
บทน�ำ
เสียงโหยหวน

ที่ลอยมากับสายลมหนาว
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 ฮือ...ฮือ
	 เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นที่แว่วมากับสายลมสะกิดให้	 โต้ง                   
ทีก่�าลงัยนืชมนกชมไม้อยูน่ัน้สะดุง้จนต้องเงีย่หฟัูงว่าเสียงนัน้ดงัมาจาก																					
ทิศทางใด	 รอบข้างมืดสลัวเพราะเป็นคืนเดือนมืด	 ท้องฟ้าด้านบนนั้น
ปกติน่าจะแลเห็นดวงดาวนับพันดวงแต่ทว่าคืนนี้กลับไม่เห็นแม้แต	่																																																														
แสงร�าไรแม้เพยีงนดิ	ราวกบัว่าพวกมนัพากนัหลบซ่อนตวัจากบางสิง่ที	่																																																																													
น่ากลัว	 มองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้สีด�าทะมึนก�าลังเอนไหวไป											
ตามแรงลมท่ีพัดจนใบไม้ไหวส่งเสียงซู่ซ่าชวนขวัญผวา	 โต้งพยายาม
เง่ียหฟัูงเสยีงนัน้อีกครัง้แต่กลบัไม่ได้ยนิเสยีแล้ว	เขาจงึคดิว่าตวัเองอาจ
หูฝาดไป	บางทีมันอาจเป็นแค่เสียงสายลมโชยพัดก็เป็นไปได้
	 ฮือ...ฮือ
	 ชายหนุม่สะดุง้อกีครัง้	ค่อนข้างมัน่ใจว่าคราวนี้ไม่ใช่เสยีงต้นไม้
ใบไม้แล้ว	มันเป็นเสียงคนร้องไห้อย่างโหยหวนจริง	ๆ	ว่าแต่ใครกันมา
ร้องไห้ในป่าแบบนี้	จะว่าเป็นเพือ่น	ๆ 	ของเขาก็ไม่น่าจะใช่	เพราะตอนนี้																																																																													
ทุกคนก�าลังนั่งเล่นอยู่อีกด้านหนึ่งของลานกว้าง	ชายหนุ่มท�าใจดีสู้เสือ
ถามออกไปอย่างไร้จุดหมาย	 ลมหนาวพัดมาจนโต้งต้องกระชับเส้ือ												
แจ็กเก็ตให้แน่นขึ้น	 เร่ิมไม่มั่นใจว่าที่หนาวขนาดนี้เพราะอากาศหรือ
เพราะกลัวเสียงปริศนานั่นกันแน่
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	 “ใครน่ะ	?”
	 ฮือ...ฮือ
	 ไม่มีเสียงตอบกลับมาเป็นค�าพูด	 หากแต่มาเป็นเสียงร้อง
โหยหวนจนคนได้ยินขนลุกชัน	 ตามสัญชาตญาณของมนุษย์โต้งจึง
หันไปมองยังทิศทางของเสียงทันท	ีสิ่งที่เห็นคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่ง	
เธอยืนนิ่งอยู่ริมหน้าผา	 หญิงสาวสวมชุดเดรสสีกรมท่ายาวเหนือเข่า	
มีเสื้อคลุมขนาดพอดีตัวสวมทับ	 ท่ีเอวมีเข็มขัดสีบานเย็นหัวโตคาดไว	้																																																																								
ช่วยเน้นให้เห็นทรวดทรงเด่นชัด	 บริเวณล�าคอมีผ้าพันคอผูกโบไว้
อย่างเรียบร้อย	 ผมสีด�าขลับของเธอถูกมวยขึ้นพร้อมกับเสียบด้วย																					
ดอกบานชื่นสีบานเย็น	 สวมรองเท้าคัตชูสีด�า	 ยามลมหนาวโชยพัด															
ผ้าพันคอสีบานเย็นก็ปลิวไสวตามแรงลม	 จนเหมือนร่างที่ผอมบาง
ของสตรนีรินามแทบจะเซตกลงไปทีห่น้าผาแห่งนัน้	เสียงสะอืน้ไห้อย่าง														
น่าเวทนายังคงดังชัด	โต้งตัดสินใจเดินไปยืนใกล	้ๆ	เธอแล้วเอ่ยถาม
	 “คุณครับ	เป็นอะไรหรือเปล่าครับ	แล้วคุณมาตรงนี้ได้ยังไง	?”	
ชายหนุม่เอ่ยถามด้วยความสงสยัและแปลกใจ	เพราะเขามัน่ใจว่าทีท่ีเ่ขา																																																																													
มานี่คือป่าที่อยู่ห่างไกล	 ตลอดสองข้างทางที่ขับรถผ่านมาไม่เห็น														
บ้านคนสักหลัง	 ท่ีโต้งขึ้นมาบนนี้ก็เป็นการมาเพราะเห็นป้ายบอกว่า
เป็นหน้าผาจงึหมายขึน้มาถ่ายรปูเล่นกบักลุม่เพือ่น	เลยเถดิจนถงึขัน้จะ																																																																																		
ตัง้เตน็ท์นอนกนัทีน่ีส่กัคนื	ทัง้	ๆ 	ทีจุ่ดมุง่หมายจรงิ	ๆ 	คอืชายหาดหวัหนิ
มากกว่า	
	 ไม่มีเสียงตอบกลับจากหญิงนิรนามคนนั้น	 เธอยังคงสะอื้นไห้
ขณะหันมามองหน้าโต้งอย่างช้า	 ๆ	 ในดวงตาสองข้างนั้นแดงช�้าจาก
การร้องไห้อย่างหนักก่อนเอ่ยขึ้นมาประโยคหนึ่ง
	 “ฉันชื่อ...รรรรรร”
	 จากนั้นหญิงสาวก็ก้าวเท้าลงไปจากหน้าผาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย	
โต้งเบิกตาโพลงด้วยความตกใจก่อนจะกระโดดไปคว้าร่างของสตรี																
ในคนืมดื...แต่กลบัพบเพยีงความว่างเปล่า	ทีแ่ย่กว่านัน้คอืร่างของเขา
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พลดัลืน่ไปทีร่มิหน้าผาจนเกอืบตกลงไป	โชคดีทีม่มีอืของ	หมตูัง้	มาจับ
ไว้ได้ทัน	
	 “ไอ้โต้ง!	 จับมือกูไว้!”	 ชายหนุ่มในกลุ่มเดียวกันร้องบอกขณะ
พยายามดึงมือของเพื่อนให้ขึ้นมา	 แต่ชีวิตจริงมันไม่ง่ายเหมือนใน
ละครทีเ่คยด	ูเวลาทีน่างเอกจะตกจากหน้าผาแล้วมพีระเอกมาช่วยไว้ได้					
ในตอนสดุท้าย	พระเอกดงึตวัของนางเอกขึน้มาได้อย่างง่ายดายราวกบั													
อีกฝ่ายเป็นตุก๊ตายดันุน่	ทว่าหมตูัง้ในตอนนีน้ัน้แขนเกรง็จนเส้นเลอืดปดู																																																																																
ขณะที่โต้งกร้็องลัน่ด้วยความหวาดกลวัว่าตวัเองจะตกลงไปในความมดื																																																																						
ใต้หน้าผาลึก	 แม้ว่าหมูตั้งจะพยายามจับมือเพื่อนไว้ให้แน่นที่สุดแล้ว																																																																												
แต่ด้วยน�้าหนักตัวและมือที่ลื่นด้วยเหงื่อเพราะความตระหนกจึง																					
กลายเป็นท�าให้ทุกอย่างยากเป็นเท่าทวี
	 “กูไม่ไหวแล้วไอ้หมูตั้ง	มึงปล่อยมือก	ูไม่อย่างนั้นมึงจะตกลง
มาด้วย!”	 แม้จะไม่อยากเป็นคนดีแต่การเอาเพ่ือนมาตายด้วยก็ไม่ใช่															
สิ่งที่ควรท�า
	 “ไม่!	 มึงจับมือกูไว้...ไอ้ทัด	 ไอ้วิทย์	 ช่วยด้วย!	 ไอ้โต้งจะตก
หน้าผา!”	หมูตัง้ตะโกนเรยีกเพือ่นร่วมทรปิเสยีงดงัลัน่ก่อนจะก้มลงมอง
ดูเพื่อนที่ตัวห้อยอยู่ริมหน้าผา	ความเป็นความตายก�าลังมารออยู่แล้ว!
	 แต่สิ่งท่ีหมูตั้งเห็นกลับไม่ใช่ไอ้โต้งอย่างที่ควรจะเป็น	 กลับ									
เป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งที่แทบจะมองเห็นแต่โครงกระดูกชวนขวัญผวา	
เจ้าหล่อนจบัมอืเขาแน่นราวกบัไม่ต้องการพรากจาก	หมตูัง้เหน็เช่นนัน้																																																																																																
ก็สะดุ้งด้วยความตกใจจนเผลอปล่อยมือของโต้งออกอย่างรวดเร็ว				
แล้วสิ่งท่ีเห็นก็คือร่างของโต้งก�าลังจะหล่นหายไปในความมืดใต	้													
หน้าผาลึกโดยมีเสียงร้องตะโกนดังก้องป่า
	 “ช่วยยยย...ด้วยยยยย!”
	 เพยีงอดึใจเดยีวทกุอย่างกเ็งยีบ...หมตูัง้ได้แต่เข่าอ่อนลงบนพืน้																																																																													
แล้วร้องขึ้นอย่างเจ็บปวด
 “ไม่นะ...ไอ้โต้ง! ไอ้โต้ง!”



ตอนที่ 1
ยูทูบเบอร์คนนั้นชื่อ...ดื้อ!
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 ผู้ชายที่นั่งอยู่หน้ากล้องชื่อว่า ดื้อ
	 ดื้อเป็นชายหนุ่มวัยใกล้จะสามสิบแล้วแต่ยังท�าตัวเหมือนเด็ก			
วัยรุ่นอายุสิบแปด	หลังจากเรียนจบและได้ไปท�างานหลายที่หลายแห่ง
แล้วก็ค้นพบว่า	 ‘มันไม่ใช่’	 เขาชอบอิสระและไม่ผูกมัด	 เบื่อหน่ายกับ										
การตืน่เช้าไปท�างานและกลบัมานอนหมดแรงไร้ซึง่ความสขุใด	ๆ 	ในชวีติ																																																																																			
ดื้อชอบจินตนาการ	 ชอบความท้าทาย	 ชอบการพูดคุย	 และในที่สุด														
เขากพ็บอาชีพท่ีใฝ่ฝันและคิดว่าตรงกบัไลฟ์สไตล์ของตวัเอง	นัน่กค็อื...
	 “ฉนัจะเป็นยทูบูเบอร์”	ดือ้กล่าวด้วยความมัน่ใจแล้วยิม้ทีม่มุปาก																																																																																	
จนิตนาการไปไกลแสนไกลว่าตวัเองจะเด่นดงัมคีนกดตดิตามเป็นล้าน	ๆ 	
แบบยูทูบเบอร์ชื่อดังคนอื่น	ๆ
	 “อะไรนะพีด่ือ้	?	ยูทบูเบอร์!”	คนท่ีนัง่ตรงข้ามเบกิตาโพลงอย่าง
ไม่อยากจะเช่ือหู	บิก๊	เป็นชายหนุม่ทีเ่พิง่เรยีนจบมาได้ไม่นาน	ตอนนีย้งั
ไม่มงีานท�าเป็นหลกัแหล่ง	ท�าตวัเอ้อระเหยลอยชายเพราะอยากใช้ชวิีต
หลังเรียนจบให้หน�าใจก่อนจะต้องเข้าสู่ช่วงวงเวียนชีวิตที่ต้องท�างาน										
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หัวหกก้นขวิด	เขาเป็นรุน่น้องของดือ้เจอกนัครัง้แรกทีร้่านเหล้า	มีนสิยั
เฮไหนเฮนั่นเหมือนดื้อจึงคบกันมาได้อย่างสนิทสนม
	 “ท�าไมต้องท�าหน้าตกใจเหมือนเห็นผีแบบนั้นด้วยไอ้บิ๊ก	 ฉัน
ทั้งหล่อ	 ทั้งเท่	 ทั้งมีความสามารถ	 แกจะให้คนอย่างฉันกลับไปนั่งท�า
เอกสารเหมือนเมื่อก่อนได้ยังไง	 ท�าแบบนั้นเท่ากับเป็นการท�าลาย
ทรัพยากรท่ีโคตรดีมีคุณภาพเกรดเอเอบวกอย่างฉันเลยนะโว้ย!	 คน
อย่างฉนัเนีย่	ชาวโลกต้องรูจ้กั	นีฉ่นัตัง้ชือ่ช่องยทูบูไว้แล้วนะ”	ชายหนุม่																																																																								
อวดอ้างสรรพคุณของตัวเองเกินจริงไปมาก	 บิ๊กไม่อยากจะพูดขัด												
เดี๋ยวโดนเตะ
	 “ชื่ออะไรพี่	?”
	 “ดื้อเด็ดดวง!”
	 “โคตรเชย!”	 บิ๊กเผลอบ่นออกมาจนอีกฝ่ายหันค้อนขวับแล้ว						
ตบกบาลรุ่นน้องหนึ่งที
	 “นีแ่น่ะ!	ฉนัได้ยนินะไอ้บิก๊...เชยตรงไหนวะ	สมยันีเ้ค้าต้องใช้ค�า																																																																																									
เก๋	 ๆ	 ฉันนอนคิดทั้งคืนเลยนะเนี่ยกว่าจะได้ชื่อนี้	 แกมันคนไม่มีความ		
ครีเอตอยู่ในหัวจะไปรู้อะไร	 แกเชื่อฉัน	 ชื่อนี้ขาย!”	 ดื้อยังดื้อสมชื่อ																		
เขามั่นใจว่าชื่อนี้เหมาะกับเขาที่สุด	 ต่อไปช่อง	 ‘ดื้อเด็ดดวง’	 จะต้อง
ตดิปากคนท้ังประเทศ	เผลอ	ๆ 	อาจดังไปทัว่โลกก็ได้	คดิการใหญ่ใจต้อง
หวังสูง	จะมาหวังเป็นแค่ยูทูบเบอร์กิ๊กก๊อกเขาไม่ท�าหรอก	เสียเวลา!
	 “ขายขี้หน้าน่ะสิ!”	 ปากเร็วเท่าใจคิด	 ซึ่งเท้าของดื้อก็เร็วเท่า														
ค�าพูดของบิ๊กเช่นกัน	 รุ่นพี่ถีบรุ่นน้องจนตกเก้าอี้	 บิ๊กลงไปนอนกอง				
กับพื้น	ใช้มือลูบก้นแล้วร้องโอดโอย	“โอ๊ย...พี่ดื้อ	ผมเจ็บนะพี่	เอะอะก็
รุนแรงตลอด	ผมมันคนบอบบางนะ”
	 “อ๋อ...บอบบางใช่ไหม	 งั้นอีกสักทีไหมจะได้ขอดูหน่อยว่า
บอบบางขนาดไหน”	ดือ้ลกุขึน้ท�าท่าจะถบีรุน่น้องอกีสกัยกแต่บิก๊เอามอื																																																																										
ปรามไว้แล้วยิ้มแหย	ๆ	ให้รุ่นพี่
	 “พอแล้วพี่	 ผมยอมแล้ว	 เอ้า!	ขายก็ขาย	ดีก็ดี	 ตกลงพี่จะใช้									
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ชื่อช่องว่า	 ‘ดื้อเด็ดดวง’	 ใช่ไหม	?”	 บ๊ิกถามซ�้าแล้วประคองตัวเองให้																																																														
ลุกขึ้นไปหยิบเก้าอี้ที่ล้มคว�า่อยู่ให้ตั้งตรงที่เดิมก่อนจะนั่งลง	เขากับดื้อ
สนทิกนัเสยีจนแทบจะเล่นหวักนัโดยไม่ถอืสาอะไร	บ๊ิกนบัถอืดือ้เหมอืน
เป็นพีช่ายแท้	ๆ 	ในขณะทีด่ือ้เองกร็กับิก๊เหมอืนน้องชายทีค่ลานตามกนั																																																																														
ออกมา	 เพราะนอกจากบิ๊กก็แทบไม่มีใครคบกับดื้ออีกแล้ว	 อาจด้วย
ความทีด่ือ้ดือ้สมชือ่	คนทีรู่จั้กแค่ผวิเผนิจึงคดิว่าดือ้เป็นคนมัน่ใจเกนิเหตุ																																																																																					
จนน่าหมั่นไส้	 มีแต่บิ๊กนี่แหละที่รู ้ว่าความจริงแล้วดื้อเป็นคนดี	 แต	่													
ค่อนข้างปากร้าย	ถ้าคนโบราณเคยกล่าวไว้ว่า	 ‘คนปากร้ายมักใจดี’	ก็
น่าจะเอามาใช้กับดื้อได้	 บ่อยครั้งเวลาบ๊ิกเดือดร้อนแล้วมาขอความ																													
ช่วยเหลือจากดื้อ	 เขาจะถูกรุ่นพี่ด่าก่อนหนึ่งยก	 แต่สุดท้ายก็ยอมช่วย
เขาโดยดี	นั่นท�าให้บิ๊กไม่เคยโกรธรุ่นพี่คนนี้เลย
	 “ใช่	 เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มท�าคอนเทนต์เลย”	 ด้ือสั่งกับบิ๊ก	 อีกฝ่าย		
พยักหน้ารับแล้วเอ่ยถาม
	 “พี่จะท�าคอนเทนต์อะไรเปิดช่องด้ือเด็ดดวงของพี่ล่ะ	 มันต้อง
แตกต่างนะพ่ี	 ไม่ง้ันช่องก็จมหายไปกับสายลมจะเหนื่อยเปล่า”	 สิ่งที่												
รุ่นน้องบอกนั้นคือสิ่งที่ดื้อคิดมาแล้ว	 ชายหนุ่มยิ้มกริ่มแล้วบอกอย่าง
มั่นใจ
	 “คลปิพาไปกนิร้านอร่อย	ๆ 	ฉันเหน็เยอะแล้ว	ถ้าอยากแตกต่าง	
ฉันจะพาไปกินร้านไม่อร่อย!”
	 “เดีย๋วนะพ่ี!	แล้วใครจะมาด	ูคนท่ีมาดคูลปิเค้ากอ็ยากดอูาหาร
อร่อย	ๆ 	คนกนิหน้าตาฟิน	ๆ 	เวลากนิ		ไม่ใช่กนิไปอ้วกไปนะพี่	ทีส่�าคญั
ร้านเค้าจะฟ้องเอานะ	 มีเงินจ่ายค่าจ้างทนายหรือเปล่า	?”	 บิ๊กปราม																																																																												
นึกภาพคอนเทนต์ทีด่ือ้คดิไม่ออกว่ามนัจะออกมาอท่ีาไหน	เหน็แววเจ๊ง																																																																																
ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มท�า	สิ่งที่เห็นชัดกว่าสิ่งใดนั่นคือภาพเขากับดื้อยืนอยู่
หน้าบลัลงัก์ศาลด้วยสหีน้าซดีเผอืดแล้วยกมอืไหว้ปลก	ๆ 	พลางบอกว่า																																																																													
‘รู้เท่าไม่ถึงการณ์’
	 “นัน่แหละจดุขาย	กนิไปด่าไป	ด่าให้เจ้าของร้านมนัได้ยนิ	จะได้																																																																												
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ไม่มีใครตามมากินยังไงล่ะ”
	 “เอ่อ...จะเอาจริงเหรอพี่”	บิ๊กถามย�า้	ในใจนึกถึงความหายนะ	
ทีก่�าลงัจะเกิด	นอกจากภาพหน้าบลัลงัก์ศาลแล้ว	ส่ิงทีเ่หน็โคตรชดัคอื...
ตีน...ตีน...ตีน...และตีน!
	 “แกเห็นฉันเป็นคนพูดเล่นหรือยังไง	 พรุ ่งนี้เราจะเริ่มถ่าย														
คลิปแรกของช่องดื้อเด็ดดวงที่ร้านไอ้เซ่งหน้าปากซอยนี่แหละ	รสชาติ
หมาไม่แดกสุดแล้วในย่านนี้	 ไม่รู ้ว่าท�าไมยังขายได้	 แปดโมงเช้า														
เตรยีมตวัให้พร้อมนะ”	ดือ้ประกาศสัง่งานกบัทมีงานซึง่ประกอบไปด้วย
ดื้อกับบิ๊ก	บิ๊กและดื้อ	ดื้อและบิ๊ก	แค่สองคนนี่แหละ	แต่กล่าวซ�้า	ๆ	ให้
ดูเยอะไว้ก่อน
	 เอาไว้ดังเมื่อไหร่จะจ้างทีมงานเป็นร้อยชีวิตเลยคอยดู
	 ฝันให้ไกล...แม้จะไปไม่น่าถึงก็ตามเถอะ!
 
	 ข้าวผัดกะเพราเป็นเมนูพื้นฐานที่ร้านอาหารตามส่ังต้องท�าให้
อร่อย	ถ้าไม่อร่อยกอ็ย่าไปฝากความหวงัไว้กบัเมนอูืน่	ๆ 	ปกตดิือ้จะแวะ
ร้านไอ้เซ่งเฉพาะเวลาที่ไม่มีร้านไหนเปิดจริง	ๆ	ก็อย่างที่บอก	รสชาติ
หมาไม่แดก	 ไม่รู้ท�าไมยังหน้าด้านหน้าทนขายอยู่ได้	 ที่น่าแปลกใจ														
กว่านั้นคือท�าไมยังมีคนมากินของไอ้เซ่ง	 ทั้ง	 ๆ	 ที่อาหารก็รสชาติแย	่
ซ�้าคนขายก็ยังปากหมาอีก	นั่นคือสิ่งที่ดื้อบอกเล่าให้ผู้ร่วมงานฟัง	เผื่อ
ต้องไปใส่ข้อความในช่องยูทูบตอนที่ลงคลิปแรกของช่องดื้อเด็ดดวง
	 “มากันสองคนแต่สั่งข้าวกะเพราจานเดียวเนี่ยนะ	?”	เซ่ง	อายุ
ราวสามสิบ	 ดูจากหน้าตาท่าทางแล้วคงวัยไล่เลี่ยกันกับดื้อ	 เขาเดิน														
เอาข้าวกะเพราหมูสับมาวางลงตรงหน้าของดื้อกับบิ๊กซึ่งเลือกนั่งอยู่
ตรงมุมที่เจ้าของร้านจะไม่สังเกตเห็น	บิ๊กแอบซ่อนกล้องไว้เป็นอย่างดี
เพราะถ้าเซ่งเห็นว่าแอบมาถ่ายคอนเทนต์พิลึกกึกกืออาจโดนตีนตั้งแต่
ยังไม่เริ่มถ่ายก็เป็นไปได้
	 “ฉนักนิอิม่แล้ว	พอดน้ีองชายมนัหวิเลยพามนัมากนิ...ท�าไม	?																																																																	
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สั่งจานเดียวไม่ได้หรือยังไงไอ้เซ่ง	แกติดป้ายบอกไว้ตรงไหนว่าห้ามสั่ง																																																																																																				
จานเดียว	 มีลูกค้ามากินก็บุญแล้ว	 ดูส	ิ วัน	 ๆ	 มีคนมากินสักแค่ไหน”	
ดื้อหันมองรอบร้านที่ถึงแม้คนจะไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยจนน่าเกลียด														
บิ๊กมองตามแล้วย่นคิ้ว...คนก็เยอะนี่หว่า
	 “ฉันแค่ถามเฉย	 ๆ	 รีบกิน	 ๆ	 แล้วไปจากร้านฉันซะ	 ตะหลิว												
ในมอืฉนันีส่ัน่ไปหมดแล้ว”	เซ่งท�าท่าชตูะหลวิขึน้ราวกบัอยากจะเอามนั																																																																														
ฟาดกบาลดื้อสักที
	 “ไอ้บิก๊	แกรบีกนิซะ	ฉนัไม่อยากอยูท่ีน่ีน่าน	ๆ 	เหมน็หน้าคนขาย																																																																																						
ฉันบอกแล้วว่าให้ไปกนิร้านอืน่กเ็สอืกอยากจะกนิร้านนี”้	ดือ้โยนความผดิ																																																																																					
ให้รุ่นน้องเต็ม	 ๆ	 ในขณะท่ีบิ๊กท�าหน้าเหวอ	 ก�าลังจะอ้าปากปฏิเสธ												
แต่เท้าของดือ้ใต้โต๊ะถบีเข้าให้เสยีก่อนจนชายหนุม่สะดุง้เฮอืก	มองหน้า
รุ่นพี่ที่ถลึงตาใส่เป็นเชิงให้เลยตามเลย
	 “เอ่อ...ใช่	 ๆ	 ผมหิวมากน่ะพี่	 ต้องรีบกินข้าวครับเดี๋ยวเป็น											
โรคกระเพาะ”
	 เซ่งท�าหน้าเหม็นเบื่อใส่ดื้อก่อนจะเดินกลับไปท�าอาหารต่อ											
ทิ้งให้ชายหนุ่มทั้งสองคนคุยกันตามล�าพัง	 บิ๊กที่คาใจในสิ่งที่ดื้อท�าจึง
เอ่ยถามแบบกระซิบกระซาบ
	 “พ่ีมีอะไรกับเจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ย	 ร้านก็สะอาดสะอ้านด	ี
คนก็เยอะอยู่นะ	ไม่เห็นร้างแบบที่พี่บอกเลย”
	 “วันนี้มันฟลุคหรอก	 ปกติมีคนที่ไหนล่ะ	 ฉันเห็นมันนั่งตี
แมลงวันไปวัน	 ๆ	 เดี๋ยวแกรีบถ่ายเจาะข้าวผัดกะเพราของมันนะ	แล้ว
แอบถ่ายฉันตอนกิน	 ไว้ค่อยไปลงเสียงด่าทีหลัง”	 ว่าแล้วดื้อก็ลากจาน
ผัดกะเพราหมูสับในจานสีเขียวไข่กา1	 มาตรงหน้าของตัวเอง	 ใช้ช้อน
เขี่ยข้าวผัดกะเพราที่จัดมาอย่างสวยงามให้ดูเละเทะไม่น่ากิน
	 “เอ้า!	 เค้าก็จัดมาสวย	 ๆ	 ท�าไมพ่ีไปท�าจนดูเหมือนข้าวหมา			

	 1	สีเขียวไข่กา	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2542	พบความหมายของค�าว่าเขียวไข่กา
อยู่สองความหมาย	ความหมายหนึ่ง	หมายถึงชื่อเครื่องปั้นดินเผาเซลาดอนสมัยสุโขทัย	ซึ่งใช้สีเขียวปนครามอ่อน	
ส่วนอีกความหมายระบุว่า	หมายถึงสีเขียวปนครามอ่อน
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ซะอย่างนั้น	?”
	 “วันนีม้นัสวยเกนิจรงิไปเว้ย!	ปกติฉันเหน็มนัราด	ๆ 	กบัมาเลอะ
จานข้าวตลอด	ไม่มคีวามน่ากนิสกันดิ”	ด้ือยงัคงยนืยนัอย่างนัน้ก่อนจะ
บอกให้บิ๊กเตรียมถ่ายคลิปของตน	อีกฝ่ายรู้งาน	หันซ้ายแลขวาว่าไม่มี
ใครสนใจแน่แล้วจึงพยักหน้าให้กับดื้อเป็นเชิงรู้กันว่าให้เริ่มได้
	 “สวัสดีครับ	 ขอต้อนรับเข้าสู ่ช่องดื้อเด็ดดวง	 ช่องที่จะน�า													
ความสนุก	ตื่นเต้นและแปลกใหม่แบบที่ช่องอื่น	ๆ	ไม่กล้าท�าแต่เราท�า	
ช่องอื่นพาไปกินอะไรอร่อย	 ๆ	 ใช่ไหม	 แต่ช่องเราไม่ท�าแบบนั้นครับ					
มันเกร่อไป	 น่าเบ่ือ	 ร้านอร่อย	 ๆ	 มีให้เห็นเยอะแยะแล้ว	 วันนี้ผมจะ
พามากินร้านที่รสชาติหมาไม่แดกแทน	 ทุกคนจะได้ไม่ต้องมากินกัน																																																																																									
นะครับ	 ประเดิมร้านแรก	 ชื่อร้านไอ้เซ่งครับ	 อยู่แถวบ้านผมนี่แหละ	
เดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ในคอมเม้นต์นะครับ	 เมนูที่เราจะมาลองกันวันนี้คือ
เมนูพ้ืนฐานท่ีผมเคยมาลองกินแล้วแต่แม่งหมาไม่แดกจริง	 ๆ	 นั่นคือ
ข้าวผัดกะเพราหมูสับ	 เอาละ	 ผมจะเริ่มกินแล้วนะครับ”	 ดื้อบอกกับ
กล้องท่ีบิ๊กถืออยู่	 ชายหนุ่มตักข้าวเข้าปากแล้วท�าหน้าเหยเกพลางท�า
เสยีงกระซบิกระซาบว่า	“...โคตรไม่อร่อยครบั	เคม็เหมอืนท�าน�า้ปลาหก	
หมูก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนหมูค้างคืน	ไม่อร่อยอย่าหาแดกครับ	เชื่อผม!”	
ชายหนุ่มบอกแล้วพยักหน้าให้บิ๊กเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างเรียบร้อย																																																																																						
อีกฝ่ายจึงกดหยุดบันทึกแล้วมองจานผัดกะเพราตรงหน้าด้วยความ
สงสยั	ก่อนจะตักข้าวผดักะเพราในจานทีรุ่น่พีบ่อกว่าแดกไม่ได้ขึน้มาชมิ	
	 บิ๊กตาโตแล้วรีบเคี้ยวข้าวในปากให้หมด	 ก่อนจะบอกกับดื้อที่
ยิ้มกริ่มพลางมองไปที่เซ่งอย่างสาแก่ใจ
	 “เฮ้ย..พ่ีด้ือ	 ไม่อร่อยตรงไหน	 นี่มันอร่อยมากเลยนะพี่	 ล้ินพี่
ตายไปแล้วหรือเปล่า	?”	ไม่รอช้า	บิ๊กตักข้าวผัดกะเพราจานนั้นใส่ปาก
อีกครั้งแล้วยิ้ม	ก�าลังจะตักตามเข้าไปอีกแต่ดื้อดึงช้อนออกจากมือของ
รุ่นน้องแล้วท�าตาเขียวใส่
	 “พอ	 ๆ	 คนที่ลิ้นตายน่ะแกมากกว่า	 อร่อยตรงไหนวะ	 ไม่มี											
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ความอร่อยสกันดิ”	ดือ้ยงัยนืยนัในความคดิของตวัเอง	ในขณะทีอ่กีฝ่าย
เถียงหัวชนฝา
	 “อร่อยสิพี	่กะเพราแห้ง	ๆ	ติดหวานนิด	ๆ	ของโปรดพี่เลยนะ	
ผมจ�าได้	ไปกนิร้านไหนพีจ่ะโรยน�า้ตาลใส่ด้วยตลอด”	แม้จะเป็นรุน่น้อง
แต่ถ้าความเห็นแตกต่างบิ๊กก็กล้าที่จะเถียง	แม้รู้ว่าสุดท้ายจะต้องยอม	
พี่ดื้อก็ตาม
	 “ฉันบอกว่าไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยสิวะ!”	 ดื้อทุบโต๊ะเสียงดัง
จนคนในร้านหันมอง	 นั่นยังไม่น่ากลัวเท่าเซ่งมองคนทั้งคู่ด้วยความ
สงสัย	ก่อนจะเดินตรงมาที่โต๊ะของคนทั้งคู่พลางมองอย่างจับผิด	บิ๊กที่
ซ่อนกล้องไว้ใต้โต๊ะรีบเอากล้องยัดลงในกระเป๋าเป้ของตัวเอง	 แต่ด้วย
ความตืน่เต้นกลวัว่าจะถกูจับได้เลยท�ากล้องหล่นลงพืน้ท่ามกลางความ																										
ตกตะลึงของทั้งสามคน
	 บิก๊...ฉบิหายแล้ว	กล้องจะพงัไหม	จะเอาเงนิที่ไหนไปซือ้คนืให้
พี่ดื้อวะ!
	 ดื้อ...ไอ้บิ๊กเอ๊ย	 ถ้าไอ้เซ่งมันรู้ว่าแอบมาถ่ายคลิปดิสเครดิต		
ร้านมัน	แผนการแก้แค้นมันก็จบกันสิวะ!
	 เซ่ง...ไอ้สองคนนี้มันแอบมาถ่ายอะไรร้านฉัน	เดี๋ยวได้รู้กัน!
 
	 รถมอเตอร์ไซค์คูบ่ญุของ	แพร	แล่นเข้ามาจอดตามพกิดัทีล่กูค้า
แจ้งไว้ในแอปพลิเคชันซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลาง	 ๆ	 ไม่ใหญ่โตมากนัก																																																																																				
เธอกดกริง่สองรอบแล้วแต่คนทีส่ัง่อาหารกย็งัไม่ออกมารบั	หญงิสาวจึง
หยิบโทรศัพท์มือถือโทรหาลูกค้าตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้	รอสายเพียงอดึใจ
อีกฝ่ายก็รับสาย	เป็นเสียงผู้หญิงที่ฟังดูแล้วก�าลังหงุดหงิดพอตัว
	 “ฟู้ดอินทรมีาส่งแล้วค่ะ	ดิฉนักดกริง่สองรอบแล้วไม่มคีนออกมา
รับ”	แพรบอกตามหน้าท่ีของตัวเอง	วนันีอ้อกว่ิงรอบรบัส่งอาหารตัง้แต่
เช้าตรู	่หวงัว่าจะได้รอบมาก	ๆ 	เพราะนอกจากจะหาเงนิเลีย้งตวัเองแล้ว																																																																																														
ยังมีอีกสามชีวิตที่บ้านที่เธอยังต้องดูแล	 ซึ่งนั่นเป็นความเต็มใจ
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อย่างที่สุดที่อยากท�าให้พ่อแม่อยู่สุขสบายในยามที่ล่วงเข้าสู่วัยชรา														
รวมถงึเจ้าพทัน้องชายทีก่�าลงัจะเข้ามหาวทิยาลยัปีนีอ้กี	แพรจึงจ�าต้อง
ท�างานหนักเพื่อเก็บเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
	 “รอก่อนนะ	ก�าลังยุ่ง”	คนสั่งบอกด้วยน�้าเสียงไม่เป็นมิตรนัก
	 “ถ้าอย่างนั้นให้เอาขึ้นไปให้ไหมคะ	?	 พอดีดิฉันรอนานกว่านี	้					
ไม่ได้แล้วค่ะ	 ต้องไปว่ิงรอบต่อ”	 ไม่รู้ว่าความหวังดีที่แพรเสนอนั้นจะ
กลายเป็นความจุ้นจ้านไปเสีย
	 “ไม่ต้อง!	 บอกให้รอก็รอ	พูดภาษาคนให้รู้เรื่องบ้าง!”	 อีกฝ่าย
บอกเพียงแค่นั้นก่อนจะตัดสายไปเสียเฉย	ๆ	
	 แพรจ�าต้องรออย่างช่วยไม่ได้	 มองดูนาฬิกาซ�้าแล้วซ�้าเล่า													
สิบนาทีก็แล้ว	 ยี่สิบนาทีก็แล้ว	 จนกระทั่งสามสิบนาทีล่วงผ่าน	 แพร										
เห็นว่ามันนานเกินไปจึงโทรหาเจ้าของออเดอร์อีกครั้ง	 พยายามใช้															
น�า้เสยีงให้สภุาพทีส่ดุหลงัถกูทณัฑ์บนจากบรษิทัเรือ่งที่ไปตบหน้าลกูค้า
ผู้ชายที่แอบจับก้นเธอเมื่อครั้งที่ไปส่งอาหารรอบดึก	ทั้ง	ๆ	ที่เธอไม่ใช่
คนผิดแต่บริษัทกลับเห็นว่าลูกค้าส�าคัญกว่าพนักงาน	 ใจจริงอยากจะ											
ลาออกเสียให้รู้แล้วรู้รอด	 แต่พอคิดถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบก็ต้อง																																																																										
อดทนไว้
	 “สวสัดค่ีะ	คอืดฉินัรอมาครึง่ชัว่โมงแล้วนะคะ	ต้องรีบไปว่ิงรอบ
ต่อแล้ว	 รบกวนคุณลูกค้าลงมารับอาหารหรือจะให้ดิฉันเอาขึ้นไปให้																																																																																					
ก็ได้ค่ะ”	แพรพยายามพูดให้เร็วและรวบรัดมากที่สุด	มันไม่ใช่เรื่องเงิน
ที่ลูกค้าต้องจ่ายหรอกเพราะลูกค้าตัดบัตรเครดิตไปแล้ว	แต่หน้าที่ของ
พนักงานส่งอาหารคือต้องส่งให้ถึงมือผู้รับจึงจะถือว่าภารกิจเสร็จสิ้น
ตามสโลแกนของฟูด้อนิทรทีีว่่า	‘ส่งถงึมอื	ส่งถงึใจ	ส่งถงึไว...ฟู้ดอนิทรี’	
นี่ยังนึกข�าตัวเองทุกครั้งที่เวลาลูกค้ารับสินค้าแล้วต้องท�าท่ากระพือปีก
แล้วพูดสโลแกนยาว	 ๆ	 ไอ้คนคิดมันคิดเอาสนุก	 ไม่ได้คิดเลยว่าพอ
พนักงานต้องมาท�าท่าแบบนั้นจริง	ๆ	มันทุเรศแค่ไหน
	 “เอ๊ะ!	 นี่พูดไม่รู้เรื่องหรือยังไง	 ก็บอกว่าให้รอก่อน	 ยังไม่ว่าง		
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ลงไปเอา!”	 ปลายสายตะคอกเสียงใส่อย่างไม่พอใจ	 แพรท�าได้เพียง																					
สดูลมหายใจเข้าเตม็ปอดเพือ่เรยีกสต	ิบอกกับตวัเองว่าลกูค้าคอืพระเจ้า	
เงินเท่านั้นที่ต้องการ
	 “ทราบค่ะคุณลูกค้า	 แต่ดิฉันต้องไปวิ่งรอบต่อนะคะ	 รอนาน
กว่านี้ไม่ได้จริง	ๆ	ค่ะ	ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวก	จะให้ดิฉันขึ้นเอาไปให้ก็
ยินดค่ีะ	หรอืจะให้ไปฝากไว้ทีล่อ็บบีข้องบรษิทัก็ได้นะคะ”	พนกังานสาว																																																						
พยายามเอาน�้าเย็นเข้าลูบ	 ทั้งที่ตอนนี้ก็เริ่มร้อนเป็นไฟขึ้นมาบ้าง																																																
เหมอืนกนั	เกลยีดจรงิ	ๆ 	เลยคนที่ไม่เหน็ใจคนอืน่เนีย่	อตุส่าห์ไปต่อควิ																																																																														
รอที่ร้านอาหารตั้งนาน	แล้วนี่ยังต้องมารอแม่คุณเสด็จลงมารับของอีก	
มันเกินไปนะ
	 “เป็นแค่พนักงานส่งอาหารยังมาเถียงลูกค้าฉอด	ๆ 	ไม่กลัวฉัน
รายงานบริษัทของเธอหรือยังไง!”
	 “ดิฉันยังไม่ได้เถียงอะไรคุณลูกค้าเลยสักค�านะคะ	 แค่เสนอให	้																																																																											
คุณลูกค้าเลือกว่าจะให้ท�ายังไงกับอาหารท่ีสั่งมาน่ะค่ะ	 เพราะอย่างท่ี
บอกว่าดิฉันรอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วจริง	ๆ 	ต้องไปวิ่งรอบต่อน่ะค่ะ	เวลา
ของคุณลูกค้ามีค่า	 เวลาของดิฉันก็มีค่าเหมือนกันค่ะ”	 แพรกัดฟัน													
กรอด	ๆ	ขณะบอกกับอีกฝ่าย	นี่ถ้าไม่เห็นเป็นลูกค้าแม่ด่าเปิงไปแล้ว!
	 “นี่แหละที่เค้าเรียกว่าเถียง	 เวลาของฉันกับเธอมีค่าไม่เท่ากัน																																																							
หรอกนะ	 เธอว่ิงส่งอาหารรอบนึงจะได้สักกี่สิบ	 ฉันท�างานนาทีนึง																																		
ได้เท่ากับเธอวิ่งส่งอาหารสักร้อยรอบได้มั้ง	 ฉันจะร้องเรียนที่บริษัท
ของเธอ	ส่วนอาหารของฉนัเธอจะเอาไปไหนก็ไป	หรอืจะกนิเองก็ได้นะ																																																																							
ฉนัจะถอืว่าท�าบญุให้สมัภเวสแีถวนี!้”	พดูจบลกูค้าสาวกว็างสายใส่แพร																									
อย่างไม่ไยดี	 คนฟังได้แต่ยืนตัวแข็ง	 อยากจะเขวี้ยงโทรศัพท์เพื่อ																			
ระบายอารมณ์แต่กท็�าไม่ได้เพราะยงัผ่อนไม่หมด	นีม่นัยคุสมยัไหนแล้ว	
ยังมีการพูดจาเหยียดแบบในละครหลังข่าวยามที่ตัวร้ายเจอนางเอก																																																																																
แต่งตวัมอซอมาชนแล้วท�าแก้วน�า้หกใส่	ประโยคพ้ืน	ๆ 	กจ็ะพดูประมาณ
ว่า	 “เธอรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ของฉันราคาเท่าไหร่ เอาชีวิตเธอไปขายยัง                
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ไม่ได้ราคาเสื้อฉันเลย”	 อะไรแบบนั้น	 แล้วนางเอกก็ต้องร้องไห้ด้วย
ความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาหรือถ้านางเอกเข้มแข็งสักหน่อยก็จะ
ลุกขึ้นเถียง	 พอพระเอกมาเห็นก็จะเข้าใจนางเอกผิดว่าแกล้งตัวโกงที่
ร้องกรี๊ด	ๆ	เหมือนถูกน�้ามนต์
	 โอ๊ย...แต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ค่ะ!
	 แพรมองขึน้ไปบนตกึสงู	ยิม้มมุปากเลก็	ๆ 	ก่อนเดนิขึน้ไปบนตกึ																																																																																
เรือ่งหาตวัคนสัง่นัน้ไม่ยากหรอก	ถามพนกังานต้อนรบัเอากน่็าจะเชก็ได้	
มีทั้งชื่อ	ทั้งเบอร์โทร
	 เล่นกับใครไม่เล่น...มาเล่นกับฉัน
	 จัดให้ค่ะคุณลูกค้า!
 
	 แพรมาหยุดยืนอยู่ที่ชั้นสามของบริษัท	 ซึ่งเธอเลือกที่จะเดิน
ขึ้นมาโดยไม่ต้องเสียเวลารอลิฟต์	 เท่าท่ีจับเวลาดูเธอขึ้นมาถึงชั้นสาม
ภายในเวลาไม่ถงึห้านาท	ีกะอแีค่เสยีเวลาลงไปเอาของหรอืบอกให้ขึน้มา																																																																																	
แป๊บเดยีวกจ็บปัญหาแล้ว	นีดั่นท�าให้มปัีญหาเอง	มปัีญหากต้็องจดัการ
สินะคะคุณลูกค้า!
	 พนกังานสาวเปิดประตกูระจกเข้าไปในห้องขนาดกว้างทีมี่ผนงั
กั้นคอกยิบย่อยจนดูเหมือนเขาวงกต	 พนักงานต่างนั่งท�าหน้าที่ของ									
ตัวเองโดยไม่สนใจว่ามีพนักงานส่งอาหารมายืนจังก้า	 อันที่จริงมันก็										
ไม่น่าแปลกใจหรอก	วนั	ๆ 	หนึง่มพีนกังานมาส่งอาหารแทบจะตลอดเวลา																																																																																									
แต่แพรไม่เหมือนพนักงานส่งอาหารคนอื่น	วันนี้เธอไม่ได้มาส่งอาหาร
อย่างเดียว	เธอจะมา	‘จัดให้’	คุณลูกค้าจอมเหยียดด้วย!
	 “ขอโทษนะคะ	คณุพราวตาอยูต่รงไหนเหรอคะ	?”	แพรเอ่ยถาม																																																																																	
กับพนักงานหญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดี	 เธอตอบค�าถามกับสตรี
แปลกหน้าพลางชี้ไปทางด้านขวามือ
	 “อ๋อ...ยายตา	นั่นค่ะ	ทางขวามือสุด	ใส่เสื้อสีแดง”
	 “ขอบคุณค่ะ”	 แพรยิ้มให้อีกฝ่ายพลางก้มเล็ก	 ๆ	 เป็นการ
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ขอบคุณ	 ก่อนจะเดินตรงไปท่ีคอกของพนักงานสาวที่ชื่อพราวตา	 ยืน
สังเกตอยู่สักอึดใจ	 ดูท่าทางก็ไม่ได้มีต�าแหน่งใหญ่โตแบบที่คุยโวว่า
ท�างานได้เงินนาทีนึงมากกว่าเธอวิ่งรถส่งอาหารเป็นร้อยรอบ	และดูท่า																																																																																	
ก็จะไม่ได้ท�างานยุ่งด้วย	 เห็นก�าลังวิดีโอคอลกับใครบางคนอยู่อย่าง
ออกรสเพราะเห็นหัวเราะระริกอยู่ตรงหน้าจอไอแพดที่วางไว้ข้าง	 ๆ	
คอมพิวเตอร์
	 แพรไม่พูดอะไร	 เธอเอาอาหารวางลงตรงหน้าของลูกค้าสาว	
เจ้าหล่อนสะดุ้งหันมอง	 พอเห็นเสื้อแจ็กเก็ตของพนักงานบริษัทฟู้ด
อินทรีก็ร้องอ๋อขึ้น
	 “นีข่ึน้มาท�าไม		?	ใครอนญุาตไม่ทราบ	ฉนับอกว่าไม่รับอาหาร
แล้ว	จะเอาไปไหนก็ไปยังไงล่ะ”
	 “ใช่ค่ะ	 ก็คุณลูกค้าบอกว่าจะเอาไปไหนก็ไป	 ดิฉันก็เลยมาที่นี่																																																																									
ไงคะ	 ดิฉันต้องส่งสินค้าให้ถึงมือคุณลูกค้าไม่ว่าอย่างไร	 ที่ส�าคัญดิฉัน
ไม่ใช่สัมภเวสีจึงไม่สามารถรับส่วนบุญที่คุณลูกค้าอุตส่าห์มีน�้าใจ												
หยิบยื่นให้...อ้อ	สั่งน�้าส้มมาด้วยใช่ไหมคะ	เดี๋ยวดิฉันเปิดให้นะคะ	มัน
อาจจะหายเย็นแล้ว	แต่คงไม่เป็นไรหรอกค่ะ	เพราะเวลากรวดน�้าเราก็
ไม่จ�าเป็นต้องใช้น�า้เยน็!”	ไม่รอช้า	แพรเปิดขวดน�า้ส้มแล้วราดลงบนโต๊ะ																					
ท�างานของลูกค้าจอมเหยียดแล้วกล่าว	“สัพเพ	สัตตา	อะเวรา	โหนตุ...	
อพัพะยาปัชฌา	โหนต.ุ..	อะนฆีา	โหนต.ุ..	สขุ	ีอตัตานงั	ปะรหิะรนัต.ุ..																																			
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วยกันทั้งสิ้น																																											
จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ	อย่าได้มีเวรแก่กนัและกนัเลย...	จงเป็นสขุเป็นสุข
เถิด	 อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย...	 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด																																																																																
อย่าได้มคีวามทกุข์กายทกุข์ใจเลย...	จงมคีวามสขุกาย	สุขใจ	รกัษาตน																																																																													
ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ”
	 สิ้นเสียงบทสวดแผ่เมตตาให้กับลูกค้าที่ชื่อพราวตา	เจ้าหล่อน
ก็กรีดร้องเสียงดังลั่นเสียจนคนในออฟฟิศหันมามองเป็นตาเดียวกันว่า
เกิดอะไรขึ้น	 พนักงานจอมเหยียดลุกขึ้นชี้หน้าพนักงานส่งอาหารแล้ว
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ตวาดใส่
	 “แกกล้าดียังไงมาท�าแบบนี้กับฉัน	 ฉันจะโทรไปรายงาน
พฤติกรรมของแกกับบริษัทฟู้ดอินทรีให้ไล่แกออก!”	 พราวตากัดฟัน
กรอด	ๆ	มองหน้าของพนักงานส่งอาหารสาว	ในขณะที่อีกฝ่ายยืนยิ้ม	
ไม่ได้มีทีท่าสะทกสะท้านแต่อย่างใด
	 “เชิญเลยค่ะ	รีบ	ๆ	โทรเลยนะคะ	ดิฉันก็อยากออกเหมือนกัน																																																																									
...อ้อ	 มีเบอร์ร้องเรียนพฤติกรรมพนักงานหรือยังคะ	 แล้วทราบรหัส
พนักงานของดิฉันหรือยัง	เดี๋ยวดิฉันจดให้ค่ะ”	แพรถือวิสาสะเอื้อมมือ																																																																			
ไปหยิบปากกาและโพสต์อิทบนโต๊ะท�างานของพราวตามาเขียน																						
รายละเอียด	จากนัน้ยืน่ไปแปะไว้ทีค่อกกัน้พนกังานก่อนจะยกัไหล่เบา	ๆ 	
“...นี่ค่ะ	รีบโทรไปนะคะ	แลว้เวลาเลา่ก็กรุณาเลา่ให้หมดวา่เกดิอะไรขึน้	
อย่าเอาดเีข้าตวัแล้วเอาชัว่ให้แต่คนอืน่นะคะ	ถ้าคราวหลังส่ังอาหารแล้ว
ไม่มปัีญญาลงไปเอากก็รณุาบอกกบัพนกังานดี	ๆ 	ไม่ใช่มาพดูเหยยีดใส่																																																																																
ไม่ว่าท�างานต�าแหน่งไหน	สงูต�า่แค่ไหน	คนเรากมี็ศกัดิศ์รีเหมือนกนัค่ะ																											
...อ้อ	ทีส่�าคญัเวลางานมวัแต่แชตคยุกบัผูช้ายอย่างนี้	หวัหน้าไม่ว่าเอา
เหรอคะ	 ท�างานก็ให้มันคุ้มค่ากับที่อวดว่าท�างานหนึ่งนาทีได้มากกว่า																																																																														
ฉันขับรถส่งอาหารร้อยรอบหน่อยสิคะ	 ฉันลองคิดเลขกลม	 ๆ	 นะคะ	
ฉันวิ่งได้รอบละยี่สิบบาท	 ร้อยรอบก็ได้	2,000	แล้ว	 แล้วนี่คุณท�างาน
ได้นาทีละมากกว่า	2,000	อืม...ฉันตีเป็นว่า	2,500	แล้วกันนะคะ	วันนึง																																																																										
คุณท�างานเก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็น	 เท่ากับท�างานวันละแปดชั่วโมง	
หนึ่งชั่วโมงม	ี60	นาที	หนึ่งนาทีได้	2,500	เท่ากับว่าหนึ่งชั่วโมงคุณได้
ค่าจ้าง	150,000	หนึง่วนัท�างานแปดชัว่โมงกเ็ท่ากบัได้เงนิตัง้	1,200,000	
บาท	โอ๊ย...ท�างานได้วันละล้านสอง	ปังปี้ปังแท้ปังว่ามากค่ะ	แต่เอ...			
ถ้าท�างานได้เงนิมากขนาดนัน้	คงไม่ต้องมานัง่อดุอูใ้นคอกแคบ	ๆ 	แบบนี้																																																																																			
หรอกมั้งคะ	จะแหลก็แหลให้เนียนหน่อย	จะเหยียดอะไรก็เหยียดให้อยู่
ในโลกของความจริงด้วยนะคะ	 ไม่อย่างนั้นจากที่จะปัง	 มันจะพังค่ะ!”	
แพรใส่เป็นชดุก่อนจะยกัไหล่อย่างยัว่โทสะแล้วเดนิออกมาจากทีต่รงนัน้	
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	 พราวตาอยากจะกรีด๊เสยีเหลอืเกนิ	แต่พอเหน็สายตาของคนใน
ออฟฟิศมองจึงท�าได้แค่ทิ้งตัวนั่งลงด้วยความโมโห
	 ฝากเอาไว้ก่อนเถอะ	อีนัง...
	 พราวตาหันไปมองชื่อและเบอร์โทรที่พนักงานสาวเขียนใส่
โพสต์อิทแปะไว้
 “...แพรวา!”
 

 



ตอนที่ 2
จุดเริ่มต้นสู่ความหายนะ!
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 ความเงียบเข้ามาแทรกในวงสนทนาของดือ้ บิ๊ก และเซ่ง...
	 หลังจากนั้นเพียงชั่วอึดใจ...บิ๊กก็รีบก้มลงหยิบกล้องโกโปรที่
หล่นลงบนพื้นขึ้นมาอย่างเร่งรีบ	 แต่ดูเหมือนจะไม่ทันเสียแล้วเมื่อเซ่ง
เห็นคาตา	เจ้าของร้านจึงเอ่ยถามอย่างจับผิด
	 “นี่พวกแกเอากล้องมาถ่ายอะไรร้านฉัน	?”
	 “โอ๊ย...อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยไอ้เซ่ง	 ร้านแกมีดีอะไรให้
ฉันต้องมาถ่าย	 อาหารก็รสชาติหมาไม่แดก	 ร้านก็เก่า	 เจ้าของร้านก็
ปากหมา	 นับข้อเสียได้สามข้อ	 หาข้อดีไม่มีสักข้อ	 แกคิดว่าฉันจะมา
แอบถ่ายหาพระแสงอะไรเหรอ	?”	 คิดว่าจะปกปิดความลับแต่ตัวเอง
กลับพูดสิ่งที่มีพิรุธออกไปเสียแล้ว
	 “พี่ดื้อ!”	บิ๊กร้องเตือน	ในขณะที่เจ้าตัวไม่ได้รู้เลยว่าได้หลุดพูด
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ค�าว่า	‘แอบถ่าย’	ไปเสียแล้ว
	 “นั่นไง	แกพูดว่าแอบถ่าย	ถ้าแกไม่ได้มาถ่ายอะไรร้านฉันจริง	
แกจะพดูว่าแอบถ่ายออกมาท�าไม...ไหน	ๆ 		แกเปิดกล้องให้ฉนัดเูดีย๋วนี	้																																																																													
ฉันไม่ไว้ใจพวกแก	 สมัยนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองนะโว้ย	 มาแอบถ่าย
อะไรแล้วเอาไปลงสื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตฉันเล่นงานพวกแกได้นะ”													
แม้วนั	ๆ 	จะอยูห่น้าเตาแต่เซ่งไม่ใช่คนโง่	เขาเรยีนจบจากมหาวทิยาลยั
รัฐชื่อดัง	แต่ที่มาขายอาหารเพราะอยากสานต่อธุรกิจทางบ้าน	หน้าตา
อาจดูโง่	ๆ	แต่ไม่ได้โง่นะ!
	 “ไม่ให้ดูโว้ย!	มันเป็นความลับในการท�างานของฉัน”	ดื้อรีบดึง
กล้องในมอืของบ๊ิกมาถอืไว้เสยีเอง	กลวัว่าลกูน้องจะกลวัจนยอมให้เซ่ง
ดูเสียก่อน	 เพราะถ้าอีกฝ่ายเห็นว่ามาแอบถ่ายร้านมันจริง	 ๆ	 เรื่องคง												
ไม่จบแค่นี้แน่
	 “แบบนีม้นัไม่บรสิทุธิ์ใจนีห่ว่า	ถ้าอย่างน้ันฉนัจะไปแจ้งต�ารวจ”
	 “เอาเลย	 แกไปลากต�ารวจมาทั้งโรงพักเลยก็ได้	 ฉันเป็นคน
บริสุทธิ์	 คนบริสุทธิ์ไม่จ�าเป็นต้องยอมให้คนอื่นมาพิสูจน์โว้ย!”	 ดื้อยัง
ไม่ยอมแพ้	ขณะที่บิ๊กหน้าเสีย	กลัวว่าถ้าเซ่งเรียกต�ารวจมาจริง	ๆ 	แล้ว
ต�ารวจให้เปิดกล้องให้ดู	 มีหวังซวยแพ็กคู่แน่	 แต่ถ้าหากเป็นอย่างนั้น																											
จรงิ	ๆ 	สิง่ทีภ่าวนาได้กค็อืขอให้กล้องพงัจนเปิดไม่ได้	จะได้ไม่มหีลกัฐาน																																																																																
มัดตัว
	 ยังไม่ทันจะได้ปะทะคารมกันต่อ	เสียงโทรศัพท์ของดื้อก็ดังขึ้น
ขัดจังหวะการสนทนา	ตอนแรกดื้อว่าจะไม่รับ	แต่พอเห็นเป็นเบอร์ของ
แฟนสาวก็จ�าใจต้องรับเพราะเขารู้ดีว่าแพรเกลียดการไม่รับโทรศัพท์
ท่ีสุด	 ปกติแพรไม่โทรหาคนรักพร�่าเพรื่อ	 เพราะฉะนั้นถ้าเธอโทรมา																	
แปลว่ามเีรือ่งส�าคญั	และมคีวามหมายว่าเขาต้องรับ	ถ้าไม่รับมึงตาย...
อะไรประมาณนั้น
	 “หยุดก่อน	ฉันจะรับสายส�าคัญ”	 ดื้อหันไปบอกกับบิ๊กและเซ่ง						
ทีย่นือยูข้่าง	ๆ 	ก่อนจะกระแอมเสยีงให้เป็นปกตหิลงัจากตะโกนคยุกบัเซ่ง																																																																															



28

เมื่อสักครู่	“ฮัลโหลแพร	ว่ายังไง	?”
	 “ดือ้อยูไ่หนเนีย่	แพรมาหาดือ้ทีห่น้าบ้านเหน็ประตลูอ็ก”	ฟังจาก																																																																													
น�้าเสียงดื้อก็รู้ทันทีว่าแฟนสาวก�าลังหงุดหงิดอยู่ไม่น้อย
	 “เอ่อ...ดื้อออกมากับไอ้บิ๊กมัน	หาข้าวกินแถวนี้นี่แหละ”
	 “ร้านไหน	 เด๋ียวแพรจะตามไปกินด้วย	 ก�าลังหิว	 ทั้งหิว	 ทั้ง
โมโห!”	หญิงสาวบอกอย่างหงุดหงิดในอารมณ์
	 “แพรรออยู่ที่บ้านนั่นแหละ	 อยากกินอะไรเดี๋ยวดื้อซื้อไปให้”																							
ดื้อไม่อยากให้แพรตามมาที่ร้านไอ้เซ่งเพราะแพรคือเหตุผลที่เขากับ															
ไอ้เซ่งไม่กินเส้นกันมาจนทุกวันนี้...เพราะอะไรไว้ค่อยเล่า
	 “แต่คนมันหิวตอนนี้	 จะกินตอนนี้!	 ท�าไม	?	 ไม่อยากให้แพร												
ตามไปเพราะอะไร	หรอืก�าลงัแอบท�าอะไรพเิรนทร์	ๆ 	กบัไอ้บิก๊อกีแล้ว	?”																																																																																	
หญิงสาวจับผิด	ดื้อจึงรีบปฏิเสธเป็นพัลวัน
	 “เปล่า	ๆ	ดื้อเห็นว่าแดดมันร้อนก็เลยจะซื้อกลับไปให้”
	 “ตกลงจะบอกได้หรือยังว่าอยู่ที่ไหน	?”	คนก�าลังโมโห	มาเจอ																																																																														
ชายคนรักขัดใจก็ย่ิงหงุดหงิดมากขึ้นไปอีก	 ทางด้านเซ่งที่แอบฟัง
ประโยคสนทนาของอริอยู่ก็พอจะเดาออกว่าปลายสายคงเป็นแพร
แน่นอน	ชายหนุ่มรีบปากยื่นปากยาวตะโกนเข้าไปในสาย
	 “มันอยู่ร้านเซ่งเองจ้ะแพร	 รีบมาจัดการมันเลย	 มันแอบมา									
ท�าอะไรกันที่ร้านของเซ่งก็ไม่รู้”	น�้าเสียงที่เซ่งพูดกับแพรนั้นเป็นคนละ
โทนเสียงกับที่เพิ่งพูดกับดื้อและบิ๊กเมื่อสักครู่อย่างส้ินเชิง	 ดื้อได้ยิน											
เช่นนั้นก็ถลึงตาหันไปตะคอกใส่อริอย่างลืมตัว
	 “ไอ้เซ่ง!	อย่าเสือก!”
	 “อะไรนะ	?	 ไปท�าไมร้านเซ่ง	?	 รู้ก็รู้ว่าไม่ถูกกันก็ยังจะไปยุ่ง
กับเค้าอีก	 รออยู่ที่นั่นเลยนะ	 แพรจะไปเดี๋ยวนี้แหละ!”	 แพรน�้าเสียง																				
เด็ดขาดก่อนจะวางสายไป	ทิ้งให้ดื้อเกาหัวแกรก	 ๆ	 มองหน้าของเซ่ง
อย่างเอาเรื่อง	 ในขณะที่เซ่งยิ้มกริ่ม...แพรก�าลังจะมาที่ร้านของเขา														
เขาจะให้แพรนีแ่หละจดัการไอ้ดือ้แฟนตวัดขีองเธอ	ภาวนาขอให้ทะเลาะ
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จนเลิกกันจริง	ๆ	เสียทีเถอะ	เขาพร้อมเสียบเสมอ!
	 ในขณะที่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น	คงมีแต่บิ๊กที่ย่นคิ้ว
มองซ้ายทีขวาทีอย่างคนที่ไม่เข้าใจอะไรสักนิด
	 นี่มันเรื่องอะไรกันวะ!
 
	 รถมอเตอร์ไซค์ของแพรแล่นเข้ามาจอดทีห่น้าร้านขายอาหาร
ตามสัง่ของเซ่ง	ปกตแิล้วตัง้แต่เรยีนมหาวทิยาลยัเธอไม่ค่อยมเีวลาได้มา																																																																																		
ที่นี่บ่อยนัก	 ย่ิงเม่ือท�างานแล้วก็ย่ิงไม่มีเวลามากขึ้นไปอีก	 แต่ถ้า													
เท้าความไปในสมัยเรียนมัธยม	 ร้านของเซ่งคือหนึ่งในสถานที่รวมตัว
ของเธอ	ดื้อ	และเซ่ง...ทุกคนเรียนห้องเดียวกัน
	 “แพร	เป็นยังไงบ้าง	?”	เซ่งเอ่ยถามเสียงระรื่น	ท�าเอาดื้อมอง
คนทั้งคู่ตาเขียว	หญิงสาวยิ้มให้เพื่อนเก่าอย่างเป็นมิตร
	 “ก็เรื่อย	ๆ	นะเซ่ง	เซ่งล่ะ	เป็นไงบ้าง	ช่วงนี้แพรไม่ค่อยได้มา
ทักทายเลย	ท�างานยุ่งมากน่ะ”	หญิงสาวกล่าว	ก็อย่างที่บอก	เธอต้อง	
หาเงินช่วยทางบ้านจนแทบไม่มีเวลาพัก	 อย่าว่าแต่เซ่งเลย	 แม้แต่กับ
ดื้อเองที่เป็นแฟนกันก็ได้เจอกันแค่ครั้งสองครั้งต่ออาทิตย์เท่านั้น
	 “เราสบายด	ีนัง่ก่อนสแิพร”	เจ้าของร้านกลุกีจุอต้อนรบัเพือ่นเก่า																																																																																				
ที่เขาแอบรัก	 แพรจึงเดินเข้าไปนั่งตรงข้ามกับดื้อ	 มองอีกฝ่ายอย่าง
จับผิดว่ามาท�าไมท่ีนี่	 ปกติด้ือไม่ค่อยได้มาเหยียบที่ร้านของเซ่งหรอก	
นอกเสียจากว่าอยากกินผัดกะเพราฝีมือของเพื่อนเก่า	บางทีเธอก็ต้อง
มาซือ้ให้เพราะดือ้ไม่อยากเจอเซ่ง	แต่กระนัน้กอ็ยากกนิผดักะเพราฝีมอื
เพือ่น	คราวไหนทีอ่ยากกนิจรงิ	ๆ 	แต่แพรไม่อยู	่กอ็าจต้องจ�าท�าหน้าด้าน																																																																																			
หน้าทนเดินมาซ้ือเอง	 คิดเสียว่าเป็นลูกค้า	 ไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนกัน	
ทะเลาะกันเรื่องขี้หมูขี้หมาท�าตัวเป็นเด็ก	ๆ
	 “เออ...แพรมากด็แีล้ว	จดัการไอ้สองคนนี้ให้หน่อย	มนัแอบมา
ถ่ายอะไรร้านเซ่งไม่รู	้ขอดูกล้องก็ไม่ให้	มันมีพิรุธ...ใช่	มีพิรุธแน่นอน”	
ชายหนุ่มรับบทคนขี้ฟ้องบอกกับแพร	 หญิงสาวได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งจ้อง		
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ไปทางทัง้สองคนอย่างเอาเรือ่ง	ด้ือท�าหน้าไม่รูไ้ม่ชี	้ในขณะทีบ่ิก๊ก้มหน้า																																																																																	
ไม่กล้าสบตากับแพร	ซึ่งเธอดูออกว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่	ๆ	
	 “เดี๋ยวแพรดูให้เอง...เออเซ่ง	แพรอยากกินผัดซีอิ๊วฝีมือเซ่งจัง	
ไม่ได้กินนานแล้ว”	 แพรเปลี่ยนเรื่อง	 เจ้าของร้านได้ยินเช่นนั้นก็ตาโต
แล้วฉีกยิ้มกว้างด้วยความดีใจจนเนื้อเต้น
	 “ได้สิ	 ๆ	 ผัดซีอิ๊วปลาหมึกใส่ก้านคะน้าเยอะ	 ๆ	 เราจ�าได้	 รอ
แป๊บนึงนะ	จะท�าให้สุดฝีมือเลย”	ว่าแล้วเซ่งก็รีบเดินกลับไปที่หน้าเตา
ของตวัเองด้วยหัวใจพองโต	ในขณะทีแ่พรหนัมองแฟนหนุม่พลางแบมอื
เป็นสัญญาณว่าให้ส่งกล้องมาที่เธอ	แต่ดื้อท�าเป็นไม่เข้าใจความหมาย	
แพรไม่มีอารมณ์มาเล่นด้วย	หญงิสาวเอือ้มมอืไปดงึกล้องในมอืของดือ้
มาแล้วเปิดออกดู	ในขณะทีด่ือ้กบับิก๊หนัมองหน้ากนั	ไม่รูว่้าระหว่างเซ่ง
กบัแพรเมือ่เหน็สิง่ทีแ่อบถ่ายไป	คนไหนทีจ่ะท�าให้ชีวิตพวกเขาฉบิหาย
กว่ากัน!
	 แพรเห็นในสิ่งที่ดื้อกับบิ๊กถ่ายไว้ก็ท�าหน้านิ่วอย่างไม่พอใจ										
เธอถลึงตาใส่แฟนหนุ่มแล้วชี้หน้าอย่างเอาเรื่อง	 ก่อนจะบอกด้วย																			
น�้าเสียงราบเรียบแต่ทว่าเยือกเย็นจนน่ากลัว
	 “กลบัไปคยุกนัทีบ้่าน...เด๋ียวนี!้”	หญงิสาวยงัไม่ทนัจะได้จดัการ
อะไรต่อ	 เซ่งก็เดินมาที่โต๊ะพร้อมกับผัดซีอิ๊วที่แทบจะมองไม่เห็นเส้น										
มีแต่ปลาหมึกและก้านคะน้าของโปรดของแพร
	 “มาแล้ว	ๆ	ถ้าแพรไม่อิ่มบอกเซ่งได้เลยนะ”
	 “เซ่ง	แพรขอโทษทนีะ	พอดแีพรมธีรุะต้องจดัการด่วน”	หญงิสาว																																																																																			
กล่าวพลางส่งสายตาเขียวปั้ดไปที่ด้ือกับบ๊ิก	 “...เซ่งช่วยเอาผัดซีอิ๊ว																	
ใส่กล่องให้แพรได้ไหม	?”
	 “ได้สิ	 แต่น่าเสียดาย	 เรานึกว่าแพรจะนั่งกินที่นี่	 จะได้คุยกัน
ให้หายคิดถึง”	 เซ่งยังคงท�าเสียงอ่อนเสียงหวานผสานกับสายตาอาลัย
อาวรณ์จนดือ้เท้ากระดกิอยากกระโดดถบีให้หลงัแอ่น	แต่ตอนน้ีเขาเป็น
นกัโทษทีก่�าลงัรอลงทณัฑ์	ภาวนาว่าขอให้เป็นแค่โดนแส้เฆีย่น	ไม่ถงึกบั
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ต้องใช้เครื่องประหารหัวสุนัขก็พอ	
	 “เอาไว้วนัหลงัแพรจะมาคยุด้วยนะ...อ้อ	แพรดกูล้องให้แล้วนะ																																																																										
เซ่ง	 ไม่มีอะไรหรอก	 สองคนนี้ก็ถ่ายอะไรเล่นเรื่อยเปื่อย	 ไม่มีอะไร														
เสียหายหรอก	 เอาไว้แพรจะจัดการสั่งสอนให้เองว่าอย่าไปถ่ายในร้าน
คนอ่ืนสุ่มสี่สุ่มห้า	 ถ้ายังไงแพรขอโทษแทนดื้อกับบิ๊กด้วยแล้วกันนะ																				
ที่ท�าให้วุ่นวาย”	หญิงสาวออกหน้ารับแทนทั้งสองคนเพราะรู้ว่าดื้อก็คง
ดื้อสมชื่อ	ไม่มีทางขอโทษในสิ่งที่ตัวเองท�าหรอก
	 “โอเค	ถ้าอย่างนัน้รอเราเอาผดัซอีิว๊ไปใส่กล่องแป๊บนงึนะ”	ว่าแล้ว																																																																																																			
เซ่งกร็บีเดนิไปอกีทางด้านหนึง่ของร้าน	ปล่อยให้แพรเผชิญหน้ากบัดือ้	
โดยท่ีบิก๊แอบไปยนือกีทางหนึง่เพราะมลีางสงัหรณ์ว่าจะต้องเกดิเรือ่งขึน้
แน่	ๆ
	 “ไปขอโทษมันท�าไมแพร	ดื้อไม่ได้ท�าอะไรสักหน่อย”
	 “อ๋อเหรอ...ท่ีแอบถ่ายดิสเครดิตร้านนี่คือไม่ได้ท�าอะไรเลย											
ใช่ไหม	โตจนป่านนี้แล้วยังท�าอะไรไร้สาระอีก	เรื่องนี้เราต้องคุยกันยาว	
แต่ไปคยุทีบ้่าน!”	แพรท�าเสยีงโหด	เซ่งเดนิเข้ามาขดัจงัหวะพอด	ีเขาส่ง																																																																																	
ถุงผัดซีอิ๊วของหญิงสาวให้ด้วยความเต็มใจ
	 “ได้แล้วแพร”
	 “เท่าไหร่เซ่ง	?”	หญิงสาวจะล้วงเงินจ่าย	แต่เซ่งร้องห้ามเสียง
ดังลั่นจนลูกค้าที่ก�าลังนั่งกินอาหารอยู่หันมองด้วยนึกว่าเกิดเรื่องอะไร
ขึ้น
	 “ไม่เป็นไร	ๆ	ส�าหรับแพรเราเลี้ยงได้”	เจ้าของร้านใจป�้า	แพร
ที่เป็นคนค่อนข้างประหยัดได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้ม
	 “ขอบใจนะเซ่ง	งัน้แพรไปก่อน	ไว้วนัหลงัจะมาคยุด้วยนะ	ขอให้
ขายดบิขายดนีะเซ่ง”	แพรโบกมอืแล้วยิม้ให้เพือ่นเก่า	ก่อนจะเดนิออกไป																																																																													
คร่อมรถมอเตอร์ไซค์ของตวัเองพลางมองตรงมายงัดือ้ทีย่นืประจนัหน้า
กับเซ่งราวกับอยากจะต่อยกนัสกัยก	แต่ทว่ากเ็ป็นได้แค่ความอยาก	ไม่มี
ใครกล้าลงมือจริง	ๆ	หรอก	
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	 ดื้อล้วงเงินจากกระเป๋ากางเกงยีนส์ตัวเก่งที่จ�าไม่ได้ว่าซักครั้ง
สุดท้ายเมื่อไหร่ออกมาวางลงตรงหน้าของเซ่งแล้วบอกอย่างไม่สบ
อารมณ์
	 “สี่สิบค่าผัดซีอิ๊ว	 ไม่ต้องมาท�าเป็นเลี้ยงแฟนคนอื่น	 เสีย
มารยาท!”	 ว่าแล้วดื้อก็หันหลังจะเดินออกไปจากร้าน	 แต่เซ่งเรียกไว	้				
เสียก่อน
	 “เดีย๋ว!	ถ้าแกจ่ายค่าผัดซีอิว๊ให้แพรสีส่บิฉันกจ็ะรบัไว้	แต่แกยัง
ไม่จ่ายค่าผัดกะเพราของแก	อย่ามาเนียน!”
	 ดื้อชะงักเล็กน้อย	 หน้าเสียพอประมาณ	 เขารีบล้วงเงินจาก
กระเป๋ากางเกงออกมาแล้ววางลงไปบนโต๊ะอีกสี่สิบบาทแล้วบอก
	 “เอาไป	ไม่ต้องทอน!”	ด้ือเดนิออกไปจากร้านโดยมบีิก๊วิง่ตามตดู																																																																																				
ด้วยความรวดเร็ว	เซ่งมองเงินอีกสี่สิบบาทบนโต๊ะแล้วส่ายหน้า
	 “ไม่ต้องทอนเหีย้อะไร	กะเพราไข่ดาวสีส่บิเจด็บาทโว้ย	ขาดไป
ตั้งเจ็ดบาท!”
 
	 สถานการณ์ตึงเครียดเสียจนบิ๊กต้องออกไปอยู่ข้างนอกบ้าน	
ปล่อยให้ดือ้กบัแพรคยุกนัเพยีงล�าพัง	แพรนิง่อยูช่ัว่อดึใจ	พยายามสงบ
สติอารมณ์เพราะไม่อยากจะขึ้นเสียงใส่ด้ือ	 วันนี้เธอเจอเรื่องหงุดหงิด
มาตั้งแต่เช้า	 ทั้งถูกลูกค้าด่า	 ซ�้ายังถูกพักงาน	 นี่ยังมาเจอชายคนรัก																
ท�าอะไรบ้า	ๆ	บอ	ๆ	อีก	กลัวว่าจะอารมณ์ฉุนเฉียวจนควบคุมตัวเอง	
ไม่ได้	ซึง่ปกตแิพรไม่ได้เป็นแบบนัน้บ่อยนกัหรอก	แต่ถ้าหากโกรธจนถงึ
จุดเดือดเมื่อไหร่เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่
	 “ไหนบอกมาสิ	 ก�าลังจะท�าอะไรกันแน่	?”	 แพรมองดื้ออย่าง														
ไม่วางตา	 ในขณะท่ีดื้อเองหลบตา	 ไม่รู้จะบอกแฟนสาวว่าอย่างไรดี		
เขารู้ดีว่าสิ่งที่ก�าลังจะท�านั้นแพรต้องไม่เห็นด้วยแน่	ๆ	หลายสิ่งในชีวิต
ที่เขาชอบ	แพรกลับไม่ชอบ	แต่ชีวิตของเราทุกคนก็ต้องมีทางเดินของ
ตัวเอง	 ถึงจะเป็นคนรักกันแต่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายรักและชอบ
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ไม่ใช่เหรอ
	 “ดื้อก�าลังจะท�าช่องยูทูบ	 ดื้อจะเป็นยูทูบเบอร์	 ท�าคอนเทนต์										
เก๋	 ๆ	 เท่	 ๆ	 แบบท่ีเค้าก�าลังฮิตกันไงแพร	 นี่ดื้อคิดชื่อช่องไว้แล้วนะ											
ชื่อว่า	‘ดื้อเด็ดดวง’	เท่ปะล่ะ	?”	ดื้อเอายิ้มทะเล้นเข้าสู้กับใบหน้าบึ้งตึง
ของแฟนสาว	 แพรถอนหายใจยาว	 ๆ	 จ้องหน้าอีกฝ่ายแล้วถามด้วย											
น�า้เสยีงจริงจัง	แต่ทว่าในน�า้เสยีงนัน้แฝงด้วยความอ่อนล้าเสียเหลือเกนิ	
เหนื่อยใจทั้งกับงาน	เหนื่อยใจทั้งกับแฟน
	 “ยูทูบเบอร์	?	 ดื้อ...มันไร้สาระไปหรือเปล่า	 นี่ตั้งแต่ดื้อออก	
จากงานมาแพรไม่เห็นด้ือท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะ	 พูดก็พูดเถอะ	
ดื้อไปหางานท�าเป็นหลักแหล่งดีกว่าไหม	?”
	 “นี่ไง	ดื้อจะเป็นยูทูบเบอร	์ถ้าท�าคอนเทนต์โดนใจคนดูก็ดังได้	
พอดงั	มคีนตามเยอะ	ๆ 	มยีอดววิเยอะ	ๆ 	เราจะได้เงนิจากยทูบู	มคีนมา																																																																												
จ้างรีววิสินคา้	มีคนจา้งท�าคอนเทนต์	ดื้อเหน็ยทูบูเบอร์หลายคนไดเ้งนิ
เป็นกอบเป็นก�า	ทัง้สร้างบ้าน	ซือ้รถ	รวย	ๆ 	กนัทัง้นัน้”	ชายหนุม่วาดฝัน																																																																																
ไว้สวยหร	ูแต่แพรไม่ใช่คนทีจ่ะหลงไปกบัความฝันที่ไกลเกนิตวั	เธออยู่
ในโลกแห่งความจริง	 โลกท่ีท�างานตัวเป็นเกลียวเพื่อหาเงินมาเยียวยา
ชีวิต	ไม่มีเวลาท�าตามความฝันอะไรทั้งนั้น	ความฝันของเธอตอนนี้คือ
มีเงินเยอะ	ๆ	เพื่อให้คนรอบข้างอยู่สุขสบาย
	 “พูดน่ะมันพูดง่าย	 แต่ท�าจริงมันไม่ง่ายนะดื้อ	 คนที่เค้าดัง	 ๆ							
เค้าผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะดัง	ดื้ออย่าไปมองแต่ปลายทางที่เค้าเดินถึง
แล้วสิ	 มองจุดเริ่มต้นกับระหว่างทางที่เขาเดินมาด้วย	 พูดตรง	 ๆ	 นะ																																			
แพรชักเบื่อกับความหลักลอยของดื้อแล้วนะ”	 หญิงสาวไม่อยากจะ
พูดตรงขนาดนี้	 แต่บางทีการพูดอ้อมค้อมเกินไปก็คงไม่สามารถดึงให้																																																																								
ชายคนรักตื่นจากโลกของความฝันกลับมาในโลกของความเป็นจริง		
โลกที่แสนโหดร้าย	โลกที่เงินเท่านั้นที่จะบันดาลทุกอย่างได้
	 “กน็ี่ไง	ดือ้ก�าลงัหาสิง่ทีท่�าเพือ่ให้ได้เงนิ	จะได้เกบ็เงนิไปขอแพร
แต่งงาน”
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	 “เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะดื้อ	 เร่ืองแต่งงานส�าหรับแพร	 แพร
คิดว่ามันยังไกล	ตอนนี้เราสองคนยังมีภาระอีกเยอะ	เอาตัวเองให้รอด
ไปวัน	ๆ 	ยังยาก	หรือบางทีเรื่องแต่งงาน...อาจไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ได้	
วันนี้แพรเหนื่อยมากแล้ว	แพรขอตัวกลับก่อนแล้วกัน”	หญิงสาวท�าท่า
จะเดินออกไปจากบ้านของดื้อ	แต่ชายหนุ่มคว้าแขนไว้เสียก่อน
	 “เดี๋ยวสิแพร	คุยกันให้รู้เรื่องก่อน”
	 “เอาไว้วันหลังนะดื้อ	 วันนี้แพรไม่พร้อมจะทะเลาะกับดื้อ														
แพรเหนื่อย”	 ว่าแล้วแพรก็สะบัดแขนออกจากมือของอีกฝ่ายแล้วเดิน
ตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองท่ีอยู่หน้าบ้านก่อนจะสตาร์ตเครื่อง
ออกไป	ทิ้งให้ดื้อยืนมองตามตาละห้อย	
	 ด้านบิ๊กเมื่อเห็นว่าแพรออกไปแล้วจึงเดินไปประกบรุ่นพี่ของ
ตัวเอง	 ไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังแต่ก็ได้ยินบทสนทนาที่ดื้อกับแพรคุยกัน
จนหมด	รุ่นน้องตบบ่าดื้อเบา	ๆ	แล้วบอก
	 “เอาไว้รอพี่แพรใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีก็ได้พี่”
	 “แพรไม่เข้าใจ	 ที่ฉันท�าทุกอย่างก็เพื่ออนาคตทั้งนั้น	 ฉันรู้ว่า					
มันยาก	 ยากก็ยากสิวะ	 แต่ถึงจะยากหรือง่ายมันก็ต้องได้เร่ิมลงมือ										
ตอนนี้มันอาจเป็นแค่ฝันลม	ๆ	แล้ง	ๆ	แต่สักวันฉันจะพิสูจน์ให้แพรได้
เหน็ว่าฉนัจะเป็นยทูบูเบอร์ชือ่ดงัให้ได้”	ชายหนุม่บอกอย่างมุง่มัน่	เขาว่า																																																																												
ตัวเองมคีวามสามารถพอ	และเขาจะให้โอกาสตวัเองในการท�าตามส่ิงที่
ต้องการแม้คนรอบข้างจะไม่เข้าใจก็ตาม
	 “ให้มันได้อย่างนี้สิ	ถึงจะสมกับเป็นพี่ดื้อของผม	ว่าแต่พี่ดื้อ...
พ่ีแพรกับเจ้าของร้านที่ชื่อเซ่งนั่น	 มันมีอะไรกันเหรอ	 ท�าไมพี่ต้องไป	
ดิสเครดิตร้านเค้า	 เท่าที่ผมมองดูเนี่ย	 เหมือนคนชื่อเซ่งจะชอบพี่แพร
นะ”	 ตามประสาคนช่างสอดรู้สอดเห็น	 บิ๊กดูอาการของเซ่งก็รู้แล้วว่า	
ชายหนุ่มมีใจให้พี่แพร	ดื้อเห็นว่าไหน	ๆ	ก็ไหน	ๆ	แล้วจึงพยักหน้ารับ	
แล้วเล่าเรื่องในอดีตให้รุ่นน้องฟัง
	 “เออ	ไอ้เซ่งเนี่ยคู่แข่งฉันเลยละ	ฉันกับมันเคยเรียนที่โรงเรียน
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เดียวกัน	 แล้วมันดันมาจีบแพรแข่งกับฉัน	 แต่บังเอิญฉันหล่อกว่าและ
เท่มาก	ๆ 	แพรเลยเลือกฉัน	แต่มันก็ยังหน้าด้านจีบแพรทุกทีที่มีโอกาส
จนฉันทะเลาะกับแพรหลายครั้ง	 เกือบจะเลิกกันตั้งหลายที”	 ดื้อเล่า																		
เอาดีเข้าตัวตามประสา	บิ๊กท�าได้แต่ย่นคิ้ว
	 “จรงิเหรอ	ไม่ใช่ว่าพีไ่ปแย่งพีแ่พรมาจากคนชือ่เซ่งนะ	?”	รุน่น้อง																																																																																												
จับผิดเพราะเห็นว่าดื้อเองก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่น้อย	 ดื้อได้ยินเช่นนั้นก	็
หันไปตบกบาลรุ่นน้องหนึ่งที
	 “จริงโว้ย!	ถ้าไม่เชื่อแกไปถามแพรได้เลย”	ดื้อเสียงแข็ง
	 “โอ๊ย...เจ็บนะพ่ี	ตบหวัผมบ่อย	ๆ 	เดีย๋วผมกส็มองเส่ือมกนัพอดี	
แล้วนี่พี่จะเอายังไงต่อ	จะท�าคลิปอะไรอกี	ผมก็มเีวลาวา่งอกีแค่ไม่นาน	
เดีย๋วเตีย่กจ็ะไปฝากงานให้แล้วนะ”	บิก๊เอ่ยถาม	จรงิอยูเ่ขาอยากช่วยงาน																																																																																				
รุ่นพี่	แต่อนาคตของตัวเองก็ส�าคัญ
	 “ขอฉนัไปนอนคิดก่อนแล้วกนั	ไปศกึษาดกู่อนว่าคลิปแบบไหน
ที่คนดูเยอะ	ๆ 	แกก็ลองไปช่วยฉันคิดด้วย	แล้วเดี๋ยวฉันโทรไปคุย	วันนี้
จะไปไหนก็ไป”	ดื้อไล่รุ่นน้องเสียเฉย	ๆ	บิ๊กชี้หน้าตัวเองแล้วเอ่ยถาม
	 “เอ้า...นี่คือผมต้องไปใช่ไหม	?”
	 “ก็ใช่สิวะ	แกจะมาอยู่ที่นี่ท�าไม	ฉันก�าลังเครียด	ต้องการสมาธ	ิ
อยากอยู่คนเดียว...อ้อ!”	 เจ้าของบ้านเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออก	
เขาหนัไปคว้าถงุผดัซอีิว๊ของแพรทีท่ิง้ไว้ส่งให้รุน่น้องแล้วเอ่ย	“...เอาไป																																																																																	
กินด้วย	หรือแกจะเอาไปทิ้งที่ไหนก็เรื่องของแก	แค่นี้นะ...รู้เรื่อง!”	
	 ดื้อพูดจบก็เดินไปกระโดดลงนอนบนโซฟากระดิกเท้าไปมา
อย่างไม่สนว่าบิ๊กก�าลังยืนมองแรง	 พลางบ่นกระปอดกระแปดขณะที่
เดินออกจากบ้านเพื่อจะตรงไปยังบิ๊กไบค์คันเก่งของตัวเอง
	 “นึกอยากให้มาก็มา	 นึกอยากไล่ให้ไปก็ไล่	 นี่ถ้าไม่เห็นเป็น						
รุ่นพี่จะเตะสักป้าบ!”
	 “แกว่าอะไรนะ!	แกจะเตะใคร	?”	ดื้อผงกหัวขึ้นมาถามรุ่นน้อง	
บิ๊กสะดุ้งเฮือก	รีบแก้ตัวจนลิ้นพันกัน
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	 “เอ่อ...ผมหมายถึงหมามันชอบมาฉี่ใส่รถมอเตอร์ไซค์ผมน่ะ																																																																																					
ผมโคตรโกรธเลย	 อย่าให้เจอนะ	 จะเตะให้หางจุกตูด...ถ้าอย่างนั้น											
ผมกลับก่อนนะพ่ี”	 ว่าแล้วบิ๊กก็รีบขับรถบิ๊กไบค์ของตัวเองออกไป							
ปล่อยให้ดื้อนอนดูคลิปในยูทูบช่องต่าง	ๆ	เพื่อหาข้อมูล	
 คอยดูนะแพร สักวันดื้อจะเป็น ‘พี่ดื้อเด็ดดวง’ ที่เดินไปไหน  
ทุกคนก็ต้องรู้จักให้ได้!



ตอนที่ 3
บทพิสูจน์ของคนเป็นพ่อ
และการเป็นคนรักที่ดี
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 มนัไม่ใช่เรื่องผดิปกตทิี ่เอีย๊บ จะจดักระเป๋าเดินทางเพ่ือไป
ท�างานต่างประเทศ	แต่ครัง้นีม้นัต่างจากเดมิตรงทีเ่มือ่เอีย๊บไปท�างาน
เสรจ็แล้วจะบนิเลยไปงานแต่งงานเพือ่นรกัทีอ่งักฤษหนึง่อาทติย์	โดยทิง้
ลูกชายวัยสองขวบชือ่ว่า	น้องโปรด	ให้อยูก่บั	บมี	ผูเ้ป็นสามแีต่เพยีงล�าพงั
เป็นครั้งแรก	ปกติเวลาเธอบินไปไหน	เธอมักจะฝากลูกชายไว้กับแม่ให้
ช่วยดูแล	แต่คราวนี้แม่ไม่อยู่	นึกอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อน
วัยเกษียณขึ้นมาเสียอย่างนั้น	 ครั้นจะห้ามไม่ให้ไปแล้วอยู่เลี้ยงหลาน																																																																																												
ก็ดูจะเป็นการเห็นแก่ตัวจนเกินไป	 เพราะปกติเธอก็ฝากน้องโปรดให	้
แม่เลี้ยงเกือบจะทุกวันอยู่แล้ว
	 “เอี๊ยบ	แล้วบีมจะเลี้ยงลูกคนเดียวได้ยังไง	?”	บีมซึ่งเป็นรุ่นพี่
ของดื้อเอ่ยถามภรรยาที่ก�าลังสาละวนกับการจัดกระเป๋าเดินทางของ
ตัวเอง	 อีกฝ่ายเงยหน้ามาตอบด้วยน�้าเสียงไม่ได้หนักใจอะไรที่ต้องทิ้ง
ลูกชายไว้กับสามี
	 “ท�าไมบีมจะเลี้ยงน้องโปรดไม่ได้	 ทุกอย่างเอี๊ยบก็สอนบีม								
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หมดแล้ว	 ทั้งเปลี่ยนเสื้อผ้า	 เปลี่ยนแพมเพิร์ส	 ชงนมยังไง	 ลูกชอบ													
กินอะไร	ไม่ชอบกินอะไร	เวลาลูกร้องไห้ให้ท�ายังไง	บีมท�าได้อยู่แล้ว...
เอี๊ยบเชื่อ”	 คนเป็นแม่บอกอย่างมั่นใจ	 ในขณะที่บีมไม่มีความมั่นใจ										
เอาเสียเลย
	 “มันไม่เหมือนกันนะเอี๊ยบ	 ตอนเอี๊ยบอยู่	 ถ้าบีมท�าอะไรไม่ได้	
ไม่เข้าใจอะไร	บมียงัถามเอีย๊บได้	แต่นีเ่อีย๊บไม่อยู	่แม่ของเอ๊ียบก็ไม่อยู	่
ถ้าเกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรขึ้นมาบีมจะท�ายังไง	 เอาอย่างนี้ดีไหม	 เราบิน		
ไปด้วยกนัทัง้หมด	น้องโปรดจะได้ไปเทีย่วองักฤษด้วย”	บมีพยายามหา
ทางออกให้กบัปัญหานี	้จรงิอยูท่ีเ่ขาดูแลน้องโปรดได้	แต่คงไม่ยาวนาน
ขนาดหนึ่งอาทิตย์โดยที่ไม่มีภรรยาอยู่ด้วย	เขาท�าไม่ได้หรอก	คิดยังไง
ก็ท�าไม่ได้
	 “ไม่ได้บีม	ที่นั่นอากาศหนาว	ลูกยังไม่ค่อยแข็งแรง	น้องโปรด
กับบีมอยู่ที่นี่นี่แหละ”
	 “แต่บมีท�าไม่ได้	ยงัไงบีมกเ็ลีย้งน้องโปรดคนเดยีวไม่ได้ถ้าไม่มี	
เอี๊ยบ”	 บีมยืนยันเสียงแข็ง	 เหมือนตัวเองก�าลังเดินเข้าถ�้ามืด	 ๆ	 โดย
ไม่มีแสงไฟน�าทางสกันดิ	ไม่มทีางเลยทีเ่ขาจะเดนิไปถงึจดุมุง่หมายโดย
ปลอดภัยได้
	 “บีม...ฟังเอี๊ยบนะ	จ�าเพื่อนของเอี๊ยบที่ชื่อใบเตยได้ไหม	ที่เรา
เพิง่ไปงานศพเมือ่เดอืนก่อน	ใบเตยตายไปโดยไม่ทนัได้ตัง้ตวั	ทิง้ลกูสาว
สองคนไว้กับแฟนของตัวเอง	 พวกเค้าก็ยังอยู่กันได้	 ชีวิตของคนเรา																																																																										
ไม่แน่นอนนะบีม	ถ้าวันหนึ่งเอี๊ยบบินอยู่แล้วเครื่องบินเกิดตก	บีมก็จะ
ไม่เลี้ยงน้องโปรดด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเอี๊ยบอยู่ด้วยงั้นเหรอ	 มันไม่ใช่	
ต่อให้ใครสักคนจะจากไป	 เราในฐานะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องโปรดให้ได้	
เลี้ยงให้ดี”	ฝ่ายภรรยาพยายามใช้เหตุผลเข้าพูด	แต่ดูเหมือนบีมจะยัง
ไม่ยอมฟังอยู่ดี
	 “มันไม่เหมือนกันเอี๊ยบ	ตอนนี้เอี๊ยบยังอยู่นี่นา”
	 “เหมือนกันสิ	 ทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้าน	 ชีวิตคนเราเสี่ยงกับ
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