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ให้เปรตแก่ท่าน...เปรตน้ันถึงตัว
ภาคินัย

 ถ้้าเลืือกงานได้้ ย้้งคงไม่่ทำำางานเป็็นพนักงานเด้ลืิเวอรีีหรีอก แต่่
เพราะชีีวิติ่ของคนเราแต่่ละคนมีีทางเลือกไมี่มีากนัก ยิ่ิ�งชี่วิงโควิิดชีีวิิต่
ยิิ่�งพลิกผััน จากที�เคยิ่เป็็นพนักงานบริษััทได้เงินเดือนเดือนละเกือบ                     
สามีหมีื�นกลับถููกจ้างให้ออกเพราะบริษััทแบกรับภาระไมี่ไหวิ อันที�จริง
เงินที�ถููกจ้างให้ออกนั�นก็ไม่ีน้อยิ่ สามีารถูอยูิ่่สบายิ่ ๆ ได้อีกพักใหญ่่   
หรอืเอาไป็ลงทนุอะไรสกัอยิ่า่งเพื�อใหไ้ด้ผัลต่อบแทนกลับมีาเป็็นรายิ่ได้                                                                 
ต่่อเน่�อง แต่่เพราะเชืี�อเพื�อนที�บอกให้เอาเงินไป็ซืื้�อหุ้นตั่วิเด็ดที�คาดว่ิา
จะได้กำาไรมีหาศาล แต่่สุดท้ายิ่หุ้นกลับทิ�งดิ�งเป็็นดาวิต่ก เงินที�ทุ่มีไป็
ทั�งหมีดมีลายิ่หายิ่ไป็ในพริบต่า 
 เงนิที�ถูกูจา้งออกหมีดเกลี�ยิ่งยิ่งัไมีพ่อ เขาเพิ�งรูว้ิา่นอ้งชีายิ่ตั่วิดี
แอบหลอกให้แมี่เอาบ้านไป็จำานองจนสุดท้ายิ่บ้านกำาลังจะถููกยิ่ึด ที�ซืุ้ก
หัวินอนกำาลังจะไม่ีมีี แมี่ก็ดันมีาต่ายิ่เอาชี่วิงที�ชีีวิิต่กำาลังแยิ่่ ยิ่้งเครียิ่ด
จนแทบบ้า สุดท้ายิ่เขาจึงต้่องมีารับงานเป็็นไรเดอร์ส่งอาหารเดลิเวิอรี
เพื�อเอาชีีวิิต่รอดไป็วัิน ๆ เรื�องอนาคต่จะเป็็นยิ่ังไงเอาไวิ้ค่อยิ่คิดทีหลัง 
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ต่อนน้�มีีชีีวิิต่อยิู่่กับป็ัจจุบันก็เหน่�อยิ่จะแยิ่่อยิู่แ่ล้วิ
 เสียิ่งจาก GPS บอกเส้นทางที�ยิ่้งจะไป็ส่งออเดอร์สุดท้ายิ่           
ของวัินน้�ก่อนที�จะต่ิดเคอร์ฟิิวิ มีันเป็็นเส้นทางที�เขาไม่ีเคยิ่ไป็มีาก่อน 
แรกทีเดียิ่วิดูจากแผันที�แล้วิคิดว่ิาคงไป็ได้ไมี่ยิ่าก ครั�นเมีื�อเดินทาง
จริง แม้ีวิ่ามัีนจะไม่ีใชี่ทางที�ลำาบากลำาบนอะไร แต่่มัีนเป็็นทางเป็ลี�ยิ่วิ
ที�ต่อนแรกก็ยิ่ังพอมีีบ้านคนต่ั�งอยู่ิ่ห่าง ๆ กัน พอเลี�ยิ่วิเข้าซื้อยิ่จะมีี
อาคารพาณิิชีย์ิ่ร้างเรียิ่งรายิ่ แต่่ครั�นเมืี�อขับไป็ต่ามี GPS เรื�อยิ่ ๆ                           
มีันกลับพาไป็ยิ่ังเส้นทางที�รกร้างไร้ซื้ึ�งบ้านผัู้คน อยิ่่าวิ่าแต่่บ้านคนเลยิ่                          
เสาไฟิฟ้ิาสักต่้นก็ไมี่มีี หมีาสักตั่วิก็ไมี่เห็น มัีนเป็็นทางลาดยิ่างที�ผัุพัง
ต่ามีกาลเวิลา เหมีือนไม่ีมีีรถูสัญ่จรมีานานนับสิบป็ี ซื้ำ�าสองข้างทางยิ่ัง
มีแีต่ต่่น้ไมีใ้บหญ่า้ แสงไฟิหนา้รถูมีอเต่อร์ไซื้คส์าดสอ่งไป็ยิ่งัดา้นหนา้ที�
วิ่างเป็ล่าจนยิ่้งเริ�มีเอะใจวิ่า GPS จะพาเขามีาผัิดทางเสียิ่กระมีัง 
 เพื�อป็้องกันไมี่ให้หลงทางไป็ไกลกวิ่านี� ชีายิ่หนุ่มีต่ัดสินใจโทร
หาเจ้าของออเดอร์ที�คาดวิ่าคงกำาลังหงุดหงิดอยู่ิ่ไมี่น้อยิ่เพราะเลยิ่เวิลา
ที�แอป็พลิเคชีันระบุไวิ้วิ่าจะไป็ถึูงที�หมีายิ่เกือบชีั�วิโมีงแล้วิ
 “สวัิสดีครับคุณิลูกค้า ผัมีโทรมีาจาก FOOD PANDY นะครับ 
คือต่อนนี� GPS พาผัมีไป็ทางไหนก็ไมี่รู้ครับ ดูเหมีือนจะไมี่ใชี่เส้นทาง
ที�มีีบ้านคนอยิู่่เลยิ่ ต่อนเลี�ยิ่วิเข้ามีามีีอาคารพาณิิชียิ่์ร้าง พอวิิ�งเข้า
มีายิ่ิ�งลึกยิ่ิ�งเป็ลี�ยิ่วิ ใชี่ทางไป็บ้านคุณิลูกค้าหรือเป็ล่าครับ ?” ถูามีไป็                            
แบบนั�นทั�งที�รู้ว่ิาไมี่ใชี่แน่ ๆ ซื้ึ�งก็เป็็นจริงเชี่นนั�น
  “ไมี่น่าใชี่แล้วิค่ะ ฉันวิ่า GPS ของคุณิพาคุณิไป็ผัิดที�แล้วิละ              
ที�สำาคญั่นี�มีนัเลยิ่มีาจะชีั�วิโมีงจนฉันหิวิทนไม่ีไหวิ กนิมีาม่ีาไป็เรยีิ่บร้อยิ่
แล้วิ ฉันขอยิ่กเลิกออเดอร์แล้วิกันนะคะ ถูือวิ่าเป็็นควิามีสะเพร่าของ 
คุณิเอง” 
 ป็ลายิ่สายิ่พูดใส่อารมีณ์ิก่อนจะตั่ดสายิ่ทิ�งไป็เสียิ่ดื�อ ๆ ยิ่้งยิ่ัง
ไม่ีทันจะได้อ้าป็ากต่อบกลับด้วิยิ่ซื้ำ�า เริ�มีมีองเห็นอนาคต่ของอาหาร
ในกระเป็๋าเก็บอุณิหภูมีิท้ายิ่รถูมีอเต่อร์ไซื้ค์อยู่ิ่รำาไรวิ่าเขาอาจจะต่้อง                      
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 ความ่ม่ืด้ม่ิด้ ความ่เงีย้บงัน ความ่เย้็นสบาย้ บวกกับความ่                   
เหนื�อย้ลื้าทำ่�ขี่่�รีถ้ส่งอาหารีแทำบทำั�งวัน ทำาให้ รอน หลับลึก และคงจะหลับ
ยิ่าวิไป็จนถูึงเชี้า หากไม่ีใชี่วิ่า...
 Rrrr.......~~~~
 จู่ ๆ เสียิ่งป็ลุกในมืีอถูือก็ดังลั�น ทำาให้คนที�กำาลังหลับสนิท               
ต่ื�นขึ�นอยิ่่างเลิ�กลั�ก จนเผัลออุทาน “เชีี�ยิ่ไรวิะ!” 
 รอนลกุนั�งอย่ิ่างต่กใจป็นหงดุหงดิ กวิาดมีองทั�วิห้อง พอหันไป็
ข้างเต่ียิ่งก็ผังะจนอุทานอีกรอบ “เชีี�ยิ่!”
 จะไมี่ให้ต่กใจได้ยิ่ังไง ก็เล่นหันไป็เจอชีายิ่นั�งขัดสมีาธิใน                
ควิามีมีืด มีีเพียิ่งแสงสลัวิจากหน้าจอโทรศัพท์ในมีือส่องใบหน้าจน               
เห็นแค่ชี่วิงศีรษัะ 
 ...อยิ่่างกับศีรษัะลอยิ่ได้!
 หวัิใจเต้่นผัดิจงัหวิะแวิบหนึ�ง ก่อนจะกลบัมีาเต้่นสงบเหมีอืนเดมิี                                                                                              
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เมีื�อรู้วิ่าเจ้าของใบหน้าวิัยิ่ป็ระมีาณิยิ่ี�สิบคือเพื�อนร่วิมีห้องของเขาเอง 
 ไอ้กาย...
 มีันกำาลังนั�งขัดสมีาธิ จ้องโทรศัพท์ในมีือด้วิยิ่สีหน้าลุ้นระทึก        
ยิ่ิ�งกวิ่าต่อนลุ้นรางวัิลที�หนึ�ง
 “มีาสิวิะ มีาสิวิะ มีาสิวิะ” มีันพึมีพำาไมี่หยิุ่ด
 “อะไรของมีงึวิะ กายิ่” รอนขมีวิดคิ�วิงง กำาลงัจะชีะโงกหนา้ไป็ดู                                                                          
แต่จู่่ ๆ มีันก็โพล่งขึ�น ทำาเอาเขาแทบหงายิ่หลัง
 “เยิ่ส!!!!!!! เขาสั�งอีกแล้วิเวิ้ยิ่!” กายิ่ยิิ่�มีร่า
 “ใคร ?” รอนขมีวิดคิ�วิ
 “กน้็องคนสวิยิ่ที�กเูล่าให้ฟัิงเมีื�อเช้ีาไง เขาสั�งร้านเดมิีอกี แล้วิกู
ก็ได้งานนี� ฮ่าฮ่า”
 รอนขมีวิดคิ�วิ ใช้ีเวิลานกึพกัหนึ�งเพราะยัิ่งงวัิเงยีิ่ “อ้อ...ออเดอร์                                                                
หมีู่บ้าน.... ต่อนต่ีสามีเมีื�อวิานอ่ะเหรอ”
 “เออ นี�กูต่ั�งนาฬิกาป็ลุกเพื�อต่ื�นมีารอรับงานนี�โดยิ่เฉพาะเลยิ่ 
นะเวิ้ยิ่ โคต่รฟิลุค กูวิ่าน้องคนสวิยิ่ต่้องมีีใจให้กูแน่”
 “มีโนแลว้ิ มึีงเพิ�งเจอเขาแคว่ินัเดยีิ่วิ แลว้ิเขากบ็อกมีงึไมี่ใชีเ่หรอ                                                                                 
วิ่าต่้องสั�งร้านน้� เวิลาน้�เป็็นป็ระจำา ไมี่เกี�ยิ่วิกับมีึงสักหน่อยิ่ ส่วินที�มีึงได้
ออเดอร์น้�ก็เพราะน้�มีันต่ีสามีแล้วิ ไรเดอร์ที�ไหนแม่ีงจะมีาถู่างต่ารอ                   
ส่งอาหารเหมีือนมึีงวิะ”
 “มีึงนี�พูดจาไมี่รื�นหูเลยิ่ แล้วินี�เมีื�อไหร่มีึงจะเลิกใส่เสื�อกูสักที” 
กายิ่บ่นเมีื�อเห็นชีุดนอนของต่ัวิเองอยิู่่บนต่ัวิไอ้เพื�อนซื้ี� ไมี่ใชี่แค่ชีุด แต่่
ทรงผัมีก็เซื้อร์ ๆ คล้ายิ่กันดว้ิยิ่ บางคืนตื่�นมีาเจอมัีนยิ่ังเผัลอต่กใจ คิด
วิ่าเห็นต่ัวิเองนอนอยิู่่
 “ก็กูยิ่้ายิ่มีากะทันหัน เสื�อเก่าโดนไฟิไหมี้ไป็หมีดแล้วินี�หวิ่า” 
รอนต่อบ ป็กต่ิแล้วิเขาพักอยิู่่ที�อื�น แต่่เพราะอาทิต่ยิ่์ก่อนเกิดเหตุ่                       
ไฟิไหม้ีที�หอพกันั�น เขาจงึย้ิ่ายิ่มีาอยิู่ก่บัเพื�อนสนทิต่ั�งแต่่สมียัิ่มีธัยิ่มีป็ลายิ่
อยิ่่างกายิ่
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 ท่ำ�ด้งักวา่เสย่้งตะโกนใหก้ำาลืงัใจจากกองเชีย่้รีท์ำ่�รีาย้ลือ้ม่รีอบสนาม่
บาสเกตบอลื คือเส่ย้งกรีี�ด้ขี่องสาว ๆ เจ้าของสายิ่ต่าทุกคู่ที�จับจ้องมีอง
ไป็ยิ่ังนักกีฬาผัูส้วิมีเสื�อหมีายิ่เลข 11 เป็็นต่าเดียิ่วิ
 “พี�จอห์นสนัสู ้ๆ  พี�จอห์นสนัสูต้่ายิ่ ใครขวิางพี�จอห์นสนั พวิกหนู                                                                                   
จะฆ่ามีันใหต้่ายิ่ยิ่ยิ่!!!”
 ดั�งไพร่พลในกองทัพที�มีีแม่ีทพันายิ่กองนามีจอห์นสนั ผัูพ้ร้อมี
เข่นฆ่าสังหารทุกผัู้ที�ขวิางทาง จนทีมีนักกีฬาฝั่งต่รงข้ามียิ่ังอดขนพอง
สยิ่องเกล้ากับสายิ่ต่าเขมี่นเข่นเขี�ยิ่วิของกองเชีียิ่ร์สาวิจนจะขยัิ่บตั่วิ
แต่่ละทีก็ทั�งเกร็งทั�งป็ระหมี่า
 เปิ็ดโอกาสให้กปั็ต่นัทีมีผัูส้วิมีชีดุขาวิ เลี�ยิ่งลกูฝ่าป็ราการผัูเ้ล่น                                                                                
เข้าไป็ถูึงใต่้แป็้น และเลยิ่์อัป็ส่งลูกบาสลงห่วิงไป็ทำาคะแนนป็ิดท้ายิ่  
ก่อนเสียิ่งนกหวิีดดังหมีดเวิลา
 เรยีิ่กเสยีิ่งเฮโลโห่ร้องดังถูล่มีทลายิ่จนสนามีกีฬาแทบแต่ก
 นักกีฬาทีมีเหย้ิ่าแสดงควิามียิ่ินดีซื้ึ�งกันและกัน บ้างกอดคอ                                                                              



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

74

บา้งต่บมืีอ คงมีเีพียิ่งกัป็ตั่นทมีีอย่ิ่าง ‘จอห์์นสันั’ คนเดยีิ่วิ ที�ถูกูรายิ่ลอ้มี                                                                                 
ด้วิยิ่สาวิ ๆ ที�ต่่างเอาดอกไมี้ เครื�องดื�มี หรือของขวิัญ่มีาให้ ด้วิยิ่
ต่ำาแหน่งเดือนมีหาวิิทยิ่าลัยิ่ต่ั�งแต่่เข้าปี็หนึ�ง ไป็จนถูึงกัป็ต่ันทีมี
บาสเกต่บอล ทำาให้นักศึกษัาปี็สี�ผัู้น้�เป็็นที�รู้จักของนักศึกษัาทุกคน
 แต่่เหตุ่ผัลแท้จริงที�ทำาให้เขาเป็็นที�นิยิ่มี คงเป็็นรูป็ร่างหน้าต่า
ที�หล่อเหลาราวิกับพระเอกซื้ีรีส์ แถูมียิ่ามีซื้้อมีกีฬาก็ขยิ่ันถูอดเสื�อโชีวิ์         
ซื้ิกแพคจนเหล่านักศึกษัาที�มีานั�งเรียิ่งรายิ่เต่็มีอัฒจันทร์ซัื้บนำ�าลายิ่กัน
แทบไมี่ทัน
 และแมี้สองมีือจะรับนำ�าใจจากกองเชีียิ่ร์สาวิจนแทบถูือไมี่ไหวิ 
แต่่สายิ่ต่ากลับมีองเลยิ่ไป็ยิ่ังข้างสนามีที�มีีรุ่นน้องป็ีหนึ�งสองคนยิ่ืนอยิู่่ 
ทั�งคู่เวิ้นระยิ่ะห่างอยิ่่างจงใจ
 หนึ�งคือ ‘ทราย’ ผัู้ควิบต่ำาแหน่งดาวิมีหาวิิทยิ่าลัยิ่และนักวิิ�ง
ของชีมีรมีกรีฑา แมี้รูป็ร่างเล็ก แต่่กลับสมีส่วินด้วิยิ่สะโพกอกเอวิที�
เวิ้าในส่วินที�ควิรเวิ้า นูนในส่วินที�ควิรนูน ผัมีสั�นสีทองรับใบหน้าเฉ้�ยิ่วิ                        
ขับบุคลิกมัี�นใจในต่ัวิเอง และเพราะควิามีสามีารถูด้านการเต่้นอัน                 
โดดเด่นจึงทำาให้เธอคว้ิาชีัยิ่ในการป็ระกวิดดาวิมีหาวิิทยิ่าลัยิ่เฉ่อน                                         
ต่ัวิเก็งอีกคนไป็อยิ่่างฉิวิเฉ้ยิ่ด
 อีกคนที�ว่ิา คือ ‘ต๊ิ๊�ก’ สาวิแวิ่นผัมียิ่าวิผัู้คงแก่เรียิ่น แมี้มีี
แวิ่นกรอบหนาป็ระดับใบหน้า แต่่ยิ่ามีถููกจับเมีคอัป็เป็ลี�ยิ่นลุคเมีื�อ
ครั�งป็ระกวิดดาวิเดือน ก็ราวิกับเธอเป็็นซิื้นเดอเรลล่าที�แป็ลงโฉมีจน                          
กลายิ่เป็็นสาวิสวิยิ่ที�ผัู้ชีายิ่ทุกคนต่้องมีองจนต่าค้าง 
 แต่่เพราะควิามีสามีารถูพิเศษัที�เลือกแสดงคือการต่อบคำาถูามี
ทางวิิชีาการ แมี้แสดงออกถูึงอัจฉริยิ่ภาพด้านการศึกษัาที�เหนือกวิ่า      
คนอื�น แต่่กลับทำาให้คนดูง่วิงเหงาหาวินอนจนพานเบื�อหน่ายิ่ เมีื�อดู
การเต่้นที�ป็ลุกเร้าอารมีณ์ิคึกคักและเซื้็กซื้ี�ของทรายิ่ เด็กสาวิจึงต่กเป็็น
ฝ่ายิ่แพ้ไป็อยิ่่างน่าเสียิ่ดายิ่
 แต่่แมี้จะแพ้ในการป็ระกวิด เกมีหัวิใจต่ิ๊กกลับไมี่ยิ่อมี เมืี�อ           
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 ยิินดีีต้้อนรัับคุุณ ภาณุพงศ์์ เข้้าสู่่� คุอมฟอรั์ต้ฟ่�ดี ไรัเดีอรั์                      
วัันนี�ไปสู่�งอาหารัที่ี�ไหนดีี!
 บาสมีองสมีาร์ต่โฟินไป็ ถูอนหายิ่ใจไป็ สองเดือนที�แล้วิเขายิ่ัง
เป็็นพนักงานบริษััท ทำางานอยิ่่างขยิ่ันขันแข็ง อุทิศต่ัวิให้กับงานป็ระจำา
งานแรก ใครจะไป็คาดคดิวิา่วินัดคืีนด ีเขาจะกลายิ่เป็็นหนึ�งในผัูถู้กูเลอืก
ให้ต้่องออกจากงานเพราะบริษััทเข้าขั�นวิิกฤต่
 คณุิบาสเป็็นคนมีคีวิามีสามีารถู เราเสยีิ่ใจมีากที�ต้่องเสยีิ่คณุิไป็ 
แต่่...
 แค่นึกถูึงวัินนั�น เส้นเลือดข้างขมีับก็พร้อมีป็ูดโป็นอีกครั�ง
 “เอาน่ะ ไอ้บาส ต่อนน้�ได้งานใหม่ีแล้วิ เงนิด ีจัดสรรเวิลาเองได้ 
ไม่ีต้่องนั�งหายิ่ใจทิ�งไป็วินั ๆ  ไว้ิต่ั�งต่วัิไดค้อ่ยิ่หางานป็ระจำาใหมีก่็ไมีส่ายิ่”
 หลังเรียิ่กขวิัญ่และกำาลังให้ต่ัวิเองเสร็จ บาสก็พร้อมีเริ�มีงาน  
เขานั�งบนรถูมีอเต่อร์ไซื้ค์คู่ใจ พาหนะคันแรกที�ซืื้�อต่อนเริ�มีงานที�เก่า 
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เล่นเกมีบนสมีาร์ต่โฟินไป็เรื�อยิ่ ๆ ระหวิ่างรอออเดอร์แรกของวิัน
 ผั่านไป็สามีสิบนาที เขากต็่้องถูอนหายิ่ใจอีกรอบ
 “มีันอาจไมี่ใชี่เวิลาที�คนสั�งข้าวิก็ได้นะ” บาสป็ลอบใจต่ัวิเอง              
อีกครั�ง เป็็นสกิลใหมี่ที�ได้มีาในชี่วิงวิ่างงาน
 ติ๊ง!
 เสียิ่งแจ้งเต่ือนทำาบาสต่าโต่ รอยิ่ยิ่ิ�มีแรกในรอบสองเดือน
ป็รากฏขึ�นบนหน้า รู้สึกต่ื�นเต่้นเหมีือนต่อนได้เริ�มีงานวิันแรก เขารีบ
ต่ิดเครื�องยิ่นต่์พร้อมีออกเดินทาง
 เพยีิ่งแค่ออเดอร์แรก บาสกท็ำานายิ่อนาคต่ของต่วัิเองได้แล้วิว่ิา
จะหมีดเวิลาไป็กบัอะไรมีากที�สดุ นอกจากต้่องรอคอยิ่ให้มีีคนสั�งอาหาร
แล้วิ เขายิ่งัต้่องรอร้านป็รงุอาหารด้วิยิ่ ยิ่ิ�งเป็็นช่ีวิงกลางวินัแบบนี� ควิิยิ่าวิ
จนได้แต่่ทำาใจ แต่่กระนั�นก็มีีข้อดี เขาได้รู้จักร้านอาหารใหมี่ ๆ แมี้จะ
ไกลจากหอพักของเขากต็่ามี
 บาสบอกตั่วิเองว่ิาไม่ีควิรเลือกงาน ไม่ีควิรเกี�ยิ่งออเดอร์ เขา
ไมี่ได้อยู่ิ่ในสถูานะที�มีีต่ัวิเลือกมีากมีายิ่นัก ระหวิ่างการหางานป็ระจำา
เป็็นหลักเป็็นแหล่ง อยิ่่างน้อยิ่การขับรถูส่งอาหารแบบน้�ก็ชี่วิยิ่เรื�อง                     
ค่าใชี้จ่ายิ่รายิ่เดือนไป็ได้
 เผัลอ ๆ เขาอาจจะชีอบก็ได้ ใครจะรู้
 สามีสิบนาทีต่่อมีา บาสขี�รถูมีอเต่อร์ไซื้ค์มีาถูึงอพาร์ต่เมีนต์่
แหง่หนึ�ง ซื้ึ�งอยิู่่ลึกเขา้ไป็ในซื้อยิ่ราวิสองกิโลเมีต่ร สภาพอาคารยิ่งัใหมี่ 
เป็็นต่ึกคู่สูงเจ็ดชีั�น เขาจอดรถูมีอเต่อร์ไซื้ค์ที�หน้าต่ึก A แดดยิ่ามีเที�ยิ่ง
ส่องกลางศีรษัะเรียิ่กเม็ีดเหงื�อผัุดขึ�นต่ามีขมีับ ชีายิ่หนุ่มีถูือถูุงอาหาร 
มีองซื้้ายิ่มีองขวิาก็ไมี่เห็นมีีพนักงานรักษัาควิามีป็ลอดภัยิ่ จึงต่ัดสินใจ
กา้วิเทา้เข้าไป็ในอาคารดว้ิยิ่บรษิัทัเดลเิวิอรนี้�ไมีม่ีกีฎหา้มีไรเดอรข์ึ�นไป็
สง่อาหารบนที�พกั ท่าทางที�น้�จะเหมีอืนหอพกัของเขาที�ใหส้ง่อาหารได้
ถูึงหน้าห้อง
 บาสเหน็บันไดทางขึ�นอยิู่ด้่านหน้า แต่่สายิ่ต่าพยิ่ายิ่ามีสอดส่อง
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1
 ตลือด้ชี่วิตเกือบย้่�สิบห้าป็ีเต็ม่  ก้องเก่ย้รีติ ไม่่เคย้สัม่ผััส
ชี่วิตการีเป็็นคนรีำ�ารีวย้ม่่อำานาจ แต่่วิันน้�หลังจากเขาลืมีต่าต่ื�นขึ�นมีาใน                        
เชี้าวัินใหมี่ ชีายิ่หนุ่มีกลายิ่เป็็นสิ�งนั�น ได้อาศัยิ่อยู่ิ่ในคฤหาสน์ใหญ่่ 
ต่กแต่่งด้วิยิ่เฟิอร์นิเจอร์ราคาแพง มีีคนรับใชี้ คนขับรถู รวิมีทั�งทีมีงาน
ส่วินต่ัวิคอยิ่รับใชี้พร้อมีสรรพ ทั�งยัิ่งมีีต่ำาแหน่งใหญ่่ทางการเมีือง 
 น่าเสียิ่ดายิ่วิ่าทั�งหมีดน้�ไมี่ได้มีาโดยิ่เป็ล่าแต่่ต่้องใชี้อะไร                    
บางอยิ่่างแลกเป็ลี�ยิ่น ต่ัวิอยิ่่างหนึ�งที�ชีัดเจนคือยิ่ามีส่องกระจกสิ�งที�
สะท้อนเบื�องหน้าคือภาพของชีายิ่แก่วิัยิ่หกสิบห้า ร่างท้วิมี ผัมีบาง             
ซื้ึ�งหลายิ่คนคุน้หน้าคุ้นต่ารูจั้กกนัดีในฐานะวุิฒสิภาคนดงั นายเดชดำารง 
 “เฮ้อ เห็นมีาเป็็นชัี�วิโมีงแล้วิก็ยิ่ังไมี่ชีินอยิู่่ดีแฮะ” วิิญ่ญ่าณิ                  
ก้องเกียิ่รต่ิที�อยู่ิ่ในร่างของชีายิ่แก่อายิุ่มีากกวิ่าต่ัวิเองร่วิมีสี�สิบป็ีบ่น
พมึีพำา พินจิรอยิ่กระ ควิามีเหี�ยิ่วิย่ิ่นบนใบหนา้ ซื้ึ�งเอาเขา้จรงิแล้วิก็ไมีไ่ด้                                                               
เป็็นเพียิ่งแค่เป็ลือกนอกเท่านั�น แต่่ส่งผัลต่่อทั�งร่างกายิ่ เรี�ยิ่วิแรงช่ีาง                      
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น้อยิ่นิดสมีเป็็นคนอายิุ่มีาก  
 เสียิ่งเต่ือนจากโทรศัพท์ชีายิ่แก่ดึงให้เขาควิ้าขึ�นมีาดู ไมี่ผิัด
จากที�คิดเป็็นเสียิ่งเต่ือนจากแอป็พิเคชีันชีื�อ Swap ซื้ึ�งเจ้าสิ�งนี�เองคือ
ต่วัิการพลงัเหนอืธรรมีชีาต่ทิี�ดงึให้วิญิ่ญ่าณิเขามีาอยิู่่ในร่างของ ส.วิ.ชีรา                    
ผู้ัรำ�ารวิยิ่คนนี�ได้ มีองจากภายิ่นอกมีนัดเูหมีอืนโป็รแกรมีในคอมีพิวิเต่อร์
หรือแอป็พลเิคชีนัในโทรศพัท์มีอืถูอืทั�วิไป็ ไม่ีมีอีะไรแสดงถูงึควิามีพิเศษั
สักนิด ขนาดภาพไอคอนยิ่ังเป็็นรูป็การ์ตู่นชี้างสีชีมีพูเลยิ่  
 ข้อควิามีเขยีิ่นวิ่า “น้องโยิ่กยิ่้ายิ่ขอแจ้งให้คุณิก้องเกียิ่รต่ิทราบ
วิ่า เหลือเวิลาในร่างคณุิเดชีดำารงอีก 20 ชีั�วิโมีงนะคะ” เป็็นการยิ่ำ�าเต่ือน
อยิ่่างเป็็นทางการ 
 นั�นสินะ การได้โยิ่กยิ่้ายิ่มีาอยิู่่ในร่างชีายิ่แก่ ใชี้ชีีวิิต่แบบคน
รำ�ารวิยิ่อยิ่่างนี�มีันไมี่ได้ฟิรีแถูมียัิ่งมีีเวิลาจำากัดด้วิยิ่ เขาควิรจะหาทาง
สนุกให้เต่็มีที� เขาเริ�มีจากโทรศัพท์ไป็สั�งลูกน้องของเดชีดำารงให้ซื้ื�อ
ของกินจากร้านหรูที�ต่ัวิเองชีอบมีาร่วิมียิ่ี�สิบชีนิด นอกจากนั�นพอเป็ิดดู
กระเป็๋าเงินของเดชีดำารงแล้วิพบวิ่ามีีธนบัต่รอัดแน่นอยิู่่หนึ�งแสนบาท  
กย็ิ่ิ�มีด้วิยิ่ควิามียิ่ินดี เพราะน่าจะเอากลับไป็ใชี้เองได้  
 ระหวิ่างรออาหาร ก้องเกียิ่รติ่เดินสำารวิจดูทรัพยิ่์สินภายิ่ใน
บ้านหลังใหญ่่ ก่อนพบวิ่ามีีบางห้องที�ถููกล็อกเอาไวิ้ น่าจะเป็็นฝีมีือของ                 
เดชีดำารงต่ัวิจริงที�ไม่ีอยิ่ากให้เขาเข้าไป็ล่วิงลำ�าในเขต่หวิงห้ามี 
 อยิ่่างไรก็ต่ามีก้องเกียิ่รต่ิยิ่ังพยิ่ายิ่ามีหาทางเป็ิดมีันอยิู่ ่ดี 
อารมีณ์ิสอดรูส้อดเห็นไม่ีเข้าใครออกใคร ขณิะเขากำาลงัออกแรงกระชีาก
ป็ระตู่ ในวิินาทีนั�นได้ยิ่ินเสียิ่งพูดดังมีาจากด้านหลัง 
 “อยิ่่าไป็ยิุ่่งกับห้องนั�น” 
 มีันเป็็นเสียิ่งดุดันของผูั้ชีายิ่มีีอายิุ่ ก้องเกียิ่รต่ิสะดุ้งโหยิ่ง รีบ
เหลียิ่วิไป็มีองแต่่วิ่าไมี่เห็นสิ�งใด นอกจากห้องกวิ้างและเฟิอร์นิเจอร์
เท่านั�น ที�อยูิ่่ใกล้ต่ัวิเขาที�สุดคือหิ�งพระใหญ่่ พร้อมีรูป็ป็ั้นสีทองขนาด
ฝ่ามีือที�หล่อขึ�นให้มีีรูป็ร่างเหมีือนเดชีดำารงตั่�งอยิู่่บนแท่นไมี้ข้างกัน 
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 ไม่้ ใชี้เวลืาตลือด้วันหยุ้ด้ขี่องเขี่า จม่จ่อม่อย่่้บนโซฟาหน้า
โทำรีทัำศน์ เลื่นเกม่บนสม่ารี์ตท่ำวีขี่นาด้จอใหญ่่ย้ักษ์์ 55 นิ�วทำ่�เพิ�งถ้อย้
ม่าใหม่่ เครื�องใช้ีไฟิฟ้ิาจัดโป็รโมีชัีนราคาพิเศษั จ่ายิ่เงินผั่อนไม่ีถูึง                 
เดือนละพันบาท ไมี้เอาค่าขนมีที�พ่อโอนมีาให้ทุกเดือนจ่ายิ่ได้                                                                          
สบายิ่มีาก ในเมืี�อวัินน้�มีหาวิิทยิ่าลัยิ่ไม่ีมีีเรียิ่นออนไลน์ แล้วิในช่ีวิง                   
โควิิด-19 ระบาดอยิ่่างน้� ไป็ไหนก็เสี�ยิ่งจนไมี่อยิ่ากออกจากคอนโด                   
ในตู้่เยิ่็นของเขาก็มีีทั�งอาหารและเครื�องดื�มีตุ่นไวิ้เต่็มีตู่้ ชีายิ่หนุ่มีจึงใช้ี
เวิลาอยิู่่หน้าจอทีวีิต่ั�งแต่่ต่ื�นนอนจนบ่ายิ่คล้อยิ่
 “โอ๊ยิ่!” 
 ไมีผ้ัวิาขึ�นจากโซื้ฟิาสุดต่วัิ สองมืีอเอื�อมีไป็ปั็ดและเกาหลังไหล่
จนต่วัิแอน่ “เอาอีกแลว้ิ ไอม้ีดเชีี�ยิ่น้� เมีื�อวิานกฉ็ด้ยิ่าฆา่แมีลงไป็รอบหนึ�ง                                                                                
แล้วิ วิันน้�มีาอีก วิอนนะ... วิอน” ชีายิ่หนุ่มีคำารามีฮึ�มี ๆ จับเบาะ                   
รองพนักพิงโซื้ฟิาหลายิ่ใบพลิกและโยิ่นลงพื�นเป็็นพัลวัิน เขาต้่องหา
ต่้นต่อที�ทำาให้แผั่นหลังของเขาทั�งแสบทั�งคันคะเยิ่ออยิู่่น้�
 “โอ้โห... ยิ่กพวิกมีากันเป็็นสายิ่เลยิ่นะมีึง” เขาเกาหัวิเกาหู               
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ด้วิยิ่ควิามีขนลุก เมืี�อเห็นวิ่าต่รงซื้อกเบาะโซื้ฟิามีีมีดต่ัวิแดง ๆ เดิน                                                      
เรียิ่งแถูวิกันมีาจากผันังฝั่งหนึ�งไป็ยัิ่งอีกฟิากของโซื้ฟิา ต่รงนั�นมีีโต่๊ะ
เลก็ ๆ  ที�เขาวิางจานใส่แพนเค้กราดนำ�าผึั�งที�กนิเหลอืไว้ิเมีื�อเช้ีา พวิกมีนั       
กำาลังรุมีหยิ่ดนำ�าผึั�งอยิ่่างหนาแน่น จนเห็นเป็็นขอบสีนำ�าต่าลแดงขยัิ่บ                      
ยุิ่บ ๆ ยิ่ิบ ๆ เขาคงไป็โดนแถูวิคาราวิานของมีัน มีันเลยิ่มีารุมีกัดหลัง
 “มีึงมีาจากไหนกันเป็็นร้อยิ่วิะนี�” 
 ไมี้ไล่สายิ่ต่าไป็ต่ามีขบวินแถูวิของมีดเพื�อหาแหล่งที�มีา แล้วิ
เขาก็พบวิ่าพวิกมีันโผัล่มีาจากด้านหลังของชัี�นวิางของ กำาลังเดิน                   
เรียิ่งแถูวิกันออกมีาตั่วิแล้วิต่ัวิเล่าเหมืีอนจะไมี่มีีวิันหมีด ไมี้คิดวิ่า                  
อาจจะมีีรังของมัีนอยูิ่่แถูวินี� เขามีองไมี่เห็นวิ่าต่้นต่อมีันออกมีาจาก  
ต่รงไหนแน่ เลยิ่ออกแรงลากชัี�นวิางของให้เขยิิ่บห่างออกมีาจากผันัง 
แลว้ิชีายิ่หนุ่มีก็ต่้องเบิกต่ากวิ้างเมีื�อเห็นวิ่า ด้านหลังชีั�นต่รงส่วินที�ผันัง
ต่ิดกับพื�นนั�นมีีกองดินร่วิน ๆ เป็็นผังกองอยิู่่ ขนาดใหญ่่เท่าฝ่ามีือ                                                
เลยิ่ทีเดียิ่วิ เขาใชี้เท้าเขี�ยิ่มีัน มีีมีดแต่กฮือออกมีาหลายิ่ต่ัวิ 
 “เฮ้ยิ่ ๆ ชีิบเป็้งแล้วิ” เขากระโดดยิ่กเท้าหนีมีดที�วิิ�งกรูกัน                 
ออกมีา บางต่ัวิถููกเขากระทืบต่ายิ่
 “โอ้โห มีาทำารังเป็็นลำ�าเป็็นสันเลยิ่ กูบอกแล้วิว่ิาให้ไป็อยิู่่ที�อื�น 
นี�บ้านกู พวิกมีึงกย็ิ่ังดื�อด้าน กัดทีขึ�นตุ่่มี คันคะเยิ่อไป็สามีวิันแป็ดวิัน 
มีงึ... เดีย๋ิ่วิสวิยิ่ เดีย๋ิ่วิก่อน” ชีายิ่หนุม่ีรูส้กึโกรธ เขาหันรหัีนขวิาง หาทาง                                                                              
กำาจัดพวิกมัีนขั�นเด็ดขาด
 มีดพวิกนี�ก่อควิามีรำาคาญ่ให้ไมี้แทบจะทุกวิัน พ่อเขาซื้ื�อ
คอนโดมีเินยีิ่มีให้อยิู่ท่ี�กรงุเทพฯ เพื�อเรยีิ่นมีหาวิทิยิ่าลยัิ่เพราะครอบครวัิ
อยู่ิ่ต่่างจังหวัิด แต่่ดันซืื้�อคอนโดฯ มีือสอง ซื้ึ�งมัีนค่อนข้างเก่า ถูึงจะ
เก่าไป็หน่อยิ่ก็ชี่างเถูอะ เพราะมีันอยิู่่ใจกลางเมีืองใกล้รถูไฟิฟิ้าด้วิยิ่ 
ทำาเลดีเยิ่ี�ยิ่มี แต่่ที�นี�มีดชีุมีมีากถูึงมีากที�สุด และเขาก็เกลียิ่ดมีดที�สุด                           
เหมีอืนกนั มีดกับไม้ีเหมืีอนเป็็นศัต่รูกนัมีาแต่่ชีาต่ิป็างก่อน มีนัเจอเขา 
มีันกัด เขาเจอมีัน ก็จะต่้องบี�ใหต้่ายิ่ทุกครั�งไป็
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 ในวนัทำ่�อากาศรีอ้นแสนอบอ้าว เสย่้งเครี่�องย้นตค์รีางห่�งดั้งรีะงม่
พลืางพ่นควันส่ขีุ่น่ขี่มุ่กขี่ม่ัวแขี่่งกันไป็ทำั�วทำั�งส่�แย้กบนถ้นน หรือบางทีอาจ
จะกำาลังป็ระท้วิงสัญ่ญ่าณิไฟิจราจรที�ยิ่ังไม่ีเป็ลี�ยิ่นจากสีแดงเป็็นสีเขียิ่วิ
เสียิ่ที 
 ‘ติ๊ร๊ณ’ ในเสื�อแจ็คเก็ต่สีเขียิ่วินั�งคร่อมีอยู่ิ่บนรถูมีอเต่อร์ไซื้ค์   
ออโต่เมีติ่กสดีำาติ่ดเครื�องสง่เสยีิ่งครางหึ�งไมีต่่า่งจากรถูคันอื�น ทา้ยิ่เบาะ
ต่ิดต่ั�งกระเป็๋าทรงสี�เหลี�ยิ่มีขนาดใหญ่่สีเข้าคู่กันกับแจ็คเก็ต่ไวิ้สำาหรับ                                                                              
ส่งอาหารซึื้�งต่อนน้�ภายิ่ในยัิ่งว่ิางเป็ล่าอยิู่่ ชีายิ่หนุ่มีก้มีมีองโทรศัพท์
มีือถูือที�ยิ่ึดไว้ิกับแฮนด์รถูมีอเต่อร์ไซื้ค์อยิ่่างแน่นหนา เขากดเข้า
แอป็พลิเคชีันตั่วิหนึ�งก่อนจะเลื�อนหน้าจอมีือถูือสลับกับมีองสัญ่ญ่าณิ                 
ไฟิจราจร
 ภายิ่ใต่้หมีวิกกันน็อกใบเขื�องชีายิ่หนุ่มีถูอนหายิ่ใจออกมีา                  
เบา ๆ ขณิะที�มีองต่ัวิเลขรายิ่รับบนหน้าจอโทรศัพท์ ก่อนจะแหงนมีอง
สัญ่ญ่าณิไฟิจราจรอีกครั�ง ต่อนน้�เลขไฟิ LED สีแดงนับถูอยิ่หลังถูึง                
เลข 5 แล้วิ เขาคงต่้องกลับมีาโฟิกัสที�ถูนนต่รงหน้าเพื�อเต่รียิ่มีต่ัวิ                                                                                            
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เดินทางต่่อ ต่ริณิเร่งเครื�องยิ่นต์่ออกตั่วิวิิ�งผั่านสี�แยิ่กก่อนจะลด                       
ควิามีเร็วิลงเพราะสภาพการจราจรที�แออัด ถูึงอยิ่่างนั�นก็ไมี่ ใชี่                    
ป็ัญ่หาใหญ่่สำาหรับเขาแต่่อย่ิ่างใด ชีายิ่หนุ่มีบังคับรถูมีอเต่อร์ไซื้ค์
ซื้อกแซื้กผั่านช่ีองว่ิางระหวิ่างรถูยิ่นต์่ที�ติ่ดแหงกบนท้องถูนนอย่ิ่าง
ชีำานาญ่ ขณิะเดียิ่วิกันเขาก็ยิ่ังสลัดควิามีกังวิลใจเรื�องรายิ่รับออกไป็               
จากหัวิไมี่ได้
 “ชี่างมีันเถูอะ ไวิ้ค่อยิ่เอาเรื�องทำาเลรับงานไป็คุยิ่กับไอ้กริชี                 
มีันละกัน” ชีายิ่หนุ่มีกลับมีาตั่�งสต่ิอีกครั�ง จุดหมีายิ่ป็ลายิ่ทางคือ                   
ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กที�อยิู่่อีกไมี่ไกลจากต่รงนี�มีากนัก สถูานที�                   
ที�เขาและเพื�อนสนิทมีักจะมีาจอดรถูรอรับออเดอร์อยิู่่เป็็นป็ระจำา 
 เป็็นที�รู้กันดีวิ่าห้างสรรพสินค้าทุกที�จะอัดแน่นไป็ด้วิยิ่ร้านรวิง                             
ต่่าง ๆ ที�เป็ิดบริการอยิู่ ่ภายิ่ใน ซื้ึ�งหมีายิ่ควิามีวิ่าจะมีียิ่อดสั�งซื้ื�อ                                                                                           
เดลิเวิอรีจำานวินมีากต่ามีไป็ด้วิยิ่ ทำาให้ห้างสรรพสินค้าเหล่านี�ถูือเป็็น                                                                                                 
เป็้าหมีายิ่อันดับต่้น ๆ ของคนที�ทำางานขับรถูส่งเดลิเวิอรี หรือที�เรียิ่ก                 
กันวิ่า ‘ไรเดอร์’ จะมีาจอดรถูมีอเต่อร์ไซื้ค์รอรับออเอร์ต่ามีจุดต่่าง ๆ 
อยิู่่เป็็นจำานวินมีาก

 ต่ริณิขี�รถูมีอเต่อร์ไซื้ค์คู ่ใจเข้าไป็จอดในโซื้นเดลิเวิอรีที�ถููก
จัดสรรพื�นที�ไวิ้ให้ เขาดับเครื�องยิ่นต์่ก่อนจะถูอดหมีวิกกันน็อกใบเขื�อง 
เผัยิ่ให้เห็นโครงหน้ากรามีชัีด คิ�วิหนาที�โดดเด่น ดวิงต่าดำาขลบั จมูีกโด่ง
เลก็น้อยิ่ รมิีฝีป็ากอวิบอิ�มี ใบหน้าคมีเข้มีสไต่ล์ไทยิ่รบักบัผัมีสั�นรองทรง
สูง ชีายิ่หนุ่มีขยิ่ี�หัวิไล่เหงื�อบนเส้นผัมี แล้วิรูดซื้ิป็เสื�อแจ็คเก็ต่ลงเพื�อไล่
ควิามีร้อนออกจากต่ัวิ
 ชีายิ่หนุ่มีกวิาดสายิ่ต่าไป็รอบ ๆ ลานจอดรถูพยิ่ายิ่ามีมีอง
หาบุคคลที�ต่นเองได้นัดไวิ้แต่่กลับไมี่พบ เขาล้วิงหยิ่ิบมีือถูืออีกเครื�อง
จากกระเป๋็ากางเกงไล้นิ�วิเลื�อนหน้าจอโทรศพัท์มืีอถูอืไล่หารายิ่ชืี�อเบอร์
ต่ิดต่่อก่อนจะกดโทรออก
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 “ป็าลื์ม่ป็าลื์ม่ แวะเติม่นำ�าม่ันให้ด้้วย้นะอย้่าลืืม่” ปอม พี�ชีายิ่ผัมีร้อง
ไล่หลังมีาโดยิ่สายิ่ต่ายิ่ังไมี่ละจากหน้าจอคอมีพิวิเต่อร์ที�กำาลังเล่มีเกมี
ต่ิดพันอยิู่่ “ต่ังค์ค่านำ�ามีันวิางหลังตู่้เย็ิ่นน่ะ”
 “รูแ้ลว้ิน่า ไมีล่มืีหรอก” ผัมีรอ้งต่อบ พลางต่รวิจเชีก็กระเป็า๋เสื�อ                                                                                
และโทรศัพท์มืีอถูือของพี� แค่เพียิ่งยิ่กขึ�นมีา เสื�อพนักงานรับส่งของ                
สีเขียิ่วิสดก็ส่งกลิ�นเหมี็นอับเป็รี�ยิ่วิโชียิ่ฟิุ้งชีวินเวิียิ่นศีรษัะ “โห ป็อมี               
ซื้ักบ้างไหมีวิะเน้�ยิ่ เหมี็นหยิ่ั�งกะศพ”
 ป็อมีชีำาเลืองมีาดูนิดหนึ�งก่อนหันไป็เล่นเกมีต่่อ “ถู้ามึีงขยัิ่น
ก็เอาเสื�อไป็ป็ั่นเครื�องซื้ักผั้าหยิ่อดเหรียิ่ญ่ให้หน่อยิ่ดิ ขากลับก็ได้ ใส่                    
ด้วิยิ่กันสองคนทั�งกลางวัินกลางคืน มีันก็เหมี็นแน่อยิู่่แล้วิ ใชี้ด้วิยิ่กัน 
ก็อย่ิ่ามีาโทษักูคนเดยีิ่วิ”
 ผัมีถูอนหายิ่ใจ รู้อยิู่่หรอกวิ่าผัมีก็ใชี้ แต่่ผัมีก็ไมี่ได้ใชี้ป็ระจำา                
สักหน่อยิ่
 ป็กต่ิแล้วิป็อมีวิิ�งรับงานต่ั�งแต่่ชี่วิงเชี้าจนถูึงหัวิคำ�าก่อนกลับ                 
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เข้าบ้าน มีีแค่บางวัินที�ผัมีจะขอยืิ่มีชุีดกับไอดีพนักงานเดลิเวิอร ี                 
ของป็อมี มีาวิิ�งรถูรบังานต่่อในช่ีวิงคำ�าไป็ถึูงดกึ ๆ  ป็ระมีาณิห้าทุ่มี บางวินั                                                                                 
กว่ิาจะส่งลูกค้าถูึงบ้านก็เกือบเที�ยิ่งคืน 
 ข้อดขีองการวิิ�งรถูรบังานชีว่ิงกลางคืน คอื หลังเวิลาหลังสามีทุ่มี                                                                           
ไป็แลว้ิรถูไมีต่่ดิ ไรเดอรที์�จะแยิ่ง่กนัรบัลกูคา้มีไีมีเ่ยิ่อะ ขบัรถูงา่ยิ่ ลูกคา้
ก็ไมี่ค่อยิ่เรื�องมีากและมีักจะทิป็ให้ไรเดอร์หนักด้วิยิ่
 ช่ีวิงโควิิดที�ผั่านมีา บริษััทของป็อมีได้รับผัลกระทบสาหัสจน
เกือบป็ิดกิจการ จึงแก้ปั็ญ่หาเบื�องต่้นโดยิ่การลดจำานวินพนักงานลง               
มีีพนักงานที�ถููกป็ลดจำานวินมีาก คนที�ได้อยิู่่ต่่อก็เป็็นฝ่ายิ่หรือต่ำาแหน่ง
ที�จำาเป็็นกับบริษััทจริง ๆ ซื้ึ�งป็อมีมัีนก็เป็็นหนึ�งในคนที�บริษััทมีองว่ิา                   
ไม่ีจำาเป็็นต่้องมีีอยิู่่ก็ได้เขาจึงไมี่ได้รับเลือกให้อยิู่่ต่่อ 
 ช่ีวิงที�พี�ชีายิ่ของเขาต่กงานแรก ๆ เราทั�งสองคนเครียิ่ดมีาก                                                                        
ป็อมีนอนกินเงินชีดเชียิ่ที�ได้รับจากการถููกป็ลดออกจากงานอยู่ิ่                      
สองเดือน ระหวิ่างนั�นก็หาข้อมีูลเกี�ยิ่วิกับแอป็พลิเคชีันเดลิเวิอรีรับส่ง
ของ จนมีั�นใจแล้วิวิ่าน่าจะลองทำาดูได้ เพราะขับรถูมีอเต่อร์ไซื้ค์เป็็น 
และมีีใบขับขี�ที�ทำาไว้ิต่ั�งแต่่ต่อนอยิู่่ต่่างจังหวัิด ถูึงต่ัดสินใจเอาเงินเก็บ                                                            
มีาออกรถูมีอเต่อร์ไซื้ค์ สมีัครเป็็นพนักงานเดลิเวิอรีรับส่งของกับ                            
แอป็พลิเคชีันค่ายิ่ดัง 
 ผัมีเองเห็นพี�ทำางานลำาบากดแูลค่าใช้ีจ่ายิ่ทั�งค่าห้อง ค่านำ�า ค่าไฟิ                                                                                      
ค่ากินอยิู่่ของเราสองคน เลยิ่อยิ่ากออกมีาชี่วิยิ่ทำางานบ้าง แต่่ป็อมีก็  
ห้ามีไวิ้ 
 “มีึงต่ั�งใจเรียิ่นให้ดีเถูอะ เหลืออีกแค่ป็ีเดียิ่วิ ไมี่ต่้องห่วิงเรื�อง
เงินเรื�องค่าใชี้จ่ายิ่พวิกน้�หรอก จบแล้วิได้งานดี ๆ ทำาต่อนนั�นค่อยิ่มีา
วิ่ากันอีกที”
 ต่ั�งแต่่ต่อนที�พ่อแมี่ต่ายิ่ไป็ ป็อมีก็ทำาหน้าที�ผัู้ป็กครองผัมีมีา
ต่ลอด แต่่ป็ีนี�ผัมีอายิุ่ 20 ป็ีแล้วิ อยิ่ากดูแลต่ัวิเองได้บ้าง โดยิ่เฉพาะ
เรื�องค่าใชี้จ่ายิ่ส่วินต่ัวิ และในเมีื�อเรื�องเรียิ่นผัมีไมี่เคยิ่ขาดต่กบกพร่อง               
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 “ไรีเด้อร์ีคนไหนเคย้ได้้งานน่�บ้างไหม่ครีับ ผัม่กำาลัืงจะไป็รีับ
อาหารี เพิ�งม่าเห็นหม่าย้เหตุ คิด้อย่่้ว่าจะย้กด่้ไหม่ ใครีย้กไม่่ย้ก ผัม่ขี่อ                
ความ่เห็นหน่อย้ครีับ” 
 ด้านล่างข้อควิามีที�โพสต์่ถูามีกันในกลุ่มีออฟิฟิิเชีียิ่ลบน                    
เฟิซื้บุ๊กของแอป็พลิเคชีันเดลิเวิอรีหนึ�ง คือภาพหน้าต่าแอป็พลิเคชีัน                  
ในหน้ารายิ่ละเอียิ่ดคำาสั�งซื้ื�อ รายิ่การอาหารและจำานวินที�สั�งถูือวิ่า
ป็กต่ิ ไมี่ได้มีากมีายิ่จนถูึงขนาดที�จะแคป็หน้าจอเพื�อมีาโพสต่์ระบายิ่               
กันในกลุ่มี ทุกอยิ่่างสุดแสนจะป็กต่ิจนเมืี�อเลื�อนสายิ่ต่าลงมีาถูึง
หมีายิ่เหตุ่จากลูกค้า... 
 ถ้้ามาถึ้งแล้้วรบกวนวางกล่้องข้้าวด้้านในร้�วแล้้วช่่วยจุุด้ธููป                  
1 ด้อกปักที่่�ข้้าวให้ห้้น่อยนะคร้บ ธููปก้บไฟแช่็กอยู่ในกล้่องร้บจุด้ห้มาย 
 ด้วิยิ่เพราะหมีายิ่เหตุ่จากลูกค้าที�ชีวินให้สงสัยิ่และพาให้                    
ขนลุก จึงทำาให้เจ้าของโพสต่์แคป็ภาพหน้าจอมีาขอควิามีเห็นจาก                  
เพื�อนร่วิมีอาชีีพ เขาลังเลว่ิาควิรจะกดยิ่กเลิกออเดอร์น้�ดีไหมี หาก                    
ออเดอร์น้�เข้ามีาชี่วิงกลางวิันเขาจะไมี่คิดอะไรมีากเลยิ่ แต่่น้�เกือบ                                    
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สามีทุ่มีแล้วิ ถูึงร้านอาหารกับจุดที�ลูกค้าป็ักหมีุดจะไมี่ได้ไกลกันมีาก 
แต่่ก็หลายิ่กิโลเมีต่รอยิู่่
 เพยีิ่งไมีถู่งึหนึ�งนาททีี�โพสต่ล์งไป็ในกลุม่ีกม็ีแีจง้เต่อืนเดง้ขึ�นที�                                                     
มีุมีขวิาบนของหน้าแอป็พลิเคชีันเฟิซื้บุ๊ก ชีายิ่หนุ่มีจึงกดเข้าไป็                                             
แล้วิเลื�อนอ่านคอมีเมีนต์่ที�สมีาชีิกในกลุ่มีต่อบเข้ามีาเรื�อยิ่ ๆ แต่่ยัิ่ง               
ไมี่มีีคอมีเมีนต่์ไหนที�ชี่วิยิ่ให้เขาต่ัดสินใจได้เลยิ่ 
 ‘แถวไหนเนี่ยน้อง’ 
 ‘ใช่บ้านหลังในสุดไหมครับ คุ้น ๆ’ 
 ‘เป็นผม ผมยกไปนานละ’ 
 ‘เจอแบบนี้แอบหลอนนะ’ 
 ‘ลูกค้าหยอกแหละ ดูออก’
 ‘ตัดต่อปะครับเนี่ย’ 
 ‘ท�าไมไม่ดูรายละเอียดก่อนกดรับงานล่ะคะ’ 
 บางคอมีเมีนต่ท์ี�ไดร้บันั�นแอบชีวินใหห้งดุหงดิ อยิ่า่งคอมีเมีนต่์                                                                                                                       
ของผัู้หญ่ิงคนน้� เธอไมี่รู้เหรอวิ่ามีันมีีระบบรับงานอัต่โนมีัต่ิ และเขา                                                                                                                                       
ก็ต่ั�งค่ารับงานอัต่โนมีัต่ิไวิ้เพื�อที�จะไมี่ต่้องไป็กดแย่ิ่งงานกับไรเดอร์                   
คนอื�น 
 ‘ซอยน้้เคยเข้้าไปรับงานเอกซ์เพลสต้นซอย ไม่น่ากลัวนะครับ 
แต่ไม่เคยเข้้าไปส่งอาหาร’ 
 เอาล่ะ เริ�มีมีคีอนเมีนต์่เชีงิสร้างสรรค์สำาหรับเขาแล้วิ สร้างสรรค์                                                                                         
อย่ิ่างไรน่ะเหรอ...ก็อยิ่่างที�ชี่วิยิ่ให้เขามีีข้อมีูลในการต่ัดสินใจน้�ยิ่ังไงล่ะ 
เขาไมี่ได้ต่้องการแสงจนถูึงขั�นต้่องเอาเรื�องระทึกขวิัญ่สยิ่องขวิัญ่มีาลง                                                                  
ให้คนมีาคอมีเมีนต่์เยิ่อะ ๆ สักหน่อยิ่ สิ�งที�เขาต่้องการก็มีีเพียิ่งแค่                      
คำาบอกเล่าจากเพื�อนร่วิมีอาชีีพที�เคยิ่ได้รับงานน้�ก็แค่นั�นเอง
 ในเมืี�อยิ่ังไมี่มีีควิามีคิดเห็นไหนชี่วิยิ่ให้เขาต่ัดสินใจได้                         
และร้านอาหารก็อยิู่่ห่างออกไป็จากจุดที�เขาจอดรถูอยิู่่เพียิ่งไมี่กี�                                                                                 
รอ้ยิ่เมีต่ร ชีายิ่หนุม่ีจงึตั่ดสินใจจะลองขับไป็ที�รา้นอาหารก่อน ขอ้ควิามี
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 ก๊อก ก๊อก
 เสียิ่งเคาะป็ระตู่หน้าห้องดังขึ�น... 
 นิ�วิที�กำาลังพรมีลงบนแป็้นพิมีพ์พลันหยิุ่ดชีะงัก ดวิงต่าภายิ่ใต่้
กรอบแวิ่นสีดำาสนิทเหลือบมีองดูนาฬิกาเหนือหัวิโต่๊ะ เลขบนหน้าป็ัด
บอกเวิลาเที�ยิ่งต่รงพอดี เธอหยิิ่บโทรศัพท์มีือถูือที�วิางอยิู่่ใกล้มีือมีาดู                                                                               
อีกครั�ง มีองดูชีื�อคนส่งและใบหน้าซึื้�งป็รากฏอยูิ่่ในแอป็พลิเคชัีน                    
สั�งอาหารคล้ายิ่ต้่องการจะยิ่นืยิ่นัให้แน่ใจว่ิาเป็็นใครคนนั�นที�เธอรอคอยิ่
อยิ่ากเจอมีาต่ลอด 
 เธอหันกลับมีาจ้องหน้าจอคอมีพิวิเต่อร์อีกครั�ง แสงสวิ่าง
จากจอคอมีฯ อาบไล้ใบหน้าด้านข้างจนแลดูคล้ายิ่เป็็นสีเหลืองหมี่น                      
ต่รงหน้าเธอคือต่ัวิอักษัรขนาดเล็กเรียิ่งต่ิดกันเป็็นพรืดด้วิยิ่ถู้อยิ่คำา
เดียิ่วิกันควิามีหมีายิ่เดียิ่วิกัน ถู่ายิ่ทอดอารมีณิ์และควิามีรู้สึกของเธอ
ในยิ่ามีนี�ออกมีาอยิ่่างเป็ิดเผัยิ่ ท่ามีกลางแสงสลัวิของโคมีไฟิ มีุมีป็าก
เธอพลันป็รากฏรอยิ่ยิิ่�มีจนใจ
 “…คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง 
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คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง 
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง…”
 เธอลอบถูอนหายิ่ใจกบัตั่วิเองหนึ�งรอบ...ส่ายิ่หัวิให้กบัควิามีคดิ
ของต่ัวิเองที�นับวัินยิิ่�งฟุ้ิงซื้่าน 
 “คุณิลูกค้าครับ...ไรเดอร์มีาส่งอาหารที�สั�งไวิ้ครับ!” เสียิ่งทุ้มี
ดังเร่งจากนอกป็ระตู่ เป็็นนำ�าเสียิ่งอบอุ่นซื้ึ�งเธอจำาได้ขึ�นใจ เก้าอี�ทำางาน                    
ส่งเสียิ่งเอีย๊ิ่ดอ๊าดยิ่ามีเธอลุกขึ�นยิ่ืน 
 “รอเดีย๋ิ่วินะจ๊ะ...”  เธอต่ะโกนต่อบออกไป็ และด้วิยิ่ควิามีอยิ่าก
ดูดีต่่อหน้าไรเดอร์หนุ่มี เธอยิ่อมีเสียิ่เวิลาใชี้มืีอจัดแต่่งทรงผัมีตั่วิเอง  
เล็กน้อยิ่
 ป็ีนี�เธออายิุ่ยิ่่างเข้าสี�สิบเต็่มีแล้วิ แต่่กลับรู้สึกอึดอัดขัดเขิน                  
ไมี่ต่่างจากเด็กสาวิวัิยิ่แรกรุ่น ต่ลอดชีีวิิต่อันเป็ลี�ยิ่วิเหงาที�ผั่านมีา เธอ
ไมี่คิดวิ่าวิันหนึ�งจะได้พบกับคนที�ทำาให้หัวิใจเต่้นแรงได้ขนาดนี� แถูมี
เขายัิ่งอายิุ่น้อยิ่กวิ่าเธอเป็็นสิบป็ี เธอยิ่อมีรับวิ่าชี่วิงวิัยิ่ห่างกันขนาดนี�                                                                  
ทำาให้เธอนึกกังวิลอยิู่่ต่ลอดเวิลา ทวิ่าไรเดอร์หนุ่มีกลับไมี่รังเกียิ่จที�
จะพูดคุยิ่กับเธอเลยิ่แมี้แต่่น้อยิ่ ด้วิยิ่ควิามีอ่อนโยิ่นใจดีของเขาทำาให้                   
หลังจากพบกันโดยิ่ไมี่ตั่�งใจครั�งนั�น เธอก็ถููกควิามีคิดถูึงรุมีเร้าจนนอน
ไมี่หลับไป็หลายิ่วัิน 
 แต่่ต่อนนี�ไรเดอร์หนุ ่มียืิ่นอยูิ่่หลังบานป็ระตู่ห้องของเธอ
แล้วิ เสียิ่งในใจร้องเตื่อนเธอวิ่าห้ามีป็ล่อยิ่โอกาสนี�หลุดมืีอไป็เด็ดขาด                     
อยิ่่างน้อยิ่ ๆ ก็ต่้องชีวินอีกฝ่ายิ่ไป็กินข้าวิเพื�อต่อบแทนที�เขาเคยิ่                                                               
ช่ีวิยิ่เหลอืเธออย่ิ่างน้อยิ่สกัมีื�อ จากนั�นค่อยิ่หาเรื�องสานสมัีพนัธ์ต่่อเนื�อง 
ไล่เรยีิ่งแผันการเสรจ็สรรพดแีล้วิเธอจงึรวิบรวิมีลมีหายิ่ใจให้มีั�นคงอีกนดิ 
จากนั�นค่อยิ่เป็ิดป็ระตู่ออกไป็เผัชีิญ่หน้ากับไรเดอร์หนุ่มี
 แสงสว่ิางเจดิจ้าสาดส่องเข้ามีาจนแสบต่า เธอพลนัยิ่กแขนขึ�น
ป็้องใบหน้าโดยิ่อตั่โนมัีต่ิ 
 “คุณิ...ลูก...ค้า...อาหารที�สั�ง...ได้แล้วิครับ...ฮี� ๆ”


