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ตอนที่ 1

ควนัสขีาวถกูพ่นออกมาจากรมิฝีปากหยกัได้รูป ชายผูอ้ยู่

ในชุดคลุมอาบน�้าและยืนอยู่ตรงระเบียงคอนโดมิเนียมหรูใจกลาง

กรุง เขามองวิวยามค�่าคืนในกรุงเทพฯพร้อมกับบุหรี่ในมือ ดวงตา

คมปลาบมองออกไปยังแสงสีเบื้องล่าง

ก๊อกๆ! 

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้น

“เข้ามา” เสียงนิ่งของเจ้าของห้องเอ่ยขึ้น ก่อนที่ประตูจะถูก

เปิดเข้ามาพร้อมกับชายร่างใหญ่ในชุดสูทเทา

“นายครับ บัญชีที่นายส่ัง ผมเอาไว้ในห้องท�างานเรียบร้อย

แล้วครับ” เสียงทุ้มจากทางด้านหลังกล่าว ท�าให้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่

ตรงระเบียงหันไปมองด้วยหางตาเล็กน้อย 

“ขอบใจ อีกครึ่งชั่วโมงให้คนเตรียมรถไว้ด้วย” เสียงเข้ม 

ทรงอ�านาจตอบกลับ ก่อนที่อีกฝ่ายจะก้มหัวให้เล็กน้อย แล้วเดิน

ออกไปจากห้องส่วนตวัของเจ้านายตนเอง ชายหนุม่สบูบหุรีเ่ข้าปอด



~ หมัดแลกรัก ~

8

อกีครัง้พร้อมกบัขยีก้้นบหุรีล่งไปดบักบัทีเ่ขีย่บุหรีร่าคาแพง  ก่อนจะ

หนัหลังเดินกลับเข้ามาในห้อง แล้วเดนิไปแต่งตวัด้วยท่าทเีบือ่หน่าย

เล็กน้อย 

เขาคนนี้คือ วาทิน จักรบดินทร์  ทายาทคนโตของตระกูล 

จักรบดินทร์ท่ีมีอิทธิพลอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นตระกูลที่ท�า

ธุรกิจทั้งขาวและเทา เขาเข้ามาดูแลทุกอย่างที่ปู่ของเขาสร้าง ส่งต่อ

มาทีพ่่อของเขาและส่งมาถงึเขาในปัจจบัุน เขาเข้ามารบัช่วงต่อตัง้แต่

อายุยี่สิบห้า และตอนนี้ผ่านมาห้าปีแล้ว ไม่นับรวมตอนที่เขาคอย

เรียนรู้งานและฝึกท�างานกับพ่อและปู่มาตั้งแต่เด็ก การท�างานเป็น

ไปด้วยความเบื่อหน่าย เพราะต้องเจอแต่เรื่องเดิมๆ ใช้ชีวิตเดิมๆ 

เมื่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว วาทินก็เดินออกจากห้องนอนของ

ตัวเอง ลูกน้องสี่คนยืนรออยู่ และพาเขาลงไปยังลานจอดรถวีไอพี 

ที่มีลิฟต์ขึ้นลงส่วนตัวแยกจากคนอื่นๆ ลูกน้องของวาทินเปิดประตู

รถรอ พอเห็นว่าเจ้านายตนเองเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้ว ก็ปิดประตู 

พร้อมให้ทกุคนประจ�าต�าแหน่ง แล้วขับพาวาทนิไปยังผบัหรขูองเขา

ที่เปิดไว้ต้อนรับนักท่องราตรีกระเป๋าหนัก เมื่อไปถึงผับ วาทินกับ 

ลูกน้องก็เดินเข้าไปทางด้านหลัง ซึ่งเป็นทางเฉพาะของเขาเท่านั้น 

เสียงเพลงจากด้านในดังแว่วให้ได้ยินตลอดทางเดิน แต่วาทินไม่ได้

สนใจเร่ืองของผับเท่าไรนัก เพราะธุรกิจหลักของท่ีน่ีจริงๆ ก็คือ 

สถานที่ที่อยู่ใต้ผับนี้ต่างหาก 

“สวัสดีครับนาย” เสียงลูกน้องคนเฝ้าประตูทักทายดังขึ้น

วาทินพยักหน้าให้ก่อนที่ลูกน้องจะเปิดประตูให้วาทินกับคน

อื่นๆ เข้าไปข้างใน วาทินเดินลงบันไดหินอ่อนราคาแพงไปยังห้อง

ใต้ดิน ท่ีบรรยากาศผดิกบัด้านบนลบิลบั ห้องใต้ดนิทีว่่า คอืบ่อนการ

พนันส�าหรับพวกไฮโซ ดารานักร้องชื่อดัง รวมไปถึงพวกข้าราชการ
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ระดับสูงที่ชื่นชอบงานอดิเรกโดยการเล่นพนัน บ่อนของวาทินถึง 

ไม่เคยถูกหน่วยงานไหนเข้ามาปราบปรามเลยสักครั้ง ส่วนหนึ่งเปน็

เพราะเขามีคนหนุนหลังเยอะด้วย 

“สวสัดคีรบัคณุวาทนิ ไม่คดิว่าวนันีจ้ะเข้ามาท่ีห้องส�าราญได้” 

เสียงของข้าราชการคนหนึ่งเดินเข้ามาทักพร้อมกับแก้วเหล้าในมือ 

ห้องส�าราญที่อีกฝ่ายพูดถึงก็คือบ่อนใต้ดินนี้เอง ทุกคนจะรู้จักกันดี

ในช่ือว่าห้องส�าราญ นอกจากห้องใต้ดนินีจ้ะเป็นบ่อนแล้ว ยังมบีาร์

บริการเครื่องดื่มให้แก่ทุกๆ คนด้วย

“สวัสดคีรบั ผอ.อยธุ” วาทนิส่งยิม้การค้าไปให้อกีฝ่ายผูซ้ึง่เป็น

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

“พอดวีนันีผ้มว่างน่ะครบั เลยเข้ามาดูกิจการสักหน่อย เพราะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานอื่นต้องท�าอีกเยอะ” วาทินตอบกลับไป

ผูอ้�านวยการอยธุส่งยิม้กลบัมาเลก็น้อย ก่อนจะแยกตวัไปหา

โต๊ะเล่นต่อ วาทินเดินตรงไปยังห้องส่วนตัวที่ท�าแยกไว้ เป็นทั้งห้อง

ท�างานและห้องสอดส่องคนอื่นๆ วาทินตรงไปนั่งที่โต๊ะท�างาน  

ไม่นานเครือ่งดืม่กถ็กูน�าเข้ามาเสร์ิฟให้อย่างรูห้น้าท่ี วาทินดูรายการ

ลูกหนี้ที่ขอกู้ยืมเงินของเขา พร้อมกับคอยมองออกไปตรงก�าแพง

กระจก ที่มองเห็นภายในห้องพนันได้อย่างชัดเจน แต่คนด้านนอก

จะมองไม่เห็นด้านใน 

“เฮ้อ” วาทินถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ก่อนจะเอนตัวพิง

พนกัเก้าอีอ้ย่างเบ่ือๆ ลกูน้องทีย่นือยูก่ไ็ม่กล้าถามอะไร จนผ่านไป

สักพักประตูห้องก็ถูกเคาะ

ก๊อกๆ! 

ก่อนทีร่่างสูงสมส่วนของชายหนุม่หน้าตาคล้ายกับวาทินเดนิ

เข้ามาด้วยรอยยิ้ม
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“ไงครบัพีช่าย ผมนกึว่าพีล่มืทีน่ีไ่ปแล้วนะเน่ีย” ไม่แปลกใจว่า

ท�าไมชายคนนี้ถึงเดินเข้ามาในห้องนี้ได้อย่างง่ายดาย เพราะเป็น

น้องชายแท้ๆ ของเขา ที่ชื่อ วายุ นั่นเอง

“ชัน้เพ่ิงกลบัจากฮ่องกง แกกน่็าจะรู”้ วาทนิตอบน้องชายกลบั

ไป 

“แล้วนี่มาตั้งแต่เมื่อไร” วาทินถามต่อไปอีก 

“ผมมาตั้งนานแล้ว แต่อยู่ข้างบน พี่ขึ้นไปดื่มกับเพื่อนๆ ผม

ข้างบนหน่อยดม้ัีย อยูท่ีน่ีน่่าเบ่ือจะตาย” วายเุอ่ยชวนพีช่ายตนเอง

วาทินนั่งคิดเล็กน้อย ก่อนจะพยักหน้ารับเพราะเขาก�าลัง

เบื่อๆ อยู่พอดี 

“ศลิา นายขึน้ไปกบัชัน้ ส่วนทีเ่หลอืดแูลข้างล่างน่ี มอีะไรด่วน

โทร.ตามชั้นได้เลย” วาทินหันไปสั่งลูกน้องที่ยืนอยู่ ก่อนจะลุกเดิน

ออกจากห้องท�างานพร้อมกบัน้องชายตนเอง ตามด้วยศลิา ลูกน้อง

คนสนิท  

“พี่ดอย พวกเราจะเข้าไปข้างในได้เหรอวะ อายุพวกผม

ไม่ถึงนะเว้ยพี่”

เด็กหนุ่มคนหนึ่งทักท้วงขึ้น เมื่อรุ่นพี่ของเขาชวนมาเท่ียวท่ี

ผับดัง แต่พวกเขาอายุไม่ถึงยี่สิบปีตามที่กฎหมายก�าหนด 

“เออน่า เข้าได้ กรููจ้กักบัการ์ดทีน่ี ่ไม่ต้องกลวัน่าไอ้กลอง ตาม

กูมาเหอะ” ดอย รุ่นพี่ปวส.ในวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่ง พูดกับรุ่นน้อง

ปวช.ปี 3 ที่ชื่อว่า กลอง ซึ่งทั้งสองเรียนอยู่แผนกช่างไฟฟ้าเหมือน

กัน

“พวกมึงว่าไงวะ” กลองหันไปถามเพื่อนอีกสองคน ที่ถูกชวน

มาเหมือนกัน



~ ยอนิม ~

11

“ถ้าพีด่อยแกพาเข้าได้ กน่็าเข้าไปลองดหูน่อย พวกเราเข้าแต่

ร้านเหล้า ไม่ค่อยได้มาผับแบบนี้สักเท่าไร มันก็น่าสนุกดีว่ะ” สอง

เพ่ือนสนทิของกลองตอบกลบัมาอย่างต่ืนเต้น กลองหนัไปมองหน้า

รุ่นพี่อีกสองคนที่ยืนมองพวกเขาตัดสินใจอยู่

“เออ ก็ได้ เข้าก็เข้า แต่อย่าท�าให้พวกผมถูกจับได้เชียวนะ 

พี่ดอย” กลองพูดย�้ากับรุ่นพี่ตนเองไว้ก่อน 

“เชื่อมือกูเหอะ มาๆ ตามมา” ดอยตอบรับเสียงจริงจัง ก่อน

จะเดนิน�าเดก็หนุม่ทัง้สามคนไปยงัด้านหน้าทางเข้าผบั WT ดอยเดนิ

ไปหาการ์ดเฝ้าประตูคนหนึ่ง พูดคุยกันอยู่สักพักก่อนจะเดินยิ้มร่า

มาหาลูกน้อง

“เรยีบร้อย แต่มเีรือ่งต้องให้พวกมงึเตรยีมรบัมอืไว้ก่อน” ดอย

พูดเสียงจริงจัง

“อะไรวะพี่” สองถามกลับไปอย่างสงสัย

“จริงๆ ถ้าต�ารวจจะเข้าตรวจ เค้าจะมกีารประกาศแจ้งข้างใน

ก่อน พ่ีกท่ีูเป็นการ์ด เค้าบอกว่าให้พวกมงึเดนิเข้าไปหลบในห้องน�า้

จนกว่าเขาจะท�าการตรวจตามหน้าทีใ่ห้เสรจ็เรยีบร้อยแล้วค่อยออก

มา” ดอยพูดขึ้น รุ่นน้องทั้งสามก็พยักหน้ารับ 

เมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้ว ก็พากันเดินเข้าไปด้านใน แสงสีเสียง

ในผับท�าให้กลองกับเพื่อนๆ อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ เพราะเขาไม่เคย

เข้ามาในทีแ่บบนีม้าก่อน ส่วนมากกร้็านเหล้าธรรมดาท่ัวไป ดอยพา

ไปนั่งโต๊ะติดกับทางเดินไปห้องน�้า เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ให้รุ่นน้อง

เดินเข้าห้องน�้าได้อย่างสะดวก ดอยสั่งเครื่องดื่มมาให้รุ่นน้องและ 

ตวัเขากบัเพือ่นอกีคนทนัท ีกลองมองรอบๆ อย่างสนใจ ก่อนจะถูก

รุ่นพี่เอาไหล่มากระแทกเบาๆ 

“อะไรพี่ดอย” กลองหันไปถาม 
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“เพิ่งเข้ามาครั้งแรก ก็มีสาวอ่อยให้เลยนะมึง” ดอยพูดแซว

ยิ้มๆ ก่อนจะพยักหน้าไปทางโต๊ะข้างๆ กลองหันไปมองก็เห็น 

หญิงสาวในชุดรัดรูปเซ็กซี่ ส่งสายตาหวานมาให้ กลองย้ิมนิดๆ 

เพราะเขาเองก็มั่นใจในเรื่องหน้าตาตัวเองไม่น้อย 

กลองถือว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่ง ดวงตาคม ตัดผมไถข้าง 

และท�ารอยขีดไว้สามขีด บวกกับเจาะหูถึงสี่รู ท�าให้ลุคของกลองดู

เท่ห์แบบแบ๊ดบอย จึงเป็นที่หมายตาของสาวๆ พอสมควร กลอง

ยกแก้วเหล้าท�าท่าชนกับหญิงสาว หญิงสาวก็ท�าท่าชนแก้วกลับมา 

“สัส! หาเหยื่อได้เร็วฉิบหาย” สองพูดแขวะไม่จริงจังนัก 

กลองก็ยักคิ้วให้เพื่อนตนเองอย่างกวนๆ กลองกับเพ่ือนๆ 

และรุน่พีต่่างสนกุสนานกบัการเต้นและสร้างความสัมพันธ์กับสาวๆ 

ที่แวะเวียนมาทักทาย โดยไม่รู ้ว่าเขาเองก็เป็นที่หมายปองของ

บรรดาผูช้ายด้วยเช่นเดยีวกนั จนกลองเริม่จะมึนแต่ก็ไม่ได้ถึงข้ันเมา

มากแต่อย่างใด จนเขานึกอยากจะเข้าห้องน�้า

“พี่ดอย ห้องน�้าอยู่ตรงไหน” กลองถามรุ่นพี่ 

ดอยก็ชี้ไปยังทางเดินไปห้องน�้า 

“ให้กูพาไปมั้ย มึงไหวรึเปล่าวะ” ดอยถามขึ้น 

กลองโบกมือไปมา

“ไม่เป็นไรพี่ ผมยังไหว แค่มึนนิดหน่อย เดี๋ยวผมมา” กลอง

ตอบกลบัไป ก่อนจะเดนิไปยงัห้องน�า้ทีอ่ยูไ่ม่ไกล กลองเดนิหลบคน

เพื่อเข้าไปในห้องน�้า กลองเลือกที่จะเข้าห้องน�้าด้านใน ไม่เลือกใช้

โถปัสสาวะ เพราะเขาอยากจะแอบนั่งพักสักหน่อย กลองปิดประตู

ล็อกเรียบร้อย เขาก็ปิดฝาชักโครกนั่งลงด้านบนพร้อมกับนวดขมับ

ตัวเองเบาๆ 

//สงสัยจะมึนแสงไฟ// กลองพูดกับตัวเอง เขาหมุนคออีก 
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เลก็น้อย ก่อนจะได้ยนิเสยีงคนเข้าห้องน�า้ห้องข้างๆ แต่กลองกไ็ม่ได้

สนใจอะไร พอเห็นว่าเริ่มจะหายมึน กลองก็ลุกเพื่อจะท�าธุระของ 

ตัวเองบ้าง ระหว่างที่ยืนปลดปล่อยอยู่นั้น กลองก็รู้สึกเหมือนถูก

มอง เขาจึงเงยขึ้นไปด้านบน 

“เฮ้ย! ใครวะ” กลองตะโกนเสียงลั่น เพราะมีคนปีนห้องน�้า

ด้านข้างเพ่ือแอบดเูขา ตอนทีก่ลองเงยขึน้ไป อกีฝ่ายเอาหวัหลบลง

ไปก่อนแล้วอย่างรวดเรว็ แต่มอืยงัคงจบัขอบด้านบนอยู ่ท�าให้กลอง

เหน็ว่าอกีฝ่ายใส่นาฬิกาแบรนด์ดงั เพราะเขาเป็นคนชืน่ชอบนาฬิกา

อยูแ่ล้ว จึงจ�าได้ว่าเป็นยีห้่อไหน ถงึแม้ว่าจะไม่มปัีญญาซือ้ใส่กต็าม 

เสียงกุกกักและเสียงเปิดประตูจากห้องน�้าข้างๆ ดังขึ้น ท�าให้กลอง

รูว่้าอกีฝ่ายก�าลงัจะหน ีเขาเองกร็บีท�าธรุะให้เสรจ็แล้วเปิดประตอูอก

มา แต่ไม่ทัน 

“โทษนะครับ เห็นคนที่เพิ่งออกจากห้องน�้าห้องนี้มั้ย” กลอง

หันไปถามคนที่ก�าลังล้างมืออยู่

“วิง่ออกไปแล้ว แต่ไม่เหน็หน้า มอีะไรเหรอครบั” อกีฝ่ายถาม

กลับมา 

กลองมองคนทีอ่ยูใ่นห้องน�า้ตอนนี ้ไม่มใีครใส่นาฬิกาเรอืนท่ี

เห็น จึงมั่นใจว่าอีกฝ่ายออกไปแล้ว  

“ไม่มีอะไรครับ” กลองตอบกลับ ตอนนี้เขาหัวเสียเป็นอย่าง

มาก เขาเดินกลับไปหาเพื่อนๆ ที่โต๊ะด้วยสีหน้าบึ้งตึง แต่สายตาก็

พยายามมองหาใครสักคนที่ใส่นาฬิกาแบบนั้น 

“เป็นอะไรวะ” สองถามขึ้น เมื่อเห็นว่าเพื่อนเดินเข้ามาด้วย

สีหน้าหงุดหงิด กลองเลยเล่าให้เพื่อนและรุ่นพี่ฟัง
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“ถามจริง พี่ทิน พี่เป็นอะไรของพี่วะ พักหลังๆ ผมเห็นพี่

ดูเหนื่อยๆ ชอบกล”

วายุถามขึ้น ขณะนั่งดื่มอยู่กับพี่ชายตนเองและเพื่อนๆ อีก

สามคน ซึ่งวาทินก็รู้จักคุ้นเคยกันดี

“เบื่อนิดหน่อย” วาทินตอบกลับส้ันๆ ตอนนี้พวกเขานั่งดื่ม

กันอยู่ตรงโซนวีไอพีด้านบน ซ่ึงมองลงไปจะเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

ยามราตรีได้ทั่วทั้งผับ ด้านบนจะไม่แออัดเหมือนกับด้านล่าง 

“เบื่ออะไรพี่ทิน คนที่มีสาวๆ หนุ่มๆ มาคอยสร้างความ

ส�าราญให้ทุกวันอย่างพี ่ยงัจะมมีมุเบ่ืออกีเหรอ” วายถุามกลบัอย่าง

ข�าๆ เพราะพี่ชายของเขามีทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างมาเสนอตัวให้เกือบ

ทุกวัน ซึ่งวาทินหลับนอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

“ก็เพราะมีมาให้เลือกอย่างสบายๆ ทุกวันนี่แหละที่ชั้นเบื่อ” 

วาทนิตอบด้วยน�า้เสียงปกติ แล้วยกแก้วเหล้าขึน้มาดืม่ วายุหวัเราะ

ข�าเบาๆ ก่อนทีว่าทนิจะเปลีย่นเรือ่งเพือ่คยุเรือ่งงาน เขากบัน้องชาย

ช่วยกันบริหารงานของทางครอบครัว โดยมีวาทินเป็นหลัก แต่วายุ

ก็ช่วยเขาได้มากเหมือนกัน สักพัก ศิลาลูกน้องคนสนิทก็ขยับเข้า 

มาหาวาทิน

“นายครบั คนของเราบอกว่า จบัคนเล่นโกงในห้องส�าราญได้

สองคนครับ” ศิลาพูดขึ้น ท�าให้วาทินขมวดคิ้วเข้าหากันทันที 

“อืม” วาทินตอบกลับแค่นั้น ก่อนจะลุกขึ้นยืน

“เด๋ียวช้ันไปจัดการเรื่องงานสักหน่อย อาจจะไม่กลับขึ้นมา 

แกนัง่กนิกบัเพือ่นๆ ไปก่อนละกนั อย่าลมืเรือ่งงานท่ีส่ังด้วย” วาทิน

พูดกับน้องชายตนเอง วายุรับค�า ก่อนที่ศิลาจะเดินน�าวาทินลงไป

ก่อน จริงๆ แล้วจะต้องมีอีกคนคอยติดตามเดินด้านหลัง แต่วาทิน

ไม่อยากให้มันดูเด่นไปนัก อีกอย่าง...เขาเองก็ดูแลตัวเองได้ เพราะ
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เขาเรียนรู้งานด้านสเีทาของครอบครวัมานาน เขาจงึมทีัง้คนรกัและ

คนเกลยีด หลายครัง้ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์คบัขนัอนัตราย แต่เขากเ็อา

ตัวรอดได้เสมอ เขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องบริหาร แต่เก่งเรื่องศิลปะการ

ต่อสู้ด้วยเหมือนกัน 

หมับ!

ระหว่างทีจ่ะเดนิผ่านกลุม่คนไปยงัทางเดนิไปยังห้องใต้ดนิ ก็

มีมือของใครบางคนมาจับที่ข้อมือของวาทิน เขาหันไปมองอย่าง

รวดเรว็ และไม่ทนัทีว่าทนิจะตัง้ตวั กม็หีมดัหมดัหน่ึงลอยมากระทบ

ใบหน้าเขาอย่างจัง

ผัวะ!!

“ไอ้โรคจติ!” เสยีงด่าดงัลัน่ ใบหน้าของวาทนิสะบดัไปเลก็น้อย 

ศิลารีบตรงเข้ามากระชากอีกฝ่ายออก แล้วจ่อปืนไปที่อีกคนทันที 

ท่ามกลางเสียงกรีดร้องฮือฮาของนักท่องราตรี 

“ศิลา เก็บปืน” วาทินบอกอีกฝ่าย เมื่อเห็นใบหน้าคนที่ต่อย

เขาในแสงไฟวับๆ แวมๆ แล้วประเมินได้ว่า อีกฝ่ายไม่ได้ดูน่า

อันตรายขนาดนั้น 

“การ์ดอยูไ่หน มาโยนไอ้เดก็นีอ่อกไปเด๋ียวน้ี” ศลิาหนัไปเรยีก

การ์ดทันที การ์ดทีเ่ห็นต่างรบีวิง่เข้ามา แล้วลากคนทีต่่อยวาทนิออก

จากผับอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางเสียงโวยวายของเด็กหนุ่มคนนั้น 

“ขอโทษครบันาย ให้ผมจดัการเดก็นัน่มัย้ครบั” ศลิาหนัมาก้ม

หัวขอโทษวาทิน ที่เขาดูแลเจ้านายไม่ดี ท�าให้วาทินถูกต่อยอย่างจัง 

ถึงแม้ว่าจะเพียงแค่หมัดเดียวก็ตาม วาทินเอาลิ้นดุนกระพุ้งแก้ม 

เล็กน้อย ก็พอจะรับรสคาวเลือดในปากตัวเองได้ 

“หึ! ไม่ต้อง เด็กนั่นอาจจะเข้าใจอะไรผิด นายให้คนไปหา

ประวัติเด็กนั่นมาให้ชั้นก็พอ” วาทินตอบกลับ ไม่รู้ท�าไม เขาถึงได้
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ติดใจกับหมัดเล็กๆ ที่ต่อยเข้าใบหน้าของเขาได้ แถมดวงตาที่ส่อง

ประกายดื้อรั้นและไม่ยอมคนนั่นอีก

“นายจะเอาไปท�าอะไรครับ” ศิลาถามกลับ 

“ชั้นก็แค่อยากรู้ ว่าเด็กนั่นเป็นใคร ถึงได้ต่อยชั้นได้ไวขนาด

นัน้” วาทนิพดูพร้อมกบัยิม้มมุปากเหมอืนก�าลังถูกใจอะไรบางอย่าง 

ท�าให้ศลิามองเจ้านายตนเองอย่างงงๆ เพราะตลอดเวลาหลายปีมา

นี่ เจ้านายของเขาแทบจะไม่ค่อยยิ้มถูกใจอะไรแบบน้ีมานานแล้ว 

ทุกครั้งก็เป็นแค่รอยยิ้มการค้าเท่านั้น

“ครับ” ศิลารับค�า ก่อนจะพาวาทินลงไปที่ชั้นใต้ดินทันที

“ปล่อยโว้ย! แม่ง! กูจะเอาเลือดหัวมันออก”

กลองโวยวายลั่น เมื่อถูกลากตัวออกมาจากผับ โดยมีเพื่อน

กับรุ่นพี่วิ่งตามออกมาด้วย

“พีจ่กัรๆ ใจเยน็ๆ เด๋ียวผมคยุกบัน้องผมให้” ดอยรบีบอกกับ

จกัร การ์ดหน้าประตทูีส่นทิกนัด ีเพราะจกัรเป็นคนไปลากกลองออก

มา กลองถูกลากออกมานอกผับทันที 

“ไอ้ห่าดอย มึงดูรุ่นน้องมึงดีๆ มึงก�าลังจะท�าให้กูเดือดร้อน

นะเว้ย” จักรหันไปด่าดอยอย่างหัวเสีย 

“ขอโทษครบัพี”่ ดอยรบียกมอืไหว้จกัรทียื่นเท้าเอวมองกลอง

ด้วยสายตาขุ่นๆ สองกร็บีเข้าไปจบัแขนเพือ่นตวัเองเอาไว้เพ่ือไม่ให้

กลองวู่วามไปมากกว่านี้ พวกเขาเองก็ยังมึนว่าท�าไมอยู่ๆ กลองไป

ต่อยหน้าคนอื่นแบบนั้น

“ผมไม่ผดินะเว้ยพีด่อย ไอ้คนทีผ่มต่อยเมือ่กี ้มนัเป็นไอ้โรคจติ

ทีแ่อบดผูมในห้องน�า้ ทีผ่มเล่าให้ฟังน่ะ” กลองบอกดอยให้รบัรูทั้นที 

เพราะตอนท่ียังอยู่ด้านใน กลองพยายามมองหน้าคนใส่นาฬิกา 
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ข้อมอืท่ีเขาเห็นอยูเ่รือ่ยๆ แล้วกม็คีนหนึง่เดนิผ่านมา และใส่นาฬิกา

ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน สีเดียวกันกับที่เขาเห็นพอดี ท�าให้กลอง

มั่นใจว่าต้องเป็นคนเดียวกัน เขาจึงไม่รอให้เสียเวลา ตรงไปดึงแขน

อกีฝ่ายเอาไว้แล้วต่อยทนัท ีตอนแรกต้ังใจจะซ�า้ แต่ดนัโดนกระชาก

ออกพร้อมกับมีปืนมาจ่อที่หัวเสียก่อน และถูกลากออกจากผับมา

ยืนอารมณ์ค้างตรงนี้

“มงึจะบา้เหรอวะ มงึรูม้ัย้ทีม่งึต่อยน่ะใคร” จักรถามเสยีงเขม้ 

“ใครเหรอพี่จักร” ดอยถามขึ้นทันที 

“นั่นน่ะเจ้าของผับโว้ย! แล้วเค้าก็ไม่มีทางเป็นโรคจิตอย่างที่

น้องมึงพูดแน่ๆ เค้ามีห้องน�้าส่วนตัว ไม่ไปเข้าห้องน�้าของลูกค้า มึง

จ�าคนผิดแล้ว” จักรบอก ท�าให้กลองชะงักไปนิด

“แต่ผมจ�านาฬิกาที่มนัใส่ได้ ใครจะไปรู้ เจ้าของผบัของพีอ่าจ

จะแอบเข้าห้องน�้าลูกค้าก็ได้” กลองพูดขึ้น เพราะเขามั่นใจว่าเป็น

นาฬิกาเรือนเดียวกัน

“ไอ้ดอย มงึเอารุน่น้องมงึไปไกลๆ เลย นีย่งัดทีีเ่ป็นกลูากออก

มานะ ถ้าเป็นคนอื่น พวกมึงโดนยิงทิ้งไปแล้ว” จักรพูดอย่างหัวเสีย 

ก่อนจะเดินแยกไปท�างานต่อ 

“ผมพูดจริงนะเว้ยพี่ดอย” กลองยืนยันค�าพูดตัวเอง 

ดอยขยี้หัวไปมา

“เออๆ กวู่าตอนนีเ้รากลบักนัเหอะว่ะ เผือ่คนท่ีมงึต่อยเค้าให้

ลูกน้องเค้ามาเก็บพวกเราละยุ่งเลย มีเรื่องกับใครไม่มี เสือกมีกับ

เจ้าของผับ กลบัๆ” ดอยลากกลองกบัคนอืน่ๆ กลบัทนัท ีโดยทีก่ลอง

ก็ได้แต่ฮึดฮัดไปตลอดทาง ดอยขับรถมาส่งกลองที่บ้านก่อนเป็น 

คนแรก

“เจอกันที่วิท’ลัยวันจันทร์นะมึง เรื่องโรคจิตอะไรนั่น ไม่ต้อง
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ไปสนใจ ปล่อยไปเหอะ คดิเสยีว่ามงึกไ็ด้ต่อยไปแล้ว” ดอยพยายาม

พูดกล่อมกลองที่ลงไปยืนข้างรถ

“ได้ต่อยแค่หมดัเดยีว ยงัไม่หายหงดุหงดิเลยพี”่ กลองบ่นออก

มาอีก 

“มึงนี่นะ ห้าวจริงๆ ไปๆ เข้าบ้านได้แล้ว” สองยื่นหน้ามาไล่

เพื่อนยิ้มๆ กลองพยักหน้ารับ ก่อนจะเปิดประตูรั้วบ้านเข้าไปด้าน

ใน บ้านของกลองเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ กลองไขประตูบ้านเข้าไป 

ก่อนจะชะงักไปนิดเมื่อเห็นน้องสาวตัวเองนั่งคุยมือถืออยู่บนโซฟา

ในห้องรับแขก กลองหันไปมองนาฬิกาก็เห็นว่าตีหนึ่งกว่าแล้ว

“ท�าไมยงัไม่นอนวะต้าร์” กลองถามน้องสาวทีช่ือ่ว่า กตีาร์ แต่

เขาเรียกว่า ต้าร์ สั้นๆ เท่านั้น

“ยุ่ง พรุ่งนี้วันเสาร์ หนูนอนตื่นสายได้” กีตาร์เด็กสาววัย 

สบิห้าปีตอบกลบัมาด้วยน�า้เสยีงขุน่ๆ ท�าให้กลองมองหน้าน้องสาว

อย่างไม่พอใจนัก 

จรงิๆ แล้วเมือ่ก่อน กลองสนทิกบัน้องสาวมาก แต่พอแม่ของ

เขาเสียไป แล้วพ่อของเขาพาเมียใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังจากแม่

ของเขาเสียไปได้ปีเดยีว ท�าให้กลองแอนตีพ่้อกับแม่เลีย้งตวัเองเป็น

อย่างมาก พอยิ่งเห็นน้องสาวไปท�าตัวสนิทสนมกับแม่เลี้ยง ท�าให้

กลองถอยห่างจากน้องสาวออกมา และกลายเป็นไม่ถูกกันไปใน

ที่สุด เจอหน้าก็ทะเลาะกันเสียส่วนใหญ่ กลองจึงย้ายไปอยู่หอพัก

กับเพื่อนๆ วันเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับมาบ้านบ้าง แต่วันนี้ที่เขากลับ

มานอนบ้าน เพราะพ่อของเขาโทร.ไปบอกว่าให้กลับ มีเรื่องจะคุย

ด้วย ไม่งัน้เขาคงไม่กลับ กลองมองน้องสาวด้วยหางตา ก่อนจะเดนิ

ข้ึนห้องตัวเองไปอย่างไม่ใส่ใจ เมื่อเข้าห้องได้กลองก็เข้าไปอาบน�้า

เปล่ียนเส้ือผ้าเพื่อเข้านอน โดยไม่รู้เลยว่าหลังจากวันนี้ไปชีวิตเด็ก
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ช่างปกติของเขาจะไม่ปกติอีกต่อไป 

หลังจากโดนต่อยในผับผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ วาทินเพิ่งจะ

ได้กลับเข้ามาในกรุงเทพฯ วันรุ่งขึ้นหลังคืนที่โดนต่อย เขาเดินทาง

ไปดทูีด่นิในจงัหวัดภเูกต็ เพือ่เตรยีมท�ารสีอร์ทควบคูไ่ปกับบ่อนการ

พนนัส�าหรบันกัท่องเทีย่วด้วย วาทนิไม่ได้กลบัไปท่ีบ้านใหญ่ แต่เขา

เลือกที่จะอยู่คอนโดหรูของตัวเองเสียมากกว่า คอนโดของวาทินมี

สองชั้น เป็นเพนท์เฮ้าส์สุดหรูที่เขาเป็นเจ้าของ สองชั้นบนสุดเป็น

ของวาทิน ชั้นด้านล่างต่อมาเป็นห้องของลูกน้องคนสนิท แล้ว

นอกจากนัน้กเ็ป็นห้องของคนทัว่ไป แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมเีงนิทัง้น้ัน 

“ข้อมลูของเดก็ทีต่่อยนายคนืนัน้ ผมเอาไว้บนโต๊ะในห้องนอน

แล้วนะครับ” ไซ ลูกน้องคนสนิทอีกคนพูดขึ้น 

“ขอบใจ พวกนายไปพักเถอะ” วาทินตอบกลับ เขาถอดเสื้อ

สูทตัวนอกออก ตามด้วยเสื้อเชิ้ต จนท่อนบนเปลือยเปล่า เผยให้

เห็นกล้ามเนื้อเรียงตัวสวยได้รูป ไม่ได้เยอะหรือน้อยจนเกินไป รอย

ช�า้ทีม่มุปากจากการโดนต่อยจางลงไปแล้ว วาทินน่ังลงท่ีโซฟา หยิบ

ซองสนี�า้ตาลทีว่างอยูบ่นโต๊ะมาเปิดด ูแล้วย้ิมมมุปากน้อยๆ ข้อมลู

ที่เขาต้องการมีครบทุกอย่าง พร้อมทั้งรูปภาพของเด็กหนุ่มในชุด

ช็อปเด็กช่างสีน�้าเงินเข้มด้วย 

“เพิ่งจะสิบแปดงั้นเหรอ หึๆ” เขาพูดพร้อมกับหัวเราะใน 

ล�าคอเมื่อเห็นอายุของอีกฝ่าย 

วาทินอ่านข้อมูลจนรู้ว่าเด็กหนุ่มที่ต่อยเขาชื่อเล่นว่า กลอง 

พ่อท�างานการไฟฟ้า มีน้องสาวหนึ่งคน ชื่อกีตาร์ พ่อมีภรรยาใหม่ 

กลองอยู่หอพักกับเพื่อนๆ ใกล้ๆ กับวิทยาลัยที่เรียน พอเห็นชื่อ

วิทยาลัย วาทินก็เลิกคิ้วขึ้นทันที เพราะเป็นวิทยาลัยท่ีเขาคุ้นเคย
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เป็นอย่างดี เขาอ่านข้อมูลของกลองอย่างละเอียดอีกครั้ง ก็วางไว้

บนโต๊ะ พร้อมกับเอาแขนทัง้สองข้างมารองหัวแล้วเอนพงิพนกัโซฟา 

เพื่อครุ่นคิดบางอย่าง

“หาอะไรเล่นสนุกๆ ดีกว่า” วาทินพูดพร้อมกับยิ้มนิดๆ 

เขารู้ว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างบ้าไปหน่อย แต่เขาอยาก

หาอะไรมาท�าแก้เบือ่เรือ่งเดมิๆ ในชวีติบ้าง เมือ่ตดัสนิใจได้แบบน้ัน

แล้ว วาทินจึงลุกไปอาบน�้าเพื่อเตรียมตัวไปยังห้องส�าราญของ

ตนเองที่ผับ WT

“พี่ทินว่าอะไรนะ พี่ท�างานมากจนเพี้ยนรึเปล่า”

วายโุวยขึน้มาทนัท ีเม่ือได้ยนิเรือ่งทีพ่ีช่ายก�าลงัคดิจะท�าจาก

ปากของอีกฝ่าย

“ชั้นไม่ได้เพี้ยน ชั้นแค่อยากหาอะไรท�าแก้เบื่อแก้เซ็ง” วาทิน

ตอบกลับด้วยท่าทีสบายๆ ถึงแม้ว่าวายุจะรู้สึกถึงความผ่อนคลาย

ของพี่ชายที่มีมากกว่าแต่ก่อน แต่เขาก็ไม่คิดว่าพี่ชายตนเองจะคิด

ท�าแบบนี้จริงๆ 

“ไอ้เรื่องช่วยดูแลงานในช่วงที่พี่ไม่อยู่น่ะ ผมไม่มีปัญหาอะไร

หรอก แต่พี่จะบอกป๋ายังไง อีกอย่าง...พี่เองก็มีชื่อเสียง พี่คิดว่าคน

อื่นจะจ�าพี่ไม่ได้รึไง” วายุถามเสียงเครียด

“ในที่แบบนั้น ไม่มีใครรู้จักชั้นหรอกน่า ส่วนเรื่องป๋า ชั้นคุย

เอง แกไม่ต้องห่วง” วาทนิตอบกลับไปอกี วายมุองหน้าพีช่ายตนเอง

ด้วยความไม่เข้าใจ

“ถามจริง พีโ่ดนต่อยแค่หมดัเดยีว ท�าให้พีเ่พีย้นไปได้ถงึขนาด

นีเ้ลยเหรอ หมดัเดก็นัน่คงหนกัมากสนิะ” วายพูุดแขวะพ่ีชายตนเอง

ออกมา
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วาทินหัวเราะในล�าคอเบาๆ ท�าให้วายุหันไปท�าตาโตใส่ศิลา

และลูกน้องของวาทินคนอื่นๆ เพราะไม่เคยเห็นวาทินหัวเราะ 

แบบนี้มาหลายปีแล้ว

“คงงัน้มัง้ แกไม่ต้องห่วงหรอก ชัน้ไม่ได้เป็นอะไร แค่ตดิใจเดก็

นั่นเท่านั้นเอง น้อยคนนะที่จะต่อยชั้นได้ง่ายๆ แกก็รู้” วาทินบอก

กับน้องชายกลับไป ซึ่งวายุเองก็คิดเหมือนกับวาทิน วาทินถือว่ามี

ฝีมอืคนหนึง่ และมปีฏกิริยิาในการป้องกนัตวัไวเสมอ วายเุองกถ็งึกบั

ตกใจ ตอนที่รู้ว่าวาทินโดนต่อย

“แล้วตกลงพี่รู้ยัง ว่าเด็กนั่นต่อยพี่เพราะอะไร” วายุถามต่อ

เมื่อนึกได้

วาทนิยิม้ออกมาอกีเมือ่รูเ้หตผุลจากปากของการ์ดประจ�าผบั

ของเขามาแล้ว

“เด็กนั่นคิดว่าชั้นแอบดูมันในห้องน�้าของผับน่ะ” วาทินตอบ

กลับไป ท�าให้วายุถึงกับหัวเราะลั่น 

“ฮ่าๆๆ หน้าของพี่โรคจิตขนาดนั้นเลยเหรอพี่ทิน เด็กมันถึง

คิดว่าเป็นพี่น่ะ” วายุถามอย่างข�าๆ 

“กไ็ม่รูว่้าท�าไมถงึคดิว่าเป็นชัน้ เอาไว้จะลองถามละกนั” วาทนิ

ตอบกลับพร้อมกับดวงตาที่หมายมั่นจะได้เจอกับเด็กหนุ่มอีกครั้ง

“ตกลงว่าพี่จะท�าตามที่บอกจริงๆ ใช่มั้ย” วายุถามพ่ีชาย 

ตัวเองเพื่อความแน่ใจ

“ใช่ แกเองก็เคยบ่นว่าอยากให้ชั้นพักผ่อนบ้างไม่ใช่รึไง นี่ไง 

ชั้นก็พักผ่อนในแบบของชั้นอยู ่เหมือนกัน” วาทินพูดด้วยท่าที

สบายๆ 

“โอเค แล้วแต่พี่ชายจะบัญชาเลยครับ มีอะไรให้ช่วยก็บอก

ละกัน แล้วระวังจะโดนเด็กมันเอาคืนล่ะ” วายุพูดขึ้นอย่างจ�ายอม 
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ก๊อกๆ! 

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้น ก่อนที่ลูกน้องของวาทินจะเปิด

ประตูเข้ามา

“นายครับ ผอ.อยุธมาแล้วครับ” ลูกน้องของวาทินพูดขึ้น 

“ให้เข้ามาได้” วาทนิตอบกลบั ตอนนีเ้ขาอยูท่ีห้่องส�าราญ เพือ่

มารอเจอกับผอ.อยุธ เมื่อวาทินอนุญาต ผอ.อยุธก็เดินเข้ามาใน 

ห้องท�างานของวาทินทันที

“สวัสดีครับคุณวาทิน มีอะไรเหรอครับถึงอยากพบผม” ผอ. 

ถามขึ้นทันทีเมื่อเดินเข้ามาในห้อง

“เชิญนั่งก่อนครับ ผอ.” วาทินพูดด้วยน�้าเสียงปกติ ผอ.อยุธ 

นั่งลงที่โซฟาตรงกันข้ามกับวาทิน

“ขอโทษทีนะครับที่ให้คนไปขัดการเล่นของผอ.” วาทินยิ้ม 

การค้าส่งไปให้

“ไม่เป็นไรครับ” ผอ.อยุธตอบกลับ มีใครบ้างจะกล้าปฏิเสธ

การเรียกเจอของวาทิน

“ได้ข่าวว่า ผอ.ขอกู้เงินเพิ่ม” วาทินถามเรื่องเงินขึ้นมาก่อน 

เพราะผอ.ยงัมหีนีส้นิตดิค้างเขาอยู ่พอจะกูซ้�า้อกีรอบ คนของวาทิน

ได้ปฏิเสธกลับไป และให้ผอ.อยุธน�าเงินที่ค้างไว้มาคืนเสียก่อน 

“ครับ แต่ทางคุณวาทินปฏิเสธผม” ผอ.อยุธตอบกลับ 

วาทินยิ้มมุมปากนิดๆ 

“มันเป็นเรื่องปกติครับ ของเก่ายังไม่คืน ของใหม่ก็เลยไม่ได้” 

วาทินพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

“แต่ถ้าผมเปล่ียนใจ ยอมให้ทางผอ.กู้เพิ่มได้ล่ะครับ ผอ.จะ

สนใจรเึปล่า” วาทนิบอกออกมาต่อ ท�าให้ผอ.อยุธท�าหน้าเหลอหลา

ด้วยความคาดไม่ถึง
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“จริงเหรอครับคุณวาทิน ผมสนใจนะครับ ผมจะได้เอาไป

ลงทุนต่อ รับรองผมจะมีคืนทั้งของเก่าและของใหม่ท่ีกู้มาน่ีแน่ๆ”  

ผอ.อยุธพูดออกมาด้วยท่าทีดีใจ 

“ครับ ผมจะอนุมัติการกู้เงินเพิ่มให้ แต่ผมมีเรื่องอยากจะขอ

ให้ผอ.ช่วย ไม่ทราบว่าผอ.จะติดขัดตรงไหนบ้างรึเปล่าครับ” วาทิน

พูดถึงในสิ่งที่ตนเองต้องการทันที 

ผอ.อยุธชะงักไปนิด พร้อมกับท�าหน้าสงสัย

“ให้ผมช่วยอะไรเหรอครับ” ผอ.อยุธถามกลับทันที 

“ผมอยากเข้าไปท�างานในวิทยาลัยของผอ.ในฐานะอาจารย์

ประจ�าวิชาสุขศึกษาและอาจารย์ประจ�าห้องพยาบาลครับ” วาทิน

บอกจุดประสงค์ของตัวเองไป ท�าให้ผอ.อยุธถึงกับนิ่งอึ้ง มองหน้า

วาทินด้วยความงงสุดขีด
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“เอาจริงดิพี่ทิน”

วายุถามพี่ชายตนเองในตอนเช้าของวัน ซึ่งวันน้ีเป็นวันท่ี 

พ่ีชายของเขาจะไปเป็นอาจารย์สอนวชิาสขุศกึษาและประจ�าทีห้่อง

พยาบาลในวิทยาลัยเด็กช่างแห่งหนึ่งหลังจากได้ติดต่อพูดคุยกับ 

ผู้อ�านวยการของทางวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว วายุขอมานอนค้าง 

คอนโดพี่ชายตัวเอง เพื่อรอดูว่าพี่ชายตนเองจะไปจริงๆ หรือไม่

“ชัน้เตรยีมตวัขนาดนี ้แกคดิว่าชัน้เล่นๆ รไึง” วาทินตอบกลับ

ขณะส่องกระจกตรวจความเรียบร้อยของเส้ือผ้า วันน้ีเขาเลือกใส่

เสือ้เช้ิตสีฟ้ากางเกงสแลก็สดี�า พร้อมกบัปล่อยผมลงมาปรกใบหน้า

เล็กน้อย ท�าให้วาทินดูอ่อนโยนขึ้นกว่าทุกที วายุมองพี่ชายตัวเอง

อย่างขนลุกที่อยู่ๆ ก็ลุกมาเปลี่ยนลุคของตัวเองแบบนี้

“ผมว่าพี่ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ แค่เด็กผู้ชายคนเดียว พี่ยอม

ลงทุนท�าอะไรแบบนี้เนี่ยนะ” วายุถามขึ้นอีกครั้ง 

วาทินยิ้มมุมปากนิดๆ 
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“ช้ันกแ็ค่หาอะไรท�าแก้เบ่ือแก้เซง็ อกีอย่าง...ชัน้กไ็ม่ได้ทิง้งาน

สักหน่อย กลับจากวิทยาลัย ชั้นก็เข้ามาดูแลงานเหมือนเดิมละน่า 

แกอย่าบ่นนักเลย” วาทินพูดกลับไป 

“ผมละเชือ่เลย ป๋ายอมให้พีท่�าเรือ่งแบบน้ีได้ไง” วายุพูดอย่าง

อ่อนใจ เมื่อนึกถึงตอนที่พ่อของเขาบอกพี่ชายของเขาว่า อยากท�า

อะไรก็ท�า ขอแค่อย่าเสียงานก็พอ 

“เลิกบ่น แล้วไปเตรียมตัวดูงานแทนชั้นที่เชียงใหม่อาทิตย์

หน้าด้วย” วาทนิก�าชบัน้องชายตวัเองทนัท ีก่อนจะหยิบแว่นสายตา

หลอกๆ ขึ้นมาใส่ เพราะเขาไม่ได้สายตาสั้นแต่อย่างใด เพียงแค่ใส่

ไว้เพื่อเปลี่ยนลุคเท่านั้นเอง

“ครับๆ” วายุตอบรับอย่างจ�ายอม ก่อนที่สองพี่น้องจะเดิน

ลงไปที่ชั้นล่างของเพนท์เฮ้าส์ ซึ่งมีอาหารเช้าเตรียมพร้อมไว้แล้ว

“นายแน่ใจนะครบั ว่าไม่ให้พวกผมไปด้วย” ศลิาถามขึน้อย่าง

ล�าบากใจ เมือ่วาทนิจะไปเป็นอาจารย์ในวทิยาลยัช่างกล และไม่ให้

เขาติดตามไปด้วยเหมือนทุกที

“พวกแกจะไปท�าไม ไปให้เด็กนกัศกึษาแตกตืน่รไึง ถ้าห่วงนัก 

ชั้นอนุญาตให้รอที่หน้าวิทยาลัยได้แค่คนเดียว ตกลงมั้ย” วาทินพูด

กับคนสนิทของตนเองที่โตด้วยกันมา

“แบบนั้นก็ได้ครับ” ศิลาตอบกลับ

“พี่ศิลาไม่ต้องห่วงพี่ทินหรอกน่า ห่วงพวกเด็กช่างท่ีจะต้อง

มาเจอกับพี่ทินดีกว่า นี่พี่ทิน พี่อย่าเผลอไปหักมือเด็กพวกนั้นเข้า

ล่ะ” วายุพูดแซวพี่ชายตนเอง 

ถ้าอยู่กันสามคน วายุจะเรียกศิลาคนสนิทของวาทินว่าพี่ 

เพราะพวกเขาโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็ก แต่ถ้าอยู่ข้างนอกจะเรียกชื่อ

เฉยๆ 
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“เลิกพูดมากได้แล้ว กินข้าวซะ จะได้แยกย้ายกันท�างาน” 

วาทินพูดดุน้องชายตัวเอง ก่อนจะลงมือทานอาหารเช้าพร้อมกัน 

ทั้งสามคน 

“ไอ้กลอง กูไปก่อนนะเว้ย”

เสยีงของสองดงัขึน้ ท�าให้กลองงวัเงยีขึน้มามองเพือ่นตวัเอง

อย่างสงสัย

“มีเรียนบ่าย มึงจะรีบไปไหนวะ” กลองถามกลับไป เพราะ

ตอนนี้มันเพิ่งจะเจ็ดโมงเช้า

“กจูะไปรบัน้องตองไปส่งโรงเรยีน” สองพดูถงึเดก็ม.5 โรงเรยีน

เอกชนที่ไปตามจีบอยู่

“เรื่องผู้หญิงนี่ขยันนะมึง เออๆ จะไปไหนก็ไป เจอกันที่

วิท’ลัย” กลองโบกมือไล่เพื่อนตัวเอง ก่อนจะฟุบหน้าลงไปนอนต่อ

โดยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ด้วย สองก็ไม่ได้กวนเพื่อนตัวเองแต่อย่าง

ใด เขาปิดประตูล็อกให้เพื่อนจนเรียบร้อย

“ผมจัดการเรื่องเงินให้อาจารย์วิภาเรียบร้อยแล้วครับ  

คุณวาทินเข้ามาท�าหน้าที่ตรงนี้ต่อได้เลย” ผอ.อยุธพูดขึ้น หลังจาก

วาทินเข้ามาพบในห้องท�างานส่วนตัวในตอนเช้า

“ทางอาจารย์วิภาไม่ว่าอะไรใช่ม้ัยครับ” วาทินถามกลับด้วย

ท่าทีปกติ

“ไม่ว่าหรอกครับ เขาดีใจที่ได้พักสักระยะอีกต่างหาก แถมยัง

ได้เงินใช้มากกว่าเงินเดือนที่ได้เสียอีก” ผอ.อยุธตอบกลับ เพราะ

วาทินเสนอเงินให้แก่อาจารย์ที่สอนวิชาสุขศึกษาและเป็นอาจารย์

ประจ�าห้องพยาบาลของทางวทิยาลยัไปเยอะพอสมควร แถมยงัได้
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หยุดพักโดยไม่ต้องมาท�างานให้เหนื่อยด้วย

“งั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรใช่มั้ยครับ” วาทินบอกอย่างพอใจ

“ครับ” ผอ.อยุธตอบรับอย่างนอบน้อม

“อ้อ ก่อนอื่นผมคงต้องขอความร่วมมือจากผอ.อีกสักเรื่อง 

นะครับ คอืเวลาเจอกนัในวทิยาลยั ผอ.ไม่ต้องมท่ีาทเีกรงใจผมมาก

แบบนี้ก็ได้ และอย่าให้ใครรู้ตัวตนของผมเท่านั้นก็พอ” วาทินพูดย�้า

ออกมา 

“ได้ครับ เพราะยังไงในวิทยาลัยไม่มีใครรู้จักกับคุณวาทิน

แน่นอน ว่าแต่คณุวาทนิแน่ใจเหรอครบั ว่าจะสอนหนงัสอืเดก็ๆ เกเร

พวกนี้ได้” ผอ.อยุธถามอย่างนึกห่วง วาทินยิ้มมุมปากนิดๆ 

“ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ผมสอนพวกเค้าได้แน่ ผมจะไม่ให้

กระทบถึงการเรียนการสอบของพวกเขาแน่นอนครับ” วาทินบอก

อย่างมั่นใจ 

“งั้นก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะเอาตารางสอนของอาจารย์วิภาให้ 

ส่วนใหญ่จะสอนไม่มากหรอกครบั จะใช้เวลาอยูใ่นห้องพยาบาลเสยี

เป็นส่วนใหญ่” ผอ.อยุธพูดอธิบาย ก่อนจะเอาตารางการสอนของ

อาจารย์คนเก่ามาให้วาทินดู

“อ่อ ผมขอแผนผังวิทยาลัยด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าแผนกไหน

อยู่ตึกไหน แล้วก็ขอตารางเรียนของแผนกไฟฟ้าปวช.3 ด้วยครับ” 

วาทินพูดขออีกเรื่อง 

ผอ.อยุธสงสัยเล็กน้อย แต่ก็หาให้โดยไม่ขัดข้อง เน่ืองจาก

วาทินไม่ได้บอกเหตุผลจรงิๆ ของการเข้ามาเป็นอาจารย์ในวทิยาลยั

แห่งนี้ บอกแค่ว่ามาสังเกตการณ์เด็กสมัยนี้เท่านั้น

เมื่อได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้ว วาทินก็ออกจากห้องท�างาน 

ของผอ.อยุธ เพื่อตรงไปยังห้องพยาบาล เป็นการเตรียมพร้อม
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ส�าหรับวันนี้

Tru…Tru…Tru

เสียงโทรศัพท์มือถือของกลองดังขึ้น ขณะที่เขาก�าลังเซตผม

ไปวิทยาลัย พอหยิบมาดูเห็นว่าเป็นเบอร์ของสอง เขาจึงกดรับสาย

“ว่า?...” 

[ไอ้กลอง มึงออกมาช่วยกูด่วนเลย!] เสียงโวยวายของสอง 

ดังขึ้น ก่อนที่กลองจะพูดจบประโยคเสียอีก 

“อะไรวะ มึงเป็นอะไร” กลองถามกลับไปทันที 

[กูเจอไอ้พวกเด็กสถาบัน A ที่ห้าง AS ว่ะ มันแม่งตามหาตัว

กูอยู่ กูเข้ามาหลบในห้องน�้าเนี่ย]  สองตอบกลับมา 

กลองส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคอเล็กน้อย

“สัส! แล้วใครใช้ให้มึงไปเดินห้างนั้นวะ มึงก็รู้ว่าเป็นถิ่นพวก

มัน แม่ง! เออๆ รอกูก่อน เดี๋ยวกูตามพวกไอ้ออฟไปด้วย” กลอง

บอกเพื่อนตนเองกลับไป ก่อนจะตัดสายแล้วโทร.หากลุ่มเพ่ือน

ตนเองในทันที 

กลองคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์ของตนเอง แล้วรีบออกจาก

หอพักเพื่อไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่โทร.นัดกันไว้ แต่เขาเลือกที่จะ

จอดรถทิ้งไว้ที่หอของเพื่อน แล้วนั่งแท็กซ่ีไป เพราะเวลาเกิดเหตุ

ฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องห่วงรถ 

เมื่อไปถึง กลองกับเพื่อนอีกสี่คนก็เดินเข้าไปในห้างทันที 

พร้อมกับโทร.หาสองด้วย

“มึงอยู่ตรงไหน” กลองโทร.ถามสอง และได้ค�าตอบว่าอยู่ 

ที่ห้องน�้าตรงทางออกไปลานจอดรถด้านหลัง สองออกมาไม่ได้ 

เนื่องจากกลุ่มของพวกนั้นยังยืนดักรอสองให้มาเอารถอยู่ตรงหน้า
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ทางเข้าห้องน�้า นั่นท�าให้กลองสบายใจได้หน่อย เพราะถ้ากลุ่มอริรู้

คงเข้าไปกระทืบสองในห้องน�้าแล้วแน่ๆ กลองกับกลุ่มเพื่อนตรง

เข้าไปอย่างไม่กลวัเกรง พอเหน็กลุม่คูอ่รใินสายตา กลองก็พุ่งเข้าไป

กระโดดถีบกลางหลังของคนที่ยืนอยู่ใกล้ทางเข้าห้องน�้าทันที

พลั่ก! ตุ๊บ! ตั๊บ! ผัวะ! 

“ไอ้สอง ออกมาโว้ยยย!” เสยีงตะโกนของกลองดงัขึน้ ขณะที่

พวกเขาปะทะกับกลุ่มของเด็กช่างอีกสถาบัน กลองก็โดนต่อยกลับ

มาบ้าง สองที่ได้ยินเสียงเพื่อนก็รีบวิ่งออกมาช่วยสมทบอีกแรง 

“ไอ้กลอง ต�ารวจมา” เสียงเพื่อนของกลองคนหน่ึงดังขึ้น 

พร้อมกับเสียงนกหวีด รปภ.ของทางห้างพาสายตรวจเข้ามาระงับ

เหตุ 

“แยกย้ายเว้ย!” กลองตะโกน ไม่ต่างอะไรกับฝ่ายของอริ 

เพราะต่างวิง่กระจายไปทางอืน่ กลองกบัสองวิง่ออกมาทีร่ถของสอง 

แล้วพากันซ้อนท้ายขี่หลบออกมาอย่างรวดเร็ว

เพ่ือนๆ ของกลองวิง่หนไีปด้านข้าง กลองชีใ้ห้เพือ่นๆ ขึน้รถ

ตุ๊กตุ๊กท่ีวิ่งผ่านมา และหลบหนีไปพร้อมกัน ทุกอย่างรวดเร็วมาก 

เพราะพวกเขาเคยชนิกบัเรือ่งพวกนี ้สองขีร่ถพากลองลดัเลาะไปยัง

วิทยาลัย อย่างน้อยเข้าถิ่นตัวเองก่อนก็ยังดี กลองคอยโทร.ถาม

เพื่อนว่ากลับกันครบหรือไม่ แล้วนัดเจอกันในวิทยาลัยเลย

ไม่นานนัก สองก็ขี่รถเข้าไปจอดในลานจอดรถของวิทยาลัย

ที่ตนเองเรียน รปภ.ของวิทยาลัยชินเสียแล้วกับสภาพนักศึกษาที่นี่ 

“โอ๊ย! เจ็บนะเว้ยไอ้กลอง ตบหัวกูท�าไมวะ” สองหันมาโวย

เพื่อนของตน เมื่อกลองตบหัวสองจากด้านหลัง ก่อนจะลงจากรถ

“สัส! ก็เพราะความโง่ของมึงไง แม่ง! เกือบเอาตัวไม่รอด” 

กลองด่าเพื่อนไม่จริงจังนัก 
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“ใครจะไปรู้วะ ก็น้องตองฝากให้กูไปเอาของที่สั่งไว้ที่ห้างนั่น

นีห่ว่า ยงัไม่ทันได้ไปเอา เจอไอ้พวกนัน้ซะก่อน” สองตอบกลบัอย่าง

หัวเสียที่ไม่ได้ไปรับของให้คนที่ตนเองตามจีบอยู่

“จะตายเพราะอยากเอาใจผู้หญิงเนี่ยนะ ไอ้ควาย” กลองด่า

ออกมาอีก ก่อนจะส่องกระจกที่ข้างรถ เพื่อเช็กสภาพหน้าตัวเอง

“ห่า! หน้ากูมีรอยเลย ปากก็แตกอีก” กลองบ่นออกมาด้วย

น�า้เสียงขุ่นๆ แต่เขาไม่ได้โกรธเพือ่นเลยสกันดิ เขาเตม็ใจทีจ่ะไปช่วย

เพื่อน

“เอาไงต่อ อีกครึ่งชั่วโมงก็เข้าเรียนละ” สองดูนาฬิกาข้อมือ

ของตัวเอง

“มึงน่ะ เข้าไปเช็กชื่อให้กูด้วยเลย กูจะไปนอนห้องพยาบาล

แล้วท�าแผลอีกหน่อย หมดคาบแล้วค่อยมาเรียกกู” กลองบอกกลับ

ไป เพราะสองไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้เท่ากับเขา 

“เออๆ ก็ได้ เดี๋ยวกูรอไอ้พวกนั้นก่อน” สองตอบกลับมา

กลองพยักหน้ารับ ก่อนจะเดินแยกไปยังห้องพยาบาลของ

วิทยาลัยในทันที 

เมื่อไปถึง กลองมองหาอาจารย์วิภา อาจารย์ประจ�าห้อง

พยาบาลเพ่ือจะขอยามาทา แต่กลับไม่เจอใคร เขาเลยตั้งใจจะไป

นอนพักบนเตียงรอ กลองล้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วหลับตา แล้ว

เขาก็ค่อยๆ เผลอหลับไป 

ร่างสงูของวาทนิเดนิกลบัเข้ามาในห้องพยาบาล หลงัจากสอน

แผนกช่างเช่ือมเรียบร้อยแล้ว วันนี้ในส่วนของช่างไฟฟ้าไม่มีเรียน

กับเขา แต่วาทินก็เดินไปส่องตึกเรียนแผนกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้ว 

และพอเดินเข้าไปในห้องพยาบาล วาทินต้องเลิกคิ้วนิดๆ เมื่อเห็น

ว่ามีนักศึกษามานอนอยู่ที่เตียงด้านใน เขาเลยเดินเข้าไปดู 
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“หึ!” รอยยิ้มมุมปากของวาทินผุดขึ้นมาทันที เมื่อเห็นว่า 

คนท่ีเขาตามหามานอนหลับอยู่ตรงนี้ ใครจะไปคิดว่ากลองจะเดิน

เข้ามาหาเขาเองถึงที่ วาทินก�าลังจะส�ารวจใบหน้าของกลอง แต่ก็

ต้องขมวดคิ้วเล็กน้อย เมื่อเห็นรอยแผลที่มุมปากและหางคิ้วของ

กลอง เขาจึงเอานิ้วจิ้มลงไป

ผัวะ!!! 

“ใครวะ!” กลองที่สะดุ้งตื่น ตวัดมือขึ้นเมื่อรู้สึกว่ามีคนมาท�า

บางอย่างกับแผลที่มุมปากของเขา ก่อนจะตวัดสายตาขุ่นไปมอง

หน้าร่างสูงแปลกหน้าที่ยืนอยู่ข้างเตียงทันที วาทินเองก็ก�าลังลอง

เชิงดูว่ากลองจะจ�าเขาได้หรือไม่

“ไง?” วาทนิทกัด้วยน�า้เสยีงปกติ กลองขยบัลกุนัง่มองอกีฝ่าย

ให้ชัดๆ กลองรู้สึกคุ้นหน้าของวาทิน แต่จ�าไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหน 

“มึง...เอ่อ...คุณเป็นใคร” กลองเปลี่ยนค�าพูดเมื่อเห็นว่า 

อีกฝ่ายไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษา และพอมองการแต่งกายของอีกฝ่าย

ชัดๆ ก็เห็นว่าอีกฝ่ายใส่ชุดกาวน์อยู่

“ชั้นชื่อวาทิน เป็นอาจารย์ประจ�าห้องพยาบาล มาแทน

อาจารย์วิภาที่ลาหยุดยาวน่ะ” วาทินตอบกลับ

เขายืนมองใบหน้าและรูปร่างของกลองอย่างส�ารวจ คืนนั้น

เขาเห็นกลองไม่ชัดนัก แต่จ�าดวงตาที่แสดงความขุ่นมัวของอีกฝ่าย

ได้ดี และเห็นรูปจากข้อมูลที่คนของเขาส่งมาให้แล้วด้วย

กลองรู้สึกเย็นสันหลังแปลกๆ เมื่อเห็นสายตาของอาจารย์

คนใหม่ที่มองมา

“ชัน้ว่านายมาท�าแผลก่อนดกีว่ามัย้” วาทนิพดูขึน้ ก่อนจะเดนิ

ไปไขตู้ใส่ยาและเครื่องมือต่างๆ

วาทินมีประสบการณ์การรักษาพยาบาลมาก่อนแล้ว จึงไม่



~ หมัดแลกรัก ~

32

เป็นปัญหาอะไรกบัการทีม่าประจ�าอยูใ่นห้องนี ้กลองยังคงมองตาม

อาจารย์หนุ่มอย่างสงสัย เพราะนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอ

ที่ไหน วาทินเองก็รู้แล้วว่ากลองจ�าเขาไม่ได้ ไม่งั้นคงลุกมาต่อยเขา

ไปแล้ว วาทนิหยบิอปุกรณ์และยาท�าแผล เดนิมาวางไว้ท่ีปลายเตยีง

ที่กลองนั่งอยู่

“ผมท�าเอง” กลองพูดขึ้น แล้วท�าท่าจะคว้าอุปกรณ์ท�าแผล 

แต่วาทินคว้าหลบไปก่อน ท�าให้กลองขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยความ

ไม่เข้าใจ

“นัง่เฉยๆ ชัน้ท�าให้เอง นีม่นัหน้าทีช่ัน้” วาทนิพดูด้วยน�า้เสยีง

ราบเรียบแต่ดวงตาพราวระยับ 

“ทุกทีผมมา อาจารย์วิภาก็ให้พวกผมท�าเองตลอด อาจารย์

ไปท�าอย่างอื่นเหอะ” กลองตอบย้อนกลับไป

“แต่ชั้นไม่ใช่อาจารย์วิภา นั่งนิ่งๆ ให้ชั้นท�าให้ดีกว่า” วาทิน

ตอบกลับพร้อมรอยยิ้ม แต่ในสายตาของกลองกลับรู้สึกว่าเป็น 

รอยยิ้มของคนที่ก�าลังสนุกกับบางอย่าง

“งั้นผมไม่ท�า แผลแค่นี้ไกลหัวใจ” กลองตอบกลับแล้วท�าท่า

จะล้มตัวลงนอน แต่วาทินคว้าคอเสื้อทางด้านหลังของกลองเอาไว้

ก่อน

“อะไรของอาจารย์วะเนี่ย” กลองโวยวายพร้อมกับสะบัดมือ

ของวาทินออกจากคอเสื้อตัวเอง

//พยศจงัเลยนะ แบบนีส้ถิงึจะสนกุ// วาทินพูดพึมพ�าออกมา

อย่างพอใจ 

“พยศอะไร! พูดให้มันเคลียร์ๆ หน่อย” กลองถามกลับอย่าง

ไม่สบอารมณ์นกั เขารูส้กึหงดุหงดินดิหน่อยทีเ่หมอืนถูกอกีฝ่ายกวน

ประสาทแบบนี้ 
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“ท�าแผล แล้วค่อยนอน” วาทินพูดออกมาเสียงนิ่ง แล้วจ้อง

หน้ากลองด้วยสายตากดดัน ท�าให้กลองรู้สึกเสียวสันหลังวาบๆ 

“อยากท�าก็ท�า” กลองจ�าต้องยอมอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะ 

บางอย่างในดวงตาของวาทนิบอกกลองอย่าเล่นกับคนคนน้ีมากนัก 

วาทินยิ้มอย่างพอใจ รอยยิ้มกดดันในตอนแรก กลายเป็นรอยยิ้มที่

อ่อนโยนลง วาทินนั่งที่เก้าอี้ 

“ขอดหูน่อย ว่ามีรอยแผลตรงไหนบ้าง” วาทนิพูดขึน้ ก่อนจะ

ใช้นิ้วยาวจับปลายคางของกลอง

กลองรู้สึกร้อนวาบตรงปลายคางของตนเอง ยามที่นิ้วของ

วาทินสัมผัส วาทนิเลือ่นมอืมาทีแ่ขนของกลอง มอืข้างหนึง่จบัข้อมอื

ของกลองเอาไว้ ส่วนมืออีกข้างก็ค่อยลูบไปตามแขนแกร่งของ 

เด็กหนุ่ม

อึก!

กลองกลนืน�า้ลายลงคอ เมือ่รูส้กึถงึสมัผสัทีว่าบหววิของวาทนิ 

กลองขมวดคิ้วมองหน้าวาทินทันที ก็เห็นว่าวาทินก�าลังส�ารวจแขน

ของเขาด้วยท่าทีปกติ แต่ที่มันไม่ปกติก็คือการลูบแขนของกลอง 

นี่แหละ วาทินใช้หลังนิ้วค่อยๆ ไล้ขึ้นไปทีละนิดเพื่อส�ารวจแผล อีก

นัยหนึ่งก็หาเรื่องส�ารวจผิวของกลองไปด้วย วาทินยิ้มมุมปาก เมื่อ

เห็นว่ากลองกัดปากยามที่เขาสัมผัส 

“อาจารย์จะส�ารวจอะไรนักหนา ท�าแผลให้ผมสักทีเหอะ ผม

จะได้นอนพัก” กลองโวยขึ้นมาไม่เต็มเสียงนัก

วาทินหัวเราะในล�าคอเบาๆ ก่อนจะส�ารวจแขนของกลอง 

อีกข้าง

“เปิดเสือ้กล้ามขึน้ส”ิ วาทนิบอก เพราะกลองใส่เสือ้กล้ามด้าน

ในและใส่ช็อปคลุมทับ
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“ให้เปิดท�าไม” กลองถามกลับเสียงขุ่น พร้อมกับมองหน้า

อาจารย์หนุ่มอย่างระแวง

“ชั้นจะเช็กว่าภายในมีรอยช�้ารึเปล่า ดูจากแผลที่เห็น คงไปมี

เรื่องตีกันมาสินะ” วาทินถามอย่างคนอาบน�้าร้อนมาก่อน

“รอยช�า้ข้างใน ผมกลบัไปทายาเองได้ อาจารย์ท�าแค่ตรงหน้า

กับแขนผมก็พอ ถ้าไม่ท�า ผมจะนอน” กลองต่อรองขึ้นมา

วาทินยิ้มนิดๆ ก่อนจะเริ่มท�าแผลที่ใบหน้าของกลองทันที 

จริงๆ มันก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรร้ายแรง แค่รอยช�้าและมีรอยแตก

เล็กๆ เท่านั้น วาทินลงมือท�าอย่างแผ่วเบา 

“หน้าตาดีๆ อย่าท�าให้เป็นรอยนักสิ” วาทินพูดขึ้นมาลอยๆ 

“เรื่องของผมน่า” กลองตอบกลับด้วยน�้าเสียงฮึดฮัดเล็กน้อย 

“โอ๊ย! อาจารย์ เบาหน่อยสิ” กลองโวยขึ้นมาเมื่อวาทินแกล้ง

กดส�าลีที่มุมปากของกลอง

“ก็หัดพูดจาให้มันดีๆ” วาทินว่ากลับไป กลองอยากจะเถียง

กลับ แต่เลือกที่จะเงียบ เขาได้แต่นั่งมองหน้าของวาทินด้วยสายตา

ขุ่นๆ 

“เรียบร้อยละ อยากนอนพักก็นอนไป” วาทินพูดขึ้นหลังจาก

ท�าแผลให้กลองเรยีบร้อยแล้ว กลองท�าท่าจะล้มตวัลงนอน แต่วาทนิ

ก็ดึงแขนของกลองเอาไว้ก่อน

“อะไรของอาจารย์อีกเนี่ย” กลองถามขึ้นเสียงไม่พอใจ

“ผูใ้หญ่ท�าแผลให้ ไม่คดิจะพดูอะไรหน่อยรไึง” วาทนิถามกลบั

เสียงเรียบ กลองฮึดฮัดเล็กน้อย ก่อนจะสะบัดแขนตัวเองออกจาก

มือของวาทิน

“ขอบคณุครบั” กลองพดูอย่างเสยีไม่ได้ แล้วล้มตวัลงนอนหนั

หลังให้วาทิน เนื่องจากหงุดหงิดกับสิ่งที่อาจารย์คนใหม่ท�า
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“หึๆ  เดก็ด”ี วาทนิพดู ก่อนจะลบูผมของกลองเบาๆ แล้วผละ

ออกไป ท�าให้กลองนอนตัวแข็งไปนิด 

กลองหันไปมองแผ่นหลังกว้างทีก่�าลงัเอายาจัดเก็บเข้าตูด้้วย

สายตาไม่เข้าใจ ว่ามาท�าอะไรแบบนี้กับเขาท�าไม แต่พยายามไม่

สนใจอะไรนัก เขาหันหน้ากลับไปเหมือนเดิม

ส่วนวาทินหลงัจากเก็บยาเขา้ตู้แล้ว เขากไ็ปนั่งทีเ่ก้าอีท้�างาน 

พร้อมกบัยกขาทัง้สองข้างข้ึนไปวางพาดกบัเก้าอีต้วัเลก็อกีตวั วาทนิ

นัง่พิงพนกัเก้าอีก้อดอกมองแผ่นหลงัของกลองอยูเ่งยีบๆ พอได้เจอ

เด็กหนุ่มจังๆ ในวันนี้ ท�าให้วาทินรู้สึกสนใจเด็กหนุ่มมากขึ้น ไม่ว่า

จะสายตาที่ดื้อรั้น ปากที่ชอบโวยใส่เขา และบุคลิกที่ดูแล้วว่าน่าจะ

แสบไม่น้อย 

//เป็นการพักผ่อนที่ดีจริงๆ// วาทินพูดกับตัวเอง ก่อนจะหัน

ไปมองมือถือที่สั่นอยู่บนโต๊ะ เขาหยิบขึ้นมากดรับทันที

“ว่าไง...อมื ส่งเข้ามาทางเมลได้เลย ชัน้เอาแลป็ทอ็ปมาด้วย...

แกจัดการตามเห็นสมควรได้เลย” วาทินพูดสายกับน้องชายตนเอง

ไม่ดังมากนัก แต่ในห้องพยาบาลเงียบๆ แห่งนี้ ท�าให้กลองที่ยังไม่

หลับสนิทดี ได้ยินทุกค�า

กลองนอนขมวดคิ้วอย่างสงสัย เพราะน�้าเสียงของวาทินไม่

เหมอืนกบัตอนทีค่ยุกบัเขา น�า้เสยีงทีไ่ด้ยนิเมือ่กี ้แลดมูอี�านาจและ

น่าหวาดหวั่นไม่น้อย

“ไอ้กลองโว้ย...ชั่วโมงต่อไปอาจารย์ให้เข้าช็อป ตื่นได้

แล้ว”

เสยีงเรยีกโหวกเหวกดงัข้ึนทีด้่านหน้าของห้องพยาบาล ท�าให้

วาทินที่ก�าลังจ้องหน้าแล็ปท็อปเงยหน้ามองด้วยสายตานิ่งๆ 



~ หมัดแลกรัก ~

36

“โอ๊ะ! มีอาจารย์อยู่ด้วย ขอโทษครับ เอ่อ อาจารย์ใหม่เหรอ

ครับ” สองที่มาตามกลองไปเรียนวิชาต่อไปถึงกับชะงัก เมื่อเห็นว่า

มีอาจารย์ผู้ชายนั่งอยู่

“ใช่” วาทินตอบเสียงเรียบ เขาพอจะจ�าได้ว่าเด็กหนุ่มคนน้ี

เป็นเพือ่นของกลอง และอาศยัอยูห่อพกัเดยีวกัน จากข้อมลูท่ีได้มา

อย่างละเอียดทุกอย่าง

“แหะๆ โทษทีครับ ผมมาตามเพื่อนไปเรียน” สองรีบยกมือ

ไหว้วาทินทันที 

“เชญิ” วาทนิพดูด้วยน�า้เสยีงปกต ิพร้อมกับมองสองท่ีรบีเดิน

เข้าไปปลุกกลอง 

“ไอ้กลอง ตื่นๆ ไปเรียนวิชาต่อไปได้แล้ว” สองไปเขย่าไหล่

ของกลองที่ก�าลังนอนหลับอยู่ กลองลืมตางัวเงียขึ้นมา

“เออๆ” กลองตอบรับ แล้วค่อยๆ ขยับลุกนั่ง พร้อมกับลูบ

ผมของตัวเองให้เข้าที่ กลองหยิบกระเป๋าตนเองมาสะพายข้างแล้ว

ลงจากเตียง จัดการพับผ้าห่มให้เรียบร้อยตามกฎของห้องพยาบาล 

“อย่าลืมเซ็นชื่อด้วย นายไม่ได้เซ็นชื่อตอนจะนอน ก็เซ็นไป

พร้อมกันเลย” วาทินพูดพร้อมกับเลื่อนสมุดลงรายชื่อให้กลอง 

กลองกร็บัมาลงชือ่ ก่อนจะเล่ือนสมุดคนืวาทนิ และท�าท่าจะ

เดินออกไป

“แล้วเจอกันใหม่นะเด็กน้อย” วาทินพูดพร้อมกับยิ้ม ท�าให้

กลองหันไปมองพร้อมกับขมวดคิ้วเข้าหากันทันที

“ไอ้กลอง ไปเหอะ” สองดึงแขนของกลอง เพราะใกล้เวลาเข้า

เรียนแล้ว กลองจึงไม่ได้พูดอะไรกับวาทิน เขาเดินออกจากห้อง

พยาบาลไปพร้อมกับเพื่อน วาทินได้แต่นั่งยิ้มมุมปากนิดๆ 

...
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“มงึว่าอาจารย์คนใหม่นัน่แปลกๆ รเึปล่าวะ” สองพดูกบักลอง 

ขณะเดินไปช็อปเรียนด้วยกัน

“เออ แปลก แต่อย่าไปสนใจเลย” กลองตอบกลับ พยายาม

จะไม่ใส่ใจ แต่ในสมองกย็งันกึถงึสายตาของวาทินท่ีมองมาท่ีตนเอง

อยู่

“วันนี้เป็นไงบ้างครับนาย”

ศิลาถามข้ึน เม่ือรับวาทินข้ึนมาบนรถหลังจากเลิกงานใน

วิทยาลัย

วาทนิถอดแว่นตาออกมาเสียบทีค่อเสือ้ พร้อมกบัเสยผมของ

ตัวเองขึ้นไป เผยเห็นหน้าคมดุเหมือนเดิม 

“สนุกดี ชั้นเจอกับเด็กนั่นแล้ว ท่าทางจะแสบไม่น้อย” วาทิน

พูดพร้อมกับยิ้ม ศิลามองหน้าวาทินผ่านกระจกส่องหลังก็รับรู้ถึง

ความสนุกและผ่อนคลายในแววตาของเจ้านายตนเองได้เป็นอย่าง

ดี นั่นท�าให้เขาแปลกใจไม่น้อย ว่าเด็กหนุ่มท่ีชื่อกลองมีอะไรดีถึง

ท�าให้เจ้านายของเขามีท่าทีแบบนี้ได้

“ว่าแต่แกเถอะ ให้คนอืน่มารอรบัชัน้ดกีว่านะ ส่วนแกไปช่วย

งานเจ้าวาย”ุ วาทนิพดูขึน้ เพราะเขาไว้ใจเรือ่งการมอบหมายงานให้

แก่ศิลา

“ครับนาย” ศิลาตอบกลับ 

“วันนีน้ายจะเข้าไปทีห้่องส�าราญมัย้ครบั” ศลิาถามขึน้อกีครัง้

“ไปสิ ถึงชั้นจะมาพักมาท�าอะไรแบบนี้ ก็ใช่ว่าชั้นจะทิ้งงาน

ของชั้นนะ” วาทินบอกให้ศิลารับรู้

ศิลาก้มหัวรับ พร้อมกับยิ้มนิดๆ เขารู้ดีว่าเจ้านายของเขา 

รับผิดชอบทุกเรื่องได้ดีแน่นอน 
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“วิชาต่อไปเรียนอะไรวะ”

กลองถามเพื่อนหลังจากออกจากช็อปเรียนในวันใหม่ 

“สุขศึกษา” สองตอบกลับ กลองขมวดคิ้วน้อยๆ 

“ใช่วิชาของอาจารย์วิภามั้ย” กลองถามกลับไป สองก็พยัก

หน้ารับ

“งั้นแปลว่าอาจารย์คนใหม่จะเข้าสอน” กลองพูดขึ้นมาเมื่อ

นึกได้ เพราะเขาจ�าได้ว่า อาจารย์ห้องพยาบาลท่ีเขาเจอเมื่อวาน 

บอกว่ามาแทนอาจารย์วิภา 

“จริงเหรอวะ งั้นก็ได้เรียนกับอาจารย์คนใหม่น่ะสิ” สองถาม

ย้อนกลับมา กลองก็พยักหน้ารับ

“รับน้องอาจารย์ใหม่กันหน่อยมั้ย” สองเสนอขึ้น 

กลองยิ้มมุมปากอย่างพอใจ

“เออ จัดให้สักหน่อย กูรู้สึกหมั่นไส้ยังไงก็ไม่รู้” 

กลองบอก ก่อนที่เขาจะสุมหัววางแผนกับเพ่ือนๆ แล้ว

หัวหน้าห้องก็มาบอกว่า วิชาสุขศึกษาจะย้ายไปเรียนท่ีห้องโสต

ทัศนศึกษาแทน แต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการแกล้งอาจารย์ใหม่

ของกลองแต่อย่างใด 

วาทินเดินถือกระเป๋าแล็ปท็อปของตนเองไปที่ห้องโสต-

ทัศนศึกษาด้วยท่าทีนิ่งๆ 

“สวัสดีค่ะอาจารย์วาทิน มีสอนแผนกไหนเหรอคะ” เสียง

อาจารย์สาวคนหนึง่ทกัข้ึน ซ่ึงวาทนิได้ท�าการแนะน�าตวักับอาจารย์

ทุกคนไปแล้ว อาจารย์สาวหลายคนรวมทั้งอาจารย์ชายไม่แท้ 

บางคน ให้ความสนใจวาทินกันเสียยกใหญ่ 

“ช่างไฟฟ้าปวช.3 ครับ” วาทินตอบกลับด้วยน�้าเสียงสุภาพ 

ชวนให้สาวๆ หลงใหล
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“สู้ๆ นะคะ เด็กห้องนั้นแสบใช่ย่อย” หญิงสาวให้ก�าลังใจ

พร้อมกับส่งยิ้มหวานให้ 

วาทินก้มหัวน้อมรับน้อยๆ ก่อนจะเดินต่อไปยังห้องโสต-

ทัศนศึกษาทันที ตอนแรกที่ไปบอกผู้อ�านวยการ ว่าเขาจะใช้ห้องนี้

เป็นห้องสอนวชิาสขุศกึษา ผูอ้�านวยการกงุ็นงงไม่น้อย แต่ก็ไม่ได้ขดั

วาทนิแต่อย่างใด ห้องโสตทศันศกึษาของทีน่ี่ จะเป็นห้องกระจกท่ีมี

ผ้าม่านปิดทบึอยูด้่านใน เผือ่เวลาทีม่กีารฉายภาพขึน้จอโปรเจก็เตอร์

ก่อนจะเดินถึงห้องโสตทัศนศึกษา สายตาของวาทินก็เห็น

นักศึกษาในห้องเปิดผ้าม่านแง้มมอง และรีบปิดทันทีเมื่อเห็นเขา 

ท�าให้วาทนิคาดเดาอะไรบางอย่างได้ จากการท่ีได้ยินกิตตศิพัท์ของ

เด็กปวช.3 ไฟฟ้ามา ก็ท�าให้วาทินรู้ว่าก�าลังจะถูกรับน้องแน่นอน

วาทินเปิดประตูห้องโสตทัศนศึกษาออกก็เห็นเทปกาวใสถูก

แปะคาดขวางประตูเอาไว้ คือถ้าใครไม่ทันมองก็จะเดินเข้าไปชน

เต็มๆ ถึงจะเป็นเทปกาว แต่ก็ท�าให้หงายท้องได้ง่ายๆ เหมือนกัน 

วาทินรับรู้ถึงสายตาของทกุคนทีอ่ยูด้่านใน โดยเฉพาะเดก็น้อยของ

เขาที่นั่งอยู่ติดริมหน้าต่าง

วาทินก้มลอดเทปใสด้านบน และก้าวข้ามเทปใสด้านล่าง 

ด้วยท่าทีนิ่งๆ ท�าให้ทุกคนถึงกับนั่งหน้าเหวอ

“ใครเอาเทปใสตดิไว้ อย่าลมืดงึออกด้วย มนัท�าให้ขอบประตู

สกปรกเวลากาวมันติด”

วาทนิพดูด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ ก่อนจะปิดประตเูข้ามาพร้อม

กับล็อกจากด้านใน 

กลองกัดปากเล็กน้อย แต่เขาก็มีแผนสองอยู่ เก้าอี้ของ

อาจารย์ที่พวกเขาเตรียมไว้ เป็นเก้าอี้ที่ถูกเลื่อยขาจนเกือบขาด แต่

ยงัสามารถตัง้เอาไว้ได้ ทว่าถ้าใครนัง่ลงไป ก็มสีทิธิห์กัลงไปได้อย่าง
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ง่ายดาย โดยเฉพาะชายหนุ่มรูปร่างอย่างวาทิน

วาทินเอากระเป๋าวางบนโต๊ะอาจารย์ที่อยู่มุมห้องใกล้ประตู 

แล้วเอนตัวนั่งบนขอบโต๊ะแทน 

“สวัสดี ผมชื่อวาทิน ผมมาสอนแทนอาจารย์วิภาสักระยะ 

หลักสูตรการสอนของผมอาจจะต่างกับอาจารย์วิภานิดหน่อย แต่

รับรองว่าพวกคณุจะสอบผ่านวชิานีไ้ด้อย่างง่ายดายแน่นอน” วาทนิ

พูดเกริ่นขึ้น

เวลาอยูก่บักลุ่มนกัศกึษาเยอะๆ เขาจะแทนตวัเองว่าผมแล้ว

เรยีกนกัศกึษาว่าคณุ สายตาของเขากวาดมองไปท่ัวห้องเรยีน ซึง่ทุก

คนรู้สึกแปลกๆ กับสายตาของวาทินภายใต้กรอบแว่นน้ัน วาทิน

หยุดสายตามาที่กลอง ก่อนจะยิ้ม ท�าให้กลองรู้สึกเหมือนก�าลังถูก

ล้อเล่นอย่างบอกไม่ถูก 

“เอาละ ก่อนหน้านี้ อาจารย์วิภาสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ใช่มั้ย 

งัน้ผมจะมาสอนต่อเสรมิจากนัน้ละกนั” วาทนิพูดขึน้ ก่อนจะเดนิไป

ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์

“อาจารย์นัง่ก่อนกไ็ด้ครบั” เสยีงเพือ่นของกลองคนหนึง่ดงัขึน้

วาทินเลิกคิ้วนิดๆ แล้วมองไปที่เก้าอี้ พร้อมกับยิ้มมุมปาก

“นัน่สินะ” วาทนิพดูพมึพ�าออกมา สายตาเขาจบัจ้องไปทีห่น้า

ของกลอง ซึ่งกลองก็ดันรู้สึกเหมือนกับว่าวาทินจะรู้ทันพวกเขา
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วาทินเดินไปลากเก้าอี้ออกมาจากหลังโต๊ะ แล้วมองหน้า

นกัศกึษาทีก่�าลงัมองมาทีเ่ขาอย่างลุน้ๆ วาทินอยากจะหวัเราะออก

มาดังๆ เขาเคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มา ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่าเด็กแสบ

พวกนี้คิดจะท�าอะไร และเขาพอจะเดาได้ด้วย ว่าคนต้นคิดน่าจะ

เป็นกลอง เพราะเขารู้มาว่ากลองเป็นหัวโจกของแผนกนี้เลยก็ว่าได้ 

วาทนิวางเก้าอีล้งไปในแนวนอน ท�าให้ทกุคนต่างเลกิคิว้อย่างสงสยั

โครม!!! 

เฮือก!

นักศึกษาทุกคนในห้องต่างสะดุ้งเฮือก เมื่ออยู่ๆ วาทินก็

กระทืบลงไปที่ขาเก้าอี้ ส่งผลให้ขาเก้าอี้หักออกเป็นสองท่อน 

“อ่า ขาเก้าอี้ไม่แข็งแรงนี่นา โทษทีท่ีท�าให้ตกใจ ผมชอบ

ทดสอบเก้าอี้ก่อนนั่งน่ะ ตัวนี้พังไปแล้ว งั้นผมไม่นั่งละกัน” พูดจบ

วาทินก็เหวี่ยงเก้าอี้ไปที่มุมห้อง ท�าให้นักศึกษาต่างมองหน้ากัน 

เล่ิกลัก่ เพราะรูส้กึได้ถงึความน่ากลวัของอาจารย์คนใหม่ท่ีมรีอยย้ิม
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ให้ แต่การกระท�าสวนทางกับรอยยิ้ม

//ไอ้กลอง อาจารย์แม่งน่ากลัวสัส!// สองกระซิบบอกกลอง

ทันที เมื่อแผนรับน้องที่พวกเขาวางไว้พังไม่เป็นท่า

//ก็แค่ฟลุคละวะ// กลองตอบกลับ แต่ในใจก็ยังสงสัยในตัว

ของวาทินอยู่ไม่น้อย

“เอาละ เลกิเล่นไร้สาระได้แล้วนะ เรามาเข้าเรือ่งกันเลยดกีว่า 

ผมมบีางอย่างมาให้คณุศกึษากนัเลก็น้อย” วาทนิพดูขึน้ ก่อนจะเปิด

บางอย่างฉายขึ้นหน้าจอ แล้วเสียงฮือฮาของนักศึกษาก็ดังขึ้นทันที 

กลองเองยงันัง่อึง้ เพราะภาพทีป่รากฏบนหน้าจอ เป็นภาพปกหนัง

เอวีญี่ปุ่น

//เชี่ยยย! ไอ้กลอง อาจารย์ใหม่แม่งโคตรเจ๋ง! สอนสุขศึกษา

ด้วยหนังโป๊เนี่ยนะ// สองหันมาเขย่าแขนของกลองทันที

กลองขมวดคิ้วเข้าหากันมุ่น เขาเองก็ไม่คาดคิดว่าวาทินจะ

กล้าท�าอะไรแบบนี้ โดยไม่กลัวว่าจะโดนอาจารย์ท่านอื่นหรือ 

ผู้อ�านวยการเล่นงานกันเลยทีเดียว

“ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะโดนว่าจากอาจารย์ท่านอื่นนะ ผมขอ

อนญุาตผอ.เรยีบร้อยแล้ว” วาทนิพดูขึน้เหมอืนรูว่้านกัศกึษาคดิอะไร

“โห! อาจารย์สุดยอด กล้ามาก” นกัศกึษาตอนน้ีเริม่จะเข้ากับ

วาทินได้อย่างรวดเร็ว วาทินยิ้มมุมปากนิดๆ 

“คงสงสัยละสินะ ว่าหนังเอวีมันเกี่ยวอะไรกับสุขศึกษา ผม

เชือ่ว่าทกุคนเคยผ่านการดหูนงัแบบนีม้าแล้ว ผมจงึอยากให้พวกคณุ

เข้าใจและรู้สึกถึงกลไกร่างกายของผู้ชายอย่างพวกเราก่อน ก่อนจะ

มาพูดคุยกันถึงทฤษฎีทั้งหมด” วาทินพูดออกมาอีก ไม่ว่าเขาจะ

กวาดสายตามองไปทางไหน เขากจ็ะมาหยดุสายตาทีก่ลองอยูเ่สมอ 

ท�าให้กลองรู้สึกปั่นป่วนในช่องท้องแปลกๆ 
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“ระหว่างทีด่ ูใครอยากลกุไปเข้าห้องน�า้ก็บอกได้ เพราะแต่ละ

คนมีความอดทนไม่เท่ากัน” วาทินพูดด้วยท่าทีปกติ ก่อนจะเดินไป

หรี่ไฟให้สลัว แล้วเปิดหนังเอวีทันที 

วาทินไม่ได้เปิดเสยีงดงันกั แค่ให้พอได้ยินภายในห้องเท่าน้ัน 

ตอนนี้นักศึกษาต่างจ้องเขม็งไปที่หน้าจอด้านหน้า โดยมีวาทินนั่ง

บนขอบโต๊ะมองมาทีน่กัศกึษา กลองดหูนงัเอวด้ีวยก็จรงิ แต่เขารูส้กึ

ถึงสายตาของวาทินที่จ้องมองมา พอกลองละสายตาไปมองวาทิน 

ก็เห็นวาทินยังคงมองเขาอยู่ แถมยังยิ้มมุมปากทุกครั้ง ท�าให้กลอง

รู้สึกหงุดหงิด และรู้สึกวูบวาบแปลกๆ เพราะสายตาของวาทิน มัน

เหมือนกับอยากจะกลืนกินกลองไปทั้งตัว พอคิดมาถึงตรงนี้ กลอง

ก็ชะงักพลางสงสัยว่า วาทินมีปัญหาอะไรเป็นการส่วนตัวกับเขา 

รึเปล่าถึงได้มองเขานัก

ภาพบนจอด�าเนินไปเรื่อยๆ เสียงร้องครางของนักแสดงสาว

หุ่นดีท�าให้นักศึกษาหลายคนขอตัวไปเข้าห้องน�้า กลองเองก็ระงับ

อารมณ์ตัวเองไว้ พยายามไม่สนใจภาพหน้าจอตรงหน้าเท่าไรนัก 

กลองรูส้กึเหมือนก�าลังถกูวาทนิทดสอบว่าจะมคีวามอดทนอดกลัน้

มากแค่ไหน เขาจึงไม่อยากจะยอมแพ้

//ไอ้กลอง กไูปเข้าห้องน�า้ก่อนนะเว้ย// สองกระซบิบอกเพือ่น

ก่อนจะรีบยกมือขึ้น

วาทินพยักหน้ารับก่อนที่สองจะรีบเดินออกไปพร้อมกับ

กระเป๋าปิดตรงกลางล�าตัวไปด้วย  

ในที่สุดหนังเอวีก็จบลง นักศึกษาที่ไม่ได้ลุกไปห้องน�้าก็มี

อยู่ไม่กี่คน ก่อนจะพากันถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่

กลองเองกพ่็นลมหายใจออกมาเหมอืนกนั เขามองไปทีว่าทนิ 
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แล้วยักคิ้วส่งไปให้ เมื่อเห็นว่าวาทินยังคงจ้องมองมาที่เขาอยู่

วาทินยิ้มมุมปากนิดแล้วเลียริมฝีปากล่างของตัวเอง ท�าให้

กลองชะงักกึก แล้วหลบสายตาของวาทินทันที

(ไอ้อาจารย์บ้ามันเป็นอะไรของมันวะ) กลองแอบคิดในใจ

วาทินเห็นท่าทางของกลองก็หัวเราะในล�าคอเบาๆ 

“เอาละ หนงัจบแล้ว แต่เรารอเพือ่นๆ ทีไ่ปห้องน�า้ให้กลบัมา

ก่อนละกัน” วาทินพูดขึ้นมา ก่อนจะเดินไปปิดเครื่องฉาย

ไม่นานนักนักศึกษาก็กลับมาจนครบ วาทินจึงพูดคุยเรื่อง

ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น และพูดถึงระบบสืบพันธุ์ภายในร่างกายจนหมด

ชั่วโมง

“ไว้เรามาต่อกันอาทิตย์หน้าละกัน” วาทินพูดขึ้น 

“อาจารย์ อาทิตย์หน้ามีแบบนี้มาให้ดูอีกมั้ย” นักศึกษาคน

หนึ่งถามขึ้นอย่างข�าๆ 

“เข้าเรียนแล้วจะรู ้” วาทินตอบแค่นั้น เรียกเสียงโห่ของ

นักศึกษาหลายคนได้เป็นอย่างดี ก่อนที่พวกเขาจะทยอยกันเดิน 

ออกไป

วาทินเหลือบมองกลอง แล้วรู้ว่ากลองจงใจจะออกทีหลัง 

เพราะคงมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาแน่นอน 

//ไอ้สอง มึงออกไปก่อน กูมีเรื่องอยากจะถามอาจารย์สัก

หน่อย// กลองกระซิบบอกเพื่อน สองท�าหน้างง แต่ก็พยักหน้ารับ

เมือ่ทกุคนออกไปจนหมดแล้ว กลองกม็าหยดุยนืตรงหน้าโต๊ะ

ของอาจารย์หน้าห้อง วาทินเลิกคิ้วนิดๆ 

“มีอะไร” วาทินถามขึ้น พร้อมกับยืนกอดอกเอาสะโพกพิง

ขอบโต๊ะเอาไว้ 

“อาจารย์ ผมถามจริงๆ อาจารย์มีอะไรกับผมรึเปล่า” กลอง
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ถามวาทินออกมาตรงๆ 

วาทินยิ้มมุมปากเล็กน้อย ก่อนจะขยับยืนเต็มความสูง ซึ่ง

กลองทีเ่คยมัน่ใจในความสงูของตนเองกลบัรูสึ้กได้เลยว่าตนเองเตีย้

กว่าวาทินพอสมควร

“หมายถึงอะไรล่ะ พูดแบบนี้มันค่อนข้างก�ากวมไปหน่อย ว่า

มัย้” วาทินแกล้งแหย่กลบัไป ท�าให้กลองชะงกัไปนดิ เพราะเขาเข้าใจ

ได้ทันทีว่าค�าก�ากวมที่วาทินพูดถึงมันหมายถึงอะไร

“อาจารย์อย่ามาท�าเป็นไม่รู้เรื่องหน่อยเลย ผมรู้สึกเหมือน

อาจารย์ก�าลังหาเรื่องผม” กลองบอกความรู้สึกออกมาตรงๆ 

“ท�าไมถึงคิดแบบนั้น” วาทินถามกลับไปด้วยน�้าเสียงปกติ

“ก็อาจารย์เอาแต่มองจับผิดผม เหมือนกับก�าลังท้าทายผม” 

กลองบอกอีก 

วาทินหัวเราะในล�าคอเบาๆ ก่อนจะเลื่อนมือไปที่มุมปาก 

ของกลอง แล้วใช้นิ้วโป้งเกล่ียมุมปากของกลองเบาๆ ท�าให้กลอง

ยืนตัวแข็งทื่อ

“แทนที่จะคิดว่าชัน้จบัผิดนาย ท้าทายนาย เปลีย่นเปน็คดิว่า

ชั้นสนใจนาย อยากจะครอบครองนายไม่ดีกว่าเหรอ หืม?” วาทิน

พดูเสยีงนุม่ แต่สายตาจรงิจงัจนกลองรูส้กึได้ถึงความอนัตรายในตวั

ของวาทิน

พรึ่บ!

“อาจารย์เป็นเกย์งั้นเหรอ” กลองถามด้วยน�้าเสียงตกใจ 

พร้อมกับปัดมือของวาทินออกจากใบหน้าตัวเอง

วาทนิยกัไหล่เลก็น้อย แต่กย็งัมรีอยยิม้มมุปากอยู ่ท�าให้กลอง

รู้สึกหวาดหวั่นในใจแปลกๆ 

“อย่าเรียกว่าเกย์ เรียกว่าไบดีกว่า เพราะชั้นได้ทั้งผู้ชายและ
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ผู้หญิง” วาทินบอกออกไปตรงๆ เพราะอยากเห็นสีหน้าของกลอง 

แล้วก็สมใจ เมื่อกลองท�าหน้าเหวอเพราะไม่คิดว่าวาทินจะยอมรับ

“อะ...อาจารย์จะบอกว่าสนใจผมงัน้เหรอ” กลองถามขึน้ทนัที

“ใช่ และชั้นจะท�าให้นายสนใจชั้นด้วย” วาทินบอกออกไป  

ไม่ได้หวังว่ากลองจะเข้าใจ เขาแค่อยากพูดแหย่กลองเล่นเท่านั้น 

“ฝันไปเหอะ” กลองว่าออกมาเสียงดังลั่น ก่อนจะรีบวิ่งออก

จากห้องโสตทัศนศึกษาไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้วาทินยืนหัวเราะข�า

เบาๆ อยู่คนเดียว แล้วเก็บของเพื่อไปหาข้าวกลางวันกิน

“เป็นอะไรของมึงวะไอ้กลอง วิ่งหน้าตื่นออกมาเลย”

สองถามขึ้น เมื่อกลองเดินออกมาสมทบกับพวกเขา

“ไม่มีอะไร  ไปหาข้าวกินกันเหอะ” กลองพูดชวนเพื่อเปลี่ยน

เรื่อง เขาไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังว่าเขาคุยอะไรกับวาทินไปบ้าง แต่

ระหว่างทีเ่ดนิไปโรงอาหาร เขากต้็องได้ยนิแต่ชือ่ของวาทินไปตลอด

ทาง เพราะเพื่อนๆ ของเขาดูเหมือนจะชื่นชมวาทินไม่น้อย จาก

ความกล้าที่จะเปิดหนังเอวีเป็นการศึกษาให้แก่พวกเขา กลองเดิน

เงียบๆ ไม่พูดอะไร เพราะก�าลังคิดถึงค�าพูดของวาทินอยู่

เมือ่ไปถงึโรงอาหาร กลองกแ็ยกไปซือ้ข้าวกับเพ่ือนๆ แล้วมา

นัง่รวมกนัท่ีโต๊ะทีเ่พือ่นจองเอาไว้ แต่นัง่กนิกนัไม่ถงึครึง่จาน ร่างสงู

ของวาทินก็เดินผ่านมาพอดี พร้อมกับจานข้าวในมือ

“อาจารย์ นั่งด้วยกันม้ัยครับ” เสียงเพื่อนของกลองพูดชวน

ขึ้น ท�าให้กลองชะงักกึก 

“ขอบใจนะ ก�าลังหาทีน่ัง่พอด”ี วาทนิตอบกลบั ก่อนจะน่ังลง

ตรงกันข้ามกับกลอง

กลองเหลือบมองวาทินเล็กน้อย ก็เห็นว่าอีกฝ่ายก�าลังมอง
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เขาด้วยสายตาขบขัน 

“อาจารย์ ผมถามอะไรหน่อยสิ ผอ.อนุญาตให้อาจารย์เปิด

หนังนั่นให้พวกผมดูด้วยเหรอ” สองถามด้วยความอยากรู้ กลองก็

นั่งกินไปเรื่อยๆ พยายามไม่สนใจวาทินมากนัก 

“ใช่” วาทินตอบสั้นๆ แล้วลงมือกินข้าวกลางวัน โดยสายตา

ยงัคงจับจ้องไปทีก่ลอง ท�าให้กลองรูส้กึเหมอืนจะกลนืข้าวไม่ลง แต่

เขาก็ไม่อยากลุกหนีในตอนนี้ เพราะไม่อยากให้เพื่อนสงสัย 

“หึ! กินเหมือนเด็ก” วาทินพูดขึ้น ท�าให้กลองเงยหน้ามามอง 

เนื่องจากอยากรู้ว่าวาทินพูดถึงใคร แล้วอยู่ๆ นิ้วแกร่งของวาทินก็

มาปัดเม็ดข้าวที่มุมปากของกลอง ก่อนจะเอาไปใส่ปากตัวเอง 

ท่ามกลางสายตาของเพือ่นๆ ในกลุม่ของกลองทีม่องกนัอย่างอึง้ๆ 

กลองผงะทนัท ีจู่ๆ  ใบหน้าเหมอืนจะร้อนข้ึนมาซะงัน้ เพราะสายตา

ของวาทนิ มันไม่ได้ส่ือว่าก�าลังกนิเม็ดข้าว แต่เหมอืนอยากจะสือ่ว่า

อยากกินอย่างอื่นมากกว่า 

“กูปวดท้อง ไปเข้าห้องน�้าก่อน ฝากเก็บด้วยไอ้สอง” กลอง

ลุกขึ้นยืนคว้ากระเป๋าของตัวเองแล้วเดินไปทันที

วาทินยิ้มมุมปากนิดๆ อย่างพอใจเมื่อเห็นอาการของกลอง 

“เพือ่นของพวกคณุเป็นอะไร” วาทนิแกล้งหนัไปถามเพือ่นๆ 

ของกลอง ที่ตอนนี้พากันยิ้มแห้งๆ เพราะไม่รู้จะตอบยังไง

“แม่งเอ๊ย! ไอ้อาจารย์บ้านั่นท�าบ้าอะไรของมันวะ”

กลองบ่นออกมาด้วยน�า้เสยีงหงดุหงดิ ก่อนจะเข้าไปล้างหน้า

ในห้องน�้า เพื่อดับความร้อนที่ใบหน้าตัวเอง ซึ่งกลองก็ไม่เข้าใจ ว่า

ท�าไมเขาต้องหน้าร้อนวูบวาบด้วย 

กลองไม่ได้รังเกียจเรื่องเกย์ เพราะมีคนรู้จักและเพื่อนที่เป็น
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เหมือนกัน แต่เขาไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง กลองหายใจเข้าลึกๆ มี

นกัศกึษาคนอืน่ๆ มาเข้าห้องน�า้ด้วยเหมอืนกนั แต่กไ็ม่ได้สนใจอะไร

พอสงบสติอารมณ์ออกมาได้ กลองกเ็ดนิออกมาจากห้องน�้า 

แล้วเดินไปยังแท็งก์น�้าขนาดใหญ่ที่กักเก็บน�้าใช้ภายในวิทยาลัย ซึ่ง

ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหลังช็อปแผนกของเขา และเป็นที่ที่กลองกับ

เพื่อนๆ มาแอบสูบบุหรี่กันบ่อยๆ ด้วย

กลองนั่งลงพิงแท็งก์น�้า แล้วหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ พลางคิด

เรื่องหางานพิเศษท�าไปด้วย จนเวลาผ่านไปสักพัก บุหรี่ใกล้จะหมด

มวน 

แกร๊ก!

เสียงเดินมาจากทางด้านหลัง ท�าให้กลองคิดว่าน่าจะเป็น

เพือ่นตนเอง จงึไม่ได้หันไปมอง แต่ไม่ทนัจะได้ถามอะไร บหุรีใ่นมอื

ของเขากถ็กูใครบางคนจากทางด้านหลงัมาดงึออกไป กลองหนัหน้า

ไปมอง ก�าลงัจะอ้าปากด่าเพราะคดิว่าเป็นเพือ่น แต่ก็ต้องชะงกัเมือ่

เห็นว่าเป็นวาทิน 

“สูบบุหรี่ในวิทยาลัยงั้นเหรอ” วาทินพูดเสียงเรียบ 

กลองผุดลุกขึ้นยืนทันที 

“อาจารย์จะมาวุ่นวายอะไรกับผมนักหนา” กลองถามเสียง

แข็ง วาทินดับบุหรี่โดยการบี้ไปกับแท็งก์น�้า 

“กน็ายมนัน่าวุน่วายด้วย” วาทนิตอบกลบั เขาชวนเพ่ือนของ

กลองคุยจนพอจับใจความได้ว่า พวกของกลองชอบมารวมตัวกัน

ด้านหลังช็อป วาทินเลยลองมาเดินหาดู ก็พบว่ามีแท็งก์น�้าอยู่ทาง

ด้านหลัง ด้วยประสบการณ์จึงเดาได้ว่าพวกเด็กหนุ่มวัยคึกคะนอง

แบบนีช้อบอยูต่รงไหน พอเดนิมาดหูลงัแทง็ก์กเ็หน็กลองน่ังสูบบุหรี่

อยู่
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“ผมว่าอาจารย์ไปเช็กสมองบ้างนะ” กลองว่ากลับไปเสียงขุ่น 

ก่อนจะท�าท่าเดินหนี

“อมืมม ถ้าผอ.รูว่้ามีนกัศกึษาแอบสบูบหุรีใ่นวทิยาลยั เค้าจะ

ว่ายังไงนะ” วาทินพูดขึ้นมาลอยๆ ท�าให้กลองชะงักกึก

“อาจารย์ขู่ผมงั้นเหรอ” กลองหันไปถามด้วยแววตาขุ่นเคือง 

“รูม้ัย้เดก็น้อย ส�าหรบัชัน้ นีม่นัเรยีกว่าหยอก ถ้าคนอย่างชัน้

คิดจะขู่ละก็ มันจะเป็นอีกแบบ” วาทินพูดพร้อมกับยิ้มร้ายๆ

กลองมองวาทินด้วยความไม่เข้าใจ เขาคิดว่าวาทินไม่เหมาะ

กบัการมาเป็นอาจารย์เลยสกันดิ ถงึแม้ว่าต่อหน้าคนอืน่ๆ วาทินจะ

ดูเป็นอาจารย์ที่สุขุมก็ตาม แต่เวลาอยู่กับกลอง กลองรู้สึกได้ว่า 

วาทินเป็นคนอันตรายคนหนึ่ง

“อาจารย์ต้องการอะไร” กลองถามกลบั จรงิๆ แล้วเขาไม่อยาก

ให้เร่ืองท่ีเขาสูบบุหรี่ไปถึงหูผอ.สักเท่าไร เพราะถ้าครั้งน้ีเขาโดน 

เรยีกเข้าห้องปกครอง ไม่แคล้วเขาต้องโดนเรยีกผูป้กครองด้วยแน่ๆ 

ซึ่งกลองไม่อยากให้พ่อตนเองมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขามากนัก

“ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ช่วงก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวัน 

และช่วงเลกิเรยีน ไปช่วยงานชัน้ทีห้่องพยาบาลละกนั” วาทนิต่อรอง

กลองมองวาทินอย่างนึกระแวง 

“ท่ีให้ผมไปช่วยงานทีห้่องพยาบาล ไม่ใช่เพราะหาเรือ่งให้ผม

ไปอยูใ่กล้ๆ ใช่มัย้” กลองพดูดกัออกมา เพราะวาทินพูดว่าสนใจเขา 

กลองเลยอดที่จะคิดในแง่นี้ไม่ได้

วาทินยิ้มมุมปากนิดๆ อย่างพอใจ 

“ฉลาดนี่ เมื่อนายเข้าใจอะไรง่ายๆ แบบนี้ก็ดี เริ่มพรุ่งนี้ 

ละกัน” วาทินพูดขึ้นแล้วท�าท่าจะเดินแยกไป เนื่องจากเขาไม่อยาก

รุกกลองมากไปนัก กลัวว่าเด็กน้อยของเขาจะเตลิดไปเสียก่อน 
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“ถ้าผมไม่ไปล่ะ อาจารย์คิดว่าแค่เรื่องผมสูบบุหรี่ในวิทยาลัย

จะท�าให้ผมกลัวงั้นเหรอ” กลองแกล้งถามขึ้น เมื่อวาทินเดินไปได้ 

ไม่ไกล

“ชั้นรู้ว่านายไม่กลัว มันก็แล้วแต่นายว่าจะตัดสินใจยังไง” 

วาทินพูดโดยไม่หันกลับมามอง แล้วเดินต่อทันที ท�าให้กลองมอง

ตามหลังด้วยท่าทีฮึดฮัด แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้

“มึงจะกลับห้องเลยมั้ยไอ้กลอง”

สองถามขึ้น หลังจากได้เวลาเลิกเรียนแล้ว

“กวู่าจะไปหาพีส่นิหน่อยว่ะ เหน็ว่าแกรบัเดก็เสร์ิฟเพิม่” กลอง

พูดขึ้น 

ดอยเป็นคนมาบอกเขา เพราะเหน็ว่ากลองจะหางานพเิศษท�า

“เออ น่าไปท�าด้วยว่ะ ช่วงนีใ้ช้เงนิรายเดอืนจากแม่เกนิงบไป

ด้วย” สองพูดขึ้นมาบ้าง

“งั้นไปพร้อมกูมั้ยล่ะ หรือว่าจะไปหาสาว” กลองแซวเพื่อน

กลับไป สองยกแขนมากอดไหล่

“ไปหาเงนิเปย์สาวก่อนดกีว่าว่ะ” สองพดูยิม้ๆ ก่อนทีท่ัง้สอง

เพือ่นรกัจะแยกกบัเพือ่นคนอืน่ๆ เพือ่ไปยงัร้านเหล้าของรุน่พ่ีท่ีเคย

เรียนสถาบันนี้ แต่ไปเปิดร้านเหล้าอยู่ไม่ไกลจากหอพักที่กลองอยู่

นัก

กลองขี่รถพาสองมาที่ร้านของสิน ซึ่งตอนนี้ก�าลังเตรียมเปิด

ร้านกันอยู่

“ไง จะมาท�างานร้านกูใช่มั้ย” สินถามขึ้นทันทีเมื่อเห็นกลอง

กับสองเดินเข้ามา

“รู้ได้ไง พี่ดอยบอกแน่ๆ” สองพูดข้ึนเพราะพอเดาได้ สินก็
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พยักหน้ารับ

“มันโทร.มาบอกกูละ ว่าไอ้กลองจะมาท�างานด้วย แต่ไม่คิด

ว่าไอ้สองจะตามมาด้วยว่ะ” สินพูดขึ้นอย่างเป็นกันเอง เพราะสนิท

กบัพวกกลองด ีร้านนีส่้วนใหญ่จะเป็นพวกนักศกึษามาน่ังท่ีร้าน คน

วัยท�างานมีบ้างนิดหน่อย 

“ตกลงว่ารับผมสองคนมั้ยพี่” กลองถามขึ้นทันที

“รับสิวะ ดีเหมือนกัน เผื่อมีพวกกวนตีน พวกมึงจะได้เตะไล่

ออกจากร้านกูได้ เด็กคนอื่นแม่งหงอกันฉิบหาย เมื่อคืนก่อน เด็ก

จากไหนไม่รู้มาแดกเหล้าแล้วกวนลูกค้าคนอื่น พนักงานกูแต่ละคน

ไม่มีใครกล้าเข้าไปไล่” สินบ่นออกมาอย่างหงุดหงิด

“อ่าว แล้วพี่ไม่ไปไล่เองล่ะ” สองถามกลับไป

“กูไม่อยู่ร้าน พ่อกูไม่สบายอยู่โรงพยาบาล กูเลยไปเฝ้าตอน

เที่ยงคืน มันมีปัญหาตอนตีหนึ่ง พวกมึงมาท�างานก็ดี ถ้ามีอะไรก็

โทร.บอกกู หรือไม่ก็จัดการไปเลยตามที่เห็นสมควร ขออย่างเดียว” 

สินพูดเว้นช่วง 

“อะไร” กลองถามกลับสั้นๆ 

“อย่าท�าร้านกูพังก็พอ” สินตอบกลับอย่างข�าๆ กลองก็ย้ิม

นิดๆ 

“ตกลงผมท�าวนันีเ้ลยนะพีส่นิ แต่ขอกลับไปอาบน�า้ก่อน แล้ว

เดี๋ยวมาช่วย” กลองพูดขึ้น สินก็ตอบรับ ก่อนจะเอาเสื้อพนักงาน

ของร้านมาให้กลองกบัสองคนละสามตวั เพราะเขาท�าเผือ่ไว้อยู่แล้ว

เมือ่ได้เสือ้ กลองกบัสองกก็ลบัมาอาบน�า้ท่ีหอพัก แล้วไปเริม่

งานที่ร้านของสินในทันที 
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“รู้สึกว่าวันนี้พี่ชายของผมจะอารมณ์ดีชอบกล”

วายุแซวขึ้น หลังจากมาหาพี่ชายตนเองที่ห้องส�าราญ วาทิน

ยกแก้วเหล้าขึ้นมาจิบ

“ใช่ ชั้นอารมณ์ดี” วาทินตอบพร้อมรอยยิ้มที่มุมปาก

“วนันีพ้ีไ่ปท�าอะไรมาบ้าง บอกผมหน่อยส ิอยากรู”้ วายอุยาก

เห็นตอนที่พี่ชายตนเองเป็นอาจารย์เหมือนกัน 

“ก็ไม่มีอะไรมาก เปิดหนังโป๊ให้นักศึกษาดู” วาทินตอบด้วย

น�้าเสียงปกติ

พรวด!

“แคก...แคก...พีท่นิว่าไงนะ เปิดหนงัโป๊ให้นกัศกึษาดเูนีย่นะ” 

วายุส�าลักเหล้าที่ก�าลังยกดื่มทันที เดือดร้อนศิลาต้องเอากระดาษ

ทิชชู่ให้ 

“อมื มนัเป็นการเรยีนรูอ้ย่างหนึง่” วาทนิตอบกลบัอย่างไม่คดิ

อะไร

วายุส่ายหัวให้แก่ความคิดของพี่ชายตัวเอง 

“ผมรู้สึกว่าพี่สนุกกับการปลอมตัวไปเป็นอาจารย์มากนะ” 

วายุถามข้ึน เพราะเขารู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวพี่ชายตนเองดู 

ผ่อนคลายขึ้น ทั้งๆ ที่เพิ่งไปวิทยาลัยแค่สองวันเท่านั้นเอง

“งั้นเหรอ” วาทินถามกลับไปสั้นๆ เอาจริงๆ เขาก็พอจะรู้ 

ตัวเองเหมือนกัน ว่าความเบ่ือหน่ายที่เขาเคยมีมันหายไปทีละนิด 

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเด็กหนุ่มที่ชื่อกลองด้วย 

“นีถ้่าพวกทีไ่ม่ชอบพีรู่ว่้า พี่ไปท�าอะไรแบบนี ้คงหวัเราะพีน่่า

ดูเลยนะพ่ีทิน” วายุพูดออกมาอย่างข�าๆ ครอบครัวเขาท�างานทั้ง

ขาวและเทา ท�าให้มศีตัรกูนับ้าง แต่วาทนิกไ็ม่เคยเสยีท่าใครมาก่อน

“ถ้าความสุขของพวกนั้น คือการได้นั่งหัวเราะชั้น ก็ให้มัน
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หัวเราะไปเถอะ สงเคราะห์ให้” วาทินพูดขึ้น พร้อมกับยักไหล่อย่าง

ไม่ใส่ใจ ท�าให้วายุยิ้มข�าออกมาอย่างพอใจ 

ก๊อกๆ! 

เสียงเคาะประตูดังขึ้น ก่อนจะมีคนเปิดเข้ามา วาทินเลิกคิ้ว

นิดๆ เมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนรักสามคนของเขา

“กูกะแล้วว่ามึงจะต้องอยู่ที่นี่” เพื่อนร่างสูงของวาทินทักขึ้น 

“กูจะไปไหนได้ นั่งก่อนสิ ไปไหนกันมา ถึงมาหากูได้” วาทิน

พูดพร้อมกับพยักหน้าให้เพื่อนนั่งลงที่โซฟา วายุเลยขยับให้เพื่อน 

พี่ชายที่สนิทกันดีได้นั่งด้วยกัน เพื่อนของวาทินที่ชื่อ มาร์ค ว็อดก้า 

และเบส ก็นั่งลงอย่างเป็นกันเอง 

“กูกับไอ้มาร์คเพิ่งกลับจากอังกฤษ เลยโทร.ชวนเบสให้มาหา

มึงด้วยกัน” ว็อดก้าเป็นคนตอบออกมา วาทินพยักหน้ารับ ก่อนจะ

พยักหน้าให้เบส เพื่อนที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่ม

“ไม่ค่อยได้เหน็หน้า งานยุง่เหรอ” วาทนิถามขึน้ เบสพยกัหน้า

รับยิ้มๆ 

“เราขยายสาขาน่ะ เลยไม่มีเวลามาเที่ยวหา” เบสตอบกลับ

ยิม้ๆ เบสเป็นคนพดูเพราะ พวกเขากเ็ลยพดูเพราะกับเบส ไม่ได้พูด

กูมึงใส่

“เปิดร้านเมื่อไรบอกด้วยละกัน” วาทินพูดขึ้น เพราะทุกครั้ง

ที่เบสขยายสาขาก็จะเชิญวาทินไปร่วมเปิดร้านตลอด

“ได้สิ จะขาดทินได้ยังไงล่ะ” เบสตอบกลับ วาทินก็พยักหน้า

รับอย่างเดียว 

เพ่ือนๆ และตวัของวาทนิเองรูด้ ีว่าเบสคดิยงัไงกบัวาทนิ และ

ทั้งสองเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตอนสมัยเรียนมัธยมปลาย แต่

มันเป็นแค่ความผิดพลาดครั้งเดียว ซึ่งทั้งสองไม่เคยพูดถึงอีก
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“วันนี้มึงอารมณ์ดีใช่มั้ยวะ” มาร์คถามขึ้นอย่างสงสัย ท�าให้

วายุหัวเราะข�าออกมาเบาๆ 

“ขนาดพี่มาร์คยังมองออกเลยพี่ทิน” วายุแซวพี่ชายตัวเอง 

ท�าให้เพื่อนของวาทินทั้งสามคนมองหน้าวาทินอย่างงงๆ 

“มีเรื่องอะไรดีเหรอวะ” ว็อดก้าถามบ้าง 

“ไม่มีมากหรอกครับพี่ๆ พอดีพี่ทินนึกอยากไปรับงานเสริม 

น่ะ” วายุพูดยิ้มๆ ยิ่งท�าให้ทั้งสามคนอยากรู้เข้าไปใหญ่

“งานเสริมอะไร มึงจะท�าธุรกิจใหม่เหรอวะ” ว็อดก้าถามด้วย

ความไม่รู้ วาทินแค่ยิ้มนิดๆ 

“ผมบอกเพื่อนพี่ได้ปะ” วายุหันมาถามพ่ีชายตัวเองเพ่ือขอ

อนุญาตก่อน วาทินก็พยักหน้ารับ

“พอดีว่าพี่ทินอยากไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาน่ะ วันนี้ไป

ท�าเป็นวันที่สอง” วายุบอกให้เพื่อนๆ ของพี่ชายรับรู้

“หา!!!” ทั้งสามคนร้องออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจ 

“เดี๋ยวๆๆ ไอ้วายุ มึงพูดใหม่ดิ๊” มาร์คพูดกับวายุเพื่อความ

แน่ใจ

“ก็ตามที่บอกแหละพี่ ผมรู้ว่าพวกพี่ได้ยิน แต่ไม่อยากจะเชื่อ

ใช่มั้ยล่ะ ขนาดผมยังไม่อยากจะเชื่อเลย” วายุพูดออกมาอย่างข�าๆ 

เมื่อเห็นปฏิกิริยาของเพื่อนๆ พี่ชาย

“ทินไปสอนที่ไหน” เบสถามอย่างอึ้งๆ 

“วิทยาลยั...” วาทนิบอกชือ่วทิยาลยัไป ย่ิงท�าให้เพ่ือนๆ ของ

เขางุนงงหนักกว่าเดิม 

“วิทยาลัยเด็กช่างเนี่ยนะ ท�าไมวะ” มาร์คถามต่อ

“แก้เบือ่” วาทนิตอบไปสัน้ๆ แต่รมิฝีปากยกย้ิม เมือ่อยู่ๆ ดนั

นกึถงึใบหน้าบึง้ตงึของกลอง ทีม่องเขาอย่างไม่สบอารมณ์เวลาโดน
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เขากวนประสาท

“มึงยิ้มแบบนี้ แปลว่าแก้เบื่อให้มึงได้จริงๆ” ว็อดก้าพูดออก

มาเมื่อเห็นรอยยิ้มของวาทิน 

“แล้วท�าไมทนิจะต้องไปแก้เบือ่โดยการไปเป็นอาจารย์ล่ะ เรา

ไม่เข้าใจ” เบสถามบ้างด้วยความสงสัย 

“พอดพีีท่นิเค้าไปตดิใจเดก็ช่างคนหน่ึงน่ะครบัพ่ีเบส ก็เลยหา

เรื่องไปกวนประสาทเด็กนั่นถึงที่” วายุตอบกลับไป ท�าให้เบสชะงัก

ไปนดิ เมือ่ได้ยนิค�าว่าสนใจทีว่ายพุดูออกมา เพราะไม่รูว่้ามนัสือ่ไป

ทางไหนกันแน่ 

“พอๆ เลิกคุยเรื่องกูได้ละ กูเพิ่งไปท�ามาสองวัน ว่าแต่คืนนี้

พวกมึงจะไปลงโต๊ะกันรึเปล่า” วาทินเปล่ียนเรื่องพูด เพราะเขา 

ขี้เกียจตอบค�าถามเพื่อน ส่วนลงโต๊ะที่วาทินพูดถึง หมายความว่า

ไปเล่นการพนันชนิดต่างๆ ที่อยู่ในห้องส�าราญของเขา

“ว่าจะเดินดูหน่อยว่ะ อ้อ เมื่อกี้ก่อนกูเข้ามา เห็นคุณลาล่า

ด้วย มงึนัดมาเหรอวะ” มารค์พดูถึงนางแบบสาวชือ่ดงัที่โกอินเตอร์ 

และเคยเป็นคู่นอนของวาทินมาก่อน วาทินเลิกคิ้วขึ้นนิดๆ 

“ไม่ได้นัด กูยังไม่เจอเค้าเลย” วาทินตอบกลับไป เบสนั่งเม้ม

ปาก เพราะรู้ดีว่าวาทินกับหญิงสาวเคยควงกันมาก่อน 

“ท�าไม เบื่อแล้วเหรอวะ” ว็อดก้าแกล้งถาม

“เฉยๆ ว่ะ ถ้าไม่มีใครให้ปลดปล่อย ก็อาจจะเอามาเป็น 

ทางเลือก” วาทินพูดออกมาตรงๆ เบสนั่งก้มหน้านิ่ง 

“นายครับ ส.ส.จรัญมาครับ” ศิลามาบอกกับวาทิน เมื่อ 

ลูกน้องที่อยู่ด้านบนโทร.ลงมาบอก วาทินพยักหน้ารับ

“เดี๋ยวพวกมึงนั่งดื่มกันไปก่อนละกัน กูขอไปรับแขกแป๊บ” 

วาทินพูดกับเพื่อน ก่อนจะวางแก้วเหล้าแล้วลุกเดินออกจากห้อง
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ท�างานไปพร้อมกับศิลาและลูกน้องอีกสองคน มาร์คขยับมานั่งใกล้

วายุทันที พร้อมกับล็อกคอวายุเอาไว้

“ไอ้วายุ มึงบอกพวกกูมาเลย ว่าไอ้ทินมันไปสนใจใคร อะไร 

ยังไง” มาร์คถามด้วยความอยากรู้จริงๆ 

“ถ้าผมพดูไป พีท่นิฆ่าผมตาย ผมจะท�ายงัไงล่ะ” วายถุามกลบั

ไปยิ้มๆ 

“วายกุร็ูว่้าทนิไม่ท�าอะไรวายหุรอก บอกพวกพีเ่ถอะ” เบสถาม

ด้วยคน เพราะเขาอยากรู้เรื่องนี้จริงๆ วายุมองหน้าของเบส ก่อน

จะพูดออกมา

“ผมไม่รู้หรอกนะ ว่าพี่ทินเค้าสนใจเด็กคนนั้นในแง่ไหน แต่

ไม่ใช่ในแง่อยากจะเอามาร่วมงานหรอกนะครับ เพราะดูท่าว่าพี่ทิน

จะพอใจเด็กนั่นมาก ถึงขั้นตามสืบและตามไปวอแวใกล้ๆ ถึงใน

วิทยาลยัเลยละครบั” วายบุอกออกมาตรงๆ ท�าให้เบสถงึกบันัง่เงยีบ

ไปทันที

วายุหันไปมองหน้ามาร์คกับว็อดก้า ท้ังสองก็พยักหน้าให้

อย่างเข้าใจ เพราะพวกเขาเองก็อยากให้เบสตัดใจจากวาทินได้แล้ว


