บทนำ

ฝูงชนคลาคล่ำ เสียงดังอึกทึกในยานคาขายในเขตตัวเมืองพัทยา
ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวอันดับหนึ่งของชลบุรี เต็มไปดวยขาวของมากมาย
ทงของกนของใชทพอคาแมคาตางคดสรรนำมาเสนอขาย
องกนของใชทพอคาแมคาตางคดสรรนำมาเ
ทั้งของกิ
นของใชที่พอคาแมคาตางคัดสรรนำมาเสนอขาย
เสียงหวีดรองดวยความเจ็บปวดดึงความสนใจของสายตานับสิบคคู
ทีก่ ำลังเดินเลือกซือ้ สินคาไปทีห่ ญิงสาวทองแกอายุราวยีส่ บิ ปลายๆ หนาตตา
มีีเคาของความสวย แมในเวลานีี้รูปรางของเธอจะเปลี
ป ี่ยนแปลงไปมาก
ป ไป
ซึง่ เปนปกติของหญิงตัง้ ครรภ เจาของเสียงรองนัน้ อยูใ นชุดคลุมทองสีฟา
แขนตุก ตาลายจุดสีขาว ทรุดกายนัง่ กองอยูบ นพืน้ ถนนอยางไมแครสายตา
ใครที่เดินผานไปมา เพราะไมอาจทนความเจ็บปวดได
เหงื่อเม็ดเล็กๆ แยงกันผุดพราวขึ้นตามรางกายและใบหนาของ
หงสที่กรีดรองอยางเจ็บปวด มือซายกุมทองเอาไว ขณะที่มือขวาปลอย
ถุงมะมวงดิบและน้ำปลาหวานใหรวงตกพื้น
หญิงสาวเจ็บทองถีๆ่ มดลูกเริม่ บีบรัดตัวถีข่ นึ้ เรือ่ ยๆ ทารกในครรภ
คงใกลจะออกมาดูโลกแลว หงสคิดเชนนั้นเพราะนี่ก็เกินกำหนดคลอด
สามสิบแปดสัปดาหไปเมื่ออาทิตยที่แลว รูสึกไดวาสิ่งมีชีวิตกำลังดิ้นและ
โกงตัวถีบไปทั่วบริเวณหนาทองของเธอ และรูสึกปวดทองเหมือนปวด
ประจำเดือน แตปวดหนักกวาหลายสิบเทา อีกทัง้ มีความรูส กึ อยากจะเขา
หองน้ำ อยากจะถายหนัก ซึ่งอาการแบบนี้ปาแมบานวัยหาสิบหกของผับ
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ที่เธอทำงานอยูเคยบอกวาเปนอาการของคนใกลคลอด ถาเกิดอาการ
แบบนี้ใหรีบไปพบแพทย
น้ำใสอุนๆ ไหลออกมาราวกับน้ำกอก ไหลยอยมาถึงโคนขา จน
กระทัง่ ชุดคลุมทองเปยกชุม เปนสัญญาณใหรูวาน้ำเริ่มเดินแลว
“เฮย! น้ำเดินแลวนี่หวา”
หงสมองหาตัวชวยรอบตัว เสียงคนเซ็งแซ ผูค นมากมายแหเขามา
มุงดูเธอ แตยงั ไมมใี ครเขามาชวยเหลือ ไดยนิ เพียงเสียงตะโกนโหวกเหวก
วาใหเรียกรถพยาบาล
“โอย!!! ปวดทอง ชวยดวย ชวยฉันทีเถอะ ฉันปวดเหลือเกิน
ใครก็ไดชวยฉันที” เสียงโอดครวญดังขึ้น
รางระหงของหญิงสาวขายบริการยานพัทยาสองคนในชุดแซกสน
แซ็กสัน้
รางระหงของหญงสาวขายบรการยานพทยาสองคนในชุ
รางระหงของหญงสาวขายบรการยานพทยาส
สีแดงเพลิงเขารูป ผาลึกถึงโคนขาออน เผยใหเห็นขาเรียวของคนทั้งคู
ซึ่งกำลังเดินดูสินคา พลันไดยินเสียงจึงหันไปมองกลุมไทยมุง
“เขามุงอะไรกั
ไ นั วะนังั หมวย ไปดู
ไป ส”ิ สาวผมสีนี ำ้ ตาลดัดั เปปนลอนฟูฟ
ยาวถึงกลางหลังชือ่ ดาวพูดขึน้ และจับจองไปทีก่ ลุม ไทยมุงทีม่ ที ง้ั คนไทย
และชาวตางชาติหัวดำหัวทองนับสิบ
“เฮย! นังหมวย นัน่ มันนังหงสนห่ี วา มันไปนัง่ จุม ปุก อยูก ลางถนน
ทำไมของมัน ไปดูมันหนอยสิวะ”
“เออ จริงดวยวะนังดาว นัน่ นังหงสจริงๆ เสียดวย ไปดูกนั เถอะ”
สองสาววิง่ ทัง้ ๆ ทีส่ วมรองเทาสนสูงทีม่ คี วามสูงถึงสีน่ ว้ิ ครึง่ ไดอยาง
คลองแคลว และแหวกมานไทยมุงเขาไปพยุงหญิงสาวทองแก
“นังหงส! แกเปนอะไร เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมแกมานั่งตรงนี้วะ”
หากหงสไมกำลังปวดทองถึงขีดสุด คงจะไดตอปากตอคำกันบาง
แลว คนดีๆ ที่ไหนจะมานั่งรองแรกแหกกระเชออยูแบบนี้ แตเวลานี้
เสียงสั่นๆ ดวยความเจ็บปวดเอยไดเพียงเบาๆ วา
“พี่ดาว พี่หมวย พี่จะบาเหรอ ใครจะมานั่งเลนกลางถนน ฉัน
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ปวดทอง”
“ปวดทองแกก็ไปเขาหองน้ำสิ จะมานัง่ กรีดรองอยูก ลางถนนแบบนี้
ทำไม” หญิงสาวผมดำแตงหนาเขมชือ่ หมวยพูดขึน้ “แกนีแ่ ปลก ปวดทอง
ไมยอมไปเขาหองน้ำ”
ดาวจึงหันไปเอ็ดคนที่มาดวยกัน “นังหมวย แกนี่เลนไมรูจัก
กาลเทศะ มันจะคลอดลูกโวย ไมไดปวดทองจะถายหนัก”
หมวยมองใบหนาซีดเซียวของหงส “จริงดวยวะ อยาบอกนะวา
แกจะคลอดลูก ฉันไมเคยมีลูกนี่หวา เอาไงดี อยาคลอดตรงนี้นะโวย
ฉันสองคนทำคลอดไมเปน”
สาวทองแกรางทวมมองอยางมีความหวัง “ชวยฉันดวยพี่ดาว
ฉัฉนปวดทอง
นปวดท
อง สงสั
ยจะคลอดเร็วๆ นีนแนแลว
แ้ นแลว มัมนปวดถๆ”
นปวดถีๆ่ ” หงส
บบี มือของรุน พีพ่
วดทอง
สงสยจะคลอดเรวๆ
มนปวด
หงสบบมอของรุ
ซึ่งทำงานที่รานเดียวกันเอาไวแนนอยางหาที่พึ่ง “อยาทิ้งฉันนะพี
น ่”
หมวยมองชุ
มวยมองชุดคลุมทองทีเ่ ปยกชืน้ ของหญิงสาว “ตายละ นีล่ ะมัง้ ทีเ่ ขา
ข
เรียี กวา น้ำ้ เดินิ ดาวแกไปเรี
นั เร็ว็ เขา ”
ไป ยี กรถ พานังั หงสไ ปส
ป ง โรงพยาบาลกั
โ
ทั้งสองสาวเพื่อนรวมอาชีพตางตื่นเตนไปตามๆ กัน
“โอย!!! พี่หมวย พี่ดาว ฉันปวดจนทนแทบไมไหวแลว” หงส
ดิ้นพลาน แตจิตสำนึกเตือนวาตอนนี้เงินคาคลอดไมไดอยูที่ตัว กลัววา
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแลวไมมีเงิน โรงพยาบาลจะไมรับ
“แกตองอดทนนะโวย อยามาคลอดกลางถนนแบบนี้นะนังหงส
เดี๋ยวรถก็มา” ทามกลางไทยมุงนับยี่สิบคน แตคนที่เขามาชวยมีเพียง
สองหญิงสาวที่ทำงานอยูในผับเดียวกันในยานแออัดของเมืองพัทยา
“เดี๋ยวพี่ดาว พี่หมวย พี่สองคนชวยพาฉันกลับไปที่รานกอนเถอะ
สมุดฝากครรภของฉันอยูที่นั่น แลวก็เงินคาคลอดดวย ถาไมมีเงิน
โรงพยาบาลจะไมรับทำคลอดใหฉันแนพี่”
ดาวกับหมวยมองหนากัน โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดในละแวกนี้เปน
โรงพยาบาลเอกชน รานที่สามสาวทำงานอยูนั้นอยูถัดไปจากรานอาหาร
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อิตาลีที่หัวมุมถนนคนเดินแหงนี้ไมไกลนัก เดินราวๆ หานาทีก็ถึง
“แลวแกจะทนไหวเหรอนังหงส หนาแกมันซีดจัด ไปโรงพยาบาล
กอนเถอะ อยางอื่นคอยวากัน” ดาวพูดขึ้นดวยความหวังดี
“เออ จริงดวยวะ ไปโรงพยาบาลกอนเถอะ ขืนชักชาคงไดคลอด
นอกโรงพยาบาล ฉันสองคนทำคลอดไมเปนนะโวย” หมวยสนับสนุน
“ไมมีเงินสดติดตัวไป ฉันกลัวเขาจะไมรับทำคลอดใหนะพี่” หงส
เคยอานขาวเรื่องลักษณะแบบนี้จากหนาหนังสือพิมพ เธอจึงเตรียม
เงินกอนนี้เอาไวแลวจากการทำงานเมื่อหลายเดือนกอน เพื่อทารกนอยที่
กำลังจะลืมตาดูโลก แมวาจะเกิดจากความไมตั้งใจก็ตาม
“ก็ไดๆ ถาแกเดินไหว แตเปนอะไรไปอยามาโทษฉันสองคนนะโวย”
ดาวสายหนา
ยห า
ดาวส
ายหน
สองสาวชวยกันพยุงหญิงทองแกอยางทุลักทุเล เพราะสัดสวน
ของเธอเปลี่ยนไปมาก จากหญิงสาวที่มีน้ำหนักเพียงสี่สิบหา เวลานี
เวล ้เฉียด
เจ็็ดสิิบกิิโลกรััม
จนไปถึงหลังรานที่เจาของสถานบันเทิงตอเติมใหเปนที่พักของ
พนักงาน และรูกันดีวาหญิงสาวแตละคนใชเปนที่รับแขกไปในตัว หงส
หายเขาไปในหองสักพักเพื่อรื้อคนเงินกอนเดียวที่สำรองเอาไว
“เงินหาย!! ฉันเก็บไวตรงนี้มันหายไปไหน”
ทัง้ ทีป่ วดทองแทบจะยืนไมอยู แตหงสกพ็ ยายามหาเงินทีเ่ ก็บหอมรอมริบกอนเดียวของเธอ ทั้งรื้อคนตามชั้นวางของ จนถึงใตฟูกที่นอน
หมอนมุง แตกลับไมมีวี่แวว
หงสหนาซีดเผือด เธอจำไดดวี า เก็บเอาไวทไี่ หน แตเวลานีม้ นั ไมอยู
ในที่ที่ควรจะอยู “เงินของฉันอยูไหน ใครขโมยเงินฉันไป ไมจริง แลว
ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปคลอดลูกละทีนี้”
ราวกับสายฟาฟาดลงมากลางใจของคนที่กำลังจะไดชื่อวาเปนแม
เมือ่ เงินทีห่ งสทำงานอยางหนักมาตลอดในชวงทีท่ อ งยังไมโตมากนักหายไป
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ทั้งที่เมื่อวานเธอยังนับวามันยังอยูครบและมีพอสำหรับคาทำคลอด
หญิงสาวปวดทองจนตัวเกร็ง แตก็พยายามฝนทนหาเงินที่ซอนไว
เผื่อบางทีเธออาจจะเผลอยายที่ไปก็ได แตเกือบสิบนาทีผานไป หอง
ขนาดเล็กกับสมบัตินอยชิ้นที่มีเพียงตูเสื้อผาหนึ่งหลัง เตียงไมเกาๆ
พัดลมหนึง่ ตัว กับขาวของอยางอืน่ อีกเล็กนอยทีก่ วาดตามองทีเดียวก็ทว่ั
แลว เงินของเธอจะหายไปไหนได หากไมมีใครเขามาขโมยเอาไป
จนกระทัง่ อาการทองแข็งและอาการบีบรัดของมดลูกถีห่ นักกวาเดิม
หงสรสู กึ ปวดราวเชิงกรานราวกับมันจะปริแตกแยกออกจากกันเสียใหได
หงส ร อ งดิ้ นทุ ร นทุ ร ายบนเตี ย งนอนที่ เ ธอใช เป นที่ ห ลั บ นอน
และใชรับแขกในเวลาเดียวกัน รางกายของเธอไมสามารถทนกับสิ่งที่
พยายามจะดนรนออกมาเพอลมตาดู
ยามจะดนรนออกมาเพอลมตาดู
เสยงรองของหญงสาวดงลน
พยายามจะดิ
้นรนออกมาเพื่อลืมตาดูโลก เสยง
เสียงรองของหญิงสาวดังลั่น
แทรกกับเสียงเพลงในราน
าดใส
“เจ็จ็บ โอย ชวยดวย!!!” หงสหวีดรองสุดเสียงกับความเจ็บทีส่ าดใส
จนแทบทนไม
ไปดวยเหงืื่อชุมโโชกเหมืือนใคร
ไ ไหว เนืื้อตััวและใบหน
ใ าเต็็มไป
ใ
เอาน้ำมาสาดใส รางกายชวงลางตัง้ แตบน้ั เอวลงไปทัง้ เจ็บทัง้ ปวดจนแทบ
จะแตกออกเปนเสี่ยงๆ
นี่เปนการเจ็บทองแรกที่ชางเจ็บแบบเห็นดาวเห็นเดือน ไมมีแรง
แมจะกาวไปเปดประตูเพือ่ เรียกใหคนเขามาชวย ความปวดราวเจ็บระบม
แลนไปทัว่ สรรพางคกาย พรอมกับเสียงกรีดรองเปนครัง้ สุดทายเมือ่ รูส กึ
วาบางอยางหลุดออกมาจากรางกายของตนจนรูส กึ สบายทอง ทารกนอย
ไดลืมตาขึ้นมาดูโลกแลว
“ไลลา”
สิน้ เสียง หญิงสาวทีเ่ พิง่ ไดชอ่ื วา ‘แม’ ก็หมดสติไปเพราะเสียเลือด
มาก เสียงรองของหญิงสาวทำใหผคู นในรานตางวิง่ กรูมาทีห่ นาประตูหอ ง
แตไมอาจเขามาไดเพราะเธอล็อกเอาไว จนหลายคนในรานลงความเห็น
วาตองชวยกันพังประตูเขาไป
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ประตูหองถูกเปดออก ทุกคนตกตะลึงไปตามๆ กันกับภาพที่เห็น
ตรงหนา ทารกแผดเสียงไปทั่วหองสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ทั้งอับและแคบ
มีพื้นที่ใชสอยไมกี่ตารางเมตร
“นังหงส! แกเปนยังไงบางวะ นังหงส นังหงส!”
ความโกลาหลเกิดขึน้ หลายคนเขาไปชวยกันประคองหงส บางก็หา
รถเตรียมเอาคุณแมมือใหมไปสงโรงพยาบาล และหลายคนยังยืนนิ่ง
ราวกับตองมนตรสะกด เมือ่ เห็นวาบนเตียงนอนของหญิงสาวเต็มไปดวย
คราบเลือดและน้ำคร่ำสงกลิน่ คาวคละคลุง ทีบ่ ดั นีม้ หี นูนอ ยหนาตานาเกลียด
นาชังกำลังนอนหายใจรวยริน เนื้อตัวเต็มไปดวยคราบเลือดเกรอะกรัง
สายรกของทารกยังติดอยูท ต่ี วั และรางกายของหงสผเู ปนมารดา
เสี
ยงใครคนหนึ่งพูดแทรกขึ
้นวา “แหม...นั
เสยงใครคนหนงพู
สยงใครคนหนงพู
แทรกขนวา
“แหม...นงเดกนมนเลอกเกด
“แหม...นงเด็กนี่มันเลือกเกิด
บนเตียงรับแขกของแมมัน แลวชีวิตมันจะไปไหนได นอกจากเจริญรอย
ตามแมของมัน”
หญิิงสาวทีี่ชื่อดาวหัันไป
ไปตวาดคนพูดเสีียงขรม “เด็็กมัันเกิิดมา
ยังไมรูอะไร จะพูดจะจาอะไรใหมันเปนมงคลหนอยไมไดหรือไงปา
คนเรามันเลือกเกิดไมได แตมันมีสิทธิ์เลือกทางเดินเองได ก็สุดแทแต
ตัวมันแลว ไมแน...มันเกิดในวงกะ...แตมันอาจจะไดดีก็ได”

ตัวอยาง

เด็กนอยวัยหาขวบ หนาตานารักนาชัง ผิวขาวเกลีย้ งเกลา นัยนตา
กลมโต แตสวมใสเสือ้ ผาขาดๆ ไมสะอาดตาเพราะคนเปนแมไมมเี วลาดูแล
กลางวันก็นอนหลับพักเอาแรง ตกเย็นก็แตงตัวเตรียมออกไปทำงาน
กลางคืน แลวนำเด็กหญิงตัวนอยไปฝากไวกับคนขางบานโดยใหคาฝาก
เลี้ยงดูเล็กๆ นอยๆ
สำหรับเด็กหญิงไลลานั้น ยามกินก็ไมเต็มอิ่ม ยามจะนอนก็ไรซึ่ง
ความอบอุน ขาวเหนียวหนึ่งหอกับหมูปงหนึ่งไมหนาตรอกทางเขาชุมชน
แออัดหลังวัดแหงหนึ่งแถวพัทยากลางเปนอาหารหลักของเธอ เนื่องจาก
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หองที่มารดาเชาไวพักอาศัยไมมีโทรทัศน ทำใหในเวลากลางวันเงียบ
เหงา คนเปนแมก็เอาแตนอน ไมสนใจที่จะเลนหยอกลอกับลูกนอยเชน
ครอบครัวอืน่ ๆ เด็กหญิงจึงเดินออกมาจากหองเชาอันคับแคบเพียงลำพัง
และจะมาหยุดที่บานหลังหนึ่งที่มักเปดประตูทิ้งไวเพื่อรับลม พรอมกับ
พารางกายผายผอมแอบเขาไปนั่งอยูขางบันไดไม และมองเขาไปในบาน
หลังนั้น
เจาของนัยนตาดำสนิทไรเดียงสาไมไดตองการสิ่งใด นอกจาก
มองภาพและเสียงทีโ่ ลดแลนอยูบ นจอสีเ่ หลีย่ มสีดำทีเ่ ธอเห็นเด็กคนอืน่ ๆ
รวมถึงลูกๆ เจาของบานเรียกกันวา ‘โทรทัศน’
เจาของบานไมชน้ั เดียวยกพืน้ สูง ฝาบานทำดวยแผนเรียบ หลังคา
กระเบื
อ้ ง มองลงมาทเดกนอยขาประจำซงไมไดรบเชญ
มองลงมาทีเ่ ด็กนอยขาประจำซึง่ ไมไดรบั เชิญ วนนกเชนเคย
วันนีก้ เ็ ชนเคย
มุงกระเบอง
ระเบอง
มองลงมาทเดกนอยขาประจำซงไมไ
เมือ่ เห็นเด็กหญิงมาปวนเปย นอยูแถวหนาบันไดบานพรอมกับชะเงอคอ
ขึ้นมา รางทวมก็กาวยาวๆ ออกมายืนหนาบันได
“มาอีีกแลวเหรออีีเด็็กนีี่ หองหัับไม
ไ มีจะอยูหรืือไไง อยากดูนักก็
บอกใหแมมึงซื้อมาไวสิ กลับไป! ไปเดี๋ยวนี้นะ ไมไปแมจะเอาไมกวาด
ฟาดใหหลังหักเลยเชียว”
เด็กหญิงผมยาวนัยนตาโศกยังคงนั่งนิ่งอยูตรงนั้น แมเสียงของ
หญิงวัยกลางคนผมหยิก รางทวม สวมผาถุงลายดอกกับเสื้อคอกระเชา
สีเหลืองขมิน้ อายุอานามคงไมตำ่ กวาสีส่ บิ จะดังขมและบงบอกใหเด็กหญิง
ตัวนอยรูวาเจาของบานไมพอใจที่เธอมาแอบดูโทรทัศนอยูเชนนี้
นิ้วเล็กๆ ชี้ไปที่โทรทัศน “ดูการตูน ดูการตูน หนูอยากดูการตูน”
เด็กหญิงชี้ไปที่จอสี่เหลี่ยม บอยครั้งที่ผูเปนแมของลูกชายและลูกสาว
เจาของบานวัยไลเลีย่ กับเธอมักเปดชองการตนู คางไว ทำใหเด็กหญิงไลลา
เห็นและมักแอบยืนดูอยูบอยๆ
“กูไมใหดู” เจาของบานเบปากอยางรังเกียจ เพราะรูดีวาแมของ
เด็กหญิงมีอาชีพขายบริการ มิหนำซ้ำสามีของเธอก็ยังเคยไปใชบริการ

ตัวอยาง
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จึงรูส กึ ขัดเคือง ความเกลียดชังจึงมาลงทีเ่ ด็กนอยตาดำๆ ซึง่ ไมเกีย่ วของ
อะไรดวยเลย
เด็กหญิงทำทาจะรองไหเพราะอยากดูแทบขาดใจ อีกทั้งยังไมรูวา
จะไปที่ไหน คนเปนแมก็เอาแตนอนหลับ ขยับเขาไปใกลก็ถกู เจาของบาน
เอ็ดเสียงดัง ไลใหไปไกลตัว
“ยังมามองอีก มึงยังไมไปอีกเหรออีไลลา อีลูกกะ...”
ปง!
ประตูบานถูกปดสนิทพรอมหยาดน้ำตาของเด็กหญิงตัวนอยไหล
ลงอาบแกมที่มอมแมม ไมมีแลวภาพจากจอสี่เหลี่ยมที่ชวยคลายความ
เหงา
าเหว ยามไม
นไปทิศใด แขนเรี
ยวเล็กปาดน้ำตาที่ไหล
หงา ความว
ความวาเหว
วามวาเหว
ยามไมรูรูจะเดิ
ะเดนไปทศใด
แขนเรยว
แขนเรยวเลกปาดนำตาทไหล
อยยางเสียใจและวิ่งกลับไปที่หองเชาสี่เหลี่ยมที่รอนและคับแคบสมราคา
“แมจจา แมจา หนูอยากดู...”
ยัังพูดไม
ไ ทันจบ กานมะยมทีี่ถูกลิิดใบออกจนหมดสามก
ใ
านก็็ฟาด
เขาใสรางบางอยางไมยั้งดวยน้ำมือคนเปนแมที่นอนไมเต็มอิ่ม พานให
อารมณเสียอยางหนัก
“เอาอีกแลวเหรอ ไปแอบดูโทรทัศนบานอีมุยมาอีกแลวใชไหม
อีไลลา ใหมันไลมึงมาเหมือนหมูเหมือนหมา เสียงดังเอ็ดตะโรจนกูตอง
ตื่นขึ้นมาดู”
ผูปกครองคนเดียวของเด็กหญิงเงื้อมือและฟาดกานมะยมลงที่
ตนขา “นี่แนะ จะจำไหมวาวันหลังอยาไปแอบดูโทรทัศนบานมันอีก”
“โอย! หนูเจ็บ” เด็กนอยทรุดตัวลงนั่ง คนเปนแมฉุดกระชากให
ลุกขึ้น ถูลูถูกัง ทั้งหยิก ทั้งตี
“แมจา หนูกลัว อยาตี”
“จะจำไหมอีไลลา อีเด็กเวรนี่ ใหเกิดมาก็ดีแลว ยังทำใหกูเหนื่อย
ตองคอยดาคอยตีมึงอยูได รูงี้เอาขี้เถายัดปากใหตายไปนานแลว เบื่อ”
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หงสเองก็ไมเคยไดรับความรักจากแม เพราะแมก็คือหญิงขายบริการ
คนหนึ่งในยานนี้ที่พลาดพลั้งทองกับแขกเชนกัน
กานมะยมตนขางบานเชาที่มีอายุเทากับไลลา ซึ่งคนเปนแมมักจะ
เด็ดมาตีเธอเสมอ สัมผัสกับผิวหนังบอบบาง เปนความเจ็บแปลบที่ไลลา
ไดลิ้มรสอยูเสมอ เผลอแผล็บเดียวสองขาก็เต็มไปดวยแนวแดง
“แมจาหนูเจ็บ!” เด็กหญิงกรีดรอง
“เงียบ! กูบอกใหเงียบ เอาสิ...ยิ่งรองกูยิ่งตี”
เด็กหญิงมองหาตัวชวยแตไมมีใครสนใจ บางก็มองมาแลวทำทา
เหมือนไมอยากจะยุง ในตรอกนี้ใครก็รูจักปากของหงสเปนอยางดี
เด็กหญิงสะอื้นร่ำไห อยากจะรองหาใหพอโอ ใหพอปลอบ ใหพอมาอุม
อย
างเช
นเด็กอื่นในละแวกบานก็ไมมี แม
แตออมกอดของพอก็ไมรูวาจ
าจะ
อยางเชนเดกอนในละแวกบานกไมม
เชนเดกอนในละแวกบานกไมม
แมแตออม
แมแตออมกอดของพอกไมรู
หาไดจากไหน ในเมือ่ ตัง้ แตจำความไดเธอก็ไมเคยมีพอ เธอเคยถามแมวา
พอไปไหน และคนเปนแมกม็ คี ำตอบใหวา จำไมไดวา ใครเปนพอของเธอ
“นีี่อีไลลา มึึงสะอืื้นไไมเลิิกใใชไหม เดีี๋ยวกูจะเอาผาขีี้ริ้วอุดปากให
ป ใ
คอยดู” คนเปนแมใชกานมะยมชี้หนา
อันที่จริงหงสก็ไมไดเกลียดชังอะไรเด็กนอยนัก แคเหน็ดเหนื่อย
กับภาระที่ตองเลี้ยงดูอีกชีวิต ประกอบกับตัวเองไมมีการศึกษา เวลา
ไมพอใจอะไรขึ้นมาจึงใชแตอารมณ ลงไมลงมือกับลูกโดยไมคิดสั่งสอน
และคำสอนเดียวที่มักหลุดจากปากยามเด็กนอยขอสิ่งของอะไรที่เธอ
ไมสามารถซื้อใหไดนั่นก็คือ
“ไวมึงโตก็หาผัวรวยๆ เขานะ มึงจะไดอยางที่อยากได”

ตัวอยาง

คฤหาสนหรูหราสีขาวสองชั้น ตั้งตระหงานโดดเดนสะดุดตา
อยูบนพื้นที่กวาสิบหาไร ตัวคฤหาสนเรียบหรูเลียนแบบสถาปตยกรรม
ตะวันตกยุคเรอเนซองซตามรสนิยมของเจาของ ชลเทพ เพชรพาณิชย
เจาของบริษัทในเครือไดมอนด เจมส แอนด จิวเอลรี ซึ่งร่ำรวยดวย
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การคาเพชรมาหลายชั่วอายุคน เริ่มจากรานเพชรเล็กๆ แถบบานหมอ
จากนั้นขยับขยายมาเรื่อยๆ จนกระทั่งตอนนี้มีทั้งบริษัทที่รับผลิตเอง
รับขึ้นตัวเรือน และจัดจำหนายเพชรทุกชนิด มีหนารานขายเพชรหลาย
ตอหลายแหง รวมไปถึงหางสรรพสินคาชื่อดัง
เวลาเลยลวงเขาไปเกือบจะตีสอง สาวใชภายในคฤหาสนวิ่งวุนกัน
อยางโกลาหลเมื่อ วาสิตา เพชรพาณิชย คุณผูหญิงของบาน เจ็บทอง
เหมือนจะคลอดกอนกำหนด ชลเทพผูเปนสามีก็เดินทางไปตางจังหวัด
เพื่อติดตอเรื่องการซื้อเพชรล็อตใหม
กวาจะมีสาวใชในบานไดยินคุณนายเจาของคฤหาสนเรียกขอ
ความชวยเหลือ ก็ดทู า วาจะไปโรงพยาบาลไมทนั เสียแลว เพราะปากมดลูก
หลายเซนตเมตร
แมจะเปนท
แมจะเปนทองแรก
แตเดกนอย
เปปดไปหลายเซนตเมตร
ดไปหลายเซนติ
เมตร ถุงน้นำครำแตก
ำคร่ำแตก แม
จะเปนทองแรก แต
เด็กนอย
คนนี
นนี้ชางคลอดงายคลอดดาย
“เร็ว! ใครก็ไดโทร. ตามหมออดิเทพมาเร็วเขา คุณผูหญิงไมไหว
แลว หััวคุณหนูโผลออกมาแลว” สาวใช
ใ ทั้งสาวนอยสาวใหญ
ใ ตะโกน
โ
โหวกเหวก บางก็รีบโทร. ไปตามหมอ บางคนรีบรอนวิ่งไปหาขาวของมา
ตระเตรียมกัน จนลมลุกคลุกคลานวุนวายไปทั้งบาน ดวยความตื่นเตน
กับชีวิตนอยๆ ที่กำลังจะลืมตาดูโลก
คุณผูห ญิงของบานหลังนีห้ นาตาสะสวย ผิวพรรณขาวเนียน ไวผม
ยาวดำสนิทถึงกลางหลัง อุปนิสยั เปนคนใจดี ออนโยน กำลังนอนโอดครวญ
ดวยความเจ็บปวดอยูบนเตียงนอนหรูสไตลหลุยสขนาดหกฟุต ที่มีโครง
ไมสักสีขาวตัดสีทองหุมดวยผาซาตินสีมวงดูหรูหรา แตเวลานี้บนที่นอน
นุมสีขาวนั้นกลับเต็มไปดวยเลือดและน้ำคร่ำที่ไหลซึมเปอน
“โอย! เจ็บ ชวยดวย ฉันทนไมไหวแลว ลูกฉันจะออกมาแลว
ลูกจา...คลอดงายคลอดดายนะลูก อยาใหแมทรมานนักเลย” วาสิตา
กรีดรอง สองมือขยุม ผาปูเตียงเพือ่ ระบายความเจ็บปวด ใบหนาบิดเบีย้ ว
แมจะรูสึกยินดีที่อีกไมกี่นาทีจะไดเห็นหนาลูกนอย

ตัวอยาง
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แมบานสาวใหญวัยหาสิบบีบนวดคนเปนนายอยางใหกำลังใจ
สงความหวงใยผานแววตา พลางหยิบผาขนหนูสีขาวมาซับเหงื่อใหที่
หนาผาก “ทนหนอยนะคะคุณวาขา อดทนไวนะคะคนดี เดีย๋ วก็ปลอดภัย
แลวคะ คุณหมอกำลังมาพรอมกับรถพยาบาล เดี๋ยวก็จะไดเห็นคุณหนู
ตัวนอยๆ นารักนาชังแลวคะ”
“ปาชุม วาปวดจวนจะทนไมไหวแลวคะ” เม็ดเหงื่อแยงกันผุดไป
ทั่วหนาผากมน
“โธ ทนหนอยนะคะคุณวา ปาจะทำยังไงดีละ นี”่ แมบา นใหญกระวนกระวายดวยความเปนหวงเจานายของตน แมจะผานรอนผานหนาว
มามาก แตตนเองก็ยังไมเคยทำคลอดใหใคร ทั้งหวง ทั้งกังวล ระคน
สงสารคนทนอนบดตวไปมาดวยความทรมานอยางแสนสาหส
ารคนทนอนบดตวไปมาดวยความทรมานอย
สงสารคนที
่นอนบิดตัวไปมาดวยความทรมานอยางแสนสาหัส สลบกบ
สลับกับ
กรีดรอง บางครัง้ ก็ความือแมบานมาบีบเอาไว บางครั้งก็ขยุมผาปูที่นอน
เพื่อระบายความทรมานที่เปนอยู
“ไม
ไ ไหวแลวปา วาทนไม
ไ ไหวแลว” เสีียงกรีีดรองของคนเปปนนาย
ดังขึ้นเปนครั้งสุดทาย กอนที่พลังมหาศาลจะผลักดันรางหนูนอยให
เคลื่อนออกมาจากอุงเชิงกรานเพื่อรับอากาศภายนอก จนในที่สุดความ
อึดอัดแสนทรมานเกือบเกาเดือนก็สิ้นสุดลง
“กรี๊ดดด!!”
“ออกมาแลว คุณหนูออกมาแลว!” เสียงเอ็ดตะโรของแมบา นใหญ
ทารกนอยผิวขาว เนือ้ ตัวเกลีย้ งเกลา ถือกำเนิดขึน้ มาพรอมขาทาส
บริวารครบครันหอมลอมพลางชืน่ ชม ชุม รีบหาผาสะอาดมาหอตัวคุณหนู
ของบาน
“ผูหญิงหรือผูชายปา” ผูเปนมารดาของหนูนอยผิวขาวปากแดง
เอยถามเสียบแหบแหงแทบขาดใจ แตภายในหัวใจเปยมสุข
“ผูหญิงคะ นาเกลียดนาชังเชียวคะคุณวา”
คนเปนแมนำ้ ตาไหลรินปลืม้ ปติ ความเจ็บปวดทรมานเมือ่ ครูแ ทบ
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จะหายเปนปลิดทิ้งกอนจะพูดขึ้นวา
“มีนรญา”
“แมจะตั้งชื่อหนูวามีนรญา ลูกจะตองงามเหมือนเพชรน้ำรอย
งามทั้งกาย งามทั้งใจ แมจะเลี้ยงหนูใหดีทั้งกายและใจ”
วาสิตาหมดแรงและออนเพลียหลับไป เปนเวลาเดียวกับทีค่ ณ
ุ หมอ
อดิเทพมาถึงพอดี และรีบตัดสายสะดือ กอนจะชวยเย็บแผลใหคณ
ุ ผูห ญิง
ของบาน
เด็กหญิงตัวนอยผิวขาวอมชมพู อยูในชุดกระโปรงติดกันสีชมพู
ดูเหมือนเปนเจาหญิงนอยๆ กลางคฤหาสนหลังงาม กำลังวาดภาพระบายสี
หหอมลอมดวยพเลยงทผลดกนนำเสนอสงของให
อมลอมด
ม วยพี่เลี้ยงที่ผลัดกันนำเสนอสิ่งของให
“คุณหนูมีนขา คุณแมซื้อสมุดภาพวาดระบายสีมาใหใหม นี่คะ
...ซินเดอเรลลา ก็มีดวยคะ
เรืรื่อง เจาหญิ
ญิงนิทรา เจาชายกบ ก็มีนะคะ ออ...ซิ
จะระบายสีเี ลม ไไหนกอ นดีคี ะ” พีเ่ี ลีย้ี งสาวชาวภูไทชือ่ื ดา ยืน่ื สมุดภาพวาด
ระบายสีใหนางฟานอยเลือก
“ไมเอาๆ คุณหนูมีนไปดูการตูนเรื่องใหมกับพี่ฟาที่หองนั่งเลน
ดีกวา” พี่เลี้ยงผิวขาวอีกคนชักชวน
ตั้งแตคุณหนูมีนรญาเกิดมา คนทั้งคฤหาสนตางก็เหอเจานาย
คนใหมที่นารัก ชางพูด และมีจิตใจออนโยน คงเปนเพราะวาสิตา
ผูเปนแมเอาใจใสอยางดี ทุกเชามักจะพาหนูนอยมีนรญาออกไปใสบาตร
หนาบาน วันเสารอาทิตยก็จะพาไปทำบุญที่วัดดวยเสมอ หรือไมก็ไป
บริจาคขาวของตามสถานเลี้ยงเด็กกำพรา และพร่ำสอนใหหนูนอยมอง
โลกในแงดี มีน้ำใจตอคนรอบขาง โดยเฉพาะคนที่ดอยโอกาสกวาตน
“แมสอนไมใหมีนรังแกใคร มีอะไรใหเอื้อเฟอแบงปนผูอื่น แตก็
อยายอมใหใครมารังแกเรา หากเราไมเคยไปทำรายเขากอน เขาใจไหม”
“เขาใจคะคุณแม” คุณหนูตัวนอยรับคำอยางวางาย
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หนังสือการตูนหลายเลม สีไมหลายกลอง ขนมมากมายที่ไดมา
เจานายตัวนอยจึงมีคำสั่งใหพี่เลี้ยงเอาไปแบงปนใหบรรดาลูกคนงาน
ในบาน สมุดระบายสีวันนี้ก็เชนกัน คุณหนูมีนใหพี่เลี้ยงสาวเอาไปแบงให
จอย ลูกของแพง แมครัวเอกประจำคฤหาสนวัยเดียวกันหนึ่งเลม และ
ใหเอาไปใหสม เด็กหญิงวัยสามขวบเศษ ลูกของคนขับรถอีกหนึ่งเลม
“คุณหนูใจดีมีน้ำใจเหลือเกินคะ พี่ดาเชื่อวาโตขึ้นคุณหนูมีนตอง
งามพรอมทั้งกายและใจ เปนเพชรเม็ดงาม งามกวาเพชรเม็ดไหนๆ ที่
คุณพอคุณแมของคุณหนูมีอยูในรานอีกนะคะ”
“นองมีนไมอยากเปนเพชรหรอกคะ เพชรมันเม็ดเล็กนิดเดียวเอง
แข็งก็แข็ง แตนองมีนอยากเปนเด็กดีแบบที่คุณแมวาสอน จะไดมีคนรัก
สาวนอยพูดไปตามประสาเด็
พีพเลยงทงสองหวเราะแกมเอนดู
่เลี้ยงทั้งสองหัวเราะแกมเอ็นดู
เยอะๆ”
ๆ” สาวนอยพู
ไปตามประสาเดกก พเลยงท
“ถึงเพชรจะเม็ดเล็ก แตถาเพชรน้
เพชรนำดี
ำดี ราคาของมันเลอคาอยาง
มหาศาลเลยนะคะคุณหนู เพชรแทอยูที่ไหนก็สองสวางฉายแสงแวววาว
แหงความเปปนเพชร ไไมเหมืือนเพชรเทีียมแบบเพชรรััสเซีียทีี่ดูสวยงาม
เพราะทำเลียนแบบเพชรแท แตหาคาไมได จะเอาไปขายก็ไมมีใครเอา”
วันนี้คุณหนูตัวนอยอาจยังไมเขาใจในสิ่งที่พี่เลี้ยงสาวทั้งสองคน
พร่ำสอน พี่เลี้ยงสาวทั้งคูมีดีกรีเปนคุณครูสอนเด็กอนุบาลมากอนที่จะ
มาทำงานกับวาสิตา เพราะวาสิตาตองการใหเด็กในบาน ทั้งลูกตนและ
ลูกคนงานมีพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพที่จะอบรมทั้งกิริยาภายนอกและจิตใจ
ที่ดีงาม จึงยอมควักกระเปาจางครูสาวสองคนมาเปนพี่เลี้ยงและสอน
หนังสือ ทั้งยังชวยสอนการบานใหเด็กๆ ลูกคนงานดวย
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เสียงเซ็งแซรองหามปรามดังขึ้นภายในโรงเรียนรัฐบาลแหงหนึ่ง
เมือ่ เด็กหญิงผิวขาวในชุดนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปทห่ี ก ตรงเขาทำราย
เด็ดกผู
กผูชายที
่บังอาจมาเปลี่ยนนามสกุลของเธอจาก ‘ลี
ลาวดี เป
ลาดี’
ายทบงอาจมาเปลยนนามสกุ
ยทบงอาจมาเปลยนนามสกุ
‘ลลาวด
เปนน ลีลลาด
หนำซ้ำยังมาดูถูกหาวาแมเธอเปน...
“ไอเปยก...แกตาย”
เสีียงเด็็กหญิิงคำรามอย
ำ
างโกรธจั
โ
ัด ผลัักเด็็กชายวััยสิิบสองขวบ
คนหนึ่งที่ตัวโตกวาใหลมลงกระแทกพื้นปูนซีเมนตดวยฤทธิ์แรงโมโห
กอนจะกระโดดขึ้นครอมหลังเด็กชายเปยกที่มีความสูงพอฟดพอเหวี่ยง
กัน มือนอยยื่นไปบีบคอเด็กชายราวกับจะเอาใหถึงตาย หากไมมีใคร
สงเสียงหามปรามเสียกอน
เสียงฝเทาของเพื่อนนักเรียนวิ่งกรูกันเขามาดู สักพักก็มีคนหอม
ลอมมุงดูกันมากกวาสิบคน บางก็สงเสียงหามปราม บางก็สงเสียงเชียร
จนกระทั่งเสียงหนึ่งดังแทรกกลางวง
“หยุดนะ ครูบอกใหหยุดไดยินไหม ไลลาปลอยเพื่อนเดี๋ยวนี้นะ”
คุณครูสาวใหญหนาดุ แตงหนาออนๆ วัยสี่สิบเศษ เปนครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปทหี่ ก ดึงแขนไลลาใหลกุ ขึน้ จากการนัง่ ครอมเด็กชายคูก รณี
ที่ตอนนี้กำลังสะอึกสะอื้นเพราะนึกวาจะถูกบีบคอจนตาย
“นี่มันอะไรกัน พวกเธอตบตีกันอยางกับหมาแมว ไลลา เธอ
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เปนผูหญิงทำไมถึงไดทำแบบนี้ มันอะไรนักหนาเธอถึงไดขึ้นไปนั่งครอม
บีบคอผูชายและรองไหฟูมฟายแบบนี้ บอกครูมานะ”
เด็กหญิงไลลาปาดน้ำตาดวยแขนของตัวเอง ความเจ็บแคนใจ
ในโชคชะตาทำใหเธอสะอื้นไห แตก็ยอมอาปากตอบคุณครูประจำชั้น
“ฮือ!! ถามีใครมาลอวาแมครูแอมเปน...เปน...กะ...คุณครูแอม
จะโกรธไหมคะ”
ครูสาวใหญตกใจ ยกมือขวาที่ถือไมเรียวขนาดถนัดมืออยูดวย
ทาบอก “พุทโธ!” คำพูดแบบนีเ้ ธอไมเคยสัง่ สอนเด็ก “ตายแลว คุณพระชวย!
เธอไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนไลลา ครูไมเคยสอนนะ”
“ไมเห็นตองใหครูสอน แถวบานหนูใครๆ ก็รูจัก มีเยอะแยะไป”
คำนี
้ไไลลาไดยน
ลลาไดยินคนแถวบานพูดกักนทุ
นทุกวัวนน
คำนไลลาไดยนคนแถวบานพู
“ตาย!! หยุดพูดคำนีเ้ ดีย๋ วนีน้ ะไลลา และเธอกับนายเปย กเดินตาม
ครู
ค มา”
เพราะไม
ไ อ ยากให
ใ น กั เรียี นคนอืนื่ ไไดย นิ เรือ่ื งทีก่ี ำลั
ำ งั ไต
ไ ส วน ครูแอม
จึงสั่งใหเด็กทั้งสองตามมาพบที่หองพักครู พอคูกรณีมายืนคูกันในหอง
พักครู ก็ทำทาวาจะวางหมัดวางมวยกันอีกครัง้ โดยเด็กหญิงไลลาเปนฝาย
เริ่มกอน จนครูประจำชั้นตองปรายตามอง
“หยุดนะ ใครหาเรื่องใครอีกทีครูจะตีไมยั้ง ไหนไลลาเธอเลามา
กอนสิ”
ไลลายกแขนเสื้อเช็ดคราบน้ำตา น้ำมูกใสๆ ไหลยอยที่ปลายจมูก
“ก็ไอเปยกมันมาหาวาแมหนูเปนกะหรี่กอน”
เด็กหญิงหนาตานารักนาชัง แตใชคำพูดที่รุนแรงเกินเด็ก แถม
จองหนาคูอริเพื่อนนักเรียนหองเดียวกันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ จน
ทำใหคณ
ุ ครูประจำชัน้ ไมอาจปลอยวางได เพราะกลัวเด็กหญิงจะติดนิสยั
กลายเปนคนกาวราวจนไมเหลือความนารักนาเอ็นดู ทัง้ ทีจ่ ริงแลวเด็กหญิง
ไลลาหัวไว และการเรียนอยูในเกณฑดี
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“หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ อยาใหครูไดยินเธอพูดจาไมสุภาพแบบนี้อีก
ไลลา” ครูแอมแสดงสีหนาไมพอใจ ถือไมเรียวขึน้ ขู “นายเปย ก เธอบอกครู
มาดีๆ วาเธอพูดจริงแบบทีไ่ ลลาบอกครูไหม หากโกหก รับรองวาไมเรียว
อันใหมของครูจะไมปรานีตอเด็กที่ชอบพูดโกหกแน”
เด็กชายนิง่ เงียบกอนน้ำตาจะไหลอาบแกม เสียงสัน่ ดวยความกลัว
“เออ...จะ...จิ...”
“ตอบครูมาเดี๋ยวนี้”
“จริงครับ”
คุณครูสาวใหญถอนใจ ในโรงเรียนไมเคยมีครูคนไหนสอนเด็ก
พูดจาไมไพเราะ สวนมากจะไดยินมาจากบุคคลรอบขาง
้มาจากไหน แลวทำไม
แลวทำไมถึงมาพูดลลอแมของ
อแมของ
“เธอไปเอาคำพู
เธอไปเอาคำพูดแบบนี
แบบนมาจากไหน
แลวทำไมถงมาพู
เพืพื่อนแบบนี้” ครูสาวใหญดุเสียงเขียว
“ก็พออของผมบอกนี
ของผมบอกนี่ครับ” พอเด็กชายเปยกเปนกรรมกรรั
กรรมก บจาง
อยูแถวพััทยากลาง
คุณครูสาวใหญรางทวมถอนใจอีกครั้ง เห็นทีตองเชิญผูปกครอง
ของเด็กชายเปยกมาอบรมตักเตือนเสียหนอย แมจะรูวาแมของไลลา
ทำงานกลางคืนเปนหญิงขายบริการจริงๆ ก็ตาม แตเด็กคือผาขาวบริสทุ ธิ์
ละเลงสีอะไรลงไปก็จะเปนสีนน้ั ไลลายังมีโอกาสจะเติบโตไดอยางงดงาม
ไมจำเปนจะตองเดินทางเดียวกับผูใหกำเนิด
คุณครูสาวใหญในชุดเสื้อกระโปรงสีกากีหันไปจัดการดุเด็กชาย
คูกรณีของไลลาเสียงเขม จากนั้นไมเรียวก็ฟาดลงบนกนของเด็กชาย
เปยกหลายทีติดกัน กอนที่ครูประจำชั้นจะสอนสั่งไมใหพูดจาแบบนี้อีก
ทั้งยังสั่งใหขอโทษเด็กหญิงไลลา แลวจึงปลอยเด็กชายเปยกกลับหอง
เรียนไป
แตสำหรับเด็กหญิงไลลา การลงโทษเพื่อนรวมชั้นปากเสียแคนี้
ยังไมเพียงพอ เพราะหมามุยที่หอมาอยางดีอยูในกระเปานักเรียน ถูก
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เตรียมเอาไวแกลงพวกปากปจอ กลางวันนีพ้ กั กินขาว ไอเปย กเสร็จเธอแน
ไลลาเจาคิดเจาแคนแอบคาดโทษอยูในใจ เมื่อเด็กชายเปยกเดินกลับไป
ยังหองเรียน
“ไลลา ครูอยากใหหนูจำเอาไววา คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือก
ทางเดินของชีวติ เองได หนูเขาใจทีค่ รูพดู ไหมจะ” แววตาเอือ้ อาทร เห็นใจ
ในโชคชะตามองทอดไปที่เด็กหญิง “ไลลา นักเรียนคนเกงของครูแอม
จะตองเปนบัวพนน้ำ เขาใจไหมลูก”
ไลลาวิง่ ออกจากหองพักครูดว ยความรูส กึ ทีย่ ากจะคาดเดา คุณครู
ประจำชัน้ มองตามดวยแววตาเปนหวง กอนจะถอนใจออกมายาวๆ ไดแต
หวังวาในอนาคต ลูกศิษยตัวนอยคนนี้จะไมเดินเขาไปในวังวนแหงความ
มืดมนอย
างเชนที่มารดาของเธอเปนอยู
มดมนอยางเชนทมารดาของเธอเปนอยู
นอยางเชน

ตัวอยาง

โรงเรี
รงเรียนเอกชนชื่อดังในกรุงเทพมหานค
เทพมหานคร
บรรยากาศในการเรี
ใ
ียนดีีเยีี่ยม แวดลอมไปด
ไป วยตนไไม ทำให
ำใ ดู
รมรืน่ มีอาคารหลังใหญถงึ หาอาคาร มีสระวายน้ำและโรงยิมทีก่ วางขวาง
โรงอาหารที่ทันสมัย พรั่งพรอมไปดวยบุคลากรในโรงเรียนกวาสามรอย
คน มองไปทางใดก็เห็นแตความเขียวขจีของตนไมทใี่ หรม เงา มีสนามหญา
กวางใหเด็กๆ ไดวิ่งเลน มีกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมทักษะจนไดรับ
คัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดนหลายปซอน
“ครูภมู ิใจมากที่มีลกู ศิษยที่งามทั้งกายและใจอยางเธอนะมีนรญา
เธอเหมือนบัวที่พนน้ำขึ้นมารับแสงตะวัน รูผิด รูถูก รูจักใหอภัย”
เด็กหญิงมีนรญายกมือไหวคุณครูประจำชั้นที่กลาวชมเธอ อันมี
สาเหตุมาจากวันนี้เธอถูกเพื่อนนักเรียนในหองขโมยสีชอลกกลองใหญ
ราคาแพงไป ใชวาเด็กที่ขโมยไปนั้นจะมีฐานะยากจน เพราะโรงเรียน
เอกชนแหงนีเ้ ปนทีร่ กู นั วาคาเทอมคอนขางแพง ผูป กครองทีส่ ง บุตรหลาน
มาเรียนไดตองมีฐานะดีในระดับหนึ่ง แตเด็กบางคนก็มีนิสัยที่อยากได
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สิ่งของที่ไมใชของตน มีนรญาพบวานักเรียนที่เอาสีกลองใหมของเธอ
ไปคือเด็กหญิงนิชา เพือ่ นรวมหอง เพราะเธอไดทำสัญลักษณไวทก่ี ลองสี
แตมีนรญาไมไดฟองคุณครู แตกลับเขาไปเตือนสติเพื่อนนักเรียนไมให
ขโมยของ หากอยากไดใหขอยืมกันดีๆ เธอยินดีจะแบงปนให แตเด็กหญิง
นิชาที่มีปญหาครอบครัวและมีนิสัยกาวราว ไมฟงคำเตือนของเพื่อน
ผูหวังดี ผลักเด็กหญิงมีนรญาอยางแรงจนลมฟาดโตะ ศีรษะโน เพื่อน
นักเรียนคนอื่นๆ ตองวิ่งไปตามคุณครูประจำชั้น
เมื่อคุณครูประจำชั้นมาถึงจึงรีบพามีนรญาไปหองพยาบาลเพื่อ
ปฐมพยาบาล หลังจากนั้นจึงเรียกเด็กหญิงทั้งสองมาสอบสวน มีนรญา
ยอมยกโทษใหเพื่อนโดยไมติดใจเอาความ ทั้งยังขอรองคุณครูไมให
ลงโทษเพื
่อนที่ขโมยของเธอไป เพราะเธอแอบลงโทษเพื
่อนไปนิดหนอย
ลงโทษเพอนทขโมยของเธอไป
พอนทขโมยของเธอไป
เพราะเธอแอบลงโท
เพราะเธอแอบลงโทษเพอนไปนดหนอย
แลว แตคุณครูคงไมเห็นวาถาเด็กหญิงนิชาลุกขึ้นยืน หมากฝรั่งจะติดที่
กระโปรงนักเรียนดานหลัง และในกระเปานักเรียนของเด็กหญิงนิชาก็มี
จิิ้งจกปลอมแอบอยู

ป
คุณครูสาวมองออกไปนอกหนาตาง เห็นดอกบัวของโรงเรียนซึ่ง
กำลังออกดอกเต็มสระ บางยังตูม บางก็บานจนกลีบโรยเปนฝกบัว จึง
นึกเปรียบเทียบสอนเด็กหญิงทั้งสองคนเรื่อง ‘บัวสี่เหลา’ เมื่อเด็กหญิง
ทั้ ง สองรั บ ฟ ง จนจบแล ว จึ ง กล า วชื่ นชมที่ เด็ ก หญิ ง มี น รญามี ค วาม
ประพฤติดี มีน้ำใจกับคนรอบขาง และรูจักใหอภัย ไมเจาคิดเจาแคน
“มีนรญา หนูเปนดั่งเพชรแท มีรูปกายงาม จิตใจงาม ขอใหเก็บ
ความงามดั่งเพชรแทนี้เอาไวนะจะ”
มีนรญาตั้งใจจะทำความดีเพื่อเปนเพชรแทอยางที่คุณครูสั่งสอน
แตถา ใครมาทำเธอกอนบอยๆ เขา ก็คงตองลุกขึน้ สูเ พือ่ ปกปองตัวเองบาง
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ภายในหองสี่เหลี่ยมขนาดกวางผนังสีขาว กลางไนตคลับชื่อดัง
ยานสีลม ที่ดูเผินๆ เหมือนหองนอนหรูหรา แตที่จริงมันคือหองทำงาน
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ประกอบไปด ว ยเตี ย งสี่ เ สาแบบโรมั น มุ ง สี ข าวโยงลงมาจากเพดาน
เครือ่ งนอนขาวสะอาดนานอน ราวกับหองนอนของเจาหญิง เพียงแตผเู ปน
เจาของหองคือเจาหญิงแหงวงการน้ำกาม ดานซายมือมีโตะเครื่องแปง
สีขาวทีเ่ ขากันกับหอง ขวดน้ำหอม ครีมรองพืน้ ลิปสติก และเครือ่ งแตงหนา
อืน่ ๆ วางเรียงรายเต็มโตะ ฝาผนังประดับดวยภาพวาดสีนำ้ มันรูปหญิงชาย
ชาวโรมัน กำลังแสดงทารวมรักกันอยางมีศิลปะในกรอบหลุยสสีทอง
มีราคา
หญิงสาวที่นั่งอยูตรงหนาโตะเครื่องแปง เปนเจาของใบหนากลม
รูปไข เครื่องหนาสวยรับกับผมยาวเกลาเรียบ เผยใบหนาใหดูโดดเดน
ใบหนาแตงแตมไมจัดจาน แตดูเรียบหรูอยูในชุดเดรสเกาะอกสีดำ
คัตติงเนยบ
งเนี้ยบ โชวเนนอกขาวอวบอม
โชวเนินอกขาวอวบอิ่ม ความยาวอยู
นระดับเหนือเขา เผย
คตตงเนยบ
ความยาวอยในระดบเหนอเขา
ใหเห็นสรีระเวาโคงไมมีที่ติ เธอชื่อ ‘ไลลา’ อายุราวๆ ยี่สิบป เปนดาว
แหงไนตคลับสุดหรูแหงนี้
ไม
ไ เชืื่อก็็ตองเชืื่อ...เธอมีีคาตััวในการให
ใ ใ บริิการตอครัั้งเปปนตััวเลข
ถึงหาหลัก และไมตอ งลงไปนัง่ ในตูใ หลกู คามาคอยเลือก ลูกคาทีต่ อ งการ
ใช บ ริ ก ารจากเธอจะมี สิ ท ธิ์ เห็ น เฉพาะรู ป ถ า ยเท า นั้ น และสอบถาม
คุณสมบัตขิ องเธอไดจากเด็กเชียรแขก หากตกลงและชำระเงินเรียบรอย
แลวถึงจะไดขึ้นมาเจอตัวจริงของเจาหญิงแหงไนตคลับจูเลียต และเธอ
มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธแขกคนไหนก็ได บรรดาเด็กเชียรแขก
ทั้งหลายตองคอยเอาอกเอาใจเธอ เพราะกลัวไลลาจะไมรับแขกให
เสียงมีจริตดังขึ้นขางหูและมองดาวดังตรงหนา “รับรองเลยนะ
ไลลา ถาเธอเชื่อเจ ทำจมูก ทำคาง ฉีดแกมเสียหนอย หนาสวยๆ อยาง
ไลลาจะสวยขึน้ อีกไมรกู เี่ ทา สวยจนลืมหนาเดิมไปเลยละ แถมยังอัปคาตัว
ไดอีกเยอะ เพราะหมอคนนี้เขาทำเนียนมาก ธรรมชาติสุดๆ เจเห็น
หลายคนไปทำมาแลวสวยจนจำหนาเดิมแทบไมได หนาผียงั ไงคุณหมอโฮ
ก็ทำใหกลายเปนนางฟาจนได” เจอรเชียรใหไลลาไปทำศัลยกรรมกับหมอ
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คนดังที่ประเทศเกาหลี
ดวงหนาคมสวยที่กมปดมาสคาราเงยหนาขึ้นมาตอบ “ตอนนี้
ไมละเจ แตสักวันฉันทำแน”
“แลวทำไมไมทำไปเลยละไลลา จะรอเวลาอยูทำไม แปลกจริง
นะเธอ”
ไลลาเหยียดยิ้ม “ใครวาฉันจะยึดอาชีพนี้ไปจนตาย เดี๋ยวฉัน
ไดผวั รวยๆ ฉันก็เลิกแลว และตอนนัน้ ฉันจะไปอัปหนาใหม ฟอกตัวใหม
ไมใหใครจำฉันไดเลย”
วันกอนเธออวดรวยกับเพื่อนรวมคณะที่มหาวิทยาลัย ชวนเพื่อน
ไปกินไอศกรีมรานดังโดยที่เธอเปนเจามือเลี้ยง พอกินเสร็จก็ชวนกันไป
เลืลอกซอนำหอมและเครองสำอางทเคานเตอรเครองสำอางชอดง
อกซื้อนำหอมและเครองสำอางทเคานเตอรเครอง
อน้ำหอมและเครื่องสำอางที่เคานเตอรเครื่องสำอางชื่อดัง บงเอญ
บังเอิญ
เดิดินมาเจอกับเสี่ยที่หญิงสาวเคยใหบริการแลวทักเธอวาหนาตาคุนๆ
เหมื
หมือนเคยเจอกันที่คลับจูเลียต ไลลาอายแสนอาย กลัวเพื่อนจั
นจบไดวา
แอบทำไซด
ำไ ไลนขายบริิการให
ใ พวกไฮโซ
ไ โ และหากสถานศึึกษารูเรืื่องเขา
เธอคงถูกไลออกกลางคันแน
“ไมทำอาชีพนี้แลวจะทำอาชีพอะไร งานสบายๆ ไดเงินมากกวา
พวกเรียนจบปริญญาโทอีก ไลลาเปนดาวดังที่นี่ คาตัวก็แสนจะแพง
เดือนหนึง่ รับไมรกู แี่ สน ลูกคาก็ไฮโซกระเปาหนักทัง้ นัน้ ทิปอีกไมรเู ทาไหร
จะเลิกทำไมละ”
“ถาอยากเปนเมียไฮโซ ฉันก็จะโงไมได ฉันตองเรียนสูงๆ เอาไว
จะได มี โพรไฟล ดี ๆ ที่ เหลื อ ก็ แค ร อสามี ร วยๆ มาฉุ ด ฉั นขึ้ น ไปจาก
ไอขมุ นรกนี่ และฉันก็จะไดไมตอ งทำงานทีไ่ มมเี กียรติ ถูกคนเหยียดหยาม
แบบนี้อีกไงละเจ”
“มันก็จริง ตอนนี้อายุยังนอย ทำเงินไดมากเพราะไลลาเปนดาวดัง
ที่ใครๆ ตางก็เรียกหา แตอยางวา อีกหาหกปขางหนาดาวรุงก็จะเปน
ดาวโรย ดาวดวงใหมๆ เขามาแทนที่ตลอด ยิ่งถาเราดูแลตัวเองไมดี
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ยิ่งไปกันใหญ แลวตอนนั้นก็จะถูกลดเกรดลงไปนั่งตู”
ไลลาเหยียดริมฝปาก “ไมมีทาง ฉันไมมีทางไปนั่งตู ชีวิตฉันมัน
ตองดีกวานี้สิ” แววตาเด็ดเดี่ยวแฝงไวดวยความทะเยอทะยาน นึกถึง
ตอนเด็กๆ ที่ตองกินขาวคลุกน้ำปลา มองเด็กคนอื่นกินของดีกวา ทำให
อยากถีบตัวเองขึ้นสูงๆ
มามาซังคนสวยสายหนา “เจาหญิงกลางคืนอยากจะไปยืนบน
ดวงดาว อยาหวังสูงมากนัก ตกลงมาแลวจะเจ็บหนัก จะหาวาเจไมเตือน”
เจอรเตือนดวยความหวังดี
“คนอยางฉันอยูไดเพราะมีความหวังนะเจ คอยดู ฉันจะตองมี
สามีรวยๆ มีหนามีตา มีทุกอยาง ไมเชื่อคอยดูสิ” ดวงตาดำขลับเปลง
ประกายความหวง
กา
ประกายความหวั
ง
ไลลาเริ่มทำงานไซดไลนไดสองปจากการชักชวนของเจอร แมจะ
ไมเต็มใจทำงานแบบนี้ตั้งแตแรกและอยากจะหนีอาชีพเดียวกับมารดา
มารด
แตส ถานการณทบี่ บี บังั คับั ในที
ใ ่สี ดุ เธอก็ย็ อมขายเรือื นรา งให
ใ บ รรดาหนุม
ไฮโซและอาเสี่ยกระเปาหนัก
“แตถาไลลาไมอยากจะนอนกับผูชายเปลี่ยนหนาไปเรื่อยๆ เจ
จะแนะนำใหเอาไหม อาชีพทีร่ ายไดดไี มแพสาวไซดไลน และไมตอ งเปลีย่ น
ผูชายรายวันแบบนี้ดวย” เจอรเอ็นดูไลลามากกวาผูรวมงานคนอื่นๆ
ไลลาชักสีหนาดวยความสงสัย “อาชีพอะไรเหรอเจ”
“เมียนอย!!!”
คนสวยจีบปากจีบคอ “จะใหฉนั เปนเมียนอยพวกเสีย่ แกๆ เนีย่ นะ
อี๊ ไมเอาละ”
“แหม...ถาเปนคนอื่นเจไมแนะนำหรอกนะ เพราะหากไลลาเลิก
ทำไซดไลน เจก็อดไดคาหัวคิวจากคาตัวไลลานะสิ แตที่เจแนะนำเพราะ
เห็นไลลาเปนเหมือนนองสาว แลวไลลาก็ไมอยากทำอาชีพนีม้ าตัง้ แตแรก
ถึงเมียนอยมันจะไมดีในสายตาใคร แตก็ดีกวาทำงานไซดไลนไปเรื่อยๆ
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นะวาไหม อีกอยาง พวกอาเสี่ยมันชอบนัก เด็กนักศึกษามหาวิทยาลัย
แบบไลลานี่แหละ”
ไลลาถอนหายใจชาๆ อยางเหนื่อยหนาย “ฉันมีเวลาอีกสองปเจ
กอนที่จะเรียนจบ ถึงตอนนั้นฉันคงมีเงินมากพอแลว ฉันจะเลิกทุกอยาง
ฉันจะมีชวี ติ ใหม ฉันอยากเปนพริตตี้ อยากเปนดารา แตทอ่ี ยากมากทีส่ ดุ
ก็คือเปนคุณนายไฮโซ”
ที่อยูไดจนถึงวันนี้ก็เพราะความหวังลมๆ แลงๆ ที่สำคัญ ไลลา
แอบชอบผูชายคนหนึ่งชื่อ ‘ภาคิน’ เปนรุนพี่ของเพื่อน ซึ่งตอนนี้ไดยิน
มาวาเขาไปเรียนตอที่ตางประเทศ แลวถาเธอสวย มีภาพลักษณที่ดี
ไมใชผหู ญิงขายบริการ ผูช ายไฮโซคนนัน้ จะมีสายตามองมาทีเ่ ธอบางไหม
“คอยดู
นจะหาสามีรวยๆ ไฮโซๆ ให
ได ฉัฉนจะไดกลายเปน
นจะไดกลายเปน
คอยดูนะ ฉัฉนจะหาสามรวยๆ
ใหได
ไฮโซกั
ฮโซกับเขาบาง คงโกนาดู” ไลลาชอบอานขาวสังคม นึกไปไกลวาถาได
ควงสามีหลอ รวยออกงาน แตงตัวหรูๆ อยากไดอะไรแคปรายตา
สามีีก็จัดหามาให
ใ  เธอจะมีีความสุขเพีียงใด
ใ
คนอาบน้ำรอนมากอนสายหนา “คิดวาคนพวกนั้นเขาจะรับได
เหรอไลลา ถารูว า เธอผานอะไรมาบาง เลิกหวังไดแลว คนรวยๆ พวกนัน้
เขารับไมไดหรอกที่จะเอาผูหญิงกลางคืนไปเปนเมียแตง”
แววตาไลลาสลดลง แต แ ล ว กลั บ ฉายแววหมายมาดและเอา
แตใจขึน้ มาแทนที่ “เปนเมียหลวงไมได เปนนอยฉันก็เอา ขอใหไดเปนเมีย
ผูชายรวยๆ ก็พอ” ไลลายิ้มราย วาดฝนความอยากไดอยากมี
“โอย!! นังนี่ตนฉบับเมียนอยจริงๆ จะเอาผัวเขาใหได ตายไป
ตกนรกนะยะ ปนตนงิ้วดวย เดี๋ยวจะหาวาเจไมเตือน”
เจอรลอเลนตามประสาคนคุน เคยและรูท กุ อยางเกีย่ วกับชีวติ ของ
ไลลา สาวนอยนักศึกษาที่อีกไมนานคงจะเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ในคณะนิเทศศาสตร แตใครจะรูวาหญิงสาวภาพลักษณคุณหนูลูกผูดี
จะแอบทำงานไซดไลนขายบริการใหแกบรรดาไฮโซ และเบือ้ งลึกกวานัน้ ...
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ก อ นที่ จ ะมาทำงานที่ นี่ ไลลาหนี จ ากอกแม ม าจากพั ท ยา การมี แม
เปนโสเภณีแถวเขตพัทยาทำใหเธอตองอับอายและโดนดูถูกดูแคลน
จากเพื่ อ นๆ โดนดู ถู ก จากคนรอบข า งว า โตขึ้ น มาก็ ค งหนี ไม พ นซ อ ง
ไลลาจึงหาทางดิ้นหนีใหพนทุกทาง แมมารดาของเธอจะพยายามสงเสีย
ใหเรียนสูงสุดเทาที่จะสามารถทำได แตหงสก็มีปญญาจะสงเสียไดแค
ชั้นมัธยมศึกษาปที่หก ซึ่งไลลาไมคิดจะหยุดแคนั้น เธอตองไดดีกวา
การเปนหญิงขายบริการหรือสาวโรงงาน
พอไลลาเกิด จากที่เคยอาศัยอยูกับเจาของรานที่แมทำงานใกล
ชายหาดพัทยา ก็ขยับขยายมาอยูที่หองเชาคับแคบเกาๆ หลังวัดในเขต
พัทยากลาง เธอรับรูใ นสิง่ ทีแ่ มทำมาตลอดและยังเคยไปแอบดูงานของแม
ภาพของแม
ที่ถูกผูชายไม
ซ้ำหนา บบางกจบกง
างก็จับกัง บบบางกพวกนกเลงคุ
างก็พวกนักเลงคุมบบอน
อน
ภาพของแมทถู
ของแมทถู
ายไมซำหนา
ฝรั่ง ไทย จีน มาสลับกอดจูบ จับเนื้อตัว ลวงนั่นควักนี่อยางเปดเผย
เธอรับไมไดและนอยใจในวาสนาที่ตนเองเกิดมาโดยไมรูวาใครเปนพอ
แตแมก็ยังมีีพระคุณตรงทีี่ยังเก็็บไลลาไว
ไ ไ  และก็็ทำให
ำใ เธอรูวาการ
เกิดมาในที่ต่ำตอย เด็กคนหนึ่งตองพยายามถีบตัวเองเพียงใดกวาจะมี
วันนี้ได แมวันนี้ไลลาจะมีเงินใชอยางสบาย แตก็ยังเปนอาชีพที่สังคม
ดูถูกดูแคลน แมอาชีพไซดไลนก็คือการขายตัวที่มีระดับขึ้นมาเพราะ
ลูกคาเกรดดีกวา แตในวันขางหนาเธอจะตองสลัดอาชีพนี้ ไปสูอ าชีพใหม
ที่สังคมใหการยอมรับและยกยอง เพื่อเปนสะพานทอดไปหาผูชายดีๆ
มีชาติตระกูล
ไลลายังจำเหตุการณในวันนั้นไดดี เธอไปหาแม เขาพบเธอขณะ
ที่แมเขาหองไปกับลูกคาชาวเยอรมันที่หลังราน ซึ่งแบงซอยเปนหอง
แคบๆ ใชรับแขกและเปนสถานที่ที่แมคลอดเธอที่นั่น เจาของรานหัวงู
วัยคราวพอ ผมสีดอกเลา แตก็ยังหัวงูไมเลิก บอกใหเธอไปคอยแม
ในหองคาราโอเกะหองหนึง่ ซึง่ เปดแอรเย็นฉ่ำจะไดไมรอ น เธอคิดวานัน่ คือ
น้ำใจจากมัน

ตัวอยาง

30 มานดอกงิ้ว

แตไมใชเลย นั่นคือการคิดบวกเกินไป และเปนการคิดบวกครั้ง
สุดทายของไลลา ชีวติ จริงไมไดโชคดีแบบทีค่ ดิ ชายคราวพอคนนัน้ เขามา
ในหองและคิดจะปลุกปล้ำเธอ ไลลาขัดขืน เอาขวดเบียรตีหัวเขาจนแตก
และหนีออกจากรานไปทันที และรีบโทรศัพทไปตามใหแมหนีออกมา
จากราน แตแมกลับปฏิเสธ แมบอกกับเธอวาหากหนีไปแมกไ็ มรจู ะทำงาน
อะไร จะเลี้ยงตัวเองไดอยางไร
ไลลาหวงกลัวแมถูกซอม เมื่อแมรูวาเธอตีหัวชายคราวพอแตก
กลับดาทอเธอเขาไปอีก ไมไดหวงสักนิดวาเธอเกือบจะถูกขมขืน หรือวา
การเสียตัวใหผูชายเปนเรื่องธรรมดาในสายตาของแมที่ไมเคยพร่ำสอน
อะไรเธอเลย นอกเสียจากใหหาผูชายรวยๆ มาเปนสามี
‘โธ
ไลลา อีอลูลูกเวร มึมงตหวผวกู
งตีหัวผัวกูแตกทำไม ยอมเขาหน
อยก็ได
‘โธ!
โธ!! อีอไลลา
ยอมเขาหนอยกได
เผืผื่อจะสบายขึ้น’
ไลลายั
ายังจำประโยคนัน้ ไดดี สมองของเธอมึนงง เจาของรานกับแม
ของเธอจะมีีอะไรลึ
ไ ึกซึึ้งกัันนัั่นไม
ไ แปลกนั
ป ัก แตที่แปลกคื
ป ือแมที่ไหนเห็็น
ผูช ายดีกวาลูก นับแตนนั้ มา ไลลาจึงหันหลังใหแม ทิง้ ทุกอยางไวเบือ้ งหลัง
ทิง้ อดีตทีแ่ สนอัปยศกาวสูช วี ติ ใหม แตใชวา ชีวติ นัน้ จะเปนดัง่ ซินเดอเรลลา
ที่จะพบเจาชายแสนดี เอื้อมมือมาฉุดเธอขึ้นจากขุมนรกทันทีเสียเมื่อไหร
กัน
เมื่อหนีออกมาจากอกที่ไมเคยใหความอบอุนของแม ไลลาก็
ไมมีใคร ไมมีญาติที่ไหน เพราะลืมตาดูโลกขึ้นมาก็มีแตแมกับหองเกาๆ
ที่ไดเรียนจนจบ ม. 6 ก็เพราะครูแอมที่เปนครูสมัยประถมมาขอรองแม
ถึงบาน บอกวาจะหาทุนใหจากผูใจบุญ หากเรียนไมจบ ม. 6 เธอก็จะ
หางานทำลำบาก แมจึงยอมใหเรียนเพราะกลัววาเธอจะหางานทำไมได
และจะกลายเปนภาระ
ครั้งที่หนีเขากรุงเทพฯ ไลลามีเงินติดกระเปามาเพียงหารอยบาท
แบงกสีมวงยับๆ ที่พับใสในกระเปากางเกงยีนขาดๆ ตั้งใจมาตายเอา
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ดาบหนา แตเคราะหซ้ำกรรมซัดยังไมจบ เธอเกือบถูกฉุดไปรุมโทรม
เพราะไปยืนรอรถในที่เปลี่ยว กลุมชายฉกรรจขี้เมา กรรมกรกอสราง
ในละแวกนั้น พยายามทึ้งรางของเธอเขาไปในปาละเมาะ บังเอิญวาเจอร
และพรรคพวกสาวประเภทสองขับรถผานมา เห็นกระเปาเสือ้ ผาของไลลา
ตกอยูขางทาง และเห็นพุมไมไหวๆ จึงจอดรถและชวนกันลงไปดูแลว
เขาชวยเหลือเธอจากพวกที่หนาเหมือนคนแตจิตใจเหมือนสัตวเดรัจฉาน
พวกนั้นที่หวังจะย่ำยี จากนั้นไลลาจึงมีชีวิตใหมในไนตคลับแหงนี้
ก็เธอไมใชนางเอกในนวนิยายหรือนางเอกละครหลังขาว จะไดมี
พระเอกมาตามชวย แลวจากนั้นจึงไดเขาไปอยูในคฤหาสนหรูหรา แลว
พระเอกก็ตกหลุมรักขอแตงงานกลายเปนซินเดอเรลลา แตชีวิตจริง
พวกแก
งกะเทยที่ชวยเธอไวใหที่พักแกเธอดวยหนึ่งคืน เพราะเหนว
เพราะเห็นวา
พวกแกงกะเทยทชวยเธอไวใหทพกแกเธอดวยหนงคน
แกงกะเทยทชวยเธอไวใหทพกแกเธอดวย
ความรู
เธอไมมีที่ไป แตใครละจะรับเลี้ยง ไมใชญาติโยมเขาสักหนอย ความร
ก็นอย หางานทำยั
างานทำยังไมได แตเธอมีความสวยและความสาว...
ใ เธอเขาสู
เจอรคืือมามาซัังคนดัังแหงคลัับจูเลีียต จึึงชัักชวนให
วงการน้ำกามไฮโซ การทำงานครั้งแรกคือการเปดประมูลความสาวได
เงินกอนแรกในชีวติ นับแสนบาท แลกดวยพรหมจารีทเี่ สีย่ คนหนึง่ ประมูล
ซื้อและใชรางกายเธอจนคุมภายในคืนเดียว เรียกวาตอนสงตัวเขาหอง
ไลลาเหมือนตุกตายางแสนสวยราคาหลายแสน พอเสี่ยนั่นกลับออกไป
เธอกลายเปนตุกตายางตัวเดิมราวกับถูกผูชายกลัดมันย่ำยีมานับสิบป
และโยนทิ้งไวในหอง
นี่ไงคือชีวิตจริงของเธอ!
“นี่ไลลานั่งคิดอะไรอยู จะคิดยันเชาเลยมั้ง”
ไลลาหัวเราะ “ไมขนาดนั้นหรอกเจ ก็แคคิดถึงความหลังเกาๆ
อันเนาเฟะที่อีกหนอยฉันจะฝงกลบมันลงไป”
มามาซังคนสวยสายหนา “มัวคุยอยูนานจนเกือบลืม เจก็แคจะมา
บอกวาเตรียมตัวทำงานไดแลว เสี่ยทรงพลเขาโทร. มานัด วาจะเขามาหา
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หนูตอนสองทุม คนนี้กระเปาหนักมาก ทิปทีละหมื่นก็เคยมาแลว เอาใจ
เขาใหดีละ ทาใหมๆ ที่เจสอนไปงัดเอามาใชใหหมดเลยนะ เขาใจไหม”
เจอรสัง่ กอนทีจ่ ะเดินกลับออกไปจากหองสวนตัวของไลลาทีอ่ ยูบ นชัน้ หา
ของคลับสุดหรูแหงนี้
“รับทราบคะเจ ออ...จันทรอังคารหนาฉันไมเขานะเจ ฉันติด
สอบ”
เจอรพยักหนารับ “เขาใจละ แมนักศึกษาคิวทอง สอบเสร็จก็รีบ
เขามาทำงานละกันนะ ชวงนี้กำลังเปนขาขึ้น เพราะพุธพฤหัสฯ จนถึง
วันอาทิตยหนา เจลงคิวใหแลว ไลลากำลังเดนดัง คิวยาวไปทั้งเดือนเลย
ตอนนี้ใครๆ ก็อยากจะพบตัวจริงของหนู”
“เฮ
อ! กว
าฉันจะเรียนจบฉันจะมีผัวทั้งหมดกี่คนนะเจ ตอนนี
“เฮอ!
เฮอ!
กวาฉนจะเรยนจบฉนจะมผวทงหม
กวาฉนจะเรยนจบฉนจะมผวทงหมดกคนนะเจ
ตอนน้
เททาที่นับนิ้วดู ผัวฉันทาจะมีมากกวาอายุฉันสองเทา”
ไลลาหั
าหัวเราะในโชคชะตาทีเ่ ธอเปนคนเลือกเดินเอง แววตาทะเยอแววตา
ทะยานปรากฏขึ
ป
ึ้น เธอไม
ไ หยุดอยูแคนี้หรอก สัักวัันจะตองมีีทุกอยาง
ที่อยากจะมี จะตองมีสามีดีๆ พาเธอออกงานสังคม ตองดิ้นไปใหถึง
จุดนั้นใหได
“เจวานะ ถาไลลาไมอยากมีผัวรายชั่วโมงรายวันแบบนี้ ไลลา
ก็จับเสี่ยรวยๆ เขาสิ ไอพวกเสี่ยแกๆ มันชอบจะตายนักศึกษาขาวๆ
เอาะๆ ยิ่งถาสด ถาซิง มีบานใหบาน มีรถใหรถ จะเอาอะไรถามันใหได
มันใหหมดแหละ เห็นมานักตอนัก” เจอรหัวเราะ “มาเมาทมอยนานแลว
เจขอตัวกอน จะตองรีบไปหองอื่นตอ”
นางฟากลางคืนเรียกเอาไว “เออ! เดี๋ยวสิเจ อยาเพิ่งไป”
เจอรหันมาทำสีหนาสงสัย “มีอะไรอีกละ เจจะตองรีบไปบอกคิว
รับแขกพวกนังคนอื่นๆ อีกนะ”
“เจเอานามบัตรของคุณหมอศัลยกรรมมือดีคนนั้นทิ้งไวใหฉัน
หนอยสิ ตอนนี้ฉันยังไมอยากทำ แตอีกสักพัก ฉันอาจจะนึกอยากทำ
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ศัลยกรรมขึ้นมาก็ได”
“ทำไมละ ถาคิดจะทำก็ทำไปเลยสิ” คนตอบไมเขาใจวาจะตองรอ
อะไร
ไลลาไหวไหลและมองเงาสะทอนในกระจก เด็กสาววัยกำลังสดใส
หน า ตาหมดจดผิ ว พรรณดี ขนาดยั ง ไม ท ำศั ล ยกรรมเธอยั ง เป นถึ ง
ดาวคณะ ถาทำศัลยกรรมแลว อาชีพที่เคยใฝฝนอยาง พริตตี้ ดารา
คงไมไกลเกินเอื้อม
ไลลาฉีกยิ้ม แววตาปรากฏความหวังครั้งใหม กอนที่จะเปลี่ยน
เปนสีหนาจริงจัง “ทำตอนที่ฉันเลิกทำงานที่นี่แลวดีกวา แขกที่เคยนอน
กับฉันมันจะไดจำหนาเกาของฉันไมได จะไดไมมีใครรูอดีตของฉัน”
เจอรเหยยดยมและหวเราะอยางมจรต
กอนเอยเสยงสู
เจ
อรเหยียดยิม้ และหัวเราะอยางมีจริต กกอ
อนเอยเสียงสูง “แผนสูง
จริงนะหลอน จะทำใหจำเคาโครงหนาไมไดเลยหรือไง”
ไลลานึ
ลลานึกถึงเสี่ยหนาหมูนั่นที่เคยเขามาทักเธอ “ก็เอาใหมันสวยขึ้น
กวา นีจี้ นคนทีเี่ คยนอนกับั ฉันั จำไม
ำไ ไ ด แคค ลับั คลา ยคลับั คลาก็พ็ อ ไอ
ไ พ วก
เสี่ยทั้งหลาย ไฮโซทั้งหนุมทั้งแก ไมแน อนาคตฉันอาจไดแตงงานกับ
ญาติของมันเขาสักวันก็ได ถาวันแตงงานของฉันมันคุยสนุกปากวาเคย
นอนกับฉันมากอน หรือผูชายที่มาในงานสักเจ็ดแปดคนบอกวาเคย
นอนกับฉันมากอน เจวาเจาบาวเขาจะมองหนาฉันยังไง ดีไมดีถูกยิงตาย
คางานแตงเปนขาวหนาหนึ่งอีก เพราะฉะนั้นตองไมมีใครจำไดวาฉันเคย
ทำงานที่นี่ เขาใจหรือยังเจ”
เจอรยิ้มแหง หัวเราะแหะ “น้ำเนาวะ ยุงตอมหึ่ง พอมีการศึกษา
เขาหนอยก็แผนสูงเชียวนะ คิดจะอัปหนาใหม อัปชีวิตใหมเลย จะเอาไง
ก็เอาเถอะ ขอใหไปไดดีใหพนวงกะ...ก็แลวกัน” เจอรหัวเราะ ยังใจดีทิ้ง
นามบัตรของหมอคนดังเอาไวให
คลอยหลังเจอร ไลลามองกระจกบานใหญตรงหนาอีกครั้ง ภาพ
หญิงสาวสวยทาทางคุณหนูไมนาจะมาอยูในสถานที่แบบนี้เลย แมเงิน
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จะดีก็ตาม อีกไมถึงชั่วโมง เธอก็จะมีสามีเพิ่มขึ้นอีกคนชื่อเสี่ยทรงพล
ยอนคิดไลไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เธอผานผูชายมากี่คนแลวนะ
สิบ ยี่สิบ ไมใชสิ ไมรูกี่สิบ ชางมันเถอะ คิดมากปวดสมอง
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง ซึ่งไลลาภูมิใจนักหนาที่
สอบติดเขามาเรียนที่นี่ได หลังสอบวิชาเศรษฐศาสตร นักศึกษาหลาย
คนเดินคอตกออกมาจากหองสอบ เพราะขอสอบยากกวาที่คิดไวมาก
ไลลาในชุดนักศึกษาเบอรเอส กับกระโปรงสั้นผาขางความยาวเสมอเขา
ไมแตงหนา รวบผมเรียบรอยมาหยุดยืนอยูตรงหนากลุมเพื่อน
“ทำขอสอบไดหรือเปลาไลลา”
เพื
่อนในกลุมหัหนมาถามไลลาทเดนยมออกมา
นมาถามไลลาที่เดินยิ้มออกมา และทิ
้งตัวลงนั่ง
เพอนในกลุ
พอนในกลุ
หนมาถามไลลาทเดนยมออก
และทงตวลงนง
ที่โตะมาหินหนาคณะใตตนกามปู ที่มีถุงขนมขบเคี้ยว น้นำอั
ำอัดลม และ
มะมวงเปรี้ยวกับพริกเกลือวางอยูตรงกลางวง
ไลลาไหวไหล
ไ ไ ไ  สีีหนาบูดบึึ้ง “ไม
ไ ได...”
เพื่อนนักศึกษารางเล็ก ใบหนาดูออนกวาวัย ไมจัดวาสวยแตก็
ไมถงึ กับขีเ้ หร แสดงสีหนาไมอยากเชือ่ “อะไรนะ เกงอยางไลลายังทำไมได
แลวพวกฉันจะเหลือเหรอ ตกแนๆ งานนี้” พิมขวัญบนอุบ
“ฉันยังพูดไมจบ ที่วาไมไดก็คือ ไมไดคิดวามันจะงายขนาดนี้ยะ”
ไลลาหัวเราะเสียงดัง และเชิดหนาอยางมั่นใจวาวิชานี้คงไมพลาดที่จะได
เกรด A แตเพื่อนสาวสองคนหันไปสบตากันกอนจะเบปาก
“เธอนี่เกงจริงๆ นะไลลา สวยก็สวย เกงก็เกง รวยอีกตางหาก”
พิมขวัญเอยชม เพราะรูวาไลลาชอบใหเยินยอ ถาอารมณดีก็จะ
ซื้อขนมมาฝาก บางทีก็ใจปำพาไปเลี้ยงขาว พิมขวัญจองมองไปที่กระเปา
หนังแกะสีดำราคาแพงที่ไลลาเพิ่งซื้อมาใหม เปนแบรนดดังที่สาวๆ
ใฝฝนอยากจะถือกัน ขนาดใบเล็กๆ ใบหนึ่งราคาก็ตกราวๆ เจ็ดถึง
แปดหมื่นบาท
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ไลลายิ้มเชิด “แขงเรือแขงพายแขงได แขงบุญวาสนาแขงไมได
เพิ่งถอยมาใหมเมื่อวานจา”
เพื่อนๆ ในกลุมตางคิดวาไลลาเปนคุณหนู เพราะใชขาวของ
ราคาแพงและพักอยูค อนโดฯ หรูหราใจกลางเมือง ไลลาอางวาพอและแม
ของเธอเปดรานอาหารไทยอยูที่ประเทศเยอรมนี มีหลายสาขา ปหนึ่ง
จะกลับเมืองไทยแคหนึ่งหรือสองครั้ง จึงเชาคอนโดฯ ใหบุตรสาวอยู
จะไดเดินทางสะดวก
แตแลวสายตาของพิมขวัญและขวัญฤดี เพื่อนในกลุมของไลลา
กลับหันเหไปมองคนที่นาอิจฉายิ่งกวาไลลาหลายเทา
“นั่นไงกลุมดาวมหา’ลัย ดูสิยัยขวัญ คนกลางที่รูปรางดีๆ ผิวขาว
่นชื่อมีนรญา หรอคุ
หรือคุณหนูมีน คนนทฉ
คนนี้ที่ฉันเคยเลาใหฟงยังไงละ
อมชมพู
มพูนันชอมนรญา
คนนทฉนเคยเลาใหฟงยงไงล
วาสวย เริ่ด หัวดี มารยาทงาม มีน้ำใจอี
ำใจอีกตางหาก โพรไฟลเริ่ดสุดๆ ออ
ยังไมหมด เขาวาเธอคนนีร้ วยเวอร ก็แหมเปนถึงลูกสาวเจาของรานเพชร
ดััง”
เมื่อไดยินวาเพื่อนในกลุมชมคนอื่นที่ไมใชตัว มีหรือไลลาซึ่งเปน
ถึงดาวคณะจะนั่งทนอยูได จึงเงยหนามองตามสายตาของพิมขวัญและ
ขวัญฤดีไป และสายตาแหงความริษยาก็ทอประกายขึ้น เมื่อมองเห็น
กลุมนักศึกษาไฮโซ หนาตาดี เดินรวมกลุมคุยกะหนุงกะหนิงกันมา
หาคน แตคนที่โดดเดนกวาใครมีอยูสองคนคือ ลลิตาและมีนรญา แตที่
สวยเดนสะดุดตาที่สุดก็คงเปนสาวสวยผูที่เดินอยูตรงกลาง ‘มีนรญา’
เจาของรูปรางสูงเพรียวราวรอยเจ็ดสิบเซนติเมตร ใบหนาหวานละมุน
ผมยาวตรงดำสนิทดุจแพรไหม ดวงตากลมโตสุกใส แวววาว ผิวพรรณ
ขาวอมชมพูดูเปนคุณหนูลูกผูดี ยามเดินก็ดูมาดมั่น ดึงดูดสายตาทุกคู
ที่อยูในบริเวณนั้นใหเหลียวมองตามไป ยิ่งผูชายไมตองพูดถึง มองกัน
ตะลึงงันราวกับถูกคาถานะจังงัง
“คนนี้แหละ ดาวมหาวิทยาลัยที่ฉันเคยพูดถึงไง สวยจนเขาตา
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ผู จั ด ละครหลายช อ งมาทาบทามให ไ ปเป น นางเอกละครหลั ง ข า ว
แตเขาลือกันวาเธอเปนถึงลูกเจาของรานเพชรชื่อดัง ครอบครัวเลย
ไมอยากใหเขาวงการ ทำไมไมมีใครชวนฉันไปเลนละครบางนะ เปน
นางรายฉันก็เอา” ขวัญฤดีชมไปบนไป นอยใจในวาสนาของตนที่เปน
เพียงลูกแมคาขายผัก
แววตาทุกคูของเพื่อนในกลุมหันกลับไปมองนักศึกษาสาวที่ชื่อ
มีนรญาดวยความชื่นชม แตสำหรับไลลา นึกอยากจะพุงรางไปกระชาก
แมคนนั้นมาตบสั่งสอนสักทีสองทีที่มาเดินอวดโฉมผานหนาคณะ ทำตัว
เดนแยงซีนเกินหนาดาวคณะนิเทศศาสตรอยางเธอ
ดวงหนาสวยใสของไลลาเมมริมฝปาก พลางนึกสงสัย “ทำไมฉัน
ไมมเคยเหนหนายยดาวมหาวทยาลยคนนมากอน”
เคยเห็หนนหนายัยดาวมหาวิทยาลัยคนนี้มากอน”
“แหม ก็มหาวิทยาลัยเราออกจะกวางใหญ แถมพอเธอเรียนจบ
คาบก็หายแวบๆ แทบไมไดรวมกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัย แลวจะ
เจอเขาได
ไ ยังไง
ไ เลยพลาดเห็็นคนสวยๆ”
ความริษยาไมเขาใครออกใคร และก็ติดตัวเธอมาตั้งแตเด็ก
“ก็ไมเห็นจะสวยสักเทาไหร” ไลลาสะบัดหนาหนี เลิกมองตามมีนรญา
รอยยิ้มสดใสในตอนแรกที่คุยกับเพื่อนๆ จางหายไป เหลือเพียงความ
ริษยาที่แอบซอนเอาไวในใจเพียงลำพัง
พิมขวัญยังไมหยุดชื่นชมดาวมหาวิทยาลัยตามนิสัยคนชางพูด
แมวามีนรญาจะเดินผานไปแลว “ผิวสวยมากเลยนะ ขาวอมชมพู ดูผูดี
จริงไหมจะไลลา”
“ก็ไมรูสิ ขาวอมชมพูเหรอ ฉันวาผิวออกซีดไปหนอยนะ”
ไลลากมมองผิวของตัวเองที่ออกขาวอมเหลือง นวลเนียนตาม
ธรรมชาติ ซึง่ เธอเคยพอใจมาตลอด แตวนั นี้ ไลลาเริม่ ไมพอใจในสิง่ ทีเ่ ปน
พลางนึกในใจวาจะหาเวลาวางไปฉีดกลูตาไธโอน จะไดมีผิวขาวอมชมพู
แบบนั้นบาง
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‘สักวัน ฉันจะขาวกวา สวยกวาเธอใหดูยัยมีนรญา’
“เธอเปนเชียรลดี เดอรดว ยนะ ไดยนิ วาเตนเกงมาก ขวัญใจหนุม ๆ
ทั้งมหาวิทยาลัย วันหลังเราไปดูเธอซอมกันดีกวา นี่ก็ใกลงานกีฬาของ
มหาวิทยาลัยแลวดวย” จุมจิ๋ม สาวรางทวม ผิวดำแดง น้ำหนักเกือบ
แปดสิบกิโลกรัมเสนอความคิด
ไลลาโกรธที่เพื่อนซึ่งปกติเคยชมแตเธอมาตลอด แตวันนี้มีทีทา
วาปลื้มความสวย ความรวย ของแมคุณหนูดาวมหาวิทยาลัยคนนั้นกัน
อยางออกหนาออกตา ไลลาจึงลุกพรวดจากเกาอีห้ นิ ออนสีขาว แลวสะบัด
บั้นทายงอนๆ ออกจากกลุมเดินออกไปทางประตูรั้วมหาวิทยาลัย
นั่นเปนการสรางความงุนงงใหแกเพื่อนรวมโตะที่ไมเขาใจวาไลลา
เป
นอะไร ได
แตมองหนากันจนใครคนหนึ่งพูดขึขขนวา
้นวา “สงสั
ยตอมอิจฉา
เปนอะไร
ไดแตมองหนากนจนใครคนหนงพู
“สงสยตอมอจฉ
จะกำเริบ”
ราางระหงที
งระหงที่อยูในชุดนักศึกษาคอนขางรัดรึงโชวสัดสวน เดินไป
ตามทางปูปนทีี่มีหลัังคาทำจากเมทั
ำ
ัลชีีตสีีขาวยาวสุดสายตาไปเรื
ไป ื่อยๆ มอง
เห็นคุณหนูมนี รญานัง่ รถเบนซคนั หรู มีคนขับรถใหผา นออกไป ก็รสู กึ ถึง
ความต่ำตอยของตัวเอง
ทำไมนะ บางคนถึงเกิดมาแสนสุขสบาย ในขณะที่บางคนตอง
ตะเกียกตะกายกวาจะไดอะไรสักชิ้นสักอัน
ดวงตาริษยามองภาพคุณหนูไฮโซในรถคันหรูจนสุดสายตา และ
กมมองตนเองที่ตองใชสองขาเดินออกจากประตูรั้วมหาวิทยาลัย
“มีนรญาก็มีนรญาเถอะ เธอนะดาวมหาวิทยาลัย สวนฉันเปน
ดาวไซดไลน ลองเธอเกิดมาจากดินแบบฉัน เธอก็ไมมีทางเปนดาวได
หรอก แตผหู ญิงทีเ่ กิดจากดินแบบฉัน สักวันจะกาวไปเปนดาวใหโดดเดน
กวาเธอ”

ตัวอยาง

