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๑
แม่ค้าจากสลัม



ท่ามกลาง  แดดร้อนระอุและความชื้นเหนียวน่ารำคาญของฤดูฝน 

ในกรุงเทพมหานคร ผู้คนจากย่านธุรกิจนั่งรถสองแถวมาลงที่ตลาด เดินขวักไขว ่

ริมทางเท้าเพื่อมองหาอาหารเที่ยงสำหรับรับประทานก่อนจะเข้างานอีกครั้งในเวลา 

บ่ายโมงตรง 

ตลาดสดมาดามอ้อยแห่งนี้กินอาณาเขตตั้งแต่ปากซอยยี่สิบเอ็ดจนถึง 

ปากซอยสามสิบสาม มีเพียงซอยยี่สิบห้าที่กว้างกว่าซอยอื่นและแบ่งโซนเป็น 

ศูนย์อาหาร อาคารหลักเป็นศาลาขนาดใหญ่สร้างถาวร เพดานมีแผ่นสะท้อน 

ความร้อนสีเงินและพัดลม ประกอบด้วยร้านรวงกว่าสามสิบแห่งและที่นั่งรองรับ 

ลูกค้ายี่สิบโต๊ะ ได้รับความนิยมอย่างมากล้นจนดูคล้ายมีการเล่นเกมเก้าอี้ดนตร ี

ทุกเช้าและเที่ยงวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ปลายเดือนที่ตลาดจะปิดทำ 

ความสะอาดใหญ่

ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตลาด 

มาดามอ้อยนัก ผู้คนที่เปิดประตูเดินออกมาต้องเหลียวหลังฉับพลันเมื่อได้ยิน 

เสียงสูงแผดลั่น
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“กล้าพูดนะว่าให้ไปถามโจรเอา! แม่ได้กับดุ้นลูกชิ้นปลาแล้วเกิดเป็นแกรึไง 

ถึงได้ทำงานลวก  ๆ  อย่างนี้ อย่างแกน่ะไม่ใช่คนแล้ว แต่เป็นก๋วยเตี๋ยว!”

หญิงมีอายุคนหนึ่งเปิดประตูพรวดออกมาจากห้องผู้จัดการ นางรีบพุ่ง 

เข้ามาที่โต๊ะพนักงานคู่กรณี

“ขอโทษค่ะ มีอะไรกัน ใจเย็น  ๆ  ก่อนนะคะ!”

หญิงสาวสวยเจ้าของเสียงโวยไม่มีท่าทีกลัวหรืออาย เธอยืนกอดอกหรี่ตา 

มองอย่างดูถูกอยู่ครู่หนึ่งก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดปุ่ม เสียงที่ออกจาก 

ลำโพงฟ้องเจ้านายว่าลูกน้องพูดคำหยาบกับลูกค้าอย่างร้ายแรงเสียยิ่งกว่าที่ถูก 

ตอกกลับเมื่อกี้อีก

“เชิญในห้องเถอะค่ะ ดิฉันจะจัดการให้!”

สาวจอมฉุนหันมาสบตาเพื่อนสนิทก่อนเดินเข้าไปในห้องผู้จัดการ

อรนลินเม้มปากกลั้นขำเต็มที่ท่ามกลางผู้คนที่พูดคุยซุบซิบอย่างจริงจัง  

เธอนึกสงสัยว่าทำไมไม่มีใครนึกตลก เพื่อนของเธอคิดได้อย่างไรเรื่องความ 

สัมพันธ์ระหว่างการทำงานลวก  ๆ  กับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา

ห้านาทีต่อมา เพื่อนสาวก็เปิดประตูออกมาจากห้องผู้จัดการด้วยสีหน้า 

พอใจ อรนลินรีบลุกขึ้นยืนยิ้มต้อนรับ

“ไปกันเถอะ จะเที่ยงครึ่งแล้ว” ลักษิกาจูงมือเธอแล้วลากออกจากอาคาร 

ทันที

“ไม่ต้องรีบหรอก ลิก้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่”

“โอ๊ย อย่ามาห่วงฉันเลย ห่วงเงินของหล่อนเองดีกว่า”

อรนลินเห็นชายหนุ่มหลายคนปรายตามองเพื่อน ลักษิกาเป็นสาวสวย  

ผิวขาวละเอียด ดวงหน้ารูปไข่ ตากลมโตใส่เลนส์สัมผัสสีม่วง กรีดอายไลเนอร์ 

ตวัดหางขึ้นสูง ริมฝีปากสีแดงไล่เฉดเข้มอ่อนสไตล์เกาหลี ใส่เสื้อยืดสีเทาสกรีน 

ลายฮิปฮ็อปตัวยาวทับกางเกงยีนขาสั้นกุด อวดเรียวขาเพรียวได้รูปและมีเนื้อน่อง 

เล็กน้อยพอให้ดูนิ่ม โดยรวมแล้วเป็นสาวเปรี้ยวกร้านโลกที่ชายผู้ชอบสาวร้าย 

ต่างหมายปอง ส่วนเธอ...ชุดกระโปรงยาวเสมอเข่าลายดอกไม้อายุสองปีกับรองเท้า 

ยางหุ้มส้นสีเนื้อ ช่างจืดสนิทจนไม่มีใครคิดจะมาเติมพริกเติมน้ำปลาให้แม้แต่ 
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เพื่อนสาวแซ่บของเธอเอง

“มองฉันหัวจรดเท้าแบบนี้คืออะไร หล่อนกำลังคิดละสิว่าตัวเองไม่สวย”

“ลิก้าไม่รู้เหรอว่าแถวบ้านมีคนพูดกันว่าลิก้าคบบัวเพราะอยากให้ตัวเอง 

ดูสวยขึ้น” คนพูดยิ้มแซว

“ปล่อยพวกงี่เง่านั่นเน่าตายไปซะ หล่อนน่ะเหรอไม่สวย ตาก็โต จมูก 

ก็มีดั้ง เบ้าหน้าก็มน  ๆ น่าเอ็นดูจะตาย หุ่นรึก็เหมาะจะจับฟัด หมาแมวเห็น 

ยังเข้ามาคลอเคลีย ไอ้ที่มีปัญหาคือรอยแพนด้าที่เกิดจากการโหมงานของหล่อน 

อย่างเดียวนั่นแหละ”

“โหมงานอะไร บัวก็แค่...”

“ข้าวต้มมัดจ้า แม่ค้ามาแล้ว!” 

ลักษิกาตะโกนลั่นพร้อมโบกไม้โบกมือแบบไม่ห่วงสวยเมื่อเดินถึงรถเข็น 

คู่ชีพของอรนลิน ท่าทางร่าเริงเรียกรอยยิ้มจากทุกคนที่เห็น แม้แต่แม่ค้าแผงลอย 

ข้าง  ๆ  ที่ช่วยเฝ้าร้านให้ยังอมยิ้มทั้งที่เห็นมาแล้วหลายครั้ง

“ข้าวต้มมัดไหมจ๊ะ มัดละเจ็ดบาท เจ็ดบาทโต  ๆ สาว  ๆ  กินคู่เดียวก็อิ่ม 

แล้วจ้า ขนมตาลก็มี ข้าวโพดคลุกก็มี ทางนี้เลยจ้า!”

ไม่กี่นาทีลูกค้าก็มารุมรถเข็นของอรนลินจนเธอหยิบถุงใส่และทอนเงินแทบ 

ไม่ทัน การเตรียมเหรียญบาทมาก่อนเป็นเรื่องสำคัญกับการค้าขายของเธอที่สุด  

วันหนึ่ง  ๆ  ต้องมีไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันเหรียญ

เมื่อนาฬิกาเรือนใหญ่กลางศาลาศูนย์อาหารชี้บอกเวลาบ่ายโมงสิบห้านาที  

ผู้คนก็บางตา แม่ค้าสองคนจึงได้พักหายใจหายคอ อรนลินมองกระจาดข้าวต้มมัด 

ที่ว่างเปล่าแล้วตรวจสินค้าในซึ้งทั้งสามชั้น เธอคิดว่าวันนี้ขายดีเป็นพิเศษเพราะ 

มีนางกวักหน้าตาดีคอยช่วย ปกติกว่าจะหมดก็ต้องบ่ายสอง เธอเห็นเพื่อน 

ยกมือปาดเหงื่อก็รีบหยิบกระดาษชำระสำหรับเช็ดหน้ากับกระจกเล็ก  ๆ  ส่งให้

“แต๊งกิ้ว” ลักษิการีบรับทั้งหมดมาจัดการเครื่องสำอางบนหน้าให้กลับสู่ 

สภาพเดิม เธอเช็ดหางตาเป็นพิเศษทั้งที่เจ้าของกระจกไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลอะ  

แต่ก็อย่างว่า เลอะของเธอกับเลอะของลักษิกามันต่างกัน

“หิวไหม ฉันเก็บไว้สองมัดนะ”
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“เอาสิ!” คนพูดซับเหงื่อรอบจมูกพลางเหลือบมองซึ้ง  “หิวชะมัดเลย  

ว่าจะกินผัดไทย แต่ขี้เกียจรอแล้ว”

“ตกลงเมื่อกี้เขาทำให้ได้ไหม”

“ได้สิ แค่เช็กชื่อฉันในคอมพ์ก็ได้แล้ว รู้ทั้งเบอร์โทร. รู้ทั้งโปรโมชั่นใน 

สามวินาที รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ในประกันหรือไม่อยู่”

“เราเตอร์แตกเยอะไหม”

“ก็แตกแบบต่อเน็ตไม่ติดนั่นแหละ อินเทอร์เน็ตคือชีวิตของฉันนะ ฉัน 

เอาเราเตอร์ไปลองเสียบที่บ้านนังโต้ง แล้วขากลับเจอโจรกระชากกระเป๋าพอดี  

ถ้ามันเอาแต่กระเป๋าเงินไป ฉันจะไม่ด่าพ่อมันเลย นี่มันดันทำเราเตอร์ตก  

พลาสติกแตกจนต้องมายุ่งกับไอ้ศูนย์บริการนี่...ฮึ่ย พูดแล้วของขึ้น!”

“เธอนี่ยังไง ทำไมเอากระเป๋าตังค์ไปจะไม่โกรธ”

“แฮ่...กระเป๋าห้าสิบบาท ใช้จนโทรมแล้ว ข้างในมีแต่เศษเหรียญ โชคดีนะ 

ที่ลืมกดเงิน”

อรนลินหัวเราะคิก คนมองเล่าพลางยิ้มหวานราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เราเตอร์ยังอยู่ในประกันดันไม่รับซ่อมแล้วให้ไปถามโจร ชิ ครบปีแล้ว 

ฉันจะเปลี่ยนยี่ห้อซะเลย ไอ้พวกไดโนเสาร์ก็ทำงานอย่างนี้แหละ  ฉันได้ยิน 

ตอนที่นังนั่นโมโหเพราะถูกเพื่อนบังคับขอเปลี่ยนเวรพักเที่ยงไปหาผัว สงสัยมัน 

ไม่มีผัวมั้ง เลยหงุดหงิดแล้วมาลงกับฉันเฉยเลย ดีนะที่อัดเสียงมันไว้ กับลูกค้า 

กล้าพูดแบบนี้ได้ ฉันไม่ปล่อยให้อยู่เป็นสุขหรอก โอ๊ย พูดแล้วขึ้นอีก!”

อรนลินหัวเราะเบา  ๆ “เอาน่า ยังไงเธอก็ได้ด่าแล้วนี่ พูดแล้วขำ ฉัน 

ฮานะ...เรื่องลูกชิ้น”

“ตลอดแหละย่ะ หล่อนน่ะชอบมุกถ่อย  ๆ แหม แม่บัว...แม่คนดีแม่คน 

สุภาพ เถื่อนนิดเถื่อนหน่อยละหัวเราะจนตาปิด!” ลักษิกาจีบปากจีบคอลากเสียง 

ยานคาง เธอหยิบข้าวต้มมัดมาแกะตอกทั้งสองเส้นออกแล้วคลี่ใบตองบนรถเข็น 

โลหะ เธอหยิบขนมขึ้นมางาบทีเดียวหายไปครึ่งชิ้น เธอพูดทั้งที่มีอาหารเต็มปาก 

ในแบบที่คนมองคิดว่าน่ารัก 

“นี่หล่อนจะกลับบ้านเลยไหม ไม่งั้นเข็นไปกินไปก็ได้นะ”
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“ลิก้าล่ะ ไม่มีธุระอะไรที่ไหนแล้วเหรอ วันนี้ไปไปรษณีย์รึยัง”

“ไม่ไปแล้ว ใครโอนเงินวันนี้ถือว่าซวยไป”

“ไหนว่าค้าขายทางเน็ตสำคัญที่ความรับผิดชอบไง”

“ฮู้ย ไม่มงไม่มีมันแล้ว แม่ค้าอารมณ์เสีย!”

อรนลินยักไหล่พลางเม้มปากกลั้นยิ้ม บางทีเธอก็คิดว่าหากยิ้มบ่อย  ๆ  

เดี๋ยวคนรอบข้างจะหาว่าบ้า แต่เธอคิดว่าลักษิกาเป็นคนตลกจริง  ๆ 

“นี่ถามจริงจังนะ ถ้าลิก้าจะไปไปรษณีย์ บัวจะไปเป็นเพื่อน ว่าจะกินกาแฟ 

ปั่นที่นั่นสักหน่อย”

“เหรอ” คนถูกถามเสมองถนน “อืม...ไม่ไปแล้วจริง  ๆ วันนี้ส่งรอบเช้า 

อย่างเดียวพอ”

“โอเค”

อรนลินกังวลว่าเพื่อนจะคิดห่วงเธอที่ เกลียดความร้อนเหนอะหนะจน 

ละหน้าที่การงาน แต่คิดให้ดี ลักษิกาก็ไม่ใช่คนแบบนั้น อาชีพแม่ค้าเสื้อผ้า 

แฟชั่นบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความเอาใจใส่และเวลาจึงจะทำเงิน 

ได้แบบที่เป็นอยู่ เพื่อนเธอคงไม่สิ้นคิดถึงขั้นทิ้งงานแน่ เพราะไม่อย่างนั้นเธอ 

นี่แหละจะโกรธจนได้งานเพิ่ม

สองสาวเข็นรถโดยพยายามให้ชิดริมถนนมากที่สุด ยิ่งรู้ว่าการย้อนศร 

อันตรายก็ยิ่งระวัง แม้จะร้อนอบอ้าวจนแทบละลายตายคาพื้นยางมะตอย แต่ก็ 

ต้องช้าเข้าไว้ อรนลินเหลือบเห็นรถยนต์ยุโรปสีควันบุหรี่คุ้นตา เจ้าของขับมา 

แถวนี้บ่อยครั้ง แม้ฟิล์มกันแดดทำให้มองคนที่นั่งข้างหลังไม่ถนัดนัก แต่เธอ 

ก็เผลอมองอยู่เรื่อย

ในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงจุดหมาย จากปากซอยต้องเดินเข้าไปอีกหลายนาทีกว่า 

ลักษิกาจะโบกมือลา

“เจอกันพรุ่งนี้นะบัว”

“เจอกันจ้ะ”

อรนลินยิ้มส่งอีกครั้งขณะมองเพื่อนสาวแยกทางไปในตรอกเล็ก  ๆ เธอ 

มองตึกแถวสูงสามชั้นครึ่งทั้งสองฝั่งแล้วรู้สึกหดหู่เล็กน้อย มันเก่าจนสีลอกล่อน 
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แล้ว เศษสีขาวเปื้อนราดำร่วงเป็นแผ่น  ๆ  ราวกับเป็นขี้รังแคของตึกร่วงลงมากอง 

บนพื้นทุกวันและถูกฝนพาไปอุดตามท่อระบายน้ำจนภายในเน่าเหม็น ไม่รู้นักเลง 

ที่ไหนจับลูกแมวไปหย่อนในนั้นเหมือนที่เธอเคยเห็นบ้างรึเปล่า เพราะกลิ่นของมัน 

คล้ายเนื้อเน่าเหลือเกิน

หญิงสาวตัดใจไม่คิดต่อ เธอเข็นรถไปบนทางเท้าแคบ  ๆ ชาวชุมชนเดิน 

สวนมาบ้าง ทุกคนใส่เสื้อผ้ามอซอ เด็กเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็วิ่งเล่นทั้งเปลือย  

หกล้มบ้าง เล่นขยะบ้างโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

“นี่ หยุดนะ อย่าเล่นขยะ!”

ทั้งที่รู้ว่าพูดไปก็เหมือนพูดกับก้อนหิน แต่อรนลินก็อดไม่ได้ เด็กพวกนี้ 

ไม่สนใจเธอสักนิด ไม่แปลกเลย เพราะพ่อแม่ของพวกเขาก็ไม่ได้สนใจลูกของ 

ตัวเอง ดีไม่ดีจะเข้ามาต่อว่าเธออีกต่างหาก หญิงสาวส่ายหน้าเล็กน้อยเมื่อเด็ก  ๆ  

แลบลิ้นปลิ้นตาก่อนวิ่งผ่านไป 

ในที่สุดอรนลินก็มาถึงกลุ่มที่พักที่ทำจากวัสดุเหลือใช้อย่างเศษไม้แผ่น  

ป้ายหาเสียง หรือป้ายไวนิลแล้วมุงหลังคาด้วยสังกะสี ที่ทางกว้างขวางขึ้นทันที 

เมื่อพ้นกลุ่มตึกแถว ที่นี่เป็นที่ดินตาบอด คือเป็นบริเวณโล่งกว้าง ไม่มีถนน 

เข้าถึง คนงบน้อยไร้บ้านทั้งหลายจึงมายึดครองและต่อเติมด้วยสิ่งที่หาได้จน 

กลายเป็นชุมชนขนาดเล็ก สิบปีมาแล้วที่เธออาศัยอยู่ที่นี่ อาจเพราะมันถูกบัง 

ด้วยตึกแถว เจ้าของจึงไม่รู้ไม่เห็นมานาน แม้จะผิดที่บุกรุกที่ดินคนอื่น แต่เธอ 

ก็อับจนหนทาง เธอ แม่ น้องชายต่างพ่อ และแม่ของสามีคนที่สองของแม่ 

มาอยู่ที่นี่ เพราะถูกเผาไล่ที่จากสลัมเดิม

ไม่นานนักก็หยุดเท้า ถึงแล้ว...ที่ซุกหัวนอนของเธอ แผ่นป้ายโฆษณา 

อาหารพื้นสีแดงที่ถูกทำเป็นฝาบ้านด้านหน้าถูกมองเห็นได้แต่ไกล เธอกำลังจะ 

เข้าไปพักเหนื่อย แต่ชายฉกรรจ์ที่ออกมาจากประตูก็ทำให้เธอชะงัก

“โอ้ กลับมาพอดี!” 

อรนลินขมวดคิ้ว ชายตัวโตวัยกลางคนคนนั้นชื่อปั่น เป็นแมงดาคุมโสเภณ ี

ทั้งหลายที่อาศัยในสลัมนี้และเป็นคนเก็บค่าคุ้มครองด้วย แต่เธอชำระส่วนของ 

เดือนนี้ไปครบแล้ว ดังนั้นจึงเหลือเหตุให้ปั่นต้องมาที่นี่อีกเพียงอย่างเดียว
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“ย่าติดเงินอีกแล้วเหรอคะ”

“ช่าย...” มันทำเสียงยานคางขณะลูบเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินเก่า ๆ  ให้เข้าที่เข้าทาง 

เหมือนว่าอยากดูดีในสายตาเธอ “สองพันน่ะ เธอมีใช่ไหมบัว”

“ฉันมีแค่พันห้า” หญิงสาวรีบหยิบกระเป๋าเงินมาเปิดอ้าให้ดูจะจะ แล้ว 

หยิบธนบัตรทั้งหมดส่งให้อีกฝ่าย มันรับไว้และจ้องมองกระเป๋าว่างเปล่า

“เธอจะมีแค่พันห้าได้ไง เธอกลับเร็วก็หมายความว่าวันนี้ขายหมดแต่วัน 

ใช่ไหม ของในซึ้งเธอมันไม่ใช่แค่พันห้านี่” รอยยิ้มนั้นเพิ่มความเหี้ยมเกรียมขึ้น 

ในบัดดล อรนลินขนลุกเล็กน้อย “ขอดูในกระเป๋ากระโปรงหน่อย แต่ถ้าเธอ 

ไม่อยากให้ฉันตรวจเองกับมือก็ต้องพูดความจริงนะ”

หญิงสาวจนหนทาง เธอหยิบธนบัตรในกระเป๋าชุดกระโปรงทั้งหมดที่มีให ้

ดูและส่งแววตาวิงวอน

“ฉันมีแค่นี้จริง  ๆ แล้วนี่ก็เป็นทุนใช้ทำของขายพรุ่งนี้ด้วย ช่วยผ่อนผัน 

อีกห้าร้อยให้ฉันสักหนึ่งวันเถอะ ฉันจะจ่ายแน่”

มันฉวยเงินทั้งหมดไปทันที รอยยิ้มอ่อนโยนขึ้นขณะนับทีละฉบับช้า  ๆ  

มันเลือกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทใหม่  ๆ  ไปห้าฉบับ ก่อนคืนที่เหลือให้เธอ

“ถ้าเธอยังมีย่าแบบนั้นอยู่ก็คงยากจะให้เชื่อว่าเธอจะมีเงินจ่ายฉันทุกวัน 

นะ เธอเข้าใจฉันใช่ไหม ฉันเป็นแค่ลูกจ้างก็ต้องทำตามหน้าที่ นายไม่ได้สั่งห้าม 

ย่าของเธอเข้าโต๊ะซะด้วย ฉันก็เลยต้องยอมให้เข้ามาเล่นได้ บอกย่าของเธอเอง 

แล้วกันว่า ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมา ไม่งั้นฉันจะมาเอาจากเธอทุกครั้งนี่แหละ”

ปั่นพูดจบก็เดินจากไปทันที ปล่อยให้คนตัวบางยืนขมวดคิ้วอย่างกลัดกลุ้ม 

กลางแดดจ้าเพียงลำพัง เธอถอนหายใจลึกและนับเลขช้า  ๆ  ในใจจนครบสิบ  

ก่อนจะเปิดประตูไม้เก่าเข้าไปในกล่องบุขยะที่เรียกว่าบ้าน

“ย่าคะ...”

“ไม่ต้องมาสั่งสอนกู!” หญิงชราวัยเจ็ดสิบสองปากระโถนโลหะเก่าใส่เธอ  

ดีว่าเธอยกแขนบังไว้ได้ทัน

“ย่าก็รู้ว่าเราลำบาก หนูพยายามหาเงินอยู่ ย่ายังจะไปจับไพ่อีกทำไม!”  

เธอสูดหายใจลึก “แล้วนี่ไปกินเหล้าขาวมาด้วยใช่ไหม กินไปเท่าไร เชื่อไว้รึเปล่า!”
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หญิงในชุดเสื้อคอกระเช้าสีครั่งซีดกับผ้าถุงสีม่วงเก่าโทรมยกมือขึ้นเช็ด 

น้ำมูกพลางทำเสียงฟุดฟิด

“จ่ายแล้ว”

“เอาให้จริง หนูหมดตัวแล้วนะวันนี้ พรุ่งนี้หนูต้องเชื่อเขาเอาของมาทำ 

ข้าวต้มมัดก่อนอีกแล้ว”

“หนวกหู กูรู้แล้ว ได้ยินแล้วโว้ย มึงจะตะโกนทำไม!”

นางเตะถุงกับข้าวสามถุงบนพื้นใกล้เบาะนอนที่เธอเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เช้า  

ถุงหนึ่งเป็นต้มยำไก่ มันกลิ้งไปถึงหัวตะปูและถูกเกี่ยวจนทะลุ น้ำแกงไหลทะลัก  

หญิงสาวรีบเข้าไปฉวยขึ้นแล้วเอาไปแกะเทใส่ถ้วยในส่วนครัว

เธอหลับตากำมือแน่น นี่เป็นวิธีที่ศรีจันใช้เพื่อให้เธอวุ่นจนหยุดปาก จะ 

ดุด่านางต่อก็ไม่มีทางทำให้สำนึกได ้ เธอทำได้เพียงลืม ๆ เรื่องครั้งนี้ไป แล้วเปลี่ยน 

ที่วางกับข้าวใหม่ตั้งแต่พรุ่งนี้ อย่างน้อยก็ดูเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่า

“แล้วย่าจะกินข้าวอีกไหม”

“ต้มยำวิญญาณไก่กับซากเห็ดแบบนั้น ใครจะไปแดกลง มึงไม่ซื้อพวก 

เนื้อทอดหมูทอดอะไรมาบ้างล่ะ!”

“ย่าก็หาเงินมาบ้างสิคะ แล้วหนูจะไปซื้อให้”

“เอ้า อีนี่ กูเป็นย่ามึงนะโว้ย!”

ศรีจันเป็นย่าแบบที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด แต่เมื่อนึกถึงใบหน้า 

ของพ่อเลี้ยงผู้แสนดีก็ได้แต่อดทน อรนลินพ่นลมหายใจสั้น 

เธอไม่รู้ว่าพ่อที่แท้จริงของตัวเองเป็นใคร รู้เพียงว่าเป็นสามีคนแรกของแม่  

ศรีจันเป็นแม่ของสามีคนที่สอง นางกับพ่อเลี้ยงเข้าบ้านมาตอนเธออายุสิบขวบ  

เมื่อแม่ท้องลูกของสามีคนที่สามตอนเธออายุสิบแปด พ่อเลี้ยงก็หายไป เหลือ 

เพียงศรีจันที่ยังอยู่ให้หาเลี้ยงต่อมาจนถึงตอนนี้พร้อมน้องชายพิการปัญญาอ่อน  

แน่นอนว่าเธอไม่รู้ว่าพ่อของน้องเป็นใคร แม่ของเธอเสียไปแล้วด้วยอุบัติเหตุ 

รถชน ส่วนน้องชายที่ไปด้วยกันก็บาดเจ็บสาหัส แผลกายหายแล้วก็ยังไม่ได้สติ 

แม้ผ่านมาเกือบปี แต่เธอก็ยังทำใจไม่ได้ ปกติรถเข็นของเธอจะมีสินค้า 

มากกว่านี้สองถึงสามเท่าเพราะช่วยกันทำกับแม่ ตอนนี้รายได้ลดลงเพราะเหลือ 
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เธอเพียงคนเดียว แถมรายจ่ายยังมีแต่จะมากขึ้นทุกวัน น้องชายของเธอเป็น 

ผู้ป่วยอนาถาในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง แต่เธอก็เห็นควรว่าต้องจ่ายส่วนที่จ่ายได ้

ให้มากที่สุด ย่าของเธอติดเหล้าและเล่นไพ่ บางครั้งจิตใจส่วนที่ชั่วร้ายก็ให้ 

ความเห็นว่าเธอควรเลิกหาข้าวหาน้ำมาให้นางเสียทีในเมื่อนางไม่ใช่ญาติและไม่เคย 

เห็นเธอเป็นญาติ ทุกวันเพียงคิดว่าจะไปขอเงินใครไปจับไพ่และดื่มเหล้าเท่านั้น  

คนแถวนี้ระอาจะแย่ที่นางเที่ยวย่องเข้าบ้านคนอื่นเพื่อไปขอเศษเงิน เธออาย 

แสนอาย แต่ทำอย่างไรศรีจันก็ไม่ยอมหยุด เมื่อสบโอกาสนางก็แวบออกไปเป็น 

ขอทานอยู่เรื่อย เที่ยวนั่งริมบาทวิถี บางทีก็เดินเตร่ไปถึงตลาดมาดามอ้อย 

อรนลินได้แต่ปลง คิดว่าชาติที่แล้วเธอคงทำศรีจันไว้มากจึงต้องมาชดใช้ 

ในชาตินี้ 

“บัว” เสียงเรียกจากหน้าบ้านกระตุ้นให้อรนลินเลิกคิด

“จ๋า ลิก้า แป๊บหนึ่งนะ!”

จากครัวที่อยู่ท้ายสุดของบ้าน หญิงสาวก้าวเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงประตู เธอ 

เปิดออกและพบว่าลักษิกาแต่งหน้าใหม่แล้ว เพื่อนเธอทำหน้าเหลอหลาและลด 

เสียงเหลือแค่พอได้ยิน

“เตรียมของรอบบ่ายยังไม่เสร็จเหรอ นี่มากะจะช่วยนะเนี่ย”

“เอ้อ...ไม่ไปขายแล้วจ้ะ หมดแล้ว”

“อะไรหมด”

“ของ ทุกอย่างหมดแล้ว”

ลักษิกาเลิกคิ้ว “ทำไมน้อยจัง ฉันนึกว่าหล่อนลืมเอาข้าวต้มมัดอีกสาม 

กระจาดมา เลยต้องเข็นรถกลับมาเอาซะอีก ทำไมน้อยยังงี้ล่ะ นังแก่มันขโมย 

เงินค่าของของหล่อนอีกแล้วรึไง”

ศรีจันตะโกนทันที “ไม่ต้องพูดอีกะหรี่ อย่าเสือกเรื่องกู!” 

อรนลินดันไหล่เพื่อนสาว แต่ก็ไม่มากพอจะห้ามได้ ลักษิกาจับขอบประต ู

ทานแรงเธอไว้และโผล่หน้าเข้าไปส่งยิ้มทักทายหญิงชรา

“ฉันเป็นกะหรี่ก็ยังขายตัวได้ แต่แกน่ะ ขายเป็นปุ๋ยสดยังไม่มีใครเอาเลย  

นังแก่ขยะสังคม!”
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ศรีจันกรี๊ดด้วยน้ำเสียงเฉพาะตัวแบบสุดปอด ลักษิกายกมือขึ้นปิดหู พอ 

อีกฝ่ายหมดลมก็พูดต่อ

“เสียงนี้มันควายถูกเชือดชัด ๆ นอกจากเป็นขยะสังคมแล้ว ยังสร้างมลพิษ 

ทางเสียงอีก อย่างแกนี่มันต้องยัดใส่จรวดแล้วเอาไปทิ้งนอกโลกแล้วแหละ  

ไปตายไกล  ๆ  เลย อยู่ใกล้แล้วเดือดร้อน!”

เสียงกรี๊ดยังแผดลั่นขณะที่อรนลินดันให้เพื่อนสาวเดินห่างไปจากบ้าน  

หญิงชราฟาดงวงฟาดงาครั้งใหญ่เหมือนคนบ้า แต่เธอเคยเจอมาก่อนจึงนำของ 

ที่แตกหักได้วางห่างเบาะนอนของศรีจันแล้ว

“ย่าก็แก่แล้ว แถมเซลล์สมองก็ฝ่อเพราะเหล้าด้วย ลิก้าจะไปแกล้งเขา 

ทำไม”

“เผื่อจะตายไวขึ้นไง” ลักษิกาพองแก้มอย่างแสนงอน “เทียบกับเจ้าเล็ก 

ที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว เจ้าเล็กยังทำประโยชน์ให้หล่อนได้มากกว่าตั้งเยอะ  

อย่างน้อยก็อยู่เป็นกำลังใจว่าหล่อนไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก”

อรนลินยิ้มจาง “บัวก็มีลิก้าแล้วไง เจ้าเล็กก็ด้วย บัวรู้ว่าบัวไม่ได้อยู่ 

คนเดียว”

จังหวะเงียบเกิดขึ้นครู่หนึ่ง เธอรู้ดีว่าเพื่อนไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่กับเธอ 

ตลอดเวลาได้ทั้งชีวิต อีกหน่อยก็ต้องมีสามีมีลูก เจ้าเล็กจะแข็งแรงไปถึงเมื่อไร 

ก็ไม่รู้ อนาคตเธอคงต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นอย่างหนีไม่พ้น

“แหม ปากหวาน ถ้าเป็นผู้ชายจะจับทำผัวซะ” สาวเปรี้ยวหัวเราะดัดจริต 

ทำลายบรรยากาศอึดอัด “แล้วเจ้าเล็กเป็นไงบ้าง”

“เหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละจ้ะ  คิดในแง่ดีก็ดีแล้วละที่ไม่ได้เป็นอะไร 

มากกว่านี้ วันนี้บัวคงไปเยี่ยมไม่ได้ ไว้ค่อยถามพยาบาลเอา เขาใจดี รับโทรศัพท ์

แล้วก็บอกละเอียดทุกครั้งเลย”

“ดีแล้ว เธอไปแทบจะทุกวัน ไม่ไปวันเดียวเจ้าเล็กไม่ว่าหรอก ค่าเดินทาง 

ไปกลับตั้งหลายบาท เสียเวลาทำมาหากินด้วย”

“เกินไป ข้อหลังนี่ไม่ใช่หรอกน่า”

ลักษิกายักไหล่ แล้วจู่  ๆ  ก็หยุดเท้าพร้อมเขย่าแขนให้อรนลินมองตาม
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“ไอ้หล่อนั่นใคร ฉันไม่เคยเห็นหน้าเลย”

อรนลินรู้ทันทีว่าเพื่อนหมายถึงใคร ชายหนุ่มสูงกำยำในชุดสูทสีเทาเข้ม 

เรียบกริบที่หยุดยืนอยู่กลางซอยคนนั้น ดูเป็นชนชั้นสูงขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อม 

อย่างเด่นชัด เธอมั่นใจเต็มร้อยว่าทุกคนที่อยู่ในรัศมีสายตาก็มองเขาอยู่

“ไม่รู้สิ ฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ลิก้าไม่รู้ข่าวอะไรบ้างเลยเหรอ”

“อ้อ ไม่แน่อาจจะเป็นเจ้าของตลาดมาดามอ้อยคนใหม ่ ได้ยินเขาลือกันน่ะ”

“ว่าไงนะ!”

“ก็เจ๊อ้อยแกเอาเงินกู้ไปเลี้ยงผู้ชายจนหมดตัว เลยขายตลาดใช้หนี้ก่อน 

จะถึงขั้นล้มละลายน่ะ”

“ตลาดนี้มันขายดีมีค่าถึงขั้นควรเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานเชียวนะ เห็นว่า 

มูลค่าเป็นร้อยล้าน ถ้าจริงก็แสดงว่าเจ๊คงถึงขีดแล้ว”

ลักษิกาเป็นผู้หญิงที่กล้าแสดงออกว่าตนบ้าผู้ชายหล่อ แต่คราวนี้แววตา 

ของเธอกลับเพ่งพิจารณาตรงไปที่เขาคนนั้นอย่างจริงจัง อรนลินคิดว่าลักษิกา 

เป็นคนแปลก  ๆ  ที่มีญาณวิเศษ คนที่ลักษิกาสนิทด้วยอย่างรวดเร็วมักเป็นคนดี 

ที่ตั้งใจทำมาหากิน ส่วนคนที่ไม่สนใจเลยตั้งแต่แรกพบก็เป็นคนขี้เมา ไม่ก็ติด 

พนัน สองประเภทนี้ยังพอดูออกจากรูปกายภายนอกหรือกิริยาอาการบางอย่างได้  

แต่หลายครั้งเธอก็แยกแยะถูกแม้กระทั่งคนค้ายาที่ดูเหมือนคนปกติได้ด้วย  

ซึ่งก็มักจะจ้องอย่างจริงจังเช่นที่ทำอยู่นี้ เป็นที่รู้กันว่า ในสลัมแห่งนี้มีผู้ค้ายา 

เดินขวักไขว่ แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร อรนลินคิดว่าบางทีผู้ชายที่ดูดีคนนั้นก็อาจ 

ค้ายาอีกราย แต่เป็นตัวใหญ่หน่อยจึงได้แต่งตัวดูดี

เสียงฮือฮาเริ่มเรียกให้ชาวซอยออกมาจากที่พักและมองดูชนชั้นสูงผู้มาเยือน  

เขาเดินลึกเข้ามาเรื่อย  ๆ จนถึงผนังท้ายตึกแถวก่อนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น แล้วพิจารณา 

สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ราวกับสำรวจโลกต่างมิติ อรนลินอยู่ห่างจึงเห็นใบหน้าเขาไม่ชัดนัก  

แต่เธอบอกได้เลยว่ารังสีแห่งความไม่พอใจที่แผ่ออกจากร่างสูงนั้นเป็นสัญญาณ 

ไม่ดีเอาเสียเลย

เธอรู้ว่าชีวิตที่ค่อนข้างปกติสุขของตัวเองกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะเขา
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“เวลาสามเดือน  ครอบครัวละสองหมื่นบาท ผมให้แค่นี้  

ถ้าไม่เอาก็ไปตัวเปล่าได้เลย” ชายหนุ่มในชุดสูทสีเทาเข้มพูดเนิบนาบด้วยเสียงดัง 

ทรงอำนาจ

“ไอ้นายทุนใจแคบ”

“เห็นแก่ตัวจริง  ๆ”

เสียงพึมพำก่นด่าดังให้คนที่อยู่แถวหลังสุดอย่างอรนลินได้ยิน เธอเชื่อว่า 

เขาก็คงได้ยินเหมือนกัน

ดนุเดช ธีรไตรคุณ  มาในฐานะดังเช่นที่ลักษิกาบอกไว้ เขาเป็นเจ้าของ 

ตลาดมาดามอ้อยคนใหม่ รวมถึงตึกแถวริมถนนใหญ่ตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอย  

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาคิดจะปรับเปลี่ยนตึกเก่าซอมซ่อและชุมชนนี้ให้เป็นแบบอื่น  

และอย่างแรกที่เขาเริ่มลงมือทำคือไล่ผู้บุกรุกออกไปเสีย

เค้าหน้าของดนุเดชเหมือนลูกครึ่งยุโรป คิ้วดกเข้ม ดั้งสูง เบ้าตาลึก  

ดวงตายาวรีสีน้ำตาลเข้มเหมือนเส้นผม ฉายแววสุขุมและดุร้ายไปพร้อมกัน เขา 

ตัวสูงใหญ่ เมื่อยืนหลังตรงผึ่งผายและเหลือบตามองต่ำก็ให้ความรู้สึกเหมือน 

๒
บางทีนั่นอาจเป็นอนาคต

ที่เลวร้าย
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เขาเห็นชาวชุมชนเป็นเพียงมดปลวก ช่างเป็นแววตาที่เหยียดหยามกันอย่าง 

ไม่ปิดบังสักนิด

ขณะที่อรนลินวิจารณ์ในใจ เจ้าของร่างสูงก็มองตรงมา เธอชะงักไป 

ชั่วอึดใจเมื่อได้สบตากับเขา ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาช่างรูปงามเปี่ยมเสน่ห์ เมื่อรวมกับ 

บรรยากาศรอบตัวก็ทำให้เขาดูสูงส่งเกินจะเป็นคนธรรมดา เปรียบว่าหากเป็น 

เจ้าแห่งแคว้น เขาก็คงเป็นกษัตริย์ทรราชที่ขูดรีดภาษีจากชาวนาและคนค้าขายเพื่อ 

ไปปรนเปรอความสุขส่วนตัว ไม่ก็ใช้เลี้ยงดูเหล่าหญิงงามที่เต็มแน่นในพระราชวัง  

อาจจะเลี้ยงดูเหล่าสัตว์เลี้ยงพวกเสือดาวหรือม้าอาหรับสีดำอีกเป็นฝูง อย่างเขา 

น่ะไม่มีทางได้เลี้ยงหมาแมวแบบคนทั่วไปหรอก มองปราดเดียวก็รู้ว่าไม่เคย 

เรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจแน่ ดูจากดวงตายาวรีที่แสนดูถูกนั่นอย่างไร

ดนุเดชขมวดคิ้ว นั่นเองที่เป็นจุดเรียกสติกลับมาเข้าร่างอรนลิน เขาไม่ยอม 

หลบตา ซ้ำยังจ้องมาอย่างดุขึ้ง หญิงสาวเกรงว่าจะถูกเพ่งเล็ง ใจเธอเต้นแรงระทึก 

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ตัวเองเพิ่งคิด เธอไม่รู้จักเขาเลยแท้  ๆ แต่กลับมีอคต ิ

ตั้งแต่แรกพบ คงเพราะเธอจนตรอกและไม่อยากถูกไล่ออกจากที่นี่เพื่อแลกเงิน 

สองหมื่นบาท เพียงแค่นี้เธอก็คิดเพ้อเจ้อไปไกลว่าดนุเดชเป็นพวกชั่วร้ายทั้งที่ 

เพิ่งพบกันแค่ไม่กี่นาที ถูกต้องที่ว่าเขาฉายแววตาดูถูก แต่ความจริงชาวสลัม 

ก็ทำเหตุให้เขาดูถูกได้ เธออยู่มาสิบปีโดยที่ไม่เคยจ่ายสักบาทและไม่ให้อะไรเลย 

นอกจากสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวรจากขยะ แม้เธอจะไร้ค่าต่อเจ้าของที่ดินขนาดนี้  

แต่หลายปีที่ผ่านมา เธอได้ฝากชีวิตไว้กับการขายของที่ตลาดมาดามอ้อย นอกจาก 

เงินทุนก็มีค่าใช้จ่ายของศรีจันและเจ้าเล็กจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ไม่มีทางหาเช่า 

ห้องพักถูก ๆ ที่อนุญาตให้ใช้แก๊สทำข้าวต้มมัดเป็นร้อย ๆ มัดได้ทุกวัน ไม่มีสถานที ่

สำหรับเก็บรถเข็นกับอุปกรณ์ทำมาหากิน และถ้าโชคร้ายก็คงจะไกลจากตลาด 

ด้วย ดังนั้นหากถูกไล่ไปจากที่นี่ เธอต้องอดตายแน่

“ขอเถอะพ่อคุณ ถ้าต้องไปจากที่นี่ ป้าต้องตายแน่” หญิงชราใกล้บ้าน 

เธอพูดโพล่งออกมา “ป้าไม่มีที่ไปแล้ว ถ้ามี ป้าก็ไม่มาอยู่ที่นี่หรอก”

ดนุเดชมองนางอย่างเฉยชา

“คณุทราบไหมครบัวา่รฐับาลมนีโยบายชว่ยเหลอืคนจรจดัอยู”่ เขาปรบัสหีนา้ 
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ให้ดูเหมือนพ่อพระมากขึ้น แต่คำที่เขาใช้กลับทำให้ชาวชุมชนกว่ายี่สิบคนที่ยืนฟัง 

อยู่ถึงกับเงียบกริบ “คุณจะมีที่พักที่ปลอดภัย จะดีมากด้วยหากว่าคุณยังทำมา 

ค้าขายได้ ผมอาจจะช่วยเหลือคุณได้เรื่องโครงการบ้านเอื้ออาทรเฟสหน้าที่กำลัง 

ก่อสร้างในเขตรังสิต...”

ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้น

“ไม่ไปโว้ย! ที่นี่มันยานนาวานะ ไกลขนาดนั้นใครจะไป จะทำมาหากิน 

ยังไงก็ไม่รู้!” 

“อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณนะครับ ผมจะช่วยเหลือเท่าที่ทำได้” ชายในชุดสูท 

ยิ้มทั้งที่แววตาดุขึ้ง “เพราะถ้าไม่ออกจากที่นี่ คุณจะต้องไปโรงพักในฐานะคู่กรณ ี

ของผม คุณก็รู้อยู่แล้วว่าข้อหาบุกรุกมันจะจบที่ค่าปรับ...ซึ่งคงดูจะก้อนโตเกินไป 

สำหรับพวกคุณ หรือไม่งั้นก็คุก”

“ไอ้หน้าเลือดเอ๊ย!”

“โจร!”

ดนุเดชยังคงยิ้มดุ “ลองทบทวนดูนะครับ ผมจะส่งทนายมาคุยกับพวกคุณ 

พร้อมเอกสารอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทางที่ดีกรุณาเลือกตัวแทนมาสักคนเพื่อ 

ความสะดวกด้วย สวัสดีครับ”

ชายหนุ่มหันหลังจากไปอย่างง่ายดายราวกับที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าเบื่อ  

อรนลินยังคงนิ่งอึ้งเมื่อคิดถึงอนาคต เธอหันมองลักษิกา ดูเหมือนเพื่อนของเธอ 

จะไม่สบอารมณ์เช่นกัน แต่สำหรับแม่ค้าเสื้อผ้าทางอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะมี 

รายรับดีแล้ว เรื่องนี้คงไม่ได้ใหญ่โตเท่าคนที่ต้องอาศัยทำเลที่ขายอย่างเธอ

“ไอ้หมอนั่นมันน่าหมั่นไส้จริง  ๆ” เสียงทุ้มดังมาจากด้านหลังอรนลิน

“ยอด” เธอยิ้มรับชายร่างสูงในชุดเสื้อยืดปอน  ๆ  กับกางเกงซาฟารียาว 

สามส่วน “บัวไม่ทันเห็นเลยว่ายอดอยู่ด้วย”

“ไปลากเก้าอี้มานั่งน่ะ ขี้เกียจยืนฟัง” ยศกรมองลักษิกา “ไง ลิก้า”

ลักษิกาตอบเขาด้วยการมองสบตาสองวินาที หลังจากนั้นก็แตะไหล่อรนลิน 

แล้วเดินจากไปทางที่พักของตน

“ยอดละเซ็งยัยลิก้าจริง  ๆ บัวอยู่กับยัยนั่นได้ไง”
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“ยอดก็รู้ว่าเขาแค่โมโหคุณดนุเดชเลยมาพาลใส่ยอด เห็นไหมว่าลิก้าไม่พูด 

กับบัวด้วยซ้ำ เพราะงั้นอย่าใส่ใจเลย”

“เหอะ ไม่ใช่พาลแค่เพราะไอ้เจ้านั่นมันโผล่มาไล่ที่หรอก ยังไงยัยนั่น 

ชังหน้ายอดทุกวันแหละ” เขาหันไปมองม้าหินขัดใต้เพิงสังกะสีที่ตัวเองเคย 

ออกแรงทำไว้เมื่อนานมาแล้ว “ไปนั่งตรงนั้นกันไหม”

ชาวชุมชนจับกลุ่มกันซุบซิบและค่อย  ๆ กระจายตัวกลับไปตามบ้าน อรนลิน 

เห็นว่าโต๊ะที่ชายหนุ่มเชื้อเชิญยังว่างอยู่จึงพยักหน้าแล้วเดินตามไป ยศกรใช้มือ 

ปัดฝุ่นบนม้านั่งตัวหนึ่งก่อนจะไปนั่งที่ฝั่งตรงข้าม หญิงสาวค้อมศีรษะเล็กน้อย 

แทนคำขอบคุณและนั่งลงตรงที่เขาทำความสะอาดให้ ท่าปัดมือของเขาทำให้เธอ 

อมยิ้ม ยศกรเป็นผู้ชายบ้าน  ๆ ห่าม  ๆ แต่ก็เท่ใช่ย่อย เขาเป็นพ่อค้าข้าวแกง 

รถเข็นที่ขายอยู่ตรงปากซอยยี่สิบเอ็ด ชายโสดสูงล่ำคล้ำหล่อที่นิสัยดีและทำ 

อาหารอร่อยเลิศอย่างนี้ย่อมเนื้อหอมในหมู่ผู้หญิง แต่ทุกคนรู้ดีว่าเขาชอบเธอ 

มานานตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในสลัมเมื่อประมาณหกปีก่อน และก็รู้ด้วยว่าเธอเห็น 

เขาเป็นแค่เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้น

“วันนี้กลับไวจังนะ” ยศกรยิ้มให้ หนุ่มตี๋ตาเล็กอยู่แล้ว ยิ้มสักทีแทบ 

ไม่เห็นลูกนัยน์ตา

“ลิก้าไปช่วยขายน่ะ ยอดล่ะ ไม่ไปเตรียมของเหรอ”

“ยังพอมีเวลา เห็นบัวยืนหน้ายุ่งเลยกะว่าจะมาชวนคุยทำคะแนนสักหน่อย”

อรนลินหัวเราะเล็กน้อย เพราะอีกฝ่ายชอบคุยแบบนี้ทั้งที่ถูกปฏิเสธอย่าง 

จริงจังมาแล้วหลายครั้ง  เธอปฏิบัติกับเขาเหมือนเพื่อนธรรมดาและไม่เคย 

ให้ความหวังใด  ๆ  แม้แต่ครั้งเดียว แต่ยศกรก็ยังหยอดอยู่นั่น เธอคิดว่าเขาคง 

ฝึกบริหารคำหวานกับเพื่อนอย่างเธอมากกว่าจะคิดเอาจริง เพราะไม่ว่าเมื่อไรเขา 

ก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการพูดหยอดเลย

“บัวคิดว่าไงกับเรื่องที่ไอ้คุณดนุเดชบอกนั่น”

“จะทำไงได้ล่ะยอด ก็คงต้องรีบดิ้นรนหาที่ใหม่นั่นแหละ”

“บัวก็รู้ว่าบัวหาไม่ได้ ถ้าไม่มีที่นี่ เธอต้องเช่าบ้านเลยนะ ถึงจะทำขนมได ้

เหมือนตอนนี้ ตามอพาร์ตเมนต์ไม่มีทางให้ทำหรอก ไหนจะย่ากาฝากของเธออีก”
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อรนลินยังคงยิ้มสู้ แม้ฟังคำจี้ใจแล้วจะรู้สึกอ่อนล้าลงก็ตาม บางทีเธอ 

ก็คิดว่าเธอไม่อยากฟัง แต่จะหาการให้กำลังใจดี  ๆ  จากยศกรก็เป็นไปได้ยาก  

เธอมองว่าเขาค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายและมักเน้นไปที่การตำหนิปัจจุบัน

“เดี๋ยวก็มีทางออกน่า ยอดเองก็โดนเหมือนกันเถอะ”

ยศกรเงียบไปครู่หนึ่งราวกับชั่งใจอยู่ว่าจะพูดดีหรือไม่

“ยอดพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้าง ร้านขาหมูที่ซอยสิบห้าเขามาบอกว่าเขาคิด 

จะให้เซ้งกิจการ เผื่อยอดจะสนใจ ยอดก็สนจริงนั่นแหละ ภายในสามเดือนนี้ 

อาจจะเปิดร้านข้าวเป็นที่เป็นทางก็ได้ แบบว่า...” คนพูดเงียบไปอีก อรนลิน 

จ้องท่าทีกระอักกระอ่วนของเขาอย่างสงสัย “คือ...ถ้าบัว...ถ้าเกิดยังไงบัวจะมา 

ใช้ครัวที่บ้านยอดก็ได้นะ แล้วหาห้องพักถูก  ๆ  เอา”

หญิงสาวอึ้งไปเล็กน้อย ถามตัวเองว่านี่เขาเอาจริงหรือ 

“ขอบใจนะยอด บัวจะลองหาทางเองดูก่อน ถ้าถึงตอนนั้นมันไม่ไหวจริง ๆ  

บัวก็ขอรบกวนด้วยแล้วกัน”

ชายหนุ่มถอนหายใจ “แปลว่าไม่สินะ”

ยศกรเข้ามาในชุมชนนี้หลังเธอหลายปี แต่แค่นี้ก็มากพอให้รู้จักนิสัยใจคอ 

กันแล้ว เขาไม่เคยคิดออกไปจากชุมชน เพราะที่นี่ทำให้คนตัวเปล่าไร้ญาติขาดมิตร 

อย่างเขาเป็นเจ้าของกิจการอาหาร แม้ไม่ใหญ่ไม่โต แต่ก็นับว่าเป็นความก้าวหน้า 

ครั้งใหญ่ในชีวิต อรนลินคิดว่าการไปขอใช้ครัวเขาเป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นทั้ง 

การให้ความหวังและเป็นทั้งการขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นเข้าหาเขา นี่มันมาก 

เกินกว่าจะรับไว้ได้ เธอพูดไม่ออก โชคดีที่เขาไม่ตื๊อต่อ

“แต่คิดแล้วเซ็งชะมัด พวกคนรวยนี่เหมือนกันหมด บัวเห็นสายตาที่มัน 

มองพวกเราไหม อย่างกับมองขยะอะไรประมาณนั้น”

“โธ่ ยอด เขามาไล่ที่เราแล้วเราก็ด่าเขา เขาไม่มีทางมองเราดีหรอก แค่จะ 

ให้เงินเรา หาบ้านเอื้ออาทรให้เรา นั่นเขาก็ใจดีแล้ว อย่าไปสนใจเลยว่าจริง  ๆ  

เขาจะคิดอะไรอยู่”

“บัวก็มองโลกในแง่ดีไปเรื่อย พวกคนรวยน่ะต้องมีหน้าตาในสังคม เลย 

ทำเป็นว่าจะช่วยเหลือเราทั้งที่มาไล่ที ่ มันดูถูกเราโจ่งแจ้งออกขนาดนั้น จะคิดเป็น 
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อย่างอื่นได้ไง”

“ก็ถ้าเขาไปซื้อกับข้าวร้านยอด ยอดก็แอบถุยน้ำลายใส่ลงไปเลยนะ”

ชายหนุ่มหัวเราะร่วน “บ้า”

“บ้า” หญิงสาวทำเสียงล้อเลียน

“แต่ก็จริงอย่างที่บัวว่า คิดไปก็เท่านั้น มีชีวิตก็ต้องดิ้นรนกันไปสินะ”  

ยศกรหันมายิ้มหวานให้อรนลิน  เธอยิ้มตอบ  เธอชอบที่ เขาเป็นคนซื่อตรง 

แล้วก็จิตใจดี จนบางทีก็นึกสงสัยเหมือนกันว่าผู้หญิงที่คู่ควรกับเขาอยู่ที่ไหน  

ทำไมไม่มาอยู่กับเขาเสียที

เป็นเราไม่ได้หรอก

อรนลินคิดย้ำ นึกภาพตัวเองจูบยศกรไม่ออกและไม่เคยนึกอยากทำ เธอ 

ไม่มีทางเป็นภรรยาของเขาได้ แม้จะเกรงใจที่ยศกรแสนดีกับเธอเสมอมา แต่จะ 

ให้รักเขาตอบแทนนั้นทำไม่ได้แน่ รังแต่จะเป็นการทำให้เสียใจภายหลังมากกว่า  

เธอจะต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองเรื่องที่อยู่ใหม่ให้ได้ อย่างน้อยดนุเดชก็ให้เวลา 

ตั้งสามเดือนพร้อมเงินอีกก้อน

เธอจะต้องทำได้แน่

“ศรีจัน มึงนี่ไม่มีเข็ดเลยนะ” 

ปั่นทักทายเมื่อเห็นหญิงชราเดินเซมาที่หน้าประตู นับตั้งแต่ดนุเดชมาเยือน 

ชุมชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่ปั่นเห็นนาง เขามองที่กระเป๋าเงินโทรม ๆ  

ใบน้อยที่ดูฟีบแบนและน่าจะเบาก่อนถอนหายใจแรง นางเดินเข้ามาใกล้แล้วจับ 

กรงประตูก่อนทำท่าโก่งคอ 

“เห้ย  ๆ  ๆ  ๆ นังหมาแก่นี่ จะอ้วกก็ไปอ้วกที่อื่นสิโว้ย!”

“ไม่ได้อ้วก ไอ้เหี้ย! กูเห็นอีเนียนกับอีแป้นเข้ามาเมื่อกี้ กูจะเอาด้วย!”

“เอาพ่อเอาแม่มึงสิ เงินน่ะมีรึเปล่า!”

“ไหนมึงเคยพูดว่านายไม่ได้ห้ามไม่ให้กูเล่นไง!”

ปั่นเลิกคิ้วเหมือนกำลังคิดแผนอะไรบางอย่าง ศรีจันไม่มีท่าทีสนใจ นาง 

ชะเง้อคอมองเข้าไปในห้องแถวแคบและมืดข้างหน้าเท่านั้น  ภายในซอยเป็น 
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ห้องเล็ก  ๆ  หลายห้อง บางทีมีเสียงโวยดังแว่วมา บางทีก็เหมือนจะเป็นเสียง 

ของหญิงขายบริการที่กำลังรับแขก ห้องแถวพิเศษห้องนี้เรียกกันว่าตรอกแดง  

ลือกันว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้มีอำนาจให้การคุ้มครองว่าตราบใดที่เก็บเป็นความลับ 

และไม่ออกมาเพ่นพ่าน ห้องแถวแห่งนี้จะปราศจากการตรวจสอบ ทำให้ทุกอาชีพ 

ที่อยู่ในโลกแห่งแสงสว่างไม่ได้มากระจุกตัวรวมกันและรู้แค่คนวงในเท่านั้น  

พวกที่ประกอบอาชีพสุจริตอาจเคยได้ยินบ้าง แต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอย่างไร ในเมื่อ 

ภายในตรอกท้ายซอยแห่งนี้ก็มืดมันเสียทุกห้องแถวอยู่แล้ว

“นี่นะ ศรีจัน...” ปั่นกอดคอหญิงชรา นางเหลือบมองด้วยแววตาไม่พอใจ 

แต่ก็ไม่ปฏิเสธ “กูจะพูดกับมึงดี ๆ เลยนะว่า การที่มึงมาที่นี่แบบกระเป๋าตังค์โบ๋เบ๋ 

เนี่ย จะทำให้นังบัวมันลำบาก”

“หุบปากไปเลย” นางสลัดตัวเองออกมายืนห่าง ปั่นยักไหล่

“มึงไม่สงสารมันบ้างเหรอ มันทำงานหลังขดหลังแข็งทุกวัน ได้เงินมา 

สองพัน พันห้าก็เป็นค่าของสำหรับทำขายวันพรุ่งนี้แล้ว มันไม่มีมากพอให้มึงถลุง 

ทีละพันสองพันหรอก”

“พูดมากน่า ไอ้ปั่น! อีบัวมันทั้งสาวทั้งสวย มันไปหลอกเอาตังค์ไอ้ยอดได ้ 

ไอ้ยอดก็มีเงินมีทองมากกว่าคนแถวนี้ กูเล่นแค่นี้มันไม่อดตายหรอก!”

“มึงก็คิดสั้นไป”

“หมายความว่ายังไง”

“เอ้า มึงมองไม่ออกเหรอว่า หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น” ปั่นยิ้มขณะมอง 

หญิงชราทำหน้ายุ่ง “กูน่ะมีงานทำหลายที่ ไม่มีที่นี่ นายกูก็มีที่อื่นให้ไปดูแล  

กูเลยไม่เดือดร้อนถ้าต้องย้าย แต่มึงน่ะสิ มึงทำชั่วกับนังบัวมาก  ๆ มึงไม่กลัว 

มันทิ้งมึงไว้เหรอ แบบว่าจู่ ๆ ตอนเช้าก็หายตัวไปซะเฉย ๆ เหลือแต่มึงกับกระต๊อบ 

โกโรโกโสของมึง...อะไรทำนองนี้”

ศรีจันยืนนิ่ง เบิกตามองพื้นราวกับมีผีนอนแผ่อยู่ตรงนั้น

“เข้าใจรึยัง หือ ไม่ใช่แค่จับไพ่แดกเหล้าไปวัน  ๆ มึงน่ะต้องวางแผน 

อนาคตบ้าง มองให้ไกลกว่าพรุ่งนี้ มองให้ถึงอีกสามเดือนหน้าก็ยังดี มึงจะอยู่ 

ยังไงถ้าไม่มีนังบัว เก็บขยะข้างถนนกินเหรอ คนแถวนี้ใครจะเอามึง หนังเหี่ยว ๆ  
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เหนียว ๆ อย่างมึงน่ะ ตายไปยังเอาไปทำปุ๋ยสดไม่ได้เลย มึงคิดว่าใครจะจัดงานศพ 

ให้มึงฮึ มึงจะเอาเงินจากไหน”

จู่  ๆ  ศรีจันก็กระชากคอเสื้อเชิ้ตมอซอของปั่นแรงจนเขาต้องก้มตัวลงมา  

หญิงชราขึงตาเหมือนเพิ่งรู้ว่าโลกจะแตกในอีกสามสิบวินาทีหลังจากนี้

“แล้วกูจะทำยังไงดีฮะ ไอ้ปั่น! อีบัวมันทิ้งกูแน่ กูใช่ญาติมันซะที่ไหน!”  

นางขยุ้มเขย่าคอเสื้อของชายฉกรรจ์สุดแรงจนอีกฝ่ายแบะปากเหมือนรำคาญ เขา 

จับมือเหี่ยวย่นแล้วกระชากให้หลุดออก

“ใจเย็นสิ อีห่านี่ จู่  ๆ  ก็คลั่งยังงี้ กูตกใจหมด”

“แล้วทำไงดีล่ะ!”

“ก็ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองสิวะ เลิกจับไพ่ก่อนเลยอันดับแรก”

“มึงก็พูดง่าย อย่างกูจะทำงานอะไรได้ จะให้เลิกไพ่เลิกเหล้า มึงเอามีด 

มาให้กูแทงตัวเองซะยังง่ายกว่า!” 

ศรีจันตัวสั่นหงึก กลิ่นเหล้าขาวเหม็นคลุ้งจากตัวจนไม่ว่าใครก็แน่ใจได้ว่า 

นางไม่ได้มีสตินักหรอก ปั่นหรี่ตามองหญิงชราอย่างคนมีแผน ครู่หนึ่งมันก็ก้ม 

กระซิบ

“เอาอย่างนี้สิ นายกูเขาเป็นคนใจดี เขาอาจจะปล่อยเงินกู้ก้อนใหญ่ให้มึง 

ได้ มึงอยากได้เงินสักเท่าไรล่ะ”

คนฟังขมวดคิ้วเหมือนไม่ไว้ใจ “นายมึงน่ะเหรอ”

“ใช่สิ นายกูใหญ่แค่ไหน มึงก็รู้ มึงน่ะมีพรสวรรค์นะศรีจัน กูละแปลกใจ 

ว่าทำไมมึงคิดไม่ออก”

“คิดอะไร พรสวรรค์อะไร”

“มานี่มา มานั่งคุยกันข้างในดีกว่า” ปั่นดันไหล่บางเล็กน้อย อีกฝ่าย 

ก็เดินเข้าในตัวห้องแถวอย่างง่ายดาย นางนั่งลงตรงโซฟาขนาดสามที่นั่งเก่า  ๆ  

ปั่นลากเก้าอี้ไม้อีกตัวเข้ามานั่งใกล้แล้วสนทนาต่อด้วยน้ำเสียงที่ดังแค่พอให้ได้ยิน 

กันสองคน

“งานที่ง้ายง่าย คนแก่ก็ทำได้ แถมตำรวจยังคิดไม่ถึงด้วย มึงนึกไม่ออก 

เลยเรอะ”
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“หมะ...หมายถึง...ลูกอมแดง?”

“ช่าย...” เขาตบไหล่นางติด ๆ กันสามครั้ง “หน้ามึงเหมือนคนขายซะที่ไหน  

กูจะปล่อยให้มึงเม็ดละสองร้อย มึงไปปล่อยต่อถูก  ๆ  เม็ดละสามร้อยห้าสิบ 

ได้สบาย  ๆ นอกจากซอยเราก็มีซอยอื่นอีกเยอะ ถนนเรามีตั้งห้าสิบเอ็ดซอย 

ให้เลือก มึงเลือกตามสะดวกได้เลยว่าชอบที่ไหน พวกพ้องเราช่วยเหลือกัน  

ไม่มีการแย่งลูกค้า แบ่งงานกันแฟร์  ๆ งานเบา  ๆ เงินเยอะ  ๆ”

“แล้วตำรวจล่ะ”

“นายกูปล่อยของเอง ตำรวจห่าไหนจะกล้าจับฮึ”

“เอ๊ะ ระ...หรือว่านายของมึง!”

ปั่นจุปาก “อย่าให้ต้องพูดตรง  ๆ  สิวะ นายกูน่ะใหญ่ที่สุดในเขตนี้แล้ว  

ถ้าถูกจับได้ มึงก็แค่บอกว่าเป็นเด็กนาย แค่นี้ก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับมึงแล้ว”

“กูไม่เคยทำนี่...” นางมีสีหน้าตื่นตระหนก ปั่นตบไหล่นางอีกครั้ง

“มึงเข้าใจแล้วสินะ มีงานดีที่มึงทำเองได้อยู่ ได้เยอะยิ่งกว่าที่นังบัวหาได้ 

เป็นสิบเท่าร้อยเท่า สิ่งที่มึงต้องทำก็แค่ร้องขอจากนาย”

“แล้วเขาจะให้เหรอ”

“ให้สิ มึงแค่ต้องใช้หลักประกันเพื่อเอาของล็อตแรกออกมา ใหม่  ๆ  ก็ต้อง 

จ่ายก่อนอย่างนี้แหละ สักสิบวันก็ติดลมบนแล้ว ทีนี้ก็เชื่อของได้ สิบเม็ดเป็น 

หนึ่งเส้น ตกเส้นละสองพัน ขายห้านาทีก็หมดเกลี้ยงแล้ว คิดดูสิ ห้านาทีก็ได้ 

แล้วพันห้า ถ้าขายทั้งวันจะได้ขนาดไหน ตกลงมึงจะลองครั้งแรกเท่าไรล่ะ”

“กูจะเอาที่ไหนมาประกัน กูไม่มีเงิน”

“ก็บอกแล้วว่านายกูใจดี” เขาหรี่เสียง “หลักประกันน่ะไม่ต้องเป็นเงิน 

ก็ได้ บางที...ก็เป็นคน หมายถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวแกเองน่ะ คนหน้าตาดีที่ดูจะทำ 

เงินได้งาม  ๆ”

ศรีจันก้มหน้างุด ดวงตาของนางยังเบิกโพลง ไม่รู้ว่านางเห็นอะไร

บางทีนั่นอาจเป็นนรกของใครบางคน


