
ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ 
 
บทน า 

ผู้หญิงไมว่า่หน้าไหนก็อยากมีรองเท้าสวยๆ ใสด้่วยกนัทัง้นัน้ จะส้นสงู ส้นตกึ ส้นเตีย้ หรือส้นอะไรก็ตามแต ่ขอ
แคด่หูรู สถีกูใจ ใสส่บายราคาแคไ่หนก็ไมห่วัน่...ถ้ามีเงิน แตถ้่าไมม่ีเงินละ่...อยา่งดีก็ได้แคคู่ล่ะร้อยเก้าสบิเก้าทีต่ะวนันา! 
 ก็อยา่งวา่...แขง่เรือแขง่พายยงัพอได้ แตแ่ขง่วาสนากนัน่ีมนัแขง่กนัไมไ่ด้จริงๆ 
 เหมือนอยา่ง ‘หา่น’ พนกังานขายรองเท้าในห้างสรรพสนิค้าช่ือดงั หญิงสาวแตง่หน้าจดัเหมือนเคย พยายามฝืน
ยิม้อยา่งเป็นมิตรให้กบัลกูค้าตรงหน้าทัง้ๆ ท่ีในใจแสนจะเบื่อหนา่ยกบัอาชีพท่ีตวัเองก าลงัท าอยู ่มนันา่สนกุตรงไหนไม่
ทราบท่ีต้องมานัง่ใสร่องเท้าให้คนอื่น วนัๆ วิ่งเข้าวิ่งออกไปหาไซส์รองเท้าให้ลกูค้า นัง่ขดันัง่เช็ดรองเท้าที่ตัง้โชว์ให้วาบวบั
นา่หยิบจบั...เป็นวฏัจกัรอนันา่สมเพชเสยีเหลอืเกิน 
 “นี.่..เอาแบบนีเ้บอร์เจ็ด” หญิงสาวร่างท้วมยกรองเท้าส้นสงูสคีรีมขึน้จนแทบจะแยงตาของหา่น หญิงสาวยิม้รับ
ก่อนจะรับรองเท้าข้างนัน้มา 
 “คณุพี่ลองใสแ่ล้วเหรอคะ เบอร์เจ็ดไมน่า่จะเข้ากบัขนาดเท้าของคณุพี่นะคะ เทา่ที่ดเูท้าของคณุพีน่า่จะอยูร่าวๆ 
เบอร์แปด”หา่นแนะน า หญิงร่างท้วมคนนัน้หนัมาจิกตาใสอ่ยา่งไมพ่อใจทนัที 
 “อยา่มารู้ด!ี ฉนัเป็นเจ้าของเท้า ท าไมฉนัจะไมรู้่เบอร์รองเท้าตวัเอง รีบไปเอามาเลย อยา่ชกัช้า” 
 “คะ่ๆ รอสกัครู่นะคะ” หา่นหายไปราวห้านาที หญิงสาวจงึเดินกลบัออกมาพร้อมกลอ่งรองเท้าแบบเดียวกบัท่ี
ลกูค้าเลอืกเมื่อสกัครู่ เธอรีบก้มลงหยิบรองเท้าคูน่ัน้ให้ลกูค้าร่างท้วมลอง พยายามจะสวมรองเท้าคูน่ัน้ให้กบัลกูค้าแตท่วา่
ไมส่ าเร็จเพราะรองเท้าเลก็กวา่ขนาดเท้าของลกูค้า 
 “โอ๊ย! ฉนัเจ็บนะยะ นี่จะกะยดัให้เท้าฉนัหกัเลยหรือไง”อยู่ๆ  เธอก็วนีขึน้มา หา่นปัน้หน้ายิม้ก่อนจะกลา่วขอโทษ 
 “ประทานโทษคะ่” 
 “เอ๊ะ...ท าไมยี่ห้อนีฉ้นัใสเ่บอร์เจ็ดไมไ่ด้ ปกติใสข่องชาแนลเบอร์เจ็ดได้นี่นา งัน้ไปเอาเบอร์แปดมาให้ฉนัลอง
หนอ่ย” เธอสัง่หา่นอีกครัง้ หญิงสาวพยกัหน้ารับก่อนจะเก็บรองเท้าเบอร์เจ็ดเข้ากลอ่งแล้ววิ่งหายไปหลงับธูของตวัเอง ราว
ห้านาทีก็กลบัออกมาพร้อมกลอ่งรองเท้าเบอร์แปด 
 “ได้แล้วคะ่ ลองเลยไหมคะ ?” 
 “จะให้ไปลองชาติหน้าหรือไงละ่ ก็ลองเลยส ิถามโง่ๆ” ลกูค้าหนัมาแว้ดใสห่า่น เธอรีบนัง่ลงแล้วสวมรองเท้าเบอร์
แปดให้กบัหญิงร่างท้วมทนัที เมือ่สวมเรียบร้อยหญิงร่างท้วมก็ลกุขึน้ทดลองเดินแล้วไปหยดุที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ หนั
ซ้ายหนัขวามองที่รองเท้าคูส่วยกอ่นจะเอย่ขึน้ “ใสแ่ล้วไมส่วยอยา่งที่คิด...ไมเ่อาดีกวา่” วา่แล้วหญิงร่างท้วมก็สะบดั
รองเท้าออกอยา่งไร้มารยาทก่อนจะเดินออกไป 

 เส้นความอดทนของหา่นขาดผงึ หญิงสาวเลอืดขึน้หน้าอยา่งเหลอือด ก่อนจะคว้ารองเท้าเบอร์แปดข้างขวา
ขึน้มาถือไว้แล้วตะโกนเรียกลกูค้าคนเมื่อสกัครู่ด้วยน า้เสยีงดดุนั 

“เดี๋ยว! ที่บ้านไมส่อนเร่ืองมารยาทหรือยงัไง มีอยา่งที่ไหนมาสะบดัรองเท้าใสห่น้าคนอื่น ถือวา่เป็นนางฟ้านาง
สวรรค์วิมานหรือไงยะ ฉนัอตุสา่ห์วิ่งวุน่หารองเท้าให้แกยดัใสจ่นหน้ามนัหวัยุง่หมดแล้ว จะขอบคณุสกัค าก็ไมม่ี แล้วฉนัจะ
บอกอะไรให้เอาบญุนะ...เท้าอืดๆ ของหลอ่นนะ่ ใสร่องเท้ายี่ห้อหรูเลศิขนาดไหนก็ท าให้ดดูีขึน้มาไมไ่ด้หรอก...อีช้างน า้!” 

“กร๊ีดดดดดดดดดด...อีไพร่! แกกล้าดียงัไงมาดา่ลกูค้าอยา่งฉนั” หญิงร่างท้วมร้องกร๊ีดลัน่ห้างจนผู้คนที่เดินผา่น
ไปมาต้องหยดุชะงกัมอง แตก็่ไมไ่ด้ท าให้หา่นหยดุอาการคลุ้มคลัง่ได้ 



“เออ...ดา่แกนัน่แหละอช้ีางเนา่! มา...เข้ามา แมจ่ะตบให้ผอมเลย” สิน้ค าของหา่น ศกึเจ้ามวยไทยก็เกิดขึน้
ภายในบธูขายรองเท้าของห้างสรรพสนิค้าช่ือดงักลางใจเมือง หา่นดงึทึง้ผมลกูค้าจนหลดุเป็นกระจกุ นงัลกูค้าตวัแสบก็ไม่
ยอมลดราวาศอก พยายามดงึผมของหา่นบ้าง ดีทีว่า่หา่นใช้ยาสระผมใบมะกรูดที่ชว่ยเสริมรากผมให้แข็งแรงไมห่ลดุร่วง
ง่าย ผมจึงหลดุออกมาเลก็น้อย 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
“ใสแ่ล้วไมส่วยอยา่งที่คดิ...ไมเ่อาดีกวา่” วา่แล้วหญิงร่างท้วมก็สะบดัรองเท้าออกอยา่งไร้มารยาทก่อนจะเดิน

ออกไป  
หา่นมองตาม พยายามจินตนาการถึงฉากตอนท่ีเธอกระโดดตบยายช้างน า้นัน่ในใจกอ่นจะก้มหวัเลก็น้อยแล้ว

กลา่วค าที่พดูอยูเ่ป็นประจ า 
“ขอบคณุที่ใช้บริการคะ่...วนัหลงัเชิญใหมน่ะคะ” หญิงสาววา่ด้วยรอยยิม้ ก่อนจะก้มลงเก็บรองเท้าเบอร์แปดที่

กระเด็นไปคนละทิศคนละทางขึน้มาใสก่ลอ่งแล้วเดินหายไปหลงับธู 
พนกังานต๊อกตอ๋ยอยา่งเธอ...อยา่งดก็ีท าได้แคค่ิด ถ้าขืนท าจริงๆ จะเอาอะไรกินละ่ยะ! 

 
ตอนที่ 1 
 ภายในห้องอาหารของพนกังานซึง่ถกูแบง่โซนไว้ทางด้านหลงัของห้างสรรพสนิค้า เสยีงแอร์เก่าดงัหึง่ๆ ประสาน
กบัเสยีงคยุกนัจ้อกแจ้กของพนกังาน ชา่งนา่เบื่อเสยีเหลอืเกิน หา่นนัง่มองข้าวกระเพราไก่ไขด่าวในจานของตวัเองแล้วท า
หน้าเบ้ รู้สกึเอียนเต็มทน อยากลองไปกินสเต็กสดุหรูทีช่ัน้ห้าบ้าง แตก็่นัน่แหละ...จานนงึก็ตัง้เหยยีบพนั แพงซะขนาดนัน้
ใครจะไปกระเดือกลง! 
 “ว้าว...เจ๊มะพร้าว”  

รุ่นพ่ีพนกังานแผนกขายเคร่ืองส าอางเดินหน้าเด้งมาแตไ่กล หญิงสาวบิดตดูไปมาทอดสะพานให้พวกผู้ชาย
แผนกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้วีด้วิว้พอเป็นกระษัย ก่อนจะทิง้ตวันัง่ลงข้างๆ หา่นพลางยิม้น้อยยิม้ใหญ่อยา่งภมูิอกภมูใิจทีเ่รตติง้
ยงัใช้ได้อยู ่
 “มีความสขุจริงนะคะเจ๊มะพร้าว” หา่นหนัมาแซว เธอหวัเราะคกิคกัก่อนจะตอบ 
 “แนล่ะ่สจ๊ิะน้องหา่น...การได้ยินเสยีงผู้ชายเอย่แซวเหมือนเป็นเสยีงน า้ทิพย์ชโลมใจผู้หญิงวยัสามสบิอยา่งเจ๊ พดู
แล้วก็อารมณ์เสยี...ออกจะสวยเด้ง เด้งหน้าเด้งหลงัขนาดนีย้งัไมไ่ด้แตง่งานกบัเค้าเลย” พดูจบก็ท าหน้าหงิก ตกัข้าวผดัหมู
ขึน้กินอยา่งเบื่อหนา่ย 
 “เอา๋...แล้วท าไมเจ๊ไมส่อยพวกผู้ชายพวกนัน้ไปสกัคนละ่ อยา่งคนนัน้นะ่” หา่นชีไ้ปทางผู้ชายคนหนึง่ที่แตง่ตวั
สะอาดสะอ้าน หน้าตาออกตี๋เลก็น้อย รอยยิม้ของเขาดนูา่รักไมใ่ชเ่ลน่ 
 “ชิ...พวกพนกังานต๊อกตอ๋ย หลอ่ก็เทา่นัน้ เดี๋ยวก็พากนัไปอดตาย อยา่งดีพวกมนัก็ได้แตว่ีด้วิว้เจ๊ไปอยา่งนัน้
แหละ ให้มาเป็นแฟนจริงๆ ก็คงไมเ่อากนัเองหรอก เจ๊เงินเดือนเก้าพนั มนัเงินเดือนแปดพนัห้า...อยูด้่วยกนัคงเจริญ” 
 “จริงของเจ๊” หา่นคิดตาม ถ้าเป็นเธอ เธอก็คงไมป่รายตามองพวกผู้ชายในห้างด้วยกนัหรอก นอกเสยีจากจะเป็น
พวกผู้จดัการ หรือพวกผู้บริหารขึน้ไปเธอถึงจะเหลอืบตามอง ใครจะวา่มกัใหญ่ใฝ่สงูก็ชา่ง คนเรามนัมีสทิธ์ิเลอืกน่ีนา 
หน้าตาของฉนัก็ไมไ่ด้ขีริ้ว้ขีเ้หร่สกัหนอ่ย เคยประกวดธิดาข้าวหลามได้รางวลัมาสามปีซ้อน ธิดาเชงเม้งอีกสองปี รางวลักา
รันตีคณุภาพขนาดนีใ้ครหวงัจะมาแอ้มขาออ่นก็ต้องมดีีกรีสมน า้สมเนือ้กนัหนอ่ย จริงไหม ? 
 “อุ๊ย...ลมืเม้าท์ วนันีเ้จ๊เหวีย่งมากเลยละ่น้องหา่น จ ายายอ้อยแผนกน า้หอมได้ไหม ?” เจ๊มะพร้าวเอย่ถาม  



 “จ าได้สเิจ๊...ยายอ้อยที่หน้าตาจืดๆ นัง่ท าหน้าเซง็โลกขายน า้หอมอยูใ่นโซนบิวตีข้องเจ๊ใช่ไหม ? มนัท าอะไรเจ๊
เหรอ ?” ตอ่มสอดรู้สอดเห็นของหา่นท างานทนัที 
 “โอ๊ย...พดูแล้วหงดุหงิดเหมือนเป็นหิดแล้วไมไ่ด้เกา ยายอ้อยนัน่ไมไ่ด้มาท าอะไรเจ๊หรอก แตท่ี่เจ๊เหวี่ยงมนัเพราะ
มนัดนัมาแจกการ์ดแตง่งานให้เจ๊ ท่ีส าคญัน้องหา่นรู้ไหมวา่คนที่มนัจะแตง่งานด้วยคือใคร ?” เจ๊มะพร้าวพดูเป็นปริศนา 
ขณะที่หา่นสา่ยหน้าวา่ไมรู้่แทนค าตอบ “รู้แล้วน้องหา่นจะช็อค!” วา่แล้วสาวใหญ่ก็ล้วงซองกระดาษสชีมพจูากกระเป๋าถือ
สง่ให้หา่น หญิงสาวรับมาเปิดออกดแูล้วแทบช็อคตามทีเ่จ๊มะพร้าวบอกจริงๆ 
 “คณุก้องภพ...คณุก้องภพหวัหน้าแผนกบิวตีน้ะ่เหรอเจ๊!” 
 “ใช่...สดุหลอ่ที่เจ๊หมายตามานานนะ่ ถกูยายอ้อยคาบไปกินเสยีแล้ว อยากจะร้องกร๊ีดให้โลกแตก ไปแอบคบแอบ
ได้เสยีกนัตอนไหนเนี่ย ท าไมเจ๊ตกขา่ว ตอนแรกก็มีคนมาเม้าท์นะวา่เห็นคณุก้องภพพายายอ้อยไปดินเนอร์ข้างนอก แตเ่จ๊
ไมเ่ช่ือ คิดวา่พวกมนัเต้าขา่วเอาเอง มาวนันีถ้ึงได้ซึง้วา่มนัเป็นเร่ืองจริง” พดูจบเจ๊มะพร้าวก็ท าหน้าเบื่อ คนฟังเองก็แอบเซง็
เหมือนกนั ยายอ้อยนัน่ไมไ่ด้มีความสวยสกันิด หน้าตาจืดชืดเหมอืนต้มจืดทีค้่างคืน แตท่ าไม๊...ท าไมคนอยา่งคณุก้องภพ
ถึงไปหลงรักยายนัน่ได้นะ ใช้ตาหรือตาตุม่มองกนัเนี่ย! 
 “เฮ้อ...จะวา่ไปเร่ืองแบบนีม้นัก็แขง่กนัยากนะเจ๊นะ แขง่อยา่งอื่นนะ่พอได้ แตแ่ขง่บญุแขง่วาสนากนันะ่มนัยาก 
คิดซะวา่ยายอ้อยมนัท าบญุมาเยอะแล้วกนั สว่นเจ๊กบัหนก็ูคงต้องหมัน่ไปท าบญุแล้วละ่ เผื่อจะได้เจอผู้ชายดีๆ มัง่” หา่น
พดูพลางตกัข้าวเข้าปากอยา่งออ่นใจ เลน่ทางโลกไมไ่ด้ก็ขอพึง่ทางธรรมแล้วกนั 
 พดูยงัไมท่นัขาดค า เสยีงฮือฮาของพนกังานในห้องอาหารก็ดงัขึน้เมื่อเห็นอ้อยเดินเกาะแขนคณุก้องภพเดินผา่น
มา หญิงสาวโบกมือบ๊ายบายกลุม่เพื่อนเหมือนจะบอกเป็นนยัๆ วา่ “คานจ๋า...ฉนัลาก่อน” 
 หา่นกบัเจ๊มะพร้าวมองหน้ากนัแล้วถอนหายใจยาวๆ ...คอยดทูีพวกฉนับ้างก็แล้วกนั! 
  
 วนันีท้ี่แผนกชัน้ในชายยงัคงเงียบเหงาอยูอ่ยา่งเคย ‘บือ้’ ชายหนุม่หน้าตากวนประสาทซึง่จบปริญญาตรีด้วย
คะแนนอนัน้อยนิดจนเกือบจะตกแหลไ่มต่กแหล ่นัน่ท าให้ไปสมคัรงานท่ีไหนก็ถกูบอกปัดไปเสยีทกุที่ ไมรู้่โชคดีหรือโชคร้าย
กนัแนท่ี่ชายหนุม่ดนัจบัพลดัจบัผลไูด้มาท างานเป็นพนกังานขายในแผนกชดุชัน้ในชาย... 

ช่างนา่เบื่อเสยีนี่กระไร วนัๆ ต้องมานัง่ดทูรวงทรงองค์เอวของผู้ชายด้วยกนัเอง บอ่ยครัง้ที่ชายหนุม่แอบช าเลอืง
มองไปท่ีแผนกขายชดุชัน้ในผู้หญิงที่อยูใ่กล้ๆ กนัแล้วก็อดอิจฉาไมไ่ด้ ใครกนันะที่เป็นคนออกกฎวา่ห้ามผู้ชายขายชดุชัน้ใน
ผู้หญิง...เซ็ง! ในขณะท่ีชายหนุม่ก าลงัยืนเหมอ่มองสาววยัรุ่นสองคนคยุกนัจุ๊กจ๊ิกเลอืกชดุชัน้ในสหีวานแหววอยูน่ัน้ เสียง
กระแอมของใครคนหนึง่ก็ดงัขึน้ บือ้สะดุ้งเฮือกทนัทีแล้วโค้งค านบั 
 “สวสัดีครับ...แผนกชดุชัน้ในชายยินดีต้อนรับครับ” 
 “จ้า...” เสยีงอนัคุ้นเคยดงัขึน้พร้อมกบัเสยีงหวัเราะชอบใจตามมา บือ้เงยหน้าขึน้มองเห็นวา่คนทีม่าเยือนนัน้ไมใ่ช่
ใคร ชายหนุม่รูปร่างอ้อนแอ้นทา่ทางส าอางเกินชายคนนีม้ีช่ือวา่ ‘พี่สรุเดช’ ลกูค้าวีไอพีของแผนกชดุชัน้ในชายนัน่เอง 
 “เออ่...สวสัดีครับพ่ีสรุเดช” บือ้กลา่วทกัทาย พี่สรุเดชท าตาโต รีบเอามือทาบอกให้ดโูอเวอร์เข้าไว้ ก่อนจะใช้นิว้ชี ้
แตะที่ปากของบือ้ ท าหน้าแอ๊บแบ๊วสดุชีวิต 
 “โนวๆ นะคะน้องบือ้ อยา่เรียกช่ือพี่วา่สรุเดชอยา่งนัน้ ให้เรียกวา่พี่สก็ุพอ...เรียกยาวๆ มนัแสลงใจ” 
 “ครับพ่ีส”ุ บือ้ยิม้แหยๆ นกึเบื่อผู้ชายที่ไมใ่ชช่ายคนนีเ้ต็มทน พ่ีสรุเดชเทียวมาอดุหนนุสนิค้าเป็นประจ า วา่ง
เมื่อไหร่เป็นต้องแวะเอาขนมมาฝาก เมื่อหลายวนัก่อนยงัอตุสา่ห์โทรมากู๊ดไนท์ให้ชายหนุม่ได้ขวญัผวา จะบ้าตาย...ไปเอา
เบอร์มาจากไหนเนีย่ อยา่ให้รู้นะวา่ใครบงัอาจให้ไป จะกระโดดเตะเท้าคูใ่ห้หน้าหงายเลย 



 “พี่เอาขนมมาฝากจ้ะ...บงัเอิญไปถ่ายแบบทีใ่ต้มา คิดถึงน้องบือ้มากเลย เห็นขนมนา่ทานเลยเอามาเผ่ือ ทาน
เยอะๆ จะได้แข็งแรง” วา่แล้วพี่สรุเดชก็ยื่นถงุขนมให้บือ้ ชายหนุม่ยกมือไหว้ก่อนจะรับมาอยา่งไมเ่ต็มใจนกั การขดัใจ
ลกูค้าเป็นสิง่ไมด่ี...นี่คือกฎของพนกังานขาย “นี่น้องบือ้...พี่อยากได้อนัเดอร์แวร์สขีาวไซด์เอม็สกัโหลนงึ จดัให้พีด้่วยนะจ๊ะ” 
 “พี่สรุเดช...เอ้ย พี่สเุพิง่ซือ้ยกโหลไปเมื่ออาทิตย์ก่อนไมใ่ช่เหรอครับ” 
 “มนัก็ใช่ และพี่ก็ยงัไมไ่ด้ใช้เลยด้วยซ า้ แตพ่อมาเห็นหน้าน้องบือ้ทไีร พี่ก็อดอยากช่วยอดุหนนุสนิค้าไมไ่ด้ ถ้า
น้องบือ้ท ายอดสงูๆ ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยไง...ใช่ไหมจ๊ะ ?”  พี่สรุเดชเอย่ถามพลางสง่สายตาหวาน 
 “นิดหนอ่ยครับพ่ี...ไมม่าก” 
 “ก็นัน่นะ่ส.ิ..บอกให้ลาออกมาท างานกบัพ่ีก็ไมย่อมมา ท างานออร์แกไนซ์นี่เงินดีนะ แล้วยิง่หน้าตาหลอ่ๆ แบบ
น้องบือ้ด้วยเนี่ย....” พี่สรุเดชพดูแคน่ัน้ก็ปรายตามองบือ้ตัง้แตห่วัจรดเท้าแล้วอมยิม้ “พี่วา่รุ่งแน.่..เผลอๆ อาจได้เป็นดารา
ช่ือดงัด้วยนะจ๊ะ สนใจให้พี่ปลกุปล า้ เอ้ย...ปลกุปัน้ไหมจ๊ะ ?” นี่ไมใ่ช่ครัง้แรกที่พ่ีสรุเดชพดูกบัชายหนุม่แบบนี ้แตบ่ือ้รู้ตวัดี
วา่ไมม่คีณุสมบตัิพอทีจ่ะได้เป็นดารานายแบบอยา่งทีเ่ห็นในโทรทศัน์หรอก ตอ่ให้มีโอกาสมาหยิบยืน่ให้เขาก็ไมเ่อา ชาย
หนุม่ชอบชีวิตที่เรียบงา่ยไมวุ่น่วายกบัคนหมูม่าก...แคน่ีชี้วิตก็วุน่วายจะตายอยูแ่ล้ว 
 “ไมด่ีกวา่ครับพ่ีส.ุ..ขอบคณุมากนะครับ” 
 “ตามใจ...แตถ้่ามีอะไรขาดเหลอืบอกพี่ได้นะ ถ้าพี่ชว่ยได้ก็จะช่วย” พดูจบพ่ีสรุเดชก็จบัมือของบือ้ขึน้มาพร้อมทัง้
สง่สายตาหวาน ชายหนุม่พยายามชกัมือกลบัแตม่ือของพี่สรุเดชเหนียวหนบึยิ่งกวา่ตีนตุ๊กแกเสยีอกี 
 อีกด้านหนึง่ หา่นกบัเจ๊มะพร้าวก าลงัเดินบิดก้นมาที่แผนกเสือ้ผ้าผู้หญิงเพื่อมาหา ‘ดาว’ พนกังานแผนกนีท้ี่สนิท
สนมกนัดี หวงัวา่เวลาที่เหลอือีกสบิห้านาทีก่อนเข้ากะบา่ยคงพอที่จะเม้าท์เร่ืองยายอ้อยจะแตง่งานกบัคณุก้องภพได้ 
 “ว้าย...น้องบือ้ของเจ๊!” เจ๊มะพร้าวท าเสยีงตื่นตกใจแล้วเอียงหน้าหลบ ท าราวกบัวา่เห็นภาพอจุาดตาตรงหน้า 
หา่นหนัไปมองเห็นวา่บือ้กบัพ่ีสรุเดชก าลงัจบัมือหวานแหววกนัอยูก็่ท าหน้าเบ้ 
 “อี.๋..นายนัน่เป็นพนกังานใหมน่ี่เจ๊ ท าไมท าตวัแบบนัน้...แหวะ” หา่นรู้สกึขยะแขยงพิกล 
 “น้องบือ้ไมน่า่เอาตวัเข้าแลกเลย...โถๆ ขาดเหลอือะไรก็บอกเจ๊มะพร้าวสจ๊ิะ ท าไมต้องเอาตวัเข้าแลกด้วยก็ไมรู้่ 
ไมเ่ห็นคุ้มกนัเลย”เจ๊มะพร้าวท าเสยีงโอเวอร์จนนา่หมัน่ไส้ 
 “นา่เกลยีดจริงๆ ถ้าคนอื่นเค้ามาเห็นเข้าจะหาวา่พนกังานขายประจ าห้างของเราท าตวัต า่ๆ แบบนี ้ดีละ่...หนจูะ
ไปฟ้องคณุพรเพ็ญให้ไลน่ายนี่ออก” 
 “ว้าย...อยา่นะน้องหา่น...คนนีเ้จ๊ขอ” 
 “เจ๊ก็ขอทกุคนนัน่แหละ...” พดูจบหา่นก็หนัไปจิกตาใสบ่ือ้ที่ไมรู้่อิโหนอ่ิเหนอ่ะไร หลงัจากชายหนุม่สะบดัมือพี่สรุ
เดชออกได้ก็รีบไปจดัของทนัทีก่อนท่ีจะเสยีเนือ้เสยีตวัไปมากกวา่นี ้ ยงัไมท่นัท่ีเจ๊มะพร้าวกบัหา่นจะได้เม้าท์กนัตอ่ เสยีง
แปร๋นๆ ของดาวก็ดงัเข้ามาทกัทายทนัทีราวกบัรอเวลานีม้านานแสนนาน 
 “ว้าย...มาพอดเีลย ก าลงัจะไปเม้าท์เร่ืองยายอ้อยกบัคณุก้องภพก าลงัจะแตง่งานกนั นี่ๆ ฉนัได้การ์ดแตง่งานมา
ด้วยละ่” พดูจบดาวก็ชกูาร์ดแตง่งานขึน้โชว์ ท าราวกบัวา่มนัเป็นสิง่วิเศษทีใ่ครมีไว้ครอบครองจะเหนือกวา่ผู้อื่น 
 “รู้แล้วยะ่...รู้ก่อนแกเสยีอกีนงัน้องดาว” เจ๊มะพร้าวบอกพลางท าหน้าเบ้ 
 “ว้า...ลมืนกึไปวา่เจ๊มะพร้าวอยูแ่ผนกเดียวกบัยายอ้อย” ดาวท าหน้าเบื่อชีวิต แตพ่อนกึเร่ืองคนัปากขึน้มาได้ก็ท า
ตาโต รีบเม้าท์ตอ่ทนัทีเพื่อไมใ่ห้ขาดตอน “พดูแล้วเปรีย้วปาก...นี่หนไูมไ่ด้เต้าขา่วเองนะเจ๊ เค้าวา่กนัวา่ยายอ้อยท้องแน่ๆ  
เลย แบบหวงัทีจ่ะจบัคณุก้องภพนะ่ เจ๊วา่ขา่วมมีลูไหม?” ดาวตาโตรอฟังค าตอบจากกรููผู้ชอบสอดรู้เร่ืองชาวบ้าน 



 “มีประเด็น...เป็นไปได้ อุ๊ย...แซบ่ๆ เร่ืองนีค้งเป็นทอล์คออฟเดอะดพีาร์ทเม้นท์สโตร์ไปอีกพกัใหญ่ๆ น่ียายดาว ถ้า
แกมีอะไรอพัเดทรีบลงไปเลา่ให้เจ๊ฟังข้างลา่งเลยนะ สแตนด์บายตลอดเวลา” 
 “แนน่อนคะ่เจ๊...เร่ืองแซบ่ๆ คณุน้องไมอ่ยากเก็บไว้คนดยีวหรอก มนัอดึอดัอกจะระเบิด” 
 หา่นได้ยินดงันัน้ก็สา่ยหน้า วา่ตวัเองขีเ้ม้าท์แล้ว เจอยายดาวกบัเจ๊มะพร้าวเข้าไปถงึกบักลายเป็นเตา่ล้านปีเลย
ทีเดียว ยอมซฮูกให้สองสาวนี่จริงๆ 
 “อะแฮ่ม...” เสยีงของใครคนหนึง่ดงัขึน้ขดัจงัหวะเม้าท์ของทัง้สามคน เสยีงอนัคุ้นเคยและนา่กลวัที่สดุเสยีงนี ้
กร๊ีดดดดดด...นี่มนัเสยีงของ ‘คณุพรเพ็ญ’ ผู้จดัการห้างจอมเฮีย้บน่ีนา “มายืนคยุอะไรกนัตรงนี ้จ ากฎข้อที่ 235 ของ
พนกังานขายไมไ่ด้เหรอที่วา่ ‘ห้ามพนกังานยืนคยุกนั ถ้าจะคยุให้ไปคยุที่หลงับธู’ หรือต้องให้ท าทณัฑ์บนไว้ถึงจะจ ากฎข้อนี ้
ได้” คณุพรเพ็ญถลงึตาใส ่ทัง้สามหน้าจ๋อยก่อนจะยกมือไหว้คณุพรเพ็ญแล้วพากนัวิง่หวัหกก้นขวดิกลบัไปท่ีบธูของตวัเอง
อยา่งรวดเร็วปานสายฟ้าผา่ 
 ปากพาซวยแล้วไหมละ่นัน่! 
  
 กวา่จะเก็บของที่บธูเสร็จ (รวมถงึเม้าท์กบัเพื่อนๆ เร่ืองยายอ้อย) ก็ปาไปจะห้าทุม่แล้ว หา่นเปลีย่นชดุเป็นเสือ้ยดื
กางเกงยีนส์เพื่อให้เหมาะกบัการเดินทางกลบับ้าน พรุ่งนีเ้ธอก็ต้องมาท างานใหมอ่ีก ชา่งเป็นวฏัจกัรท่ีนา่เบื่อเสยีจริง 
 ที่สถานีรถไฟฟ้าเวลานีค้นไมน่า่จะเยอะมากนกั แตผิ่ดคาด เพราะมีคนมายืนรอรถไฟฟ้ากนัแนน่ขนดัราวกบัเป็น
เวลาเลกิงาน ถ้าสงัเกตดดูีๆ  จะเห็นแตพ่วกวยัรุ่นวยัใสด้วยกนัทัง้นัน้ นกึไปนกึมา...ออ๋ วนันีม้ีคอนเสร์ิตศิลปินเกาหลนีี่นา 
คอนเสร์ิตคงเพิ่งเลกิ คนถงึได้เยอะขนาดนี ้หา่นได้แตถ่อนหายใจเฮือกใหญ่ นกึวา่จะได้นัง่ยาวๆ จนไปถึงสถานีปลายทาง
เสยีอีก สงสยัคงได้ยืนแหงๆ 
 เพียงอดึใจเดยีวรถไฟฟ้าก็มาถงึ หา่นพยายามจบัตามองไปท่ีประตรูถอยา่งแนว่แน ่เธอจะต้องรีบพุง่ตวัเข้าไป
แล้วหาที่นัง่ให้ได้ หนัมองคูแ่ขง่เป็นเด็กสาวหลายตอ่หลายคนแล้วก็นกึสู้ขึน้มาอยา่งห้ามไมไ่ด้ ถึงจะแก่แล้วแตข้่อเขา่ยงัไม่
เสือ่มนะยะ ฟิตจ้ะฟิต! ทนัทีที่ประตรูถไฟฟ้าเปิดออก หา่นก็ถลาเข้าไปอยา่งรวดเร็ว แตโ่ชคไมเ่ข้าข้างนกั เมื่อขาของเธอดนั
ขดักนัท าให้ล้มหน้าคว า่อยูต่รงนัน้ทา่มกลางสายตาของผู้ ร่วมทางอีกหลายสบิชีวิต หญิงสาวรีบลกุขึน้ท าหน้าเชิดราวกบั
ไมไ่ด้เกิดอะไรขึน้เมื่อสกัครู่ ก่อนจะที่ก้าวเท้าเข้าไปในรถไฟฟ้า...ทกุที่นัง่เตม็เอีย้ด สดุท้ายก็ต้องยนือีกตามเคย เซง็มาก! 
 ไมรู้่โชคชะตาเข้าข้างหรือเลน่ตลกกนัแน ่เมื่อบือ้พนกังานร่วมห้างของหา่นยืนอยูต่รงมมุหนึง่ในรถไฟฟ้า ข้างหน้า
ของชายหนุม่เป็นกลุม่วยัรุ่นผู้หญิงวยัหวานก าลงัหวัเราะเอิก้อ้ากกนัอยา่งสนกุสนานท่ีได้เห็นรูปนกัร้องหนุม่เกาหลใีน
นิตยสารวยัรุ่นหวันอก 
 “พี่เรนซงั...อ๊าย! หลอ่มากมาย เต้นเกง่มากๆ เลยเนอะแก แตด่ยูงัไมจ่ใุจเลยก็จบซะแล้ว ฉนัหวงัวา่พี่เรนซงัจะมา
จดัคอนเสร์ิตที่เมืองไทยอีกนะ” เด็กสาวคนหนึง่เอย่ขึน้ 
 “นัน่นะ่ส.ิ..บตัรเทา่ไหร่ก็ยอม” 
 ยงัไมท่นัท่ีจะได้มีใครพดูกนัตอ่ สายตาของบือ้ก็เหลอืบไปเห็นนกัศกึษาชายแตง่ตวัดีแอบยื่นมือไปจบัก้นเด็กสาว
คนหนึง่ในกลุม่  เด็กสาวร้องว้ายขึน้เมื่อรู้ตวัวา่ตวัเองก าลงัถกูลวมลาม 
 “ไอ้โรคจิต” เด็กสาวคนนัน้หนัมามองบือ้ ชายหนุม่อึง้รับประทาน ท าหน้างงเป็นไกต่าแตก งานเข้าแล้วไหมละ่กู! 
 “เออ่...พี่ไมไ่ด้ท านะครับ” บือ้หน้าเสยี หนัมองคนในรถไฟฟ้าที่ตา่งก็หนัมาจบัจ้องที่เขาราวกบัเขาเป็นฆาตกรโรค
จิตที่ฆา่ขม่ขืนสาววยัสบิหก งานเก่าเข้ายงัไมท่นัเคลยีร์ งานใหมก็่เข้ามาให้ออ่นเพลยีอีกแล้ว! 



 หญิงสงูอายคุนหนึง่เดินแหวกผู้คนเข้ามาตรงจดุเกิดเหต ุเธอจิกตามองบือ้หนึง่ทีแล้วหนัไปถามเด็กสาวที่ท าหน้า
ตื่นกลวัอยูด้่วยน า้เสยีงจริงจงั “พี่เค้าท าอะไรหนเูหรอ ?”   
 “เค้าจบัก้นหนคูะ่คณุป้า!” เด็กสาวรีบยื่นปากฟ้อง คงรอเวลาที่จะประกาศให้โลกรู้มานานแล้ว บือ้ตาเหลอืก หนั
ไปหาต้นตอของเร่ืองแตป่รากฏวา่เดก็หนุม่ได้หายเข้ากลบีเมฆไปเสยีแล้ว  อ้าว...แล้วจะท ายงัไงวะเนี่ย  
 “พี่ไมไ่ด้ท าจริงๆ นะครับ...มีผู้ชายอีกคนที่ยืนข้างๆ พ่ีเป็นคนท า” บือ้พยายามอธิบาย ในขณะที่ทกุสายตาก าลงั
จบัจ้องมาทีช่ายหนุม่ บางคนแอบเบ้ปากกระซิบกระซาบกนัพลางลกุเดินหนีไปให้หา่งจากบือ้ 
 “หน้าตาก็ดี...ไมน่า่ท าตวัแบบนีเ้ลย” หญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึง่พดูขึน้ บือ้กลนืน า้ลายดงัเอือ้ก เวรกรรม
จริงๆ เมื่อไหร่จะถึงออ่นนชุซะที...ผมจะลง! 
 หา่นท่ียืนมองเหตกุารณ์อยูน่านรู้สกึคนัปากอยา่งบอกไมถ่กู เลอืดความเป็นหญิงสบูฉีดไปทัว่ร่างราวกบัเพิง่ไป
กินยาสตรีเบนโลมาสกัคร่ึงโหล หญิงสาวก ามือแนน่อยา่งโกรธเกรีย้วเดินแทรกผู้คนเข้ามาประจนัหน้ากบับือ้ ก่อนจะเร่ิมตอ่
วา่ชายหนุม่อยา่งหวัเสยีเหมือนตวัเองเป็นฝ่ายถกูจบัก้นเสยีเอง 
 “นี่นาย...ท าไมถงึท าตวัต า่ทรามแบบนี ้ท่ีบ้านไมส่ัง่สอนหรือยงัไงวา่ห้ามละเมิดสทิธิของผู้อื่น แล้วนี่นายเป็นเพศ
ไหนกนัแน ่เมื่อบา่ยเห็นจบัมือหวานแหววกบัผู้ชายตอ่หน้าสาธารณชน ตกดกึมาแอบจบัก้นเด็กผู้หญิง สบัสนทางเพศหรือ
ยงัไงไมท่ราบ แตฉ่นัวา่ทา่ทางนายจะเป็นพวกวิปริตมากกวา่ ไปหาหมอซะบ้างนะ เผ่ือจะหาย คนรอบข้างจะได้ไมต้่อง
เดือดร้อน” หา่นวา่ใสบ่ือ้เป็นชดุโดยไมเ่ปิดช่องไฟให้เขาได้พดูอะไรบ้างเลย บือ้จึงท าได้แตย่ืนเออ๋หนกัไปกวา่เกา่ 
 “เออ่...ฉนัไมไ่ด้ท านะ” บือ้ยงัยืนยนัค าเดิม พยายามหนัไปรอบตวัแล้วสา่ยมือปฏิเสธ แตท่วา่ดจูะสายไปเสยีแล้ว
เมื่อสายตาทกุคูท่ี่ตอบกลบัมาเป็นค าวา่ “ไมเ่ช่ือ”กนัอยา่งถ้วนหน้า 
 “มีผู้ ร้ายที่ไหนจะยอมรับวา่ตวัเองท าผิดละ่” หา่นเถียงกลบั ก่อนจะหนัไปพดูกบัวยัรุ่นหญิงกลุม่นัน้ “น้องๆ คะ 
คราวหลงัก็ระวงัตวัด้วยนะคะ เร่ืองวนันีก็้ถือวา่ท าบญุให้หมามนัไป!” หา่นบอกก่อนจะปรายตามองบือ้ตัง้แตห่วัจรดเท้า
อยา่งหยามเหยยีด บือ้กลนืน า้ลายดงัเอือ้ก ชายหนุม่ก ามือแนน่พยายามระงบัสติอารมณ์ไว้ 
 “นี่เธอ...มนัจะไมม่ากไปหนอ่ยเหรอ” 
 “ไมม่าก...ฉนัไมจ่บันายสง่ต ารวจก็บญุแล้ว” หา่นบอก 
 “ไปแจ้งให้จบัส.ิ..เธอมีหลกัฐานอะไรวา่ฉนัเป็นคนท า ตรวจลายนิว้มือบนกระโปรงของน้องเค้าหรือไงแมค่ณุ” บือ้
ชกัเดือดขึน้มาบ้างแล้ว หนอย...ยายผู้หญิงปากร้าย ไมรู้่จกัผู้ชายปากแมวเสยีแล้ว! 
 “จะไปยากอะไร ในเมื่อทกุคนท่ีอยูท่ี่น่ีก็เห็นใช่ไหมคะวา่นายนีเ่ป็นคนจบัก้นน้องผู้หญิงคนนัน้ ?” ห่านหนัไปถามผู้
ร่วมขบวนรถไฟฟ้า ทกุคนพยกัหน้าหงึกหงกั...ใช่ๆ ไอ้นี่แหละโรคจิต “เห็นไหม...แคพ่ยานบคุคลนายก็ได้ไปนอนเลน่ในคกุ
แล้ว” หา่นลอยหน้าลอยตายัว่ยวนกวนประสาท บือ้กดัฟันแนน่...หนอยยายบ้า ฝากไว้ก่อนเถอะ 
 ทนัใดนัน้ รถไฟฟ้าเคลือ่นตวัเข้าสูส่ถานีรถไฟฟ้าอโศก  ผู้คนตา่งพากนัทยอยเดินออกมารอท่ีหน้าประต ู มีหญิง
สาวคนหนึง่นกึหมัน่ไส้บือ้จึงแกล้งชนชายหนุม่แรงๆ ซึง่มนัก็ได้ผล เพราะบือ้เซไปโดนตรงหน้าอกของหา่นพอดเีป๊ะ หญิง
สาวตาเหลอืกก่อนจะตบหน้าของชายหนุม่โดยอตัโนมตัิ! 
 “ไอ้บ้า...ลามก!” หา่นโวยวาย 
 “เฮ้ย...ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจนะ มคีนเดินมาชนฉนั” บือ้รีบบอกก่อนคนอื่นจะเข้าใจผิดไปมากกวา่นี ้
 “ยงัจะมาแก้ตวัอีก ไอ้คนบ้า ไอ้โรคจิต!” หา่นแว้ดใส ่รีบเอากระเป๋ามาปิดหน้าอกตวัเอง...ถึงคพัเอก็เร้าใจนะยะ! 
 “ค าก็บ้า สองค าก็บ้า น่ีฉนัจะบอกอะไรเธอให้เอาบญุ หน้าอกที่เลก็ แห้ง แบน เป็นไขด่าวถกูสบิล้อทบัแบบเธอ
เนี่ย ให้ฉนัจบัฟรีๆ ยงัคิดแล้วคิดอีกเลย ไอ้เร่ืองที่ฉนัจะแอบแต๊ะอัง๋เธอนะ่ ลมืไปได้เลย” บือ้ตอกกลบัได้อยา่งถึงพริกถึงขงิ 



หา่นได้ยินดงันัน้ก็โกรธจนตาเหลอืก แผดเสยีงร้องออกมาลัน่รถไฟฟ้าจนผู้คนแตกตื่นนกึวา่มีการก่อการร้ายเกิดขึน้ 
“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด....!!!”  

หญิงสาวตบหน้าบือ้ไปอีกที  ชายหนุม่โมโหจึงจบัหญิงสาวขึน้มาจบูทา่มกลางสายตาของคนบนรถไฟฟ้า  หา่น
รู้สกึตวัรีบดนัตวัออก ก่อนจะตบหน้าชายหนุม่เป็นรอบท่ีสามแล้วรีบเดินออกจากรถไฟฟ้าไปในตอนท่ีประตกู าลงัเปิดออก
พอดี บือ้ยืนอึง้ไปนิดหนอ่ย ก่อนจะรีบเดินไปเปลีย่นโบกีร้ถไฟฟ้าเพราะไมอ่าจอยูท่นตอ่สายตาของผู้คนรอบข้างได้อีกแล้ว 
 ชาตินีจ้ะไมข่ึน้รถไฟฟ้าอกีแน่ๆ  ...ชายหนุม่บอกตวัเองในใจ 
  
 หา่นกระแทกชามใสบ่ะหมีก่ึ่งส าเร็จรูปลงบนโต๊ะญ่ีปุ่ นตวัละเก้าสบิเก้าบาทท่ีเพิง่ถอยมาใหมจ่ากห้างสรรพสนิค้า
เมื่อสองวนัก่อน หญิงสาวยงัหน้าหงิกไมห่ายเมื่อนกึถงึเร่ืองทีเ่กิดขึน้กบัเธอเมื่อตอนกลบับ้าน ไอ้บ้า...คอยดนูะ พรุ่งนีฉ้นัจะ
เอาเร่ืองของนายไปเม้าท์ที่ห้างให้นายทนอยูไ่ม่ได้แล้วลาออกไปเลย...สมน า้หน้า! 
 เพื่อไมใ่ห้ตวัเองเซ็งมากไปกวา่นี ้หญิงสาวจึงกดเปิดโทรทศัน์ดไูปพลางๆ ในขณะทานบะหมีก่ี่งส าเร็จรูป โอ้ว...
วนันีช้่องสีม่ีรายการถา่ยทอดสดการประกวดนางสาวไทยสยาม ดดูีกวา่...เผ่ือวนันงึจะไปประกวดกบัเค้ามัง่ 
 รางวลัทีเ่ลก็ๆ ถกูประกาศช่ือไปกอ่นแล้ว ตอนนีเ้หลอืแคผู่้หญิงสาวสวยสองคนยืนจบัมือกนัแนน่ด้วยความ
ตื่นเต้น ผู้หญิงคนทีย่ืนทางซ้ายหนัมากระซิบกระซาบอะไรสกัอยา่งกบัผู้หญิงทางขวา คาดวา่คงจะบอกวา่ “เธอสมควรได้
ต าแหนง่จ้ะ” หา่นเบ้ปาก...ตอนเธอประกวดธิดาเชงเม้ง เธอก็กระซิบบอกคนข้างๆ เหมือนกนั แตบ่อกวา่ “น า้หน้าอยา่ง
เธอนะ่ ได้เข้ารอบนีก็้บญุแล้ว...ที่หนึง่นะ่อยา่หวงั ของฉนัยะ่” เป็นยงัไง...แร๊งงงงงงงงง! 
 เสยีงดนตรีระทกึใจดงัขึน้เพียงชัว่อดึใจ ก่อนที่ผู้ประกาศจะประกาศต าแนง่นางสาวไทยสยามประจ าปี
พทุธศกัราช 2551 “และผู้ที่ได้รับต าแหนง่นางสาวไทยสยามประจ าปีพทุธศกัราช 2551 ได้แก่....นางสาว ดาหลา เกริกก้อง
เกรียงไกรแก้วเกล้า” สิน้เสยีงผู้ประกาศ ผู้คนทางด้านลา่งของเวทก็ีปรบมือกนัเสยีงดงัลัน่ แสงแฟลชจากชา่งภาพวิบวบัจน
แสบตา นางสาวดาหลาน า้ตาปร่ิม เอามือทาบอกราวกบัไมอ่ยากจะเช่ือวา่ตวัเองจะได้รับต าแหนง่...เป็นอยา่งนีท้กุปี! 
 หา่นท าตาค้าง นกึภาพตวัเองตอนสวมมงกฎุนางสายไทยสยาม เธอโบกมือให้กบัช่างภาพแล้วเดินอยา่งสง่างาม
บนเวทีอนัทรงเกียรติ ในขณะท่ีหญิงสาวก าลงัฝันค้างอยูน่ัน้ เสยีงเพลงลกูทุง่ของห้องข้างๆ ก็ดงัขึน้ขดัจงัหวะ โอ๊ย...ไอ้บ้า! 
ดกึดื่นป่านนีย้งัจะมาเปิดเพลงรบกวนชาวบ้านชาวช่องอีก เดี๋ยวแมจ่ะดา่ให้หเูปิงเลย! วา่แล้วหา่นก็เดินไปท่ีฝาผนงัห้องเชา่
ที่เป็นเพียงไม้กระดานแผน่บางๆ ก่อนจะใช้ฝ่ามือตบที่ฝาผนงัอยา่งแรงและรัวไมย่ัง้มือพร้อมทัง้ตะโกนดา่ไปยงัห้องข้างๆ  
 “นี.่..หดัเกรงใจคนอื่นมัง่สคิณุ นีม่นัจะเทีย่งคืนแล้วมาเปิดเพลงอะไรตอนนี ้คนจะนอน” เสยีงเพลงคอ่ยๆ เงียบลง
ไป...หา่นแอบยิม้ ให้มนัรู้ซะบ้างใครเป็นใคร อยา่มาแหยมยายหา่นเจ้าแมห้่องเชา่แถวนี!้ 
 แตม่นัไมไ่ด้เป็นอยา่งที่ใจหญิงสาวหวงันกั เมื่อข้างห้องกลบัเร่งเสยีงเพลงดงัขึน้อีกครัง้ซึ่งครัง้นีด้งักวา่เดมิเสยีอกี 
เส้นความอดทนของหา่นขาดผงึ หญิงสาวเดินออกไปท่ีหน้าห้องเชา่ สวมรองเท้าแตะสภาพเก่าจนเป่ือยไปยืนข้างรัว้บ้าน
แล้วก้มลงหยิบก้อนหินใต้ต้นเข็มที่ปลกูไว้ปาไปที่หน้าประตหู้องเชา่ห้องข้างๆ พร้อมทัง้ตะโกนดา่ 
 “ออกมาคยุกนัให้รู้เร่ืองนะ อยากมีปัญหากบัฉนัใช่ไหม” หญิงสาวพดูพลางเท้าสะเอวรอคูก่รณีอยา่งเอาเร่ือง 
 เพียงอดึใจเดยีว ชายหนุม่ในสภาพนุง่ผ้าขาวม้าผืนเดยีวก็เดินออกมาจากห้องของตวัเอง เขาเดินดุม่ๆ ตรงมาข้าง
รัว้ที่กัน้ระหวา่งห้องเชา่ของหา่นกบัเขาก่อนจะชีห้น้าวา่ 
 “เอะอะโวยวายอะไรเนี่ย...ไมอ่ยากฟังก็อดุหไูปส ิฉนัจะฟังของฉนัมีอะไรหรือเปลา่” 
 “หน้าด้าน...มารยาทไมม่”ี 
 “มี...แตไ่มใ่ชก่บัผู้หญิงปากกรรไกร มีปัญหาอะไรหรือเปลา่” 



 “นี.่..มนัจะมากไปแล้วนะ” หา่นเดินไปติดรัว้ จ้องหน้าชายหนุม่ผู้ ย้ายมาใหมเ่มื่อสองสามวนัก่อนอยา่งเอาเร่ือง 
ยงัไมท่นัจะได้อ้าปากดา่เธอก็ถึงกบัตาค้าง ไมต่า่งจากชายหนุม่ฝ่ังตรงข้ามที่อึง้ไมแ่พ้กนั “ไอ้โรคจิต...นายเองเหรอ!” 
 “ยายปากโถส้วม...โอ๊ย อยากตาย มาอยูใ่กล้เธอได้ยงัไงเนี่ย” ยงัไมท่นัจะได้เถียงกนัตอ่ ไอ้ดา่ง หมาที่อยูบ่ริเวณ
นัน้ก็วิ่งมาหาบือ้แล้วงบัเอาชายผ้าขาวม้าของชายหนุม่หลดุ หา่นตาเหลอืกร้องกร๊ีดราวกบัเห็นผี สว่นบือ้เองก็ตกใจไมน้่อย 
รีบคว้าผ้าขาวม้าขึน้มาพนัใหมแ่ล้วรีบวิ่งเข้าห้องของตวัเองทนัที 
 โธ่...เสยีพรหมจรรย์ให้ยายปากโถส้วมไปแล้วหรือนี่...บือ้น้อยของพอ่ 
  
 รถแวนสขีาวสดุหรูแลน่ผา่นประตรัูว้สทีองอร่ามของบ้าน ‘นฤนาถวรเดช’ เข้ามาตัง้แตเ่ช้าตรู่ ทนัทีทีร่ถจอดสนิท 
คนขบัรถก็กลุกีจุอรีบลงมาเปิดประตรูถต้อนรับคณุ ‘คณุชาย‘ ลกูชายคนเดยีวของตระกลูนฤนาถวรเดชที่เพิง่เรียนจบ
ปริญญาโทจากอเมริกามาหมาดๆ ชายหนุม่ก้าวเท้าลงมายืนที่หน้าบ้าน หนัมองรอบข้างเพื่อซมึซบับรรยากาศที่คุ้นเคย 
นานร่วมสองปีทเีดียวที่เขาไมไ่ด้กลบัมาที่น่ี...บ้านเกิด 
 คณุชายเป็นชายหนุม่รูปร่างสงูใหญ่คล้ายกบัฝร่ังแตห่น้าคมเข้มตามแบบฉบบัชายไทย อาจเพราะไปร ่าเรียนอยูท่ี่
ฝร่ังเศสตัง้แตส่มยัประถมจนจบมหาวิทยาลยั หลงัจากนัน้ก็กลบัมาเรียนรู้งานในห้างสรรพสนิค้าของครอบครัวอยูร่่วมปี 
ก่อนจะตดัสนิใจไปเรียนตอ่ที่อเมริกาอีกสองปีเพื่อให้มีความรู้แนน่พอท่ีจะมาบริหารห้างสรรพสนิค้าอนัเลือ่งช่ือของตระกลู 
 “โอ้...ตาคณุชาย กลบัมาแล้วเหรอลกู มามะ...มาให้แมช่ื่นใจหนอ่ย” คณุหญิงร่ืนฤดีที่ตีกระบงัโป่งเป็นกระด้งวิ่ง
เข้ามาหาลกูชายอยา่งดีใจอกดใีจ ก่อนจะหอมแก้มชายหนุม่ซ้ายทีขวาทีอยูเ่ป็นนานสองนาน 
 “สวสัดีครับคณุแม.่..ดีใจจงัครับท่ีได้กลบับ้าน” 
 “แมก็่เวร่ีดใีจมากจ้ะ...รีบเข้าไปข้างในเถอะ คณุพอ่รออยูท่ี่โต๊ะอาหารแล้ว แมใ่ห้แมบ้่านท าอาหารไทยที่ลกูชอบ
ไว้เยอะเลยจ้ะ” วา่แล้วผู้ เป็นแมก็่ลากลกูชายเข้าไปในบ้านหลงังามอยา่งรวดเร็วราวกบักลวัวา่ลกูชายจะหนีหายไปไหน 
 ที่ห้องอาหารสดุหรูเป็นโถงเปิดโลง่สงู ทางด้านหนึง่เป็นประจกใสบานใหญ่เผยให้เห็นทะเลสาปสว่นตวัที่อยู่
ทางด้านหลงัของบ้าน โคมไฟแชนเดอเลยีร์สทีองอร่ามห้อยระย้าอยูก่ลางห้องรับประทานอาหารทีม่ีโต๊ะตวัยาวสทีองตัง้
ตระหง่านอยู ่ชายสงูอายทุา่ทางภมูิฐานก าลงันัง่อา่นหนงัสอืพิมพ์เศรษฐกิจฉบบัภาษาองักฤษอยูค่อ่ยๆ ลดหนงัสอืพิมพ์ลง
แล้วมองตรงไปยงัแขกยามเช้าทีม่าเยือนบ้านนฤนาถวารเดช...ไมใ่ชใ่ครที่ไหน ลกูชายหวัแก้วหวัแหวนของเขานัน่เอง 
 “สวสัดีครับคณุพอ่” คณุคณุชายปร่ีเข้ามากราบพอ่ของตวัเอง ชนะศกึประคองบา่ลกูชายให้ลกุขึน้แล้วโอบกอด
ด้วยความดใีจ 
 “ตาคณุชายของพอ่ โอ้โห...สองปีท าไมตวัโตขึน้ขนาดนี”้ ผู้ เป็นพอ่มองลกูชายตัง้แตห่วัจรดเท้าอยา่งปลาบปลืม้...
มนัหลอ่เหมือนพอ่มนัสมยัหนุม่เสยีจริงๆ 
 “ตวัเทา่เดิมแหละครับคณุพอ่...คณุพอ่ละ่เป็นยงัไงบ้างครับ แข็งแรงดีนะครับ” 
 “ก็เจ็บออดแอดตามประสาคนแกน่ัน่แหละตาคณุชาย พอ่ก็รอแกกลบัมา จะได้มาชว่ยงานท่ีห้างของเราเสยีที พอ่
จะได้วางมือมาพกัผอ่น” ชนะศกึตบบา่ลกูชาย คณุชายพยกัหน้ารับ 
 “ผมพร้อมแล้วครับคณุพอ่...พร้อมที่จะมาบริหารงานของคณุพอ่ตอ่แล้ว” 
 “ดีมาก...ไอ้ลกูชาย” 
 คณุหญิงร่ืนฤดีนกึหมัน่ไส้จึงแกล้งกระแอมขึน้ขดัจงัหวะการสนทนาของพอ่ลกูก่อนจะพดูขึน้ 
 “จะคยุกนัอีกนานไหมคะคณุ...ลกูลงเคร่ืองมาเหน่ือยๆ คงจะหิวแยแ่ล้ว ตาคณุชายนัง่ลงก่อน เดี๋ยวแมจ่ะเรียกคน
ครัวยกอาหารมาเสร์ิฟ” ไมต้่องรอให้ลกูชายรับค า คณุหญิงร่ืนฤดหีนัไปตะโกนลัน่บ้านเสยีงดงักกึก้อง “นงัเดือน...เอา



อาหารมาเสร์ิฟได้แล้ว เอ๊ะ...นงัเดือน หหูนวกหรือยงัไงเรียกแล้วไมข่าน เดีย๋วฉนัจะตดัเงินเดือนเสยีให้เขด็” คณุหญิงร่ืนฤดี
เร่ิมหงดุหงิด เธอหนัมาพดูกบัลกูชายก่อนจะเดินโมโหเข้าไปตามแมค่รัว “เดี๋ยวตาคณุชายรอแมก่่อนนะ แมจ่ะไปตามมาให้ 
นงัเดือนนนนนนน...” 
 สองพอ่ลกูมองหน้ากนัแล้วหวัเราะร่วน... 
 “คณุแมน่ี่ไมเ่ปลีย่นเลยนะครับคณุพอ่” คณุคณุชายอมยิม้ แมข่องเขามกัแผดเสยีงอยา่งนีท้กุเช้าตัง้แตเ่ขายงัเด็ก
จนกลายเป็นเร่ืองชาชินของคนในบ้านเสยีแล้ว 
 “นัน่แหละแมเ่ราละ่ เอ้า...นัง่ลงกอ่นตาคณุชาย แล้วเลา่ให้พอ่ฟังหนอ่ยสวิา่สองปีที่อเมริกาไปท าอะไรมาบ้าง ?” 
  
 เร่ืองเมื่อคืนยงัท าให้หา่นหงดุหงิดใจไมห่าย หญิงสาวนอนผวาทัง้คืนเมื่อนกึถึงภาพอบุาทว์ที่ปรากฏอยูต่รงหน้า
ตอนที่มีปากเสยีงกบันายบือ้นัน่ ไอ้บ้าโรคจิต...คอยดเูถอะ วนันีฉ้นัจะเอาเร่ืองที่นายจบัก้นเด็กผู้หญิงบนรถไฟฟ้าไป
ประจานให้ทัว่ห้าง ถ้ายงัหน้าด้านหน้าทนอยูไ่ด้ก็เกินคนแล้ว  
 ทนัทีที่หญิงสาวก้าวเท้าเข้าไปตอกบตัรในห้างสรรพสนิค้ายามเช้านัน้ เธอก็สมัผสัได้ถึงความ ‘ผิดปกต’ิ ของ
สายตาบคุคลรอบข้างที่ตา่งก็จบัจ้องมองตรงมาทีเ่ธอแล้วซุบซิบกนัพลางหวัเราะคกิคกั เจ๊มะพร้าวที่ก าลงัยืนเม้าท์อยูก่บั
ดาว พอเห็นหา่นเดินเข้ามาก็ตรงเข้าประชิดตวัแล้วคว้าแขนหญิงสาวไปท่ีมมุหนึง่ของห้างโดยที่หา่นเองยงัตัง้ตวัไมต่ิด  
 “น้องหา่น...ไปท าอะไรไว้ สารภาพมาซะดีๆ” เจ๊มะพร้าวจิกตามองรุ่นน้องอยา่งจบัผิด 
 “ท าอะไรเจ๊มะพร้าว...ใครไปเต้าขา่วอะไรอีกแหงๆ” 
 “ฉนัก็วา่อยา่งงัน้แหละ...แกไมใ่ชเ่จ๊มะพร้าวสกัหนอ่ยที่จะโรคจิตชอบแอบจบัก้นคนอื่น!” ดาวเสริม เจ๊มะพร้าวจิก
ตาใส ่ตอนแรกหา่นคดิวา่จะไมส่นใจขา่วพวกนัน้เสยีแล้วเพราะเธอเจอมาจนชาชิน แตพ่อได้ยินสิง่ที่ดาวพดู เธอถงึกบั
ถลงึตาโตจนลกูตาแทบจะกระเด้งออกจากเบ้า กร๊ีดดดดดดดดดดด...ใครเต้าขา่วนีข้ึน้มายะ ไมม่มีลูสกันิด 
 “จะบ้าเหรอ...ใครจะไปท าแบบนัน้ ระดบัฉนัจะจบัต้องจบัตอ่หน้า ไมม่ีการแอบจบัยะ่” 
 “ถกู!”ดาวกบัเจ๊มะพร้าวพดูขึน้มาพร้อมกนั หา่นจิกตาใส่...มกุยะ่! รับกนัดีจริงๆเล้ย 
 “ใครนะมนัช่างเต้าขา่วให้คนสวยๆ อยา่งฉนัเสยีหาย เจ๊มะพร้าวรู้มาจากใคร เดีย๋วนงัหา่นจะไปตบให้หน้าหนัเลย 
นงัพวกนีไ้มย่อมใช้ปากให้เป็นประโยชน์ ระวงัจะกินน า้พริกไมไ่ด้” 
 “มาจากใครก็ไมรู้่น้องหา่น...เค้าก็เม้าท์ๆ กนั เจ๊ก็ฟังมาอีกที” 
 “วา่แตแ่กไปมศีตัรูที่ไหนหรือเปลา่ละ่ เอ๊ะ...ถามแบบนีไ้มถ่กูส ิแกนะ่มีศตัรูทัง้ห้าง หหุ”ุดาวพดูไปหวัเราะไป หา่น
หนัไปตีไหลเ่พื่อนอยา่งแรงหนึง่ทอียา่งหมัน่ไส้ ก่อนจะท าทา่นกึวา่เธอไปมีเร่ืองกบัใคร ท าไมต้องมาเต้าขา่วเร่ืองนีท้ าให้เธอ
เสยีหายด้วย 
 นกึไปนกึมาหญิงสาวก็ตาโตทนัที...ไอ้นายบือ้! 
  
 ที่แผนกชดุชัน้ในชาย บือ้ก าลงัถอดกางเกงในของหุน่โชว์ร่างก าย าออกเพื่อท่ีจะเปลีย่นกางเกงในสใีหมใ่สใ่ห้ ชาย
หนุม่ผิวปากเป็นเพลงลกุทุง่ช่ือดงัอยา่งอารมณ์ดีราวกบัเพิง่ถกูเลขท้ายสองตวัที่ออกไปเมื่อวาน 
 “สวสัดีจ้ะบือ้” เสยีงของใครคนหนึง่เอย่ทกัเขา ชายหนุม่เงยหน้าขึน้มองแขกผู้มาเยือนแล้วท าหน้าเหวอ หญิงสาว
หน้าตาสะสวยแตง่หน้าจดั(มาก) นามวา่ ‘ปีโป้’ พนกังานแผนกเคร่ืองประดบัยืนเท้าแขนกบัเคาน์เตอร์ขายชดุชัน้ในชาย
แล้วสง่สายตาหวานป๊ิงตรงมาที่ชายหนุม่ บือ้ขนลกุเกรียว ไมแ่นใ่จวา่สยวิหรือสยองกนัแน่ 
 “เออ่...วา่ไงครับปีโป้” 



 “แหม...บือ้นี่พดูเพราะจงั ไมต้่องพดูครับกบัปีโป้ก็ได้ เราก็รุ่นเดยีวกนั...” พดูจบหญิงสาวก็จบัไหลบ่ือ้ ท าเอาชาย
หนุม่ตกใจ ปลอ่ยกางเกงในสแีดงแปร๊ดที่จะใสหุ่น่อีกตวัหลน่ลงพืน้  

บือ้รีบก้มลงเก็บแตช้่ากวา่มือของปีโป้ หญิงสาวหยิบกางเกงในสแีดงขึน้มาชแูล้วหวัเราะคกิคกั 
 “กางเกงในของบือ้ อุ๊ย...ไมใ่ช่ส ิกางเกงในในบธูของบือ้สวยจงัเลยนะ” หญิงสาวพดูพลางยื่นกางเกงในสแีดงตวั
นัน้ให้ชายหนุม่ บือ้ยิม้แหยๆ รีบหยิบกางเกงในตวันัน้มา เขารู้แล้ววา่ความรู้สกึตอนนีค้ือสยอง ไมใ่ช่สยวิอยา่งแนน่อน 
 “นี่ปีโป้มีอะไรหรือเปลา่...จดัของเสร็จแล้วเหรอ ห้างจะเปิดแล้วนะ” 
 “โอ๊ย...ที่เคาน์เตอร์เคร่ืองประดบัของปีโป้ยงัไมม่ขีองใหมม่าลงเลย ปีโป้ไม่ต้องท าอะไรเลยแวะมาคยุเลน่กบับือ้ 
กลวับือ้จะเหงาเห็นเพิง่มาท างานได้ไมก่ี่อาทิตย์ แล้วนี่...” วา่แล้วปีโป้ก็ยื่นถงุน า้เต้าหู้กบัปาทอ่งโก๋สง่ให้ชายหนุม่ “พอดีปี
โป้ผา่นร้านน า้เต้าหู้ ข้างหลงัห้างมาเลยนกึถงึบือ้...ทานเยอะๆ นะ ปีโป้ขอ” พดูจบหญิงสาวก็ท าตาหวาน บือ้ไมรู้่จะปฏิเสธ
ยงัไงจงึยื่นมือไปรับมาอยา่งเสยีมไิด้ 
 “ขอบใจนะ...ทีหลงัไมต้่องหรอก ตอนเช้าๆ ฉนัแวะกินข้าวแกงแถวห้องพกัมาแล้ว” 
 “โอ้...ไมไ่ด้นะบือ้ กินข้าวอยา่งเดยีวสารอาหารอาจไมเ่พยีงพอ บือ้ก าลงัอยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์ อุ๊ย...พดูผิด วยั
เจริญเติบโต ต้องทานพวกนมถัว่เหลอืงเยอะๆ จะได้ฟิตๆ”  ปีโป้บอกพลางใช้สายตาโลมเลยีชายหนุม่ บือ้ได้แตย่ิม้แหยๆ 
ขนลกุเกรียวราวกบัเดินผา่นป่าช้า 
 “งัน้ก็ขอบใจนะ...” 
 ยงัไมท่นัจะได้พดูอะไรกนัตอ่ เสยีงแว้ดๆ ของหา่นก็ดงัขึน้มาแตไ่กล หญิงสาวก้าวเท้าฉบัๆ ตรงมาทีบ่ธูของบือ้
แล้วตรงเข้าไปตอ่ยหน้าเขาอยา่งแรงหนึง่ทีจนชายหนุม่หน้าหนัทา่มกลางความตกตะลงึของเจ๊มะพร้าว ดาวและปีโป้ 
 “นี่คือรางวลัส าหรับความปากมอมของนาย!” หา่นบอกพลางกดัฟันกรอดๆ อยา่งเจ็บใจ บือ้ลกุขึน้มาในสภาพ
เห็นดาวตอนกลางวนั ชายหนุม่สะบดัหวัเลก็น้อยเพื่อให้สมองเข้าที่ ก่อนจะจ้องหน้าคูอ่ริตรงหน้ากอ่นจะโวยใสอ่ยา่งหวัเสยี 
 “ยายบ้า! เธอมาตอ่ยฉนัท าไมเนีย่ ?” 
 “นายไปมัว่ขา่วอะไรฉนัไว้ละ่ หนอย...ปากดีนกั เอาอีกสกัหมดัไหม ?” หญิงสาวยกก าปัน้ขึน้ ท าทา่จะตรงเข้า
ตอ่ยปากบือ้อีกสกัยก แตปี่โป้วิ่งเข้ามาขวางท าตวัเป็นเจ้าข้าวเจ้าของชายหนุม่อยา่งออกหน้าออกตา 
 “นี่หลอ่นจะท าอะไร ?” ปีโป้จิกตาใสอ่ยา่งไมพ่อใจ 
 “เร่ืองของฉนักบันายนี่...เธอไมเ่ก่ียว ถอยไปยายปลากะโห้!” 
 “กร๊ีดดด...อีบ้า! ฉนัช่ือปีโป้ยะ่ ไมใ่ช่ปลากะโห้” ปีโป้ท าหน้าหงิก ปากที่ทาสแีดงสดเบ้จนเบิน 
 “ใครจะไปรู้ละ่ เห็นชอบท าปากยืน่ปากยาวเลา่เร่ืองชาวบ้านชาวชอ่ง ฉนัก็นกึวา่ช่ือปลากะโห้เพราะปาก
เหมือนกนั” หา่นบอกพลางหนัไปจิกตาใสบ่ือ้แล้วพดูตอ่  “เอ๊ะ...แตจ่ะวา่ไปพวกเธอสองคนก็เหมาะสมกนัดีนี่นา ผู้หญิงปี
โป้ ผู้ชายปีจอ!” 
 “มนัจะมากไปหนอ่ยแล้วนะยายปากเนา่!” บือ้ขึน้เสยีงบ้าง หา่นเชิดหน้าใสอ่ยา่งไมก่ลวัเกรง 
 “ท าไม...นายจะมีเร่ืองกบัฉนัใช่ไหมไอ้นายบือ้ เข้ามาสิ...มาตอ่ยกนัให้รู้แล้วรู้แรดกนัไปเลย” หญิงสาวท้าทาย ปี
โป้รีบเอาตวัเข้าแทรกแล้วหนัไปท าเสยีงออ่นเสยีงหวานกบับือ้ 
 “บือ้ไมต้่องหรอก เดี๋ยวปีโป้จดัการเอง...อยา่งยายหา่นน่ีต้องเจออยา่งปีโป้แล้วจะรู้สกึ!” 
 “รู้สกึหมัน่ไส้นะ่เหรอ...ถกูต้องเลย” วา่แล้วทัง้คูก็่จ้องหน้ากนัราวกบัโกรธแค้นกนัมาแตช่าติปางไหน เจ๊มะพร้าว
กบัดาวยืนจบัมือกนัอยา่งลุ้นระทกึไมต่า่งจากตอนท่ีเชียร์มวยไทยไปโอลมิปิก สว่นบือ้เองได้แตก่มุขมบั มีเร่ืองปวดหวัแต่



เช้าเลยวนันี ้ระฆงัศกึเจ้ามวยไทยยงัไมท่นัได้เร่ิม เสยีงของใครคนหนึง่ก็ดงัขึน้ขดัจงัหวะ เสยีงที่ท าให้ทกุคนแยกจากกนัโดย
อตัโนมตั ิ
 “ท าอะไรกนันะ่ ?”  

ทกุคนน่ิงเงียบ มองหน้ากนัเลกิลัก่เมื่อเห็นคณุพรเพ็ญผู้จดัการห้างเดินเข้ามา ปีโป้สวมวิญญาณสตรอเบอร์แหล
ทนัทีตามสญัชาติญาณที่ติดตวัมาแตก่ าเนดิ 
 “ออ๋...ไมม่ีอะไรหรอกคะ่คณุพรเพ็ญ คือพวกเรามาปรึกษากนัวา่จะท ายงัไงให้ยอดขายของห้างเราดีขึน้นะ่คะ่ เห็น
วา่ชว่งนีเ้ศรษฐกิจตกสะเก็ด ยอดขายก็ทิง้ดิง่ราวกบัหุ้นตก พวกเราเห็นใจทางห้างม๊ากมากคะ่” ปีโป้จีบปากจีบคอพดู เจ๊
มะพร้าว หา่นและดาวมองหน้ากนัก่อนจะพดูขึน้มาอยา่งพร้อมเพรียง 
 “เหรออออออออออออออออออ...” 
 ปีโป้หนัไปจิกตาใส.่..เดี๋ยวหลงังานมีเฮแนพ่วกหลอ่นนะ่! 
 “มนัใช่หน้าที่ของพวกเธอเหรอ เร่ืองนัน้มนัเป็นเร่ืองของผู้บริหาร พนกังานอยา่งพวกเธอแคดู่แลบธูของตวัเองให้ดี
ก็พอแล้ว ไมต้่องแจ๋ไปยุง่เร่ืองของชาวบ้าน แล้วนี่มายืนออกนัท าไมที่บธูชดุชัน้ในชาย บธูของตวัเองไมม่ีหรือไง...ไปสิ!”คณุ
พรเพ็ญใสเ่ป็นชดุ ทกุคนรีบยกมอืไหว้แล้วเดินแยกกนัไปคนละทศิละทางก่อนจะถกูท าหนงัสอืรายงานความประพฤติ...ซึง่
เป็นสิง่ที่ไมน่า่เจอะเจอเลยอยา่งหนึง่ในโลก 
 บือ้ถอนหายใจเฮือกใหญ่...นกึวา่จะตายคาบธูแล้วไหมละ่เรา 
 

 
  

 


