนักงานถือถาดใส่แก้วค็อกเทลสีเหลืองส้มปนแดง 

มาเสิร์ฟให้ "Kiss on the lips ครับ มีคนฝากมาให้คุณหมอ"

เตชติเงยหน้าข้ึนขณะทีส่าวๆ ในโต๊ะว้ีดว้าย เขาไม่ได้ถามอะไร เพียงแค่

ย้ิมพร้อมกับรับค็อกเทลแก้วนั้นมา เพราะคิดว่าถ้าหากคนให้อยากให้เขารู้ว่า

มาจากใครก็คงให้พนกังานเสร์ิฟบอกโต๊ะหรอืท่ีน่ังมาแล้ว แต่น่ีอาจจะต้องการ

ลองเชิงดูก่อน "ขอบใจ"

นั่งดื่มไปอีกสักพัก ภาคภูมิก็เอ่ยข้ึน "หมอเต้อย่าด่ืมหนักนักนะครับ  

เดีย๋วคนืนีโ้ดนใครหิว้ไปผมช่วยอะไรไม่ได้นา โดนหมอวินต่อว่าเอาผมไม่รูด้้วย" 

"โอย ผมดื่มนิดเดียวครับ ไม่เมาหรอกครับหมอภูมิ" 

ภาคภูมหัิวเราะ "งัน้เชิญหมอเต้ตามสบายดกีว่า ผมแก่แล้ว ขอข้ึนไปพัก

ก่อนล่ะ พรุ่งนี้ตื่นให้ทันรถออกนะครับ"

ทันตแพทย์หนุ่มพยักหน้าหงึกๆ "ครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ"

"ผมไปนะทุกคน เชิญดื่มกันตามสบาย เดี๋ยวผมจัดการบิลให้เอง"

"ขอบคุณค่ะ/ครับหมอภูมิ"

ผู้เป็นหัวหน้าก้าวห่างออกจากโต๊ะไปไม่ก่ีก้าว พนักงานก็น�าค็อกเทล 

Kiss on the lips แก้วใหม่มาเสิร์ฟให้

เตชิตยกแก้วค็อกเทลในมือซึ่งเกือบจะหมดแก้วแล้วข้ึนมอง เขา 

กวาดสายตามองไปรอบๆ ตัวช้าๆ เพราะคิดว่าคนท่ีส่งมาให้น่าจะต้องคอย

สังเกตเขาอยู่ถึงได้ส่งแก้วใหม่มาพอดีเวลาแบบน้ี ทว่ามองไปทางไหนก็เห็น 

มีคนมองมาทางเขาเต็มไปหมด ทันตแพทย์หนุ่มขมวดคิ้ว แต่ก็หันไปย้ิม 

ให้พนักงานเสิร์ฟ "ขอบใจนะ" ก่อนจะรับแก้วค็อกเทลซึ่งเขาได้มาฟรีเป็น 

แก้วที่สองไว้ 

หลังจากนั้นไม่นานก็มีค็อกเทลแก้วที่สาม สี่ และห้าตามมา หากไม่ใช่

ค็อกเทลแบบเดียวกันกับสองแก้วแรก น่าแปลกท่ีสามแก้วหลังน่ีมาพร้อมท้ัง
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7huskyhund

เบอร์โทรศพัท์และรอยย้ิมจากคนท่ีส่งมาให้ ทันตแพทย์หนุม่พับกระดาษทิชชทูี ่

เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ใส่กระเป๋าเสื้อพลางย้ิมตอบสาวๆ โต๊ะท่ีส่งเครื่องด่ืม 

มาให้ตามที่พนักงานชี้บอก

ขนาดว่าเขานั่งกับสาวๆ เต็มโต๊ะนะเนี่ย ยังขายดีขนาดนี้ ถ้านั่งคนเดียว

คงโดนฉุดไปแล้ว เขาด่ืมไปย้ิมกรุ้มกริ่มไป เน่ืองจากนานๆ จะได้สัมผัส 

ความรู ้สึกแบบนี้สักที เพราะในยามปกติไอ้วินเพ่ือนรักของเขาจะโกย 

ความสนใจจากสาวๆ ไปที่ตัวมันหมด

ถึงจะไม่ได้อยากถูกจับแยก แต่งานน้ีคงต้องขอบคุณโรงพยาบาลท่ี 

ไม่ได้ส่งพวกเขามาประชุมพร้อมกัน ไม่อย่างนั้นเขาคงลืมไปแล้วว่าตัวเองก็ 

ดูดีพอไปวัดไปวากับเขาได้เหมือนกัน

เตชิตมองเงาสะท้อนของตัวเองในช้อน ยกมือขึ้นเสยผมพลางอมยิ้ม 

อา กูนี่ก็หล่อเหมือนกันเนอะ

เสียงดนตรีของเพลงใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว เป็นท�านองเพลงที่ชวนให้รู้สึก

คึกคัก ตามมาด้วยเสียงวี้ดว้ายจากสาวๆ โต๊ะใกล้ๆ เวที หากนั่นก็ไม่ได้ท�าให้

เตชิตสนใจจะหันไปมอง เขาจิบค็อกเทลในแก้วไปฟังเพลงไปเรื่อยๆ

"อดใจไม่ไหว เมื่อได้พบหน้า ยิ่งเธอส่งยิ้มคืนมายิ่งหวั่นไหว"*

เสียงเพราะดีจังแฮะ 

น�้าเสียงนุ่มทุ้มสะดุดหูนั่นเรียกให้ทันตแพทย์หนุ่มหันมองไปทางเวที 

และพบว่าคนท่ีก�าลังร้องเพลงอยู่ก็มองมาทางโต๊ะท่ีเขาน่ังอยู่เช่นกัน เขา 

ขมวดคิ้ว หันมองไปรอบๆ ตัว ก่อนจะมองไปที่เวทีอีกครั้ง

"อดใจไม่ไหวทกุทีทีเ่จอ เพียงแค่แอบเผลอมองตาจะผดิไหม เก็บเอาไปฝัน 

อยู่ทุกคืน ฉันต้องท�าตัวเช่นไร"

เนือ่งจากท่ีนัง่ของเตชติอยู่ไกลจากเวทพีอสมควร เขาจงึมองเหน็ใบหน้า

ของคนท่ีร้องเพลงอยู่บนเวทีได้ไม่ชัดเจนนกั รูแ้ต่ว่าอกีฝ่ายใส่เสือ้ยดืกบักางเกงยีน 

และบนศีรษะสวมหมวกแก๊ปสีด�าเท่านั้น 

สักพักสาวๆ โต๊ะข้างหน้าเวทีก็ลุกขึ้นไปยืนออล้อมเวทีซึ่งก็เป็นเวทีท่ี 

* เพลง หวั่นไหว ศิลปิน บอดี้สแลม
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เดือนอิงดอย 18

ไม่ได้สูงนัก เป็นผลให้เตชิตมองเห็นเพียงแค่ท่อนบนของเด็กหนุ่มนักร้อง  

พวกเขากระโดดและเต้นไปด้วยกัน ถึงอย่างน้ันอีกฝ่ายก็ยังคงมองมาที่เขา 

เป็นระยะๆ

ที่เขาเหรอ 

คงไม่หรอกมั้ง ไม่รู้จักกันสักหน่อยนี่หว่า

"น่าอิจฉาสาวๆ นะคะ ครึกครื้นดีจัง" ทันตแพทย์สาวท่ีน่ังอยู่ข้างกัน 

พูดข้ึน แต่เพราะเห็นว่าเตชิตท�าหน้างงๆ หันมองไปหันมองมาจึงเอ่ยถาม  

"มีอะไรเหรอคะหมอเต้"

"เอ้อ เปล่าหรอกครบั" พอเตชิตกวาดตามองไปในโต๊ะก็เหน็ว่าทันตแพทย์

สาวๆ พร้อมใจหันไปดูนักร้องกันหมดแล้ว

หรือนักร้องคนนั้นจะรู้จักกับใครแถวนี้วะ? 

แต่แล้วเด็กหนุ่มนักร้องก็ลงจากเวทีไปทันทีท่ีร้องเน้ือร้องจบ ก่อนท่ี

ท�านองเพลงจะจบลงเสียอีก เป็นผลให้สาวๆ ตรงหน้าเวทีโวยวายกันเล็กน้อย 

แล้วนักร้องประจ�าของวงก็ขึ้นมาบนเวทีแทน

"เพลงเมื่อก้ีทุกคนคงรู้จักกันดีใช่มั้ยครับ ชื่อเพลง หว่ันไหว มอบให้กับ

คุณผู้ชายเสื้อเชิ้ตสีฟ้าโต๊ะสิบเก้าเป็นพิเศษเลยนะคร้าบ โห ต้องหล่อมาก 

แน่เลยเนี่ย คุณผู้ชายโต๊ะสิบเก้าลุกข้ึนโชว์ตัวนิดนึงคร้าบ" นักร้องบนเวที 

เอ่ยแซว

สาวๆ ในโต๊ะกรี๊ดกร๊าด พวกเธอรีบสะกิดให้เตชิตลุกข้ึนกันเป็นพัลวัน  

ซึ่งอันนี้เขาก็ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร

เตชติลกุขึน้โปรยย้ิม ผงกศรีษะเลก็น้อยแล้วรบีน่ังลง หากท�าให้ภายในร้าน 

คึกคักมากขึ้นไปอีก สายตานับสิบๆ คู่พุ่งตรงเข้ามาที่เขาตลอดเวลา 

ขณะเดียวกันโทรศัพท์มือถือที่วางไว้บนโต๊ะก็สั่นเบาๆ ทันตแพทย์หนุ่ม

จึงรีบหยิบขึ้นมากดรับสาย "ว่าไงครับ"

[มึงเป็นใครเนี่ย!]

"ก็คุณรวินท์โทรมาหาใครล่ะครับ" เตชิตพูดกลั้วหัวเราะ

[ขนลุกเว้ย แดกอะไรผิดส�าแดงเหรอวะถึงพูดแบบนี้กับกูเนี่ย แล้วมึง 
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อยู่ไหน ท�าไมเสียงดังชะมัด] 

"ตอนนี้อยู่ในร้านอาหารของโรงแรมอ่ะ เดี๋ยวโทรกลับนะ รอแป๊บ" เตชิต

กดวางสายพร้อมกับลกุขึน้ จากน้ันก็บอกลาสาวๆ ในโต๊ะ "ผมคงต้องขอตัวก่อน 

พรุ่งน้ีเจอกันครับ" แล้วก้าวฉับๆ ออกจากร้านไปโดยไม่สนใจค�าคัดค้าน 

ของสาวๆ ในโต๊ะเลย

ทนัตแพทย์หนุม่เดนิไปบอกพนกังานโรงแรมให้จดัหาแทก็ซีใ่ห้ ระหว่างนัน้ 

ก็เดินไปหามุมสงบรอ เขานั่งลงบนโซฟาแถวนั้นแล้วกดโทรศัพท์ออกไปหา 

คนที่เพิ่งโทรมาเมื่อครู่ "คุยได้ละเว้ย รอนานมั้ยวะ"

[นานมาก!]

"สัส ยังไม่ถึงห้านาทีเลย!"

[มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ย ยังอยู่ในร้านรึเปล่าวะ ท�าไมเงียบๆ]

"ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้ว"

[แหม โรง'บาลเขาให้ไปประชุมนะเว้ย มึงไปนั่งแรดอะไรในร้านอาหาร 

ทีไอ้ตอนจะไปงี้ท�าเป็นงอแง โวยวายสารพัด ตอนนี้ไม่อยากกลับละดิ]

"ก็ไม่ได้ประชมุท้ังวนัทัง้คนืป่ะวะ กูก็ต้องพักผ่อนบ้างไรบ้าง อกีอย่างนะ 

หมอภูมิเลี้ยงทั้งที สาวๆ ก็คะยั้นคะยอ กูจะปฏิเสธก็ยังไงอยู่ คนมันฮอตด้วย

อ่ะมึง" เตชิตหัวเราะร่วน 

[เมารึยังล่ะ]

"ยังเว้ย แค่กรึ่มๆ"

[อย่าเมามากนะเว้ย เดี๋ยวตื่นมาก็ได้เมียหรอก]

"กูไม่นอกใจมึงหรอกน่าไอ้วิน คิดถึงกูอ่อ โทรมาแต่หัววันเลยเนี่ย"

[เป็นห่วงหรอกเว้ย กลัวว่าถ้ามึงอยู่คนเดียวจะเดินบื้อหาทางกลับห้อง

ไม่ถูก แล้วนี่มึงจะกลับเข้าไปในร้านอีกมั้ย] 

"ไม่ละ ว่าจะไปเดินเล่นที่ไนต์บาซาร์สักหน่อย ไปดูของฝากให้มึงไง"

[โห ซึ้ง ถ้าเจอหมูยอก็ซื้อมาด้วยนะ]

"เออๆ"

[แล้วอย่าเตร็ดเตร่นานนักล่ะมึง]
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"คร้าบพ่อ"

[สัส!] 

ไอ้วนิ หรอืรวนิท์วางสายไปแล้ว แต่เตชติยังคงย้ิมหน้าบาน เขาเดนิอาดๆ 

ออกจากโรงแรม ขึ้นแท็กซี่ตรงไปยังไนต์บาซาร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนัก

รวินท์เป็นเพ่ือนรักตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายของเตชิต จนเข้า

มหาวิทยาลัยและมาเป็นทันตแพทย์ใช้ทุนด้วยกัน แน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่ได ้

เป็นแค่เพ่ือนรักธรรมดา แต่ยังเป็นคนท่ีเขาหลงรักมาตลอดด้วย หากก็เป็น 

เพียงแค่การหลงรักอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

แม้จะได้แค่รักข้างเดียว แต่เตชิตก็มีความสุขในแบบของเขา 

แค่ได้มรีวินท์อยู่ข้างกาย คอยดแูลห่วงใยกัน ส�าหรบัเขามนัก็ดมีากแล้ว

ทันตแพทย์หนุ่มเดินไปเลือกซื้อของฝากท่ีไนต์บาซาร์อยู่เป็นชั่วโมง  

เดินเข้าเดินออกหลายร้านจนได้ช้างไม้แกะสลักตัวเล็กๆ มาเป็นของฝาก 

ให้เพ่ือนรกั เขานัง่รอให้ชาวเขาท่ีเป็นคนขายสลกัชือ่รวนิท์ลงไปด้วย เมือ่ได้ของ

ที่ถูกใจแล้วก็เดินเล่นในไนต์บาซาร์ต่อ

ทว่าจู่ๆ  กม็เีสยีงคล้ายระเบดิดงัลัน่ เป็นผลให้ผูค้นในบรเิวณน้ันแตกตืน่ 

ว่ิงเบยีดกันไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเสยีงดงัน้ัน บ้างก็ชนกันล้มระเนระนาด 

เตชิตไม่ทันตั้งตัว เขาจึงถูกผลักถูกดันให้ไหลไปตามกระแสผู้คน 

ขณะท่ีก�าลังหันรีหันขวาง สายตาของทันตแพทย์หนุ่มก็ไปสะดุดอยู่ที่

เด็กหญิงในชุดชาวเขาซึ่งถูกเบียดมาอยู่ใกล้ๆ กัน เขารีบอุ้มเธอข้ึนก่อนท่ีจะ 

ถูกใครเหยียบเอา จากนั้นก็มองหาตรอกเพื่อวิ่งเข้าไปหลบ

เด็กหญิงร้องไห้จ้า ดูเหมือนเธอจะพลัดหลงกับบิดามารดามา 

พอเข้าไปหลบในตรอกได้ ทันตแพทย์หนุ่มก็วางเธอลง เขากอดเธอไว้

หลวมๆ พลางลูบหลังให้อย่างอ่อนโยน "ไม่ต้องร้องนะครับ เด๋ียวพ่ีจะพาไป 

หาพ่อแม่นะ" เขารอให้เด็กหญิงหยุดร้องไห้อย่างใจเย็นแล้วจึงเอ่ยถาม  

"ชื่ออะไรครับ"

"น�้าอิงเจ้า"

เตชิตย้ิมบางพร้อมกับใช้ปลายนิ้วเกลี่ยน�้าตาออกจากพวงแก้มสีชมพู 
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"พี่ชื่อเต้นะ น้องน�้าอิงไม่ต้องร้องไห้ เดี๋ยวพี่จะพาไปหาพ่อแม่นะ"

เด็กหญิงสะอึกสะอื้นเบาๆ "ข้าเจ้าก๋ัวขนาด มีคนล่นมาจน เฮาต้าว 

เจ็บแข้ง อยากปิ๊กบ้านแล้วเจ้า" (หนูกลัว มีคนวิ่งชนหนูหกล้ม เจ็บขาด้วย  

อยากกลับบ้านแล้วค่ะ)

ทันตแพทย์หนุ่มย้ิมแห้ง ภายในศีรษะเร่งแปลปนเดาความหมายของ 

ก�าเมืองที่เพิ่งได้ยินให้เป็นภาษากลางที่เขาคุ้นเคย จากนั้นก็อึ้งไปอีกเล็กน้อย 

เพราะกังวลว่าจะสื่อสารกับเด็กหญิงไม่เข้าใจ แล้วเขาจะพาเธอไปหาบิดา

มารดาได้อย่างไรกันล่ะ ต้องพาไปส่งต�ารวจแทนหรือเปล่าวะ แต่จะอธิบาย 

กับเธอยังไงไม่ให้ตื่นตกใจ ถ้าเธอร้องไห้ คนจะมองว่าเขาจะลักพาตัวเด็กไหม 

"เจ็บแข้งเจ้า ฮือ..." (เจ็บขาค่ะ ฮือ...) เด็กหญิงชี้ไปที่ท่อนขาของเธอ  

แล้วถลกกระโปรงขึ้นเล็กน้อย ตรงหัวเข่ามีรอยถลอกเลือดไหลซิบ 

"เจ็บขาเหรอ คงล้มสินะ ไม่เป็นไรๆ เดี๋ยวค่อยกลับไปท�าแผลนะ" เตชิต

ตบๆ ตามกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงดู โชคดีที่เขามีกระดาษทิชชูของโรงแรม

ตดิมาด้วย แผ่นท่ีสาวๆ เขยีนเบอร์โทรศพัท์ใส่มาให้เขาน่ันล่ะ เขาใช้ด้านสะอาด

ซับเลือดให้เธออย่างเบามือ "อดทนก่อนนะครับ"

พอเห็นว่าเด็กหญิงเม้มปากฮึบ เขาก็หลุดหัวเราะออกมาเบาๆ "เก่งมาก 

แล้วน�้าอิงมาท�าอะไรที่ตลาด มาเที่ยวเหรอ"

"ตวยอีป้ออีแม่มาขายของเจ้า" (ตามพ่อแม่มาขายของค่ะ)

"อ้อ โอเค งั้นคงหากันได้ไม่ยาก"

ทนัตแพทย์หนุ่มยืนหลบอยู่ในตรอกน้ันจนกระแสคนทางด้านนอกค่อยๆ 

สงบลง จากนัน้จงึอุม้เดก็หญิงข้ึน "ป่ะ เด๋ียวพ่ีชายจะพาไปหาพ่อแม่นะ จ�าได้มัย้ 

ว่าร้านอยู่ที่ไหน" พอเดินออกจากตรอกก็หันซ้ายขวาพร้อมกับชี้ถาม "ไป 

ทางไหนครับ ซ้ายหรือขวา"

เด็กหญิงชี้ไปทางขวา เขาจึงรีบอุ้มเธอเดินไป 

"ฮ้านของอีป้ออยู่ใกล้ฮ้านแกะสลักต้ีอ้ายน่ังตะก้ีเจ้า" (ร้านของพ่ออยู ่

ใกล้กับร้านแกะสลักที่พี่ชายนั่งอยู่เมื่อกี้ค่ะ)

เตชิตหยุดกึก "แกะสลัก? ร้านไม้แกะสลักน่ะเหรอ"
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เด็กหญิงพยักหน้าหงึกหงักพร้อมกับชี้บอกทาง "ไปทางเพ้เจ้า"

เมื่อไปถึงเพิงร้านก็พบว่าบนแผงมีผ้าคลุมปิดไว้และไม่มีคนเฝ้า ร้าน 

รอบข้างก็ปิดไว้เช่นกัน บนถนนคนเดินมีข้าวของล้มกล้ิงระเนระนาด ผู้คน 

เหลือเพียงหร็อมแหร็ม แต่ละคนเดินช้าๆ พร้อมกับหันมองไปรอบๆ อย่าง

หวาดระแวง แต่แล้วจู ่ๆ ก็มีเสียงดังขึ้นอีก เป็นผลให้คนท่ีหลงเหลืออยู่ 

บริเวณนั้นตื่นตระหนกอีกคร้ัง เตชิตเองก็หวาดๆ เขาจึงรีบพาเด็กหญิงหลบ 

ออกไปก่อน

"ดไูม่ค่อยปลอดภยั เราไปหาท่ีหลบก่อนดกีว่า เดีย๋วค่อยกลบัมาใหม่นะ"

เด็กหญิงร้องไห้จ้า "อีป้ออีแม่มีไหนบ่าฮู้!" (พ่อแม่หายไปไหน)

"อย่าร้องครับ ใจเย็นๆ ตรงนี้มันอันตราย พี่พาไปหลบก่อนนะ"

"อีป้ออีแม่!"

โอย กรรมอะไรของกูนี!่ ท่ีนีม่นัเกิดอะไรขึน้วะ! สภาพตอนน้ีดแูล้วเหมอืน

ลักพาตัวเด็กมั้ยวะเนี่ย! เตชิตว่ิงไปก็หันมองข้างหลังไปด้วย เขาเองก็หวาดๆ 

เหมือนกันนะ ตัวเองยังไม่รู้จะเอาตัวรอดไหม ยังเสือกกระเตงลูกใครเขาก็ไม่รู้

มาอีกคน

ขณะท่ีชะลอฝีเท้าลงพลางหอบหายใจก็มใีครบางคนว่ิงเข้ามาคว้าแขนเขา 

"มาทางนี้!"

เตชิตยังไม่ทันมองว่าเป็นใครเพราะมัวแต่ต่ืนตกใจ อีกฝ่ายพาเขา 

วิ่งเข้าไปในตรอกใกล้ๆ ไปหลบอยู่ข้างหลังถังขยะขนาดใหญ่

"น�้าอิง ป้อแม่เปิ้นตวยหาตั๋วอยู่ฮู้ก่อ" (น�้าอิง! พ่อแม่ตามหาตัวอยู่รู้มั้ย)

"อ้ายคีรี" (พ่ีคีรี) เมื่อเด็กหญิงเห็นใบหน้าของคนท่ีพาไปหลบ เธอก็โผ 

เข้ากอดทั้งที่เตชิตยังอุ้มเธออยู่ 

เด็กหนุ่มคนท่ีเข้ามาพาทันตแพทย์หนุ่มไปหลบใส่เสื้อยืดสีด�า สวมทับ

ด้วยเสื้อผ้าฝ้ายสีน�้าเงินเข้มหรือที่เรียกกันว่าม่อฮ่อม ท่อนล่างสวมกางเกงผ้า

ขาสั้นแค่เข่ากับรองเท้าแตะแบบสาน บนศีรษะสวมหมวกแก๊ปสีด�า ใบหน้า

ภายใต้หมวกใบนั้นเคร่งขรึม เขามีผิวขาวอย่างคนเหนือทั่วไป พูดคุยกับ 

เด็กหญิงเข้าใจและดูเหมือนจะรู้จักกันดี ท�าให้เตชิตคิดว่าบางทีเด็กหนุ่มคนนี้
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อาจจะเป็นพ่ีชายของน�้าอิง ถ้าง้ันก็คงจะเป็นชาวเขาท่ีน�าของมาขายใน 

ไนต์บาซาร์เหมือนกัน

เมื่อเตชิตวางเด็กหญิงลง เธอก็ถลาเข้าไปกอดเด็กหนุ่มไว้แน่น ร้องห่ม

ร้องไห้ไม่ยอมหยุด ดูท่าจะกลัวเอามากๆ ซึ่งก็ไม่แปลก ขนาดเขายังกลัวเลย 

สรุปว่าไอ้เสียงดังข้างนอกนั่นคืออะไรก็ยังไม่รู้ 

"เจ็บแข้งเจ้า" เธอเอ่ยกับเด็กหนุ่มทั้งน�้าตาเปื้อนแก้ม

พอเด็กหนุ่มย่อตัวลงนั่งคุกเข่าแล้วก้มลงมองแผลบนหัวเข่าของเธอ 

ทันตแพทย์หนุ่มจึงส่งกระดาษทิชชูในมือเขาให้

"ขอบคุณ"

แต่เขาคิดว่าเมื่อส่งเด็กหญิงคืนให้พ่ีชายได้แล้วก็ควรจะหาทางกลับ 

สกัท ี"น�า้องิเจอพ่ีชายแล้วกค่็อยยังชัว่หน่อย คราวหน้าดแูลน้องดีๆ  อย่าพลดัหลง 

กันอีกล่ะ" 

คนตรงหน้าน่ิงอ้ึงไป จ้องมองเขาเขม็งราวกับว่าเขาเพ่ิงไปปล้นใครมา

อย่างไรอย่างนั้น "มีอะไรรึเปล่า" เมื่อเด็กหนุ่มไม่ตอบอะไร เขาจึงรีบพูดตัดบท 

"เอ้อ งั้น...ผมไปก่อนล่ะนะ" 

ทว่าเตชิตยังไม่ทันก้าวออกไป อีกฝ่ายก็คว้าแขนเขาไว้

"ท่าจิ่ม ตางนอกมันยังมีคนล่น ลุ้มๆ อาจจะยังอันตราย ก�าเด่วไปส่ง 

น�า้องิหือ้ป้อแม่ก่อน แล้วจะไปส่งคณุ" (รอเดีย๋ว ข้างนอกยังมคีนว่ิงพลกุพล่าน 

อาจจะยังอันตราย เดี๋ยวไปส่งน�้าอิงให้พ่อแม่ก่อน แล้วจะไปส่งคุณ)

เตชิตฟังรู้เรื่องครึ่งไม่รู้เรื่องครึ่ง แต่ก็พอจะจับใจความได้ เขาจึงหยุดยืน

อยู่กับที่เช่นนั้น 

เด็กหนุ ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรออกไป เขาพูดรัวๆ กับคน 

ในโทรศัพท์ จากนั้นจึงนั่งลงบนพื้นข้างถังขยะนั่นล่ะ แล้วให้เด็กหญิงนั่งตัก 

ทันตแพทย์หนุ่มยืนงง หันรีหันขวาง ไม่เข้าใจว่าท�าไมอีกฝ่ายถึงเลือก 

ปักหลักข้างถังขยะแบบนี้ มันสกปรกนะเว้ย! 

"นั่งก่อนคุณ" 

เตชิตก้มลงมองคนพูด พอเคลื่อนสายตาไปมองบนพ้ืนข้างๆ เด็กหนุ่ม 
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ก็เริ่มลังเล ก็แบบว่าจะนั่งตรงไหนวะ พื้นสกปรกอ่ะ แล้วข้างๆ ก็เป็นกองขยะ 

เด็กหนุ่มหันมองไปรอบๆ หยิบกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ มาวาง 

ลงบนพ้ืนตรงหน้าทันตแพทย์หนุ่มแล้วชี้บอก "เอ้า น่ังบนกระดาษก่อได้"  

(เอ้า น่ังบนกระดาษก็ได้) เขาเงยหน้าขึ้นสบตากับทันตแพทย์หนุ่ม "กะว่าจะ

นั่งตักผม" (หรือว่าจะนั่งตักผม)

เตชิตอยากจะด่ากลับ แต่เพราะใบหน้าที่ดูซื่อๆ นัยน์ตาสีน�้าตาลใสที่ดู

ไม่มีพิษมีภัยอะไร และน�้าเสียงนุ่มนวลเนิบช้าแบบนั้นท�าให้เขาคิดไปเองว่า 

อีกฝ่ายอาจจะแค่ถามเฉยๆ ไม่ได้กวนประสาทเขาก็ได้ เขาจึงหยิบกระดาษ

หนังสือพิมพ์มาคลี่ออกแล้วนั่งลงกุมขมับ

ไม่น่าออกมาเลยกู จะได้กลับไปเจอไอ้วินอีกไหมวะเนี่ย 

ทนัตแพทย์หนุ่มหยบิโทรศัพท์ขึ้นมา กะว่าจะโทรไปหารวินท์ อย่างน้อย

ถ้าเขาไม่ได้กลับไปก็ยังได้คุยกับคนที่เขารักก่อนตายล่ะวะ พอกดโทรศัพท ์

ออกไป เสียงเรียกเข้าดังขึ้นไม่กี่ครั้งคนที่ปลายสายก็รับสาย

[กลับโรงแรมยังวะเนี่ย] 

"ยังว่ะ พอดมี.ี.." เขาชะงกั จะบอกความจรงิกบัเพ่ือนรกัก็กลวัว่าจะท�าให้

เป็นห่วง เดี๋ยวไอ้วินมันเล่นใหญ่ แจ้งต�ารวจ โทรบอกท่ีบ้านเขาให้วุ่นวายกัน 

ไปทั่วแน่ 

[มีอะไรวะ มึงอยู่ไหนเนี่ย กลับโรงแรมยัง]

"ยังว่ะ"

[ยังอยู่ไนต์บาซาร์เหรอ ท�าไมเงียบจังวะ มีอะไรรึเปล่า] 

"เปล่าเว้ย พอดีเจอเด็กหลงทางว่ะมึง เลยรอพาเขาไปเจอพ่อแม่ก่อน"

[ใจดีจังว่ะ ยังไงก็รีบกลับห้องนะเว้ย ถึงห้องแล้วโทรมาบอกด้วย]

"เป็นห่วงกูอ่อ" 

[ห่วงคนรอบๆ ตัวมึงอ่ะ เดี๋ยวมึงก่อเรื่องวุ่นวาย ไล่กัดใครเขาไปทั่ว]

"สัส รักกูก็บอกดีๆ มะ"

[รักดิ ไม่รักจะด่ามึงอย่างนี้เหรอ] รวินท์หัวเราะ 

ทันตแพทย์หนุ่มอมยิ้ม "เออ กูก็รักมึง" 
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[กลับห้องแล้วอย่าลืมโทรมาล่ะ เมสเสจมาก็ได้]

"ครบัๆ" เตชติกดวางสายไปพลางถอนหายใจยาวเหยียด พอเงยหน้าข้ึน

ก็เห็นว่าเด็กหนุ่มกับเด็กหญิงจ้องมาทางเขาเขม็ง เขารีบเสหลบตา ท�าเป็น 

ไม่รู้ไม่ชี้ กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าควรจะถามอีกฝ่ายว่าพวกเขามาน่ังจุมปุ๊กกันท่ี 

ข้างถังขยะแบบนี้ท�าไม เด็กหนุ่มก็ลุกขึ้นพรวด

"เอ้า มีอะไรอีกเนี่ย" ทันตแพทย์หนุ่มท�าหน้าฉงน แต่ก็ลุกตามอีกฝ่าย 

ไปด้วย เมื่อชะเง้อมองไปด้านหลังถังขยะก็เห็นว่ามีชายหญิงในชุดชาวเขา 

วิ่งเข้ามาตรงที่พวกเขายืนอยู่ 

"อป้ีออแีม่!" เดก็หญงิร้องลัน่พลางว่ิงเข้าไปสวมกอดบดิามารดาของเธอ 

ทั้งสามกอดกันกลม แล้วสักพักชายหญิงในชุดชาวเขาก็เดินเข้ามาสวมกอด

เด็กหนุ่มด้วย

ภาพที่เห็นตรงหน้าท�าให้เตชิตยิ้มกว้าง ครอบครัวได้พบกันเรียบร้อย  

เห็นแบบนี้ก็ค่อยยังชั่ว 

น�้าอิงชี้ไปท่ีทันตแพทย์หนุ่ม "อ้ายเค้าเป็นคนจ่วยไว้เจ้า แล้วก็มาป่ะ 

อ้ายคีรีพอดี" (พี่ชายเป็นคนช่วยไว้ค่ะ แล้วก็ได้มาเจอพี่คีรีพอดี)

บดิามารดาของเดก็หญิงจงูลกูสาวตรงเข้ามาหาเตชติ พวกเขายกมอืไหว้ 

ขอบอกขอบใจกันเป็นการใหญ่ 

"ไม่เป็นไรครับ น�้าอิงปลอดภัยก็ดีแล้ว"

"แล้วตางนอกเป่ินมอีะหยังก๋ัน" (ตกลงข้างนอกมอีะไรกันเหรอ) เดก็หนุ่ม

ที่ยืนอยู่ข้างกันถามขึ้น

"บ่าต�าเฮาะตัวไหนเล่นบ่าถ้บก็บ่าฮู้ ละกะมีคนฮ้องว่าเป๋นเสียงระเบิด 

คนกะสะดุ้ง ล่นกัน หิมตาย นี่ก็ต�าหนวดมาแล้ว แต่ยังเสาะหาคนจุดบ่าถ้บ 

บ่าได้เต่ือ" (ใครมันทะลึ่งจุดประทัดก็ไม่รู ้ครับ แล้วก็มีคนตะโกนว่าเป็น 

เสียงระเบิด คนเลยตกใจ ว่ิงชนกันตลาดแทบพังเลย น่ีต�ารวจมาแล้ว แต่ยัง

ตามหาคนจุดประทัดไม่ได้)

เด็กหนุ่มพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะหันไปหาคนที่ยืนอยู่ข้างกัน "อั้นเด่วผม

ไปส่งคุณ" (งั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณ)
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"แวะไปตี้ร้านผมก่อนน่อ ผมอยากตอบแทนน�้าใจ๋" (แวะไปท่ีเพิงร้าน 

ของผมก่อนนะครับ ผมอยากตอบแทนน�้าใจ)

"หือ?" ทันตแพทย์หนุ่มยังไม่ทันอ้าปากตอบ บิดาของน�้าอิงก็ก่ึงลาก 

ก่ึงจงูเขาให้เดนิตามไปแล้ว พอเขาหนักลบัไปทางเดก็หนุม่ อกีฝ่ายก็พยักพเยิดหน้า 

บอกว่าให้ตามไปก่อน แล้วเดินตามหลังเขามาติดๆ

สถานการณ์ภายในไนต์บาซาร์กลับมาเป็นปกติแล้ว หากผู้คนบางตา 

ลงไปมาก บิดาของน�้าอิงพาทันตแพทย์หนุ่มไปที่เพิงขายของของตน จากนั้น

ก็ชักชวนให้เข้าไปนั่งทางด้านใน

พ้ืนท่ีด้านในเพิงร้านแคบนิดเดยีว มเีสือ่เก่าๆ ปไูว้หน่ึงผืน พวกเขาท�าท่า

เชื้อเชิญให้เตชิตนั่งลง เขาจึงค่อยๆ ย่อตัวลงนั่ง 

"เอ่อ..." ทันตแพทย์หนุ่มหันรีหันขวาง

บดิามารดาและเดก็หญิงน่ังลงบนเสือ่ด้วย รวมเด็กหนุ่มอกีคนและเตชติ

ก็แทบไม่เหลือพื้นที่ว่าง พวกเขาต้องนั่งเข่าชนกันเลยทีเดียว

"คืนน้ีท่าจะบ่าค่อยมีลูกก้าแล้ว ก๋ินอะหยังกันก่อนแล้วค่อยปิ๊กเน่อคับ" 

(คืนนีค้งไม่ค่อยมลีกูค้าแล้ว กินอะไรสกัหน่อย แล้วค่อยกลับนะครบั) บดิาของ

น�้าอิงเอ่ยพลางเปิดย่ามผ้าทอ หยิบขวดแก้วออกมา แล้วเทของเหลวใสลงใน

แก้วพลาสติก เขาส่งแก้วใบนั้นให้เตชิตก่อน "เหล้าข้าวโพดคับ ขอบคุณ 

จ้าดนักตี้จ่วยน�้าอิงนะครับ" (เหล้าข้าวโพดครับ ขอบคุณที่ช่วยน�้าอิงนะครับ)

ใจเตชติอยากจะปฏเิสธ แต่ก็เอือ้มมอืไปรบัแก้วมาก่อนเพ่ือถนอมน�า้ใจ 

หากขณะที่เขาอ�้าอึ้ง บิดาของน�้าอิงก็รินเหล้าใส่แก้วอีกใบส่งให้เด็กหนุ่ม 

ข้างกัน 

เมื่อเห็นอีกฝ่ายยกดื่มอั้กๆ ทันตแพทย์หนุ่มก็เลยลองชิมบ้าง ก่อนจะ 

เบกิตาโพลง ท�าหน้าเบ้ เพราะไอ้เหล้าน่ีมนับาดคอเขาโคตรๆ แค่จบิเดยีวก็รูส้กึ

ร้อนผ่าวจากลิ้นไก่ไล่ลงไปตามหลอดอาหารเลย "โอ้โห!" เขาหลุดปากอุทาน

"แฮงไปก่อคบั อัน้ผสมน�า้ส้มหน่อยเนอะ" (แรงไปเหรอครบั งัน้ผสมน�า้ส้ม

หน่อยนะ) คนพูดจัดการเปิดกล่องน�้าส้ม น�ามาผสมให้เสร็จ 

เตชิตลองชิมอีกรอบ จะว่าไปมันก็อร่อยดี ขณะท่ีจิบๆ เหล้าในแก้วอยู่
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มารดาของน�้าอิงก็ลุกออกไปจากเพิงร้าน แป๊บเดียวก็เดินกลับมาพร้อม 

ห่อใบตองใส่ขนมสีด�าๆ ที่ตัดเป็นชิ้นๆ แล้วส่งให้เขาได้ชิม 

ทันตแพทย์หนุ่มเหง่ือตกเพราะไม่เคยเห็นขนมแบบนี้มาก่อน อันท่ีจริง 

ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นขนมด้วยซ�้า หากพอเขาปฏิเสธ หญิงสาวก็คะยั้นคะยอ

ท�าไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเน่ีย~ เขาครวญครางอยู่ในใจ แต่ 

ในที่สุดก็ตัดสินใจ ใช้ไม้จิ้มชิ้นขนมขึ้นมาดมๆ และส่องดู

มันก็หอมดี 

"เอาใส่ปากเตอะน่า" (เอาใส่ปากเหอะน่ะ) เด็กหนุ่มพูด

ทนัตแพทย์หนุม่ช�าเลอืงมองไปทางคูช่ายหญิงชาวเขาซึง่จ้องเขากันเขมง็ 

จากนั้นจึงค่อยๆ เอาขนมใส่ปาก 

"ข้าวปุกล�าก่อเจ้า" (ข้าวปุกอร่อยมั้ยคะ) มารดาของน�้าอิงยิ้มกว้าง

เตชิตขมวดคิ้วขณะเคี้ยวหยุบหยับ มันกรอบๆ เหนียวๆ มีกล่ินหอม 

ในปาก จะว่าไปก็อร่อยดี "ก็...ก็ดีครับ" ความจริงอาจจะอร่อยกว่าน้ี แต่เขา 

คิดว่าลิ้นเขาตายด้านไปกับเหล้าเมื่อครู่แล้วแหละ

ทันตแพทย์หนุ่มนั่งกินขนมไปอีกสามส่ีค�า ด่ืมเหล้าไปอีกนิดหน่อย

เท่าน้ัน เขาอ้างว่าอิม่แล้ว เพราะก่อนหน้าก็เพ่ิงกินมือ้เย็นมา ไหนจะดืม่คอ็กเทล

ไปตั้งหลายแก้วอีก "ผมต้องขอตัวกลับล่ะครับ พรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้า"

บิดามารดาของเด็กหญิงพยักหน้า พวกเขายกมือไหว้ "ขอบคุณจ้าดนัก

คับ/เจ้า" 

เตชิตลูบศีรษะน�้าอิงอย่างอ่อนโยน "คราวหน้าระวังให้ดีๆ นะ อย่าพลัด

กับพ่อแม่พี่ชายอีกล่ะ"

"ขอบคุณเจ้า" น�้าอิงยิ้มกว้าง

เมือ่เตชติลกุขึน้ เดก็หนุ่มทีน่ัง่ข้างกันก็ลกุขึน้มาด้วย ทว่าเหล้าท่ีดืม่เข้าไป

ดทู่าจะแรงกว่าท่ีคดิไว้ เป็นผลให้เขาเสยีหลกัเซไปเลก็น้อย อกีฝ่ายจงึช่วยพยุง 

"ผมจะไปส่ง" 

"ไม่ต้องก็ได้ ผมไม่เป็นไร"

"เซขนาดนี้บ่าเป๋นหยังได้ได ไปเตอะ จะไดผมก็ต้องไปตางน่ันอยู่แล้ว" 
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(เซขนาดนี้ไม่เป็นไรได้ไง ไปเถอะ ยังไงผมก็ต้องไปทางนั้นอยู่แล้ว)

ทันตแพทย์หนุ่มท�าหน้างง แต่อีกฝ่ายก็คว้าแขนเขาเดินออกไปแล้ว  

เขาจึงรีบหันกลับไปโบกมือลาครอบครัวชาวเขาพร้อมกับก้าวตามเด็กหนุ่ม 

ออกไป

เด็กหนุ่มพาเตชิตไปยังมอเตอร์ไซค์เก่าๆ คันหนึ่งซึ่งจอดไว้ไม่ไกล 

จากตลาดนัก เขาข้ึนไปนั่งก่อนแล้วจึงหันไปพยักหน้าเป็นเชิงบอกให้

ทันตแพทย์หนุ่มขึ้นมานั่งซ้อนท้าย

เอาก็เอาวะ ดีกว่ารอแท็กซี่ 

เมือ่คดิได้เช่นนัน้ทนัตแพทย์หนุ่มก็ก้าวขึน้น่ังซ้อนท้าย เขาจบัเสือ้คนข้างหน้า 

ไว้หลวมๆ แล้วอีกฝ่ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปช้าๆ 

ระหว่างท่ีขี่ไป เตชิตก็ช�าเลืองมองเด็กหนุ่มไปเรื่อยๆ ก็แบบว่าเขายัง 

ไม่ได้บอกเลยว่าพักที่ไหน

"เอ่อ ไปโรงแรม XXX นะ"

"ผมฮู้" (ผมรู้)

อ้าว ท�าไมรู้วะ 

อ้อ บางทีอาจจะเพราะเห็นชือ่โรงแรมบนกระดาษทิชชท่ีูเขาใช้เชด็เลอืด

ให้น�้าอิงล่ะมั้ง ช่างสังเกตเหมือนกันแฮะ

แต่เพราะอีกฝ่ายเงียบเสียจนน่าอึดอัด เตชิตจึงชวนคุย "จริงสิ คุณชื่อ 

คีรีใช่มั้ย เห็นน�้าอิงเรียกแบบนั้น"

เจ้าของชื่อไม่ตอบ แค่พยักหน้าหงึกๆ

"ผมชื่อเตชิตนะ" 

เดก็หนุม่ท�าเฉย นิง่สนทิเหมอืนไม่ได้ยินทีท่นัตแพทย์หนุม่พูดเลยด้วยซ�า้ 

ปล่อยให้เจ้าของชื่อยิ้มแห้ง 

สสั เหมอืนโดนตอกหน้ากลายๆ ว่า ไม่ได้ถาม เลยเว้ย ไม่น่าชวนคุยด้วย

ให้เสียฟอร์มเลยแม่ง เตชิตบ่นในใจ

สักพักเด็กหนุ่มก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดด้านหน้าโรงแรม 

"ขอบใจที่มาส่งนะ" ทว่าอีกฝ่ายก็ยังไม่พูดอะไร ท�าหน้านิ่งไม่หือไม่อือ
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อะไรทั้งสิ้น ทันตแพทย์หนุ่มจึงได้แต่ท�าหน้าเจื่อนๆ อีกรอบ "ผมไปล่ะ" 

แต่เมื่อเตชิตจะเดินเข ้าไปในโรงแรม เด็กหนุ ่มก็ดับเครื่องยนต์

มอเตอร์ไซค์ ส่งกุญแจให้พนักงานต้อนรับของโรงแรมที่เดินเข้ามาหา จากนั้น

ก็เนียนเดินเข้าไปในโรงแรมพร้อมกันกับเขาด้วยซะงั้น

เตชิตขมวดคิ้ว จอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะเหรอ มอเตอร์ไซค์ก็มี 

Valet Parking ด้วยเหรอวะ หรือว่าเด็กนี่ก็พักที่นี่วะ แล้วพ่อแม่กับน้องล่ะ? 

แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเป็นคนที่นี่ก็ไม่น่าจะพักโรงแรมไม่ใช่เหรอวะ 

ทันตแพทย์หนุ่มหยุดยืนอยู่ในบริเวณห้องโถงใหญ่ของโรงแรม แต่พอ

เขาหยุด อีกฝ่ายก็หยุดด้วย

อะไรวะเนี่ย

"เอ่อ คุณตามผมมาท�าไม"

เด็กหนุ่มไม่ตอบ แถมยังท�าเมินเขาต่อได้อีก

เตชิตงงหนัก ในเมื่อไม่อยากคุยเขาไม่คุยด้วยก็ได้วะ คิดไปพลาง 

สาวเท้าตรงไปยังลิฟต์โดยสาร ระหว่างทางก็เดินผ่านทั้งพนักงานโรงแรมและ

แขกเหรื่อมากมาย แต่เด็กหนุ่มก็ยังเดินตามเขามาติดๆ แล้วก็ไม่มีพนักงาน 

คนไหนหยุดทักอะไรอีกฝ่ายเสียด้วย จะมีก็แต่ผงกศีรษะและส่งย้ิมให  ้

อย่างเป็นมิตร

หรือพวกพนักงานในโรงแรมอาจจะคิดว่าเด็กหนุ่มมากับเขา? 

แย่แล้วกู! เหมือนหิ้วเด็กเข้าโรงแรมไหมวะเนี่ย!

พอหันไปมอง อีกฝ่ายก็ยังท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่ข้างๆ กัน

ไอ้เด็กนี่มันอะไรกันวะเนี่ย!

ขณะที่ยืนรอลิฟต์ เตชิตก็ถามเด็กหนุ่มอีก "คุณตามผมมาท�าไม"

คนอ่อนวัยกว่าส่ายหน้า แล้วก็เบือนหน้าไปอีกทาง

"คุณพักที่นี่ หรือท�างานที่นี่เหรอ"

"อือ"

"อย่างไหนล่ะคุณ"

"ตึงสองอย่าง" (ทั้งสองอย่าง)
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เตชติท�าหน้ายุ่ง แต่ก็ช่างเถอะ เขารบีกลบัห้องของตวัเองดกีว่า เมือ่ประตู

ลิฟต์โดยสารเปิดออก เขาก็รีบก้าวเข้าไปทันที แล้วก็เป็นอย่างที่คิด เด็กหนุ่ม

ก้าวตามเขาเข้ามาด้วย

ทนัตแพทย์หนุม่ชกัจะระแวงหนกั คดิว่าถ้าไอ้เดก็นีเ่ดนิตามเขาออกจาก

ลิฟต์ไปท่ีห้องพักอีก เขาจะเรียกพนักงานมาจัดการห้ิวออกไปท้ิงหน้าโรงแรม

เลยแม่ง 

พอลิฟต์โดยสารไปหยุดอยู่ที่ชั้นท่ีเขาพัก เขาก็รีบเดินออกจากลิฟต์ไป 

พร้อมกับหันกลับไปมองว่าอีกฝ่ายตามมาด้วยหรือไม่ ทว่าเด็กหนุ่มยังคง 

ยืนนิ่งอยู่ในลิฟต์ ไม่หันมองมาทางเขาเลยด้วย แล้วบานประตูลิฟต์ก็ปิดไป

"เออ สงสัยคงท�างานที่นี่จริงๆ แหละ" เตชิตหัวเราะพลางส่ายหน้าไปมา 

"ไอ้เด็กบ้า บอกกันดีๆ ก็ไม่ได้ ปล่อยให้ระแวงอยู่ได้"

ทันตแพทย์หนุ่มเดินกลับไปที่ห้องพักของตน เมื่อเข้าไปในห้องได้ก็รีบ

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรไปรายงานเพื่อนรักตามที่อีกฝ่ายสั่งไว้

เสียงเรียกเข้าดังขึ้นสี่ห้าครั้งแล้วกว่าคนที่ปลายสายจะกดรับ ทว่า 

เสียงในโทรศัพท์กลับไม่ใช่ของคนที่เตชิตรอคอย เขาถอนหายใจหนักๆ ใส่คน 

ในสาย

"ไอ้น้องพิงค์ บ้านไม่มทีีน่อนรไึง ใครปักธูปเรยีกมา ไอ้วินไปไหนแล้วล่ะ" 

เขาถามเสียงขุ่น

[แหม ไม่ต้องท�าเสียงดุใส่ผมก็ได้พ่ี ก็พ่ีเต้ไม่อยู่ พ่ีวินเหงาอ่ะ ผมเลย 

ต้องมานอนเฝ้า แต่ตอนนี้พี่วินเหนื่อยจัด หลับไปแล้วคร้าบ]

"แล้วท�าไมคุณไม่หลับไปด้วยล่ะวะ!"

[ก็เห็นพ่ีวินเป็นห่วงพ่ี ผมเลยอยู่รอให้ ไอ้ผมก็กลัวว่าพ่ีจะหน้ามืด 

ไปฉุดใครเขาเข้าแล้วไม่ยอมกลับโรงแรมอ่ะดิ๊]

"ไอ้เด็กเวร ไปนอนเลยไป ผมจะนอนแล้ว พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากด้วย"

[ฝันดีนะพ่ี แต่ไม่ต้องฝันถึงพ่ีวินนะ ผมขอร้อง เด๋ียวฝันเปียกขึ้นมา 

สงสารคนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนโรงแรมว่ะ] คนที่ปลายสายหัวเราะร่วน ชวนให ้

เตชติอยากจะกลบัไปเตะปากเขาท่ีเชยีงใหม่เสยีเดีย๋วน้ัน เด็กหนุม่รบีวางสายไป 
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ก่อนจะโดนด่าชุดใหญ่

"ไอ้เด็กผี! ไอ้วินเห็นอะไรดีในตัวมันนักวะเน่ีย!" เตชิตพึมพ�า จากนั้นก็ 

ทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงพลางทอดถอนใจ

ใช่ คนที่เขารักน่ะ มีแฟนเป็นตัวเป็นตน แถมยังรักกันมากด้วย ส่วนเขา

ก็แดกแห้วไปวันๆ อยู่น่ีไง แดกจนมแีห้วฝังลกึในดเีอน็เอแล้วเน่ีย เวลานีแ้ค่ได้

อยู่ใกล้ชิด ได้เป็นเพ่ือนสนิทก็ดีถมไป แต่ก็ต้องอดทนมองดูคนท่ีเขารักม ี

ความสุขกับแฟนไปเรื่อยๆ แบบนี้นี่ล่ะ

จะเรยีกหมามองเครือ่งบนิก็ยังใกล้ไป เรยีกหมามองดาวพลโูตเลยเหอะ 

คิดแล้วรันทด ปวดใจฉิบหาย 

เตชติล้มตวัลงนอน ตอนแรกก็อยากจะนอนนิง่ๆ หายใจทิง้ไปเรือ่ยๆ แต่

คิดไปคิดมา หรือเขาจะลงไปหาอะไรดื่มแก้กลุ้มที่ผับข้างล่างดีวะ

ระหว่างน้ันเสยีงเคาะประตหู้องดงัข้ึน ทนัตแพทย์หนุม่จงึผงกศรีษะขึน้มอง 

ดึกป่านน้ีใครมาเคาะประตูห้องเขาวะ พวกทันตแพทย์ท่ีมาประชุม

เหมือนกันงั้นหรือ 

เตชิตจ�าใจต้องงัดตัวเองออกจากเตียง เขาเดินโซเซไปท่ีประตูห้อง  

พอเกาะบานประตูมองผ่านช่องตาแมวแล้วก็สะดุ้งเฮือก "เฮ้ย!"

เด็กหนุ่มท่ียืนอยู่หน้าห้องยกถุงในมือข้ึน ซึ่งคนท่ีอยู่ในห้องจ�าได้ดีว่า 

เป็นถุงของฝากทีเ่ขาซือ้ไว้ให้รวนิท์ ทันตแพทย์หนุม่จงึเปิดประตหู้องออกทันที 

แล้วทั้งสองก็ยืนประจันหน้ากัน 

"เอ้อ ผมคงท�าหล่น ขอบ..." ทว่าพอเตชิตเอื้อมมือไปหยิบ อีกฝ่ายกลับ

ชักมือหนี เป็นผลให้ทันตแพทย์หนุ่มชักสีหน้าทันควัน "เฮ้ย! คุณ!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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