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	 บรรยากาศโดยรอบไม่เป็นใจอย่างที่สุด	 ‘เธอ’	 คิดวนซ�้าไป																						
ซ�้ำมำระหว่ำงรอรถประจ�ำทำงท่ีไม่มีวี่แววว่ำจะโผล่มำให้เห็น ท�ำไม
บริเวณป้ำยรถเมล์ท่ีน่ำจะสว่ำงกลับมืดจนน่ำกลัวได้ถึงเพียงนี้ อีกท้ัง
เสำไฟ  ข้ำงทำงยังส่องสว่ำงไม่เต็มใจนัก ติด ๆ ดับ ๆ คล้ำยกับไม่มี
ใครคิดบูรณะ
 ...บูรณะ
 คิดถึงค�ำนี้แล้วก็อดสมเพชในใจไม่ได้ เธอต้องทนเดินทำง
ไปท�ำงำนแสนน่ำเบ่ือแบบนี้มำนำนร่วมสำมเดือนแล้ว อันท่ีจริง                           
เธอตัง้ใจจะให้ ป่ิน แฟนท่ีเป็นทอมฝำกงำนในส�ำนกัข่ำวมช่ืีอแห่งหนึง่ให้           
แต่กลำยเป็นว่ำปิ่นชิงลำออกมำเสียก่อน เหตุกำรณ์ครั้งนั้นท�ำให้เธอ
กับปิ่นทะเลำะกันอยู่พักใหญ่ สุดท้ำยก็จบลงด้วยดี คือเรำกลำยเป็น   
เพ่ือนกนั และเธอกห็ำงำนใหม่ได้ แต่กยั็งไม่ชินกบัควำมรูส้กึเช่นนีเ้สยีที 
ต้องออกจำกบ้ำนแต่เช้ำมืดเพื่อฝ่ำฟันกำรจรำจรอันแสนวุ่นวำยจน                                                                               
เข้ำงำนเกือบสำย โดนเจ้ำนำยหัวล้ำน ลำมก ต�ำหนิ และจ้องลวนลำม
เมื่อมีโอกำส สิทธิในกำรท�ำงำนอยู่ที่ใด ท�ำไมเธอจึงไม่ได้แสดงออกถึง
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ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนให้สมกบัท่ีเรยีนจบเกยีรตนิยิมอันดบัสองมำ 
แต่ท�ำยังไงได้ ในภำวะเศรษฐกิจเช่นนี้ได้งำนใดก็ต้องคว้ำเอำไว้ก่อน
 ควำมล�ำบำกหำได้จบแค่ช่วงท�ำงำน มันเพยีงแค่เริม่ต้นเท่ำนัน้ 
ควำมล�ำบำกที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น...เมื่อถึงเวลำเลิกงำน
 กำรจรำจรช่วงเช้ำว่ำล�ำบำก ช่วงเดินทำงกลับย่ิงทรมำน
มำกกว่ำเป็นสำมเท่ำ โดยเฉพำะเส้นทำงที่เธอต้องกลับบ้ำนนั้นจ�ำต้อง
ผ่ำนกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำท่ีบุคลำกรต้องเร่งท�ำงำนเพื่อให้เสร็จตำม
ก�ำหนด ท�ำให้กำรจรำจรยิง่กว่ำค�ำว่ำอัมพำต เลวร้ำยกว่ำผูป่้วยตดิเตยีง 
เธอคดิว่ำบำงทีถ้ำเดนิอำจถงึท่ีหมำยเรว็กว่ำเสยีด้วยซ�ำ้...น่ำเสยีดำยท่ี
ระยะทำงมันไกลเกินกว่ำจะเดินได้
 เธออดคิดไม่ได้ว่ำชีวิตเธอต้องวุ่นวำยแบบนี้เพรำะอะไร ?   
ต้องดิ้นรนจนแทบไม่เหลือควำมเป็นส่วนตัวเพรำะอะไร ?
 ...แรงกดดันจำกครอบครัว
 ...แรงกดดันจำกเพื่อน
 ...หรือแรงกดดันจำกคนรอบข้ำงที่เธอไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ
 แค่เห็นเขำมี เขำได้ เขำส�ำเร็จ ผ่ำนหน้ำจอโทรศัพท์มือถือที่   
ย่อโลกท้ังใบให้เหลอืเลก็แคบเท่ำฝ่ำมอื เธอกอ็ยำกได้ อยำกมีกบัเขำบ้ำง                                                                                      
ถ้ำเป็นเมื่อก่อนแรงกิเลสเธอคงไม่มำกขนำดนี้ คงเพรำะนี่เป็นยุค                                                                                                                
ศำสนำโซเชียลท่ีทุกคนท้ังเด็กท้ังผู ้ใหญ่ให้กำรนับถืออย่ำงท่ีสุด...                     
ยุคแห่งควำมอยำกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของจริง
 เมื่ออยำกได้อยำกมี เธอจึงต้องท�ำงำนเพ่ือให้ได้มำซ่ึงสิ่งท่ีจะ
น�ำไปแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุพวกนั้น...เงิน
 ตำมกฎระเบียบของสังคม สิ่งมีค่ำท่ีจะน�ำไปใช้แลกเปลี่ยน   
ซ้ือขำยโดยตรำมูลค่ำไว้คือ ‘เงิน’ ดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในยุคท่ี        
ทุกอย่ำงสำมำรถใช้เงนิซ้ือได้ และย่ิงสือ่ออนไลน์ไวขนำดนี ้กำรซ้ือขำย                                                                   
ก็ท�ำได้อย่ำงง่ำยดำยตำมไปด้วย สินค้ำต่ำง ๆ ระดมออกโปรโมชัน    
เพื่อกระตุ้นยอดขำย วันที่ 11 เดือน 11 ถูกสถำปนำให้เป็นวันคนโสด 
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กำรจับจ่ำยซ้ือขำยในโลกออนไลน์เรียกเงินจำกบัญชีเธอไปไม่น้อย           
หรอืวนัท่ี 12 เดือน 12 กยั็งมโีปรโมชันต่อเนือ่ง เล่นเอำยอดบัตรเครดติ
ของเธอเกือบเต็มวงเงินจนต้องผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ
 ...ท�ำยังไงได้ ก็ของมันต้องมี
 เธอบอกกับตนเองแบบนั้นท�ำให้สบำยใจข้ึนระดับหนึ่ง แต่   
เม่ือเห็นบิลเรียกเก็บเงิน เธอก็ต้องยอมรับว่ำคงเลิกซ้ือของออนไลน์
ไปพักใหญ่ ท�ำได้เพียงดูพ่อค้ำแม่ค้ำไลฟ์ขำยของไปเล่น ๆ อันที่จริง
ก็ใช่จะเลวร้ำยนัก เพรำะอย่ำงน้อยระหว่ำงรอรถหรือเดินทำงกลับบ้ำน    
เธอก็มีคนในโลกออนไลน์อยู่เป็นเพื่อน
 เธอใช้เวลำไปกับกำรดูไลฟ์ในโซเชียล บ้ำงก็ขำยของ บ้ำงก็                                                                                                            
พูดคยุแลกเปลีย่นควำมเห็นในเรือ่งต่ำง ๆ  แม้ส่วนมำกพวกท่ีคนตดิตำม
เยอะ ๆ  จะเป็นพวกแม่ค้ำหุ่นเซ็กซี่แต่งตัวน้อยชิ้น หรือพวกคนปำกจัด
ด่ำคนที่เข้ำมำ คล้ำยกับทุกวันนี้คนจะชอบหำที่ระบำยด้วยวิธีแปลก ๆ     
ไม่กระท�ำก็เป็นผู้ถูกกระท�ำก็ยังดี เหมือนเป็นโรคจิต แต่จะว่ำไปเวลำ
เธอเครียดจำกงำนแล้วอยำกหำท่ีระบำย เธอจะไปคอมเมนต์ในไลฟ์
พวกแม่ค้ำปำกจัด ๆ เม่ือเจ้ำของไลฟ์ด่ำกลับมำด้วยถ้อยค�ำรุนแรง           
เธอจะรู้สกึสบำยใจเหมอืนได้ปลดปล่อยตัวเองออกจำกโลกท่ีเตม็ไปด้วย
กฎเกณฑ์น่ำเบื่อนี้
 ...หรือเธอก็โรคจิตเหมือนกัน
 อีกหนึ่งไลฟ์ท่ีเธอช่ืนชอบและกดติดตำมไว้ คือไลฟ์เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์เรือ่งผจีำกคนท่ีมีช่ือเสยีงหรอืผูฟั้งทำงบ้ำน เธอไม่รูห้รอก
ว่ำผมีจีรงิไหม เพรำะยังไม่เคยเจอกบัตวัเองจงั ๆ  แต่กำรฟังกท็�ำให้เธอ
ได้ตื่นเต้นไปกับจังหวะกำรเล่ำ ดนตรีประกอบ และน�้ำเสียงของผู้เล่ำ                  
ท่ีชักจูงให้เธอเดินไปตำมเรื่องรำวเหล่ำนั้น พร้อมลุ้นระทึกว่ำเนื้อเรื่อง
จะเป็นเช่นไรต่อไป...
 “อ้ำว!” เธออุทำนเมื่อโทรศัพท์มือถือดับลงดื้อ ๆ
 ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องผีท่ีเธอก�ำลังดูติดพันจนไม่ทันสังเกตว่ำ   
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แบตเตอรี่โทรศพัท์หมด โชคร้ำยในโชคร้ำยท่ีเธอลมืพำวเวอร์แบงก์ไว้ท่ี
ท�ำงำน ครัน้จะนัง่วินมอเตอร์ไซค์ย้อนกลบัไปกด็จูะลงทุนเกนิไปหน่อย 
อีกท้ังดึกป่ำนนี้พี่วินคงกลับบ้ำนไม่ก็ไปตั้งวงกินเหล้ำกันเสียหมดแล้ว 
คงท�ำได้แค่มองโลกรอบตัวรอเวลำรถมำเท่ำนั้น
 เธอถำมตวัเองว่ำนำนแค่ไหนแล้วท่ีไม่ได้เงยหน้ำจำกโทรศพัท์
มือถือมองรอบ ๆ ตัวนำนขนำดนี้ โลกท่ีถูกเรียกว่ำ ‘สังคมก้มหน้ำ’ 
โทรศัพท์มือถือคล้ำยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว แต่ควำมจริง
เรำลืมไปว่ำมันก็เป็นแค่เครื่องมือ...ไม่มีก็ไม่ตำย
 ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะเรื่องแนวสยองขวัญที่เพิ่งฟังเมื่อครู่ท�ำให้เธอ
คิดจินตนำกำรไปเองถึงบรรยำกำศในตอนนี้หรือไม่ ควำมมืดรอบตัว                                                                            
คล้ำยกับมีบำงอย่ำงแอบซ่อนอยู ่ในมุมอับสำยตำ เสียงรถท่ีแล่น                        
ตลอดเวลำค่อย ๆ  น้อยลง คงเพรำะเวลำในตอนนีเ้ริม่ดกึท�ำให้ปรมิำณรถ   
ลดลง จนนำน ๆ จึงจะมีรถแล่นผำ่นมำสักคัน ลมเย็น ๆ ตอนกลำงคืน                                                                                
ยะเยือกข้ึนเมื่อสัมผัสร่ำงกำย ท�ำให้เธอกระชับเสื้อคลุมให้แนบตัว       
มำกขึ้น
 เธอสะดุ้งและแสดงพฤติกรรมป้องกันตัวเองอัตโนมัติออกมำ
เม่ือมีคนมำนั่งรอรถเมล์ด้วย ผู้ชำยสวมเสื้อผ้ำมิดชิด จุดท่ีเขำนั่งอยู่
ไม่มีแสงไฟใด ๆ ท�ำให้เห็นหน้ำเขำไม่ชัด เธอก�ำโทรศัพท์มือถือแน่น
แม้ว่ำมนัจะแบตฯ หมด แต่อย่ำงน้อยกอ็ุน่ใจ และอำจใช้มันเป็นอำวธุได้                                                                                  
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เธอเห็นในข่ำวออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง สังคมยุคนี้
ท้ังข่ำวโจรเอย ข่มขนืเอย มีให้เห็นเรยีกได้ว่ำแทบทุกชัว่โมง ดงันัน้อะไร
ใกล้มือเธอต้องตระเตรียมไว้ก่อน
 “ขอโทษนะครับ ไม่ทรำบว่ำกี่โมงแล้วครับ ?” ชำยในมุมมืด
ถำมเสียงรำบเรียบ
 “มะ...ไม่ทรำบค่ะ ฉันไม่มีนำฬิกำ” เธอปด และซ่อนมือท่ีมี
นำฬิกำข้อมือไว้มิด แต่คงสำยไปเพรำะดูเหมือนสำยตำของอีกฝ่ำย   
เห็นรอบข้อมือเธอเสียแล้ว
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 “นั่นไง...”
 “มันเสียค่ะ ฉันยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ำน”
 เธอไม ่รู ้จะโกหกท�ำไม แค ่บอกเวลำไปก็จบเรื่อง แต ่
สัญชำตญำณบำงอย่ำงบอกว่ำไม่ควรอยู่ใกล้ชำยคนนี้นำนไปกว่ำนี้                                   
เธอตั้งใจว่ำหำกมีรถเมล์สำยใดก็ตำมมำจอดท่ีป้ำยเธอจะข้ึนทันที                                                   
อย่ำงน้อยก็ได้ไปจำกจุดนี้ให้เร็วที่สุด
 ...เวลำรีบ ๆ ดันไม่มำสักคัน
 ครั้นจะข้ึนแท็กซ่ีเธอก็เสียดำยเงิน ชีวิตก็เสียดำย แต่เงินก็
หำยำกในยุคนี้ กำรจะเสียไปเพียงเพรำะสัญชำตญำณฟังดูแล้วเหตุผล
ยังไม่หนักพอ เธอจึงพยำยำมท�ำตัวท�ำใจให้เป็นปกติ แต่ก็ยังไม่วำย     
เหลือบมองพฤติกรรมของเพื่อนร่วมป้ำยเป็นระยะ
 “คุณ...” อีกฝ่ำยยังไม่ละควำมพยำยำม ยังคงหำเรื่องสนทนำ
โดยไม่ดูว่ำเธอหำได้ต้องกำรมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
 “อะไรคะ ?!” เธอตอบเสียงดัง เผื่อว่ำถ้ำเขำคิดร้ำยคงต้องมี
ชะงักบ้ำง
 “รถเมล์มำช้ำจังนะครับ” 
 สิ่งที่เธอคิดเป็นไปตำมคำด เขำเขยิบตัวออกห่ำงแต่ก็ยังอยู่ใน
เงำมืดเหมือนเดิม เธอมองไม่เห็นหน้ำตำของเขำแม้แต่น้อย อันที่จริง
ใช่ว่ำเป็นเพรำะควำมมืดเพียงอย่ำงเดียว กำรแต่งตัวของเขำก็คล้ำย
กับต้องกำรปิดซ่อนตัวเอง เสื้อกำงเกงสีด�ำครบชุด สวมหมวกปิดบัง
ลักษณะศีรษะ ทรงผม และซ่อนใบหน้ำไปในตัว
 “ค่ะ” เธอยงัไม่คลำยมือจำกโทรศพัท์ ตรงกนัข้ำม ยังก�ำอปุกรณ์
สื่อสำรไร้พลังงำนไว้แน่น
 “ปกติกลับเส้นนี้บ่อยไหมครับ ?”
 เธอรู้สึกไม่วำงใจชำยคนนี้มำกข้ึนทุกที น�้ำเสียงของเขำดู    
เย็นชำ และไร้อำรมณ์จนยำกแก่กำรคำดเดำจดุประสงค์ว่ำต้องกำรสิง่ใด                                                                                                     
จำกเธอ เธอลุกข้ึนต้ังใจจะเรียกแท็กซ่ีไปจำกตรงนี้ แม้จะเสียดำยเงิน  
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แต่อย่ำงน้อยก็ท�ำให้เธอสบำยใจ
 “ว้ำย!”
 เธอท�ำได้เพียงอุทำนเพรำะเหตุกำรณ์เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว    
รถตู้สีด�ำติดฟิล์มทึบแล่นมำจอดข้ำงทำง ประตูด้ำนข้ำงเลื่อนเปิดออก 
ภำยในเหมือนมีคนอยู่ แต่ด้วยควำมท่ีไฟในรถไม่ได้เปิดท�ำให้เธอไม่รู้
ว่ำมนัมีกนักีค่น รูเ้พียงแค่ว่ำพรรคพวกของมันอยูข้่ำงหลงัเธอเม่ือมีมือ
ผลักให้เข้ำไปข้ำงใน
 ...ไอ้ผู้ชำยที่นั่งอยู่ข้ำงเธอเมื่อครู่นั่นแหละ!!!
 ...ตอนนี้เธอเห็นหน้ำมันแล้ว...แต่คงสำยเกินไป...

 ห้องสีเ่หลีย่มแคบ ๆ  พอให้ชำยหญิงคูห่นึง่นอนพักคลำยควำม
เหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนมำตลอดวัน หำกแต่ท้ังคู่หำได้ใช้เวลำไปกับ
กำรพักผ่อน กลับหมกมุ่นกับโทรศัพท์มือถือของตนเองรำวกับเป็น
อวัยวะส่วนหนึ่ง
 “พีล่ดเสยีงหน่อยส ิหนฟัูงกตกิำไม่รูเ้รือ่ง” หญิงสำวโวยแฟนหนุม่                                                                                                 
เมื่อเธอไม่ได้ยินเสียงดีเจจัดรำยกำรวิทยุอธิบำยเกี่ยวกับเกมชิงรำงวัล
 ชำยหนุ ่มพ่นลมหำยใจทำงจมูกก่อนลุกข้ึนเดินออกไปยัง
ระเบียง เพื่อให้เธอได้สนุกกับกิจกรรมโปรดปรำน
 ...เห็นลงเล่นตลอด แต่ไม่เคยได้รำงวัลเป็นช้ินเป็นอันกลับมำ                                                                                      
เลย
 เขำท�ำได้แค่คิด เพรำะถ้ำโวยวำยไปอำจท�ำให้เกิดปัญหำ
ครอบครวัได้ เม่ือออกมำยังระเบียงแล้ว เขำจงึกลบัมำสนใจรำยกำรไลฟ์                                                                               
ทำงเฟซบุ๊กที่เมื่อครู่ดูค้ำงไว้อยู่
 ไลฟ์วิดีโอที่เขำชมอยู่เป็นรำยกำรเกี่ยวกับกำรท้ำลองของหรือ
ท้ำผีท่ีเม่ือก่อนเป็นท่ีนิยมทำงรำยกำรโทรทัศน์ แต่เนื่องจำกปัจจุบัน
เทคโนโลยีพัฒนำให้คนธรรมดำสำมำรถเป็นผู้ผลิตรำยกำรได้ง่ำย ๆ   
ดังรำยกำรที่เขำก�ำลังรับชมอยู่ในขณะนี้
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 พิธีกรเป็นชำยหนุ่มหน้ำตำดี ดูแล้วอำยุน้อยกว่ำเขำหลำยปี
อยู่ พูดจำฉะฉำนสำมำรถเป็นพธิีกรรำยกำรโทรทศัน์ได้สบำย คงรอแค่
โอกำสเหมำะ ๆ  จะวิง่มำชนเข้ำสกัครัง้ ซ่ึงรำยกำรไลฟ์ท�ำนองนีเ้รยีกได้ว่ำ                                                                                           
เป็นช่องทำงเพิม่โอกำสให้กลุม่คนเหล่ำนี ้เขำเคยเห็นมำหลำยรำยท่ีอยู่
ในสือ่ออนไลน์พกัหนึง่ก็ได้โผล่หน้ำในรำยกำรโทรทัศน์ เร่ิมจำกเกมโชว์
เลก็ ๆ  ก่อนจะขยับมำเป็นรำยกำรร้องเพลงบ้ำง วำไรตีส้มัภำษณ์ต่ำง ๆ                                                                                
บ้ำง เขำไม่ได้สนใจรำยกำรผีสำงนำงไม้แบบนี้นัก แต่ท่ีกดติดตำมไว้
เป็นเพรำะพิธีกรคู่ที่เป็นสำวสวยแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นตำมผับมำกกว่ำ
 “สวัสดีครับ พบกับพวกเรำอีกครั้งแล้วนะครับกับรำยกำร...” 
พิธีกรชำยพูดทักทำย ก่อนมองไปที่พิธีกรคู่เพื่อเป็นสัญญำณ
 “เพื่อน! พบ! ผี! เย้!!!” หญิงสำวท�ำท่ำร่ำเริงไม่สมกับเป็น
รำยกำรผีแม้แต่น้อย
 รู้ว่ำเป็นรำยกำรแหกตำ แต่เขำก็ยังให้ควำมสนใจ
 ...ท�ำยังไงได้ หน้ำอกคู่นั้นจะทะลักเสื้อออกมำอยู่แล้ว



101



15 

101
 มาวนิ	ตรวจสอบเสือ้ผ้าหน้าผมของตัวเองเป็นครัง้สดุท้ายก่อน	
ตาล จะให้สัญญำณว่ำเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรไลฟ์แล้ว
 “พร้อมหรือยังวะไอ้วิน ?” ตำลถำมท้ังท่ีสำยตำยังอยู่กับ
คอมพิวเตอร์ขนำดพกพำท่ีเตรียมไว้ส�ำหรับใส่เอฟเฟ็กต์ในรำยกำร                
สลับกับมองโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตำมดูไลฟ์ ซ่ึงมีแบตเตอรี่ส�ำรอง
พ่วงไว้เรียบร้อยแล้ว แม้บุคลิกภำยนอกตำลจะเป็นชำยหนุ่มเจ้ำเนื้อ                        
ช่ืนชอบกำรบริโภคจนต้องมีอำหำรติดตัวไว้ตลอด โดยอ้ำงว่ำอำหำร
เป็นสิง่จ�ำเป็นเวลำต้องใช้ควำมคดิ แต่กจ็ดัว่ำเขำเป็นฝ่ำยเทคนคิขัน้เทพ                                                                                   
ที่มำวินชวนให้มำท�ำรำยกำร ‘เพื่อนพบผี’ ด้วยกัน
 “เรียบร้อย” มำวินบอกหลังจำกจัดทรงผมให้เนี้ยบที่สุดเพื่อให้
สมกับเป็นผู้ด�ำเนินรำยกำรฝ่ำยชำย ก่อนจะหันไปทำงพิธีกรฝ่ำยหญิง 
“พี่พร้อมแล้วนะ มิลค์พร้อมหรือยัง ?”
 มิลค์ พยกัหน้ำแทนค�ำตอบแต่สำยตำยังจบัจ้องอยู่หน้ำกระจก
บำนใหญ่ท่ีเจ้ำตวัขนมำเอง ด้วยเหตผุลแค่ว่ำมนัส่องได้เตม็ตวั เธอจะได้                                                                            
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยได้ครบถ้วน
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 “โอเค ถ้ำพร้อมแล้วอิ๋วเร่ิมได้เลยนะ” ตำลออกค�ำสั่งกับ อิ๋ว 
หญิงสำวผมสัน้ใส่แว่นดเูหมือนเดก็สนใจกำรเรยีนมำกกว่ำเรือ่งกจิกรรม
แบบนี้ เมื่อได้รับค�ำสั่ง อิ๋วจึงเดินมำหยิบโทรศัพท์มือถือส�ำหรับไลฟ์ไป
ยืนเตรียมพร้อม “สำม...สอง...หนึ่ง...เริ่มเลย!”
 “สวัสดีครับ พบกับพวกเรำอีกครั้งแล้วนะครับกับรำยกำร...” 
มำวินพูดทักทำย สำยตำมองไปยังกล้องโทรศัพท์มือถือพร้อมท�ำท่ำ
ทำงตื่นเต้น ก่อนมองไปที่พิธีกรคู่เพื่อเป็นสัญญำณ
 “เพื่อน! พบ! ผี! เย้!!!” มิลค์ท�ำท่ำร่ำเริงโดยไม่สนว่ำเขำเคย
บอกว่ำท่ำทำงพวกนี้ไม่สมกบัเป็นรำยกำรผ ีแต่เจ้ำตวัยืนยันว่ำจะยังท�ำ
ต่อไป ด้วยเพรำะมีสถำนะแฟนค�้ำคอ มำวินจึงไม่อำจขัดใจเธอได้
 ตำลเช็กจ�ำนวนผูเ้ข้ำชมไลฟ์ผ่ำนทำงเฟซบุ๊กพร้อมชูนิว้โป้งข้ึน 
สัญลักษณ์แบบนี้มำวินเข้ำใจทันทีว่ำหมำยถึงจ�ำนวนผู้เข้ำชมเพ่ิมขึ้น                                               
ถึงจ�ำนวนที่ต้องกำรแล้ว ให้น�ำเข้ำช่วงต่อไปได้เลย
 “เอำละครับ จ�ำนวนผู้เข้ำชมเยอะพอสมควรแล้วนะครับ ถ้ำ
เช่นนั้นเรำมำว่ำถึงสถำนท่ีนี้กันเลยไหมครับคุณมิลค์” มำวินยิ้มให้        
พิธีกรหญิง
 “ค่ะ ท่ีท่ีเรำยืนอยู่นี้ไม่ใช่ท่ีธรรมดำนะคะ เป็นท่ีว่ำงเปล่ำ ไม่รูว่้ำ
เจ้ำของท่ีคอืใคร แต่ว่ำกนัว่ำ...มีเจ้ำของท่ีไม่ใช่คนอยู่...” มิลค์พยำยำม
บรรยำยสถำนท่ีให้ดูน่ำกลัว แต่ท่ำทำงของเธอกลับไม่ได้สื่อไปใน                                                                                      
ทำงนั้น เสื้อสำยเดี่ยวท่ีปิดหน้ำอกแทบไม่มิดกับกำงเกงขำสั้นชนิดท่ี
ถ้ำใส่ไปเดนิข้ำงนอกคงยำกจะหำใครฟังเธอพดูรูเ้รือ่ง เพรำะสำยตำถกู
อย่ำงอื่นดึงควำมสนใจไปเสียหมด
 มำวนิเคยกลบัไปดคูวำมคดิเห็นย้อนหลงั พบว่ำจ�ำนวนผูต้ดิตำม                                                                                   
ไม่น้อยท่ีดูไลฟ์เพรำะมิลค์ แน่นอนว่ำกว่ำครึ่งคอมเมนต์ไปในทำง      
ลำมกอนำจำร ใช้ค�ำไม่สุภำพ ไม่สนใจเกียรติของฝ่ำยหญิงแม้แต่น้อย 
ในฐำนะแฟนแล้วเขำแทบอยำกให้มลิค์เลกิท�ำรำยกำรนี ้แต่ต้องยอมรับ
ว่ำถ้ำไม่มีมิลค์ยอดคนติดตำมคงไม่มำกขนำดนี้ เขำจึงต้องแยกแยะ
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เรื่องงำนกับเรื่องส่วนตัวออกจำกกัน
 ...ช่ำงมัน ถือว่ำท�ำทำน
 มิลค์ยังคงสำธยำยบรรยำกำศรอบ ๆ  จงัหวะท่ีเธอยกมือช้ีกิง่ไม้                                                                             
หรอืศำลเก่ำ อิว๋ไม่ลมืท่ีจะโฟกสัไปยังวงแขนขำวของเธอตำมท่ีซักซ้อม
มำเพื่อเรียกยอดผู้เข้ำชม เป็นตำมคำด ย่ิงเมื่อเธอตกใจเสียงนกบิน
ขึ้นฟ้ำจนทรุดตัวลงนั่ง เสื้อสำยเดี่ยวพลันรั้งขึ้นมำจนเห็นผิวขำวเนียน                   
ใต้ร่มผ้ำ จ�ำนวนผูเ้ข้ำชมท่ีเป็นชำยย่ิงพุ่งพรวดข้ึนเป็นหลำยเท่ำ เพรำะ
คนพวกนี้เรียกกันมำเป็นทอด ๆ

	 [ชายหน้าหื่น	แต่ยืนยันว่ารักจริง]	:	นั่นไง	ว่าแล้วต้องเข้ามาดู	
ไอ้ป๋อง
	 [Pong	in	love]	:	เอ็งนั่นแหละแท็กเรียกข้ามา
	 [วรวุฒิ	ธรรมโม]	:	ขาวแท้แม่คุณ

 นำนำคอมเมนต์วิง่ข้ึนรำวกบัเปิดก๊อกน�ำ้ นิว้โป้งของตำลแสดง
สัญญำณว่ำผู้ชมเข้ำมำครบหนึ่งพันคนแล้ว ให้พำไปขั้นตอนต่อไปได้
 “คุณมิลค์ครับ...คุณมิลค์!” มำวินต้องเรียกมิลค์ถึงสองครั้ง 
เพรำะเธอติดเล่นกล้องมำกจนเกินควร ถ้ำเธอยังเล่นโชว์เซ็กซ่ีต่อไป 
เขำเกรงว่ำจำกรำยกำรเพ่ือนพบผีจะกลำยเป็นรำยกำรไลฟ์ครำงช่ือ        
ไปเสยีก่อน “ท่ีนีด่นู่ำกลวัสมกบัท่ีแฟนรำยกำรเรำแจ้งมำจรงิ ๆ  นะครบั 
ไปครบั เรำไปดกูนัดกีว่ำว่ำคนืนีจ้ะมอีะไรมำให้เรำ ‘เห็น’ กนัหรอืเปล่ำ”
 มำวินจงใจย�ำ้ค�ำว่ำเห็นให้ชัดเจน เพรำะรำยกำรเช่นนีจ้ะประสบ
ควำมส�ำเร็จได้นั้น กำรพิสูจน์ให้เห็นสิ่งลี้ลับคือเรื่องจ�ำเป็นที่สุด
 พิธีกรหนุ่มเดินน�ำมิลค์ไปยังศำลไม้เก่ำท่ีได้ข้อมูลมำจำก   
แฟนรำยกำร สภำพของศำลไม้ดูเก่ำไร้คนดูแลมำหลำยปี หลักฐำนคือ
ใยแมงมุมเกำะตำมหลังคำและฝุ่นจับหนำเตอะ มำวินกับมิลค์คุกเข่ำ  
ลงนั่งยกมือไหว้และกล่ำวบทสวดสั้น ๆ ตำมท่ีท่องมำพอเป็นพิธี                            
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ก่อนลุกขึ้นด�ำเนินรำยกำรต่อ
 “หนำวไปหมดเลยนะครับเนี่ย จู่ ๆ อำกำศเมืองไทยก็หนำว    
ข้ึนมำหรือยังไง” มำวินลูบแขนของตนไปมำและมองไปรอบ ๆ ตัว 
ท้องฟ้ำตอนนี้มืดสนิท ท่ีดินเปล่ำดูคล้ำยกับป่ำช้ำท่ีวังเวงและน่ำกลัว 
ต้นไม้รอบ ๆ  ไหวไปมำเบำ ๆ  เมือ่ลมพดั อีกท้ังยังมีเสยีงครำงซ่ึงคำดว่ำ                                                                              
เป็นเสียงใบไม้สีกัน แต่ฟังแล้วเหมือนเสียงร้องครำงของสิ่งมีชีวิต
 “ใช่ค่ะ หนำวไปหมดเลย ดูสิขนลุกไปหมดแล้ว”
 มิลค์ยืน่แขนใส่กล้อง แต่แทนท่ีผูช้มจะกลวั กลบักดสญัลกัษณ์
หัวใจส่งมำให้เต็มหน้ำจอจนพิธีกรสำวกัดริมฝีปำกล่ำงด้วยควำม     
เขินอำย
 “บ้ำ! มำกดหัวใจอะไรตอนนี ้มิลค์เขินนะคะ” ท่ำทำงของเจ้ำตวั
หำได้บ่งบอกว่ำเขินเลยแม้แต่น้อย พธิกีรรำยกำรท้ำผกีลบัท�ำตวัเหมอืน
ก�ำลังถ่ำยรำยกำรวำไรตี้ท่ีมีเน็ตไอดอลสำวก�ำลังเล่นเกมชิงรำงวัล                                                                               
ไม่มีผิด จนมำวินต้องดึงเธอเข้ำสู่กำรท�ำงำนอีกครั้ง
 “โอเคครับ เรำมำลองดูกันดีกว่ำว่ำเร่ืองท่ีแฟนรำยกำรส่งมำ
นัน้...เป็นเรือ่งจรงิหรอืเปล่ำ...” มำวนิเข้ำประเดน็ท่ีท�ำให้เขำกบัทีมงำน                                                                               
ต้องมำถึงต่ำงจังหวัดเพื่อพิสูจน์เรื่องลี้ลับนี้ “เรำจะได้รู้กันนะครับว่ำ 
‘เปรต’ มีจริงหรือไม่ ?”
 สิ้นค�ำว่ำเปรต ยอดผู้เข้ำชมเพิ่มข้ึนอีกพอสมควร ตำลจึงส่ง
สัญญำณให้เริ่มกระบวนกำรต่อไป คือกำรเล่ำถึงควำมเป็นมำเพื่อเพิ่ม
ควำมน่ำกลัว ซ่ึงผู้รับหน้ำท่ีนี้คือมำวิน เนื่องจำกเมื่อก่อนเคยให้มิลค์
เป็นผู้เล่ำ กลำยเป็นว่ำคอมเมนต์ด้ำนล่ำงไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับ       
ผีกระหังที่พวกตนอุตส่ำห์ดั้นด้นไปท�ำรำยกำรเลย
 “แฟนรำยกำรเรำเล่ำถึงเปรตไว้ได้น่ำสนใจมำกเลยนะครับ 
ท�ำให้ต้องพำเพื่อนมำพบผีที่นี่กันคืนนี้” มำวินเปิดประเด็นเพื่อเข้ำช่วง
เล่ำประวัติอย่ำงช�ำนำญ เพรำะหำใช่ครั้งแรกของเขำ รำยกำรเพ่ือน  
พบผนีีเ้ขำด�ำเนนิรำยกำรมำเป็นตอนท่ีสบิเอ็ดแล้ว และยอดผูต้ดิตำมก็
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มีพอประมำณ แต่ถ้ำเทียบกับรำยกำรประเภทเดียวกันยังจัดว่ำน้อยอยู่ 
“ปกติเรำจะพบเปรตกันได้ที่บริเวณใกล้ ๆ วัดใช่ไหมครับ ที่นี่ไม่ได้อยู่
ใกล้วัดใดเลย แต่กลับมีคนบอกว่ำเห็นเปรต รูปร่ำงของมันเป็นอย่ำงไร
เชื่อว่ำเพื่อน ๆ คงพอรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ...”
 “เอ้ำ! ส่องกระจกหน่อยพี่วิน” มิลค์แซวพร้อมหยิบกระจกพับ
มำยื่นให้มำวิน
 “นี่แหละครับเปรต จะบ้ำเหรอคุณมิลค์!” มำวินแกล้งรับมุกไป  
ท้ังท่ีในใจจดสถำนกำรณ์เม่ือครู่ไว้คิดบัญชีกับมิลค์ เพรำะเคยตกลง
กันไว้แล้วว่ำตอนถ่ำยรำยกำรอย่ำ ‘แย่งซีน’ กัน เม่ือครู่เธอแกล้งดึง                    
ควำมสนใจไปทำงเธอเห็น ๆ
 “กลบัมำครบักลบัมำ” มำวนิดงึรำยกำรให้กลบัมำสูช่่วงลุน้ระทึก
อีกครัง้ “เอำละครบั ตำมท่ีได้รบัข้อมูลมำนะครับ เปรตท่ีอำศยัอยู่แถวนี้  
เป็นเปรตจ�ำพวกหนึง่ท่ีคนเฒ่ำคนแก่บอกว่ำต่ำงจำกเปรตท่ีอยู่บรเิวณวดั 
เพรำะเป็นเปรตบำป ไม่สำมำรถเข้ำใกล้บรเิวณวดัได้ ต่ำงจำกเปรตบุญ
ที่พอสัมผัสพระธรรมได้บ้ำง”
 กำรสำธยำยเรือ่งเปรตบำปของมำวินด�ำเนนิไปพร้อมเอฟเฟ็กต์
เสียงเพลงคลอสร้ำงบรรยำกำศด้วยฝีมือของตำล ยอดผู้เข้ำชมตอนนี้
แตะหนึ่งพันคนแล้ว

 [ม้าสีหมอก	หยอกหยอก]	:	มีจริงหรือเปล่าวะ	?
	 [นที	วังวนเวก]	:	ลุ้น	ๆ	ๆ	ๆ	ๆ
	 [ปลดปล่อย	สวัสดีครับ]	:	เฮ้ย!	อะไรอยู่ข้างหลัง
	 [Pong	in	love]	:	คุณมิลค์ครับ	ระวังด้านหลัง!

 มิลค์รบัหน้ำท่ีอ่ำนคอมเมนต์ระหว่ำงท่ีมำวนิสำธยำยเรือ่งเปรต 
เธอปัดนิ้วผ่ำน ๆ พอเป็นพิธีคงเพรำะไม่มีหัวข้อไหนเกี่ยวกับเธอ จน
กระท่ังข้อควำมท�ำนองว่ำระวงัด้ำนหลงัมมีำกข้ึนเรือ่ย ๆ  เธอจงึเงยหน้ำ
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ขึ้นมองไปทำงด้ำนหลังของมำวิน
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด!!!” มิลค์กรีดร้องลั่น และวิ่งผ่ำน
หน้ำกล้องออกจำกกำรไลฟ์ไปทันที ท�ำให้มำวินสะดุ้งและหยุดกำร
สำธยำย ก่อนจะค่อย ๆ หันหลังกลับไปช้ำ ๆ
 สำยตำของมำวินยังไม่ชินกับควำมมืดมำกนัก เขำเพ่งมอง
เข้ำไปในควำมมืด ด้ำนหน้ำมีเพียงต้นไม้สูงใหญ่ เงำด�ำตะคุ่มของ   
ใบไม้ไหวเบำ ๆ แลดูปกติทุกอย่ำง สิ่งใดที่ท�ำให้มิลค์กรีดร้องและวิ่งไป
กันแน่...
 “ทุกอยำ่งก็ปกตินี่นำ ทมีงำนตำมมลิค์ให้หน่อยนะครับ ไม่รู้วำ่
เมื่อกี้มิลค์เห็นอะไร ไม่ทรำบว่ำเพื่อน ๆ เห็นอะไรไหมครับ ?” มำวิน
ยังคงท�ำหน้ำที่พิธีกรเพียงล�ำพัง
 “พะ...พ่ีวิน” อ๋ิวท่ีไม่ได้เข้ำกล้องเอ่ย และชี้ไปทำงด้ำนหลงัของ
เขำ
 “อะไรเหรออิ๋ว ?”
 “ข้ำงหลงัอะพี.่..” อ๋ิวตอบ และพยำยำมประคองกล้องโทรศพัท์
มือถือไม่ให้สั่น
 มำวินกลืนน�้ำลำย และอ่ำนคอมเมนต์ที่ทุกคนล้วนพิมพ์มำว่ำ 
‘ด้านหลัง’	 ‘ข้างหลัง’ ท�ำให้เขำต้องเหลือบหำงตำค่อย ๆ หันมองไป 
ด้ำนหลังอีกครั้ง
 ครั้งนี้มำวินเริ่มปรับสำยตำกับควำมมืดมำกขึ้น เขำมองไล่ไป
จำกพ้ืนดนิ แนวต้นไม้ท่ีเห็นเม่ือครูมี่บำงอย่ำงขยบัช้ำ ๆ  ขนำดควำมหนำ                                                                                        
ของมันพอ ๆ  กบัต้นไม้แต่ควำมสงูนัน้เทียบกนัไม่ได้ มำวนิเงยหน้ำขึน้
ไล่ระดับควำมสูงไปเรื่อย ๆ ต้นไม้แปลก ๆ สองต้นท่ีเขำคิดเม่ือครู่
แท้จริงแล้วเป็น ‘ขา’ และเหนือจำกยอดไม้เขำเห็นเป็นรูปร่ำงเหมือน
มนุษย์ มีล�ำตัวสูงใหญ่ แขนยำวลงมำเกือบถึงเข่ำ แต่เหนือไหล่ขึ้นไป
ที่ควรมีคอและศีรษะกลับมีเพียงควำมว่ำงเปล่ำ
 “เปรต!”
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 สิ้นเสียงของมำวิน ทุกคนก็วิ่งทันที อิ๋วรีบวิ่งหนีอย่ำงไม่สนใจ
จะถ่ำยต่อ ท�ำให้ตอนนี้กำรไลฟ์ชะงักไปเนื่องจำกสัญญำณขำดหำย...

 “โอเค! คัต!”
 ตำลร้องสั่งเมื่อมั่นใจว่ำกำรไลฟ์เสร็จสิ้นลงอย่ำงสมบูรณ์        
มำวินหยุดว่ิงก่อนรับน�้ำจำกมิลค์ท่ีออกจำกฉำกมำก่อนแล้ว หน้ำตำ  
ของพิธกีรหญิงดปูรำศจำกควำมกลวัใด ๆ  มเีพยีงควำมสนใจว่ำใบหน้ำ
ของเธอดูดีหรือไม่ก่อนจะเริ่มกำรไลฟ์ต่อเท่ำนั้น
 “เป็นยังไงบ้ำงอิ๋ว หน้ำตำมิลค์ในไลฟ์เมื่อกี้โอเคไหม ?” มิลค์
ถำมอิ๋วที่วิ่งมำสมทบคนสุดท้ำย
 “ดนีะ ตรงตำมท่ีมลิค์บอกทุกอย่ำงเลย” อ๋ิวตอบและย่ืนโทรศพัท์
มือถือให้มิลค์เพื่อให้เจ้ำตัวได้เช็กหน้ำตำตอนวิ่งหนีเปรตมำเมื่อครู่     
แต่กลับโดนมำวินแย่งไปก่อน
 “พอเลย! มิลค์ พีบ่อกแล้วไงว่ำอย่ำเล่นมำกเกนิไป รำยกำรมัน
จะเสียคอนเซ็ปต์” มำวินบอกแฟนสำวที่หน้ำหงิกเมื่อเห็นเขำไม่ตำมใจ 
“วันนีพ่ี้ไม่ใจดแีน่ ๆ  ถ้ำมิลค์ยงัไม่ปรบัปรงุ ครัง้หน้ำพี่ให้อ๋ิวเข้ำแทนแล้ว
จริง ๆ นะ”
 “พ่ีวินอะ ก็มันเป็นสีสันระหว่ำงไลฟ์ไงคะ” มิลค์ฉีกย้ิมกว้ำง   
พุ่งมำเกำะแขนเขำ ท�ำท่ำเง้ำงอนเหมือนเด็ก ๆ
 ...ลูกไม้เดิม ๆ
 “ค่ะ ๆ  มลิค์สญัญำจะเป็นเดก็ด ีเช่ือฟังท่ีพีว่นิพดูแล้วค่ะ” มิลค์
ยกมือท�ำท่ำลูกเสือคือชูสำมนิ้ว
 “แล้วไอ้ชิดอยู่ไหน ?” มำวินหันไปถำมตำลที่เดินมำสมทบ
 “ตำมฉันมำอยู่ข้ำงหลังแน่ะ” ตำลบุ้ยปำกไปด้ำนหลังพร้อม   
วำงคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กและอุปกรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ลงบนโต๊ะ “งำน
ออกมำไม่ดีว่ะ”
 “ไม่ดียังไงวะ ฉันว่ำก็สมจริงอยู่นะ” มำวินถำม และตรงมำดู  
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หน้ำจอที่ตำลเปิดค้ำงไว้
 ภำพตอนเขำพบเปรตนับว่ำสมจริงจนแทบดูไม่ออกว่ำเป็น  
กำรฉำยภำพซ้อน จรงิอยู่ท่ีเป็นกำรไลฟ์แต่อันท่ีจรงิกแ็ค่บำงช่วงเท่ำนัน้ 
ฉำกระทึกขวัญหรอืตอนท่ีมผีโีผล่ออกมำจะเป็นฝีมอืของตำลท่ีซ้อนภำพ
วิญญำณเข้ำไป ฝีมือกรำฟิกของตำลจัดว่ำอยู่ในช้ันแนวหน้ำเพรำะมี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในกองถ่ำยระดับประเทศมำหลำยครั้ง แม้จะยัง
เรียนอยู่มหำวิทยำลัยก็ตำม
 ตำลเป็นลูกชำยคนเดียวของผู้ก�ำกับใหญ่ มีผลงำนร่วมกับ              
ทีมงำนภำพยนตร์ต่ำงประเทศหลำยครั้ง ท�ำให้ตำลได้มีสิทธิ์เข้ำไป                   
เรยีนรูง้ำนเบ้ืองหลงัตัง้แต่เดก็ ๆ  ถ้ำไม่ตดิว่ำข้ีเกยีจและมักง่ำยในบำงครัง้                                                                                                 
คงมีทีมงำนต่ำงชำติเรียกตัวไปช่วยงำนแล้ว
 “จงัหวะซ้อนภำพมีเหลือ่มนดิหน่อย แล้วดนัเจอพวกตำดจีบัผดิ
มำแฉน่ะสิ” ตำลอธิบำยพร้อมเลื่อนเวลำไปตรงจุดผิดพลำด
 จังหวะท่ีมำวินเงยหน้ำไปมองเปรต ตำลตั้งใจตัดให้เป็นภำพ
วิญญำณเปรตท่ีตนเป็นผู ้ถือกล้องอีกตัวถ่ำยขยำยซ้อนทับเข้ำไป 
ทุกอย่ำงลงตัวหมด แต่ดันติดท่ีคนเล่นเป็นเปรตยืนไม่ตรงจุดท่ีท�ำ
สัญลักษณ์ไว้ ภำพจึงออกมำเป็นขำเปรตซ้อนทับกับต้นไม้จนดูผิด
ธรรมชำติ
 “ผดิท่ีแกเลยไอ้ชิด!” มำวินหันไปว่ำชำยร่ำงสงูผอมแห้งดรูำวกบั
เปรตไม่มีผิด
 “อ้ำว ก็ใครมันจะไปรู้วะ มืดก็มืด ยืนรอตั้งนำน แถมยังให้ใส่
หมวกด�ำนี่อีก ไม่ขำดใจตำยก็บุญแล้วนะเว้ย!” ชิดโยนหมวกไหมพรม
ท่ีเม่ือครู่สวมไว้เพ่ือให้กลำยเป็นเปรตไร้หัวลงข้ำงตัว หน้ำตำของชิด   
บ่งบอกว่ำไม่พอใจในบทบำทที่ได้รับอย่ำงที่สุด “กี่ครั้ง ๆ ฉันก็รับบทผี 
ตลอดเลย ไม่แฟร์นี่หว่ำ”
 “โธ่เอ๊ย...ก็รูปร่ำงหน้ำตำแบบนี้มันไม่ขึ้นกล้องนี่หว่ำ” มำวิน
ตบไหล่ชิดเบำ ๆ เพรำะอย่ำงไรเขำก็ต้องพึ่งชำยคนนี้เนื่องจำกจ�ำเป็น
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ในงำน...ใช้แรง
 ภำยนอก ชิด ดูผอมแห้ง แต่จริง ๆ  แล้วแรงมำกกว่ำตำลที่หุ่น
เจ้ำเนื้อเสียอีก คงเพรำะชิดใช้แรงงำนมำตั้งแต่เด็ก ฐำนะทำงบ้ำนชิด
ไม่ค่อยดีนัก พ่อเป็นกรรมกรก่อสร้ำง แม่รับจ้ำงท�ำงำนบ้ำน ดังนั้นชิด
จึงต้องแบ่งเบำภำระพ่อแม่ด้วยกำรรับจ้ำงท�ำงำนเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่ำที่
จะท�ำได้ สำเหตุที่ชิดสนิทกับมำวินเพรำะแม่ของชิดท�ำงำนในบ้ำนของ
มำวิน ชิดกับเขำจึงรู้จักกันมำตั้งแต่เด็ก เมื่อเขำตั้งใจท�ำรำยกำรไลฟ์
ออนไลน์จึงชวนชิดมำใช้แรงงำนและรับบทยำก ๆ เสมอ โดยเฉพำะ
บทผท่ีีจดัว่ำเป็นควำมลบัของรำยกำร ถ้ำหลดุออกไปผูต้ดิตำมจะรูทั้นที                                                                   
ว่ำเป็นกำร...จัดฉำก
 ...ซึ่งจริง ๆ ก็คงมีหลำยคนที่รู้อยู่แล้ว

 [ชายหน้าหืน่	แต่ยนืยันว่ารกัจรงิ]	:	ว่าแล้ว	ภาพมนัซ้อนแปลก	ๆ 																																																																																										
ไม่เนียน	ไปเรียนมาใหม่
	 [นที	วังวนเวก]	:	เสียแรงที่ติดตาม	บายยยยย
	 [Pong	in	love]	:	ถ้าไม่ตดิว่าพธิกีรหญงิหุน่เซีย๊ะ	ไปนานแล้วเว้ย

 คอมเมนต์หลังจบไลฟ์ค่อนข้ำงเป็นไปในท�ำนองแง่ลบ ตำล
บอกว่ำขนำดตนสร้ำงแอ็กเคำนท์ปลอมไปช่วยคอมเมนต์ว่ำหลอน                               
ยังดึงคนดูไว้ไม่ได้ เรียกว่ำกำรไลฟ์คร้ังนี้ท�ำให้ยอดผู้ติดตำมลดลงไป
ไม่น้อยทีเดียว
 “รำยกำรแหกตำแบบนี้ไปไม่ไหวจริง ๆ นั่นแหละว่ะ” ตำล   
ยอมแพ้ถอยออกจำกคอมพิวเตอร์ นักกรำฟิกข้ันเทพเริ่มแสดงนิสัย
ส่วนตัวออกมำคือกำรควำนหำของกินในกระเป๋ำเป้ท่ีรักสุดชีวิต หยิบ
ขนมปังเนยสดแป้งหนำนุ่มมำแกะแล้วยัดเข้ำปำกไปค�ำเดียวเกือบ                                 
ครึ่งช้ิน ก่อนจะบดเคี้ยวด้วยฟันในปำกอย่ำงรวดเร็ว เจ้ำตัวเสนอ                  
ควำมคิดก่อนจะสวำปำมค�ำต่อไป “ข้ำว่ำคงได้เลิกแล้วละมั้ง”
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 “เฮ้ย! อย่ำเพิ่งยอมแพ้สิวะ ฉันว่ำมันยังไปได้อยู่นะ” มำวิน
ปฏิเสธท้ังท่ีในใจก็เริ่มท้อ ต้องหำทำงท�ำอะไรสักอย่ำงเพ่ือให้รำยกำร
ของเขำไปรอด
 ...อย่ำงน้อยชำยคนนั้นก็จะไม่ดูถูกเขำ

 วิดีโอบันทึกกำรไลฟ์ช่วงท่ีสองเป็นเหตุกำรณ์หลังจำกมำวิน   
กบัมิลค์เจอเปรตแล้ว ท้ังคูมี่ท่ำทำงเหนือ่ยหอบจำกกำรวิง่หน ีก่อนมำวนิ                                                                                
จะปลอบมิลค์เหมือนทุกครั้ง แต่เพียงไม่นำนมิลค์ก็กลับมำร่ำเริง และ
หยอกล้อกับผู้ชมดังเดิม เรื่องเปรตก็ไร้กำรพิสูจน์ยืนยันได้ว่ำเป็น           
เร่ืองจริงหรือไม่ แต่ในสำยตำของชำยผู้ผ่ำนโลกมำร่วมห้ำสิบปีเศษ
อย่ำง มารุต ย่อมดูออกว่ำรำยกำรนี้...หลอกลวงทั้งเพ
 ผู้ด�ำเนินรำยกำรนี้เป็นลูกของเขำ
 ...ท�ำไมเขำจะดูไม่ออก
 มำรุตปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ลงก่อนถอนหำยใจเบำ ๆ ท�ำไม
ยำมเช้ำท่ีควรสดใสเหมำะกบักำรเตรยีมงำนในวนันีข้องเขำต้องหมดไป
กับกำรติดตำมผลงำนห่วย ๆ ของลูกชำยเพียงคนเดียวด้วย
 เขำท�ำได้เพียงคิด แต่ไม่อำจพูดอะไรออกไปได้ เพรำะอำจ     
ท�ำให้สถำนกำรณ์ครอบครัวตึงเครียดไปมำกกว่ำนี้
 ...ตอนนี้มันก็ตึงใกล้จะขำดเต็มที
 “กลับมำแล้วเหรอวิน ?” มำรุตทักเม่ือเห็นลูกชำยเดินผ่ำน
บริเวณที่เขำนั่งรับประทำนอำหำรเช้ำอยู่
 “ครบั” มำวินตอบห้วน ๆ  และท�ำท่ำเหมือนจะเดนิข้ึนห้องตนเอง
 “พ่อดูรำยกำรลูกแล้วนะ”
 “ครับ”
 “พ่อว่ำมันน่ำจะ...”
 “เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับพ่อ วินเดินทำงมำเหนื่อย ๆ” มำวิน
บอก และเดินขึ้นบันไดไปโดยไม่รอค�ำตอบใด ๆ จำกเขำ
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 มำรตุได้แต่ถอนหำยใจในพฤตกิรรมของลกูชำย เขำอดคดิไม่ได้                                                                                   
ว่ำถ้ำ มลธิดา ยังอยู่ มำวินคงไม่เป็นเช่นนี้ มำวินเสียแม่และเขำเสีย
ภรรยำไปตอนมำวินอำยุได้แปดปี เขำยังจ�ำเหตุกำรณ์วันนั้นได้ไม่ลืม
รำวกับมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่วันก่อน

........................................
 มำรุตในวัยสี่สิบสำมปีพร้อมกับมลธิดำท่ีตอนนั้นอำยุได้    
สำมสบิสำมปีเดนิไปทำงไปประเทศอิตำล ีเขำเสยีดำยไม่น้อยท่ีไม่ได้พำ
มำวินซึ่งตอนนั้นอำยุได้แปดปีมำด้วย โดยให้ สิริลักษณ์ น้องสำวของ
เขำมำช่วยแม่บ้ำนดูแลมำวิน เพรำะกำรเดินทำงในครั้งนี้นอกจำกไป
ตดิต่อเรือ่งงำนแล้ว เขำยังถอืโอกำสฮันนมูีนรอบสองไปในตวั เผือ่โชคดี                                                                        
ได้น้องกลับไปให้มำวินอีกคน มำรุตมุ่งมั่นท�ำงำนจนมีบริษัทใหญ่โต
สำมำรถตั้งตัวได้ในวัยเกือบเข้ำเลขสี่ ดังนั้นจึงเริ่มคิดเรื่องมีทำยำท   
สืบสกุล เม่ือได้พบรักกับมลธิดำอดีตประชำสัมพันธ์ของบริษัท ก็โชคดี                                                                                 
ท่ีเธอได้ให้ก�ำเนิดมำวินสมใจ แต่ผ่ำนไปแปดปีกลับไร้วี่แววว่ำจะมีลูก
คนที่สอง ท�ำให้เขำอยำกลองเปลี่ยนบรรยำกำศ เผื่อว่ำฟ้ำจะเป็นใจให้   
ของขวัญชิ้นที่สองกับเขำบ้ำง
 ...แต่เขำไม่คิดว่ำจะกลำยเป็นนรกมำพรำกของรักของเขำไป
 กำรติดต่อเรื่องงำนด�ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น แต่ติดขัดปัญหำ
เล็กน้อยเกี่ยวกับสำยงำนกำรผลิต เขำจึงต้องไปดูท่ีโรงงำนของ                                
ผูผ้ลติเอง และให้มลธดิำไปเดนิเล่นในตวัเมอืงเพยีงล�ำพังเพรำะกลวัว่ำ
ภรรยำจะเบ่ือ ระหว่ำงท่ีเขำตรวจสอบกำรท�ำงำน และหำทำงแก้ปัญหำ
เรื่องวัตถุดิบท่ีอำจส่งมำไม่ทัน จนท�ำให้ธุรกิจของเขำเสียหำยอยู่นั้น 
หัวใจเขำเกิดเต้นระรัวเร็วอย่ำงประหลำด มำรุตตั้งใจจะติดต่อภรรยำ 
แต่ยังไม่ทันที่จะได้ท�ำเช่นนั้นก็มีผู้ติดต่อมำเสียก่อน
 ...ทูตมรณะชิงแจ้งข่ำวร้ำย
 มลธิดำประสบอุบัติเหตุทำงรถยนต์เสียชีวิต ทันทีท่ีเขำรู้เรื่อง
คล้ำยกบัโลกหยุดหมนุ เวลำหยดุเดนิ ภำพตรงหน้ำพร่ำมัวไปด้วยน�ำ้ตำ 
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เขำไร้เร่ียวแรงจะท�ำหรือคิดสิ่งใด และเดินทำงกลับบ้ำนพร้อมควำม  
สูญเสียครั้งใหญ่
 เสยีงมำวนิร้องไห้จ้ำยังดงัก้องในหัวของมำรตุ มำวินร้องไห้อยู่
หลำยวัน โชคดีที่สิริลักษณ์ช่วยอยู่ดูแลมำวินให้ ท�ำให้ลูกชำยไม่ร้องไห้
จนขำดใจตำยไปอีกคน นับจำกเหตุกำรณ์ในวันนั้น เขำตั้งใจจะดูแล   
มำวินให้ดีท่ีสุด เพรำะมำวินคือแก้วตำดวงใจ เป็นสิ่งส�ำคัญสิ่งเดียวท่ี
เหลืออยู่ของเขำ

........................................
 มำรตุปำดน�ำ้ตำเมือ่นกึถงึภำพเก่ำ ๆ  รปูถ่ำยของมลธดิำยงัตัง้
อยู่ในตู้ข้ำงห้องอำหำร เขำคิดว่ำหำกตั้งภำพของภรรยำไว้ เวลำเขำ
กบัมำวินมำกนิข้ำวพร้อมกนัจะได้รูส้กึเหมอืนยงัอยู่ด้วยกนัสำมคน แต่
ควำมรู้สึกนั้นไม่อำจเกิดขึ้น เพรำะเขำแทบนับครั้งที่กินข้ำวพร้อมหน้ำ
กันได้
 ไม่เขำตดิงำนท่ีบรษัิท กม็ำวนิออกไปท�ำรำยกำรออนไลน์ท่ีเขำ
ไม่เห็นว่ำจะได้ประโยชน์ตรงไหน มำรตุดรูำยกำรแนวท้ำทำยผขีองมำวนิ                                                                               
ตลอด และเห็นคอมเมนต์ต่ำง ๆ เชิงเหน็บแนมดูถูกว่ำเป็นรำยกำร
หลอกลวงแหกตำ เขำเคยเตอืนมำวนิแล้วว่ำให้เลกิท�ำรำยกำรนีเ้สยี และ
หันมำศกึษำงำนบรษัิทในเครอื มำรตุมีบรษัิทในเครอืหลำยแห่ง ท้ังธรุกจิ
เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ หรือเครื่องดื่ม ไม่ว่ำมำวินสนใจธุรกิจ
แนวไหนเขำก็สำมำรถมอบต�ำแหน่งท่ีต้องกำรให้ลูกชำยได้ทันที แต่                                                                              
ค�ำตอบของมำวินกลับเป็นค�ำปฏิเสธที่ไร้เหตุผล
 “วินไม่ชอบ	 วินอยากท�างานที่ตัวเองชอบมากกว่า” ค�ำตอบ   
สั้น ๆ ห้วน ๆ ที่มำวินบอกกับเขำขณะนั่งเก้ำอี้ตัวตรงข้ำม มำรุตยังจ�ำ
สำยตำคู่นั้นได้ดี สำยตำมุ่งมั่นเหมือนกับแม่ของมำวิน ที่หำกตั้งใจท�ำ
สิ่งใดแล้ว จะไม่ยอมหยุดจนกว่ำสิ่งนั้นจะส�ำเร็จ
 ...สำยตำที่เขำเลือกเธอมำเป็นคู่ชีวิต
 ...น่ำเสียดำยที่เป็นคู่ชีวิตในระยะเวลำสั้น ๆ
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 “เหนื่อยไหมชิด ?” มำรุตถำมเพื่อนของลูกชำยท่ีเดินเข้ำมำ  
ในบ้ำนด้วยกิริยำนอบน้อม
 ด้วยควำมที่ชิดเป็นลูกของ ปทุม แม่บ้ำนเก่ำแก่ มำรุตจึงเห็น
ชิดมำตั้งแต่เด็ก เขำอนุญำตให้ชิดเข้ำนอกออกในบ้ำนได้ตำมสะดวก 
ด้วยเหตุผลท่ีว่ำจะได้ตำมมำวินไปเรียน เผื่อวันไหนมำวินจะดื้อแพ่ง 
โดดเรียน ก็ยังพอมีชิดคอยเป็นหเูป็นตำให้ โดยมำรุตเป็นคนอำสำดูแล
เรือ่งค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงเรยีนมหำวทิยำลยัของชิดเองท้ังหมด แม้จะได้ยิน
เสียงซุบซิบว่ำเขำจ้ำงเพื่อนให้ลูกชำย เขำก็หำได้สนใจ
 ชิดเองกเ็คำรพมำรตุเหมือนพ่อคนหนึง่ เพรำะเป็นผูท่ี้ท�ำให้ตน
ได้รับกำรศึกษำ หำกไม่มีมำรุต ชิดคงไม่มีโอกำสได้เรียนมหำวิทยำลัย
เหมือนคนอ่ืนเขำ ชิดยกมอืไหว้มำรตุพร้อมตอบว่ำไม่เหนือ่ย แต่ดจูำก
ท่ำทำงกบัสหีน้ำของชำยหนุม่ มำรตุกพ็อเดำออกว่ำชิดพูดเพรำะเกรงใจ
เขำมำกกว่ำ
 “ท�ำงำนกันมำดึก ๆ ท�ำไมไม่ไปพักผ่อนล่ะ ?” มำรุตถำม
 “ผมจะมำถำมวินครับว่ำจะไปมหำ’ลัยหรือเปล่ำ เพื่อนโทรมำ 
บอกว่ำอำจำรย์จะเช็กชื่อ แต่วินปิดเครื่องน่ะครับ” ชิดบอกเหตุผลที่มำ
พบมำวิน มำรุตดูจำกชุดนักศึกษำท่ีชิดใส่มำบ่งบอกว่ำถ้ำมำวินไม่ไป 
ชิดคงตั้งใจไปมหำวิทยำลัยคนเดียวเป็นแน่
 “ยังไงลงุฝำกตำมวนิไปด้วยละกนันะ” มำรตุถอนหำยใจ “ถ้ำวนิ
ไม่ไป ชิดจะเอำรถไปใช้ก็ได้นะ”
 “ไม่เป็นไรครับ มีเวลำอีกเยอะ ผมไปรถเมล์ก็ได้ครับ”
 “เอำเถอะ รถมีตั้งหลำยคัน เอำไปขับบ้ำง ของพวกนี้ถ้ำไม่ขับ
เดี๋ยวมันจะเสีย เอำละ ลุงไปท�ำงำนก่อนนะ” มำรุตลุกจำกเก้ำอี้ และ             
ไม่ลืมจะตบบ่ำชิดเบำ ๆ เชิงฝำกลูกชำย ก่อนบอกให้คนขับรถเอำ                   
รถของเขำออกเพื่อเดินทำงไปบริษัท “ป้อมเอ๊ย! เอำรถมำรับหน่อยสิ”
 ชิดยืนส่งมำรุตจนออกจำกบ้ำนไป จำกนั้นจึงเดินขึ้นบันไดไป
เพื่อปฏิบัติภำรกิจแสน ‘น่าเบื่อ’	ของตน


