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ชายอวบขาวผู้้�ยืนอย้�หลัังเคาน์เตอร์์แคชเชียร์์นั �นมีีเค�าโคร์งร์�างใหญ่�
ค่่าท่ี่�สวมเส้�อกล้้ามแล้ะกางเกงขาส้�น จึึงเห็็นล้ายส้กพาดไปตามที่่อน
แขนท่ี่อนขาช้ัดเจึน แต่แที่นท่ี่�จึะน่าเกรงขาม กล้้บดูไม่เข้าก้นก้บ             
นำ�าเส่ยงห็้วเราะระริกระร่�ซึ่ึ�งกรอกใส่โที่รศั้พที่์... 
 “--ด่ม๊ากกก!” 
 ต่อเม้�อปล้ายที่างที่่าจึะงง เจึ้าต้วจึึงกระแอมให็ม่เป็นเส่ยงให็ญ่
เข้ม 
 “เออ ด่แล้้ว! เร้�องเงินก็ตามที่่�ตกล้งก้นไว้นะ” ไม่รอให็้อ่กฝ่าย
โยกโย้ ค่นพูดกดต้ดสาย วาดยิ�มกระห็ยิ�ม ปากบิดตาพราวเห็ม้อน    
นางร้ายในล้ะค่รที่่�กำาล้้งมองกล้้องสอง 
 ค่วามยินด่ที่ำาให้็เจ้ึาตว้ก้าวพล้างโดดพล้างจึากบรเิวณห็น้าร้าน                                                                               
เข้าไปย้งด้านในเพ้�อกดสวิตชั์ปิดไฟ รอยยิ�มเผล้อชัะง้กหุ็บเม้�อพบว่า
อาค่ารที่้�งห็ล้้งพล้้นม้ดสนิที่ ที่้�งที่่�ค่วรจึะม่ล้ำาสว่างล้อดออกมาจึากขอบ
ชั่องประตู อ้นเป็นส่วนเช้ั�อมไปย้งท่ี่�พ้กห็ล้้งร้าน แล้ะเขาได้เปิดไฟ       
ในส่วนน้�นเตร่ยมไว้แล้้วเห็ม้อนทีุ่กค่้น
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 แตะสวติช์ัอ่กท่ี่ ม่แต่เส่ยงอ้ด ๆ  ด้งขึ�นตรงสตาร์ที่เตอร์ท่ี่�ห็ล้อดไฟ                                                                                            
เห็น้อศั่รษะเที่่าน้�น แสงขาววาบขึ�นแค่่บริเวณน่�อึดใจึเด่ยวแล้้วก็ด้บ    
เงาดำาตะคุ่่มปรากฏตรงมุมห็นึ�งของร้าน ดึงสายตาชัายห็นุ่มไป 
 ขนลุ้กวูบเม้�อพบว่าม้นค่้อเงารูปค่น!
 มอ้ให็ญ่ข้างท่ี่�ถอ้โที่รศัพ้ท์ี่มอ้ถอ้อยูแ่ต่ต้นยกขึ�นเอานิ�วแตะปาก 
ใบห็น้าเริ�มเห็ย แล้้วห็้วใจึก็เริ�มเต้นผิดจึ้งห็วะ 
 เขาไม่ใชั่ค่นกล้้วสิ�งล้่�ล้้บ เพราะแต่ไห็นมารู้สึกว่ามนุษย์น้�น       
น่ากล้้วกว่าอะไรท้ี่�งสิ�น ที่ว่าระยะน่�เศัรษฐกิจึยิ�งแย่ล้งเห็ม้อนเที่นำ�าทิี่�ง 
บางที่่อาจึม่ค่นร้ายแอบเข้ามาซึุ่่มรอในร้าน เพ้�อที่่�จึะ--
 ค่วามค่ิดสะดุดเพราะแสงไฟวาบขึ�นอ่กค่ร้�ง ค่ราวน่�พบว่าเงา
ร่างด้งกล้่าวค่้อสแตนด่�รูปพร่เซึ่นเตอร์สินค่้าชัิ�นห็นึ�ง เด็กสาวรายน้�น
แต่งชัุดปอมปอมเชั่ยร์น่าร้ก รอยยิ�มก็น่าร้ก ห็ากเพ่ยงแต่บ้ดน่� สายตา
แล้ะรอยยิ�มที่่�จึ้องตรงมาดูห็ล้อน ๆ ชัอบกล้ 
 ชัายห็นุ่มถอนห็ายใจึ ส่งวงค่้อนให็้เจึ้าห็ล้่อน พร้อม ๆ ก้บที่่�
ไฟด้บล้งอ่กที่่ 
 ไม่รู้สายตาเริ�มเออร์เรอร์ก้บค่วามม้ด-ค่วามสว่างห็ร้อไร เงา
ตะคุ่่มท่ี่�เห็็นอยู่แต่แรกจึึงห็ายไปในฉากห็ล้้ง เห็ม้อนก้บม่แต่ค่วามม้ด
เปล้่า ๆ ไม่ม่อะไรต้�งอยู่ตรงน้�น ชัายห็นุ่มเริ�มรำาค่าญจึึงกดปิดไฟ สบถ
ในใจึว่าสงส้ยไฟตก เพราะเพิ�งจึะเปล้่�ยนห็ล้อด แล้้วต่อให็้ห็ล้อดไฟเส่ย 
ก็ไม่น่ามาเส่ยพร้อมก้นที่้�งร้าน 
 ร้านของเขาค่่อนข้างกว้าง ม่ผน้งฝ่ังท่ี่�ตดิก้บบาที่วิถเ่ป็นกระจึก
ที่้�งห็มด เวล้ากล้างวน้แสงภายนอกช่ัวยให้็ร้านไม่มด้อยูแ่ล้ว้ ถงึกระน้�น
เขาก็ย้งต้ดใจึล้งทีุ่นใชั้ห็ล้อดฟลู้ออเรสเซึ่นต์อย่างยาวติดต้�งเร่ยงขนาน
ไปตล้อดเพดาน เพ้�อให็้ร้านดูน่าเข้า ข้าวของดูเอ่�ยมอ่องน่าซึ่้�อ 
 ท�ำไงได้ เพรำะยำยนิอรแท้ ๆ เอ็มมำร์ทถึงมำตั้งดักลูกค้ำอยู่
ข้ำงร้ำนเรำอย่ำงนี้ แถมท�ำให้มีอีกร้ำนตัวร้ำยอย่ำงไอ้โชห่วย!
 อาศั้ยเปิดไฟฉายในโที่รศั้พที่์ม้อถ้อแที่น ก้าวจึากจึุดท่ี่�ย้นอยู่  
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ไปย้งประตหู็ล้ง้ร้าน ระยะที่างไม่ไกล้ ก้บท้ี่�งเส้นที่างในร้านกคุ้็่นชิันแที่บ
ปิดตาเดินได้ น่าแปล้กที่่�เห็ม้อนม้นถูกย้ดขยายยาวออกไป ก้บที่้�ง...
 อาการเส่ยวส้นห็ล้้งวาบ ๆ 
 ชัายห็นุ่มห็้นกล้้บ รู้สึกเหมือนถูกใครจับตำ!
 แต่ไม่ม่ ในค่วามม้ดข้างห็ล้้งม่แต่ที่างว่างเปล้่า ไม่ม่แม้แต่เงา
ตะคุ่่มรูปค่น
 “บ้า...บอ!” 
 การส่งเส่ยงออกมาช่ัวยประโล้มใจึได้นดิห็นึ�ง เจ้ึาของเส่ยงห็มุน
กล้้บเพ้�อก้าวต่อ การออกก้าวเห็ม้อนปล้ายเที่้าจึะเริ�มส้�น แล้ะห็ยุดแข็ง
ติดพ้�นเส่ยเฉย ๆ
 “อะไรเน่�ย! อะไรเน่�ย!” 
 เจึ้าต้วย้งบ่นเส่ยงด้ง พยายามใชั้ม้อข้างท่ี่�ว่างอุ้มน่องต้วเอง
ขย้บต่อที่่ล้ะก้าว 
 ยิ�งก้าว ขาก็ยิ�งส้�นเที่าขึ�นทีุ่กที่่ 
 อีหอย ใช้แสงมือถือส่องอย่ำงนี้ ถ้ำเป็นหนังผี กูเจอชัวร์!
 ค่นค่ิดที่ำาห็น้าเห็ยพล้างขบริมฝีปากล้่าง พยายามปล้อบขว้ญ
ต้วเองว่า บ้ำ! มันจะไปมีผีได้ไง เรำยืนขำยของอยู่ทั้งวัน แล้วตึกนี่มัน
ก็ไม่เคยมีใครตำยด้วย มีแต่พ่อ แล้วพ่อจะมำหลอกหนูท�ำไม้!
 ค่วามค่ิดน้�นไม่ที่ำาให็้ต้วเองโล้่งใจึ ในเม้�อที่รงจึำาชั่วงไม่ไกล้   
เริ�มไห็ล้ย้อนมา
 ระยะห็ล้้งน่� ชัายห็นุ่มรู้สึกว่ารอบต้วม่อะไรแปล้ก ๆ บางค่ร้�ง
เห็ม้อนม่เงาค่นวิ�งผ่าน ข้าวของท่ี่�วางที่างซึ่้าย จึู่ ๆ กล้้บย้ายไปที่าง
ขวา ถึงม้นจึะไม่ไกล้จึากจึุดเดิมก็เถอะ แล้้วบางท่ี่ก็ม่เส่ยงกุกก้กพิกล้ 
ที่้�งที่่�ในบ้านน่�ไม่ม่ใค่รนอกจึากเขาเอง
 กล้้นนำ�าล้าย พยายามล้บค่วามค่ดิเห็ล้า่น้�นที่ิ�งไป ในที่่�สุดกก็า้ว
ไปถงึประตเูป้าห็มายได้โดยไม่ม่นำ�าตาไห็ล้ออกมา รอยยิ�มระบายขึ�นบน
ใบห็น้า  
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 ค่่อย ๆ บิดลู้กบิด ผล้้กบานประตู 
 ที่้นที่่ที่่�ม้นวาดกว้าง แสงจึากโที่รศั้พที่์สาดสู่ข้างใน ชัายห็นุ่มก็
แที่บร้อง “ฮ้�อ!” ออกมาแบบค่นจึะร้องไห็้
 เบ้�องห็น้า สแตนด่�ต้วเม้�อก่�ย้นต้อนร้บเขาอยู่พร้อมรอยยิ�ม
ห็วาน!
 “อ่บ๊า!” ชัายห็นุ่มกระที่้บเที่้าอยู่ก้บที่่� บิดกายไปมาเห็ม้อนปวด
ห้็องนำ�า ห็น้าเบ้ไม่ม่นำ�าตา ช่ั�นิ�วใส่สแตนด่�ข้างห็น้า “แกจึะห็ล้อกฉน้เห็รอ                                                                             
แกม่อยู่ต้วเด่๊ยว เม้�อก่�อยู่ตรงน้�น แล้้วจึู่ ๆ มาโผล้่ตรงน่�ได้ย้งไง้!”
 สแตนด่�ย้งยิ�มไม่ขย้บ
 “น่�บ้านฉ้นนะ ไม่ร้กฉ้นก็ออกจึากบ้านฉ้นไปเล้้ย!” 
 เง่ยบ
 เจ้ึาของบ้านเข่นเข่�ยวเค่่�ยวฟัน ไห็วไห็ล่้ไปมาอย่างค่นกำาล้ง้จึะ
ที่นไม่ไห็ว “อห่็น้าด้าน น่�บ้านตชู้ัด ๆ !” ขณะเดย่วกน้กด็งึมอ้กล้บ้มาเข่�ย
ห็น้าจึอโที่รศั้พที่์ห็าแอปพล้ิเค่ชั้นให็ม่ ค่ร้�นเจึอด้งใจึแล้้วจึึงเงยขึ�น
 พ้�นที่่�ข้างห็น้ากล้้บว่างเปล้่า
 “กูว่าแล้้ว! กูเค่ยดูในห็น้งมาแล้้ว!”
 ค่่อย ๆ กวาดสายตาไปรอบ ๆ 
 ซึ่้ายไม่ม่ ขวาไม่ม่ พอดูซึ่้ายอ่กที่่ก็...ไม่ม่!
 “ค่อยดูนะ ขวาค่ราวน่�มึงโผล้่แน่ ๆ!”
 ผ่าง!
 เป็นด้งค่าด ถึงกระน้�นค่นค่าดก็ย้งไม่วายสะดุ้งโห็ยงเม้�อพบว่า
สแตนด่�สาวน้อยต้วเม้�อค่รู่กล้้บยิ�มให็้อยู่ข้าง ๆ 
 ชัายห็นุ่มย้งห็น้าเบ่�ยว กระบิดกระบวน แต่สุดที่้ายก็ต้ดสินใจึ
ค่ว้าค่อสแตนด่�มาค่ล้้องใต้ร้กแร้ ชัูโที่รศั้พที่์ขึ�นด้วยกล้้องห็น้า จึากน้�น
กดล้้�นชั้ตเตอร์จึนแฟล้ชัสว่างวาบ
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ร์อบ ๆ ‘ร้้านโชเฮง’ วันนี�แน�นไปด้�วยผู้้�คน ส่�วนใหญ่�เป็นส่าว ๆ                                                                            
แล้ะห็นุ่มห็วาน แต่ล้ะค่นย้นยกม้อขึ�นกุมก้นที่่�อกบ้าง ใต้ค่างบ้าง ทีุ่ก
ใบห็นา้น้�นยิ�มนอ้ยยิ�มให็ญ ่บางรายเขนิจึนตอ้งค่อยเกาแขนเพ้�อนขา้ง ๆ                                     
พล้างห้็วเราะค่ิก น้�นที่ำาให็้ห็ญิงร่างที่้วมว้ยสามสิบกว่าผู้ค่ล้้องป้าย
พนก้งาน ‘เอ็็มมาร์ท์’ ไวท่้ี่�ค่อ มช้่ั�อกำากบ้วา่ลดายุุ ห้็นมาพย้กยิ�มให็ส้อง
สาวว้ยน้อยกว่ากน้ราว ๆ สิบปีท่ี่�ย้นอยู่ข้าง ๆ ที่้�งสองม่ป้ายค่ล้้องค่อ                                                                                             
แบบเด่ยวก้น
 ณชิาบลูยิ�มเย็นพล้างประค่องกล้้องโที่รศัพ้ท์ี่ท่ี่�กำาล้ง้ถ่ายที่อดสด                                                                      
ขณะท่ี่�เพ้�อนสาวผูม้น่ามว่าข้าวตอกเอย่งกายมาเขย่งกระซึ่บิ “สองค่นน่�
แม่งเค่ม่ด่จึริง ๆ ว่ะ” 
 รายแรกต้องเตอ้นด้วยการแตะนิ�วจึุป๊าก ช่ั�ไปท่ี่�กล้อ้ง ข้าวตอก
จึึงค่ิ�วเล้ิกเบิกตาตกใจึ ร่บง้บปากแล้้วช่ั�นิ�วไปที่างอ้�น เป็นส้ญญาณว่า      
ต้วเองจึะขย้บไปกดชั้ตเตอร์ภาพนิ�งที่่�มุมอ้�นบ้าง
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 สองค่นท่ี่�ข้าวตอกว่าน้�นน้�งเก้าอ่�สตูล้อยู่กล้างวงล้้อม ถ้อ
ไมโค่รโฟนไร้สายไว้ในม้อ รายท่ี่�สวมชัุดน้กศัึกษาเป็นห็นุ่มรูปร่างสูง       
ที่ว่าค่่อนข้างแบบบาง ผิวล้ะเอ่ยดเป็นส่ชัมพู เค่ร้�องห็น้ากระจึุ๋มกระจึิ๋ม
เห็มาะเจึาะ  ไปทีุ่กส่วน โดยเฉพาะดวงตากล้มใสม่ขนตางอนยาวอ้น
ที่ำาให้็ที่กุส่วนยิ�งดหู็วานเจึ่ย๊บ รมิฝีปากแต้มล้ปิมน้เป็นสช่ัมพดูสูขุภาพด่                                                                                                  
พูดว่า “เอาล่้ะฮะ เรากร็ูท่้ี่�มาของร้านโชัเฮงกน้ไปแล้้วเนอะ ท่ี่น่�มาท่ี่�เร้�อง                   
น่าสนใจึกว่าน้�น ค่้อในร้ศัม่รอบ ๆ  มห็าวิที่ยาล้้ยพิพ้ฒน์บ้ณฑิตของเรา
เน่�ย ก็ม่ร้านค่้าปล้่กห็ล้ายร้าน แต่แที่นที่่�จึะเป็นคู่่แข่งก้น พ่�โชั–”
 ค่ำาถามสะดุดเพราะเส่ยงเจึ่๊ยวจึ๊าวด้งจึากกลุ้่มค่นดูว่า “ป๊ะป๋า!” 
เจึ้าของค่ำาถามจึึงห็้วเราะขำานิด ๆ พอให็้แก้มเป็นส่ชัมพูแล้้วเปล้่�ยนค่ำา
ให็ม่
 “ป๊ะป๋าที่ำาย้งไงฮะ แต่ล้ะร้านถึงกล้ายมาเป็นเก่�ยวก้อยก้นได้ ?”
 ท้ี่�งค่ำาว่า ‘ป๊ะป๋า’ แล้ะ ‘เก่�ยวก้อย’ น้�นเร่ยกเสย่งกร๊่ดขึ�นจึากเห็ล่้า
ผู้ฟัง เพราะอ้นท่ี่�จึริง ค่นพูดเองก็เป็นที่ายาที่ของห็นึ�งในร้านด้งกล้่าว                                                                             
ห็น้าจึอโที่รศั้พที่์ท่ี่�ณิชัาบูล้ใชั้ไล้ฟ์เฟซึ่บุ๊กผ่านที่างแฟนเพจึของ                   
เอ็มมาร์ที่ไที่ยแล้นด์เองก็ม่รูปห็้วใจึพุ่งขึ�นไม่ขาดสาย
 ท้ี่�งเส่ยงกร่๊ดแล้ะรูปห้็วใจึน้�นยิ�งกระฉูดกว่าเดิม เม้�อชัายห็นุ่ม             
ท่ี่�ถกูเรย่กว่า ‘พ่�โชั’ ห็น้าแดงแจ๋ึ แถมยกม้อข้างห็นึ�งขึ�นเก้ก้งเพ้�อแตะแขน                                                                               
ค่นถาม ราวก้บถูกใค่รบางค่นกำาก้บการอยู่ “ขอบคุ่ณค่ร้บ น้องอิส”
 ค่นพูดต้องห็ยุดขำานิด ๆ เพราะเส่ยงกร่๊ดยิ�งที่่วมที่้น 
 โชฎกึไม่ถงึกบ้รปูงามอย่างเดก็ห็นุม่ชั้�ออสิรภาพผูน้้�งอยู่ข้าง ๆ  
เขาม่รูปห็น้าค่่อนข้างกล้ม ห็น้าผากกว้าง จึมูกไม่ถึงก้บโด่งมาก แล้ะ
เวล้าฉ่กยิ�มก็เปิดเผยไปถึงแผงเห็ง้อก ใส่แว่นกล้มกรอบห็นา กระน้�น 
ด้วยบุค่ล้กิแล้ะรปูร่างกำายำาอน้พอให้็เห็็นข้างใต้เชัิ�ตขาว ซึ่ึ�งสวมท้ี่บด้วย
ผ้าก้นเปื้อนส่นำ�าตาล้ ปักต้วการ์ตูนรูปร่างค่ล้้าย ๆ ต้วเขาเอง โชัฎึกดู
จึะม่แรงดึงดูดที่างเพศัเพิ�มขึ�นอย่างน่าพิศัวง 
 “เล่้าต่อจึากค่ำาถามเม้�อก่�เล้ยล้ะก้นเนอะ” เสย่งของเขาค่่อนข้าง                                                                             
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ทีุ่้มม่เสน่ห็์ แม้ปล้ายประโยค่ม้กเผล้อติดเห็น่อตามสำาเน่ยงบ้านเกิด        
แต่ก็กล้ายเป็นเอกล้้กษณ์ท่ี่�ชัวนให็้รู ้สึกว่าผู้พูดเป็นค่นซ้ึ่�อใสไว้ใจึได้           
“พอพ่�เห็็นว่าโชัเฮงเริ�มไปได้ด่ เราก็ม่ผู้เล้่นห็น้าให็ม่เข้ามาในพ้�นท่ี่�น่� 
เอ็มมาร์ที่น้�นเอง!” 
 ค่นพูดช่ั�นิ�วไปที่างณิชัาบูล้แล้ะล้ดายุอย่างไม่ม่มาด รายห็ล้้ง
ยิ�มพย้กให็้อย่างเขิน ๆ 
 “ทีุ่กค่นก็รู้เนอะ เอ็มมาร์ที่เป็นเชันร้านสะดวกซ้ึ่�อรายให็ญ่ท่ี่� 
ร้านค่้าปล้่กเล้็ก ๆ อย่างโชัเฮงแที่บจึะไม่ม่อะไรเที่่ยบได้เล้ย ผมก็เล้ย
ล้องค่้นดูว่า ในชัุมชันที่่�ร้านที่้องถิ�นก้บร้านสะดวกซึ่้�ออยู่ร่วมก้นได้เน่�ย 
เขาที่ำาย้งไง ปรากฏว่าม้นก็เป็นไปได้ เพ่ยงแต่เราอาจึจึะต้องอาศั้ย              
ผู้ประกอบการในชัุมชันมา ‘เก่�ยวก้อย’ ก้นน่ะค่ร้บ”
 ในฐานะท่ี่�ตว้เองกเ็ป็นน้องสาวของเจ้ึาของ ‘ร้์านมชียั’ ซึ่ึ�งต้�งอยู่                                                                           
ในชัุมชันน่�เชั่นก้น ต้�งอยู่คู่่ก้บเอ็มมาร์ที่เล้ยด้วยซึ่ำ�า ณิชัาบูล้ผล้้กด้นให็้
ณฤชัยุ ผู้เป็นพ่�ชัายเข้าร่วมก้บโชัเฮงแล้ะร้านอ้�น ๆ เธอม่โอกาสร่วม
ประชัุมก้บพวกเขาห็ล้ายห็น รู้ว่าพ้นธมิตรกลุ้่มน่�ต้องดิ�นรนห็ล้ายอย่าง 
อาศัย้พล้ง้แห่็งค่วามห็ล้ากห็ล้าย ท้ี่�งพ้�นท่ี่� ท้ี่�งสนิค้่า ท้ี่�งรปูแบบวธิบ่รกิาร 
เพ้�อใชั้เป็นจึุดแข็งต่อสู้ก้บคู่่แข่งท่ี่�แที่บจึะห็าจึุดอ่อนไม่ได้เล้ยอย่าง                                                                       
เอ็มมาร์ที่ 
 “เราม่แฟนเพจึกล้างท่ี่�ค่อยให็้ข้อมูล้ก้บลู้กค่้าในชัุมชันค่ร้บว่า
กำาล้้งม่กิจึกรรมอะไรบ้าง แล้้วทีุ่กร้านที่่�เป็นพ้นธมิตรก็จึะใชั้ฐานข้อมูล้
ลู้กค่้าสมาชิักร่วมก้น ลู้กค่้าจึะได้บ้ตรแบบน่�” ค่นพูดโชัว์กระดาษแข็ง
แผ่นเล้็ก ๆ บนน้�นม่ชั่องตารางเต็มแผ่น “ปกติถ้าซึ่้�อค่รบสองร้อยบาที่
ก็จึะได้รอยปั๊ม ค่รบก่�ปั๊มก็จึะม่สิที่ธิ์ใชั้ส่วนล้ดห็ร้อแล้กซ้ึ่�อสินค่้าพิเศัษ
ต่าง ๆ ได้ค่ร้บ”
 กิจึกรรมท่ี่�เค่ยเกร่ยวกราว ค้่อเกมล้ายแที่งห็าของด่ในชัุมชัน 
ลู้กค่้าดาวน์โห็ล้ดแผนท่ี่�เพ้�อตามไปอุดห็นุนของด่ต่าง ๆ ท้ี่�งอาห็าร 
ขนม ห็รอ้บริการอ้�น ๆ  เม้�อไปแต่ล้ะท่ี่�กจ็ึะได้รอยป๊ัมสะสมไว้แล้กร้บของ



15

พิเศัษอ้�น ๆ ที่่�ร้านในชัุมชันร่วมก้นจึ้ดที่ำาขึ�นมา แม้ร้านเห็ล้่าน่�จึะไม่ได้
รวมอยู่ในกลุ้ม่พ้นธมิตร แต่กท็ี่ำาให้็เกดิค่วามส้มพ้นธ์ท่ี่�ด ่เจ้ึาของร้านมา
ช่ัวยอดุห็นุนแล้ะช่ัวยโปรโมที่เป็นการแล้กเปล้่�ยน ส่วนรา้นค่้าปล้่กที่่�อยู่         
ใกล้้ ๆ สถานที่่�เห็ล้่าน้�นก็จึะพล้อยได้ยอดขายจึากพวกเค่ร้�องด้�ม ห็ร้อ
ของที่่�ระล้ึกซึ่ึ�งเตร่ยมไว้แต่ต้น 
 “เวล้ามโ่ปรฟ้าผ่า โปรฟ้าแล้บ ห็รอ้อเ่ว้นท์ี่พเิศัษต่าง ๆ  ท่ี่�เวย่น
จึ้ดก้นไปตามแต่ล้ะร้านพ้นธมิตร เราก็จึะแจึ้งให็้ลู้กค่้าที่ราบผ่านที่าง
แฟนเพจึห็ร้อไล้น์ส่วนกล้างด้วยค่ร้บ ต้องขอบคุ่ณร้านค่้าทีุ่กร้านแล้ะ
ลู้กค่้าทีุ่กที่่านท่ี่�ร่วมก้นที่ำาให็้ชัุมชันมอพิพ้ฒน์บ้ณฑิตของเราเข้มแข็ง 
แม้แต่เอ็มมาร์ที่ว้นน่�ก็เป็นอ่กห็นึ�งพ้นธมิตรท่ี่�เข้ามาร่วมจึ้ดรายการ    
ว้นวาเล้นไที่น์ให็้เรา ขอบคุ่ณมากค่ร้บ”
 เม้�อเขาเริ�มปรบม้อนำา ผูช้ัมที่กุค่นจึงึปรบตาม ท้ี่�งท่ี่�ก่อนห็น้าน่�                                                                          
‘แฟน ๆ ’ ของโชัฎกึกลุ้ม่ให็ญ่โพนที่ะนาในห็น้าเพจึกล้างแล้ะในที่วติเตอร์ 
ว่าเอ็มมาร์ที่ค่้อปีศัาจึที่่�เข้ามาที่ำาล้ายทีุ่กอย่างในชัุมชัน รวมถึงโชัเฮงที่่�
เป็นขว้ญใจึของพวกเขาด้วย 
 ใช่แล้ว ไม่ใชั่ลู้กค่้า แต่ค่้อ ‘แฟน ๆ’ 
 การตล้าดแบบสาวกชั่วยให็้โชัฎึกโดดเด่นมาตล้อดชั่วงสองปี 
น้บแต่ร้านของเจึ้าต้วเริ�มติดตล้าด 
 จึากภาพล้้กษณ์พ่อค่้าแซึ่่บผู้ใจึด่ในว้นน้�น ชัายห็นุ่มเด๋อด๋าใน
สายตาของณชิัาบูล้แล้ะเพ้�อนกล้บ้สามารถสร้างเร้�องราวดงึลู้กค้่าเข้ามา
ผกูสม้พน้ธ์ด้วยเสมอ ต้�งแต่ปรศิันาการตายของเจ้ึาของตกึรายเก่าท่ี่�ช้ั�อ 
คุ่ณหันตรา แซ่ชิ้ง ค่ร้�นเจ๊สร้อยุ เจึ้าของร้านค่้าปล้่กรายห็นึ�งในชัุมชัน
เข้าร่วมพน้ธมิตร โชัฎกึกป็ล้กุกระแสให็ม่เอาใจึสายวาย กล้ายเป็นคู่จ่ึิ�น 
ก้บอิสรภาพ ลู้กชัายเจึ้าสำาอางของเจึ๊สร้อย ณิชัาบูล้เค่ยเข้าไปดูในโล้ก
โซึ่เชัย่ล้ พวกเดก็วย้รุน่ซึ่ึ�งเป็นกลุ้ม่ล้กูค้่าห็ล้ก้ของร้านโชัเฮงถงึกบ้เขย่น
แฟนฟิก วาดแฟนอาร์ต บางที่่ก็ที่ำาสินค่้าต่าง ๆ  เป็นรูปสองห็นุ่มมาให็้
โชัฎกึแล้ะเจ๊ึสร้อยแจึก กล้ายเป็นของพรเ่ม่�ยมท่ี่�มแ่ต่ค่นอยากเกบ็ ต้อง



16

ตามซ้ึ่�อของอ้�น ๆ  เพ้�อสะสมรอยป๊ัมกน้จ้ึาล้ะห็ว้�น ชันดิท่ี่�เอม็มาร์ที่สาขา    
มห็าวิที่ยาล้้ยพิพ้ฒน์บ้ณฑิตได้แต่มองตาปริบ เพราะแม้แต่สแตนด่�                                                                               
พรเ่ซึ่นเตอร์ดาราดง้ท่ี่�นำามาต้�งห็น้าร้านห็รอ้ในร้านกย้็งสูไ้ม่ได้ แฮชัแที่ก็ 
#โชัอิส ย้งด้นให็้ยูทีู่บเบอร์ห็ล้ายรายชัวนที่้�งคู่่ที่ำาค่อนเที่นต์ ซึ่ึ�งโชัฎึกก็
ร่วมเล้่นบ้างในกรณ่ที่่�จึะชั่วยโปรโมที่ร้าน 
 ห็นุม่ห็น้าห็วานผูค้่ล่้องท้ี่�งพธิก่ร แถมเริ�มมร่ว่วิผล้ติภ้ณฑ์เข้ามา                                                                            
ป้อนค่ำาถามให็ม่ว่า “อยากให็้ป๊ะป๋าชั่วยเล้่าว่าถ้ดจึากน่�จึะม่โปรเจึกต์
อะไรที่่�น่าสนใจึอ่กบ้างฮะ ?”
 “ก็เน้�องในว้นวาเล้นไที่น์นะค่ร้บ--” 
 แค่่พูดถึงตรงน่� ค่นดูก็ “ฮิ�ว...!” ก้นอ่กรอบ แล้ะไม่ว่าต้�งใจึ        
ห็ร้อไม่ ที่่าก้มห็น้าล้งน้อย ๆ ยกม้อเกาห็ล้้งค่อของโชัฎึกน้�นน่าเอ็นดู
อยู่ในที่่ 
 ค่นน่าเอ็นดตูะปบแว่นห็มบ้จึนใค่ร ๆ  พาก้นขำา เพราะนิ�วเผล้อ
กระแที่กถูกขาแว่นจึนเก้อบร่วงห็ลุ้ดจึากจึมูกที่่�ไม่ค่่อยม่ส้นค่ำ�า 
 “แห็ะ” เจึ้าต้วขำาแห็้ง ๆ ให็้ต้วเองแล้้วว่าต่อ “โปรเจึกต์พิเศัษ
สำาห็ร้บห็นึ�งเด้อนต่อจึากน่� ก็จึะเป็นเบเกอร่�ล้ิมิเต็ดที่่�จึะขายเฉพาะร้าน
พ้นธมิตรในชัุมชันมอพิพ้ฒน์บ้ณฑิตของเรานะค่ร้บ” 
 ใค่รบางค่นส่งกล้่องกระดาษส่�เห็ล้่�ยมจึ้ตุร้สส่ชัมพูให็้เจึ้าต้ว 
โชัฎึกยกขึ�นแสดงให็้เห็็นล้ายพิมพ์บนฝารูปแฟนอาร์ตน่าร้กน่าประท้ี่บ
ใจึ 
 “กล้่องกระดาษน่�ผล้ิตโดยร้านที่่�อยู่ในชัุมชันของเราเอง รูปน่�ก็
มาจึากน้องน้กศัึกษาในมอพิพ้ฒน์บ้ณฑิตนะค่ร้บ ส่วนต้วขนม--”
 ที่้นที่่ที่่�เปิดกล้่อง กล้ิ�นห็อมห็วานก็โชัยออกมาชัวนนำ�าล้ายสอ 
 โชัฎึกจึะพูดอะไรส้กอย่าง แต่ที่่าที่างนึกไม่ออก จึึงเบ่�ยง
ไมโค่รโฟนห็ล้บเพ้�อย้�นห็น้าไปถามค่นข้าง ๆ เส่ยงกระซึ่ิบถามล้อดเข้า
ไมโค่รโฟนพอได้ยิน “ม้นเร่ยกว่าขนมอะไรนะน้องอิส ?” 
 เชั่นเค่ย น้�นเร่ยกเส่ยงกร่๊ดแล้ะกลุ้่มห็้วใจึพุ่งที่ะยานไม่ห็ยุด 
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 อิสรภาพห็้วเราะ แนะนำาใส่ไมโค่รโฟนด้วยต้วเอง “เป็นไที่ยากิ
รูป ‘โชัอิส’ ฮะ”
 รูปท่ี่�ว่าค่้อการ์ตูนจิึบิสองห็นุ่มน้�งจึ้บม้อก้นอยู่บนเก้าอ่�สตูล้ 
ราวก้บจึำาล้องจึากภาพปัจึจุึบ้นน่�เล้ย แม้แต่ณิชัาบูล้ก็ย้งห็่อปากว่า              
น่�ดูจึะผ่านการวางแผนมาอย่างด่ เธอมองห็้วใจึที่่�ยิ�งพุ่งมากขึ�นไปอ่ก 
 “ถ้าใค่รเค่ยติดใจึขนมป๊ะป๋าเอ็กซึ่์ค่ลู้ซ่ึ่ฟมาแล้้ว ต้องไม่พล้าด
ไที่ยากิวาเล้นไที่น์เซ็ึ่ตน่�นะฮะ เพราะม่รูปอิสเป็นค่ร้�งแรก ไม่ชั่าย...” 
ค่นพูดห้็วเราะเขินชัวนให็้ยิ�มขำา “เพราะค่นผลิ้ตเป็นเจึ้าเด่ยวก้บขนม 
เซึ่็ที่ก่อน ๆ รสชัาติถูกใจึแน่นอน ม่ห็ล้ายไส้ด้วยใชั่ม้�ยฮะป๊ะป๋า ?”
 “ใชั่ค่ร้บ...อ้นน่�ไส้อะไรนะ ?” โชัฎึกแสร้งฉ่กขนมตามรอยต่อ
ระห็ว่างต้วการ์ตูนที่้�งสอง เล้่นเอาค่นดูที่ำาเส่ยงตกใจึ ต่อเม้�อเจึ้าต้วยก
การ์ตูนรูปต้วเองให็้อิสรภาพ แล้ะเก็บรูปของอ่กฝ่ายไว้ จึ้องก้นก่อนง้บ
เข้าให็้ เส่ยงห็ว่ดร้องรอบ ๆ ก็ล้้�นขึ�นอ่ก 
 “ไส้เผ้อกฮะป๊ะป๋า”
 โชัฎึกเค่่�ยวพล้างพูดต่อพล้าง “ขนมเซึ่็ที่พิเศัษน่�เราที่ำาให็ม่    
ทีุ่กว้น แต่ล้ะว้นม่จึำานวนจึำาก้ดนะค่ร้บ” 
 “มแ่ผนจึะขยายค่าเฟ่ขนมเพิ�มม้�ยค่ะ ?” ห็นึ�งในกลุ้ม่ค่นดตูะโกน
ถามเข้ามา
 โชัฎึกส่ายห็น้ายิ�ม “ย้งไม่ม่ค่ร้บ”
 “ว้า อยากน้�งใกล้้ ๆ พ่�โชันาน ๆ”
 “รออ่กแป๊บนึงอาจึจึะม่ก็ได้เนอะ” อิสรภาพพูดอย่างนึกสนุก
ขึ�นมา ก่อนวกกล้้บเข้าเร้�อง “แล้้วนอกจึากไที่ยากิ เราก็ย้งม่พ้นธมิตร
ของกินมาเพิ�มให็ม่ด้วยใชั่ม้�ยฮะ ?”
 “เชัิญเขามาแนะนำาต้วเล้ยด่ม้�ย ?” โชัฎึกร้บลู้กได้ด่ 
 อิสรภาพจึึงผายม้อ “ขอเชัิญป้าแกละข้าวเห็น่ยวห็มูปิ้งก้บ     
ยุันอ่องนำ�าเต้าห็ู้ฮะ”
 ข้าวตอกยกเก้าอ่�สตูล้เพิ�มให็้สองต้ว ขณะท่ี่�แขกสองรายให็ม่



18

ก้าวเข้ามาในวงพร้อมยกม้อไห็ว้ทุี่กค่นอย่างท่ี่�เตร่ยมก้นไว้ ป้าแกล้ะ
ค่้อห็ญิงร่างผอมผมด้ดห็ยิกย้อมส่ดำาเข้ม เม้�อยิ�มเผล้่ปรากฏว่าฟันแก
เร่ยงเป๋ไปมา ส่วนย้นอ่องเป็นห็นุ่มเม่ยนมารูปร่างไม่สูงน้ก ค่่อนข้าง
เจึ้าเน้�อ แล้ะม่บุค่ล้ิกอย่างผู้ท่ี่�น่าจึะกล้ายเป็นเจึ้าของกิจึการให็ญ่ได้ใน
อนาค่ต ที่้�งสองสวมผ้าก้นเปื้อนส่เห็ล้้องปักโล้โก้เอ็มมาร์ที่ตามที่่�ล้ดายุ
ขอร้องแต่ต้น  
 ห็ล้ง้เส่ยงปรบม้อเงย่บล้ง อิสรภาพกพ็ดูต่อ “เร่ยกได้ว่าแที่บจึะ
ไม่ม่ใค่รในท่ี่�น่�ท่ี่�ไม่เค่ยได้ชิัมข้าวเห็น่ยวห็มูปิ้งก้บนำ�าเต้าห็ู้ของป้าแกล้ะ
ก้บพ่�ย้นอ่องนะฮะ ท่ี่น่�เรามาขอส้มภาษณ์ก้นส้กนิดด่กว่า รู้สึกย้งไง
บ้างฮะที่่�ตอนน่� พ่อค่้าแม่ค่้าแผงล้อยเล้็ก ๆ ก็มาร่วมเป็นส่วนห็นึ�งของ
พ้นธมิตรร้านค่้าได้แล้้ว”
 ไมโค่รโฟนถูกย้�นให็้ป้าแกล้ะ ห็ญิงแก่ถอยห็นีเห็ม้อนกล้้ว                          
รอยยิ�มเจึ้�อนล้งเล็้กน้อยเม้�ออิสรภาพพยายามพย้กพเยิดให้็พูดอะไร 
เส่ยห็น่อย
 “ดะ...ด่ใจึจึ้า” ว่าแค่่น้�นแล้้วป้าเห็ม้อนจึะไม่ไห็ว ไมโค่รโฟนจึึง
ถูกเล้้�อนต่อให็้ชัายข้าง ๆ แที่น
 ย้นอ่องร้บไมโค่รโฟนไว้ม้�นค่ง สายตามุ่งมาด 
 “โผว่า น่�เปโอกาสด่ของเราฮะ” ค่ำาไที่ยไม่ชั้ดไม่เค่ยเป็นปัญห็า
สำาห็รบ้เจ้ึาตว้ นำ�าเสย่งกห็็นก้แน่นม้�นใจึ “ยาอ่องกะป้าแกล้ะยอดขายโล้ะ
ล้งมาพ้กให็ญ่ต้าแต่เอมาร์ที่เอาข้าเห็น่ยห็มูปี้กะน้าต้าห็ู้มาขาย--”
 แค่่ได้ยนิเท่ี่าน้�น รอยยิ�มของล้ดายุกก็ระตกุเจ้ึ�อนยิ�งกว่าป้าแกล้ะ 
ห็้นมามองณิชัาบูล้ด้วยสายตา นี่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์ที่เรำให้ไว้!
 ณิชัาบูล้ก็ห็น้าเส่ยเชั่นก้น แต่ก่อนท่ี่�เธอแล้ะห้็วห็น้าจึะท้ี่นแก้
สถานการณ์ อะไรบางอย่างกถ็กูโยนเข้ามากล้างกลุ่้มค่นท่ี่�ยน้เป็นวงล้้อม
ก้นอยู่ เส่ยงโป้งป้างพร้อมกล้ิ�นเห็ม็นไห็ม้ที่ำาให็้ใค่รต่อใค่รร้องว่�ดว้าย
แล้้ววิ�งกระจึายกะท้ี่นห้็น ห็ล้ายค่นห็กล้้มถูกเห็ย่ยบ อ่กห็ล้ายค่นพ้น
จึากวงได้กน้็�งยอง ๆ  ใช้ัม้อสองข้างอดุหู็ด้วยค่วามตกใจึ รวมถงึณชิัาบูล้ 
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เพ้�อนร่วมงานท้ี่�งสอง โชัฎกึ อิสรภาพ แล้ะแขกอ่กสองราย ค่วามชุัล้มนุ
พ้กให็ญ่ก่อเส่ยงร้องไห็้ขึ�นมาแที่น 
 ต่อเม้�อเส่ยงโป้งป้างน้�นจึบล้งพร้อม ๆ ก้บการเค่ล้้�อนไห็วของ
ค่นที่้�งห็มด ณิชัาบูล้จึึงห็้นห็าที่่�มาของเส่ยง เม้�อน้�นที่้�งสายตาเธอแล้ะ
กล้้องเฟซึ่บุ๊กไล้ฟ์จึบ้ภาพได้ท่ี่�เศัษซึ่ากปะท้ี่ดท่ี่�กระจึด้กระจึายอยู่บนพ้�น
ค่อนกร่ต

“เป็งไปได้ย้งไงว่าไม่ม่ใค่รเห็็งต้วการโยงปะท้ี่กน้�งเล้ยส้กค่ง” ค่นพูด
เป็นชัายสูงว้ยร่างให็ญ่ห้็วล้้านเล้่�ยน เส้นผมให็ม่ท่ี่�ผุดขึ�นเป็นตอส้�น ๆ 
ห็ร็อมแห็ร็มล้้วนเป็นส่เงินที่้�งที่่�ว้ยย้งไม่น่ามากขนาดน้�น บนห็น้งศั่รษะ
เองก็เริ�มม่กระเป็นวงส่นำ�าตาล้กระจึายท้ี่�ว ห็น้าตาดุด้นเอาเร้�อง เส่ยง
พูดก็ค่่อนข้างโฮกฮาก
 “ไม่ม่จึริง ๆ  ค่ร้บเฮียุฮะ” โชัฎึกซึ่ึ�งน้�งอยู่บนเก้าอ่�ต้วติดก้นบอก
สมาชักิพน้ธมิตรรายดง้กล่้าว “ร้านผมอยู่ในซึ่อย แต่ก็ไม่ล้กึมาก บางท่ี่
ค่นที่่�จึุดปะที่้ดน้�นอาจึจึะโยนจึากห็น้าปากซึ่อยเข้ามาก็ได้”
 “ม้นจึะที่ำาที่ำาไม ป้าตกใจึแที่บจึะห้็วใจึวาย” ป้าแกล้ะท่ี่�น้�งอยู่   
ติดก้บโชัฎึกอ่กข้างห็นึ�งย้งไม่วายลู้บอกเห็่�ยว 
 ขณะเด่ยวก้น ห็ญิงท่ี่�น้�งติดก้บเฮ่ยฮะย้งยิ�มล้ะไมบนใบห็น้า  
ดุจึพระโพธิส้ตว์ แม้เส่ยงพูดก็ก้งวานใสชั้ด “ค่นเราไม่ม่ใค่รไม่อยากด่ 
ท่ี่�ที่างน้�นที่ำานี�อาจึเพราะไมพ่อใจึ แล้ว้ค่นท่ี่�ที่ำาให็เ้ขาตอ้งใจึรา้ยค่อ้ใค่รล้ะ่                                                                                   
ถ้าไม่ใช่ัย้นอ่อง” ปล้ายค่างแห็ล้มของเจึ้าต้วพย้กพเยิดไปย้งห็นุ่ม
เจึ้าของร้านนำ�าเต้าห็ู้ชัาวเม่ยนมาที่่�น้�งอยู่อ่กฝั่งห็นึ�งของป้าแกล้ะ 
 “แต่โผพดูค่วามจึน่ะเจ๊ึสร้อย เร้�อท่ี่�น้องค่ณุช้ัยให้็พดูน้�นตาห็าก 
โกห็ก!”
 “ที่ำาอะไรต้องใช้ัห้็วคิ่ด” เจ้ึาของเส่ยงใสแล้ะใบห็น้าอมยิ�มยกนิ�ว
ขึ�นเค่าะขม้บ พูดต่อด้วยประโยค่ค่ล้้องจึอง แล้ะจึงใจึวรรค่อย่างค่ำาค่ม 
“จึะโฆษณาผ่านชั่องที่างเขา เราไม่ค่วรว่าร้ายเขาซึ่ะเอง งานน่�น่าจึะ
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ไม่ใชั่ใค่ร เอ็มมาร์ที่น้�นแห็ล้ะจึุดปะที่้ดตะไล้เอง ว่าม้�ยค่ะ คุ่ณชั้ย ?”
 ค่ำาถามถูกโยนกล้้บมาท่ี่�พ่�ชัายของณิชัาบูล้ผู้เป็นเจึ้าของร้าน  
มช้่ัย ซึ่ึ�งเป็นสถานท่ี่�ท่ี่�ค่นท้ี่�งห็มดกำาล้ง้ใช้ัน้�งห็าร้อกน้ด้วยเร้�องท่ี่�เกดิขึ�น 
 เวล้าน่�ณฤชัยุปิดร้านแล้้ว เขาให็้สมาชิักพ้นธมิตรร้านค่้า
ที่้�งห็มดมาใชั้พ้�นที่่�ชัุมนุมก้นด้านห็ล้้งร้าน ที่่�จึริงบริเวณน่�เป็นโถงกล้าง
บ้านไม่กว้างน้ก ม่โซึ่ฟาเก่าแก่ชัิดผน้งสองด้าน มุมห็นึ�งค่้อต้�งสินค่้า
เร่ยงสูงสำาห็ร้บล้ำาเล้่ยงไปเติมห็น้าร้านได้สะดวก อ่กฝั่งเป็นบ้นไดที่อด
สู่ช้ั�นสอง ข้างบ้นไดค่้อประตูเปิดเข้าห็้องนำ�า ห็้องค่ร้ว ท่ี่�ห็่างออกไป
มากท่ี่�สุดค่้อประตูเล็้กสำาห็ร้บเข้าบ้านโดยไม่ต้องเดินผ่านห็น้าร้าน                            
เม้�อม่การประชัุมเชั่นน่� เจึ้าของสถานท่ี่�ยกเก้าอ่�พล้าสติกมาเสริม ห้็น
เข้าห็าก้นเป็นวงกล้ม
 เวล้าประชัุมม้กถูกจึ้ดชั่วงค่ำ�า เพ้�อให็้ไม่กระที่บก้บการที่ำางาน
ของทีุ่กร้าน ร้านท่ี่�ม่ผู้ชั่วยอาจึเปิดขายต่อไปได้อ่กส้กพ้ก ขณะท่ี่�ร้าน
ซึ่ึ�งม่ผู้ดำาเนินการแค่่ค่นเด่ยวอย่างโชัฎึก ต้องปิดร้านเร็วห็น่อยเพ้�อมา                                                              
เข้าร่วม ด้วยเห็ตุน่� ถ้าไม่ม่เร้�องจึำาเป็นจึริง ๆ พ้นธมิตรท่ี่�ห็น้าฉาก
ดูกล้มเกล้่ยวขม่ขม้น ห็ล้้งฉากจึึงกล้้บไม่อยากให็้ค่วามร่วมม้อก้น                               
เที่่าไห็ร่ การประชัุมรายเด้อนม้กถูกเล้้�อนแล้้วเล้้�อนอ่ก นอกจึาก
โชัฎึกแล้ะเจึ๊สร้อยที่่�เป็นต้วต้�งต้วต่ สมาชัิกรายอ้�นต่างม่เห็ตุผล้ที่่�จึะขอ                                                          
ไม่เข้าร่วมห็ร้อขอให็้เล้้�อนการประชัุมออกไปก่อนตล้อด 
 สถานที่่�ที่่�ใชั้ประชัุมก็เชั่นก้น ตามข้อตกล้งน้�น การประชัุมจึะ
จ้ึดเว่ยนไปในแต่ล้ะร้านสมาชัิก แต่เอาเข้าจึริงไม่ค่่อยม่ใค่รอยากให็้        
‘คู่่แข่ง’ เข้าไปเห็็นห็ล้้งบ้านของต้วเอง จึึงม่แค่่โชัฎึกท่ี่�สล้ะพ้�นท่ี่�ห็ล้้ง
ร้านให็้ใชั้ แต่ก็ไม่สะดวกน้กเน้�องจึากค่่อนข้างค่้บแค่บ 
 วน้น่� อาจึเพราะเร้�องท่ี่�เกดิขึ�นช่ัวงสายค่่อนข้างส่งผล้กระที่บต่อ
ภาพล้้กษณ์ของพ้นธมิตร รวมถึงงานในห็น้าที่่�ของน้องสาว ณฤชั้ยจึึง
กลุ้ก่จุึอให็้มาจึด้ท่ี่�บ้านต้วเอง แถมเม้�อทีุ่กค่นค่่อย ๆ  โผล้่เข้ามา เจึ้าต้ว                                                                           
ย้งถึงก้บยิ�มแย้มโล้่งใจึที่่�ได้พบห็น้าคู่่ต่อสู้อ่กด้วย 
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 พ่�ชัายณชิัาบูล้ยง้สวมเส้�อกล้้ามกบ้กางเกงขาส้�น อวดผวิขาวเต่ง                                                                                      
ซึ่ึ�งม่ล้ายส้กรุงร้งตามแขนขา อาศั้ยท่ี่�ค่าดผมแบบขดล้วดส่ดำาตรึง
เส้นผมไม่ให็้ร่วงปรกห็น้า ส่ห็น้าไม่สู้ด่น้กระห็ว่างปริปาก แล้ะขณะ
ปริปาก สายตาก็ย้งล้่อกแล้่กกวาดไปรอบต้ว 
 “ม่ะ...ไม่ม่ใค่รค่ิดว่าเป็นเร้�องล้่�ล้้บ...ใชั่ม้�ย ?”
 “ห็มายค่วามว่าอะราย” เฮ่ยฮะที่ำาห็น้าเบ้ราวจึะบอกว่าน้�น          
ชั่างเป็นค่วามค่ิดที่่�ไร้สาระ 
 “จึริง ๆ นะ เด่๋ยวน่�น่ะ ไม่ม่ใค่รรู้สึกว่าม่อะไรแปล้ก ๆ ก้นบ้าง
เล้ยเห็รอ ?”
 “ห็ึ!” ทีุ่กรายในที่่�ประชัุมส่ายห็น้า 
 เจึ้าของสถานที่่�จึึงก้มห็น้าพึมพำา “ห็ร้อว่าโดนที่ำาของใส่!”
 “ถ้าร้านน่�ไม่สะดวกให็้ใชั้ คุ่ณก็พูดก้บพวกเราได้ตรง ๆ ไม่
จึำาเป็นต้องที่ำาเห็ม้อน...” ค่ำาเค่ล้้ารอยยิ�มห็ยุดล้งแค่่น้�น ดวงตาอ้นม่
ประกายว้บตรงข้ามก้บรอยยิ�มฉาบห็น้าของเจ๊ึสร้อยกวาดไปสบตาโชัฎกึ
พอด่ ชัายห็นุ่มส่งส้ญญาณขอร้องว่าอย่าเพิ�งที่ะเล้าะก้นเล้ย 
 ด้วยเห็ตุน่� ห็ญิงผู้ม่อาวุโสกว่าจึึงถอนห็ายใจึบาง ๆ อย่างดู         
ที่รงภูมิ ยกนิ�วท้ี่ดผมซึ่อยส้�นท่ี่�ใบห็ู ถึงกระน้�นอาการปรายตากล้้บสู่      
ณฤชั้ยก็ย้งม่แววอิดห็นา 
 ก็ไม่แปลก 
 ก่อนห็น้าท่ี่�ร้านของเจ๊ึสร้อยจึะกล้บ้มาเฟ่ืองฟูได้อย่างน่� แกเป็น                                                                        
ผู้ประกอบการร้านชัำาอ่กรายท่ี่�ถูกณฤช้ัยบดขย่�ด้วยวิธ่สกปรกนานา             
จึนแที่บเอาต้วไม่รอด วิธ่เด่ยวก้บที่่�โชัฎึกเค่ยเจึอมาน้�นแห็ล้ะ! ที่้�งการ
ใส่ร้ายป้ายส่จึนลู้กค่้าเอาไปล้้อแล้ะไม่เข้าซึ่้�อ ที่้�งกุเร้�องให็้ย่�ปั๊วเข้าใจึว่า
เจึ๊สร้อยเค่รดิตไม่ด่จึนไม่ยอมขายให็้ ถ้าไม่เพราะโชัฎึกเป็นค่นเจึรจึา
ขอไว้ แล้ะ ใช่ การเป็นพ้นธมิตรจึะได้ผล้ประโยชัน์ต่าง ๆ ด้วย ให็้ตาย
เจึ๊สร้อยก็ค่งไม่ม่ที่างมาน้�งร่วมโต๊ะก้บณฤช้ัย ปล้่อยให็้ต้วเองเส่�ยงจึะ
แสดงที่่าที่าง ‘ไม่ด่’ ออกมาแน่ ๆ
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 ไม่ใช่ัแค่่เจ๊ึสร้อย ร้านค้่าย่านน่�ต่างก็โดนพ่�ชัายณชิัาบูล้ที่ำาฤที่ธิ์
ด้วยกน้ท้ี่�งน้�น ห็ล้ายร้านมอ่น้อยู่ไม่ยด้ ต้องปิดตว้โดยยง้ไม่รูว่้าอะไรห็รอ้
ใค่รเป็นต้นเห็ต ุท้ี่�งท่ี่�จึรงิ ที่ำาเล้ของร้านม่ช้ัยน้�นด่ท่ี่�สดุในย่าน ต้�งอยู่ห็น้า
ประตูเข้ามห็าวิที่ยาล้้ยพิพ้ฒน์บ้ณฑิต ต้วร้านให็ญ่ ขายของเยอะ แถม
ย้งตกแต่งอย่างด่ไม่แพ้ร้านสะดวกซึ่้�อด้วย 
 ก่อนห็น้าท่ี่�โชัฎกึจึะย้ายมาอยู่ อก่ฝ่ังห็นึ�งของประตมูห็าวทิี่ยาล้ย้
ม่ร้านค่้าค่่อนข้างให็ญ่อ่กร้าน แต่สุดที่้ายก็ปิดไป ใค่ร ๆ ต่างค่ิดว่า              
ณฤช้ัยย่ามใจึ จึนผล้ปรากฏว่า ผู้ท่ี่�เข้าเซึ่้งอาค่ารน้�นต่อค่้อย้กษ์ให็ญ่
อย่างเอ็มมาร์ที่ เพิ�งไม่นานน่�เองท่ี่�ใค่ร ๆ  พบว่า เจ้ึาตว้ม่เห็ตผุล้ล้กึล้งไป                                                                           
กว่าน้�น...
 “ผ่ส้งไม่ม่ห็รอกน่า!” เฮ่ยฮะเป็นฝ่ายบอกปัดอย่างรำาค่าญใจึ 
“แล้้วผ่ม้งก็ไม่น่ากล้้วเที่่าค่ง ค่งสิจึะที่ำาให็้อ้๊วขายไห็ม่ล้่าย!”
 “ห็มายค่วามว่ายง้ไงค่ะ ?” เจ๊ึสร้อยถามล้อย ๆ  จึงใจึล้ะค่ำาเรย่ก 
‘เฮ่ย’ อย่างที่่�ม้กที่ำาก้บค่นที่่�แกรู้สึกว่าไม่น่าเค่ารพ 
 เจ๊ึสร้อยเป็นห็ญงิผวิขาวผ่อง เส้�อผ้ากเ็อ่�ยมอ่องสะอ้าน เส้นผม
ย้อมส่นำ�าตาล้เข้มซึ่อยส้�นจึ้ดที่รงอย่างงาม บุค่ล้ิกก็ติดค่วามเป็นผู้ด่ 
ค่อยาวเชิัดระห็งเสมอ เร่ยกว่าค่วามดูด่ของอิสรภาพผู้เป็นลู้กชัายน้�น
ได้ร้บการถ่ายที่อดท้ี่�งจึากพ้นธุกรรมแล้ะการอบรมเล้่�ยงดูของเจึ๊ไปทีุ่ก
กระเบ่ยดนิ�ว 
 ตรงข้ามก้บเฮ่ยฮะซึ่ึ�งใส่เส้�อผ้าเก่าโที่รม ไม่ใชั่แค่่ตะเข็บลุ้่ย           
ที่ว่าบางช่ัวงแที่บจึะขาดเป็นร ูถงึกระน้�นผูใ้ส่กย็ง้ไม่รูส้กึรูส้า แถมปล้ดดมุ                                                                                    
อ้าให็้อกเห็่�ยวแล้ะพุงกล้มย้�นออกมาชั้ดแจึ้ง 
 เฮย่ฮะยกฝ่ามอ้ให็ญ่ขึ�นถศูัร่ษะล้้านของต้วเอง ย่นห็น้าเห็ม้อน
ล้ำาบากใจึที่่�จึะพูด 
 แต่ถึงท่ี่�สุด ค่นอย่างรายน่�ม้กไม่เค่ยออมค่ำาพูด “ก็ตองน่�            
เอ็มมาร์กม้งเริ�มจึ้บตาพวกเรา พวกล้้�อค่ิกว่าม้งมาที่ำาเป็นญากด่น่�ค่้อ
จึริงใจึเห็รอ ว้นน่�เกิกเร้�องขึ�งพอด่ตองท่ี่�ไอ้ย้นอ่องไปว่าร้ายม้ง น่�อาก
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เป็นส้ญญางเต้องจึากม้งก็ได้”
 “เต้อนอาระ” ค่นถูกพาดพิงซึ่้ก
 “เอ๊า!” เฮ่ยฮะเส่ยงสูง “ล้้�ออย่าล้้มซ่ึ่วะ พวกเราเน่�ยที่ำาให็้                
เอ็มมาร์กสาขาน่�ยอกขายไม่โตไม่ใชั่เห็รอ ว้งก่องก็ม่สกู๊ปท่ี่�ใค่รส่งมา
ในไล้น์น้�งน่ะ ค่ิกดูสิว่าถ้าม้นเอาจึริงขึ�นมาจึะเกิกอะไรขึ�ง”
 ณฤชั้ยเบิกตาโต “ห็ร้อม้นจึะเล้่นของ!”
 “อ้๊วห็มายถึงว่า ถ้าม้งจึะกู้ยอกขาย ม้งก็อากจึะใชั้วิธ่ข้กขา           
ร้างเล้็ก ๆ แถวน่�ที่่ล้ะร้าง ให็้ลู้กค่้ารอบ ๆ ร้างไปซึ่้�อม้งแที่ง แน่นอน
ล้ะว่าร้างอย่างอาโชัค่งไม่โดน ร้างล้้�อภาพล้้กษณ์ไม่เห็ม้องร้างท้ี่�วไป                     
อ้๊วไม่รู ้นะว่าล้้�อที่ำาย้งไงให็้ต่างจึากพวกเรา ห็ร้อมาฟังเร้�องจึากท่ี่�น่�
แล้้วไปที่ำาต้วให็้เด่นขึ�งมารึเปล้่า--”
 “เด๋่ยวค่่ะ ๆ ” เจ๊ึสร้อยห้็นขว้บท้ี่นค่วน้ มุมปากย้งมร่อยยิ�ม ที่ว่า
ดวงตาวบิวบ้ขึ�น “น้�นกำาล้ง้จึะห็าว่าน้องโชัเขามาสร้างพน้ธมิตรเพ้�อล้้วง
ค่วามล้้บเรารึไง ก่อนพูดอะไรต้องค่ิดด่ ๆ น่�เขาชั่วยพวกเรามาตล้อด”
 “อ้๊วก็ไม่ได้จึะพูกว่าอย่างน้าน...”
 “ปากว่าไม่พูด แต่ปูดแห็ม็บ ๆ”
 “ก็ม้นจึริงม้�ยล้่ะ ร้านอาโชัม่ของต้�งห็ล้ายอย่างท่ี่�ร้านเราไม่ม่ 
อย่างพวกขนมเม้องนอก--”
 “อย่าเถ่ยงก้นน่า” ป้าแกล้ะพยายามยกม้อปราม
 ที่ว่าเจึ๊สร้อยยกม้อบอก “แผงล้อยห็ยุดก่อนนะค่ะ”
 “อ้าว!” ย้นอ่องพล้อยเด้อดร้อน “แผล้อยม้นย้งไงวะ”
 ระห็ว่างที่่�ค่นอ้�นเริ�มมะรุมมะตุ้ม โชัฎึกผู้เป็นเจึ้าของเร้�องกล้้บ
ก้มห็น้ากดโที่รศั้พที่์ง่วน ไม่ชั้าเส่ยงออดก็ด้ง
 เจึ้าของบ้านสะดุ้ง “แห็ก!”
 “ยายบูล้กล้้บมาแล้้วม้�งน้�น” ป้าแกล้ะค่าดเดา
 ณฤช้ัยจึงึล้กุขึ�นแห็ยง ๆ  ก่อนจึะก้าวไปย้งไม่วายห้็นบอก “ปะ...
ป้าเดินไปด้วยก้นสิ”
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 “เฮ่ย! บ้านแก!”
 พ่�ชัายณิชัาบูล้ที่ำาห็น้าเบ้ ต้วส่ายไปมาอย่างข้ดใจึเต็มแก่ 
 โชัฎึกจึึงว่า “ผมเองค่ร้บ”
 “ด่ ๆ!” เจึ้าของบ้านเผยยิ�มกว้าง พล้างรอให็้แขกก้าวนำาไปย้ง
ประตูก่อน ประตูบ้านน่�ไม่ม่ชั่องตาแมว ชัายห็นุ่มจึึงร้องถาม 
 “ใค่รค่ร้บ ?” 
 เส่ยงจึากอ่กฝั่งประตูตอบว่า “เอ็มมาร์ที่ส่งของค่ร้บ”
 “ว้าย...ผ่!” ณฤช้ัยโดดเกาะแขนค่นข้าง ๆ  “ท่ี่�น่�ใค่รม้นจึะส้�งของ!”
 โชัฎึกไม่ว่าอะไร ขย้บต้วออกจึากการเกาะกุมแล้้วห็มุนลู้กบิด
เปิดเอง 
 ผู้รออยู่ด้านนอกค่้อเด็กห็นุ่มในชัุดฟอร์มส่เห็ล้้องโดดเด่นอ้น
เป็นส้ญล้้กษณ์ของเอ็มมาร์ที่ 
 “ค่ณุโชั--” ค่ำาอ่านตะกกุตะก้ก น่าจึะเพราะเป็นค่ำาค่่อนข้างยาก
 เจึ้าของชั้�อร่บบอก “โชั-ดึก ค่ร้บ ผมส้�งซึ่้�อเอง” 
 ค่นท่ี่�น้�งล้้อมวงอยู่ด้านห็ล้้งจึึงได้แต่มองห็น้าก้นเห็ม้อนเป็น
เร้�องพิศัวง 
 เม้�อเขาหิ็�วถุงพล้าสติกจึากพน้กงานรายน้�นกล้้บมาน้�งพร้อม 
ณฤชั้ย เจึ๊สร้อยก็ออกปากถาม “ที่ำาไมน้องโชัจึะต้องส้�งซ้ึ่�ออะไรจึาก        
เอ็มมาร์ที่ด้วยล้่ะลู้ก ?”
 ค่นส้�งซึ่้�อดึงขนมกรุบกรอบซึ่องห็นึ�งออกมาแสดง “น่�เป็นขนม
นำาเข้าแบบที่่�เฮ่ยฮะพูดถึงใชั่ม้�ยค่ร้บ ?”
 อ่กฝ่ายอ้าปากอึกอ้ก “ชั่ะ...ใชั่ ที่ำาไม...”
 “ง้�นเฮ่ยก็สบายใจึได้ เพราะเอ็มมาร์ที่ไม่ได้ขายแค่่ของท่ี่�              
เฮ่ยขาย แล้้วก็ไม่ได้ม่แค่่ข้าวเห็น่ยวห็มูปิ้งห็ร้อนำ�าเต้าห็ู้ด้วย แต่ตอนน่�
น่�ค่อ้ของท่ี่�เขาเพิ�งเอามาเพิ�มค่รบ้ ขนมจึากนอกแบบในร้านของผมเอง”
 เส่ยงถกเถ่ยงที่่�ด้งอยู่แต่แรกจึึงม่อ้นเง่ยบล้งโดยปริยาย 
 โชัฎึกกวาดตามองทีุ่กค่นด้วยรอยยิ�ม ก่อนพูดต่อไป “ผมยำ�า
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เห็ม้อนเดิมนะค่ร้บ เราเป็นแค่่คู่่แข่งต้วเล้็ก ๆ ของเขา ที่างเด่ยวที่่�จึะ 
สู้ก้บรายให็ญ่ได้ ค่้อต้องพยายามรวมพล้้งก้น ศั้ตรูของศั้ตรูค่้อมิตร” 
 ค่ำาที่้าย ค่นพูดกวาดสายตาไปย้งเจึ้าของสถานที่่�
 ณฤช้ัยล้อยห็น้าเมินไปที่างอ้�น ดวงตาสว่างพล้างชัูนิ�วขึ�น
เห็ม้อนเพิ�งนึกได้
 “ใชั่แล้้ว ต้องใชั้ห็มอผ่...!”



-2-
Yaoi
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“ส่ภาพแบบนี �เนี �ยนะจะไปส่้ �ใคร์เขาได้� นานแค�ไหนก็็ไมี�เปลัี �ยนก็ันเลัย!” 
 เสย่งแจึว๋ ๆ  ย้งบน่ดง้ข้างกาย แมโ้ชัฎกึจึะกา้วออกจึากท่ี่�ประชัมุ
กล้้บมาย้งร้านโชัเฮง ซึ่ึ�งเป็นที่้�งที่่�ที่ำางานแล้ะที่่�พ้กของเขาแล้้ว 
 ระห็ว่างไขกญุแจึประตเูห็ล้ก็ ชัายห็นุม่ขย้บแว่นอย่างจึะให้็ฐาน
มน้ช่ัวยเกาส้นจึมกูด้วย เส่ยงตอบย้งใจึเยน็ “ค่นเราเปล้่�ยนแปล้งก้นยาก 
น่ะค่ร้บ ก็ต้องยอมร้บว่าต้�งแต่เริ�มมาจึนตอนน่� เขาอาจึจึะย้งไม่เห็็น                                                                             
ผล้งานชั้ดเจึนเที่่าไห็ร่”
 “โอ้โห็! พ่�โชั...” เส่ยงเร่ยกล้ากยาว “ล้ิล้ล้่�รู ้ว่าพ่�โชัถ่อมต้ว 
แต่ถ้าพูดแบบน้�นก็ห็มายค่วามว่า กล้ยุที่ธ์ท่ี่�ลิ้ล้ล้่�ชั่วยพ่�โชัคิ่ดม้นไม่ม่
ประสิที่ธิผล้ด้วย ล้ิล้ล้่�ไม่ยอมนะค่ะ!”
 พร้อม ๆ ก้บปล้ายเส่ยงน้�น ประตูร้านถูกดึงเปิด ย้งไม่ที่้นที่่�
โชัฎึกจึะก้าวเข้าไป เงาห็นึ�งก็พุ่งวาบจึากเพดานล้งมาในล้้กษณะม้วน   
ต่ล้้งกาสองตล้บ พอถึงพ้�นก็ห็ย้ดย้นเที่้าชิัด เบ่�ยงกายน้อย ๆ ย้ดอก 
แล้ะยกม้อไขว้ห็ล้้งจึ้บก้นไว้ระด้บเอว 
 เจึ้าของร่างบางสวมชุัดเช่ัยร์ล้่ดเดอร์แบบสองชิั�น ที่่อนบน
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เป็นเส้�อแขนกุดเอวล้อย ขณะที่่�ที่่อนล้่างค่้อกระโปรงที่รงเที่นนิสส้�นจึุ๊ด 
แต่อาศั้ยถุงเที่้ายาวขึ�นมาถึงเห็น้อเข่า ที่ำาให็้ดูไม่โป๊จึนเกินไป ที่้�งห็มด
ตล้อดจึนรองเที่้าผ้าใบส้นห็นาล้้วนอยู่ในโที่นแดงสล้้บขาว แม้แต่โบว์ที่่�
ใชั้ผูกผมยาวสล้วยเป็นห็างม้าแล้ะพู่เช่ัยร์แบบกระดาษแก้วในม้อก็เป็น
ส่เด่ยวก้น ไม่ห็ลุ้ดธ่ม 
 ถ้าเป็นค่นอ้�น เดินเข้ามาเจึอแบบน่�ค่งถึงก้บเข่าอ่อน ห็ร้อไม่ก็                                                                                 
แจึ้นไปห็น้าปากซึ่อยแล้้ว แต่เพราะโชัฎึกคุ้่นชิันก้บวิญญาณสาวน้อย
ตรงห็น้าเป็นอย่างด่ ท่ี่�เขาที่ำาจึึงแค่่ห็มุนกล้บ้มาดงึประตปิูดพล้างห้็วเราะ
บอก 
 “พ่�พูดผิด ขอโที่ษค่ร้บน้องล้ิล้ล้่�”
 ถึงจึะอยู่ด้วยก้นจึนชัิน ลลิลก็ย้งไม่วายที่ำาเส่ยงฮึดฮ้ดตอบเขา 
“ล้ิล้ล้่�ห็มายค่วามว่าค่นพวกน้�นต่างห็ากค่่ะ ที่่�ผิด!”
 เห็ม้อนก้บทีุ่กค่ร้�งน้�นล้ะ ล้ล้ิล้ไปร่วมประชัุมก้บเขาด้วย ท้ี่�ง
ส้งเกตการณ์ ท้ี่�งชั่วยค่ิด แล้ะชั่วยแนะนำาโชัฎึกเก่�ยวก้บกล้ยุที่ธ์ที่าง          
การตล้าดแล้ะการบริห็ารพ้นธมิตรร้านค่้า
 วิญญาณสาวดาวค่ณะบญ้ช่ั เป็นนก้ศึักษาปีท่ี่�สาม -- ใช่ รปูร่าง                                                                      
ห็น้าตาของเธอห็ยุดอยู่เที่่าว้นสุดที่้ายท่ี่�ม่ล้มห็ายใจึ ถ้าตอนน่�ล้ล้ิล้                  
ย้งม่ช่ัวิต เธอค่งเป็นน้กศึักษาจึบให็ม่ท่ี่�ได้เริ�มงานในบริษ้ที่ให็ญ่โต     
แบบเด่ยวก้บณิชัาบูล้แล้ะข้าวตอกเพ้�อนร่วมรุ่น ถ้าจึะต่าง ก็ต่างตรงที่่�
ล้ล้ิล้ม่โอกาสด่กว่า เพราะต้นทีุ่นสูงกว่า ที่้�งห็น้าตา สถานะที่างส้งค่ม 
ฐานะที่างบ้าน แล้้วก็เชั้�อสาย
 ลลิล คีนส์ เป็นลู้กค่รึ�งไที่ย -- อ้งกฤษ พ่อของเธอเป็นชันชั้�น
ผู้ด่ของชันชัาติผู้ด่ ส่วนแม่เป็นชันช้ั�นเห็น้อของเช้ั�อสายที่างเห็น้อ                 
ห็ากถึงอย่างไร วิญญาณสาวเค่ยเผยให็้โชัฎึกฟังว่า เธอเกิดมาพร้อม
ตราบาป ที่้�งพ่อแล้ะแม่ต่างม่ค่รอบค่ร้วก้นอยู่แล้้วตอนที่่�ม่เธอ ล้ล้ิล้จึึง
กล้ายเป็นมารห็้วขนที่่�ถูกส่งโอนให็้อาสาวเล้่�ยง 
 ลอ็ร์่า คีีนส์์ พาเธอมาล้งห็ล้้กปักฐานที่่�ไที่ย แม้ร้กแล้ะผูกพ้น
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 แต่ก็ไม่ค่่อยม่เวล้าให็้ ล้ล้ิล้พยายามที่ล้ายปมใจึด้วยการอาศั้ยห็น้าตา
แล้ะฐานะที่ำาให็้ต้วเองเป็นจึุดเด่น เธอม่ผมส่บรูเนตต์อ้นนุ่มสล้วยแล้ะ
ห็ย้กเป็นค่ล้้�นตามธรรมชัาติ ม่วงห็น้ารูปไข่ เค่ร้�องโค่รงได้ส้ดส่วน
ที่องค่ำาอ้นสามารถที่ำาให็้แอนเจึล้ิน่า โจึล้่� กล้ายเป็นที่องเค่ ดวงตางาม
ให็ญ่ในกรอบที่รงลู้กน้ที่ ริมฝีปากดุจึกล้่บกุห็ล้าบ แม้แต่ผิวพรรณก็ย้ง
กระจึ่างสะอ้านเป็นส่ชัมพูไร้ไฝฝ้าราค่่อย่างท่ี่�ม้กพบในเชั้�อสายฝั่งพ่อ
 แล้้วที่รวดที่รงท่ี่�ไม่ม่ใค่รเท่ี่ยบได้น้�นอ่ก แต่ไห็นมาล้ล้ิล้จึึงน้�งสวยบน
ยอดสุดในทีุ่กส้งค่มท่ี่�เธออยู่เสมอ ถ้าไม่ได้อยู่ น้�นก็เพราะเธอเองเป็น
ฝ่ายปฏิเสธ 
 แต่แที่นท่ี่�จึะม่ค่วามสุขก้บช่ัวิตเฉิดฉาย ล้ลิ้ล้กล้้บห็งุดห็งิดใจึ
เสมอ เธอเพิ�งรู้ว่าท้ี่�งห็มดน้�นเป็นเพ่ยง ‘การส้�อสารที่างการตล้าด’ ท่ี่� 
น่าเบ้�อก็เม้�อว้นที่่�ได้รู้จึ้กก้บโชัฎึก ค่วามชั่วยเห็ล้้อเล้็ก ๆ น้อย ๆ ใน
ฐานะเน็ตไอดอล้ผู้เป็นอินฟลู้เอนเซึ่อร์ของชัาวพิพ้ฒน์บ้ณฑิต ฉุดให็้
ร้านโชัเฮงเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะเด่ยวก้น ม้นก็ที่ำาให็้พ่อค่้า                         
เด๋อ ๆ ด๋า ๆ ในว้นน้�นขอบอกขอบใจึเธอด้วยห้็วใจึจึริงแที่้ ค่วาม
บริสุที่ธิ์ใจึของเขาชั่วยให็้เธอประจึ้กษ์ว่าต้วเองเป็นได้มากกว่าท่ี่�เค่ย
เป็น มากกว่าท่ี่�คิ่ดว่าต้วเองเป็น น้�นค่อ้จึดุเริ�มต้นของค่วามประท้ี่บใจึจึน                                                                        
อยากมาพบเขาบ่อย ๆ มาเป็นต้วของต้วเอง แล้ะได้รู้สึกด่ก้บต้วเอง 
 ล้ล้ลิ้สรปุก้บเขาว่า ค่งเพราะแบบน่�ล้ะม้ง ห็ล้ง้จึากสิ�นล้มห็ายใจึ 
วญิญาณของเธอจึงึยง้วนเวย่นอยู่ใกล้้เขา ไม่ไปไห็น ไม่แม้แต่กล้บ้ไปห็า
อาสาวท่ี่�ค่ฤห็าสน์ห็ล้ง้ให็ญ่ซึ่ึ�งเธอพล้ด้ตกระเบย่งล้งมาถงึแก่ค่วามตาย
 ในว้นท่ี่�ม่แค่่โชัฎึกมองเห็็น ล้ล้ิล้เล้้อกสล้้ดห้็วโขนดาวค่ณะ         
ห็รอ้กระท้ี่�งเช่ัยร์ล้ด่เดอร์ผูเ้ค่ยวาดม้อแล้ะก้าวสล้บ้ตำาแห็น่งไปมาอยู่ห็น้า
สแตนด์เช่ัยร์ แล้้วสวมชุัดปอมปอมซึึ่�งดเูห็มอ้นม่ศัก้ดิด้์อยกว่า ที่ว่าเป็น
สิ�งที่่�เธออยากที่ำามากกว่ามาตล้อด
 “ลีดมือภำพลักษณ์ดีกว่ำ ไม่ใช่ว่ำใครอยำกเป็น หรือมีควำม
สำมำรถพอแล้วก็เป็นได้ ตอนนั้นลิลลี่เลยไม่มองอย่ำงอื่นนอกจำกนี้ 
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ทั้งที่จริงรู้สึกว่ำ ลีดปอมปอมท�ำอะไรได้มำกกว่ำตั้งเยอะ”
 “งั้นน้องลิลลี่ก็เป็นอย่ำงที่อยำกเป็นจริง ๆ เถอะครับ พี่ไม่มี
ปัญหำไม่ว่ำน้องลิลลี่จะเป็นยังไง”
 “พี่โชบ้ำ!”
 ตอนน้�น ‘ค่นบ้า’ ได้แต่มองงง ๆ เม้�อวิญญาณสาวตรงห็น้า
กระโดดห็ายไปในอากาศั 
 สำาห็ร้บโชัฎึกผู้เค่ยม่ท่ี่�ปรึกษาเป็นผ่มาแล้้วห็นึ�งตน ห็ล้้กสูตร
โห็ด แถมปากก็เห่็�ยมกว่า เม้�อเจึอล้ล้ิล้จึึงน้บว่าเบาล้งเยอะ เธอไม่ม่
ประสบการณ์เที่่าเจึ๊เฮ่ยง (แน่ล้ะ เขาไม่เค่ยบอกเธอเร้�องเก่�ยวก้บเจึ๊) 
การสนที่นาก้นจึึงเห็ม้อนแล้กเปล้่�ยนค่วามค่ิด โชัฎึกเองก็กล้้าแสดง         
มุมต้วเองมากกว่าด้วย
 แผนการปั้นกระแส ‘คู่่วาย’ ระห็ว่างโชัฎึกก้บอิสรภาพม่ท่ี่�มา  
จึากล้ล้ลิ้เช่ันกน้ มน้เริ�มจึากเม้�อเธอเห็น็ล้กูชัายของเจ๊ึสร้อยค่ร้�งแรกแล้้ว
รู้สึกถึงเค่ม่ที่่�น่าจึะนำามา ‘เล้่น’ ก้บโชัฎึกได้ ตอนแรกชัายห็นุ่มอิดออด 
ไม่ใชั่เพราะร้งเก่ยจึ ที่ว่าเขาเกรงว่าม้นจึะกล้ายเป็นการโกห็กลู้กค่้า                                                                          
ต่อเม้�อล้ล้ิล้ค่ะย้�นค่ะยอว่าเขาไม่จึำาเป็นต้องโกห็กใด ๆ แค่่เป็นต้วเอง
แล้้วเพิ�มค่ำาห็วาน การมองตา แล้ะใกล้้ชิัดก้บอิสรภาพมากขึ�นห็น่อย
เที่่าน้�น ผล้ค่้อที่้นที่่ที่่�ภาพนิ�งของเขาก้บอิสรภาพแพร่ออกไป พร้อม ๆ 
ก้บแอค่เค่าที่์ล้้บของล้ล้ิล้ใส่ค่อมเมนต์ ‘ปั่น’ ไปอ่กนิด กระแส #โชัอิส  
ก็จึุดติดได้ไม่ยาก 
 ‘โอ้โห็ แค่่รูปย้นคุ่ยก้น ม้นอะไรขนาดน่�เล้ยเห็รอค่ร้บ!’
 เม้�อเห็็นเขาอ่านค่อมเมนต์ของเห็ล้่า ‘ชิัปเปอร์’ 1 ด้วยค่วาม   
ตกตะล้ึง ล้ล้ิล้ก็ยิ�มตอบ 
 “พี่โชประเมินยำโออิเกซ 2 น้อยไปแล้วค่ะ”
 1 ค่ำาว่า Ship มาจึาก Relationship ค่อ้ค่วามส้มพ้นธ์ของคู่่ชัาย-ชัาย ท่ี่�สาววายช้ั�นชัอบ โดยพูดส้�น ๆ                                                                                                                    
ว่า Ship ซึ่ึ�งม่ค่วามห็มายตรงก้บค่ำาว่าเร้อ เม้�อสาววายชัอบคู่่น่�ก็จึะอุปมาค่ล้้ายก้บล้งเร้อล้ำาน่� กล้ายเป็นที่่�มาของ   
ค่ำาว่า Shipper
 2 Yaoi Gaze ค่้อการมองแบบ Yaoi เป็นการมองที่่�เสริมจึินตนาการถึงค่วามส้มพ้นธ์ระห็ว่างผู้ชัาย
สองค่นแบบค่นร้ก
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 ม้นกล้ายเป็นตล้าดให็ม่ท่ี่�เติบโตพรวดพราดจึนเขายิ�งต้อง          
เบิกตา ใค่รจึะไปค่ดิว่าจึากไม่ก่�ปีก่อน เพศัของจฬุายง้เป็นเร้�องห็ล้บซ่ึ่อน                                                                               
เป็นมุมท่ี่�แม้แต่เขาเองซึึ่�งเป็นน้องชัายย้งอายเกินจึะยอมร้บ เด๋่ยวน่�
กล้้บเป็นกระแสให็ม่ท่ี่�ใค่ร ๆ ก็พยายามเกาะเก่�ยว เขาเองก็ย้งต้อง                   
เกาะเก่�ยว...
 โชัฎกึ ‘รูส้กึ’ เห็ม้อนกน้เวล้ามค่่อมเมนต์ห็ร้อค่นห็าเร้�อง ช่ั�บอก 
‘ไอ้เกย์!’ ‘ไอ้ตุ๊ด!’ แต่แค่่เส่�ยวอึดใจึท่ี่�โกรธ ห็้วงค่ำานึงจึะพล้้นนึกย้อน                                                                             
สิ�งที่่�เค่ยที่ำาก้บพ่�
 นี่คือสิ่งที่จุฬำเองก็น่ำจะเจอมำตลอด! 
 เพราะอย่างน้�น แที่นที่่�จึะปฏิเสธ เขาจึึงไม่แม้แต่แบ่งร้บแบ่งสู้ 
ที่่�ที่ำาได้ค่้อการอธิบายถึงเก่ยรติแล้ะศั้กดิ์ศัร่ของค่วามเป็นมนุษย์ น่�อาจึ
เป็นสิ�งที่่�เขาพอจึะชัดใชั้ให็้ก้บพ่�ชัาย แม้ในว้นที่่�สายไปแล้้วก็เถอะ
 ตอนน่� สาวผู้แนะนำากล้ยุที่ธ์ย้งเข่นเข่�ยวเค่่�ยวฟันเพราะเร้�อง
การประชัุม
 “แที่นที่่�จึะร่วมใจึก้นสู้ กล้้บมาจึ้บผิดก้นเอง!”
 “ก็เป็นเร้�องปกติของการอยู่รวมก้บค่นอ้�นแห็ล้ะค่ร้บ” โชัฎึกว่า
พล้างก้าวเข้าไปด้านในร้าน เปิดประตูสู่ด้านห็ล้้งเพ้�อขึ�นไปย้งท่ี่�พ้ก    
ชั้�นบน
 อาค่ารพาณชิัย์แห่็งน่�เขาเช่ัาอยู่เพย่งล้ำาพง้ ราค่าเช่ัาไม่แพงน้ก                                                                            
เพราะคุ่ณลุงเสถียุรผู้เป็นเจึ้าของเอ็นดูเขาเห็ม้อนลู้กเห็ม้อนห็ล้าน         
อ่กที่้�งภายในอาค่ารก็เค่ยเกิดเห็ตุฆาตกรรมจึนราค่าตกไปก่อนห็น้าน่�
 “เฮ่ยฮะไม่ค่วรจึะสงส้ยพ่�โชัแต่แรกด้วยซึ่ำ�า! ต้�งพ้นธมิตรมาเพ้�อ
ล้้วงค่วามล้บ้คู่่แข่งเน่�ยนะ แล้้วดูสว่ิาม่ตรงไห็นท่ี่�ล้้วงเอามาใช้ัประโยชัน์
ได้บ้าง!” 
 เส่ยงบ่นย้งด้งต่อระห็ว่างท่ี่�โชัฎึกก้าวมาถึงช้ั�นสองซึ่ึ�งเป็น         
ช้ั�นล้อย ช้ั�นน่�มผ่น้งก้�นไว้เป็นค่ล้ง้เกบ็สนิค้่า เด่ย๋วน่�ของท่ี่�สตอ็กน้อยล้ง                                                                             
มาก ช้ั�อเส่ยงของร้านโชัเฮงดึงซ้ึ่พพล้ายเออร์ห็ร้อเห็ล้่าย่�ปั๊วมาส่งของ
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ถึงท่ี่� ไม่จึำาเป็นต้องส้�งท่ี่ล้ะเป็นล้้งเป็นโห็ล้ อาศั้ยส้�งรวม ๆ ก้นแล้้ว
ได้ยอดเยอะ ส้�งค่ราวน่� จึ่ายค่ราวห็น้า ย่�ปั๊วท่ี่�โชัฎึกซ้ึ่�อประจึำาจึะมา
เย่�ยมเย่ยนตามรายปักษ์ ถ้าระห็ว่างน้�นของห็มดก่อน เขาจึะส้�งย่�ปั๊ว   
อ่กรายให็้มาส่งแที่น สล้้บห็มุนเว่ยนก้นไป เป็นข้อด่ของการม่เค่รดิต
เย่�ยมจึนเอาชันะค่ำาร้ายที่่�ณฤชั้ยเค่ยป้ายไว้ในชั่วงแรก ๆ ที่่�เปิดร้าน 
 ล้ล้ิล้พาดพิงถึงคู่่แข่งรายน้�นว่า “ส่วนไอ้ร้านใกล้้ ๆ น่�ก็สมค่วร
แล้้วที่่�จึะโดนจึนห็ล้อนแบบน้�น!”
 “แต่ถ้าไม่ม่เขา เราอาจึจึะย้งโดนเฮ่ยฮะก้งขาอยู่ก็ได้นะค่ร้บ 
น้องล้ิล้ล้่�”
 “เพราะล้ิล้ล้่�ไม่ไว้ใจึ แอบตามดูจึนรู้ท้ี่น แล้้วมาเต้อนพ่�โชัได้
ก่อนต่างห็ากล้่ะค่ะ!”
 “ก็จึริง”
 เขาตอบร้บอย่างว่าง่าย ค่ิดไปถึงก่อนห็น้าน่�ท่ี่�ล้ล้ิล้กระฟัด 
กระเฟียดกล้้บมาเล้่าให็้ฟังว่า “พี่โช! เมื่อกี้ลิลลี่ไปแอบดูอีพี่ชัยมำ!”
 ตอนน้�นโชัฎึกพย้กห็น้าเร่ยบ ๆ อย่างเห็็นเป็นเร้�องปกติ ถ้า       
ว้นไห็นล้ลิ้ล้เริงร่ากล้้บมาเพราะการไปแอบดูรายน้�นต่างห็าก จึะเป็น
เร้�องน่าพิศัวง 
 “รู้มั้ยคะอีตำนั่นท�ำอะไร ?” 
 โดยไม่รอให็้เขาเงยขึ�นจึากเค่ร้�องคิ่ดเงินมาตอบ เจึ้าต้วก็
โผงผางต่อ-- 

. . . . . . . . . .
“ฉ้นต้องการให็้แกแกล้้งเข้าไปในเอ็มมาร์ที่” ณฤช้ัยกรอกเส่ยงล้งใน
โที่รศั้พที่์ “แล้้วถามคุณละออง...”
 “คุ่ณล้ะออง ?” ปล้ายที่างฉงน
 ค่นส้�งจึงึถอนห็ายใจึเซึ่ง็ ขยายค่วามว่า “ค่ณุสภุาพสตรเ่จ้ึาของ
สาขา ที่่�ชัอบประจึำาอยู่ห็น้าเค่ร้�องค่ิดเงินน้�นไง!”
 “อ้อ นึกออกแล้้ว ให็้ถามว่าอะไรล้่ะ ?”
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 “ถามว่าม่ม้นฝร้�งรสเกล้้อที่ะเล้ม้�ย”
 “ไม่ม่”
 “ออ้ จึบ ขอบใจึนะ” ผูจ้้ึางวานที่ำาเสย่งเรย่บแล้้วต่อด้วยประโยค่
โฮกฮากให็ม่ “ไอ้บ้าถม! ฉน้ให้็แกไปถามนาง เพ้�อให้็นางเอะใจึว่าตว้เอง                                                                           
ไม่ม่ แล้้วแกก็จึะได้ค่ะย้�นค่ะยอให็้นางเอามาขายโว้ย! เอามาเยอะ ๆ 
เล้ย ไอ้พวกขนมนำาเข้าพวกน้�นน่ะ เอามาอ้ดจึนไอ้ร้านโชัเฮงม้นโดน
แย่งลู้กค่้าไปให็้ห็มด เข้าใจึม้�ย!”
 “อ๊อ...” ชัายชั้�อถมล้ากเส่ยงยาว “แล้้วแที่นที่่�จึะบอกเค่ล้่ยร์ ๆ 
แต่แรก”

. . . . . . . . . .
อย่างไรก็ตาม ค่นไม่เค่ล้่ยร์กล้้บค่้อโชัฎึก ฟังจึบ ชัายห็นุ่มเงยขึ�น
มาจึากเค่ร้�องค่ิดเล้ขด้วยห็น้างง “แล้้วที่ำาไมพ่�ช้ัยไม่เอามาขายท่ี่�                                                                               
ร้านต้วเองล้่ะค่ร้บ ?”
 “พ่�โชั้!” ล้ล้ิล้กระแที่กเส่ยง 
 “เกาะ...ก็พ่�สงส้ย” เขายิ�มแห็ย “ถ้ารู้ว่าขายได้ ที่ำาไมต้องไป        
ชั่�ชั่องให็้ร้านอ้�นที่ำากำาไรต้ดห็น้าด้วยล้่ะค่ร้บ”
 “มน้กจ็ึรงิแฮะ” ล้ล้ลิ้เริ�มเอ่ยงค่อเขว แต่แล้้วกท็ี่บุโต๊ะ “เด๋่ยวก่อน!                                                                                      
ไม่ว่าห็มอน่�จึะขายเองห็ร้อยุให็้ใค่รขาย ม้นก็ห็มายค่วามว่าเขากำาล้้ง
แที่งข้างห็ล้้งเราอยู่เห็ม้อนก้นที่้�งคู่่แห็ล้ะนะค่ะ!”
 “แต่ม้นก็เป็นสิที่ธิ์ของเขานะค่ร้บ”
 “สทิี่ธิ!์ สทิี่ธิ!์ สทิี่ธิ!์” ดาวค่ณะห็น้างำ�า “พ่�โชัก็ใจึกว้างอย่างน่�ทุี่กท่ี่ 
แต่ล้ิล้ล้่�ไม่ยอมห็รอกนะค่ะ!” ว่าแล้้วร่างในชัุดเชั่ยร์ล้่ดเดอร์ก็ห็ายว้บไป
ก้บตา ตอนน้�นพอด่ม่ลู้กค่้าเข้ามา โชัฎึกจึึงไม่ที่้นสนใจึอ่ก 
 กระท้ี่�งราวค่รึ�งช้ั�วโมงห็ล้ง้จึากน้�น ล้ล้ลิ้จึงึตล่้ง้กากล้บ้ล้งมาจึาก
อากาศั
 “พ่�โชั! เม้�อก่�ล้ิล้ล้่�ไปแอบดูอ่พ่�ชั้ยมา!”
 เพราะค่ราวน่�ค่นพูดยิ�มร่า โชัฎึกจึึงมุ่นค่ิ�วแค่ล้งใจึ “เกิดอะไร
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ขึ�นค่ร้บน้องล้ิล้ล้่� ?”
 เจึ้าห็ล้่อนห้็วเราะ “ค่นท่ี่�อ่ตาน้�นจึ้าง โที่รกล้้บมารายงานว่า       
โน้มน้าวเจึ้าของเอ็มมาร์ที่สาขาน่�ได้สำาเร็จึแล้้วค่่ะ”
 ขณะฟัง ชัายห็นุม่กพ็ล้อยจึนิตนาการถงึภาพพ่�ช้ัยกรอกเสย่งใส่                                                                       
ห็ูโที่รศั้พที่์
 “--ดีม๊ำกกก!” เสียงหัวเรำะระริกระรี้ 
 ต่อเมื่อปลำยทำงท่ำจะงง เจ้ำตัวจึงกระแอมใหม่เป็นเสียงใหญ่
เข้ม 
 “เออ ดีแล้ว! เรื่องเงินก็ตำมที่ตกลงกันไว้นะ” ไม่รอให้อีกฝ่ำย
โยกโย้ คนพูดกดตัดสำย วำดยิ้มกระหย่ิม ปำกบิดตำพรำวเหมือน         
นำงร้ำยในละครที่ก�ำลังมองกล้องสอง 
 “ล้ิล้ล้่�เล้ยด้ดส้นดานอ่พ่�ชั้ยไปเล้็ก ๆ น้อย ๆ ค่่ะ!”
 ผูช่้ัวยของโชัฎกึเล่้าว่า เธอแสร้งขยบ้สแตนด่�ในร้านของเจ้ึาตว้ 
แล้้วก็เปิดปิดไฟเล้่นอ่กนิด ๆ ห็น่อย ๆ “...แค่่น่�เอง อ่ตาน้�นถึงก้บสติ
ห็ลุ้ด!”
 “ไม่ใชั่แค่่น้�นห็รอก” นาน ๆ  ที่่ค่นเป็นพ่�จึึงจึะเถ่ยง ค่ร้�นอ่กฝ่าย
ห็้นมาที่ำาห็น้าไม่เข้าใจึ เขาก็ตอบ “ก่อนห็น้าน่�น้องล้ิล้ล้่�ก็ไปแกล้้งพ่�ชั้ย
ต้�งห็ล้ายค่ร้�งแล้้ว ที่้�งที่ำาเป็นเงาวิ�งผ่าน สล้้บตำาแห็น่งข้าวของ แล้้วย้ง
พวกเส่ยงกุกก้กน้�นอ่ก”
 “จึริงด้วยแฮะ” เจึ้าต้วกล้้บห็้วเราะไปอ่ก
 ใชั่แล้้ว ล้ล้ิล้แวบไป ‘ส้�งสอน’ ณฤชั้ยมาห็ล้ายค่ร้�ง แต่ -- อย่าง
น่าประห็ล้าด -- มน้กเ็ห็มอ้นค่ร้�งล่้าสดุน่� การไม่ตอบโต้ใด ๆ  ของโชัฎกึ 
กล้้บกล้ายเป็นการตอบโต้ท่ี่�ด่กว่าท่ี่�เธอที่ำาเส่ยอ่ก เล้่ห็์กล้สกปรกของ       
อ่กฝ่ายม้กกล้ายเป็นเข้าที่างแล้ะชั่วยแก้ปัญห็าของโชัฎึกห็ล้ายค่ร้�ง 
 ล้ล้ลิ้เค่ยงงว่า “เขาว่าค่นดผ่คุ่่ม้ แต่น่�ล้ลิ้ล้่�กย้็งไม่ท้ี่นได้ที่ำาอะไร
เล้ยน่�นา” 
 ค่นถามชัะเง้อไปรอบ ๆ ต้วเขา 


