
๑

“ผมรกัคุณ”
ชายหนุ่มบอกอย่างหนกัแน่น ให้แสงอาทติย์อสัดงรมิหาดทรายขาว

และทะเลยามเย็นเป็นพยาน ดวงตาของเขายังจ้องหญิงสาวในอ้อมกอด 

ไม่เคลื่อนไปไหน สบตานิ่งสื่อให้รู้ถงึความในใจ แล้วรอยยิ้มหวานของเธอ

กค็่อยๆ คลี่ออกอย่างเขนิอาย

เขาไม่ปล่อยให้เธอก้มหน้าซ่อนความขวยเขิน ชายหนุ่มค่อยๆ เชย

คาง ช้อนใบหน้าหญิงสาวให้สบตากันไว้ ประสานสายตาให้ความรักที่ล้น

ออกมาจากหวัใจสื่อออกไปทางดวงตา แล้วค่อยๆ โน้มใบหน้าเข้าหา แตะ

ปลายจมูกลงบนแก้มเปล่งปลั่ง ก่อนแนบกลีบปากบางอย่างละมุนละไม 

จุมพติอย่างอ่อนหวานและแช่อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะได้ยนิเสยีง 

“คตั!”

ค�าเดียวสั้นๆ หยุดทุกสิ่ง ท�าลายบรรยากาศแสนหวานเมื่อครู่ที่เขา

บรรจงสร้างขึ้นมา แล้วหญงิสาวในอ้อมแขนที่เคยแสดงให้เหน็ว่ารกักนัปาน

จะกลนืกนิอยูเ่มื่อครูน่ั้น กใ็ช้สองมอืผลกัอกเขาเตม็โครม เล่นเอาชายหนุม่
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แทบจะเสยีหลกัล้มลงบนผนืทราย

“ไปกนิปลาร้าเน่าค้างปีที่ไหนมา ไอ้บ้ายุทธ์!”

สาวสวยที่เคยสวมบทอ่อนหวานชี้หน้าเขาอย่างกบัองค์ลง แต่เอาเข้า

จริงๆ ก็ไม่ใช่หรอก นี่ต่างหากคือองค์จริงของปิ่นปัทม์ ยายนี่น่ะหรือจะ

อ่อนแอสนมิสร้อยอย่างที่ชาวบ้านร้านตลาดได้เหน็ผ่านหน้าจอ ไม่มทีาง!

“แล้วแกไปกนิผดัสะตอที่ไหนมา” พระเอกหนุ่มถามหน้าย่น ประกบ

ปากกนัรอบที่เท่าไรแล้วเขาไม่รู้ แต่รู้ว่ายายนี่เตรยีมอะไรไว้รอแน่ๆ

“ให้มนัน้อยๆ หน่อยเถอะปัทม์ นางเอกบ้าอะไรไม่ยอมแปรงฟัน”

“แล้วแกเป็นพระเอกภาษาอะไรปากเหม็นขนาดนี้ ถามจริงๆ เถอะ 

ไอ้ยาสฟีันที่เป็นพรเีซนเตอร์อยู่นี่ เขาหลบัหูหลบัตาจ้างหรอืไง”

“โอ๊ยนี่! หยุด!”

พอมีคนตะคอกห้ามมวย ก็เหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวคนที่แยกเขี้ยว

ใส่กนัเมื่อครู่ เขายอมหยุดตามค�าสั่งของป้าเจ๋งซึ่งเป็นผู้ก�ากบั ไม่อย่างนั้น

คราวหน้าอาจจะไม่ได้ท�างานด้วยอกี แม้จะมชีื่อเสยีงหรอืฝีมอืมากเพยีงใด

กต็าม 

“เถยีงกนัอยู่นั่นละ เถยีงตั้งแต่เล่นเรื่องแรกจนมาเล่นเรื่องนี้ เมื่อไร

จะเลกิแกล้งกนัเสยีท ีโตกโ็ตมาด้วยกนั ดงักด็งัมาด้วยกนั กดักนัอยู่ได้”

“ก็นายยุทธ์แกล้งหนูก่อนนี่คะป้า! จะเข้าฉากจูบทีไร มันกินของ 

เหมน็เน่ามาจูบหนูทุกท”ี

“แล้วกลิ่นสะตอกลิ่นกะปิที่แกพ่นออกมานั่นคืออะไร ไอ้วิธีเหม็นๆ 

นี่ ฉนักเ็รยีนรู้มาจากแกนั่นแหละ!”

ยทุธการย่นหน้าใส่ เขาอาจจะเป็นสภุาพบรุษุได้กบัผูห้ญงิทั้งโลก แต่

ไม่ใช่กบัป่ินปัทม์แน่นอน เพราะเจ้าหล่อนกไ็ม่เคยเป็นสภุาพสตรกีบัเขาเลย

“ป้าเจ๋งคะ ถ้ามนัยงัแกล้งหนอูยูแ่บบนี้ เรื่องหน้าหนไูม่เล่นกบัมนัแล้ว

นะคะป้า คู่จ้งคู่จิ้นไม่เป็นมนัแล้ว”

“อย่ามาท�าปากดี ถ้าพวกหล่อนไม่เล่นละครด้วยกันแล้วไม่เสียดาย
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รายได้หรอืไง รบังานคู่กนัโกยเงนิปีละเป็นล้านๆ ฉนัไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะ

หมดความอดทนกบันายยุทธ์น่ะปัทม์”

ป้าเจ๋งที่นางเอกสาวอุตส่าห์ฟ้องไม่ได้เข้าข้างใครเลย เพราะรู้ดว่ีาอะไร

เป็นอะไร ท�าเอาคนโดนรู้ทนัหน้าเหยไปเลย 

เขาเองกไ็ม่รอด โดนผู้ก�ากบัร่างใหญ่ขงึตาใส่เหมอืนกนั

“เธอก็เหมือนกันยุทธ์ จะไม่หาเรื่องแกล้งกันหยุมหยิมไม่ได้หรือไง 

อยู่กนัมาตั้งนาน ยงัไม่รู้อกีเหรอว่าถ้าเธอไม่เริ่ม ปัทม์กไ็ม่ร้าย”

“แหมป้า ผมจะร้ายกับปัทม์ได้ยังไง” เขาพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน  

แต่ยงัมองยายคนขี้ฟ้องด้วยความหมั่นไส้

“จรงิๆ แล้วเรารกักนัจะตายไป ใครๆ กเ็หน็ว่าอยู่กนัมานานตั้งแต่

ปัทม์มนัคปัเอจนตอนนี้คปัซ.ี..สวยขนาดนี้สงสยัผ่ายนัฮ”ี

“ผ่าหมาในปากแกส!ิ” ปิ่นปัทม์สวนเสยีงดงัจนตาเหลอืก 

ชายหนุ่มก็รู้ว่านางเอกสาวคนงามรับงานแทบทุกวัน ไม่มีเวลาไปให้

หมอที่โรงพยาบาลยนัฮหีรอืหมอที่ไหนได้ลงมดีผ่าตดัแน่ รู้ทั้งรู้ว่าทั้งหมดนี่

ของแท้แม่ให้มา แต่มนัอดไม่ได้จรงิๆ กใ็ครใช้ให้เธอคดิจะสละเรอืทิ้งให้เขา

ลอยคอ ทั้งที่พวกเขาดงัคูก่นัมาตั้งแต่อายยุี่สบิเอด็ แคสตงิครั้งแรกกถ่็ายคู่

กนั จะมาทิ้งกนัอย่างนี้ไม่ได้!

ดูเหมือนนางเอกสาวคงไม่อยากทนกับลูกๆ ผู้แสนน่ารักในปากเขา

อีกแล้ว ปิ่นปัทม์คว้ากระติกโอเลี้ยงของทีมงานมาสาดโครมใส่เขาเต็มแรง 

แต่ต้องเสียใจด้วยนะ ด้วยหลักฟิสิกส์ที่ร�่าเรียนมา เขาเลยโยกตัวหลบวิถี

มวลน�้าหวานจากมอืคนสวยได้อยู่แล้ว

“คุณโท้ต!”

‘เปียกเองยงัจะดเีสยีกว่า!’

ยุทธการได้แต่อึ้งกิมกี่ คนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เงียบกริบเหมือน 

ใบ้กิน ไม่ต้องถามถึงมือดีที่หมายจะสาดน�้าใส่เขาแต่พลาดเป้า รายนั้นนิ่ง

เป็นผจีนีโดนยนัต์แปะหน้าผากไปแล้ว คนสวยถงึกบัอ้าปากค้างตาเหลอืกโปน 
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บางทเีธออาจรู้สกึว่าอนาคตในวงการบนัเทงิได้ดบัวูบไปเรยีบร้อย

“เอะอะโวยวายเสยีงดงัแล้วยงัมาสาดน�้าใส่กนัอกีเหรอ”

ไม่มีใครกล้าตอบค�าถามของคนที่มารับเคราะห์แทนเขา ยุทธการก็

คดิแล้วคดิอกีว่า จะพูดค�าไหนให้น่าฟังที่สุด เพราะกลวัว่าหากพูดให้ผู้ชาย

คนนี้โมโหขึ้นมา แล้วจะพานท�าให้ปิ่นปัทม์หมดอนาคตไปจรงิๆ

ทศเทพยกมอืปาดน�้าโอเลี้ยงเหนยีวๆ ออกจากหน้าผาก ทั้งที่มนัไหล

มาเปื้อน เปียกจนชุ่มอกเสื้อแล้ว ยุทธการขนลุกเกรียว เพราะผู้ชายคนนี้

เป็นลกูของคณุแดนสรวง ผูถ้อืหุน้อกีรายของสถานโีทรทศัน์ที่เขากบัป่ินปัทม์

สงักดัอยู่ มอี�านาจในมอืไม่น้อยและดูแลด้านละครโดยตรง 

ทุกคนรู้กันดีว่าทศเทพช่วยงานพ่ออยู่ ถ้านางเอกสาวมีปัญหากับ

ผู้ชายคนนี้ขึ้นมา มหีวงัได้หาอาชพีใหม่แน่ๆ

“ผมขอโทษครบัคุณทศ” ยุทธการคดิว่าค�านี้น่าจะดทีี่สดุ “ผมกบัปัทม์

หยอกกนัเล่น ปัทม์ไม่มเีจตนาจะท�าให้คุณทศเปียกเลยนะครบั”

“ผมจะมาบอกว่าอกีสกัพกันกัข่าวจะมาสมัภาษณใ์นวนัปิดกลอ้ง ขอ

ให้พวกคุณเตรยีมตวักนัด้วย”

ทศเทพบอกเสยีงเยน็ พดูเหมอืนจะไม่โกรธแต่อารมณค์งกรุน่ๆ อยู่ 

แต่ถ้าเขาแก้ปัญหานี้ให้ได้ บางทีคนตัวเปียกอาจจะพอใจ และนี่ก็เหมือน

โอกาสยงิปืนนดัเดยีวได้นกสองตวั จดัเลยกแ็ล้วกนั!

“หนูดีๆ มาหาพี่หน่อย” ดาราหนุ่มเรียกเสียงใส แล้วน้องสาวแท้ๆ 

ของเขาก็ปรี่เข้ามาหาอย่างรวดเร็วทันใจด้วยสีหน้าแช่มชื่น เขาบอกต่อ 

ว่า “ช่วยหาเสื้อมาเปลี่ยนให้คุณทศหน่อยส ิผ้าเชด็ตวัด้วยนะ”

“ค่ะ” สาวน้อยวยัยี่สบิปีรบัค�าสั้นๆ ด้วยใบหน้าแดงก�่า น้องสาวของ

เขาคดิอะไรอยู่ยุทธการรู้ดี

ยุพดีติดตามเขาไปท�างานอยู่เป็นประจ�า จนเจอทศเทพบ่อยครั้ง 

เพราะผู้ชายคนนี้จะลงมาคุมงานภาคสนามเมื่อดาราดังต้องออกสื่อในนาม

ของช่องด้วยตวัเองอยู่เสมอ เพื่อดูแลภาพลกัษณ์ของงานละคร เรยีกได้ว่า
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หากมงีานที่ท�าในนามสถานโีทรทศัน์นี้ที่ไหน ทศเทพกจ็ะอยู่ที่นั่น 

แน่นอนว่างานใหญ่มกัม ี ‘ตวัทอ็ป’ อย่างเขาอยู่ด้วย เจอกนับ่อยๆ 

เข้า มหีรอืเขาจะดไูม่ออกว่ายพุดคีดิอย่างไรกบัผูช้ายคนนี้ และถ้าท�าให้น้อง

สมหวงัได้ พี่ชายกย็ิ้มแก้มปรอิยู่แล้ว

“แหม...แผนสูงนะยะหล่อน”

หลังจากทศเทพยอมตามยุพดีออกไปเปลี่ยนเสื้อผ้า คนรู้ตัวว่ารอด

กก็ลบัมามปีากมเีสยีงอกีรอบ

“นี่คดิจะฮุบคุณทศมาเป็นน้องเขยเลยหรอืไง” ปิ่นปัทม์ถาม

“เสยีงดงัน่า” คนแผนสูงขงึตาใส่แม่คนรู้ทนัเขาไปเสยีทุกเรื่อง “ฉนั

ไม่ได้หวงัอะไรมากไปกว่าให้หนูดสีมหวงัหรอก”

“แต่ถ้าแผนแกส�าเร็จ หนูดีก็สะใภ้ของช่องเลยนะ” ปิ่นปัทม์ท�าหน้า

เหมอืนค�านวณตวัเลขตอนเล่นไพ่ดมัม ีท�าให้เขาต้องมองอย่างคดิตาม

หญงิสาวเอ่ยต่อว่า 

“จะว่าไปคุณทศก็โพรไฟล์เลิศเลอเข้าข่ายสามีแห่งชาติ คิดจะจับคง

ต้องเล่นใหญ่กว่านี้นะ มาท�าเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงไปวันๆ อย่างที่ 

หนูดเีป็นอยู่นี่ ฉนัว่าน้องสาวแกคงได้กนิแห้วแน่ๆ”

“แต่ถ้าแกช่วยฉนัจบีคณุทศให้หนดู ีฉนัจะสมนาคุณแกอย่างงามเลย

นะ”

“ฉนัว่าฉนัจบีเองจะงามกว่านะ”

“ปัทม์!”

นางเอกสาวท�าลอยหน้าลอยตาแล้วสะบดัหน้าหนัหลงัให้ เส้นผมยาว

สลวยพลิ้วไสวสมศักดิ์ศรีพรีเซนเตอร์แชมพูยี่ห้อดังที่ครองตลาดทั่วโลก  

จะว่าไปปิ่นปัทม์ก็สวยจนถึงขั้นโกอินเตอร์มาหลายหน แบรนด์ดังระดับ 

ไฮเอนด์ใช้งานแม่คณุอยู่บ่อยๆ เดนิพรมแดงมากห็ลายครั้ง นสิยัใจคอนบัว่า

ใช้ได้ ถ้าเธอคดิจะจบีทศเทพจรงิ มหีวงัน้องสาวเขาชดิซ้ายชนดิตกท้องร่อง

แบบไม่มทีางได้โผล่ขึ้นมาอกีเลย
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“ป้าเจ๋งคะ นักข่าวที่คุณทศนัดให้มาสัมภาษณ์เรามาถึงแล้วนะคะ 

หลายส�านกัเชยีว”

ยงัไม่ทนัที่เขาจะได้เคลยีร์กบัปิ่นปัทม์ นางเอกสาวกห็นัขวบักลบัมา

เพราะทมีงานมาบอกว่างานในวนันี้ยงัไม่เสรจ็

“จ้ะๆ” ป้าเจ๋งรบัค�าอย่างรูง้าน ก่อนหนัมาบอกนกัแสดงน�าทั้งสองคน 

“เอาละ พ่อคุณแม่คุณช่วยท�าหน้าดีๆ  แล้วออกไปหานกัข่าวกบัฉนัหน่อย”

“เอาไงดยีทุธ์” ป่ินปัทม์ถามเสยีงใส คนเจ้าคดิเจ้าแคน้ที่แกลง้กนัอยู่

เมื่อครู่หายไปแล้ว เพราะรู้ดวี่างานและเงนิก�าลงัเดนิทางเข้ามาหา 

เพราะสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเขาปล่อยให้ฝ่ายหญิงคุมเกม มาคราวนี้

เขาต้องแสดงความคดิเหน็บ้าง จะได้ถอืว่าท�างานร่วมกนัเป็นอย่างดี

“ช่วงนี้ละครยงัไม่ออนแอร์ ฉนักบัแกยงัไม่ค่อยมกีระแสคู่ เอาเป็น

ว่างอนกนันดิๆ ให้นกัข่าวสงัเกตเหน็แล้วกนั เขยีนข่าวร้าวฉานสกัหน่อยเผื่อ

มอีเีวนต์จ้างไปออกงานคู่ ค่าตวัแพงกว่างานเดี่ยวนะ”

“ถ้าอย่างนั้นให้ป้าเจ๋งยนืตรงกลาง” ปิ่นปัทม์เหน็ด้วยกบัเขา “แกท�า

หน้าบึ้งนดิๆ ส่วนฉนัไม่มองหน้าแก โอเค้?”

“เอาที่พวกเธอสบายใจเลยแล้วกนั”

ป้าเจ๋งระอาหน่อยๆ ยอมท�าตามแบบขอไปที คงรู้ดีว่าถ้าพระนางที่

สังคมรับรู้ว่าแอบคบกันอยู่ลับๆ มีข่าวระหองระแหงกันจะช่วยเพิ่มความ 

น่าสนใจให้ละครเข้าไปอกี อย่างว่านั่นแหละ แฟนละครลุน้ให้เขาลงเอยกบั

ป่ินปัทม์มาตั้งหลายปี และทั้งคูก่ร็ูว่้าหากมข่ีาวรกักุก๊กิ๊กกจ็ะโกยเงนิเพิ่มได้อกี 

จงึไม่มใีครปฏเิสธ พอถูกนกัข่าวถามเข้าหน่อยกจ็ะตอบค�าตอบเดมิๆ ว่า 

‘เราไม่จ�าเป็นต้องรู้ว่าคบกนัแบบไหน แต่เขาคอืคนส�าคญัที่สุด’

กใ็ช่น่ะส ิถ้าปิ่นปัทม์ไม่มเีขา หรอืเขาไม่มเีธอ ใครจะมาช่วยกนัโกย

เงนิเข้ากระเป๋า แต่ถ้าจะให้ตอบตรงๆ ยุทธการกบ็อกเตม็ปากว่า นอกจาก

จะเป็นเพื่อนที่รู้ไส้รู ้พุงกันดีแล้ว ต่างคนต่างก็เป็นตัวท�าเงินท�าทองของ 

กนัและกนั
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นั่นแหละนิยามของเขากับนางเอกสาวที่ก�าลังให้สัมภาษณ์คู่กันอยู่ 

ในตอนนี้...

ข่าวที่กขุึ้นมานบัว่าได้ผลตามที่ต้องการ นกัสบืออนไลน์ร่วมมอืร่วมใจ
ขุดเผอืกกนัใหญ่ ว่ายุทธการกบัปิ่นปัทม์ยงัรกักนัดอียู่หรอืเปล่า

แต่ปิ่นปัทม์ร้ายกว่าเขาหลายเท่า เพราะเธอชงิตดัหน้าโหมกระแสให้

ระอุไปทั่วเว็บไซต์ ‘เผือกพันธุ์ทิพย์’ ตอกย�้าข่าวให้น�้าเน่าเคล้าน�้าตาเข้าไป

ใหญ่ เขาเพิ่งรูต้วัตอนเปิดมาเหน็อนิสตาแกรมของแม่คุณที่ลงรูปชวนให้คดิ 

เป็นภาพสีเทาหม่นรูปน�้าฝนเกาะพราวที่หน้าต่างที่ดูเหงาจับใจพร้อมกับ 

ค�าบรรยายใต้ภาพว่า อยูก่บัตวัเอง ท�าเอาชาวโซเชยีลระส�่าระสาย รบีเชก็ข่าว

กนัใหญ่

ส่วนพวกที่กระดี๊กระด๊าแหกกระแสดรามา เพราะอยากเชียร์ให้เลิก

กัน ก็จะไปที่เพจ ‘ปากแดงตะแคงเมาท์’ พระเอกหนุ่มสุดฮอตจะโสดให้

สาวๆ คนอื่นมสีทิธิ์บ้างทั้งท ีดูเหมอืนแอดมนิเพจนี้จะเป็นแฟนคลบัตวัยง

ของเขาเสยีด้วย

แต่เหรยีญมสีองด้าน สะพานมสีองฝ่ังเสมอ อกีฝ่ังมคีนเข้ามาวจิารณ์

บอกว่าคูข่องเขากบัป่ินปัทม์ ‘ปลอม’ เลกิสร้างภาพกนัเสยีได้กด็ ีพอเล่นข่าว

จนมีหลายกระแส หนักเข้าก็มีคนโดนโยงว่าเป็นมือที่สาม กลายเป็นเรื่อง

ใหญ่ในข้ามคืน เพียงเพราะเขากับปิ่นปัทม์ไม่มองหน้ากันตอนสัมภาษณ์

เท่านั้นเอง

ส่วนอีกกระแสนี่ยุทธการออกจะระอา ด้วยความที่ตัวเขาเป็นคน 

หน้าหวาน ตาโต คิ้วเข้ม จมกูโด่งสวยเข้ากนัดกีบัปากรูปกระจบัสแีดงระเรื่อ 

แถมผิวยังขาวผ่องเป็นยองใย งามครบเครื่องกว่าผู้หญิงบางคนเสียอีก 

หลายคนเลยตราหน้าว่าเขาเป็นเกย์ ปิ่นปัทม์จบัได้จงึกลายเป็นเหตุเลกิรา

ยุทธการส่ายหน้าใส่ความคิดนี้ เขาไม่เห็นด้วยว่าแค่หน้าหวานแล้ว

ต้องเป็นเกย์เสมอไป ต่อให้หน้าโหด ผิวกระด�ากระด่าง หรือหนวดรุงรัง 
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ยิ่งกว่าองคุลมีาลกเ็ป็นเกย์ได้ทั้งนั้น ไม่เหน็จะเกี่ยวกนัเลย

ส่วนความเห็นที่บอกว่าเขานอกใจปิ่นปัทม์หันไปกิ๊กกับนางแบบสาว

หน้าใหม่...นี่สค่ิอยน่าฟังขึ้นมาหน่อย แบบนี้สมศกัดิ์ศรขีองดมีแีต่คนอยากได้ 

ยุทธการก็พอจะยิ้มออก อ่านข่าวจบพระเอกหนุ่มผู้ได้ต�าแหน่งขวัญใจ

มวลชนมาหกปีซ้อนก็ตัดใจวางสมาร์ตโฟนลง แล้วคิดว่าเอาเวลาไปหา 

ค�าตอบสวยๆ เพื่อแก้ข่าวดกีว่า จะได้ดหูล่อทั้งกายหล่อทั้งใจให้บรรดาแม่ยก

ได้กรี๊ดกนัต่อไป

แผนสร้างกระแสที่ไอยราวางให้เขากับนางเอกสาวตั้งแต่เข้าวงการ

ใหม่ๆ ยงัใช้ได้ดมีาถงึทุกวนันี้ เพราะเหน็คู่รกัดาราที่เขารกักนัจรงิๆ แล้ว 

พากนัรุง่โรจน์ ไอยราจงึสั่งให้เขากบัป่ินปัทม์เลยีนแบบเพื่อจะได้ดงัแบบนั้น

บ้าง และได้ผลจรงิๆ โกยเงนิเข้ากระเป๋ากนัจนนบัไม่หวาดไม่ไหว

“พี่ยุทธ์ ท�าข้าวเที่ยงให้กนิหน่อย”

พอน้องสาวเรยีกเสยีงใส ยทุธการกห็นัขวบั เลกิสนใจจะคดิอะไรต่อ  

แม้กระทั่งสวนเย็นชื่นตาสไตล์บาหลีที่ฟูมฟักมาก็เรียกความสนใจของเขา 

ไม่ได้ เพราะโลกทั้งใบของเขาคอืยุพด ีน้องสาวคอืคนส�าคญัที่สุดในชวีติ

ยุทธการปรี่เข้าครัวอย่างไม่มีข้อแม้ เขารู้ดีว่าฝีมือท�ากับข้าวของ 

แม่บ้านไม่ถูกปากน้องสาว จงึรื้อตูเ้ยน็เอาเส้นหมี่หยกมาตั้งใจจะท�าสกุี้ทะเล 

แต่ก่อนลงมอืยพุดเีดนิเข้ามาเปิดขวดน�้าส้มคั้น เหน็พี่ชายเตรยีมของ

ไว้ น้องกบ็อกว่าจะเอาเส้นเซี่ยงไฮ้ แม้จะไม่ค่อยเข้ากนัเท่าไรแต่เขากต็ามใจ

น้อง คนเป็นพี่ชายเตรยีมมื้อเที่ยงไปด้วยรอยยิ้ม ไม่ได้นกึถงึข่าววุน่วายของ

ตัวเองในโลกออนไลน์เพราะนั่นก็แค่การสร้างกระแส แต่ชีวิตจริงอยู่ตรงนี้

ต่างหาก

ยทุธการดแูลน้องมาตั้งแต่พ่อกบัแม่เสยีไปดว้ยอบุตัเิหตทุางรถยนต์

ตอนเขาอายุสิบเจ็ด ใช้ชีวิตล�าพังกับน้องสาวมานานแล้ว กระทั่งเรียน

มหาวทิยาลยัใกล้จะจบ ไอยรากท็าบทามเขาเข้าวงการ ชายหนุ่มตกลงเพราะ

อยากได้เงนิใช้จ่ายในครอบครวั ละครเรื่องแรกที่เลน่คูก่บัป่ินปัทม์ท�าให้เขา
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ดงัเป็นพลุแตก จากดาวรุ่งกลายเป็นดาวโรจน์ และยงัไม่มคีลื่นลูกไหนมา

ล้มเขาลงได้ ตอนนี้ดาราหนุ่มอยู่ได้ด้วยฝีมอื หน้าตา และเกมการตลาดที่

วางมาเป็นอย่างด ีเขาไม่เคยมขี่าวฉาว แต่กไ็ม่เคยท�าให้ตวัเองเงยีบหายไป

จากความสนใจของสงัคม

ที่ยอมท�าตามค�าแนะน�าของนักปั้นคนดัง สร้างกระแสกับปิ่นปัทม์ 

กอดคอกนัดงัมาจนทกุวนันี้ ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อย แต่ค่าตอบแทนกห็อมหวาน

แสนคุม้ค่า เงนิบนัดาลความสขุสบายให้เขาได้และยงัช่วยให้น้องสาวได้เป็น

ดั่งเจ้าหญงิตวัน้อยๆ อย่างที่หวงัไว้

“พี่อยัส่งควิงานของสองสปัดาห์แรกในเดอืนหน้ามาให้แล้วนะคะ”

หลังจากเสิร์ฟสุกี้ให้ น้องสาวก็บอกเขายิ้มๆ แต่สายตาเธอยังจ้อง

แทบ็เลต็ในมอืเพื่อดูตารางงานให้พี่ชาย

“มีงานอีเวนต์สี่งาน วันศุกร์นี้ไปซ้อมเต้นก่อนขึ้นมินิคอนเสิร์ตของ

ช่องที่จะแสดงในวนัอาทติย์ และวนัพฤหสัหน้าพี่ยุทธ์กม็คีวิซ้อมเพลงดาบ

พทุไธสวรรย์กบัอาจารย์ฤทธิ์ อ้อ! พี่อยับอกว่าอเีวนต์ของวนัที่ห้าเดอืนหน้า

ออกคูพ่ี่ปัทม์ ให้พี่ยทุธ์กบัพี่ปัทม์ซ้อมตอบค�าถามกนัดีๆ  ด้วย เรื่องข่าวน่ะ”

“เดี๋ยวปัทม์คงส่งบทมาให้พี่เอง”

“งั้นหนดูเีบกิเงนิหน่อยนะคะ จะออกไปซื้อเสื้อผ้าใหมใ่ห้พี่ยทุธ์ไง นี่

สิ้นเดอืนมงีานเลี้ยงปิดกล้องกองละครด้วยนะ”

“ตวัเก่ายงัใส่ไม่กี่ครั้งเองไม่ใช่เหรอ”

“เสื้อผ้าออกงานไม่ว่าจะงานใหญ่หรอืงานเลก็กใ็ส่ซ�้าไม่ได้ค่ะ พี่อยัสั่ง

มา ส่วนที่ใช้ไปแล้วกไ็ม่ต้องห่วงหรอก หนดูขีายให้ร้านเสื้อผ้ามอืสองไปหมด

แล้ว ของแบรนด์เนมทั้งนั้น ขายไม่ยากหรอกค่ะ”

ยุพดีเสียงเข้มเหมือนไอยราที่เป็นเจ้านายสายตรงของน้องไม่มีผิด 

ตั้งแต่เข้าวงการมาไอยรากด็ูแลเขามาเสมอ บอกว่าเขานี่แหละคอืช้างเผอืก

ที่คล้องมาได้จากคณะนิติศาสตร์ หน้าตาดี การศึกษาดี แบบนี้เป็นที่

โปรดปรานของแมวมองตาเพชรผู้นั้นอย่างยิ่ง
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เมื่อเขาติดลมบนแล้ว ไอยราก็ไม่ค่อยประกบเท่าไร ดูแลแค่เรื่อง 

รบังาน ส่วนอย่างอื่นจะยกให้ผูจ้ดัการดาราในสงักดัมาช่วย ยทุธการเหน็ว่า

ถ้าแค่จะมาดูแลกันก็ขอให้น้องสาวท�าแทน จึงขอแต่งตั้งยุพดีขึ้นมา ทาง

ไอยรากต็อบตกลง

พี่ชายเลือกทางนี้ให้น้องเพราะอยากให้ยุพดีอยู่ในสายตาแม้เขาต้อง

ไปท�างาน ตัดสินใจแล้วว่าเธอไม่ต้องเรียนต่ออุดมศึกษา และน้องสาวก็ 

เห็นด้วย เพราะเขาสงสารน้องที่ต้องอ่านหนังสือสอบ กลัวจะเครียดแล้ว 

ชกัเหมอืนตอนเดก็ๆ แต่เขาให้น้องสาวเข้าคอร์สเรยีนภาษา เรยีนท�าอาหาร 

ท�าขนม ชงกาแฟ จดัดอกไม้ไปแทน อย่างน้อยกม็วีชิาตดิตวั

“ถ้าอย่างนั้นพี่ฝากซื้อเสื้อกล้าม กางเกงเอวยางยดืและกอ็แีตะคู่ใหม่

ด้วยแล้วกนันะ คู่เก่ามนัเยนิแล้ว”

“หมวกสานที่ใส่ท�าสวนนั่นกเ็ยนิแล้วค่ะ แล้วอย่าใส่ออกไปเดนินอก

บ้านอกีเชยีว เดี๋ยวหนูดจีะโดนพี่อยัดุว่าไม่ดูแลพี่ยุทธ์”

“แหม...พี่ว่ามนัใส่สบายดอีอก แล้วกแ็ค่ใส่เดนิออกไปซื้อขนมต้มที่

ร้านใกล้ๆ บ้านเราเอง”

“แต่คนที่เจอก็ถ่ายรูปแล้วเอาไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตนี่คะ ดีนะว่า 

แอดมนิเพจปากแดงตะแคงเมาท์เป็นแฟนคลบัพี่ยทุธ์ ไม่อย่างนั้นโดนแขวะ

แย่ ไหนจะบรรดาห้องเสื้อที่พี่ยุทธ์เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของเขาอีก 

เกดิงอนขึ้นมาแล้วไปจ้างคนอื่นแทนจะท�ายงัไง”

“อ้าวนี่ไง จะได้รูก้นัไปเลยว่าพี่ใส่อะไรกด็ดู ีเจ้าไหนมาจ้างกไ็ม่ผดิหวงั

แน่นอน”

เขาเถียงแบบยกหางตัวเองนิดหน่อย น้องสาวเลยย่นหน้าใส่อย่าง

เอือมระอาจนคนเป็นพี่หัวเราะแห้งๆ แต่ยังเถียงอยู่ในใจว่าเสื้อผ้าแบบนั้น

สวมสบายจรงิๆ ถ้าไม่ตดิว่ายพุดอียูด้่วย เขาคงแก้ผ้านอนเอกเขนกกลางบ้าน

ไปแล้ว กรุงเทพฯ ร้อนจะตาย ใครจะทนใส่สูทผูกไทเป็นพระเอกละครได้

ทุกวนั
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“ส่วนนี่ตารางไปยมิของพี่ยุทธ์ค่ะ”

คุยกนัอกีสกัพกั ยุพดกีย็ื่นแทบ็เลต็ให้เขาดูตารางที่นดัเทรนเนอร์ไว้

“หนูดีขอร้องเลยว่าห้ามลงพุงระหว่างถ่ายท�า ขอซิกซ์แพ็กแน่นๆ 

หน่อยนะคะ เรื่องนี้มฉีากที่ถอดเสื้อเยอะ”

“ครบัๆ”

ยุทธการรบัแทบ็เลต็จากน้องสาวมา ดูว่าวนัไหนต้องไปยมิ วนัไหน

ต้องไปท�างาน แล้ววนัไหนอยูบ้่านท�าสวนได้บ้าง รู้ตวัดว่ีาขี้ร้อน ใจกร้็อนจงึ

ชอบอยู่กบัอะไรเยน็ๆ อย่างต้นไม้ สระน�้า และบ่อปลา ช่วยบ�าบดัอารมณ์

ของเขาไม่ให้ร้อนจนเกนิไป

หรอืถ้าจะให้ดขีอวนัหยดุยาวสกัหลายๆ วนัจะได้พาน้องไปเที่ยว เงนิ

ทองมมีากแล้วแต่อยากให้ยุพดมีคีวามสุขอย่างไม่มทีี่สิ้นสุด วางแผนพาไป

กนิขนมที่เทศกาลชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่นกน็่าจะดี

“เอ๋?” 

เลื่อนดูภาพตารางการออกก�าลงักายของตวัเองมาสกัพกั ดาราหนุ่ม

กค็ิ้วขมวด

“พี่ต้องไปยมิกบัคุณทศด้วยเหรอ”

“คะ!”

สาวน้อยร้องขึ้นมา หน้าแดงเป็นลกูต�าลงึสกุเพราะพี่ชายจบัได้เตม็เปา

ว่าซ่อนรูปใครไว้ในแท็บเล็ต ทศเทพอยู่ในชุดที่โดนปิ่นปัทม์สาดโอเลี้ยงใส่

เสยีด้วย สงสยัน้องสาวของเขาจะแอบถ่ายตอนพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นแหละ 

‘ท่าทางจะเป็นเอามากนะน้องเรา’

แต่จะท�าอย่างไรน้องจึงสมหวังได้ ไม่ว่าวิธีไหนเขาก็ทุ่มสุดตัวอยู่

แล้ว...



๒

“พี่ว่าหนูดไีปแต่งตวัใหม่ดไีหม จะไปชุดนี้จรงิๆ เหรอ”
พี่ชายคิ้วขมวดตอนจะออกจากบ้าน เขาสวมแค่กางเกงยนีตวัใหม่กบั

เสื้อยืดสกรีนโลโก้ละครที่ทางทีมงานจัดมาให้ เป็นเสื้อคอกลมธรรมดาที่ 

น้องสาวกไ็ด้ไปเหมอืนกนั เพราะอยู่ในฐานะผู้ตดิตามพระเอก

แต่ยุพดีเกิดวิญญาณดีไซเนอร์เข้าสิงอย่างไรไม่ทราบ เธอออกแบบ

เสื้อยืดธรรมดาให้กลายเป็นเสื้อแหวกหน้าเว้าหลัง อวดผิวขาวกระจ่าง 

วบัๆ แวบๆ ที่อยูใ่ต้เนื้อผ้า กระโปรงยนีฟอกขาวนั่นกส็ั้นจนพี่ชายใจคอไม่ด ี

ไม่อยากให้ผู้ชายในสถานเรงิรมย์ได้มโีอกาสใช้สายตาแทะโลมน้องสาว แต่

พอทกัไปสาวน้อยกห็น้างอ แบบนี้จะยอมฟังเขาไหม

“หนดูว่ีาสวย เคยเหน็ดาราผูห้ญงิท�ากนัเยอะแยะ พี่ยทุธ์อย่าคดิมาก

เลยน่า”

“แต่พี่ว่าหนูดยีงัเดก็อยู่ ปล่อยสาวๆ เขาแต่งไปเถอะ”

“ไม่เดก็แล้วค่ะ หนดูบีรรลุนติภิาวะแล้ว” เจ้าตวัยนืยนัแลว้ยิ้มหวาน

อีกต่างหาก “ไม่โป๊หรอก พี่ยุทธ์น่ะคิดมาก ไปกันเถอะค่ะ หนูดีไม่อยาก 
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เสยีเวลาแล้ว”

‘ไม่โป๊กไ็ม่โป๊...’

ยุทธการพยายามท�าใจแล้วบอกว่าตวัเองคงหวัโบราณเกนิไป แฟชั่น

สมัยนี้ก็อวดนิดโชว์หน่อยเป็นเรื่องธรรมดา อีกทั้งยุพดีก็ดูแลตัวเองเป็น

อย่างดีมาตลอด ขยันไปยิมออกก�าลังกายพอๆ กับเขา รักสวยรักงามมา

เสมอ มขีองดกีค็งอยากอวดบ้าง แต่น้องเป็นสาวแล้วเขากห่็วงปนหวง ครั้น

จะห้ามเข้มงวดกก็ลวัจะโกรธ เอาเป็นว่าคอยดูแลอยู่ห่างๆ กแ็ล้วกนั

ดาราหนุ่มขับรถมาถึงร้านอาหารที่นัดไว้ตอนทุ่มตรงพอดี เทียบรถ

เลกซสัสเีงนิยวงคนังามที่ได้มาจากน�้าพกัน�้าแรงไว้ที่ใต้ต้นหลวิของลานจอด

รถ เขาสอดส่ายสายตามองว่ามไีอ้หื่นหรอืขี้เมาอยู่แถวนี้หรอืเปล่า กลวัยุพดี

จะลงรถไปเจอกบัอนัตราย แม้จะมวีชิามวยไทย ฟันดาบ ยงิปืน และขี่ม้า

ได้เพราะต้องไปเวิร์กชอปเพื่อถ่ายละคร แต่เขาก็ไม่อยากใช้มันนักหรอก 

เพราะแปลว่าน้องสาวมอีนัตรายจนพี่ชายต้องออกโรง

แต่น้องคงไม่รู้ว่าเขาห่วง ยุพดียังยิ้มแย้มแจ่มใส ร้องเพลงคลอไป

อย่างร่าเรงิระหว่างก้าวขาลงจากรถ มุ่งเข้าสู่งานเลี้ยงปิดกล้องละคร ดารา

หนุม่กเ็ดนิตามยุพดเีข้าไป เป็นร้านอาหารกึ่งบาร์ย่านลาดพร้าว มาเจอป้าเจ๋ง

ก่อนใครก็อ้อนเสียเลย แล้วถือโอกาสควงแขนเดินเข้าไปพร้อมกัน 

บรรยากาศในร้านครกึครื้นด ีแต่สงัเกตเหน็เลยว่ายุพดชีกัจะคอยดืคอยาว

เข้าไปทุกท ี

พี่ชายเดาใจน้องได้ไม่ยากเลย 

“คุณทศมางานนี้ไหมครบัป้า”

“มาส ิเดี๋ยวจะมสีื่อมาตั้งหลายส�านกั ยงัไงกต้็องมาดนูั่นแหละ กร็ูอ้ยู่

ว่าช่วงนี้ช่องโหมโพรโมตละคร”

พอเขาถามป้าเจ๋งให้ น้องสาวกต็าวาวขึ้นมา คงเพราะหวงัว่าจะมาเจอ

ทศเทพในงานนี้ ที่แต่งตวัสวยจดัเตม็เพื่อจะให้ไฮโซหนุม่หนัมามองหรอืเปล่า

“นี่หล่อน”
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นั่งอยู่สกัพกัปิ่นปัทม์กพ็ุ่งเข้ามาหา ท�าเอาเขางงอย่างคนไม่ทนัตั้งตวั

เพราะในร้านค่อนข้างสลัว ผู้คนก็มากมายจนถ้าไม่เพ่งก็เดาไม่ออกว่าใคร

เป็นใคร

“ได้อเีวนต์คูแ่ล้วสนิะ” นางเอกสาวคูบ่ญุเข้าประเดน็แบบไม่พดูพร�่า-

ท�าเพลง “สดๆ ร้อนๆ เลยแก พี่น�้าทพิย์เพิ่งโทร. มาบอกฉนั”

“วนัที่ห้าเดอืนหน้านั่นใช่ไหม”

ยุทธการรู้อยู่แล้ว และรู้ว่าแม้น�้าทิพย์กับไอยราจะเขม่นกันตาม

ประสาคู่แข่งทางธุรกิจ แต่พอมีเรื่องเงินเข้ามาเป็นส่วนประกอบก็จูบปาก 

รบังานด้วยกนัได้

“เปล่า วนัที่สองเดอืนหน้าต่างหาก” ป่ินปัทม์บอกช้าๆ เธอซ่อนแววตา

วาบใสไว้ไม่ได้ แม้ว่าจะอยู่ในแสงสลัวของคืนรื่นเริง “งานเปิดตัวห้างใหม่ 

จ่ายหนกัมากเลยนะแก ถงึขั้นเอาเราไปแทรกควิขึ้นเวทกีบัพี่เป๊ะ โชนโชค ที่

จ้างไว้ก่อนหน้านี้ สงสยัเขาต้องคดิว่านกัข่าวจะตามไปสมัภาษณ์ที่ว่าเรามข่ีาว

จะเลกิกนัแน่ๆ ถงึจ่ายตดัหน้าเจ้าวนัที่ห้า”

“ไหนเอามาดูซ”ิ เขาบอก

นางเอกสาวส่งสมาร์ตโฟนให้ดูตามที่ขอ หน้าจอเป็นคิวงานที่ได้มา

จากผู้จัดการส่วนตัว เขาคิดว่าอีกไม่นานไอยราคงส่งให้เหมือนกัน ค่าตัว 

เจ็ดหลักแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะได้กันบ่อยๆ ปิ่นปัทม์นี่ตัวท�าเงินท�าทองของเขา

จรงิๆ

“เพราะฉะนั้นคืนนี้ฉันกับแกจะไม่นั่งด้วยกันให้ใครมาถ่ายภาพคู่ได้

เป็นอนัขาด”

บอกมาอย่างนี้คนนั่งข้างๆ กห็นัขวบัไปมองอย่างงุนงง แต่กป็ล่อยให้

นางเอกสาวคู่บุญพูดต่อ

“แกอย่าได้หลุดอะไรให้นักข่าวจับได้ว่าเราไม่ได้งอนกันจริงๆ ส่วน

ตอนร้องเพลงบนเวที เราจะไม่ร้องคู่กัน แต่แกร้องเพลงง้อฉัน ฉันเลือก

เพลงมาให้แล้ว พอถึงตอนสัมภาษณ์ให้แกมองฉันอย่างเว้าวอน ท�าตา
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หวานๆ นะ ส่วนฉนัจะแกล้งงอนต่อเล่นตวันดิหน่อย โอเคะ?”

“ท�าไมฉนัต้องเป็นคนง้อแกด้วยล่ะ!”

“กแ็กเป็นผูช้าย ง้อผูห้ญงิก่อนดหูล่อขึ้นเป็นกอง” จะว่าไปป่ินปัทม์ก็

พดูถกู “อกีอย่างตอนนกัข่าวถามจะได้ไม่น่าสงสยัเกนิไปว่าง้อกนัตอนไหน”

“แล้วจะให้ตอบว่างอนกนัเพราะอะไร”

“แกมวัแต่ท�าสวนแล้วลมืนดักนิข้าวกบัฉนั”

“หา!” ยทุธการสะดุง้โหยง “ฉนัโหลยโท่ยขนาดลมืนดัแฟนเลยเหรอ”

“ดกีว่าแกนอกใจฉนัเป็นไหนๆ จะได้ช่วยแก้ข่าวให้น้องคอลลทีี่โดน

โยงว่าเป็นกิ๊กแกด้วย คนอะไรซ้วยซวย! เดินแบบอยู่ดีๆ ก็งานเข้า ถาม

หน่อยเถอะ ในชวีติจรงิแกกบัน้องเขาได้เจอกนับ้างหรอืยงั”

ยทุธการส่ายหน้าระอา เพราะชวีติจรงิยงัไม่เคยเจอนางแบบหน้าใหม่

คนนั้นเลย ขณะอกีใจกค็ดิว่าป่ินปัทม์น่าจะเปลี่ยนอาชพีมาเป็นนกัเขยีนบท

เสยีมากกว่า 

“เอาตามนี้นะ จะได้ไม่น่าเกลยีดมาก แลว้แกง้อฉนัก่อนกด็ดูจีะตาย

ไป เชื่อฉนัเถอะน่า”

“มนักแ็ค่การแสดงอยู่แล้วนี่ อยากท�าอะไรกท็�าไปเถอะ” 

ยุทธการเลิกคิ้วตอบ แล้วทบทวนบทให้ขึ้นใจ ซ้อมร้องเพลงง้อที่ 

ป่ินปัทม์เลอืกให้ ส่วนเจ้าหล่อนกส็ะบดัก้นหนกีอ่นที่นกัข่าวจะมาถงึ เขาคง

ต้องเล่นตามบทแล้วค่อยไปตอบสื่อในงานอเีวนต์

โกหกอย่างนี้ใช่ว่าจะสนุก แต่ยุทธการคดิว่าไม่ได้เดอืดร้อนใครและ

รายได้ก็งามเขาเลยยอมท�า คิดเสียว่าเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่เขาเล่นใน

ชีวิตก็เท่านั้น ปิ่นปัทม์รู้ดีและร่วมมือกันมาเสมอ รายได้หอมหวานนี้มัน

ท�าให้ชวีติของเขาและน้องสาวสุขสบาย ท�าไมจะไม่ท�า

แผนการที่ปิ่นปัทม์วางไว้เป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่นางเอกสาวบอก

ว่าเจบ็คอแล้วไม่ยอมขึ้นไปร้องเพลงคูก่บัพระเอกเพื่อเปิดงาน เขาร้องเพลง

ง้อตามที่วางแผนให้ จากนั้นถงึคราวนกัข่าวมาสมัภาษณ์กเ็ดนิเกมต่อ เป็น
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ไปอย่างลื่นไหลตลอดงาน

เสร็จแล้วยุทธการกับผู้สมรู้ร่วมคิดก็แยกไปนั่งคนละมุมให้คนผิด

สงัเกต แต่คุยกนัผ่านไลน์ระหว่างนั่งเชก็กระแสในโลกโซเชยีลว่ากระหึ่มไป

ถงึไหนแล้ว พบว่าผลเป็นที่น่าพอใจ

“ท�าไมคุณทศยงัไม่มาอกีนะ”

น้องสาวบ่นกระปอดกระแปดอยู่ข้างๆ ท�าให้พี่ชายต้องเงยหน้าขึ้น

จากจอสมาร์ตโฟนที่ส่งข้อความคยุกบัป่ินปัทม์อยู ่ความส�าเรจ็ของแผนการ

ไม่ดงึดูดเขาเท่าความกงัวลของยุพดี

“มาได้สักพักแล้วนี่จ๊ะหนูดี มัวแต่ตามไปดูพี่ยุทธ์สัมภาษณ์อยู่ละสิ

เรา พี่เหน็เขานั่งอยู่ตรงหน้าต่างของร้านโน่นแน่ะ”

ดาราสาวอกีคนที่นั่งอยู่ข้างกนับอกอย่างยิ้มแย้ม

“โอ๊ะๆ นั่นไงจ๊ะ เดนิไปทางห้องน�้าแล้ว”

ดาราสาวชี้ปุ๊บยุพดีก็มองตามปั๊บ แต่ไม่ใช่แค่มองอย่างเดียวน่ะส ิ

น้องสาวเขาก้าวขาลุกไปแล้ว คงไม่ได้ไปดกัเจอทศเทพใช่ไหม ท�าอะไรเกนิ

งามไปคนที่เสยีกค็อืฝ่ายหญงิ เขาปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ แต่ถ้าห้ามก็

กลัวจะขัดใจจนน้องงอแง แล้วพี่ชายจะท�าอะไรได้อีกเล่านอกจากตามไป

ดูแล

ทศเทพหล่อคมเข้มดุจพระเอกหนงัไทยสมยั มติร ชยับญัชา และ 

เพชรา เชาวราษฎร์ ยังครองจอ เขาคิดว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจของสาวน้อย 

สาวใหญ่ แต่เท่าที่ได้ยนิมาคอืหนุ่มคนนี้ยงัโสดอยู่ ไม่รู้ว่าจรงิๆ แล้วซ่อน

คนรกัหรอืซ่อนรสนยิมทางเพศไว้หรอืเปล่า ยทุธการภาวนาให้เป็นอย่างแรก

เพราะอย่างน้อยน้องสาวเขากพ็อจะมหีวงับ้าง แต่จะให้ดขีอให้โสดสนทิด้วย

เถดิ เขาพร้อมจะผลกัดนัให้ยุพดมีคีวามสุขอยู่แล้ว

เขาตามน้องสาวมา เห็นทศเทพยืนละล้าละลังอยู่หน้าห้องน�้าหญิงก็

คิ้วขมวด ขณะยุพดีก้าวเข้าไปหาเป้าหมายแล้ว คืนนี้อาจจะชวนหนุ่มใน

ดวงใจไปนั่งด้วยกนัได้ส�าเรจ็
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“ดาว! เป็นอะไรหรอืเปล่า ท�าไมเข้าห้องน�้านานจงั”

ยังไม่ทันที่ยุพดีจะได้ก้าวถึงตัวคนที่แอบรักแอบฝันหาเธอก็ถึงกับ

หยดุชะงกัเพราะทศเทพปรี่เข้าไปหาผูห้ญงิอกีคน ที่อายนุ่าจะไล่เลี่ยกบัน้อง

ของเขา แต่ดูเหมอืนแม่ชหีลงมาจากวดัไหนสกัแห่ง

ผูห้ญงิคนนั้นผอมเพรยีว ผมยาวถงึกลางหลงัถกัเปียหางม้า หน้าตา

จืดชืดเหมือนไม่เคยรู้จักเครื่องส�าอาง สวมกระโปรงผ้าลินินสีน�้าตาลตุ่นๆ 

ยาวกรอมข้อเท้า เสื้อคอปกสขีาวแขนยาวปิดถงึข้อมอื กระเป๋ากเ็ป็นเพยีง

ไหมพรมถกั ดูธรรมดา...ไม่มสีิ่งดงึดดูใจ แต่ต้องยอมรบัแหละว่าเครื่องหน้า

ด ีดวงตาโตกลมสวยทอประกาย ใบหน้ารปูไข่ ปากนดิจมกูหน่อยนา่เอน็ดู

แต่เธอเป็นใคร ท�าไมทศเทพถงึห่วงใยนกั...

“ไม่มอีะไรค่ะ แค่ควิยาวน่ะ” 

ผู้หญิงคนนั้นตอบเนิบๆ แล้วยิ้มบางๆ ท�าให้ใบหน้าดูมีสีสันขึ้นมา

หน่อย 

“แต่ว่าดาวขอตวักลบัก่อนได้ไหมคะ”

“พี่ไปส่ง ดกึดื่นพี่จะปล่อยให้ดาวเดนิทางคนเดยีวได้ยงัไง”

ทศเทพเป็นห่วงออกหน้าออกตา มองปราดเดียวก็รู้ว่าทะนุถนอม 

สาวน้อยหน้าจดืคนนี้มากแค่ไหน แล้วสองคนนั้นกก็มุมอืกนัเดนิ ท�าเอาคน

ที่ยนืมองอย่างยพุดตีาเหลอืกขึ้นมาจนเขาเป็นห่วง แต่หนุม่สาวคูน่ั้นไม่สนใจ

ใคร ยงัจูงมอืเดนิต่อไปอย่างเปิดเผย

“โอ๊ย!”

ยายเฉิ่มร้องเพราะจู่ๆ เกดิเดนิสะดุดฝุ่นเมด็ไหนเข้าไม่ทราบ ท�าให้

ทศเทพหยุดเดินไปด้วยแล้วยังตื่นตกใจ รีบไปนั่งยองลงตรงหน้าก่อนดึง

ชายกระโปรงยาวของเจ้าหล่อนขึ้นดวู่าเกดิอะไรขึ้น ใครจะยนืมองอยูร่อบๆ 

กไ็ม่สน ท�าเหมอืนโลกทั้งโลกมกีนัแค่สองคน

“โธ่เอ๊ย...พี่บอกแล้วว่าให้ผูกเชอืกรองเท้าดีๆ ”

เมื่อทศเทพเลกิกระโปรงยาวๆ นั่นขึ้นแค่เพยีงถงึปลนี่อง ทศเทพก็
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เหน็ว่าเชอืกรองเท้ามนัหลุดเหมอืนที่เขาเหน็ แล้วชายหนุ่มกก็้มผูกให้อย่าง

เตม็ใจ พลางเงยหน้าไปยิ้มหวานให้แม่ซนิเดอเรลลาที่หลงเข้ามาในบาร์

“เรยีบร้อยแล้ว ไปกนัเถอะ”

“ขอบคุณค่ะ”

ผู้หญิงคนนั้นยิ้มหวาน เพียงไม่นานทศเทพก็ลุกขึ้นมา ขณะยังกุม

มอืกนัอยูแ่ล้วโน้มตวัเข้าไปใกล้ เขาจบูหน้าผากยายเฉิ่มต่อหน้าต่อตาทกุคน

อย่างไม่เหนยีมอาย

“กรี๊ด!!!”

ยพุดกีรดีร้องเสยีงหลง พี่ชายหนัขวบัไปมองทนัท ีเหน็น้องเริ่มหอบ

ตวัเกรง็ หายใจตดิขดั กร็ู้ดวี่าเกดิอะไรขึ้น เพราะยุพดเีคยมอีาการชกัหาก

เกดิความเครยีดหรอืกดดนั 

ยิ่งกว่านั้น เขารู้สกึว่ายุพดกี�าลงัจะเดนิหนภีาพบาดตา ทว่าสาวน้อย

ก้าวขาอย่างไม่รูท้ศิ ราวกบัมองไม่เหน็ทาง หรอืไม่กค็วบคมุกล้ามเนื้อไม่ได้ 

เกดิอะไรขึ้นกบัแก้วตาดวงใจของเขา!

“หนดูใีจเยน็ๆ ก่อนนะ ไปหาหมอนะ ใจเยน็ๆ” เขาดงึน้องมาปลอบ

อย่างใจไม่ดี แล้วยิ่งตระหนกมากขึ้นเมื่อพบว่ายุพดีตอบโต้กลับมาไม่ได้ 

เหมอืนน้องจะพูดอะไร แต่กลบัพูดไม่ได้

ยุทธการรู้ว่าต้องหาถุงหรือกรวยกระดาษมาครอบจมูกและปากให้

น้องเพื่อปฐมพยาบาล แต่เขากไ็ม่สบายใจ แล้วช้อนร่างน้องสาวขึ้นมาทนัท ี

อุ้มไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ใครจะมองอย่างไรชายหนุ่มไม่สนใจ ตอนนี้

ขอให้คนส�าคญัที่สุดในชวีติของเขาปลอดภยักพ็อ

“หนูดไีม่ยอม! หนูดไีม่ยอม!”
ยพุดยีงัร้องไห้โวยวายแม้จะมาพกัฟ้ืนอยูใ่นห้องพเิศษของโรงพยาบาล

ที่พี่ชายพามารักษาตัว คุณหมอให้นอนรอดูอาการ เพราะระหว่างที่รอเข้า

ตรวจนั้นยพุดมีอีาการกล้ามเนื้อขาสั่น น้องถูกถามอาการและซกัประวตัอิยู่
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นาน ฟังทศิทางการรกัษาของแพทย์แล้ว เขากค็ดิหนกัอยู่เหมอืนกนั

ยทุธการเลอืกจะเกบ็นามบตัรของแพทย์เฉพาะทางที่แพทย์เจ้าของไข้

แนะน�าให้พาน้องสาวไปรกัษาตวัลงกระเป๋าเงนิไวก่้อน เพราะรูส้กึวา่ต้นเหตุ

ที่แท้จริงของอาการครั้งนี้คือ ยุพดีเห็นทศเทพจูบหน้าผากผู้หญิงคนนั้น 

ต่างหาก ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนัคงไม่ต้องเดา แล้วจะไม่ให้น้องสาวเขา

ชอ็กจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้อย่างไร

“หนูด ีท�าใจเถอะนะ”

พี่ชายพยายามปลอบแต่ทกุข์ใจไม่แพ้กนั เขากมุมอืคนป่วยบนเตยีง

เอาไว้แน่น พยายามจะหาทางออกให้ ไม่อยากเหน็น�้าตาของน้องเลย

“คดิเสยีว่าเขาไม่ใช่คู่เรา บางทเีนื้อคู่ของหนูดอีาจจะยงัมาไม่ถงึกไ็ด้ 

อกีไม่นานคงได้เจอกนั”

“ไม่! หนูดรีกัคุณทศ จะเอาคุณทศคนเดยีวเท่านั้น”

“แต่เขามแีฟนแล้วนะ”

“ไม่!!” ยุพดเีสยีงดงักว่าเดมิ ท�าท่าจะหอบอกีจนเขายิ่งหนกัใจว่าจะ

ชกั กดเรยีกพยาบาลแล้วแต่ยงัไม่มใีครเข้ามา เหลอืแต่พี่ชายที่นั่งหน้าเสยี 

เขาไม่แน่ใจว่าพยาบาลจะช่วยได้หรอืเปล่ากบัคนป่วยที่ร้องไห้จนคลั่ง 

พลางรู้สึกว่าตัวเองปากพล่อยไปแล้วแท้ๆ ยิ่งพูดน้องสาวเขาก็ยิ่งร้องไห้ 

แบบนี้จะท�าอย่างไรด ี

“หนดูรีกัคณุทศ! คณุทศกต้็องรกัหนดูสี ิคณุทศต้องรกัหนดูคีนเดยีว

เท่านั้น!”

“แต่เขา...” 

พอคดิจะแย้งกบัหลกัฐานที่เหน็คาตา ยุทธการกเ็งยีบไปเพราะเกรง

น้องสาวจะโวยวายอกี 

“พี่ยุทธ์ต้องช่วยหนูด!ี”

ค�าสั่งเฉียบขาดจากคนร้องไห้ท�าเอายุทธการงงปนจะอึ้ง เพราะไม่รู้

จะช่วยได้อย่างไร
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“พี่ยุทธ์ต้องท�าให้สองคนนั้นเลกิกนั แล้วท�าให้คุณทศรกัหนูดใีห้ได้”

“พี่จะท�าได้ยงัไงหนูด.ี..”

“พี่ยุทธ์ต้องท�า!” ยุพดีสั่งเสียงดังแล้วเริ่มหอบสั่นอีกรอบจนเขายัง

ตกใจ “ท�ายงัไงกไ็ด้ให้คุณทศรกัหนูด”ี

“แต่...”

แค่จะแย้ง ยพุดกีน็�้าตานองหน้า เริ่มตอีกชกหวัแล้วทึ้งผมตวัเองด้วย

ความไม่ได้ดั่งใจ พี่ชายพูดไม่ออกสักค�า ท�าได้เพียงกอดไว้แล้วยอมให ้

ทุกอย่างที่ต้องการ...กอดร่างกายสั่นเทาของยุพดเีอาไว้แน่นทั้งน�้าตา

ในชีวิตนี้เขาไม่เหลือใครอีกแล้ว อะไรที่เป็นความสุขของน้อง เขา

ทุ่มเทให้ได้ทั้งนั้น

“หนูดใีจเยน็ๆ ก่อนนะ พี่จะให้ทุกอย่างเลย แล้วคุณทศจะต้องรกั

หนูดคีนเดยีวเท่านั้น พี่สญัญา”

“สญัญากบัดาวมาก่อนว่าจะไม่เมาแล้วขบั”
หญิงสาวมองคนมาส่งอย่างคาดโทษเอาไว้ก่อน เพราะรู้ดีว่าทศเทพ

จะกลบัไปที่งานเลี้ยงหลงัมาส่งเธอถงึบ้าน เขากอ็มยิ้มแล้วพยกัหน้ารบั อยู่

ในโอวาทแต่โดยดี

“เป็นนายเขาจะไปเมาให้ลูกน้องเหน็ได้ยงัไง” ทศเทพรบัปากแล้วข�า

ออกมาด้วย “อีกอย่างจะกลับไปดูด้วยว่าน้องสาวนายยุทธ์เป็นอะไรมาก 

หรอืเปล่า แล้วนี่ไม่รู้จะเป็นข่าวไหม แทนที่จะได้ข่าวโพรโมตละคร คงได้

ข่าวคนป่วยแทนละทนีี้”

“เหน็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วนี่คะ” เธอกส็งสยัว่าจู่ๆ  สาวน้อยคนนั้น

กรดีร้องขึ้นมาท�าไม “เขาป่วยหรอืเปล่าคะพี่ทศ”

“พี่ไม่รูเ้หมอืนกนั แต่เท่าที่เคยเหน็มากแ็ขง็แรงดนีะ” คนที่พาสื่อออก

ตระเวนเยี่ยมกองละครบ่อยๆ ขมวดคิ้วตอบเธอ แต่ไม่นานกค็ลายออกแล้ว

พยกัพเยดิเข้าไปในบ้านแทน
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“ช่างเถอะ เรื่องชาวบ้านน่ะ...ว่าแต่ดาวเข้าบ้านได้แล้ว พี่ว่ามีคนรอ

อยู่แน่ๆ”

เธอเห็นด้วยกับค�าพูดนี้ หญิงสาวมองเข้าไปในบ้านของตัวเองผ่าน

ช่องผ้าม่านที่หน้าต่างกเ็หน็ไฟเปิดสว่างโร่ มแีค่คนเดยีวนั่นแหละที่มาหากนั

ตอนดกึดื่นอย่างนี้

ทศเทพขบัรถกลบัออกไปแล้ว จรงิๆ ถ้าเธอไม่ไปร่วมงานปิดกล้อง

ละครด้วยกนั เขากค็งจะไม่ล�าบากต้องวนไปวนมาหลายรอบ หญงิสาวส่าย

หน้าน้อยๆ แล้วปล่อยเลยตามเลย ก่อนไขกุญแจเข้าบ้านของตัวเองที่ม ี

อกีคนรออยู่

บ้านหลังนี้เดิมเป็นของมารดาก่อนที่ท่านจะย้ายออกไปอยู่ธัญบุร ี

ตอนเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วไม่อยากอยู่หอพัก ก็ปัดกวาดบ้านหลัง

น้อยทรงยโุรปหน้าตาธรรมดา พร้อมรโีนเวตภายในให้ทนัสมยัเหมาะแก่การ

ใช้งานส�าหรบัเธอมากขึ้น 

อยู่บ้านนี้ตั้งแต่เข้าเรียนมาจนอยู่ชั้นปีสี่ ก็มีแขกประจ�าแวะเวียนมา

หาเสมอ แม้ได้รับเชิญบ้าง ไม่ได้รับเชิญบ้าง แต่มิ่งขวัญก็มาให้เห็นหน้า

ตลอด ที่มาแบบไม่บอกกล่าวกันในคืนนี้ คงจะนึกสนุกอยากมานอนค้าง

ด้วยกนัเหมอืนที่เคยท�า

“ดาว! ดาว! มาดูนี่เรว็”

เดินเข้าบ้านได้ไม่กี่ก้าว คนที่ท�ามะงุมมะงาหราอยู่ตรงเคาน์เตอร์ 

ห้องครัวแบบเปิดของเธอก็ร้องเรียกเสียงดัง กวักมือแล้วตื่นเต้นตาโต  

เล่นใหญ่ราวกบัขุดเจอทองในเตาแก๊ส

“ดูนี่ส ิเราต้มบะหมี่ได้แล้ว”

“นี่บะหมี่เหรอ” เจ้าของบ้านขมวดคิ้ว ยิ่งมองเส้นเหลอืงซดีบวมเป่ง

ในกระทะไฟฟ้ายิ่งคดิหนกั ถ้าไม่บอกเธอกน็กึว่านี่เป็นเส้นสปาเกตตขีึ้นอดื

เสยีอกี ใครที่ไหนเขาต้มบะหมี่ได้บวมขนาดนี้กนั

แต่นี่คือมิ่งขวัญ เพื่อนสนิทของเธอนับแต่เข้าเรียนชั้นปีหนึ่ง ไม่รู ้
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ถูกชะตาอะไรกนัแม่คุณจงึพุ่งเข้ามาหาเธอตั้งแต่วนัแรกที่เปิดเทอม รายชื่อ

ในทะเบยีนนกัศกึษากอ็ยูต่ดิกนัเลยต้องเจอกนับ่อยๆ และแม่สาวตาหวานนี่

กเ็ข้ามาตสีนทิเป็นเพื่อนรกัจนหญงิสาวยงัแปลกใจ แต่คบมากว่าสี่ปีกรู้็แล้ว

ว่าคนนี้แหละมติรแท้ที่ตามมาจากชาตทิี่แล้ว แม้จะมเีรื่องให้ปวดหวับ้าง แต่

ความเป็นเพื่อนท�าให้เธอยิ้มได้เสมอ

“มิ้ม เราจะขอร้องสกัอย่างนะ”

เห็นบะหมี่อืดเต็มกระทะไฟฟ้าแล้ว หญิงสาวก็เตือนด้วยความเป็น

ห่วงทั้งตวัเองและความปลอดภยัของทุกคน กนัไว้ดกีว่าแก้คงดทีี่สุด

“อย่าพยายามเปิดแก๊สด้วยตัวเองเมื่ออยู ่ตามล�าพังเป็นอันขาด 

สญัญากนันะ”

“เราเปิดแก๊สไม่เป็นเสยีหน่อย” สาวตวัเลก็ยิ้มแหย “นี่กระทะไฟฟ้า

ก็ใช้เป็นเพราะเซลส์เขาสอนให้หรอก นี่ไง เสียบปลั๊ก เอาน�้าใส่ แล้วก็

หมุนๆ”

“เซลส์ที่ไหน”

“เขากดกริ่งหน้าประตูบ้านขายของให้เมื่อตอนค�่าๆ หลังจากที่ดาว

ออกไปกับพี่ทศไง เราสงสารก็เลยช่วยเหมามาหมด เอาไปแจกเพื่อนบ้าน

ของดาวแล้วด้วย”

“มิ้มเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเหรอ!”

เจ้าของบ้านตัวจริงร้องลั่น คนที่ถือกุญแจบ้านของเธออีกชุดกลับ

พยกัหน้าหงกึๆ เหมอืนไม่รู้ว่าท�าผดิอะไร จนเธอนกึอยากยดึกุญแจส�ารอง

คืนเดี๋ยวนั้น ตอนแรกที่ให้ไว้เพราะหวังฝากผีฝากไข้ เผื่ออยู่บ้านคนเดียว

เป็นอะไรไปแล้วเพื่อนจะได้มาดูทนั แต่นี่คดิผดิไปหรอืเปล่ากไ็ม่รู้

พอเหน็ว่าเพื่อนยงัปลอดภยัอยูด้่วยอาการครบสามสบิสองและไร้รอย

ขดีข่วน หญงิสาวกร็บีส�ารวจไปรอบๆ ดูว่ามีอะไรหายหรอืไม่ โดนยกเค้า

หรือเปล่า มองไปสักพักก็พบว่าทุกอย่างปกติดี แสดงว่าเซลส์ขายกระทะ

ไฟฟ้าผู้นั้นประกอบสัมมาอาชีพ แต่มันใช่เรื่องหรือที่ผู้หญิงวัยยี่สิบเอ็ดจะ
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เปิดประตูบ้านให้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ด้วยกันตามล�าพัง มิ่งขวัญท�าบุญ

มาด้วยอะไรถงึไม่เจอแจก็พอตอย่างที่ชาวบ้านเขาโดนดกีนั

“อย่าท�าอีกเด็ดขาด” เจ้าของบ้านสั่งเสียงแข็ง “มันเสี่ยงมากเลยนะ 

เกดิคนนั้นเป็นโจรปลอมตวัมาแล้วท�าร้ายมิ้มจะท�ายงัไง”

“แต่พี่เขาไม่ใช่โจรเสยีหน่อย แล้วนี่เดนิขายของมาทั้งวนักข็ายไม่ได้ 

น่าสงสารออก”

“เราก�าลังบอกว่าอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าบ้าน ไม่ใช่ห้าม 

ไม่ให้ช่วยซื้อของจากเซลส์”

“ขอโทษจ้ะ”

คุยกันรู้เรื่องแล้วมิ่งขวัญก็ยิ้มแหยกว่าเดิม แล้วยังเข้ามากอดแขน

เธออ้อนกนัเสยีอกี

“ดาวอย่าโกรธเลยนะ เราสัญญาว่าจะไม่เปิดประตูให้ใครเข้าบ้าน 

อกีแล้ว”

“แล้วนี่หวิเหรอ ถงึลกุขึ้นมาต้มบะหมี่” พอเพื่อนรบัปาก เธอกเ็ปลี่ยน

เรื่องหนเีพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ “เราท�าอะไรให้กนิดกีว่าเนอะ”

“แล้วอนันี้กนิไม่ได้เหรอ”

“ไม่ได้”

บะหมี่ขึ้นอดืของมิ่งขวญัใครจะยอมเอาเข้าปาก!

“ข้าวผดัแล้วกนันะ”

มนตร์ดาราเดนิไปเปิดตู้เยน็แล้วเอาหมู ไข่ และผกัออกมา เดนิไป

คดข้าวที่เหลอืตดิก้นหม้อ เตรยีมตั้งเตาโดยไม่ยอมให้มิ่งขวญัช่วย เพราะ

ท�าคนเดยีวคงปลอดภยักว่า แต่ระหว่างผดัข้าวคนตวัเลก็กม็าท�าตาวาวๆ อยู่

ข้างเตาไม่หยุดเลย

“ว่าแต่มิ้มเตรยีมตวัหรอืยงั” เธอชวนคยุระหว่างตกัข้าวผดัลงจานให้

เพื่อน “มะรนืต้องไปฝึกงานแล้วนี่ รู้หรอืเปล่าว่าเริ่มงานที่แผนกไหน”

“รู้แล้ว” คุณหนูตาหวานของเธอชกัหน้างอให้รู้ว่างอน “แต่เราอยาก
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ไปกบัดาวนี่ ไม่ได้เหรอ”

“ฝึกที่ออฟฟิศนั่นแหละสบายแล้ว อย่าไปออกกองกบัเราเลย”

“ไปกบัพี่ทศจะล�าบากอะไร เราเชื่อว่าพี่ทศต้องดแูลดาวแบบมดไม่ให้

ไต่ไรไม่ให้ตอมแน่ๆ ไม่เหน็ต้องกลวัเลย”

“แต่เราไม่ได้ไปฝึกงานส่วนที่พี่ทศดูแลอยู่เสยีหน่อย”

“แต่พี่ทศก็เป็นคนฝากให้” มิ่งขวัญแย้งด้วยความจริงที่เธอเถียง 

ไม่ออก “คงอยากให้ดาวเรียนจบเร็วๆ ใจจะขาดแล้วละสิท่า ดาวจะได้

แต่งงานมคีรอบครวัเสยีท ีแฮปปีเอนดงิ”

“บ้า!” เธอไม่รู้ว่าท�าไมต้องเขิน แต่ก็หน้าแดงขึ้นมา หญิงสาวแย้ง 

เอาไว้ก่อน “แต่งงานอะไรกนั ฝึกงานเสรจ็เรากต็้องเรยีนอกีตั้งเทอมหนึ่ง”

“แล้วโพรเจกต์จบล่ะ” มิ่งขวัญเปลี่ยนเรื่องอย่างเร็ว แต่ดูตื่นเต้น

เหมอืนเดมิ “ดาวคดิไว้หรอืยงัว่าอยากท�าอะไร”

“เราอยากท�าบทละครก่อน” หญิงสาวบอกอย่างมุ่งมั่นเพราะคิด 

เรื่องนี้มานานแล้ว แต่ยงัมปีัญหาให้ต้องกงัวล “แต่แม่บทที่อยากได้ เรายงั

หาไม่เจอเลย”

“ดาวอยากได้เรื่องไหน เราจะช่วยหา”

“เพยีงแสงดาว”

เธอบอกชื่อบทประพันธ์ที่ต้องการออกไป มิ่งขวัญก็คิ้วขมวด อาจ

เพราะไม่เคยได้ยนิมาก่อน ทว่านั่นคอืสิ่งที่หญงิสาวมุง่มาดปรารถนาจะคว้า

มาท�าเป็นผลงานให้ได้

เพราะเพยีงแสงดาวมคี่าต่อหวัใจเธออย่างยิ่ง



๓

ยิ่งคดิยทุธการกย็ิ่งปวดหวั ล่วงเลยมาเกอืบสปัดาห์แล้วที่เขาต้อง
ทนมองยุพดร้ีองไห้คร�่าครวญ แต่ยงัไม่รูจ้ะคว้าทศเทพมาให้น้องได้อย่างไร

ชายหนุ่มบีบคลึงขมับตัวเองหวังว่าจะช่วยคลายเครียดที่ไม่ใช่เรื่อง

งานแน่ เพราะเขากบัปิ่นปัทม์ช่วยกนัตอบนกัข่าวตามสครปิต์ที่นางเอกสาว

เขียนมาเรียบร้อยแล้ว แถม ‘ยุทธการ เปรมปราโมทย์’ ยังดูหล่อขึ้นเป็น 

กองที่ส�านกึผดิแล้วง้อสาวก่อน

ดทู่าแล้วปีนี้ต�าแหน่งขวญัใจมวลชนคงไม่พ้นมอืเขาไปได้ งานอเีวนต์ 

งานพรีเซนเตอร์ และละครคงวิ่งเข้าหาไม่ขาดสายให้หายห่วงเรื่องเงินทอง 

แต่เรื่องกลุ้มในใจนี่สิ ชายหนุ่มยังมองไม่เห็นทางออก รู้ว่าต่อให้เขามีเงิน

มากกว่าตอนนี้อกีสบิเท่ากซ็ื้อหวัใจทศเทพให้น้องสาวไม่ได้

ยุทธการพ่นลมหายใจเฮือกกลางกองถ่ายละครอันมีหมู่เรือนไทย

เครื่องสับหลังงามวิจิตรเป็นฉากหลัง พระเอกหนุ่มสวมผ้าลอยชายเปลือย

ท่อนบนอวดหุน่ที่เฝ้าออกก�าลงักายพอกกล้ามเนื้อให้ใครต่อใครมอง เขานั่ง

อยู่บนเก้าอี้บุนวมนุ่มแต่ไม่สบายตัวเท่าไร เข้าใจเลยว่าบัลลังก์พระอินทร์ 
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แขง็ยามมคีนดบีนโลกมนุษย์เดอืดร้อนนั้นเป็นอย่างไร กน็้องสาวเขายงัจม

น�้าตาอยู่ทั้งคน...มองหาทางช่วยไม่ได้เลย

“นี่หล่อน มาต่อบทกนั”

บางทยุีทธการกส็งสยัว่าชาตทิี่แล้วเขาท�ากรรมอะไรกบัผูห้ญงิคนนี้ไว้ 

ถ้าจะบอกว่าปิ่นปัทม์เป็นเนื้อคู่ เขากไ็ม่รกัเธอเสยีท ีแม้จะอยู่กนัมาหลายปี

ดดีกั ลกัษณะเหมอืนจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกนัมากกว่า

วันนี้ปิ ่นปัทม์สลัดภาพสาวสนิมสร้อยมาห่มสไบพลิ้วรับบทเป็น 

แม่พวงทอง เจ้าหญงิมอญที่แฝงเข้ามาในราชส�านกักรุงธนบุรศีรมีหาสมุทร 

ส่วนเขาคอืหลวงปราบ ข้าราชการกรมคลงั ด�าเนนิเรื่องราวความรกัในช่วง

เวลากอบกู้บ้านเมอืง บทละครเข้มข้นชงิไหวชงิพรบิกนัเอาการ

ละครเรื่องใหม่เปลี่ยนผู้จัด แต่ป้าเจ๋งยังตามมาก�ากับเหมือนเดิม 

นางเอกก็เอาจริงเอาจังสมกับรางวัลนักแสดงคุณภาพที่การันตีฝีมือของเธอ 

แต่พระเอกไม่ค่อยมีสมาธิเลย เขาจะโดนปิ่นปัทม์บีบคอข้อหาพาเธอล่ม 

หรอืเปล่ากไ็ม่รู้

“ยุทธ์!” พอคดิอะไรนานไปหน่อยแม่คณุกเ็รยีกซ�้า “เป็นอะไร ใจลอย

ชะมดั”

“เปล่า”

“อย่ามาโกหกฉนัให้เมื่อย” ป่ินปัทม์นี่รูท้นัเขาทั้งปี แต่สหีน้าเป็นห่วง

กช็ดัเจน “หรอืว่าหนูดยีงัไม่หาย”

“หายแล้ว”

“แล้วตกลงหมอว่าเป็นอะไรล่ะ แกยงัไม่ได้บอกฉนัเลย”

คนเป็นห่วงซักซ�้า แล้วพยักพเยิดไปทางน้องสาวของเขาที่ช่างหน้า 

ช่างผมรุมล้อมอยู่ เนื่องจากเธอซื้อขนมเจ้าอร่อยมาแจกทุกคน

“เอ่อ...หมอแนะน�าให้พาไปพบแพทย์เฉพาะทาง”

“แล้วเมื่อไรแกจะพาไป”

“ฉนัว่าหมอนั่นมั่วมากกว่า เหน็เป็นหมอจบใหม่นะ” ยุทธการย่นหน้า
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ใส่ แล้วอารมณ์กพ็ลกิขึ้นเป็นหงดุหงดิ “เรากเ็หน็กนัอยู่ว่าหนดูเีครยีดจนชกั

มอืจบีเหมอืนคนทั่วไปที่เขาเป็นไฮเปอร์ฯ๑ นั่นแหละ มารู้ว่าคณุทศมแีฟนก็

เครยีดน่ะส ิพอหมอนั่นรกัษาไม่ได้กเ็ลยปัดไปให้หมอคนอื่นรกัษาแทนไง”

“อย่างนี้กไ็ด้เหรอ” นางเอกสาวดูไม่คล้อยตามเขาเท่าไร แต่กไ็ม่ขดั 

“เอ้อ! แล้วนี่หนูดที�าใจได้บ้างหรอืยงั เรื่องคุณทศน่ะ”

“หนูดไีม่ยอม ยงัไงกต็้องสมหวงักบัคุณทศให้ได้” 

“แกจะบ้าเหรอ!” ปิ่นปัทม์ท�าหน้าเหมือนได้ยินข่าวหมาออกลูกเป็น

หมู “คุณทศมแีฟนแล้วนะ แล้วหนูดจีะสมหวงัได้ยงัไง”

“คบได้กเ็ลกิได้แหละน่า” ยุทธการยงัตอบก�าปั้นทุบดนิ “ต้องหาทาง

ให้ยายเฉิ่มนั่นเลกิกบัคุณทศให้ได้ส”ิ

“พอเลกิกนัแล้วคุณทศกจ็ะมารกัหนูดอีย่างนั้นส”ิ

เหมือนเพื่อนจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาเลย นางเอกสาวท�า

ปากยื่นและย่นหน้าแต่ยงัสวยอยู่ด ี ทว่าให้ปิ่นปัทม์สวยหยาดฟ้ามากกว่านี้

สกัสบิเท่า ยุทธการกไ็ม่มอีารมณ์จะมอง ชายหนุ่มกลุ้มแต่ว่าจะท�าอย่างไร

ให้ยุพดสีมหวงั เขาจะไม่ทนเหน็น้องชกัอกีแน่ อกีครั้งเดยีวกไ็ม่ยอม!

“เฮ้ยๆ แก! คุณทศมา”

นอกจากจะสวยแล้ว ป่ินปัทม์ยงัตาดอีกีต่างหาก และท�าให้ชายหนุม่

ตาเหลอืกขึ้นมาได้ เขามองออกไปที่ถนนหน้าสนามหญ้า กเ็หน็เมอร์เซเดส-

เบนซ์ ซีแอลเอส-คลาส สีด�ามันปลาบแล่นเข้ามา เลขทะเบียนรถจ�าง่าย 

แบบนี้ ใครกร็ู้ว่านี่คอืรถของลูกชายคุณแดนสรวง 

แต่เอ้...กองถ่ายละครของพี่โหน่งยังไม่ต้องท�าข่าวประชาสัมพันธ์ 

แล้วทศเทพจะมาท�าไม

๑ Hyperventilation Syndrome (โรคหายใจเกนิ) ผู้ป่วยมกัมปีัญหากดดนัจติใจอย่าง
เห็นได้ชัด อาจทะเลาะกับคนใกล้ชิด หรือที่ท�างาน หรือมีปัญหาการเรียน ต้องสอบ 
เป็นต้น จะมอีาการหายใจเรว็ หน้ามดื เวยีนศรีษะ ใจสั่น อาจพบอาการเกรง็ มอืจบี และ
อาจมอีาการชาบรเิวณรอบปากและนิ้วมอืได้
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นักแสดงหนุ่มยังไม่ได้ค�าตอบ แต่ก็รู้ว่าเสนอหน้าเข้าไปฟังตรงๆ 

ด้วยไม่ได้ ยทุธการจงึสวมวญิญาณนกัเผอืก เอ๊ย! นกัสบืกบัป่ินปัทม์มาซุม่

อยู่ในดงดาหลาใกล้ๆ บรเิวณที่ผู้ใหญ่ออกมาหาทศเทพ 

พี่โหน่งผู้จัดละครและป้าเจ๋งปรี่เข้ามาต้อนรับอย่างแจ่มใส แต่คนที่

ท�าให้เขาตาเหลอืกพอๆ กบัแม่คนที่ซุ่มเผอืกอยู่ด้วยกนั คอืยายเฉิ่มที่หน้า

ห้องน�้านั่น เธอยงัแต่งตวัเชยๆ เหมอืนเดมิ แม้จะเปลี่ยนมาเป็นชดุนกัศกึษา

ของมหาวทิยาลยัชื่อดงั 

ยุทธการสงสยั ถ้าเจอกนัแล้วจะท�าให้ยุพดชีกัขึ้นมาอกีไหมนะ

โชคดทีี่ยพุดไีม่ได้อยูแ่ถวนี้ คนเป็นพี่เลยค่อยหายใจโล่งขึ้นมาหน่อย 

คดิวา่น้องสาวอาจจะไปอยู่กบัพวกช่างหน้าช่างผมที่มกัจะจบักลุม่เสรมิสวย

ให้น้องของเขาในยามว่าง เอาเป็นว่าไม่มาเหน็ทศเทพโอบไหล่ศตัรูหวัใจเดนิ

มาสวสัดปี้าเจ๋งกบัพี่โหน่ง เขากโ็ล่งไปเปลาะหนึ่งแล้ว

“สวสัดจ้ีะ ไหว้พระค่ะลูก ไหว้พระ” ป้าเจ๋งเป็นคนแรกที่ทกัยายเฉิ่ม

นั่น “หน้าตาน่าเอน็ดูจรงิๆ นะเรา มนิ่าคุณทศถงึหวงนกั”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกครับป้า” ทศเทพยิ้มเขินๆ เพราะโดนแซว แต่ 

ยายเฉิ่มยงัหน้าตายไร้อารมณ์ 

“หนูชื่ออะไรนะจ๊ะ”

“มนตร์ดารา อทิธวิฒัน์ ค่ะ เรยีกดาวกไ็ด้”

“จ้ะ” ผูจ้ดัละครวยัสี่สบิต้นๆ ยิ้มเอน็ดแูล้วท�าตาพรบิพราวดมูเีลศนยั

ส่งให้ทศเทพ ก่อนจะเพ่งพิศสาวน้อยผิวขาวหน้าตาไร้เครื่องส�าอางอีกท ี

ก่อนเอ่ยว่า

“ช่วงสองสปัดาห์แรก หนดูาวอยูก่บัผูช่้วยของป้าเจ๋งนะลกู แล้วค่อย

ไปดูฝ่ายธุรกจิกองถ่าย พี่จะดูงานให้อกีทวี่าจะหมุนไปฝึกส่วนไหน”

“ขอบคุณนะครับ” ทศเทพดูพอใจกับต�าแหน่งที่ผู้ใหญ่จัดให้แล้ว 

หนัไปมองยายเฉิ่มเสยีตาหวาน “ยงัไงกต้็องฝากดาวไว้กบัพีๆ่  ด้วยนะครบั”

“ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ พี่กบัป้าเจ๋งจะดูแลให้อย่างด”ี
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“ใช้งานได้เตม็ที่นั่นแหละครบั ยงัไงกม็าฝึกงาน”

คนแอบฟังรู้ทนัทวี่ายายนี่เดก็เส้นชดัๆ

“ขอตวักลบัก่อนแล้วกนันะครบั ไว้เลกิกองแล้วผมจะมารบั” 

“จ้า ไม่ต้องห่วง”

พี่โหน่งรับปากเสียงอ่อนเสียงหวานพอๆ กับป้าเจ๋งที่ยังยิ้มไม่หุบ 

ก่อนที่ทศเทพจะขึ้นรถขบักลบัออกไป ทกุอย่างก�าลงับอกให้เขารู้ว่ายายเฉิ่ม

นี่เป็นเดก็ฝึกงานที่เส้นใหญ่มาก ใหญ่กว่าแม่น�้าแอมะซอนอกีมั้ง

“ยุทธ! ยุทธ์!” จู่ๆ คนที่ซุ่มแอบฟังอยู่ด้วยกนัร้องลั่น 

ป่ินปัทม์จะแหกปากท�าไม! เดี๋ยวคนกร็ูก้นัทั้งกองหรอกว่ามาแฝงตวั

อยู่ในดงดาหลานี่ ถ้าพี่โหน่งกบัป้าเจ๋งรู้ว่าพระเอกนางเอกมาแอบฟังผู้ใหญ่

คุยกนั แล้วจะหาว่าเหลวไหลไม่ท�างาน พานให้โดนสวดยบัทั้งคู่หรอืเปล่า

“ยุทธ์! หนอนบุ้งอยู่บนหลงัแก!”

เวรกรรมของคนช่างสอด ยุทธการหน้าย่นจนเหย เพิ่งส�านึกได้ว่า 

ตัวเองไม่ได้สวมเสื้อ พลังแห่งความอยากรู้อยากเห็นผลักเขาไปแอบฟังใน

ดงดาหลาโดยไม่ทนัคดิ มารู้ตวัอกีทหีนอนบุ้งกท็�าพษิกนัเสยีแล้ว

ดังนั้นแทนที่ซีนแรกจะได้ถ่ายท�าในเวลาที่ก�าหนด ทุกอย่างก็หยุด

ชะงกัเพราะแผ่นหลงัของเขามผีื่นแดงขึ้นเป็นป้ืน ส่วนแม่คนโดนลกูหลงตอน

เขาปัดหนอนออกจากหลงักไ็ด้คนัหวัไหล่ข้างซ้ายที่ไม่มผีนืสไบปิดทบั ท�าเอา

ทมีงานมะรุมมะตุ้มช่วยกนัหายามาให้ แต่ป้าเจ๋งกบัพี่โหน่งหน้าบูดไม่เบา

“พวกเธอสองคนเข้าไปท�าอะไรกันในนั้น!” ป้าเจ๋งเสียงดังจนสะดุ้ง 

ไปตามๆ กนั “มุดเข้าไปในที่ลบัสายตาคนท�าไม ตอบ!”

“ปัทม์ท�าโทรศัพท์ร่วงหลุดมือลงในนั้นค่ะป้า ยุทธ์ก็เลยช่วยหา” 

นางเอกสาวคู่บุญของเขายังสมองไวเหมือนเดิม “ขอโทษนะคะทุกคน เรา 

ไม่ได้ตั้งใจท�าให้กองถ่ายเสยีเวลาเลย”

“ช่างเถอะ ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว แต่ไม่ไปหาหมอแน่นะ” พี่โหน่งบอก

อย่างอ่อนใจ พลางส่ายหน้าระอาเพราะเสียเวลากันจริงๆ แล้วตัดสินใจ 
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แก้ปัญหาว่า

“เอาเป็นว่าตอนเข้าฉากให้ยทุธ์สวมเสื้อแล้วกนั ไม่ต้องอวดกล้ามแล้ว 

ส่วนของปัทม์แดงนดิหน่อย รองพื้นกลบน่าจะรอด”

“เอาข้าวเหนยีวร้อนๆ มาถูหน่อยไหมคะ จะได้กลิ้งเอาขนบุ้งออก”

ค�าแนะน�าของนักศึกษาฝึกงานท�าเอากองถ่ายละครเงียบกริบ มอง

หน้ากนัอย่างปรกึษาหารอื ที่แน่ๆ แววตาของหลายคนบอกเด่นชดั อยากรู้ว่า

ยายเฉิ่มนี่เป็นใคร แต่ยทุธการรูแ้ล้วแหละว่าเธอชื่อ ‘มนตร์ดารา อทิธวิฒัน์’ 

จะเรยีก ‘ดาว’ กไ็ด้ แต่ต้องเส้นใหญ่ขนาดไหนล่ะ ทศเทพถงึพามาส่งใน 

วนัแรกของการฝึกงาน

“จ้ะ พี่วานดาวไปหามาให้ทแีล้วกนันะ”

พี่โหน่งสั่งอย่างนั้นเดก็ฝึกงานกไ็ม่รรีอ เดนิไปหาฝ่ายเสบยีง คงไป

หาข้าวเหนยีวมาให้เขาถูหลงัเอาขนหนอนบุ้งออกนี่แหละ 

“ใครเหรอคะป้าเจ๋ง” ยุพดถีามทนัททีี่เดก็ฝึกงานคนนั้นลบัสายตาไป 

ดูกร็ู้ว่าน้องสาวของเขาไม่พอใจอยู่นานมากแล้ว

“ชื่อดาว” พี่โหน่งตอบเสยีเอง “มาฝึกงาน ใช้งานได้ตามประสาเดก็-

ฝึกงาน แต่พี่ขอเตอืนไว้ตรงนี้เลยนะว่าห้ามแกล้ง ไม่อย่างนั้นจะไม่มเีงาหวั”

“ท�าไมคะ!” ยุพดถีาม

“คนส�าคัญของคุณทศจ้ะ อู๊ย! เมื่อกี้ยังเห็นว่าประคบประหงมมา

เชยีว” ป้าเจ๋งช่วยตอบก่อนจะปรายตาไปทางทมีงานและนกัแสดงชายทุกคน 

“แล้วอย่าสะเออะไปขายขนมจบีเชยีวนะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตอืน”

“ฮึ่ย!”

ยุพดีส่งเสียงจึ๊กจั๊กไม่พอใจต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วกระทืบเท้าหนีไป 

ท�าเอายทุธการหน้าชาวาบแล้วขอโทษแทนน้องสาว ดทีี่ไม่มใีครถอืสาเพราะ

เหน็ว่าเป็นเดก็

แต่ชายหนุ่มก็ยังไม่โล่งใจอยู่ดี ถึงตัวเองจะคันเพราะพิษหนอนบุ้ง 

แต่เขากย็งัมองตามน้องสาวไม่วางตา กลวัจะคดิมากจนเครยีดและชกัขึ้นมา
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อกี เขาทนทรมานใจเพราะต้องเหน็น้องเป็นแบบนั้นไม่ไหวหรอก

‘คดิแล้วกก็ลุ้ม แต่ชวีติกต็้องเดนิต่อ...’

ยุทธการท�าหน้าเซ็งๆ แล้วมองนางเอกของตัวเองถูกช่างแต่งหน้า

ประโคมรองพื้น รอยไม่เยอะเท่าไรคงแก้ปัญหากนัได้ ส่วนฝ่ายคอสตูมเร่ง

ไปหาเสื้อให้เขา เหลือพระเอกนั่งหัวโด่อยู่คนเดียวเพราะทุกคนไปท�างาน 

กันหมด น้องสาวก็ไปต่อยตีดงดาหลาอยู่โน่น หวังว่าระบายอารมณ์แล้ว 

ยุพดจีะหายหวัเสยีกแ็ล้วกนั

แต่คิดไปคิดมาอีกที ศัตรูหัวใจก็อยู่ในกองถ่ายละครเดียวกัน จะ 

ไม่ต้องเจอหน้ากันทุกวันเลยหรือ ถ้าเกิดทศเทพมารับส่งแม่ยอดขมองอิ่ม

ให้เหน็ เขาจะอกแตกตายไปก่อนหรอืเปล่า ที่รู้ว่าน้องสาวต้องทุกข์ใจเพราะ

ความรกัที่ไม่หวงันี้

“คุณยุทธ์คะ...ของคุณค่ะ”

นั่งกลุ้มอยู่ไม่นาน ว่าที่ศตัรูของเขากเ็ดนิเข้ามาหา

ยุทธการเงยหน้ามองนกัศกึษาสาวที่เอากระตบิข้าวเหนยีวร้อนๆ ไอ

กรุ่นมาให้ ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรกบัยายเฉิ่มคนนี้ อกีใจกอ็ยากรู้ว่าเจ้าหล่อน

มดีอีะไรทศเทพถงึทั้งรกัทั้งหลง หนุม่รปูหล่อโพรไฟล์เลศิขนาดนั้นน่าจะหา

ผู้หญิงที่สวยผุดผาดระดับนางเอกนางงามก็ยังได้ หรือจะเพราะหลีกหนี

ข้อหาสมภารกนิไก่วดั จงึไปคบหากบัลูกสาวนกัธุรกจิด้วยกนั

แล้วยายเฉิ่มนี่ลกูเต้าเหล่าใคร มอีะไรน่าสนใจถงึกลายเป็นคนรกัของ

ทศเทพได้

“ใครจะไปถูได้ มนัอยู่ข้างหลงันะ” ชายหนุ่มหาเรื่องถ่วงเวลา เพราะ

อยากคุยต่อเพื่อดูเชงิ

“ถูให้หน่อยส”ิ

“หนัหลงัมาค่ะ”

“แล้วนี่มาฝึกงานเหรอ”

เขายงัไม่ยอมท�าตามที่บอกแต่หาเรื่องชวนคยุไว้ก่อน ถอืคตรู้ิเขารู้เรา 
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รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เพราะเขาจะได้รบกบัยายเฉิ่มนี่แน่ๆ

“เรยีนอะไรมา นเิทศศาสตร์เหรอ”

“ค่ะ”

“แล้ว...ท�าไมคุณทศต้องมาส่งด้วยล่ะ”

“ค�าถามนี้ไม่เกี่ยวกบังานค่ะ”

‘อ้าว! ยายนี่กเ็อาเรื่องเหมอืนกนันี่หว่า...’ 

แลว้เขาจะท�าอย่างไรล่ะ ยายเฉิ่มไม่ได้ซื่อบื้อเหมอืนหน้าตาให้หลอก

ถามเสยีหน่อย จะยอมปรปิากเรื่องส่วนตวัให้ฟังหรอืเปล่า

“หนัหลงัมาค่ะ”

มนตร์ดาราสั่งซ�้า ชายหนุม่กย็อมง่ายๆ เพราะอกีใจกอ็ยากให้เธอกลิ้ง

เอาขนหนอนบุง้ออกจากผวิแล้วราดคาลาไมนก์นัตอ่จะไดห้ายคนั งานนี้ผวิ

คงได้ขาวอมชมพูสมใจ แต่ใจเขาไม่สงบเท่าไร เพราะก�าลงัมองหาลู่ทางจะ

เกบ็ข้อมลูต่อ แล้วยงัมาสะดุง้เบาๆ เพราะข้าวเหนยีวร้อนๆ นาบลงแผ่นหลงั

นี่อกี

“อ้า...ซี้ด...”

“คุณ!”

ร้องเพราะโดนข้าวเหนียวร้อนๆ นาบแผ่นหลังอยู่ครู่เดียว ยายชีก็

เอด็เขาเสยีงแขง็ให้เป็นงงไป

“เป็นอะไร” ยุทธการถามอย่างงุนงง “แล้วไม่เอาข้าวเหนยีวถูต่อล่ะ”

“ก.็..คุณร้อง...”

“กม็นัร้อน” คนโดนนาบย้อนหน้าย่น “อ้าว รบีถเูข้า จะได้เสรจ็ๆ ไป”

สั่งไปแล้วแม่นกัศกึษาฝึกงานกย็งัไม่ท�า พอสงสยัมากเข้ายุทธการก็

อดใจไม่ได้ หนัหลงักลบัไปมองเสยีเลย แต่พอเหน็หน้ายายเฉิ่มจงัๆ เขาก็

รู้สกึว่าหวัใจมนัเต้นดงัตุบๆ ขึ้นมา

หญงิสาวใบหน้าผุดผ่องอ่อนเยาว์ แก้มซบัสเีลอืดฝาด ดวงตาสดใส 

ไร้เดยีงสาน่าเอน็ดู...
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เขาเผลอจ้องนาน รู ้ตัวอีกทีก็ตอนที่พบว่าตัวเองกลั้นหายใจไป 

ชั่วขณะหนึ่ง ยุทธการไม่ได้พบเจอความงามที่ไร้การประดิษฐ์มานาน นับ

ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิง เขาก็เห็นอะไรที่สวยอยู่แล้วก็ยิ่งเติมแต่งให้สวยยิ่ง

ขึ้นอีก แต่ความเป็นธรรมชาติที่ปรากฏตรงหน้า ก�าลังบอกว่าสายตาที่เธอ

มองมาฉายแววความรู้สกึแท้จรงิ ไม่ใช่การแสดงหรอืแต่งเตมิใดๆ

“เอ่อ...หนักลบัไปค่ะ จะถูหลงัให้ต่อ” 

เธอสั่งแล้วแต่ยุทธการยงัไม่หนั เอี้ยวคอมองแบบนี้กถ็ูหลงัได้ไม่ใช่

หรอื แล้วยายเฉิ่มเป็นอะไรถงึหลุบตาหนไีม่ยอมมองหน้ากนั

“เป็นอะไร ท�าไมหน้าแดง”

“เอ่อ...”

ยายเฉิ่มอึกอักแล้วก้มหลบตา ให้เดาว่าคงไม่ได้เจอผู้ชายถอดเสื้อ

บ่อยๆ แก้มยิ่งแดงเธอกย็ิ่งไม่ยอมสบตา อย่าบอกนะว่า ถูหลงัมาตั้งนาน

เพิ่งจะกระดากอายกนั

“ฉนัจะไปบอกฝ่ายคอสตูมเอาเสื้อมาให้นะคะ”

“คิดว่านักศึกษาฝึกงานจะสั่งคอสตูมได้เลยเหรอ” คนได้สติก่อน

ขมวดคิ้วถาม “ถามจรงิๆ นะ ปกตไิปกบัคุณทศแล้วเหน็เขาสั่งโน่นสั่งนี่จน

ชนิหรอืเปล่า ถงึคดิว่าตวัเองกท็�าแบบนั้นได้”

“ท�าไมต้องถามถงึพี่...เอ่อ คุณทศอยู่เรื่อย”

“กแ็ค่ตอบมา ท�าไมต้องถามคนื”

“ฉนัคดิว่าไม่จ�าเป็นต้องตอบเรื่องส่วนตวักบัทุกคนที่ถามค่ะ”

ยุทธการอึ้งจนเผลอตาเหลอืก แต่ยายเฉิ่มกห็นกีนัไปเสยีแล้ว คนที่

เขนิหน้าแดงอยูเ่มื่อครูล่กุพรวดแล้วก้าวฉบัๆ ไปทางเตน็ท์เกบ็เสื้อผ้า สงสยั

จะไปเอาเสื้อให้เขานั่นแหละ แต่ค�าถามใหม่ที่ชายหนุ่มพบคอื ตกลงผู้หญงิ

คนนี้ใสซื่อเหมอืนภาพลกัษณ์ภายนอกแสนจดืชดืของเธอหรอืเปล่า

มอีะไรดซ่ีอนไว้ ท�าไมจงึคว้าหวัใจของทศเทพไปได้ เขาชกัอยากรูเ้สยี

แล้วส.ิ..



๔

‘เก็บของออกไปให้หมด แล้วอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าพวกแก
สองพี่น้องอกี บ้านนี้เป็นของฉนัแล้ว’

ยุทธการหวัใจหล่นวูบเมื่ออาแท้ๆ บอกอย่างนั้น เพราะก่อนหน้าเขา

เพิ่งเซ็นหนังสือโอนบ้านและที่ดินให้ คุณอาบอกว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้ ต้องให้ผูใ้หญ่ดแูลแทนและอาสาจะท�าให้ เดก็หนุม่ก็

เชื่อสนิทใจ ยอมเซ็นโอนบ้านให้เพราะเชื่อสัญญาลมปากว่า หากอายุครบ

ยี่สบิปีเมื่อไร คุณอาจะโอนบ้านคนื แต่ท�าไมค�าพูดถงึผดิไปจากเดมิ

‘อะไรกนัครบัอา’ ยุทธการถามอย่างหวงัว่าตวัเองจะเข้าใจผดิ ‘ไหน

อาว่าแค่เซน็หนงัสอืหลอกๆ ไว้ไง’

‘จะไปหลอกใครล่ะ กเ็หน็อยูโ่ต้งๆ ว่าโอนบ้านนี้แล้ว’ คณุอาหญงิของ

เขาแสยะยิ้ม ‘ในเมื่อโอนแล้วกไ็สหวัออกไปจากบ้านได้แลว้ ฉนัให้เวลาเกบ็

ของครึ่งชั่วโมง อย่าให้ต้องตามต�ารวจมาลากคอพวกแกออกไปนะ’

‘นี่บ้านของหนดูนีะ!’ เดก็น้อยวยัสบิขวบร้องอย่างขดัใจ ‘อาขี้โกง จะ

มายดึบ้านของหนูดไีม่ได้ หนูดจีะให้ต�ารวจจบัอา อาขี้โกง’



ก ร ก า น ท์  l  39

‘แหกตาดูเสยีบ้างว่าพี่ชายแกมนัเซน็ยกบ้านให้ฉนัแล้ว!’ 

รจนาผลกัศรีษะเดก็น้อยจนคอโยก ท�าเอาพี่ชายหน้าตื่น หวัใจหล่น

ไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะไม่เคยมีใครมาท�าให้น้องเจ็บ เขากับพ่อแม่เฝ้าถนอม

แก้วตาดวงใจของบ้านมาอย่างมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม แต่คราวนี้ต้องมา 

เจบ็ตวัง่ายๆ เพราะญาตขิองตวัเอง

เพิ่งเสรจ็งานศพพ่อกบัแม่ไปเมื่อวาน รจนาเป็นคนเข้ามาจดัการงาน

พิธีให้ทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายและซองค่าช่วยงาน ไม่ให้เขาเข้าไปยุ่งกับ

รายรบัรายจ่าย พองานศพเสรจ็สิ้น น้องสาวแท้ๆ ของพ่อกลบัหลอกให้เขา

เซน็โอนบ้านแล้วไล่ออกไปให้พ้นทาง

จากที่เครยีดเพราะเสยีรูอ้าแท้ๆ กป็วดหวัมากพออยูแ่ลว้ ยงัต้องมา

ปวดใจเพราะน้องสาวถูกท�าร้ายอกี เขาไม่อยากทนอกีแล้ว

‘ฉนัสั่งให้เกบ็ของออกไปไง อ้อ! อย่าให้ฉนัเหน็ว่าแกขนของมค่ีาออก

จากบ้านนี้ ไม่อย่างนั้นฉันถือว่าเป็นขโมย คงจะฉลาดมากพอที่จะไม่พา 

ตัวเองไปนอนคุกใช่ไหมยุทธ์ เพราะแกก็น่าจะรู้แล้วว่าความโง่ของแกมัน 

เป็นยงัไง’

‘ออกไป!’ อาเขยของเขาตะคอกซ�้าให้ยุทธการยิ่งเจบ็ใจ ‘ไม่อย่างนั้น

ฉันจะแจ้งต�ารวจข้อหาบุกรุก ให้แกกับน้องได้ไปอยู่ในบ้านดัดสันดาน 

เดก็เหลอืขอ ถ้าแกอยากโตขึ้นมาในคุกเดก็นั่น กย็นืรอตรงนี้ได้เลย’

‘พวกขี้โกง! หนูดจีะฟ้องพ่อกบัแม่’

‘ไปฟ้องในนรกเถอะ พ่อกับแม่ของแกคงฟื้นกลับมาท�าอะไรฉันได้

หรอกนะ นงัเดก็เหลอืขอ!’

รจนาสั่งเสยีงดงัแล้วผลกัหลานสาวให้ล้มกองกบัพื้น แต่พอเสยีหลกั

ลงไป ยุพดกีม็อีาการหอบสั่นเหมอืนคนหายใจไม่ออก นิ้วมอืจบีเข้าหากนั 

ร่างกายสั่นสะท้าน ชกัตาตั้งจนทุกคนตกใจ

พี่ชายตั้งสติแทบไม่อยู่ เสียงยุพดีร้องไห้ยิ่งบาดหัวใจมากขึ้นทุกท ี

เขาปล่อยให้น้องชักอย่างนี้อีกวินาทีเดียวก็ไม่ได้ ทรัพย์สินอะไรจะเสียไป 
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กช็่าง แต่เสยีคนเดยีวที่เหลอืในครอบครวัไปไม่ได้

ยุทธการทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง แล้วอุ้มน้องสาวออกไปขอความ 

ช่วยเหลอืจากคนข้างบ้าน ขอร้องกราบกรานทั้งน�้าตา เพื่อนบ้านผูถ้กูเขาขอ

ความช่วยเหลอืยงัดจูบัต้นชนปลายไม่ถกูด้วยซ�้าว่าเกดิอะไรขึ้นแต่กย็อมช่วย

เพื่อนบ้านช่วยพายุพดไีปส่งโรงพยาบาลกจ็รงิ แต่เขาไม่มเีงนิตดิตวั

สกับาท ไม่รูว่้าจะรกัษาชวีติน้องไว้ได้หรอืไม่ รูแ้ต่เพยีงน�้าตาไหลอาบแก้มนี่

ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย

หลงัจากนั่งเครยีดราวกบัจมอยูใ่นความมดืที่หน้าห้องฉกุเฉนิพกัใหญ่ 
ยุทธการกจ็�าค�าว่า ‘Hyperventilation’ ได้ขึ้นใจ

โลกนี้ไม่ได้โหดร้ายไปเสียทุกอย่าง ยุทธการซาบซึ้งน�้าใจของทุกคน

ที่ช่วยเหลือ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลช่วยเดินเรื่องให้จนเขา 

ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา แต่เด็กหนุ่มยังไม่เคลื่อนกายไปไหนไกลกว่าข้างเตียง 

ผู้ป่วยของน้องที่อยู่ในส่วนของคนไข้เฝ้าสงัเกตอาการ จากนั้นไม่นานยุพดี

กไ็ด้รบัอนุญาตให้กลบับ้าน มนัเป็นความโล่งอกและหนกัใจไปพร้อมกนั

‘พี่ว่าต้องพึ่งต�ารวจแล้วแหละ’

เพื่อนบ้านที่ช่วยเหลอืกนัมาบอกอย่างครุ่นคดิ เรวฒัน์เป็นหนุ่มโสด

ที่เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆ ได้ปีเศษ ไม่สนทิสนมนกั แต่พูดจาปราศรยักนั

อยู่ จะมาเหน็น�้าใจกนักค็ราวนี้

‘การโอนบ้านเรื่องมันต้องผ่านส�านักงานที่ดินนะยุทธ์ ถ้าพี่จ�าไม่ผิด

ต้องมพียานด้วย จะมาท�าสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างที่อาของยุทธ์ท�าไม่ได้หรอก พี่ว่า

เขาเหน็ยุทธ์เป็นเดก็กเ็ลยแกล้งขู่ให้กลวัมากกว่า’

‘แปลว่าผมมสีทิธิ์จะได้บ้านคนืใช่ไหมครบั’ เดก็หนุม่ตาใสขึ้นมาทนัท ี

‘พี่รู้ไหมว่าท�ายงัไงสญัญาฉบบันั้นถงึจะเป็นโมฆะ’ 

‘ไปปรกึษาต�ารวจกนั’

เรวัฒน์ใจดีกับเขามาก จนยุทธการไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มัวแต่ท�าอะไร
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อยู่ จึงไม่เคยผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน พี่ชายที่เพิ่งได้มาหมาดๆ ช่วยพา

ยพุดอีอกจากโรงพยาบาลมาด้วย เขากใ็ห้นั่งเล่นอยู่ด้านหน้า แต่ตวัเองกลบั

มานั่งหน้าเครยีดอยู่กบัร้อยเวรที่รบัแจ้งความ

‘เท่าที่ฟังมา เรายงัไมบ่รรลนุติภิาวะนี่เจา้หนุม่’ เขาเลา่เรื่องใหต้�ารวจ

ฟังแล้วกถ็กูถามคนื ‘ต้องมผีูแ้ทนโดยชอบธรรมที่แต่งตั้งโดยศาลนะ ถงึจะ

ท�าเรื่องพวกนี้ได้’

‘ผมไม่มีนี่ครับ ยังไม่เคยไปศาลสักครั้งด้วย มีแต่อาเอาเอกสารมา 

แล้วกบ็อกให้ผมเซน็’

‘ถ้าอย่างนั้นยื่นฟ้องเลยนะ’

ต�ารวจดูจะคดิหาทางช่วยเขาอยู่ ยุทธการกพ็ยกัหน้าทนัท ีแต่ท�าไม

คนที่หาทางออกให้ยงัดูกลุ้มใจ

‘เรื่องทนายไม่ต้องห่วง มหีน่วยงานให้ความช่วยเหลอื แต่พูดกพ็ูด 

คดแีบบนี้มนัต้องใช้เวลา กว่าจะต่อสู้กนั กว่าศาลจะเรยีกอ่านค�าพจิารณา 

บางรายกก็นิเวลาหลายปี เราจะมเีงนิอยู่ถงึตอนนั้นไหมล่ะพ่อหนุ่ม’

‘ยงัไม่รู้เลยครบั’

ยทุธการพดูเท่านั้น ไม่เอ่ยถงึทรพัย์สนิของตวัเองเพราะไม่รูว่้ายงัอยูด่ี

หรือเปล่า เพราะระหว่างที่เขาพายุพดีไปหาหมอจนมานั่งปรึกษากับต�ารวจ 

ที่โรงพกันี่ รจนาอาจจะเอามนัไปหมดแล้วกไ็ด้

‘ถ้ายื่นฟ้องไป ระหว่างสู้คดบี้านกอ็าจถูกค�าสั่งศาลห้ามใครเข้าไปอยู่

ด้วยนะ มญีาตทิี่ไหนพอให้อาศยัได้หรอืเปล่า’ 

‘ไม่มเีลยครบั’

‘ไปอยู่บ้านพี่กนัไหม’

‘ผม...เกรงใจ’

‘พี่รู ้ว่าการมีคนมาอยู่ด้วยมันคงมีภาระเพิ่ม ใช่ พี่เรียกว่าภาระ 

เตม็ปาก แต่พี่จะไม่ทนเหน็ยทุธ์กบัหนดูต้ีองอยูแ่บบไม่มทีี่ซกุหวันอนหรอก

นะ มาอยู่ช่วยถูบ้านล้างจานให้พี่แล้วกนั’
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‘ขอบคุณครบัพี่เร’

เขายกมอืไหว้ขอบคุณเรวฒัน์ แล้วยุทธการกย็้ายมาอยู่ข้างบ้านของ

ตวัเอง เขามองแม่กญุแจคล้องประตรูั้วด้วยความเจบ็แค้นใจ รจนาคงเอามา

คล้องไว้เพราะคดิว่าเขาจะกลบัมา 

หลังจากย้ายเข้าบ้านของเรวัฒน์ เขาให้ยุพดีนอนพักผ่อนไปก่อน 

แล้วหาชะแลงมางดัประตูเข้าบ้านตวัเอง

เขาจากบ้านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ที่นี่ก็เละเทะแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้า

หลายอย่างหายไป เครื่องลายครามที่พ่อรบัมาจากคุณตาด้วย คงเป็นฝีมอื

รจนากบัสาม ี แต่หากจะเดาผดิกช็่าง ของพวกนี้มนัเสยีไปแล้ว เขาเอาคนื 

ไม่ได้ ห่วงกแ็ต่สมบตัขิองตวัเอง เพราะนั่นหมายถงึเงนิที่เอาไว้ใช้ในอนาคต

ของเขากบัยุพดี

ยุทธการรบีเข้ามาในห้องนอนที่สภาพถูกรื้อค้นเหมอืนจะหาของมคี่า 

เขาไปดูโต๊ะอ่านหนังสือของตัวเองก่อน พบว่าวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมต้น 

ยงัอยู่ด ีพอให้สบายใจว่าคงใช้มนัสมคัรเข้าท�างานได้ แต่มธัยมปลายจะได้

เรยีนต่อจนจบหรอืไม่กส็ดุจะคาดเดา พอมองชดุนกัเรยีนของตวัเองที่แขวน

อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้ว เดก็หนุ่มยงัไม่เหน็อะไรเลยนอกจากความมดืมน

แต่รจนาคงไม่รู้ว่าพี่ชายสอนให้ลูกเก็บของมีค่าไว้ให้ดี กลัวว่าหาก 

วนัใดโจรปล้นบ้านขึ้นมาแล้วทรพัย์สนิจะหายไปหมด ทั้งทองค�าและอญัมณี

ที่พอม ีพ่อกบัแม่ซ่อนไว้ในช่องลบัที่เจาะไว้ใต้ตู้เยน็ ส่วนบญัชเีงนิฝากของ

ตัวเองที่ปู่ย่าตายายยกมรดกให้หลานชายคนโต ยุทธการเก็บอย่างดีใต้ 

ชั้นหนงัสอืเรยีน แต่ยงัถอนออกมาใช้ไม่ได้จนกว่าเขาจะบรรลุนติภิาวะ

เกบ็เอาของมค่ีาใส่เป้ออกมาแล้ว ยทุธการกก็ลบัมาที่บ้านของเรวฒัน์ 

ไม่ได้บอกเรื่องทรพัย์สนิที่หอบออกมาด้วย แต่เอาเสื้อผ้ากบัของใช้มาบงัหน้า 

เพราะถงึจะช่วยไว้ แต่อาของเขากส็อนแล้วว่าอย่าไว้ใจใครเรื่องเงนิๆ ทองๆ 

จากนั้นเขากเ็ข้าไปหาน้องสาวที่ยงันอนพกัอยู ่เหน็ว่าไม่มเีค้าคนเคยป่วยแล้ว 

ยุทธการกส็บายใจ
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‘อกีหน่อยคงมคี�าสั่งศาลมาตดิไว้หน้าบ้านยุทธ์’ 

เรวัฒน์บอกเปรยๆ ระหว่างที่เขาช่วยตั้งโต๊ะอาหารเย็น ยุพดีดูจะ

ตื่นๆ กบัที่อยู่ใหม่แต่กไ็ม่งอแง ช่วยเขาตกัข้าวให้เจ้าของบ้าน และนั่งเงยีบๆ 

ส�ารวจรอบบ้านอย่างไม่ค่อยวางใจสิ่งแวดล้อมใหม่

‘คงสูค้ดกีนัอกีเป็นปีๆ เลยนะยทุธ์ แต่ระหว่างนี้จะไปโรงเรยีนกนัอยู่

ไหม’

ค�าถามนี้ท�าให้เด็กหนุ่มยิ่งหนักใจ เขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง

เลย แตพ่อหนัไปเหน็หน้าน้อง ความกลดักลุม้กค็ลายไป คดิว่าหากยพุดมีี

อนาคตที่สดใส เขากพ็อใจแล้ว เงนิที่มจีะส่งน้องเรยีน เรื่องของตวัเองค่อย

ว่ากนั

กินข้าวแล้วสองพี่น้องก็เข้าห้องนอนที่เรวัฒน์จัดไว้ให้ เจ้าของบ้าน

ใจดี บอกว่าหากต้องอยู่อีกนานยุพดีคงเป็นสาวแล้วจะอึดอัดถ้าพี่ชายอยู่

ด้วย เหน็น�้าใจที่เพื่อนบ้านหยบิยื่นให้ ยุทธการยิ่งซาบซึ้ง ชาตนิี้ทั้งชาตเิขา

คงทดแทนเรวฒัน์ไปไม่จบสิ้น

‘ยุทธ์...ยุทธ์...ตื่นเถอะ ตื่นมาหาพี่เถอะนะ’

เคลิ้มจะหลบัอยูไ่ม่เท่าไร ยทุธการกข็นลกุซู่ไปทั้งตวัเพราะเสยีงเรยีก

กระเซ้าอยู ่ข้างหู มือสากลูบไล้ต้นขาของเขาอยู ่ มันชวนให้อึดอัดปน

สะอดิสะเอยีน พอๆ กบัร่างใหญ่ที่เกยทบัอยู่ท่ามกลางความมดืของค�่าคนื

‘พี่เร! ท�าอะไรน่ะ!’

ยุทธการลุกพรวดขึ้นมาทนัท ีเปิดสวติช์โคมไฟใกล้หวัเตยีงขึ้น เผื่อ

จะมแีสงสว่างมากพอแล้วบอกว่าเขาก�าลงัฝันร้ายอยู ่แต่ไม่เลย เรวฒัน์ก�าลงั

คร่อมสองแขนอยู่เหนือช่วงอกของเขาจริงๆ ดวงตามันปลาบแพรวระยับ 

ไปด้วยความปรารถนา ท�าเอาเดก็หนุ่มถอยจนหลงัชนฝา

‘จุ๊ๆ อย่าตกใจไปเลยเดก็ด ีมาหาพี่สมิา’

‘พี่ท�าบ้าอะไร!’

‘พี่จะเป็นคนที่ให้ยุทธ์ได้ทุกอย่างไง’
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เรวฒัน์ยงัมองเขาด้วยนยัน์ตาวาวโรจน์ไปด้วยความหวงั

‘ถ้ายุทธ์ยอมพี่ดีๆ  แล้วอยากเรยีนหนงัสอื พี่จะส่งให้เรยีน น้องสาว

ของยุทธ์พี่ก็จะช่วยดูแล พี่รับรองเลยนะว่ายุทธ์จะมีชีวิตที่สุขสบาย 

ทุกอย่าง...ขอแค่ยุทธ์ตามใจพี่กพ็อ’

‘พะ...พี่...จะให้ผมท�าอะไร’

ยุทธการถามกล้าๆ กลัวๆ เพราะข้อเสนอของเรวัฒน์ก็น่าสนใจ 

พยายามมองโลกในแง่ดเีข้าไว้ว่า ผูช้ายคนนี้ช่วยเหลอืเขามามาก บางทอีาจ

มบีางอย่างให้ช่วย เขาคงคดิมากเกนิไปถงึกลวัจะถกูคกุคามทางเพศจนเสยีง

สั่นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้

‘แค่ยุทธ์ยอมเป็นของพี่ พี่จะให้ทุกอย่างที่ยุทธ์ต้องการ’

‘จะบ้าเหรอ!’

‘พี่รกัยุทธ์นะ’

เรวัฒน์ยังมองเขาอย่างเว้าวอน แต่กลับท�าให้เด็กหนุ่มน�้าลายหนืด

มากขึ้นทุกที

‘พี่แอบเฝ้ามองยุทธ์มาตั้งนานแล้วรู้ไหม มองตาสวยๆ คู่นี้ของยุทธ์

อยู่ทุกวนั ยุทธ์รู้ตวับ้างไหม’

เรื่องหน้าตาดนีี่ยุทธการรู้ตวัมานานแล้ว จะไปไหนใครกช็ม แต่พอ

เป็นเรวัฒน์ที่ชมเขาด้วยอาการกะลิ้มกะเหลี่ย เด็กหนุ่มกลับขนลุกขนพอง 

ถอยห่างออกจากคนร่างใหญ่ที่ค่อยๆ คบืคลานเข้ามาหาอยู่ทุกวนิาที

‘เป็นของพี่เถอะนะยุทธ์ แล้วพี่จะให้ทุกอย่างที่ยุทธ์ต้องการเลย’

ข้อเสนอนั่นท�าให้ยุทธการกลั้นใจ คดิว่าถ้าแลกได้ เขากจ็ะแลกเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองและน้องสาว แต่อดทนอยู่ได้เพียงเสี้ยววินาที

จริงๆ แค่ริมฝีปากของเรวัฒน์แตะลงที่ล�าคอ ปลายลิ้นชื้นแฉะเริ่มสัมผัส 

ลงมา ยุทธการกค็วบคุมตวัเองไม่ได้อกีเลย

‘โอ๊ย! ไอ้เดก็บ้า!’

จากที่พยายามโอ้โลมอยู ่เรวฒัน์กถ็งึกบัชี้หน้าด่า ใบหน้าบดิร้าวด้วย
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ความเจบ็ปวดเพราะถกูถบีเตม็โครมจนตกเตยีง สญัชาตญาณสั่งให้ยทุธการ

ป้องกนัตวั เขาหายใจแรงด้วยความตื่นตกใจ เมื่อกี้คดิสั้นจรงิๆ ที่จะยอม

พลีกายให้เรวัฒน์เพื่อแลกกับทุกอย่าง ก็ไม่ต่างจากขายตัว เขาขยะแขยง 

ตวัเองและทนท�ามนัไม่ได้แน่

‘ผมขอโทษครบัพี่เร แต่ผมให้ในสิ่งที่พี่ต้องการไม่ได้’

‘รงัเกยีจพี่หรอืไง’

‘ผมไม่ได้รงัเกยีจพี่ แต่ผมไม่อยากมอีะไรกบัพี่ พี่เข้าใจผมเถอะนะ’

พดูไปกเ็หมอืนพดูกบัคนบ้า เรวฒัน์ยนัตวัลกุขึ้นมาใหม่ ร่างใหญ่ยนื

จงัก้าอยูท่ี่ปลายเตยีงท�าเอาหวัใจของยทุธการร่วงลงไปที่ตาตุม่ เข้าใจแล้วว่า

หากยงันั่งอยู่ตรงนี้ต่อไป เขาคงได้โดนข่มขนืแน่ 

‘โอ๊ย!’

เรวัฒน์ร้องลั่นอีกครั้งเพราะพยายามจะกอดปล�้า แต่เขายันกลับไป

เตม็ฝ่าเท้า ยทุธการรูต้วัแน่แล้วว่าไม่อาจอยูบ้่านนี้ได้อกีต่อไป ในนาทคีบัขนั 

เขาไม่รูว่้าตวัเองกลายเป็นคนบ้าสมบตัติั้งแต่เมื่อไร รู้แต่ว่านี่คอือนาคตของ

น้องสาว ยุทธการคว้าเอาเป้บรรจุทรพัย์สนิตดิตวัมา แล้ววิ่งไปที่ห้องนอน

ของยุพดี

เดก็หนุ่มภาวนาว่า ในค�่าคนืนี้เขาจะไม่โชคร้ายซ�้าๆ อย่างที่เป็น...

‘ท�าไมเราต้องออกจากบ้านพี่เรด้วย’
ยุทธการพูดไม่ออกสักค�า ไม่กล้าตอบน้องว่าเมื่อราวยี่สิบนาที 

ก่อนหน้านี้เกดิอะไรขึ้น รู้แต่หวัใจของเขายงัเต้นตุบๆ ด้วยความหวาดกลวั 

แล้วพยายามลมืไปเสยีว่าเขาถูกเรวฒัน์คุกคาม

แต่ตอนนี้เขากบัยพุดไีม่มทีี่ซกุหวันอนแล้ว ค�่าคนืมดืมนที่สองพี่น้อง

ออกมาเดนิอยูข้่างถนนอย่างไร้ที่พึ่ง เขาไม่กล้าคดิถงึอนาคตเลยด้วยซ�้า แค่

นาทนีี้ยงัปลอดภยักนัอยู่ ยุทธการกข็อบคุณสวรรค์มากพอแล้ว

‘พี่ยทุธ์ หนดูง่ีวง’ น้องสาวยงัเรยีกร้องด้วยความไร้เดยีงสา ‘กลบัไป
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นอนที่บ้านเราได้ไหม’

กลบับ้านไปตอนนี้กอ็าจจะเจอเรวฒัน์ อกีฝ่ายจะโกรธแค้นท�าร้ายกนั

หรือเปล่าเขาเดาไม่ออก ไม่อยากไว้ใจอีกแล้ว แต่ก็บอกเหตุผลนี้กับน้อง 

ไม่ได้เหมอืนกนั อ้างอย่างอื่นไปคงดกีว่า

‘พี่กลัวอารจจะกลับมาแล้วท�าร้ายเรา...อีกอย่างพี่ยื่นฟ้องไปแล้ว  

ต่อไปนี้เราคงเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้จนกว่าคดจีะสิ้นสุดเลยนะหนูด’ี

‘แล้วเราจะไปอยู่ไหน’ น้องสาวเริ่มน�้าตารื้นขึ้นมา ‘หนูดไีม่นอนข้าง

ถนนนะพี่ยุทธ์ หนูดไีม่อยากเป็นขอทาน’

‘พี่จะไม่ยอมให้หนูดีต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องกลัวนะ หนูดีต้องได้

สบายเหมอืนเดมิ เหมอืนตอนที่พ่อกบัแม่อยู่ พี่สญัญา’

ยุทธการไม่รูว่้านี่เป็นเพยีงสญัญาลมปากหรอืเปล่า แต่เรื่องในอนาคต

เขายงัไม่อยากคดิ คนืนี้ต้องหาที่นอนที่ปลอดภยัให้ยพุดใีห้ได้ก่อน เขายอม

แลกเงนิหลกัร้อยที่อาจเป็นค่าอาหารได้อกีหลายวนัขึ้นแทก็ซี่ไปยงัสถานเลี้ยง-

เดก็ก�าพร้าที่ใกล้ที่สุด นี่เป็นทางเดยีวที่ยุทธการนกึออกในค�่าคนืนี้

‘คงได้แต่น้องนะ ยุทธ์อายุเกนิแล้ว มกีฎกต็้องรกัษา พี่หวงัว่ายุทธ์

จะเข้าใจ’

เด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดนั่งหน้าเสียแต่ก็เตรียมใจมาบ้างแล้ว เขาพาน้อง

มาถึงสถานสงเคราะห์ตอนใกล้เที่ยงคืน มีคนเปิดประตูต้อนรับแล้วยอม

อุปการะยุพดกีบ็ุญหนกัหนา แค่น้องได้อยู่ในที่ปลอดภยั เขากโ็ล่งอกแล้ว

ยุทธการพนมมอืไหว้เจ้าหน้าที่อกีท ีหลงัจากที่ขอร้องให้ช่วยรบัฝาก

น้องสาวไว้จนไม่ต้องนอนข้างถนนกัน พี่นภาเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรอยู่ฟังเรื่อง

ของเขาแล้วกถ็อนหายใจยาวไม่แพ้กนั

‘แต่คนืนี้ยุทธ์จะนอนที่ส�านกังานกไ็ด้นะ เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยหาที่ไป’

‘แล้วพี่ยุทธ์จะไปอยู่ไหน!’

ได้ยินว่าจะต้องแยกกัน ยุพดีก็คว้าแขนเขาไปกอดไว้แน่นในทันท ี

เหน็แววหวาดกลวัในดวงตาน้องสาว เขายิ่งเป็นห่วงปนล�าบากใจ
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‘ไม่เอานะ หนูดไีม่อยากให้พี่ยุทธ์ไปไหน’

‘มนัจ�าเป็นนะหนูด ีพี่อยู่กบัหนูดไีม่ได้ แต่จะมาเยี่ยมบ่อยๆ นะ’

‘แต่ว่า...’

‘เอาอย่างนี้ไหมยทุธ์’ พี่นภาช่วยหาทางออกให้อกีท ี‘ที่วดัใกล้ๆ นี่ ไป

ขออาศยัอยู่กบัหลวงตา คงไม่ล�าบาก ยุทธ์จะได้อยู่ใกล้ๆ น้อง’

‘แล้วที่วดัจะให้ผมอยู่เหรอครบัพี่นภา’

‘มเีหน็เดก็วดัก้นกุฏอิยู่ เขาได้เรยีนหนงัสอืกนัด้วยนะ หลวงตาท่าน

ใจดี เอาเงินบริจาคของญาติโยมมาท�าบุญที่สถานสงเคราะห์ของเราบ่อยๆ 

พรุ่งนี้พี่จะพายุทธ์ไปฝากดไีหม’

‘ขอบคุณมากเลยครบัพี่นภา’

‘ไม่เป็นไร ช่วยๆ กนั พี่กเ็ป็นเดก็ก�าพร้ามาก่อน ถ้าไมม่คีนอปุการะ 

คงไม่ได้อยู่มาถงึทุกวนันี้ ถอืว่าช่วยเหลอืกนัสบืต่อไปแล้วกนัเนอะ’

พี่นภาเป็นนางฟ้าของเขากบัยพุดอีย่างแท้จรงิ คนืนั้นหญงิสาวอนญุาต
ให้เขานอนในส�านักงานของสถานสงเคราะห์ แล้วพายุพดีไปดูแลรวมกับ 

เดก็ก�าพร้าคนอื่นๆ ท�าให้รู้ว่าเขาเลอืกที่ให้น้องสาวไม่ผดิแล้ว

แต่รุ่งขึ้นยุทธการไม่ได้รีบไปหาหลวงตาที่วัดใกล้ๆ อย่างที่พี่นภา

แนะน�า ตอนนี้เขากลายเป็นคนหวงสมบตัไิปแล้ว เดก็หนุม่รบีรดุไปธนาคาร

ที่ใกล้ที่สุด ฝากทรัพย์สินทุกอย่างที่ติดตัวมาเพราะห่วงว่าจะโดนปล้นไป 

แรกทเีดยีวพนกังานหาว่าเขาเป็นขโมยด้วยซ�้า

แต่เข้าใจอย่างนั้นก็ไม่แปลก เพราะจู่ๆ ก็มีเด็กหนุ่มหน้ามอม ตัว

เหมน็หึ่ง น�้าไม่อาบ ฟันไม่ได้แปรง สภาพมอซอแทบจะดูไม่ได้เอาเงนิทอง

ไปฝากธนาคาร เดอืดร้อนต้องไปตรวจสอบบนัทกึประจ�าวนัที่เรวฒัน์พาไป

แจ้งความไว้เมื่อวาน

สบายใจเรื่องทรัพย์สินไปเปลาะหนึ่ง ยุทธการก็กลายมาเป็นเด็กวัด

เตม็ตวั โดยมบีญัชธีนาคารตดิตวัดจุอวยัวะที่สามสบิสามของตวัเอง รูต้วัว่า
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ต้องท�างานแลกข้าวก้นบาตร อาจจะต้องบากหน้ากลบัไปเอาชุดนกัเรยีนและ

หนงัสอืที่บ้านของเรวฒัน์ เพราะอย่างไรกต้็องเรยีนต่อ มวีฒุกิารศกึษากจ็ะ

หางานได้ง่ายขึ้น แต่จะมเีงนิเรยีนจนถงึขั้นไหนเขายงัไม่รู้เลย

อนาคตจะเป็นอย่างไรยงับอกไม่ได้ แต่อย่างน้อยกย็งัมลีมหายใจอยู่

‘ยุทธ์! ยุทธ์! เกดิเรื่องใหญ่แล้ว’

เขากวาดลานวดัอย่างใจลอยอยู่เพยีงแค่ครูเ่ดยีว เพื่อนใหมใ่นฐานะ

เดก็วดัด้วยกนักว็ิ่งหน้าตื่นเข้ามาหา

‘น้องสาวเอง็น่ะ ชื่อหนูดใีช่ไหม’

‘หนูดเีป็นอะไร!’

‘ชกันิ้วจบี’ ค�าตอบง่ายๆ ของเพื่อนใหม่ท�าเอาเขาแทบลมืหายใจ ‘พี่

นภาบอกว่าเป็นไฮเปอร์ฯ ตอนนี้งอแงหาเอง็ใหญ่ รบีไปดูหน่อยเถอะ’

‘ขอบใจนะ’

ยุทธการทิ้งไม้กวาดแล้ววิ่งหน้าตั้งออกไปทนัท ีจ�าได้ว่าเมื่อวานน้อง

กม็อีาการนี้จนต้องพาไปหาหมอ คณุพยาบาลสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ไว้แล้ว ให้ใช้กรวยกระดาษหรือถุงครอบจมูกหายใจ หวังว่าพี่นภาก็จะรู้ 

วธินีั้นเช่นเดยีวกนั

แน่นอนว่าผูด้แูลเดก็ๆ ในสถานสงเคราะห์รู้วธินีั้น เมื่อเขามาถงึยุพดี

ไม่ได้ชักนิ้วจีบอีกแล้ว แต่ยังงอแงโยเยเมื่อเห็นหน้าพี่ชาย ยุทธการก็

สวมกอดน้องด้วยความเป็นห่วงทนัท ีทั้งโลกเหลอืกนัอยูแ่ค่สองคนแล้ว เขา

ท�าใจเสยียุพดไีปไม่ได้แน่ๆ

‘พี่ยุทธ์ หนูดีไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว’ เด็กน้อยวัยสิบขวบบอกเขาด้วย

น�้าตานองหน้า ยิ่งบบีหวัใจพี่ชาย ‘มแีต่คนใจร้าย หนูดเีล่นตุ๊กตากไ็ม่ได้’

‘ที่หนูดเีครยีดขึ้นมา เพราะไม่ได้เล่นตุ๊กตาเหรอ’

‘พวกนั้นตหีนูดดี้วย’

ไม่ว่าเปล่าแต่ยุพดถีลกชายเสื้อให้เขาดู เหน็รอยช�้าเป็นปื้น รอยเลบ็

ขูดแดงเป็นทางยาว ร่องรอยทุกอย่างเหมอืนกรดีหวัใจพี่ชาย เขาเลี้ยงน้อง
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มาอย่างไข่ในหนิ แต่นี่มนัอะไรกนั

‘พี่นภาล่ะ หนูดบีอกพี่นภาหรอืยงั’

‘บอกแล้ว’ ยุพดยีิ่งสะอื้นฮกั ‘พี่นภาบอกแค่ว่าให้แบ่งของเล่นกนั แต่

พวกนั้นไม่ให้หนูดเีลยพี่ยุทธ์ หนูดไีม่อยากอยู่ที่นี่อกีแล้ว กลบับ้านเรากนั

เถอะนะ’

‘อดทนหน่อยนะหนูด ี พี่จะพยายามพาหนูดกีลบับ้านให้ได้ และคง

ไม่มทีี่ไหนปลอดภยัเท่าที่นี่อกีแล้ว หนูดอีดทนเพื่อพี่ได้ไหม’

‘แต่พี่ยุทธ์สญัญาแล้วนะว่าจะพาหนูดกีลบับ้าน’

ถามถึงเรื่องกลับบ้านเขาก็พูดไม่ออกนัก ในระหว่างสู้คดียุทธการ 

ท้อแล้วท้ออีกกับการรอขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ตัวเขายัง

ต้องอาศยัอยู่วดั ส่วนน้องสาวไปอยูส่ถานสงเคราะห์ ไปเยี่ยมคราวใดกเ็หน็

น้องมหียาดน�้าตา

ยิ่งยุพดีร้องไห้เท่าไร เขายิ่งรู้สึกว่าถอยไม่ได้ที่ต้องต่อสู้กับอาแท้ๆ 

ของตวัเอง และเครยีดเข้าไปใหญ่เมื่อพี่นภาบอกว่ายุพดแีทบจะปรบัตวักบั

เพื่อนๆ ในสถานสงเคราะห์ไม่ได้เลย แบ่งปันไม่เป็นและเอาแต่ใจตวัเอง แต่

เขาไม่โทษน้องเพราะอยูบ้่านไม่เคยมใีครมาแย่ง ทกุคนเลี้ยงดูมาดุจเจ้าหญงิ

ตวัน้อย รอยยิ้มของยพุดเีป็นความสขุของพี่ชายได้เสมอ แต่ตอนนี้เจ้าหญงิ

ของเขาไม่ยิ้ม ยุทธการยิ่งปวดใจ มองหาทางจะท�าให้น้องยิ้มได้ดงัเดมิ

ในช่วงชวีติเหนื่อยล้า ยุทธการเคยถามตวัเองว่าท�าไมเขาต้องดิ้นรน

อยู่ในโลกแสนทารุณใบนี้ด้วย แต่เมื่อเห็นหน้าน้อง เขาก็รู้เหตุผลว่าจะอยู่

ต่อไปเพื่อใคร น้องสาวคอืก�าลงัใจเดยีวที่ท�าให้เขาอยากมชีวีติอยู่ ต่อสู้ ท�า

ทุกอย่างเพื่อแก้วตาดวงใจของตวัเอง

เขาจะไขว่คว้าทุกอย่างที่ยุพดตี้องการมาใส่มอืน้องให้ได้...



๕

“พี่ยุทธ์! ร้องไห้ท�าไมคะ”
ยุทธการสะดุ้งเฮอืกเพราะได้ยนิเสยีงน้องสาว เพิ่งรู้ตวัว่ายงันอนอยู่

บนเก้าอี้สนามตวัเดมิของกองถ่ายละคร หวัตามนี�้ารื้น ภาพวนัที่พบว่ายพุดี

มอีาการมอืจบีครั้งแรกนั่นยงัตดิตา จนกลบัมาในความฝันอกีครั้ง

เรื่องพวกนั้นจบลงด้วยดี สู ้คดีกันปีเศษสุดท้ายเขาได้บ้านและ

ทรัพย์สินคืน แต่เสียญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่เหลืออยู่ไปอย่างไม่อาจจะมอง

หน้ากนัได้อกี และหากไม่มยีุพดเีขากเ็หมอืนตวัคนเดยีวในโลก

ทกุวนันี้ที่ตื่นมา ยทุธการมเีป้าหมายเสมอว่าจะลกุจากเตยีงไปท�างาน

เพื่อดูแลน้องสาวให้ยุพดีเป็นดุจเจ้าหญิงตัวน้อยอย่างที่พ่อกับแม่เคยท�ามา 

รอยยิ้มของน้องคอืรางวลัอนัทรงค่าของเขา

“พี่ยุทธ์คะ”

น้องสาวเรียกซ�้า เตือนให้รู้ว่าเรื่องพวกนั้นมันผ่านพ้นไปหมดแล้ว

จรงิๆ

“เป็นอะไรหรอืเปล่า ท�าไมนอนละเมอร้องไห้”
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“เปล่าๆ” เขาไม่อยากเล่าเรื่องเครยีดให้ยุพดฟีังจงึปฏเิสธไป “สงสยั

กนิข้าวเยอะไปหน่อย พอมาเอนหลงักฝ็ันร้ายน่ะ”

“แล้วพร้อมไหมคะ หนดูเีหน็เขาเซตฉากกนัใกล้จะเสรจ็แล้วนะ กเ็ลย

มาตามเนี่ย”

“ไปเดี๋ยวนี้แหละ เตรยีมกลบับ้านกนัเลย รบัรองเทกเดยีวผ่าน”

“เดี๋ยวก่อนค่ะพี่ยุทธ์”

พอจะรีบไปเข้าฉากเพื่อไม่ให้การถ่ายท�าในคืนนี้ยืดเยื้อ ยุทธการก็

ต้องหยุดเดนิทนัใดเพยีงเพราะน้องสาวเรยีกไว้ แววตาของยุพดเีหมอืนคน

ตัดสินใจบางอย่างอยู่ เขาก็รอว่าน้องสาวจะพูดไหม อยากรู้ว่ามีเรื่องอะไร

รบกวนใจอยู่หรอืเปล่า เขาช่วยเตม็ที่ไม่บ่ายเบี่ยงอยู่แล้ว

“หนูดีเห็นนะตอนที่ยายดาวอะไรนั่นอยู่กับพี่” ยุพดีพูดเรื่องตอน

กลางวนัพร้อมความมุ่งมั่นในแววตา “ดูกร็ู้ว่ามนัเขนิพี่ยุทธ์”

“อาจจะไม่ชนิกบัผู้ชายถอดเสื้อกไ็ด้”

“แต่หนูดรีู้แล้วว่าท�ายงัไงยายนั่นถงึจะเลกิกบัคุณทศ”

“หนูดจีะท�าอะไร!”

ฟังเสียงน้องสาวที่อาฆาตชอบกล ยุทธการก็ชักหวั่นใจ กลัวจะคิด

เรื่องไม่ดจีนผดิกฎหมาย

“คงไม่ได้คดิจะท�าร้ายผู้หญงิคนนั้นใช่ไหม”

“ไม่ใช่ค่ะ แต่หนูดีจะท�าให้ยายหน้าจืดนั่นกลายเป็นผู้หญิงที่ใครต่อ

ใครอจิฉาต่างหาก”

“ท�ายงัไง”

“พี่ยุทธ์ต้องจีบยายนั่น ท�ายังไงก็ได้ให้มันหวั่นไหวกับพี่ยุทธ์แล้ว 

บอกเลิกคุณทศไป หรือไม่ก็ท�าให้คุณทศจับได้ว่ามันนอกใจคุณทศ ยังไง

กไ็ด้ให้สองคนนั้นเลกิกนั”

ความคดิของน้องสาวท�าเอาเขาอึ้งจนพูดไม่ออก!

จะให้เขาจีบยายเฉิ่มนั่นน่ะหรือ ถ้าเธอมาเป็นแฟนพระเอกตัวท็อป 
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อย่างเขาจรงิ ใครต่อใครคงอจิฉาอย่างที่ยุพดวี่านั่นแหละ แต่น้องเขาลมืไป

หรอืเปล่าว่ามนตร์ดารากมุหวัใจของทศเทพอยู ่ยกเว้นเรื่องหน้าตาแล้ว เขา

ยังรู้สึกว่าเขากับผู้ชายคนนั้นห่างกันหลายขุมอยู่ โดยเฉพาะเรื่องความ

สบายใจ คบหากบัคนนอกวงการอย่างไรเสยีกค็งวางตวัง่ายกว่าการเป็นแฟน

ของซูเปอร์สตาร์

แล้วถ้าเขาอาจหาญไปแย่งแฟนทศเทพ สงสยัอนาคตในวงการจะดบั

วบู บอกลาอาชพีนกัแสดงไปได้เลย หรอืดไีม่ดจีะโดนสั่งเกบ็หรอืเปล่ากไ็ม่รู้ 

มนัคุม้จรงิๆ หรอืกบัการเอาชวีติไปเสี่ยง ถ้าเกดิเขาเป็นอะไรไป ใครจะดแูล

ยุพดี

“พี่ยทุธ์สญัญากบัหนดูแีลว้นะว่าจะช่วย” ยพุดทีวงสญัญาที่เขาให้ไว้

วนัที่เธอต้องเข้าโรงพยาบาล

“ต้องจบียายนั่นให้ตดิ มนัจะได้เปลี่ยนใจจากคณุทศ แล้วต่อจากนั้น

หนูดจีะเป็นคนปลอบใจคุณทศเอง”

“แต่คุณทศก็รู้ว่าหนูดีเป็นน้องสาวพี่ พี่ไปแย่งแฟนเขา เขาจะยอม

มองหน้าหนูดเีหรอ”

“หนดูมีวีธิขีองหนดูกีแ็ล้วกนัค่ะ” น้องสาวบอกอย่างมั่นใจ “ที่ผ่านมา

หนูดใีจเยน็เกนิไป หนูดจีะไม่นั่งงอมอืงอเท้าอกีแล้ว”

“แต่...”

“พี่ยุทธ์ต้องช่วยหนูด”ี

ยพุดสีั่งอย่างเฉยีบขาด ทั้งที่เขายงัมองเหน็แต่ปัญหา ทว่าแววตาของ

น้องสาวมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยเป็น ดูเพียงครู่เดียวเขาก็รู้ว่า เธอต้องการ 

ทศเทพมากแค่ไหน หากไม่สมหวงัแล้วจะเสยีใจจนชกัไปอกีหรอืเปล่ากไ็ม่รู้

“ถ้าหนูดไีม่สมหวงักบัคุณทศ หนูดจีะฆ่าตวัตาย”

เขาตายก่อนแน่ ถ้ายุพดที�าอย่างนั้นจรงิๆ!

ยุทธการได้แต่อึ้ง สมองไม่ท�างานอกีแล้ว ไม่รู้ตวัว่ายงัหายใจได้อยู่

หรอืเปล่า แค่คดิว่ายพุดจีะจากเขาไปกไ็ม่ต่างจากมคีนมาควกัหวัใจออกจาก
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อก ให้เขาตายเองยงัดเีสยีกว่า หากน้องสาวต้องมาจบชวีติเพราะไม่สมหวงั

ในความรกั เขาจะไม่มทีางยอมให้เกดิเรื่องอย่างนั้นแน่

ไม่มวีนั!

“วนันี้เป็นยงัไงบ้าง เหนื่อยไหม”
“ไม่เลยค่ะ สนุกด”ี

หญงิสาวยิ้มบางๆ เมื่อทศเทพถาม ฝึกงานวนัแรกเลกิดกึดื่นเขากม็า

รับตามสัญญา ขับรถไกลไม่มีบ่นสักค�า เห็นหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้ชื่นใจอยู่

เหมอืนเดมิ เท่านี้เธอกห็ายเหนื่อยแล้ว

กลบัดกึวนันี้ทศเทพกไ็ม่ลมืพาเธอหาข้าวกนิก่อนเข้าบ้าน ร้านข้าวต้ม

ตอนดึกคนน้อย บรรยากาศค่อนข้างเป็นส่วนตัว มนตร์ดาราก็เลือกแต่ 

ของโปรด ผดักยุช่ายขาว ย�าไข่เคม็ กนิกบัข้าวต้มกุย๊ร้อนๆ แต่ไม่ลมืสั่งของ

ทศเทพให้ เธอสั่งต้มย�าหม้อไฟ ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ และไก่ผัดเม็ดมะม่วง 

มาด้วย กนิกนัแค่สองคนแต่รบัรองว่าอย่างไรกห็มด เพราะรูข้นาดกระเพาะ

กนัเป็นอย่างดี

“แล้วพี่ทศล่ะคะ” 

ระหว่างนั่งรอมื้อดกึมาสกัพกั มนตร์ดารากช็วนคุยไถ่ถามสารทุกข์-

สุกดบิกนัอย่างห่วงใยเหมอืนเคย

“ก็เหมือนเดิม ช่วงนี้ไม่ค่อยยุ่งหรอก งานที่ช่วยคุณพ่ออยู่ก็ไม่มี

ปัญหาอะไร ส่วนที่ดูแลแพลตฟอร์มลงวิดีโอละครย้อนหลังของช่องก ็

ราบรื่นด”ี

คนท�างานหลายอย่างตอบอย่างแจ่มใสขึ้น เหมอืนเขาจะไม่รู้จกัค�าว่า

เหนื่อยเอาเสยีเลย แต่ได้ยนิเขาพดูเรื่องงานขึ้นมา มนตร์ดารากช็กัเป็นห่วง

“ต่อไปนี้ไม่ต้องคอยรบัส่งดาวแล้วนะ ดาวไปเองได้”

“พี่เป็นห่วง”

“แต่พี่ทศจะเหนื่อยเกนิไปหรอืเปล่าคะ ดาวไปท�างานกบักองถ่ายละคร 
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ถ้าจันทร์ อังคาร พุธออกกอง พฤหัสเช็กเทป ศุกร์ประชุม เสาร์ออกไป

ส�ารวจโลเกชนั อาทติย์ถ้าโชคดกีไ็ด้พกั ถ้าโชคไมด่กีม็ปัีญหามาใหแ้ก ้ดาว

กลวัพี่ทศจะเหนื่อย”

“เดก็ฝึกงานคงไม่ต้องรบัหน้าที่ในกองอย่างนั้นหรอกมั้ง”

“แต่งานพี่ทศกย็ุ่ง”

“เอาเป็นว่าช่วงแรกๆ พี่รับส่งไปก่อนแล้วกัน ดาวคล่องเมื่อไรค่อย

ไปเอง ตามนี้เนอะ”

ทศเทพไม่ปล่อยให้มีเรื่องขัดแย้งกับเธอนาน เป็นฝ่ายยอมให้เสมอ 

เขาน่ารกัแบบนี้หญงิสาวกย็ิ้มหวานให้เป็นอนัตกลง

ติ๊ง! ติ๊ง!

เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของทศเทพแทรกเข้ามาเสียก่อนจะได้ 

คยุกนัต่อ ดหูน้าคนที่อ่านข้อความในหน้าจอสมาร์ตโฟนแล้วเธอกช็กัเป็นห่วง 

คิ้วผูกกนัอย่างนี้มเีรื่องแน่

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ งานด่วนเหรอ”

“นี่ไง”

ทศเทพสง่สมาร์ตโฟนให้เธอดดู้วย มนตร์ดารากเ็ลกิคิ้วมองมนัดว้ย

ความสงสยั อ่านไปอ่านมาหญงิสาวกจ็บัใจความได้ว่านี่คอืข่าวนนิทาสาดเสยี

เทเสยีของยทุธการกบัป่ินปัทม์ แม้จะไม่ออกชื่อดาราทั้งสองคน แต่งานนี้คง

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ กบัพาดหวัข่าวที่ว่า 

แอบกนิกนัคนัคะเยอ


