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6  กล้า สมุทวณิช

เสมือน...ค�าน�า

ไม่ว่ำเข็มวินำทีแห่งกำลเวลำจะหมุนวนไปกี่รอบ  เหตุ

การณ์ต่างๆ จะเดินย�่าซ�้ารอยประวัติศาสตร์มาสักกี่คร้ัง  มีอีก 

สิ่งหนึ่งที่ว่าด้วย “วรรณกรรม” อันเป็น “สัจธรรม” เสมอ น่ันคือ 

หน้าที่ของวรรณกรรมที่เป็นเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อน 

เงาของสังคม

  เพราะหลังปากกาที่สร้างงานเขียนคือนักเขียน  และ 

เบื้องหลังของนักเขียนก็คือสังคม... 

  ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยตกอยู่ในห้วง 

ของความขัดแย้งระหว่างความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ และ 

ความศรัทธา  ผู้คนมากมายเกาะกุมความจริงตามข้อมูลข่าว 

สารที่ตัวเองรับรู ้   ความขัดแย้งลุกลามลงลึกไปจนถึงความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อนฝูง ครอบครัว 



  “กล้ำ สมุทวณิช” คือนักเขียนหนุ่มรุ ่นใหม่ไฟแรง ที ่

เฝ้าจับตาปรากฏการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ  เรื่องราวที่ปรากฏใน 

เรื่องเล่าผ่านมุมมองของแต่ละตัวละครที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง 

ความรู้สึกอันแหว่งวิ่น สะกิดหัวใจให้หวนย้อนกลับไปคิดถึง 

มายาคติที่ผู้คนในสังคมยึดมั่นถือมั่นตามใจตน  เม่ือประกอบ 

กับสีสันของความคลุมเครือ สัญญะซับซ้อนแห่งการตีความใน 

ระหว่างบรรทัด ซึ่งกล้าค่อยๆ บรรจงเรียงร้อยผ่านสุ้มเสียงแห่ง 

ภาษาที่มีจังหวะหลากหลาย ทั้งยั่วล้อ ขันขื่น ไร้เดียงสา หรือ 

แม้กระทั่งฉ�่าชื้นนั้น ได้สร้างเสน่ห์แพรวพรายให้กับ “หญิงเสำ 

และเรื่องรำวอื่น” อย่างมีพลัง ราวกับเปลวไฟที่ก�าลังไหวระริก

  ระหว่างที่สังคมภายนอกยังคงยุ่งเหยิงวุ่นวายไร้ทางออก 

เชิญจับมือกับ “กล้ำ สมุทวณิช” แล้วเดินทางไปด้วยกัน

  เดินทางเพ่ือส�ารวจโลกทั้งภายในและภายนอกผ่าน 

กระจกบานใสอีกบาน

  กระจกของ “หญิงเสำและเรื่องรำวอื่น” 

                   

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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ค�าน�าผู้เขียน

งำนเขียนส่วนใหญ่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้  เขียน

และตีพิมพ์ในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ หลังจากการสังหารหมู ่

เมษา-พฤษภา ๒๕๕๖  บางเรื่องเขียนในช่วงท้ายๆ ที่ใช้ชีวิต 

อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยภารกิจการศึกษา 

  เรื่องส้ันเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่สังคมไทย 

ก�าลังอยู่ในช่วงแห่งความขัดแย้ง  นอกจากปัญหาทางการเมือง 

เรื้อรังเกือบทศวรรษแล้ว ช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นช่วงที่สังคม 

ไทยเราน้ันตกอยู่ในภาวะที่ได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็น ให้เราได้รู ้

ว่าเรามีความแตกต่างกันทางความคิด ความเชื่อ รสนิยม มุม 

มอง อุดมการณ์กันเพียงไร  ภาพและค�าบรรยายที่เราหรือใคร 

อาจจะเคยนิยามคนไทยและสังคมไทยไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างน้ัน 

อย่างน้ี กลายเป็นทฤษฎพ้ีนสมยัทีโ่ยนทิง้ไปได้ทนัทใีนช่วงเวลา 



แห่งความขัดแย้ง 

  หลายเรื่องที่ปรากฏในเล่มนี้ พยายามจะบันทึกความ 

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ด้วยวิธีการเล่าผ่านเร่ืองสั้นต่างๆ กัน 

สิบสามเรื่อง

   หญิงสำว	ที่กลำยร่ำงออกมำจำกเสำในต�านานของศูนย ์

ราชการแห่งรัฐ อาจจะเป็นคนเดียวกันกับเจ้ำของชุดนักเรียน	

ลึกลับที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อเด็กหนุ่มได้อ่านเรื่องราวอันปลุกใจให้ 

ตื่นเต้นฉีดแรง หรือสำวน้อยไร้เดียงสำในกระจก ก่อนที่จะถูก 

แมงมุมอัปลักษณ์กลืนกินไปทั้งตัวและหัวใจ เทียบได้หรือไม่ 

กับกำรถูกล่วงละเมิดในร้ำนกำแฟที่แสนน่ารักของคนชั้นกลาง 

ช่างฝัน ในวันที่ “คนพวกน้ัน” บุกเข้ามาใกล้ที่มั่นในตอนบ่าย 

สองโมง

  สนทนากับพระรำชำองค์ปัจจุบันแห่งประเทศฝร่ังเศส 

บนพระราชวังบนห้องชุด โดยสารไปกับรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่ง	

ที่พาหญิงสาวล่องไปในฝันอันน่าจดจ�าเรื่องเดียวของบิดาผู ้

เสมือนไร้ความสามารถ แอบอ่านข้อความต่างเล่าในจิตส�ำนึก	

ของหนุ่มน้อยกับสำวใหญ่	ในวันที่อากาศร้อนจัด รับรู้ชะตา 

กรรมของคนไทยคนแรกที่ได้รับรำงวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม 

ร่วมงำนศพที่พากลับไปสู่ที่มาอันลืมเลือน ร่วมรักกับร่ำงแยก	

ของตนเองเพื่อให้เหลือหนึ่งเดียว  และอีกหลายเรื่องที่บอกเล่า 

ถึงความเว้าแหว่ง ขาดหายอันเป็นปกติของผู้คนทั้งหลายใน 

ยุคสมัยอันเปล่ียนแปลงนี้ 
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10  กล้า สมุทวณิช

  ขอขอบคุณบรรณาธิการผู้น่ารัก คุณสิรนันท์ ห่อหุ้ม ผู้ 

อดทนรอต้นฉบับและให้ก�าลังใจเสมอมา คุณกิตติวรรณ เทิง- 

วิเศษ ผู้ให้โอกาสในการจัดพิมพ์รวมเรื่องสั้นทั้งหลายน้ีเป็นเล่ม 

คุณสอง แสงรัสมี ที่ประสานงานเกี่ยวกับต้นฉบับและการจัด 

การอื่นๆ ให้ราบรื่น รวมทั้งรางวัลเรื่องส้ันมติชนอวอร์ด ที่มา 

ในเวลาที่เหมาะ เป็นก�าลังใจให้ยังไม่ถอดใจวางทิ้งเส้นทางนี้ 

โดยเร็วนัก

  และเหนืออื่นใด คือผู้อ่านทุกท่านที่สนใจท�าความรู้จัก 

กับเรื่องราวทั้งสิบสามนี้ไปพร้อมๆ กัน

  ขอให้รับความขอบคุณเป็นอย่างสูงจากผู้เขียน

            กล้ำ  สมุทวณิช







ควรจะมีเพียงข้าพเจ้าเท่านั้นในราตรีและทางเดินยาว

เหยียดน้ี ราวกับว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้ามากมาย ปะปน 

กับเสียงพึมพ�าคล้ายเสียงกระซิบของแมลง  มันปะปนอยู่ใน 

อากาศ อาจล่องลอยอยู่ในจินตนาการ หรือเป็นเสียงจริงๆ กัน 

หนอ หรือ “มัน” จะตามมา ข้าพเจ้าไม่กล้าหันกลับไปดูข้างหลัง 

ท�าไมต้องเป็นข้าพเจ้าด้วยที่ต้องเจอ เพราะไปลบหลู่อะไรเข้า 

หรือ?  หรือเพราะความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองนั่นเอง 

  เช่นนี้ ขาทั้งสองของข้าพเจ้าจึงซอยว่ิงไปโดยปฏิกิริยา 

ท่ีสมองไม่ต้องสั่ง ผ่านเส้นทางวกเวียนเล้ียวลดบนระเบียงปู 

กระเบื้องเก่าแก่ของโรงพยาบาลอายุเกือบร้อยปี  ไฟตามทาง 

เดินนั้นสลัววังเวง เน่ืองจากมันถูกเปิดเท่าที่จ�าเป็นพอให้เห็น 

ทาง  ข้าพเจ้าว่ิงไปเรื่อยๆ ตามสัญชาตญาณหนีภัยที่คอยหา 

ใบหน้า

ของผี

ไร้หน้า

ใบหน้าของผีไร้หน้า  13



14  กล้า สมุทวณิช

ที่ที่ซึ่งจะรู ้สึกปลอดภัยมากขึ้น  ส�าหรับข้าพเจ้าในตอนนี้คือ 

ที่ไหนก็ได้ท่ีสว่าง ที่ไหนก็ได้ที่มีคน

  และอันท่ีจริงข้าพเจ้าก�าลังว่ิงหนีอะไรอยู่  มันคืออะไร 

กันแน่

  โน่นแหนะข้างหน้า, มีแสงสว่าง อย่างน้อยก็สว่างกว่า 

ตรงน้ี  ข้าพเจ้ามุ่งตรงเข้าหาแสงไฟตามสัญชาตญาณ ราวกับ 

เป็นแมลงกลางคืน...

	 ชาวกรุงก�าลังตื่นเต้นหวาดหวั่นกับการหลอกหลอน

ของผีไร้หน้า...

  มีรายงานการค้นพบผีไร้หน้าในหลายท้องที่ ไม่ว่าจะ 

ย่านธุรกิจหรือชานเมือง ห้างสรรพสินค้าหรูหราย่านราชประ- 

สงค์ ไปยันซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสเอ็กซ์เพรสที่เคหะบางบัว

  เซเลบสาวนางหนึ่งเขียนเล่าประสบการณ์ขวัญแขวนบน 

เฟซบุ๊กของตัวเองว่า ขณะที่ดูภาพยนตร์รอบดึกในโรงภาพ 

ยนตร์ของห้างสรรพสินค้าย่านสยามสแควร์ อาจเป็นเพราะว่า 

เธอดื่มน�้าอัดลมมากเกินไป ท�าให้ต้องลุกออกมาเข้าห้องน�้า 

ในขณะที่ภาพยนตร์ด�าเนินไปถึงกลางเรื่อง

  ห้องน�้าน้ันซ่อนตัวอยู่ในมุมลึกเข้าไปด้านหลังโรงหนัง 

ทั้งหลาย  แสงไฟพอสลัวน�าทางเธอมาจนถึงหน้าห้องน�้าที่ยัง 

มีป้าย “ก�าลังท�าความสะอาด” สีเหลืองตั้งวางขวางอยู่  เธอ 

หงุดหงิดขึ้นมาฉับพลันทันที แต่ก็คิดว่าไม่มีห้องน�้าไหนใกล ้



กว่านี้อีกแล้วจึงต้องรอ  ความอดทนของเจ้าหล่อนหมดลงภาย 

ในเวลาสองนาที เธอร้องถามคนที่อยู่ข้างใน–ขอเข้าก่อนได้ไหม 

เนี่ย...ป้า

  หญิงในเครื่องแบบพนักงานท�าความสะอาดคนหนึ่งเดิน 

สวนออกมา ค้อมกายกล่าวขอโทษด้วยเสียงเบาเท่าแมลง–เชิญ 

ค่ะ หญิงท�าความสะอาดผู้นั้นกล่าว

  เซเลบสาวจิกตาหมายมองหน้าหญิงท�าความสะอาดเพื่อ 

ยิงสายตาไม่พอใจที่ท�าให้เธอเสียเวลาปลดทุกข์และดูหนัง ก่อน 

ท่ีเธอเองจะต้องหวีดร้องขึ้นอย่างสุดเสียง เมื่อเห็นว่าใบหน้า

หยาบกร้านของหญิงท�าความสะอาดคนนั้นไร้ซึ่งลูกนัยน์ตา 

ปาก จมูก  เห็นเป็นเพียงหนังก�าพร้าเกลี้ยงๆ เท่านั้น ราวกับ 

ใครตัดหัวของนางออก แล้วน�าลูกโป่งสีเนื้อด�าคล�้าครอบด้วย 

วิกผมยาวมาต่อไว้แทน  เหมือนหล่อนจะพูดอะไรอีกสองสาม 

ค�าเบาๆ ในล�าคอ แต่หญิงสาวหาฟังไม่

  เธอไม่ต้องเข้าห้องน�้าที่รอคอยแล้ว, เพราะเป็นกางเกง 

ชั้นในลูกไม้วิกตอเรียซีเคร็ทที่ได้รองรับทุกข์เบาอันเปียกแฉะ 

นั้น (ย่อหน้านี้เธอไม่ได้เล่าไว้ในเฟซบุ๊ก)

  และที่อุกอาจกล่าวขวัญยิ่ง มีผู้พบเห็นเป็นพยานนับสิบ 

เม่ือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับแจ้งว่า มีกลุ่มบุคคลลึกลับ 

ก�าลังไปห้อมล้อมท�าพิธีอะไรบางอย่างที่ป้ายถนน  เจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจและทหารเต็มรถยีเอ็มซีหนึ่งคันรีบรุดกันไปยังจุดรับแจ้ง 

พบกลุ่มคนราวๆ สิบกว่าคน ยืนบ้างนั่งบ้างล้อมป้ายบอกชื่อ 
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สี่แยก พร้อมกับจุดเทียนวอมแวมประดับใต้ป้ายนั้น  เจ้าหน้าที่ 

กรูกันลงจากรถเพื่อตรวจสอบ  แต่แล้วเมื่อคนกลุ่มนั้นเงยหน้า 

ขึ้นมา กลับท�าให้เจ้าหน้าที่อาวุธครบมือหน่วยนั้นแหกปากร้อง 

ลั่น ก่อนแตกกระจายหายไปแบบไร้สติคนละทิศละทาง  ก็คน 

สิบกว่าคนนั้นไม่มีใครมีปากแม้แต่ปากเดียว ไม่มีลูกตาแม้สักคู ่

และไม่มีจมูกที่จะหายใจ–อันหลังนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แน่นอน 

ว่าพวกเขาคงมิใช่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ผู้จ�าเป็นต้องพึ่งพา 

อากาศมาขับเคลื่อนชีวิตเช่นเรา

  เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เล่าลือกันปากต่อปาก จอต่อจอ 

แบล็กเบอร์รี่ต่อไอโฟนยังมีอีกมาก  ทั้งนักศึกษาสาวที่โดยสาร 

มอเตอร์ไซค์วินซึ่งขับขี่โดยผีไร้หน้า ยามกะดึกไร้หน้าที่ พนัก 

งานคนสุดท้ายซ่ึงท�าโอทีเสร็จลงจากตึกได้เห็น หรือแม้กระทั่ง 

ผีไร้หน้าอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้นั่งท�างานคนเดียวในมุมมืดของ 

ห้องสมุด

  ในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวพลเมือง ข้าพเจ้าจึงต้องค้นคว้า 

หาข่าวนี้ เริ่มจากการขอความเห็นจาก ดร.ยินดี ทับธานี นัก 

วิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภูติผีปีศาจหนึ่งเดียวในประเทศไทย 

เจ้าของทฤษฎีสนธิสัญญาเฮลซิงกิที่ฮือฮาเมื่อหลายปีที่แล้ว

  “ผีไร้หน้าที่ก�าลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในขณะนี้ เชื่อว่ามาจาก 

ต�านานปีศาจญี่ปุ ่นที่แต่งโดยโคอิซูมิ ยาคุโม เร่ือง “มุจินะ” 

ปีศาจไร้หน้าแห่งเนินคิคุนิซากะ ย่านอาซากุสะในสมัยเอโดะ 

ผีที่มีแต่หน้าโล้นๆ ไม่มีตาไม่มีปากไม่มีจมูก โผล่ออกมาหลอก 



หลอนคนเดินทาง–เรื่องเล่าคลาสสิกของผีไร้หน้า คุณเคยฟัง 

ไหม 

  ชายคนหนึ่งเดินมาในตอนดึกสงัด เขาได้ยินเสียงผู้หญิง 

คนหนึ่งก�าลังร้องไห้อยู่ที่สะพาน จึงกรากเข้าไปหมายจะปลอบ 

ใจไต่ถาม หากพบว่าหญิงสาวคนนั้นมีใบหน้าท่ีขาวนวล ปราศ- 

จากเครื่องหน้า ตา หู จมูก ปากใดๆ  เขาร้องลั่นวิ่งหนีไปจาก 

ที่น่ัน กระเซอะกระเซิงไปจนมาพบกับรถเข็นขายราเม็ง จึงรีบ 

ละล�่าละลักเล่าเรื่องปีศาจที่เจอให้คนขายราเม็งฟัง ก่อนชายที่ 

เพิ่งพบเจอคนนั้นจะหันมาถามว่า–ผีที่คุณเห็นน่ะหน้าตาเป็น 

แบบนี้ใช่ไหมครับ–ใช่! ชายขายราเม็งคนน้ันก็เป็นผีไร้หน้า 

เหมือนกัน–เร่ืองก็จบเท่านี้”

   “ผีพวกนี้ไม่ใช่ผีพื้นเมืองของไทย ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่า 

ท�าไมจึงมีการพบผีไร้หน้าได้ในบ้านเราช่วงนี้  อาจารย์คิดว่า 

ผีไร้หน้าพวกนี้เป็นผีที่เดินทางจากญี่ปุ่นมาหลอกหลอนคนไทย 

หรือเป็นผีไทยที่ปรับปรุงวิธีการหลอกมาจากผีญี่ปุ ่นครับ?” 

ข้าพเจ้ายิงค�าถาม

  “ผมเชื่อว่าเป็นอย่างหลัง–อย่าว่าแต่ผีเลยคุณ คนไทย 

เราทุกวันน้ีวัฒนธรรมญี่ปุ ่นผสมเข้ามาในวัฒนธรรมไทยร่วม 

สมัยเราอย่างชัดเจน  เดี๋ยวนี้ตลาดนัดทุกแห่งมีซูชิชิ้นละสิบ 

บาทขาย  เราเริ่มมีเด็กที่มีพฤติกรรมแบบโอตาคุ  ในโลกของ 

ผีเองก็เช่นกัน ก็เป็นไปได้ที่ผีไทยจะเลียนแบบวิธีการหลอก 

หลอนมาจากผีญี่ปุ่น” ดร.ชื่อดังให้ความเห็น  “แต่อย่างไรก็ตาม 

ธรรมชาติของผีไทยนั้นจะเกิดจากวิญญาณที่จากโลกไปทั้งที่ยัง 
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มีความคับแค้นในอะไรบางอย่าง จิตจึงไม่ไปสู่ภพภูมิใด หาก 

ยังกลับวนเวียนอยู่ในภพร่วมภูมิเดียวกับพวกเรา หรืออาจจะ 

เกิดจากวิญญาณที่ไม่รู ้ว่าตัวเองตายไปแล้ว–มันน่าสงสัยว่า 

การที่มีคนพบเห็นผีไร้หน้าจ�านวนมากในช่วงเวลาเดือนสอง 

เดือนน้ี มันเกิดจากอะไร?  ดวงวิญญาณเหล่านั้นมาจากไหน? 

นี่คือส่ิงท่ีผมยังไม่เข้าใจ”

  “หรือว่าจะเป็นคนที่ตายไปจากเหตุการณ์นั้น?” ข้าพเจ้า

ลองตั้งสมมุติฐาน

  “ใครตาย?  ที่ไหนหรือ?...” ท่านท�าหน้าฉงน  “แต่อย่าง 

ไรก็ตาม ผมเชื่อว่ามันมีความเชื่อมโยงกับสนธิสัญญาเฮลซิงกิ 

ที่รัฐบาลแอบไปรับรองอย่างลับๆ ที่ท�าให้เหล่าผีไร้หน้าและ 

ปีศาจอ่ืนๆ ออกมาอาละวาดโดยไม่ย�าเกรงกันได้ถึงขนาดนี้...”

  หลังจากสัมภาษณ์ ดร.ยินดีซ่ึงเสร็จส้ินลงเม่ือใกล้เวลา 

หนึ่งทุ่ม ข้าพเจ้ามีนัดต่อกับเพื่อนสมัยมัธยมฯ คนหนึ่ง  เรา 

ไม่ได้พบกันมาเกือบยี่สิบปีแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราสนิทกัน 

มาก จนกระทั่งข้าพเจ้าได้ย้ายโรงเรียนไปเรียนในชั้นมัธยมฯ 

ปลาย เราจึงห่างหายจากกัน  วันหนึ่งเขาได้อ่านข่าวจากเว็บ- 

ไซต์ท่ีข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแล้วจ�าชื่อนามสกุลได้ จึงติดต่อ 

ผ่านมาทางช่องแสดงความคิดเห็นของเว็บข่าวน้ัน  เราได้นัด 

กันท่ีร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งบนถนนพระรามสี่ ดื่มเบียร์ 

พลางพูดคุยแลกเปล่ียนถมแทนวันเวลาที่ห่างหาย  ข้าพเจ้า 

ทราบว่าเขาเพ่ิงเปิดร้านขายหนังสือและการ์ตูนมือสองเล็กๆ 

ย่านสะพานควาย กิจการเริ่มไปได้ดีอย่างน่าพอใจ  เราดื่มกิน 



กันจนเลยเวลาเที่ยงคืนไปจนถึงเกือบตีสองจึงบอกลาแยกย้าย 

กัน  เขาข้ึนแท็กซี่กลับบ้าน ในขณะที่ข้าพเจ้าเดินย้อนกลับมา 

ทางแยกอังรีดูนังต์ ด้วยยังรู้สึกไม่อิ่มท้อง 

  แม้จะเป็นย่านกลางเมือง แต่ในเวลาเช่นนี้ก็ยังมืดและ 

เปลี่ยว มีเพียงเสียงรถที่แล่นไปมาบนถนนด้วยความเร็วสูงเป็น 

ระยะๆ เท่านั้นที่เป็นเพ่ือนร่วมทาง  ในตอนนั้นข้าพเจ้าเผลอ 

คิดไปถึงเรื่องของผีไร้หน้าที่ก�าลังเรียบเรียงสืบหาข้อมูลอยู่ ก็ 

พลันรู้สึกเย็นวาบจากต้นคอลงมาถึงกลางหลัง ด้วยนึกได้ว่า 

ย่านนี้ก็เป็นอีกจุดที่มีรายงานการพบเจอผีไร้หน้า  ข้าพเจ้า 

เกือบล้มเลิกความตั้งใจที่จะหาอาหารกินในยามวิกาลแล้ว ทว่า 

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์จากรถเข็นขายบะหมี่เกี๊ยวนั้นเองที่ดึง 

ดูดให้ข้าพเจ้าสาวเท้าเข้าไปหาที่มาราวกับเป็นแมลงกลางคืน 

ที่โหยแสงสว่าง  ไม่มีลูกค้าเลยในยามนั้น ข้าพเจ้าสั่งบะหมี ่

เกี๊ยวน�้าหมูแดงปู  ไม่ช้าอาหารที่สั่งก็น�ามาวางตรงหน้า  ข้าพ 

เจ้าตักคีบบะหมี่เกี๊ยวในชามนั้นกินอย่างหิวโหย  ความอุ่นของ 

น�้าซุปช่วยไล่ความมึนงงคงค้างของแอลกอฮอล์ที่ยังตกหลง 

ในกระแสเลือดออกไปได้บ้าง

  “ท�างานกะดึกหรือครับ” เจ้าของรถเข็นหมี่เกี๊ยวนั้นถาม 

น�้าเสียงของเขาบ่งบอกวัยประมาณสี่สิบตอนปลาย  เสียงนั้น 

เรียกให้ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นมองเขาเป็นครั้งแรก เพื่อที่จะได้ 

เห็นว่า...
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