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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
พีน่ อ้ งสองหน่มุ สายเลือดเดียวกัน แต่หวั ใจการเมืองคนละดวง ฮึม่ แฮ่
ใส่กัน จนสงครามกลางบ้านแทบระเบิด เรื่องยุ่งๆ นี้พันกันนัวเนียไปกับ
ตระกูลของ ‘ไกลตา’ สาวสวย ที่ทั้งอา (สาวหล่อ) กับพ่อแท้ๆ ก็ฝักใฝ่จะ
บริหารบ้านเมืองกันคนละแบบ อย่างไม่ไว้หน้ากันเสียด้วย
พลพรรคทั้งสี่คือเชน ไกลตา ชนา และพลาลี ฝันใฝ่และมีไฟในใจ
ของตน ร่วมกันอย่างชนิดไม่ได้ตั้งใจ ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมา…ชื่อ
พรรคเสรีพิโรธ ด้วยอุดมการณ์ที่แปลกแต่จริง และเป้าหมายตั้งมั่นอยู่ที่
ประโยชน์สขุ ของมวลชน มีนโยบายเป็นไปตามแบบฉบับของตัวเอง ไอเดีย
ของพรรคนี้ ทัง้ แปลกและทัง้ รัว่ แต่หวั หน้าพรรคบอกว่า หากแม้นเป็นจริง
ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ สงครามก็จะไม่เกิด และโลกเราย่อมจะน่าอยู่กว่าเดิม…
อย่างแน่นอน!

ฝ่าไฟฝัน
ม. มธุการี

๑
เสียงฝนตกกระทบกระจกหน้าต่างในห้องนอนตั้งแต่ตอนรุ่งสางจนเชน
ต้องลุกมาควานหาทีอุ่ ดหูยัดใส่หูทัง้ สองข้าง ก่อนทีจะ
่ ล้มตัวลงนอนต่อ เขาเป็น
คนนอนยากมาแต่ไหนแต่ไร ขนาดเสียงมดเดินกลางดึกเขาก็อาจจะยังได้ยนิ
ประสาทไวขนาดรับคลืน่ ความถีสู่ งจากนอกโลกได้ถ้าจะตัง้ ใจฟังกันจริงๆ ตัง้ ท่า
จะหลับต่อแต่คราวนี้ได้ยินเสียงกีตาร์ดังกระหึ่มมาจากห้องของพี่ชาย มัน
กีโมง
่ กียาม
่ แล้วนีและ
่ ชนาก็ตืน่ มาเล่นกีตาร์รบกวนชาวบ้าน หยีตามองนาTิกา
ก็เห็นบอกเวลาเกือบแปดโมงเช้า ไม่ใช่รุ่งสางอย่างที่เขาคิด แปดโมงเช้า
เข้าไปแล้วแต่ไม่มีแสงสว่างใดๆ เล็ดลอดผ่านเข้ามาให้เห็นแม้แต่นิดเดียว…
ตัง้ ท่าจะหลับต่อ มันเป็นเช้าวันอาทิตย์ทีเขา
่ ไม่ต้องไปทำงาน สาเหตุ
ง่ายๆ ก็เพราะเพิ่งเรียนจบมาและยังหางานทำไม่ได้ เช่นเดียวกับพี่ชายที่
ตกงานมาเป็นแรมเดือน ชนาเคยทำงานที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งหลังเรียนจบ
เป็นเชฟมาใหม่ๆ ทำได้ไม่กีเดื
่ อนก็ลาออก เพราะไม่ถูกกับผูร่้ วมงาน เรือ่ ง
ไม่ทนงานต้องยกให้ฝ่ายนั้น สมัยเรียนเคยไปทำงานเสิร์ฟ วันเดียวก็ต้อง
ออกเพราะเอากาแฟสาดหัวลูกค้า ความใจร้อนขี้โมโหของชนาทำให้เขาอด
กลัวไม่ได้ว่าสักวันอาจจะเอาปืนไปเที่ยวได้ไล่ยิงใครต่อใครตามข่าวที่เห็นกัน
เกลื่อนกลาดที่นี่…
เขากับพีชาย
่ ถูกส่งมาเรียนทีอเมริ
่ กาตัง้ แต่ชัน้ อนุบาล ตอนนัน้ พ่อเป็น
นักบิน และอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ซานฟรานซิสโก มันเป็นเวลากว่ายี่สิบปี
แห่งการมาตัง้ รกรากทีนี่ ่ จนแม่ตายพ่อจึงย้ายกลับไปอยูเมื
่ องไทยตอนเกษียณ
อายุ ทิ้งบ้านสามห้องนอนหลังนี้ให้เขาอยู่กับพี่ชายสองคนอย่างแสนสบาย
บ้านไม่ต้องเช่า ข้าวอาจจะยังต้องซือ้ กินอยู่ เพราะปลูกยังไม่ได้ น้ำไฟช่วย
กันจ่ายหารสอง อาหารแยกกันซือ้ กินเพราะไม่เคยกินอะไรเหมือนกันอยูแล้
่ ว
ชนาเป็นคนจู้จี้เรื่องอาหารการกินจนจะทำให้เขากลายเป็นโรคประสาทตาม

ม. มธุการี
๘

อาจจะความที่ฝ่ายนั้นแพ้โน่นแพ้นี่มาตั้งแต่เด็กและกินไม่ได้แม้กระทั่งนมวัว
กินถั่วลิสงคราใดเป็นต้องหืดขึ้นคอ แพ้ไปถึงข้าวสารที่ผ่านการขัดสีมาแล้ว
อย่างขาวสะอาด ขนาดต้องแยกซื้อคนละกระสอบ ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่
เขากับพี่ชายจะกินข้าวหม้อเดียวกันเยี่ยงครอบครัวอื่นทั้งหลาย
เสียงกีตาร์ดังแรงกว่าเดิมขนาดที่อุดหูชั้นดีก็ยังเอาไม่อยู่ เอื้อมมือ
เหวี่ยงกำปั้นไปที่ผนังห้องดังโครมสนั่นและทำให้เสียงนั้นเงียบไปได้ การ
สื่อสารชนิดเดียวที่เห็นผลมากที่สุด…
ตัง้ ท่าจะหลับต่อ รอบนีได้
้ ยนิ เสียงตำน้ำพริกดังมาจากในครัว มันดัง
ยาวนานจนเขาหายง่วง ตามมาด้วยกลิ่นผัดพริกแกงทะลุทะลวงฝาห้องชวน
ให้สำลัก เลิกนอนได้ เชนลุกพรวดพราดเข้าห้องน้ำและโอ้เอ้อยู่ในนั้นเป็น
ชัว่ โมง สถานทีอี่ กแห่งทีเขา
่ มีความเป็นส่วนตัวมากทีส่ ดุ บ้านสามห้องนอน
สองห้องน้ำและน่าจะมีสองครัว เพื่อจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันในเรื่อง
อาหารการกิน
เริม่ สงสัยว่าเขาจะต้องอยูร่่ วมบ้านกับพีชาย
่ ไปอีกนานแค่ไหนกันนี่ ไม่มี
วีแ่ ววว่าใครจะมีแฟนและย้ายหนีออกไปก่อน อายุห่างกันแค่ปีเดียวแต่เขากับ
พีชาย
่ ห่างไกลกันในทุกสิง่ ทุกอย่างเลยก็ว่าได้ ถึงขนาดบ้านต้องมีกฎเหล็กคือ
คุยกันให้น้อยคำและไม่คุยกันเรื่องการเมืองกับศาสนา ชนานับถือศาสนา
คริสต์และอยูพรรค
่ รีพับลิกัน ในขณะทีเขา
่ เป็นพุทธแท้และอยูพรรค
่ เดโมแครต
เคยทะเลาะกันจนเกือบเผาบ้านมาแล้วเรือ่ งเกีย่ วกับการเมือง เหมือนยิง่ โตก็
ยิง่ แตกแยก ยิง่ แก่ก็ยิง่ เดินกันคนละถนน เขากับพีชาย
่ เคยรักใคร่กันมากกว่า
นี้ในวัยเด็กอันแสนบริสุทธิ์
ส่องกระจกมองเงาตัวเองในกระจกหลังอาบน้ำเสร็จ ผมยาวเคลียไหล่
เพราะไม่เคยตัดเลยเป็นเวลาแรมเดือน รีบเอาหนังยางมารัดเอาไว้ลวกๆ
ความผอมสูงและหุน่ คล้ายผูห้ ญิงทำให้เกิดการสำคัญผิดมาแล้วหลายครัง้ หลาย
ครา อาจจะต้องเข้าฟิตเนสและเล่นกล้ามให้หนักหนากว่าเดิม เรือ่ งเล่นกล้าม
จนปีกงอกต้องยกให้พีชาย
่ ชนาบ้าเอ็กเซอร์ไซส์ และเป็นสมาชิกทียิ่ มตัง้ แต่
วัยรุ่น ฝ่ายนั้นดูจะพยายามทำตัวให้สมบูรณ์แบบในเกือบจะทุกเรื่องเอาเลย
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ก็ว่าได้ เท่านัน้ ยังไม่พอ ยังพยายามลากเขาให้เดินตามรอยจนเกิดการปะทะ
เดือดก็หลายต่อหลายครั้ง
เสียงผัดอาหารดังโฉ่งฉ่าง ตามติดมาด้วยกลิ่นอาหารยวนใจชวนให้
น้ำลายไหล เรื่องทำกับข้าวอร่อยต้องยกให้พี่ชายอีกเช่นกัน ชนามีวิธีการ
ทำอาหารทีไม่
่ เหมือนใคร ทำได้หมดไม่ว่าเป็นอาหารไทย จีน ฝรัง่ มีสูตร
พิเศษของตัวเองขนาดพ่อครัวมือฉมังยังต้องชิดซ้ายมาแล้ว คิดถึงขั้นจะ
เปิดร้านอาหาร เพียงแต่ยังรอเงินทุน ตอนนีเขา
้ ก็ได้แต่ภาวนาให้ฝ่ายนัน้ ไป
ตกถังข้าวสารแม่ม่ายที่ไหนสักคน จะได้ย้ายออกไปเร็วๆ
เดินตามกลิ่นอาหารไปถึงในครัวก็พบพี่ชายกำลังตักอาหารใส่กล่อง
อย่างดี จากนั้นก็เตรียมหาถุงใส่
“อ้าว จะเอาไปไหนล่ะนัน่ ” ถามอย่างตกใจ “ว่าจะออกมากิน กำลัง
หิวๆ”
“จะเอาไปวัดไทย หิวเดี๋ยวตามไปกินด้วยกันที่โน่น จะได้ไปสะเดาะ
เคราะห์กับหลงพี่ที่วัด พักนี้ซวยหางานไม่ได้”
“เป็นคริสต์ทำไมไหว้พระ” เชนแกล้งเหน็บ “ไม่มีใครทีไ่ หนเขาทำกัน”
“กำลังหน้ามืดไง เวลาหน้ามืดนี่ตอไม้ก็ยังต้องไหว้ เผื่อโชคจะมา”
“เออ ถ้างั้นเอาด้วย ว่าแต่รดน้ำมนต์กะหลงพี่นี่จนหัวจะล้านอยู่แล้ว
นะ ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลย”
“หลงพีองค์
่ นีอาจจะ
้
หนุม่ เกินไป ไปเทีย่ วนีอาจจะ
้
เจอองค์ทีเหี
่ ย่ วหน่อย
เอาน่ะ เสีย่ งดวง ถ้าไปรอบนีไม่
้ ได้เรือ่ งเราเปลีย่ นวัด เห็นว่ามีวัดพราหมณ์
อยู่ใกล้ๆ”
“เออ ดีเหมือนกัน ไม่ได้ไปไหว้พระพรหมนานแล้ว”
ช่วยกันหอบอาหารไปใส่รถ ชนาเลือกเอารถเขา ตัวเองจะได้ประหยัด
น้ำมัน เรื่องเอาเปรียบต้องยกให้พี่ชาย
กระแทกตัวเข้านัง่ ประจำทีคน
่ ขับ มีชนาตามติดมานัง่ ข้างๆ วางถุงใส่
อาหารเข้าเบาะหลัง
“หัดล้างรถซะมัง่ รึว่าจะรอฝนตกเทีย่ วหน้า พระเจ้าไม่ได้มีฝนเอาไว้
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ล้างรถนะแก” ชนาบ่นตามฟอร์ม
“ใครเขาล้างกันบ่อยๆ แค่ปีละหนก็เกินพอ”
“รถมันก็เหมือนคน มันมีขีไ้ คล ต้องอาบอบนวดกันเช้าเย็น” ชนาว่า
“นั่นพูดถึงเมียรึว่ารถ”
“มันต่างกันตรงไหน คุณค่าทางความรู้สึกก็เหมือนๆ กัน ที่เขาว่ามี
สองอย่างที่ห้ามขอยืมกัน นั่นคือเมียกะรถ”
เชนร้องเฮ้อขณะขับรถเรื่อยไปตามท้องถนนที่แออัดไปด้วยยวดยาน
ประชดถามไปว่า
“สงสัยแอบไปอาบอบนวดบ่อย ย่านนี้เปิดกันให้เอิกเกริก”
“ไม่น่ารู้ทัน”
“รดน้ำมนต์รอบนี้ต้องขอแฟนซักกะคน…” เชนว่า
“ของานก่อนดีกว่ามะ ไม่มีงานจะไปจีบใครเขาได้ นอกเสียจากจะไป
ตกถังข้าวสารใครเขาเข้า”
“กำลังแช่งอยู่พอดี ไม่งั้นหมดสิทธิ์แยกบ้าน” เชนประชด
“ทึง้ ว่า นีก็่ แช่งให้แกแยกไปเร็วๆ เหมือนกัน แต่ก็อย่างว่า มีถังข้าวสารทีไ่ หนจะโง่ให้ใครตกลงไปง่ายๆ ยิง่ สาวสวยๆ นะ เขาก็คงจ้องมองหาถัง
ข้าวสารอยูเหมื
่ อนกัน นอกเสียจากเราจะหลอกให้เนียนว่าเราคือถังข้าวขนาด
ใหญ่”
“อย่างนั้นมันจะได้รักแท้อะไร”
“เอาไปทำไมรักแท้ มันกินได้หรือรักแท้ ฉันคนนึงละทีไม่
่ เคยแสวงหา
รักแท้ ยุคนี้มันยุคมันนี่ทอล์ก มัวแต่หลงยุคเดี๋ยวก็เลยไม่ได้ผุดได้เกิด หา
เมียทั้งทีมันต้องหาเมียรวย เมียไม่รวยไปไกลๆ”
“รวยแต่ไม่มีรักเอาไปทำไม” เชนยังเถียงต่อ
“สมัยนี้มันไม่มีแล้วฟามรัก แกกะฉันมาพนันกันก็ได้ ว่าระหว่างตก
หลุมรักกะตกหลุมถังข้าวสารใครจะมาวินก่อนใคร”
“อย่าท้านะ ว่าแต่ชนะแล้วได้อะไร”
“ได้ย้ายออกไง”
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“เอา รอมานานแล้วเหมือนกัน”
“งั้นเริ่มแต่วันนี้เลย ใครได้แฟนก่อนต้องย้ายออกทันที”
อะไรจะเข้าล็อกได้เท่านีคง
้ ไม่มีอีกแล้ว…เชนนึกครึม้ ในใจ มีโปรเจ็กต์
ใหม่ผ่านเข้ามา นั่นคือเรื่องหาแฟนให้ได้ก่อนจะฆ่ากันตายไปเสียก่อน มัน
อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้สำหรับการสร้างเนือ้ สร้างตัวและแยกทางเดินกับพีชาย
่
คนเดียวเสียที ก่อนที่จะแก่ตายไปด้วยกัน
ไปถึงวัดจวนได้เวลาพระฉันเพลและชนาก็รีบเอาอาหารเข้าไปให้แม่ครัว
ส่วนเชนเลีย่ งเข้าวัดทำบุญ หยอดเหรียญทีขน
่ มาด้วยใส่กล่องทีเรี่ ยงรายเต็ม
ไปหมดจนน่ายกหนี เสียงหลงพี่คนเดิมนั่งคุยกับสีกาดังกะหนุงกะหนิงจน
ต้องหลบมุมข้างเสาเงี่ยหูฟัง มีสาวแต่งชุดไทยสีชมพูนั่งพับเพียบเรียบร้อย
แค่เห็นด้านหลังทีอ้่ อนแอ้นอรชรก็พานให้นกึ อยากเห็นด้านหน้า ผมยาวสลวย
จรดกลางหลังบอกให้รูว่้ ายังไม่แก่แน่นอน ไหนจะเสียงหวานใสตอบโต้กับหลงพี่
นัน่ อีก แค่เห็นตาวับๆหลังแว่นของหลงพีหนุ
่ ม่ ก็ยิง่ แน่ใจว่าเดาไม่ผิดแน่ อาจ
จะได้เวลาตบะแตกก็คราวนี้เอง
“ถ้าน้องไกลตาจะย้ายมาเป็นการถาวรผมก็อยากแนะนำให้มาสอนพิเศษ
ทางด้านภาษาที่นี่ เด็กไม่รู้ภาษาไทยมีมากนะคุณโยม”
“ตาเหมือนกันค่ะ”
“อ้าวแล้วกัน”
เชนกลั้นหัวเราะคนเดียวจนหน้าเขียว ฟังหลงพี่ออกแรงลุ้นต่อ
“เห็นคุณพ่อว่ามีความสามารถพิเศษ ไปเรียนต่อไรมามั่งล่ะที่โน่น”
“ตาเรียนเป็นเชฟมาค่ะ”
“งั้นดีเลย วัดยิ่งต้องการแม่ครัว คนตะกละมาวัดนี้เยอะจะได้เรียน
วิชาชีพกับโยม”
“สอนที่วัดนี้หรือคะ”
“ก็ทีวั่ ดนีแ่ หละ วันอาทิตย์คนมาทำบุญกันเยอะแยะ จะได้หาเสียงให้
คุณพ่อไปด้วย คิดว่าจะได้เป็นส.ส. อีกสมัยนึงแน่ๆ”
เชนหูผึ่งแค่ได้ยิน ลูกสาวนักการเมือง…
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เสียงสาวตอบโต้ แผ่วเบาแทบไม่ได้ยนิ อะไรก็ไม่ร้ายเท่าแววตาของ
หลงพี่ที่แทบจะถลนออกมานอกแว่น…
ใครคนหนึ่งคลานสี่ขาเร็วๆ เข้ามาในกุฏิและตรงรี่เข้าไปกราบหลงพี่
ชนานั่นเอง พี่ชายไม่ทันเห็นเขาที่นั่งแอบข้างเสา ได้ยินเสียงหลงพี่แนะนำ
ให้คนทั้งคู่รู้จักกัน เขาเห็นตาพี่ชายที่ถลนออกมาแทบไม่ต่างอะไรกันนักกับ
หลงพี่
เชนรีบหลบออกจากที่นั่นก่อนและแวะซื้อไก่ย่างส้มตำที่ร้านขาประจำ
ป้าคนขายพอเห็นเขาเข้าก็จำได้ โวยวายถาม
“อ้าว มาคนเดียว พี่ชายไม่มาด้วยหรือคุณ”
“เดี๋ยวตามมาทีหลัง ขอครกแรกก่อนป้ากำลังหิว”
“จะเอาอะไรดีวันนี้ มีตำลาวไทยญวนมอญเขมรพม่าแย้งกี้โกโฮม”
“ขอตำไทยคับป้า ว่าแต่ตำแย้งกี้มันเป็นไง”
“ใส่กัญชาอีกกำมือแทนพริก กำไรดีมากนะ จะลองมะ”
“ครือป้ามีกัญชาไว้ในครอบครอง”
“ถูกกฎหมายซะอย่าง ปลูกเองขายเองสูบเอง ผัวป้างีอยู
้ ติ่ ดบ้าน ไล่
เมียไปหาเงิน อย่าเป็นงั้นมั่งละกันตอนมีเมีย เผื่อนึกอยากจะมีเมียขึ้นมา
มั่ง”
“เมียไรป้า ผัว…” เชนแกล้งค้านและป้าก็มองหน้า
“ไม่รุ งง เอาให้แน่ ผู้ชายมันก็ต้องมีเมียอ่ะดิ” ป้ามองค้อนให้
“ไม่งัน้ เขาจะเรียกสาวหล่อ…นัน่ คือผ่านการผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วและ
มีสถานะเป็นชายจริง ผ่านการพิสจู น์มาแล้วจากกรมตาหานตอนไปจับใบแดง
ใบดำ”
“มีแต่คนเขาหนีทหารกัน รายนี้ถึงขั้นผ่าตัดสมยอม” ป้ามองค้อน
“พลเมืองดีค่ะป้า เอ้าตำเข้าไป หิว”
“พริกกี่เม็ดดีคะคุณสาวหล่อ” ป้าเตรียมเครื่องปรุง
“พริกสามถั่วลิสงสิบ”
“น่าซื้อเลขท้ายสองตัวเนอะ” ป้าลงมือตำโป๊กๆ ดังสนั่น “มะนาวกี่
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ช้อน…”
“มะนาวสามน้ำตาลสี่”
“ทำไมกินหวาน ผู้ชายไม่น่ากินหวาน” รอบนี้มองสำรวจเขาหัวจรด
เท้า
“ผมสาวหล่อป้า ก็บอกไปเมื่อกี้ ว้า…“ เชนแกล้งโกหกอีกรอบ
“ฮ้า” ป้าร้องลั่น มองเขาอีกหลายรอบ “นึกว่าล้อเล่นกัน มิน่าตางี้
คมกริบ หาแฟนได้ยัง”
“กำลังหาไง ป้ามีลูกสาวสวยมั่งป่ะ”
“โอ๊ย สมัยนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดแล้ว” ป้าบ่นอุบ “เป็นผู้หญิงดีๆ
ไม่ชอบ”
“มันดีตรงไหนป้า” เชนแกล้งถาม
“แต่งก็ได้สินสอดไง หย่าก็ได้ค่าเลีย้ งดู ตายก็ได้เงินประกัน หมายถึง
ถ้าไม่ถูกผัวเหยียบตายซะก่อน”
“คางเหลืองตายก่อนป้า อยูกั่ บแฟนผูห้ ญิงตบตีกันยังสมน้ำสมเนือ้ หนู
ไม่เอาคน”
“ผัวป้าไม่เห็นมาตบตีอะไรป้า”
“ก็หุน่ ป้ายังกะนางพันธุรัตน์ ใครจะอยากแลกด้วย เอ้าเสร็จรึยังหิวใจ
แทบขาดแล้ว อย่าลืมผักจิ้มด้วยนะ”
ป้ากำผักหลายชนิดโปะข้างจานและรับเงินไปด้วย ตะโกนไล่หลังว่า
“น่าเสียดายกลายเป็นสาวหล่อไปเสียได้ ไอ้เรายิ่งมีลูกสาวสวย แล้ว
บอกให้พี่ชายมาอุดหนุนมั่งนะหนู”
เชนกลัน้ หัวเราะและหาทีน่ งั่ กิน ท่าทางแกจะเชือ่ เขาจริงๆ จังๆ เสียด้วย
ในยุคสาวหล่อครองโลกเช่นเดียวกับหนุ่มสวย เล่นเอาเขาเองก็ต้องระแวด
ระวังตัวให้จงหนักเวลาจีบสาว สมัยนี้ใครว่ามันง่าย ในยุคที่ชายหญิงเล่น
แปลงเพศกันเป็นว่าเล่นไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไม่มีวี่แววว่าพี่ชายจะออกมาจากกุฏิง่ายๆ เห็นทีจะเจอกับถังข้าวสาร
ใบใหญ่ที่พลัดหลงเข้ามาในวัด ก็เพิ่งท้าพนันกันมาหยกๆ
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นั่งกินจนเกือบหมดชนาก็หน้าตาตื่นเข้ามาหา
“โห ตามหาแทบแย่ มาแอบกินคนเดียว” ทรุดตัวนัง่ ว่องไวตรงข้าม
กับเขา กระซิบต่อว่า “ข่าวดีว่ะ”
“ข่าวดีอะไร ถังขี้ตกลงมาถูกหัวรึว่าอะไร”
“โหย แช่งแน่ะไอ้หมอนี่ ถังข้าวสาร ใครว่าถังขี้” กระซิบกระซาบ
ต่อ “รู้จักส.ส. ดนัย รุ่งเรืองบริพัตรไหม มหาเศรษฐีล้านล้านล้านคนนั้นน่ะ
ที่ดังระเบิดไปทั่วคาบสมุทรอินโดจีนอยู่ ณ เวลานี้”
“หัวล้านๆ คนนั้นน่ะเหรอ”
“นั่นแหละ ลูกสาวคนเล็กเพิ่งย้ายมาจากวอชิงตัน หลวงพี่แนะนำให้
รู้จัก สวยจนนางงามจักรวาลอาย ชื่อน้องไกลตา เพิ่งไปส่งเขาที่รถเมื่อกี้
ขับเฟอรารีสี่ แดงมาเลย ทัง้ สวยทัง้ รวยว่างัน้ เหอะ นีแลก
่ ไลน์กันมาเรียบร้อย
นัดเจอกันอาทิตย์หน้า เพราะเขาจะมาสอนทำอาหารที่นี่ เป็นเชฟเหมือน
ฉันซะอีก อะไรจะเข้าล็อกขนาดนี้คงมิมีอีกแล้ว”
“งั้นก็ดีอ่ะดิ จะได้เรียนด้วยคน”
“เขาสอนคน ไม่ใช่ควาย” พี่ชายตวาด
“ทำไม กลัวไอจะจีบ” เชนแกล้งพูด
“ห้ามนะเว้ยคนนี้ ไหนว่าไม่สนถังข้าวสาร” ชนาโวยวายลั่น
“เกิดข้าวสารมาปันใจให้คนรูปหล่อหยั่งฉัน อย่าลืมนะว่าฉันหล่อกว่า
แกแยะ เท่าที่ซาวเสียงป้าๆ แถวนี้”
“แต่เรื่องหุ่นนักกล้ามแกกินฉันไม่ลงแน่ขอบอก”
“ให้สาวเจ้าของถังตัดสินเองไม่ดีหรือ แต่ว่าไปแล้วฉันอาจไม่สนใจถัง
ใบนี้ก็ได้นะ เพราะผู้หญิงรวยส่วนใหญ่น่ะไม่ค่อยจะมีหัวใจให้ใครหรอก ไม่
เชื่อดูไป ไม่อยากเห็นมานั่งอกหักอกเหี่ยวทีหลัง”
“ฉันจะต้องมาเดือดร้อนอะไรในเมื่อคนอย่างฉันไม่เคยสนใจอยากได้
หัวใจของใครอยู่แล้ว ไม่เหมือนแกนี่”
“อีกอย่างมีอะไรไปทัดเทียมเขาได้ ยังตกงานอยูเลย
่ พูหญิงสมัยนีถ้้ า
ไม่รวยก็ไม่มีใครเขาแลหรอกนะขอบอก”
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“รวยมั้ยรวยก็บอกเขาไปแล้วว่าพ่อมีเหมืองอยู่ปักษ์ใต้”
“นั่นมันเหมืองปู่ และเหมืองก็ถล่มทลายนับร้อยปีมาแล้ว”
“ใครจะรู้ล่ะ เออน่า เดี๋ยวดีเอง จีบติดมั้ยติดอาทิตย์หน้ารู้กัน แก
อย่ามาตัง้ ตัวเป็นกองขัดเป็นใช้ได้ ว่าแต่เดีย๋ วขอส้มตำป้าแกสักจาน หิวแล้ว”
“เอาไก่ย่างมาเผือ่ ด้วย” เชนร้องสัง่ ตามหลัง ต้องรีบล้มทับตอนพีชาย
่
กำลังอารมณ์ดี ท่าทางจะจริงจังกับเหยื่อรายใหม่ไม่น้อย แค่ที่ว่าเขารวย
ชนาก็พร้อมที่จะกระโดดลงถังโดยไม่แยแสว่าเขาจะดีหรือไม่ดี ช่างต่างจาก
เขาเสียนักหนา ที่จะดูนางทั้งทีต้องดูไปถึงปู่ย่าตาทวดนั่นเลย
เสียงชนาบอกบทกำกับการปรุงส้มตำดังมาถี่ยิบ
“พริกต้องเด็ดขั้วด้วยสิป้า อะไรใส่ทั้งกระถางเลย แล้วกระเทียมกลีบ
นั้นยังมีเปลือกอยู่เลย…”
“เค้าต้องตำหยาบๆ ยังงี้ จะได้ถึงรสชาติ จะเอาส้มตำลาวไม่ใช่เรอะ“
“แล้วปลาร้าก็ต้องล่อทั้งก้างยังเงี้ยน่ะเหรอ”
“เนี่ยแระของแท้ มะนาวก็ใส่ทั้งเปลือกยังงี้เลยแซ่บอีหลี”
เสียงป้าโขลกโป๊กๆ ตามมาด้วยเสียงชนาที่บ่นระงม
“ไม่ขี้ไหลตอนนี้แล้วจะเป็นเมื่อไหร่…“
“ทีหลังมาตำเองไป อารัยจูจ้ ยิี้ ง่ กว่าพูหญิง ขนาดน้องเป็นสาวเป็นนาง
ยังไม่จู้จี้เท่า”
“ผมมีน้องสาวเมื่อไหร่ มีตะน้องชาย”
“ก็สาวหล่อนั่นแหละ หล่อสู้น้องไม่ได้เอาเลยนะคุณน่ะ”
เชนหยุดเคีย้ วอาหารและหันมอง พีชาย
่ มองมาพอดีเหมือนกัน เชน
ทำตาลอยขึ้นข้างบนและนั่งกินต่อ เห็นเงาพี่ชายเดินกลับมานั่งพร้อมชาม
ส้มตำ คำรามใส่เขาว่า
“นั่นไง บอกให้ไปตัดผมก็ไม่ตัด แปรสภาพเป็นสาวหล่อไปแล้วเห็น
ไหม จะหาแฟนได้ไงแบบนี้” ชนามองหน้าเขา
“ถมไปผูห้ ญิงชอบสาวหล่อ ยิง่ สมัยนีด้้ วยนะ ผูช้ ายจะหาเมียยากขึน้
ทุกวัน”
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“ทำไม” ชนาหยุดเคี้ยว
“ความก้าวร้าว อีกอย่างมันหมดสมัยลากผมผู้หญิงเข้าถ้ำแล้ว ยิ่ง
สมัยนี้นะ ขืนลากหรือก็ลูกปืนนี่แน่ะ”
“แสดงว่าวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สุขของสตรีเพศ
สถานเดียว ไม่น่าโง่” ชนาบ่นอุบ
“ทึ้งว่า คิดดูดิ เกิดสตรีค่อนโลกหันเข้าหากันและกันอะไรจะเกิดขึ้น
กับพวกเรา มิขึ้นคานไปตามๆ กัน”
“ไม่น่าแปลกใจทำไมชายสวยถึงได้ผุดขึน้ มาเป็นดอกเห็ด เพือ่ ทดแทน
กำลังพลที่สูญเสียไป”
“ไม่แน่ เจ้าของถังข้าวสารทีเฮี
่ ยหมายตาไว้อาจจะเป็นหนึง่ ในชายสวย
ที่ว่าก็ได้”
“ไม่ใช่แน่ เสียงงี้ใสยังกะระฆังแก้ว” ชนารีบค้าน
“ผ่าตัดเปลีย่ นหลอดเสียงได้นี่ สมัยนีผ่้ าตัดเปลีย่ นได้ทัง้ ตัว ไหนจะฉีด
ฮอร์โมนช่วย พนันได้เลย ขนาดแก้ผ้ามาทั้งตัวก็ยังไม่รู้ อย่าว่าแต่จะเจอ
กันฉาบฉวย”
“พูดให้เขวรึเปล่าวะเนี่ย” ชนาเริ่มลังเล
“เพือ่ ความรอบคอบ นอกเสียจากจะไม่แคร์ ตราบใดทียั่ งเป็นข้าวสาร
ถังใหญ่ เห็นว่าพวกนี้เขาร่ำรวยเป็นล้านๆๆๆ นี่นะ” เชนประชดให้
“เดี๋ยวต้องขอสืบดูให้แน่ใจ มันเสียเชิงชายว่ะ แต่เท่าที่ดูๆ วันนี้ไม่มี
อะไรน่าสงสัยเลย สวยเนี้ยบ หวานเจี๊ยบ ขนาดหลงพี่ยังมองตาเชื่อม”
“ดีไม่ดีรีบสึก”
“นั่นสิ รึว่าจะเจอคู่แข่ง”
“ตัวแสบเลย พระตบะแตกเพราะสีกาท่วมบ้านท่วมเมือง ยิง่ สีการวยๆ
ด้วยนะสึกมาก็ดิ้นในถังข้าวสารมาหลายรายแล้ว”
“เอ รึว่าจะต้องมาจีบสาวแข่งกะพระซะแล้ว”
“พนันได้เลยว่าสู้หลงพี่ไม่ได้แน่ พิสูจน์กันมาแล้ว คนบวชเรียนย่อม
มีความนุ่มเนียนในทุกด้าน มีวาจาไพเราะเพราะพริ้งต้องใจสาว ไหนจะถือ
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ศีลเคร่งครัดสมบูรณ์แบบตัดขาดกาเมสุมิฉาก็มิมี สุราเมระยะก็มิมา”
“เคร่งแล้วทำไมตบะแตก เคร่งจริงมันต้องไม่แตกดิ” ชนายังเถียง
“บวชพระตอนหนุม่ ๆ ไฟกิเลสยังรุนแรง อย่าไปว่าใครเขาเลย ขนาด
หลวงตาก็ยังตบะแตกดังโพละได้ง่ายๆ ยังไงก็เตรียมวางมวยกะหลงพี่ให้ดีๆ
ละกัน”
“ชักจะยังไง” ชนาเริ่มวิตก
“เรือ่ งของเรือ่ งคือแกจะไปห้ามใครได้ยังไง พระทัน่ ก็มีหัวใจ พนันได้
ว่าจีบสาวรายนี้ แกเจอศึกหนักหลายด้านแน่”
“เอาวะ พระก็พระ ยังไงต้องพังกันไปข้าง ว่าแต่แกอย่าเสนอหน้า
เข้ามาแข่งอีกรายละกัน”
“ฉันจะไปแข่งหาอะไร บอกแล้วว่าผูห้ ญิงรวยไม่ได้อยูใน
่ สเปก จะเอา
อะไรไปเลีย้ งดูเขา เกิดเขาดิน้ จะเอากระเป๋าสักใบฉันมิต้องขายบ้านทิง้ ทัง้ หลัง
แกเองก็ระวังให้จงหนัก อยู่ดีไม่ว่าดีอยากเอาโซ่มาคล้องคอ”
“โซ่ทองคำนะแก ทนหนักเอาหน่อย ใครไม่เอาก็โง่เต็มทนแล้ว”
แค่เห็นสีหน้าจริงจังของพี่ชาย เชนก็รู้แล้วว่า ถังข้าวสารรายนี้ชนา
สู้ขาดใจและไม่ปล่อยแน่ อาจจะถึงขนาดต้องท้าวางมวยกับหลวงพี่นั่นเลย
ไปๆ มาๆ หนุ่มโสดและสดอย่างพี่ชายก็มาเจอสาวเจ้าเข้าสเปกเข้าจนได้ใน
วัดร้างแห่งนี้นี่เอง
กลับถึงบ้านวันนั้นเขาก็เห็นชนาดอดเข้าเว็บและสืบหาประวัติของ
ต้นตระกูลนี้เป็นการใหญ่ มีเขานั่งเล่นเกมที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องใกล้ๆ
“พวกนีเค้
้ ามาเล่นการเมืองทีนี่ ด้่ วยนะเว้ย” เสียงพีชาย
่ ส่งข่าวรายงาน
เป็นระยะ “เห็นว่าอากำลังสมัครแข่งขันเข้าเป็นนายกเทศมนตรีของทีนี่ ใน
่ สมัย
หน้า อยูพรรค
่ เสรีนยิ มว่ะ แสดงว่าน้องไกลตาก็น่าจะอยูพรรค
่ เดียวกับอาเขา
นั่นแหละ”
“รู้ได้ไง”
“ตระกูลเดียวกันไง”
“แกกะฉันยังอยู่กันคนละพรรค จะตีกันวันละร้อยหนอยู่นี่”
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“เพราะแกมันนอกคอกไง พ่อเป็นรีพับลิกัน แม่เป็นรีพับลิกัน ตัวเอง
ดันนอกคอก ไปอยู่เดโมแครต โหวตกันในบ้านก็สามหนึ่ง”
“เพือ่ นฉันเดโมแครตทุกคน เพราะพวกเรารักในความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมในสังคม”
“แล้วพรรคฉันมันไม่มีความเป็นธรรมในสังคมกรงไหน” ชนาขึ้นเสียง
“มียู้แต่มันมีน่อย”
“พวกแกตะหากทีทำตั
่ วเป็นภาระให้กับสังคมอยูทุ่ กเมือ่ เชือ่ วัน ต้องให้
สังคมแบกหามอุ้มเข้าสะเอว”
“ก็อยากไม่มีความเป็นธรรมมันก็ต้องแบกอุ้มกันหน่อยจะมาบ่นอะไร
ในเมือ่ แกไปกดค่าแรงเขาและหาทางกินแรงเขาในทุกวิถทาง
ี เขาก็หมดแรงเดิน
เป็นธรรมดา ถ้าไม่อุ้มเขาก็ต้องปล่อยเขาไว้กลางทางเดิน”
“กีดขวางทางเดินกูอีก”
“ถึงต้องเข้ามาอุ้มไง เพื่อประโยชน์สุขตัวเองแท้ๆ ว่าไปแล้ว”
“ไปไกลๆ ดีกว่ามัย้ หัวเดียวกระเทียมลีบแล้วยังจะมาทำเสียงดัง น้อง
ไกลตาเขาอาจจะเป็นรีพับลิกันเหมือนฉันก็ได้”
“รู้ได้ไง”
“ท่าทางเขาไม่ใช่กุ๊ยเหมือนแกนี่ ออกผู้ดีเนี้ยบยังงั้น”
“อาจจะหนุ่มสวยแปลงร่างมาก็ได้นี่ แต่ถ้าหนุ่มสวยนะเดโมแครตทุก
ราย”
“เออน่า เจอเขาอีกทีก็คงรู้ เกิดถ้าเขาหนุ่มสวยจริงอย่างแกว่า ฉัน
ก็อาจจะสละสิทธิ์ยกให้แกไป เพราะชายชาติรีพับลิกันหยั่งฉันนี่จะไม่เดท
กะเทยเด็ดขาดจำไว้”
“เกิดเขาผ่าตัดไปแล้วทัง้ ตัว เปลีย่ นสถานะเป็นเพศหญิงเสร็จสรรพ อย่า
คับแคบไปหน่อยเลยว้า ทำไมเดโมแครตถึงชิงชังรีพับลิกันเสียนักหนา ก็
เพราะความคับแคบนี่แระ นี่ถ้าหย่าพี่หย่าน้องกันได้ฉันพาไปหย่าที่อำเภอ
แล้วนะ มันทนไม่ได้ไง”
“แล้วนึกว่าฉันทนแกได้ ไอ้พวกชอบทำตัวเป็นพลเมืองชัน้ สอง” ชนา
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ของขึ้น
“มันมีชั้นสองเกิดขึ้นมาก็เพราะไอ้พวกชอบดูถูกคนนั่นไง” และเชนก็
ของขึน้ ตาม ปิดคอมพิวเตอร์โครมครามและหลบเข้าห้องก่อนจะวางมวยกัน
มันเป็นอย่างนีไป
้ เสียทุกครัง้ ทีมี่ การคุยกันเรือ่ งการเมืองจนกลายเป็นกฎเหล็ก
ข้อแรกที่ไม่มีใครอยากก้าวข้าม
หลบเข้าห้องส่วนตัวและถือโอกาสค้นหาชื่อเจ้าของถังข้าวสารนางนั้น
ทางอินเทอร์เน็ต ช่างเป็นตระกูลที่หาง่ายดายเสียเหลือเกินในโลกโซเชียล
นัน่ คือมีทัง้ คนชมและคนด่า อันเป็นเรือ่ งธรรมดาโลก คนรวยซะอย่าง เปิด
ประวัติตั้งแต่ต้นตระกูลปู่ที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ประตูน้ำ ไต่เต้าไปจนรุ่นลูกที่
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแห้งไปทัว่ ทุกมุมโลกจนติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ
ของเมืองไทย
รีบค้นหาประวัติสาวเจ้าก็พบว่าเพิ่งเรียนจบแม่ครัวมาหมาดๆ ช่าง
เหมาะสมกันดีเหลือเกินกับพี่ชาย นี่อีกหน่อยคงต้องไม่แคล้วช่วยกันขาย
ก๋วยเตี๋ยวรถเข็นตามรอยทางของปู่
มีรูปถ่ายสาวเจ้าหลายอิรยิ าบถทีต้่ องมองเพ่งพิศเพือ่ หาข้อจับผิด ช่าง
ไม่ไว้ใจสาวสวยยุคสมัยนี้เอาเสียเลย เพราะเคยเห็นมาแล้วบรรดาหนุ่มสวย
ทีผ่่ านการผ่าตัดมาอย่างโชกโชนจนบรรดาสาวสวยทัง้ หลายยังสูไม่
้ ได้ สิง่ เดียว
ที่จะทำให้พี่ชายถอดใจอย่างราบคาบจากการตามจีบ
ค้นเจอรายการทำอาหารของฝ่ายนัน้ ในยูทบู สอนตัง้ แต่การเจียวกระเทียมให้กรอบ ไปจนถึงการต้มไข่ยังไงให้เป็นยางมะตูม มีคนปัญญาอ่อน
เข้าไปดูเป็นล้านๆ รึไม่ก็ตามดูความสวยกับความรวยที่มาด้วยกัน คงไม่ใช่
มีแต่พี่ชายของเขาคนเดียวที่ดิ้นรนอยากตกถังข้าวสารถังนี้แน่ๆ
นัง่ ดูวิธต้ี มไข่จนจบรายการ ช่างแตกต่างจากทีแม่
่ เคยสอนไว้ แม่สอน
ให้ใส่ไข่พร้อมกับน้ำ พอน้ำเดือดก็ดับไฟปิดฝาทิ้งเอาไว้เป็นอันจบรายการ
รายนีมี้ การลวกไข่ก่อน จากนัน้ ค่อยต้มทีหลังเพือ่ ให้ไข่มีการปรับเนือ้ ปรับตัว
อะไรจะยุ่งยากขนาดนั้น…กะอีแค่การต้มไข่
กะเทยแน่ถ้าแบบนี้นะ เพราะเรื่องจู้จี้ต้องยกให้พวกหนุ่มสวย พยา-
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ยามมองหาลูกกระเดือกตอนพูดแต่ยังหาไม่เจอ อาจจะมีการผ่าตัดลูกกระเดือก
เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้ว
กดตามดูรายการอาหารและการโฆษณาขายตำราทำกับข้าวไปทั่วโลก
ของรายนั้น ฝีมือห่วยขนาดนี้ยังขายได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไง คงถือว่ามีเงินเสีย
อย่าง พยายามตามเก็บข้อมูลของเจ้าหล่อนเท่าทีจะ
่ หาได้ ช่างแตกต่างตรง
ข้ามกับเขาในทุกสิง่ ทุกอย่างก็ว่าได้ แม้กระทัง่ พรรคการเมืองทีฝ่่ ายนัน้ อาจจะ
สังกัด สรุปก็คือนี่คือเนื้อคู่ตัวเต็งหนึ่งของพี่ชายที่น่าหวาดกลัวที่สุด…
มีเสียงชนาพูดโทรศัพท์ดังเล็ดลอดมา ตามติดมาด้วยเสียงหัวเราะ
แช่มชืน่ เดาได้ว่าคงจะโทร. คุยกับสาวเจ้าเข้าแล้ว เรือ่ งของความว่องไวต้อง
ยกให้พีชาย
่ คนเดียว คุยกันเป็นนานกว่าจะเงียบเสียงได้ จากนัน้ ก็มีเสียงเคาะ
ห้องแรงๆ สองสามทีก่อนที่จะผลักเข้ามาอย่างถือวิสาสะ
“เฮ้ย ทำอะไร จะเข้ามาส่งข่าว”
“นั่งขี้อยู่ มีมรรยาทเสียมั่งสิวะ” เชนหาเรื่องด่า
“เออน่า ข่าวดี เพิง่ คุยกับน้องไกลตา เขามีงานให้เราสองคนทำเพราะ
เห็นว่าตกงานอยู่ ไปช่วยอาเขาหาเสียงเลือกตั้ง เขากำลังรับผู้ช่วยอยู่ตอน
นี้ อย่างน้อยมีเงินเข้า”
“แกก็ไปคนเดียวละกัน”
“อ้าว ทำไม”
“มันคนละพรรคกัน น่าจะรูดี้ ว่าฉันมันรังเกียจทุกพรรคขนาดไหน เจอ
ที่ไหนอยากจะไล่จามหัว”
“ว้า….ก็หัดทำใจซะมั่ง เอาเงินไว้ก่อน” ชนายังยืนเกาะประตูไม่ยอม
ไปง่ายๆ “พรรคการเมืองก็ส่วนพรรคการเมือง งานส่วนงาน มาปนกัน
ทำไม อีกอย่างงานสบาย แค่ไปทำเซอร์เวย์ตามบ้านหรือไม่ก็ตามศูนย์การค้า
ต่างๆ น้ำมันฟรี อาหารฟรีสามมือ้ น้องไกลตาเค้าจะทำอาหารไทยเลีย้ งทุก
วัน“
เชนเงียบพอพูดถึงเรือ่ งกินฟรี อาหารไทยสามมือ้ ถ้าไปนัง่ กินตามร้านไทยทุกวัน อาจจะขนหน้าแข้งรวมทั้งขนรักแร้โกร๋นได้ง่ายๆ นั่นเลยทีเดียว
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“สามมื้อแน่” ถามเพื่อความแน่ใจ
“แน่ดิ น้องเค้าเป็นเชฟเพิ่งเรียนจบมา กำลังร้อนวิชา จะเปิดสอน
ฟรีที่วัดไทยด้วย คุยกันตะกี้ บอกเขาไปแล้วด้วยว่าเราจะไปช่วยงานอาเขา
เลือกตั้งสมัยหน้านี่”
“คือแกบอกก่อนที่จะมาถามฉัน” เชนเริ่มเสียงขุ่น
“ก็แกเคยปฏิเสธเรื่องกินซะเมื่อไหร่กัน เอาน่า งานนี้มีตะได้กับได้
ดีไม่ดีตกถังข้าวสารในเร็ววัน เราจะเริ่มงานกันพรุ่งนี้เลย นัดเจอกับแล้วที่
วัด น้องไกลตาจะแนะนำใหูรู้ จ้ กั กับอาของเขาด้วย เราก็ไปตอนเทีย่ งๆ เพราะ
เขาจะเลี้ยงข้าวด้วย”
“เลีย้ งแน่นะ เพราะไม่มีเงินไปหาซือ้ อะไรกินแล้ว ยิง่ อาหารไทย” เชน
บ่น
“เหลือเงินกองกลางเท่าไหร่ตอนนี้”
“ไม่พอจ่ายค่าไฟเดือนนี้แน่ จะรีบตกถังข้าวสารก็รีบตกเสียไวๆ”
“เออน่า ขอเวลาเดือนเดียว ตอนนี้ก็เตรียมหาตะเกียงไว้เนิ่นๆ เกิด
พลาดพลั้ง”
ไปแล้ว ถ้าให้เตรียมหาตะเกียงมันก็แสดงว่าพี่ชายแมงดาของเขาก็
ไม่ค่อยจะแน่ใจอะไรเหมือนกัน นัยว่าผู้หญิงอาจจะรวยเกินไป อาจจะต้อง
เตรียมหาแผนสองเอาไว้รองรับเสียแต่เนิ่นๆ…

๒
ไปถึงวัดก่อนเวลานัดหมายเป็นชั่วโมงโดยพี่ชายให้เหตุผลว่า
“เดทแรกถ้าให้สาวมาคอยมันก็จบกันแค่นัน้ เอง อย่าฝันไปล่ะว่าถังข้าวสารเขาจะมารอให้ใครตกลงไปง่ายๆ”
“เขาอาจจะคิดว่าแกเป็นเจ้าของถังใบใหญ่อยูก็่ ได้นะ” เชนแกล้งดักคอ
“บอกเขาไปรึเปล่าว่าเจ้าของเหมืองอะไร”
“มันมีกี่เหมืองกันประเทศไทย” ชนาหาที่นั่งใกล้ประตูทางเข้าท่ามกลางร่มไม้ครึ้มตาดูเวลาไปด้วย
“มันมีตัง้ แต่เหมืองทองไปจนถึงเหมืองดีบกุ รวมไปถึงเหมืองขี”้ เชนว่า
“มันมีด้วยหรือเหมืองขี้”
“นั่นคือเหมืองขยะที่ของเสียโคจรมาพบกันโดยมิได้นัดหมาย ทับถม
กันนานเข้า มันก็เป็นทองไปเอง โธ่ ไม่เห็นมีความจำเป็นไรจะต้องไปโกหก
เขา”
“ไม่ได้ดิ อย่าลืมนะว่าเขามหาเศรษฐีระดับล้านๆๆ”
“ก็ขายเตี๋ยวเรือมาก่อน”
คราวนี้พี่ชายมองหน้า “รู้ได้ไง”
“ออกให้ว่อนในอินเทอร์เน็ต เตี๋ยวเรือเจ้าดับเบิ้ลเก่าที่ประตูน้ำ”
“ไปค้นมาเรียบร้อย…”
“ก็อยากจะรูรายละเอี
้
ยด ว่ามีข้าวสารในถังอยูกี่ เม็
่ ดแน่ ดีไม่ดอาจจะ
ี
มีแต่ข้าวสารเน่าๆ”
“มันจะเน่าได้ไง พวกนี้เค้าโด่งดังมานานจนขายแบรนด์เนมเตี๋ยวเรือ
ไปจนทั่วโลกแล้วมั้ง พอๆ กับไก่ย่างเคนตั๊กกี้เคเอฟซี มีใคร มั่งไม่รู้จัก
เตี๋ยวเรือเจ้าเก่าเจ้านี้ นี่เดี๋ยวคบไปนานๆ จะหลอกถามสูตรลับ”
“คือกะจะเอาทั้งสูตรทั้งเงิน”
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“ทั้งตัวด้วยอย่าลืม” พี่ชายกระซิบ
ยังไม่ทันที่เชนจะตอบโต้ก็เห็นคนที่กำลังกล่าวขวัญถึงเดินเข้าบริเวณ
วัดมาพอดี เคียงข้างมาด้วยผู้ชายตัวล่ำสันในชุดเสื้อกางเกงยีนส์ทั้งชุด จน
เดินเข้าใกล้จึงรูว่้ าไม่ใช่ผูช้ ายอย่างทีคิ่ ด แต่เป็นผูห้ ญิงซอยผมสัน้ ๆ ทรงผูช้ าย
เปี๊ยบ เชนกับชนาลุกขึ้นยืนเกือบจะพร้อมกัน ยกมือไหว้คนที่คิดว่าเป็นอา
ก่อนเพื่อน
“คุณอาตาเองค่ะ นี่พี่ชนา…”
“น้องผมเองครับ เชน”
เชนรับไหว้สาวน้อยทีสวย
่ สะดุดตาเสียจนมองเพลิน ตาใหญ่ดำขลับมี
แววพิศวงนิดๆ ตอนยกมือไหว้เขา ต่างคนต่างมองกันนานจนผูเป็
้ นพีชาย
่ รีบ
กระแอม
“กำลังตกงานครับน้องผม เห็นว่าคุณอามีงานให้ทำ”
“เรียกพี่ดีมั้ยน้อง” เสียงห้าวคล้ายผู้ชายพูดทีเล่นทีจริง ตามมาด้วย
เสียงหัวเราะ ฮ่าฮ่า จนหลานสาวต้องหัวเราะตาม
“อาพลกลัวแก่ค่ะพี่”
ชื่อพล…พลอะไร? เชนมองอีกฝ่ายแน่วนิ่ง เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านี่คือ
ชายหรือหญิงกันแน่…
ทุกคนรีบทรุดตัวนั่งล้อมรอบโต๊ะไม้ที่ดูคับแคบเกินไปสำหรับคนทั้งสี่
แต่มันก็ดูจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าทีอื่ น่ ๆ อาพลนัง่ กางศอก เหลียวมอง
ไปรอบๆ
“เฮ้ย หิวแล้ว มีอะไรกินรึเปล่าแถวนี่ ตาลองไปดูซิ หาอะไรมากิน
กันก่อน”
“มีไก่ย่างส้มตำค่ะอา เจ้าอร่อยด้วย” ไกลตาว่า
“ไปเอามาเลย เผื่อพี่ๆ เค้าด้วย จะเลยเที่ยงแล้ว” ดูนา|ิกาไปด้วย
เชนกับชนาสบตากันแว่บหนึง่ อ่านใจกันออกว่าอีกฝ่ายคิดอะไร นีคื่ อ
สาวทอมชัดเจนในความคิดของเชน ท่าวางก้ามสวมเสือ้ พับแขนโก้ กางเกงยีนส์ตัวใหญ่เทอะทะ เสื้อแม้จะตัวโตแต่สัดส่วนความเป็นหญิงยังปรากฏ
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แสดงว่ายังไม่มีการผ่าตัดไปถึงสุดซอย มันช่างเป็นยุคสมัยทีดู่ เพศกันยากเย็น
แสนเข็ญต่อให้แก้ผ้ามายืนพิสูจน์กันอยู่ตรงหน้า…
ร้านขายส้มตำว่างผูค้ นเมือ่ ไกลตาเดินไปถึง ยังติดใจฝีมอื ป้าคนนีตั้ ง้ แต่
มาเมื่อวาน พอเห็นหล่อนแกก็ร้องทักดีใจ
“อ้าวหนู มาอีกแล้วหรือค้า…”
“ติดใจฝีมือป้าค่ะ วันนี้เลยพาอามาอุดหนุนด้วยอีกคน”
“เหรอ ป้าไม่เห็น” ชะเง้อมองไปด้วย
“นั่งรอกับเพื่อนทางโน้นค่ะ” ไกลตาชี้มือ “อาชอบส้มตำลาว เผ็ดๆ
หน่อย อ้าว ว่าจะสัง่ ไปเผือ่ เพือ่ นอีกสองคน ลืมถามไปว่าเขาจะทานอะไร”
“อ้อ…คุณเชนกับพีชาย”
่
ป้ามองจนแน่ใจตามทิศทางทีหล่
่ อนชี้ “คุณ
เชนนัน่ ส้มตำไทย ส่วนคุณชนาเค้าส้มตำลาวทุกครัง้ จูจ้ ด้ี้ วยนะรายนัน้ ไม่
เหมือนน้องชาย…เอ๊ะ…ไม่ใช่สิ…สงสัยน้องสาวเสียมากกว่า” รอบนีป้้ ากระซิบ
ได้ยินกันสองคน “สาวหล่อคุณ…”
“ต๊าย จริงหรือคะป้า” ไกลตาตกใจ หันมองอีกครั้ง
“เสียงดังไป…ป้าก็เพิ่งรู้นะ เขาบอกเอง สมัยนี้ดูกันยากหนู” ป้าคุย
ไปโขลกไป เสียงครกกลบเสียงป้าไปได้บ้าง “แหม แต่เขาหล่อมากนะราย
นั้น ตางี้คมกริบพี่ชายชิดซ้ายไปเลย อาจจะแปงเพศเรียบร้อยไปแล้ว หุ่น
ก็ดี๊ดี สาวๆ ในวัดนี่อาจจะตอมกันเกรียวเพราะไม่รู้…นึกว่าชายจริง”
ไกลตาเงียบงันฟังป้าเล่า เพราะคิดไม่ถึงนั่นเอง เห็นหน้าครั้งแรก
สะดุดใจในความหล่อเหลาที่เกือบจะเรียกได้ว่าสวย สืบเนื่องมาจากการเป็น
สาวหล่อนั่นเอง ช่างไม่ต่างอะไรกับอาพลของหล่อนที่กลายสภาพเป็นทอม
มาตัง้ แต่เด็กๆ ชือ่ จริงๆ ของอาคือพลาลี อาคิดกระทัง่ จะไปผ่าตัดแปลงเพศ
แต่ก็กลัวจะเปลี่ยนใจตอนแก่ เลยอยู่กับความสับสนใจเรื่อยมาจนทุกวันนี้
เสียงป้าคุยฟุ้งตลอดรายการจนกระทั่งตำส้มตำเสร็จ พอจัดใส่จานก็
กำชับ
“นี่ จานนี้ของคุณเชน นี่ของคุณชนา อันนี้ของหนูกับคุณอา”
ไกลตายกถาดที่มีทั้งข้าวเหนียวกับไก่ย่างพร้อมสรรพกลับไปที่โต๊ะ
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การสนทนาจบสิ้นในทันทีที่ทุกคนได้กลิ่นไก่ย่าง ไกลตาจัดจานแจกทีละคน
“ป้าแกจำแม่นค่ะ อันนี้ของคุณเชนกับคุณชนา” สบตาคมเข้มที่เงย
มองขึ้นมา คิ้วเปรอะไม่เหมือนคิ้วผู้หญิงสักนิด ปากก็คล้ำออกอย่างนั้น
ประกาศว่าอาจจะสูบบุหรี่จัด ช่างเป็นสาวหล่อที่หล่อจริงทั้งเนื้อทั้งตัว…
เสียงชนากระแอมถาม
“จานนี้ของผมเหรอครับ”
“ค่ะ นี่ของพี่ชนา นี่ของอาพล”
“งั้นกินก่อน เรื่องงานค่อยคุยกันทีหลัง” อาพลลงมือก่อนใคร
“ของผมนี่สงสัยป้าใส่พริกหมดตลาด” เชนบ่นขณะจิ้มกินไปด้วย
“ป้าบอกพีเชน
่ ทานเผ็ดมาก” ไกลตารีบพูด มองจานส้มตำสาวหล่อที่
แดงเถือกกว่าทุกๆ จาน
“แกจำลูกค้าได้ทุกคนเลยหรอ” อาพลแปลกใจ
“ขาประจำครับ พวกผมมากันทุกอาทิตย์” ชนารีบพูด
ไกลตาลอบมองสาวหล่อที่หูตาเริ่มแดงเพราะความเผ็ด กินไปซดน้ำ
เปล่าไปจนต้องแอบหัวเราะคนเดียว นึกว่าจะแน่สักแค่ไหน ทีแ่ ท้ก็หนีไม่พ้น
เพศสภาพแท้จริงของตัวเอง
สงสารจนต้องรีบเติมน้ำใส่แก้วให้จนเต็มและสาวหล่อก็มองหน้า เคีย้ ว
ส้มตำไปด้วย
“ตาน่าจะบอกป้าแกว่าอย่าใส่พริกมากให้พี่เชน” หล่อนรีบพูด
“นั่นสิ หูตาแดงไปหมดแล้วน้อง” อาพลช่วยเสริมอีกคน “ผู้ชายน่า
จะกินเผ็ดเก่งนะเนี่ย”
“น้องสุดท้องครับ พ่อแม่เลี้ยงยังกะไข่ในหิน ไม่เหมือนผม” พี่ชาย
เสริมพร้อมทัง้ ยกกล้ามขึน้ ชู “เห็นกล้ามนีมะ
่ ไม่ใช่เพราะผมเล่นกล้ามทุกวัน
เหรอ ชวนไปก็ไม่เคยไปถึงได้แห้งแหงแก๋”
“เออ ไปเข้ายิมที่ไหน อาไปด้วยคน” อาหันหาเพื่อน “พักนี้กล้าม
ชักเหี่ยว ไม่ได้เข้าฟิตเนสเสียนาน”
“ฟิตเนสที่ผมไปรับแต่สมาชิกผู้ชายครับอา” ชนารีบขัด
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“อ้าว ยังงี้รังเกียจเพศกันนี่หว่า” เสียงเริ่มดัง
“เขาต้องการแต่สมาชิกผูช้ ายค่ะอา” ไกลตารีบสะกิด “บางแห่งเค้ารับ
แต่ผู้หญิงก็ยังมี”
“เอางี้ อาไปในฐานะแขกรับเชิญของผมไปก่อนได้ จนกว่าจะตัดสินใจ
ว่าจะหันซ้ายดีหรือหันขวาดี” ชนาสรุป
“ก้อชัน้ จะอยูตรง
่ กลางอ่ะ จะไม่มีทียื่ นให้กันมัง่ เลยรึไง” อาพลโวยวาย
“ตัดสินใจไปเลยมันง่ายกว่ากันนะครับผมว่า” เชนพูดมัง่ หลังจากเงียบ
อยู่นาน
“พี่เชนรู้ได้ไงคะ” ไกลตาแกล้งซัก
“เพราะตามหลักสถิติ ซ้ายกับขวาจะอยูใน
่ สัดส่วนทีเท่
่ ากัน นัน่ คือครึง่
ต่อครึ่ง ถ้าจะหันไปข้างไหนให้มันสุดขั้วเราย่อมได้พรรคพวกเพื่อนฝูงมาก
กว่าการยืนโดดเดี่ยวตรงกลาง”
“งั้นอาคงต้องตัดสินใจแล้วอ่ะดิว่าจะตัดอะไรทิ้งไปมั่ง”
“หรือจะเอาอะไรเสริมเข้ามามัง่ ” ชนาพยักหน้าหงึก “เรือ่ งใหญ่เหมือน
กันนะครับเรื่องเดินสุดซอย”
“แล้วเกิดเปลี่ยนใจตอนแก่ล่ะคุณ” อาชักไม่แน่ใจ
“พูดเหมือนตอนนี้อาไม่แก่” ไกลตาขัด
“เพิง่ จะยีส่ บิ กว่า…” อาว่า “อาจจะกว่าอีกสามสิบ แต่ทีกว่
่ าๆ เราอย่า
ไปนับมัน เอาเป็นว่าอาขอเวลาคิดจะดีกว่า ผลีผลามทำไมเรือ่ งแบบนี้ งัน้ มา
วางแผนการเมืองกันต่อ สมัยหน้าคือต้นปีหน้าอาลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีแน่ การวางฐานเสียงไว้แต่เนิน่ ๆ เป็นสิง่ จำเป็น จะหาทางยังไงฟาดฟัน
ไอ้นายกฯ เก่าพรรคเดโมแครตสุดห่วยแตก พรรคนีให้
้ มันราบคาบไปได้ ใคร
มีความเห็นอะไรบ้างไหนบอก”
เชนร้อนจนนั่งไม่ติดแค่ได้ยิน ทั้งร้อนทั้งเผ็ดจากส้มตำครกใหญ่
“อาเล่นฟันไม่เลี้ยง…” เช็ดหน้าเช็ดตาและปากไปด้วย
“น้องผมอยู่เดโมแครต” ชนากระซิบบอกอีกฝ่าย
“อ้าว เหรอ” อาพลตกใจ “โทษที ไม่รูนี้ ่ แล้วชนาอยูพรรค
่ ไหน อย่า
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บอกนะว่าอยู่พรรครีพับลิกัน หัวสูงเป็นคอห่านเลวบรรลัยพรรคนั้น”
ถึงคราวที่ชนาก้นร้อนเป็นไฟจนลามมาถึงปาก
“มันเลวยังไงครับอา พรรคผม เราเป็นพรรคที่นำความเจริญมาสู่
เมกามากที่สุดทุกคนมีงานทำ ไม่เคยแบมือขอความช่วยเหลือรัฐเหมือน…
เหมือน…” ปรายตาไปทางเชน และอีกฝ่ายก็เตรียมตั้งรับเช่นกัน
“เหมือนไร…เหมือนไร…ไม่ใช่พรรคผมเรอะทีสร้
่ างความเป็นธรรมเท่า
เทียมกันในหมู่ประชากรจนทุกวันนี้”
อาพลนั่งกุมขมับ
“นีอา
่ ชักไม่แน่ใจแล้วนะว่าเราจะร่วมงานกันได้ ทีแรกอานึกเราอยูพรรค
่
เดียวกันหมด แล้วตาไม่ได้ถามให้แน่ใจ” หันมองหลานสาว
“ตาลืมถามพี่ชนาไปค่ะ” ตอบอ้อมแอ้ม
“ตกลงคงต้องยกเลิกโครงการหาฐานเสียงไปก่อน ดีมั้ยดีจะตีกันตาย”
อาพลตัดบท
“ยกเลิกหรือครับ” ชนาชักจะตกใจ
“อาว่าอาหาคนใหม่ดีกว่านะ ไม่อยากให้เธอกับน้องต้องมีปัญหากัน
ทีหลัง”
“ปัญหาไรครับ ไม่มี…
้ ” ชนาร้องเสียงหลง “เราสามัคคีกันดีมากครับ
ไม่มีเลยเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้ง อยูคน
่ ละพรรคก็จริง แต่เราร่วมงานกันได้สบาย
มาก” เอื้อมมือไปกระชับไหล่น้องชายแนบแน่น “เลือดสุพรรณครับอา โต
ด้วยกันตายด้วยกัน”
“แน่ใจนะ เพราะนโยบายของเราต่างก็สุดขั้ว อาไม่อยากเห็นใครมา
ฝืนใจทำงานด้วย เดี๋ยวจะมาตีกันตายทีหลัง”
“สุดขัว้ ยังไงครับ จริงๆ แล้วเราไม่เคยรูเลย
้ ว่านโยบายพรรคอามีไรบ้าง”
เชนเริ่มสนใจ
“ชื่อเสรีนิยมชื่อก็บอกแล้วว่าเราเสรีในทุกๆ ด้าน เพราะเสรีภาพเป็น
แก่นกลางสำคัญในทุกชีวติ เด็กเกิดมาต้องโตในโลกเสรี ตัง้ แต่อายุสิบหกลง
มาถึงเจ็ดขวบมีสิทธิเลือกผู้นำของตัวเอง มันเป็นวัยสร้างสรรค์ พวกเขาจะ
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ต้องมีรัฐบาลและการปกครองของเขาเองไม่มีใครจะเข้าใจเด็กได้เท่าเด็กในวัย
เดียวกัน มีสิทธิเอาครูหรือพ่อแม่ขึน้ ศาลของตนเองได้ ถ้ามีพฤติกรรมลงโทษ
เด็กเกินกว่าเหตุ เราเป็นพรรคทีให้
่ ความสำคัญพลเมืองทุกวัย จำไม่ได้หรือ
ในวัยเด็กที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรกันบ้าง”
“มีครูหลายคนเลยครับที่ผมอยากจับมาแขวนคอ” ชนาพูดขึ้นก่อน
“ผมเหมือนกัน” เชนอือออ
“เห็นหรือไม่ว่าถ้าเป็นนโยบายพรรคที่ดีแล้วจะไม่มีการขัดแย้งกันเลย
ในหมูพลเมื
่ องไม่ว่าจะเป็นวัยไหน พรรคเราจะแบ่งพลเมืองเป็นสามวัย แต่
ละวัยมีการปกครองตนเองเพือ่ จะได้ไม่เกิดช่องว่าง คนหลังเกษียณไปแล้วจะ
มีรัฐบาลของตนเองเช่นกัน เช่นเดียวกับสวัสดิการทีคุ่ ม้ วัย มีเสรีภาพส่วนตัว
โดยไม่ต้องพึ่งพาหริอเป็นภาระให้ลูกหลาน ไม่ใช่แก่แล้วยังอยากจะทำตัว
ครอบงำชีวิตลูกหลานจนหมดสิ้นเสรีภาพกันไปหมด ลงเอยด้วยการฆ่ากัน
ตายยกครัวที่เราเริ่มเห็นกันดาษดื่นมาก”
“เห็นด้วยครับ”
ชนายกมือ มีเชนยกมือตาม ต่างคนต่างเหลียวมองหน้ากัน
“เป็นครั้งแรกที่ผมกับน้องมาเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับนโยบายพรรค”
ชนาว่า
“นัน่ ไง อาว่าอามาถูกทางแล้วไง พรรคการเมืองทีดี่ มันต้องยังงี้ คือ
ทุกคนเห็นด้วยจะได้ไม่ฆ่ากันตายไปซะก่อน” อาพลดีใจ
“แล้วมีนโยบายอะไรอีกครับอา ผมติดใจแล้วนะเนี่ย” ชนาถูมือ
“นโยบายหลักๆ ก็คือการศึกษาฟรีไปจนกว่าจะเรียนไม่ไหว ตั้งแต่ปอ
หนึ่งไปจนถึงปอเต็กตึ๊ง เสื้อผ้าอาหารสมุดดินสอฟรี ไม่ต้องมานั่งผ่อนค่า
เล่าเรียนไปจนชาติหน้าตามนโยบายที่เป็นอยู่ทุกวันนี้”
“โห อย่างนี้ผมให้ห้าดาวเลยคับอา” เชนชูสองนิ้ว
“ผมด้วย” ชนาตืน่ เต้น “เพราะค่าเล่าเรียนทีผม
่ กูมายั
้ งไม่มีปัญญาผ่อน
มันจนทุกวันนี้”
“มีสิทธิ์ตายก่อน” อาว่า “แถมถูกเคาะฝาโรงทวงค่าเล่าเรียนเด็ก
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นโยบายนี้จะต้องหมดไป พลเมืองจะต้องมีความเท่าเทียมกันทุกด้าน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา จะต้องไม่มีพ่อแม่คนไหนที่มานั่งกังวล
เพราะไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกเรียนทัดเทียมคนอืน่ เขา อาจำได้สมัยเด็กๆ อาเป็น
เด็กล้างจาน พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้เรียน”
“อาน่ะเหรอคะเคยล้างจานมาก่อน” ไกลตาถามขัด
“ก็ล้างจานให้ปู่เราไง เตี๋ยวเรือจำไม่ได้รึ? ไม่ได้สุขสบายเหมือนเรา
หรอกนะ เราน่ะมันหลานเศรษฐี แต่อามันลูกคนจน”
“ปู่คนเดียวกันอา”
“แต่ต่างกาลเวลาและสถานที่ รูหรื
้ อไม่ว่ากว่าเตียว
๋ เรือจะติดตลาดโลก
ปูเรา
่ ต้องฟันฝ่ากับอะไรมาบ้าง และอาต้องล้างจานมากีร้่ อยล้านใบ อาถึงไม่
เคยลืมกำพืด อยู่ที่ไหนอยากให้คนมีความสุขไม่ต้องข้นแค้นเหมือนอา”
“ผมว่าอาไม่น่าสันโดษแค่นายกเทศมนตรีนะครับ สมัครประธานาธิบดี
สมัยหน้าไปเล้ย” เชนส่งเสียงเชียร์
“เอาแค่ตรงนีให้
้ รอดก่อน พรรคเราเล็ก นับสมาชิกพรรคตอนนีได้
้ แค่
สี่คน คือที่นั่งกันอยู่นี่”
เชนกับชนามองตากันปริบๆ
“ครือมีแค่นี้” เชนถอนใจ
“ก็พรรคเพิ่งเกิดจะเอาอะไรกันนักหนา เรายังเบบี๋อยู่ อาถึงอยากจะ
สร้างฐานเสียงจากชายสองหญิงสอง”
“ชายหนึ่งหญิงสามอา” ไกลตากระซิบพอได้ยินกันสองคน
“หนักหนาสาหัสมากนะครับก้าวแรกเนี่ย” ชนาคราง “หนึ่งชื่อพรรค
ก็ยังไม่มี สองประธานพรรคยังไม่มีสถานภาพที่แน่นอน สามลูกพรรคยัง
ไม่มีใครมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาก่อน สี่…”
“เอาแค่นีไป
้ ก่อนไม่ดีหรือ ก่อนทีจะ
่ เสียขวัญ” อารีบขัด “การจะสร้าง
อะไรมันต้องทีละก้าว ถึงเรียกประชุมกันเพื่อออกความคิดเห็น มีนโยบาย
หลักๆ มาให้เห็นแล้ว ต่อไปพวกคุณก็ไปช่วยกันสร้างนโยบายลูกให้สอดคล้อง
กันอีกที แล้วอย่าให้แท้งได้ พรุ่งนี้นัดเจอกันอีกทีที่นี่ เงินเดือนเริ่มจ่าย
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พรุง่ นีเป็
้ นต้นไป ถ้าพวกคุณรับงานนีไม่
้ ได้ให้สง่ ข่าวภายในยีส่ บิ สีชั่ ว่ โมง อา
จะได้หาคนอื่นทัน เอ้า เลิกประชุมได้”
อาทุบโต๊ะดังโป๊กเป็นการปิดประชุมเพียงแค่นั้น….
***
ชนาบ่นอุบตอนออกจากที่นั่นและมาที่จอดรถของวัด
“ชักจะเละแน่ว่ะงานนี้ ทีแรกก็นึกว่าเป็นพรรคเก่าทีมี่ สมาชิกเรียบร้อย
แล้ว ไปๆ มาๆ พวกเราต้องมาเริม่ ตัง้ แต่เบบีส๋ เต็ปเลย มันจะไหวหรือวะ ที่
สำคัญอาทอมเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลย”
“เขาชื่ออาพล” เชนขัด
“ก็นั่นแหละ”
รถมอเตอร์โฮมรุน่ ใหม่เอีย่ มคันโตเท่าตึกสามชัน้ ค่อยๆ คืบคลานตัดหน้า
รถทีเชน
่ กำลังขับอยู่ มันกำลังคืบคลานออกประตูไปก่อนช้าๆ ด้านคนขับคือ
อาพลที่กำลังโบกไม้โบกมือให้
“นัน่ มันตึกหรืออะไรวะนัน่ ” ชนาอ้าปากค้างมองตาม “พีแก
่ ล่อขับตึก
เคลื่อนที่ออกมาเลย”
“รุน่ ใหม่ ขยายใหญ่พองลมได้ทัง้ หลังเวลาจอด แต่ตอนขับออกถนน
เดี๋ยวจะล้นขอบเลยต้องบีบเข้าหากัน” เชนขับตามหลังไปช้าๆ เพราะไม่กล้า
แซง
“เราเกาะหางอาแกไปเรือ่ ยๆ อาจจะได้ดี รึแกว่าไง ยังไงก็ยังมีงานทำ
แถมดีไม่ดีอาจจะตกถังข้าวสาร เห็นหน้าน้องไกลตาสุดเลิฟมะ…”
“ไม่ทันไรก็อินเลิฟเลยนะแก ยังไม่ทันรูจ้ กั อะไรเขาดีเสียด้วยซ้ำ รูได้
้
ไงว่าเขา ไม่ใช่หนุ่มสวยแปลงกายมา สมัยนี้ยิ่งดูกันยาก”
“น้องเค้ามีอะไรที่ส่อว่าเป็นหนุ่มสวยให้แกเห็นมั่งมะ” ชนาชักเดือด
“จะดูนางให้ดูที่อา อายังเป็นทอมได้”
“นี่แกจะหาทางขัดแข้งขัดขาฉันรึเปล่าวะเนี่ย” ชนาชักเดือด
“เตือนไว้ด้วยความหวังดี เพือ่ นฉันคนไปจีบสาว เกือบจะขอแต่งงาน
แต่ความไปแตกวันเกณฑ์ทหาร คือไปเจอกันที่นั่น”
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“หวานสุดๆ หยัง่ น้องไกลตาไม่มีวันเป็นทหารเกณฑ์ แกอย่ามาใส่รา้ ย
เขาให้มากเรื่อง นอกเสียจากอยากจะจีบเอง”
“บอกแล้วว่าไม่ชอบผูห้ ญิงรวย เห็นกระเป๋าทีเขา
่ ถือมามะ เซ้งตึกได้
ทั้งหลัง”
ไกลตาคันยิบๆ เหมือนถูกนินทา มองกระจกหลังก็เห็นรถของเชนตาม
หลังมาติดๆ
“นั่นเขาจะตามเราไปถึงไหนกัน” อามองเห็นเช่นกัน
“แซงไม่ขึ้นอา กลัวตกถนน” ไกลตาหัวเราะคิก “ผู้หญิงขับรถก็งี้
แหละ ใจเสาะ”
“ผู้หญิงที่ไหน อาหมายถึงเชน ขับตามหลังมานั่นไง”
“นั่นแหละอา พี่เชนคือสาวหล่อ ตาพยายามบอกตั้งนานไม่ฟัง”
“ฮ้า จิงเหรอ” อาตาค้าง “ก็นึกว่าพูดเล่น แล้วตารู้ได้ไง”
“ป้าขายส้มตำที่วัดแกบอก เขารู้กันทั้งวัด”
“ตาย ตาย ตาย ดูไม่รู้เลยนะนั่น นมต้มก็ไม่มี ผู้หญิงมันต้องมี
สะโพก นี่ชะลูดเหมือนต้นมะพร้าว”
“สมัยนี้เขาทำกันได้ทั้งตัวอา อย่าว่าแต่นม เสียงห้าวเพราะฮอร์โมน
สะโพกตัดทิ้งได้”
“แต่เขาหล่อจริงนะรายนี้ พีชาย
่ ทำไรไม่ได้ มันเหลือเชือ่ จริงๆ” อาจุ๊
ปาก “นี่อาคงต้องปรึกษาเขาดูแล้วนะว่าไปทำที่ไหน”
“ห้ามขาดเลยนะอา ดีไม่ดอา
ี จะเสียสมาชิกไปอีกหนึง่ ยิง่ ไม่คอ่ ยจะมี
ตอนนี้ พี่เชนเขาคงไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้”
“รู้ได้ไง อาไม่เห็นต้องปิดใคร”
“เพราะอาปิดไม่มิดไง แต่พีเชน
่ นีเขา
่ ปิดมิด มีใครสงสัยมัง่ ตาว่าเขา
เป็นผู้ชายเต็มตัวไปแล้ว”
“ไม่รู้ละ อาต้องหาทางเอาความจริงให้ได้ ว่าเขาผ่าตัดที่ไหน มีขั้น
ตอนยังไง อาว่าเขาเข้าใจ อย่างน้อยเขากับอาต้องมีจุดเริ่มต้นเหมือนๆ กัน
นัน่ คือเบือ่ ชิบเป้งเลยต้องมาเกิดเป็นผูห้ ญิง ทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้า ถูกเหยียบ
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ถูกย่ำ ถามหน่อยมีผูน้ ำทีเป็
่ นผูห้ ญิงกีคนใน
่ โลกนี้ มันศตวรรษทีเท่
่ าไหร่เข้า
ไปแล้ว”
“ผู้หญิงอยู่ข้างหลังไงอา”
“ไม่เอ๊า…ไปอยู่มันทำไมข้างหลัง มันต้องถือธงนำหน้าเหมือนแม่โม”
“ต้องรอให้ผูช้ ายเดีย้ งก่อน อย่าไปอิจฉาใครเลย เดีย้ งเมือ่ ไหร่เราล้ม
ทับทันที วันของเรามันต้องมา อาจะไปใจร้อนทำไม”
“ไม่รุ ทนไม่ไหว ทนย่ำสถานะอยูกั่ บทีไม่
่ ไหว ต้องหาทางจับเข่าคุย
กับน้องเชนให้ได้ เป็นไงเป็นกัน”
อาเลีย้ วรถเข้าจอดในสวนกว้างเนือ้ ทีหลาย
่ เอเคอร์ สวนทีอา
่ ซือ้ เอาไว้
จอดมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะ อาขายบ้านทีมี่ อยูเพื
่ อ่ ซือ้ รถเอาไว้ท่องเทีย่ วเวลา
เดินทางไกลความทีเหงา
่ เพราะตัวคนเดียวอาจึงรับหล่อนมาอยูด้่ วย เพือ่ เริม่
ก่อตั้งพรรคการเมือง อามีเงินมหาศาลจากสต็อคก๋วยเตี๋ยวเรือที่ตอนนี้กำลัง
บูมไปทั่วโลก…
***
เป็นคืนที่ชนากับเชนประชุมกันเครียดเกี่ยวกับการก่อตั้งพรรค
“ยังไม่มีแม้กระทั่งชื่อพรรค” ชนาบ่นอุบ
“ก็พรรคอะไรก็ได้ทีต้่ องมีคำว่าอิสระเสรีอยูด้่ วย อาเค้าก็ปูทางมาให้ตัง้
เยอะแล้ว อีกอย่างเราก็เห็นด้วยกับนโยบายหลักหลายอย่าง แค่เสริมนโยบาย
ลูกเข้าไป อาพูดถูกที่ว่ามันเป็นโลกเสรี ทุกอย่างต้องมีอิสระเสรี”
“ถ้างั้นนโยบายของเราต้องหาทางให้โลกนี้ไร้เส้นเขตแดนให้มากที่สุด
คำว่าโลกไร้พรมแดนจะต้องไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆ” ชนาพยักหน้าหงึก “คือ
เราควรเดินทางไปได้รอบโลกโดยไม่ต้องมีวีซ่าอีกต่อไปแล้ว ใครใคร่ไปไหน
ไป ใครใคร่อยู่ อยู่ นั่นคืออิสระเสรีในการใช้ชีวิต”
“ทึ้งว่าดิ คนเหมือนกันมากั้นเขตแดนกันเพื่ออะไร สัตว์ในป่ามันยัง
ไม่เคยมีเส้นกั้นเขตแดนเลย“ เชนเห็นด้วย “ถึงเวลาแล้งน้ำแล้งฝนมันก็จะ
เดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ นกก็บินข้ามฟ้าไม่ต้องมีพรมแดน ไม่ต้องมีด่าน
ตรวจ โลกของมันฟรีไหมล่ะ”
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“คนเรายังโง่ดักดานและเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั รับรองว่านโยบาย
ของพรรคเราคนเมกาจะสนับสนุนเต็มร้อย เพราะในปัจจุบนั มีคนแก่ชาวเมกัน
ลี้ภัยไปใช้ชีวิตสุขสบายอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ทั่วโลก”
“งัน้ เติมเข้าไปในนโยบาย” เชนจดยิก “อาต้องเห็นด้วยกับเรา ต่อไป
ก็คือเรื่องน้ำมันฟรี…”
“มันจะฟรีไปได้ยังไงน้ำมัน…แค่จะลดราคายังทำไม่ได้ อย่าตัง้ นโยบาย
แหกตาประชาชน จะโดนตึ้บง่ายๆ” ชนาขัด
“ทำไมจะฟรีไม่ได้ อย่าลืมว่าเรามีน้ำมันมากที่สุดในโลกในระดับต้นๆ
รีบขุดออกมาแจกฟรีก่อนที่รถไฟฟ้าจะตีตลาดโลก เพราะน้ำมันจะเลิกใช้กัน
ในอีกไม่ช้าอีกหน่อยให้ฟรีก็ยังไม่เอา คนอาหรับอาจจะต้องไปขีอู่ ฐเหมือนเดิม
และใช้ชีวติ สุขสบายเหมือนเดิม จะไม่มีสงครามบ้าบอคอแตกตีกันจนไม่รูใคร
้
เป็นใครเช่นทุกวันนี้ เริม่ ต้นมาจากนโยบายน้ำมันฟรีจากเมกา ทีทำให้
่ ทุกชาติ
ขายน้ำมันไม่ได้อีกต่อไปแล้ว”
“อืมม…น่าจะเอาเข้าไปถกเถียงกันในห้องประชุมใหญ่…”
“ที่มีคนแค่สี่คน…”
“คะแนนสามในสี่คือผ่าน…แล้วมีไรอีก รีบคิดมา” ชนาจดยิก
“ในโลกเสรีไม่ใช่แต่คนเท่านัน้ ทีฟรี
่ สัตว์ทุกประเภทก็ต้องบอร์นฟรีด้วย
นัน่ คือจะไม่มีสัตว์ในสวนสัตว์อีกต่อไปแล้ว การเอาสัตว์มากักขังทรมานแทน
การให้พวกเค้ามีชีวิตอย่างอิสระเสรีเป็นการละเมิดสิทธิสัตวชนอย่างไม่น่า
ให้อภัย ไหนจะการเอาสัตว์มากักขังเพื่อเป็นอาหารอีก”
“อันนี้อาจจะไม่ผ่าน คนเมกันนะไม่ใช่คนอินเดียจะได้เคี้ยวเอื้องเป็น
อาหาร” ชนาขัด
“ถมไปคนเมกันที่ไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษและ
ฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง แกจะมารู้ดีกว่าฉันได้ไง ไข่ไก่ตามฟาร์มก็ไม่มี
ใครกินแล้ว นอกจากไข่จากไก่ที่มีเสรีเที่ยวเดินเตะปี๊บได้ตามใจชอบ”
“งั้นให้อาทอมตัดสินใจเอาเองเรื่องนี้ อย่าลืมว่านโยบายผิดพลาดอัน
เดียวจะทำให้พรรคเราไม่ได้ผุดได้เกิดกับเขา พรรคการเมืองมันมีเป็นร้อย

