บทนำ�
“โอเค คัต!”

สิ้นเสียงสั่งคัต ทุกคนในสตูดโิ อก็ส่งเสียงเฮฮาและปรบมือกัน
ด้ว ยความโล่ง ใจ หญิง สาวร่ า งเพรี ย วสมส่ ว นผิว เนี ย นใสที่ยืน ถือ
กระป๋ องกาแฟอยู่ถอนหายใจแรงพลางทรุดกายลงนั่งบนโซฟาด้านหลัง
ทันที เพราะเธอต้องแสดงบทเดิมๆ มากว่าครึ่งชั่วโมงแลว้ การเป็ น
ดาวเด่นในรายการวันนี้ดูเหนื่อยหนักกว่าทุกรายการมากทีเดียว จนแทบ
นับเทกไม่ทนั เพียงเพราะโปรดิวเซอร์ใหญ่ ของบริษทั ผู เ้ ป็ นเหมือน
พระเจ้าของทีมงานทัง้ หมดเขา้ มาดู การถ่ายท�ำรายการวันนี้เอง และ
ไม่ชอบใจช่วงทีเ่ ธอช่วยโฆษณาสินค้าทีเ่ ข ้ามาเป็ นสปอนเซอร์ให้สกั ที
“แวมไพร์คิ ม ไม่ เ คยท�ำ ให้ ผิด หวัง จริ ง ๆ กี่ ค ตั ก็ ไ ม่ รู ้ ปาไป
ครึ่งชั่วโมงกว่า”
เสียงบ่นพึมพ�ำอย่างเหนื่อยอ่อนใจของทีมงานทีข่ ้นึ เวทีมาเก็บของ
ดังเข ้าหูหญิงสาว จนเธอยังลอบหัวเราะและสบตากับพวกเขา ทัง้ หมด
ยิ้มแห ้งๆ และสบตากันอย่างเข ้าใจดี ระหว่างทีผ่ จู้ ดั การของเธอก็กา้ วมา
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พร้อมกระบอกน�ำ้ ดื่มเก็บความเย็นส่วนตัวสีชมพูแวววับทีส่ ่งใหเ้ ธอได้
ดูดแก้กระหาย
“เขามาท�ำไมอะเจ๊ฝน”
ดาวเด่ น ของงานวัน นี้ ส่ ง เสีย งถามเบาๆ พลางเหลือ บสายตา
มองผ่ า นสาวใหญ่ ร่ า งอวบเลยไปบริ เ วณโถงสตู ดิ โ อที่มีช ายหนุ่ ม
ร่ า งสู ง โปร่ ง เด่ น สะดุ ด ตายืน อยู่ ก บั ทีม งาน แต่ เ พราะส่ ว นสู ง ที่เ กิน
ร้อยแปดสิบเซนติเมตร ผิวขาวสะอาดจนเหมือนส่องแสงได้ และ
ใบหน้าโดดเด่นทุกสัดส่วน ทัง้ ดวงตายาวรี คิ้วเข ้มได้รูป จมูกโด่งเป็ นสัน
เด่นชัด ริมฝี ปากสีสดหยักลึกเหยียดตรงเล็กน้อยจนเหมือนคนเย็นชา
เสน้ ผมด�ำเงาที่จดั ทรงด้วยน�ำ้ มันอย่างดี แถมวันนี้ยงั สวมชุดเหมือน
พนักงานบริษทั หรูมาดเนี้ยบมาอีก เขาจึงมองเห็นได้ชดั เจนจากกลุม่ คน
ทีม่ สี ่วนสูงมาตรฐานและผิวไม่ได้ผ่องหรือมีอะไรดูดดึงได้มากเช่นเขา
“บอกว่ามาขอบคุณเธอทีย่ อมรับมาออกรายการนี้ หลังไม่ได้มา
สามปี แล ้ว”
“ฮะ! นี่มาขอบคุณหรือมาแกล ้ง!” คนจะได้รบั ค�ำขอบคุณอุทาน
ทันที ก่อนจะรีบเม ้มริมฝี ปากเพราะทีมงานทีเ่ ก็บอุปกรณ์ต่างๆ รอบกาย
ก็สะดุง้ พลางสบตากันไปมาเงียบๆ
“เจ๊กบ็ อกแล ้วว่าไม่น่ารับมารายการนี้” ว่าแล ้วหล่อนก็ถอนหายใจ
“เขาจะเลี้ย งอาหารเย็น พวกเราพร้อ มทีม งานด้ว ยนะ เลยต้อ งรี บ
เคลียร์ฉาก”
“เจ๊...ไม่บอกไปว่าไม่วา่ ง มีงานต่อ” เธอบอก ดวงตาทีเ่ บิกกว ้าง
กว่ า ปกติ จ อ้ งหน้า ผู ้ จ ดั การอย่ า งจริ ง จัง แต่ อี ก ฝ่ ายส่ า ยหน้า และ
ถอนหายใจแรง
“เขาคุยกับป๋ าเกริกแล ้ว รายนัน้ ส่งเสริมสุด แถมจะตามไปกินฟรี
ด้วยนะ” บอกพลางกลอกตาไปมา พร้อมเอื้อมมือไปตบบ่าหญิงสาว
ที่ท้ งิ ตัวนั่งไหล่ตกทันที “อดทนหน่ อย นิสยั เสียแต่หน้าตาหล่อ แถม
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นิสยั รวยแบบนี้ ก็ใหอ้ ภัยเขาสักครัง้ นะ แลว้ ก็ถา้ มีเรื่องกับเขาน่ าจะ
ล�ำบากนะ หนู ญา”
“ก็หล่อ แต่เหมือนคนเย็นชาไร้ความรู้สกึ หล่อไปก็เท่านัน้ อะ...”
บ่นแลว้ ก็ทำ� ปากเบ้กับผู้จดั การ และดู ดน�ำ้ สมุนไพรในแก้วประจ�ำตัว
ทีช่ อบต่อ
“เขาก็ ย้ ิม เป็ น ปะวะ เย็น ชายัง ไง แล ว้ เขาท�ำ รายการวาไรตี้
ก็สนุ กดีนะ เรตติ้งก็ดเี กือบทุกตอนด้วย” สาวใหญ่เอ่ยบอก “เธอก็ดู
อยู่กบั พีเ่ วลาว่างอะ”
“เออจริง แต่บคุ ลิกเขาไม่น่าท�ำรายการสนุกๆ ได้เลยนะเจ๊ฝน”
“มองแลว้ ก็จริงว่ะ” พอหล่อนหันไปมองก็พยักหน้าตามอย่าง
เห็นด้วย “ท�ำไมรายการสนุกจัง แสดงว่าได้ทมี งานดีนะ ช่วยกันส่งเสริม
อีกอย่าง เจ๊วา่ ทีมพิธกี รก็เข ้ากันดีมนั เลยสนุกแหละ”
“ท�ำไมพวกพีเ่ รียกคุณเขมเขาว่าแวมไพร์อะคะ” เธอพยักหน้ากับ
ผูจ้ ดั การส่วนตัว ก่อนหันเหความสนใจไปหาทีมงานทีอ่ ยูร่ อบกาย โดยที่
ยังปล่อยให ้เธอนั่งพักบนโซฟาได้อยู่ ระหว่างพวกเขาเก็บอุปกรณ์อน่ื ๆ
“ก็...หน้าตาแทบจะไร้อารมณ์ มองสบตาทีกข็ นลุก บุคลิกก็สุขมุ
มากๆ ไม่สนิทก็ไม่เล่นหัวด้วยเลย แล ้วก็ผวิ ขาวออร่าสว่างวาบสมกับ
เป็ น ลู ก ครึ่ง เกาหลีข นาดนัน้ อะค่ ะ สกุ ล เขาคื อ คิ ม ก็ เ ลยเรีย กว่ า
แวมไพร์คมิ กันจนชิน” ทีมงานสาวแต่สไตล์เหมือนทอมบอยตอบเบาๆ
มีคนอืน่ พยักหน้าเห็นด้วย
“จริงๆ เริ่มจากเพราะเขากินหอยแครงตอนงานเลี้ยงปี ใหม่ของ
บริษทั เมือ่ ห ้าปี ก่อน แล ้วเลือดหอยแครงลวกแบบไม่สุกมากมันย้อยลง
มุมปากอะครับ มันเลยเหมือนแวมไพร์เพิง่ ดูดเลือด ก็เลยเป็ นฉายาเขาไป
พอนานวันเข ้ายิง่ เข ้ากับบุคลิกเขาด้วย” คนหนุ่มเล่าข�ำๆ จนคนฟังอืน่ ๆ
ก็ขำ� ตาม
“เดินมาแล ้ว...”
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เสียงทีบ่ อกว่ามาแล ้วท�ำให้ทมี งานหันไปท�ำงานอย่างว่องไว และ
หญิงสาวทีน่ ั่งพักผ่อนคลายก็รบี ยืดตัวหลังตรงขึ้นทันควัน ก่อนหันไป
ยืน่ กระบอกน�ำ้ ให้ผจู้ ดั การของเธอทีก่ ร็ บี รับและขยับตัวเลีย่ งไปยืนข ้างๆ
โซฟาแทน เพือ่ เปิ ดทางให ้ตาแวมไพร์เดินเข ้ามาหาเธอ
“สวัสดีค่ะคุณเขม” เสียงใสๆ เอ่ยขึ้นพร้อมพนมมือไหว้ไปทาง
ชายหนุ่มทีห่ น้านิ่งแต่กย็ กมุมปากยิ้มรับ พร้อมรับไหว ้เธอเงียบๆ
“ยังไม่ได้ปิดไวเลสนะครับ” เขาเอ่ยขึ้นเรียบๆ ด้วยน�ำ้ เสียงทุม้
หา้ วลึกพร้อมรอยยิ้มมุมปาก ก่อนจะกวาดสายตามองทีมงานรอบตัว
หญิงสาวที่คุยกันเมื่อครู่ จนวงแตกรีบหันไปเก็บอุปกรณ์ห่างออกไป
ทันควัน
คนทีม่ ไี มโครโฟนไวเลสติดไว ้ระหว่างบันทึกรายการตัวแข็งทือ่ ไป
ทันที ก่อนจะชายตามองผู้จดั การทีย่ นื เม ้มริมฝี ปากเงียบไปด้วยท่าทาง
แข็งเป็ นหินไม่ต่างกัน และสิ่งที่เธอคิดออกก็คือหัวเราะเบาๆ และ
ขยับตัวลุกขึ้นยืน พร้อมรีบก้าวเท ้าออกจากโซฟาไปหาผู้จดั การส่วนตัว
อย่างรวดเร็ว
“เจ๊ฝนช่วยหนูญาถอดไวเลสคืนทีมงานทีสคิ ะ” ว่าแล ้วเธอก็เบิกตาโต
ใส่ผู้จดั การที่อยู่ตรงหน้า โดยที่ตนเองหันหลังให้กบั พ่อแวมไพร์ท่ยี งั
ไม่ห ายไปไหน มือ ตนเองก็ เ อื้อ มไปดึง เครื่อ งส่ ง สัญ ญาณออกจาก
การหนีบไว้กบั ขอบกระโปรงทีส่ วม ระหว่างผูจ้ ดั การรีบปลดหัวไมโครโฟน
ทีห่ นีบกับสาบเสื้อและดึงสายออกไปเบาๆ แต่เร่งรีบกันอย่างมาก “คืนค่ะ
หนู ญาไปเปลีย่ นชุดและลากลับก่อนนะคะคุณเขม”
ชายหนุ่มรีบใช้มอื ใหญ่ข ้างหนึ่งรับสิง่ ของทีห่ ญิงสาวจับยัดมาให ้
พลางนิง่ งันไปนิดทีเ่ ธอยกมือไหว ้พร้อมย่อตัวเร็วๆ เพือ่ จะหลบหน้าไปกับ
ผู้จดั การส่วนตัว จึงรีบเอ่ยเสียงบอกค่อนขา้ งดัง “ผมจองร้านอาหาร
เกาหลีไว ้แล ้ว ยังไงไปเจอกันทีน่ นั่ นะครับ เพราะนัดทีมงานและป๋ าเกริก
ไวแ้ ลว้ ด้วย เป็ นการขอบคุณที่คุณหนู ญาตอบรับมาออกรายการและ
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ถ่ายโปรโมตสินค้าให ้ครับ”
“เอ่อ...ค่ ะ” เธอตอบรับและยิ้มกวา้ งอย่างเสนอสินค้า ก่อนจะ
ก้าวเท ้ายาวๆ ออกจากสตูดโิ อไปห ้องแต่งตัวทันที
“หึ...” ชายหนุ่มส่งเสียงในล�ำคอด้วยความขบขัน พลางตวัดสายตา
มองทีมงานทีย่ ้มิ แห ้งๆ มาหาเงียบๆ ก่อนเขาจะเดินกลับไปยังโต๊ะควบคุม
ของสตูดโิ อนี้ และส่งเครื่องไมโครโฟนไวเลสให้ทมี ดูแลรับไป

ป้ ายพนักงานพร้อมภาพถ่ายขนาดใหญ่เกินสองนิ้วและเป็นภาพ

ที่ดูดีมาก ซึ่งหอ้ ยคอของชายหนุ่ มอยู่บ่งบอกชื่อและต�ำแหน่ งชัดเจน
เขมกร คิม หัวหน้าฝ่ ายวางแผนงานและโปรดิวเซอร์ ยิ่งท�ำใหเ้ ขา
โดดเด่นกว่าปกติยามทีเ่ ธอนึกถึง ตอนทีเ่ ขาก้าวเข ้ามาใกล ้จนสายตาเธอ
มองเห็นป้ ายประจ�ำตัว แต่ก็อดท�ำปากยู่ไม่ได้เพราะบุคลิกนิ่งขรึมและ
เหมือนแวมไพร์อย่างฉายาที่ได้รบั แถมเขาก็ไม่ปฏิเสธหรือต่อว่าอะไร
พูดนิ่งๆ ว่าได้ยนิ ค�ำนินทาผ่านไวเลสก็ยง่ิ ท�ำให ้เธอไม่ค่อยชอบใจเท่าไร
“คิดอะไรอยู่หนู ญา”
“ท�ำไมป๋ าเกริกต้องเกรงใจคุณเขมอะเจ๊ฝน”
คนได้ฟงั ค�ำถามถลึงตามองอีกฝ่ ายทีก่ ำ� ลังให้ช่างท�ำผมปลดกิบ๊ ด�ำ
บนศีรษะเพือ่ ปล่อยผมลง “เขาก็น่ากลัวปะ แวมไพร์ของทุกคนในบริษทั
นะเว ้ย”
“ใช่ค่ะ หล่ออย่างกับเทพบุตร แต่นิสยั นิ่งขรึมสุดๆ” ช่างท�ำผม
สาวประเภทสองเล่า เสริม ทัน ที “ตอนแรกพวกเราก็ ก รีด๊ เขาแหละ
ลูกครึ่งเกาหลี แถมหน้าตารูปร่างเด่นเป็ นสง่าขนาดนัน้ ท�ำงานเก่งและ
แก้ไขสถานการณ์ไว แต่ทำ� งานนานไปก็เฉยๆ เพราะเขาก็น่ิงสมฉายา
ทีไ่ ด้มา และดุมากเวลางานไม่ได้ตามแผนทีป่ ระชุมกันไว ้ ขนาดพวกเรา
อยู่เบื้องหลังท�ำผมแต่งหน้าหาเสื้อผ ้ายังโดนลูกหลง”
“เป็ นคนชอบความสมบูรณ์แบบสินะคะ” หญิงสาวเอ่ยขึ้น ระหว่าง
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เส น้ ผมสีน�ำ้ ตาลไหม เ้ งางามถูก ปลดออกจากการมัด รวบและท�ำ ช่ อ
เรียบร้อย ซึง่ ก�ำลังได้รบั การหวีอย่างอ่อนโยน
“ใช่ค่ะ แต่น่ีนานมากแล ้วนะคะทีเ่ ขาไม่มาดูถา่ ยรายการ คงดีใจ
ทีห่ นู ญารับมาออก”
“กระแสละครดีมงั้ คะ จบไปแล ้วก็ยงั มีคนพูดถึง แล ้วก็ทำ� คลิป
เลียนแบบกัน” เธอบอกด้วยรอยยิ้มผ่านกระจก “ขอบคุณนะคะ”
“ไม่เป็ นไรเลยค่ะ น่ารักไม่เปลีย่ นเลย” หล่อนตอบรับเมือ่ ท�ำหน้าที่
เรียบร้อยก็ได้รบั การยกมือไหวข้ อบคุณเสมอ “เป็ นนางเอกดังแลว้ ก็
น่ารักแบบนี้ ไม่แปลกใจทีแ่ ฟนคลับมากขึ้น ขอให้โชคดีนะคะ เจอกัน
ทีง่ านเลี้ยงค่ะ”
“ขอบคุณค่ะพีล่ ูกไก่” เธอตอบรับและโบกมือลาพร้อมเรียกขาน
อีกฝ่ ายจนเจ้าตัวยิ้มแป้ น

“หนูญาชอบคุณเขมเขารึ” ฝนทิพย์ ซึ่งเป็ นผู้จดั การส่วนตัว

เอ่ยถามระหว่างเดินออกจากหอ้ งแต่งตัวมาตามทางเดินเพื่อออกจาก
ประตูอาคารของสตูดโิ อ แล ้วสังเกตว่าหญิงสาวถามเรื่องของชายหนุ่ม
ผู ้เป็ นโปรดิวเซอร์มากมาตัง้ แต่ถา่ ยท�ำรายการจบ
“เขาก็หล่อแปลกๆ ดีนะคะ” เธอตอบยิ้มๆ พลางกลอกตาครุ่นคิด
นิดหน่อย “แล ้วก็ตอนไม่ได้ปิดไวเลสเรานินทาเขาแหละนะ เขาเดินมา
บอกตรงๆ ไม่ได้ดูโกรธหรือเคืองด้วย เขาก็เป็ นคนเปิ ดเผยดี แต่
หนู ญาไม่ได้ชอบเขาแบบนัน้ นะ มันเร็วไปนะคะ เพิง่ เจอเขาแบบใกล ้ๆ
วันนี้เอง ก็แค่รสู้ กึ ว่าเขาเท่สมฉายาแวมไพร์ด”ี
“แล ้วถ ้าเขาจีบล่ะ ดูเขาก็สนใจหนู ญาอยู่นะ มาดูถา่ ยท�ำเองด้วย
เป็ นหัวหน้างานแล ้ว แล ้วรายการสัมภาษณ์น้ โี ปรดิวเซอร์กไ็ ม่ได้ต้องลงมา
ทีก่ องถ่ายตลอดด้วย แต่กล็ งมาหา” หล่อนเย้าด้วยรอยยิ้มสนุกสนาน
“เจ๊ฝน...ชงไวไปปะ ก็บอกว่าเพิง่ เจอกันจังๆ วันนี้เอง” เธอว่า
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กลัว้ ขันจนอีกฝ่ ายก็หวั เราะตาม “แต่ถา้ เขามาจีบก็ดูก่อนนะ แวมไพร์
น่ากลัวออก”
“อือ...แล ้วเธอก็กำ� ลังรุ่งด้วย มีขา่ วเรือ่ งแฟนตอนนี้น่าห่วง” ว่าแล ้ว
หล่อนก็ย้มิ เล็กน้อยกับคนทีพ่ ยักหน้ารับอย่างเข ้าใจ พอดีกบั เดินออกมา
ถึงด้านนอกอาคารเรียบร้อย ก่อนชี้มอื ไปทีร่ ถตูคั้ นคุน้ ตาซึง่ จอดอยูท่ เ่ี ดิม
“หนู ญ าว่ า มีแ ฟนก็ ยุ่ ง ยากอะเจ๊ฝ น ยุ ค สื่อ ชอบเล่น ข่ า วเรื่อ ง
รักๆ ใคร่ๆ แทนที่จะดูผลงานและฝี มอื การแสดงหรือการท�ำงานของ
ดารา ไม่มแี ฟนน่ าจะดีสุด ตอนนี้หนู ญายี่สบิ แปดใช่มะ เดีย๋ วเอาไว ้
สามสิบสองแลว้ หนู ญายังไม่มแี ฟนเจ๊ค่อยเป็ นห่วงนะ” เธอบอกแลว้
หัวเราะคิกคัก ระหว่างก้าวขึ้นไปนั่งบนรถตู้กับผู้จดั การที่ก็พยักหน้า
หัวเราะตาม โดยคนขับรถก็หนั มายิ้มรับ ก่อนจะออกรถไปตามทีผ่ จู้ ดั การ
เธอบอกกล่าวไป
ค�ำพูดของญาตาวีก่อนขึ้นรถตูข้ องเธอไปท�ำใหเ้ ขมกรที่ออกมา
ยืนสู บบุหรี่อยู่ดา้ นหน้าลานจอดรถของสตูดโิ อกวา้ งขวาง ซึ่งมีมมุ พัก
ให้สงิ ห์พน่ ควันมาใช้สอยยกยิ้มมุมปากอย่างชอบใจ เขาเตะตาหญิงสาว
คนนี้มานานปี ฝี มือการแสดงของเธอก็เขา้ ขัน้ ยอดเยี่ยม ก่ อนเป็ น
นางเอกก็เป็ นนางรองทีข่ โมยซีนมาแล ้ว จนได้โฆษณาสินค้าและถ่ายแบบ
มากมาย ส่งผลใหช้ ่ องต้นสังกัดส่งเสริมมากขึ้น แถมนิสยั ของเธอ
ก็สดใสร่ าเริงเป็ นธรรมชาติ ไม่เหมือนนักแสดงสาวคนอื่นที่ค่อนขา้ ง
ปรุงแต่งและมีจริตเกินจริง มารยาทก็ดูดอี ่อนน้อมน่ ารัก ยิ่งเสริมให ้
ใบหน้าอ่อนหวาน รูปร่างเพรียวบางสวยยิง่ ขึ้นไปมาก และการตอบรับ
มารายการในเครือบริษทั ทีเ่ ขาท�ำงานอยู่ จึงท�ำให ้เขาอยากมาเจอด้วยตนเอง
“คุณหนู ญา...น่าสนใจจริงๆ ด้วยสินะ” พึมพ�ำกับตนเองแล ้วเขา
ก็ท้งิ ก้นบุหรีล่ งบนถังทรายและเดินกลับเข ้าสตูดโิ อเพือ่ ให้ทมี งานอย่าลืม
นัดหมายและติดตามกันไปทีง่ านเลี้ยง
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ห้องอาหารเกาหลีท่ีเขมกรจองไวอ้ ยู่ชนั้ ล่างของโรงแรมใหญ่

ย่านที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเกาหลีชอบมาพัก ท�ำให้ได้รบั ความนิยมมาก
พอสมควร ทางร้า นมีท งั้ อาหารเกาหลีแ บบเมนู เ ซตหรื อ สั่ ง แยก
รับประทานกับข ้าวสวยได้ปกติ และยังมีชดุ หมูหรือเนื้อปิ้ งย่างครบครัน
หลากหลายชนิดให ้เลือก ซึง่ สมาชิกในทีมของรายการดังกล่าวเลือกทีจ่ ะ
เปิ ดเตาปิ้ งย่างกันอย่างพร้อมเพรียง แถมยังสัง่ เหล ้าเบียร์กนั ไม่ยง้ั เพราะ
การถ่ า ยท�ำ รายการครัง้ นี้ เ ป็ น วัน ศุ ก ร์ ซึ่ง วัน รุ่ ง ขึ้น ทีม งานส่ ว นใหญ่
ก็หยุดงานกันด้วย ท�ำให้โปรดิวเซอร์ใหญ่ผจู้ ดั เลี้ยงอนุญาตและดืม่ เบียร์
ด้วยเช่นกัน
โต๊ะกลมขนาดใหญ่ ของทางร้านมีอยู่สามโต๊ะ โดยตอนนี้โต๊ะ
ด้านในสุดญาตาวีนั่งร่วมอยู่กบั เจ้าภาพของงานเลี้ยงนี้ และมีผู้จดั การ
ส่วนตัวพร้อมเกริกเจ้าของเอเยนซีต่ ้นสังกัดของเธอร่วมนัง่ อยูด่ ้วย พร้อม
ทีมงานรุ่นใหญ่กบั พิธกี รของรายการทีส่ นิทคุน้ เคยในวงการอีกสามคน
หญิงสาวยิ้มค้างมองคนนัน้ คนนี้สนทนากันไป เมือ่ กลายเป็ นว่า
เธอกับชายหนุ่ มลูกครึ่งเกาหลีคนดังในวันนี้นั่งใกล้กนั แค่ คืบ เธอจึง
ได้กลิน่ กายของเขาชัดเจน น�ำ้ หอมทีไ่ ม่ฉุนและมีกลิน่ คล ้ายเมนทอลเย็นๆ
ซึง่ เธอก็ไม่รูว้ ่าคือกลิน่ น�ำ้ หอมหรือน�ำ้ มันใส่ผมของเขากันแน่ แต่ทเ่ี ธอ
แน่ใจมากๆ ก็คอื เขาเป็ นชายหนุ่มส�ำอาง เป็ นแฟชั่นนิสต้าพอตัว
“คุณหนู ญารับละครเรื่องใหม่เลยหรือเปล่าครับ” เสียงทุม้ หา้ ว
เอ่ยถามท�ำใหเ้ ธอสะดุง้ เล็กน้อยระหว่างก�ำลังจะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน�ำ้
ขึ้นมาจิบ เธอเหลียวมายิ้มเล็กน้อยพลางส่ายหน้า
“ยังไม่ได้รบั ค่ ะ ขอพักอีกหน่ อย ตอนนี้มพี วกงานโฆษณากับ
ออกรายการแหละค่ ะ ” เธอตอบเขาตามจริง และยิ้ม ให พ้ ลางสบตา
กับเขานิดหน่ อย หลังจากเมือ่ ครู่ก็ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันไปหลายภาพ
ซึง่ หลายคนในงานเลี้ยงนี้กอ็ ปั เดตภาพลงอินสตาแกรมกันอย่างคึกคัก
“หนู ญาจะอัปรูปลงไอจีไหม” ฝนทิพย์เอ่ยถามดาราสาวทีต่ นเอง
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ดูแล “เจ๊กดส่งรูปไปทีไ่ ลน์ให ้แล ้วนะ”
“อือ...ลงก็ได้ นานๆ ได้ปาร์ต้ ีทเี นอะ เจ๊ฝนก็อปั ด้วยเลยนะ”
เธอบอกยิ้มๆ โดยทีอ่ กี ฝ่ ายก็พยักหน้ารับอย่างชอบใจ
“เขมไม่เห็นติดต่อชวนหนู ญาไปออกรายการเกมวิง่ เลย” เสียงดัง
จากเกริกท�ำใหช้ ายหนุ่ มกับหญิงสาวหันมอง “หรือกลัวหนู ญาไม่สนุ ก
จริงๆ เขาตลกอยู่นะ ตลกแบบไม่ค่อยตลกอะ”
เขมกรหัวเราะในล�ำคอเมือ่ ได้รบั การน�ำเสนอดาราสาวในสังกัดของ
เกริกออกมาแบบนี้ แต่พอเหลียวมองเจ้าตัว ก็พบว่าเธอก�ำลังนัง่ ปากเบ ้
กลอกตามองบน และลอบถอนหายใจ จนเขานึกขันเหลือเกิน
“ป๋ าตลกตายอะ เล่นมุกบางทีกไ็ ม่ฮาพาเพือ่ นเครียดอีก” คนโดน
แซวส่งเสียง ท�ำปากยื่นจนคนรอบวงพากันหัวเราะ ไม่เวน้ ชายหนุ่ ม
มาดนิ่งขา้ งกายเธอ “ข�ำด้วยเหรอคะคุณเขม งัน้ เชิญมาสิคะ เดีย๋ ว
หนู ญาไปเล่นเกมให ้ดู”
“เอ้าๆ ยุ ข้ ึนด้วยเวย้ เรา ยายหนู ญา” เสียงเฮฮากลัว้ ขันจาก
ดาราใหญ่ทผ่ี นั มาเป็ นพิธกี รอย่างคชาเอ่ยขึ้น จนคนอืน่ หัวเราะตาม
“หนู ญาก็ไม่ได้ไม่กลา้ ไปเล่นเกมหรือออกวาไรตี้สกั หน่ อยนี่นา
พีช่ า้ ง” เธอบอกแล ้วท�ำปากยู่ “เนี่ยๆ คุณเขมให ้หนู ญาไปออกกับพีช่ า้ ง
แล ้วก็พอ่ี อ้ ยก็ได้”
“เอ้า...ฉันต้องไปด้วยงี้” องค์อรสาวงามวัยสี่สิบกว่าๆ ที่เป็ น
ดาราตลกและพิธกี รดังใช้ตะเกียบคีบเนื้อย่างค้างทันควัน จนเสียงหัวเราะ
ท�ำ ให ห้ ล่อ นถอนหายใจ “แต่ จ ริง นะ พวกเรายัง ไม่เ คยไปรายการ
‘วิง่ กันเหอะ’ เลย”
“นี่ เ หมือ นผมก�ำ ลัง โดนล็อ บบี้เ รื่ อ งแขกรับ เชิญ เลยนะครับ ”
เขมกรเอ่ยกลัว้ ขันเล็กน้อย พลางยกยิ้มนิดหน่ อยก่ อนยกแก้วเบียร์
ขึ้นจิบไปอึกใหญ่ และเขาก็เหลือบไปสบตากลมโตสีนิลของคนข ้างกาย
ทีม่ องนิ่งอยู่ “อยากไปจริงๆ เหรอครับ หรือแค่ประชดป๋ าเกริกเขา”
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ญาตาวีทำ� ปากยู่ใส่เขาอีกรอบ แล ้วท�ำท่าครุ่นคิดและตวัดสายตา
ค้อนไปหาเกริก จนเขาก็หวั เราะและยักไหล่มาให ้ ก่อนจะหันมองฝนทิพย์
ผูจ้ ดั การส่วนตัวทีห่ วั เราะคิกคักอยู่ใกล ้ๆ
“คุณเขมต้องส่งแผนเกมมาก่อนนะคะ เจ๊จะได้ดูวา่ หนู ญาเขาเล่น
อะไรได้ขนาดไหน จริงๆ นางออกก�ำลังกายแต่กไ็ ม่ได้แข็งแรงอะไรนัก
ถา้ เล่นอะไรเหนื่อยๆ กลัวจะหอบอีก” ฝนทิพย์เอ่ ยขึ้นอย่ างรู้ใจว่า
เหมือนแม่ดาราสาวของหล่อนก็สนใจชายหนุ่มอยู่บ ้าง
“เป็ นหอบหรือครับ” ฟังแล ้วเขาก็ถามกลับทันควัน
“ค่ะ แต่วา่ ไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนเด็กๆ มานานหลายสิบปี แล ้ว
หนู ญาว่ายน�ำ้ น่ะค่ะ ปอดเลยดีข้นึ เยอะ” เธอบอกตามตรงแล ้วคีบหมูยา่ ง
ทีผ่ จู้ ดั การตัดให ้เข ้าปากเคี้ยวตุย้ ๆ ทันที
“งัน้ เอาเป็ นธีมคนดังในกระแสก็ดนี ะครับ คุณหนู ญาก็ดงั ไม่ตก
หลังละครจบไป ส่วนพีช่ า้ งกับพีอ่ อ้ ยก็ได้งานเพิม่ อีกรายการกันด้วยนี่
แลว้ เดีย๋ วผมคุยกับทีมงานอีกทีว่าดารารับเชิญเป็ นสามคนหรือเพิ่ม
ใครอีกคนไหม” เขาคิดขึ้นได้ทนั ทีจนคนอื่นๆ ฟังกันตาโต “เพราะว่า
รายการนี้เราซื้อลิขสิทธิ์มาท�ำ ถึงได้สทิ ธิ์ขาดในการสร้างสรรค์ แต่กต็ อ้ ง
มีธมี แต่ละวีคทีอ่ อกอากาศ”
“ท�ำไมคิดได้ไวจัง นี่ขนาดคุยกันเล่นๆ นะเขม”
“ผมชอบท�ำงานแหละ ไม่ทำ� งานก็ไม่มเี งินสิ” ชายหนุ่มตอบคชา
พลางยิ้ม คนฟังทุกคนพยักหน้าตาม ก่ อนจะเหลียวมองหญิงสาว
ข ้างกายทีห่ นั ไปคุยกับผูจ้ ดั การของเธอ
“เหมือนเขมมองหนู ญาบ่อยนะ” เกริกทีน่ ั่งข ้างโปรดิวเซอร์หนุ่ม
โน้มตัวไปกระซิบเบาๆ จนอีกฝ่ ายเหลือบสายตามองนิ่งๆ ท�ำใหเ้ ขา
ยิ้มมุมปาก “หนู ญาโสดสนิท ถา้ จะจีบก็จริงจังด้วย เพราะเป็ นเด็กดี
จริงๆ ไม่ได้เสแสร้งใดๆ”
“หึ...ครับ” เขาส่งเสียงในล�ำคอก่อนจะตอบไปเรียบๆ ฟังแลว้
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ก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือตอบรับ แต่เขาแน่ใจเลยว่าสบตากับเจ้าของเอเยนซี่
แล ้วก็เข ้าใจกันว่าเขาเอาจริง

ญาตาวีออกมาเขา้ หอ้ งน�ำ้ หลังรับประทานปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี

ไปมากมายจนเธอคิดว่าในท อ้ งของเธอมีเนื้ อสัตว์เกินสองกิโลกรัม
แน่นอน แถมซดโซจูหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มชี ่อื ของเกาหลีรสชาติ
โยเกิรต์ เข ้าไปเกือบสองขวด เพราะรสหวานดืม่ ง่าย จนตอนนี้มนึ ศีรษะ
มากกว่าปกติ แต่ก็ยงั คุมสติได้อย่างดี เพราะเธอเองก็ไม่ใช่ไม่เคยดื่ม
พอท�ำธุ ระและออกมาลา้ งมือลา้ งหน้าเรียบร้อยแลว้ เธอก็ไม่คิดว่า
พอออกมาถึงด้านหน้าประตูหอ้ งสุขาจะพบกับร่างสูงโปร่งทีย่ นื กอดอก
รออยู่
“รอหนู ญาเหรอคะ” ถามไปอย่างไม่แน่ใจ เพราะเขมกรยืนกอดอก
พิง สะโพกกับ ผนัง อีก ด้า นที่เ ป็ น ประตู ห อ้ งสุ ข าชาย และหัน มาทาง
ห ้องสุขาหญิง และเขาก็พยักหน้ารับเงียบๆ พลางเอื้อมมือใหญ่ออกมา
หาตรงหน้าเธอ เธอได้แต่ กะพริบตาปริบๆ มองมือใหญ่และใบหน้า
หล่อเหลาของเขาสลับกัน
“ผมออกมาแล ้วเห็นคุณเดินโซเซเข ้าห ้องน�ำ้ ไปก่อนเมือ่ กี้ ผมเลย
ยืนรออยู”่ บอกแล ้วเขาก็กา้ วไปหาหญิงสาวใกล้ข้นึ และถือวิสาสะเอื้อมมือ
ไปจับมือเรียวทันที เธอมองมือที่ถูกกุมไว ้ และเงยหน้ามองเขาตาโต
ท�ำให ้เขาถึงกับหลุดข�ำ “ตาจะถลนออกมาแล ้วนะครับ”
“เราไม่ได้สนิทกันจนต้องมาช่ วยจับมือพาเดินปะคะ” เธอว่า
พร้อมพยายามจะดึงมือออก แต่เขาก็กมุ ไว ้แน่นขึ้น แต่กไ็ ม่ได้เจ็บอะไร
จนเธอขมวดคิ้วและมองค้อนเขา
“ผม...สนใจคุณหนู ญานะ อยากจีบ เปิ ดโอกาสได้ไหมครับ”
คนที่ไม่เคยจีบใครเอ่ยออกไปโต้งๆ อย่างที่พยายามควบคุมน�ำ้ เสียง
และสติ เขาสนใจเธอจริงๆ สนใจเพราะความสดใสและรอยยิ้มทีม่ ใี ห ้
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ทุกคน ไม่เหมือนดาราบางคนทีห่ น้าก็อกี อย่าง หลังก็อกี อย่าง
“ฮะ!” อุทานตกใจอ้าปากตาค้าง “หนู ญาเมาเหรอ ไม่ได้เมา
ขนาดฝันนะ โอ๊ย!”
“เจ็บ...ก็ไม่ได้ฝนั นะครับ” เขากุมมือเธอแน่นขึ้นจนเธอร้องอุทาน
ก่อนจะยกยิ้มมุมปากสบตากลมโตที่มองมาเขาดุๆ “ไม่ได้ฉวยโอกาส
นะครับ แค่อยากจับมือพาคุณเดินให้ดๆี ไปส่งทีโ่ ต๊ะ เพราะคุณน่าจะ
มึนโซจูมาก แล ้วเดีย๋ วจะจีบแล ้วกันนะครับ”
หญิงสาวมึนงงไปหมด ไม่วา่ จะจากเหล ้าเกาหลีหรือการเดินหน้า
จีบอย่างรวดเร็วของชายหนุ่ ม ที่ไม่ใหเ้ ธอได้ตงั้ ตัวเตรียมใจใดๆ เลย
สักนิด ระหว่างเดินออกไปยังหอ้ งอาหารโดยมีมือใหญ่ ให้จบั กุมไว ้
หลวมๆ พอใหเ้ ธอมีหลักยึดไม่เซซวน ก่ อนจะมีสายตาของสมาชิก
ในห อ้ งอาหารมองมาอย่ า งแปลกใจ และเธอก็ได้ร บั การช่ ว ยเหลือ
ทันท่วงที
“เอ้า! เมาหรือหนู ญา พีก่ ค็ ดิ ว่าเราโอเคเลยไม่ได้ตามไป” ฝนทิพย์
ส่งเสียงลั่นอย่างแปลกใจที่ดาราสาวที่เธอดู แลได้รบั การเกาะกุมมือ
พาเดินกลับมา
“มึนหัวน่ะค่ะ เจอคุณเขมออกมาพอดี เขาเลยช่วยพาเดินกลับมา”
เธอตอบยิ้มๆ ก่ อนจะขยับกายตามเขา้ ไปทรุดกายนั่งกันที่เดิม และ
ได้รบั กระดาษทิชชู เปี ยกจากผู้จดั การที่นำ� มาเช็ดหน้าใหเ้ ธออีกรอบ
“ขอบคุณค่ะเจ๊ฝน หนู ญาโอเคขึ้นแล ้ว”
“คุณเขมไม่เมาเลย คนอื่นหน้าแดงเมาแอ๋กนั ไปแล ้ว” ฝนทิพย์
ยกยิ้มบอกด้วยอาการขบขันเล็กน้อย เมื่อมองรอบด้านทีมงานก็เริ่ม
เสียงดังกว่าปกติ แต่กไ็ ม่ได้ใส่ใจอะไรต่อ เพราะอาหารบนโต๊ะยังไม่หมด
หญิงสาวรับรู้ได้ว่าชายหนุ่มที่นั่งข้างเธอขยับมาใกล้ข้นึ มาก ใกล ้
จนเธอได้ไออุ่นจากร่างกายของเขาอย่างสัมผัสได้ “เป็ นแวมไพร์ทำ� ไม
ตัวร้อนจัง”
16 เงื่อนไขลับ บ่วงมัดใจ

“หือ...” เขาได้ยินเสียงพึมพ�ำจนได้แต่ อุทานเบาๆ ก้มมองดู
คนหน้าแดงกว่าปกติดว้ ยฤทธิ์แอลกอฮอล์ และอาจจะเรื่องที่เขาบอก
จะจีบด้วย พลางยิ้มมุมปากอย่างชอบใจอาการของเธอทีเ่ หมือนขัดเขิน
อยู่มากทีเดียว
“หนู ญากลับบ ้านไหม หน้าแดงแล ้ว” ฝนทิพย์เอ่ยขึ้นเมือ่ หญิงสาว
เหมือนจะเมาไปอีก เพราะพอกลับจากห ้องน�ำ้ ก็ซดโซจูไปอีกสามสีเ่ ป๊ ก
“กลับก่อนได้นะคะ ไม่วา่ กันนะ” เธอหันไปมองรอบโต๊ะ ซึง่ ทุกคน
ก็ดูจะมึนๆ กันด้วย
“ได้สคิ รับ” เขมกรตอบยิ้มๆ คนอื่นๆ ก็พยักหน้าตอบรับและ
ยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นเพื่อชนเป็ นรอบสุดทา้ ย หญิงสาวจึงชนแก้วและ
ดืม่ หมดเป๊ กด้วยอีกครัง้
“กลับก่อนนะคะทุกคน และก็ขอบคุณส�ำหรับปาร์ต้ คี ่ะคุณเขม”
ญาตาวีลกุ ขึ้นยืนโดยโอบกอดแขนของฝนทิพย์เป็ นหลัก พลางส่งเสียง
ใสแจ๋วพร้อมโบกมือขา้ งหนึ่งไปมารอบร้านอาหารให้ทมี งาน ทีมงาน
ก็ตอบรับและยกแก้วให ้เธอเช่นกัน ก่อนเธอจะหันไปก้มตัวให ้ชายหนุ่ม
ข ้างกายทีล่ กุ มายืนมองนิ่งอยู่
“ครับ เดีย๋ วผมเดินไปส่ง” เขมกรไม่ได้รอให้ใครอนุญาต เขาจับ
มือเรียวคอยประคองไว ้เมือ่ เธอเซระหว่างเดินออกจากโต๊ะ เธอมีท่าทาง
จะผละห่าง แต่กค็ งจะมึนศีรษะจนนิ่งไป

ฝนทิพย์ดม่ื เบียร์ไปเพียงแก้วเดียวเพราะหล่อนต้องขับรถไปส่ง

หญิงสาวทีบ่ ้าน ด้วยเกริกก็ใหค้ นขับรถตู้ได้เข ้าไปดื่มกินร่วมกัน และ
ส่งกุญแจรถยนต์ SUV ของตัวเขามาให้ใช้ในคืนนี้ หล่อนสังเกตได้วา่
มีอะไรผิดแผกไปจากสองหนุ่มสาวทีด่ ูจะจับมือกันง่ายดายนัก
“ผมจีบ คุ ณ หนู ญ าของเจ๊ฝ นได้ ใ ช่ ไ หม” ค�ำ ถามที่ด งั ขึ้น เมื่อ
ประตูรถเปิ ดและเขาพาหญิงสาวขึ้นไปนั่งบนเบาะขา้ งคนขับแล ้วดังขึ้น
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ทัง้ คนถูกถามตรงๆ และคนกลางทีน่ งั่ มึนอยูต่ าโตมองเขานิ่ง “ผมก็ไม่ได้
คบใครมานานแล ้ว อีกอย่างเห็นว่าคุณหนู ญาโสด ไม่ได้คุยหรือมีข่าว
กับดาราชายคนไหน ผมอยากท�ำความรูจ้ กั ในฐานะผู ้ชายคนนึง”
“คุณเขมนี่แมนมากจริงๆ เลยค่ะ” ฝนทิพย์เอ่ยขึ้นด้วยท่าทาง
จริงจัง แต่ก็ย้ มิ ในหน้ากับสิง่ ทีเ่ ขาแสดงออกชัดเจนและตรงไปตรงมา
“เจ๊เปิ ดทางให้จีบ แต่ มนั ต้องเป็ นความลับไปก่ อน จนกว่าทุกอย่าง
จะลงตัว และทัง้ คุ ณ กับ หนู ญ ารู ้สึก อยากจะคบหากัน ต่ อ ไปจริ ง ๆ
เจ๊ไม่อยากใหห้ นู ญามีข่าวเสียๆ หายๆ หรือโดนสื่อตามถามแต่เรื่อง
รักๆ ใคร่ๆ นะคะ”
“ครับ ผมเข ้าใจ” ตอบรับแล ้วเขาก็ยกยิ้ม หันไปยิ้มกับคนทีน่ ั่ง
หน้าเหวออยู่ ท่ีเบาะในรถ ซึ่งเปิ ดประตู คา้ งไว ้ “กลับบา้ นปลอดภัย
นอนหลับฝันดีนะครับหนู ญา”
“คะ? อ๋อ...ฝันดีค่ะ” เธองุนงงกับเรือ่ งทีก่ ำ� ลังโดนพ่อหนุ่มแวมไพร์
สไตล์เกาหลีจบี อย่างเปิ ดเผยตัว และยังมึนเมาเล็กน้อย จึงตอบกลับไป
อย่างตะกุกตะกัก แต่ ก็ย้ ิมแป้ นแลน้ ส่งใหเ้ ขา พอเขาปิ ดงับประตูให ้
ก็โบกมือให ้เธอกับฝนทิพย์เสียด้วย
“เจ๊...แวมไพร์จะจับหนู ญากินเลือดไหม” ญาตาวีส่งเสียงตื่นเต้น
พร้อมยกมือบีบแก้มตนเองทัง้ สองข ้าง
ฝนทิพย์หวั เราะร่วนเมือ่ สตาร์ตรถแล ้ว พลางโบกมือให ้ชายหนุ่ม
สุ ด หล่อ ที่ห ล่อ นยัง หลงใบหน้า และรู ป ร่ า งราวถูก ปัน้ แต่ ง มาอย่ า งดี
ก่ อนจะค่ อยๆ เคลื่อนรถออกจากลานจอดหน้าโรงแรมไปตามทาง
เห็นร่างสู งโปร่งผ่านกระจกหลังมองมาและค่อยเดินกลับเขา้ ไปด้านใน
หล่อนก็นึกปลื้มเขาขึ้นมาอีกมากโข
“เจ๊เชียร์ให ้คบคนนี้ การงานดี นิสยั โอเคตรงไปตรงมา ให ้เกียรติ
ด้วย ไม่ได้ฉวยโอกาสอะไร ดูห่วงใยเรามากด้วยหนู ญา” หล่อนบอก
สรรพคุณมากมายทีค่ ดิ ขึ้นได้ และปิ ดทา้ ยทีห่ ล่อนคิดว่าเด็ดให้อกี ฝ่ าย
18 เงื่อนไขลับ บ่วงมัดใจ

เข ้าใจ “แถมนิสยั รวย มันดีสุดแล ้ว”
“อือ...ก็โอเค” หญิงสาวตอบก่อนจะยิ้มและหัวเราะ ยกสองมือ
มาแนบสองแก้มท�ำเหมือนดอกไม ้บาน จนอีกฝ่ ายอุทานตกใจ “หนู ญา
จะมีแฟนเป็ นโอปปาเกาหลี อิอิ ซารางอะเซโย...คัมซามิดา...”
“เมาแลว้ แหละเรา นอนหลับไปเลยเหอะ ถึงบา้ นเจ๊ปลุกเอง
นอนไปเลยตัว แสบ” บ่ น แล ว้ หล่อ นก็ ข บั รถต่ อ ด้ว ยรอยยิ้ม ขบขัน
ไม่ต่างจากคนเมาที่หวั เราะคิกคักอยู่ท่ีเบาะขา้ งกัน ไม่นานก็หลับตา
เงียบไปตลอดทาง
ญาตาวีมคี วามสุขและรู้สกึ ดีท่มี ชี ายหนุ่ มภูมฐิ านกลา้ เขา้ มาจีบ
ด้วยความตรงไปตรงมา ทว่าวันข ้างหน้าเธอคงไม่อาจคาดเดาได้ว่าการ
คบหากับเขมกรจะน�ำพาให้ชวี ติ เธอพลิกล็อกครัง้ ใหญ่เกินตัง้ รับทัน...
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1
“ฮือ...ปวดหัว”

ความคิดแรกหลังลืมตาตืน่ ในวันรุ่งขึ้นทีไ่ ม่มงี านใดๆ ของญาตาวี
คืออาการเมาค้าง เธอคงดืม่ โซจูมากเกินไป เพราะหลังกลับจากห ้องน�ำ้
เธอก็นงั่ ร่วมโต๊ะรับประทานปิ้ งย่างอยูอ่ กี พักใหญ่ และยกแก้วเป๊ กขึ้นซด
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รสหวานอร่อยลงคอเรือ่ ยๆ ด้วยความทีม่ นั ดืม่ ง่าย
จนไม่รูว้ า่ ตนเองจะมีอาการแบบนี้
หญิงสาวงัวเงียนั่งขัดสมาธิอยู่กลางเตียงด้วยสภาพใบหน้าและ
เส น้ ผมยุ่ ง เหยิง หมดสภาพนางเอกสาวสวยสดใสมาดคุ ณ หนู อ ย่ า ง
การเรียกขาน พอเหลือบมองนาฬกิ าดิจทิ ลั แขวนผนังก็พบว่าใกล ้เวลา
เที่ยงวันแลว้ พอก้มมองตนเองก็อยู่ในชุดนอน จึงนึกได้ว่าเมื่อคืน
ฝนทิพย์ช่วยพยุงเธอขึ้นมาบนหอ้ งและช่ วยเธอลา้ งเครื่องส�ำอางกับ
คอยดูเธออาบน�ำ้ เข ้านอนก่อนผูจ้ ดั การใจดีของเธอจะกลับออกไป
“ไม่ควรดืม่ โซจูเกินหนึ่งขวด” พึมพ�ำแล ้วเธอก็สา่ ยหน้าไปมาเพราะ
อาการปวดศีรษะที่แล่นจีด๊ ๆ ขา้ งขมับ และสะดุง้ เมือ่ ประตูหอ้ งนอน
20 เงื่อนไขลับ บ่วงมัดใจ

เปิ ดออกโดยไม่ได้เคาะ ซึง่ ไม่แตกต่างจากคนทีเ่ ปิ ดเข ้ามา
“ขอโทษพี!่ นึกว่ายังหลับอยู่ เลยจะเปิ ดดูวา่ อ้วกไหม”
ชายหนุ่ มหน้าตาละมา้ ยคลา้ ยคลึงกับเธอ เพียงแต่ เขาสู งและ
มีใบหน้าคมเข ้มกว่าเอ่ยพลางเดินเข ้ามาใกล ้เตียงนอนพร้อมถอนหายใจ
แรงใส่ เ สีย หนึ่ ง ที เธอเงยหน้า มองน้อ งชายตาปรือ และหาวออกไป
ส่งผลใหส้ ุรพัฒน์ส่ายหน้าหัวเราะในล�ำคอระหว่างทรุดนั่งที่ขอบเตียง
พร้อมส่งหลังมือมาอังหน้าผากเธอ
“แค่โซจูสองขวดเอง ปวดหัวมากเลยเนี่ย” บ่นแล ้วเธอก็ส่ายหน้า
อีกรอบ
“เจ๊ฝนบอกสี่ขวดนะ ถา้ นับรวมๆ แลว้ ซดกันไปน่ ะ คออ่อน
ก็ไม่น่าจะซดโซจูไปขนาดนัน้ ปะ” เขาบ่นพีส่ าวอีกหนจนโดนค้อน
“ก็ ม นั รสโยเกิ ร ์ต อะ หวานอร่ อ ยอย่ า งกับ ขนม” เธอบอก
เสียงอุบอิบ แต่ก็ขยับตัวลงไปจากเตียง ก้าวไปทางประตูหอ้ งน�ำ้ อย่าง
ว่องไว “ฝากเก็บทีน่ อนให ้ด้วยนะพัฒน์ พีป่ วดฉี่”
“เออๆ อาบน�ำ้ แต่งตัวดีๆ อะ เดีย๋ วผมลงไปบอกน้าพรใหอ้ ุ่น
ข ้าวต้มให ้ จะได้กนิ ยาแก้ปวดแล ้วมานอนพักต่อ” เขาบอกอย่างไม่ถอื สา
อะไร มือก็จบั ผ ้าห่มสะบัดและปัดไปกับทีน่ อน ก่อนจะใช้คลุมไว ้ลวกๆ
แต่ก็เรียบร้อยดี และเดินไปเปิ ดหน้าต่างกับประตูกระจกของระเบียง
หอ้ งนอนออกเพื่อใหอ้ ากาศถ่ายเท ก่ อนปิ ดเครื่องปรับอากาศแลว้
ออกจากห ้องพีส่ าวไป

ดวงตาสีนิลกลมโตจ้องมองกรอบรูปหลากหลายขนาดทีจ่ ดั วาง

เรียงไวด้ า้ นบนชัน้ หนังสือชิดผนังหอ้ งนอนมุมหนึ่ง หลังเธอแต่ งตัว
เรียบร้อยและก้าวออกมาก็พบว่าน้องชายจัดเตียง ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
และเปิ ดหน้าต่างกระจกออกให้เรียบร้อยแล ้ว พอมองดูกไ็ ด้แต่บน่ พึมพ�ำ
กับตนเอง
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“ฝุ่นจับ มุง้ ลวดไวจัง เพิ่ง ล า้ งไปเมื่อ สองอาทิต ย์ก่ อ นเองนะ”
ญาตาวีย่นหน้าท�ำปากยู่ขมวดคิ้วมองดูฝ่ ุนผงที่คงลอยมาตามสายลม
แมห้ มู่บา้ นจะห่างไกลโรงงานหรือเขตอุตสาหกรรม แต่ ก็หนีไม่พน้
มลพิษทางอากาศที่มาจากควันรถยนต์หรือฝุ่นละอองไปได้ นึกแลว้
ก็เพลียจนบ่นอีกรอบก่อนออกจากหอ้ ง “วันนี้ว่าง แต่ข้เี กียจ ไวค้ ่อย
ล ้างตอนว่างๆ แล ้วกัน”
ครอบครัวของญาตาวีมกี นั อยู่ส่คี น แต่ ไม่ใช่พ่อแม่ลูกสาวกับ
ลู ก ชาย ทว่ า เป็ น ครอบครัว ที่มีห วั หน้า ครอบครัว เป็ น แม่ ม านานปี
มีลูกสาวคนโตคือหญิงสาวทีต่ อนนี้เติบใหญ่สามารถเป็ นเสาหลักของบ ้าน
ได้มากทีส่ ุด ส่วนลูกชายคนเล็กคือสุรพัฒน์ ทีเ่ ป็ นนักออกแบบตกแต่ง
ภายใน มีรายได้พออยู่อย่างสบายได้ และตวงพร หรือน้าพรที่เธอ
กับน้องชายเรียกขานกัน ผูท้ ำ� หน้าทีด่ ูแลพวกเธอมาตัง้ แต่เด็ก พร้อม
ช่วยดูแลท�ำความสะอาดบ ้านด้วย เธอจึงไม่รสู้ กึ ขาดความอบอุน่ หลังจาก
พ่อเสียชีวติ ไปด้วยโรคมะเร็งตับ ทว่าทุกคนในบ ้านก็ต่างช่วยเหลือกัน
ท�ำ งานบ า้ นตามที่จ ะพอท�ำ ได้ หากมีเ รื่อ งใหญ่ โ ต เช่ น หลัง คารั่ ว
กระจกร้าว ต้นไม้ใหญ่ควรตัดแต่ง ก็ตอ้ งติดต่อเรียกช่างมาช่วยตาม
เหตุจำ� เป็ นกันไป
“เมาค้างหรือไงเรา”
เสียงทักถามจากแม่ดงั ขึ้นเมือ่ ญาตาวีลงบันไดมาถึงโถงนั่งเล่น
กลางบ ้านหลังใหญ่ของหมูบ่ ้านระดับพรีเมียมทีเ่ ธอกูซ้ ้อื และเข ้ามาอยูก่ บั
สมาชิกในครอบครัวกว่าเจ็ดปี แล ้ว ท�ำให ้เธอพยักหน้ารับ
“แม่เจอเจ๊ฝนเมื่อคืนเหรอ” เธอถามคนที่ส่ายหน้าถอนหายใจ
และเดินไปกอดแขนผู ้เป็ นแม่หลวมๆ ระหว่างเดินไปนัง่ ทีโ่ ต๊ะกลมส�ำหรับ
รับประทานอาหารอีกส่วนของบา้ นทีห่ ลังเคาน์เตอร์ครัวฝรั่ง สาวใหญ่
ท่าทางใจดีกำ� ลังตักข ้าวต้มใส่ชามอยู่
“ก็เจอกันหมด ตาพัฒน์ไปช่วยจะอุมเราลงจากรถ
้
แต่เราก็โวยวาย
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จะเดินเอง จนน้องกับเจ๊เขาต้องคอยพยุงไม่ใหห้ กล ้มตกบันได” ญาณี
เล่าเรื่องเมือ่ คืนใหล้ ูกสาวฟังพลางส่ายหน้า ขณะทีเ่ จ้าตัวหัวเราะแหะๆ
“แม่วา่ อย่ากินมันอีกเลยโซจูเนี่ย ในตูเ้ ย็นทีซ่ ้ อื มาแช่ไว้ก็เอาใหเ้ จ๊ฝนไป
ก็ได้ เมากว่าเบียร์อกี มัง้ ”
“เอ้า! จะให ้ท�ำไม ก็กนิ ทีบ่ ้านเวลาว่างๆ มันอร่อยอะแม่...เมือ่ วาน
เจอรสใหม่ไง ดื่มคล่องคอเลยเผลอไป” เธอส่งเสียงเบาๆ ก่ อนจะ
ยิ้ม แป้ นให ต้ วงพรที่ย กถาดที่มีช ามข า้ วต้ม กาแฟด�ำ และน�ำ้ ดื่ม
มาเสิรฟ์ ให ้ “ขอบคุณค่ะน้าพร”
“คุ ณ ญาณี รู แ้ ล ว้ ด้ว ยว่ า คุ ณ หนู ญ าจะมีแ ฟน” ตวงพรแซว
จนคนกลางส�ำลักกาแฟเล็กน้อย ท�ำใหห้ ล่อนต้องรีบดึงกระดาษทิชชู
ส่งให ้ ส่วนอีกฝ่ ายก็ถอนหายใจอีกรอบ
“แฟนอะไร เขาแค่ จ ะจีบ ...” เธอว่ า เสีย งสู ง ก่ อ นจะหัน เห
เปลีย่ นเรื่อง “แล ้วกินข ้าวเทีย่ งกันแล ้วเหรอ”
“ยังไม่หวิ ”
“เดีย๋ วโรคกระเพาะก็กำ� เริบอีกอะแม่”
“แม่กนิ นัน่ กินนี่กบั น้าพรเข ้าไป ไม่เป็ นไรหรอกน่ะ...เอาเรือ่ งนี้ก่อน
แม่เคยเห็นหรือเคยเจอไหม คนชื่อคุณเขมอะไรเนี่ย” ถามแล ้วหล่อน
ก็นั่งลงบนเก้าอี้ตวั ใกล ้ๆ ลูกสาวทีน่ ั่งรับประทานข ้าวต้มควบมื้อเช้าและ
เทีย่ งอยู่ ระหว่างลูกชายทีน่ ั่งดูโทรทัศน์อกี ด้านของบ ้านก็เดินมาสมทบ
โดยมีตวงพรยืนร่วมวงด้วย “นี่วาระของบา้ นเลยนะ ที่หนู ญาอาจจะ
มีแฟน เจ๊ฝนเขาว่าเราก็ชอบเขาอยู่”
“ก็จริงแหละ...วาระของบา้ นและของหนู ญาด้วย” เธอพึมพ�ำ
ออกมา ก่อนจะมองทุกคนในบ ้านพลางยักไหล่
“เจ๊ฝนบอกคนที่บริษทั เรียกเขาว่าแวมไพร์” คนเป็ นแม่พูดขึ้น
ระหว่างนั่งยกมือเทา้ คางมองลูกสาวที่พยักหน้ารับเงียบๆ ตักขา้ วต้ม
เขา้ ปากเคี้ยวเบาๆ ก่ อนเจ้าตัวจะขยับหยิบโทรศัพท์มอื ถือออกจาก
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กางเกงผ ้าฝ้ ายขายาวทีส่ วมอยู่บ ้านออกมากดไปมา
“เดีย๋ วเปิ ดไอจีคณ
ุ เขมให ้ดูนะ” หญิงสาวพิมพ์ชอ่ื ชายหนุ่มไปทีช่ ่อง
ค้นหา ก่อนจะพบและเปิ ดไปยังหน้าประวัตขิ องเขา จึงได้แต่ขมวดคิ้ว
หรี่ตามองครุ่นคิดว่าตนเองกดติดตามชายหนุ่มไปตัง้ แต่ตอนไหน แล ้ว
ยังพบว่าเขาอัปเดตภาพงานปาร์ต้ ปี ้ ิ งย่างเมือ่ คืนเป็ นสไลด์ โดยภาพแรก
มีเ ธอร่ ว มเฟรมด้ว ย แต่ ก็ ส่ ง โทรศัพ ท์ไ ปให แ้ ม่ โ ดยไม่ ได้คิ ด อะไร
ปล่อยให ้ท่านกับน้องชายและพีเ่ ลี้ยงขยับไปดูดว้ ยกันอย่างตื่นเต้น
“เฮ้ย...เขาเป็ นดาราได้เลยนะพี่” สุรพัฒน์เองยังนึกทึ่งกับภาพ
ที่เห็น เป็ นผูช้ ายด้วยกันยังมองว่าเขมกรเท่และโดดเด่นมากๆ ท�ำไม
ไปท�ำงานเบื้องหลังตลอด
“พีว่ า่ เขาท�ำงานเบื้องหน้าไม่ได้หรอก เป็ นคนนิ่งๆ ขรึมๆ แล ้วก็
ติดเย็นชานิดหน่ อย ไม่งนั้ คนในบริษทั จะเรียกเขาว่าแวมไพร์เหรอ”
เธอบอกตามทีค่ ดิ กับน้องชาย โดยคนฟังก็พยักหน้าตามกันทั่วหน้า
“พ่อเขาไม่เหมือนคนเกาหลีแทๆ้ ด้วยนะ” ญาณี หนั ภาพถ่าย
ครอบครัวของเขมกรให ้ลูกสาวดู จนหญิงสาวมองแล ้วท�ำท่าคิดไปนิด
“เหมือนหนู ญาคุน้ ๆ แม่เขาจัง” เธอว่าพร้อมชี้น้ ิวไปทีส่ ตรีสูงวัย
กว่าอีกคนในภาพบนหน้าจอ จึงเห็นว่ามีการแท็กหาทุกคนในภาพ ท�ำให ้
เธอพยักหน้า “เจ้าของโรงแรมทีเ่ ชียงราย ทีเ่ คยไปถ่ายละครนี่เอง”
“รวยสินะ”
“เขาก็ดูสำ� อางและใช้ของแบรนด์เนมนะคะ” เธอพูดกับแม่ ก่อนจะ
ส่ายหน้านิดหน่อย “ก็รอดูเขาจีบก่อน และก็ค่อยๆ รับรู้นิสยั เขาด้วย
หนู ญาก็ไม่ได้อยากมีขา่ วเรื่องผู ้ชายอะ มันน่าเบือ่ ”
“อือ...งัน้ ก็ค่อยๆ ดูวา่ เขาจะยังไง” ญาณีบอกลูกสาวยิ้มๆ พลาง
ปล่อยโทรศัพท์มอื ถือให ้สุรพัฒน์ไปนัง่ ดูต่อกับตวงพรทีด่ ูจะสนใจกันมาก
จนไม่พดู อะไร “เจ๊ฝนบอกหนู ญาดูสนใจเขา”
“ก็หล่อดีอะค่ะ” เธอตอบตามตรงแล ้วยิ้มแป้ นให ้แม่ทห่ี วั เราะขัน
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เบาๆ “อีกอย่างก็สูงด้วย มาดดี ไม่ซกมก ไม่สกปรกด้วย แต่ก็ตอ้ ง
ดูต่อว่าจะส�ำอางเกินไปไหม หรือจะเนี้ยบเกินไปหรือเปล่า”
“อือ...โอกาสที่เขา้ มาไม่ว่าเรื่องอะไร มันก็คือโอกาสที่ทำ� ใหล้ ูก
มีสง่ิ ทีจ่ ะเลือกรับแหละนะ แค่ตอ้ งเลือกดูดๆี ว่าเป็ นโอกาสทีน่ ่าคว ้ามา
ทดลอง หรือโอกาสทีจ่ ะท�ำให ้เรากังวล”
พูดแลว้ หล่อนก็เอื้อมมือไปกดศี รษะลู กสาวและเลยไปตบบ่า
ลูกชาย ทัง้ สองพยักหน้าเข ้าใจ

คอนโดมิเนียมโครงการดังริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาเงียบสงบ แม ้

โครงการจะอนุ ญาตใหผ้ ูอ้ าศัยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ตามขอ้ ก�ำหนดที่ให้ไว้
หากทางเขมกรถึงไม่ได้เลี้ยงสัตว์ แต่เขาก็ชอบการตกแต่งและรูปแบบ
หอ้ งพักระดับเพนต์เฮาส์ท่ีมีชนั้ ลอย ท�ำให้ได้อารมณ์คลา้ ยอยู่ บา้ น
มากกว่าหอ้ งพักกวา้ งๆ และมาตรการรักษาความปลอดภัยก็คุมเขม้
อย่างดี ด้วยมีคยี ก์ าร์ดชัน้ ใดก็กดเข ้าถึงชัน้ ทีพ่ กั ของตนเอง และใช้กบั
ส่วนกลางได้เท่านัน้ ไม่อาจไปรบกวนชัน้ ทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ ได้
ชายหนุ่ มเดินออกจากฟิ ตเนสของคอนโดมิเนียมด้วยร่ างกาย
ที่มเี หงือ่ ซึมจนผิวมันวาว เสื้อกลา้ มกับกางเกงขายาวส�ำหรับสวมใส่
ออกก�ำลังเปี ยกชื้นอย่างเห็นได้ชดั ผา้ ขนหนู ทพ่ี าดคออยู่ เขาใช้มอื จับ
ปลายซับเหงือ่ บนใบหน้าลวกๆ มีสายตาของกลุม่ ผู ้หญิงหลากหลายวัย
เหลือบมองมาตลอดตัง้ แต่เขาออกก�ำลังกาย แต่กไ็ ม่มใี ครกล ้าจะทักทาย
หรือเข ้ามาคุยด้วย อาจเพราะเขาแสดงท่าทางนิ่งขรึมและไม่นยิ มจะสุงสิง
กับใครเกินจ�ำเป็ น ระหว่างยืนรอลิฟต์ โดยในมือหนึ่งถือกระเป๋ าหนัง
แบบคาดเอวไว ้ ก่ อนจะน�ำพาดบ่าเพื่อเปิ ดหยิบคียก์ าร์ดไปแตะก่ อน
กดชัน้ ทีพ่ กั ของตนเอง ซึง่ อยู่เกือบชัน้ บนสุดของอาคาร
“หือ ...” เขาอุท านเบาๆ แล ว้ ได้แ ต่ ย กยิ้ม มุม ปาก หลัง หยิบ
โทรศัพ ท์มือ ถือ ออกมากดดู ว่า มีส ายเรีย กเข า้ หรือ ข อ้ ความใดทิ้ง ไว ้
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หรือไม่ แต่ดนั เห็นการกดถูกใจในอินสตาแกรมจากญาตาวีหลายภาพ
ขึ้นเตือน ไม่นานนักลิฟต์ก็ถงึ ด้านหน้าชัน้ ที่พกั ของเขา ปลายนิ้วมือ
กดไปยังโปรแกรมสนทนายอดนิยมและกดโทร.ออกไปหาหญิงสาว
ทีต่ นเองก�ำลังจีบทันที
“สวัสดีฮะ พีห่ นู ญานอนหลับอยู่”
“อ๋อ...” เขมกรตกใจเล็กน้อยเมือ่ เข ้ามาภายในหอ้ งพักแล ้วเสียง
รับสายเป็ นผูช้ าย แต่พออีกฝ่ ายบอกค�ำต่อก็เขา้ ใจได้ว่าเป็ นน้องชาย
คนเดียวของญาตาวี “เขาคงเมาค้างสินะ”
“ใช่แลว้ ฮะ คุณจะแวะมาหาที่บา้ นไหมฮะ เห็นวันนี้พ่ไี ม่มงี าน
แล ้วแม่กบ็ อกว่าอยากพบคุณด้วย”
ชายหนุ่มถึงกับหยุดก้าวเทา้ เดินไปหาตูเ้ ย็นด้วยความตกใจ แต่
ก็ยกยิ้มมุมปากและหัวเราะในล�ำคอนิดหน่อย “ก็ได้ วันนี้ผมก็ไม่มงี าน
เหมือนกัน งัน้ รบกวนคุณน้องชายส่งโลเกชัน่ และชือ่ หมูบ่ ้านกับเลขทีบ่ ้าน
มาให ้ด้วยนะครับ”
“อือ...คุณเบอร์โทร.อะไรครับ เดีย๋ วผมจะใช้เครื่องผมแอดไลน์
ไปเองและส่งให ้นะครับ เพราะไม่มรี หัสเครื่องพีห่ นู ญาหรอกฮะ”
คนที่หยิบแก้วน�ำ้ มากดน�ำ้ ดื่มจากประตูตูเ้ ย็นบอกหมายเลขไป
เรียบร้อย เขาก็วางสายและได้รบั การติดต่อผ่านข ้อความกลับมาอย่าง
ว่องไว เขากดบันทึกกันไว ้ เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อสอบถามต่างๆ
เขาเองก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่ากลุม่ สนทนาทีผ่ ่านฝนทิพย์ไว้ตดิ ต่องาน
จะท�ำใหเ้ ขาได้เข ้าใกล ้หญิงสาวมากขึ้นไปอีกระดับอย่างนี้ และเมือ่ เห็น
ชื่อหมู่บ ้าน พร้อมทีอ่ ยู่อย่างละเอียด ปิ ดทา้ ยด้วยโลเกชั่นทีส่ ่งมา เขา
ก็พอใจกับการเลือกหาทีพ่ กั อาศัยให ้สมฐานะดาราดังของเธอ
“แม่คุณอยากเจอผม ผมก็ตอ้ งแวะไปหาแหละ เดีย๋ วไปซื้อของ
ฝากด้วยดีกว่านะ” พึมพ�ำกับตนเองแลว้ ก็เดินเขา้ สู่ดา้ นในหอ้ งนอน
เพื่อ อาบน�ำ้ แต่ ง ตัว ออกไปหาโอกาสท�ำ ความสนิ ท สนมกับ หญิง สาว
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ทีต่ นเองสนใจทันที

เขมกรขับรถยนต์ BMW X1 สีดำ� เคลือบเงาสวยงามเขา้ สู่

ป้ อมรักษาความปลอดภัยขนาดใหญ่ดา้ นหน้าหมูบ่ ้านโครงการมีช่อื และ
ระบบมาตรฐานดีอย่างช้าๆ ชายหนุ่ มลดกระจกเมื่อพบรปภ.ออกมา
ยืนท�ำความเคารพ และบอกว่าต้องแลกบัตรประจ�ำตัว พร้อมเตรียม
เอกสารแลกเปลีย่ นอยู่ในมือหนึ่งกับปากกา เมือ่ เขาบอกบ ้านเลขทีแ่ ละ
ซอยของญาตาวีไ ปเรีย บร้อ ยแล ว้ รปภ.ก็ เ งยหน้า มองอย่ า งสงสัย
เขายิ้มเล็กน้อย พลางเอื้อมมือรับเอกสารทีร่ ปภ.จดเรียบร้อยมา
“ให ้เจ้าบ ้านแสตมป์ ตราออกมารับบัตรคืนด้วยนะครับ”
ชายหนุ่ มพยักหน้ารับเงียบๆ ก่ อนกดปิ ดกระจกใหเ้ รียบร้อย
และขับรถเข ้าหมูบ่ ้าน ดวงตาสีนำ�้ ตาลเข ้มทอดมองป้ ายด้านหน้าปากซอย
ของถนนด้านในทีก่ ว ้างขวางและสงบเงียบ วันนี้เป็ นวันหยุด พอจะมีรถ
วิง่ สวนออกไปบ ้าง และมีสมาชิกในหมูบ่ ้านมาใช้สนามเด็กเล่นส่วนกลาง
เป็ นกลุ่มเล็กๆ เมือ่ พบซอยที่เก้าเขาก็เลี้ยวเขา้ ไป พลางมองบา้ นด้าน
ซ ้ายมือตามทีน่ อ้ งชายของเธอบอกไว ้
เมือ่ ถึงหน้าประตูรวั้ เล็กทีม่ ปี ้ ายเลขทีบ่ ้านสวยงามติดไว ้บนก�ำแพง
ด้านข ้างประตู เขมกรก็ชะลอความเร็วลง และมองดูความกว ้างของซอย
ทีร่ ถวิง่ สวนทางกันไปได้กน็ กึ พอใจ เขาขยับรถเล็กน้อยให ้จอดชิดก�ำแพง
รัว้ บา้ นของเธอให้ได้มากที่สุด ก่อนจะดับเครื่องยนต์ หยิบเครื่องมือ
สือ่ สารทีว่ างไว้ในช่องวางแก้วน�ำ้ ด้านหน้าคอนโซลรถมาใส่กระเป๋ าหนัง
แบบคาดเอวซึ่งเป็ นที่นิยมในตอนนี้ และน�ำมาสะพายบ่า ก่ อนลงไป
เปิ ดประตูดา้ นหลังเพือ่ น�ำกระเช้าผลไม ้น�ำเข ้าหลากหลายชนิดลงไปด้วย
“หมู่บ า้ นเงีย บดีจ งั ” พึม พ�ำ หลัง จากที่เ ขาเหลีย วมองรอบตัว
บ ้านเดีย่ วภายในซอยนี้มคี นอาศัยแทบทุกหลัง เพราะเขาเห็นมีรถยนต์
จอดอยู่ และบางบา้ นก็เปิ ดรัว้ กวา้ งไวอ้ ย่างไม่ตอ้ งนึกกลัวขโมยใดๆ
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จากระบบรักษาความปลอดภัย และก�ำแพงสูงกัน้ อาณาเขตทีม่ องเห็นอยู่
ชายหนุ่ มก้าวเทา้ มองส�ำรวจดู บา้ นจัดสรรขนาดกลางค่ อนไป
ทางใหญ่หลังมุมสุดซอยซึง่ มีพ้นื ทีใ่ ช้สอยด้านนอกกว ้างขวาง ถนนของ
หมู่บา้ นท�ำใหร้ ถวิง่ ทะลุได้ จึงไม่ตอ้ งใช้รวั้ เดียวกันกับรัว้ กัน้ อาณาเขต
พื้นทีด่ า้ นนอกหมูบ่ ้าน มีความปลอดภัยสูงทีเดียว
บ ้านของญาตาวีดูโปร่งสบาย ตัวบ ้านมีส่วนประกอบของกระจก
ที่ติดฟิ ลม์ กันแสงแดดและมองเขา้ ไปด้านในไม่ได้จึงท�ำใหด้ ู เรียบหรู
ประตูรวั้ ใหญ่แบบเลือ่ นเปิ ดเป็ นตารางถี่ ท�ำให ้เขามองเห็นลานคอนกรีต
ด้านหน้าที่ปูกระเบื้องกันลืน่ เช่นเดียวกับทางเดินเล็กๆ ด้านหน้าบา้ น
เขามองเห็นรถยนต์จอดอยู่สามคัน สามรุ่น สามแบรนด์ ซึง่ มองแล ้ว
ก็คงจอดได้ประมาณสี่คนั ส�ำหรับรถบา้ น และคงเป็ นรถของสมาชิก
ในครอบครัวเธอ และยังแลเห็นจักรยานยนต์กบั จักรยานแม่บ ้านจอดอยู่
ด้านใน ส่วนก�ำแพงบา้ นที่ติดกับบา้ นอีกหลังมีการปลูกต้นไทรเกาหลี
ตามแนวก�ำแพงรัว้ บังสายตาตัดแต่งไว ้อย่างสวยงาม
สนามหญ้าด้านข ้างตัวบ ้านทีป่ ลอดโปร่งไม่ชดิ ติดกับบ ้านหลังใด
ซึง่ ประตูรวั้ เล็กทีม่ กี ริ่งประตูบนก�ำแพงหลังกดแล ้วเขาก็มองเขา้ ไปพบ
ชุด โต๊ะ ทรงกลมและเก้า อี้หิน อ่ อ นเข า้ ชุด อย่ า งดีห กที่นั่ ง ส�ำ หรับ นั่ ง
พักผ่อนหรือนั่งรับประทานอาหารด้านนอกบา้ นใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่
ได้สบาย ใกล ้ๆ มีโซฟาหวายเทียมทรงกลมตัวโตวางไว ้ โดยมีร่มผ ้าใบ
สีนำ�้ ตาลอ่อนกางบดบังแสงแดดช่วยใหบ้ ริเวณนัน้ ดูร่มเย็นมาก ตาม
แนวรัว้ ปลูกไทรเกาหลีบงั สายตาใหเ้ หมือนกับอีกด้านอย่างลงตัว และ
วางกระถางดอกไม ้หลากสีหลายชนิดเป็ นพุม่ เรียงด้านล่างอย่างเรียบร้อย
เลยไปถึงด้านหลังบ ้าน เขารูส้ กึ ดีกบั การจัดตกแต่งบ ้านอย่างไม่หวือหวา
และได้ใช้สอยทุกส่วน ก่อนเขาจะยิ้มกับชายหนุ่มทีเ่ ดินออกมารับ

“แม่ให ้เขามาท�ำไมเนี่ย!” คนงัวเงียตื่นขึ้นมาภายในส่วนนัง่ เล่น
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ของบ า้ นโวยวาย เมื่อ รับ รู ว้ ่ า ใครมาเยือ นในวัน หยุ ด หลัง เสีย งกริ่ง
ด้านหน้ารัว้ ดังขึ้นจนเธอสะดุง้ ตื่น โดยไม่ได้ข้นึ ไปนอนต่อบนหอ้ งนอน
ให้ดี เพราะผล็อยหลับไปหลังคิดจะนอนเล่นเกมในโทรศัพท์มอื ถือ
สักครู่
“ก็เขาโทร.มาแล ้วตาพัฒน์รบั สาย แม่กเ็ ลยชวนมา” ญาณีบอกซือ่ ๆ
กับบุตรสาวคนโตด้วยรอยยิ้มชอบใจ พลางยักไหล่ตอนทา้ ย ระหว่าง
นั่งหลังตรงชะเง ้อมองไปด้านหน้ารัว้ ทีบ่ ตุ รชายอาสาไปเปิ ดต้อนรับแขก
“รับแขกไปก่อนแล ้วกัน หนู ญาขึ้นไปล ้างหน้าหน่อย” ว่าแล ้วญา
ตาวีกร็ บี เอื้อมมือไปคว ้าโทรศัพท์มอื ถือและรีบวิง่ ขึ้นบันไดสู่ชนั้ บนทันที
ระหว่างนัน้ เธอเหลือบมองออกไปจากประตู ดา้ นหน้าบา้ นพบว่าเขา
ก�ำลังพูดคุยกับน้องชาย จนได้เห็นท่าทางยื้อยุดอะไรบางอย่างกันอยู่
“โห...กระเช้าอะไรใหญ่โตปานนัน้ ”
เจ้าของบา้ นที่ไม่ได้รู้เลยว่ามีแขกคนพิเศษสุดๆ มาเยือนอย่าง
ไม่ทนั ตัง้ ตัวรีบเขา้ หอ้ งน�ำ้ ภายในหอ้ งนอน เธอลา้ งหน้าแปรงฟันและ
ทาแป้ งเด็กเสียนิดหน่ อยให้ใบหน้าไม่มนั วาวนัก และไม่ลมื โทรศัพท์
ติดต่ อไปยังฝนทิพย์ เพื่อหาตัวช่วยใหม้ าเจอกันที่บา้ นของเธอ โดย
ท�ำเป็ นมาหาอย่างปกติเนียนๆ เพราะเธอก็ยงั ไม่ได้สนิทสนมกับเขมกร
จนจะคุยกันสนุกนัก และยิง่ สมาชิกในครอบครัวก็ไม่ได้เป็ นคนช่างพูด
เท่าไร เธอนึกออกเลยว่าบรรยากาศต้องเงียบกริบแน่นอน
“แวมไพร์กไ็ ม่ได้คุยเก่ง แค่แม่ชวนเฉยๆ ยังจะกล ้ามาหา คิดอะไร
ของเขา...” พึมพ�ำแล ้วก็ได้แต่ถอนหายใจ ก่อนจะเดินลงไปชัน้ ล่างอย่าง
เสียไม่ได้

“โ อ้โห...หล่อจังเลยพ่อคุณ! ชื่อคุณเขมสินะจ๊ะ” ญาณี

ส่งเสียงทักอย่างตื่นเต้น หล่อนรู้สกึ ว่าชายหนุ่มตรงหน้าหล่อเหลาและ
ดูดกี ว่าในภาพทีเ่ ห็นเมือ่ ครู่มาก แถมเขาตัวสู งโปร่งอย่างกับนายแบบ
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การแต่งกายและเนื้อตัวก็สะอาดสะอ้านมีกลิน่ หอมเย็นๆ แต่ก็ติดจะ
เย็นชานิดหน่อย อาจเพราะเขายังไม่คนุ ้ ชินก็เป็ นได้ หล่อนจึงยิ้มรับแขก
ทีล่ ูกสาวบอกว่าจะมาจีบอย่างใจดี
“เอ่อครับ...” เขมกรนิ่งไปนิดระหว่างน�ำกระเช้าคลอ้ งแขนและ
ยกมือไหวก้ ล่าวทักทายบุพการีของญาตาวี แต่ผูอ้ าวุโสกว่าก็ส่งเสียง
ชมเชยทันควันพร้อมยิ้มกว ้างขวางและมองส�ำรวจเขาด้วยสายตาแวววับ
จนเขายิ้มขึ้นมาได้ ก่อนจะท�ำความเคารพ
“สวัสดีจะ้ ” ญาณีรบั ไหว ้ ก่อนจะตาโตเล็กน้อยกับน�ำ้ เสียงทุมลึ
้ ก
มีเสน่หเ์ หมือนรูปร่างหน้าตาทีช่ วนหลงใหลอย่างทีส่ ุด
“ผมน�ำกระเช้าผลไม ้มาฝากครับ ดีใจทีไ่ ด้พบกันนะครับคุณแม่”
ชายหนุ่มบอกพร้อมก้มตัวเล็กน้อย ส่งกระเช้าให ้ผู ้อาวุโสด้านหน้า เขารู ้
ว่าหนักจึงอาสาน�ำไปวางไว้ให้ “หนักครับ เดีย๋ วผมวางให ้เองครับคุณแม่”
“คุณแม่!” คนที่เพิ่งเดินลงบันไดมาจากชัน้ บนส่งเสียงทวนค�ำ
เรียกขานอย่างประหลาดใจ จนแขกผูม้ าเยือนเหลียวมองเธอระหว่างที่
ก�ำลังก้าวขายาวๆ ไปวางกระเช้าผลไม้ทเ่ี คาน์เตอร์ครัวฝรั่งอีกมุมของ
บา้ น โดยมีสมาชิกในบา้ นติดตามไปต้อยๆ “สวัสดีค่ะคุณเขม มาถูก
ได้ไงคะ แล ้วมาท�ำไมคะ”
“หนู ญ า...” คนเป็ น แม่ เ รี ย กลู ก สาวเสีย งอ่ อ นอย่ า งปรามไว ้
“ก็ตอนนัน้ เราหลับอยู่ คุณเขมโทร.มาแม่ก็เลยใหต้ าพัฒน์ลองชวนมา
ท�ำความรูจ้ กั กันถ ้าว่างเองน่ะ”
“ค่ะ” เธอตอบรับค�ำและตวัดสายตาค้อนไปหาคนมาเยือนบา้ น
ขณะทีเ่ ขายืนนิ่ง ยิ้มมุมปาก จนเธอได้แต่เม ้มริมฝี ปากเงียบไว ้ มองดู
แม่ น้องชาย และพีเ่ ลี้ยงมองเขาและชวนคุยเรื่อยๆ แต่เขาก็ตอบบ ้าง
ไม่ตอบบ ้างตามประสา แถมทุกคนก็แนะน�ำตัวกันอย่างสดชื่น จนเธอ
เลีย่ งเดินไปนั่งทีโ่ ถงหน้าบ ้าน
“ท�ำไมต้องตื่นเต้นกันขนาดนี้” บ่นอุบอิบระหว่างลอบมองสมาชิก
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ในบ ้านมองชายหนุ่มกันอย่างหน้าชื่นตาบาน โดยทีเ่ ขมกรก็ย้ มิ อ่อนบาง
ประดับใบหน้าคมสันทีโ่ ดดเด่นตามประสาลูกครึ่งทีไ่ ด้ส่วนผสมดีและ
ลงตัว ก็ไม่แปลกที่ทงั้ แม่กบั พี่เลี้ยงของเธอจะตื่นเต้นกับความหล่อ
และมาดเท่ของเขา เพราะเธอก็ยงั รูส้ กึ ว่าเขาหล่อเหมือนกัน...

“คุณเมาค้างเหรอครับ” ค�ำถามของชายหนุ่มดังขึ้น หลังสมาชิก

ในบา้ นคนอื่นหันไปสนใจการน�ำผลไม้ในกระเช้าไปลา้ ง เพื่อจะปอก
บางชนิดมารับประทานร่วมกัน
“ค่ ะ คงดื่มโซจู ได้แค่ ขวดเดียวแหละ เมื่อวานที่หนู ญาดื่มๆ
เขา้ ไปรวมๆ แลว้ น่ าจะเป็ นหา้ หกขวดมัง้ ” เธอตอบตามตรงระหว่าง
นั่งกอดหมอนอิงรู ปหน้าแมวอยู่บนโซฟาตัวยาว ในมือหนึ่งกดรีโมต
เลือกรายการ ก่อนจะเจอรายการทีเ่ ขาเป็ นโปรดิวเซอร์กำ� ลังฉายรีรนั อยู่
จึงเปิ ดค้างไว ้ ระหว่างมองดูเขาทีน่ ั่งลงข ้างๆ เธอโดยในมือมีแก้วน�ำ้ ดืม่
ต้อนรับตามปกติจากตวงพร
“คุณหนู ญาว่ารายการนี้โอเคไหม” เขาพยักหน้าไปทีจ่ อโทรทัศน์
ก่อนมองเธอทีเ่ หลียวมองมานิดหน่อยและหันไปดูจออีกรอบ
“ก็โอเคนะคะ มีกระแสนี่นา ท�ำไมเหรอ มีเรื่องอะไร” เธอบอก
และถามกลับไปตามประสาอยากรู ้
“คอมเมนต์บางอันเวลาลงยูทูบบอกว่าเกมโหดไป ผมไม่ได้ใส่ใจ
กับเรตติ้งมากนัก เพราะมีกระแสพูดถึงก็โอเคอยู่ ยอดวิวในยู ทูบ
ก็โอเคแหละ แต่คอมเมนต์กส็ ำ� คัญกับคณะบริหารอยู่บ ้าง” เขาบอกเล่า
พลางดื่มน�ำ้ ไปอึกใหญ่ ก่ อนน�ำแก้ววางบนโต๊ะหินอ่อนเบื้องหน้าของ
ชุดโซฟานั่งเล่น และขยับนั่งดีๆ มองดูงานโปรดิวซ์ตนเองบนหน้าจอ
ระหว่างมีดาราดังเล่นเกมอยู่ โดยมีพธิ ีกรหลักสองคนและพิธีกรเสริม
อีกสองคนด�ำเนินรายการ
“คอมเมนต์ประมาณนัน้ พวกเขาอาจจะห่วงดาราที่ตวั เองชอบ
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น่ ะค่ ะ” เธอบอกเรียบๆ แลว้ ยักไหล่เล็กน้อยเมือ่ เหลียวมองหน้าเขา
ก่อนดูรายการกันต่อ “บางทีหนู ญาไปเล่นเกมนิดๆ หน่อยๆ ตามอีเวนต์
ยังมีแฟนคลับไปคอมเมนต์เวลาอัปเดตรูปเลยว่าเกมท�ำไมไม่ค่อยรัดกุม
บลาๆ”
“อ๋อ...ความห่วงใยจากติง่ สินะ” เขาพยักหน้าแล ้วพูดออกมาเรียบๆ
ก่อนจะได้ยนิ เธอหัวเราะเบาๆ เขาหันมองก็พบใบหน้าเนียนนวลละเอียด
ใสไร้เครื่องส�ำอางทีส่ ดใสน่ามอง
“ตอนแรกหนู ญ าไม่ ค่ อ ยชอบค�ำ ว่ า ติ่ ง ...เหมือ นอาจจะเป็ น
ค�ำเหยียดแฟนคลับใช่ไหมคะ แต่ไปๆ มาๆ พวกเขาก็เรียกตัวเองว่า
เป็ นติ่งดาราคนนัน้ คนนี้ หนู ญาเลยอือๆ ติ่งก็ต่งิ ...” เธอบอกเล่าด้วย
รอยยิ้มขบขันยามคิดถึงเรื่องเก่า “คนไทยชอบมีคำ� ศัพท์ใหม่ๆ ออกมา
ตลอด”
“ภาษาพลิกแพลงได้เสมอ” เขาพูดด้วยรอยยิ้มบางเบา ก่อนหันไป
ก้มศีรษะให ้คุณแม่ของหญิงสาวทีเ่ ดินเข ้ามา
“กินข ้าวเทีย่ งมาหรือยัง หนู ญายังไม่ได้กนิ เลย เดีย๋ วแม่บอกให ้
น้าพรผัดข ้าวให้” ญาณีถามระหว่างเดินเข ้ามาพร้อมจานใส่ผลไม้ทป่ี อก
และหั่นเป็ นชิ้นเรียบร้อยมาให ้ชายหนุ่มผู ้มาเยือน
“ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ” ชายหนุ่ มบอกพร้อมรอยยิ้ม
ขยับตัวไปช่วยผูอ้ าวุโสยกจานผลไมแ้ ละจานใบเล็กทีใ่ ส่สอ้ มจิ้มลงวาง
บนโต๊ะอย่างมีมารยาท
“ไม่ตอ้ งท�ำก็ได้แม่ เดีย๋ วหนู ญาสั่งเอง” หญิงสาวบอกระหว่าง
เหลือบมองชายหนุ่ มที่ดูจะอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่อยู่มาก “คุณอยากกิน
อะไรคะ อ๋อ...อย่าบอกว่าอะไรก็ได้ เพราะไม่มคี ่ะ”
“หนู ญา” คนเป็ นแม่ทเ่ี ดินยิ้มหันกลับไปทางห ้องครัวถึงกับหันขวับ
ไปปรามลูกสาวอีกรอบ
“แม่ไปเหอะ...” เธอถอนหายใจแรงและกลอกตาไปมา ขณะที่
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มือก็จ้ มิ และเลือ่ นหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือดูเมนู อาหารในโปรแกรมการสัง่
ก่อนจะหยุดทีร่ า้ นอาหารญีป่ ่ นุ “ร้านนี้ใกล ้หมูบ่ ้านสุด คุณจะกินอะไร”
ชายหนุ่ มมองปฏิกิริยาของลูกสาวกับแม่แลว้ ได้แต่ย้ มิ ขัน ไม่รู ้
เขาจะจีบลูกสาวหรือจีบคนเป็ นแม่ดี เพราะคนขา้ งๆ ดูไม่ใส่ใจเท่าไร
แต่กบั ผู ้อาวุโสเอาใจใส่เขาอย่างสุดๆ คิดแล ้วก็ค่อยๆ ขยับเข ้าไปนัง่ ใกล ้
ร่างแบบบางอีกนิด และชะโงกหน้ามองจอก็เห็นว่าเธอกดสัง่ อาหารไว ้แล ้ว
“ชุดข ้าวทงคัตสึชสี เหมือนคุณก็ได้ครับ”
“โอเค” เธอตอบก่อนจะกดเมนู ทเ่ี ลือกลงตะกร้าไปสองชุด และ
เลือกเมนู รบั ประทานเล่นเพิม่ อีกสองอย่าง
“เท่าไรครับ”
“หนู ญาตัดบัตรในระบบไปค่ ะ ไม่เป็ นไรหรอก เลี้ยงแขก...”
เธอบอกเมือ่ การสัง่ เรียบร้อยแล ้ว พร้อมส่งรายละเอียดในกล่องข ้อความ
ให้กับผูส้ ่งอาหารอย่างดี
เมือ่ ท�ำรายการเรือ่ งสัง่ อาหารและบอกเส ้นทางเพิม่ เติมกับพนักงาน
ส่งอาหารทีร่ ะบบเลือกมารับงานเรียบร้อยแล ้ว ก็เหลือบมองเขาทีไ่ ม่ขยับ
กลับไป แต่ก็ไม่ได้รู้สกึ อึดอัดเหมือนที่เคยเป็ นกับผูช้ ายคนอื่น หรือ
อาจเพราะเขาตรงไปตรงมาว่าจะจีบเธอ และบุคลิกก็แทบไม่มอี ะไรให้ติ
กลิ่น กายก็ เ ย็น ๆ ดู ส ะอาดสะอ้า น นับ ว่ า เป็ น คนท�ำ งานเบื้อ งหลัง
ทีเ่ ท่ระเบิด
“น้องชายคุณยังไม่มแี ฟนเหรอ” เขาเอ่ยถามเมื่อเห็นชายหนุ่ ม
ในชุดล�ำลองอยู่บา้ นที่ไม่ได้ดูข้ เี หร่ นกั ด้วยเสื้อยืดสีเทาลายการ์ตูน
เรื่องดังกับกางเกงยีนส์ขาสามส่วนสีซดี ใส่สบาย เดินกลับไปด้านใน
ของบา้ นหลังงามชัน้ ล่าง ที่ตอ้ งผ่านโถงรับรองแขกด้านหน้า พร้อม
แก้วเก็บอุณหภูมแิ ละจานผลไม ้
“มีเพือ่ นสนิทน่ ะ แต่ก็ไม่เห็นบอกว่าคบหรืออะไรกัน พัฒน์ยุ่ง
เรื่องงานด้วยแหละค่ะ เขาเป็ นอินทีเรียร์ดไี ซน์ ตกแต่งบา้ นนี้ตอนซื้อ
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เขาก็ช่วยเยอะ” เธอบอกตามทีร่ บั รูเ้ รื่องน้องชายกับเพือ่ นสาวคนสนิท
ทีก่ ไ็ ปมาหาสู่ตงั้ แต่บ ้านเก่าจนเธอมีรายได้และมาซื้อบ ้านหลังนี้
“อือ...หน้าตาดีเหมือนพีส่ าว น่าจะเป็ นดาราได้เหมือนกัน”
“ชมหนู ญาตรงๆ ก็ได้นะ ไม่ตอ้ งอ้อมไปชมน้องแลว้ วกมาหา
หรอกค่ะ” เธอว่าเสียงกลัว้ ขัน ก่อนจะเห็นเขานิ่งไปนิดและหัวเราะเบาๆ
“คุณเขมยิ้มหรือหัวเราะก็ดูใจดีนะคะ ท�ำไมชอบท�ำหน้านิ่งๆ”
“ไม่รู้สิ. ..ต้อ งมีร ะยะห่ า งกับ คนท�ำ งานบางกลุ่ม ในองค์ก รมัง้
เสน้ สายใครบา้ งไม่รู ้ ถา้ ไม่เก่งจริงหรือท�ำงานได้ดจี ริงๆ ก็ชอบนินทา
ใส่ไฟกัน แล ้วก็มเี รือ่ งกระทบกระทัง่ กันแบบน่าร�ำคาญ ผมอยากท�ำงาน
ด้วยตัวเอง ไม่ได้อยากท�ำงานกับธุรกิจทีบ่ ้านเท่าไร ก็เลยต้องพยายาม
ท�ำให้ได้ดดี ว้ ยตัวเอง ก็เลยนิ่งๆ ไว ้จะดีกว่า คบหากันกับคนทีพ่ ้นื นิสยั
คล ้ายกันก็พอ ไม่จำ� เป็ นต้องคบหาคนมากมาย แล ้วไม่รูว้ า่ จริงใจด้วย
จริงไหม” เขาตอบแลว้ ยกมุมปากยิ้ม ก่ อนจะนั่งดู โทรทัศน์กบั เธอ
ไปเรื่อยๆ รออาหารกลางวันมาส่งต่อไป
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2
ญาตาวีนั่งรับประทานอาหารมื้อเทีย่ งในยามบ่ายสองกว่าๆ กับ

เขมกรบริเวณส่วนรับประทานอาหารที่แบ่งสัดส่วนชัดเจนและมีประตู
บานเลือ่ นกรอบไม้ไว้ปิด เพือ่ ไม่ใหก้ ลิน่ อาหารออกไปรบกวนส่วนอื่น
ของบา้ นได้ หากยามนี้เปิ ดออกกวา้ ง เพราะไม่ได้มกี ารท�ำอาหารหรือ
รับ ประทานอะไรที่มีก ลิ่น แรง และหญิง สาวก็ ไ ม่ ไ ด้จ ะปิ ด บัง สิ่ง ใด
ทีส่ นทนาหรือท�ำกับชายหนุ่มคนนี้จากสมาชิกในบ ้านด้วย อีกอย่างเธอ
ก็อยากให ้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเขา แม ้เขาจะไม่มอี ะไรให ้ต�ำหนิ
เลยตัง้ แต่มาเยือนบ ้านเธอเป็ นครัง้ แรกแบบนี้
อาหารญีป่ ่ นุ จัดชุดทีเ่ ธอกับเขาสัง่ มาเป็ นทงคัตสึหมูชสี เหมือนกัน
แต่อาหารตรงกลางที่เธอเลือกเองมีทาโกะยากิ สลัดแซลมอนน�ำ้ สลัด
ผสมงาแบบญี่ป่ ุน และมีนำ�้ ซุปมิโซะที่ได้มาพร้อมอาหารส�ำหรับสองที่
ทางร้านมีตะเกียบมาใหแ้ ต่ไม่มชี อ้ น แมเ้ ธอจะสอบถามว่าเขาต้องการ
ช้อนหรือไม่ แต่ เขาก็ส่ายหน้ายิ้มๆ ขณะที่เธอเองก็ไม่ค่อยใช้เท่าไร
เพราะยกถ ้วยซุปซดตามประสาท�ำอะไรง่ายๆ เวลาอยู่บ ้าน
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“คุณใช้ตะเกียบเก่งนะครับคุณหนู ญา” เขาชมระหว่างนั่งอยู่บน
เก้าอี้ของโต๊ะอาหารทรงกลมข ้างๆ เธอ
“ข ้าวมันเหนียวๆ ด้วยแหละค่ะ ถา้ เป็ นข ้าวคนไทยร่วนๆ ก็คบี
ล�ำบาก” เธอบอกยิ้มๆ ก่อนจะคีบสลัดเข ้าปากแกล ้มไปเงียบๆ พลาง
มองดูเขาใช้มือใหญ่ข ้างหนึง่ ยกถ ้วยพลาสติกทีใ่ ส่ซปุ มิโซะขึ้นซด “คุณเขม
ก็กนิ ง่ายนะคะ ไม่ตอ้ งจัดใส่จานหรือต้องเตรียมช้อนส ้อมเข ้าชุด”
คนฟังเลิกคิ้วขึ้น เหลียวมองคนขา้ งกายด้วยท่าทางแปลกใจ
พลางยกยิ้มเล็กน้อย “ผมก็ทำ� งานเบื้องหลังวงการบันเทิงนะครับ จะมา
พิธรี ตี องเวลากินข ้าวกันเองมันก็ดูจะมากไป ไม่ใช่ออกงานสังคมนี่นา”
“แต่คณ
ุ เขมก็เป็ นคนเนี้ยบมากๆ นะคะ ดูเหมือนนักธุรกิจมากกว่า
โปรดิวเซอร์รายการบันเทิงอีก” เธอบอก
“ก็อยูร่ ะดับบริหารแล ้วด้วยมัง้ ครับ แต่กย็ งั อยากท�ำงานในกองถ่าย
และอยากสนุ กกับการคิดและวางแผนการเล่นเกมอยู่ ก็เลยดูเหมือน
คนหลายบุคลิกหน่อย” เขาบอกด้วยรอยยิ้มและสบตาเธอทีเ่ หลือบมอง
มาหานิ่ง รู้สกึ ถูกใจตัวตนจริงๆ ของเธออย่างอธิบายไม่ถกู อาจเพราะ
ท่าทางสดใสและใบหน้าสะสวย แถมบุคลิกน่ ารักเหมือนคุณหนู แต่
ก็อ่อนน้อม “ท�ำไมถึงถูกเรียกว่า หนู ญา...”
ฟังแล ้วเธอก็น่งิ ไปนิดด้วยหวนคิดถึงผู ้เป็ นพ่อทีจ่ ากไปแล ้ว ได้แต่
ยกยิ้มเล็กน้อยมองอาหารตรงหน้า ก่อนหันไปยิ้มกับเขา เขาเหมือนจะ
เข ้าใจความคิดเธอทีก่ ำ� ลังระลึกถึงสิง่ ใดสักอย่างทีส่ ำ� คัญ เพราะสายตา
ของเขาอบอุ่นมากกว่าเดิมชัดเจน
“พ่อเรียกว่าหนู ตงั้ แต่รูว้ ่าแม่ทอ้ ง เพราะไม่รูว้ ่าเป็ นลูกสาวหรือ
ลูกชายค่ะ เหมือนพ่อเป็ นคนสมัยก่อนทีล่ ูกชายก็แทนตัวเองว่าหนู กบั
พ่อแม่อะค่ะ พอเกิดแล ้วเป็ นลูกสาวเวลาเรียกว่าหนู กม็ องตามคนเรียก
ตลอด พ่อกับแม่เลยคิดว่าจ�ำเสียงทีค่ ยุ ตัง้ แต่ในท ้องด้วยได้ พอได้ชอ่ื มา
พ่อเลยเรียกว่า หนู ญา ตอนเลี้ยงเด็กแรกเกิดพ่อแม่เหนื่อยมากๆ ก็เลย
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หาพี่เลี้ยง ก็ได้นา้ พรมา แกก็เรียกคุณหนู ญามาตลอด หนู ญาก็เลย
เหมือนลูกคุณหนู แต่มนั คือชื่อเล่นทีพ่ อ่ ตัง้ ให ้...”
“ตอนนี้พ่อคุณคงมองลงมาด้วยรอยยิ้มทีค่ ุณท�ำงานหาเงินดูแล
สมาชิกในบา้ นได้” เขายิ้มมากขึ้น เมื่อได้ฟงั เธอบอกเล่า รับรู้ได้ถงึ
ความอบอุ่นใจทีเ่ ธอคิดถึงบุพการี
“แม่ลำ� บากมามากตอนพ่อเสียใหม่ๆ พ่อกับแม่พูดตลอดว่าโชค
ยังดีทไ่ี ม่ได้ให้แม่ลาออกจากงานมาเป็ นแม่บ ้านเฉยๆ ไม่งนั้ ล�ำบากกว่า
ที่เป็ นแน่ ๆ ตอนพ่อป่ วยหนักหนู ญาก็โตพอรู เ้ รื่อง ตอนนัน้ ใกลจ้ ะ
เจ็ ด ขวบ แต่ พ ฒ
ั น์ เ พิ่ ง จะสามขวบ ตอนนั้น จากที่ ไ ด้ นั่ ง รถพ่ อ
ไปโรงเรียนกันสบายๆ ตอนเย็นน้าพรไปรับนั่งตุก๊ ตุก๊ กลับกันบ ้าง หรือ
นั่งรถเมล์บ ้างแล ้วแต่พวกเราอยากนั่ง ก็กลายเป็ นน้าพรนั่งตุก๊ ๆ ไปส่ง
ไปรับแทน จนโตพอไปกลับเองได้หนู ญาก็ไปกลับกับน้อง เจ๊ฝนไปชวน
มาเข ้าวงการตอนมอหา้ เลยลองดูเพราะอยากหาเงินช่วยแม่จ่ายหนี้สนิ
ตอนกู้ยืมไปรักษาพ่อ หนู ญาก็เลยมาเป็ นดารานี่แหละ โชคดีดว้ ย
ทีไ่ ด้งานดีๆ มาเรื่อยๆ และก็ดงั นิดหน่อย” เธอเล่าด้วยรอยยิ้มอุ่นใจ
ยามนึกถึงวัยเด็ก ก่อนจะมีอาการขัดเขิน แต่กย็ ้มิ แป้ นจนเขาหัวเราะเบาๆ
ในเรื่องทีไ่ ด้เข ้าวงการบันเทิง
“ดังนิดหน่อยอะไรกัน...” เสียงทุมห
้ ้าวของเขาดังขึ้นอย่างหยอกล ้อ
ระหว่างเธอยิ้มแป้ นแลน้ และขันเล็กน้อยไปกับค�ำพูดเขาอย่างถ่อมตัว
ก่อนจะหันไปมองผู ้อาวุโสเดินมาใกล ้
“หนู ญา เจ๊ฝนมาลูก มีงานหรือเปล่า” ญาณีเดินเข ้าไปหาลูกสาว
ทีย่ งั นัง่ รับประทานอาหารอยูก่ บั ชายหนุ่มผู ้มาเยือน เมือ่ ผูจ้ ดั การส่วนตัว
ของลูกสาวทีส่ นิทสนมกันมาเนิ่นนานตัง้ แต่ญาตาวีเข ้าวงการเดินเข ้ามา
ในรัว้ บ ้าน จากประตูรวั้ เล็กทีไ่ ม่ได้ลอ็ กไว ้
“ไม่มีงานค่ ะ มาหาปกติแหละ” คนส่งข่าวไปหาฝนทิพย์เอ่ ย
เรียบๆ ไม่ได้บอกว่าเธอชวนมาเอง ซึง่ อีกฝ่ ายก็เข ้าออกทีน่ ่ปี ระจ�ำอยูแ่ ล ้ว
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แม่ของเธอพยักหน้ารับ ก่อนผละออกไปต้อนรับแขกประจ�ำบ ้านแทน

“บีเอ็มใครอะแม่ เงางามวาววับจอดเด่นเป็นสง่าอยูข่ ้างรัว้ บ ้าน”

ฝนทิพย์ส่งเสียงถามทันทีเมือ่ เดินเข ้ามาใกล ้หลังยกมือไหว ้ผูอ้ าวุโสกว่า
แลว้ ญาณี มองมาที่หล่อนด้วยสีหน้างุนงงไม่ต่างกันเพราะคงไม่รูว้ ่า
รถใคร
“รถคุณเขมหรือเปล่าจ๊ะ” ญาณีเดินไปด้านในบ ้านพลางถามยิ้มๆ
“สวัสดีครับเจ๊ฝน รถผมเอง” เสียงหา้ วทุม้ ลึกของเขมกรดังขึ้น
พร้อมการลุกจากเก้าอี้นั่ง เมือ่ รับประทานอาหารหมดกล่องพร้อมกับ
หญิงสาวแล ้ว
“โอ้โห...ใครกันเนี่ย!” หล่อนรับไหว้ทงั้ ชายหนุ่ มและหญิงสาว
แล ้วแซวกลับด้วยท่าทางตื่นเต้นตาโต ก่อนมองดูทงั้ สองทีช่ ่วยกันเก็บ
กล่องอาหารเตรียมทิ้งใหเ้ รียบร้อยแลว้ ได้แต่ย้ มิ ในหน้า “มาได้ไงคะ
คุณเขม”
“แม่ชวนมาเอง” คนชวนขยิบตาแล ้วบอกเสียงร่าเริง ถูกลูกสาว
แบะปากใส่ เรียกเสียงหัวเราะจากผูม้ าเยือนได้ทกุ คน รวมทัง้ ตวงพร
ที่เ ข า้ มาช่ ว ยแยกขยะกับ กล่อ งพลาสติก ที่ส ามารถล า้ งเก็ บ ไว้ใช้ได้
“เขาโทร.หาหนู ญาแต่หลับอยู่ เลยให ้ตาพัฒน์รบั สายน่ะ”
“ได้ โ อกาสดีๆ ผมก็ เ ลยรี บ มา” คนถู ก ชวนมาตอบรับ ด้ว ย
รอยยิ้มกริ่มในหน้า ขณะทีส่ าวๆ แบะปากมองเขาจนได้แต่หวั เราะกัน
เบาๆ
“เจ๊กนิ ข ้าวเทีย่ งมายัง”
“จะบ่ายสามแล ้วเธอ ควรเตรียมกินมื้อเย็นไหมยะ” ฝนทิพย์แขวะ
ดาราสาวที่ตนดู แลจนอีกฝ่ ายมองค้อน ก่ อนหล่อนจะเดินยิ้มไปหา
เขมกรที่ยืนเก้ๆ กังๆ มองดู ญาตาวีลา้ งมืออยู่ท่ีดา้ นหลังเคาน์เตอร์
ครัวฝรั่ง “คุณเขมอยู่กินมื้อเย็นที่น่ีนะคะ เดีย๋ วเจ๊จะสั่งไก่ทอดแล ้วก็
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ท�ำ บะหมี่แ บบซีรี ส เ์ กาหลีกิ น เจ๊อ ยากได้ฟี ลแบบมีพ ระเอกหล่อ ๆ
ร่วมวงด้วย”
“แหม...เจ๊ฝน” ญาณีหวั เราะร่วน ไม่เว ้นชายหนุ่มทีถ่ กู ชวนและ
ลูกสาวของหล่อนทีส่ ่ายหน้าขบขันอยู่ไม่ไกล
“ได้ค รับ ไม่ มีป ญ
ั หา” ตอบแล ว้ เขาก็ ย้ ิม พลางเดิน จากส่ ว น
รับประทานอาหารของบ ้านออกไปยังโถงรับรองแขก ก่อนมองรอบด้าน
“ขอออกไปสูบบุหรี่หน่อยนะครับ”
“อ๋อ...ค่ะ” ญาตาวีพยักหน้าและรับค�ำ “คุณเขมบี้กน้ บุหรี่กบั ดิน
ใต้ต้นไม้กไ็ ด้นะคะ”
“ครับ” เขารับค�ำก่ อนเดินออกจากตัวบา้ นไปนั่งยังเก้าอี้มา้ หิน
ทีส่ นามด้านหน้า
“เจ๊ไม่ไปสูบบุหรี่กบั เขาล่ะ” หญิงสาวหันไปบอกผู้จดั การส่วนตัว
ทีน่ ั่งจิ้มผลไม ้อยู่ข ้างๆ แม่ ซึง่ แม่ของเธอบอกว่าชายหนุ่มน�ำมาฝาก
“เอ้า เจ๊เลิกบุหรีต่ งั้ นานแล ้ว” หล่อนส่งเสียงดังขึ้นพลางส่งสายตา
ค้อ นใส่ ห ญิง สาวที่ห วั เราะคิก คัก ก่ อ นคุ ย เล่น กัน อีก ครู่ แ ล ว้ พากัน
ออกจากส่วนรับประทานอาหารไปนั่งเล่นกันต่อ
“คิดว่าจะคบกับเขาไหม”
ฝนทิพย์อดถามไม่ได้ หล่อนไม่ได้คดิ ว่านักแสดงระดับแถวหน้า
ของเมืองไทยในขณะนี้อย่างญาตาวีจะมีแฟนไม่ได้ แต่ก็ควรจะเปิ ดตัว
กับคนทีค่ ดิ จริงจังและไม่ใช่การคบค้ากันเหมือนเล่นขายขนม ทีเ่ ลิกกันไว
แล ้วก็ป้ายสีกนั ไปมา เรื่องท�ำนองนัน้ ยิง่ จะท�ำให้นกั แสดงเสียหาย และ
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณ์ ใ นอนาคตด้ว ย เพราะยุ ค สมัย
ทีเ่ ทคโนโลยีมสี ่วนผลักสือ่ ออนไลน์ให้ไปไวไปไกลก็ยง่ิ น่าเป็ นห่วง
“วันนี้เขาไม่ได้จบี หนู ญานะ เขามาหยอดเสน่ห์ใส่แม่กบั น้าพร”
เธอว่าแลว้ ยักไหล่ ก่ อนจะเดินไปทรุ ดตัวนั่งที่โซฟาตัวหนึ่ง คนฟัง
หัวเราะคิกคัก “แต่ เขาก็เท่และดู ดีมากแหละ ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเวลา
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อยู่ ด ว้ ยกัน ด้ว ย ถ า้ ไม่ไ ด้ส นิ ท ใจเวลานั่ ง คุ ย หรือ กิน ข า้ วกัน สองคน
หนู ญาคงเกร็งๆ กว่านี้”
“เขาก็เข ้าหาผู้ใหญ่ได้ดนี ะ มารยาทดี ดูอ่อนน้อม สุภาพ และ
ก็ ไ ม่ ไ ด้ฉ วยโอกาสกับ หนู ญ าด้ว ย” คนเป็ น แม่ เ อ่ ย ขึ้น ด้ว ยรอยยิ้ม
เอื้ออาทร “ถา้ เขาเป็ นพวกมือเป็ นหนวดปลาหมึก และพยายามมากๆ
แม่วา่ ก็น่าจะอึดอัดกันทุกฝ่ าย แต่น่ีเขาวางตัวดี และก็ไม่ได้ปฏิเสธทีจ่ ะ
เข ้าหาให ้ครอบครัวหนู ญารูจ้ กั มักคุน้ กัน”
“อือ...ป๋ าเกริกเขาก็เชียร์คณ
ุ เขมให ้หนู ญาค่ะแม่” ฝนทิพย์บอกเล่า
พลางหันไปสบตากับดาราสาวของตน “ป๋ าเขาว่าเป็ นคนหนุ่มอนาคตไกล
และก็พ้ ืนฐานครอบครัวก็ดี ไม่ติดพนัน ไม่มีเรื่องยาเสพติด และ
ก็ทำ� งานดีจนได้เป็ นหัวหน้าตัง้ แต่หนุ่มๆ แล ้วก็วางแผนติดต่อซื้อลิขสิทธิ์
รายการมาให ้บริษทั เยอะด้วย เขาว่าถ ้าได้คบกันก็น่าจะช่วยเกื้อหนุนกัน
ได้สกั ทาง”
“หนู ญาเป็ นนักแสดง แต่เขาเป็ นโปรดิวเซอร์รายการนะคะ แถม
ท�ำงานด้านบริหารในบริษทั ด้วยแหละ จะเกื้อหนุนกันยังไงอะ” เธอว่าขึ้น
แล ้วท�ำปากยู่
“ป๋ าแกคงคิดว่าวงการบันเทิงเหมือนกันมัง้ ลูก” เอ่ยแลว้ หล่อน
ก็ย้ ิมกับลู กสาวที่พยักหน้ารับ “หนู ญาก็ไม่ใช่ เด็กๆ แลว้ แม่รูว้ ่าลู ก
โตพอจะรับผิดชอบตัวเองได้อย่างดี เขาเองก็ดูอายุมากแล ้วนะ คบหากัน
ก็ไม่ได้เสียหาย”
“ก็ดูๆ เขาไปก่อนนะแม่ เพิง่ มาเจอและคุยกันเยอะๆ ก็เมือ่ วาน
เอง ทีผ่ ่านมาเจอกันผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้จริงจังแบบนี้” เธอบอกอย่าง
แบ่งรับแบ่งสู ้ ถึงจะมีคนการันตีเขาหลายคน แต่ เขาก็เพิ่งมาจีบเธอ
เมือ่ วานจะให ้ด่วนตัดสินใจก็แปลกไป “ดูความสม�ำ่ เสมอและนิสยั ใจคอ
เขาจริงๆ ต่อไปแหละค่ะ”
“ก็จริงแม่ เบือ่ เวลามีข่าว...” ฝนทิพย์บอกอย่างอ่อนใจ โดยมี
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ทัง้ นางเอกสาวและคนเป็ นแม่พยักหน้าเห็นด้วย ก่อนหล่อนจะขยับตัว
นั่งมองออกไปนอกบา้ น จนอีกสองสาวก็มองตาม “โคตรเท่เลยอะ
อย่างกับนายแบบ พระเอกซีรสี ์ พ่อคุณเอ๊ย คุณเขมของฉัน...”
“เจ๊ๆ ใจเย็น” ญาตาวีขานเรียกด้วยเสียงกลัว้ ขัน พลางส่ายหน้า
หัวเราะไม่ต่างจากแม่นกั “เจ๊เพ ้อเขากว่าหนู ญาอีกมัง้ ”
“เมื่อ กี้ ห นู ญ าเปิ ด ไอจี คุ ณ เขมให ด้ ู พ่ อ เขาก็ ไ ม่ ค่ อ ยเหมือ น
คนเกาหลีนะ เหมือนคนแขกผิวขาวๆ” ญาณีเอ่ยความรู้สกึ ก่อนจะยิ้ม
ในหน้า เมื่อ เห็น ชายหนุ่ ม ที่นั่ ง ไขว่ ห า้ งสู บ บุห รี่อ ยู่ ท่ีม า้ หิน อ่ อ นก�ำ ลัง
จะเดินกลับเข ้ามา แต่เขาก็หยุดมองดูอะไรทีท่ างไปด้านหลังบ ้าน “หนู ญา
ไอ้ววั มันมาขอกินอีกไหม คุณเขมเขามองไปหลังบ ้าน”
“เอ้า...เดีย๋ วหนู ญาออกไปดูก่อน” เธอรับค�ำของแม่ทนั ที ก่อนจะ
รีบลุกและซอยเท ้าออกจากประตูหน้าบ ้านไป เพราะมีแมวโดนทิ้งลายวัว
ทีช่ อบเทียวไปเทียวมาขออาหารกินตามบ ้านต่างๆ อยู่ตวั หนึ่ง

เขมกรที่กำ� ลังจะเดินกลับเขา้ ไปในตัวบา้ นของหญิงสาวหลัง

ออกมานัง่ สูบบุหรีอ่ ยูส่ กั ครู่ ทว่าหางตาของเขาเหลือบไปเห็นแมวตัวหนึ่ง
ที่เดินกลา้ ๆ กลัวๆ ออกมาจากทางเดินปู กระเบื้องบนพื้นหญ้าจาก
ด้านหลังบา้ น พอเห็นเขาหยุ ดยืนมอง มันก็หยุ ดเดินและท�ำหัวหด
ขนพองเล็กน้อยมองมาทีเ่ ดิม มองแล ้วเขาก็คดิ ว่าเป็ นแมวลายวัวทีต่ วั โต
พอสมควร แต่ดูมอมแมมมาก ไม่ได้สะอาดหรือได้รบั การดูแล
“ว่าไงวัว...เหมียวๆ”
เสียงใสๆ ของญาตาวีดงั ขึ้นทักทาย พร้อมการก้าวเดินผ่าน
ทา้ ยรถยนต์ท่ีจอดอยู่ ชะโงกไปมองดู แมวตัวนัน้ ระหว่างทางเดินไป
ด้านหลังบ ้าน เขาเลิกคิ้วมองตาโตขึ้นเล็กน้อยและยิ้มมุมปากกับกิรยิ า
ท่าทางของทัง้ คนและแมว ซึง่ ดูเหมือนเจ้าเหมียวทีเ่ ธอเรียกขานก็รอ้ งรับ
และรีบเดินเข ้าหาเพือ่ ถูไถไปมากับข ้อเท ้าของเธอไม่ห่าง
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“แมวบ ้านคุณเหรอครับ” เขาถามด้วยความสงสัย และพยายาม
รักษาระยะห่างในการยืนมอง เพราะดู เหมือนแมวจะระแวงอยู่มาก
มันจึงถอยไปนิด แต่ก็รออาหารจากหญิงสาวทีก่ ำ� ลังตักอาหารเม็ดจาก
ถุงอาหารแมวอย่างดีใส่ชามพลาสติก และมีอาหารซองทีเ่ ธอก็ฉีกและ
บี้ๆ ใส่จานพลาสติกคู่กนั ด้วย
“ไม่ใช่ ค่ะ แมวน่ าจะโดนทิ้งแลว้ ก็เดินไปมาในหมู่บา้ นเพื่อหา
อาหารกินน่ะค่ะ” เธอเล่าแล ้วท�ำหน้าสลดเล็กน้อยเมือ่ คิดถึงชะตาชีวติ
แมวตัวนี้ พลางย่อตัวลงวางชามและจานอาหารใหเ้ จ้าแมวได้กินอย่าง
เอร็ดอร่อย ก่อนหันไปมองดูกะละมังใบไม่ใหญ่นกั ทีเ่ สียสละจากการ
ล ้างผักมาใส่นำ�้ ประจ�ำไว้ให้แมวได้มากินว่ายังสะอาดหรือไม่ พอเห็นว่า
ยังไม่มฝี ่ นุ หรือผงเธอก็ลกุ ขึ้นยืน
“หมู่บา้ นปิ ดขนาดใหญ่มคี นทิ้งแมวด้วยเหรอ” ชายหนุ่ มพึมพ�ำ
ออกมาอย่างแปลกใจ พลางผ่อนลมหายใจเมือ่ สบตากับเธอทีเ่ อ่ยเล่าต่อ
“สี่หา้ เดือนก่อนมีบา้ นที่เขาติดประกาศขาย ตอนนี้ก็ยงั ไม่มคี น
มาซื้อนะคะ หนู ญากับบ ้านอืน่ ทีเ่ จอเจ้าแมวตัวนี้เข ้าไปหลบแดดหลบฝน
หรืออ้อนขอขา้ วกินก็ถ่ายรู ปลงไลน์หมู่บา้ นกัน หลายคนว่าคงโดนทิ้ง
ดีหน่อยตรงมีแต่คนใจดี ไม่ได้ไล่หรือต่อต้านให้จบั ออกไปปล่อย แล ้ว
มันก็เหมือนรู้ตวั ว่าต้องเจียมตัวด้วย ก็แค่ ไปๆ มาๆ หลายๆ บา้ น
เพือ่ ขอกิน แล ้วก็หลบแดด หลบฝน” เธอเล่าแล ้วนิ่งไปหลังหันไปทิ้ง
ถุงอาหารเปี ยกของแมวในถังขยะแบบเหยียบเปิ ดฝาแล ้ว
“แสดงว่าก็ไม่ได้นอนทีบ่ ้านหลังไหนทีเ่ ข ้าไปขอกิน” เขาถามอย่าง
สงสัย เธอก็พยักหน้ารับ
“พวกลุงป้ าบา้ นอื่นเคยเดินออกก�ำลังกายกัน แลว้ ไปเจอมัน
เข ้าไปนอนหน้าบ ้านทีต่ ดิ ประกาศขายค่ะ ก็เหมือนว่าออกมาหากิน แล ้ว
กลับไปนอนทีบ่ ้านเดิมตลอด บ ้านหนู ญาคุยกันว่าถ ้าจับได้กค็ งพาไปหา
หมอตรวจแหละ แต่มนั ยังไม่ยอมให้จบั ค่ะ ก็อ ้อนๆ ขอกิน แต่กร็ ะแวง
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มากๆ ด้วย ไม่รูว้ า่ กว่าจะกล ้าออกมาหากินแบบนี้ เจออะไรบ ้างก็ไม่ร”ู้
“ก็ยงั โชคดีทห่ี ลายบ ้านมีอาหารให้กนิ ” เขาบอกแล ้วยิ้มเล็กน้อย
โดยทีเ่ ธอก็ย้ มิ และพยักหน้าตาม
“ข ้างบ ้านก็มชี ามอาหารกันมด เทอาหารเม็ดไว ้ตลอดนะคะ แต่
แกบอกว่า มันคงชอบกินแบบบุฟเฟต์ ตะลอนขอกินอาหารรสหลากหลาย
ตามบา้ นต่างๆ” เธอเล่าพลางชี้ไปทีร่ วั้ บา้ นอีกหลังด้วยเสียงสดใสและ
หัวเราะชอบใจ “คุณเขมเลี้ยงสัตว์ไหมคะ”
“ไม่ครับ” เขาตอบทันควัน “ผมอยู่คนเดียวทีค่ อนโดฯ ถึงทีอ่ ยู่
เลี้ยงสัตว์ได้ แต่กก็ ลัวดูแลไม่ดี เพราะบางทีงานก็เลิกไม่เป็ นเวลา”
“อือ จริ ง ” เธอพยัก หน้า รับ ค�ำ เห็น ด้ว ย ก่ อ นโบกมือ ให แ้ มว
ที่กินอาหารเปี ยกจนหมดจาน และเล็มอาหารเม็ดนิดหน่ อย ก่อนมัน
จะกระโดดนอนบนชัน้ ด้านล่างทีเ่ ธอวางถุงอาหารและกล่องอาหารเปี ยก
ส�ำหรับแมวไว ้ด้านบนสุด “กินนอนให ้สบายใจนะ”
“ถ ้าจับได้คุณคงเลี้ยงสินะครับ”
“ก็คุยกันในบ ้านแบบนัน้ ค่ะ สงสารมัน” เธอบอกยิ้มๆ ระหว่าง
พากันเดินเขา้ บา้ นพร้อมเขา “น้าพรแกก็ไม่ได้รงั เกียจอะไร แม่ก็โอเค
พัฒน์ก็ชอบสัตว์ แต่ ก็พูดแบบคุณเขม เพราะในบา้ นถึงเลี้ยงได้แต่
ไม่มเี วลาเอาใจใส่เดีย๋ วหมาแมวก็หงอยอีก แต่ถ ้าช่วยเจ้าเหมียวก็ตกลง
ว่าดูแลกันได้ สงสารมันกันหมด”
“คุณเขมจับแมวได้ไหมจ๊ะ” ญาณี ถามขึ้น เมื่อ ได้ยินลู กสาว
คุยเรื่องแมวกับชายหนุ่มขณะเดินเข ้ามา
“แม่ก็...” คนเป็ นลูกสาวหัวเราะร่วน ระหว่างชายหนุ่มส่ายหน้า
ทันทีและหัวเราะแห ้งๆ ตาม
“หนู ญาระวังมันข่วนหรือกัดนะ มันอ้อนแต่ก็ระแวงอยู่ ถา้ ขา
หรือแขนมีรอยแผลจากเล็บแมวมันหายยาก เป็ นรอยด�ำๆ ด้วย ป๋ าเกริก
ด่าเจ๊ตายห่า” ฝนทิพย์เอ่ยขึ้นระหว่างมองอีกฝ่ ายนั่งลงบนโซฟาเบด
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ด้านสองที่นั่ง แลว้ มีชายหนุ่ มนั่งลงตาม เมื่อหล่อนกับญาณี มายึด
โซฟาเบดด้านทีย่ าวกว่าไปแล ้ว
“หนู ญาก็ใส่กางเกงขายาวตลอดแหละเจ๊ฝน” เธอบอกยิ้มๆ พลาง
ตบมือกับต้นขาทีใ่ ส่กางเกงผ ้าฝ้ ายขายาวอยู่บ ้าน
“ก็ดแี ล ้ว” ผู้จดั การส่วนตัวบอกแล ้วยกนิ้วให ้ พลางเหลือบมอง
ชายหนุ่มทีน่ งั่ มองหญิงสาวเงียบๆ จนนึกขัน แต่หล่อนก็คงไปกะเกณฑ์
อะไรเรื่องพวกเขาไม่ได้ แค่เฝ้ ามองและดูแลห่างๆ ตามหน้าทีด่ กี ว่า

ญาตาวีนงั่ ๆ นอนๆ อยูบ่ นพรมหนานุ่มผืนใหญ่ทป่ี ไู ว ้ตรงกลาง

ของชุดโซฟารับรองแขกกับฝนทิพย์และตวงพร ส่วนแม่นงั่ คุยกับเขมกร
ระหว่างเปิ ดโทรทัศน์ดูรายการต่างๆ ไปด้วย นับว่าชายหนุ่ มมีความ
ผ่ อ นคลายและไหลลื่น ไปได้ดีก บั การใช้เ วลากับ ครอบครัว ของเธอ
แม เ้ ขาจะไม่ใ ช่ ค นคุ ย เก่ ง แต่ ก็ ไ ม่ได้ไร้อ ธั ยาศัย นัก เกือ บสี่โ มงครึ่ง
เสียงกริ่งหน้ารัว้ ก็ดงั ขึ้นอีกครัง้ ก่ อนที่สุรพัฒน์จะกุลกี ุจอเดินเร็วๆ
ออกมาจากส่วนด้านในของบ ้าน หลังเข ้าไปนั่งท�ำงานอยู่นาน
“ผมเปิ ดเองน้าพร” เสียงบอกออกมาก่อนตัว เพราะตวงพรก็กำ� ลัง
จะลุกไปท�ำหน้าที่
“อันอันมาเหรอลูก” ญาณีเอ่ยถามถึงเพือ่ นสาวคนสนิทของลูกชาย
อย่างอัญญาณี
“ครับแม่” เขาตอบระหว่างเดินออกไปทีร่ วั้
“อันอันเป็ นเพือ่ นสนิทของพัฒน์ค่ะ” หญิงสาวบอกกับเขมกร
“อ๋อ” เขารับค�ำอย่างเขา้ ใจก่อนจะยิ้มเล็กน้อยเมือ่ เห็นหญิงสาว
ผิวขาวใสใบหน้ามีส่วนผสมของเชื้อสายจีน แต่ก็มดี วงตากลมโตไม่ได้
เล็กเป็ นสาวหมวยนัก เดินเข ้ามากับน้องชายของคนทีน่ ั่งกอดหมอนอยู่
ข ้างๆ และเขาก็ยกมือรับไหว ้ตามทุกคน เมือ่ ผูม้ าใหม่ยกมือไหว ้อย่าง
อ่อนน้อม
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“คุณเขม เป็ นโปรดิวเซอร์ของ TSB ทีม่ าตามจีบพีห่ นู ญาอยู่”
“หือ...” อัญญาณีอทุ านเบาๆ ด้วยดวงตาทีโ่ ตขึ้นมาก
ค�ำแนะน�ำของสุรพัฒน์ทำ� ให ้เกิดเสียงหัวเราะเบาๆ จากคนรอบข ้าง
แต่กบั คนโดนแนะน�ำกับคนกลางอย่างญาตาวีได้แต่นงั่ หลังตรงตาโตขึ้น
เล็กน้อย ก่อนจะหัวเราะแห ้งๆ ตามไปกับคนอืน่
“อันอันซื้อไก่เผ็ดเกาหลีกบั แกงกิมจิทะเลมาชุดใหญ่ครับ เราน่าจะ
สั่งอะไรมาเสริมแลว้ กินตอนมื้อเย็นกันได้นะ” สุรพัฒน์บอกระหว่าง
เดินไปยังส่วนรับประทานอาหารของบ ้าน
“โอเค เจ๊กว็ า่ จะสัง่ ไก่เผ็ดเกาหลีแล ้วก็ต ้มมาม่ากินกันอยู”่ ฝนทิพย์
ส่งเสียงอย่างชอบใจ ก่อนจะลุกจากทีน่ ั่งไปช่วยดูอาหาร โดยมีตวงพร
ลุกไปด้วยกัน
“คุณเขมเบือ่ อาหารเกาหลีไหมคะ เห็นว่าเป็ นลูกครึง่ เกาหลี” ญาณี
เอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียงเกรงใจอยู่ในที พร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน
“ไม่เบื่อหรอกครับ จริงๆ ที่บา้ นก็ชอบกินอาหารเกาหลีท่ีพอ
หากินกันได้ท่ีเมืองไทย เพราะพ่อก็คิดถึงอาหารเกาหลีเหมือนกัน”
ตอบแล ้วเขาก็ย้ มิ “แต่ทเ่ี มืองไทยส่วนมากร้านอาหารเกาหลีจะท�ำอาหาร
ทีค่ นไทยนิยมกิน หรือเห็นมากๆ ในซีรสี เ์ กาหลี อาหารเกาหลีบางชนิด
ก็ไม่มขี าย พ่อก็บ่นๆ แต่ก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไร อีกอย่างพ่อไปเรียน
ทีส่ หรัฐฯ กับแคนาดาตัง้ แต่จบมัธยมต้นด้วยครับ ก็เลยหัวสมัยใหม่มาก”
“เจอคุณแม่ตอนไปเรียนสินะ”
“เจอทีเ่ มืองไทยครับ พ่อท�ำธุ รกิจเรื่องส่งออกอาหารออร์แกนิก
น่ ะครับ” ชายหนุ่ มท�ำท่าครุ่นคิดเรื่องพ่อแม่ตวั เอง “เจอทีโ่ รงแรมของ
คุณตาแหละ พอคุณตาเสียแม่กร็ บั ช่วงต่อ แล ้วพ่อก็ตามจีบ แต่งงานกัน
แล ้วพ่อก็ยา้ ยมาอยู่เมืองไทยเลย”
“โรแมนติกเชียว” คนแก่ทน่ี ั่งฟังยิ้มแล ้วพึมพ�ำชม
“แม่ชอบนิยายเพ ้อฝันกับฟังเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ค่ะ” ลูกสาวอดแซว
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ไม่ได้ ท�ำใหช้ ายหนุ่มหัวเราะเบาๆ จนคนเป็ นแม่คอ้ นใส่ “หนู ญาไปดู
อาหารดีกว่า เดีย๋ วเจ๊ฝนสั่งอะไรมาเยอะแยะกินไม่ไหวกันอีก คุณเขม
ก็เล่าเรื่องโรแมนติกให ้แม่ฟงั ไปก่อนนะคะ”
ชายหนุ่มส่ายหน้ายิ้มๆ มองตามร่างเพรียวบางทีล่ กุ และวิง่ หายไป
จากมุมหอ้ งโถงรับรองแขกเขา้ ไปยังส่วนหอ้ งอาหารของบา้ น ได้ยิน
เสียงคุยกันแว่วมาแต่ก็ไม่ชดั นัก เขายิ้มกับญาณีทต่ี บโซฟาใหเ้ ขาขยับ
ขึ้นไปนั่งด้านบน ก่อนจะคุยกันไปเรื่อยเปื่ อย แต่ก็คล ้ายๆ กับว่าเขา
ก�ำลังโดนว่าทีค่ ุณแม่แฟนทีก่ ำ� ลังตามจีบสอบสวนอยู่นั่นเอง
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3
แสงแดดยามเย็นเริ่มอ่อนลง โคมไฟสนาม ดวงไฟหน้าบา้ น

และไฟระย้าทีพ่ นั ไว้กบั ต้นไม ้ถูกเปิ ดเพือ่ ใหแ้ สงสว่างเพิม่ ขึ้นทั่วบริเวณ
ชุ ด ม า้ นั่ ง หิน อ่ อ นที่ต งั้ อยู่ บ นสนามหญ้า ด้า นหน้า บ า้ นของญาตาวี
ได้ตอ้ นรับแขกเหรื่ออีกครัง้ ในวันหยุดงานคราวนี้ และอาจเป็ นครัง้ แรก
ด้วยทีบ่ ้านของหญิงสาวได้ตอ้ นรับเขมกร ชายหนุ่มผูห้ ล่อเหลาเกินกว่า
จะเป็ นโปรดิวเซอร์ในแวดวงบันเทิง พร้อมคนสนิททีค่ รอบครัวคุน้ เคย
อย่างฝนทิพย์กบั อัญญาณี โดยทีท่ กุ คนเข ้ากันได้ดี แมจ้ ะไม่ได้พูดจา
หยอกเย้ากันมากมาย แต่กส็ นทนากันได้ไหลลืน่ และสนุกสนาน ไม่ทำ� ให ้
บรรยากาศอึดอัดเลย และเขาก็ดูจะไม่ได้คดิ เล็กคิดน้อยกับเรื่องทีบ่ ้าน
ของญาตาวีให้พเ่ี ลี้ยงอย่างตวงพรร่วมวงปาร์ต้ เี ล็กๆ นี้ดว้ ย หญิงสาว
มองแล ้วก็นบั ว่าชายหนุ่มลูกครึ่งมาดนิ่งก็เข ้าสังคมได้อย่างดีทเี ดียว
“คุณเขมฮะ...”
“หือ...” คนถูกสุรพัฒน์เรียกส่งเสียงรับ พลางเหลียวมองระหว่าง
ก�ำลังจะใช้ตะเกียบคีบไก่ไม่มกี ระดูกราดซอสเผ็ด
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“คุณเขมเพิง่ เจอพีห่ นู ญาแล ้วตามจีบจากอัดรายการเมือ่ วานเหรอ
เจ๊ฝนเม ้าธ์” ถามแล ้วเขาก็จอ้ งตาบุรุษหน้าหล่อทีน่ ั่งข ้างๆ พีส่ าวตนเอง
อีกฝ่ ายยกยิ้มเล็กน้อยและเหลียวมองญาตาวี กับฝนทิพย์ทน่ี งั่ ข ้างญาณี
ด้วย
“เคยเจอหลายครัง้ แล ้ว” เขมกรตอบพลางยกแก้วเบียร์ข้นึ จิบไป
อึกหนึ่งแทนการคีบไก่ เขา้ ปาก ก่ อนจะพูดต่ อ ระหว่างเหลือบมอง
คนขา้ งๆ ที่หนั มาท�ำตาโตอย่างสงสัย “ตอนนัน้ แค่คิดว่าเขาเป็ นดารา
ทีม่ าแรง ดูน่ิงๆ หยิง่ ๆ เลยไม่ได้สนใจอะไร แต่กท็ ำ� งานดี ไม่งเ่ี ง่า หรือ
วีนทีมงาน เขาสวยด้วย พอเห็นเขาออกรายการกับลงสัมภาษณ์เยอะขึ้น
ก็เลยสนใจ”
“โห...” เสียงแซวจากทุกคนดังขึ้น
“จริงๆ ผมเจอดาราเยอะ ดาราก็เป็ นคนปกติท่สี วยหล่อเฉยๆ
ไม่ได้มอี ะไรพิเศษ หรือสวยหล่อแลว้ มีเสน่ หด์ ว้ ยท�ำใหน้ ่ าดึงดู ดด้วย
อีกอย่างนิสยั ใจคอก็สำ� คัญทีจ่ ะอยูใ่ นวงการได้นานและรุ่งไหม” ชายหนุ่ม
เอ่ยเรียบๆ แต่กม็ รี อยยิ้ม “คุณหนู ญานี่ผมไม่เคยได้ยนิ ใครนินทาว่าร้าย
เสียหาย มีแต่คนพูดถึงในทางที่ดี นินทาก็เป็ นแกมหยอกและพูดถึง
อย่างหมั่นไส้ที่ไม่ได้อจิ ฉานัก พอเมือ่ วานทีเ่ ขาตอบรับงานรายการมัน
ก็เป็ นเรื่องราวทีท่ ำ� ให ้สนใจน่ะครับ”
“หนู ญาว่าเคยเจอคุณเขมแค่ครัง้ เดียวนะคะ...หลายปี แล ้ว และ
ก็เจอเมือ่ วานทีค่ ณ
ุ ลงมาดูอดั รายการในสตูฯ” คนโดนชมซึง่ หน้าเอ่ยแล ้ว
ท�ำปากยู่เล็กน้อย
“ผมท�ำเบื้องหลังนะครับ คุณอาจไม่ได้สงั เกตเวลาอยู่ในสตูฯ
บางทีกน็ งั่ คุมทีมงานอีกที ไม่ได้ออกหน้าอะไรด้วย” ชายหนุ่มหันมองเธอ
และบอกด้วยรอยยิ้มอ่อนบาง โดยที่เธอก็ทำ� หน้าสลดนิดหน่ อยและ
พยักหน้ารับ “ผมก็รสู้ กึ ว่าคุณหนู ญาเป็ นคนท�ำงานดี วางตัวดี ไม่มขี า่ ว
เสียหาย แต่กเ็ ป็ นดาราแหละ ช่วงก่อนหน้านัน้ ก็ไม่ได้กล ้าคุยอะไรด้วย
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คุณอาจจะมองว่าผมเป็ นแค่พนักงานท�ำต�ำแหน่งโปรดิวเซอร์กไ็ ด้”
ฝนทิพย์หวั เราะเบาๆ ทีไ่ ด้ฟงั ค�ำเล่าของชายหนุ่มมาดเท่ “ป๋ าเกริก
เขาชมคุณเขมบ่อยค่ ะ คนหนุ่ มตัง้ ใจท�ำงาน จากต�ำแหน่ งพนักงาน
ธรรมดาก็ได้เลือ่ นขัน้ ไปอยู่ระดับบริหาร เวลาทางทีมรายการของ TSB
ติด ต่ อ งานมาทางเราถึง ไม่ ค่ อ ยปฏิเ สธ แต่ ห นู ญ าก็ ไ ม่ ค่ อ ยชอบไป
ออกรายการอะไรอยู่แล ้ว แต่พอละครล่าสุดดังมากๆ การไปสัมภาษณ์
เมือ่ วานก็ถอื ว่าดีมาก โปรโมตตัวเองและยังจะได้แฟนหล่อด้วย”
“เจ๊ฝน!” คนกลางอย่างญาตาวีส่งเสียงดัง ก่อนจะหัวเราะตาม
คนอืน่ ๆ ไม่ต่างจากชายหนุ่มทีน่ ั่งข ้างๆ ตนเอง
“ท�ำ ไมคุ ณ เขมไม่ เ ป็ น ดาราคะ หล่อ กว่ า พระเอกบางคนอีก ”
อัญญาณีถามยิ้มๆ ก่อนจะใช้มอื ทีใ่ ส่ถงุ มือพลาสติกหยิบน่องไก่ข้นึ กัด
ระหว่างรอฟังค�ำตอบทีอ่ กี ฝ่ ายหัวเราะขัน
“ผมอดทนไม่พอหรอกครับ เป็ นดาราต้องอดทนมากๆ ผมใจร้อน
แลว้ ก็ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับคนอื่นที่ไม่อยากเขา้ หาเท่าไร แต่ ชอบคิด
ชอบวาดแผนอะไรแล ้วอยากเห็นมันเป็ นจริง ตอนแรกก็เริ่มจากเขียน
สคริปต์ต่างๆ จนได้โอกาสโปรดิวซ์เอง พอท�ำได้ดกี ม็ าเป็ นโปรดิวเซอร์
ทีค่ วบเขียนบทบางงานด้วย มันก็เลยสนุ กดี อีกอย่างท�ำงานเบื้องหลัง
ไม่ตอ้ งรักษาลุคอะไรมาก บางวันเหนื่อยๆ ไม่อยากยิ้มก็หน้านิ่งได้
แต่พวกดาราไม่ได้นะครับ ไม่งนั้ จะโดนหาว่าเรื่องมากหรือหยิ่งไปอีก”
เขาบอกแลว้ ยักไหล่ โดยที่ทุกคนก็พยักหน้าตามระหว่างฟังเหตุผล
ของเขา “พอคิดแลว้ คุณหนู ญาเงียบๆ แลว้ ก็ชอบอยู่กบั เจ๊ฝนเวลา
ไปอัดรายการก็เพราะปลีกตัวสินะ”
“ก็ใช่ค่ะ” หญิงสาวตอบ “บางทีการใหค้ วามสนิทสนมกันเกินไป
ก็อาจจะโดนเอาไปพูดอะไรลับหลังได้”
“หนู ญาเคยเป็ นเด็กใสๆ แล ้วการเข ้าวงการใหม่กค็ ดิ ว่าดารารุ่นพี่
น่ า รัก หรื อ ใจดีก นั หมด ไม่ รู ห้ รอกว่ า ต่ อ หน้า อย่ า ง ลับ หลัง อย่ า ง
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มีทุกวงการแหละ” ฝนทิพย์เล่าแลว้ ส่ายหน้าเล็กน้อย “ตอนนัน้ ก็แค่
เหมือนแนะน�ำน้องใหม่ตามปกติ แต่พอไปเจอผู้ใหญ่ก็จะพูดเหมือน
หนู ญาท�ำอะไรไม่เป็ นเลย ท�ำงานด้วยเหนื่อยต้องคอยสอนบลาๆ ทัง้ ที่
หนู ญาก็ทำ� งานได้ เจ๊กเ็ ลยพยายามจะไปงานกับเขาทุกงานจนตอนนี้”
ญาตาวียกยิ้มแล ้วผ่อนลมหายใจเบาๆ “ถ ้าตอนนัน้ ไม่มเี รื่องเงิน
และหนี้สินค่ าใช้จ่ายตอนพ่อป่ วย หนู ญาก็คงเรียนใหจ้ บแลว้ ก็เป็ น
สาวออฟฟิ ศแหละ แต่โอกาสมาหามันก็ตอ้ งเสีย่ งคว ้าไว ้ ไม่ได้คดิ จะดัง
หรืออะไรหรอก ก็แค่ถา่ ยโฆษณาแล ้วได้เงินดีมนั ก็โอเคมากๆ พอโอกาส
จะเซ็นสัญญาและรับงานดีๆ คิดว่าแลกกับการเสียความเป็ นส่วนตัว
แลว้ มีรายได้มากหน่ อยจากงานในวงการบันเทิงมันก็โอเค อีกอย่าง
หนู ญาไม่ได้คดิ ว่าโอกาสจะมาเรื่อยๆ จนมาถึงจุดนี้หรอกนะ แต่มาได้
ขนาดนี้หนู ญาก็รู้สกึ ดีมากๆ หาเงินได้ มีคนเอ็นดู และมันก็เหมือนว่า
ในสังคมไทยดาราดังๆ วางตัวดีๆ ก็ได้รบั อภิสทิ ธิ์อยูแ่ หละค่ะ ได้สนิ ค้า
สปอนเซอร์ฟรี ได้ของขวัญจากแบรนด์ต่างๆ ได้ของจากแฟนคลับ
อีก อย่ า งก็ไ ด้เ งิน มากกว่า หลายๆ อาชีพ โชคดีท่ีมีแ ม่ช่ ว ยเก็บ และ
วางแผนเงิน หนู ญาก็คิดว่าสิ่งที่เราเสียความเป็ นส่วนตัวไปบางส่วน
มันก็คุม้ ค่ากับรายได้ทร่ี บั มา”
“ก็จริง...การเป็ นดาราความเป็ นส่วนตัวหายไปอยู่มาก ไปไหน
มาไหนก็มคี นมองและขอถ่ายรู ป บางครัง้ ก็ทำ� ให้รู้สกึ อึดอัด” เขมกร
พูดออกมาจากทีป่ ระสบการณ์ในวงการท�ำใหเ้ ขาเข ้าใจความอึดอัดของ
คนดังมากมาย
“ขนาดผมเป็ นน้องชายดารา ยังต้องระวังเลยฮะ ยุคโซเชียล
มีเดียที่ทุกคนมีส่อื ในมือก็เหมือนดาบสองคม” สุรพัฒน์เอ่ยขึ้นพลาง
ถอนหายใจ โดยมีคนสนิทพยักหน้าตาม
“หนู ญาถึงไม่ค่อยโพสต์อะไร นอกจากเรื่องงาน เรื่องของขวัญ
แต่ขนาดโพสต์นอ้ ยก็ยงั มีคนจับโยงไปคบคนนัน้ คนนี้ ไม่คบคนนัน้ คนนี้
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เลยค่ะ” เธอเล่าแลว้ ยักไหล่ “รุ่นน้องบางคนก็หลงกับยอดไลก์นะคะ
บางเรื่องไม่ยุ่งดีกว่า แต่กไ็ ปคอมเมนต์หรือโพสต์แขวะ”
“ดาราดัง หลายคนที่เ หลิง ก็ เ พราะได้ร บั อภิสิท ธิ์ม ากมายจาก
ความดัง แต่ลมื รักษามารยาทและรักษาน�ำ้ ใจคนอื่น” เขมกรพูดแล ้ว
ยักไหล่ ก่อนบอกเล่ามุมมองคนท�ำงานเบื้องหลัง “สักพักเขาก็จะหายไป
จากวงการเอง เพราะคนเบื้อ งหลัง ไม่อ ยากร่ ว มงานด้ว ย งานก็ จ ะ
ค่อยๆ หด แล ้วเขาก็หายไปนัน่ แหละ แต่ถ ้าฝี มอื ดี นิสยั ดี ไม่หลงระเริง
กับชื่อเสียง ใครๆ ก็อยากร่วมงานด้วย ยิง่ ฐานแฟนคลับดี พวกผู ้ผลิต
ก็ชอบนะ เพราะสปอนเซอร์เข ้าและได้รบั กระแส”
“โชคดีท่คี ุณเขมเขา้ ใจวงการบันเทิงนะคะ แม่คงไม่ตอ้ งกลัวว่า
คุณเขมจะใจร้ายท�ำให ้หนู ญามีขา่ วฉาวเรื่องความรักเนอะ” ญาณีดกั ขึ้น
จนชายหนุ่มหัวเราะในล�ำคอ และรับค�ำ “แม่ไม่วา่ หรอกนะถ ้าจะจีบหรือ
คบกันยังไง แต่กข็ อให ้คุณเขมดูแลเขาดีๆ เหมือนช่วงโปรโมชั่นนานๆ”
“แม่...ยังไม่ได้คบกัน” คนเป็ นลูกสาวเอ่ยแล ้วส่ายหน้าไปมาพลาง
กัดน่องไก่ระบายอารมณ์
“ผมว่าผมจีบติดนะครับ” เสียงทุมห
้ ้าวลึกของเขมกรดังขึ้น พลาง
ยกยิ้มในหน้าคมเข ้ม และหันสบตากับคนข ้างๆ ขณะทีค่ นอืน่ ๆ ส่งเสียง
วี้ดวิ้วแซวกันทันที
“ใช่เซ่...คุณเขมหล่อนี่นา” คนโดนความหล่อเหลาและน�ำ้ เสียง
ของเขาสะกดตัง้ แต่เมือ่ วานพึมพ�ำพลางท�ำปากยื่น ก่อนท�ำหน้าตายู่ย่ี
ส่งผลให ้เขาหัวเราะขัน ไม่ต่างจากคนอืน่ ทีป่ รบมืออย่างชอบใจ
ญาตาวีไม่ร้สู กึ อึดอัดกับเขาตัง้ แต่เมือ่ วาน มีเพียงความหวัง่ เกรง
กับท่าทางสุขุมและมาดที่เนี้ยบมาก แถมหน้าตาของเขาก็ดูดีราวกับ
ปัน้ แต่ ง หากเธอก็ คิ ด ว่ า โชคดีท่ีเ ขามีบุ ค ลิก นิ่ ง ขรึ ม จนได้ฉ ายาว่ า
แวมไพร์ เพราะท�ำใหค้ นรอบขา้ งกลัวและไม่กล ้าจะเขา้ หาเขานัก เป็ น
เกราะกันสาวๆ ออกห่างได้งา่ ยๆ โดยทีเ่ ธอไม่ตอ้ งเหนื่อยเลย ถ ้าตกลง
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จะคบกับเขาหลังเรียนรู้กนั ต่อสักพัก

เขมกรลุกจากโต๊ะม ้าหินอ่อนไปยืนบริเวณต้นไม้ใหญ่ทห่ี ่างจาก

บริเวณนัน้ นิดหน่ อย เพือ่ รับสายโทรศัพท์จากทีมงานในรายการที่เขา
รับผิดชอบอยู่ ก่อนใบหน้าที่ผ่อนคลายมีรอยยิ้มประดับอยู่ตลอดวัน
จะขมวดบึ้งขึ้น เหมือนวันท�ำงานที่แสนวุ่นวายยุ่งเหยิงและต้องคอย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ ข ้ามาในความรับผิดชอบ
“อ้าว...แต่ เขาเซ็นสัญญาและขอ้ ตกลงเรื่องอัดรายการตอนที่
เชิญไปแลว้ นะ” เสียงทุม้ หา้ วลึกดังขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยด้วยอารมณ์
ทีห่ งุดหงิด พลางยกมือข ้างทีว่ า่ งขึ้นเทา้ เอวสอบและยืนผ่อนแรงขายาว
ขา้ งหนึ่งระหว่างเงยหน้าสู ดลมหายใจแรง “แลว้ ยังไง! เขาก็ตอ้ งเสีย
ค่าปรับไง!”
ญาตาวีมองชายหนุ่มร่างสูงสง่าทีม่ อี าการผิดปกติไป ระหว่างนัน้
สมาชิกในวงอาหารก็มองและเหลือบสบตากัน “หนู ญาว่าเขามีปญ
ั หา
เรื่องงานแหละ”
“เออ...ใครผิดสัญญาปะ เจ๊ได้ยินไม่ชดั ” ฝนทิพย์รบั ค�ำและ
ส่งเสียงกระซิบถาม
“ไม่แปลกใจแล ้วว่าท�ำไมคนกลัวเขาแล ้วเรียกว่าแวมไพร์แบบที่
เจ๊เล่า” สุรพัฒน์ออกความเห็น “เวลาดีๆ ก็น่ารักเชียว เวลาหงุดหงิด
ก็โมโหน่ากลัวอะ ขนาดเห็นแค่น้ ียงั สยองแทนลูกน้อง”
“ถ า้ ไม่ดุ ก็ คุ ม คนไม่ได้สิ” คนเป็ น พี่ส าวบอกน้อ งชาย จนทัง้
น้องชายและคนอืน่ หันมองเธอเป็ นจุดเดียว “ท�ำไมอะ มองอะไรกัน”
“พีช่ อบเขาแหละ” ว่าแล ้วเขาก็ทำ� ปากเบ้ใส่พส่ี าวทีส่ ่งสายตาค้อน
มาหา
“เออ...ชอบเขาแหละ แต่เก๊กไว้” ฝนทิพย์สนับสนุน
“แม่กว็ า่ เราชอบเขา ไม่งนั้ ก็คงไล่เขากลับแบบสุภาพไปนานแล ้ว”
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ญาณีเองยังแซวลูกสาวด้วยอีกคน
“น้าก็ว่าคุณหนู ญาชอบแหละค่ ะ นั่งกินขา้ วเที่ยงกับนั่งขา้ งกัน
ตอนนี้ก็ไม่ได้รงั เกียจหรืออึดอัดเวลาเขาเขา้ หา” พี่เลี้ยงอย่างตวงพร
ยังเห็นด้วย
“หนู ว่าเขาหล่อ สมาร์ต และเสียงเซ็กซี่มาก พี่หนู ญาไม่ผิด
ทีช่ อบนะ” อัญญาณีย้ มิ แป้ นปิ ดท ้าย
“เออๆ ก็ชอบแหละ หน้าหล่อ ผิวผ่ อง สู งเด่ น เป็ น สง่ากว่า
ทีมงานคนอื่นขนาดนัน้ ...แค่หมั่นไส้ท่เี มือ่ วานเรื่องมากเขา้ มายุ่งก�ำกับ
รายการเอง จนถ่ายช่วงโฆษณาตัง้ หลายเทก” คนโดนรุมยอมรับแล ้ว
ท�ำ ท่ า ทางฟึ ด ฟัด ก่ อ นจะนั่ ง หน้า มุ่ย ระหว่า งที่ค นอื่น หัว เราะคิก คัก
“แต่กไ็ ม่คดิ ว่าเขาจะบอกตรงๆ ว่าจะจีบด้วย”
“แม่วา่ โอเคเลยแหละทีเ่ ขาตรงไปตรงมาและไม่ใช่พวกฉวยโอกาส
แต๊ะอัง๋ เรา” หล่อนบอกด้วยรอยยิ้มพอใจ โดยทีล่ ูกสาวพยักหน้าเห็นด้วย
และเหลือบมองไปทีช่ ายหนุ่มร่างสูงซึง่ ยืนคุยโทรศัพท์หน้านิ่วคิ้วขมวด
กว่าเดิม
“หนู ญาก็ชอบเขามากขึ้นตรงทีเ่ ขาไม่มอื ไวค่ะ” เธอบอกแม่แล ้ว
ยิ้มกับคนอื่นๆ ที่พยักหน้าเขา้ ใจ “ขนาดพวกนักแสดงผู ช้ ายบางคน
ยังท�ำเป็ นทีเล่นทีจริงแต่ชอบฉวยโอกาสเลย”
“พูดยากว่ะ” ฝนทิพย์ส่ายหน้าแล ้วพูดขึ้นด้วยน�ำ้ เสียงเบือ่ หน่าย
และเบป้ ากเล็กน้อย “ชอบคิดว่าตัวเองหล่อและเท่กนั ตามประสาดารา
แหละ พอท�ำงานเป็ นกันเองหน่อยก็มโนเอาว่าสนิทกัน”
“แต่พห่ี นู ญาก็เล่นละครมาเยอะนะคะ ท�ำยังไงกับพวกพระเอก
หรือดาราชายทีช่ อบแต๊ะอั๋งอะ”
“บางคนตวัดมือใส่ได้ บางคนก็ต ้องเบีย่ งตัวหลบ บางคนก็ไม่ต ้อง
สุงสิงด้วยเลย” เธอตอบเพือ่ นสนิทน้องชาย “ถ ้าสนิทกันจริงๆ มันก็ต ้อง
เกรงใจกันบ ้างอะ พีก่ ไ็ ม่ได้แบบแตะตัวไม่ได้เลย แต่เล่นเกินไปก็ไม่ใช่ไง”
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“สกินชิปได้แต่อย่ามากหรือเกินเลยจนน่าเกลียด” ผูจ้ ดั การส่วนตัว
ท�ำท่าขีดเสน้ ระหว่างเอ่ ยออกมา ซึ่งหญิงสาวคนดังก็ยกนิ้วใหอ้ ย่าง
เห็นด้วย

“มีปญั หาเหรอคะ ดูเครียดมากและคุยนานเลย” เสียงใสของ

ญาตาวีเอ่ยถามอย่างห่วงใย พลางสบตาสีนำ�้ ตาลเข ้มของเขาทีส่ ะทอ้ น
แสงไฟสีนวลบริเวณสนามและไฟระย้าบนต้นไม้ทจ่ี บั โยงไว ้เพือ่ เปิ ดเวลา
มีปาร์ต้ เี ล็กๆ หน้าบ ้าน
“ดาราผิดสัญญาทีเ่ ซ็นไวน้ ่ะครับ แล ้วจะอัดรายการวันจันทร์น้ ี”
ชายหนุ่ มตอบตามตรงเมือ่ ทรุดกายสู งลงนั่งทีเ่ ดิมก่อนถอนหายใจแรง
เมือ่ ทุกคนอุทานค�ำว่าอ้าวออกมาพร้อมกัน “ผมเซ็งมาก แล ้วประสานงาน
ของกองรายการก็หวั หมุนมากกว่าจะหาใครมาเป็ นแขกรับเชิญแทน
อีกอย่างพอบอกผิดสัญญาต้องจ่ายค่าปรับสังกัดดาราก็ทำ� บ่ายเบีย่ งแล ้ว
บอกว่าเขาป่ วยนะ”
เขมกรหลับตาสู ดลมหายใจลึกและส่ายหน้าไปมาก่อนจะลืมตา
พลางถอนหายใจแรงอีกรอบอย่างเหนื่อยหน่าย มือของเขาจับโทรศัพท์
มือถือของตนไว ้ข ้างหนึ่งและเคาะเบาๆ กับโต๊ะหินอ่อนตรงหน้า ก่อนจะ
หยุดนิ่งเมือ่ ปลายนิ้วมือของหญิงสาวข ้างกายแตะเล็กน้อยทีข่ ้อมือ ท�ำให ้
เขาหยุดเคาะและผ่อนลมหายใจอีกรอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนบาง
“นี่เป็ นสิ่งที่เพิ่งคุยกันไปเลยกับความเหลิงและหลงตัวเองของ
ดาราที่เพิง่ ดัง กับผู้ใหญ่ท่ใี หท้ า้ ยว่าคนของตัวเองดังและเด่นกว่าใคร
คิดอยากท�ำอะไรก็ทำ� ป่ วยจริงๆ ไม่ว่านะครับ แต่ทมี งานสืบแลว้ ว่า
ไม่ได้ป่วยแต่บนิ ไปเกาหลีเพือ่ ท�ำศัลยกรรมกับเจ้าของสังกัด” เขาเอ่ย
เสียงหงุดหงิดเต็มที่แลว้ ส่ายหน้าระอาใจ “อ้างว่าป่ วยจากการนอน
แอดมิตทีโ่ รงพยาบาลทีเ่ กาหลี ตัวเองตกลงรับงานและเซ็นสัญญาเอง
แต่ทำ� แบบนี้ยงั จะเลีย่ งบาลีวา่ ป่ วยไม่อยากจ่ายค่าปรับ”
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“พี่หนู ญามีงานวันจันทร์น้ ีไหม ไปรายการใหค้ ุณเขมแทนสิ”
น้องชายชงเต็มที่ ก่ อนจะยิ้มที่เห็นว่าที่แฟนพี่สาวตาโตและหันมอง
อีกฝ่ ายทันควัน
“ไม่วา่ งค่ะ” ตอบแล ้วเธอก็ย้ มิ เจือ่ นทีเ่ ขาเองก็หลับตาโคลงศีรษะ
ไปมาแล ้วนั่งคิดหนักต่อ
“มีงานอะไรเหรอครับ”
“จันทร์น้ หี นู ญาเขามีนดั ส่งวิทยานิพนธ์น่ะค่ะ เจ๊กเ็ ลยไม่รบั งานไว้”
ฝนทิพย์ตอบค�ำถามแทน โดยที่ชายหนุ่ มก็พยักหน้ารับ “รอแผนงาน
ทีว่ างให ้หนู ญาตรงๆ ดีกว่า เจ๊กไ็ ม่อยากให ้คนสวยของเจ๊ไปเสียบแทน
ยายเด็กของกะเทยแก่คนนัน้ ”
“เจ๊ฝนเก่งจังทีร่ ู ้ว่าผมพูดถึงใคร” ว่าแล ้วเขมกรก็สา่ ยหน้าหัวเราะขัน
“แหม...ไปท�ำหน้าทีเ่ กาหลีกบั เจ้าของสังกัดมีนางคนนัน้ คนเดียว
แหละ บินไปยังกะไปกลับกรุงเทพฯ เชียงใหม่” หล่อนเอ่ยอย่างหมัน่ ไส ้
เต็มที่ “เออ...ลองโทร.หาป๋ าเกริกสิคณ
ุ เขม ว่ามีควิ ใครว่างบ ้าง แกเอ็นดู
คุณเขมมาก น่าจะช่วยหาให ้ เด็กๆ ในสังกัดก็ดงั อยู่นะจ๊ะ ไม่ใช่มแี ค่
หนู ญาคนเดียว”
“อ๋อ...ผมลืมนึกไป” เขารับค�ำอย่างเห็นด้วยก่อนจะหัวเราะเบาๆ
“งัน้ ขออนุญาตไปโทรศัพท์อกี รอบครับ”
ญาตาวีมองตามเบื้องหลังร่างสูงทีล่ กุ ไปยืนคุยโทรศัพท์ทเ่ี ดิมด้วย
แววตาครุ่นคิด ระหว่างที่คนอื่นมองเธอเป็ นจุดเดียว “อะไร! มอง
คนหล่อไง ท�ำไมอะ”
สมาชิกในวงอาหารเย็นหัวเราะคิกคักกันอย่างสนุกทีเ่ ห็นหญิงสาว
ร้อนตัว เพราะส่วนมากญาตาวีมกั เป็ นคนวางตัวนิ่งเงียบด้วยสถานะดารา
ทีโ่ ด่งดังพอตัว ออกไปไหนๆ ก็มคี นรู้จกั และมารุมล ้อมขอถ่ายรูปด้วย
ยิ่งออกงานก็ย่ิงโดนรุมลอ้ มจนแทบมองไม่เห็น การแกลง้ หยอกเธอ
เรื่องทีเ่ ธอหลงใหลชายหนุ่มลูกครึ่งทีเ่ ข ้ามาหาก็เป็ นเรื่องราวดีๆ ทีท่ ำ� ให ้
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ยิ้มกันได้ไม่ยาก แถมเขมกรยังเป็ นคนท�ำงานเก่งและเป็ นสุภาพบุรษุ ด้วย
ไม่เชียร์ให ้คบกันไวๆ คงไม่ได้แน่นอน

เมือ่ อาหารหมดลง และผลไม้ในกระเช้าทีเ่ ขมกรน�ำมาให ้เมือ่ บ่าย

ถูกจัดแช่เย็นไว ้เสิรฟ์ แทนขนมหวาน บรรยากาศค�ำ่ คืนนี้กด็ ูจะสมบูรณ์
กับปาร์ต้ เี ล็กๆ ระหว่างคนสนิทของญาตาวีกบั ครอบครัว หญิงสาวมอง
ชายหนุ่มทีเ่ ริม่ ยุง่ หลังรับสายจากทีมงานเมือ่ ชัว่ โมงก่อน และยิง่ โทรศัพท์
ไปหาเกริกก็ย่ิงมีขอ้ ความเขา้ มามากมาย เขาอ่ านและพิมพ์กลับไป
นับครัง้ ไม่ถว้ น เธอคิดว่าคนต�ำแหน่ งโปรดิวเซอร์และอยู่ในสายงาน
บริหารด้วยแบบเขาน่าจะชีวติ วุน่ วายไม่ต่างจากเธอทีเ่ ป็ นดารานักแสดง
เพียงแค่เขามีพ้นื ทีส่ ่วนตัวมากกว่าเท่านัน้
“ป๋ าเกริกเลือกใครให้ไปรายการอะคุณเขม” ผู้จดั การประจ�ำตัว
ดาราสาวคนดังทีอ่ ยู่ในการดูแลของเอเยนซีท่ ห่ี ล่อนท�ำงานเอ่ยถาม
“คุณรัน รัญญาน่ ะครับ” ตอบแล ้วเขาก็ยกมุมปากยิ้ม “เห็นว่า
เขา้ ไปรับเช็คแลว้ คุยเล่นอยู่ท่อี อฟฟิ ศพอดี แลว้ ก็ไม่มคี ิวงานสองวีก
เพราะเตรียมออกก�ำลังกายให้มีกลา้ มทอ้ งนิดหน่ อยจะไปถ่ายแบบ
ชุดว่ายน�ำ้ ”
“อ๋อๆ เออยายรันก็โอเคนะ เป็ นคนเฮฮาขัดกับความสวยเซ็กซี”่
ฝนทิพย์สนับสนุน
“สนิทกับหนู ญาด้วย รันน่ารัก ช่วยเรื่องวิทยานิพนธ์ดว้ ย เพราะ
นางจบก่อน” หญิงสาวบอกยิ้มๆ
“อือ...คุณหนู ญาเรียนปริญญาโทใกล ้จบแล ้วใช่ไหมครับ เพราะ
จะส่งวิทยานิพนธ์แล ้ว” เขมกรพยักหน้ารับรูข้ ้อมูลดาราสาวในสังกัดเดียว
กับคนขา้ งกาย ก่อนจะถามขึ้นเรียบๆ หญิงสาวพยักหน้าหงึกๆ และ
ยกมือขึ้นปิ ดปากทีเ่ ธอก�ำลังเคี้ยวพีชชิ้นหนึ่งอยู่ “เก่งนะครับ ท�ำงานหนัก
แล ้วยังเรียนปริญญาโททีต่ อ้ งท�ำวิทยานิพนธ์ส่งได้ตามทีค่ ดิ ไว้”
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“อาจเพราะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงทีค่ นุ ้ เคยด้วยมัง้ คะ เพราะ
หนู ญาก็ทำ� งานในวงการบันเทิง มันก็งา่ ยขึ้นมาก” เธอตอบยิ้มๆ โดยมี
เขาพยักหน้ายิ้มรับ
“คุณเขมก็เรียนเก่งนี่นา ป๋ าเกริกเคยพูดว่าคุณเขมจบวิศวะคอมพ์
แล ้วก็ต่อโทเกี่ยวกับโปรแกรมอะไรสักอย่าง ป๋ าเขาชอบคุณเขมสุดๆ”
ฝนทิพย์พดู ขึ้นแล ้วยิ้มแป้ นให ้ชายหนุ่มทีห่ ล่อนก็ชอบใบหน้าอันหล่อเหลา
ของเขา ระหว่างคนฟังก็หวั เราะได้
“ผมก็เลือกสาขาเกี่ยวกับวางแผนระบบคอมพิวเตอร์แหละครับ
แล ้วก็ไปเรียนกราฟิ กดีไซน์เพิม่ จากคอร์สทีเ่ ปิดแล ้วมีใบประกาศ” ชายหนุ่ม
บอกเล่าด้วยรอยยิ้มอ่อนบาง “นานแล ้วเริ่มลืมๆ แล ้วแหละว่าทีเ่ รียน
มันมีอะไรบ ้าง ตอนนี้ทำ� แต่งานบริหารกับโปรดิวซ์รายการ”
“แหม...คุณเขมยังไม่แก่เลย” ญาณีวา่ ยิ้มขันทีค่ นหนุ่มพูดเหมือน
ตนเองแก่มาก “แม่สแิ ก่แล ้ว”
“คุณแม่ครับ ผมก็สามสิบแปดแลว้ นะ” เขาบอกเสียงกลัว้ ขัน
เล็กน้อย ก่อนจะหัวเราะเบาๆ ทีเ่ ห็นผู ้อาวุโสตาโตค้างไป “จริงๆ ครับ”
“ยังดูไม่แก่เลย” ชมแล ้วหล่อนก็ทำ� ท่าทางปรบมือเล็กน้อยชื่นชม
“แถมหล่อสุดๆ ด้วยนะ”
“ผมออกก�ำลังกายแลว้ ก็ทาครีมบ�ำรุงด้วยมัง้ ครับ ยังไงก็มแี ม่
กับน้องสาวก็เลยได้อิทธิพลเจ้าส�ำอางมาบา้ ง” บอกเล่าตามจริงพลาง
ยิ้มในหน้า ระหว่างมองคนขา้ งๆ ที่ก็จ้ มิ ผลไมเ้ ขา้ ปากเคี้ยวตุย้ ๆ ต่อ
ตลอดเวลา “ในไอจีคุณหนู ญาก็ออกก�ำลังกายบ่อยนะครับ แต่ เห็น
กินแล ้วก็โอเคออกก�ำลังกายดีแล ้ว”
“เอ้า!” หญิงสาวอุทานระหว่างคนอืน่ หัวเราะร่วน
“พี่หนู ญากินเก่ งมาก ถา้ ไม่ออกก�ำลังกายผมว่าก็อว้ นแหละ”
น้องชายได้ทแี ซวพีส่ าว
“เราก็เหมือนกันแหละ ถ ้าไม่ออกก�ำลังกายก็ลงพุงเป็ นตาแก่แล ้ว
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ท�ำพูดดี” แวด้ ใส่นอ้ งชายพลางปาเปลือกสม้ ใส่ ท�ำใหว้ งสนทนาเกิด
เสียงหัวเราะลั่นอีกรอบ วันนี้เธอผ่อนคลายและสนุ กมากจริงๆ กับ
มิตรสหายที่สนิทกับครอบครัว เพิ่มเติมชายหนุ่ มที่มเี สน่ หซ์ ่งึ เขา้ กับ
ทุกคนได้อย่างดี รอดูแล ้วกันว่าเขาจะจีบเธออย่างไรต่อไป

เขมกรกลับถึงเพนต์เฮาส์ของตนในเวลาเกือบห ้าทุม่ ครึ่ง การนัง่

รับประทานอาหารกับหญิงสาวทีห่ ลงใหล พร้อมคนสนิทของเธอทีน่ ่ารัก
และเป็ นกันเองกับเขาอย่างมาก ท�ำใหเ้ วลาผ่านพน้ ไปอย่างรวดเร็วจน
มืดค�ำ่ เสียไม่ทนั ตัง้ ตัว เพราะเขาก็เพิง่ มาคิดได้ตอนแยกย้ายกลับบา้ น
หลัง ช่ ว ยกัน ล า้ งจานท�ำ ความสะอาดร่ ว มกัน กับ แขกผู้ไปเยือ นและ
มีญาตาวีออกมาส่งทีร่ ถ
“มีไ ลน์ห นู ญ าอยู่ แ ล ว้ คุณ เขมถึง บ า้ นแล ว้ โทร.มาบอกหรื อ
ส่งข ้อความมาบอกด้วยนะคะ”
เขาจ�ำความรู้สึกที่ได้ยนิ ประโยคนัน้ ได้ดวี ่าหัวใจเต้นระรัวอย่าง
ไม่เคยเป็ น นานมากแลว้ ที่ไม่ได้ยินความห่วงใยจากใครหลังมาอยู่
คนเดียวในเมืองหลวง และใช้ชีวติ คนเดียวจริงๆ เช่ นทุกวันนี้ก็คุย
นับค�ำได้ วันนี้เขาพูดมากกว่าปกติรอ้ ยเท่าอาจจะได้
มือใหญ่ กดโทรศัพท์ไปหาหญิงสาวที่ตนเองชอบพอ ทว่าไม่มี
การตอบรับจากทางปลายสายท�ำใหเ้ ขายกยิ้มกดวางสาย ระหว่างเดินสู่
หอ้ งน�ำ้ ก็ส่งขอ้ ความไปบอกกล่าวตามที่เธอแสดงความห่ วงใยก่ อน
กลับมา พร้อมสติกเกอร์ส่งจุบ๊ ปิ ดทา้ ย และเตรียมตัวอาบน�ำ้ เขา้ นอน
เพราะพรุ่งนี้เขายังมีประชุมด่วนเพือ่ วางแผนเกมในรายการทีต่ อ้ งปรับ
นิดหน่อยก่อนบันทึกถ่ายท�ำในวันจันทร์ต่อไปด้วย

ด้านญาตาวีท่อี าบน�ำ้ บ�ำรุงผิวเรียบร้อยและก�ำลังจะกดรับสาย

โทรศัพท์จากโปรแกรมสนทนายอดนิยมแต่กเ็ ดินไปถึงเครื่องมือสือ่ สาร
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ไม่ทนั ยกยิ้มทันทีทเ่ี ขาส่งข ้อความมา มีการราตรีสวัสดิ์กบั ส่งจุบ๊ มาให ้
หญิง สาวขบขัน กับ มุม น่ า รัก ของคนมาดขรึม และจริง จัง กับ การงาน
เธอกดส่งสติกเกอร์ฝนั ดีและภาพถ่ายที่ตนเองกับสมาชิกคนอื่นส่งมา
ไปให ้เขา
เมือ่ ล ้มตัวนอนบนเตียง ใบหน้าเนียนมีรอยยิ้มสุขใจกับเรื่องราว
วันนี้ เธอเห็นอีกหลายแง่มมุ ของเขมกร แวมไพร์ของใครหลายคน
ในวงการดู ผ่อนคลายและน่ ารักกับแม่ของเธอ แถมยังเป็ นกันเองกับ
ทุกคนที่สำ� คัญในชีวติ เธอ ไม่รงั เกียจแมวที่มาขออาหารกินอีกด้วย
เธอคงไม่มอี ะไรต้องปฏิเสธการจีบของเขา แต่กต็ อ้ งใช้เวลาศึกษาอีกนิด
ไม่อาจด่วนตัดสินใจได้ เพราะเธอก็ไม่อยากเป็ นข่าวคาวๆ ในวงการนัก
แค่ทำ� งานและมีขา่ วซุบซิบเล่าลือไม่จริงปะปนทุกวันก็เหนื่อยแล ้ว
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