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INFINITY SHOCK
ช่องหลอนออนไลน์...

ช่องหลอนของคนชอบเรื่องหลอน

บทน�ำ
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 “สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง INFINITY SHOCK ช่องหลอน                   
ออนไลน์ ช่องหลอนของคนชอบเรื่องหลอน พบกันทุกวันเสาร์ รับฟัง                                                                                            
ได้ทางไลฟ์สดเช่นเคย ผม ดเีจพียุ่ทธ์ เจ้าเก่า เจ้าเดมิ ท่ีจะมาพร้อมกบั
เรือ่งหลอนจากทางบ้าน คืนนีก้เ็ช่นกนัครบั หนึง่ช่ัวโมงเตม็กบัเรือ่งเล่า                             
เขย่าขวัญสั่นประสาท อีกสักครู ่เราจะเปิดรับสายแรกแล้วนะครับ                                                                                
ใครมีเรื่องเล่าหลอน ๆ เรื่องเล่าแปลก ๆ เตรียมตัวโทรเข้ามาที่เบอร์ 
089-781XXX จะมีพีป้่อมคอยรบัสายอยู่ทางหลงัไมค์นะครบั ก่อนจะได้ฟัง                                                                                
เรื่องราวสุดระทึกประจ�าคืนวันศุกร์นี้ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ ‘อพาร์ตเมนต์สขุสบายด ีผรีายวนั วญิญาณรายเดอืน’ 
ด้วยครับ” ว่าแล้วดีเจพ่ียุทธ์ก็เอื้อมมือกดปุ่มเข้าสปอตโฆษณาก่อนจะ 
หอบหายใจเหนือ่ยเพราะเพิง่รบีวิง่มาเข้าห้องจดัรายการได้อย่างเฉียดฉิว
กับเวลาออนแอร์ 
 เลขาประจ�ารายการอย่าง เอ๋ ท่ีก�าลังเตรียมงานทุกสิ่งอย่าง             
ถึงกับบ่นออกมา
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 “เกอืบไม่ทันนะพีย่ทุธ์ นกึว่าวนันีต้้องให้ไอ้ป้อมจดัแทนซะแล้ว                                                                          
นี่ดูคอมเมนต์แฟนรายการในไลฟ์สิ เค้าแซวพี่ตอนวิ่งเข้ามาห้อง                   
จัดรายการว่าหน้าตื่นเหมือนหนีเจ้าหนี้” สาวร่างท้วมออกไปทางอ้วน
บอกในขณะท่ีปากเคี้ยวมะยมแช่อิ่มตุ้ย ๆ เพื่อปลุกตัวเองไม่ให้ง่วง             
หลังจากนอนดึกเพราะดูซีรีส์เกาหลีติดกันหลายคืน
 “มาถงึพักนงึแล้ว มัวแต่วนหาท่ีจอดนีแ่หละ ท�าไมวนันีร้ถบนตกึ                                                                         
เยอะจังวะ” ดีเจพี่ยุทธ์บ่นพลางเอนพิงพนักเก้าอี้แล้วผ่อนลมหายใจ 
ปกติเวลาเท่ียงคืนแบบนี้ท่ีจอดรถบนตึกจะโล่งจนแทบจะเล่นฟุตบอล
ได้ แต่วันนี้รถกลับเต็มลานจนแทบหาที่จอดไม่เจอ ต้องให้ยามช่วยหา
ซึ่งถือว่าผิดปกติ
 “เห็นว่าวันนี้ที่ชั้นสิบห้ามีกินเลี้ยงบริษัทกันนะพี่” ป้อม ผู้ช่วย
พียุ่ทธ์ท่ีท�าหน้าท่ีหลงัไมค์บอก ก่อนจะรบีรบัสายท่ีโทรเข้ามาเพ่ือสกรีน
ว่าเป็นสายที่จะโทรมาเล่าเรื่องสยองขวัญจริง ๆ ไม่ใช่สายป่วน เพราะ
เคยไม่สกรีนแล้วบางสายมาพูดเรื่องการเมืองท�าเอาตัดสายแทบไม่ทัน 
บางสายก็โทรมาสารภาพรักเสียอย่างนั้น ซ่ึงนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของ
รายการ
 “เหรอวะ แล้วนี่ยอดคนดูเท่าไหร่แล้วไอ้เอ๋ ?”
 “แปดพันแล้วพ่ี” ทีมงานสาวคนเดียวบอก ท่ีจริงทีมงานของ                  
INFINITY SHOCK ช่องหลอนออนไลน์ มีแค่สามคน เริ่มจากเป็นคน
ชอบฟังเรือ่งลีล้บั ชอบอ่านเรือ่งสยองขวญัเหมือนกนั ไปเจอกนัในกลุม่
เฟซบุ๊ก คุยกันถูกคอจึงชวนกันมาเปิดช่องไลฟ์สดเล่าเรื่องสยองขวัญ 
ปรากฏว่าดันมีคนช่ืนชอบจนแชร์ต่อ ๆ กันไปในโลกโซเชียล เป็นท่ี
เลื่องลือจนเริ่มมีคนกดติดตามเยอะมากข้ึนเรื่อย ๆ เยอะจนมีรายได้
เข้ามาจากยอดวิว เริ่มมีโฆษณามาขอซ้ือเวลา ท�าให้ท้ังสามคนเจียด
เวลาส่วนตัวหลังจากเลิกงานประจ�ามาท�าไลฟ์สดทุกวันศุกร์เป็นรายได้
เสริม นอกจากนี้ยังคุย ๆ กันไว้ว่าถ้าหากช่องมีแนวโน้มเติบโตกว่านี้ 
บางทีอาจลาออกมาท�ากันเต็มตัวเป็นรายการไลฟ์สดเจ็ดวันเต็มไปเลย



ทด
ลอ
งอ
่าน

10

ก็ได้ 
 “เดีย๋วสกัหนึง่หมืน่ค่อยตดัเข้ารายการ สายแรกมายังไอ้ป้อม ?”
 “มาแล้วพี่ ผมให้รอสายแล้ว” ป้อมตอบพลางท�าสัญญาณมือ
บอกว่าโอเค สายนี้ผ่านการสกรีนเรียบร้อยแล้ว ดีเจพี่ยุทธ์พยักหน้ารับ 
ขยับตัวไปมาเล็กน้อยให้หายเมื่อยแล้วหันไปรับกระดาษจากเอ๋ท่ีจดช่ือ
คนเล่ากับชื่อเรื่องที่จะเล่าซึ่งส่งต่อมาจากพี่ป้อมอีกที 
 เท่าท่ีเคยจดัรายการมา เรือ่งเล่าจะมอียู่สามแบบ แบบแรกคอื
ประสบการณ์ตรง แบบท่ีสองคอืเรือ่งเล่าจากคนใกล้ชิด และแบบสดุท้าย
คือเรื่องท่ีได้ฟังมาจากคนอ่ืน การรับสายแต่ละสายก็เหมือนกับการ                                                                             
เสี่ยงดวง บางคนเล่าสนุก ยอดคนชมไลฟ์ก็จะพุ่ง บางคนเล่าน่าเบ่ือ 
ยอดคนชมไลฟ์ก็จะน้อย ก็ได้แต่หวังว่าจะได้รับสายจากทางบ้านท่ี
โทรมาเล่าสนุกแม้จะไม่รู้ว่าเรื่องท่ีเล่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็ตาม                    
บางคนเป็นเรื่องแต่งแต่ฟังแล้วสนุกก็ปล่อยให้เล่า ดีกว่าเรื่องจริงแต่
เดิม ๆ ที่ฟังแล้วง่วง ถ้าเป็นอย่างนั้นพอมีจังหวะตัดสายก็จะท�า จะได้
ไม่ต้องเสียเวลาคนอื่น
 “จะตัดเข้ารายการแล้วนะพ่ียุทธ์” ป้อมบอกกับอีกฝ่ายท่ีนั่งอยู่                                                                    
ตรงกันข้าม ดีเจวัยสี่สิบกวาดตามองตัวหนังสือท่ีเอ๋ส่งมาให้แล้ว                     
พยักหน้ารับ ขยับหูฟังท่ีเม่ือครู่เลื่อนลงไปคล้องท่ีคอข้ึนมาสวมหูแล้ว
กดเปิดไมค์ รอจิงเกิลรายการเล่นสักอึดใจแล้วค่อยพูดเข้ารายการ
 “กลับมาแล้วนะครับกับช่อง INFINITY SHOCK ช่องหลอน
ออนไลน์ ช่องหลอนของคนชอบเรื่องหลอน คืนนี้ฝนตกปรอย ๆ                 
เหมาะกับการฟังเรื่องสยองขวัญมากเลยนะครับ สายแรกมารออยู่
แล้วครับ เป็นสายจากคุณเนเน่จัง...สวัสดีครับคุณเนเน่จัง” ดีเจพี่ยุทธ์                    
เอ่ยทักปลายสาย คนถูกทักเหมือนจะได้ยินเสียงไม่ชัดจึงเอ่ยถามซ�้า
 “ฮัลโหล...ฮัลโหล ได้ยินหนูไหมคะ ?”
 “ได้ยินครับคุณเนเน่จัง” ดีเจประจ�ารายการย�้าว่าได้ยิน คนท่ี             
โทรมาจึงตอบรับ
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 “ค่ะ ๆ ได้ยินแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยุทธ์ ตื่นเต้นจังเลย โทรติด              
ครั้งแรก” น�้าเสียงของเนเน่จังดูตื่นเต้นตามประสาคนออกหน้าไมค์                
ครั้งแรก
 “ไม่ต้องตื่นเต้นครับ ท�าใจสบาย ๆ เรื่องที่น้องเนเน่จังจะเล่า
มีชื่อว่าอะไรครับ ?” ดีเจพี่ยุทธ์เอ่ยถามตามหน้าที่ แม้ว่าที่จริงเขาจะ
รู้ช่ือเรื่องแล้ว มันเป็นการเปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้พูดเพราะคน                     
ฟังไลฟ์ก็คงอยากฟังเสียงคนอื่นบ้างเหมือนกัน
 “หนตูัง้ช่ือว่า ‘ยายจองโต๊ะ’ แต่พีป้่อมบอกว่าช่ือมันนิง่ไป พีป้่อม
เลยตัง้ช่ือให้ใหม่ว่า ‘กจูองโต๊ะ มึงจองตาย’ ค่ะ” เนเน่จงัตอบอย่างพาซ่ือ 
ท�าเอาเอ๋ข�าพรืดออกมา พี่ยุทธ์จึงรีบพูดเข้าเรื่องเพราะคนทางบ้านดัน
เอาความลับมาพูดว่าแท้ท่ีจริงช่ือเรื่องนั้นเป็นฝีมือของผู้ดูแลหลังไมค์ 
ไม่ใช่ทางบ้านตั้งมาเอง 
 “เอ่อ...ครับ ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นกับน้องเนเน่จังเอง                
หรือเปล่าครับ ?”
 “ไม่ใช่ค่ะ เป็นเรื่องเล่าของเจ้าของร้านอาหารที่หนูเคยท�างาน
อยู่ค่ะ”
 “เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงครับ” ดีเจพี่ยุทธ์เอ่ยถามเพื่อไม่ให้          
เป็นการเสยีเวลา เพราะไม่รู้ว่าแต่ละเรือ่งจะใช้เวลาในการคยุนานเท่าไหร่             
ในหนึ่งช่ัวโมงเขาต้องพยายามบริหารเวลาให้มีเรื่องเล่ามากท่ีสุด                                                                                         
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ เผือ่ตดัเป็นเรือ่ง ๆ ไปลงในยูทูบเพ่ือเรยีกยอดวิวอกี      
ตอนนี้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง จะได้ออกจากงานประจ�ามาท�าไลฟ์      
เต็มตัวเร็ว ๆ
 “งั้นหนูเล่าเลยนะคะพี่ เรื่องมันเริ่มจาก...”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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กูจองโต๊ะ...มึงจองตำย!

สำยจำกทำงบ้ำน สำยที่ 1
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 หญิงชราหลังค่อมผมสีดอกเลาทั้งศีรษะนั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่ง    
นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากแต่สิ่งท่ีแปลกคือเก้าอี้ตัวนั้นตั้งอยู่ใน                                                                                 
ร้านอาหารกึ่งผับช่ือดังใจกลางเมืองหลวงท่ีมีผู้คนขวักไขว่ เสียงเพลง                                                                               
เปิดดงัจนแทบจะต้องตะโกนคยุกนั เธอนัง่นิง่อยู่ตรงนัน้ตัง้แต่พระอาทิตย์
ยังไม่ตกดิน บนโต๊ะมีขวดน�้าพลาสติกท่ีกรอกน�้าประปามาจากบ้าน
พร้อมกับกระเป๋าสภาพเก่าคร�า่ครึ ภายในมีกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินเพียง
แค่เล็กน้อยพอเป็นค่าวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งบ้าน กับโทรศัพท์มือถือ
ท่ีหน้าจอเลอะเลือนเครื่องหนึ่งเท่านั้น แม้รอบข้างจะมีผู้คนมากมาย 
เสียงเพลงดังสนั่นประสานกับเสียงรถหน้าร้านท่ีดังจอแจ แต่เธอก็ยัง                       
นั่งหลับได้ด้วยความเหนื่อยอ่อน...เปล่าเลย หญิงชราไม่ได้มานั่งรอ
ใครหรอก แต่เธอมานั่ง ‘จองโต๊ะ’ ให้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งท่ีโทรมาจ้างให้              
จองโต๊ะไว้ โดยตดิต่อผ่านทางนายหน้าท่ีจะหักค่าหัวควิสามสบิเปอร์เซ็นต์
จากค่าจ้าง โดยปกตค่ิาจ้างในการจองโต๊ะนัน้จะอยู่ท่ีครัง้ละสามร้อยบาท 
มรีะยะเวลาในการนัง่จองตัง้แต่ห้าโมงเย็นจนถงึสามทุ่ม ถ้าลกูค้ามาสาย
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กว่าสามทุ่มคิดเพ่ิมช่ัวโมงละหนึ่งร้อยบาท เหตุผลท่ีลูกค้าต้องจ้างคน    
มานั่งจองโต๊ะนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มีเวลามาตั้งแต่หัววัน ซึ่งโต๊ะ
ร้านดัง ๆ ก็มักจะเต็มเร็ว และทางร้านมักไม่รับจองโต๊ะล่วงหน้า
 เสยีงโทรศพัท์มอืถอืท่ีอยู่ในกระเป๋าดงัข้ึนซ�า้แล้วซ�า้เล่า ขณะท่ี 
ยายแช นั่งสัปหงกด้วยความเหนื่อยอ่อนอยู่ตรงนั้น กระท่ังมีหญิงสาว                                                                     
คนหนึ่งในชุดสายเด่ียวกับกระโปรงยีนส์สั้นเต่อ เดินมาหยุดท่ีโต๊ะ             
ของหญิงชราพลางสะกิดที่ไหล่เบา ๆ ท�าราวกับอีกฝ่ายเป็นตัวเชื้อโรค 
ก่อนจะกล่าวด้วยน�้าเสียงไม่สบอารมณ์
 “นี่ใช่คนท่ีรบัจ้างมาจองโต๊ะหมายเลขแปดหรอืเปล่า ?” เธอชิง
ถามเข้าเรือ่งไม่ให้เป็นการเสยีเวลาพลางมองหญิงชราตัง้แต่หัวจรดเท้า 
 หญิงชราสะดุ้ง รีบชูป้ายหมายเลขแปดท่ีจองโต๊ะเอาไว้ให้กับ
อีกฝ่าย สตรีนางนั้นจึงล้วงเงินสามร้อยบาทวางไว้บนโต๊ะแล้วเอ่ย 
 “โทรหาจนมือหงิกก็ไม่รับสาย ให้มาจองโต๊ะนะ ไม่ได้ให้มา
นัง่หลบั ถ้าอยากหลบัก็ไปนอนท่ีบ้านส.ิ..นีค่่าจ้าง” เธอกล่าวอย่างไม่สบ                                                                             
อารมณ์ ก่อนจะกวกัมือเรยีกเพือ่นอีกสีค่นท่ียนืรออยู่หน้าร้านให้เข้ามา           
ยังโต๊ะท่ีจ้างให้หญิงชราจองไว้ผ่านนายหน้าท่ีรบัประกาศในอินเทอร์เนต็ 
หญิงชราหยิบเงนิสามร้อยบาทท่ีอีกฝ่ายวางไว้บนโต๊ะมาใส่ลงในกระเป๋าถอื
ใบเก่าของตวัเอง ก่อนจะค่อย ๆ  ลกุข้ึนจากเก้าอ้ีท่ีนัง่อยูเ่พราะหมดหน้าท่ี
ของตนแล้ว
 ยังไม่ทันท่ียายแชจะเดินออกจากร้าน หญิงชราก็ต้องชะงัก                 
เมือ่เจอกับใครคนหนึ่ง คนทีเ่ธอไม่เจอมานานร่วมเดอืน คนทีเ่ฝ้ารอให้
กลับมาบ้านทุกเช้าค�่า คนที่โทรหาไม่ค่อยรับสาย คนที่รักสุดดวงใจ...
ลูกชายของตัวเอง!
 “ไอ้ชุน มานั่งสิวะ ยืนท�าซากอะไร” เสียงของเพื่อนเอ่ยทัก                 
ชายหนุม่ในชดุท�างานเรยีบร้อยทีย่นืนิง่เมือ่เหน็ว่าหญงิชราทีเ่พือ่นจา้ง
ให้มาจองโต๊ะนั้นคือแม่ของตน 
 คนเป็นแม่จ้องมองลกูชายราวกบัอยากจะเข้าไปทักทาย แต่พอ                                                                        
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เห็นสายตาดดุนัของอกีฝ่ายกต้็องชะงกัแล้วเดนิถอยห่าง เธออ่านสายตา
และทีท่าของ ชุน ออกว่าคนเป็นลกูไม่ต้องการให้เธอแสดงตวัว่าเป็นแม่
มาตัง้แต่ไหนแต่ไร เมือ่ครัง้ยังเด็ก เธอไม่เคยได้ไปโรงเรยีนของลกูชาย
ถ้าไม่จ�าเป็น คร้ังสดุท้ายท่ีได้ไปกต็อนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ีสอง เรือ่งท่ีชุน
โดดเรยีนจนถกูเรยีกผูป้กครองเข้าพบ แต่หลงัจากนัน้ ไม่ว่าจะเกดิเรือ่ง
อะไรท่ีโรงเรียน หรือมีประชุมผู้ปกครอง คนเป็นแม่ไม่เคยได้ไปท่ีนั่น               
อีกเลย แม้แต่ตอนรบัปรญิญาคนเป็นแม่กไ็ม่เคยได้ไป เพยีงเพราะเหตผุล
ทีว่่าเธอเป็นแค่คนจน ๆ ที่ไม่มีศักดิ์ไม่มีศรี จะท�าให้ลูกชายที่เรียนจบ
ถึงเกียรตินิยมอับอายท่ีมีแม่กระจอกงอกง่อย ซ่ึงเธอก็เข้าใจลูกชาย                                                                
และไม่เคยว่าอะไร 
 อันที่จริงหน้าที่ของยายแชเสร็จสิ้นแล้ว แต่ทว่าเธอยังยืนแอบ
อยู่ที่มุมหนึ่งของร้าน เฝ้ามองลูกชายของตัวเองก�าลังสรวลเสเฮฮากับ
กลุ่มเพ่ือนท่ีท�างาน ระหว่างนั้นชุนเองก็รู้สึกร�าคาญใจไม่น้อยท่ีเห็นว่า
แม่ของเขายังไม่ไปไหนแต่กลบัแอบดอูยูห่่าง ๆ  มนัท�าให้ชายหนุม่รูส้กึ
เหมอืนไม่เป็นส่วนตวัเอาเสยีเลยทีต้่องอยูภ่ายใต้สายตาของคนเป็นแม่ 
ทั้งที่เขาอายุจะสามสิบปีแล้ว เขาโตพอที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเอง ชีวิต
ที่พยายามหนี ‘ความจริง’ ที่เป็นอยู่มาตลอด
 “เดี๋ยวกูไปฉี่ก่อนนะ” ชุนบอกกับเพื่อนก่อนจะยกแก้วเหล้าขึ้น
กระดกอีกอึกใหญ่แล้วลุกออกจากโต๊ะ อันท่ีจริงเขาไม่ได้จะไปห้องน�้า
หรอก แต่เขาจะไปไล่แม่ของตัวเองให้กลับบ้านไปเสีย เม่ือเดินห่าง               
ออกมาจนแน่ใจแล้วว่าเพ่ือนในกลุ่มไม่มีใครสนใจหรือมองเห็น ก็เดิน                
ตรงไปหายายแชที่ยิ้มอย่างดีใจเมื่อเห็นลูกชายมาหา
 “ชุน...ชุน...ท�าไมลูกไม่กลับบ้านเลย แม่คิดถึง” มืออัน                   
เห่ียวย่นตามวัยเอื้อมมาจับแขนลูกชายด้วยความคิดถึง ในขณะท่ี                 
คนเป็นลูกรีบสะบัดออกแล้วมองซ้ายขวาอย่างกลัวว่าจะมีคนมาเห็น
 “นีแ่ม่มารบัจ้างจองโต๊ะท่ีนีเ่หรอ ? ท�าไม ? เงนิท่ีส่งให้ทุกเดอืน
ไม่พอใช้หรือยังไง...โอ๊ย! รู้ถึงไหนอายถึงนั่น หัวหน้าแผนกปล่อยให้
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แม่ของตวัเองต้องมานัง่จองโต๊ะเพ่ือค่าจ้างสามร้อย กลบับ้านไปเดีย๋วนี้           
เลยนะแม่ แล้วอย่ามาท�างานอะไรแบบนี้อีก งานกระจอก ขายขี้หน้า
เค้า ถ้าเงินไม่พอใช้ก็บอกสิ ไม่ใช่ออกมาท�างานแบบนี้” แม้น�้าเสียง                                                                          
จะไม่ได้ดังแต่ทว่าดุดันจนยายแชสะดุ้ง คนเป็นลูกล้วงเงินในกระเป๋า
หนึง่พันบาทยัดใส่มือมารดาแล้วไล่อย่างกบัหมกูบัหมา “...เอาเงนินี่ไป
แล้วกลับเลยนะ รีบกลับบ้านซะ แล้วอย่าให้เห็นว่ามาที่นี่อีก”
 “แล้วลูกจะกลับบ้านเมื่อไหร่ ? ชุนไม่กลับบ้านมาหลายเดือน
แล้วนะ” ยายแชเอ่ยถามพลางมองหน้าลกูชายด้วยดวงตาท่ีเป็นประกาย 
ดีใจจนยากเกินจะบรรยายที่ได้เจอชุน ตรงกันข้ามกับอีกฝ่าย เขามีแต่
ความรู้สึกร�าคาญที่ได้เจอมารดาในที่ที่ไม่ควรเจอแบบนี้
 “แม่...ชุนงานยุ่ง ท่ีส�าคัญชุนโตแล้ว ปล่อยให้ชุนมีชีวิตของ              
ตวัเองบ้างเถอะ แค่ชุนส่งเงนิให้ใช้ทุกเดอืนกน่็าจะพอแล้วนี ่จะเรยีกร้อง                                                                             
อะไรอีก น่าร�าคาญ” พูดจบชุนก็หันหลังจะเดินออกมาจากท่ีตรงนั้น    
แต่ทว่าคนเป็นแม่ยังดึงแขนรัง้ไว้จนชายหนุม่ต้องสะบัดแขนออก ส่งผล
ให้ยายแชล้มลงกับพื้น ชายหนุ่มหันมาแล้วชี้หน้ามารดาอย่างเอาเรื่อง
พลางตะคอกใส่
 “บอกให้กลบับ้าน แล้วอย่าให้รูว่้ามาท�างานอย่างนีอี้ก รูถ้งึไหน                                                                         
อายถึงนั่น เดี๋ยวเค้าจะหาว่าลูกเลี้ยงให้อด ๆ อยาก ๆ ทั้งที่ไม่ใช่เลย
สักนิด” คนเป็นลูกกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะเดินกลับไปท่ีโต๊ะ               
ของตัวเองโดยไม่สนมารดาที่ล้มอยู่บนพื้น 
 ทุกอย่างอยู่ในสายตาของ พดุ พนกังานเสร์ิฟท่ีเห็นพฤตกิรรม
ของลกูชายท่ีท�ากบัแม่ นกึต�าหนิในใจแต่กท็�าอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่เรือ่ง
ของตวัเอง เขาเคยเห็นยายแชมานัง่จองโต๊ะท่ีร้านอยู่สามสีค่รัง้ มาทีไร
ก็เห็นมานั่งสัปหงกด้วยความเหนื่อยอ่อนทุกครั้ง จนนึกสงสัยในใจว่า 
ลูกหลานไปไหน ท�าไมถึงปล่อยให้หญิงชรามาท�างานแบบนี้  
 “ยาย...เป็นยงัไงบ้าง ?” บรกิรหนุม่ตรงเข้าไปประคองหญงิชรา
ให้ลกุข้ึน เธอมีสหีน้าเรยีบเฉยแต่มองดูกร็ูว่้าภายในใจคงก�าลงัเจบ็ปวด 
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เพียงแต่ไม่อยากพูดออกมาเพราะจะท�าให้คนมองลูกชายไม่ดี
 “ไม่เป็นอะไร ขอบใจมากนะพ่อหนุ่ม” ยายแชบอกแล้วก้มลง
หยิบกระเป๋าถือของตัวเองด้วยท่าทีงก ๆ  เงิ่น ๆ  แอบมองไปยังโต๊ะของ
ลกูชายท่ีก�าลงัสรวลเสเฮฮากบัเพือ่นโดยไม่ได้ส�านกึในสิง่ท่ีตวัเองท�าเลย
สกันดิ ยายแชไม่พูดอะไรอีก เธอหันมามองหน้าของพดุนดิหนึง่ก่อนจะ
เดินออกไปจากร้านอย่างเงียบ ๆ โดยมีพุดมองตามด้วยความเป็นห่วง
 “น่าสงสารยายแกนะ แก่ปูนนี้ยังต้องมารับจ้างจองโต๊ะอีก ไม่รู้
ท�าไมลูกเต้าถึงไม่ห้าม” เสียงของ ไอ้อ๋อ เพื่อนพนักงานเอ่ยขึ้นข้างหู 
จนพุดสะดุ้ง ต้องหันไปตบกบาลเสียหนึ่งที
 “ไอ้เหี้ยอ๋อ กูตกใจหมด”
 “แหม...มงึกข็วัญอ่อนจรงิ แต่จะว่าไป กวู่าบางทีลกูเค้าอาจจะ                    
ห้ามแล้วแต่ยายแกดื้อเองหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ คนแก่บางคนก็เบ่ือท่ีจะ                                                                      
อยู่บ้าน อยากท�างานหาเงินช่วยลูกหลาน แต่ก็อย่างว่า...การมานั่งอยู่
ในท่ีแบบนีก้็ไม่เหมาะส�าหรบัคนแก่” ไอ้อ๋อว่าแล้วถอนหายใจเฮอืกหนึง่                                                                         
ขณะท่ีพดุพยกัหน้ารบั และมองตามร่างของยายแชท่ีตอนนีเ้ดนิหายลบั                                                                            
ไปในซอยมดืข้างหน้าเสยีแล้ว ได้แต่หวงัว่ายายแกจะกลบัถงึบ้านปลอดภยั                                                                                   
และปรับความเข้าใจกับลูกชายให้เรียบร้อย จากนี้ยายแชคงไม่ได้มา
ท�างานนีอี้ก เพราะถ้าเป็นแม่ของเขา เขาก็ไม่มทีางยอมให้แม่มาท�างาน
จองโต๊ะ เหตุผลแรกคือเป็นห่วงสุขภาพและความปลอดภัย ส่วนอีก
เหตุผลก็ต้องยอมรับว่าห่วง...กลัวว่าคนอ่ืนจะมองเขาไม่ดีท่ีปล่อยให้
แม่มาล�าบากล�าบนแบบท่ีลูกชายของยายแชว่านั่นแหละ คนเราก็มัก
จะแคร์สังคมรอบข้างกลัวจะมองตัวเองไม่ดีทั้งนั้น...หรือไม่จริง ?
 แต่สิ่งที่พุดหวังดูท่าจะไม่เป็นจริงเสียกระมัง...
 เพราะทันทีที่พุดเดินทางมาถึงร้านในวันต่อมา ไอ้อ๋อเพื่อนรัก
ก็ตรงดิ่งเข้ามาประชิดตัวแล้วลากเอาคนท่ีเพิ่งมาถึงไปทางด้านหนึ่ง                 
ของร้าน จากนั้นช้ีไปยังโต๊ะตัวหนึ่งท่ีบัดนี้มีร่างของยายแชนั่งนิ่งอยู่                                                      
ตรงนั้น บนโต๊ะมีขวดน�้าเปล่าวางไว้คู่กับกระเป๋าถือใบเก่าแบบเดิม 
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ร่างกายดูอ่อนระโหยโรยแรงราวกับคนไม่ได้หลับไม่ได้นอน 
 “มาอีกแล้วเว้ย นีก่นูกึว่าจะไม่มาอีกแล้วนะ” ไอ้อ๋อฟ้องเพือ่นรกั                                                                        
เป็นเดก็ ๆ  ขณะท่ีพดุมองตรงไปยังยายแชท่ีก�าลงันัง่เหม่อ ในแววตานัน้
เลือ่นลอยมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย มันไม่ใช่เรือ่งของเขาหรอก
แต่ก็นึกโกรธลูกชายท่ีชื่อชุนเสียเหลือเกินท่ียังปล่อยให้แม่มาท�างาน
แบบนี ้ย่ิงนกึถงึสิง่ท่ีคนเป็นลกูชายท�ากบัแม่เม่ือคนืกย็ิง่โมโห ท�ากบัแม่                     
เหมือนไม่ใช่แม่ ได้แต่หวังว่าคืนนี้เหตุการณ์จะไม่แจ็กพอตลูกชาย  
มาเจอแม่ของตัวเองนั่งจองโต๊ะอีก เขาไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบ                                                                              
เม่ือคนือีกครัง้ ไม่ใช่อะไรหรอก แต่กลวัว่าตัวเองจะอดเข้าไปเสอืกเรือ่ง
ของครอบครัวคนอื่นไม่ได้
 ในระหว่างท่ีพุดก�าลังท�างานอยู่นั้น แม้จะยุ่งวุ่นวายแต่เขาก็
ยังหันไปแอบมองยายแชที่ยังนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะมุมหนึ่งอย่างเป็นห่วง นึก
อยากท่ีจะหันไปอีกทีแล้วพบว่ายายแชไม่อยู่แล้ว เพราะนั่นหมายถึง
หญิงชราท�าหน้าท่ีเสร็จสิ้นและได้กลับบ้านไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น 
เพราะไม่ว่าจะหันไปมองอีกกี่ครั้ง พุดก็ยังเห็นยายแชนั่งนิ่งอยู่ท่ีเก่า 
ดวงตายังคงหม่นเศร้า ตอนนีอี้กสิง่ท่ีเขานกึภาวนาคอืขออย่าให้ลกูชาย
ที่ชื่อชุนมาเจอเพราะกลัวว่าจะมีเรื่อง แต่อีกใจก็กลับส่งเสียงร้องขึ้นมา
ว่า “ให้มาเจอเลย จะได้รู้ว่าควรดูแลแม่ของตัวเองดี ๆ ถ้าไม่อยากให้
มาท�างานแบบนี้จริง ๆ ก็ควรจับเข่าคุยกันให้รู้เรื่องรู้ราว นี่แปลว่ายัง  
ไม่ได้คุยกันน่ะสิ ยายแชจึงยังมาท�างานจองโต๊ะอยู่”
 “น้อง สั่งไส้กรอกอีสานทอดเพ่ิมอีกท่ีนึง” ชายวัยรุ่นหันมา
สั่งพุดท่ียืนมองยายแชอยู่ไม่ไกล สติของบริกรหนุ่มกลับมาทันที แม้
จะเป็นห่วงหญิงชราแต่ก็ต้องเป็นห่วงปากท้องของตัวเองก่อน ช่วงท่ี
เศรษฐกิจก�าลังย�่าแย่ การตกงานคือหายนะท่ีสุดท่ีไม่มีใครอยากเจอ                                
ยิ่งการตกงานจากการเสือกเรื่องชาวบ้าน...รู้ถึงไหนอายถึงนั่น
 “ได้ครับพ่ี” พุดรีบกล่าวตอบรับออเดอร์ก่อนจะจดใส่กระดาษ
แล้วน�าไปเสียบไว้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ครัว ยังไม่ทันจะได้เดินไปไหนต่อ           
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ไอ้อ๋อกม็ากระชากแขนของเขาแล้วกล่าวด้วยน�า้เสยีงตืน่ตระหนกจนพดุ                                                                            
ตกใจไปด้วย
 “ไอ้พุด แย่แล้วมึง!”
 “อะไร ? มีเรื่องอะไร ร้องอย่างกับจะมีใครตาย เดี๋ยวลูกค้า
ก็ตกใจหมดพอดี” คนเป็นเพ่ือนเอ่ยถามด้วยความตกใจแล้วเดินตาม              
แรงลากของไอ้อ๋อไปโดยไม่รู้ว่ามันจะพาเขาไปไหน 
 คนถูกถามยังไม่ทันได้ตอบ ค�าตอบก็อยู่ตรงหน้าเสียแล้ว
 “ผมบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าอย่ามาท�างานอย่างนี้ ถ้าคนอื่น                  
มาเห็นเค้าจะว่ายงัไง เค้าจะด่าลูกว่าไม่เลี้ยงไม่ดูแล แล้วชุนจะเอาหน้า
ไว้ไหน ท�าไมถงึชอบท�าตวัมปัีญหา...โธ่โว้ย!” ชายหนุม่ท่ีช่ือชนุตะคอก
ใส่แม่อยู่ทางมุมหนึง่ของร้าน มือของเขาบีบข้อมอืของมารดาอย่างแรง
จนยายแชมีสหีน้าเหยเกด้วยความเจบ็ปวด แต่ถงึอย่างนัน้กยั็งพยายาม
อดทนแล้วตอบลูกชาย
 “กล็กูไม่กลบับ้านเลย แม่คดิถงึ แม่เลยต้องมารอชนุท่ีนี ่เพราะ  
รู้ว่าลูกจะมา แล้วท่ีแม่มารับจองโต๊ะก็เพราะจะเก็บเงินไว้ให้ชุนไงลูก 
ตอนนีแ้ม่เกบ็เงนิได้หลายหมืน่แล้วนะ ไว้ลกูกลบัไปท่ีบ้านแม่จะเอาให้” 
ยายแชบอกอย่างดีใจ คิดว่าการเอาเงินมาเป็นเหตุผลอาจท�าให้ลูกชาย
กลับบ้านบ้าง เธอไม่อยากเป็นภาระให้ลูกชาย การหาเงินได้เองและ    
เก็บไว้ให้ชุนนั่นคือสิ่งท่ีคนเป็นแม่เต็มใจจะท�า แม้บางทีจะรู้สึกเหนื่อย
เสียเหลือเกิน  
 “นีแ่ม่! แม่ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนี ้ชุนไม่ได้อยากได้เงนิของแม่ 
ชุนแค่อยากมีชีวิตของตัวเอง ชุนโตแล้วนะ แม่จะให้กลับบ้านไปเป็น                                                                              
ลกูแหง่ทุกว่ีวันเหมอืนตอนเป็นเดก็ได้ยังไง ถ้าชุนว่างเดีย๋วชุนกก็ลบัไป
บ้านเองแหละ ช่วงนี้ชุนยุ่ง ท�างานหาเงินมาเลี้ยงแม่นั่นแหละ แล้วแม่
ไม่ต้องมารับบทแม่ท่ีแสนดีมาท�างานอะไรเลยนะ มันย่ิงท�าให้ชุนดูแย่ 
กลบัไปบ้านเดีย๋วนีเ้ลยนะ ไป๊!” มนัเป็นการตะคอกท่ีไม่ได้เสยีงดงัแต่ทว่า                                                                             
ดุดันแบบที่พุดรับรู้ได้ คนเป็นลูกชายล้วงเอาเงินในกระเป๋าเสื้อออกมา
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ขว้างใส่หน้ามารดาแบบท่ีพุดไม่คาดคิดว่าจะมีคนท�าในชีวติจรงิ เคยเห็น
แต่ในละครซึ่งคนที่ท�าก็มักจะเป็นคนชั่ว...แน่ละ พุดคิดว่าลูกชายของ
ยายแชไม่น่าจะใช่คนดี
 “แม่ไม่อยากได้เงนิ แม่อยากให้ชุนกลบับ้านบ้างกเ็ท่านัน้” เสยีง
ของหญิงชราสั่นเครือขณะก้มลงเก็บเงินท่ีลูกชายโยนใส่หน้าแล้วน�าไป
ส่งคืนให้ อีกฝ่ายมีทีท่าร�าคาญอย่างเห็นได้ชัด ก่อนจะกระท�าในสิ่งท่ี
พุดไม่คาดคิด นั่นก็คือผลักมารดาจนล้มลงกับพื้นแล้วชี้หน้า
 “โธ่โว้ย! ก็บอกว่ายังไม่ว่าง หยุดวุ่นวายสักที!”
 แม้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองและพยายามบอกตัวเองเสมอว่า               
‘อย่าเสือก’ แต่สุดท้ายพุดก็หยุดตัวเองไว้ไม่ได้ เขาท�าท่าจะเดินตรงไป
หาชุนแต่ไอ้อ๋อดึงแขนไว้เป็นเชิงปราม แต่ก็ไม่มีผลอะไร มันมาถึงจุด
ที่พุดจะยืนมองเฉย ๆ ไม่ได้แล้ว
 “นีค่ณุ พดูจาอะไรกบัแม่ก็ให้มันด ีๆ  หน่อย ยายเค้ากแ็ค่อยาก
ให้คุณกลับบ้าน ผมเห็นยายเค้ามานั่งจองโต๊ะหลายครั้งแล้ว ยังนึก                                                                                           
สงสยัว่าท�าไมลกูหลานถงึปล่อยให้มาท�างานแบบนี ้หรอืเพราะทางบ้าน                                                                           
ยากจนจนต้องปล่อยให้แกมาท�างาน นีก่เ็พิง่รูว่้ายายแกมาท�างานเกบ็เงนิ                                                                                             
ไว้ให้คณุ ท่ีส�าคญักว่านัน้คอืยายแกคดิถงึคณุ อยากมาเจอลกูท่ีไม่ยอม
กลบับ้านกลบัช่อง บางอย่างเงนิมันส�าคญักจ็รงิ แต่มันส�าคญัสูค้วามรัก
ของคนในครอบครัวไม่ได้หรอกนะคณุ บางทีแม่ของคณุอาจไม่ได้อยาก
ได้เงินท่ีคุณหามาให้เลยก็ได้ แต่แม่ของคุณก็แค่อยากให้คุณกลับบ้าน 
ไปเจอท่านในทุก ๆ  วนัมากกว่า” รูว่้าไม่ใช่หน้าท่ีแต่กอ็ดไม่ได้ ชายหนุม่                                                                            
หวังว่าค�าพูดของเขาจะเตือนสติชุนได้บ้างไม่มากก็น้อย 
 จงท�าดกีบับิดามารดาในวนัท่ีท่านยงัมลีมหายใจ...ดกีว่าท�าบุญ
กรวดน�้าไปให้ในวันที่สาย...แบบที่เขาเผชิญมาแล้ว
 “แล้วมึงมาเสือกอะไรด้วย! นี่มันเรื่องในครอบครัว คนอ่ืน                  
ไม่เกี่ยว!” ชุนหันมามองหน้าพนักงานเสิร์ฟอย่างไม่พอใจพลางช้ีหน้า
อย่างเอาเรื่อง ไอ้อ๋อเองพยายามจะดึงเพื่อนเข้าหลังร้านแต่ไม่ส�าเร็จ           
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จึงท�าได้แค่เลี่ยงไปยืนหลบอีกทาง ขณะท่ีพุดจ้องหน้าชุนแล้วตอบโต้
อย่างไม่กลวัเกรง เขาไม่ใช่พระเอกในนยิาย แต่ถ้าจะเป็นผูร้้ายกข็อเป็น
ผู้ร้ายที่ท�าสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกัน!
 “เออ! ผมเสือก แต่ผมทนเห็นคุณท�าร้ายคนแก่ทั้งกายและใจ
แบบนี้ไม่ได้หรอก โดยเฉพาะคนแก่คนนี้เป็นแม่ของคุณเองด้วย ระวัง
เถอะ ตายไปจะตกนรก!”
 “ไอ้เห้ียนี่วอนซะแล้ว! มึงเป็นใคร กูเป็นใคร กูเป็นลูกค้า 
พนกังานกระจอก ๆ  อย่างมึงกเ็ป็นแค่หมาข้างถนนตวัเดยีวเท่านัน้แหละ 
อย่ามาเสอืกเรือ่งของลกูค้าโว้ย!” ไม่พูดพร�า่ท�าเพลง ชนุพุง่ตรงเข้าต่อย                   
พุดจนอีกฝ่ายล้มคะม�าใส่โต๊ะลูกค้าท่ีเพิ่งมาใหม่ พุดเองก็ไม่ใช่คน                                                                             
ยอมคน และเช่ือว่าสิ่งท่ีตัวเองท�าคือการปกป้องยายแช จึงสู้ต่ออย่าง
ไม่กลัวเกรง ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า ลูกค้าไม่ใช่คนท่ีท�าอะไรก็ถูกต้อง                
ไปเสียหมด  
 แม้การชกต่อยในร้านอาหารกึง่ผบัแห่งนีจ้ะไม่ใช่เรือ่งแปลกใหม่                                                                                
แต่การท่ีบรกิรกบัลกูค้าต่อยกนันัน้นบัว่าเป็นเร่ืองใหม่ของท่ีนี ่และเร่ือง
ใหม่บางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องท่ียอมรับได้ส�าหรับ พี่กิ้น เจ้าของร้าน เม่ือ
ได้ยินเสียงคนร้องโวยวายเขาก็รีบออกมาดูเหตุการณ์ทันที เมื่อเห็นว่า
ชายหนุ่มสองคนท่ีก�าลังต่อยกันนั้นคือลูกค้าหนุ่มท่ีช่วงนี้มาเป็นลูกค้า
ประจ�า กับอีกฝ่ายคือลูกจ้างที่ท�างานดีมาตลอด ก็ยิ่งงุนงงว่าทั้งคู่ไปมี
เรื่องอะไรกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือท�าให้ลูกค้าคนอื่นแตกตื่น 
 “หยุด! หยุดทั้งคู่! อย่าให้ผมต้องเรียกต�ารวจนะ ไม่อย่างนั้น
เรื่องจะไม่จบแค่นี้!” ได้ผล พอมีค�าว่า ‘ต�ารวจ’ เข้ามา ท้ังพุดและชุน                                                                            
ต่างก็หยุดชะงัก หันมามองพี่กิ้นที่ยืนจังก้าอยู่ตรงนั้นอย่างไม่พอใจ   
เม่ือได้จังหวะไอ้อ๋อจึงเข้าไปดึงตัวเพื่อนออกมา ในขณะท่ีคนท้ังคู่ยัง
จ้องมองตากันราวกับโกรธแค้นกันมาจากชาติปางไหน
 “ไอ้พดุ เดีย๋วมึงไปเจอกท่ีูห้อง...ส่วนคณุ กลบัไปเถอะ ร้านของผม                                                                                                                                     
ไม่ใช่สนามประลองก�าลัง ผมจะไม่ถามว่าเกิดอะไรข้ึน จะไม่ตัดสินว่า 
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ใครผิดใครถูก ใครท่ีใช้ก�าลังท่ีร้านผม ผมถือว่าผิดทุกคน เชิญครับ”  
พี่กิ้นผายมือเป็นเชิงไล่ลูกค้าอันธพาลออกไป ชุนมีทีท่าฟึดฟัด หันมา
จ้องหน้าพุดอย่างเอาเรื่อง ก่อนจะหันไปมองหน้าแม่ของตัวเองอย่าง 
ไม่พอใจท่ีเป็นต้นเหตขุองเรือ่งท้ังหมด จากนัน้เดนิกระแทกเท้าออกไป
อีกทางโดยมีร่างของยายแชวิ่งตามลูกชายไปอย่างน่าเวทนา
 พุดมองหน้าไอ้อ๋อเป็นเชิงสื่อความหมายว่า...ไม่แน่คืนนี้อาจ
เป็นคืนสุดท้ายที่เขาได้ท�างานที่นี่ 

 สิง่ท่ีคนเป็นลกูคดิอย่างแรกคือเร่ืองเงนิ หาใช่เรือ่งความเป็นห่วง
เป็นใยของคนเป็นแม่ ชุนล้วงเอาเงนิในกระเป๋าสามพันบาทวางลงตรงหน้า
มารดาแล้วบอกอย่างไม่สบอารมณ์นัก
 “คราวหลังถ้าเงินไม่พอใช้ แม่ก็โทรบอกชุนสิ ไม่ใช่ไปท�างาน
รบัจองโต๊ะบ้าบอแบบนัน้ แม่รูไ้หมว่าชุนแทบจะเอาหน้าซุกแผ่นดนิหนี                  
นี่เพื่อน ๆ  ที่มากับชุนมันคงเอาไปนินทากันสนุกสนาน ขึ้นชื่อว่านินทา
แล้วมันต้องมกีารพดูเสรมิเติมแต่งไปอีก ชุนจะเอาหน้าไว้ท่ีไหน หน้าท่ี
การงานกอ็อกจะด ีปล่อยให้แม่มารบัจ้างนัง่จองโต๊ะ” แม้จะไม่ได้ตะคอก
ใส่เสียงดังแต่น�้าเสียงท่ีใช้นั้นก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าชุนก�าลังโมโห             
หัวฟัดหัวเหวี่ยง 
 “แม่ขอโทษ แม่ก็แค่อยากหาอะไรท�าเพื่อเก็บเงินไว้ให้ชุน                 
เก็บเงินไว้ใช้เอง จะได้ไม่ต้องกวนลูกไง แม่รู้ว่าชุนเองก็มีภาระเยอะ    
แล้วไอ้การไปนัง่จองโต๊ะกไ็ม่ได้ล�าบากอะไร แม่กแ็ค่ไปนัง่เฉย ๆ  เพ่ือนแม่                                                                           
ก็ไปท�ากนัท้ังนัน้ ท่ีส�าคญัคอืแม่ได้เจอลกูด้วย เพราะลกูไม่กลบัมาบ้าน
เลย แม่คดิถงึ” ยายแชเดนิไปแตะแขนลกูชายด้วยความคดิถงึ แต่ดเูหมือน
ชุนจะไม่ได้มีจิตพิศวาสมารดานัก เขาสะบัดแขนของแม่ออกแล้วบ่น
 “ไม่ต้องยุ่งกับชุน! แค่แม่ไม่ท�าอะไรให้ชุนขายหน้า ชุนก็
ขอบคุณมากแล้ว เงินของแม่ชุนไม่อยากได้!” พูดจบคนเป็นลูกก็ท�าท่า
จะเดินออกจากบ้าน ในขณะที่คนเป็นแม่พยายามจะรั้งเอาไว้
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 “แล้วนัน่จะไปไหน ? มันดกึแล้วนะชนุ คนืนีก้ค้็างท่ีบ้านสกัคนืสิ 
แล้วไว้ตอนเช้าค่อยกลับ ห้องของลูกแม่ก็เข้าไปท�าความสะอาดทุกวัน 
นี่ผ้าปูก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เมื่อวาน ยังหอมแดดอยู่เลย”
 “โอ๊ยแม่...พรุง่นีช้นุมงีานแต่เช้า ข้ีเกยีจต้องแหกขีต้าตืน่ตัง้แต่ 
เช้ามืด เอาไว้ว่าง ๆ ชุนจะมาก็แล้วกัน” ชุนบอกพลางหยิบกระเป๋า
สะพายข้างของตวัเองขึน้มาสะพายบนบ่า แล้วล้วงเอากญุแจรถออกมา
ถือไว้ เตรียมตัวจะออกจากบ้านท่ีไม่ได้กลับมานาน ก่อนจะก้าวเท้า                   
ออกจากบ้านยังไม่วายหันมามองแม่ของตัวเองท่ียืนตาละห้อยด้วย               
ไม่อยากให้ลูกชายไป ใครจะรู้ว่าการเดินออกไปจากบ้านในคราวนี้                                                
จะต้องรออีกกี่วันกี่เดือนท่ีจะได้เจอกันอีกครั้ง หรือบางทีอาจจะไม่ได้                
เจอกนัอีกเลยก็ได้ เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน เหมือนตอนท่ีสามี
ของเธอออกไปท�างานวนันัน้...และจากไปตลอดกาลโดยท่ีเธอยังไม่ทัน
จะได้บอกข่าวดว่ีาในเวลานัน้เธอก�าลงัท้องลกูชายคนเดยีวให้เขา ตัง้ใจ
จะท�าเซอร์ไพรส์ในตอนเย็น แต่แล้วก็เป็นเย็นวันท่ีสามีไม่มีโอกาสได้
กลับมาบ้านอีกแล้ว เขาจากไปโดยไม่รู้ว่าก�าลังจะได้เป็นพ่อคน
 แต่ในเมื่อรั้งลูกชายไว้ไม่ได้ สิ่งที่ต้องท�าให้ได้ก็คือยอมรับสิ่งที่
ก�าลังจะเกิดขึ้นตรงหน้า และหวังว่าโชคชะตาจะไม่ใจร้ายเหมือนที่เคย
พรากเอาสามีจากเธอไปเมื่อสามสิบปีก่อน 

 ภายในห้องท�างานของพี่กิ้น พุดนั่งนิ่งรอเจ้าของร้านอยู่ร่วม
ช่ัวโมงแล้ว เพราะเจ้าของร้านก�าลังวุ่นกับการคิดเงินแทนพนักงาน
แคชเชียร์ท่ีวันนี้ลาหยุด ชายหนุ่มนั่งสงบสติอารมณ์ซ่ึงก็ยังท�าได้                    
ไม่มากนัก เมื่อนึกถึงสีหน้าท่าทางของผู้ชายท่ีช่ือชุนท่ีท�ากับมารดา
ราวกับไม่ใช่คนในครอบครัว ซ�้าค�าด่าของมันท่ีด่าเขาก็ยังดังก้องอยู่
ในหู มีเสียงแอร์เก่าหึ่ง ๆ ประสานกับเสียงกระจกห้องที่ดังตึง ๆ ตาม
เสียงเบสของนักดนตรีที่ก�าลังเล่นสดอยู่ไม่ไกลจากห้องพี่กิ้น อันที่จริง
ไม่มีใครอยากเข้ามาในห้องของพี่กิ้นนัก เพราะส่วนใหญ่พนักงานท่ี                       
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ถูกเชิญเข้ามาในห้องนี้มักจะมาด้วยเรื่องไม่ค่อยดี ซ่ึงพุดเองก็รู้ตัวว่า                        
ถูกเชิญเข้ามาในห้องนี้ด้วยเร่ืองอะไร ตอนนี้มาลุ้นกันว่าจะถูกลงโทษ
ด้วยการหักเงินเดือน พักงาน หรือไล่ออก...ได้แต่หวังว่าคงไม่ใช่                                                                            
อย่างหลัง
 เสียงเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเพลงร็อกระทึกใจ พ่ีกิ้นเดิน                
เข้ามานัง่ประจ�าท่ีของตวัเองแล้วหยิบรโีมตข้ึนมาปรบัแอร์ให้เย็นข้ึน...
ร้อนทั้งอากาศ ร้อนทั้งอารมณ์!
 “ข้างนอกร้อนฉิบหาย” คนเป็นเจ้านายบอกแล้วกระพือเสื้อยืด
ลายฮาวายไปมาก่อนจะหันมาจ้องหน้าลกูน้องท่ีก่อเรือ่งวนันี ้พดุรูต้วัดี
ว่าผิด เขายกมือขึ้นประนมขอโทษทันที
 “ผมขอโทษครับพี่กิ้น แต่ผมอดไม่ไหวจริง ๆ ท่ีเห็นคนท�า              
แบบนัน้กบัแม่ของตวัเอง ถ้าพีเ่ห็นตอนมันผลกัแม่ตวัเองล้มนะ พีก่ค็ง 
ทนไม่ไหว”
 “กูเห็น เห็นทุกอย่างแหละ มึงดูนั่นสิ” พี่กิ้นชี้ไปทางด้านหนึ่ง
ของห้องท�างานท่ีเป็นกระจกใส มุมมันเหมาะเจาะกบัท่ีเกดิเหตแุบบท่ีนัง่ 
ริงไซด์ นั่นแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนเจ้าของร้านเห็นท้ังหมด
ตั้งแต่ต้นจนจบ
 “เอ้า! ถ้าพี่กิ้นเห็นแล้วท�าไมไม่เข้าข้างผม ?”
 “ไอ้พุด ต่อให้ลูกเค้าจะตบตีพ่อแม่ มึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเค้า 
เพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวเค้า มึงเป็นใคร ? มึงคือคนนอก เดี๋ยว
พอแม่ลูกเค้าเคลียร์กันได้ มึงก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่า ก็เหมือนเวลา
ผัวเมียเค้าตีกันนั่นแหละ อย่าไปเสือก พอเค้าเอากันเค้าก็ดีกัน แล้ว                       
มึงล่ะ มึงเป็นใคร มึงคอืคนอ่ืน ท่องเอาไว้ การหวังดกีบัคนอ่ืนคอืสิง่ด.ี.. 
กรูู ้แต่มงึต้องเลอืกคน เลอืกสถานการณ์ ไม่ใช่ท�าตวัเป็นพ่อพระไปทุกท่ี 
พ่อพระถูกแทงตายห่าก็มีเยอะแยะ แล้วที่กูต้องเข้าไปห้ามมึง ก็เพราะ
ต้องท�าให้เป็นตัวอย่างกับพนักงานคนอื่น ไม่งั้นเดี๋ยวจะเอากูไปนินทา                                                                                        
ว่าให้ท้ายมงึ การมเีรือ่งทะเลาะววิาทกบัลกูค้ายังไงกผ็ดิ และกกู็ไม่อยาก                                                                                      
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ให้เกดิข้ึนท่ีร้านก ูถ้าปล่อยเคสมึงไป ต่อไปพนกังานคนอ่ืนเขม่นกบัลกูค้า 
นกึจะต่อยตกีท็�าได้ส ิเพราะพวกมนัเห็นว่ามงึท�าได้ มนัไม่ใช่” พีก่ิน้กค็อื                         
พี่กิ้นท่ีมีเหตุผลเสมอ และเหตุผลนั้นก็ท�าเอาพุดต้องพยักหน้ารับ                                                                       
อย่างว่าง่าย ท้ังท่ีปกติเขาเป็นคนหัวร้ัน คนแบบนีส้ถิงึเป็นเจ้าคนนายคน                                            
ได้ คนเป็นลูกน้องยกมือไหว้อย่างยอมจ�านนในเหตุผล เพราะสิ่งท่ี
เจ้าของร้านพดูนัน้ถกูทุกอย่าง ถงึจะเป็นเรือ่งถกูท่ีเข้าไปห้ามการกระท�า                                                
แบบนัน้ แต่ถงึอย่างไรมันกเ็ป็นเร่ืองในครอบครวั ท่ีส�าคญัยายแชก็ไม่ได้
ร้องขอให้ช่วย ดูท่าจะปกป้องลูกชายเสียด้วยซ�า้
 “ยังไงผมก็ขอโทษพี่กิ้นอีกครั้งครับ ต่อไปผมจะระงับอารมณ์ 
ให้ดีกว่านี้ ถ้าพี่กิ้นจะไล่ผมออก ผมก็เข้าใจครับ” พุดยอมรับผลของ
การกระท�า แต่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น
 “เฮ้ย...ไม่ถงึกบัต้องไล่ออกหรอก มึงเองกอ็ยู่ทีน่ีม่านาน ท�างาน
ไม่เคยบกพร่อง แต่ถ้ากูจะปล่อยผ่านไปเฉย ๆ คนอ่ืนก็จะมองไม่ดี                                                                        
เอาอย่างนี้ เดี๋ยวมึงไปนอนพักท่ีห้องสักสามสี่วัน แล้วค่อยกลับมา
ท�างานใหม่ ให้คนอื่นเค้ารู้สึกว่ามึงถูกลงโทษในสิ่งที่ท�าบ้าง ส่วนเรื่อง
ของไอ้กุ๊ยท่ีท�าร้ายแม่มันนั่น ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของเวรกรรมจัดการ
มันเถอะ มึงไม่ต้องไปยุ่งให้เจบ็เนือ้เจบ็ตัว” เจ้าของร้านตดัสนิใจเช่นนัน้ 
เพราะถ้าให้เขาจัดระดับของพุด มันก็ถือว่าเป็นพนักงานชั้นดี เป็นคน
ท่ีเขาไว้ใจให้คุมพนักงานคนอื่นได้ในวันท่ีเขาไม่อยู่หรือไม่ว่าง ปกติก็                                                                         
ไม่เคยก่อเรื่องอะไรแบบนี้ แต่นี่คงเหลืออดจริง ๆ ขนาดเขามองอยู่
ในห้อง ไม่ได้ยินบทสนทนา ยังรู้สึกว่าต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ 
เพราะช่วงนี้เขาเห็นยายแชมานั่งจองโต๊ะอยู่บ่อยคร้ัง และกับผู้ชาย                
คนนั้นก็เห็นมาแฮงก์เอาต์กับเพื่อนอยู่บ่อย ๆ ใครจะไปคิดว่าสองคนนี้
เป็นแม่ลูกกัน คนเป็นแม่ก็คงอยากเจอลูก คนเป็นลูกก็คงอายคนอื่นที่
แม่มานั่งจองโต๊ะแลกกับเงินไม่กี่ร้อย ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลทั้งนั้น แต่
การเลือกจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละที่ควรปรับปรุง
 “พ่ีกิ้นไม่ไล่ผมออกจริงเหรอครับ” พุดเอ่ยข้ึนด้วยความดีใจท่ี
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ได้ยินเช่นนั้น อีกฝ่ายพยักหน้ารับ
 “กูไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลขนาดนั้น กูเข้าใจเหตุผลของมึง แต่
คราวหน้าคราวหลังมึงต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีกว่านี้ ท่อง
เอาไว้ ใครท�ายังไงมันก็ต้องได้แบบนั้น”
 “ครับพี่กิ้น ผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้ว”
 “ไป ๆ  วันนี้มึงกลับไปก่อน แล้วบอกไอ้อ๋อมันด้วยละ เดี๋ยวมัน
ตกใจคิดว่ากูไล่มึงออก” 
 พี่กิ้นโบกมือไล่ลูกน้องให้กลับห้องพักไปเสีย อีกฝ่ายย้ิมกว้าง
แล้วยกมือไหว้เจ้าของร้านก่อนจะเดินออกจากห้องกระจกไป เขาจะ
กลับไปตั้งหลัก อีกสักสามสี่วันค่อยกลับมาท�างานใหม่ ถึงสิ่งที่เขาท�า
จะไม่ใช่เรื่องท่ีถูกต้องนักท่ีเข้าไปยุ่งเรื่องของครอบครัวคนอ่ืน แต่เขา
ก็เชื่อว่าเจตนาดีจะน�าพาสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตเสมอ...มั้ง

 ส�าหรับคนอ่ืนจะเป็นอย่างไรพุดไม่รู้ แต่ส�าหรับเขาแล้วการ                
ไม่ได้ท�างานมาสองวนัเหมือนชีวติมันขาดอะไรไปบางอย่าง...เปล่าเลย 
เขาไม่ได้นึกขยันอยากเป็นพนักงานดีเด่น แต่การไม่ได้ไปท่ีร้าน นั่น
เท่ากับการที่เขาไม่ได้ทิป ทั้งทิปมือและทิปรวม บางวันได้รวม ๆ กัน
มากกว่าค่าจ้างเสยีอีก และท่ีส�าคญักว่าทิป นัน่คอืการอดกนิอาหารด ีๆ  
ที่แม่ครัวชอบท�าเผื่อไว้ให้พนักงานกินเป็นอาหารเย็น เผลอ ๆ มีเหลือ
ใส่ถุงเอากลับมากินท่ีห้องม้ือโคตรดึกอีก มันเป็นเช่นนี้ทุกวันจนพุด                                                                                    
ติดนิสัยกินอาหารมื้อดึก ถ้าวันไหนไม่ได้กินจะนอนไม่หลับ ท้องไส้                 
มันจะร้องโหยหวน อย่างเช่นคืนนี.้..คืนท่ีชายหนุม่ข่มตาไม่หลบัเพราะ
หิวเสียเหลือเกิน 
 ชายหนุม่ตดัสนิใจคว้ากระเป๋าสตางค์แล้วเดนิออกจากห้องพกั
เพือ่เดนิไปร้านสะดวกซ้ือท่ีอยู่หน้าปากซอย ต้ังใจว่าจะซ้ือบะหม่ีสกัถ้วย
กับไส้กรอกชีสมากินเป็นมื้อดึก เมื่อท้องอิ่มก็หวังว่าหนังตาจะหย่อน                                                              
แล้วหลับสบาย ๆ แบบทุกคืน ปกติกว่าพุดจะกลับจากร้านก็จวนเจียน
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จะตสีอง ดงันัน้การเดนิกลบัห้องพกัในคนืท่ีเงยีบสงดัจงึไม่ใช่เรือ่งแปลก
หรือต้องกังวลใจอะไร หนึ่งคือเขาไม่มีเงินทองมากมายให้เป็นเป้าพวก
ขโมยขโจร สองคือเขาเองก็พกมีดด้ามคมติดไว้ป้องกันตัวเหมือนกัน 
พุดเช่ือว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย พกของมีคมไว้                        
สักช้ินคงไม่หนักหนาอะไร หลายคนสงสัยว่าท�าไมเขาไม่พักกับไอ้อ๋อ  
จะได้มเีพือ่นดแูลกนั แต่ส�าหรบัเขาแล้วการพกัผ่อนคอืการได้อยู่คนเดยีว 
ได้ท�าอะไรตามล�าพงั กบัไอ้อ๋อแม้จะสนทิกนัสกัแค่ไหนกต็าม แต่บางครัง้
คนเราก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้าง เขาจึงเลือกจะพักคนเดียว ยอมจ่าย
ค่าเช่ามากกว่าแต่สบายใจมากกว่า ไอ้อ๋อเป็นเพ่ือนท่ีด ีเขาไม่อยากเสยี
มันไปหากมีปัญหากัน ค�าว่า ‘โลกส่วนตัว’ ยังจ�าเป็นส�าหรับเขาอยู่มาก
 ทางเดินออกไปหน้าปากซอยนั้นเป็นทางแคบ ๆ เลียบกับ   
คลองชลประทานที่ในเวลานี้เงียบสงัด ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนแบบ
ท่ีเคยได้ยนิเวลาเขาเดินกลบัจากร้านยามดกึดืน่ ราวกบัว่าพวกมนัแอบ
ไปหลบซ่อนเพราะกลวักบัอะไรบางอย่างท่ีพดุก็ไม่รูว่้าอะไร เขารูแ้ต่ว่า                                                                                     
คืนนี้อากาศมันเย็นยะเยือกผิดปกติ ท้ัง ๆ ท่ีไม่มีลมพัดใบไม้กระดิก               
สักนิด 
 สองข้างทางนั้นไม่ได้มืดสลัวชวนให้นึกถึงหนังผี แต่ไม่รู้ท�าไม
เส้นทางท่ีทอดยาวริมคลองชลประทานกลับชวนขวัญผวาอย่างไม่มี
เหตผุล ท้ัง ๆ  ท่ีมีไฟจากเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ตอนเดนิออกไปร้านสะดวกซ้ือ                                                                                    
นั้นว่าน่ากลัวแล้ว แต่ขากลับมาท่ีห้องมันย่ิงน่ากลัวมากกว่า น่ากลัว                
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอะไรต้องกลัวสักนิด ในขณะที่พุดเดินอย่างช้า ๆ ไปตาม
ทางเดินแคบ ๆ นั้น อยู่ ๆ เขาก็รู้สึกเย็นวาบที่ท้ายทอยจนต้องชะงัก
แล้วหันไปมองทางด้านหลังของตัวเองซ่ึงเป็นทางทอดยาวท่ีมีเสาไฟ
เรยีงรายจนสว่างโร่ เขานกึในใจว่าสงสยัในอดตีทางเจ้าหน้าท่ีคงโกงกนิ
กันเป็นล�่าเป็นสัน เพราะเส้นทางแค่นี้ไม่จ�าเป็นต้องมีแสงไฟสว่าง                           
ขนาดนี้ก็ได้ แต่นี่กลับตั้งเสาไฟถี่ราวกับก�าลังจะมีโรงมหรสพอยู่                                                            
ข้างหน้า 
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 ไม่มีใครอยู่ทางด้านหลังของเขานอกจากความว่างเปล่าและ            
เสาไฟฟ้า แต่กระนัน้พดุกรู้็สกึกลวัข้ึนมาอย่างบอกไม่ถกู เท้าท้ังสองข้าง
เริม่ก้าวเดนิอย่างรวดเรว็ อยากถึงห้องพักให้เร็วท่ีสดุ ไม่รูท้�าไมระยะทาง
กลับห้องวันนี้ถึงได้ดูไกลกว่าเดิมราวกับมีใครต้องการจะให้มันเป็น              
แบบนั้น 
 เสยีงเหมอืนฝีเท้าหนกั ๆ  ของ ‘ใครบางคน’ ดงัข้ึนในความเงยีบ                       
พดุต้องหยุดเดนิเพือ่ฟังว่าเสยีงนัน้ใช่เสยีงฝีเท้าของตวัเองหรอืไม่ แต่เม่ือ
ตัวเองหยุดเดิน กลับได้ยินเสียงนั้นดังชัดเจนขึ้น มันชัดเสียจนเหมือน
เสียงเจ้าของฝีเท้านั้นเดินตามมาติด ๆ เหมือนมีลมหายใจอุ่น ๆ รดที่
ต้นคอของพุด ชายหนุ่มขนลุกวาบ ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ พุด
หันมองไปทางด้านหลังของตัวเองทันที 
 สิ่งท่ีพบไม่ใช่ความว่างเปล่าหรอก หากแต่เป็นร่างของใคร             
บางคนนัง่ยองอยู่รมิทางเดินแคบ ๆ พลางโยกตัวไปมาเป็นจงัหวะช้า ๆ 
สลับกับจังหวะเร็ว ๆ จนหัวสั่นหัวคลอน พุดถอยกรูดด้วยความตกใจ 
ใครกันมานั่งอยู่ตรงทางเปลี่ยวในเวลาเกือบจะตีสองแบบนี้ ท่ีส�าคัญ 
เขารู้สึกคุ้น...เหมือนเคยเห็นคนคนนั้นมาก่อน ยิ่งผมสีดอกเลานั้นมัน
ช่างคุ้นตา
 เหมือน...เหมือนยายแช!
 ราวกับคนคนนั้นจะอ่านใจของพุดออก เธอหันขวับมามอง
อีกฝ่ายพลางถลึงตาใส่อย่างอาฆาตแค้น แต่ท่ีน่าแปลกคือแม้ดวงตา
จะดุดันแต่ปากนั้นกลับย้ิมให้ เป็นย้ิมแสยะชวนขวัญผวายามท่ีได้มอง 
ชายหนุม่ไม่มเีวลามาหาเหตุผลว่าท�าไมยายแชถึงมานัง่อยู่ตรงนี ้ เวลานี้ 
แล้วท�าไมถงึจ้องมองเขาด้วยสายตาแบบนัน้ พุดรีบวิง่ออกจากท่ีตรงนัน้                 
ด้วยความรวดเร็ว หัวใจเต้นระส�่า ในขณะที่หางตาเหมือนเห็นเงาสีด�า
ของบางสิ่งกระโดดตามเขามา...ใช่ เขาใช้ค�าไม่ผิดหรอก บางสิ่งนั้น
กระโดดตามร่างของพุดมาอย่างกระชั้นชิด เป็นการกระโดดที่คล้ายกับ
การโหนเสาไฟตามมาเป็นจังหวะ เหมือนอีกฝ่ายไม่ใช่คน!
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 ปัง!
 เสียงปิดประตูห้องเช่าของพุดดังข้ึน ขณะท่ีชายหนุ่มค่อย ๆ      
ท้ิงตวันัง่ลงพงิกบับานประตู หอบเหนือ่ยจนแทบจะขาดใจ ยงัหาค�าตอบ
ของสิง่ท่ีพบเจอเมือ่ครูไ่ม่ได้ แต่เขาค่อนข้างม่ันใจว่านัน่คอืยายแช แล้ว
ถ้าเป็นยายแชจริง...ยายแชจะตามเขามาท�าไม ? แล้วท�าไมเวลาดึก
แบบนี้ยายแชถึงไม่อยู่ที่บ้าน ?
 พุดนั่งอยู่อย่างนั้นชั่วอึดใจ จนแน่ใจแล้วว่ามันเงียบ ไม่มีเสียง
ใครหรืออะไรท่ีหลังประตูห้องเช่า ชายหนุ่มจึงค่อย ๆ ลุกขึ้นนั่งแล้ว
แหวกผ้าม่านออกไปมองข้างนอก สิง่ท่ีเห็นเป็นเพยีงทางเดนิท่ีว่างเปล่า                                                                 
ไม่มีใครอยู่ได้ยินเสียงลมพัดไหวจนใบของต้นมะม่วงเสียดสีกันเกิด                         
เสียงดังซู่ซ่าในความเงียบงัน พุดยังพยายามมองหาคนท่ีเขาคิดว่า                   
เป็นยายแชในความมืด แต่สดุท้ายก็ไม่พบอะไรนอกจากเสาไฟท่ีประดบั
หัวเสาด้วยลายเทพพนมอลงัการราวกบัอยู่รมิถนนเส้นหลกั ท้ัง ๆ  ท่ีมัน
เป็นเพียงแค่เสาไฟริมทางเดินแคบ ๆ ริมคลองชลประทานเท่านั้น!
 ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่ ปลอบใจตัวเองว่าอาจจะหิว
จนตาฝาด หรือไม่ก็คิดเพ้อเจ้อไปเอง เพราะเมื่อมาคิดถึงความสมเหตุ                     
สมผลกแ็ทบเป็นไปไม่ได้เลยท่ีคนคนนัน้จะเป็นยายแช เมือ่คดิว่าตวัเอง
อาจเพ้อเจ้อไปเอง พดุจงึหยิบถงุท่ีใส่ถ้วยบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูกบัไส้กรอกชีส
เดินไปที่มุมหนึ่งของห้อง เปิดถ้วยบะหมี่ออกแล้วแกะเครื่องปรุงลงไป 
กดน�้าร้อนตามไปอีกนิดให้พอท่วมเส้น เขาไม่ชอบบะหมี่ถ้วยที่น�้านอง
นัก ชอบแบบขลุกขลิกรสชาติจะเข้ม ๆ ไม่ลืมที่จะเทไส้กรอกชีสลงไป
ด้วย ปิดฝาไว้สักอึดใจให้เส้นพอกรุบ ๆ และไส้กรอกดูดเอาน�า้ซุปที่รส
เข้มเข้าไปเป็นอันเสร็จพิธี
 พุดมานั่งท่ีหน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองท่ีเก็บเงินซ้ือ                   
กว่าครึ่งปี จัดการเปิดหน้าจอก่อนจะกดเปิดเครื่อง แต่แล้วเขาก็ต้อง
สะดุง้โหยง เม่ือวบูหนึง่ของสายตาเห็นเงาสะท้อนจากหน้าจอท่ีตอนนัน้
ยังเป็นสีด�าสนิท  มันสะท้อนเงาของใครคนหนึ่งที่อยู่ในห้อง พุดรีบหัน
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ไปมองทางด้านหลังของตัวเองในต�าแหน่งท่ีเห็นเหมือนมีคนมายืนค�้า
ศีรษะ แต่ก็ไม่เห็นมีใคร แล้วมันจะไปมีใครได้ยังไงเพราะห้องนี้มีเขา
อยู่คนเดียว ถ้าจะมีคนอื่นอยู่ด้วยก็คงเป็น...
 เม่ือเห็นว่าชักจะฟุ ้งซ่านไปกันใหญ่ ประกอบกับหน้าจอ
คอมพิวเตอร์สว่างขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าพร้อมใช้งานแล้ว ชายเจ้าของ
ห้องจงึวางถ้วยบะหม่ีท่ีส่งกลิน่หอมฉุยลงบนโต๊ะ แล้วกดเลอืกช่องยทููบ
เพือ่ดรูายการท่ีน่าสนใจระหว่างกนิอาหารม้ือดกึ...น่าแปลก ไม่ว่าจะเลอืก
ไปช่องไหนกมี็แต่ข่าวคนตาย และท่ีน่าแปลกกว่านัน้คอืข่าวคนตายนัน้
เป็นข่าวเดยีวกนั คอืหญิงชราท่ีตกลงไปตายในคลองชลประทาน และมี
คนไปพบศพ
 หญิงชราคนนั้นชื่อว่า ‘ยายแช’ 
 ยายแชคนเดียวกับที่รับจ้างจองโต๊ะ!
 พดุท่ีก�าลงักนิบะหม่ีอยู่ถงึกบัส�าลกั จะว่าส�าลกัเพราะข่าวยายแช        
นั่นก็ส่วนหนึ่ง แต่เหตุผลหลักเป็นเพราะเขารู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอมใน
ถ้วยบะหมี่ต่างหาก โดยเฉพาะเส้นบะหมี่ที่อยู่ในปากแทนที่จะเป็นเส้น
กรบุ ๆ แบบท่ีเขาชอบ มันกลบัแห้งและเส้นเลก็ ให้ความรูส้กึสากกรงั                                                                                
ในปากจนชายหนุม่ต้องบ้วนมนัลงในถ้วยแล้วเพ่งด ูก่อนท่ีจะเบิกตาโพลง
ด้วยความตกใจ เพราะสิ่งท่ีเห็นแทนท่ีจะเป็นเส้นบะหมี่สีเหลืองนวล     
กลับกลายเป็นเส้นหมี่สีขาว...เอ ไม่ใช่สิ มันแค่มีลักษณะคล้ายเส้น
หม่ีขาวหยาบ ๆ แต่หากพินิจพิจารณาให้ดี มันไม่ใช่เส้นหม่ีแต่มันเป็น                                                                    
เส้นผมสีดอกเลา เส้นผมของหญิงชรา และหญิงชราท่ีเขานึกออก                             
ตอนนี้ก็คือ...เส้นผมของยายแช!
 “เห้ีย!” ชายหนุ่มสบถออกมาด้วยความตกใจ มือท่ีถือถ้วย             
บะหมี่อยู่นั้นกลับโยนมันออกจากตัวโดยอัตโนมัติ พุดพยายามล้วงคอ   
ของตัวเองเพราะยังรู้สึกเหมือนมีเส้นผมพันอยู่ในหลอดลม แต่แล้ว               
มันก็ไม่มีอะไร
 แทนที่ทุกอย่างจะจบ มันกลับกลายเป็น ‘เพิ่งเริ่ม’
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 ถ้วยบะหม่ีท่ีล้มคว�่า บัดนี้มีมืออันขาวซีดและเห่ียวย่นตามวัย                                                                                
ของเจ้าของโผล่ออกมาจากในถ้วยบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูป คนท่ีก�าลัง
พยายามล้วงคออยู่ถึงกับชะงัก มองสิ่งน่าสะพรึงท่ีเกิดข้ึนตรงหน้า
ด้วยความตระหนกก่อนจะถอยกรูดไปติดฝาผนังห้อง ดวงตาเบิกโพลง                       
มองไปยังถ้วยบะหม่ีท่ีบัดนีเ้ริม่มลี�าตวัของยายแชคลานออกมา  ใบหน้า
ซีดเผือดจ้องเขม็งตรงมาที่พุดอย่างอาฆาตแค้น ในขณะที่เจ้าของห้อง
กลัวจนตัวสั่น ไม่รู้ว่าตัวเองไปท�าอะไรให้ยายแชแค้นใจถึงต้องตาม                
มาหลอกมาหลอน เขาเป็นคนพยายามช่วยยายแชไม่ให้ถูกลูกชาย
ท�าร้ายแท้ ๆ 
 “ยายแช...ไปสูท่ี่ชอบท่ีชอบเถอะ มาหลอกมาหลอนผมท�าไม” 
สองมือของชายหนุ่มยกประนมข้ึนด้วยความหวาดกลัว ในขณะท่ีร่าง
ของหญิงชราโผล่พ้นจากถ้วยบะหมี่และคลานอย่างช้า ๆ ตรงมาที่พุด 
ไม่มีค�าพูดใดออกจากปากของยายแช มีแค่เสียงไอท่ีเหมือนภายใน
ปอดนั้นเต็มไปด้วยน�า้ที่เอ่อท่วม ดวงตาแดงก�า่มองตรงมาที่ชายหนุ่ม
พนักงานเสิร์ฟ ก่อนท่ีเส้นผมสีดอกเลาจะค่อย ๆ ขยับเขย้ือนราวกับ
เส้นผมแต่ละเส้นนั้นมีชีวิตของตัวเอง มันสยายแผ่ออกมาจากศีรษะ 
ของยายแชแล้วตรงเข้าไปยังล�าคอของพุดที่นั่งนิ่ง  
 เคยสงสัยเหมือนกันว่าในละครผี เวลาท่ีผีจะเข้ามาท�าร้าย 
ท�าไมคนท่ีถูกหลอกจึงไม่คิดท�าอะไร มัวแต่นั่งโง่หรือยืนบ้ืออยู่ท�าไม 
วันนี้พุดได้รู้ค�าตอบแล้วว่า ไม่ใช่ไม่อยากจะท�าอะไร แต่มันท�าอะไร                       
ไม่ได้ ร่างท้ังร่างเหมือนถูกพันธนาการด้วยเชือกท่ีมองไม่เห็น ขาท้ัง
สองข้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยตะปูนับร้อยนับพันตัว ตัวยังอยู่ตรงนี้                          
แต่ในใจอยากว่ิงหนีไปไหนต่อไหนแล้ว ซ่ึงความจริงสิ่งท่ีส�าคัญกว่าใจ
คือร่างกายที่ต้องวิ่ง ไม่ใช่นั่งนิ่ง...วิ่งสิวะ บอกให้วิ่ง!
 เส้นผมสีดอกเลาของยายแชตรงเข้ามาพันรอบคอชายหนุ่ม
อย่างไร้ซ่ึงความปรานี ใบหน้าของหญิงชราเลื่อนเข้ามาประจันหน้า
กับพุดท่ีพยายามด้ินให้หลุดจากเส้นผมของอีกฝ่าย แต่ยิ่งดิ้นเท่าไหร่
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เส้นผมของคนตายยิ่งรัดแน่นอย่างหมายชีวิต พุดตาเหลือก มองหน้า
ของอีกฝ่ายท่ีตอนนีย่ื้นเข้ามาใกล้ ใกล้ และใกล้เสยีจนได้กลิน่ลมหายใจ
เหม็น ๆ  ของซากศพ กลิน่ลมหายใจจากคนตายท่ีตอนนี้ไร้ซึง่ลมหายใจ!
 อยู่ ๆ ร่างของพุดก็เหมือนถูกดึงข้ึนมาจากฝันอันน่าสะพรึง 
แสงตะวันยามสายสาดจ้าเข้ามาในห้องพักที่เปิดประตูไว้ กลิ่นที่ว่านั้น
ตลบอบอวลภายในห้อง ก่อนจะปรากฏร่างของไอ้อ๋อท่ีนั่งลงไม่ไกล               
จากจดุท่ีพุดนอนหลบั เบ้ืองหน้าของมันมีจานใส่ส้มต�าปูปลาร้ากลิน่ตลบ
วางไว้ เม่ือเห็นว่าเจ้าของห้องต่ืนแล้วจึงเอ่ยทักทายอย่างเป็นกันเอง
ราวกับว่าห้องนี้เป็นห้องของมัน
 “เอ้า...ต่ืนแล้วเหรอมึง กูเรียกมึงอยู่หน้าห้องตั้งนานก็ไม่เปิด 
โทรมาก็ไม่รับ ลองเปิดประตูดูเห็นว่าไม่ได้ล็อกก็เลยเข้ามา นอนยังไง                                                 
ไม่ล็อกห้องวะ ข้าวของหายกันหมดพอดี ตื่นมาก็ดีแล้ว นี่กูซ้ือ                                           
ต�าปูปลาร้ามา มไีก่ย่างข้าวเหนยีวด้วย ตืน่มากนิด้วยกนัมา” คนเป็นเพือ่น                                                                            
เอ่ยชวนแล้วนั่งประจ�าท่ี ในขณะท่ีเจ้าของห้องยังเหงื่อแตกเหงื่อแตน 
มองรอบกายหาถ้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปแต่ก็ไม่พบ พยายามนึกทบทวน
เรื่องท่ีเกิดข้ึนก่อนจะถอนหายใจยาว ๆ  อย่างโล่งใจ เมื่อรู้ว่ามันเป็นแค่                                                                                            
ความฝัน ไม่ใช่ความจริง แต่กระนั้นทุกอย่างมันก็เหมือนจริงมาก                       
มากเสียจนเขายังรู ้สึกเหมือนมีเส้นผมติดในหลอดลม และยังรู ้สึก
เจ็บท่ีล�าคอเหมือนมีมือคนมาบีบรัด เหมือนแม้กระท่ังกลิ่นเหม็น                                
ท่ีตอนนี้ได้ค�าตอบแล้วว่ามาจากส้มต�าปูปลาร้าของไอ้อ๋อนี่เอง ไม่ใช่
กลิ่นลมหายใจจากศพของยายแช
 “ไอ้เห้ียอ๋อ มึงนี่นับวันยิ่งเอาใหญ่นะ ถือวิสาสะอะไรเข้ามา                  
ในห้องของกูโดยพลการ!” เมื่อได้สติแล้วเจ้าของห้องจึงหันไปเล่นงาน
กบัผูบุ้กรกุทันที แต่แทนท่ีอีกฝ่ายจะส�านกึผดิ...เปล่าเลย มันกลบันัง่ย้ิม                                                                                 
ให้เจ้าของห้อง ก่อนจะใช้ข้าวเหนยีวจ้วงเอาส้มต�าท่ีมนี�า้ปลาร้าสเีข้มข้น
แสดงให้เห็นว่าเป็นร้านชาวบ้านข้างทางจรงิ ๆ  เข้าปากพลางเคีย้วตุย้ ๆ                                                                             
เมื่อใกล้หมดปากจึงตอบค�าถามของเพื่อนรักที่ถูกพักงาน
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 “แหม...เพื่อนกันน่า ไม่เห็นเป็นไรเลย นี่ถ้ากูไม่เข้ามาจะรู้ได้
ยังไงว่ามงึลมืลอ็กห้อง มึงต้องขอบคณุกดู้วยซ�า้นะ เพราะถ้าเป็นคนอืน่                                                                             
เข้ามาป่านนี้มึงอาจถูกปาดคอตายแล้วยกข้าวของออกไปหมดแล้ว
ก็ได้...เออ แต่กูว่าบางทีที่โจรมันปาดคอมึงไม่ใช่เพราะจะเอาข้าวของ
หรอก แต่เพราะมันผดิหวังท่ีเข้ามาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากโน้ตบุ๊ก
เก่า ๆ  หนึง่เครือ่งท่ีไม่รูว่้าเอาไปขายแล้วจะคุม้กบัค่าเสยีเวลาหรอืเปล่า” 
คนท่ีเป็นแขกหัวเราะชอบใจท่ีกัดเพื่อนได้ ก่อนจะกัดไก่ย่างเข้าปาก                                                                             
ค�าใหญ่ พุดตั้งท่าจะขว้างของใกล้มือใส่ไอ้อ๋อแต่อีกฝ่ายร้องห้ามไว้
 “ไอ้นี่...”
 “เดี๋ยว ๆ ใจเย็น ๆ กูอุตส่าห์เอาข่าวดีมาบอกมึงตั้งแต่หัววัน 
ท้ัง ๆ ท่ีตอนนีเ้ป็นเวลานอนของกนูะ ถ้ามึงไม่อยากรูก้ต็ามใจ” คนมาหา
ท�าเป็นเล่นตัว พุดท่ีก�าลังจะขว้างของใส่เพื่อนชะงัก รีบเอ่ยถามทันที 
ช่วงนี้มีข่าวดีไม่บ่อย ดังนั้นถ้ามีข่าวดีมาเสิร์ฟถึงที่ก็ควรรีบรับไว้
 “มึงอย่ามาลีลามาก ข่าวดีอะไรของมึง ?” 
 ไอ้อ๋อจัดการกัดปีกไก่ย่างไปอีกค�าก่อนจะพูดขณะท่ีอาหาร             
เต็มปาก
 “พี่กิ้นให้กูมาบอกมึงว่า คืนนี้ให้มึงกลับไปท�างานได้แล้ว พอดี
คนขาด ไม่ต้องรอให้ถึงสี่วันแล้ว กูโทรหามึงตั้งหลายรอบแต่มึงไม่รับ 
กูเลยต้องถ่อเดินมาหามึงถึงทีห้่องเพราะกลัวมึงจะเตรียมตัวไม่ทัน ดูซิ 
กูเป็นคนดีขนาดไหน มึงยังมาด่ากู มึงต้องดีกับกูให้มาก ๆ นะ เพื่อน
น่ารักแบบนี้จะหาได้ท่ีไหนอีก” ไอ้อ๋อล�าเลิกบุญคุณ ท�าเหมือนกับว่า                    
สิ่งท่ีท�านั้นเป็นเรื่องท่ีต้องทดแทนบุญคุณเจ็ดช่ัวโคตรหรือต้องบวชให้
จึงจะหายกันอย่างไรอย่างนั้น
 พุดได้ยินเช่นนั้นก็แอบยิ้มแต่ยังไว้ฟอร์ม ท�าเป็นเคืองที่เพื่อน
ถอืวสิาสะเข้ามาในห้องโดยไม่ได้รบัเชญิ  ความจรงิการได้กลบัไปท�างาน
ส�าหรบัเขานัน้มนัดกีว่านอนหายใจท้ิงในห้องไปวนั ๆ  มากนกั ท้ังได้เงนิ 
ได้เจอคน ได้กินของอร่อย ๆ ที่ส�าคัญไม่ต้องอยู่ห้องคนเดียว แบบที่
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ตอนนี้รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องยังไงพิกล ไม่รู้ท�าไม สงสัยจะคิดมากเรื่อง
ยายแชกับลูกชายที่มีเรื่องชกต่อยกันวันนั้นเป็นแน่ 
 ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้น...

 แม้เวลาเข้างานจะถกูก�าหนดไว้ตอนสี่โมงเย็น แต่วนันีพุ้ดมาถงึ 
ท่ีร้านตั้งแต่ยังไม่บ่ายสามโมงดี การไม่ได้มาท�างานสองวันนั้นมันนาน                                                                 
ราวกับร่วมเดือน ชายหนุ่มไม่อิดออดท่ีจะมาถึงแล้วรีบยกโต๊ะลง จัด
โต๊ะเก้าอ้ีทุกตัวให้เรียบร้อยเพราะรู้ว่าราว ๆ ห้าโมงเย็นก็จะมีพวกคน
รับจองโต๊ะมานั่งจองกันแล้ว ได้แต่หวังว่ายายแชจะไม่มาอีก เกิดเรื่อง
ขนาดนั้นลูกชายคงไม่เลวพอจะปล่อยให้มารดามานั่งท�างานจองโต๊ะ                          
อีกหรอกมั้ง
 “เอ้า...รบีมาท�าไมแต่หัววันไอ้พดุ” พ่ีกิน้ในชุดหล่อเดนิผ่านมา
เห็นลกูน้องก�าลงัเช็ดโต๊ะอยู่กเ็อ่ยทัก กลิน่น�า้หอมจากตวัเจ้าของร้านนัน้
ลอยมาก่อนท่ีเจ้าตวัจะมาถงึเสยีอกี พดุยิม้ให้เจ้านายแล้วยกมือข้ึนไหว้
 “สวัสดีครับพี่กิ้น พอไอ้อ๋อมันไปบอกข่าวว่าพี่กิ้นให้มาท�างาน
วันนี้ ผมก็รีบอาบน�้าเตรียมตัวมาเลยครับ หยุดงานไปสองวันโคตรเซ็ง
เลยพี่ อยากมาท�างานจะแย่ เบื่ออยู่ห้องเฉย ๆ คิดถึงร้าน คิดถึงพี่กิ้น” 
คนเป็นลกูน้องบอกอย่างเอาใจเจ้านาย ซ่ึงพีก่ิน้กเ็หมอืนจะอ่านใจลกูน้อง
ออก เขาหัวเราะเบา ๆ แล้วตอบ
 “ไม่ต้องมาปากหวานเลยไอ้พดุ ไป ๆ  ไปท�างานต่อ แล้วอย่าให้
เกดิเรือ่งแบบวนันัน้อกีนะ” เจ้านายเตอืนสตลิกูน้องแล้วตบบ่าเบา ๆ  พดุ
ยกมือไหว้อีกครัง้แล้วพยักหน้ารบัเป็นเชิงให้สญัญาว่าจะไม่ให้เกดิเรือ่ง
แบบนั้นขึ้นอีก ปกติเขาเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครอยู่แล้ว
 เม่ืออยู่คนเดยีว ชายหนุม่จงึฮัมเพลงอย่างสบายใจขณะจดัโต๊ะ
ภายในร้าน อึดใจต่อมาหางตาของพุดก็เหมือนเห็นใครบางคนนั่งอยู่ที่
เก้าอ้ีตวัในสดุของร้าน ชายหนุม่หันไปมองแล้วกต้็องย่นคิว้ เมือ่เห็นว่า                                                                           
คนท่ีไม่ควรมาท่ีนี่อีกแล้วกลับมานั่งท่ีเดิม หญิงชราผมสีดอกเลา                         
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นั่งก้มหน้านิ่งอยู่ตรงนั้น บนโต๊ะมีขวดน�้าพลาสติกท่ีกรอกน�้าประปา              
มาจากบ้านพร้อมกับกระเป๋าสภาพเก่าคร�่าครึวางไว้เหมือนทุกที
 “ยายแช!” เพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะมาอีกแล้ว เมื่อพุดเห็น
หญิงชรายังมานั่งจองโต๊ะอยู่จึงอดท่ีจะแปลกใจจนสบถออกมาไม่ได้ 
ด้านหญิงชราเมื่อได้ยินเสียงเรียกช่ือของตนก็หันมองยังท่ีมาของเสียง 
เธอมองหน้าของพุดด้วยสหีน้าท่ีเรยีบเฉย จากนัน้ร่างท่ีนัง่อยู่บนเก้าอ้ีก็
ค่อย ๆ  โยกตวัไปมาอย่างช้า ๆ  จนเกรงว่าขาเก้าอ้ีจะพาร่างของหญิงชรา                                                                         
หงายหลังไปเสียก่อน 
 ชายหนุ่มตั้งใจว่าจะเดินไปบอกให้ยายแชอย่าโยกเก้าอี้ มัน
ไม่ใช่แค่เพราะกลัวว่าหญิงชราจะหงายหน้าหงายหลังจนเจ็บตัวหรอก 
แต่เพราะการท�าอย่างนั้นจะท�าให้เก้าอี้ของร้านพังไปเสีย แค่ให้เข้ามา                                                       
นั่งจองโต๊ะท่ีร้านก็ดีมากแล้ว จะมาท�าข้าวของเสียหายอีกก็ไม่ควร                              
นึกโกรธไอ้ลูกชายที่ชื่อชุนนัก ท�าไมยังปล่อยแม่ให้มาท�างานแบบนี้อีก
 “ยายแช ท�าไมถึงยังมาอีกเนี่ย เดี๋ยวลูกชายมาเจอก็โวยวาย 
อีกหรอก แล้วนี่อย่าโยกเก้าอี้สิยาย ขาเก้าอี้มันจะพัง” พุดท�าเสียงเอ็ด
แต่ไม่ได้จริงจังนัก ในขณะท่ีอีกฝ่ายยังนั่งโยกตัวบนเก้าอ้ีไปมาราวกับ
มันคือม้าโยก นั่นยังไม่น่าตกใจเท่าเม่ือพุดเดินไปใกล้ร่างของยายแช 
หญิงชรากลับโยกเก้าอี้ตัวนั้นแรงขึ้น...แรงขึ้นจนหัวสั่นหัวคลอน เสียง
ขาเก้าอี้ลั่นดังเอี๊ยดอ๊าดไปทั่วทั้งร้าน 
 เท่านั้นยังไม่พอ หญิงชราเริ่มโก่งคออาเจียน เป็นการอาเจียน
ที่ไม่มีอะไรออกจากปาก นอกจากเสียงค�ารามมาจากล�าคอคล้ายกับมี
อะไรติดอยู่ที่หลอดลม มันดังเสียจนน่ากลัว จนพุดต้องเอ่ยถาม
 “ยายแช...ยายเป็นอะไร ? ให้ผมตามรถโรงพยาบาลไหม ?” 
คนถามเริ่มใจคอไม่ดี เมื่อได้ยินเสียงโก่งคออาเจียนของยายแชดังลั่น 
ในขณะที่ตัวก็โยกไปมาบนเก้าอี้ตัวเดิม แรงจนหัวสั่นหัวคลอน ดวงตา
สีแดงก�่าหันมามองหน้าพนักงานบริการอย่างไม่พอใจก่อนจะไออีก        
สามสี่ครั้ง แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่ออยู่ ๆ เส้นผมกระจุกใหญ่
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ก็หลุดออกมาจากปากของหญิงชราพร้อมกับเลือดก้อนเขื่อง นั่นท�าให้
พุดเบิกตาโพลงด้วยความตกใจก่อนจะถอยกรูดแล้วหงายหลังล้มลง                     
กบัพืน้ เลอืดสแีดงข้นไหลเย้ิมออกมาจากปากก่อนท่ีหญงิชราจะหัวเราะ
ร่วน ในขณะท่ีสายตายังมองตรงไปยังร่างของพุดท่ีก�าลังตกตะลึงกับ               
สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า
 ยายแชค่อย ๆ ลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างช้า ๆ ก่อนจะเดินตรงมา
หาพดุท่ีก�าลงัช็อกกบัสิง่ท่ีเกดิข้ึน จะขยับร่างกายกท็�าได้ยากราวกบัเป็น
อัมพาตไปเสยีแล้ว ทันใดนัน้มืออนัแห้งเห่ียวของยายแชกเ็อ้ือมมาจะจบั
ที่ไหล่ของชายหนุ่ม แต่พุดพยายามเบี่ยงกายหลบทั้งที่ก็ท�าได้ยากเย็น
เสียเหลือเกิน กลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งชวนอาเจียน 
มือของหญิงชรากระดิกนิ้วท่ีแห้งเห่ียวไปมาแล้วแตะลงท่ีไหล่ของพุด
อย่างแผ่วเบา แต่ทว่ากลับท�าให้พนักงานหนุ่มสะดุ้งสุดตัวราวกับก�าลัง
จะถูกกระชากวิญญาณออกจากร่างอย่างไรอย่างนั้น
 “ไม่...ไม่!”
 “ไม่อะไรไอ้พดุ นีกู่เอง!” เสยีงของไอ้อ๋อดงึสตขิองพดุให้กลบัมา  
ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกจนสุดตัว ท�าเอาไอ้อ๋อสะดุ้งไปด้วย ทีท่าของคน
เป็นเพือ่นเลิก่ลัก่ เหงือ่กาฬไหลท่ัวร่างแสดงให้เห็นว่ามันก�าลงัตืน่ตกใจ
กับอะไรสักอย่างซ่ึงไอ้อ๋อก็ไม่รู้ว่าอะไร สายตาของพุดมองไปยังเก้าอ้ี
ตัวนั้น...ตัวที่เคยเห็นยายแชนั่ง เวลานี้มันกลับว่างเปล่า ไม่มีร่างของ
หญิงชรา ไม่ว่าพุดจะหันมองไปทางไหนของร้านก็ไม่มีร่างของยายแช
อยู่ เป็นไปไม่ได้ที่หญิงชราจะหายตัวไปได้เร็วขนาดนั้น 
 คนเป็นเพื่อนเห็นพุดมองไปรอบ ๆ ร้านด้วยทีท่าตื่นตระหนก
จึงกวาดตามองตาม แต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติจึงต้องเอ่ยถาม
 “มึงมองหาใครวะไอ้พุด ?”
 “ยายแช กเูห็นยายแชนัง่อยู่ตรงนัน้ แกนัง่โยกตวัไปมาแล้วก.็..” 
ก�าลังจะเล่ารายละเอียดแต่แล้วก็ต้องย้ังปากเอาไว้เสียก่อน ถึงจะเป็น
เพื่อนกันแต่สิ่งท่ีเขาเห็นนั้นมันเหลือเช่ือจนเกินไป ถ้าวันหนึ่งไอ้อ๋อ


