


บทนำ

ฝูงชนคลาคล่ำ เสียงดังอึกทึกในยานคาขายในเขตตัวเมืองพัทยา 
ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวอันดับหนึ่งของชลบุรี เต็มไปดวยขาวของมากมาย 
ทั้งของกินของใชที่พอคาแมคาตางคัดสรรนำมาเสนอขาย 

เสยีงหวดีรองดวยความเจบ็ปวดดงึความสนใจของสายตานบัสบิคู 
ทีก่ำลงัเดนิเลอืกซือ้สนิคาไปทีห่ญงิสาวทองแกอายรุาวยีส่บิปลายๆ หนาตา 
มีเคาของความสวย แมในเวลานี้รูปรางของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ซ่ึงเปนปกติของหญงิต้ังครรภ เจาของเสียงรองน้ันอยูในชดุคลมุทองสีฟา  
แขนตุกตาลายจุดสขีาว ทรดุกายนัง่กองอยูบนพืน้ถนนอยางไมแครสายตา 
ใครที่เดินผานไปมา เพราะไมอาจทนความเจ็บปวดได 

เหงื่อเม็ดเล็กๆ แยงกันผุดพราวขึ้นตามรางกายและใบหนาของ 
หงสที่กรีดรองอยางเจ็บปวด มือซายกุมทองเอาไว ขณะที่มือขวาปลอย 
ถุงมะมวงดิบและน้ำปลาหวานใหรวงตกพื้น 

หญงิสาวเจบ็ทองถี่ๆ  มดลกูเริม่บบีรดัตวัถีข่ึน้เรือ่ยๆ ทารกในครรภ 
คงใกลจะออกมาดูโลกแลว หงสคิดเชนนั้นเพราะนี่ก็เกินกำหนดคลอด 
สามสิบแปดสัปดาหไปเมื่ออาทิตยที่แลว รูสึกไดวาสิ่งมีชีวิตกำลังดิ้นและ 
โกงตัวถีบไปทั่วบริเวณหนาทองของเธอ และรูสึกปวดทองเหมือนปวด 
ประจำเดือน แตปวดหนักกวาหลายสิบเทา อีกท้ังมีความรูสึกอยากจะเขา
หองน้ำ อยากจะถายหนัก ซึ่งอาการแบบนี้ปาแมบานวัยหาสิบหกของผับ 

ตัวอยางทงของกนของใชทพอคาแมคาตางคดสรรนำมาเสนอขาย องกนของใชทพอคาแมคาตางคดสรรนำมาเ
เสยีงหวดีรองดวยความเจบ็ปวดดงึความสนใจของสายตานบัสบิคเสยีงหวดีรองดวยความเจบ็ปวดดงึความสนใจของสายตานบัสบิค

ทีก่ำลงัเดนิเลอืกซือ้สนิคาไปทีห่ญงิสาวทองแกอายรุาวยีส่บิปลายๆ หนาตทีก่ำลงัเดนิเลอืกซือ้สนิคาไปทีห่ญงิสาวทองแกอายรุาวยีส่บิปลายๆ หนาต
ี  ใ ี้ ป  ป ี่ ป ไปี  ใ ี้ ป  ป ี่ ป ไป
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ที่เธอทำงานอยูเคยบอกวาเปนอาการของคนใกลคลอด ถาเกิดอาการ 
แบบนี้ใหรีบไปพบแพทย

น้ำใสอุนๆ ไหลออกมาราวกับน้ำกอก ไหลยอยมาถึงโคนขา จน 
กระท่ังชุดคลุมทองเปยกชุม เปนสัญญาณใหรูวาน้ำเริ่มเดินแลว 

“เฮย! น้ำเดินแลวนี่หวา” 
หงสมองหาตัวชวยรอบตัว เสียงคนเซ็งแซ ผูคนมากมายแหเขามา 

มงุดเูธอ แตยงัไมมใีครเขามาชวยเหลอื ไดยนิเพยีงเสยีงตะโกนโหวกเหวก 
วาใหเรียกรถพยาบาล

“โอย!!! ปวดทอง ชวยดวย ชวยฉันทีเถอะ ฉันปวดเหลือเกิน 
ใครก็ไดชวยฉันที” เสียงโอดครวญดังขึ้น

รางระหงของหญิงสาวขายบริการยานพัทยาสองคนในชุดแซ็กส้ัน 
สีแดงเพลิงเขารูป ผาลึกถึงโคนขาออน เผยใหเห็นขาเรียวของคนทั้งคู 
ซึ่งกำลังเดินดูสินคา พลันไดยินเสียงจึงหันไปมองกลุมไทยมุง

“เขามงุอะไรกันวะนังหมวย ไปดสู”ิ สาวผมสีน้ำตาลดัดเปนลอนฟู
ยาวถึงกลางหลังช่ือดาวพดูข้ึน และจับจองไปท่ีกลุมไทยมงุท่ีมีท้ังคนไทย 
และชาวตางชาติหัวดำหัวทองนับสิบ

“เฮย! นังหมวย น่ันมันนังหงสน่ีหวา มันไปน่ังจุมปุกอยูกลางถนน 
ทำไมของมัน ไปดูมันหนอยสิวะ”

“เออ จริงดวยวะนังดาว น่ันนังหงสจริงๆ เสียดวย ไปดูกันเถอะ” 
สองสาวว่ิงท้ังๆ ท่ีสวมรองเทาสนสูงท่ีมีความสูงถึงส่ีน้ิวคร่ึงไดอยาง 

คลองแคลว และแหวกมานไทยมุงเขาไปพยุงหญิงสาวทองแก
“นังหงส! แกเปนอะไร เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมแกมานั่งตรงนี้วะ”
หากหงสไมกำลังปวดทองถึงขีดสุด คงจะไดตอปากตอคำกันบาง 

แลว คนดีๆ ที่ไหนจะมานั่งรองแรกแหกกระเชออยูแบบนี้ แตเวลานี้ 
เสียงสั่นๆ ดวยความเจ็บปวดเอยไดเพียงเบาๆ วา

“พี่ดาว พี่หมวย พี่จะบาเหรอ ใครจะมานั่งเลนกลางถนน ฉัน 

ตัวอยางรางระหงของหญงสาวขายบรการยานพทยาสองคนในชุดแซกสนรางระหงของหญงสาวขายบรการยานพทยาส
สีแดงเพลิงเขารูป ผาลึกถึงโคนขาออน เผยใหเห็นขาเรียวของคนทั้งคูสีแดงเพลิงเขารูป ผาลึกถึงโคนขาออน เผยใหเห็นขาเรียวของคนทังคู
ซึ่งกำลังเดินดูสินคา พลันไดยินเสียงจึงหันไปมองกลุมไทยมุงซึ่งกำลังเดินดูสินคา พลันไดยินเสียงจึงหันไปมองกลุมไทยมุง

ไ ั ั ไป ิ ี ำ้ ั ป ฟไ ั ั ไป ิ ี ำ้ ั ป ฟ
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ปวดทอง”
“ปวดทองแกกไ็ปเขาหองนำ้ส ิจะมานัง่กรดีรองอยูกลางถนนแบบนี้ 

ทำไม” หญิงสาวผมดำแตงหนาเขมช่ือหมวยพดูข้ึน “แกน่ีแปลก ปวดทอง 
ไมยอมไปเขาหองน้ำ”

ดาวจึงหันไปเอ็ดคนที่มาดวยกัน “นังหมวย แกนี่เลนไมรูจัก 
กาลเทศะ มันจะคลอดลูกโวย ไมไดปวดทองจะถายหนัก”

หมวยมองใบหนาซีดเซียวของหงส “จริงดวยวะ อยาบอกนะวา 
แกจะคลอดลูก ฉันไมเคยมีลูกนี่หวา เอาไงดี อยาคลอดตรงนี้นะโวย 
ฉันสองคนทำคลอดไมเปน”

สาวทองแกรางทวมมองอยางมีความหวัง “ชวยฉันดวยพี่ดาว 
ฉนัปวดทอง สงสยัจะคลอดเรว็ๆ นีแ้นแลว มนัปวดถี่ๆ ” หงสบบีมอืของรุนพี ่
ซึ่งทำงานที่รานเดียวกันเอาไวแนนอยางหาที่พึ่ง “อยาทิ้งฉันนะพี่”

หมวยมองชดุคลมุทองทีเ่ปยกชืน้ของหญงิสาว “ตายละ นีล่ะมัง้ทีเ่ขา 
เรียกวาน้ำเดิน ดาวแกไปเรียกรถ พานังหงสไปสงโรงพยาบาลกันเร็วเขา”

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 

ตัวอยางฉนปวดทอง สงสยจะคลอดเรวๆ นแนแลว มนปวดถๆ” หงสบบมอของรนุพวดทอง สงสยจะคลอดเรวๆ นแนแลว มนปวด
ซึ่งทำงานที่รานเดียวกันเอาไวแนนอยางหาที่พึ่ง “อยาทิ้งฉันนะพี่”ซึงทำงานทีรานเดียวกันเอาไวแนนอยางหาทีพึง “อยาทิงฉันน

หมวยมองชดุคลมุทองทีเ่ปยกชืน้ของหญงิสาว “ตายละ นีล่ะมัง้ทีเ่ขมวยมองชดุคลมุทองทีเ่ปยกชืน้ของหญงิสาว “ตายละ นีล่ะมัง้ทีเ่ข
ี  ำ้ ิ ไป ี ั ไป  โ ั ็ ี  ำ้ ิ ไป ี ั ไป  โ ั ็ 
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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

“กไ็ดๆ  ถาแกเดนิไหว แตเปนอะไรไปอยามาโทษฉนัสองคนนะโวย”  
ดาวสายหนา

สองสาวชวยกันพยุงหญิงทองแกอยางทุลักทุเล เพราะสัดสวน 
ของเธอเปลี่ยนไปมาก จากหญิงสาวที่มีน้ำหนักเพียงสี่สิบหา เวลานี้เฉียด 
เจ็ดสิบกิโลกรัม

จนไปถึงหลังรานที่เจาของสถานบันเทิงตอเติมใหเปนที่พักของ 
พนักงาน และรูกันดีวาหญิงสาวแตละคนใชเปนที่รับแขกไปในตัว หงส 
หายเขาไปในหองสักพักเพื่อรื้อคนเงินกอนเดียวที่สำรองเอาไว

“เงินหาย!! ฉันเก็บไวตรงนี้มันหายไปไหน”
ทัง้ทีป่วดทองแทบจะยนืไมอยู แตหงสกพ็ยายามหาเงนิทีเ่กบ็หอม- 

รอมริบกอนเดียวของเธอ ทั้งรื้อคนตามชั้นวางของ จนถึงใตฟูกที่นอน 
หมอนมุง แตกลับไมมีวี่แวว

หงสหนาซดีเผอืด เธอจำไดดวีาเกบ็เอาไวทีไ่หน แตเวลานีม้นัไมอยู 
ในที่ที่ควรจะอยู “เงินของฉันอยูไหน ใครขโมยเงินฉันไป ไมจริง แลว 
ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปคลอดลูกละทีนี้” 

ราวกับสายฟาฟาดลงมากลางใจของคนที่กำลังจะไดชื่อวาเปนแม  
เม่ือเงินท่ีหงสทำงานอยางหนักมาตลอดในชวงท่ีทองยังไมโตมากนักหายไป  

ตัวอยางดาวสายหนายห
สองสาวชวยกันพยุงหญิงทองแกอยางทุลักทุเล เพราะสัดสวนสองสาวชวยกันพยุงหญิงทองแกอยางทุลักทุเล เพราะสัดสวน

ของเธอเปลี่ยนไปมาก จากหญิงสาวที่มีนำ้หนักเพียงสี่สิบหา เวลานีเ้ฉยีดของเธอเปลี่ยนไปมาก จากหญิงสาวที่มีน้ำหนักเพียงสี่สิบหา เวล
็ ิ ิโ ัิ ิโ ั
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ทั้งที่เมื่อวานเธอยังนับวามันยังอยูครบและมีพอสำหรับคาทำคลอด
หญิงสาวปวดทองจนตัวเกร็ง แตก็พยายามฝนทนหาเงินที่ซอนไว  

เผื่อบางทีเธออาจจะเผลอยายที่ไปก็ได แตเกือบสิบนาทีผานไป หอง
ขนาดเล็กกับสมบัตินอยชิ้นที่มีเพียงตูเสื้อผาหนึ่งหลัง เตียงไมเกาๆ 
พัดลมหน่ึงตัว กับขาวของอยางอ่ืนอีกเล็กนอยท่ีกวาดตามองทีเดยีวก็ท่ัว  
แลว เงินของเธอจะหายไปไหนได หากไมมีใครเขามาขโมยเอาไป 

จนกระท่ังอาการทองแข็งและอาการบีบรัดของมดลูกถ่ีหนักกวาเดิม  
หงสรูสึกปวดราวเชิงกรานราวกับมันจะปริแตกแยกออกจากกันเสียใหได 

หงสรองดิ้นทุรนทุรายบนเตียงนอนที่เธอใชเปนที่หลับนอน 
และใชรับแขกในเวลาเดียวกัน รางกายของเธอไมสามารถทนกับสิ่งที่ 
พยายามจะดิ้นรนออกมาเพื่อลืมตาดูโลก เสียงรองของหญิงสาวดังลั่น 
แทรกกับเสียงเพลงในราน

“เจบ็ โอย ชวยดวย!!!” หงสหวดีรองสดุเสยีงกบัความเจบ็ทีส่าดใส 
จนแทบทนไมไหว เนื้อตัวและใบหนาเต็มไปดวยเหงื่อชุมโชกเหมือนใคร 
เอาน้ำมาสาดใส รางกายชวงลางต้ังแตบ้ันเอวลงไปท้ังเจ็บท้ังปวดจนแทบ 
จะแตกออกเปนเสี่ยงๆ 

นี่เปนการเจ็บทองแรกที่ชางเจ็บแบบเห็นดาวเห็นเดือน ไมมีแรง 
แมจะกาวไปเปดประตเูพ่ือเรียกใหคนเขามาชวย ความปวดราวเจ็บระบม 
แลนไปทัว่สรรพางคกาย พรอมกบัเสยีงกรดีรองเปนครัง้สดุทายเมือ่รูสกึ 
วาบางอยางหลดุออกมาจากรางกายของตนจนรูสึกสบายทอง ทารกนอย 
ไดลืมตาขึ้นมาดูโลกแลว

“ไลลา”
ส้ินเสียง หญิงสาวท่ีเพ่ิงไดช่ือวา ‘แม’ ก็หมดสติไปเพราะเสียเลือด 

มาก เสยีงรองของหญงิสาวทำใหผูคนในรานตางวิง่กรมูาทีห่นาประตหูอง  
แตไมอาจเขามาไดเพราะเธอล็อกเอาไว จนหลายคนในรานลงความเห็น
วาตองชวยกันพังประตูเขาไป

ตัวอยางพยายามจะดนรนออกมาเพอลมตาดูโลก เสยงรองของหญงสาวดงลนยามจะดนรนออกมาเพอลมตาดูโลก เสยง
แทรกกับเสียงเพลงในรานแทรกกับเสียงเพลงในราน

“เจบ็ โอย ชวยดวย!!!” หงสหวดีรองสดุเสยีงกบัความเจบ็ทีส่าดใสจบ็ โอย ชวยดวย!!!” หงสหวดีรองสดุเสยีงกบัความเจบ็ทีส่าดใส
ไ ไ ื้ ั ใ  ็ ไป  ื่  โ ื ใไ ไ ื้ ั ใ  ็ ไป  ื่  โ ื ใ
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ประตูหองถูกเปดออก ทุกคนตกตะลึงไปตามๆ กันกับภาพที่เห็น 
ตรงหนา ทารกแผดเสียงไปทั่วหองสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ทั้งอับและแคบ 
มีพื้นที่ใชสอยไมกี่ตารางเมตร 

“นังหงส! แกเปนยังไงบางวะ นังหงส นังหงส!” 
ความโกลาหลเกดิขึน้ หลายคนเขาไปชวยกนัประคองหงส บางกห็า 

รถเตรียมเอาคุณแมมือใหมไปสงโรงพยาบาล และหลายคนยังยืนนิ่ง 
ราวกับตองมนตรสะกด เม่ือเห็นวาบนเตียงนอนของหญิงสาวเต็มไปดวย 
คราบเลือดและน้ำคร่ำสงกล่ินคาวคละคลุง ท่ีบัดน้ีมีหนูนอยหนาตานาเกลียด 
นาชังกำลังนอนหายใจรวยริน เนื้อตัวเต็มไปดวยคราบเลือดเกรอะกรัง  
สายรกของทารกยังติดอยูท่ีตัวและรางกายของหงสผูเปนมารดา

เสียงใครคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นวา “แหม...นังเด็กนี่มันเลือกเกิด 
บนเตียงรับแขกของแมมัน แลวชีวิตมันจะไปไหนได นอกจากเจริญรอย 
ตามแมของมัน”

หญิงสาวที่ชื่อดาวหันไปตวาดคนพูดเสียงขรม “เด็กมันเกิดมา 
ยังไมรูอะไร จะพูดจะจาอะไรใหมันเปนมงคลหนอยไมไดหรือไงปา  
คนเรามันเลือกเกิดไมได แตมันมีสิทธิ์เลือกทางเดินเองได ก็สุดแทแต 
ตัวมันแลว ไมแน...มันเกิดในวงกะ...แตมันอาจจะไดดีก็ได”

เดก็นอยวยัหาขวบ หนาตานารกันาชงั ผวิขาวเกลีย้งเกลา นยันตา 
กลมโต แตสวมใสเสือ้ผาขาดๆ ไมสะอาดตาเพราะคนเปนแมไมมเีวลาดแูล  
กลางวันก็นอนหลับพักเอาแรง ตกเย็นก็แตงตัวเตรียมออกไปทำงาน 
กลางคืน แลวนำเด็กหญิงตัวนอยไปฝากไวกับคนขางบานโดยใหคาฝาก
เลี้ยงดูเล็กๆ นอยๆ 

สำหรับเด็กหญิงไลลานั้น ยามกินก็ไมเต็มอิ่ม ยามจะนอนก็ไรซึ่ง 
ความอบอุน ขาวเหนียวหนึ่งหอกับหมูปงหนึ่งไมหนาตรอกทางเขาชุมชน
แออัดหลังวัดแหงหนึ่งแถวพัทยากลางเปนอาหารหลักของเธอ เนื่องจาก 

ตัวอยางเสยงใครคนหนงพูดแทรกขนวา “แหม...นงเดกนมนเลอกเกดสยงใครคนหนงพูดแทรกขนวา “แหม...น
บนเตียงรับแขกของแมมัน แลวชีวิตมันจะไปไหนได นอกจากเจริญรอยบนเตียงรับแขกของแมมัน แลวชีวิตมันจะไปไหนได นอกจากเจริญรอย
ตามแมของมัน”ตามแมของมั

ิ ี่ ื่ ั ไป ี ็ ั ิิ ี่ ื่ ั ไป ี ็ ั ิ
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หองที่มารดาเชาไวพักอาศัยไมมีโทรทัศน ทำใหในเวลากลางวันเงียบ 
เหงา คนเปนแมก็เอาแตนอน ไมสนใจที่จะเลนหยอกลอกับลูกนอยเชน 
ครอบครัวอ่ืนๆ เดก็หญิงจึงเดินออกมาจากหองเชาอันคับแคบเพียงลำพัง  
และจะมาหยุดที่บานหลังหนึ่งที่มักเปดประตูทิ้งไวเพื่อรับลม พรอมกับ 
พารางกายผายผอมแอบเขาไปนั่งอยูขางบันไดไม และมองเขาไปในบาน 
หลังนั้น 

เจาของนัยนตาดำสนิทไรเดียงสาไมไดตองการสิ่งใด นอกจาก 
มองภาพและเสียงท่ีโลดแลนอยูบนจอส่ีเหล่ียมสีดำท่ีเธอเห็นเด็กคนอ่ืนๆ 
รวมถึงลูกๆ เจาของบานเรียกกันวา ‘โทรทัศน’

เจาของบานไมช้ันเดียวยกพ้ืนสงู ฝาบานทำดวยแผนเรียบ หลังคา 
มงุกระเบ้ือง มองลงมาท่ีเดก็นอยขาประจำซ่ึงไมไดรับเชิญ วันน้ีก็เชนเคย 
เมื่อเห็นเด็กหญิงมาปวนเปยนอยูแถวหนาบันไดบานพรอมกับชะเงอคอ 
ขึ้นมา รางทวมก็กาวยาวๆ ออกมายืนหนาบันได

“มาอีกแลวเหรออีเด็กนี่ หองหับไมมีจะอยูหรือไง อยากดูนักก็ 
บอกใหแมมึงซื้อมาไวสิ กลับไป! ไปเดี๋ยวนี้นะ ไมไปแมจะเอาไมกวาด 
ฟาดใหหลังหักเลยเชียว”

เด็กหญิงผมยาวนัยนตาโศกยังคงนั่งนิ่งอยูตรงนั้น แมเสียงของ 
หญิงวัยกลางคนผมหยิก รางทวม สวมผาถุงลายดอกกับเสื้อคอกระเชา 
สเีหลอืงขมิน้ อายอุานามคงไมตำ่กวาสีส่บิจะดงัขมและบงบอกใหเดก็หญงิ 
ตัวนอยรูวาเจาของบานไมพอใจที่เธอมาแอบดูโทรทัศนอยูเชนนี้

นิ้วเล็กๆ ชี้ไปที่โทรทัศน “ดูการตูน ดูการตูน หนูอยากดูการตูน” 
เด็กหญิงชี้ไปที่จอสี่เหลี่ยม บอยครั้งที่ผูเปนแมของลูกชายและลูกสาว 
เจาของบานวยัไลเลีย่กบัเธอมกัเปดชองการตนูคางไว ทำใหเดก็หญงิไลลา 
เห็นและมักแอบยืนดูอยูบอยๆ 

“กูไมใหดู” เจาของบานเบปากอยางรังเกียจ เพราะรูดีวาแมของ 
เด็กหญิงมีอาชีพขายบริการ มิหนำซ้ำสามีของเธอก็ยังเคยไปใชบริการ  

ตัวอยางมงุกระเบอง มองลงมาทเดกนอยขาประจำซงไมไดรบเชญ วนนกเชนเคยระเบอง มองลงมาทเดกนอยขาประจำซงไมไ
เมื่อเห็นเด็กหญิงมาปวนเปยนอยูแถวหนาบันไดบานพรอมกับชะเงอคอเมือเห็นเด็กหญิงมาปวนเปยนอยูแถวหนาบันไดบานพรอมกับชะเงอคอ
ขึ้นมา รางทวมก็กาวยาวๆ ออกมายืนหนาบันไดขึ้นมา รางทวมก็กาวยาวๆ ออกมายืนหนาบันได

ี  ี ็ ี่  ั ไ  ี  ื ไ ัี  ี ็ ี่  ั ไ  ี  ื ไ ั
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จึงรูสึกขัดเคือง ความเกลียดชังจึงมาลงท่ีเดก็นอยตาดำๆ ซ่ึงไมเก่ียวของ 
อะไรดวยเลย

เด็กหญิงทำทาจะรองไหเพราะอยากดูแทบขาดใจ อีกทั้งยังไมรูวา 
จะไปที่ไหน คนเปนแมก็เอาแตนอนหลับ ขยับเขาไปใกลก็ถกูเจาของบาน
เอ็ดเสียงดัง ไลใหไปไกลตัว

“ยังมามองอีก มึงยังไมไปอีกเหรออีไลลา อีลูกกะ...”

ปง!
ประตูบานถูกปดสนิทพรอมหยาดน้ำตาของเด็กหญิงตัวนอยไหล 

ลงอาบแกมที่มอมแมม ไมมีแลวภาพจากจอสี่เหลี่ยมที่ชวยคลายความ 
เหงา ความวาเหว ยามไมรูจะเดินไปทิศใด แขนเรียวเล็กปาดน้ำตาที่ไหล
อยางเสียใจและวิ่งกลับไปที่หองเชาสี่เหลี่ยมที่รอนและคับแคบสมราคา

“แมจา แมจา หนูอยากดู...”
ยังพูดไมทันจบ กานมะยมที่ถูกลิดใบออกจนหมดสามกานก็ฟาด 

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”  

หงา ความวาเหว ยามไมรูจะเดนไปทศใด แขนเรยวเลกปาดนำตาทไหลวามวาเหว ยามไมรูจะเดนไปทศใด แขนเรยว
อยางเสียใจและวิ่งกลับไปที่หองเชาสี่เหลี่ยมที่รอนและคับแคบสมราคายางเสียใจและวิงกลับไปทีหองเชาสีเหลียมทีรอนและคับแคบสมราคา

“แมจา แมจา หนูอยากดู...”จา แมจา หนูอยากดู
ั ไ  ั  ี่ ิ ใ  ็ฟั ไ  ั  ี่ ิ ใ  ็ฟ
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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 
อยางเชนเด็กอื่นในละแวกบานก็ไมมี แมแตออมกอดของพอก็ไมรูวาจะ 
หาไดจากไหน ในเม่ือต้ังแตจำความไดเธอก็ไมเคยมีพอ เธอเคยถามแมวา 
พอไปไหน และคนเปนแมก็มีคำตอบใหวา จำไมไดวาใครเปนพอของเธอ

“นี่อีไลลา มึงสะอื้นไมเลิกใชไหม เดี๋ยวกูจะเอาผาขี้ริ้วอุดปากให 
คอยดู” คนเปนแมใชกานมะยมชี้หนา

อันที่จริงหงสก็ไมไดเกลียดชังอะไรเด็กนอยนัก แคเหน็ดเหนื่อย 
กับภาระที่ตองเลี้ยงดูอีกชีวิต ประกอบกับตัวเองไมมีการศึกษา เวลา 
ไมพอใจอะไรขึ้นมาจึงใชแตอารมณ ลงไมลงมือกับลูกโดยไมคิดสั่งสอน  
และคำสอนเดียวที่มักหลุดจากปากยามเด็กนอยขอสิ่งของอะไรที่เธอ 
ไมสามารถซื้อใหไดนั่นก็คือ 

“ไวมึงโตก็หาผัวรวยๆ เขานะ มึงจะไดอยางที่อยากได”

คฤหาสนหรูหราสีขาวสองชั้น ตั้งตระหงานโดดเดนสะดุดตา 
อยูบนพื้นที่กวาสิบหาไร ตัวคฤหาสนเรียบหรูเลียนแบบสถาปตยกรรม
ตะวันตกยุคเรอเนซองซตามรสนิยมของเจาของ ชลเทพ เพชรพาณิชย 
เจาของบริษัทในเครือไดมอนด เจมส แอนด จิวเอลรี ซึ่งร่ำรวยดวย

ตัวอยางอยางเชนเดกอนในละแวกบานกไมม แมแตออมกอดของพอกไมรูวาจเชนเดกอนในละแวกบานกไมม แมแตออม
หาไดจากไหน ในเม่ือตัง้แตจำความไดเธอก็ไมเคยมีพอ เธอเคยถามแมวหาไดจากไหน ในเมอืตังแตจำความไดเธอก็ไมเคยมีพอ เธอเคยถามแมว
พอไปไหน และคนเปนแมก็มีคำตอบใหวา จำไมไดวาใครเปนพอของเธอพอไปไหน และคนเปนแมก็มีคำตอบใหวา จำไมไดวาใครเปนพอของเธอ

ี่ ีไ ึ ื้ ไ  ิ ใ ไ ี๋  ี้ ิ้ ป ใี่ ีไ ึ ื้ ไ  ิ ใ ไ ี๋  ี้ ิ้ ป ใ



16   มานดอกงิ้ว

การคาเพชรมาหลายชั่วอายุคน เริ่มจากรานเพชรเล็กๆ แถบบานหมอ 
จากนั้นขยับขยายมาเรื่อยๆ จนกระทั่งตอนนี้มีทั้งบริษัทที่รับผลิตเอง 
รับขึ้นตัวเรือน และจัดจำหนายเพชรทุกชนิด มีหนารานขายเพชรหลาย
ตอหลายแหง รวมไปถึงหางสรรพสินคาชื่อดัง

เวลาเลยลวงเขาไปเกือบจะตีสอง สาวใชภายในคฤหาสนวิ่งวุนกัน 
อยางโกลาหลเมื่อ วาสิตา เพชรพาณิชย คุณผูหญิงของบาน เจ็บทอง 
เหมือนจะคลอดกอนกำหนด ชลเทพผูเปนสามีก็เดินทางไปตางจังหวัด 
เพื่อติดตอเรื่องการซื้อเพชรล็อตใหม

กวาจะมีสาวใชในบานไดยินคุณนายเจาของคฤหาสนเรียกขอ 
ความชวยเหลอื กด็ทูาวาจะไปโรงพยาบาลไมทนัเสยีแลว เพราะปากมดลกู 
เปดไปหลายเซนติเมตร ถุงน้ำคร่ำแตก แมจะเปนทองแรก แตเด็กนอย
คนนี้ชางคลอดงายคลอดดาย

“เร็ว! ใครก็ไดโทร. ตามหมออดิเทพมาเร็วเขา คุณผูหญิงไมไหว 
แลว หัวคุณหนูโผลออกมาแลว” สาวใชทั้งสาวนอยสาวใหญตะโกน 
โหวกเหวก บางก็รีบโทร. ไปตามหมอ บางคนรีบรอนวิ่งไปหาขาวของมา 
ตระเตรียมกัน จนลมลุกคลุกคลานวุนวายไปทั้งบาน ดวยความตื่นเตน 
กับชีวิตนอยๆ ที่กำลังจะลืมตาดูโลก

คณุผูหญงิของบานหลงันีห้นาตาสะสวย ผวิพรรณขาวเนยีน ไวผม 
ยาวดำสนทิถงึกลางหลงั อปุนสิยัเปนคนใจด ีออนโยน กำลงันอนโอดครวญ 
ดวยความเจ็บปวดอยูบนเตียงนอนหรูสไตลหลยุสขนาดหกฟตุ ที่มีโครง 
ไมสักสีขาวตัดสีทองหุมดวยผาซาตินสีมวงดูหรูหรา แตเวลานี้บนที่นอน
นุมสีขาวนั้นกลับเต็มไปดวยเลือดและน้ำคร่ำที่ไหลซึมเปอน

“โอย! เจ็บ ชวยดวย ฉันทนไมไหวแลว ลูกฉันจะออกมาแลว  
ลูกจา...คลอดงายคลอดดายนะลูก อยาใหแมทรมานนักเลย” วาสิตา 
กรีดรอง สองมือขยุมผาปเูตยีงเพ่ือระบายความเจ็บปวด ใบหนาบิดเบ้ียว 
แมจะรูสึกยินดีที่อีกไมกี่นาทีจะไดเห็นหนาลูกนอย

ตัวอยางปดไปหลายเซนตเมตร ถุงนำครำแตก แมจะเปนทองแรก แตเดกนอยหลายเซนตเมตร ถุงนำครำแตก แมจะเปนท
คนนี้ชางคลอดงายคลอดดายนนีชางคลอดงายคลอดดาย

“เร็ว! ใครก็ไดโทร. ใครก็ไดโทร. ตามหมออดิเทพมาเร็วเขา คุณผูหญิงไมไหวตามหมออดิเทพมาเร็วเขา คุณผูหญิ
 ั โ   ใ  ั้  ใ  โ ั โ   ใ  ั้  ใ  โ
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แมบานสาวใหญวัยหาสิบบีบนวดคนเปนนายอยางใหกำลังใจ 
สงความหวงใยผานแววตา พลางหยิบผาขนหนูสีขาวมาซับเหงื่อใหที่ 
หนาผาก “ทนหนอยนะคะคณุวาขา อดทนไวนะคะคนดี เด๋ียวก็ปลอดภัย 
แลวคะ คุณหมอกำลังมาพรอมกับรถพยาบาล เดี๋ยวก็จะไดเห็นคุณหน ู
ตัวนอยๆ นารักนาชังแลวคะ” 

“ปาชุม วาปวดจวนจะทนไมไหวแลวคะ” เม็ดเหงื่อแยงกันผุดไป
ทั่วหนาผากมน 

“โธ ทนหนอยนะคะคณุวา ปาจะทำยงัไงดลีะนี”่ แมบานใหญกระวน- 
กระวายดวยความเปนหวงเจานายของตน แมจะผานรอนผานหนาว 
มามาก แตตนเองก็ยังไมเคยทำคลอดใหใคร ทั้งหวง ทั้งกังวล ระคน 
สงสารคนที่นอนบิดตัวไปมาดวยความทรมานอยางแสนสาหัส สลับกับ 
กรีดรอง บางครั้งก็ความือแมบานมาบีบเอาไว บางครั้งก็ขยุมผาปทูี่นอน
เพื่อระบายความทรมานที่เปนอยู

“ไมไหวแลวปา วาทนไมไหวแลว” เสียงกรีดรองของคนเปนนาย 
ดังขึ้นเปนครั้งสุดทาย กอนที่พลังมหาศาลจะผลักดันรางหนูนอยให 
เคลื่อนออกมาจากอุงเชิงกรานเพื่อรับอากาศภายนอก จนในที่สุดความ 
อึดอัดแสนทรมานเกือบเกาเดือนก็สิ้นสุดลง

“กรี๊ดดด!!”
“ออกมาแลว คุณหนูออกมาแลว!” เสียงเอ็ดตะโรของแมบานใหญ
ทารกนอยผวิขาว เนือ้ตวัเกลีย้งเกลา ถอืกำเนดิขึน้มาพรอมขาทาส 

บรวิารครบครนัหอมลอมพลางชืน่ชม ชุมรบีหาผาสะอาดมาหอตวัคณุหน ู
ของบาน

“ผูหญิงหรือผูชายปา” ผูเปนมารดาของหนูนอยผิวขาวปากแดง 
เอยถามเสียบแหบแหงแทบขาดใจ แตภายในหัวใจเปยมสุข

“ผูหญิงคะ นาเกลียดนาชังเชียวคะคุณวา”
คนเปนแมน้ำตาไหลรินปล้ืมปติ ความเจ็บปวดทรมานเม่ือครูแทบ 

ตัวอยางสงสารคนทนอนบดตวไปมาดวยความทรมานอยางแสนสาหส สลบกบารคนทนอนบดตวไปมาดวยความทรมานอย
กรีดรอง บางครั้งก็ความือแมบานมาบีบเอาไว บางครั้งก็ขยุมผาปูที่นอนกรีดรอง บางครังก็ความือแมบานมาบีบเอาไว บางครังก็ขยุมผาปทูีนอน
เพื่อระบายความทรมานที่เปนอยูเพื่อระบายความทรมานที่เปน

ไ ไ  ป ไ ไ  ี ี  ปไ  ป ไ ไ  ี ี  ป
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จะหายเปนปลิดทิ้งกอนจะพูดขึ้นวา
“มีนรญา”
“แมจะตั้งชื่อหนูวามีนรญา ลูกจะตองงามเหมือนเพชรน้ำรอย 

งามทั้งกาย งามทั้งใจ แมจะเลี้ยงหนูใหดีทั้งกายและใจ”
วาสติาหมดแรงและออนเพลยีหลบัไป เปนเวลาเดยีวกบัทีค่ณุหมอ 

อดเิทพมาถงึพอด ีและรบีตดัสายสะดอื กอนจะชวยเยบ็แผลใหคณุผูหญงิ 
ของบาน

เด็กหญิงตัวนอยผิวขาวอมชมพู อยูในชุดกระโปรงติดกันสีชมพู 
ดเูหมอืนเปนเจาหญงินอยๆ กลางคฤหาสนหลงังาม กำลงัวาดภาพระบายส ี
หอมลอมดวยพี่เลี้ยงที่ผลัดกันนำเสนอสิ่งของให

“คุณหนูมีนขา คุณแมซื้อสมุดภาพวาดระบายสีมาใหใหม นี่คะ 
เรื่อง เจาหญิงนิทรา เจาชายกบ ก็มีนะคะ ออ...ซินเดอเรลลา ก็มีดวยคะ 
จะระบายสีเลมไหนกอนดีคะ” พ่ีเล้ียงสาวชาวภไูทช่ือดา ย่ืนสมดุภาพวาด 
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

ตัวอยางหอมลอมดวยพเลยงทผลดกนนำเสนอสงของใหม
“คุณหนูมีนขา คุณแมซื้อสมุดภาพวาดระบายสีมาใหใหม นี่คะ“คุณหนูมีนขา คุณแมซือสมุดภาพวาดระบายสีมาใหใหม นีคะ

รื่องรื่อ เจาหญิงนิทรา เจาชายกบญิงนิทรา เจาชายกบ ก็มีนะคะ ออ...ก็มีนะคะ ออ...ซินเดอเรลลาซินเดอเรลลา ก็มีดวยคะก็มี
ี  ไ  ี ี่ ี้ ไ ื่ ื่ี  ไ  ี ี่ ี้ ไ ื่ ื่
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หนังสือการตูนหลายเลม สีไมหลายกลอง ขนมมากมายที่ไดมา  
เจานายตัวนอยจึงมีคำสั่งใหพี่เลี้ยงเอาไปแบงปนใหบรรดาลูกคนงาน 
ในบาน สมดุระบายสีวันนี้ก็เชนกัน คณุหนมูีนใหพี่เลี้ยงสาวเอาไปแบงให 
จอย ลูกของแพง แมครัวเอกประจำคฤหาสนวัยเดียวกันหนึ่งเลม และ 
ใหเอาไปใหสม เด็กหญิงวัยสามขวบเศษ ลูกของคนขับรถอีกหนึ่งเลม

“คุณหนูใจดีมีน้ำใจเหลือเกินคะ พี่ดาเชื่อวาโตขึ้นคุณหนูมีนตอง 
งามพรอมทั้งกายและใจ เปนเพชรเม็ดงาม งามกวาเพชรเม็ดไหนๆ ที่ 
คุณพอคุณแมของคุณหนูมีอยูในรานอีกนะคะ”

“นองมีนไมอยากเปนเพชรหรอกคะ เพชรมันเม็ดเล็กนิดเดียวเอง 
แข็งก็แข็ง แตนองมีนอยากเปนเด็กดีแบบที่คุณแมวาสอน จะไดมีคนรัก 
เยอะๆ” สาวนอยพูดไปตามประสาเด็ก พี่เลี้ยงทั้งสองหัวเราะแกมเอ็นดู

“ถึงเพชรจะเม็ดเล็ก แตถาเพชรน้ำดี ราคาของมันเลอคาอยาง 
มหาศาลเลยนะคะคุณหนู เพชรแทอยูที่ไหนก็สองสวางฉายแสงแวววาว 
แหงความเปนเพชร ไมเหมือนเพชรเทียมแบบเพชรรัสเซียที่ดูสวยงาม 
เพราะทำเลียนแบบเพชรแท แตหาคาไมได จะเอาไปขายก็ไมมีใครเอา”

วันนี้คุณหนูตัวนอยอาจยังไมเขาใจในสิ่งที่พี่เลี้ยงสาวทั้งสองคน 
พร่ำสอน พี่เลี้ยงสาวทั้งคูมีดีกรีเปนคุณครูสอนเด็กอนุบาลมากอนที่จะ 
มาทำงานกับวาสิตา เพราะวาสิตาตองการใหเด็กในบาน ทั้งลูกตนและ 
ลูกคนงานมีพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพที่จะอบรมทั้งกิริยาภายนอกและจิตใจ 
ที่ดีงาม จึงยอมควักกระเปาจางครูสาวสองคนมาเปนพี่เลี้ยงและสอน 
หนังสือ ทั้งยังชวยสอนการบานใหเด็กๆ ลูกคนงานดวย

ตัวอยางเยอะๆ” สาวนอยพูดไปตามประสาเดก พเลยงทงสองหวเราะแกมเอนดูๆ” สาวนอยพูดไปตามประสาเดก พเลยงท
“ถึงเพชรจะเม็ดเล็ก แตถาเพชรน้ำดี ราคาของมันเลอคาอยา“ถึงเพชรจะเม็ดเล็ก แตถาเพชรนำดี ราคาของมันเลอคาอยา

มหาศาลเลยนะคะคุณหนู เพชรแทอยูที่ไหนก็สองสวางฉายแสงแวววาวมหาศาลเลยนะคะคุณหนู เพชรแทอยูที่ไหนก็สองสวางฉายแสงแวววาว
 ป ไ  ื ี ั ี ี่ ป ไ  ื ี ั ี ี่



เสียงเซ็งแซรองหามปรามดังขึ้นภายในโรงเรียนรัฐบาลแหงหนึ่ง  
เม่ือเด็กหญิงผิวขาวในชดุนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีหก ตรงเขาทำราย 
เด็กผูชายที่บังอาจมาเปลี่ยนนามสกุลของเธอจาก ‘ลีลาวดี เปน ลีลาดี’  
หนำซ้ำยังมาดูถูกหาวาแมเธอเปน...

“ไอเปยก...แกตาย” 
เสียงเด็กหญิงคำรามอยางโกรธจัด ผลักเด็กชายวัยสิบสองขวบ 

คนหนึ่งที่ตัวโตกวาใหลมลงกระแทกพื้นปูนซีเมนตดวยฤทธิ์แรงโมโห  
กอนจะกระโดดขึ้นครอมหลังเด็กชายเปยกที่มีความสูงพอฟดพอเหวี่ยง 
กัน มือนอยยื่นไปบีบคอเด็กชายราวกับจะเอาใหถึงตาย หากไมมีใคร 
สงเสียงหามปรามเสียกอน

เสียงฝเทาของเพื่อนนักเรียนวิ่งกรูกันเขามาดู สักพักก็มีคนหอม 
ลอมมุงดูกันมากกวาสิบคน บางก็สงเสียงหามปราม บางก็สงเสียงเชียร
จนกระทั่งเสียงหนึ่งดังแทรกกลางวง

“หยุดนะ ครูบอกใหหยุดไดยินไหม ไลลาปลอยเพื่อนเดี๋ยวนี้นะ” 
คุณครูสาวใหญหนาดุ แตงหนาออนๆ วัยสี่สิบเศษ เปนครูประจำชั้น 
ประถมศกึษาปทีห่ก ดงึแขนไลลาใหลกุขึน้จากการนัง่ครอมเดก็ชายคูกรณ ี 
ที่ตอนนี้กำลังสะอึกสะอื้นเพราะนึกวาจะถูกบีบคอจนตาย

“นี่มันอะไรกัน พวกเธอตบตีกันอยางกับหมาแมว ไลลา เธอ 

1
เพชรแท vs เพชรเทียม

ตัวอยางดกผูชายทบงอาจมาเปลยนนามสกุลของเธอจาก ลลาวด เปน ลลาด  ยทบงอาจมาเปลยนนามสกุลของเธอจาก ‘
หนำซ้ำยังมาดูถูกหาวาแมเธอเปน...หนำซ้ำยังมาดูถูกหาวาแมเธอเปน...

“ไอเปยก...แกตาย”ปยก...แกตาย” 
ี ็ ิ ำ  โ ั ั ็ ั ิี ็ ิ ำ  โ ั ั ็ ั ิ
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เปนผูหญิงทำไมถึงไดทำแบบนี้ มันอะไรนักหนาเธอถึงไดขึ้นไปนั่งครอม 
บีบคอผูชายและรองไหฟูมฟายแบบนี้ บอกครูมานะ”

เด็กหญิงไลลาปาดน้ำตาดวยแขนของตัวเอง ความเจ็บแคนใจ 
ในโชคชะตาทำใหเธอสะอื้นไห แตก็ยอมอาปากตอบคุณครูประจำชั้น

“ฮือ!! ถามีใครมาลอวาแมครูแอมเปน...เปน...กะ...คุณครูแอม 
จะโกรธไหมคะ”

ครูสาวใหญตกใจ ยกมือขวาที่ถือไมเรียวขนาดถนัดมืออยูดวย 
ทาบอก “พทุโธ!” คำพดูแบบนีเ้ธอไมเคยสัง่สอนเดก็ “ตายแลว คณุพระชวย! 
เธอไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนไลลา ครูไมเคยสอนนะ”

“ไมเห็นตองใหครูสอน แถวบานหนูใครๆ ก็รูจัก มีเยอะแยะไป”  
คำนี้ไลลาไดยินคนแถวบานพูดกันทุกวัน

“ตาย!! หยดุพดูคำน้ีเด๋ียวน้ีนะไลลา และเธอกับนายเปยกเดินตาม 
ครูมา”

เพราะไมอยากใหนักเรียนคนอ่ืนไดยินเร่ืองท่ีกำลังไตสวน ครแูอม 
จึงสั่งใหเด็กทั้งสองตามมาพบที่หองพักครู พอคูกรณีมายืนคูกันในหอง 
พกัคร ูกท็ำทาวาจะวางหมดัวางมวยกนัอกีครัง้ โดยเดก็หญงิไลลาเปนฝาย 
เริ่มกอน จนครูประจำชั้นตองปรายตามอง

“หยุดนะ ใครหาเรื่องใครอีกทีครูจะตีไมยั้ง ไหนไลลาเธอเลามา 
กอนสิ”

ไลลายกแขนเสื้อเช็ดคราบน้ำตา น้ำมูกใสๆ ไหลยอยที่ปลายจมูก 
“ก็ไอเปยกมันมาหาวาแมหนูเปนกะหรี่กอน”

เด็กหญิงหนาตานารักนาชัง แตใชคำพูดที่รุนแรงเกินเด็ก แถม 
จองหนาคูอริเพื่อนนักเรียนหองเดียวกันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ จน 
ทำใหคณุครูประจำช้ันไมอาจปลอยวางได เพราะกลัวเด็กหญิงจะติดนิสัย 
กลายเปนคนกาวราวจนไมเหลอืความนารกันาเอน็ดู ทัง้ทีจ่รงิแลวเดก็หญงิ 
ไลลาหัวไว และการเรียนอยูในเกณฑดี

ตัวอยางคำนไลลาไดยนคนแถวบานพูดกนทุกวนไลลาไดยน
“ตาย!! หยดุพูดคำน้ีเด๋ียวน้ีนะไลลา และเธอกับนายเปยกเดินตาม“ตาย!! หยดุพดูคำนีเดียวนีนะไลลา และเธอกับนายเปยกเดินตาม

ครูมา”ค
ไ  ใ  ั ี ื่ ไ  ิ ื่ ี่ ำ ั ไ ไ  ใ  ั ี ื่ ไ  ิ ื่ ี่ ำ ั ไ 
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“หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ อยาใหครูไดยินเธอพูดจาไมสุภาพแบบนี้อีก 
ไลลา” ครแูอมแสดงสหีนาไมพอใจ ถอืไมเรยีวขึน้ขู “นายเปยก เธอบอกคร ู
มาดีๆ วาเธอพดูจริงแบบท่ีไลลาบอกครไูหม หากโกหก รับรองวาไมเรยีว 
อันใหมของครูจะไมปรานีตอเด็กที่ชอบพูดโกหกแน” 

เดก็ชายน่ิงเงียบกอนน้ำตาจะไหลอาบแกม เสียงส่ันดวยความกลัว 
“เออ...จะ...จิ...”

“ตอบครูมาเดี๋ยวนี้”
“จริงครับ”
คุณครูสาวใหญถอนใจ ในโรงเรียนไมเคยมีครูคนไหนสอนเด็ก 

พูดจาไมไพเราะ สวนมากจะไดยินมาจากบุคคลรอบขาง
“เธอไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหน แลวทำไมถึงมาพูดลอแมของ 

เพื่อนแบบนี้” ครูสาวใหญดุเสียงเขียว
“ก็พอของผมบอกนี่ครับ” พอเด็กชายเปยกเปนกรรมกรรับจาง 

อยูแถวพัทยากลาง
คุณครูสาวใหญรางทวมถอนใจอีกครั้ง เห็นทีตองเชิญผูปกครอง 

ของเด็กชายเปยกมาอบรมตักเตือนเสียหนอย แมจะรูวาแมของไลลา 
ทำงานกลางคนืเปนหญงิขายบรกิารจรงิๆ กต็าม แตเดก็คอืผาขาวบรสุิทธิ ์
ละเลงสีอะไรลงไปก็จะเปนสีน้ัน ไลลายังมีโอกาสจะเติบโตไดอยางงดงาม 
ไมจำเปนจะตองเดินทางเดียวกับผูใหกำเนิด

คุณครูสาวใหญในชุดเสื้อกระโปรงสีกากีหันไปจัดการดุเด็กชาย 
คูกรณีของไลลาเสียงเขม จากนั้นไมเรียวก็ฟาดลงบนกนของเด็กชาย 
เปยกหลายทีติดกัน กอนที่ครูประจำชั้นจะสอนสั่งไมใหพูดจาแบบนี้อีก  
ทั้งยังสั่งใหขอโทษเด็กหญิงไลลา แลวจึงปลอยเด็กชายเปยกกลับหอง 
เรียนไป

แตสำหรับเด็กหญิงไลลา การลงโทษเพื่อนรวมชั้นปากเสียแคนี้ 
ยังไมเพียงพอ เพราะหมามุยที่หอมาอยางดีอยูในกระเปานักเรียน ถูก 

ตัวอยาง“เธอไปเอาคำพูดแบบนมาจากไหน แลวทำไมถงมาพูดลอแมของเธอไปเอาคำพูดแบบนมาจากไหน แลวทำไม
พื่อนแบบนี้” ครูสาวใหญดุเสียงเขียวพือนแบบนี” ครูสาวใหญดุเสียงเขียว

“ก็พอของผมบอกนี่ครับ” พอเด็กชายเปยกเปนกรรมกรรับจางอของผมบอกนี่ครับ” พอเด็กชายเปยกเปนกรรมก
 ัั
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เตรยีมเอาไวแกลงพวกปากปจอ กลางวนันีพ้กักนิขาว ไอเปยกเสรจ็เธอแน  
ไลลาเจาคิดเจาแคนแอบคาดโทษอยูในใจ เมื่อเด็กชายเปยกเดินกลับไป
ยังหองเรียน 

“ไลลา ครูอยากใหหนูจำเอาไววา คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือก 
ทางเดินของชีวิตเองได หนเูขาใจท่ีครพูดูไหมจะ” แววตาเอ้ืออาทร เหน็ใจ 
ในโชคชะตามองทอดไปที่เด็กหญิง “ไลลา นักเรียนคนเกงของครูแอม 
จะตองเปนบัวพนน้ำ เขาใจไหมลูก”

ไลลาวิง่ออกจากหองพกัครดูวยความรูสกึทีย่ากจะคาดเดา คณุครู 
ประจำชัน้มองตามดวยแววตาเปนหวง กอนจะถอนใจออกมายาวๆ ไดแต 
หวังวาในอนาคต ลูกศิษยตัวนอยคนนี้จะไมเดินเขาไปในวังวนแหงความ
มืดมนอยางเชนที่มารดาของเธอเปนอยู

โรงเรียนเอกชนชื่อดังในกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศในการเรียนดีเยี่ยม แวดลอมไปดวยตนไม ทำใหดู 

รมรืน่ มอีาคารหลงัใหญถงึหาอาคาร มสีระวายนำ้และโรงยมิทีก่วางขวาง  
โรงอาหารที่ทันสมัย พรั่งพรอมไปดวยบคุลากรในโรงเรียนกวาสามรอย 
คน มองไปทางใดกเ็หน็แตความเขยีวขจขีองตนไมทีใ่หรมเงา มสีนามหญา 
กวางใหเด็กๆ ไดวิ่งเลน มีกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมทักษะจนไดรับ 
คัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดนหลายปซอน

“ครูภมูิใจมากที่มีลูกศิษยที่งามทั้งกายและใจอยางเธอนะมีนรญา 
เธอเหมือนบัวที่พนน้ำขึ้นมารับแสงตะวัน รูผิด รูถูก รูจักใหอภัย”

เด็กหญิงมีนรญายกมือไหวคุณครูประจำชั้นที่กลาวชมเธอ อันมี 
สาเหตุมาจากวันนี้เธอถูกเพื่อนนักเรียนในหองขโมยสีชอลกกลองใหญ
ราคาแพงไป ใชวาเด็กที่ขโมยไปนั้นจะมีฐานะยากจน เพราะโรงเรียน 
เอกชนแหงนีเ้ปนทีรู่กนัวาคาเทอมคอนขางแพง ผูปกครองทีส่งบตุรหลาน 
มาเรียนไดตองมีฐานะดีในระดับหนึ่ง แตเด็กบางคนก็มีนิสัยที่อยากได

ตัวอยางมดมนอยางเชนทมารดาของเธอเปนอยูนอยางเชน

โรงเรียนเอกชนชื่อดังในกรุงเทพมหานครรงเรียนเอกชนชื่อดังในกรุงเทพมหานค
ใ ี ี ี่  ไป   ไ  ำใ ใ ี ี ี่  ไป   ไ  ำใ 
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สิ่งของที่ไมใชของตน มีนรญาพบวานักเรียนที่เอาสีกลองใหมของเธอ 
ไปคือเด็กหญิงนิชา เพ่ือนรวมหอง เพราะเธอไดทำสัญลักษณไวท่ีกลองสี  
แตมีนรญาไมไดฟองคุณครู แตกลับเขาไปเตือนสติเพื่อนนักเรียนไมให 
ขโมยของ หากอยากไดใหขอยมืกนัดีๆ  เธอยนิดจีะแบงปนให แตเดก็หญงิ 
นิชาที่มีปญหาครอบครัวและมีนิสัยกาวราว ไมฟงคำเตือนของเพื่อน 
ผูหวังดี ผลักเด็กหญิงมีนรญาอยางแรงจนลมฟาดโตะ ศีรษะโน เพื่อน 
นักเรียนคนอื่นๆ ตองวิ่งไปตามคุณครูประจำชั้น

เมื่อคุณครูประจำชั้นมาถึงจึงรีบพามีนรญาไปหองพยาบาลเพื่อ 
ปฐมพยาบาล หลังจากนั้นจึงเรียกเด็กหญิงทั้งสองมาสอบสวน มีนรญา 
ยอมยกโทษใหเพื่อนโดยไมติดใจเอาความ ทั้งยังขอรองคุณครูไมให 
ลงโทษเพื่อนที่ขโมยของเธอไป เพราะเธอแอบลงโทษเพื่อนไปนิดหนอย 
แลว แตคุณครูคงไมเห็นวาถาเด็กหญิงนิชาลุกขึ้นยืน หมากฝรั่งจะติดที่
กระโปรงนักเรียนดานหลัง และในกระเปานักเรียนของเด็กหญิงนิชาก็มี
จิ้งจกปลอมแอบอยู

คุณครูสาวมองออกไปนอกหนาตาง เห็นดอกบัวของโรงเรียนซึ่ง 
กำลังออกดอกเต็มสระ บางยังตูม บางก็บานจนกลีบโรยเปนฝกบัว จึง 
นึกเปรียบเทียบสอนเด็กหญิงทั้งสองคนเรื่อง ‘บัวสี่เหลา’ เมื่อเด็กหญิง 
ทั้งสองรับฟงจนจบแลว จึงกลาวชื่นชมที่เด็กหญิงมีนรญามีความ 
ประพฤติดี มีน้ำใจกับคนรอบขาง และรูจักใหอภัย ไมเจาคิดเจาแคน

“มีนรญา หนูเปนดั่งเพชรแท มีรูปกายงาม จิตใจงาม ขอใหเก็บ 
ความงามดั่งเพชรแทนี้เอาไวนะจะ”

มีนรญาตั้งใจจะทำความดีเพื่อเปนเพชรแทอยางที่คุณครูสั่งสอน  
แตถาใครมาทำเธอกอนบอยๆ เขา ก็คงตองลุกข้ึนสูเพ่ือปกปองตัวเองบาง

ภายในหองสี่เหลี่ยมขนาดกวางผนังสีขาว กลางไนตคลับชื่อดัง 
ยานสีลม ที่ดูเผินๆ เหมือนหองนอนหรูหรา แตที่จริงมันคือหองทำงาน 

ตัวอยางลงโทษเพอนทขโมยของเธอไป เพราะเธอแอบลงโทษเพอนไปนดหนอยพอนทขโมยของเธอไป เพราะเธอแอบลงโท
แลว แตคุณครูคงไมเห็นวาถาเด็กหญิงนิชาลุกขึ้นยืน หมากฝรั่งจะติดที่แลว แตคุณครูคงไมเห็นวาถาเด็กหญิงนิชาลุกขึนยืน หมากฝรังจะติดที
กระโปรงนักเรียนดานหลัง และในกระเปานักเรียนของเด็กหญิงนิชาก็มีกระโปรงนักเรียนดานหลัง และในกระเปานักเรียนของเด็กหญิง
ิ้ ป ป 
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ประกอบไปดวยเตียงสี่เสาแบบโรมัน มุงสีขาวโยงลงมาจากเพดาน 
เครือ่งนอนขาวสะอาดนานอน ราวกบัหองนอนของเจาหญงิ เพยีงแตผูเปน 
เจาของหองคือเจาหญิงแหงวงการน้ำกาม ดานซายมือมีโตะเครื่องแปง 
สขีาวทีเ่ขากนักบัหอง ขวดนำ้หอม ครมีรองพืน้ ลปิสตกิ และเครือ่งแตงหนา 
อืน่ๆ วางเรยีงรายเตม็โตะ ฝาผนงัประดบัดวยภาพวาดสนีำ้มนัรปูหญงิชาย 
ชาวโรมัน กำลังแสดงทารวมรักกันอยางมีศิลปะในกรอบหลุยสสีทอง 
มีราคา 

หญิงสาวที่นั่งอยูตรงหนาโตะเครื่องแปง เปนเจาของใบหนากลม 
รูปไข เครื่องหนาสวยรับกับผมยาวเกลาเรียบ เผยใบหนาใหดูโดดเดน 
ใบหนาแตงแตมไมจัดจาน แตดูเรียบหรูอยูในชุดเดรสเกาะอกสีดำ 
คัตติงเนี้ยบ โชวเนินอกขาวอวบอิ่ม ความยาวอยูในระดับเหนือเขา เผย 
ใหเห็นสรีระเวาโคงไมมีที่ติ เธอชื่อ ‘ไลลา’ อายุราวๆ ยี่สิบป เปนดาว 
แหงไนตคลับสุดหรูแหงนี้

ไมเชื่อก็ตองเชื่อ...เธอมีคาตัวในการใหบริการตอครั้งเปนตัวเลข 
ถึงหาหลัก และไมตองลงไปน่ังในตูใหลกูคามาคอยเลือก ลกูคาท่ีตองการ 
ใชบริการจากเธอจะมีสิทธิ์เห็นเฉพาะรูปถายเทานั้น และสอบถาม 
คณุสมบัติของเธอไดจากเด็กเชียรแขก หากตกลงและชำระเงินเรียบรอย 
แลวถึงจะไดขึ้นมาเจอตัวจริงของเจาหญิงแหงไนตคลับจูเลียต และเธอ 
มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธแขกคนไหนก็ได บรรดาเด็กเชียรแขก 
ทั้งหลายตองคอยเอาอกเอาใจเธอ เพราะกลัวไลลาจะไมรับแขกให

เสียงมีจริตดังขึ้นขางหูและมองดาวดังตรงหนา “รับรองเลยนะ 
ไลลา ถาเธอเชื่อเจ ทำจมูก ทำคาง ฉีดแกมเสียหนอย หนาสวยๆ อยาง 
ไลลาจะสวยขึน้อกีไมรูกีเ่ทา สวยจนลมืหนาเดมิไปเลยละ แถมยงัอปัคาตวั 
ไดอีกเยอะ เพราะหมอคนน้ีเขาทำเนียนมาก ธรรมชาติสุดๆ เจเห็น 
หลายคนไปทำมาแลวสวยจนจำหนาเดมิแทบไมได หนาผยีงัไงคณุหมอโฮ 
กท็ำใหกลายเปนนางฟาจนได” เจอรเชยีรใหไลลาไปทำศลัยกรรมกบัหมอ 

ตัวอยางคตตงเนยบ โชวเนนอกขาวอวบอม ความยาวอยูในระดบเหนอเขา เผยงเนยบ โชวเนนอกขาวอวบอม ความยาวอย
ใหเห็นสรีระเวาโคงไมมีที่ติ เธอชื่อ ‘ไลลา’ อายุราวๆ ยี่สิบป เปนดาวใหเห็นสรีระเวาโคงไมมีทีติ เธอชือ ‘ไลลา’ อายุราวๆ ยีสิบป เปนดาว
แหงไนตคลับสุดหรูแหงนี้แหงไนตคลับสุดหรูแหงนี้

ไ  ื่ ็  ื่ ี  ั ใ ใ  ิ  ั้ ป ั ื่ ็  ื่ ี  ั ใ ใ  ิ  ั้ ป ั
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คนดังที่ประเทศเกาหลี
ดวงหนาคมสวยที่กมปดมาสคาราเงยหนาขึ้นมาตอบ “ตอนนี้ 

ไมละเจ แตสักวันฉันทำแน”
“แลวทำไมไมทำไปเลยละไลลา จะรอเวลาอยูทำไม แปลกจริง 

นะเธอ”
ไลลาเหยียดยิ้ม “ใครวาฉันจะยึดอาชีพนี้ไปจนตาย เดี๋ยวฉัน 

ไดผัวรวยๆ ฉันกเ็ลิกแลว และตอนน้ันฉนัจะไปอัปหนาใหม ฟอกตัวใหม 
ไมใหใครจำฉันไดเลย”

วันกอนเธออวดรวยกับเพื่อนรวมคณะที่มหาวิทยาลัย ชวนเพื่อน 
ไปกินไอศกรีมรานดังโดยที่เธอเปนเจามือเลี้ยง พอกินเสร็จก็ชวนกันไป 
เลือกซื้อน้ำหอมและเครื่องสำอางที่เคานเตอรเครื่องสำอางชื่อดัง บังเอิญ 
เดินมาเจอกับเสี่ยที่หญิงสาวเคยใหบริการแลวทักเธอวาหนาตาคุนๆ  
เหมือนเคยเจอกันที่คลับจูเลียต ไลลาอายแสนอาย กลัวเพื่อนจับไดวา 
แอบทำไซดไลนขายบริการใหพวกไฮโซ และหากสถานศึกษารูเรื่องเขา 
เธอคงถูกไลออกกลางคันแน

“ไมทำอาชีพนี้แลวจะทำอาชีพอะไร งานสบายๆ ไดเงินมากกวา 
พวกเรียนจบปริญญาโทอีก ไลลาเปนดาวดังที่นี่ คาตัวก็แสนจะแพง  
เดอืนหนึง่รบัไมรูกีแ่สน ลกูคากไ็ฮโซกระเปาหนกัทัง้นัน้ ทปิอกีไมรูเทาไหร 
จะเลิกทำไมละ”

“ถาอยากเปนเมียไฮโซ ฉันก็จะโงไมได ฉันตองเรียนสูงๆ เอาไว  
จะไดมีโพรไฟลดีๆ ที่เหลือก็แครอสามีรวยๆ มาฉุดฉันขึ้นไปจาก 
ไอขมุนรกนี ่และฉนักจ็ะไดไมตองทำงานทีไ่มมเีกยีรต ิถกูคนเหยยีดหยาม 
แบบนี้อีกไงละเจ”

“มันก็จริง ตอนนี้อายยุังนอย ทำเงินไดมากเพราะไลลาเปนดาวดัง 
ที่ใครๆ ตางก็เรียกหา แตอยางวา อีกหาหกปขางหนาดาวรุงก็จะเปน 
ดาวโรย ดาวดวงใหมๆ เขามาแทนที่ตลอด ยิ่งถาเราดูแลตัวเองไมดี 

ตัวอยางลอกซอนำหอมและเครองสำอางทเคานเตอรเครองสำอางชอดง บงเอญอนำหอมและเครองสำอางทเคานเตอรเครอง
ดินมาเจอกับเสี่ยที่หญิงสาวเคยใหบริการแลวทักเธอวาหนาตาคุนๆดินมาเจอกับเสียทีหญิงสาวเคยใหบริการแลวทักเธอวาหนาตาคุนๆ 
หมือนเคยเจอกันที่คลับจูเลียต ไลลาอายแสนอาย กลัวเพื่อนจับไดวาหมือนเคยเจอกันที่คลับจูเลียต ไลลาอายแสนอาย กลัวเพื่อนจ

ำไ ไ  ิ ใ  ไ โ ึ  ื่ ำไ ไ  ิ ใ  ไ โ ึ  ื่ 
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ยิ่งไปกันใหญ แลวตอนนั้นก็จะถูกลดเกรดลงไปนั่งตู”
ไลลาเหยียดริมฝปาก “ไมมีทาง ฉันไมมีทางไปนั่งตู ชีวิตฉันมัน 

ตองดีกวานี้สิ” แววตาเด็ดเดี่ยวแฝงไวดวยความทะเยอทะยาน นึกถึง 
ตอนเด็กๆ ที่ตองกินขาวคลุกน้ำปลา มองเด็กคนอื่นกินของดีกวา ทำให 
อยากถีบตัวเองขึ้นสูงๆ

มามาซังคนสวยสายหนา “เจาหญิงกลางคืนอยากจะไปยืนบน 
ดวงดาว อยาหวังสงูมากนัก ตกลงมาแลวจะเจ็บหนัก จะหาวาเจไมเตือน” 
เจอรเตือนดวยความหวังดี

“คนอยางฉันอยูไดเพราะมีความหวังนะเจ คอยดู ฉันจะตองมี 
สามีรวยๆ มีหนามีตา มีทุกอยาง ไมเชื่อคอยดูสิ” ดวงตาดำขลับเปลง 
ประกายความหวัง

ไลลาเริ่มทำงานไซดไลนไดสองปจากการชักชวนของเจอร แมจะ 
ไมเต็มใจทำงานแบบนี้ตั้งแตแรกและอยากจะหนีอาชีพเดียวกับมารดา 
แตสถานการณท่ีบีบบังคับ ในท่ีสุดเธอก็ยอมขายเรือนรางใหบรรดาหนุม 
ไฮโซและอาเสี่ยกระเปาหนัก 

“แตถาไลลาไมอยากจะนอนกับผูชายเปลี่ยนหนาไปเรื่อยๆ เจ 
จะแนะนำใหเอาไหม อาชพีทีร่ายไดดไีมแพสาวไซดไลน และไมตองเปลีย่น 
ผูชายรายวันแบบนี้ดวย” เจอรเอ็นดูไลลามากกวาผูรวมงานคนอื่นๆ 

ไลลาชักสีหนาดวยความสงสัย “อาชีพอะไรเหรอเจ”
“เมียนอย!!!”
คนสวยจีบปากจีบคอ “จะใหฉันเปนเมียนอยพวกเส่ียแกๆ  เน่ียนะ 

อี๊ ไมเอาละ”
“แหม...ถาเปนคนอื่นเจไมแนะนำหรอกนะ เพราะหากไลลาเลิก 

ทำไซดไลน เจก็อดไดคาหัวคิวจากคาตัวไลลานะสิ แตที่เจแนะนำเพราะ 
เหน็ไลลาเปนเหมือนนองสาว แลวไลลาก็ไมอยากทำอาชีพน้ีมาต้ังแตแรก  
ถึงเมียนอยมันจะไมดีในสายตาใคร แตก็ดีกวาทำงานไซดไลนไปเรื่อยๆ  

ตัวอยางประกายความหวงกา
ไลลาเริ่มทำงานไซดไลนไดสองปจากการชักชวนของเจอร แมจไลลาเริมทำงานไซดไลนไดสองปจากการชักชวนของเจอร แมจ

ไมเต็มใจทำงานแบบนี้ตั้งแตแรกและอยากจะหนีอาชีพเดียวกับมารดไมเต็มใจทำงานแบบนี้ตั้งแตแรกและอยากจะหนีอาชีพเดียวกับมารด
  ี่ ี ั ั ใ ี่ ็ ื  ใ    ี่ ี ั ั ใ ี่ ็ ื  ใ  
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นะวาไหม อีกอยาง พวกอาเสี่ยมันชอบนัก เด็กนักศึกษามหาวิทยาลัย 
แบบไลลานี่แหละ”

ไลลาถอนหายใจชาๆ อยางเหนื่อยหนาย “ฉันมีเวลาอีกสองปเจ 
กอนที่จะเรียนจบ ถึงตอนนั้นฉันคงมีเงินมากพอแลว ฉันจะเลิกทุกอยาง 
ฉันจะมีชีวิตใหม ฉันอยากเปนพริตต้ี อยากเปนดารา แตท่ีอยากมากท่ีสดุ 
ก็คือเปนคุณนายไฮโซ” 

ที่อยูไดจนถึงวันนี้ก็เพราะความหวังลมๆ แลงๆ ที่สำคัญ ไลลา 
แอบชอบผูชายคนหนึ่งชื่อ ‘ภาคิน’ เปนรุนพี่ของเพื่อน ซึ่งตอนนี้ไดยิน 
มาวาเขาไปเรียนตอที่ตางประเทศ แลวถาเธอสวย มีภาพลักษณที่ดี 
ไมใชผูหญิงขายบริการ ผูชายไฮโซคนน้ันจะมีสายตามองมาท่ีเธอบางไหม

“คอยดูนะ ฉันจะหาสามีรวยๆ ไฮโซๆ ใหได ฉันจะไดกลายเปน 
ไฮโซกับเขาบาง คงโกนาดู” ไลลาชอบอานขาวสังคม นึกไปไกลวาถาได 
ควงสามีหลอ รวยออกงาน แตงตัวหรูๆ อยากไดอะไรแคปรายตา 
สามีก็จัดหามาให เธอจะมีความสุขเพียงใด

คนอาบน้ำรอนมากอนสายหนา “คิดวาคนพวกนั้นเขาจะรับได 
เหรอไลลา ถารูวาเธอผานอะไรมาบาง เลิกหวังไดแลว คนรวยๆ พวกน้ัน 
เขารับไมไดหรอกที่จะเอาผูหญิงกลางคืนไปเปนเมียแตง”

แววตาไลลาสลดลง แตแลวกลับฉายแววหมายมาดและเอา 
แตใจข้ึนมาแทนท่ี “เปนเมียหลวงไมได เปนนอยฉันกเ็อา ขอใหไดเปนเมีย 
ผูชายรวยๆ ก็พอ” ไลลายิ้มราย วาดฝนความอยากไดอยากมี

“โอย!! นังนี่ตนฉบับเมียนอยจริงๆ จะเอาผัวเขาใหได ตายไป 
ตกนรกนะยะ ปนตนงิ้วดวย เดี๋ยวจะหาวาเจไมเตือน” 

เจอรลอเลนตามประสาคนคุนเคยและรูทกุอยางเก่ียวกับชีวิตของ 
ไลลา สาวนอยนักศึกษาที่อีกไมนานคงจะเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง 
ในคณะนิเทศศาสตร แตใครจะรูวาหญิงสาวภาพลักษณคุณหนูลูกผูดี  
จะแอบทำงานไซดไลนขายบริการใหแกบรรดาไฮโซ และเบ้ืองลึกกวาน้ัน...

ตัวอยาง“คอยดูนะ ฉนจะหาสามรวยๆ ไฮโซๆ ใหได ฉนจะไดกลายเปนคอยดูนะ ฉนจะหาสามรวยๆ ไฮโซๆ ใหได
ฮโซกับเขาบาง คงโกนาดู” ไลลาชอบอานขาวสังคม นึกไปไกลวาถาไดฮโซกับเขาบาง คงโกนาดู” ไลลาชอบอานขาวสังคม นึกไปไกลวาถาได
ควงสามีหลอ รวยออกงาน แตงตัวหรูๆ อยากไดอะไรแคปรายตา ควงสามีหลอ รวยออกงาน แตงตัวหรูๆ อยากไดอะไรแคป

ี ็ ั ใ  ี ี ใี ็ ั ใ  ี ี ใ
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กอนที่จะมาทำงานที่นี่ ไลลาหนีจากอกแมมาจากพัทยา การมีแม 
เปนโสเภณีแถวเขตพัทยาทำใหเธอตองอับอายและโดนดูถูกดูแคลน
จากเพื่อนๆ โดนดูถูกจากคนรอบขางวาโตขึ้นมาก็คงหนีไมพนซอง 
ไลลาจึงหาทางดิ้นหนีใหพนทุกทาง แมมารดาของเธอจะพยายามสงเสีย 
ใหเรียนสูงสุดเทาที่จะสามารถทำได แตหงสก็มีปญญาจะสงเสียไดแค 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่หก ซึ่งไลลาไมคิดจะหยุดแคนั้น เธอตองไดดีกวา 
การเปนหญิงขายบริการหรือสาวโรงงาน 

พอไลลาเกิด จากที่เคยอาศัยอยูกับเจาของรานที่แมทำงานใกล 
ชายหาดพัทยา ก็ขยับขยายมาอยูที่หองเชาคับแคบเกาๆ หลังวัดในเขต 
พทัยากลาง เธอรบัรูในสิง่ทีแ่มทำมาตลอดและยงัเคยไปแอบดูงานของแม  
ภาพของแมที่ถูกผูชายไมซ้ำหนา บางก็จับกัง บางก็พวกนักเลงคุมบอน 
ฝรั่ง ไทย จีน มาสลับกอดจูบ จับเนื้อตัว ลวงนั่นควักนี่อยางเปดเผย  
เธอรับไมไดและนอยใจในวาสนาที่ตนเองเกิดมาโดยไมรูวาใครเปนพอ 

แตแมก็ยังมีพระคุณตรงที่ยังเก็บไลลาไว และก็ทำใหเธอรูวาการ 
เกิดมาในที่ต่ำตอย เด็กคนหนึ่งตองพยายามถีบตัวเองเพียงใดกวาจะมี 
วันนี้ได แมวันนี้ไลลาจะมีเงินใชอยางสบาย แตก็ยังเปนอาชีพที่สังคม 
ดูถูกดูแคลน แมอาชีพไซดไลนก็คือการขายตัวที่มีระดับขึ้นมาเพราะ 
ลกูคาเกรดดีกวา แตในวันขางหนาเธอจะตองสลัดอาชีพน้ี ไปสูอาชีพใหม 
ที่สังคมใหการยอมรับและยกยอง เพื่อเปนสะพานทอดไปหาผูชายดีๆ  
มีชาติตระกูล

ไลลายังจำเหตุการณในวันนั้นไดดี เธอไปหาแม เขาพบเธอขณะ 
ที่แมเขาหองไปกับลูกคาชาวเยอรมันที่หลังราน ซึ่งแบงซอยเปนหอง 
แคบๆ ใชรับแขกและเปนสถานที่ที่แมคลอดเธอที่นั่น เจาของรานหัวงู 
วัยคราวพอ ผมสีดอกเลา แตก็ยังหัวงูไมเลิก บอกใหเธอไปคอยแม 
ในหองคาราโอเกะหองหนึง่ซึง่เปดแอรเยน็ฉำ่จะไดไมรอน เธอคดิวานัน่คอื 
น้ำใจจากมัน

ตัวอยางภาพของแมทถูกผูชายไมซำหนา บางกจบกง บางกพวกนกเลงคุมบอนของแมทถูกผูชายไมซำหนา บางกจบกง บ
ฝรั่ง ไทย จีน มาสลับกอดจูบ จับเนื้อตัว ลวงนั่นควักนี่อยางเปดเผยฝรัง ไทย จีน มาสลับกอดจูบ จับเนือตัว ลวงนันควักนีอยางเปดเผย
เธอรับไมไดและนอยใจในวาสนาที่ตนเองเกิดมาโดยไมรูวาใครเปนพอเธอรับไมไดและนอยใจในวาสนาที่ตนเองเกิดมาโดยไมรูวาใครเปนพอ 

  ็ ั ี ี่ ั ็ ไ ไ  ็ ำใ     ็ ั ี ี่ ั ็ ไ ไ  ็ ำใ   
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แตไมใชเลย นั่นคือการคิดบวกเกินไป และเปนการคิดบวกครั้ง 
สดุทายของไลลา ชีวิตจริงไมไดโชคดีแบบท่ีคิด ชายคราวพอคนน้ันเขามา 
ในหองและคิดจะปลุกปล้ำเธอ ไลลาขัดขืน เอาขวดเบียรตีหัวเขาจนแตก 
และหนีออกจากรานไปทันที และรีบโทรศัพทไปตามใหแมหนีออกมา 
จากราน แตแมกลบัปฏเิสธ แมบอกกบัเธอวาหากหนไีปแมกไ็มรูจะทำงาน 
อะไร จะเลี้ยงตัวเองไดอยางไร 

ไลลาหวงกลัวแมถูกซอม เมื่อแมรูวาเธอตีหัวชายคราวพอแตก 
กลับดาทอเธอเขาไปอีก ไมไดหวงสักนิดวาเธอเกือบจะถูกขมขืน หรือวา
การเสียตัวใหผูชายเปนเรื่องธรรมดาในสายตาของแมที่ไมเคยพร่ำสอน 
อะไรเธอเลย นอกเสียจากใหหาผูชายรวยๆ มาเปนสามี

‘โธ! อีไลลา อีลูกเวร มึงตีหัวผัวกูแตกทำไม ยอมเขาหนอยก็ได 
เผื่อจะสบายขึ้น’ 

ไลลายังจำประโยคน้ันไดดี สมองของเธอมึนงง เจาของรานกับแม 
ของเธอจะมีอะไรลึกซึ้งกันนั่นไมแปลกนัก แตที่แปลกคือแมที่ไหนเห็น 
ผูชายดกีวาลกู นบัแตนัน้มา ไลลาจงึหนัหลงัใหแม ทิง้ทกุอยางไวเบือ้งหลงั 
ทิง้อดตีทีแ่สนอปัยศกาวสูชวีติใหม แตใชวาชวีตินัน้จะเปนดัง่ซนิเดอเรลลา 
ที่จะพบเจาชายแสนด ีเอื้อมมือมาฉดุเธอขึ้นจากขมุนรกทันทีเสียเมื่อไหร 
กัน

เมื่อหนีออกมาจากอกที่ไมเคยใหความอบอุนของแม ไลลาก็ 
ไมมีใคร ไมมีญาติที่ไหน เพราะลืมตาดูโลกขึ้นมาก็มีแตแมกับหองเกาๆ  
ที่ไดเรียนจนจบ ม. 6 ก็เพราะครูแอมที่เปนครูสมัยประถมมาขอรองแม 
ถึงบาน บอกวาจะหาทุนใหจากผูใจบุญ หากเรียนไมจบ ม. 6 เธอก็จะ 
หางานทำลำบาก แมจึงยอมใหเรียนเพราะกลัววาเธอจะหางานทำไมได 
และจะกลายเปนภาระ 

ครั้งที่หนีเขากรุงเทพฯ ไลลามีเงินติดกระเปามาเพียงหารอยบาท  
แบงกสีมวงยับๆ ที่พับใสในกระเปากางเกงยีนขาดๆ ตั้งใจมาตายเอา 

ตัวอยาง‘โธ! อไลลา อลูกเวร มงตหวผวกูแตกทำไม ยอมเขาหนอยกได โธ! อไลลา อลูกเวร มงตหวผวกูแตกทำไม
ผื่อจะสบายขึ้น’ผือจะสบายขึน’ 

ไลลายังจำประโยคนัน้ไดดี สมองของเธอมึนงง เจาของรานกับแมายังจำประโยคน้ันไดดี สมองของเธอมึนงง เจาของรา
ี ไ ึ ึ้ ั ั่ ไ  ป ั  ี่ ป ื  ี่ไ ็ี ไ ึ ึ้ ั ั่ ไ  ป ั  ี่ ป ื  ี่ไ ็
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ดาบหนา แตเคราะหซ้ำกรรมซัดยังไมจบ เธอเกือบถูกฉุดไปรุมโทรม 
เพราะไปยืนรอรถในที่เปลี่ยว กลุมชายฉกรรจขี้เมา กรรมกรกอสราง 
ในละแวกนั้น พยายามทึ้งรางของเธอเขาไปในปาละเมาะ บังเอิญวาเจอร 
และพรรคพวกสาวประเภทสองขบัรถผานมา เหน็กระเปาเสือ้ผาของไลลา 
ตกอยูขางทาง และเห็นพุมไมไหวๆ จึงจอดรถและชวนกันลงไปดูแลว  
เขาชวยเหลือเธอจากพวกที่หนาเหมือนคนแตจิตใจเหมือนสัตวเดรัจฉาน 
พวกนั้นที่หวังจะย่ำยี จากนั้นไลลาจึงมีชีวิตใหมในไนตคลับแหงนี้

ก็เธอไมใชนางเอกในนวนิยายหรือนางเอกละครหลังขาว จะไดมี 
พระเอกมาตามชวย แลวจากนั้นจึงไดเขาไปอยูในคฤหาสนหรูหรา แลว 
พระเอกก็ตกหลุมรักขอแตงงานกลายเปนซินเดอเรลลา แตชีวิตจริง  
พวกแกงกะเทยที่ชวยเธอไวใหที่พักแกเธอดวยหนึ่งคืน เพราะเห็นวา 
เธอไมมีที่ไป แตใครละจะรับเลี้ยง ไมใชญาติโยมเขาสักหนอย ความรู 
ก็นอย หางานทำยังไมได แตเธอมีความสวยและความสาว... 

เจอรคือมามาซังคนดังแหงคลับจูเลียต จึงชักชวนใหเธอเขาสู 
วงการน้ำกามไฮโซ การทำงานครั้งแรกคือการเปดประมูลความสาวได 
เงนิกอนแรกในชวีตินบัแสนบาท แลกดวยพรหมจารทีีเ่สีย่คนหนึง่ประมลู 
ซื้อและใชรางกายเธอจนคุมภายในคืนเดียว เรียกวาตอนสงตัวเขาหอง  
ไลลาเหมือนตุกตายางแสนสวยราคาหลายแสน พอเสี่ยนั่นกลับออกไป  
เธอกลายเปนตุกตายางตัวเดิมราวกับถูกผูชายกลัดมันย่ำยีมานับสิบป 
และโยนทิ้งไวในหอง 

นี่ไงคือชีวิตจริงของเธอ!
“นี่ไลลานั่งคิดอะไรอยู จะคิดยันเชาเลยมั้ง”
ไลลาหัวเราะ “ไมขนาดนั้นหรอกเจ ก็แคคิดถึงความหลังเกาๆ  

อันเนาเฟะที่อีกหนอยฉันจะฝงกลบมันลงไป” 
มามาซังคนสวยสายหนา “มัวคุยอยูนานจนเกือบลืม เจก็แคจะมา 

บอกวาเตรียมตัวทำงานไดแลว เสี่ยทรงพลเขาโทร. มานัด วาจะเขามาหา 

ตัวอยางพวกแกงกะเทยทชวยเธอไวใหทพกแกเธอดวยหนงคน เพราะเหนวแกงกะเทยทชวยเธอไวใหทพกแกเธอดวย
เธอไมมีที่ไป แตใครละจะรับเลี้ยง ไมใชญาติโยมเขาสักหนอย ความรเธอไมมีทีไป แตใครละจะรับเลียง ไมใชญาติโยมเขาสักหนอย ความร
ก็นอย หางานทำยังไมได แตเธอมีความสวยและความสาว... างานทำยังไมได แตเธอมีความสวยและความสาว...

 ื  ั ั  ั ี ื  ั ั  ั ี ึ ั ใ  ใ  
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หนูตอนสองทุม คนนี้กระเปาหนักมาก ทิปทีละหมื่นก็เคยมาแลว เอาใจ 
เขาใหดีละ ทาใหมๆ ที่เจสอนไปงัดเอามาใชใหหมดเลยนะ เขาใจไหม”  
เจอรส่ัง กอนท่ีจะเดินกลับออกไปจากหองสวนตัวของไลลาท่ีอยูบนช้ันหา 
ของคลับสุดหรูแหงนี้

“รับทราบคะเจ ออ...จันทรอังคารหนาฉันไมเขานะเจ ฉันติด 
สอบ”

เจอรพยักหนารับ “เขาใจละ แมนักศึกษาคิวทอง สอบเสร็จก็รีบ 
เขามาทำงานละกันนะ ชวงนี้กำลังเปนขาขึ้น เพราะพุธพฤหัสฯ จนถึง 
วันอาทิตยหนา เจลงคิวใหแลว ไลลากำลังเดนดัง คิวยาวไปทั้งเดือนเลย 
ตอนนี้ใครๆ ก็อยากจะพบตัวจริงของหนู”

“เฮอ! กวาฉันจะเรียนจบฉันจะมีผัวทั้งหมดกี่คนนะเจ ตอนนี้ 
เทาที่นับนิ้วดู ผัวฉันทาจะมีมากกวาอายุฉันสองเทา” 

ไลลาหัวเราะในโชคชะตาท่ีเธอเปนคนเลือกเดินเอง แววตาทะเยอ- 
ทะยานปรากฏขึ้น เธอไมหยุดอยูแคนี้หรอก สักวันจะตองมีทุกอยาง 
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 

ตัวอยาง“เฮอ! กวาฉนจะเรยนจบฉนจะมผวทงหมดกคนนะเจ ตอนนเฮอ! กวาฉนจะเรยนจบฉนจะมผวทงหม
ทาที่นับนิ้วดู ผัวฉันทาจะมีมากกวาอายุฉันสองเทา” ทาทีนับนิวดู ผัวฉันทาจะมีมากกวาอายุฉันสองเทา

ไลลาหัวเราะในโชคชะตาท่ีเธอเปนคนเลอืกเดนิเอง แววตาทะเยอ-าหัวเราะในโชคชะตาท่ีเธอเปนคนเลือกเดินเอง แววตา
ป ึ้ ไ    ี้ ั ั  ี ป ึ้ ไ    ี้ ั ั  ี 
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ศัลยกรรมขึ้นมาก็ได”
“ทำไมละ ถาคิดจะทำก็ทำไปเลยสิ” คนตอบไมเขาใจวาจะตองรอ 

อะไร
ไลลาไหวไหลและมองเงาสะทอนในกระจก เดก็สาววัยกำลังสดใส 

หนาตาหมดจดผิวพรรณดี ขนาดยังไมทำศัลยกรรมเธอยังเปนถึง 
ดาวคณะ ถาทำศัลยกรรมแลว อาชีพที่เคยใฝฝนอยาง พริตตี้ ดารา 
คงไมไกลเกินเอื้อม

ไลลาฉีกยิ้ม แววตาปรากฏความหวังครั้งใหม กอนที่จะเปลี่ยน 
เปนสีหนาจริงจัง “ทำตอนที่ฉันเลิกทำงานที่นี่แลวดีกวา แขกที่เคยนอน 
กับฉันมันจะไดจำหนาเกาของฉันไมได จะไดไมมีใครรูอดีตของฉัน”

เจอรเหยียดย้ิมและหัวเราะอยางมีจริต กอนเอยเสียงสงู “แผนสงู 
จริงนะหลอน จะทำใหจำเคาโครงหนาไมไดเลยหรือไง”

ไลลานึกถึงเสี่ยหนาหมูนั่นที่เคยเขามาทักเธอ “ก็เอาใหมันสวยขึ้น 
กวานีจ้นคนทีเ่คยนอนกบัฉนัจำไมได แคคลบัคลายคลบัคลากพ็อ ไอพวก 
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 

ตัวอยางเจอรเหยยดยมและหวเราะอยางมจรต กอนเอยเสยงสงู “แผนสูเจอรเหยยดยมและหวเราะอยางมจรต กอ
จริงนะหลอน จะทำใหจำเคาโครงหนาไมไดเลยหรือไง”จริงนะหลอน จะทำใหจำเคาโครงหนาไมไดเลยหรือไง”

ไลลานึกถึงเสี่ยหนาหมูนั่นที่เคยเขามาทักเธอ “ก็เอาใหมันสวยขึ้นลลานึกถึงเสี่ยหนาหมูนั่นที่เคยเขามาทักเธอ “ก็เอาใหมันสวยขึ้น
 ี้ ี่ ั ั ำไ ไ   ั  ั ็ ไ  ี้ ี่ ั ั ำไ ไ   ั  ั ็ ไ 
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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” 
เพื่อนในกลุมหันมาถามไลลาที่เดินยิ้มออกมา และทิ้งตัวลงนั่ง 

ที่โตะมาหินหนาคณะใตตนกามปู ที่มีถุงขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และ 
มะมวงเปรี้ยวกับพริกเกลือวางอยูตรงกลางวง

ไลลาไหวไหล สีหนาบูดบึ้ง “ไมได...” 
เพื่อนนักศึกษารางเล็ก ใบหนาดูออนกวาวัย ไมจัดวาสวยแตก ็

ไมถงึกบัขีเ้หร แสดงสหีนาไมอยากเชือ่ “อะไรนะ เกงอยางไลลายงัทำไมได 
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

เพอนในกลุมหนมาถามไลลาทเดนยมออกมา และทงตวลงนงพอนในกลุมหนมาถามไลลาทเดนยมออก
ที่โตะมาหินหนาคณะใตตนกามปู ที่มีถุงขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และทีโตะมาหินหนาคณะใตตนกามปู ทีมีถุงขนมขบเคียว นำอัดลม และ
มะมวงเปรี้ยวกับพริกเกลือวางอยูตรงกลางวงมะมวงเปรี้ยวกับพริกเกลือวางอยูตรงกลางวง

ไ ไ ไ  ี  ึ้ ไ ไ ไ ไ ไ  ี  ึ้ ไ ไ 
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ไลลายิ้มเชิด “แขงเรือแขงพายแขงได แขงบุญวาสนาแขงไมได 
เพิ่งถอยมาใหมเมื่อวานจา”

เพื่อนๆ ในกลุมตางคิดวาไลลาเปนคุณหนู เพราะใชขาวของ 
ราคาแพงและพักอยูคอนโดฯ หรหูราใจกลางเมือง ไลลาอางวาพอและแม 
ของเธอเปดรานอาหารไทยอยูที่ประเทศเยอรมนี มีหลายสาขา ปหนึ่ง 
จะกลับเมืองไทยแคหนึ่งหรือสองครั้ง จึงเชาคอนโดฯ ใหบุตรสาวอยู 
จะไดเดินทางสะดวก

แตแลวสายตาของพิมขวัญและขวัญฤดี เพื่อนในกลุมของไลลา  
กลับหันเหไปมองคนที่นาอิจฉายิ่งกวาไลลาหลายเทา

“นั่นไงกลุมดาวมหา’ลัย ดูสิยัยขวัญ คนกลางที่รูปรางดีๆ ผิวขาว 
อมชมพูนั่นชื่อมีนรญา หรือคุณหนูมีน คนนี้ที่ฉันเคยเลาใหฟงยังไงละ 
วาสวย เริ่ด หัวดี มารยาทงาม มีน้ำใจอีกตางหาก โพรไฟลเริ่ดสุดๆ ออ 
ยังไมหมด เขาวาเธอคนน้ีรวยเวอร ก็แหมเปนถงึลกูสาวเจาของรานเพชร 
ดัง” 

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 

ตัวอยางอมชมพูนนชอมนรญา หรอคุณหนูมน คนนทฉนเคยเลาใหฟงยงไงลมพูนนชอมนรญา หรอคุณหนูมน คนนทฉ
วาสวย เริ่ด หัวดี มารยาทงาม มีน้ำใจอีกตางหาก โพรไฟลเริ่ดสุดๆ ออวาสวย เริด หัวดี มารยาทงาม มีนำใจอีกตางหาก โพรไฟลเริดสุดๆ ออ
ยงัไมหมด เขาวาเธอคนน้ีรวยเวอร ก็แหมเปนถงึลกูสาวเจาของรานเพชรยังไมหมด เขาวาเธอคนน้ีรวยเวอร ก็แหมเปนถงึลกูสาวเจาของรานเพชร
ัั
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ผูจัดละครหลายชองมาทาบทามใหไปเปนนางเอกละครหลังขาว  
แตเขาลือกันวาเธอเปนถึงลูกเจาของรานเพชรชื่อดัง ครอบครัวเลย 
ไมอยากใหเขาวงการ ทำไมไมมีใครชวนฉันไปเลนละครบางนะ เปน 
นางรายฉันก็เอา” ขวัญฤดีชมไปบนไป นอยใจในวาสนาของตนที่เปน 
เพียงลูกแมคาขายผัก 

แววตาทุกคูของเพื่อนในกลุมหันกลับไปมองนักศึกษาสาวที่ชื่อ 
มีนรญาดวยความชื่นชม แตสำหรับไลลา นึกอยากจะพุงรางไปกระชาก 
แมคนนั้นมาตบสั่งสอนสักทีสองทีที่มาเดินอวดโฉมผานหนาคณะ ทำตัว
เดนแยงซีนเกินหนาดาวคณะนิเทศศาสตรอยางเธอ

ดวงหนาสวยใสของไลลาเมมริมฝปาก พลางนึกสงสัย “ทำไมฉัน
ไมเคยเห็นหนายัยดาวมหาวิทยาลัยคนนี้มากอน”

“แหม ก็มหาวิทยาลัยเราออกจะกวางใหญ แถมพอเธอเรียนจบ 
คาบก็หายแวบๆ แทบไมไดรวมกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัย แลวจะ 
เจอเขาไดยังไง เลยพลาดเห็นคนสวยๆ”

ความริษยาไมเขาใครออกใคร และก็ติดตัวเธอมาตั้งแตเด็ก 
“ก็ไมเห็นจะสวยสักเทาไหร” ไลลาสะบัดหนาหนี เลิกมองตามมีนรญา  
รอยยิ้มสดใสในตอนแรกที่คุยกับเพื่อนๆ จางหายไป เหลือเพียงความ 
ริษยาที่แอบซอนเอาไวในใจเพียงลำพัง

พิมขวัญยังไมหยุดชื่นชมดาวมหาวิทยาลัยตามนิสัยคนชางพูด 
แมวามีนรญาจะเดินผานไปแลว “ผิวสวยมากเลยนะ ขาวอมชมพู ดูผูดี 
จริงไหมจะไลลา”

“ก็ไมรูสิ ขาวอมชมพูเหรอ ฉันวาผิวออกซีดไปหนอยนะ” 
ไลลากมมองผิวของตัวเองที่ออกขาวอมเหลือง นวลเนียนตาม 

ธรรมชาต ิซึง่เธอเคยพอใจมาตลอด แตวนันี ้ไลลาเริม่ไมพอใจในสิง่ทีเ่ปน  
พลางนึกในใจวาจะหาเวลาวางไปฉีดกลูตาไธโอน จะไดมีผิวขาวอมชมพู 
แบบนั้นบาง

ตัวอยางมเคยเหนหนายยดาวมหาวทยาลยคนนมากอน”หน
“แหม ก็มหาวิทยาลัยเราออกจะกวางใหญ แถมพอเธอเรียนจบ“แหม ก็มหาวิทยาลัยเราออกจะกวางใหญ แถมพอเธอเรียนจบ

คาบก็หายแวบๆ แทบไมไดรวมกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัย แลวจะคาบก็หายแวบๆ แทบไมไดรวมกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัย
ไ  ั ไ ็ไ  ั ไ ็
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‘สักวัน ฉันจะขาวกวา สวยกวาเธอใหดูยัยมีนรญา’
“เธอเปนเชียรลีดเดอรดวยนะ ไดยินวาเตนเกงมาก ขวัญใจหนุมๆ 

ทั้งมหาวิทยาลัย วันหลังเราไปดูเธอซอมกันดีกวา นี่ก็ใกลงานกีฬาของ 
มหาวิทยาลัยแลวดวย” จุมจิ๋ม สาวรางทวม ผิวดำแดง น้ำหนักเกือบ 
แปดสิบกิโลกรัมเสนอความคิด 

ไลลาโกรธที่เพื่อนซึ่งปกติเคยชมแตเธอมาตลอด แตวันนี้มีทีทา 
วาปลื้มความสวย ความรวย ของแมคุณหนูดาวมหาวิทยาลัยคนนั้นกัน 
อยางออกหนาออกตา ไลลาจงึลกุพรวดจากเกาอีห้นิออนสขีาว แลวสะบดั 
บั้นทายงอนๆ ออกจากกลุมเดินออกไปทางประตูรั้วมหาวิทยาลัย

นั่นเปนการสรางความงุนงงใหแกเพื่อนรวมโตะที่ไมเขาใจวาไลลา 
เปนอะไร ไดแตมองหนากันจนใครคนหนึ่งพูดขึ้นวา “สงสัยตอมอิจฉา 
จะกำเริบ”

รางระหงที่อยูในชุดนักศึกษาคอนขางรัดรึงโชวสัดสวน เดินไป 
ตามทางปูนที่มีหลังคาทำจากเมทัลชีตสีขาวยาวสุดสายตาไปเรื่อยๆ มอง 
เหน็คณุหนมีูนรญาน่ังรถเบนซคันหร ูมีคนขับรถใหผานออกไป ก็รูสึกถึง 
ความต่ำตอยของตัวเอง

ทำไมนะ บางคนถึงเกิดมาแสนสุขสบาย ในขณะที่บางคนตอง 
ตะเกียกตะกายกวาจะไดอะไรสักชิ้นสักอัน

ดวงตาริษยามองภาพคุณหนูไฮโซในรถคันหรูจนสุดสายตา และ 
กมมองตนเองที่ตองใชสองขาเดินออกจากประตูรั้วมหาวิทยาลัย

“มีนรญาก็มีนรญาเถอะ เธอนะดาวมหาวิทยาลัย สวนฉันเปน 
ดาวไซดไลน ลองเธอเกิดมาจากดินแบบฉัน เธอก็ไมมีทางเปนดาวได 
หรอก แตผูหญงิทีเ่กดิจากดนิแบบฉนั สกัวนัจะกาวไปเปนดาวใหโดดเดน 
กวาเธอ” 

ตัวอยางเปนอะไร ไดแตมองหนากนจนใครคนหนงพูดขนวา “สงสยตอมอจฉอะไร ไดแตมองหนากนจนใครคนหนงพูดข
จะกำเริบ”จะกำเริบ”

รางระหงที่อยูในชุดนักศึกษาคอนขางรัดรึงโชวสัดสวน เดินไปางระหงที่อยูในชุดนักศึกษาคอนขางรัดรึงโชวสัดสวน เดินไป
ป ี่ ี ั ำ ั ี ี ไป ื่ป ี่ ี ั ำ ั ี ี ไป ื่
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