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หลายคนคงเคยมีช่วงเวลาท่ีอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านไหนของชีวิตก็ตาม เช่นเดียวกันกับ 'ส้มฉุน' ท่ีหลังจากโรคภัยเริ่มแวะเวียนมา 

เคาะประต ูก็ตัง้ใจจะลดน�า้หนกัและพาสขุภาพของตวัเองไปอยู่ในเซฟโซนให้ได้ อย่างท่ี 

เขาว่ากันว่าสุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ก็ต้องท�าเอาเอง ซึ่งการตัดสินใจก้าวเท้า

เข้าไปในฟิตเนสครั้งนั้น ท�าให้ส้มฉุนได้พบกับ 'แต๊งค์' หนุ่มหล่อออร่าระดับลูกรัก

พระเจ้า ผู้ช่วยชั้นดีที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตและสุขภาพของเขาไปตลอดกาล 

เราเชื่อว่าหลังจากได้อ่านผลงานของ 'Swanlee' ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอาย

ความสุขเรื่องน้ีแล้ว คงจะมีคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจนอยากขยับตัวออกก�าลังกาย 

ไม่มากก็น้อย ขนาดเราเองช่วงท่ีอ่านยังอนิจนต้องไปหาอปุกรณ์มาฟิตหุน่ไปพร้อมๆ กับ 

ส้มฉุนเลยล่ะค่ะ

สดุท้ายนี.้..เป็นก�าลงัใจให้กับทกุคนท่ีอยากพฒันาตวัเองให้ดย่ิีงขึน้นะคะ ขอแค่

คุณรักและหันมาเอาใจใส่ตัวเองให้มากกว่าเดิมเหมือนกับส้มฉุน แม้เพียงเล็กน้อย 

ก็เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีแล้ว หรือหากวันไหนที่เกิดท้อแท้ไปบ้าง เพียงหยิบหนังสือ  

'ภารกิจลด เพ่ิมรกั!' เล่มนีข้ึน้มาอ่าน แค่นีก็้จะช่วยเพ่ิมพลังใจจนเต็มหลอดแน่นอนค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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อายุเป็นแค่ตัวเลข

แล้ว...

น�้าหนักเป็นแค่ตัวเลขด้วยได้ปะ

"โห มาไกลขนาดนี้เลยเหรอวะ"

"สามวันที่แล้วยังแปดสิบห้าอยู่เลยนี่หว่า"

"ก็แหง เล่นแดกหมูกระทะห้าวันติด"

เปาะแปะๆ

ท่ามกลางเสยีงปรบมอื คนท่ียืนอยู่บนเครือ่งชัง่น�า้หนกัย้ิมเจือ่นให้เพ่ือน

สามคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่ ม.ปลาย และไม่แคร์ว่าเขาจะน�้าหนักเท่าไหร่ 

ในขณะที่น�้าหนักของส้มฉุนเพ่ิมขึ้นทุกวันจนจะทะลุเก้าสิบโล พวกมัน

กลับสวนทางกับเขาไง

พอกันทีกับเคร่ืองชั่งน�้าหนัก ความผิดของเขาเองท่ีดันชอบกินมากกว่า

ออกก�าลงักาย แม้ว่าเมือ่ก่อนจะกินเท่าไหร่กยั็งไม่อ้วนน่ะนะ แต่ใครจะรูล่้ะว่า

วันดีคืนดีน�้าหนักกลับพุ่งขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นอย่างทุกวันน้ี...วันที่ตัวขยายใหญ่

จนต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อและกางเกง หน้าอิ่ม เหนียงออก พุงป่องชนิดท่ีแขม่ว 

ยังไงก็ไม่ท�าให้ดูเพรียว

"พรุ่งนี้ค่อยลด! เดี๋ยวกูพาไปวิ่งที่สนามเอง" 

เขาหันไปค้อนกาย กระทุ ้งสีข ้างเบาๆ เพราะโดนรั้งคอลงจาก 

01
88.98 kg
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เครื่องชั่งน�้าหนัก กายน่ะสปอยล์เก่งมาก ก่ีครั้งกี่หนแล้วท่ีบอกว่าจะพาเขา 

ลดน�้าหนัก แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ร้านหมูกระทะตลอด 

"มันไม่ยอมไปวิ่งกับมึงหรอก" อืม กันต์พูดถูก

ยิ่งอะไรที่ต้องท�าต่อหน้าคนเยอะๆ อย่าหวังเลย ถึงจะรู้ดีว่าไม่มีใครมา

สนใจ แต่ขอเถอะ ว่ิงน่ะโคตรเหน่ือย ส้มฉนุเคยโดนรุน่พ่ีสัง่ว่ิงรอบสนามฟุตบอล

สิบรอบ เกือบตายตั้งแต่รอบที่สอง

ก็คิดมานานแล้วเหมือนกันว่าจะออกก�าลังกายดีมั้ย คืออ้วนตุ๊ขนาดน้ี

จะทนได้เหรอ...หมายถึงจะทนกับสภาพตัวเองแบบนี้ได้เหรอ เชื่อมั้ย ต้ังแต่ 

ขึ้นปีสามส้มฉุนซื้อชุดนักศึกษาใหม่มาสามครั้งแล้ว ทุกครั้งที่โทรไปขอเงินป๊า

เพิ่มก็พูดด้วยเหตุผลเดิมๆ ว่า น�้าหนักหนูขึ้นอีกแล้วครับป๊า!

เฮ้อ

"ไปฟิตเนสดิ จ้างเทรนเนอร์เจ๋งๆ ไปเลย" เรื่องเสียเงินต้องยกให้มันเลย 

กันต์น่ะ

"ก็ดูเข้าท่า ฟิตเนสในมอเดือนละกี่บาทนะ" เสริมเก่งก็ไอ้วิน

เอาจรงิก็สนใจฟิตเนสอยู่หน่อยๆ แต่ถ้าให้เข้าฟิตเนสทีม่อก็ไม่ต่างอะไร

จากว่ิงท่ีสนาม ส้มฉุนเป็นคนแปลกอย่างหนึ่ง...ก็ไม่น่าจะแปลกมั้ง คือเขา 

ไม่ชอบใช้ชวิีตในมหาวิทยาลยันอกจากไปเรยีน เรยีนเสรจ็ก็อยากจะกลับแต่บ้าน 

หรือไม่ก็ไปเที่ยวอะไรแบบนั้น 

เรื่องออกก�าลังกายนี่ยากจัง ยิ่งกับคนขี้เกียจแบบเขาแล้ว...

เฮ้อออออ 

"อย่ามาท�าหน้าจ๋อย อ้วนได้ก็ลดได้"

"เออ" เสียงหงอยๆ ท�าให้เพื่อนต้องรุมกันตบไหล่ส้มฉุน

เออ พูดแบบนี้กี่รอบแล้ววะ

"มาสมัครฟิตเนสครับ"

"กี่เดือนดีคะ"

"อ่า...หนึ่งเดือนครับ"
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"สแกนคิวอาร์โค้ดจ่ายเงินได้เลยค่ะ"

ส้มฉุนกดเข้าแอพฯ ธนาคารและยิงคิวอาร์โค้ดจ่ายเงิน โดยที่ในหัวยังมี

ค�าถามให้ตัวเองว่าเดินเข้าฟิตเนสมาได้ยังไง

คอืงี ้เรือ่งมนัมอียู่ว่าไอ้ตวัเลขบนตาชัง่ตามหลอกหลอนจนเขาแทบเป็นบ้า  

และหลายวันที่ผ่านมาส้มฉุนหลับไม่เต็มตื่นสักคืนเพราะหายใจติดขัด อาการ

มนัเหมอืนมใีครมากดทีห่น้าอกเอาไว้ ทัง้อดึอดัและทรมานจนต้องหาข้อมลูว่า

เป็นโรคอะไรหรือเปล่า...ซึ่งมันก็คืออาการหนึ่งของคนที่น�้าหนักเกิน เขาคิดว่า

ถ้ายังไม่ท�าอะไรสกัอย่างกับน�า้หนกัของตวัเอง ทัง้ชวิีตคงต้องทรมานกับอาการ

นอนไม่หลับ หายใจไม่สะดวก ท�าอะไรก็อึดอัดแบบนี้ต่อไปแน่ๆ แล้วเผอิญว่า

เหลือบไปเห็นฟิตเนสใกล้บ้านพอดี ขาท้ังสองข้างเลยพร้อมใจกันเดินเลี้ยว 

เข้ามาแบบไม่สนใจเงินในบัญชีเอาซะเลย

เยี่ยมยอด!

เขาโอเคกับฟิตเนสแถวบ้านนะ มนัคงดกีว่าในมหา'ลัยท่ีพอออกก�าลังกาย 

ไปแล้วอาจจะมีคนรู้จักมาทักเรา

แหะ เขินแย่เลย

"อนัน้ีเป็นชปิไว้สแกนประตเูข้ายิมนะคะ แล้วก็ลอ็กเกอร์เก็บของมกุีญแจ

ให้ทุกช่องค่ะ"

ส้มฉุนย้ิมตาหยีพึมพ�าขอบคุณพ่ีพนักงาน ตากลมเหลือบมองคนอื่น 

ในยิมที่ก�าลังตั้งใจเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างแบบเอาจริงเอาจัง 

"ถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนไม่ต้องกังวลนะคะ เรามีเทรนเนอร์ส่วนกลาง 

คอยให้ค�าแนะน�า ไม่ขายคอร์สแน่นอน ยิมของเราอยากให้ลกูค้าเหน็ถึงความ

เปลี่ยนแปลงค่ะ"

ประทับใจ

เอาล่ะ พรุ่งนี้เริ่ม!

ส่งย้ิมบอกลาให้พ่ีทีอ่ยู่หลงัเคาน์เตอร์ พอมาสมคัรสมาชกิแล้วก็อยากจะ 

เล่นมันตั้งแต่ตอนนี้ แต่ติดที่หมูกระทะในพุงน้อยๆ ยังไม่ย่อยดีเท่าไหร่ วิ่งไป

คงจุกแหง 
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พรุ่งนี้ค่อยลด!

จริงจริ๊ง

ส้มฉนุพาร่างตุย้นุย้ทีป๊่ากับแม่บอกว่าแสนจะน่ารกัเดินออกจากฟิตเนส 

แต่ด้วยความท่ีระดับพ้ืนมันไม่เท่ากันบวกกับพุงที่ล�้าหน้าไปไกล ท�าให้มอง 

ไม่เห็นจนก้าวพลาดล้มตึงเสียงดังสนั่นเหมือนมีอะไรหนักๆ หล่นจากที่สูง 

แล้วก็เป็นส้มฉุนที่ลงไปนอนคว�่าหน้าบนพื้น

เจ็บครับ T.T

แต่ในความเจ็บนั้นไม่เท่ากับความรู้สึกเขินๆ อายๆ ด้วยความที่กลัวว่า

จะมคีนผ่านมาเห็นส้มฉนุเลยพยายามลกุขึน้ ทว่าตรงน้ีมนัไม่มทีีใ่ห้ยึดอะไรเลย 

สักอย่าง แค่จะขยับตัวยังล�าบากเพราะความอ้วนของตัวเองล้วนๆ

วิถีคนอ้วนนนนน

ส้มฉุนที่น่ังได้แล้วหอบหายใจจุมปุ๊กบนพ้ืนปูน ไม่มองกลับไปข้างหลัง

และภาวนาไม่ให้ใครก็ตามมาเห็นเขาในสภาพนี้ 

แต่พระเจ้าก็ใจร้ายกับส้มฉุนเหมือนทุกทีเม่ือมีมือขาวๆ ใหญ่ๆ ย่ืนมา 

ตรงหน้า

"เจ็บมั้ย เมื่อกี้ล้มโคตรแรง"

พร้อมกับถามด้วยน�้าเสียงที่นุ่มน่าฟัง

พระเจ้าาา ไม่ช่วยฉุนแถมยังใจร้ายส่งคนมาให้เห็นภาพน่าอายอีก

"ลุกไหวนะ?" เสียงนั้นถามย�้าเหมือนอยากแน่ใจว่าคนอ้วนอย่างเขา 

จะลุกไหวแน่ใช่มั้ย ถ้าไม่ไหวอาจจะต้องตะโกนเรียกคนแถวๆ นี้มาช่วยดึง

"ไหวๆ ฮึบ!" ส้มฉุนรีบตอบ

คนท่ีพระเจ้าส่งมาให้เหน็ภาพน่าอายสอดแขนแกร่งประคองปีกให้ส้มฉนุ 

ลุกขึ้น เขาร่วมมือกับอีกคนออกแรงอันน้อยนิดที่มียันตัวขึ้นแบบทรหดสุดๆ 

ตัวท่ีใหญ่มากของส้มฉุนท�าให้ไม่สามารถฉุดแขนกันแบบปกติได้ เลย

กลายเป็นว่าคนของพระเจ้าท่ีคงเหน็ภาพน่าอายทกุชอตต้องท�าท่าเหมอืนก�าลงั

อุ ้มเด็กที่น่ังแหมะขึ้นจากพ้ืน พอก้นลอยเหนือพ้ืนได้หน่อยคนตัวกลมก็ 

ไร้เรี่ยวแรงทรงตัวแม้ว่าจะส่งเสียงฮึบๆ อยู่ตลอดเวลา ส้มฉุนจ�าใจเทน�้าหนัก
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ทั้งหมดพิงคนตัวโต เกยเหนียงบนไหล่แข็งแรงทั้งที่ตัวเองก็โคตรจะอาย

ส้มฉุนหอบแฮกอยู่หลายนาที ในหัวก�าลังคิดว่าผู้ชายคนน้ันต้องตัว 

สงูกว่าเขามากแน่ๆ ถึงได้ยืนย่อขาซะขนาดน้ันแม้ว่าในตอนนีส้้มฉนุจะสามารถ

ยืนตัวตรงได้แล้ว 

เราต่างคนต่างนิ่ง และเป็นฝ่ายคนของพระเจ้าท่ีค่อยๆ ปล่อยมือออก 

เลยท�าให้ส้มฉุนได้เห็นใบหน้าของคนใจดีที่เข้ามาช่วยเต็มสองตา

แล้วก็เกิดอาการที่เรียกว่าละสายตาไม่ได้

ส้มฉุนเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าจริงๆ เพราะนอกจากส่วนสูง

ทีท่�าให้คนตรงหน้าโดดเด่น องค์ประกอบบนใบหน้าของเขายังชนะขาด คนตรงหน้า 

ไม่เหมอืนใคร หน้าตาของเขาเป็นเอกลกัษณ์ทีถ้่าเจอกันอกีครัง้ต้องจ�าได้ทนัที 

จมูกโด่งเป็นทรงสวย สันกรามคมชัด ตาคมกริบ หรือจะเป็นริมฝีปากที่มีสีนู้ด 

กับผิวขาวๆ...ขี้แมลงวันเสน่ห์ตรงปลายจมูกนั่นด้วย

พระเจ้าช่างปั้น!

"ขอบคณุครบั" บอกคนทีใ่ส่ชดุวอร์มสดี�ากับกางเกงบอลสเีดยีวกัน ส้มฉนุ 

โคตรเขินเลยเมื่ออีกคนพยักหน้านิดๆ ส่งมาให้

ไม่ได้เขินที่คนตรงหน้าหล่อนะ แต่เขินที่ตัวเองล้มเมื่อกี้ต่างหาก

"เจ็บตรงไหนมั้ย"

"นิดหน่อย แต่ไม่เป็นไร" 

ส้มฉนุโบกมือยิม้ตาหยใีห้ ดูเหมือนว่าคนตรงหน้าจะเชื่อถึงได้พยกัหน้า

เบาๆ อีกครั้งก่อนจะเดินเข้าฟิตเนสไป

หุ่นดีขนาดนี้ยังเข้าฟิตเนส 

ผิดกับเขาเลยที่ปล่อยตัวเองให้อ้วนฉุมาตั้งนาน 

โคตรแออัด!

ส้มฉนุเหน่ือยใจกับความหนาแน่นของประชากรกรงุเทพฯ น่ีก็เป็นอกีวนั

ที่เขาต้องเบียดกับหลายชีวิตเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าไปมหา'ลัย
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ส้มฉุนมีรถเป็นของตัวเอง ขับไปกลับเองทุกวัน แต่สองวันท่ีผ่านมา 

มีความจ�าเป็นต้องเอาเข้าศูนย์ ระหว่างที่ไม่มีรถขับกน็ั่งแท็กซี่ไปมหา'ลัยปกติ 

แต่วันน้ีส้มฉุนดันต่ืนสายและคิดว่าถ้านั่งแท็กซี่ต้องไม่ทันเข้าเรียนคาบแรก

แน่ๆ เลยต้องมาโดยสารรถไฟฟ้าอย่างที่เห็น

ส้มฉุนตัวใหญ่กว่าใครเพ่ือนเขารู้ดี นั่นเลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องขอ 

รถประจ�าตวักับพ่อคนัหนึง่ เพ่ือตดัปัญหาเรือ่งการเบยีดกับคนอืน่ๆ ในรถไฟฟ้า 

เหมอืนกับตอนนี.้..ยังไม่ได้ข้ึนรถไฟฟ้าเลย แค่ยืนรอรถก็จนิตนาการไม่ออกแล้ว 

ว่าถ้ารถไฟฟ้ามาถึงเขาต้องไปยืนตรงไหนท่ีจะไม่เบียดกับคนอื่น และไม่กิน

พื้นที่โดยสารมากเกินไป

อากาศของวันนี้ร้อนอบอ้าวจนคนตัวกลมต้องยกมือปาดเหงื่อเป็นพักๆ 

ส้มฉุนยู่ปาก ภาวนาในใจว่าขอให้รถที่เอาเข้าศูนย์เสร็จไวๆ จะได้ไม่ต้องมา 

ทนร้อนทนเบียดแบบนี้อีกแล้ว

ในตอนท่ีก�าลงัยืนเซง็กับชวิีต คนตัวขาวก็ขยับกระเป๋าเป้เลก็น้อย ตากลม

กวาดมองผู้คนรอบๆ ชานชาลา มีทั้งคนวัยท�างาน เด็กอนุบาลตัวน้อยกับ 

คุณแม่ น้องนักเรียน ม.ปลาย คุณยาย แล้วก็วัยมหา'ลัยแบบเขาท่ียืนรอ

รถไฟฟ้าขบวนที่ก�าลังจะมาถึง

แต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นใครบางคนที่เจอกันเมื่อคืนยืนตัวสูงเด่นอยู ่

ปลายแถวข้างกัน คล้ายกับว่าเราสบตากันแล้ว ไม่สิ เหมือนว่าคนคนน้ัน 

มองเขาอยู่นานแล้ว? 

ส้มฉนุหลบสายตาท�าเป็นไม่เหน็ก่อนจะหนักลบัมายืนก้มหน้า รถไฟฟ้า

จอดเทยีบชานชาลาพอด.ี..คนของพระเจ้าท่ีเจอเมือ่ก้ีใส่ชดุนกัศกึษาเหมอืนเขา 

เลย นั่นไม่แปลกเท่าไหร่...

แต่ท่ีแปลกก็คอืท�าไมโลกมนัต้องกลมขนาดนีด้้วยนะ ท�าไมพระเจ้าต้อง

ส่งคนที่เห็นภาพน่าอายเมื่อวานให้มาเจอกันวันนี้ด้วย

แล้ววันต่อๆ ไปล่ะ ฉุนต้องเจอคนของพระเจ้าอีกมั้ยครับ ;__;

เฮ้ย เดี๋ยวนะ...

เมือ่วานเจอกันท่ีฟิตเนส นัน่ก็หมายความว่านายคนนีน่้าจะเล่นอยู่ท่ีนัน่
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ประจ�าน่ะสิ

ส้มฉุนหลับตาปี๋ ใช้ก�าปั้นสองข้างยีแก้มกลมๆ เพราะรู้สึกขัดใจตัวเอง

เหลือเกิน

รับรู้ชะตากรรมต่อจากนี้แล้วว่าอาจจะต้องเจอใครบางคนท่ีพระเจ้า 

ส่งมาให้ช่วยพยุงเขาขึน้จากพ้ืนท่ามกลางความอบัอายนัน่จนกว่าจะลดน�า้หนกั 

ได้!
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"หูววว แม่งเดินอย่างเท่"

"ก็เฉยๆ ปะ ไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นสักหน่อย"

"วิจารณ์เขารูจ้กัเขางัย้" วินผลกัไหล่คนทีไ่ม่ค่อยสนใจโลกภายนอกแต่ก็

ยังเงยหน้ามาคุยด้วยอย่างส้มฉุน ส่วนคนท่ีพูดถึงกันอยู่นั้น ก็คือแต๊งค์  

คนตัวสูงเด่นแถมยังโคตรหล่อที่ก�าลังเดินไปนั่งรวมกับกลุ่มเพื่อน

"ท�าไมกูต้องรู้จัก"

ตอบแบบน้ันแล้วก็นัง่โซ้ยก๋วยเตีย๋วร้านประจ�าในมหา'ลยัต่อ ถ้าเป็นเรือ่ง

คนอื่นต่อให้หล่อน่ารักอะไรนั่นส้มฉุนไม่ค่อยสนใจหรอก ก็ที่นี่พบคนหน้าตาดี

ได้ง่ายอย่างกับเดินอยู่ในดงดารา นี่ไม่เว่อร์เลยจริงๆ มหาวิทยาลัยน้ีดารา 

เรียนเยอะมาก ถึงไม่ใช่ดาราก็พวกยูทูเบอร์ที่คุ้นตากันดี ลูกหลานไฮโซอะไร

ท�านองนั้น 

แต่ว่า...คนที่ไอ้วินพูดถึงอยู่นี่ก็หล่อจริงๆ หล่อโคตรๆ 

ก็นั่นมันคนของพระเจ้านี่นา

ส้มฉนุเบือ่ความโลกกลมทีโ่คจรให้ใครบางคนต้องวนเวียนอยู่ในสายตา 

เจอกันบนรถไฟฟ้าก็ว่าบังเอิญพอแล้ว นี่ยังเรียนมหา'ลัยเดียวกันมาตั้งสามปี

อีกต่างหาก ดูดีสะดุดตาขนาดนั้นแต่ส้มฉุนไม่เคยเห็นมาก่อน 

แหะ เรียกว่าไม่เคยสนใจมองถึงจะถูก 

เพราะความหล่อออร่าแบบทีใ่ครเห็นก็ต้องมองตามเป็นแถว ท�าให้ส้มฉนุ 

02
ปุ๊กปิ๊ก
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รู้ว่าคนคนนั้นชื่อแต๊งค์ ที่มาจากค�าว่า Thank 

หรือที่ส้มฉุนคิดเล่นๆ กับตัวเองว่า 'แต๊งค์' อาจจะมาจาก 'ขอบคุณ

พระเจ้าที่สาดความหล่อมาให้ผมขนาดนี้' ก็ได้นะ

"อย่ามัวแต่มองเขาดิ เสียมารยาทนะเน่ีย" ส้มฉุนสะกิดเพ่ือนท่ีเอาแต่

มองคนอื่น

"ขอกูมองอะไรที่ชื่นสายตาบ้างเถอะนะ"

"มองกูนี่ไง"

"จะอ้วก"

ส้มฉุนยัดลูกชิ้นเข้าปากคนที่บอกว่าจะอ้วก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นั่งกินข้าว

ด้วยกันแล้วไอ้วินจะเกิดอาการคลั่งคนหน้าตาดีข้ึนมา มันก็คลั่งเกือบทุกครั้ง

นั่นแหละ เพียงแต่เกือบทุกครั้งที่ว่าจะมีกายกับกันต์ ฝาแฝดที่คอยเบรกมันไว้

ตลอด

วันนีส้องคนน้ันกับพวกเราพักไม่ตรงกันไง เลยไม่มคีนช่วยกันปรามพวกที่ 

ชอบมองไปทั่วอย่างไอ้วิน

"กินจนแก้มป่อง เย็นนี้ไม่ต้องไปฟิตเนสแล้วมั้ง"

"จะไป"

"มีรองเท้าวิ่งยัง"

"น่ีไง" ยกเท้าให้วินมันดูว่ารองเท้าว่ิงที่ดีที่สุดก็คือผ้าใบสีด�าแบรนด์ดัง 

ที่ใส่อยู่น่ีแหละ แต่ดูเหมือนว่าวินจะรับไม่ได้ เพราะมันทั้งเก่าและเยินมาก  

บ่งบอกว่าใช้งานมาหลายปี

"ด้วยความหวังดีนะ ซื้อใหม่"

"ตลก รองเท้าไม่ใช่ถูกๆ"

"มึงจะไปวิ่งแต่ไม่ซื้อรองเท้าใหม่ เจ็บตีนตายห่า"

"ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง"

"มึงดูโต๊ะนู้น...เออๆ แต๊งค์น่ันแหละ แล้วดูนะว่ามันใส่รองเท้าอะไร  

โอ้โห ไนกี้แอร์ซูม เดินแล้วเบาเหมือนลอยได้ มันต้องอย่างงี้"

ค�าพูดที่ดูโอเวอร์ของวินท�าให้ส้มฉุนต้องค่อยๆ หันหน้าไปมองอีกคน 
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แต๊งค์นัง่กินข้าวอยู่ข้างหลงัถัดไปตัง้สามโต๊ะ บอกตรงๆ ว่ามองไม่เหน็หรอกว่า

ก�าลังใส่รองเท้าอะไรอยู่ แต่แค่ได้ยินชื่อแบรนด์กับรุ่นก็ส่ายหน้าแล้ว

"เกือบหมื่น"

"เอ้า ออกก�าลังกายคือการลงทุน"

คนตัวขาวยักไหล่ มันไม่น่าจะจ�าเป็นส�าหรับเขาขนาดน้ันน่ีนา แค่ไป 

ออกก�าลงักายวันแรกยงัไม่ต้องจดัเตม็ขนาดนัน้ก็ได้ รองเท้าท่ีใส่อยู่นีต่อนทีป๊่า

ซื้อให้ก็แพงมากๆ เหมือนกัน ถึงมันจะดูเยินหน่อยแต่การใช้งานยังดีอยู่

จะว่าไป...ไม่แน่ใจว่าช่วงน้ีส้มฉุนคิดไปเองหรือตาฝาดอยู่บ่อยๆ ก็ไม่รู้ 

แต่เมือ่ก้ีทีหั่นไปมองรองเท้าของแต๊งค์ เขาดนัรูส้กึได้ว่าเจ้าของรองเท้าท่ีน่ังกินข้าว 

อยู่ก�าลังมองมาที่เขาเหมือนกัน ส้มฉุนส่ายหน้ารัว คงไม่หรอก ในโรงอาหาร

คนเยอะจะตาย คนที่ชื่อแต๊งค์อาจจะไม่ได้มองเขาก็ได้

"เย็นนีไ้ปป้ิงย่างตรงโคเรยีทาวน์กัน ท่ีไอ้กันต์ส่งหน้าเพจมาให้ด ูโคตรน่ากิน"

"ไม่"

"เฮ้ย จริงจัง?"

"เออ"

"เหยดดด"

"วันนี้จะไปยิม"

"จะไปยิมแต่ตอนนีกิ้นเตีย๋วอยู่นะครบั กระเทยีมเจยีวน�า้มนัเย้ิม เส้นใหญ่

ก็แป้ง"

"ถ้าออกก�าลังกายจะกินอะไรก็ได้"

ปกติไปไหนไปกันตลอด พอวันนี้เริ่มอยากจะจริงจังเรื่องออกก�าลังกาย

ขึน้มา เพ่ือนทีช่อบอพัสตอรีไ่อจเีป็นชวีติจิตใจอย่างไอ้วนิเลยอดัคลปิค�าพูดเมือ่ก้ี 

ของเขาลงไอจีซะหน่อย เป็นหลักฐานไว้ว่าต่อจากน้ีใครก็ห้ามมาชวนส้มฉุน 

ไปกินบุฟเฟ่ต์อีกเด็ดขาด ไม่งั้นจะงับหูให้

อ้อ พูดถึงกันต์กับกายที่พักไม่ตรงกัน นั่นก็เพราะว่าเรียนกันคนละคณะ 

พวกนัน้เรยีนนิติศาสตร์ ส่วนเขากับวินเรยีนดจิติอลมเีดยี ไม่ใช่แค่พักไม่ตรงกัน  

เรียนและเลิกไม่ตรงกันด้วย แต่ถ้าวันไหนที่มีเวลาว่างตรงกันวันน้ันจะเป็น 
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วันที่ต้องออกไปหาของกินตลอด

"ขายาวจังวะ ไม่ดิ กลุ่มนั้นขายาวกันหมด น่าจะแบ่งมาให้กูบ้าง"

วินยังคงชมแต๊งค์กับเพื่อนไปเรื่อยๆ นั่นเลยท�าให้ส้มฉุนที่นั่งหันหลังให้

กลุม่น้ันเดาว่าใครสกัคนในกลุม่แต๊งค์ก�าลงัเคลือ่นไหวอยู่ อย่างน้อยๆ ก็เพราะ

ลูกตาใต้แว่นกลมๆ ของไอ้วินที่ก�าลังกลิ้งไปมาเหมือนมองตามใครอยู่

"พอๆ ไม่ต้องมองแล้ว เดี๋ยวเขาก็คิดว่าหาเรื่องหรอก"

"กูไม่ได้มองประเจดิประเจ้อขนาดนัน้สกัหน่อย...แต่เฮ้ย ท�าไมแต๊งค์เดินมา 

ตรงนี้วะ จะมาขอไอดีเกมกูไปแอดปะ"

"ประสาท เขารู้จักมึงเหรอ...นั่งกินไปเฉยๆ เลย"

ส้มฉุนไม่เคยรู้สึกไม่สงบเท่านี้มาก่อน อยู่ดีๆ ก็รู้สึกเสียววาบที่แผ่นหลัง

เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่ไม่ดีก�าลังเกิดข้ึน ไอ้วินจ้องซะขนาดน้ัน ถ้าใคร

สักคนในกลุ่มของแต๊งค์ไม่พอใจขึ้นมาคงไม่พ้นเดินมาหาเรื่องกันแน่ๆ

ทว่าท่ีคิดที่พูดไม่มีอะไรเป็นจริงสักอย่าง แต๊งค์ไม่ได้เดินมาหาเรื่อง  

แค่เดินผ่านโต๊ะพวกเขาไปเพื่อเอาถ้วยชามที่กินเมื่อกี้ไปเก็บให้เป็นที่เท่านั้น

และเป็นเพราะว่าตอนน้ีแต๊งค์หนัหลงัอยู่เลยท�าให้ส้มฉนุได้เหน็แผ่นหลงั

ของคนตัวสูงเต็มตา อืม...หล่อจริงๆ นั่นแหละ มองข้างหลังยังหล่อได้ขนาดนี้

เลย แต๊งค์ต้องเป็นลูกรักพระเจ้าแน่ๆ

!!!

ส้มฉนุก้มหัวหลบตาทันทเีมือ่เจ้าของร่างสงูหนัมามองหน้า ทว่าราวกับ 

แต๊งค์ก�าลงัใช้พลงัวิเศษในการดงึดดูให้ส้มฉนุต้องเงยหน้าไปมองอกีครัง้ และ

ล็อกใบหน้าของเขาให้ไม่สามารถละสายตาหนีไปไหนได้ 

ลูกรักพระเจ้า...ฉายาน้ีถูกต้องแล้ว ลูกรักพระเจ้าเดินตรงมาหาเขา  

ก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้าด้วยความสูงที่ท�าให้ส้มฉุนต้องแหงนมอง

หน้านิ่งๆ กับดวงตาคมกริบมัดตัวเขาไว้

บ้าบอแล้วฉุน แต๊งค์ไม่ใช่พ่อมดสักหน่อย

เขารบีดงึสตกิลบัมา สิง่แรกทีท่�าก็คอืฉกีย้ิมกว้างๆ ให้คนตวัสงูในขณะท่ี 

วินยังมึนงงว่าแต๊งค์มาหยุดอยู่ตรงโต๊ะที่พวกเราก�าลังกินข้าวได้ยังไง
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"เมื่อวานที่ล้ม ช�้าตรงไหนมั้ย"

แต๊งกิ้ว ขอบคุณส�าหรับค�าถามครับ

เป็นค�าถามทีท่�าให้วนิหนัมามองหน้าเพ่ือนเลิก่ลัก่ บนหน้ามนัเต็มไปด้วย

ค�าถามที่ว่าล้มเหรอ ล้มตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ไหน

"อะ...เอ่อ ไม่ช�้าเลย"

"เหรอ" 

"..." ท�าไมต้องท�าหน้าไม่เชื่อด้วย ._.

"ล้มแรงอยู่นะ"

"ไปล้มที่ไหนมาวะส้มฉุน" 

กลายเป็นว่าทั้งวินทั้งแต๊งค์ก�าลังรุมถามเหมือนสอบปากค�า ส้มฉุน 

ปัดมือเชิงบอกว่ามันไม่มีอะไรทั้งน้ัน ล้มมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้ว ส่วนไอ้เจ็บ 

ไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรสักหน่อย

"ชื่อส้มฉุน?"

"อื้ม"

"อ่อ ไว้เจอกัน"

"อื้ม...บาย" 

แต๊งค์พยักหน้าให้กับคนทีโ่บกมอืหย็อยๆ ให้ก่อนจะเดนิจากไป ท�าเหมอืน 

เพื่อนต่างคณะที่รู้จักกันเข้ามาทักทายกันเฉยๆ

"…" ไอ้วิน

ส้มฉนุหนัไปย้ิมแหยให้วนิทีท่�าหน้างงสดุๆ รายนัน้จงึขยับปากยิงค�าถาม

ทันที 

"รู้จักกัน?"

"หึ"

"โกหก"

"ไม่รู้จริงๆ"

"ไม่รู้แล้วมันมาคุยกับมึงได้ไง"

"ก็..."
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"ก็อะไร!"

"ก็เมื่อวานล้มไง ล้มหน้าฟิตเนสแล้วเขาก็มาช่วยพยุงขึ้น...ไม่ได้รู้จักกัน

สักหน่อย ไม่รู้ด้วยว่าเรียนที่นี่เหมือนกัน"

"นั่นน่ะ รู้จักกันเหรอวะ" 

ซีถามขึ้นหลังจากท่ีเห็นว่าคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอย่างพระเจ้าแต๊งค ์

เดนิไปชวนคนอืน่คยุก่อนด้วย กับเพ่ือนสนทิอย่างเขายงัไม่ค่อยอยากจะคุยเลย 

น่าเหลือเชื่อมั้ยล่ะ

แต๊งค์ไม่ตอบค�าถามแถมยังท�าหน้าน่ิง ทิง้ตวันัง่บนเก้าอีเ้หมอืนไม่ได้ยิน

ค�าถาม ความแปลกใจท�าให้ซีต้องหันหลังกลับไปมองคนที่แต๊งค์คุยด้วย 

อกีครัง้ พอเห็นว่าเป็นแค่ผูช้ายคนหนึง่เลยไม่ได้สนใจอะไร...นกึว่าสาวๆ ซะอกี

"อะไรวะ ถามกไ็ม่ตอบ" ส่วนก้องทีกิ่นช้าทีส่ดุในบรรดาเพ่ือนผูน้ัง่สงัเกตการณ์ 

มานานกพู็ดขึน้ด้วยความหงดุหงดินิดๆ เขาน่ะหมัน่ไส้กับความขีเ้ก๊กของแต๊งค์

เหลือเกิน 

จะบอกว่าข้ีเก๊กก็ไม่ถูกหรอก แค่ไม่ค่อยพูดและชอบท�าหน้าน่ิงๆ เป็น

นิสัยของพระเจ้าแต๊งค์อยู่แล้ว

ทีเ่รยีกว่าพระเจ้าแต๊งค์ก็ไม่ได้เว่อร์เกินไปหรอก แต๊งค์น่ะระดบัพระเจ้าจรงิๆ  

นอกจากความสงูทีพ่่อแม่ให้มาตัง้ 188 เซนตเิมตร ขายาวไปโลกหน้า หุน่อย่างกับ 

นกักีฬาผสมนายแบบ ใส่อะไรก็ดดูไีปหมด บวกกับหน้าตาทีต้่องยอมรบัว่าหล่อ

ไม่เหมือนใคร หล่อจนคนหมั่นไส้นี่มันก็เป็นเรื่องจริง

ไม่เพียงแค่รปูลกัษณ์ภายนอกเท่านัน้ ฉายาท่ีเรยีกแซวๆ กันว่าพระเจ้าแต๊งค์ 

แน่นอนว่าต้องไม่ธรรมดา คนหล่อมาพร้อมกับไอควิท่ีสงูลิว่ ตัง้แต่รูจ้กักันมายัง

ไม่เคยเหน็ว่าแต๊งค์จะสอบได้คะแนนต�า่เลยสกัครัง้ แต๊งค์เป็นความภาคภูมใิจ

ของโรงเรียนมาตลอด จนกระท่ังตอนน้ีได้กลายเป็นความภาคภูมิใจของ 

คณะนิติศาสตร์ไปแล้ว

เดมิทีซกัีบก้องไม่ได้ตัง้ฉายาให้แต๊งค์ว่า 'พระเจ้าแต๊งค์' มาตัง้แต่แรกหรอก  

ฉายานีไ้ด้จากน้องในเกมทีช่อบเปิดไมค์เรยีกหาพ่ีพระเจ้าแต๊งค์ให้คอยไปช่วย
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บ่อยๆ 

เรียนเด่นเล่นไม่ขาด เพอร์เฟ็กต์มากครับเพื่อน!

และตอนนี้แต๊งค์ก็ลืมค�าถามของพวกเขาไปแล้วด้วย เพราะคนตัวสูง 

นั่งก้มหน้าดูดน�้ากระเจ๊ียบเย็นๆ ในแก้วพร้อมกับมืออีกข้างที่กดมือถืออย่าง 

เอาจริงเอาจัง 

"ถ้ามึงไม่ตอบเดี๋ยวกูเดินไปถามเองก็ได้"

"เสอืก" เสยีงแขง็ๆ ดงัข้ึนพร้อมกับตาคมกรบิทีจ้่องซอีย่างเอาเป็นเอาตาย 

แต่คนที่โดนด่าก็ไม่ได้แคร์ ยักไหล่ให้ก่อนลุกขึ้นเหมือนจะเดินไปถามจริงๆ 

"ไม่ได้ด ิต้องไปถามให้รูเ้รือ่ง เผือ่คนปฏิสมัพันธ์ไม่ดีแบบมงึไปรงัแกเขา

ขึ้นมา กูจะได้ไปขอโทษ"

เหมือนจะหวังดีแต่จริงๆ ก็แค่แกล้งกันมากกว่า แต๊งค์เบิกตาตกใจ 

เมื่อเห็นว่าซีท�าท่าจะเดินไปจริงๆ เขารีบเอื้อมมือไปดึงไอ้คนท่ีมีนิสัยจุ้นจ้าน 

ให้กลับมานั่งดีๆ ก่อนจะขยับปากพึมพ�าอย่างคนแพ้

"ไม่รู้จัก"

"เอ้า"

"แล้วก็เดินไปคุยซะขนาดนั้น เขาไม่ตกใจพอดีเหรอวะ"

อืม เท่าที่เห็นก็ดูตกใจอยู่หรอก

ปึง ปัง

เอื้อ!

"…"

ส้มฉนุก้มลงผกูเชอืกรองเท้าทีห่ลดุลุย่ ในหูได้ยินบาร์เบลล์ท่ีใช้ยกน�า้หนัก 

ตกลงบนพ้ืนและตามด้วยเสียงหายใจดังเอื้อๆ เป็นระยะ คนท่ีเข้าฟิตเนส 

ครั้งแรกอย่างเขายอมรับเลยว่าตกใจมาก นึกว่ามีใครเป็นอะไรซะอีก แต่พอ 

ได้ยินไปสักพักก็เหมือนจะชินขึ้นมานิดหน่อย

คนตวักลมกลบัมายนืบนลูว่ิง่อกีครัง้หลงัจากท่ีวิง่ไปได้แค่สบินาทีก็หอบ

จนอยากหนีกลับบ้าน เหง่ือไหลท่วมตัวแถมยังรู้สึกเจ็บท่ีส้นเท้าอีกต่างหาก  
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ค�าพูดของวินลอยเข้ามาในหัวเลย สงสัยคงต้องพิจารณาเรื่องรองเท้าท่ี 

เหมาะกับการวิ่งสักหน่อยแล้ว

เมือ่กีม้พ่ีีทีเ่หมอืนเป็นเทรนเนอร์เข้ามาสะกิดเขาด้วย และบอกว่าน�า้หนักตวั 

เยอะๆ ยังไม่ควรมาว่ิง โคตรหงอยเลยนะ แต่ด้วยความท่ีเพ่ิงเคยมาฟิตเนส 

ครั้งแรกและไม่รู้จักกับเครื่องออกก�าลังอันไหนเลยนอกจากลู่ว่ิง ส้มฉุนเลย

ท�าได้แค่ยิ้มแห้งๆ แล้วขอบคุณพี่เทรนเนอร์คนนั้นก่อนจะตั้งหน้าวิ่งต่อ

จากนั้นก็เลือกที่จะตัดขาดกับเทรนเนอร์ผู ้หวังดีและเสียงรอบข้าง 

โดยการหยิบหูฟังมาเสียบหู เปิดเพลงจังหวะโจ๊ะๆ เสียงดัง

แล้วก็กลายเป็นตวัเองทีรู่ส้กึผดิหน่อยๆ ท่ีไม่ได้เปิดโอกาสให้พ่ีเทรนเนอร์

เข้ามาดูแลต่อ

แต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมจริงๆ นี่นา คนมันเพิ่งเริ่มอะ ._.

Guy

เป็นไง ได้กี่แคลละ

พอเห็นแชตของเพ่ือนจากที่เหน่ือยๆ หงอยๆ ก็ย้ิมแป้น ส้มฉุนหยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมารัวนิ้วโป้งกดตอบข้อความทันที

Somchun 

25 cal. T-T

Winner

กี่นาทีแล้ววะ

Somchun

10 นาทีนิดๆ 

11 แล้ววว

Winner

ยากกกกก
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Gunt

ชาบูจะเยียวยาทุกอย่าง ว่าปะ?

Winner

ว่าไปนั่น

Guy

ไปกันมึง 

Somchun

เดี๋ยววว นี่เพิ่งมาออกก�าลังกายได้สิบนาทีเอง

เหมอืนพระเจ้าลงโทษด้วยการพากลิน่น�า้ซปุชาบหูอมๆ โชยมาแตะจมกู

ทั้งที่ในฟิตเนสไม่ได้มีร้านชาบูแต่อย่างใด ส้มฉุนแทบร้องไห้ ออกก�าลังกาย 

มันยากกว่ากินจริงๆ แต่เขาจะยอมแพ้ไม่ได้นะบอกเลย

Somchun

กูไม่ไปนะ

Winner

ออกก�าลังกายเสร็จแล้วไปกินกันมึง

Somchun

ขอร้องงงง อีกนิดจะหนักร้อยโลแล้ว 

ความดันเอย เบาหวานเอย

Gunt

สัญญาว่าจะต้มแต่ผักให้กิน

น�้าก็เปลี่ยนเป็นน�้าเปล่า ห้ามกินน�้าอัดลม เคปะ

Somchun

(ส่งสติ๊กเกอร์หมูส่ายหน้า)

ไม่มีทาง ถึงแม้ว่าในหัวจะมีภาพหม้อชาบู ชีสยืดๆ เบคอนหอมๆ ก็ตาม 
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แต่ในเมื่อเสียเงินค่าฟิตเนสรายเดือนไปแล้ว ส้มฉุนจะไม่มีวันหันกลับไปหา 

ชาบูอีกแล้ว

เจ้าของผวิขาวทีม่ใีบหน้ากลมบ๊อกตามประสาคนเน้ือเยอะกดลอ็กหน้าจอ 

ทิ้งโทรศัพท์ไว้บนแท่นเหมือนเดิมก่อนจะตั้งหน้าตั้งตาเดินเร็วต่อ ส้มฉุนเลือก

ที่จะปิดเสียงแจ้งเตือนไว้ด้วย เพราะรู้ว่าให้ตายยังไงไอ้พวกเพ่ือนๆ ช่างกิน 

ก็ต้องโน้มน้าวให้เขาเข้าร้านชาบูจนได้แน่ๆ

ต้องห้ามใจ ต้องหักดิบ!

ในขณะทีส้่มฉนุอยู่ในวงัวนของการก่ึงเดินก่ึงว่ิงบนลู ่ ร่างสงูของใครบางคน 

ก็เดินเข้ามาในฟิตเนสพร้อมเป้สีด�าประจ�าตัว คนอื่นท่ีก�าลังออกก�าลังกาย 

ทักคนที่เข้ามาใหม่ แต๊งค์ยกมือสวัสดีพ่ีๆ ในฟิตเนสท่ีอายุมากกว่า สายตา 

จับจ้องคนที่อยู่บนลู่วิ่งเป็นระยะ

ร่างสูงเปิดล็อกเกอร์และยัดกระเป๋าของตัวเองเข้าไป เขาอยู่ในเสื้อยืด

คอกลมสดี�า กางเกงบอลขาสัน้เลยเข่าสเีดยีวกัน ใบหน้าคมคายขมวดคิว้เท้าศอก 

บนเคาน์เตอร์ก่อนจะเปล่งเสยีงทุ้มถามเทรนเนอร์ส่วนกลางท่ีก�าลงัเล่นกล้ามขา 

อยู่ใกล้ๆ

"พี่อาร์ตครับ ได้แนะน�าลูกค้าคนนั้นหรือยัง"

แค่พยักพเยิดหน้าไปก็รู้แล้วว่าพูดถึงใคร เพราะว่าลูกค้าที่มาใหม่บนลู่

มีคนเดียว นอกนั้นก็ลูกค้าหน้าเดิมๆ ที่คาร์ดิโอบนลู่ก่อนเล่นเวตเป็นประจ�า

"บอกแล้วนะ น�้าหนักตัวเยอะยังไม่ควรวิ่ง แต่เหมือนว่าเขาอยากจะวิ่ง

มากกว่า"

แต๊งค์เปลี่ยนจากเท้าศอกบนเคาน์เตอร์เป็นยืนกอดอก ค้ิวยังขมวด 

เป็นปมเหมือนเดิมเพราะอยากจะรู้เหลือเกินว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้หอบน�้าหนัก

เยอะๆ ไปวิ่งแบบนั้น

มันอันตราย อาจจะบาดเจ็บได้

"เดี๋ยวพี่ไปสะกิดเขาอีกทีละกัน เสียวเข่าแทนเลยว่ะ" 

"พี่อาร์ตดูลูกค้าคนอื่นไปเถอะ คนนี้ผมจัดการเอง"

เพราะดทู่าจะดือ้ และไม่ค่อยฟังใครพอสมควรถึงไม่ยอมไปเล่นอย่างอืน่
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ทั้งที่พี่อาร์ตเข้าไปบอก

เขาไม่รีบร้อนพุ่งเข้าไปบอกตรงๆ ว่าให้ไปเล่นอย่างอื่น ถ้าท�าอย่างน้ัน

ส้มฉนุอาจจะกลวัหรอืหมดความมัน่ใจและเกิดความอดึอดัจนไม่อยากมาเล่น

ที่นี่อีกก็ได้ จากท่ีผ่านมาก็พอดูออก ส้มฉุนดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและ 

ค่อนข้างขี้อาย

เขาคิดว่าอย่างนั้นน่ะนะ

เพราะเป็นคนท่ีมองคนแวบเดยีวก็รูว่้านิสยัผวิเผนิเป็นยังไง เขาเลยเลอืก

ที่จะใจเย็นและวอร์มร่างกายด้วยการเล่นเวตอย่างอื่นไปก่อน รอสักสิบนาที

ค่อยไปวิ่งข้างๆ ส้มฉุน 

แต๊งค์มีเทคนิคในการแนะน�าลูกค้าดีจนหลายครั้งลูกค้าก็อยากจะจ้าง

ให้เขาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบ เขาแค่มาท�าหน้าท่ี

เทรนเนอร์ส่วนกลาง บางทีก็ไม่ได้ท�าหน้าทีน่ัน้เพราะแค่อยากมาออกก�าลังกาย

เฉยๆ...หน้าที่จริงๆ ของเขาคือช่วยเฮียเตอร์ พ่ีชายแท้ๆ ดูแลกิจการฟิตเนส 

หลังเลิกเรียนเท่านั้น

ดเูหมอืนว่าคนท่ีว่ิงอยู่บนลูจ่ะเหน่ือยซะแล้วถึงได้เดนิลงจากลูด้่วยสหีน้า

ทีห่มดแรง คนตวักลมก็มองมาทีเ่ขา แน่นอนว่าแต๊งค์เองก็มองกลบัเหมอืนกัน 

ไม่ส ิเขามองมาตัง้นานแล้วต่างหาก และสิง่ท่ีท�าให้แต๊งค์หลดุข�าก็เป็นเพราะว่า 

ส้มฉุนท�าหน้าตกใจ 

ไม่มีค�าทักทาย พอจ้องตากันเสร็จส้มฉุนก็ว่ิงข้ึนลู่หันหลังให้เขาแล้ว 

วิ่งต่อเลย

แต๊งค์หยุดเล่นเครื่องเล่นเวตแล้วสาวเท้ายาวๆ เดินข้ึนลู่ว่ิงตัวข้างๆ ท่ี

ว่างอยู่ เขากดให้สายพานเลือ่นด้วยความเรว็ท่ีเหมาะสมกับการวิง่ ขายาวสบัผลดั 

อย่างมัน่คง ใบหน้าทีใ่ครต่อใครก็บอกเป็นเสยีงเดยีวกันว่าโคตรหล่อหันไปมอง

คนตัวกลมที่ท�าหน้าเหวอเมื่อเห็นเขา

มมุปากกระตกุย้ิมทักทายแบบกวนๆ สาบานได้ว่าแม้แต่เพ่ือนสนทิของ

แต๊งค์ก็ไม่เคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้
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ส้มฉนุมัน่ใจซะย่ิงกว่ามัน่ใจว่าโดนใครบางคนวอแวไม่สิน้สดุ มนัเริม่จาก

ที่เขาก�าลังว่ิงไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่ดีๆ หันไปก็เจอกับคนตัวสูงขายาวหน้าหล่อ 

ที่ชื่อว่าแต๊งค์มาว่ิงอยู่ข้างๆ นั่นไม่เท่าไหร่ ท่ีท�าเอาแทบช็อกก็ตอนที่อีกฝ่าย 

ส่งยิ้มมาให้

ท�าเอาแทบเป็นลม

รู้แล้วว่าหล่อ แต่ไม่ต้องมาวิ่งใกล้ๆ ให้ตัวเขาดูด้อยก็ได้ปะ

คนที่สูงแค่ 171 เซนติเมตรเศร้าใจจนอยากหนีกลับบ้านเป็นรอบที่ร้อย  

แต่เพราะว่ายังเล่นไม่ครบสามสบินาทเีลยไปไหนไม่ได้ ความเสยีดายมนัเกาะกิน 

ในใจ เสียดายเงินค่าฟิตเนสรายเดือน แล้วก็อยากให้ตัวเองหลุดพ้นจาก 

ความอ้วนเร็วๆ เลยต้องจ�าใจวิ่งต่อ

ข้างหน้าเป็นกระจกใสท่ีสะท้อนเงาของเขากับแต๊งค์ชดัเจน แสงไฟสส้ีม

จากด้านนอกสาดกระทบใบหน้าที่โอบด้วยสันกรามคมกริบ ผิดกับส้มฉุนที่มี

แต่ไขมนัล้วนๆ ชกัไม่แน่ใจแล้วว่าแต๊งค์แค่อยากมาว่ิงโดยไม่มเีจตนาเปรยีบเทียบ 

รูปร่างกับเขาแน่ๆ ใช่มั้ย

ความคดิแล่นอยู่ในหวัตัง้มากมายท�าให้ส้มฉนุตดัสนิใจกดหยุดลูว่ิ่งและ

เปลี่ยนไปนั่งปั่นจักรยานแทน เมื่อกี้วิ่งไปได้กี่แคลก็ไม่ได้สนใจมอง

ทว่ายังไม่ทนัจะได้ขยับขาวางเท้าบนแท่นถีบ หางตาของส้มฉุนก็เหลือบเห็น 

เงาด�าๆ สูงๆ ของใครบางคนที่เดินตรงเข้ามา และใช่...เงานั้นนั่งลงที่จักรยาน

ข้างๆ! 

โอ้แม่เจ้า!

นายแต๊งค์อีกแล้ว

ส้มฉนุนัง่นบัหน่ึงถึงสบิในใจช้าๆ พยายามบอกว่ามนัคงเป็นเรือ่งบงัเอญิ 

แต๊งค์อาจจะอยากปั่นจักรยานพอดี 

แต่มันบังเอิญไปมั้ย

พึ่บ!

ไม่ทนัได้นับถึงสบิเจ้าของร่างกลมก็ลกุขึน้ทันท ีแน่นอนว่าการเคลือ่นไหว

ปุบปับท�าให้แต๊งค์หันมามองเหมือนกับตกใจ ส้มฉุนถอนหายใจยาว วันน้ี 
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ไม่ต้องเล่นให้ครบสามสิบนาทีมันแล้ว หมดอารมณ์สุด กลับบ้านดีกว่า

คนตัวกลมเดินฟึดฟัดพาน�้าหนัก 88.98 กิโลกรัมตรงไปยังห้องน�้าท่ีอยู่

ในฟิตเนส มืออวบผลักประตูเข้าไปพร้อมกับอาการอุ่นท่ีหัว ก่อนท่ีมันจะ 

แปรสภาพจากอุ่นเป็นร้อนเพราะยังไม่ทันได้ปล่อยมือออกจากประตูก็รู้สึกได้

ถึงแรงผลักจากประตูบานเดียวกัน 

พร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่เป็นกลิ่นเดียวกับเมื่อวานตอนค�่า

กลิ่นของใครบางคนที่พยุงส้มฉุนขึ้นจากพื้น

แต๊งค์!

ส้มฉนุหันขวับ ถอยห่างออกจากคนตวัสงู หน้าขาวผ่องบ่งบอกถึงอารมณ์

ของคนที่เตรียมจะไฝว้เต็มที่ และนั่นก็ท�าให้แต๊งค์ที่เดินตามเข้ามางุนงง

"นายตามเรามาท�าไมอะ"

พูดเสียงดังๆ ขู่ฟ่อเหมือนลูกแมวตัวอวบให้อีกฝ่ายตกใจ แต่ดูเหมือน 

แต๊งค์จะแปลกใจมากกว่า คนตวัสงูไม่ตอบอะไร เดนิผ่านเขาไปท่ีอ่างล้างหน้า

หน้าตาเฉย เปิดน�า้ล้างมอืเหมอืนไม่ได้ยินเสยีงแว้ดๆ เมือ่ก้ี ก่อนจะเดนิไปตรง

โถท�าธุระของผู้ชาย

เอิ่ม...

เดี๋ยวนะ

นี่ได้ยินที่เขาพูดมั้ยวะ

"แต๊งค์!"

"ฮึ?"

"ยะ...อย่าเพิ่งถอดกางเกงนะ ฮึ่ย"

เพราะเห็นใบหน้าน่ิงๆ แต่โคตรกวน กับมือหนาท่ีท�าท่าเหมือนจะดึง 

ขอบกางเกงลงท�าให้ส้มฉุนต้องรีบเบรกบางคนไว้ก่อน ใช่ ภาพถัดมาก็คือ 

ส้มฉุนที่สับขาออกจากห้องน�้า พร้อมกับกองไฟลุกโชนในใจที่มันร้อนเร่าๆ

แบบนี้แกล้งกันชัดๆ!
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