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เมด็ฝนโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้ามดืครึม้ตัง้แต่เช้าตรู ่ ไม่ว่าจะมองไป

ทางไหนก็เฉอะแฉะไปหมด เป็นผลให้รวินท์ ทันตแพทย์หนุ่มท่ีเพ่ิงเรยีนจบมา

หมาดๆ ข้ีเกียจจะหอบสารร่างออกไปไหน หลังจากตื่นแล้วเขาก็ยังนอนน่ิงๆ  

รอให้ราขึน้อยู่บนเตยีงภายในหอพักแพทย์สักพักใหญ่ ก่อนจะเอือ้มมอืไปหยิบ

โทรศัพท์มือถือข้ึนมาดู เมื่อเห็นว่าหญิงสาวในดวงใจออนไลน์อยู่ในเฟซบุ๊ก 

ก็รีบกดส่งข้อความไปหา

ชายหนุม่ย้ิมหน้าบาน ขณะพิมพ์ข้อความส่งไปรวัๆ ทว่าคนทีอ่ยู่ปลายทาง

อ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรกลบัมาทัง้นัน้

บางทีเธออาจคิดอยู่ว่าจะพิมพ์อะไร

จุ๊...จุ๊...

รวินท์เงยหน้าขึ้นมองที่มาของเสียง แล้วบ่นใส่จิ้งจกสองตัวประจ�าห้อง

ของเขา "พวกมึงอย่าทักสิวะ"

แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มข้ีอความใดๆ ตอบกลบัมา ก่อนเธอจะออฟไลน์ไป

รอยย้ิมของเขาจางหายไปทีละน้อย น่ังน่ิงอยู่อีกสักพักจึงถอนหายใจ

หนักๆ โยนโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนเตียงแล้วเดินโซซัดโซเซเข้าครัว

ทันตแพทย์หนุ ่มยืนน่ิงอยู่ท่ีหน้าเตาแก๊สท่ีมีคราบน�้ามันเกรอะกรัง  

สีด�าและเหนียวหนึบ ตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาที่ห้องพักแพทย์ห้องน้ีก็ยังไม่เคย 

แตะมันเลย ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าด้วยซ�้า เจ้าของคนเก่าของห้องอาจจะ

Chapter 1
รวินท์
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ทิ้งมันไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อหลอนคนรุ่นหลัง

เสยีงท้องร้องดงัโครกครากครัง้แล้วครัง้เล่า จนเขาต้องยกมอืขึน้กุมท้อง

ไว้ 

"เอาไงดีวะ กินมาม่าอีกแล้วเหรอเน่ีย" ชายหนุ่มพึมพ�าพลางยกมือขึ้น

เกาศีรษะ สายตาหยุดอยู่ที่กระติกต้มน�้าร้อนโปเกซึ่งเป็นเครื่องครัวเพียงอย่าง

เดียวที่เขาเคยใช้งาน เขาเอ้ือมมือไปเปิดตู้เหนืออ่างล้างจานแล้วควานหา

บะหมี่ส�าเร็จรูปที่ซื้อตุนไว้

"อ้าว ฉบิหาย มาม่าหมด" พอคดิว่าจะกินหมหูย็องหมแูผ่นท่ีมไีปพลางๆ 

ในตูก็้เหลอืแต่ซากถุงพลาสตกิเท่านัน้ เขาส่ายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจ "สงสยั

ต้องเดนิไปซื้อทีเ่ซเว่นในโรง'บาล หรือจะขบัรถไปบิก๊ซดีวีะเนีย่ โธ่โว้ย! คนยิง่ 

ขี้เกียจอยู่"

ครัน้จะชวนเพ่ือนไป...อากาศน่านอนแบบนี ้ ก็ไม่รูว่้ามนัอญัเชญิตวัเอง

ออกจากท่ีนอนได้หรอืยัง

รวินท์หันหน้ามองออกไปทางหน้าต่าง ย่ิงเมือ่เห็นฝนยังกระหน�า่เทลงมา

จนมองไม่เหน็อะไร เขากย่ิ็งถอดใจ นอนหวิต่อไปอกีสักพัก รอให้ฝนซาหน่อย 

ก็แล้วกัน

หลังจากตัดสินใจได้ก็เดินไปล้มตัวลงนอนบนที่นอนเช่นเดิม 

อา...นี่หรือชะตากรรมทันตแพทย์ใช้ทุนอย่างเขา 

"หิวโว้ยยย~"

จุ๊...จุ๊...

รวินท์แหงนหน้าขึ้นมองจิ้งจกสองตัวเดิมบนเพดานอย่างเคียดแค้น  

"มันน่าจับแดกนัก" 

แรกๆ เขาก็ไม่ค่อยชอบจ้ิงจกนักหรอก แต่ไหนๆ ก็ต้องอยู่ร่วมกันแล้ว  

เขาคงต้องปล่อยเลยตามเลย ตอนน้ีนกึแปลกใจมากกว่าท่ีพวกมนัอยู่ห้องเขาได้

โดยไม่อดตาย ในเมื่อห้องเขากันดารเสียขนาดน้ี อาหารอะไรก็ไม่เคยให้  

แมลงยังไม่ค่อยจะบินผ่านเลยด้วยซ�้า

ชายหนุ่มมาใช้ทุนท่ีโรงพยาบาลล�าพูนได้สักพักแล้ว และเขาก็เพ่ิง 
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สมัผสัได้ว่าเมอืงล�าพูนไม่ได้เป็นอย่างทีค่าดไว้เลยสกันดิ เขาคดิว่าอยูอ่�าเภอเมอืง

แล้วจะคกึคกัไม่ต่างกับกรงุเทพฯ แต่ท่ีไหนได้ นอกเหนอืจากในโรงพยาบาลแล้ว  

ที่อื่นก็เงียบกริบ ผู้คนโหรงเหรงแม้กระทั่งในห้าง ถ้าท่ีนี่ไม่มีไอ้เต้เพ่ือนรักกับ 

พ่ีสิงหาซ่ึงเป็นรุ่นพ่ีจากมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่ล่ะก็ เขาคงท้ังเหงาทั้งเฉา 

จนขาดใจตาย

รวินท์ กิจโสภณ อายุย่ีสบิสีปี่ เป็นทันตแพทย์จบใหม่จากมหาวิทยาลยั

ชือ่ดงัในกรงุเทพฯ ชายหนุ่มจดัว่าเป็นคนทีม่หีน้าตาโคตรดี โดดเด่นทัง้ในระยะ

ใกล้ไกล ดวงตารปูเมลด็อลัมอนด์สนี�า้ตาลอ่อน ผมเส้นเลก็บางสนี�า้ตาลนุม่นิม่

ราวกับขนแมว เขามรีปูร่างสงูโปร่ง ผวิขาวออร่าคล้ายกลนืหลอดนอีอนเข้าไป 

เวลายืนนิ่งๆ ก็ว่าหล่อมากแล้ว แต่พอย้ิมโชว์ฟันขาวเรียงตัวสวยก็ย่ิงท้ังหล่อ 

และน่ารัก แถมฐานะทางบ้านค่อนข้างด ี ส่งเสริมให้ชายหนุ่มดูดีมากย่ิงขึน้ไปอกี 

เขาเป็นเหมอืนเดอืนเตม็ดวงทีส่่องแสงเด่นชดับนท้องฟ้า ซึง่ดงึดูดความสนใจ

ของคนท่ัวไปได้เสมอ

เมือ่ครัง้ยังเป็นนกัศกึษา เขาเป็นคนดงัประจ�ามหาวิทยาลยั ใครๆ ก็รูจ้กั 

ทั้งที่ไม่ได้เป็นเดือน เป็นลีดคณะหรือลีดมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด แต่แค ่

ครัง้เดียวเท่าน้ันทีเ่ขาหนรีุน่พ่ีไม่ทนั โดนจบัไปถือธงมหาวิทยาลยัในงานฟุตบอล

ประเพณี ขนาดใส่ชุดนักศึกษาธรรมดายังกลายเป็นจุดสนใจ แจ้งเกิดได้  

ทัง้รุน่พ่ีรุน่น้องและศิษย์เก่าในสนาม ลมืบรรดาลดีมหาวิทยาลยัไปเลยทีเดยีว

ตั้งแต่ครั้งน้ันมา รวินท์ก็กลายเป็นนายแบบประจ�าคณะไปโดยปริยาย  

ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาโปรโมตอะไรจะมีรูปเขาเป็นพรีเซ็นเตอร์อยู่เสมอ 

ตัง้แต่คลปิวิดโีอสอนแปรงฟัน สอนใช้ไหมขดัฟัน ชกัชวนน้องๆ มธัยมให้มาสนใจ

เข้าเรียนทันตแพทย์ ยาวไปถึงงานวิชาการและอื่นๆ อีกมากมาย บางครั้ง 

ก็โดนเรียกให้ไปเป็นนายแบบจ�าเป็นให้มหาวิทยาลัยด้วย รับจ็อบแบบเหมา 

อยู่คนเดียวยาวตลอดหกปีที่เรียนนั่นล่ะ

เสียเวลา เงินก็ไม่ได้ แต่คนมันเกิดมาหล่อ จะท�าอย่างไรได้ 

ชายหนุ่มจัดอยู่ในกลุ่มพวกมีมันสมองดี แต่รักสบายล�้าหน้าทุกส่ิง  
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ส่วนความขี้เกียจไม่ต้องพูดถึง บางคร้ังเขาก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันว่า 

จะเลือกเรียนทันตแพทย์ตามที่บ้านให้มันเหนื่อยท�าไม แต่ในเมื่อเลือกแล้ว 

ก็ต้องเรียนให้ดีและเรียนให้จบ ความตั้งใจของเขามีแค่เฉพาะเวลาเรียน  

ขึน้คลนิกิ และตอนใกล้สอบเท่าน้ัน ส่วนเวลานอกเหนอืจากนัน้เขาทุม่เทให้กับ

การนอนเป็นอันดับแรก

แต่รวนิท์จะจรงิจงัมากเรือ่งการดแูลรกัษาคนไข้ เพราะน่ันเป็นชวิีตของ 

คนอื่นซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบ ไอ้เรื่องชิลๆ น่ะ เขาจะชิลๆ กับตัวเองเท่านั้น  

และกค็งเพราะมนัอยูใ่นดเีอ็นเอของเขาด้วยนัน่ล่ะ เนือ่งจากทัง้บ้าน บดิามารดา  

พ่ีชายพ่ีสาวต่างก็เป็นทันตแพทย์ด้วยกันทัง้น้ัน

ถึงแม้รวินท์จะได้ชื่อว ่าฮ็อตย่ิงกว่าอากาศในเดือนเมษายนของ

ประเทศไทย มีหญิงสาวและอาจจะชายหนุ่มอีกมากมายอยากจะคบหา 

เป็นแฟนด้วย แต่หญิงสาวท่ีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนจริงๆ กลับมีเพียงคนเดียว

เท่านั้น

ขวัญข้าวเป็นผูห้ญิงทีม่หีน้าตาจดัว่าค่อนข้างแบ๊ว แต่บคุลกิตรงข้ามสดุๆ 

เธอมคีวามเป็นผูน้�าและความรบัผดิชอบสงูมาก เป็นทีร่กัของรุน่พ่ีและอาจารย์ 

แล้วยังเป็นที่เคารพของรุ่นน้อง นอกจากนั้นยังมีสไตล์การใช้ชีวิตต่างกับเขา 

ราวฟ้ากับเหว เธอเรยีนแพทย์รุน่เดยีวกันในมหาวิทยาลยัเดยีวกัน เป็นประธานรุน่ 

จรงิจงัไปกับทกุสิง่ทกุอย่าง ยกเว้นกับแฟน ส�าหรบัเธอการเรยีนต้องมาทีห่นึง่ 

กิจกรรมเพื่อสังคมมาที่สอง ส่วนแฟนกับครอบครัวนั้นมาเป็นอันดับสาม

รวินท์และขวัญข้าวคบหากันมาต้ังแต่ตอนขึน้ปีสอง ฝ่ายทีง่อแงจนเกือบ

ต้องเลกิกันอยู่หลายหนก็มแีต่รวินท์นัน่ล่ะ เพราะว่าเธอไม่ค่อยจะมเีวลาไปเดต 

ไปกินข้าว ไปดหูนงั หรอืไปเท่ียวกับเขาเลย ไอ้ตอนปีสามปีส่ีก็ยังพอมเีวลาให้กัน

บ้าง แต่พอข้ึนปีห้าปีหกต่างคนต่างเรียนหนัก นานๆ ถึงจะได้เจอกันสักครั้ง  

จนบางทีเขาแทบจะลมืหน้าแฟนตัวเองไปแล้ว

ในช่วงที่ห่างกัน รวินท์ก็มีแอบเกเรไปก๊ิกกับผู้หญิงคนอื่นอยู่หลายครั้ง  

แต่สดุท้ายกซ็มซานกลบัไปตายรงันัน่ล่ะ เพราะส�าหรบัเขา ขวัญข้าวเป็นคนท่ี

เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจท่ีสุด มีความสุขที่สุด อนาคตแม่ของลูกเขาแบบท่ี 
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เคยวาดฝันไว้เลยทเีดยีว

ทว่าในเทอมสุดท้ายก่อนเรียนจบ จู่ๆ หญิงสาวก็โทรศัพท์มาเรียกเขา 

ให้ออกไปพบทีใ่ต้หอพักของเธอกลางดึก เขายังจ�าสหีน้าน่ิงราวกบัฉาบไว้ด้วยปนู

ในวันนัน้ได้แม่น

"วิน ตกลงว่าจะเลือกไปใช้ทุนที่ไหน ขวัญถามวินหลายทีแล้วนะ"

"ก็ขวัญยังไม่บอกผมเลย ขวัญจะไปที่ไหนผมก็จะไปที่นั่นแหละ"

ขวัญข้าวถอนหายใจยาว "วินคดิว่าเราจะจบัฉลากไปทีโ่รง'บาลเดยีวกัน

ได้ง่ายๆ งัน้เหรอ"

"เราก็เลือกโรง'บาลที่มีโควตาทั้งหมอและหมอฟันเยอะๆ สิ"

"ขวัญมีโรง'บาลในใจแล้ว...แต่ปีนี้ที่นั่นไม่มีโควตาหมอฟัน"

"ถ้างัน้ผมก็ไม่จบัฉลากหรอก เดีย๋วจ่ายเงนิแทนใช้ทุนเอา แล้วค่อยไปหา

คลนิิกแถวโรง'บาลขวัญท�างานก็ได้" รวินท์เอือ้มมอืไปกุมมอืเธอไว้ "ผมไม่อยาก

อยู่ห่างขวญัอ่ะ"

หญิงสาวลดสายตาลงมองมือชายหนุ่ม แววตาของเธอส่ันไหว ขณะท่ี

ค่อยๆ ดึงมือออกจากการเกาะกุม

"ขวัญ?"

"ขวัญว่า...เราเลิกกันเถอะวิน"

"ฮะ!? เดีย๋วๆ ผมท�าอะไรผดิเนีย่!" ทันตแพทย์หนุม่ถลาเข้าไปคกุเข่าลง

ตรงข้างม้าน่ังท่ีเธอน่ังอยู่ พร้อมกับคว้ามอืเธอกลบัมากุมไว้แน่น "เกิดอะไรข้ึน 

ผมไม่เข้าใจ"

"วินไม่เคยจริงจังกับอะไรเลย รู้ตัวบ้างมั้ย"

"ผมจริงจังกับขวัญไง ยังไม่พออีกเหรอ" 

"จรงิจงั? วินเคยเข้าใจความหมายของค�าว่าจรงิจงัด้วยเหรอ" หญงิสาว

พูดเสยีงขึน้จมกู

"หมายความว่ายังไงน่ะขวัญ ผมคบกับขวัญมาสี่ปี นี่ยังไม่เรียกจริงจัง

อีกเหรอ"

ขวัญข้าวส่ายหน้าไปมา เธอยังเลีย่งทีจ่ะสบสายตากับเขาอยู่ "เราไปกัน 

Page ���������� 1.indd   9 11/9/2561 BE   16:39



ภูสอยเดือน 110

ไม่รอดหรอกวิน...ขวญักับวนิน่ะ เราแตกต่างกันมากเกินไป"

"แตกต่างอะไร เราคบกันมาสี่ปีแล้วนะขวัญ ถ้าจะไม่รอด มันก็ไม่รอด 

มาตัง้นานแล้วมัย้" รวินท์พูดเสยีงเข้ม "หรอืขวัญมคีนอืน่"

"ถามตัวเองดีกว่ามั้ย วินคิดว่าขวัญไม่รู้เหรอ ในระหว่างท่ีเราคบกันมา 

วินนอกใจขวัญไปกี่ครั้งแล้ว"

ทันตแพทย์หนุ่มหน้าซดีเผอืด ครัง้น้ีเถียงไม่ออก เขากลนืน�า้ลายอกึใหญ่

ลงคอ 

"ส�าหรับวิน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นขวัญก็ได้"

"ไม่จริง" รวินท์พูดเสียงอ่อย "ผมยอมรับว่าผมเคยนอกใจขวัญ แต่ผม 

ก็กลับมาหาขวัญทุกครั้งไม่ใช่เหรอ ผมขอโทษท่ีท�าให้ขวัญโกรธและเสียใจ  

ถ้านั่นเป็นสาเหตุที่ท�าให้ขวัญจะเลิกกับผม ผมสัญญาว่าจะไม่ท�าอีก ขวัญ

ส�าคญัส�าหรบัผมมากนะ" เขาท�าหน้าอ้อน จ้องมองตาเธอในแบบทีท่�าให้สาวๆ 

และหนุ่มๆ ทุกคนใจอ่อนได้เสมอ 

แต่คราวนี้ใช้ไม่ได้ผล...

"แต่ขวัญส�าคัญส�าหรับวิน...เหมือนกับที่ทุกคนส�าคัญส�าหรับวิน"

"ขวัญหมายความว่ายังไง ผมไม่เข้าใจ"

หญิงสาวมองลึกเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่ม พลางถอนหายใจ  

"ขวัญไม่อยากเป็นเหมือนทุกคนของวิน"

รวนิท์น่ิงอึง้ งนุงงหนกัเข้าไปอกี เขาไม่แน่ใจว่าเธอพูดจาวกวน หรอืเขา

โง่กนัแน่ "แต่...แต่ผมต้องการขวัญ...ไม่มขีวัญผมจะอยู่ได้ยงัไงกัน"

"วินก็อยู่มาต้ังแต่เกิดได้โดยไม่มีขวัญไม่ใช่เหรอ ตอนขวัญข้ึนวอร์ด  

วินก็อยูไ่ด้สบายๆ นี"่ ขวัญข้าวย้ิมบาง ทว่าดวงตามนี�า้ตาเอ่อคลอ "อกีอย่าง...

ยังมีคนที่ต้องการขวัญจริงๆ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆ คนที่ต้องการวิน" 

"ขวัญฟังผมนะ ผมจะปรับปรุงตัวตามที่ขวัญต้องการทุกอย่าง...ขอแค่

ขวัญบอกผม"

"ขวัญอยากให้วินจรงิจงักับตวัเอง กับหน้าท่ี กับชวีติ และใส่ใจคนรอบข้าง

บ้าง"
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ชายหนุ่มพยักหน้าหงึกหงัก "ตกลง ผมจะปรับปรุงตัวตามท่ีขวัญบอก 

ผมสัญญา เพราะงั้น...ให้โอกาสผมนะ"

หญิงสาวไม่ตอบค�าถามของเขา เธอเบอืนหน้าหนีไปอกีทาง "ขวญัเลอืก

โควตาไปโรง'บาลท่ีเชยีงราย"

"ถ้างั้นผมก็จะไปเชียงราย"

"..."

"ไปใกล้ๆ เชียงรายก็ได้ ยังไงผมก็ขับรถไปหาขวัญได้"

ขวัญข้าวลุกขึ้นแล้วหันหลังเดินออกไป

"ไม่สิ! ผมจะจับฉลาก! ได้ที่ไหนก็เอาที่นั่น!"

ครัง้นีห้ญิงสาวหยุดกึก แต่ก็ไม่ได้หันหน้ากลบัไปหาอกีฝ่าย เธอก�ามอืแน่น

แล้วสาวเท้าเดนิจากไป

หลังจากวันนั้นมา ไม่ว่ารวินท์จะพยายามติดต่อเธอหรือมารอพบเธอ 

หลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังไม่เป็นผล เขาเพียรพยายามส่งข้อความไปยัง

โทรศัพท์มือถือ แต่เธอก็ไม่เปิดอ่านเลย

ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อว่าคนที่เพอร์เฟ็กต์อย่างเขาจะอกหัก รวินท์ 

เสียศูนย์ไปไม่น้อย แต่ก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนรักคอยช่วยพยุงอาการของเขาไว้

เต้ หรอืเตชติ เป็นเพ่ือนสนิทตัง้แต่ชัน้มธัยมปลายจนจบปีหกของรวินท์ 

คบหากันมานานจนรูใ้จกันด ีหลงัจากรวินท์อกหัก ก็ได้เตชติน่ีแหละช่วยปลอบใจ

และเป็นที่ปรึกษาให้

เตชิตเป็นลีดมหาวิทยาลัย ปีเดียวกันกับท่ีรวินท์โดนจับไปถือธงน่ันล่ะ 

วิบากกรรมของเขาเริ่มจากการคัดเลือกลีดคณะ ซึ่งเดิมทีทั้งตัวเขาและรวินท ์

เป็นตัวเต็ง ไอ้ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจจะเป็นลีดสักเท่าไหร่หรอก แต่พอถึง 

วันคัดเลือก รวินท์...เรียกไอ้วินเถอะ มันชิงผลักเขาเข้าใส่รุ่นพ่ีที่มาตามตัว  

ว่ิงหนเีอาตวัรอดไปคนเดยีว แล้วปล่อยให้เขาเผชญิหน้ากับรุน่พ่ีตามยถากรรม

ตอนน้ันเตชิตคิดว่า ไหนๆ เขาก็ได้เป็นลีดคณะแล้ว กะจะขอแจ้งเกิด 

ในงานฟุตบอลประเพณีสักหน่อย อุตส่าห์ไปคัดตัวเป็นลีดมหาวิทยาลัยแล้ว

ดันฟลุกได้ซะด้วย แต่ท่ีไหนได้ พอถึงวันงานไอ้วินมันเสือกชิงเขาเกิดไป 
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เสียอย่างนั้น กรรมที่ท�าไว้กับมันในชาติก่อนคงมีมากโข

แต่ก็ว่าใครไม่ได้นอกจากตัวเองนี่แหละ เพราะไอ้ตอนท่ีพวกรุ่นพ่ีเขา

เตรยีมหาคนถือธง ถือลกูบอล จดัขบวนพาเหรดเข้าสนามกัน เขาสมุหัวร่วมคดิ

กับพ่ีๆ เสนอให้จับไอ้วินมาถือธงมหาวิทยาลัย เขาท�าเป็นชวนมันมานั่งดู 

เขาซ้อมลีดโดยใช้สาวๆ เป็นตัวล่อ แล้วเอาเนกไทมัดขามันไว้กับเก้าอี้ ครั้งน้ี 

มันเลยหนีไม่รอด ถูกรุ่นพี่รุมโทรมจนต้องตกปากรับค�า

เตชติยกมอืขึน้ลบูศรีษะเพือ่น ท�าหน้าเอน็ดไูปตามหน้าทีเ่พ่ือนทีแ่สนดี 

หลงัจากนัง่ฟังรวินท์ครางหงงุหงงิมาพักใหญ่ "มนัก็ยังไม่แน่ป่ะวะว่ามงึอกหักอ่ะ 

ขวัญก็ดูเหมือนจะให้โอกาสมึงไม่ใช่เหรอ อย่างน้อยก็ยังไม่ได้บล็อกเฟซหรือ 

เบอร์มอืถือมงึนะเว้ย"

"แต่ไม่ตอบข้อความ ไม่ยอมเจอก ู ไม่รบัโทรศพัท์กู มงึไม่เรยีกว่าอกหกั 

แล้วเรยีกว่าอะไรวะ"

"เรยีกโดนเท..." พอพูดจบเหน็หน้าตาท่ีเหมอืนจะร้องไห้อยู่รอมร่อแล้วก็

สงสาร เตชติจงึดงึเพ่ือนรกัเข้ามากอด "โอ๋ๆ มงึก็ปรบัปรงุตวั ฮดึสูห้น่อยเด๊"

"กูก็ท�าทุกอย่างแล้วนี่ไงวะ นี่กูไปอ้อนอาจารย์ที่ปรึกษาขวัญ ถามเรื่อง

โควตาโรง'บาลท่ีขวัญเลือก มึงรู้มั้ยว่าอาจารย์บอกว่าขวัญเลือกไปโรง'บาล 

ทีไ่กลสดุตนี เหนือสดุ เงยีบสดุ โอกาสจะได้ก็มเียอะด้วย แต่อาจารย์กบ็อกว่า 

ถ้ากูคิดจะไปโรง'บาลเดียวกับขวัญ หรือหาคลินิกแถวน้ันท�าก็ให้ลืมไปได้เลย 

เพราะโรง'บาลท่ีขวญัเลอืกปีน้ีไม่มโีควตาหมอฟัน แล้วคลนิกิหมอฟันกห็ายาก

มากด้วย คนแถบน้ันมักจะเข้าเมืองใหญ่ๆ ไปท�านู่น มึงดูสิ ห่างกันแบบน้ี 

กูจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่ากูปรับปรุงตัวเองแล้ววะ"

"เออ ก็สมเป็นขวัญดีว่ะ"

"กูไม่ได้ให้มึงชมขวัญ กูให้มึงช่วยกูคิด กูจะท�าไงดีวะ"

"มันไม่จ�าเป็นว่ามึงต้องไปป้วนเป้ียนรอบตัวเขาเพ่ือพิสูจน์ตัวเองป่ะวะ 

มึงเป็นหมอนะไอ้เหี้ย คิดอะไรให้เหมือนหมอหน่อย"

"กูเป็นหมอฟัน"
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"เออ กูก็เป็นหมอฟันเหมอืนมงึนีแ่หละ หมอฟัน เขาหมายถึงหมอท่ีท�าฟัน

ให้คนไข้ ไม่ใช่หมอทีฟั่นไปทัว่อย่างมงึ รูตั้วบ้างเปล่าวะ"

"รู้ กูอาจจะเหี้ย แต่ไม่ได้โง่เว้ย แล้วกูก็ไม่ได้ฟันไปทั่ว กูก็เลือกมะ"

เตชติกลอกตาไปมา "เอางี ้ กูกับมงึเลอืกไปโรง'บาลทางเหนอืทีม่โีควตา

หมอฟันเยอะหน่อย จะได้อยู่ไม่ไกลขวัญนัก ช่วงน้ีก็อย่าเพ่ิงไปวอแวเขามาก  

ให้เวลาเขาตกตะกอนความคดิสกัหน่อย แล้วกูจะช่วยมงึหาทางส่งข่าวให้ขวัญ

อกีที แบบนีม้งึจะได้ดมูจีติวิญญาณหมอขึน้มาอกีจึง๋นงึ เผือ่ขวัญจะได้มองมงึ 

ดขีึน้"

"มันจะช่วยได้จริงๆ เหรอวะ" นาทีน้ันรวินท์คิดหนัก เพราะไม่อยาก 

ไปอยู่ต่างจังหวัดสักเท่าไหร่ ไปอยู่ตัวคนเดียวไม่ล�าบากแย่เหรอวะ ถึงจะมี 

ไอ้เต้ไปด้วย ก็ใช่ว่ามันจะซักผ้ารีดผ้าให้เขาไหม ตั้งแต่เกิดมาเขาก็ไม่ค่อย 

ได้ท�าอะไรเองเสียด้วย เพราะที่บ้านมีคนเยอะ และเขาก็เป็นลูกคนสุดท้อง  

จึงมีทุกคนคอยดูแลอยู่ตลอด

"ต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้ต่างจากกรุงเทพฯ มากมายหรอกมึง ตอนกู 

ไปเที่ยวเชียงใหม่กับที่บ้าน ก็เห็นมีโรงหนังหรูๆ มีสตาร์บัคส์ มีที่โยนโบว์ฯ  

มีร้านอาหารนานาชาติแบบพรีเมี่ยม กลางคืนก็มีท่ีเท่ียวมากมายมหาศาล  

แต่เพ่ิมเติมจากกรุงเทพฯ คือมีวิวสวยๆ มีภูเขามีน�้าตกให้เท่ียวใกล้ๆ ไม่เชื่อ 

มงึเปิดแผนท่ีประเทศไทยดเูลย ทางเหนือภูเขากับน�า้ตกเยอะย่ิงกว่าป๊ัมน�า้มนั

ที่กรุงเทพฯ อีก มึงคิดภาพดิ ท�างานแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นภูเขา 

เห็นทุ่ง โอ้โห...ที่ท�างานในฝันเลยนะมึง"

"ออื กจ็รงิ ถึงกูจะไม่ได้ฝันเหมอืนมงึก็เหอะ แต่...จงัหวัดท่ีกูกบัมงึเลอืก  

จะเหมอืนเชยีงใหม่เหรอวะ"

"จังหวัดไหนก็เหมือนๆ กันแหละ มึงก็เคยไปหัวหิน พัทยา ภูเก็ต  

หาดใหญ่นี ่ ก็มอีย่างท่ีกูพูดเหมอืนกันมะ แถมมงึก็ไม่ได้อยู่คนเดยีว มกูีอยู่ด้วย

ไง"

รวินท์พยักหน้าหงึกๆ "ก็ใช่"

"เพื่อความรักของมึง ทุ่มเทหน่อยเว้ย"
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"เออ เอาไงเอากันวะ" เขาตอบเสียงอ่อย 

หลังจากหลับตาจิ้มเลือกโรงพยาบาลกับเพ่ือนรักอยู่หลายที พวกเขา 

ก็เลือกที่จะไปที่โรงพยาบาลล�าพูน เพราะโรงพยาบาลอยู่ในอ�าเภอเมือง  

ที่นั่นคงไม่ต่างกับกรุงเทพฯ มากนัก ช่ือเมืองก็เพราะดี แถมอยู่ไม่ไกลจาก 

ตวัเมอืงเชยีงใหม่มากด้วย อนัท่ีจรงิพวกเขาก็ไม่เคยไปล�าพูนหรอก ในเมอืงน้ัน

จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ แต่มีรุ่นพ่ีใช้ทุนอยู่ที่น่ันหน่ึงคน รวมเขากับไอ้เตชิต 

ก็เป็นสาม อย่างน้อยก็มีพวก คงไม่น่าเบื่ออะไร

โควตาโรงพยาบาลล�าพูนเปิดรับทันตแพทย์สามคน มีทันตแพทย ์

เลอืกไปใช้ทุนท่ีน่ันเพียงสองคน คือรวินท์กับเตชติน่ันล่ะ พวกเขาจงึได้ไปล�าพูน

ตามที่เลือกไว้โดยไม่ต้องจับฉลากลุ้นให้เหนื่อย

เมือ่มกีารประกาศผลโรงพยาบาลทีเ่หล่าทันตแพทย์มอืใหม่จะไปใช้ทุน

อย่างเป็นทางการ รวินท์รีบส่งข้อความไปบอกกับขวัญข้าวทันที ซึ่งครั้งนี้  

เธอเปิดอ่านข้อความและตอบกลับมาสั้นๆ ว่า

'ขอให้มีช่วงเวลาดีๆ ที่นั่นนะ' 

รวินท์ย้ิมกว้าง เขาคิดว่าตวัเองมาถูกทางแล้ว เพราะอย่างน้อยเธอก็ยอม

อ่านข้อความและตอบกลบั อกีไม่นานก็คงใจอ่อน ยอมกลบัมาคืนดกัีบเขา

"จะว่าไป มงึยอมไปใช้ทนุกูก็ว่าแปลกมากแล้ว แต่ทีบ้่านมงึยอมให้ไปด้วย 

นีแ่ปลกกว่า เป็นไปได้ไงวะเนีย่ กูล่ะงง" เตชติงงหนกัย่ิงกว่า เมือ่เหน็ว่าทีบ้่าน

ของเพ่ือนรกัสดุคณุชายยอมให้ไปใช้ทุนทีต่่างจงัหวดัจรงิๆ

"มึงก็รู้ พ่อแม่พ่ีกูก็หมอฟันป่ะ ทุกคนก็ใช้ทุนเหมือนกัน แล้วท�าไม 

จะไม่ให้กูไปใช้ทุนวะ"

"เออ ก็เห็นมึงลูกคนเล็ก ที่บ้านอาจจะหวง"

"กูว่าเพราะคนเล็กนี่แหละว่ะ เลยปล่อย"

"โถ พ่อแม่กับพ่ีๆ มึงโอ๋มึงจะตายห่า เห็นประคบประหงมกันจะตาย  

แต่ตอนนี้มึงก็อายุมากแล้วนี่นะ คงอยากให้ลูกแหง่หย่านมแหละว่ะ"

"ลูกแหง่พ่อง" รวินท์ยกขาถีบเพื่อนรักไปหนึ่งที 

เตชิตหัวเราะร่วน แต่เขาคิดอย่างนั้นจริงๆ นะ ไอ้วินน่ะ เป็นคุณชาย 
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เสียจนเคยตัว มันไม่ซีเรียสกับอะไรสักอย่างในชีวิต ทุกส่ิงทุกอย่างมันได้มา

ง่ายๆ บางทีไม่ทันได้อ้าปาก แค่ช�าเลอืงมองทกุคนก็หาประเคนใส่พานมาให้มนั

แล้ว จบีผูห้ญิงมนัยังไม่เคยต้องจบีเองเลย ขนาดตอนท่ีพวกเขาเป็นนกัศกึษา

ทันตแพทย์ คนอื่นว่ิงวุ่นหาเคสกันแทบตาย แต่ไอ้วินน่ะ มีคนไข้มาต่อคิว 

รอให้เลือกเลย ชีวิตของมันสบายขนาดน้ัน พ่อแม่ของมันก็คงอยากให้มันโต 

เป็นผู้ใหญ่บ้าง เลยยอมให้ไปอยู่ต่างจังหวัดตามล�าพัง

ดังน้ันหลังเรียนจบ ทันตแพทย์ป้ายแดงท้ังสองจึงเก็บผ้าผ่อนเดินทาง 

ไปยังโรงพยาบาลซ่ึงเป็นท่ีหมาย บดิามารดาของรวินท์มาส่งเขาถึงหน้าหอพัก

โดยที่ไม่ให้พ่ีชายและพ่ีสาวของเขาตามมาด้วย เพราะท้ังสองไม่เห็นด้วยกับ

การส่งรวินท์ไปท�างานที่ไกลๆ เมื่อบอกลากันเสร็จ บิดามารดาของรวินท ์

ก็โบกมือลาแล้วก็ปล่อยบุตรชายคนเล็กไปตามเวรตามกรรม ส่วนพวกเขา 

ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กันต่อ

โรงพยาบาลล�าพูนไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก แต่ก็ดูสะอาดสะอ้าน  

มีตึกเก่าๆ ด้านหลังโรงพยาบาลเป็นหอพักแพทย์ซึ่งให้พักได้ห้องละคน  

ภายในห้องกว้างขวาง มีห้องนอน ห้องครัว ห้องอาบน�้า และห้องน่ังเล่น 

ให้พร้อม เตชติได้ห้องพักท่ีชัน้ห้า ส่วนห้องของรวนิท์อยู่ท่ีชัน้สาม ในห้องนอน

ของรวินท์มีพัดลมโปเกบนผนังหนึ่งเคร่ือง ซึ่งเปิดทีเสียงดังกระห่ึมขึ้นไปถึง 

ห้องของเตชิตท่ีช้ันห้า ส่ายคอเหมือนจะร่วงลงมาอยู่รอมร่อ แถมแรงลมเบา 

ย่ิงกว่าตดมดเสียอีก ตรงมุมห้องข้างหน้าต่างมีตู้เสื้อผ้าแบบผ้าใบพลาสติก 

ที่รูดซิปไม่ขึ้น เปิดค้างไว้อ้าซ่า ภายในตู้มีไม้แขวนเสื้อพังๆ สองสามอัน  

กลางห้องมเีตียงไม้เก่าๆ เป็นเฟอร์นเิจอร์แถมให้ด้วย ส่วนในห้องครวัมเีตาแก๊ส

กับถังแก๊สเก่าที่แพทย์คนเดิมทิ้งไว้ นอกจากนั้นในห้องอื่นๆ ก็โล่งว่าง แม้แต่ 

ผ้าม่านยังไม่มใีห้ มอีย่างเดยีวท่ีพอดไูด้ก็คอืกระเบือ้งสขีาวทีป่พ้ืูนห้อง ถึงแม้ 

จะเก่ามรีอยขดีข่วนมากมายก็ตามที

พอได้เห็นห้องพักครั้งแรกทันตแพทย์มือใหม่สองคนก็อึ้งไปเล็กน้อย  

แต่ป้าแม่บ้านอุตส่าห์ท�าความสะอาดไว้ให้เป็นอย่างดี พวกเขาจึงไม่พูดอะไร 

มากนัก ได้แค่ส่งสายตาปลอบใจกันเองไปมา
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เมือ่ขนกระเป๋าเข้าห้องแล้ว สองหนุม่จงึต้องออกไปหาซือ้ของเข้าห้องพัก

กันต่อ พวกเขาน�ารถส่วนตัวจากกรุงเทพฯ มาใช้งานด้วย รถของรวินท ์

เป็นออดีส้ปอร์ตสองประตซูึง่บดิาให้บรษิทัขนส่งจดัการน�ามาส่งให้ถึงหน้าหอพัก 

ส่วนของเตชติเป็นฮอนด้า CR-V ดงัน้ันเมือ่จะไปซือ้ของจ�านวนมากกัน รวินท์ 

ผูซ้ึง่เอารถมาใช้แบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลงัอะไรเลยจงึต้องอาศยัรถเพ่ือนไปแทน

ระหว่างทางทีร่ถแล่นผ่านไปช้าๆ รวินท์เกาะกระจกรถมองสองข้างทาง 

ที่ดูสงบ บ้านแต่ละหลังปิดเงียบเชียบ มีต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจี มองเห็นภูเขา 

อยู่ไกลๆ ล�าพูนก็เป็นเมืองที่สวยดี แต่ไม่เหมือนอย่างท่ีคิดไว้สักเท่าไหร่  

"ไอ้เต้ กูว่าต่างจังหวัดไม่ได้เหมือนกันไปหมดทุกจังหวัดหรอกว่ะ"

"มึงเพ่ิงรู้ตัวเหรอวะ กูฉุกใจตั้งแต่ตอนมาถึงแล้ว ท่ีน่ีเงียบกว่าท่ีกูคิดไว้

เยอะเลย"

"แต่อย่างน้อยก็มห้ีางอยู่ใกล้ๆ โรง'บาลด้วยนะมงึ" เขาพูดปลอบใจตัวเอง

และเพื่อน มาถึงขนาดนี้พวกเขาก็หันหลังกลับไม่ได้แล้วล่ะ

รวินท์พยายามแต่งตัวบ้านๆ เพ่ือไม่ให้ดูเด่นมากนัก แค่เสื้อเชิ้ต  

กางเกงยีน เข็มขัด และกระเป๋าสตางค์ลายพื้นๆ แต่ราคารวมกันเหยียบแสน 

ที่พ่ีๆ ขนซื้อไว้ให้ ซึ่งที่จริงเขายังไม่เคยรู้ราคาของสิ่งของเหล่านี้เลยด้วยซ�้า  

ชีวิตของรวินท์น่ะ เคยจ่ายเองก็มีแค่ค่าอาหาร ค่าน�้ามันรถ ค่าโยนโบว์ฯ  

แล้วก็ค่าตั๋วหนังเท่าน้ันล่ะ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ใช้บัตรเครดิตของท่ีบ้านรูดไป 

แบบไม่ต้องคิดอะไรมาก

แต่ด ้วยใบหน้าที่หล ่อเหลาระดับคนดังของมหาวิทยาลัยชื่อดัง 

ในกรุงเทพฯ ที่มาแบบแพ็กคู่แล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปท่ีไหนก็มีแต่คน 

จ้องมองท้ังน้ัน จ้องกันจนเหลียวหลัง ชนิดท่ีว่าขนาดเขาคิดว่าตัวเองชินกับ 

การถูกมองแล้วยังรู้สึกแปลกๆ 

"ไอ้เต้ กูว่ารีบซื้อรีบกลับเหอะว่ะ"

"กลวัเขาเข้ามาจบัตวัมงึไปปล่อยป่ารไึงวะ ไม่ต้องห่วงหรอกน่ะ ท่ีน่ีไม่ใช่

สวนลุมฯ เอ๊ะๆ หรือว่ามึงเคยไปขโมยไก่เขาแล้วหนีลงน�้าวะ"

"ก็ตามหลังมึงลงไปนั่นแหละ ไอ้ห่า"
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เตชิตหัวเราะร่วน "ก็ให้คนเขามองหน่อยไม่ได้รึไง มึงไม่สึกหรออะไร 

หรอกน่ะ" เขาพูดพลางยกมอืข้ึนโอบไหล่เพ่ือนรกั "ไปๆ อยู่กับพ่ีเต้ ไม่ต้องกลวั 

ห่าอะไรหรอก"

"กลัวความห่าของไอ้พ่ีเต้น่ีแหละ ไปไกลๆ ตีนกูเลยไป กวนส้นตีน

ฉิบหาย" รวินท์ผลักมืออีกฝ่ายออกแล้วเดินไปดึงรถเข็นมาหนึ่งคัน "กูไปของกู 

มึงไปของมึง อีกชั่วโมงเจอกันตรงนี้"

"อ้าวๆ มึงจะไหวเหรอวะ รู้ยังว่าต้องซื้อไรบ้างอ่ะ"

"รู้โว้ย กูไม่ได้โง่!" ชายหนุ่มตอบพลางเข็นรถเดินออกไปอย่างรวดเร็ว

ถึงจะพูดไปแบบน้ัน แต่หลังจากเดินวนในห้างบิ๊กซีครบรอบ รวินท์ 

ก็ยังไม่รู้ว่าตนเองควรจะต้องซื้ออะไรบ้าง ก็ท้ังชีวิตเขาเคยซื้อของเข้าบ้านเอง 

ซะที่ไหน 

อืม...ที่ห้องมีเตียงแล้วก็ต้องมี...

"หมอน หมอนข้าง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยกู  

ต้องซื้อพัดลมด้วย อันในห้องนี่ วันดีคืนดีคงจะร่วงจากผนังแหง อืม...แล้วก็ 

ไม้แขวนเสื้อด้วย" เขาเลือกของหยิบโยนใส่รถเข็นไปเรื่อยๆ 

"ของกินๆ มาม่า ปลากระป๋อง หมูหย็อง...ขนม" ใช้เวลาไม่นาน 

ก็เลือกสารพัดของกินมาเต็มคันรถ แค่นี้เขาก็น่าจะอยู่ได้ไปอีกสักสัปดาห์  

ถ้าขาดเหลืออะไรค่อยออกมาหาซื้ออีกที

หลังจากซื้อของเสร็จก็เข็นรถเข็นออกมาหาเพ่ือนรักซึ่งยืนอ้าปากหาว 

รออยู่

"ไง ของครบนะมึง"

"เออ ครบ ซื้อเยอะขนาดนี้เหลือใช้ไปทั้งเดือน" รวินท์ตอบอย่างมั่นใจ

พอกลับไปถึงห้องพัก รู้สึกหิวขึ้นมาตงิดๆ และต้ังใจจะต้มมาม่ากิน 

นั่นล่ะ เขาจึงนึกขึ้นได้...มีมาม่า แต่ไม่มีน�้าร้อน ไม่มีจานชาม ช้อนส้อม  

แล้วจะกินยังไงวะ!

แต่เพ่ือไม่ให้เตชิตสบประมาท เขาจึงท�าเป็นโทรศัพท์ไปชวนอีกฝ่าย 

ออกไปกินข้าวข้างนอกแทน แล้วแวะร้านสะดวกซื้อซื้อของที่ขาดมาเพ่ิม  
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และนั่นก็คือท่ีมาของกระติกน�้าร้อนพลาสติกกระติกเดียวท่ีตั้งโด่เด่อยู่ใน 

ห้องครัว

หลงัจากนัน้รวินท์ก็ไม่ได้ซือ้อะไรเข้าห้องอกี เขาปล่อยห้องนัง่เล่นโล่งว่าง 

ม่านยังไม่คิดจะซื้อมาติด ถ้ามีเวลาว่างส่วนใหญ่ก็จะไปนอนใช้แล็ปท็อป 

ท่องโลกอนิเตอร์เน็ตอยู่ในห้องนอน บนเตยีงนอนท่ี...ไม่ว่าจะนัง่หรอืนอนตรงไหน

ของเตียง ตัวเขาก็จะไหลลงไปตรงกลาง เพราะความเก่าของฟูก 

จนกระทัง่วนัทีเ่ตชติมาเย่ียมห้องแล้วบ่นว่าไม่มทีีน่ัง่ เขาจงึขับรถไปซือ้

ทีน่อนปิกนกิมาปไูว้ให้มนันัง่ จะได้ไม่พูดมากอกี

ส่วนห้องพักของเตชิตต่างกับห้องของเพ่ือนรักราวฟ้ากับเหว ในครัว 

ของเขามีเตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ไมโครเวฟ และจานชามหม้อไหพร้อม 

เขาซือ้ผ้าม่านส�าเรจ็รปูมาติดในห้องทกุห้อง มโีต๊ะญ่ีปุน่กับเบาะส�าหรบันัง่พ้ืน 

ในห้องน่ังเล่นเอาไว้ส�าหรับน่ังอ่านหนังสือและกินข้าว มีชั้นวางหนังสือ  

เครื่องเสียง โทรทัศน์จอใหญ่ และโซฟาเล็กๆ ห้องนอนมีท่ีนอนใหม่บนเตียง  

มีตู ้เสื้อผ้าที่ท�าจากไม้ ดูเป็นห้องท่ีมีคนอยู่อาศัยมากกว่าเป็นกอง ท่ีจริง 

เขาก็แนะน�าไอ้วินได้แหละว่าควรต้องเริ่มต้นซื้ออะไรเพ่ิมบ้าง แต่ท่ีไม่ท�า  

ก็คงเพราะ...เขาอยากจะช่วยสนองเจตนารมณ์ของพ่อแม่มันล่ะมั้ง

เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือดังแว่ว รวินท์กระเด้งตัวลุกขึ้นน่ัง  

แล้วเอื้อมไปหยิบมากดรับสาย

"ไอ้เต้ โหย กูหิวฉิบหาย ห้องกูไม่มีของกินเลยอ่ะ"

[กูท�าข้าวผัด กินป่ะ]

"กิน! เดี๋ยวไปหาที่ห้องเว้ย"

[เออ มาไวๆ กูรออยู]่ เตชติกดวางสาย พลางอมย้ิมแล้วส่ายหน้าไปมา
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หลายเดือนผ่านไป รวินท์คุ้นเคยกับสถานท่ีท�างาน หอพักแพทย์ บิ๊กซี 

และความเงียบเหงาของเมืองล�าพูนมากข้ึน เขาค่อยๆ เรียนรู้การใช้ชีวิต 

ด้วยตนเองช้าๆ ช้าระดับหอยทากคลานบนข้ีเถ้า ด้วยความท่ีไม่ค่อยใส่ใจ 

กับอะไรรอบๆ ตัว จนกว่าตัวเองจะเอะใจหรือมีใครมาสะกิดทัก

เมือ่ถึงเวลาเลกิงาน รวินท์ลกุข้ึนถอดเสือ้กาวน์ออกแล้วม้วนๆ ไว้ จากน้ัน

ก็บดิขีเ้กียจแบบสดุแรง ชนดิท่ีไม่อายทนัตแพทย์คนอืน่ๆ และผูช่้วยเลยสกันิด

"รักษามาดหน่อยเว้ยไอ้วิน" สิงหาหัวเราะ ชายหนุ่มเป็นรุ่นพ่ีของรวินท์ 

มาใช้ทุนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนหน้าเขากับเตชิตได้ปีกว่าแล้ว "มึงกลับเลย 

รึเปล่าวะเนี่ย ไอ้เต้มันอยู่เวรนี่"

รวินท์ยังไม่ทันจะตอบ พยาบาลจากแผนกอืน่กก็รกัูนเข้ามาเกาะท่ีประตู

หน้าห้อง ส่งเสยีงวีด้ว้าย เรยีกทนัตแพทย์หนุม่ให้เดินเข้าไปหา

"คนหล่อก็ดอีย่างงีแ้หละโว้ย ไปๆ ไปหาสาวๆ เขาหน่อย" สงิหาผลกัไหล่

รุน่น้องไปเบาๆ

ชายหนุ่มย้ิมรบั ขณะท่ีก้าวเข้าไปหาพยาบาลกลุม่นัน้ "มอีะไรเหรอครบั"

"หมอวิน~ มือ้เย็นจะทานอะไรด ี ให้ไข่มกุ โบว์ แล้วกแ็ก้มไปท�าให้ทาน

ดีมั้ยคะ นี่ๆ ซ้ือของสดมาแล้วด้วย เดี๋ยวท�าต้มย�ากุ้ง ผัดผักคะน้าหมูกรอบ  

แล้วก็ย�าวุ้นเส้น"

ทนัตแพทย์หนุ่มมองตามถุงในมอืพยาบาลสาวๆ พลางกลนืน�า้ลายเอือ๊ก 

Chapter 2
ชีวิตการใช้ทุน
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"โห น่ากินจงั แต่จะดเีหรอครบั ผมเกรงใจอ่ะ" ปากพูดไปเช่นนัน้แต่ในใจลงิโลด 

เขาเบือ่มาม่ากับร้านข้าวแกงข้างโรงพยาบาลจะตายอยู่แล้วโว้ย

"หมอวินไม่ต้องเกรงใจเลย พวกเราเต็มใจ จะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้"

"จริงเหรอ ใจดีจังเลยครับ ถ้าง้ัน..." เขายังพูดไม่ทันจบ เพ่ือนรักก็ก้าว 

เข้ามาประชิดตัวแล้วยกแขนขึ้นโอบไหล่

"เฮ้ย ไอ้หมอวินครับ ในครัวมีแค่เตาแก๊สเก่าๆ กับกระติกน�้าร้อน  

จะท�าอะไรกินได้ ไม่อายสาวๆ เขาบ้างหรอืไงครบั" เตชติพูดพร้อมด้วยรอยย้ิม

พิมพ์ใจ 

แต่ท�าให้รวินท์ต้องหุบย้ิมทนัควัน ไอ้เพ่ือนเวร เสอืกพูดความจรงิต่อหน้า

สาวๆ ได้ "เอ่อ..."

"หม้อกับกระทะมันยังไม่มีเลย เตาแก๊สลงยันต์นั่นก็ไม่รู้ใช้งานได้มั้ย 

แหม น่าเสียดายที่วันนี้ผมติดเวร ไม่งั้นจะชวนไปท�าที่ห้องผมแทน"

สาวๆ พยาบาลงอแงเล็กน้อย แต่ก็ยอมถอยกันไป "ไม่เป็นไรค่ะ  

งั้นเอาไว้คราวหน้าเนอะ"

"ขอโทษด้วยนะครบั เอาไว้ผมจะไปหาซือ้เครือ่งครวั" รวินท์พูดเสยีงอ่อย

"หมอวินจะไปเมื่อไหร่ให้พวกเราไปช่วยเลือกก็ได้น้า"

"ครับๆ ขอบคุณมาก" ทันตแพทย์หนุ่มแจกย้ิมรับอีกครั้ง พร้อมกับ 

โบกมอืลาขณะพวกเธอถอยออกไป เสยีดายก็เสยีดาย ท้องก็ร้องหวิ เขามองตาม

ตาละห้อย

เตชติบ้องศรีษะเพ่ือนรกัไปหนึง่ที แล้วส่งกุญแจห้องให้ "เอ้านี ่มไีข่พะโล้

อยู่ในหม้อ ตกัใส่ข้าวแล้วก็อุน่ในไมโครเวฟเอาละกัน แค่นีค้งท�าเองได้นะมงึอ่ะ"

นัยน์ตาเรียวเบิกกว้าง "มึงท�าไข่พะโล้เป็นด้วยเหรอวะ"

"ก็ไม่ได้ยากมั้ยล่ะ แดกได้ก็แล้วกัน"

"เออ ขอบใจ ก็ยังดี" รวินท์คว้ากุญแจห้องของเพ่ือนรักแล้วก้าวฉับๆ  

ออกไป

ขณะท่ีทนัตแพทย์หนุ่มเดนิดุม่ๆ กะว่าจะกลบัไปอุน่อาหารของเพ่ือนกิน

ตามท่ีอกีฝ่ายบอก แต่ระหว่างทางก็เกิดเปลีย่นใจขึน้มาเสยีอย่างน้ัน
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ไอ้เต้มันให้เขาไปกินไข่พะโล้ท่ีมันท�าไว้ก่อน แล้วตัวมันค่อยกินท่ีเหลือ

เนี่ยนะ คงไม่แฟร์สักเท่าไหร่รึเปล่าวะ เขาควรจะรอกินพร้อมกันมากกว่า

ระหว่างนี้จะท�าอะไรดี จะหาอะไรกินรองท้อง ขนมที่ห้องก็หมดแล้ว

หลงัจากยืนคดิสกัพัก เขาก็ตดัสนิใจว่าจะไปห้างสกัหน่อย ไปหาของกิน

และซื้อเสื้อผ้าไว้ใส่อยู่ห้องด้วย เขาอยู่หอพักแพทย์มาได้สี่เดือนกว่าแล้ว  

แต่ไม่เคยสังเกตเลยว่าห้องอื่นๆ ในชั้น ไม่มีใครท่ีใส่เส้ือเชิ้ตหรือเส้ือยืดกับ 

กางเกงยีนอย่างเขาตลอดวันหยุดเลยสักคน จนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ท่ีผ่านมา  

ที่แพทย์ห้องข้างๆ ทักเขานั่นล่ะ

"คุณวินไม่ร้อนเหรอครับ"

เจ้าของชื่อเรียกที่เดินถือถุงพลาสติกใส่มาม่ากับขวดน�้าดื่มหยุดกึก  

มองคนถามซึ่งใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาส้ันแค่เข่า ทาแป้งเย็นเป็นป้ืนๆ  

ตามเนื้อตัว ในมือถือพัดที่ก�าลังใช้พัดรัวๆ ด้วย 

เออ นั่นสิ เขาก็ว่ามันร้อนฉิบหาย 

ชายหนุม่ก้มลงมองตนเองในเสือ้เชิต้กับกางเกงยีน จากน้ันจงึพยักหน้า

หงกึหงัก "ร้อนครบั"

แพทย์หนุ่มห้องข้างๆ หัวเราะ "ก็นั่นสิ ผมเห็นคุณวินอยู่ห้องก็แต่งตัว 

เตม็ยศทุกท ีจนผมอายสภาพตวัเองเลยเน่ีย ถ้ามนัอจุาดตามาก คุณวินต่อว่าได้  

ไม่ต้องเกรงใจผมหรอกนะครับ"

รวินท์หัวเราะตามแบบเจื่อนๆ แต่ในใจก็ฉุกคิดได้

เออ จรงิด้วยว่ะ เขาแต่งตวัแบบนีท้กุครัง้ทีก้่าวออกจากห้องนอน เพราะ 

ไอ้ตอนที่เก็บเสื้อผ้ามาที่น่ี เขาลืมนึกไปว่าในหอพักไม่มีเครื่องปรับอากาศ  

พอเข้าห้องนอนไปก็ถอดเสือ้ออกเหลอืแต่บอ็กเซอร์ตวัเดียวแล้วนอนให้พัดลม

เป่า แต่เขาอยู่แบบน้ีต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องไปหาเสื้อผ้าส�าหรับใส่อยู่บ้าน 

แบบคนอื่นบ้าง

รถออดีส้ปอร์ตคนัหรแูล่นออกจากโรงพยาบาลไป ก่อนจะไปจอดเด่นสง่า

อยู่ท่ีจอดรถของบิ๊กซีล�าพูน น่ีเป็นครั้งแรกที่เขาจะซื้อเสื้อผ้าเอง ชายหนุ่ม 

เดนิเข้าไปดเูสือ้ผ้าแบบงงๆ
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ท�าไมมันมีน้อยจังวะ

ก็คงเป็นเรือ่งปกตขิองร้านค้าในเมอืงนีล่้ะมัง้ อนัทีจ่รงิตัง้แต่เขาย้ายมาทีน่ี ่

ก็ยังไม่เคยขับรถไปไหนไกลกว่าบิ๊กซี ทว่ามาทีไรก็เห็นมีผู้คนแค่หร็อมแหร็ม  

ท�าให้เขาแปลกใจได้ทุกทีว่าท�าไมห้างถึงยังอยู่ได้ และคงเพราะอย่างนี้ 

จึงไม่น�าเสื้อผ้ามาขายเยอะๆ ให้ขาดทุนเปล่าๆ ปลี้ๆ

ชายหนุ่มเลือกเสื้อยืดและเสื้อกล้ามมาอย่างละห้าตัว กางเกงขาสั้น 

แค่เข่าอีกห้าตัว แต่พอเดินๆ ไปเห็นตู้เสื้อผ้าพลาสติกสีแดงลายแองกรี้ เบิร์ด 

ก�าลงัลดราคาก็เลยซือ้มาด้วย เขาจะได้รดูซปิปิดตูกั้บเขาได้บ้าง ตูเ้ก่าเปิดค้าง

อ้าซ่ามาหลายเดือนแล้ว ต่อจากนั้นก็ไปซื้อแป้งเย็น พัดลมต้ังโต๊ะเพ่ิม ท่ีจริง

เขาก็อยากซื้อตู้เย็นด้วย จะได้มีน�า้เย็นๆ ไว้ดื่มโดยที่ไม่ต้องเดินแกว่งออกไป

กดน�้าในตู้น�้าข้างนอก แต่ก็ไม่รู้จะขนใส่รถกลับหอพักอย่างไรดี ตู้หนังสือ  

โฮมเธียเตอร์ก็อยากได้ เครือ่งครวัก็อยากมกัีบเขา เตาไฟฟ้า เตาอบ ไมโครเวฟ 

กระทะ หม้อ จาน ชาม มองดแูล้วก็อยากได้ไปเสยีทุกอย่าง เครือ่งปรบัอากาศ 

ก็อยากได้ แต่ไม่รูว่้าจะตดิได้หรอืเปล่า เขาคงต้องถามทางหอพักก่อน

รวินท์เดินไปดูเคร่ืองปรับอากาศท่ีตั้งโชว์อยู่ เห็นราคาแล้วก็ผงะไป 

เลก็น้อย เขาท�างานมาหลายเดือน ไม่ค่อยได้ใช้เงนิมากมายก็จรงิ แต่ถ้าจะตดิ

แอร์ท้ังห้องนอนห้องน่ังเล่น ไหนจะซ้ือตู้เย็น เตากับเครือ่งครวั เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

ในห้องอกี แล้วเขาจะเหลอือะไร ไม่ต้องกินแกลบหรอืนี่

ที่จริงของท่ีเขาอยากได้พวกนี้ เขาก็สามารถได้มาง่ายๆ เพียงแค่เขา 

เอ่ยปากบอกพี่ชายกับพี่สาว...

ไม่ได้สิวะ!

จะขอเงินที่บ้านใช้ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้ว เขาท�างานมีเงินเดือน  

เป็นทันตแพทย์เต็มตัว แค่นึกถึงสายตากับรอยย้ิมเยาะตรงมุมปากของ 

บิดามารดาเหมือนตอนที่เขาบอกว่าจะมาใช้ทุนที่ล�าพูนนี่ เขาก็ทนไม่ได้แล้ว

สรปุว่ากไ็ม่ได้ซือ้อะไรเพ่ิมอกี เอาแค่เสือ้ผ้า ตูเ้สือ้ผ้าพลาสตกิ แป้งเย็น 

แล้วก็พัดลมนัน่ล่ะ ส�าหรบัอย่างอืน่เขาคงต้องเก็บเงนิเพ่ิมอกีสกัหน่อย 

พอกลับมาถึงหอพัก เอาของไปโยนไว้ท่ีห้องแล้วก็รีบขึ้นไปท่ีห้องของ 
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เตชิต จัดการเปิดเตาไฟฟ้าอุ่นไข่พะโล้ แล้วกดอุ่นข้าวไว้รออีกฝ่ายกลับมา

"ท�าไมมึงรวยจังวะไอ้เต้ เงินเดือนมึงไม่ได้เท่ากูเรอะ" รวินท์บ่นพึมพ�า

พลางหันมองไปรอบๆ ซึ่งแม้กระทั่งพื้น เตชิตก็มีพรมส�าเร็จรูปปูไว้

ไม่นานเจ้าของห้องก็มาถึง เขาท�าจมูกฟุดฟิด เดินเข้าไปในห้องพัก 

แล้วมองหาเพ่ือนรกั พอเดนิเข้าไปในครวัจงึเหน็ว่าอกีฝ่ายยืนน่ิงอยู่ท่ีหน้าเตาไฟฟ้า

"โอ้โห ไอ้วิน อุ่นไข่พะโล้เป็นด้วย"

เจ้าของชื่อหันขวับ "กูไม่ได้โง่ป่ะวะ"

เตชติหนัไปเหน็ไฟบนหม้อหงุข้าว เขาเบกิตากว้างแล้วชีไ้ปท่ีหม้อใบน้ัน 

"เฮ้ย อุน่ข้าวกเ็ป็น"

"ไอ้สัสนี่ เห็นมึงท�าให้ดูมาหลายเดือนแล้ว แค่นี้ท�าไมกูจะท�าไม่ได้วะ"

"เออๆ มงึเก่งมาก เก่งๆ" เตชติก้าวเข้าไปโอบไหล่แล้วลบูศรีษะเพ่ือนรกั

เบาๆ

รวินท์ถีบอีกฝ่ายให้ออกห่าง "ไม่ต้องมาตอแหลใส่กู กลับมาก็ดีแล้ว  

จะได้แดกสักที หิวฉิบหาย"

"มึงกลับมาตั้งนานแล้วท�าไมไม่แดกล่ะวะ"

"ก็รอแดกพร้อมมึงไง แล้วกูก็ไปบิ๊กซีมาด้วย"

เตชิตเลิกคิ้วขึ้น "ไปท�าห่าไร"

"ไปบิ๊กซี กูไปดูเพนกวินมั้ง ไปซื้อของสิวะ"

"ของไรวะ"

"เสื้อผ้า"

"มึงเนี่ยนะ!? ไปซื้อเสื้อผ้าอะไรที่บิ๊กซีวะ" คนถามงงหนักเข้าไปอีก 

"เสื้อผ้าไว้ใส่อยู่ห้อง" รวินท์ตอบพลางตักไข่พะโล้ใส่ชาม "แม่งมีน้อย

ฉิบหาย"

"ก็แหงล่ะ อยากเลือกเยอะๆ มึงก็ไปเซ็นทรัลสิวะ"

"ที่นี่มีเซ็นทรัลด้วยเหรอ" 

"ไม่มี แต่มีท่ีเชียงใหม่ไง ไม่ไกลมากหรอก ขับรถไปประมาณส่ีสิบโล 

ได้มั้ง"
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"อ่อ ง้ันช่างเหอะ เอาไว้ไปวันเสาร์อาทิตย์คงเหมาะกว่า หลังเลิกงาน 

กูไม่อยากไปไหนไกลๆ เหนื่อย อยากแดกๆ แล้วก็นอน"

เตชติย้ิมกว้าง "ถ้าขีเ้กียจนกัล่ะก็ เอาไว้มงึจะไปก็บอก กูขบัรถไปให้เอง"

รวินท์พยักหน้าหงึกหงัก หันไปตักข้าวใส่จานแล้วน�ามาวางบนโต๊ะ  

"เออๆ แดกกันเหอะ หิวแล้วว่ะ" 

สองหนุ่มน่ังลงข้างกันบนเบาะรองน่ังท่ีบนพ้ืน กินข้าวไปคยุกันไปเรือ่ยๆ 

จนหมดจาน รวินท์เอนหลังลงนอน ขณะที่เพ่ือนรักยกจานชามไปเก็บล้าง  

เขากลิ้งไปกลิ้งมา สอดมือเข้าไปเกาพุงในเสื้อ แล้วเท้าแขนยันศีรษะขึ้น

"ไอ้เต้ มงึได้ข่าวขวัญบ้างป่ะวะ ช่วงน้ีขวญัไม่ตอบแชตกูเลย โทรไปหา 

ก็สายไม่ว่างตลอด"

"ไม่ว่ะ กูลองโทรหาขวญัแล้ว สายไม่ว่างเหมอืนกัน สงสยัจะโดนบลอ็ก

ไปพร้อมกับมงึเน่ียแหละ"

"ถึงกับบล็อกเลยเหรอวะ" 

"ไม่ก็อาจจะยุ่งมั้ง หมอไม่ได้มีเวลาว่างเยอะเหมือนกูกับมึงนะเว้ย"

"มึงว่า...ขวัญมีคนใหม่ยังวะ"

เตชิตหยุดกึก ก่อนจะหันกลับมาสบสายตากับเพ่ือนรัก "ถ้าเขามีจริงๆ 

มึงจะท�าไง"

รวินท์เอนศรีษะลงนอนบนพ้ืน มองเพดานพลางถอนหายใจ "กูจะท�าไง

ได้วะ คงต้องตดัใจมัง้" เขานอนนิง่อยู่เช่นน้ันจนเจ้าของห้องเดนิกลบัมาน่ังลง

ข้างกัน อีกฝ่ายยกมือข้ึนลูบศีรษะเขาเบาๆ ชายหนุ่มจึงหันไปหา แล้วจับมือ 

เพื่อนรักไว้ "ขอบใจเว้ย กูไม่ได้เป็นอะไร"

"มึงเผื่อใจไว้บ้างนะ ขวัญรักมึงก็จริง แต่ถ้าที่น่ันมีคนที่รักและเข้าใจ

เขา..."

"เออ กูจะพยายาม"

เตชิตถอนหายใจ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก

รวินท์นอนนิ่งไปอีกสักพักก็พูดขึ้น "ไอ้เต้ กูอยากท�าคลินิกว่ะ"

"หือ นึกยังไงขึ้นมาอีกวะ"
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"กูอยากมีเงิน"

เตชิตหัวเราะเสียงดัง "ไอ้เห้ีย กูไม่เคยนึกว่าจะได้ยินค�าน้ีจากปากมึง 

คุณชายรวินท์เนี่ยนะ อยากมีเงิน ที่มีอยู่ยังไม่พอถมตัวตายอีกเหรอวะ"

"ไอ้ท่ีมเียอะๆ น่ันมนัเงนิพ่อแม่พ่ีกูโว้ย กูก็เป็นหมอฟันไส้แห้งเหมอืนมงึ 

นีแ่หละ" คนพูดผงกศรีษะขึน้พลางเอือ้มมอืไปสะกิดเพ่ือนรกั "ว่าแต่มงึเอาเงนิ

ทีไ่หนมาซือ้ของในห้องวะ มเีจ๊เปย์ให้เหรอ"

"เจ๊พ่อง เงินกูนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่แม่กูจัดการให้"

รวินท์ท�าหน้าเศร้า "ท�าไมแม่กูไม่เห็นสนใจกูบ้างเลยวะ มีแต่ดูถูกกันว่า

กูจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นานอ่ะ พอกูจะซื้ออะไรก็ว่าเปลืองเปล่าๆ"

"เอาน่ะ เดีย๋วลองหาคลนิกิแถวๆ นีท้�าละกัน อาจจะหายากสักหน่อยว่ะ 

ถ้ามก็ีคงมหีมอประจ�าแล้ว แต่ท่ีจรงิตัง้แต่อยู่มากูก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะ"

"ในรศัมโีรง'บาลกับบิก๊ซ ี กูก็ยังไม่เคยเห็นคลินิกเลย คงต้องไกลออกไป

หน่อย แต่จะไปหาสมคัรท่ีไหนยังไงวะ"

"ใจเย็นน่ะ ค่อยๆ หาไปก็แล้วกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองถามพี่ๆ ที่โรง'บาลดู"

ไม่ก่ีวันถัดมา โชคก็ว่ิงพุ่งเข้าชนรวินท์โดยที่ไม่ต้องไปตามหาคลินิก 

ให้เหนื่อย 

สงิหานดัให้สองหนุม่ออกไปกนิมือ้เย็นด้วยกันทีแ่ถวๆ หอพัก เขาย้ิมรบั

รุน่น้องทัง้สอง พร้อมกับยกสองมอืขึน้เรยีกให้ไปทีโ่ต๊ะ

"เฮ้ย พวกมงึสนใจจะท�าคลนิิกกันมัย้วะ คลนิิกใหม่ของ ผอ. ท�าวันเสาร์

อาทิตย์ สลบักับพ่ี"

รวินท์เบิกตากว้าง "ท�าพี่! ที่ไหน อะไร ยังไง ได้ตังค์เท่าไหร่!"

"ได้ตังค์เยอะอยู่นะเว้ย ต้องแล้วแต่ว่าจะมีคนไข้เยอะขนาดไหนด้วย 

คลินิกอยู่ใกล้มหา'ลัยในเชียงใหม่ สาวๆ เพียบ"

เตชิตขมวดคิ้ว "ขับรถไปกลับเหรอพี่ เหนื่อยตายห่า"

"พวกมึงก็ไปเย็นวันศุกร ์ กลับเย็นวันอาทิตย์สิวะ ข้างบนคลินิก 

เป็นห้องพัก นอนสบาย มแีอร์ด้วย มห้ีองให้พวกมงึคนละห้องเลย แถวมหา'ลยั
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มีของกินอร่อยๆ เพียบ ถ้าคนไข้น้อย มึงก็ท�าคนละวัน จะได้มีเวลาไปแรด 

ตามห้างด้วยไง ถ้าวันไหนคนไข้เยอะเราสามคนก็มาผลดัเวรกันท�า แบบน้ีดป่ีะ"

ส�าหรบัรวินท์ เขาเทใจให้หมดตัง้แต่เรือ่งเงนิแล้วล่ะ "ดคีรบั เอาๆ ผมเอา"

เตชิตช�าเลืองมองเพื่อนรัก ก่อนจะพยักหน้า "อือ งั้นผมเอาด้วยก็ได้พี่"

เตชิตและรวินท์เริ่มต้นรับจ็อบท�าคลินิกกันในเดือนใหม่ หลังเลิกงาน 

ในเย็นวนัศกุร์ เตชติเป็นคนขบัรถพาพวกเขาจากล�าพูนไปยังคลนิิกท่ีอยู่ใกล้ๆ 

มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อไปถึงแม้ท้องฟ้าจะเริ่มมืดลงแล้ว ทว่า

แถวๆ มหาวทิยาลยักลบัย่ิงคกึคกั ท้ังร้านอาหารและรถเขน็ขายอาหารเปิดไฟ 

ตัง้โต๊ะมากมาย มนัีกศึกษาเดนิไปเดนิมาอยู่ตลอด

รวินท์เบิกตากว้าง อยากจะซ้ืออาหารมันทุกร้านแล้วกินให้หายอยาก 

ความคึกคักและแสงสีเมืองกรุงที่เขาคิดถึง พอเห็นแล้วก็รู้สึกกระชุ่มกระชวย 

ขึน้มาบ้าง ย่ิงเมือ่ไปเหน็ห้องพักท่ีชัน้บนของคลนิกิซึง่มใีห้พวกเขานอนประจ�ากัน

คนละห้อง ชายหนุ่มก็ย่ิงสขุใจ เพราะมท้ัีงเครือ่งปรบัอากาศเย็นฉ�า่ เตยีงนอน

สดุนุม่ และในห้องอาบน�า้ก็มนี�า้อุน่ให้อาบด้วย

หลังจากชื่นชมห้องพักกันแล้ว สองหนุ่มก็เดินลงไปหาของกินกัน  

กินไปเรื่อยๆ จนแทบเดินไม่ไหวจึงกลับขึ้นห้องไปอาบน�้านอน

เช้าของวันใหม่ สิงหาแวะมาสอนงานให้น้องๆ ก่อน แล้วก็แนะน�า 

ให้พวกเขาได้รูจ้กักับนิง้ หมวย และเอือ้ง ผูช่้วยในคลนิิกอกีสามคน ซึง่พวกเธอ

อายุมากกว่าทันตแพทย์ทั้งสอง แถมยังมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยกันมานาน 

จากนั้นพวกเขาก็นั่งๆ นอนๆ รอคนไข้ตามเวลานัดกันไป

วันน้ีสองหนุ่มมคิีวเตม็จนเลกิงาน แต่เพราะได้กินอิม่นอนหลบัด ี รวินท์ 

จึงไม่ปริปากบ่น เมื่อถึงตอนบ่ายแก่ๆ เขาเสร็จงานก่อนเตชิต ชายหนุ่ม 

จึงออกไปเดินยืดเส้นยืดสายแถวๆ คลินิก

"...We are all Entaneer!"

เสียงร้องเพลงบูมคณะดังแว่ว เรียกความสนใจของทันตแพทย์หนุ่ม 

ไปที่ต้นเสียง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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