
ฉัน "ดาราพรรณราย ตันติวิวัฒน์ภักดีการ" 
เซเลบสาวที่คาบตะหลิวคั่วเกาลัดมาตั้งแต่เกิด

อยากใกล้ชิดกับฉัน ได้!
อยากสมาคมกับคนระดับฉัน โอ!

แต่สองคำาที่ห้ามหลุดปากเด็ดขาดคือ 
ไฮซ้อ และ อาเจ็ง!



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

คำ�เตือน!
ห�กคุณไม่ร้�ย ไม่แรงพอ

กรุณ�อย่�หยิบหนังสือเล่มนี้ติดมือไป
เพร�ะหนังสือเล่มนี้มีไว้เฉพ�ะ

ส�วสวยใจถึงเท่�นั้น

เปิดอกคุยกันก่อน...

ก่อนอื่น...คุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคของสตรีซึ่ง

เรยีบร้อยดัง่ผ้าพบัไว้อกีต่อไปแล้ว นีค่อืยคุของสตรผ้ีายับท่ี (พยายาม) พับ

เอาไว้ ต่อให้วางทับ จับกดจนแบน ก็ยังมีรอยลวดลายให้เห็น จะให้

เรียบร้อย สงบค�า เก็บกิริยาไม่พาทีกับชายใดก่อนเห็นจะตกยุคหมดสมัย 

ไหนๆ ก็ร้องหาสิทธิเสรีภาพที่ทัดเทียมกันแล้ว เรื่องความรักนั้น จะเป็น

ฝ่ายเปิดเกมก่อนกไ็ม่เหน็แปลก กลวัอะไรในเมือ่ผูห้ญิงอย่างเราๆ เก่งกาจ

สารพัด ทั้งงานหลวง งานราษฎร์ มันสมองก็แสนปราดเปรื่อง รูปลักษณ์

สวยสะเด็ด บุคลิกก็มาดมั่นทันสมัย แต่งตัวเก่ง แต่งหน้าเป็น ครั้นจะให้

มานั่งท�าตัวสนิมสร้อยคอยชายมาเทียบท่าคงช้าเกิน จะเสียหายอะไรถ้า

เป็นฝ่ายชิงส่งเทียบเชิญก่อน ถึงจะแห้วหรือพลาดไปบ้างก็ยังชิลๆ



แต่กระนัน้การมัน่เว่อร์จนเกนิงามกไ็ม่ควร เพราะอย่างไรเสยีความ

เป็นกุลสตรีไทยยังต้องมีอยู่ อ่อนอกอ่อนใจเมื่อเห็นผู้หญิงไทยบางคนกล้า

จนเกนิงามท�าให้ดแูขง็กระด้าง ไร้เสน่ห์ สาวๆ จ�าไว้นะ...กลุสตรยุีคดิจิทัล

อย่างเราๆ ถ้าริจะเป็นฝ่ายเปิดเกมรักก่อนต้องท�าอย่างมีศิลปะ งัด

ภมิูปัญญาดัง้เดมินัน่คอื “มารยาหญงิ” ออกมาใช้ให้เข้ากบัยคุสมยั ผสาน

ความเป็นหญิงยุคใหม่กับจริตจะก้านมารยาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดให้ลงตัว

จึงจะถือว่า “เป็น”  

ซรีส์ีชดุนีจ้งึชักชวนสาวๆ ทัง้หลายมาปัดฝุน่มารยาหญิงกบัเรือ่งราว

ความรกัสดุแซบทัง้ส่ีเร่ืองส่ีรส ทีจ่ะท�าให้คุณสนกุสนานไปกบักลเมด็พชิติใจ

ชายหนุ่มหลากรสหลายสไตล์ตามแต่ว่าจะถูกจริตใคร โดยอ้างอิงมาจาก

เทคนิค How to ที่ก�าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ผสมผสานกับความ

เป็นสาวไทยยุคใหม่ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเพลิดเพลินยิ่งกว่าเดิมใน “How to 

Love : รกัฉบบัเซเลบ” มาดกูนัว่าเซเลบสาวทัง้สีจ่ะงดักลเมด็ใดออกมาใช้ 

รับรองว่าทั้งสนุก ประทับใจ และแปลกใหม่ เพราะนี่จะไม่ใช่แค่การออก

มาบอกว่าคณุต้องท�าอย่างไรเพือ่พชิติใจชายหนุม่ 1 2 3 4 แต่เราน�าเทคนคิ

ดีๆ ที่ใช้ได้จริงมาปรุงรสให้กลมกล่อม ยิ่งอ่านยิ่งสนุก ได้รับความรู้ และ

คุณจะอยากน�าเทคนิคที่เราให้ไปใช้พิชิตใจชายหนุ่มผู้โชคดีสักคน

     พิมพ์ค�ำส�ำนักพิมพ์



คำ�นำ�นักเขียน

      You were born to be real, 
not to be perfect. You are 
here to be you, not to live 
someone else’s life. “
“

บ่อยคร้ังทีเ่รามกัจะพยายามเป็นหรือจ�าต้องเป็นในสิง่ทีไ่ม่ใช่

ตัวเรา เพ่ือวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างที่แตกต่างกันไป 

หรืออาจเพราะความจ�าเป็นหรือเงื่อนไขบางอย่างในชีวิต

บางคนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครคนหนึ่งรัก

บางคนยอมเป็นใครอีกคนที่ไม่ใช่ตัวเอง เพื่อที่จะมีที่ยืนในสังคม 

นั้นๆ

บางคนต้องทนท�างานที่ไม่เคยชอบเลยสักนิด

บางคนต้องเลือกเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการ

และอะไรอีกมากมายที่หลายๆ คนต้องพยายามเป็นหรือท�า 

คุณเกิดม�เพื่อเป็นตัวของตัวเอง 
ไม่ใช่เพื่อเป็นคนสมบูรณ์แบบ คุณอยู่ตรงนี้เพื่อเป็น

ตัวคุณ ไม่ใช่เพื่อใช้ชีวิตในแบบคนอื่น

Ralph Marston



เคยบ้างไหมที่เรามานั่งถามตัวเองว่า สิ่งที่เราก�าลังท�าหรือเป็น คือ

การหลอกตวัเองหรอืคนอืน่ๆ หรอืไม่ แล้วเรามคีวามสขุกบัสิง่นัน้จรงิหรอื

สิ่งส�าคัญของการใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้อาจไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะ

สวมบทบาทเป็นอะไร แต่อยูท่ีว่่าเราควรเป็นตวัของตวัเองมากกว่า เพราะ

สุดท้ายคงไม่มีอะไรสุขใจไปกว่าการได้สัมผัสความจริงในใจเรา และการ

ที่คนที่เรารักยอมรับในสิ่งที่เราเป็น

ก็คงคล้ายกับเรื่องราวของ ‘จุ้มจิ้ม ดาราพรรณราย’ หรือ ‘อาเจ็ง’ 

นางเอกในเรื่องที่พยายามสวมบทบาทเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการไฮโซ เพื่อ

จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสายตาของราชนิกุลหนุ่ม ผู้เป็นรักแรกของเธอ โดย

ไม่เคยคิดว่าจะต้องพบเจอกับเพื่อนเก่า ผู้ชายแสนธรรมดาอีกคนที่ท�าให้

หัวใจเธอหวั่นไหวได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ไฮซ้อขอเป็นดาว คือหนึ่งในซีรีส์ ‘How to Love : รักฉบับเซเลบ’ 

เรือ่งราวจ๊ีดๆ แซบๆ เว่อร์ๆ ของสาวไฮโซหน้าหมวย ทีไ่ม่ได้รวยแต่ก�าเนดิ 

แต่เจิดแจ่มไม่แพ้สาวไฮโซคนอื่น

ขอขอบคุณพี่ณารา เจ้าของไอเดียซีรีส์ชุดนี้ ที่เริ่มบทน�าได้มันและ

แซบเว่อร์อย่างน่าประทับใจ รวมทั้งพี่เมย์ (นภสร) และพี่มด (อุมาริการ์) 

ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆ ทั้งสาม ขอบคุณเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ค�าปรึกษา 

ค�าแนะน�า และก�าลังใจต่างๆ ที่มีให้กันเสมอมาค่ะ

     ขอบคุณจากใจ

         อิสย่ำห์



เจ้าชายอะมีร บิน โมฮัมหมัดหม่อมราชวงศ์ชานนท์กวี ทักษ์ทยุตนายแพทย์เมธิร วัจนะไกรกาญจน์มฤเคนทร์ อมรมณีวงศ์
นิธาน เกษมสมบัติอุดม

คว�มรักหรือ? ไม่รู้สิ... 
คว�มเหม�ะสมม�กกว่�ที่ฉันมองห�

ไอ้คว�มเหม�ะสมที่ว่�...ไม่ได้หม�ยถึงคว�มทัดเทียมในแง่ของเงินทอง
เพร�ะฉันมีม�กจนเรียกได้ว่�อ�จจะเกินไฮโซแท้บ�งคนด้วยซำ้�
แต่ท่ีฉันข�ดและกำ�ลังมองห�คือคว�มเป็นของแท้ต่�งห�กล่ะ

ฉันจะไม่มีวันได้เป็นไฮโซของแท้ ถ้�ไม่ได้ลงเอยกับไฮโซหนุ่มสักคน
และนี่คือคนที่ฉันเลือก...



?แต่…ท�ำไมต้อง
หม่อมร�ชวงศ์ช�นนท์กวี ทักษ์ทยุต



ก็ดูค�าถามสัมภาษณ์เหล่านี้สิ...

ท�ำไมถึงอยำกเป็น

ของแท้
น่ะหรือ?

ตั้งแต่หัวจดเท้�ยังไงล่ะ

...ก็เพร�ะเป็นหนท�งเดียว
ที่ฉันจะได้กล�ยเป็นไฮโซแท้



ไฮโซ / ไฮซ้อ
แน่นอนสองอย่�งนีค้นละเผ่�พนัธุกั์น!

Q : จริงหรือไม่ที่เขาลือกันว่าจุ้มจิ้มเกิดที่ซัวเถา

A : ไม่จรงิเลยค่ะ ข่าวลอืล้วนๆ จุม้จิม้เกดิที่กรุงเทพฯ แน่นอน
ร้อยเปอร์เซน็ต์ ตัง้แต่เกดิมายงัไม่เคยไปเหยยีบซวัเถาเลยค่ะ

Q : ลือกนัให้แซดว่าจุม้จิม้ต้องพกเซยีงเพยีวอิว๊ขนาดสามซซีไีว้ในกระเป๋า

สะพายเสมอ

A : ไม่จริ๊ง...ไม่จริงค่ะ ของที่จุ้มจิ้มต้องพกติดกระเป๋าเสมอ
คือลิปกลอสของชาแนลต่างหาก

Q : ของที่จุ้มจิ้มต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเวลาคือเกี้ยมไฉ่

A : โนๆๆ เป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะ ลองไปเปิดตูเ้ยน็ของจุม้จิม้
ดูได้ ของโปรดของจุ้มจิ้มที่ต้องมตีิดตู้เย็นจริงๆ คือสตรอว์-
เบอร์รคี่า

Q : จริงหรือเปล่าที่ว่าชื่อเดิมของจุ้มจิ้มคืออาเจ็ง ซึ่งมาจากหนังจีนเรื่อง 

เจ็งบ่อเอี่ยม นางพญาหน้าด่าง หนังโปรดของคุณแม่ของจุ้มจิ้ม

A : ไม่ใช่แน่นอ...กรี๊ด...!

บทนำ�



Q : ก่อนหน้านี้จุ้มจิ้มพูดไม่ชัด ถึงขั้นต้องจ้างอาจารย์สอนภาษาไทยจาก

มหาวิทยาลัยดังมาสอนถึงบ้าน

A  :

 

Q : หลายคนบอกว่าจุ้มจิ้มเคยเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน

A : 

Q : แหล่งชอปปิงที่จุ้มจิ้มโปรดปรานมากที่สุดคือส�าเพ็ง

A : 

Q : รูสึ้กอย่างไรท่ีมคีนเมาท์ว่าจุม้จิม้เคยไปดนิเนอร์ในโรงแรมหรรูะดับห้า

ดาว แต่อึดอัดถึงกระทั่งโยนช้อนส้อมทิ้ง แล้วขอตะเกียบจากพนักงาน

A :

Q : จริงหรือเปล่าที่ว่าจุ้มจิ้มมีความสามารถในการแกะเปลือกเกาลัดได้

ยี่สิบลูกภายในหนึ่งนาที โดยที่เม็ดเกาลัดไม่แตกแม้แต่น้อย

A  : 



อิสย่�ห์
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ฉัน
เกลียด

แสน
เกลียด
ที่ทุกคนมักเรียกฉัน
ว่�ไฮซ้อ ทัง้ๆ ทีฉ่นัคดิ
ว่�ตัวเองเกิดม�เพื่อ
เป็นไฮโซต่�งห�ก

เสียงกรีดร้องดังลั่นห้องรับแขกจนหูแทบ

แตก และไม่อยากเชื่อว่านั่นคือเสียงของ

ฉันเอง

ฉันหายใจหอบระรัวด้วยความโกรธจัด 

ขณะจ้องมองกระดาษค�าถามนรกที่เพิ่งขย�าจน

ยับยู่ยี่และปาทิ้งลงพื้นอย่างไม่ไยดี หลังจากทน

ตอบไปได้แค่สามข้อ พอถึงข้อที่สี่ก็ปรี๊ดแตก

คงต้องโทร. ไปวีนนิตยสารอะเฮย ์ ที่ตั้ง

ค�าถามบ้าๆ พวกนีม้าได้ ไม่สิ ต้องบุกไปจัดการ

ถึงที่เลยถึงจะสะใจกว่า

ไม่รู้ว่าจะให้แจ้งเกิดหรือแจ้งดับกันแน่

อุตส่าห์เสียเงินไปต้ังเยอะเพื่อจะได้ลง

สัมภาษณ์ในนิตยสารระดับเซเลบริตี

โอ๊ย...ท�าไมการจะเบียดแทรกเข้าไปใน

กลุ่มเซเลบมันถึงได้ยากเย็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ แค่จะ



ไฮซ้อขอเป็นด�ว
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ลงสัมภาษณ์นิตยสารสักฉบับยังโดนกีดกันและกลั่นแกล้ง

ตอนแรกฉนัอยากจะลงสมัภาษณ์ในฮเูล ซึง่เป็นนติยสารเซเลบรติี

เบอร์หนึ่งของเมืองไทย แต่หยิ่งสุดๆ เพราะฉันอุตส่าห์ย่ืนข้อเสนอว่าจะ

ยอมจ่ายเงินก้อนโตแค่ไหนก็ได้เพ่ือให้มีโอกาสในการลงสัมภาษณ์สักครั้ง 

แต่ทางนั้นก็ปฏิเสธเสียงแข็งท่าเดียว ด้วยเหตุผลที่ว่านิตยสารเล่มนี้จะ

สัมภาษณ์เฉพาะไฮโซตัวจริง ไม่ใช่พวกไฮซ้อ!

หลังจากโมโหหน้าด�าหน้าแดงกับเหตุผลของบรรณาธิการบริหาร

ของฮูเลเสร็จ ฉันก็ติดต่อไปยังนิตยสารเซเลบริตีเบอร์สองอย่างอะเฮย ์

อย่างน้อยไม่ได้เบอร์หนึ่ง เบอร์สองก็ยังดี

อะเฮย์ตอบรับข้อเสนอของฉันอย่างไม่อิดออดด้วยตัวเลขจ�านวน

เงินหกหลัก ฉันแทบกรี๊ด ดีใจสุดขีด นี่คือบันไดก้าวแรกที่จะได้ล้างคราบ

ไฮซ้อ เพื่อจะได้กลายเป็นไฮโซตัวจริงเสียงจริง

แต่นิตยสารบ้าๆ นั่นกลับส่งค�าถามที่เหมือนจะย่ิงประจานความ

เป็นไฮซ้อของฉันกับครอบครัวที่สื่อทุกแขนง เหล่าคนดัง รวมทั้งคนทั้ง

ประเทศ พร้อมใจกันมอบสมญานามนี้ให้ฉันกับครอบครัว

ฉนัเกลียดแสนเกลยีดทีท่กุคนมกัเรยีกฉนัว่าไฮซ้อ ทัง้ๆ ทีฉ่นัคดิว่า

ตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นไฮโซต่างหาก

ทุกคนท�าเหมอืนว่าอดตีของฉนัคอืเชือ้โรคสายพนัธุใ์หม่จากสตัว์ปีก

ที่ต่างหวาดกลัวว่าจะแพร่เชื้อสู่มนุษย์ 

ผดิด้วยหรอืทีก่่อนทีฉ่นัจะกลายมาเป็น ดาราพรรณราย ตันติววิฒัน์-

ภกัดกีาร หรอืจุม้จิม้ เซเลบสาววัยยีส่บิเก้าปี ทีม่ทีรัพย์สนิเป็นหมืน่ๆ ล้าน 

และครอบครัวยังเป็นเจ้าของกิจการร้านทองที่ใหญ่สุดในเยาวราช ฉันคือ 

นางสาวขวญัตา ตัง้เกดิทรพัย์ หรอือาเจง็ ลกูสาวอาแปะขายเกาลดัในย่าน

เยาวราช

มำถงึตรงนีพ้วกคณุคงอยำกรู้แล้วสนิะว่ำ ฉนัมปีระวตัคิวำมเป็นมำ
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อย่ำงไร…

ป๊าของฉนัแต่เดมิชือ่อาเม้ง มอีาชพีขายเกาลดัในย่านถนนเยาวราช

มาหลายสิบปี ไม่มีใครในย่านนี้ไม่รู้จักเกาลัดอาเม้งเจ้าเก่า (ฉันเคยถาม

ป๊าว่าท�าไมต้องเจ้าเก่า ป๊าเคยขายทีอ่ื่นมาก่อนหรอืเปล่า ป๊าตอบว่า กเ็หน็

เขามีก๋วยเตีย๋วนายหมเูจ้าเก่า ลกูชิน้หมเูด้งเฮยีหย่งเจ้าเก่า บะหมีห่มแูดง

เจ๊สุ่ยเจ้าเก่า ป๊าก็เลยต้องเจ้าเก่าบ้าง)

ป๊าของฉันมีฝีมือในการคั่วเกาลัดอย่างมาก แม้ว่าเจ้าอื่นจะเปลี่ยน

วิธีการท�าเกาลัดแบบเดิมมาเป็นการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ แต่ป๊าก็ยังคั่ว

เกาลัดในกระทะใบโต ทีใ่ส่ทรายเมด็โต เตมิน�า้ตาลและเมลด็กาแฟเข้าไป

เพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมให้เกาลัด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของป๊า

ส่วนม้าของฉัน หรือเจ๊เง็ก แต่งงานกับป๊าตั้งแต่อายุยังไม่สิบแปด

เต็ม ม้าท�างานเป็นแม่บ้านและเลี้ยงดูลูกสาวสามคน อันท่ีจริงป๊ากับม้า

อยากได้ลกูชายมาสบืทอดตระกลูสกัคน แต่หลงัจากได้ลกูสาวสามใบเถา

มา ทั้งสองก็กลัวว่าถ้ามีลูกคนที่สี่จะเป็นลูกสาวอีก ยิ่งหมอดูเคยทักว่าป๊า

กับม้าจะมีแต่ลูกสาว พวกท่านก็เลยตัดใจเรื่องการมีลูกชาย 

ฉันเป็นลูกสาวคนเล็ก พ่ีสาวของฉันทั้งสองคนแต่งงานไปเมื่อ

ประมาณสี่ห้าปีก่อน ตอนนี้ฉันมีหลานถึงสี่คนแล้ว บ้านของฉันไม่เคย

เงียบเหงา เพราะพีส่าวคนรองกบัพีเ่ขยอาศยัอยูใ่นบ้านตกึแถวตดิกบับ้าน

ป๊ากับม้าซึง่รัว้ทะลถุงึกนั แถมพ่ีสาวคนโตกม็กักลบัมาเยีย่มบ้านทกุวนัหยดุ

สุดสัปดาห์ ครอบครัวของฉันจึงครึกครื้นอยู่เสมอ

ป๊ากับม้ารบเร้าฉันให้หาแฟนแล้วแต่งงานอยู่บ่อยๆ แต่เพราะยัง 

ไม่เจอผู้ชายท่ีถูกใจเสยีท ีกเ็ลยอยูเ่ป็นโสดมาเร่ือยๆ ท�างานเป็นเลขานกุาร

ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วยป๊าขายเกาลัด มี

ความสุขกับการเป็นลูกสาวที่ดีของครอบครัว แม้ว่าบางทีอาจจะมีบ้างท่ี

เบื่อชีวิตประจ�าวันเดิมๆ
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ชีวิตของฉันคงจะด�ำเนินอย่ำงรำบเรียบแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถ้ำเช้ำวัน

หนึง่เมือ่รำวหนึง่ปีก่อนไม่มสีำยจำกเมอืงจนีโทร. เข้ำมำหำคนชือ่ ต่ังก๊กเม้ง 

ซึ่งก็คือป๊ำของฉันนั่นเอง

โทรศัพท์ครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตคนในครอบครัวของฉันให้พลิกผันรำว

กลับหน้ำมือเป็นหลังมือ

เหตุเพราะอากง หรือเตี่ยของป๊าฉัน ซึ่งอยู่เมืองจีนและพลัดพราก

จากอาม่ากบัป๊าของฉนัมาหลายสบิปี ได้ออกตามหาป๊าของฉนัมานาน จน

เจอป๊าของฉันก่อนที่จะเสียชีวิตเพียงหนึ่งเดือน แต่เวลาเท่านั้นก็เพียง

พอแล้วที่อากงจะท�าพินัยกรรมมอบมรดกมหาศาลให้ลูกชายคนโต

อากงของฉนัตดิอนัดบัหนึง่ในห้ามหาเศรษฐขีองเมืองจีน ท่านมีหุ้น

ในบริษัทบ่อน�้ามันและบ้านจัดสรรในเมืองจีน และหุ้นในธนาคารฮ่องกง

อีกหลายแห่ง 

ป๊าของฉนัจงึกลายเป็นอภมิหาเศรษฐภีายในชัว่พรบิตาเดยีว ได้รบั

มอบมรดกเป็นทรัพย์สินหลายหมื่นล้านบาท

ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจึงเกิดขึ้นกับครอบครัวฉันหลังจาก

นั้น

ป๊าของฉันเปลี่ยนชื่อจากอาเม้ง เป็นนายมิ่งมงคล เลิกอาชีพขาย

เกาลดัมาเปิดร้านทองทีใ่หญ่สุดในเยาวราช ส่วนม้ากลายเป็นนางอาภาพรรณ 

ไม่ใช่เจ๊เง็กอกีต่อไป ลกูสาวทัง้สามกต้็องเปลีย่นชือ่เช่นกนั แถมยงัเปลีย่น

มาใช้นามสกุลยาวเหยียดเป็น ตันติวิวัฒน์ภักดีการ เพราะป๊ากับม้าคิดว่า

นี่คือหนึ่งในสัญลักษณ์ของความเป็นอภิมหาเศรษฐี

ครอบครัวของฉันย้ายจากตึกแถวเก่าๆ ไปอยู่ในตึกแถวห้าคูหาสูง

สี่ชั้นริมถนนย่านเยาวราช ซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราทั้งภายนอกและภายใน

โดยเน้นสีแดง เพราะเป็นสีโปรดของทั้งป๊าและม้า

อนัท่ีจรงิก่อนหน้านีป๊้ากบัม้าและสมาชกิในครอบครวัคนอืน่เคยย้าย
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ไปอยู่ในเพนต์เฮาส์ราคาหลายสิบล้านที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่

อยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องย้ายกลับมาอยู่เยาวราชเหมือนเดิม เพราะชินกับ

เสียงเจี๊ยวจ๊าวและผู้คนแออัดในเยาวราชมากกว่า

ครอบครวัของฉนัค่อยๆ ปรบัตวัจากชวีติคนชนชัน้กลางค่อนไปทาง

ล่างมาเป็นหนึ่งในอภิมหาเศรษฐีของเมืองไทย แต่ของอย่างนี้ต้องใช้เวลา 

ทุกวันนีป๊้าของฉนัยงัเผลอตืน่ขึน้มาแต่เช้ามดืเพ่ือเตรยีมคัว่เกาลดัอยูบ่่อยๆ 

ฉนักบัครอบครวักลายเป็นส่วนหนึง่ในแวดวงคนชัน้สงูไปโดยปรยิาย 

ม้ากับฉันมักได้รับเชิญไปออกงานการกุศลต่างๆ หลังจากม้าบริจาคเงิน

ก้อนโตยิ่งกว่าไฮโซคนอ่ืนๆ แล้วที่ม้าต้องพาฉันออกงาน เพราะตอนนี้    

พีส่าวท้ังสองของฉนัต่างกม็ลีกูเลก็ๆ และอกีอย่าง...ทัง้คูก่แ็ต่งงานไปแล้ว 

ม้าเลยอยากให้ฉันได้ออกงานบ่อยๆ มากกว่า เผื่อจะได้เจอหนุ่มไฮโซดีๆ 

สักคน

แล้วเวลาออกงานแต่ละที ม้ากับฉันก็แทบจะเป็นตู้เพชรเคลื่อนที่ 

เพราะม้าเชือ่ว่านัน่คอืเครือ่งหมายการค้าของการเป็นไฮโซ ไม่ใช่ว่าม้าของ

ฉันอยากเป็นไฮโซจนตัวสั่น แต่การกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีเพียงชั่วข้าม

คนืท�าให้ครอบครวัฉนัถกูขบัเคลือ่นเข้าสูว่ถิขีองคนในแวดวงไฮโซอย่างช่วย

ไม่ได้

แต่แน่นอนว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด

ทุกแวดวงล้วนมีการแบ่งชนช้ันวรรณะกันท้ังสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ใน

สังคมไฮโซ แม้ฉันกับครอบครัวจะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของกลุ่มไฮโซ   

ทั้งหลาย แต่ก็มักเป็นงานเลี้ยงปลายแถว ไม่ค่อยสลักส�าคัญหรือมีคนดัง

มาร่วมงานกนัมดืฟ้ามวัดนิเท่าทีค่วร แต่บางครัง้ม้ากบัฉนักเ็คยดอดไปงาน

กาลาดินเนอร์ที่มีแต่ไฮโซชั้นน�าในเมืองไทยไปร่วมงาน ซ่ึงสิ่งท่ีฉันกับม้า

ได้รบัทกุครัง้กค็อื แววตาแปลกๆ ของแขกเหรือ่ในงานทีจ้่องมองมาราวกบั

ว่าฉันกับม้าเป็นตัวประหลาดจากต่างดาวหรือสิ่งแปลกปลอมในงาน
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ตามด้วยเสียงซุบซิบที่บางทีคงจงใจให้ได้ยินกัน เลยกระซิบเสียดัง

ลั่นขนาดนั้น

‘พวกไฮซ้อมาร่วมงานนี้ได้ไง’

‘โปะเครือ่งเพชรมาอย่างกบัลเิก ดนีะไม่แต่งชดุนางเอกลเิกมาด้วย’

‘สองแม่ลูกนี่พูดไทยชัดหรือเปล่าเนี่ย’

พวกเขามองฉันแตกต่างจากเซเลบคนดังคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

เปรียว ปุษยามาลย์ ภรรยาสุดเปรี้ยวของคุณหมอหน้าเกาฯ ที่แม้ตอนนี้

จะมีลูกไปแล้ว แต่ก็คงความสวยและเริดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หรือ

หญิงเลิศ เลิศนรี เซเลบสาวที่กลายเป็นเจ้าหญิงของเจ้าชายในดินแดน

ทะเลทรายอันแสนเร่าร้อนไปแล้ว แต่ว่างเมื่อไรก็มักจะนั่งเครื่องบินเจ็ต

ส่วนตัวมาร่วมงานการกุศลส�าคัญๆ ของเหล่าเซเลบ หรือแม้แต่บาร์บ้ี 

ลักขณาวิลาส เซเลบรุ่นเยาว์ เจ้าของคอนเซปต์พิงกี้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้า 

ที่คาบช้อนเงินช้อนทอง แถมคงอุ้มตุ๊กตาบาร์บี้ออกมาด้วยตั้งแต่เกิด

นอกจากนี้พวกคอลัมน์กอสซิปต่างๆ ก็ตั้งสมญานามให้ฉันกับ

ครอบครัวว่า พวกไฮซ้อ

ด้วยเหตุนี้ป๊ากับม้าจึงอ
ยากลบ

คำาสบประมาทของคนพวกนั้นด้วยการ

ให้ลูกสาวสักคนได้แต่งงาน
กับหนุ่มไฮโซรา

ชนิกุล 

แล้วลูกสาวคนไหนล่ะที่จะรับ
ภารกิจนั้น

ถ้าไม
่ใช่ฉัน
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นั่นคือที่มาของความคับแค้นใจของฉันกับครอบครัว ด้วยเหตุนี้ป๊า

กับม้าจึงอยากลบค�าสบประมาทของคนพวกนั้นด้วยการให้ลูกสาวสักคน

ได้แต่งงานกับหนุ่มไฮโซราชนิกุล 

แล้วลูกสาวคนไหนล่ะที่จะรับภารกิจนั้นถ้าไม่ใช่ฉัน

ฉันไม่ต้องเสียเวลาสกรีนหาไฮโซราชนิกุลที่เหมาะสมมากพอจะ  

อปัเกรดให้ครอบครวัของฉนัได้รบัการยอมรบัจากชาวไฮโซอย่างแท้จรงิเลย

เพราะมีเพียง หม่อมราชวงศ์ชานนท์กวี ทักษ์ทยุต คนเดียวเท่านั้น

ที่ผุดขึ้นมาในหัวฉัน 

ใครๆ มักเรียกเขาว่าคุณชายนนท์ ราชนิกุลผู้นี้จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลัยชื่อดังในอังกฤษ นอกจากเขาจะเป็นทายาทผู้สืบทอดที่ดิน

ของต้นตระกูลทักษ์ทยุต ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าจะประเมินได้แล้ว เขายังเป็น

ประธานบริหารพิพิธภัณฑ์เคร่ืองประดับโบราณซึ่งต้ังอยู่บนท่ีดินหลายสิบ

ไร่ย่านสาทร ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของมูลนิธิต่างๆ มากมาย และ 

เขายังเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐหลายแห่ง ซ�้ายังมี

พรรคการเมืองหลายพรรคพยายามทาบทามเขาให้ลงเล่นการเมือง แต่

คุณชายนนท์ก็ปฏิเสธมาโดยตลอด 

หม่อมราชวงศ์ผู้นี้คือไฮโซตัวจริงเสียงจริงท่ีเนื้อหอมท่ีสุดในยุคนี้ 

เขาทั้งหล่อเนี้ยบและเพียบพร้อมไปเสียทุกด้าน 

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลหลักที่ท�าให้เขาคือหนุ่มคนเดียวในหัวใจฉัน

เรือ่งราวระหว่างฉนักบัเขา ฉนัถอืว่าเป็นพรหมลิขติท่ีเริม่ต้นขึน้เม่ือ

ประมาณเกือบยี่สิบปีก่อน แต่เอาไว้ฉันจะเล่าให้ฟังทีหลัง

เอาเป็นว่าความฝันที่เฝ้าคอยมาแสนนานของฉันก็คือการเอาชนะ

ใจไฮโซราชนิกุลผู้นี้ ทว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่าว่าแต่ชาวไฮโซ 

ท้ังหลายท่ีตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันท์ฉันกับครอบครัวว่าเป็นพวกไฮซ้อเลย 
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แม้แต่หม่อมราชวงศ์ชานนท์กวีก็ไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตา

หลายครั้งที่รู ้ว่าต้องไปเจอเขาในงานปาร์ตี้ ฉันก็ลงทุนสั่งเดรส   

คอลเลกชันล่าสุดมาจากเวทีลอนดอนแฟชั่นวีก ม้าก็ขนเครื่องเพชรเกือบ

ทั้งกุรุสมาให้ประโคมใส่ แต่คุณชายนนท์ก็มองผ่านฉันไปทุกครั้ง เหมือน

มองผ่านจิ้งจกสักตัวที่เกาะบนผนัง

ใช่ เขาจ�าฉันไม่ได้

ด้วยเหตนุีฉ้นัเลยต้องหาทางยกระดบัตวัเองให้ดดูขีึน้อกี เพือ่จะได้

ทั้งเตะตา กระแทกตา และจิ้มเข้าไปในลูกตาของหม่อมราชวงศ์ผู้นี้

แต่แค่บันไดก้าวแรกเพื่อก้าวสู่การเป็นสาวเซเลบ ด้วยการลง

สัมภาษณ์ในนิตยสารอะเฮย ์ก็ท�าให้ฉันลมแทบจับ 

เหนื่อยใจที่สุดกับการโดนตอกย�้าความเป็นไฮซ้อของตัวเอง แต่  

วนันีฉ้นัคงต้องไปนวดหน้าทีส่ปาเสยีหน่อย หลงัจากโมโหหน้าด�าหน้าแดง

จนริ้วรอยแทบถามหา แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเฉ่งเจ้าของนิตยสารอะเฮย ์

เรื่องราวของฉันจะมันหยดติ๋ง แสบซ่า และฮาน�้าตาเล็ดสักแค่ไหน 

อย่าลืมติดตามกันนะคะ



ของ 4 อย่�งต่อไปนี้บอกรสนิยมคุณได้

TrickorTip

1. ดอกท�นตะวัน

ที่มา: http://www.cityvariety.com

คุณชอบอะไรม�กที่สุดระหว่�ง...

2. กระจก

3. เข็มกลัดรูปแมว 4. ขนมปังครัวซอง

» เลือกดอกท�นตะวัน
แปลว่าคุณเป็นคนที่สนุกกับการ

แต่งตวัในแบบฉบบัของตวัเอง โดย

เลอืกแต่สิง่ทีค่ดิว่าเหมาะกบัตวัเอง

ท่ีสุด คุณยึดหลักการแต่งตัวที่ดู

เป็นธรรมชาต ิและสามารถแต่งตวั

ให้ดูดีได้ทุกสไตล์ น่าอิจฉาจังนะ

» เลือกกระจก
แปลว่าคุณพิถีพิถันกับรูปลักษณ์

มาก การแต่งตัวของคุณจึงได้รับ

การดูแล และลงทุนลงแรงอย่าง

หนัก แต่ผลที่ออกมากลับไม่ค่อย

คุ้มเท่าไร

» เลือกเข็มกลัดรูปแมว
แปลว่าคุณเป็นคนทันสมัยไล่ตาม

แฟชั่นไม่ห่าง และสามารถดึงเอา

สิ่งที่ก�าลังเป็นที่นิยมมาแต่งให้เข้า

กับตัวเองได้ดี และมักจะมี ไอเดีย

แปลกๆ ตลอดจนสนใจในราย-

ละเอียดของการแต่งตัวมาก

» เลือกขนมปังครัวซอง
แปลว่าคุณไม่ค่อยที่จะจุกจิกหรือ

ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอก คุณ

ชอบที่จะลิ้มรสอาหารอร ่อยๆ 

มากกว่าการแต่งตัวซึ่งคุณไม่ค่อย

สนใจนัก



“อย่�ลมืว่�
เงิน
ซื้อรสนิยมไม่ได้!

“

ทันทีท่ีจอดรถเบนซ์สปอร์ตเปิด

ประทุนสีขาวในลานจอดรถ

ของอาคารส�านักงานที่สูงร่วมสามสิบช้ัน

ในย่านสีลมเสรจ็เรยีบร้อย ดาราพรรณราย

กก้็าวลงจากรถพร้อมกบัถอดแว่นกนัแดด

แบรนด์หลุยส์ วิตตอง เก็บลงในกระเป๋า

แอร์เมส เบอร์กนิ รุน่สัง่ท�าพเิศษ อนัทีจ่รงิ

ตอนแรกหล่อนอยากได้รุ่นหิมาลายันที่

หญงิเลศิกบัแม่สาวน้อยบาร์บีม้ไีว้ในครอบ

ครอง แต่ก็แย่งไม่ทันสองสาวเซเลบนั่น

จากน้ันเจ้าตัวกต็รงไปยงัลฟิต์ เพ่ือ

ขึน้ไปยงัชัน้ยีส่บิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส�านกังาน

นิตยสารอะเฮย์

เมือ่หญงิสาวผลักบานประตกูระจก

เข้าไปในส�านักงาน พนักงานทุกคนก็จับ

จ้องมาทีห่ล่อนเป็นตาเดยีวกนั สายตานัน้

1
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ท�าให้เสียความมั่นใจอย่างไรชอบกล แต่ก็ฝืนวางท่า

มาดมั่น...จ�าไว้สิว่าหล่อนคือเซเลบสาวที่ครอบครัว  

มีฐานะร�่ารวยติดอันดับต้นๆ เศรษฐีในเมืองไทย  

ขณะนี้ ไม่ใช่ไฮซ้ออย่างที่เขาว่ากัน 

“เจ้าของนิตยสารอะเฮยอ์ยู่มั้ย” ดาราพรรณ-

รายถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สาวซึ่งนั่งอยู ่ที่

เคาน์เตอร์

“มาพบคุณฤทัยมาศหรือคะ”

“ฤทัยมาศ อืม ใช่ค่ะ” 

“นัดไว้หรือเปล่าคะ”

ให้ตายสิ! 
เด็กสาวคนนี้ไม่รู้จักเซเลบอย่างหล่อน

ได้อย่างไรกัน...ความเสียเซลฟ์
ดูเหมือนจะเพิ่มพูนขึ้นอีก

“เปล่าค่ะ แต่ฉันมีเรื่องส�าคัญมาก”

“งั้นจะให้เรียนว่าคุณอะไรมาพบคะ”

ให้ตายสิ! เด็กสาวคนนี้ไม่รู ้จักเซเลบอย่าง

หล่อนได้อย่างไรกัน...ความเสียเซลฟ์ดูเหมือนจะ

เพิ่มพูนขึ้นอีก 

“ดาราพรรณราย ตันติวิวัฒน์ภักดีการ”

สีหน้าของประชาสัมพันธ์สาวฟ้องว่ารู้จักชื่อ

เสียงเรียงนามนี้แน่นอน ท�าให้ดาราพรรณรายใจชื้น

ขึ้นมาหน่อย 
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“รอสักครู่นะคะ” เธอบอกพร้อมกับยกหูโทรศัพท์เพื่อสนทนากับ

ปลายสายอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหันมาบอกว่า “กรุณานั่งรอสักครู่นะคะ คุณ

ฤทัยมาศติดประชุมอยู่ค่ะ”

ดาราพรรณรายพยักหน้า และจ�าต้องนั่งรออยู่ในบริเวณนั้น แต่ไม่

อยากเชื่อว่าเจ้าของนิตยสารอะเฮย์จะปล่อยให้รออยู่ร่วมสองชั่วโมง จน

ต้องลุกไปถามประชาสัมพันธ์สาวอยู่หลายรอบ แต่ทุกครั้งก็ได้รับค�าตอบ

เดิมๆ ว่าคุณฤทัยมาศยังประชุมไม่เสร็จ หล่อนจึงต้องนั่งรอด้วยความ

หงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆ

จนเมื่อทนรอต่อไปไม่ไหว ก�าลังจะลุกไปต่อว่าประชาสัมพันธ์สาว 

เสียงโทรศัพท์บนเคาน์เตอร์ก็ดังขึ้น เธอยกหูขึ้นสนทนาเพียงไม่กี่วินาทีก็

วางสาย แล้วหันมาบอกดาราพรรณรายว่า 

“คุณฤทัยมาศประชุมเสร็จแล้ว เชิญค่ะ” 

หล่อนจึงรีบเดินไปยังทิศทางที่ประชาสัมพันธ์สาวชี้บอก เมื่อมาถึง

หน้าห้องกรรมการผูจ้ดัการกเ็คาะประตสูองครัง้พอเป็นพธิ ีแล้วเปิดประตู

เข้าไปโดยไม่รอเสียงตอบรับจากด้านในหลังจากนั่งรอด้วยความหงุดหงิด

ร้อนใจมาถึงสองชั่วโมง

“สวัสดี เชิญค่ะ” เจ้าของนิตยสารอะเฮย ์ คือสาวใหญ่ รูปร่างสูง

โปร่ง ไว้ผมบ๊อบสั้น แต่งตัวเปรี้ยวแต่ก็แอบเท่อยู่ในที

“ขอบคุณ” ดาราพรรณรายนั่งลงตามค�าเชิญ สีหน้าออกจะบูดบึ้ง

“คุณจุ้มจิ้มมีธุระอะไรหรือคะ”

“ฉันแค่อยากถามว่า ท�าไมอะเฮย์ ถึงส่งค�าถามงี่เง่าพวกนั้นมาให้

ฉัน” หล่อนเข้าประเด็นแบบไม่อ้อมค้อม

“ค�าถามอะไร”

“กพ็วก...เกดิทีซ่วัเถาบ้างละ...เซยีงเพยีวอิว๊ แล้วกเ็จง็บ่อเอีย่ม แล้ว

ก็อะไรอีกสารพัดนั่นแหละค่ะ”
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“อ๋อ...ค�าถามพวกนั้นนั่นเอง”

“ใช่ ฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งค�าถามพวกนั้น” หล่อนโพล่งถาม

ออกไป 

“จะใครซะอีกล่ะคะ ถ้าไม่ใช่ประชาชนทั้งประเทศ”

“แต่มันจะเป็นไปได้ยังไง คุณอย่ามามั่วนะ” 

“ฉนัไม่ได้มัว่ ทกุค�าถามทีเ่ราส่งไปให้คณุ คอืค�าถามทีม่าจากคนไทย

ทั้งประเทศ” เจ้าของนิตยสารอะเฮย ์ยืนกราน

“แต่นีไ่ม่ใช่รายการเดอะสตาร์ ทีใ่ห้ประชาชนคนไทยท้ังประเทศมา

ตัดสิน” หล่อนเถียงกลับทันที

ฤทัยมาศถอนหายใจดังพรืด 

“ถึงที่นี่จะไม่ใช่เดอะสตาร์ แต่ค�าถามของเราก็ผ่านการโหวตจาก

ประชาชนท้ังประเทศผ่านทางโซเชยีลมเีดยี และทกุค�าถามทีท่างเราส่งไป

ให้ คือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณ” สาวใหญ่อธิบาย

ชัดเจน

“ไม่จริง ฉันไม่เชื่อ” ดาราพรรณรายเถียง แม้จะก�าลังเสียความ

มั่นใจถึงขีดสุด

“ถ้าคุณไม่เช่ือก็ตามใจ แต่คอลัมน์สัมภาษณ์เซเลบของแมกาซีน

เรา ทุกค�าถามมาจากการโหวตของคนไทยทัง้ประเทศ เราจะไม่ต้ังค�าถาม

ที่คนอ่านไม่อยากรู้หรอกค่ะ”

“ฉันจ่ายเงินให้อะเฮย์ไปไม่น้อยนะ แต่ค�าถามที่คุณส่งมาให้ยิ่ง

ตอกย�้าว่าฉันเป็น...”

“ไฮซ้อ” อีกฝ่ายต่อให้เมื่อดาราพรรณรายไม่ยอมพูดต่อสักที

“ใช่ นั่นแหละ และที่ฉันจ่ายเงินก้อนโตใหอ้ะเฮย์ ก็เพ่ือต้องการ

ปรบัภาพลักษณ์ตวัเองให้ดไูฮโซ ไม่ใช่ต้องการเป็นไฮซ้อ” ดาราพรรณราย

อธิบายโต้งๆ
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“ฉันเข้าใจคุณนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าค�าถามของเรามาจากการ

โหวตของคนไทยทัง้ประเทศ คณุมสีทิธิท์ีจ่ะไม่ตอบค�าถามพวกนัน้ เราหา

เซเลบคนอื่นมาเสียบแทนได้ ทางเราพร้อมจะคืนเงินให้คุณ แต่เราคงต้อง

ขอหักค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์”

นั่นไม่ใช่ส่ิงที่สาวหน้าหมวยและผิวขาวเป็นหยวกกล้วยต้องการ   

สิ่งที่ต้องการคือค�าถามที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหล่อนให้ดูดีขึ้น 

“คุณเปลี่ยนค�าถามให้ไม่ได้หรือคะ”

“ขอโทษจริงๆ ค่ะ เราคงท�าแบบนั้นไม่ได้ เพราะค�าถามของเรา

ต้องมาจากการโหวตเท่านั้น” สาวใหญ่ยืนกราน

“ถอืว่าช่วยๆ กนัหน่อยไม่ได้หรอืคะ ฉนัยอมจ่ายมากกว่าเดิมกไ็ด้” 

ดาราพรรณรายเสนอทันควัน

เจ้าของอะเฮยเ์อนหลังพิงพนัก ทอดถอนใจเบาๆ 

“ฉนัเข้าใจคณุนะคะคณุจุม้จิม้ แต่คณุคดิหรอืคะว่าการลงสมัภาษณ์

ในคอลัมน์ของอะเฮย ์จะ...ช่วยท�าให้ภาพลักษณ์คุณเปลี่ยนไปจากเดิม”

“ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่นี่คือบันไดก้าวแรกที่ฉันจะลบภาพความ

เป็นไฮซ้อที่ใครๆ ต่างยัดเยียดให้ฉัน” 

“ถ้าอย่างนั้นท�าไมคุณไม่ลองติดต่อไปทางฮูเลดูล่ะคะ” สาวใหญ่

เสนอ

“ฉันติดต่อไปแล้ว ทางนั้นปฏิเสธ” หล่อนตอบไม่เต็มเสียง และคิด

ว่าไม่ต้องอธบิายเพิม่ สหีน้าของอกีฝ่ายกบ่็งบอกว่าเข้าใจเหตผุลทีน่ติยสาร

เซเลบริตีเบอร์หนึ่งของเมืองไทยปฏิเสธหล่อน

“ฉันต้องขอโทษจริงๆ นะคะที่คงท�าอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆ”

“แม้แต่เปลี่ยนค�าถามงั้นหรือคะ” หล่อนพยายามอ้อนวอน

สาวใหญ่ส่ายหน้า “นโยบายของเราอยูท่ีก่ารให้คนอ่านได้มส่ีวนร่วม

แสดงความคิดเห็นในแมกาซีนของเราด้วย ฉันหวังว่าคุณคงจะเข้าใจ”
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ดาราพรรณรายไม่อาจซ่อนสีหน้าผิดหวังได้ นัยน์ตาละห้อยขณะ

จ้องมองอกีฝ่ายอย่างอ้อนวอน แต่อีกฝ่ายกไ็ม่มทีท่ีาว่าจะใจอ่อนง่ายๆ จงึ

จ�าต้องตัดใจเอ่ยลา หันหลังแล้วเดินไปยังประตู

“เดี๋ยวค่ะ” 

เสียงเรียกนั้นท�าให้ดาราพรรณรายหันขวับ และย้ิมอย่างมีความ

หวัง

“คุณเปลี่ยนใจแล้วใช่มั้ย”

“เปล่าค่ะ ฉันแค่อยากแนะน�าใครบางคนให้ ถ้าคุณสนใจก็ติดต่อ

ไปได้ เขาน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้” เจ้าของอะเฮย์ ยื่นนามบัตรให้ 

ดาราพรรณรายจึงเดินเข้าไปรับมา และอ่านชื่อบนนามบัตร

“เป็นแดน แดนเนรมิต...เขาเป็นอะไรกับแดนเนรมิตหรือคะ” 

“เท่าท่ีรู้ไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะ แต่นั่นคงไม่น่าใช่สิ่งท่ีคุณอยากรู้    

ฉันคิดว่าคุณคงอยากรู้มากกว่าว่าเขาเป็นใคร”

ดาราพรรณรายถอนหายใจเบาๆ อย่างนึกข�าตัวเอง ไม่เข้าใจ

เหมือนกันว่าอยากรู้ไปท�าไมว่าเจ้าของชื่อบนนามบัตรนี้เป็นอะไรกับ    

สวนสนุกในต�านานที่ปิดตัวมานานแล้ว 

“นัน่ส ิฉนัจะสนใจเร่ืองเขาเป็นอะไรกบัแดนเนรมติท�าไม แทนทีจ่ะ

อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใคร แล้วเขาเป็นใครล่ะคะ”

“เขาเป็นนักปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์มืออันดับต้นๆ ของโลก” 

“นกัปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์มอือนัดบัต้นๆ ของโลก?” ดาราพรรณ-

รายทวนประโยค คิ้วโก่งได้รูปขมวดเข้าหากันน้อยๆ

“ออืฮ ึลกูค้าของเขาเป็นคนดงัระดบัโลกทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น แบรด- 

พิตต์ ยุนอึนเฮ คริสเตน สจ๊วต หรือแม้แต่ เดวิด เบคแคม รู้มั้ยว่ามี

ซุป’ตาร์ฮอลลีวูดอยู่คนหนึ่ง ก่อนที่เขาจะโด่งดัง เขาหูกางมาก นางเอก

ซปุ’ตาร์เกาหลอีีกคนกเ็หมอืนกนั ก่อนจะเป็นซปุ’ตาร์ นิว้ก้อยเท้าข้างขวา
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ถ่างมากจนใส่รองเท้า Thong Sandals หรือแตะคีบไม่ได้เลย แล้วที่ทุกวัน

นีพ้วกเขาดดูเีป็นซปุ’ตาร์สดุเรดิได้ขนาดนีก้เ็พราะฝีมือของนกัปรบัเปล่ียน

ภาพลักษณ์คนนี้ทั้งนั้น”

 ดาราพรรณรายเบิกตาน้อยๆ อย่างทึ่งในข้อมูลที่เพิ่งได้รับรู้ 

“จริงหรือคะ”

“อือฮึ และฉันคิดว่าคนคนนี้จะช่วยคุณได้”

“แต่ลกูค้าของเขามแีต่ระดบัโลกทัง้นัน้ แล้วเขาจะรบัลกูค้าคนไทย

แบบฉันเหรอคะ” หล่อนถามอย่างกังวล

“ปกติเขาไม่รับหรอก แต่ฉันรู้จักเขาเป็นการส่วนตัว ฉันจะแนะน�า

คุณเป็นกรณีพิเศษ แล้วคุณก็โชคดีมากที่ตอนนี้เป็นแดนมาเมืองไทยพอดี 

ปกติเขาจะตะลอนอยู่เมืองนอกตลอดเวลา” 

“ขอบคณุคณุฤทยัมาศมากนะคะ” ดาราพรรณย้ิมอย่างต่ืนเต้นดีใจ

จนตาหยี พอนึกขึ้นได้ก็รีบเบิกตาให้โตเข้าไว้

“ไม่เป็นไรค่ะ” สาวใหญ่ยิ้มให้อย่างเป็นมิตร

เจ้าของนิตยสารอะเฮย์จัดการนัดเป็นแดนให้ดาราพรรณรายที่

ห้องอาหารวไีอพีในโรงแรมหรใูนเครอืเลศิรสีอร์ตแอนด์โฮเตล็ 

ของหญิงเลิศ หรือเลิศนรี ด้วยหล่อนต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างมาก

หลังจากนั่งรออยู่ครู่หนึ่ง ใครบางคนก็เปิดประตูห้องอาหารเข้ามา

เขาเป็นผูช้ายหน้าตาดค่ีอนข้างมาก และมองปราดเดยีวกร็ูไ้ด้ทนัที

ว่าเขาคอืชายหนุ่มสดุเนีย้บตัง้แต่ศรีษะจดปลายเท้า ผมสัน้ตัดเข้ารปูศรีษะ

ท�าไฮไลต์สีทองไม่กระดิกสักเส้น ใบหน้าหล่อเหลาแบบส�าอางขาวเนียน

จนหล่อนยังนึกอิจฉา

สูทสีขาวซึ่งตัดเย็บอย่างประณีตบ่งบอกราคาอันแพงลิบลิ่วและ

รสนิยมของผู้สวมใส่ เขาเน้นความเก๋ไก๋ของชุดด้วยการเพ่ิมผ้าพันคอ    
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เนื้อบางสีเทาเข้ม เรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียว

แต่คิดว่านี่ไม่น่าจะใช่ความหล่อแมนแฮนด์ซัมเพียวๆ...หรือเปล่า

“สวัสดีค่ะ คุณคงเป็นคุณเป็นแดน” ดาราพรรณรายทักทายก่อน

อย่างเป็นมิตร

“ใช่ เรยีกฉนัแดนกไ็ด้ คุณจุม้จิม้” เขาตอบอย่างถอืตวัน้อยๆ ขณะ

ดงึเก้าอีอ้อกมานัง่ด้วยท่วงท่ากรดีกรายน้อยๆ นยัน์ตาคมกรบิแสนเข้มงวด

มองมาอย่างส�ารวจตรวจตราตัง้แต่ศรีษะจดปลายเท้า จนหล่อนเกดิอาการ

วางมือไม้ขึ้นมาไม่ถูกเสียดื้อๆ ตัวก็เหมือนจะหดลงเสียอย่างนั้น

เกย์ชัวร์...ดาราพรรณรายคิด

“เอ่อ...คอื...ฉนัมอีะไร...ผดิปกต.ิ..รเึปล่าคะ” ดาราพรรณรายถาม

อย่างไม่แน่ใจ

เป็นแดนแบะปากเล็กน้อย ก่อนจะพูดว่า

“เสื้อปักเล่ือมสีม่วงของกุชชี แจ็กเกตสีน�้าเงินผ้าทวีดของชาแนล 

กางเกงยีนซูเปอร์สกินนีของบัลแมง รองเท้าสติเล็ตโตส้นแหลมเปี๊ยบสีด�า

ของปราด้า กระเป๋าเบอร์กินสีช็อกกิงพิงก์ ช่างเป็นการมิกซ์แอนด์แมตช์ที่

ล้มเหลวท่ีสุดในประวัติศาสตร์วงการแฟชั่นของโลก คงต้องซ่อมทั้งตัว 

เฮ้อ...เงินนี่ซื้อรสนิยมไม่ได้จริงจริ๊ง...” 

ดาราพรรณรายชะงักกึกเมื่อหนุ ่มมาดเนี้ยบถือวิสาสะวิพากษ์

วิจารณ์การแต่งกายของหล่อนอย่าง...เละตุ้มเป๊ะ ท้ังโกรธและอับอายใน

คราวเดยีวกัน มอีย่างทีไ่หนสบัเคร่ืองแต่งกายแบรนด์เนมราคาแพงหฉูีข่อง

หล่อนจนไม่เหลือชิ้นดี อุตส่าห์ตั้งใจเลือกมาเสียดิบดี

“คะ...คุณ...หมายความว่ายังไง ฉันไม่เข้าใจ” แม้จะอยากตะโกน

ใส่หมอนี่ว่า ‘ไอ้เก๋าเจ้ง’ แทบแย่ แต่ก็ฝืนข่มไว้ ไม่ลืมว่าวัตถุประสงค์

ส�าคัญท่ีมาท่ีนี่ส�าคัญเพียงใด ไม่แน่...เป็นแดนอาจเป็นความหวังเดียว    

ที่จะท�าให้คนอื่นเลิกมองหล่อนกับครอบครัวเป็นพวกไฮซ้อ
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“กห็มายความว่ารสนยิมการแต่งตวัของคณุเห่ยสิน้ด ีท�าให้ของแพง

กลายเป็นของถกู รูม้ัย้ว่าผมดดัพองๆ ฟูๆ  ของคณุท�าให้คุณดูเป็นป้า แล้ว

มันก็ไม่เข้ากับชุดของคุณเลย แล้วจ�าไว้เลยนะว่าห้ามใส่กางเกงยีนซูเปอร์

สกินนีกับรองเท้าส้นแหลมเด็ดขาด เพราะจะท�าให้คุณดูตลก กระเป๋าถือ

ของคุณก็เหมือนกัน เลือกให้มันเข้ากับชุดหน่อย เครื่องประดับก็ด้วย     

ไม่ต้องละเลงมาครบเซตซะขนาดนั้น แค่สร้อยเก๋ๆ แนววินเทจสักเส้น     

ก็พอแล้วกับชุดแนวนี้”

ค�าวิจารณ์โดยละเอียดอย่างไม่อ้อมค้อมระลอกสองของเป็นแดน

ท�าให้คนถูกวิจารณ์อึ้งไปอีกรอบ ความมั่นใจหดหายหนักเข้าไปอีก 

“ฉนัแต่งตวัได้ดแูย่ขนาดนัน้เลยเหรอ” หญงิสาวถามอย่างไม่แน่ใจ

นัก

“ยงัต้องถามอกีเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะพีฤ่ทยัแนะน�ามาเป็นกรณพีเิศษ 

เคสแบบนี้ฉันไม่รับหรอกนะ ซ่อมยาก หมวยเกิ๊น”

ดาราพรรณรายแอบกัดฟันกรอด แต่ก็พยายามข่มอารมณ์ไว้      

“เสื้อปักเลื่อมสีม่วงของกุชชี

แจ็กเกตสีนำ้าเงินผ้าทวีดของชาแนล

กางเกงยนีซเูปอร์สกนินขีองบลัแมง
รองเท้าสติเล็ตโตส้นแหลมเปี๊ยบสีดำาของปราด้า

กระเป๋าเบอร์กินสีช็อกกิงพิงก์ 

ช่างเป็นการมิกซ์แอนด์แมตช์ที่ล้มเหลวที่สุด 

ในประวัติศาสตร์วงการแฟชั่นของโลก คงต้องซ่อมทั้งตัว

เฮ้อ...เงินนี่ซื้อรสนิยมไม่ได้จริงจริ๊ง...”
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เป้าหมายของหล่อนส�าคัญกว่า ยอมให้เกย์ปากจัดด่าเสียหน่อยแล้วกัน 

“แปลว่าคุณแดนยอมช่วยฉันปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใช่มั้ยคะ”

“อือฮึ แต่ค่าจ้างก็อย่างที่ฉันบอกพี่ฤทัยไปนะ”

“ค่ะ ไม่มีปัญหา แต่...ไม่ทราบมีการรับประกันผลหรือเปล่า”

เป็นแดนตวัดหางตาใส่เล็กน้อย “ระดับฉันแล้วไม่ต้องห่วง ไม่เคย

มีเคสไหนที่ผ่านมือฉันแล้วพลาดสักราย”

ความมั่นอกม่ันใจของอีกฝ่ายท�าให้ดาราพรรณรายพึงพอใจอย่าง

มาก งานนี้หล่อนยอมทุ่มไม่อั้นเพื่อเป้าหมายที่รออยู่เบื้องหน้า 

“แปลว่าคุณจะท�าให้ภาพลักษณ์ของฉันกลายเป็นไฮโซตัวจริงได้

อย่างนั้นใช่มั้ยคะ”

“ให้เป็นนางฟ้ายังได้เลย”

“แล้วถ้าฉนัอยากให้ตวัเองอยูใ่นสายตาของใครคนหนึง่เข้าอย่างจัง 

คุณแดนก็ท�าให้ได้ด้วยใช่มั้ย”

“ไม่มีปัญหา ว่าแต่คุณอยากอยู่ในสายตาใครล่ะ” เป็นแดนหรี่ตา

ลงเล็กน้อย 

“หม่อมราชวงศ์ชานนท์กวี ทักษ์ทยุต” 

“ต๊าย! เล่นของสงูเลยนะเนีย่ ว่าแต่ท�าไมต้องเป็นคณุชายนนท์ด้วย”

“ฉันจ�าเป็นต้องตอบค�าถามข้อนั้นด้วยเหรอ”

“แน่นอน ฉันจ�าเป็นต้องรู้รายละเอียดอย่างเจาะลึกของลูกค้า      

ไม่อย่างนั้นงานของฉันอาจไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์”

เมื่ออีกฝ่ายอ้างมาเช่นนั้น หล่อนก็จ�าต้องอธิบายสั้นๆ

“ระหว่างฉันกับเขา เรามีความหลังด้วยกัน” 

นัยน์ตาเรียวรีบ่งบอกความเป็นสาวหมวยทอดมองไปเบ้ืองหน้า

อย่างเหม่อลอย ขณะนึกย้อนไปถึงเรื่องราวน่าประทับใจในวันวาน โดย

เฉพาะ...เช้าวันนั้น 
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รอยยิ้มบางๆ ผุดขึ้นบนดวงหน้ารูปไข่เนียนลออ ขณะที่เป็นแดน

ท�าหน้าเหมือนไม่อยากเชื่อ

“ต๊าย! ระดบัคณุชายนนท์ไปมคีวามหลงักบัคณุตัง้แต่เมือ่ไหร่เนีย่” 

หล่อนท�าหน้างอน้อยๆ “มีก็แล้วกันน่า เขาเป็นรักแรกของฉัน”

“ว้าว! รักแรก รักเขาข้างเดียวละสิ”

“จะเป็นยังไงก็ช่างเถอะ แต่ถ้าคุณคิดว่าท�าไม่ได้ รีบบอกฉันมาแต่

เนิ่นๆ ก็ดีนะ”

“ใครบอก ระดับเจ้าชายฉันยังท�าให้ลูกค้าคนหนึ่งส�าเร็จมาแล้ว     

นับประสาอะไรกับแค่คุณชายนนท์คนนี้ เอาละ ภายในสามเดือนนี้คุณจะ

กลายเป็นเซเลบท่ีเริดทีส่ดุแห่งยคุ แถมมคู่ีควงทีช่ือ่หม่อมราชวงศ์ชานนท์-

กวีด้วย” 

ดาราพรรณรายเบกิตากว้าง “สามเดอืน! ไม่ใช่ว่าโม้นะคะคณุแดน”

“ระดับ เป็นแดน แดนเนรมิต ไม่มีค�าว่าโม้แน่นอน เอาละ เราอย่า

มาเสียเวลา เริ่มงานกันเลยดีกว่า ก่อนที่จะท�าให้คุณเข้าตาคุณชายนนท์ 

เราต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หลายอย่างของคุณก่อน ตอนนี้คุณพัก

ที่ไหน” 

“ฉันพักอยู่กับครอบครัวที่เยาวราช”

“ถ้าอย่างนัน้คณุต้องเริม่ด้วยการย้ายออกมาพกัคอนโดฯ หรูๆ  ตดิ

ริมน�้าอะไรก็ได้ พอจะได้มั้ย”

“ท�าไมล่ะคะ” หล่อนขมวดคิ้วด้วยความกังขา

“ก็เพราะค�าว่าเยาวราชมันใกล้ตัวคุณมากเกินไป ท�าให้คุณสลัด

ภาพความเป็นไฮซ้อให้ตายก็ไม่หลุด เข้าใจหรือยัง”

ดาราพรรณรายพยักหน้าอย่างเข้าใจทันที “ฉันเข้าใจแล้ว อืม...

ครอบครัวฉันมีเพนต์เฮาส์อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พอจะได้มั้ยคะ”

“คงไม่ได้ตกแต่งแบบจีนๆ นะ”
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“เปล่าค่ะ เราเรียกสถาปนิกชื่อดังมาตกแต่งห้องให้”

“เรดิมาก เราต้องเตรียมพร้อมไว้เผือ่รายการตท้ีายสวนมาถ่ายท�า” 

นักปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์มืออาชีพตอบ

“จะได้หรือคะ ส่วนใหญ่รายการนี้จะไปเยี่ยมแต่บ้านของเซเลบ

เด่นๆ ดังๆ เท่านั้น” หญิงสาวแย้ง

“ถ้าระดับเป็นแดนแล้ว รับรองว่าไม่มีปัญหา” เป็นแดนตอบอย่าง

มั่นใจ 

ดาราพรรณรายพยักหน้าอย่างไม่แน่ใจนัก เพราะเท่าท่ีทราบมา

รายการนี้คัดสรรแขกรับเชิญเข้าร่วมรายการเป็นอย่างมาก ไม่ไฮโซจริง 

อย่าหวัง 

“แล้วเราต้องท�ายังไงต่ออีก”

เป็นแดนกวาดตามองหล่อนตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า 

“ท�าสิ เยอะเชียวแหละ คุณต้องปรับการแต่งตัวใหม่ทั้งหมด อืม...

เริ่มจาก...”

ผมยาวหยิกเป็นลอนน้อยๆ ของดาราพรรณรายถูกตัดจนส้ัน 

ประบ่า และได้รับการไดร์ผมจากช่างท�าผมมืออาชีพ ใบหน้า

หมวยๆ ของหล่อนได้รับการแต่งจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพอีกเช่นกัน 

เพียงไม่ถึงชั่วโมงดี หล่อนก็เห็นเงาสะท้อนของหญิงสาวหน้าตาโฉบเฉี่ยว

เก๋ไก๋คนหนึ่งในกระจก

เจ้าตัวยิ้มพอใจกับผลงานของช่างท�าผมและแต่งหน้าระดับมือ

อาชพีท่ีเป็นแดนหามา เขาท�าให้หล่อนคล้ายกบันางแบบบนเวทีแคตวอล์ก 

ระดับอินเตอร์

ดาราพรรณรายหันไปมองชุดแม็กซีเดรสสายเด่ียวยาวกรอมเท้า   

สีฟ้าน�้าทะเล ประดับลายดอกไม้สีขาวเล็กๆ ที่แขวนอยู่บนราว ชุดนี้มา
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จากคอลเลกชันซัมเมอร์ บลอสซัม แอนด์เลิฟ ของดีไซเนอร์คนดังบนเวที

นิวยอร์กแฟชั่นวีก และเป็นฝีมือการคัดเลือกของเป็นแดน 

หล่อนหยิบชุดดังกล่าวเข้าไปเปลี่ยนหลังฉาก ก่อนจะเดินไปหยิบ

สร้อยคอแนววินเทจของแอร์เมสบนโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นแดนเตรียมไว้อีก

เช่นกันข้ึนมาสวม เช่นเดียวกับต่างหูห่วงบางขนาดใหญ่ท่ีวางคู่กับสร้อย 

หล่อนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกพร้อมกับส�ารวจเงาสะท้อนของตัวเองด้วย

ความพึงพอใจมาก เป็นแดนไม่ได้ท�าให้หล่อนแค่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเฉยๆ แต่

ทั้งเท่ เก๋ และคลาสสิกอย่างบอกไม่ถูก

ไม่ใช่ว่าหล่อนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจนจ�าไม่ได้ หล่อนยัง

เป็นคนเดิม เพียงแต่ความเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมเล็กๆ น้อยๆ ใน

บางจุดท�าให้จุดด้อยก่อนหน้านี้กลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้

ท�าไมนะ ท�าไมก่อนหน้านี้หล่อนถึงไม่ไว้ผมทรงนี้ ดูเหมาะกับ

ใบหน้ามากกว่าผมยาวหยิกๆ ฟูๆ ตั้งเยอะ

จริงอย่างท่ีเป็นแดนบอก ว่าแค่เงินอย่างเดียวซื้อรสนิยมไม่ได้    

หลังจากเห็นภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเอง ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้หล่อน

มักน�าของแพงมาแต่งให้เป็นของถูกอยู่บ่อยครั้ง

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้น ดาราพรรณรายจึงเดินไปเปิดประตู

“คุณแดนเชิญออกไปพบค่ะ” ช่างแต่งหน้าบอก

ดาราพรรณรายเดนิออกไปหาเป็นแดนซึง่รออยู่ในห้องรบัแขก เมือ่

เขาเห็นหล่อน ดวงตาก็ฉายแววพึงพอใจในผลงานตัวเองเป็นอย่างมาก

“แบบนี้ค่อยดูคลาสสิกหน่อย เอาละ ตามฉันมาทางนี้” เขาสั่ง 

พร้อมกับเดินน�าไปยังอีกมุมหนึ่งของเพนต์เฮาส์ 

หล่อนเดินตามแม้จะสงสัย จนกระทั่งมาหยุดหน้าประตูห้องห้อง

หนึ่ง 

“มีอะไรหรือคะคุณแดน”
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“เปิดประตูดูสิ”

หญงิสาวยิม้งงๆ แต่กเ็ปิดประตเูข้าไป ก่อนจะชอ็กอ้าปากค้าง เมือ่

เห็นสุนัขตัวจิ๋วพันธุ์ชิสึร่วมสิบตัววิ่งเล่นอยู่ในนั้น โดยมีคนดูแลอยู่สามคน 

มิหน�าซ�้าแต่ละตัวยังสวมชุดสุนัขหลากสีสันที่ออกแบบหลากหลายสไตล์ 

มีทั้งชุดสูท ชุดกระโปรงสายเดี่ยว ชุดกระโปรงพองๆ ที่ส�าคัญ ที่ผนัง 

ด้านหนึง่ของห้องมรีาวแขวนชดุสนุขัสงูสามชัน้ มีชดุเล็กๆ แขวนอยู่หลาย

สิบชุด

เมื่อเห็นลูกสุนัขตัวหนึ่งว่ิงเข้ามาหา หล่อนจึงรีบปิดประตูทันควัน 

แล้วหันไปพูดกับเป็นแดนว่า 

“นี่มันอะไรกัน คุณแดน!”

“ก็น้องหมาที่คุณต้องเลี้ยงไง”

“จะบ้าเหรอ ฉันไม่ชอบเลี้ยงน้องหมา คุณจะให้ฉันเลี้ยงน้องหมา

ท�าไม!”

“แค่เลี้ยงชั่วคราว เดี๋ยวรายการตีท้ายสวนจะมาถ่ายท�าบ่ายวันนี้ 

แล้วคุณก็ต้องเปิดห้องนี้ให้ทางรายการชมด้วย เข้าใจหรือยัง”

“รายการจะมาถ่ายท�าวันนี้!” ดาราพรรณรายโพล่งเสียงดัง จนอีก

ฝ่ายต้องยกสองมือขึ้นปิดหู

“นี่ คุณจุ้มจิ้ม ไม่ต้องตะเบ็งเสียงบ่อยๆ ก็ได้ หูฉันจะแตก สอน

พวกน้องหมวยน่ีน่าเบือ่กต็รงชอบโหวกเหวกโวยวายนีแ่หละ” เป็นแดนบ่น

เป็นหมีกินผึ้ง

ดาราพรรณรายหน้างอน้อยๆ แต่ไม่คิดจะเถียง...ก็มันจริงนี่นาที่

ครอบครวัคนไทยเชือ้สายจนีอย่างพวกหล่อนคุน้เคยกบัเสียงดังโหวกเหวก 

ก่อนหน้านี้ม้าเคยเรียกลูกสาวกินข้าวด้วยการตะโกนเรียกจากชั้นล่างขึ้น

ชั้นสามอยู่บ่อยๆ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตะโกนแล้ว ใช้วอล์กกีทอล์กกีแทน

“แต่ฉนักไ็ม่เข้าใจว่าท�าไมฉนัต้องเล้ียงน้องหมาด้วยล่ะ เป็นอย่างอืน่
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ไม่ได้เหรอ”

“คุณนี่ช่างไม่รู้อะไรซะเลย รู้มั้ยน้องหมาพวกนี้เป็นชิสึเพดดิกรี 

แต่ละตัวราคาหลักหมื่นอัป บางตัวเป็นแสน จะเป็นไฮโซทั้งทีก็ต้องเลี้ยง

หมาผู้ดีมีสกุลไว้ประดับบารมีหน่อยสิ” 

“แต่ท�าไมต้องเลีย้งตัง้สบิตวั ตวัสองตวักพ็อแล้ว” หล่อนตอบอบุอบิ 

ยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องหมาๆ

“ถ้าเลี้ยงแค่ตัวสองตัวมันจะไปเด่นเด้งอะไร ก็ต้องเลี้ยงมันสิบตัว 

นีแ่หละ ถงึจะดอูลงัการ แล้วจ�าไว้ล่ะว่าชดุหมาพวกนีก้ส็ัง่ตดัมาจากญีปุ่น่ 

เวลารายการมาสัมภาษณ์ก็ช่วยตอบให้ถูกด้วยนะ”

หล่อนจ�าต้องพยกัหน้าตอบรับ แต่ไม่อาจซ่อนร่องรอยความไม่เหน็

ด้วยไว้ได้มิดชิดนัก

“ท�าไมต้องท�าหน้างอแบบนั้นด้วย” 

“เปล่า ฉันก็แค่แปลกใจที่เซเลบต้องเลี้ยงน้องหมาแค่นั้นแหละ” 

เป็นแดนปั้นหน้าระอา “ถามจริงๆ เถอะ คุณไม่เคยศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับคุณชายนนท์บ้างเลยเหรอ”

ดาราพรรณรายขมวดคิว้ “แล้วเรือ่งนีม้นัเกีย่วอะไรกบัคณุชายนนท์

ด้วยล่ะ”

“เกีย่วเตม็ๆ เลย กค็ณุชายนนท์เป็นคนรกัหมา ชอบเลีย้งหมา ชอบ

ฝึกหมาน่ะสิ นี่คุณชอบคุณชายนนท์จริงหรือเปล่าเนี่ย” 

“นั่นสินะ ฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ย” ดาราพรรณรายอายอีกฝ่าย ที่ลืม

ข้อมูลส�าคัญของหม่อมราชวงศ์ชานนท์กวีไปได้เสียนี่

“นัน่แหละ ทนีีเ้ข้าใจแล้วใช่มัย้ว่าท�าไมฉนัต้องให้คณุเลีย้งชสิสึบิตัว

เพื่อออกรายการตีท้ายสวน”

“ค่ะ เข้าใจแล้ว” 

ท่าทางอดิออดก่อนหน้านีอ้นัตรธานไปหมดสิน้ เพือ่ลบภาพลกัษณ์ 
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ไฮซ้อ เพื่อรักแรกของหล่อน เพื่อไม่ให้ป๊ากับม้าผิดหวัง หล่อนพร้อมยอม

ท�าทุกอย่าง 

สู้โว้ย!

การถ่ายท�ารายการตีท้ายสวนวันนั้นเป็น

ไปด้วยดี ไม่มีค�าถามแสลงใจใดๆ เหมือน

ค�าถามจากอะเฮย์ เพราะเป็นแดนได้เตี๊ยม 

ทีมงานไว้แล้ว พร้อมกับเตี๊ยมหล่อนว่าควร

ตอบอย่างไรถงึจะดดู ีเพือ่ปทูางสูก่ารเป็นดาว

ที่โดดเด้งกว่าใครๆ 

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ดาราพรรณราย

กต้็องเตรยีมตวัเข้าสูภ่ารกจิต่อไปทนัท ีซ่ึงเป็นสิง่ทีถ้่าหล่อนไม่ม ีเป็นแดน

ก็บอกว่าให้ไปอยู่นอกโลกเถอะ เพราะเอาต์เกิ๊น!

TrickorTip
เรื่องพล�ดๆ ในก�รแต่งตัวของคุณผู้หญิง
1 เสื้อผ้�ไซซ์เล็กกว่�ตัวทำ�ให้เป็นแหนมป้�
ย่น
2 ก�งเกงยิ้มเพร�ะฟิตเปรี๊ยะเกินไป
3 ผีจอูอนอ�จก่อกำ�เนดิ ถ้�เลอืกเฉดสรีองพืน้
วอกกว่�สีผิวจริง



ต้อง
เริดจริง

อนิสตาแกรม

ยุคนีเ้ป็นยคุโซเชยีลมเีดยีครองโลก แทบไม่มใีครไม่รูจ้กัเฟซบุก๊ 

ทวิตเตอร์ หรือยูทูบ และเหล่าดารากับคนดังต้องมี...      

อินสตาแกรม ให้แฟนคลับได้เกาะติดชีวิตคนดังกันแบบวินาทีต่อวินาที 

และแน่นอน ที่ขาดไม่ได้คือ ภาพสาวๆ ถ่ายภาพตัวเองในกระจกห้องน�้า 

ซึ่งถือเป็นภาพสุดฮอตฮิต

อนิสตาแกรมหรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆ ว่า ไอจ ีก�าลงัเป็นทีน่ยิมอย่างมาก

ในหมู่ดาราและคนดัง เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงแฟนคลับแบบรุกประชิดกัน

เลย ดังนั้นตัวเลขของผู้ติดตามคือตัววัดความแรงของเจ้าตัว

ดาราพรรณรายพอจะรู้จักโซเชียลมีเดียตัวนี้อยู่แล้ว เพราะปกติก็

เล่นเฟซบุ๊ก แต่ไม่ค่อยได้สนใจอินสตาแกรมมาก่อน แต่นักปรับเปลี่ยน

ภาพลักษณ์ประจ�าตัวหล่อนเน้นย�้าเสียงสูงว่า 

“มนัจ�าเป็นมากถงึมากทีส่ดุ เพราะถงึมกีระแสด้านลบกก็ลบได้ด้วย

2
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อินสตาแกรม หรือเงียบกริบเป็นเป่าสากก็ซี้ดซ้าดได้ด้วยเจ้าสิ่งนี้ ขอบอก 

คุณไม่เห็นหรือไง ไม่ว่าจะยายใบตอง นักร้องค่ายบอนไซเรคคอร์ด ไปอัป

หน้าใหม่ที่เกาหลี ผัวเมียนักร้องกับเซเลบมือที่สามด่ากันเละ หรือคู่รัก

ดาราที่เพิ่งเลิกรากันแล้วก็ขุดเรื่องเก่าๆ มาประจานกัน พวกนี้ใช้อินสตา-

แกรมกนัทัง้นัน้ จนยอดคนตดิตามพุ่งทะลไุปไม่รูเ้ท่าไหร่ต่อเท่าไหร่  แฟน

คลับอยากรู้เรื่องของคนดังจะตาย รู้รึเปล่า”

“แต่ถ้าฉันต้องอปัเดตประมาณไปอปัหน้าใหม่มาหรอืเรือ่งมอืทีส่าม

เพื่อสร้างกระแส คงไม่ไหวมั้งคะคุณแดน” หล่อนแย้งอย่างไม่เห็นด้วย

เท่าไร

“ก็ใครว่าคุณต้องอัปเดตแต่เรื่องพวกนั้นล่ะ ยิ่งเคสของคุณต้อง   

อัปเดตเรื่องที่อัปเกรดภาพลักษณ์ของคุณให้ดูไฮโซขึ้น เพราะฉะนั้นต้อง

เริดอย่างเดียวเท่านั้น ที่ส�าคัญ เป้าหมายของคุณคือจะต้องท�ายอดคน

ตดิตามให้ถล่มทลาย ต้องเป็นเบอร์หนึง่อย่างเดยีวเท่านัน้ และคณุต้องท�า

ยอดคนตดิตามให้ชนะไฮโซแก้มใสให้ได้” เป็นแดนเน้นย�า้ประโยคสดุท้าย 

“ไฮโซแก้มใสเนี่ยนะ!” ดาราพรรณรายโพล่งเสียงหลง เพราะไม่มี

ใครตอนนี้โดยเฉพาะในแวดวงไฮโซ ไม่รู้จักไฮโซแก้มใส สาวใสวัยเอ๊าะ

ที่มาแรงแซงโค้งยิ่งกว่าใคร

แก้มใสเป็นลกูผูด้มีสีกลุมาแต่ก�าเนดิ เพิง่เรยีนจบด้านแฟชัน่ดไีซน์

จากปารีสได้ไม่นาน พ่อของเธอเป็นนักการทูต ส่วนแม่เป็นหม่อมหลวง

เจ้าของโรงเรียนนานาชาติชื่อดังที่ค่าเทอมแต่ละเทอมเหยียบล้าน

เจ้าหล่อนสวยเด้งตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า (แต่แน่นอนว่าอาจม ี

การท�าศลัยกรรมบ้าง) แถมยงัหวัเซง็ลีไ้ม่เบา เพราะเมือ่สามเดือนก่อนเธอ

เพิง่เปิดร้านเส้ือผ้าทีอ่อกแบบเองในห้างสยามภราดร และประสบความส�าเรจ็

อย่างสูง (แต่แอบกระซิบอีกนิดหนึ่ง เขาลือกันว่าจริงแล้วๆ เธอไม่ได้

ออกแบบเองหรอกนะ จ้างดีไซเนอร์คนอื่นมาออกแบบให้อีกที เพราะของ
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ทีต่วัเองออกแบบขายไม่ออก) แล้วกแ็ว่วๆ ว่าแฟชัน่คอลเลกชนัล่าสดุก�าลงั

ได้รับการติดต่อจากเวทีแฟชั่นระดับโลก เมื่อเร็วๆ นี้ยังได้ลงสัมภาษณ์

ในฮูเล และเธอก็ท�าใหฮู้เลฉบับนั้นขายดีเป็นเทน�้าเทท่า

ว่ากนัว่าแก้มใสคือเจ้าหญงิแห่งวงการเซเลบคนต่อไป ซึง่ก่อนหน้านี้

เจ้าหญิงในวงการเซเลบที่ฮอตสุดก็คือเลิศนรี แต่หลังจากที่เธอผู้นั้นได้

อภิเษกสมรสไปกับเจ้าชายหนุ่มหล่อสุดเซ็กซี่และเร่าร้อนแห่งดินแดน  

ทะเลทรายไปแล้ว เธอกค่็อยๆ หายตวัไปจากวงการเซเลบเมอืงไทย นานๆ 

ครัง้จะเหน็เธอกบัสามใีนงานการกศุลส�าคัญๆ เท่านัน้ แต่ทกุคราทีเ่ลศินรี

ปรากฏตัว ช่างภาพจะรัวชัตเตอร์สาดแฟลชกันไม่ยั้ง

โชคยังดีที่แก้มใสไม่ได้เป็นศัตรูหัวใจหล่อน แม้สื่อต่างๆ จะชอบ

จับคู่แก้มใสกับหม่อมราชวงศ์ชานนท์กวีว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันยิ่งกว่า   

ก่ิงทองใบหยก แต่ทัง้สองกไ็ม่เคยตกเป็นข่าวเรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ ด้วยกนั อาจ

เป็นเพราะตอนนีแ้ก้มใสก�าลงัมหีวานใจเป็นหนุม่ไฮโซ ลกูชายเจ้าของธรุกจิ

อู่ต่อเรือ ที่ผันตัวมาเป็นนักร้องและเป็นเจ้าของซิงเกิลดังอย่าง “ไกลๆ 

ใกล้ๆ”

แต่กระนั้นก็วางใจไม่ได้ เพราะคู่ควงในอดีตของหม่อมราชวงศ์   

ชานนท์กวีที่ผ่านมามักเป็นสาวเซเลบสุดฮอตทุกคน ถ้าเกิดสองคนนี้มา

ลงเอยกันเมื่อไร ภารกิจของหล่อนเป็นได้จบเห่พร้อมๆ กับที่หัวใจคง   

แตกสลายไม่เหลือชิ้นดี

“ใช่ แก้มใสนีแ่หละ ถ้าคุณอยากจะแจ้งเกดิในวงการเซเลบ คณุต้อง

ติดกลุ่มไฮโซแซบเว่อร์ในอินสตาแกรมให้ได้ แล้วคุณก็ต้องโค่นเบอร์หนึ่ง

ของแก๊งไฮโซแซบเว่อร์อย่างแก้มใสให้ได้ คณุจะต้องกลายเป็นเจ้าหญงิใน

วงการเซเลบคนต่อไป” หนุ่มส�าอางพูดด้วยน�้าเสียงและสีหน้าจริงจัง

“โค่นแก้มใส? โค่นยังไง” แค่จะให้หล่อนล้างคราบไฮซ้อเพื่อกลาย

เป็นไฮโซยงัยากเยน็แสนเขญ็เลย แล้วนบัประสาอะไรกบัการครองต�าแหน่ง
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เจ้าหญิงคนต่อไป 

เอ่อ...ให้ป๊ากับม้าของหล่อนไม่พูดค�าว่าดีเป็นลี จะง่ายกว่าหรือ

เปล่า

“อันดับแรก คุณต้องท�าให้ยอดคนติดตามในอินสตาแกรมของคุณ

ชนะแก้มใสอย่างขาดลอย” 

“ฉนัจะท�าได้เหรอ ยอดตดิตามแก้มใสเกอืบสองล้านแล้วนะคณุแดน”

“นัน่แหละ คณุกต้็องท�าให้ได้มากกว่าสองล้าน ไม่อย่างนัน้คุณไม่มี

ทางก้าวขึ้นมาเป็นไฮโซดาวเด่นได้แน่ แล้วถ้าคุณอยากให้ตัวเองกระแทก

ตาคุณชายนนท์ คุณก็ต้องท�าอย่างที่ฉันบอก” 

“โอเคๆ ฉันจะพยายาม” เมื่อมีหม่อมราชวงศ์หนุ่มเป็นเดิมพัน 

หล่อนก็พร้อมจะฮึดสู้ทันที

“ไม่ใช่แค่พยายาม เราต้องท�าให้ส�าเรจ็ รูม้ัย้ท่ียายแก้มใสกลายเป็น

เซเลบที่เริดที่สุดในตอนนี้ได้เพราะอะไร” เป็นแดนถาม

“เพราะอะไรเหรอ”   

“กเ็พราะเธอมนีงัเบนซ์อยูเ่บือ้งหลงัคอยผลกัดันน่ะส”ิ น�า้เสยีงตอน

เอ่ยชื่อใครอีกคนบ่งบอกความเป็นปรปักษ์

“ใครคือนังเบนซ์กันคะ”

“ก็จะใครล่ะ ถ้าไม่ใช่ผู้จัดการสุรโชคคนดังที่อยู่เบื้องหลังซุป’ตาร์

และเซเลบทั้งหลาย” 

“อ๋อ...ผูจั้ดการสุรโชคนัน่เอง” ภาพหนุม่ตุ้งต้ิงร่างอวบ แต่งตัวเว่อร์

ได้ทุกสถานการณ์ผุดขึ้นในหัว

“ใช่ นัน่แหละตวัแสบทีส่ดุ” เป็นแดนเค้นเสยีงลอดไรฟันน้อยๆ “ก็

นังเบนซ์น่ีแหละที่ทั้งผลักทั้งดันยายแก้มใสให้เข้าไปเล่นเป็นนางเอก    

หนังใหญ่เรื่องล่าสุดของค่ายจูทีเอชจนดังเปรี้ยงปร้างซะขนาดนี้”

“คุณแดนรู้จักเขาด้วยหรือคะ”
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“ยิ่งกว่ารู้จักอีก ชั้นไขมันมีกี่ชั้น เล็บขบมีกี่เล็บ ฉันรู้หมดแหละ” 

เป็นแดนหรี่ตาน้อยๆ

“เหมือนเขาจะดูร้ายกาจยังไงไม่รู้นะคะ” ดาราพรรณรายหยั่งเชิง

ถาม เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาของอีกฝ่าย

“ร้ายกาจส ิ ยายนีท่�าให้วงการปลุกป้ันคนดงัต้องเสือ่มเสยี ใช้กลโกง

สารพัด เหล่ียมจัด เพราะนังเบนซ์นี่แหละที่ท�าให้ฉันเบื่อวงการคนดัง   

เมืองไทย เลยไปหากินอยู่เมืองนอก สบายใจกว่าเยอะ” 

“ง้ันคงต้องขอบคุณคุณแดนอีกครั้งนะคะที่ยอมรับงานเคสนี้”  

ดาราพรรณรายรีบขอบคุณเพื่อเอาอกเอาใจเกย์มาดจัดจ้านคนนี้

“รู้ไว้ก็ดี แต่งานนี้เราคงต้องสู้ยิบตา เพราะถ้าจะโค่นยายแก้มใส 

คงต้องข้ามศพนังเบนซ์ไปก่อนแน่” เป็นแดนหร่ีตาน้อยๆ “และขั้นแรก 

คณุต้องอปัตวัเองให้ไปอยูใ่นอินสตาแกรมกลุม่ไฮโซแซบเว่อร์ให้ได้ภายใน

หนึ่งอาทิตย์”

หนึ่งสัปดาห์ในการท�าให้ตัวเองถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มไฮโซแซบ

เว่อร์ในอินสตาแกรมถือเป็นงานที่หนักหนาเอาการ

ส�าหรับดาราพรรณราย เพราะหล่อนต้องท�างานหนักหลายอย่างตามที่ 

เป็นแดนสั่ง ตั้งแต่การบินไปดูแฟชั่นโชว์ที่มิลานด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว 

ไหนจะต้องไปดนิเนอร์กบัครอบครวับนเรอืส�าราญ และจัดปาร์ต้ีรมิสระน�า้

กับเพื่อนๆ ในเพนต์เฮาส์ของหล่อนอีก

ท้ังหมดนีก้เ็พือ่เกบ็ภาพสดุเว่อร์ต่างๆ ของหล่อนเพือ่ทยอยอปัเดต

ในอินสตาแกรม

แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า จากคนติดตามเพียงไม่กี่ร้อย จะทะลุหนึ่งแสน

ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์

ดาราพรรณรายจึงติดอยู่ในกลุ่มไฮโซแซบเว่อร์ภายในเวลาเพียง 
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ไม่กี่วัน 

สาวหน้าหมวยยิ้มแก้มแทบปริ ขณะมองยอดตัวเลขคนติดตาม        

อนิสตาแกรมของ jumjim_darapannarai

100,134 คน

ยอดคนตดิตามหล่อนเกอืบจะเท่าลกัขณาวลิาส หรอืบาร์บ้ี สมาชกิ

คนใหม่ล่าสุดของแก๊งไฮโซแซบเว่อร์เลยทีเดียว

หล่อนอยากกรีด๊ดงัๆ ด้วยความดใีจ คดิไม่ผิดจรงิๆ ท่ีว่าจ้าง เป็นแดน 

แดนเนรมิต มาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ เพราะเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ 

หล่อนกม็แีฟนคลับตดิตามแสนกว่าคน มีช่ือตดิอยูใ่นอนิสตาแกรมกลุม่ไฮโซ

แซบเว่อร์ ไฮโซจุ้มจิ้มเริ่มมีกระแสเหมือนคนอื่นบ้างแล้ว

“อาเจ็ง...เอ๊ย! อาจุ้มจิ้ม เจี๊ยะปึ่ง วันนี้มีโอ่วปึ่ง ของโปรดลื้อด้วย

นะ” 

ม้าเปิดประตหู้องท�างานทีอ่ยูบ่นชัน้สองของบ้านเข้ามาเรยีกหล่อน 

ส่วนช้ันล่างเปิดเป็นร้านขายทอง หล่อนกบัพ่ีสาวสองคนต้องมาช่วยนบัเงนิ

จ�านวนมหาศาลจากการซื้อขายทองในแต่ละวันเป็นประจ�า

“ดจัีงเลยม้า ไม่ได้กนินานแล้ว คดิถงึทีส่ดุเลย” แค่ได้ยนิชือ่อาหาร

จานโปรดหล่อนก็น�้าลายสอ โอ่วปึ่ง หรือข้าวผัดเผือก เป็นอาหารของคน

แต้จิ๋วที่ม้ามักท�าให้ลูกๆ กินตั้งแต่เด็ก ข้าวผัดที่มีเผือกก้อนไม่เล็กหรือ

ใหญ่เกินไปผสมอยู่ มีทั้งหมูสามชั้น กุ้งสด เห็ดหอมหั่นชิ้น และหอมเด่น

ด้วยใบโหระพา

นับตั้งแต่ครอบครัวหล่อนกลายเป็นเศรษฐี ก็พยายามปรับเปลี่ยน

ชีวิตความเป็นอยู่ให้เหมือนไฮโซคนอื่น ด้วยการจ้างแม่ครัวฝีมือดีจาก

โรงแรมดังมา ทุกคนเลยห่างจากอาหารจีนพ้ืนๆ แบบเมื่อก่อนมากขึ้น

เรื่อยๆ แต่สุดท้ายสมาชิกในครอบครัวก็ยังคิดถึงอาหารรสชาติเดิมๆ ท่ี

ไม่หรูหราอยู่ดี เม่ือม้าลงมือเข้าครัว ลูกๆ รวมทั้งป๊าก็จะดีอกดีใจเป็น
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พิเศษ เพราะนั่นหมายถึงว่าจะได้กินอาหารที่ถูกปากที่สุดในโลก

“แล้วเจ๊หงกับเจ๊จูล่ะม้า” หล่อนถามถึงพี่สาวสองคนที่อยู่ในบ้าน

หลังมหึมาหลังนี้กับลูกๆ และสามีที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน

“กินข้าวอยู่กับแฟนกับลูกๆ อี แล้วลื้อล่ะท�าอะไรอยู่” ม้าเพ่งมอง

หน้าจอไอแพดในมอืดาราพรรณราย “นีม่นัรปูทีเ่ราไปกนิข้าวบนเรอืยอชต์

นี่”

“ใช่ค่ะม้า ตอนนีม้คีนตดิตามอนิสตาแกรมของจุ้มจ้ิมทะลแุสนแล้ว

นะ”

“อินสตาแกรมอะไรหา อาจุ้มจิ้ม” 

“ก็ท่ีหนูเล่าให้ม้าฟังไงว่าคุณแดนบอกว่าเราต้องใช้อินสตาแกรม

ช่วย เราจะได้เป็นโฮโซจริงๆ สักทีไงม้า”

“อ๋อ จ�าได้เลี้ยว ลีๆๆ แบบนี้อาจุ้มจิ้มของม้าจะได้เป็นไฮโซเต็ม

ตวัสกัท ีแต่เมือ่ไหร่ลือ้จะได้แต่งงานกบัอาคุงชายนนท์ล่ะ พอเราดองญาติ

กับอาคุงชาย ทีนี้ใครที่ดูถูกว่าพวกเราเป็นไฮซ้อจะได้หน้าแตกหมอไม่รับ

เย็บซะที” ม้ายกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดปากหัวเราะคิก นัยน์ตาแฝงแววคาด

หวังเหมือนเคยเรื่องการดองญาติกับไฮโซราชนิกุล

“ใจเย็นๆ สิคะม้า ของแบบนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไป แต่ม้าไม่ต้อง

ห่วงนะ ตอนนี้จุ้มจิ้มมีคุณแดนเป็นผู้ช่วยแล้ว แค่แป๊บเดียวเขาก็ท�าให้   

จุ้มจิ้มติดกลุ่มไฮโซแซบเว่อร์ได้แล้ว รับรองอีกไม่ช้าเขาต้องท�าให้คุณชาย

นนท์ชอบหนูแน่ๆ” ดาราพรรณรายตอบอย่างมั่นใจ

“ลีเล้ียว เราต้องลบค�าสบประมาทของพวกทีว่่าเราเป็นไฮซ้อให้ล่าย 

รู้มั้ย วันก่อนม้าไปร้องเพลงที่งานการกุศลมา อาคุงหญิงอังศุมาดิงแอบ

มองม้าด้วยสายตาเยาะเย้ยด้วย ม้าละเจ็บใจ” 

หล่อนทั้งเคืองแทนและข�าไปพร้อมๆ กัน ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมม้า

ของหล่อนถึงสับสนตัว ด เด็ก กับ ล ลิงได้ขนาดนี้ ดีเป็นลี ทีอังศุมาลิน 
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กลายเป็นอังศุมาดิงเสียนี่

“ใจเย็นๆ นะม้า อีกหน่อยถ้าเราได้ดองญาติกับคุณชายนนท์ละก็ 

พวกนั้นก็จะเลิกมองเราเป็นไฮซ้อแล้วแหละ” นัยน์ตาของดาราพรรณราย

เต็มไปด้วยความหมายมาด

“ขอบใจน้า อาจุม้จิม้ ลือ้เป็นลกูสาวทีก่ตญัญจูรงิๆ เลย แล้วนีย้่าย

ไปอยู่เพนต์เฮาส์คนเดียวเหงามั้ย”

“ก็เหงาๆ เหมือนกัน กลางคืนคิดถึงม้ากับป๊าแล้วก็เจ๊ๆ ด้วย นั่ง

ดูละครคนเดียวไม่ค่อยสนุกเลย” ปกติครอบครัวหล่อนมักจะนั่งดูละคร

หลังข่าวด้วยกันทุกคืนในห้องนั่งเล่นที่มีโทรทัศน์จอยักษ์ และคุยกัน

กระจาย

“ม้าสงสารลื้อจังเลย ทนไหวมั้ย อาจุ้มจิ้ม” ม้าลูบศีรษะลูกสาว

เบาๆ อย่างรักใคร่

“ทนไหวสิคะม้า เพื่อภารกิจของเรา สู้ๆ ค่ะ” หล่อนชูก�าปั้นขึ้น

อย่างมุ่งมั่น

“อาจุ้มจิ้ม ลื้อนี่น่ารักจริงๆ ได้ดั่งใจม้า สมแล้วที่วันนี้ม้าตั้งใจผัด

โอ่วปึ่งให้ลื้อกิน ไปกินข้าวกัน ลูกสาวคนสวยของม้า” ม้ากอดหล่อนแล้ว

จูงมือออกไปจากห้องท�างาน

ผ่านไปไม่ถึงสองสัปดาห์ หลังจากการอัปเดตอินสตาแกรม

อย่างต่อเนื่อง ยอดคนติดตามดาราพรรณรายก็พุ่งทะลุ

สองแสนไปอย่างสวยงาม

“เรดิมาก คณุจุม้จิม้ ภายในหนึง่เดอืนนีย้อดคนตดิตามของคณุจะ

ต้องทะลุหนึ่งล้านแน่ สองเดือนทะลุสองล้าน สามเดือนทะลุสามล้าน 

รับรองคุณจะโค่นไฮโซแก้มใส และกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการคนใหม่” 

เป็นแดนบอกขณะใช้มอืหนึง่ถอืกระจกแป้งพฟัและอกีมอืหนึง่ถอืแหนบเพือ่
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ดึงขนคิ้วที่เริ่มงอกทีละเส้น ตามด้วยหยิบกรรไกรขึ้นมาเล็มขนจมูกอย่าง

เมามันและตั้งอกตั้งใจ

“เอ่อ คะ...คุณแดนคะ” หล่อนเรียกเขาเสียงอุบอิบ

“ท�าไม มีอะไร” เขาตอบ แต่ยังคงจดจ่อกับการเล็มขนจมูก

“คือ...กรรไกรอันนั้นฉันเพิ่งใช้ตัดขนน้องหมามาน่ะค่ะ” หล่อน

ตัดสินใจบอก แต่ก็ด้วยเสียงที่เบาลงเรื่อยๆ 

มือที่ก�าลังเล็มขนจมูกชะงักกึกทันที ชายหนุ่มผิวขาว หน้าตา

คมคาย ท่าทางส�าอางเงยหน้าขึ้นช้าๆ จ้องเขม็งมายังคนที่ก�าลังท�าหน้า

เจื่อน 

“น้องหมาที่ไหน”

“บ๊อกๆๆ” 

ทันใดนั้นเสียงเห่าของลูกสุนัขก็ดังตามมา ท้ังสองหันมองไปตาม

เสียงพร้อมกัน และเห็นหนึ่งในลูกสุนัขชิสึที่มีขนสีขาวแกมเทาเข้ม สวม

ชุดกระโปรงสีชมพูแปร๋นมีระบายที่ชายกระโปรง ก�าลังวิ่งส่ายหางดิกๆ 

ผ่านหน้าทั้งสอง ทว่าหน้าตามันดูแปลกไป เพราะขนบริเวณศีรษะที่เคย

ยาวเหมือนจะกุดๆ โกร๋นๆ ชอบกล คล้ายนักเรียนที่โดนอาจารย์ฝ่าย

ปกครองกล้อนผมอย่างไรอย่างนั้น

เป็นแดนหันมามองคนที่ก�าลังยิ้มแหยๆ 

“อย่าบอกนะว่าคุณเอากรรไกรอันนี้ตัดขนเจ้าแฮปปี ชิสึที่แสน     

น่ารักตัวนี้จนหน้ามันเด๋อด๋าขนาดนี้”

ดาราพรรณรายพยักหน้าหงึกๆ 

“ตายแล้ว คุณจุ้มจิ้ม คุณเพี้ยนรึเปล่า ท�าซะจนน้องหมาราคาแพง

กลายพันธุ์เสียขนาดนั้น” 

“ฉนัไม่ได้ต้ังใจ คอื...วันนัน้ฉนัเคีย้วหมากฝรัง่ พอจะคายลงถงัขยะ 

ไม่ทันเห็นว่าแฮปปีนัง่อยูข้่างถงัขยะ หมากฝรัง่เลยหล่นแหมะลงบนหวัพอดี 
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ฉันพยายามแกะออกแต่ไม่ส�าเร็จ เลยเอากรรไกรมาตัดออกน่ะ แต่ฉันก็

พยายามเล็มให้เท่ากันทั้งหัวแล้วนะ” ดาราพรรณรายอธิบายเสียงอ่อย 

 “จ้า เท่ากนัมาก อย่างกบันกหวัโกร๋น ฉนัละเชือ่คณุจรงิๆ” เป็นแดน

บ่นพลางท�าท่าจะเล็มขนจมูกต่อ ก่อนจะนึกออกว่ากรรไกรเล่มนี้เพิ่งผ่าน

การตัดขนสุนัขมา เลยยุติภารกิจไว้เพียงแค่นั้น “เอาละๆ เรามาว่ากันถึง

แผนการขั้นต่อไปเลยดีกว่า”   

“แผนอะไรต่อไปคะ” สาวหน้าหมวยถามอย่างสนใจใคร่รูเ้อามากๆ

หนุ่มมาดส�าอางกอดอกและพิงพนกัโซฟาในห้องรบัแขกของเพนต์-

เฮาส์สุดหรู พร้อมกับยิ้มอย่างหมายมาด

“ก็แผนการ...จับคุณชายนนท์ให้อยู่หมัดไงล่ะ”

แววตาของดาราพรรณรายเป็นประกายวิบวับทันที

“คุณแดนมีแผนอะไรเด็ดๆ หรือคะ”

“เด็ดสิ ยิ่งกว่าเด็ดด้วย รู้มั้ยอาทิตย์หน้ามีงานเดินแบบการกุศลที่

โรงแรมในเครอืเลศิรสีอร์ตแอนด์โฮเตล็ และแม่งานครัง้นีก้ค็อืคณุหญงิแม่

ของคุณชายนนท์” 

“อือฮึ รู้สิ เพราะฉันอยากไปเดินแบบงานนั้นมาก พยายามติดต่อ

ไปหลายครัง้แต่ไม่ได้ เขาคดัแต่ไฮโซกติตมิศกัดิ ์หรอืไม่กพ็วกราชนกิลุไป

เดินแบบทั้งนั้น” หล่อนถอนหายใจเสียงเนือยขณะเล่า อ่อนใจกับการ    

เข้าถึงตัวหม่อมราชวงศ์ผู้นั้นเสียเหลือเกิน

“แต่คราวนีคุ้ณต้องเดนิแบบในงานนัน้ให้ได้ เป็นการแกรนด์โอเพน-

นิงต่อหน้าคุณชายนนท์”

“พดูแบบนีแ้ปลว่าคณุตดิต่อให้ฉนัไปเดนิแบบงานนัน้ได้แล้วใช่ม้ัย” 

หล่อนคลี่ยิ้มอย่างมีความหวัง

“แน่น้อน” เป็นแดนตอบเสียงสูง

“คุณแดน คุณนี่เริดที่สุด ฉันดีใจมากที่ว่าจ้างคุณมาปรับเปลี่ยน
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ภาพลักษณ์ให้” หล่อนพูดจากใจจริง

“อย่าเพิ่งชมฉันตอนนี้เลย เพราะคุณมีงานหินรออยู่ รู้มั้ย งานนี้มี

ยายแก้มใส เด็กของสุรโชคไปเดินแบบ แถมเดินชุดฟินาเลซะด้วย และนี่

เป็นโอกาสที่คุณจะเลื่อยขาเก้าอี้ไฮโซสุดฮอตของยายแก้มใส” เป็นแดน

บอกเสียงจริงจัง

“ฉันจะเล่ือยขาเก้าอี้ของแก้มใสยังไง เธอท้ังเอ๊าะกว่า โพรไฟล์ดี

กว่า เด้งกว่า” ดาราพรรณรายมีสีหน้าหนักใจ 

“คืนนั้นคุณต้องแย่งชุดฟินาเลมาเดิน” 

“แย่งชุดฟินาเลมาเดิน? คุณท�าได้เหรอคุณแดน” หญิงสาวมอง  

อีกฝ่ายอย่างทึ่งๆ

“ระดับ เป็นแดน แดนเนรมิต เนรมิตได้ทุกอย่าง” เกย์หนุ่มมาด

เนี้ยบหรี่ตาน้อยๆ 

แวววาดหวงัปรากฏขึน้ในดวงตาเรยีวรขีองสาวหมวยทีช่วีติพลกิผนั

เข้าสู่แวดวงไฮโซ...หล่อนก�าลังจะได้เดินแบบชุดฟินาเลในงานเดินแบบ 

การกุศลมีระดับที่มีคุณหญิงแม่ของหม่อมราชวงศ์ชานนท์กวีเป็นแม่งาน

อย่างนั้นหรือนี่ ให้ตายสิ! คุณชายนนท์ต้องนั่งมาดเท่อยู่หน้าเวทีแน่ๆ 

โอ้ว...เป็นการเปิดตัวแบบแกรนด์โอเพนนิง อย่างที่เป็นแดนบอก

จริงๆ 

ณ โรงแรมในเครือเลิศรีสอร์ตแอนต์โฮเต็ล เวลา

หนึ่งทุ่มตรง บริเวณหน้าทางเข้างานเดินแบบ

การกุศลซ่ึงจัดในห้องบอลรูม บรรดาคนดงัทยอยมาร่วม

งานกันอย่างคับคั่ง

แต่ดาราพรรณรายอยากจะปล่อยโฮอยู่ตรงนั้น 

เม่ือไม่สามารถเข้าไปในงานได้ เพราะเจ้าหน้าที่ดูแล
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หน้างานขวางเอาไว้ ด้วยเหตุผลที่ว่าหล่อนไม่มีรายชื่อรับเชิญในงาน     

เดินแบบครั้งนี้

“ไหนคุณแดนบอกว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วไง” ดาราพรรณราย

หันไปกระซิบกับเป็นแดนด้วยน�้าเสียงละห้อยสุดๆ 

อีกฝ่ายมีท่าทางกระฟัดกระเฟียดเพราะเสียหน้า แล้วก็หันไปพูด

กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวว่า 

“นี่คุณ ตรวจสอบใหม่จะได้มั้ย ฉันกับคุณจุ้มจิ้มได้รับเชิญมางาน

นี้ แล้วคุณจุ้มจิ้มก็ได้รับเชิญมาเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ในงานนี้ด้วย” 

“ผมตรวจสอบหลายรอบแล้วครับ ไม่พบรายชื่อคุณสองคนจริงๆ” 

“เป็นไปได้ยังไงวะ” เป็นแดนกระซิบเบาๆ 

ขณะที่ดาราพรรณรายเริ่มอับอายแขกที่ทยอยเดินเข้างานและหัน

มองมาอย่างสนอกสนใจราวกับหล่อนเป็นตัวตลก

ระหว่างนัน้กม็สีาวน้อยหน้าตาสะสวยเดนิควงมากบัหนุม่ตุ้งต้ิงร่าง

ท้วมซึ่งสะพายกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง แบนๆ บางๆ รุ่นใหม่ล่าสุด ผิดกับ

ไซซ์อวบๆ ของเจ้าของ ทัง้สองปรายตามองมาทางหล่อนกบัเป็นแดนด้วย

สายตาหยันๆ และแอบหัวเราะคิกคักกัน

ใช่แล้ว สองคนนั้นคือแก้มใสและสุรโชคนั่นเอง

“อุ๊ย! มายืนท�าอะไรตรงนี้กันจ๊ะ หรือว่าเข้างานไม่ได้” หนุ่มตุ้งติ้ง

ร่างท้วมค่อนไปทางอวบทักด้วยน�้าเสียงเย้ยๆ 

“นั่นสิคะ พี่จิ้มจุ่มมาท�าอะไรตรงนี้ล่ะคะ” สาวน้อยไฮโซร่างสูง

เพรียว หน้าตาสวยใสราวกับนักร้องสาวเกาหลีเสริมขึ้น แต่สีหน้าแสดง

ความสะใจ 

“ฉนัชือ่จุม้จิม้ ไม่ใช่จิม้จุม่” ดาราพรรณรายสวนกลับอย่างไม่พอใจ 

“ขอโทษทีค่ะ แก้มใสความจ�าไม่ค่อยดี” สาวน้อยไฮโซเบิกตาโต

น้อยๆ อย่างใสซื่อ แต่แน่นอนว่าหล่อนเห็นความร้ายกาจซ่อนอยู่ในนั้น
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“อืม จริงๆ เรียกซ้อง่ายกว่าเนอะ” สุรโชคส�าทับเป็นลูกคู่ แล้ว   

ทั้งสองก็หัวเราะคิกคักอีกครั้ง

ดาราพรรณรายนึกอยากแปลงร่างเป็นเจ้ายักษ์เขียวเชร็ค แล้วพุ่ง

เข้าไปจับศีรษะทั้งสองคนให้โขกกันดังโป๊กๆๆ แล้วก็โป๊กให้หายแค้นใจ

นัก หล่อนก�ามือทั้งสองข้างแน่นขณะหายใจเข้าออกถี่ๆ ด้วยความโกรธ

จัด

“ฝีมือเธอใช่มั้ยเบนซ์” เป็นแดนจ้องหนุ่มตุ้งต้ิงร่างท้วมซ่ึงสวม    

ชุดสูทสีเหลืองเข้ากับกรอบแว่น

“ว้าย! อย่ามาใส่ร้ายกันนะเป็นแดน ของแบบนี้มันอยู่ที่บุญพา

วาสนาส่งต่างหาก งานระดับนี้เขาเชิญแต่ไฮโซตัวจริงจ้า พวก...ไฮซ้อคง

ต้องรออยู่นอกงานนะ อ้อ แล้วอีแค่ได้ติดกลุ่มไฮโซแซบเว่อร์ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะอัปตัวเองเป็นไฮโซได้หรอกนะ จริงมั้ยแก้มใส” สุรโชค

จงใจปรายตามองดาราพรรณรายอย่างหยันๆ

“จริงที่สุดค่ะเจ๊เบนซ์” แก้มใสตอบเสียงอ่อนเสียงหวาน

“เราเข้าไปกันเถอะน้องแก้มใส ต้องรีบไปเตรียมตัวเดินแบบชุด    

ฟินาเล เดี๋ยวจะไม่ทัน รับรองงานคืนนี้แก้มใสจะยิ่งโดดเด้ง ไม่ต่างกับ

ดวงดาวท่ีส่องแสงประกายวบิวบับนฟากฟ้า จนพวกก้อนหนิก้อนกรวดเมด็

จ้อยต้องอิจฉาตาร้อนเป็นทิวแถว” สุรโชคพูดพลางควงแขนเด็กในสังกัด

คนล่าสุดเดินเข้าไปในงาน

เป็นแดนและดาราพรรณรายมีท่าทางคล้ายคนเลือดออกทวาร    

ทั้งเจ็ดไม่ต่างกัน

“โอ๊ย! ฉันจะหน้ามืด มีเซียงเพียวอิ๊วมั้ย คุณจุ้มจิ้ม” เป็นแดนหัน

มาถาม

“คุณจะบ้าเหรอ มาขอเซียงเพียวอิ๊วอะไรจากฉัน” หล่อนเกือบจะ

กระอักเลือดตายเพราะแม่แก้มใสกับสุรโชค อีตาเป็นแดนยังมาตอกย�้า
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เรื่องเซียงเพียวอิ๊วอีก

“หรือว่าคุณไม่ได้พกมา”

หล่อนท�าท่าอึกอักอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบอุบอิบ 

“พก”

“งั้นก็ขอยืมหน่อย ฉันจะหน้ามืดอยู่แล้ว”

ดาราพรรณรายจ�าต้องล้วงขวดยาดมเซียงเพียวอิ๊วขนาดสามซีซี

ออกมาจากกระเป๋าหนีบใบเล็กสีทองอร่ามส�าหรับออกงานกลางคืน แล้ว

ส่งให้อีกฝ่ายอย่างละเหี่ยใจ เป็นแดนรับยาดมขวดใสฝาสีส้มไปสูดหลาย

ครัง้ ตามด้วยเทยาดมใส่นิว้เพือ่ป้ายทีร่จูมกูอกีหลายเทีย่ว ท่าทางฟ้องชดั

ว่าคงจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนขนาดหนัก

จากนั้นทั้งสองก็จ�าใจต้องผละจากตรงนั้น ก่อนที่จะเป็นจุดเด่นไป

มากกว่านี้

“ไหนคุณบอกว่าจัดการให้ฉันสามารถเดินแบบในงานนี้ได้แล้วไง” 

สาวหน้าหมวยตัดพ้ออย่างหดหูข่ณะเดนิผ่านลอ็บบขีองโรงแรมเพือ่ออกไป

ข้างนอก

“งานนี้ต้องเป็นฝีมือนังเบนซ์แน่ๆ ฉันติดต่อให้คุณได้ไปเดินแบบ

ในงานนีแ้ล้ว มันจะผดิพลาดได้ไง รบัรองนงัเบนซ์ต้องใช้ก�าลงัภายในเพือ่

ถบีคณุออกมาแน่” เป็นแดนเค้นเสยีงลอดไรฟันเป็นระยะ พลางป้ายยาดม

ที่ปลายจมูกไปด้วย

“งัน้คนืนีฉ้นักอ็ดเปิดตวัแกรนด์โอเพนนงิกบัคณุชายนนท์ส”ิ หน้าตา

ของหล่อนละห้อยเหลือเกิน

“เพราะนังเบนซ์คนเดียว ฉันไม่คิดว่านังนั่นมันจะแสบขนาดนี้” 

“แล้วคุณหาทางท�าให้เราเข้าไปในงานไม่ได้เหรอ” หล่อนยังแอบ

หวัง

เป็นแดนถอนหายใจหนกัๆ “วนันีเ้ราคงท�าอะไรไปมากกว่านีไ้ม่ได้
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แล้วละ” 

ดาราพรรณรายถอนหายใจบ้าง ไหล่ห่อคอตกขณะยนือยูห่น้าประตู

ทางเข้าออกของโรงแรม 

พลันเสียงกรีดร้องโวยวายก็ดังประสานขึ้น



จงเตรียมใจไว้
สำ�หรับคว�มผิดพล�ด

เล็กๆ น้อยๆ 

ในทุกแผนก�ร

เมื่อดาราพรรณรายและเป็นแดนหันขวับไปตามเสียง ก็เห็น  

ชายหนุม่รปูร่างสนัทดัคนหนึง่ก�าลังวิง่ผ่านทางรถแล่นหน้า

ประตูโรงแรม มือข้างหนึ่งถือกระเป๋าสะพายของผู้หญิงไว้ ท่าทางก�าลัง

กวดฝีเท้าสุดชีวิต

“ช่วยด้วย โจรวิ่งราวกระเป๋า!” เสียงตะโกนของใครคนหนึ่งดังขึ้น 

เหตุการณ์ทุกอย่างดูชุลมุนวุ่นวาย ทุกคนในท่ีนั้นเหมือนจะตกใจ

จับต้นชนปลายไม่ถูก และยังไม่มีใครวิ่งไล่ตามจับโจรวิ่งราวคนนั้น

ด้วยสัญชาตญาณหรือความลืมตัวก็ไม่อาจทราบได้ แม้จะอยู่ใน  

ชดุเดรสยาวกรอมเท้าสดี�าซึง่เข้ากบัทรงผมหยกิเป็นลอนเคลยีบ่าทีผ่่านการ

เซตมาอย่างดีให้ด้านหน้าหยิกเป็นลอน ดาราพรรณรายก็สลัดรองเท้า   

ส้นสูงทิ้ง ถลกกระโปรง และวิ่งไล่กวดโจรวิ่งราวทันที

จังหวะนัน้มรีถยโุรปน�าเข้าคนัหนึง่แล่นเข้ามาเกอืบชนคนร้ายพอดี 

แต่ก็เบรกดังเอี๊ยดทัน เรียกเสียงวี้ดว้ายจากคนในบริเวณนั้นได้อีกระลอก 

3
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โจรวิ่งราวเสียหลักล้มลง และขณะที่ก�าลังจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งหนี

ต่อ ดาราพรรณรายก็พุ่งเข้าไปใช้วิชาหมัดมวยจีนที่ฝึกมาจากป๊าซึ่ง     

คล่ังไคล้ท้ังเฉนิหลงและ บรซู ล ีหล่อนประเคนทัง้หมดัและศอกใส่คนร้าย 

ก่อนจะจบด้วยการกระทุ้งเข่าใส่ท้องจนฝ่ายนั้นนอนตัวงอ กุมท้องร้อง

โอดโอย ยอมปล่อยมือจากกระเป๋าแต่โดยดี

“หน็อย...ว่ิงราวกระเป๋า ไอ้โจรทเุรศ ไม่มอีะไรอาชพีอืน่ท�าแล้วหรอื

ไง ไอ้เลว!” ดาราพรรณรายด่า 

หล่อนเกลียดพวกโจรว่ิงราวนัก ตอนที่ครอบครัวหล่อนยังขาย

เกาลัดอยู่ริมถนนย่านเยาวราช ครอบครัวหล่อนประสบเหตุการณ์โจรวิ่ง

ราวบ่อยมาก ครั้งหนึ่งม้าของหล่อนก็เคยโดนโจรพวกนี้กระชากสร้อยคอ

ทองค�า แถมยังถูกผลักจนล้ม เล็บฉีก ขาแพลง ต้องพักรักษาตัวอยู่เป็น

เดือน ด้วยเหตุนี้หล่อนจึงเกลียดโจรวิ่งราวเข้าไส้ เห็นเป็นไม่ได้ ต้องเข้า

สกัดอย่างลืมตัวไม่กลัวตายทุกที

“โอ้ว พระเจ้าช่วยกล้วยทอด คุณจุ้มจิ้ม จบมาจากส�านักบู๊ตึ๊งหรือ

ไงเนี่ย ฝีมือเยี่ยมยุทธมาก” เป็นแดนยังไม่หายทึ่งในฝีมือสกัดคนร้ายของ

หล่อน

“เปล่าค่ะ ฉันจบมาจากวัดเส้าหลิน” หล่อนตอบหน้าตาย

“จริงเหรอ” 

“ล้อเล่นค่า แค่นี้ก็เชื่อด้วย”

เป็นแดนมองค้อน “ฉันแกล้งเชื่อหรอกย่ะ”

ดาราพรรณรายยิม้ให้เขา แล้วหนัไปส่งกระเป๋าคนืให้หญงิวยักลางคน

คนหนึ่งที่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม ทึ่ง และชื่นชม

“กระเป๋าคุณใช่มั้ยคะ”

“ค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะหนู หนูเก่งมาก ฝีมือสุดยอดเลย รัว

หมัดได้ประทับใจมาก ถ้าไม่ได้หนู คุณพี่คงต้องสูญกระเป๋าแอร์เมส      
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สุดที่รักใบนี้ไปแน่” 

“ไม่เป็นไรค่ะ คนไทยต้องช่วยกันอยู่แล้ว” 

“ยังไงคุณพี่ขอบคุณหนูอีกครั้งนะคะ” 

ระหว่างนัน้เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัผูห้นึง่กเ็ดนิเข้ามายกมอื

ไหว้ขอโทษหญิงวัยกลางคนที่ถูกวิ่งราว ขณะที่ด้านหลังเขาห่างไปสักสาม

เมตร เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัอกีสองคนก�าลงัลอ็กตัวโจรวิง่ราวเอาไว้ 

“ผมขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิง” 

“ระบบรกัษาความปลอดภยัของทีน่ีไ่ม่ไหวเลยนะ แล้วกว่าจะเข้ามา

ช่วยก็ช้าเหลือเกิน ดีนะที่ได้หนูคนนี้มาช่วยทัน” นางต่อว่า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าเจื่อน 

“ผมต้องขอโทษจริงๆ ครับ รับรองว่าผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ 

เช่นนี้อีกแน่นอน” เขายกมือไหว้อย่างนอบน้อมอีกครั้ง

“ช่างเถอะ เดีย๋วคณุพีข่อตวัเข้าไปในโรงแรมก่อนนะคะ สายมากแล้ว 

มางานแต่งงานหลาน ขอบคุณมากๆ อีกครั้งนะคะหนู” หญิงวัยกลางคน

หันมาบอกดาราพรรณรายอีกครั้งแล้วเดินเข้าไปในโรงแรม ขณะที่กลุ่ม

ไทยมุงก่อนหน้านี้ก็เริ่มสลายตัวกันไปตามระเบียบ

ระหว่างนัน้บรุษุรปูร่างสงูใหญ่คนหนึง่กก้็าวลงมาจากรถยโุรปน�าเข้า

คันหรู ตรงเข้าไปหาหัวหน้ารักษาความปลอดภัย และถามเสียงเข้มว่า 

“ท�าไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ในลานจอดรถโรงแรมได้”

“ผม...ผมขอโทษครับ”

“ถ้าหญิงเลิศรู้ว่าพวกเธอปล่อยให้โจรวิ่งราวเข้ามาเพ่นพ่านใน   

ลานจอดรถของโรงแรมละก ็พวกเธอต้องโดนไล่ออกแน่” นธิานพดูเสยีงเข้ม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก้มหน้าจนคางแทบชิดอก

“เอาไอ้หมอนี่ไปส่งต�ารวจก่อนไป แล้วค่อยว่ากัน” หนุ่มผิวสองสี

สั่งอีกครั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงรีบท�าตามค�าสั่งอย่าง
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ไม่รีรอ

“ลานจอดที่นี่ไม่ไหวเลยนะ มีโจรวิ่งราวด้วย ต้องระวัง” เป็นแดน

หันมาบอกดาราพรรณราย ก่อนจะร้องวี้ดว้ายเสียงดัง เมื่อเห็นหน้าคนที่

ลงมาจากรถยโุรปน�าเข้าและยนืคยุกบัเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัยชดัๆ 

จึงก้าวเข้าไปหาพร้อมจูงดาราพรรณรายไปด้วย 

“ว้าย! พี่นิธาน นั่นพี่นิธานใช่มั้ยฮะ จ�า เป็นแดน แดนเนรมิต ได้

มั้ยฮ้า” ดูเหมือนเป็นแดนจะหลุดมาดตุ้งติ้งมากกว่าปกติ

อีกฝ่ายฉีกยิ้มกว้าง “จ�าได้สิ ถึงได้เดินเข้ามาหาไง ไม่ได้เจอกันตั้ง

นานเลย” 

“นัน่สคิะคณุพี ่คณุน้องคดิถงึคณุพีม้่ากมาก ต้ังแต่เจอกนัท่ีอังกฤษ

คราวนั้นก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลย”

“แต่ได้ยินว่าเธอได้ดบิได้ดเีป็นนกัปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์ระดับแนว

หน้าเลยนี่นา” หนุ่มที่ชื่อนิธาน ลูกชายเจ้าของบริษัทน�าเข้ารถยนต์ซูเปอร์

คาร์ ผู้มาดแมนและสุขุมตอบ

“ก็นิดหน่อยฮ่ะคุณพี่”

“สวัสดีค่ะพี่นิธาน” ดาราพรรณรายยกมือไหว้อีกฝ่าย เมื่อจ�าได้

ทันทีว่าเขาผู้นี้คือชายหนุ่มที่เคยโดนว่ิงราวกระเป๋าแถวๆ หน้าร้านขาย

เกาลัดของครอบครัวหล่อนเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้นหล่อนยังเป็นอาเจ็ง 

ลูกสาวเจ๊เง็กกับอาเม้งอยู่เลย จ�าได้ว่าตอนนั้นหล่อนซัดทรายทั้งกระทะ

เกาลัดใส่โจรวิง่ราวจนฝ่ายนัน้พพุองไปทัง้ตวั หมดทางหนต้ีองเข้าซงัเตไป

ตามระเบียบ

“สวัสดีครับ เมื่อกี้คุณจัดการโจรวิ่งราวได้น่าประทับใจมากครับ” 

นิธานตอบ

ดาราพรรณรายฉีกยิ้ม เมื่ออีกฝ่ายยังจ�าหล่อนไม่ได้ 

“พี่จ�าหนูไม่ได้หรือคะ”



อิสย่�ห์

55

นิธานขมวดคิ้ว “เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือครับ”

“เคยสิคะ แต่หลายปีมาแล้ว ก็ตอนที่พี่เคยถูกโจรวิ่งราวกระเป๋า

แถวหน้าร้านขายเกาลัดที่เยาวราช แล้วจุ้มจิ้มก็เข้าไปช่วยพี่ไงคะ” 

“อย่าบอกนะว่าเธอคือแม่หนูหน้าหมวย ผิวขาวเป็นหยวกกล้วย  

ถักเปียตะขาบสองข้าง ที่สาดทรายในกระทะเกาลัดใส่โจรวิ่งราวคนนั้น” 

นิธานมีสีหน้าไม่แน่ใจนัก

“ใช่แล้วค่ะ แล้วพีก่ย็งัให้นามบตัรมาด้วย แถมมอีเีมลข้างหลงั บอก

ว่าถ้าเรียนจบอยากได้งานให้ติดต่อไปไงคะ แต่ตอนนั้นจุ้มจิ้มเรียนจบ 

มีงานท�าตั้งนานแล้วเลยไม่ได้ติดต่อไป” 

“อุ๊ยตายว้ายกรี๊ด อกอีแป้นจะแตก อพิโธ่อพิถังกะละมังแตก! เป็น

แม่หนูคนนั้นจริงๆ ด้วย โอ้ว ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่หนูคนนั้นจะเป็น

คณุจุ้มจ้ิมนัน่เอง เป็นไปได้ยงัไงเนีย่ พีจ่�าเกอืบไม่ได้ แซบเว่อร์มาก” คราวนี้

นิธานไม่คิดจะแอ๊บแมนอีกแล้ว ตอบเสียงสะบัดสะบิ้งไม่ต่างกับเป็นแดน 

เพราะอดีตแม่ค้าขายเกาลัดคนนี้เคยเห็นมาดแต๋วแตกของเขาตั้งแต่    

ตอนนั้นแล้ว

“มันเป็นไปแล้วค่ะพี่” ดาราพรรณรายยิ้มสดใส

“โอ้ ไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ย แต่คุณจุ้มจิ้มยังแก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า

เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน จัดการพวกโจรวิ่งราวได้ประทับใจมาก” นิธานเอ่ย

อย่างออกรสออกชาติ

“ต๊าย! ไม่อยากเชื่อเลยว่าน้องหมวยของเราจะเคยสร้างวีรกรรม

เด็ดดวงขนาดนั้นมาก่อน” 

“แต่เดี๋ยวก่อน คุณจุ้มจิ้มที่เป็นลูกสาวร้านทองซุ่งเฮงท่ีใหญ่สุดใน

เยาวราชใช่มั้ย”

“ถูกต้องแล้วฮ่าคุณพี่” เป็นแดนตอบแทรก

“โอ๊ย! ตายแล้ว พี่ไม่อยากเชื่อจริงๆ นะเนี่ยหนู ว่าสิ่งที่พี่เห็นมัน
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จะ...” 

“หนูก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันค่ะ แต่ที่พี่เคยบอกว่าเห็นหนูใส่เพชร

ใส่ทอง แม่นจริงๆ นะคะ”

“ว้าย! อย่าบอกนะว่าคุณพ่ีเคยแปลงร่างเป็นซินแสท�านายให้คุณ

จุ้มจิ้ม”

“บ้า ซินแสอะไรกัน เขาเรียกญาณทิพย์หรือซิกซ์เซนส์ย่ะ” นิธาน

รีบแย้ง

“นั่นแหละ ก็ครือๆ กัน ว่าแต่คุณพี่เห็นอะไรบ้างหรือคะตอนนั้น 

คุณจุ้มจิ้ม”

“ก็พี่นิธานบอกว่าเห็นฉันใส่เพชรใส่ทองเต็มตัว แล้วก็มีแฟนหล่อ

ล�่าบ้ึกด้วย” ท้ายประโยค ดวงตาคนพูดฉายแวววาดหวัง เมื่อภาพของ

หม่อมราชวงศ์ชานนท์กวีที่ทั้งหล่อ ล�่า และบึ้ก ผุดขึ้นมาในหัว

“กรี๊ด! ถ้าอย่างนั้นอีกไม่ช้าภารกิจของเราก็ต้องส�าเร็จแน่ๆ” 

“แต่วันนี้ก็แห้วไปแล้วนะ” ดาราพรรณรายท้วงขึ้นอย่างเซ็งๆ

“พวกเธอคุยอะไรกัน ภารกิจอะไร แล้วแห้วอะไร หืม” นิธานถาม 

“เรือ่งมนัยาวฮ่ะคณุพี ่เอาไว้คณุน้องค่อยเล่าให้ฟังอีกที อืม...ว่าแต่

ยังไม่ได้ถามเลยว่าพี่นิธานมาท�าอะไรที่โรงแรมนี้ มาดินเนอร์เหรอ” เป็น-

แดนถาม 

“เปล่า พี่ได้รับเชิญมางานเดินแบบการกุศลของคุณหญิงแม่ของ

คุณชายนนท์ ท่านขอร้องว่าต้องมาให้ได้”

“พี่รู ้จักกับคุณหญิงแม่ของคุณชายนนท์เป็นการส่วนตัวหรือฮะ” 

เป็นแดนถามกลับอย่างกระตือรือร้น

“นิดนึง พอดีพี่กับคุณเปรียว ปุษยามาลย์ พอจะสนิทสนมกับ     

คุณหญิงแม่ของคุณชายนนท์”

“คุณเปรียวมาด้วยหรือฮะคุณพี่”



อิสย่�ห์

57

“ใช่ คนืนีค้ณุเปรยีวเธอกม็ากบัแฟนคณุหมอหน้าเกาฯ ของเธอด้วย” 

นิธานตอบ

“คุณหมอหน้าเกาฯ?” ดาราพรรณรายทวนค�างงๆ

“กห็น้าเกาหลไีง” นธิานตอบ “ว่าแต่พวกเธอมาท�าอะไรกนัทีน่ีล่่ะ”

“พวกเราก็มางานเดินแฟชั่นโชว์การกุศลงานเดียวกับคุณพี่        

นั่นแหละ”

“ต๊าย! ง้ันกเ็ข้าไปด้วยกนัเลย ยายเปรยีวคงรออยูข้่างในแล้ว” นธิาน

รีบชวน

“แต่คณุน้องกับคณุจุม้จิ้มเข้าไปไม่ได้น่ะส”ิ เป็นแดนเค้นเสยีงลอด

ไรฟันน้อยๆ ดวงตาฉายแววเคียดแค้น

“อ้าว ท�าไมล่ะ” 

นักปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์มืออาชีพของหญิงสาวจึงต้องเล่า

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหน้าห้องบอลรูมให้เพื่อนรุ่นพี่ฟังโดยละเอียด

“ต๊าย! พวกเธอแห้วเพราะฝีมือนังหมูเบนซ์นั่นเอง นังนี่มันพ่นพิษ

ไปท่ัวเลยนะ แถมเด็กในสังกัดของนังเบนซ์ก็แสบพอกัน ตอนแม่เปรียว

เจอยายชิโอริก็ปวดเศียรเวียนเกล้าไปทีแล้ว ตอนหญิงเลิศก็เจอนังแพรว 

พรรณนารา แม่นั่นก็ร้ายสุดๆ แถมตอนหลังยังแตกคอกับนังเบนซ์อีก   

ต่างหาก ล่าสุดยายไฮโซแก้มใสก็คงแสบพอกันนั่นแหละ” หนุ่มหน้าตา

คมคาย ผิวสองสีเล่ารายละเอียด หน้าตาท่าทางฟ้องว่าไม่ชอบสุรโชค

เหมือนเป็นแดนไม่มีผิด

“นั่นแหละคุณพี่ สองคนนั้นท�าให้คุณน้องกับคุณจุ้มจิ้มต้องโดนไล่

ออกมาจากงาน น่าอับอายมาก คุณน้องแทบจะกรอกเซียงเพียวอิ๊วทาง

จมูกเลยนะฮะ เพราะลมสว้านขึ้น”

“หล่อนพกเซียงเพียวอิ๊วด้วยหรือยะ” นิธานถามข�าๆ

“เปล่า ของคุณจุ้มจิ้มเขา”
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นิธานหันไปทางดาราพรรณราย 

“แปลว่าข่าวลอืเร่ืองเซียงเพียวอ๊ิวสามซีซีในกระเป๋าสะพายจุม้จิม้ก็

เป็นเรื่องจริงงั้นสิ”

ดาราพรรณรายมองทั้งสองสลับไปมา พลางถอนหายใจดังเฮือก 

“ไม่ทราบว่าคุณพ่ีทั้งสองจะยุ่งกับเร่ืองเซียงเพียวอิ๊วอีกนานมั้ยคะ 

ตอนนี้จุ้มจิ้มยิ่งกลุ้มๆ อยู่ เข้างานก็ไม่ได้”

“เอ่อ...นั่นสิ ขอโทษที แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะ เดี๋ยวพี่จัดให้เอง 

รับรองเดี๋ยวพี่ไปกระซิบข้างหูคุณหญิงแม่ของคุณชายนนท์นิดหน่อย ทั้ง   

สองคนก็เข้างานได้แล้ว” นิธานบอกอย่างมั่นอกมั่นใจ ดาราพรรณราย  

จึงกลับมามีความหวังอีกครั้ง

ในทีส่ดุดาราพรรณรายกบัเป็นแดนกส็ามารถผ่านเข้างานเดินแบบ

การกุศลได้ด้วยฝีมอืการจดัการของนธิานล้วนๆ โชคดีทีเ่ขาเป็น

ทั้งเพื่อนรุ่นพี่ของเป็นแดน และเกลียดขี้หน้าสุรโชคเหมือนกัน แถมหล่อน

ยังเคยช่วยเขาแย่งกระเป๋าคืนจากโจรวิ่งราวมาก่อน

ภายในงานเดินแบบการกุศลซ่ึงคลาคล�่าไปด้วยเหล่าคนดังระดับ

แนวหน้า ดาราพรรณรายเห็นทั้งปุษยามาลย์ในชุดราตรียาวเกาะอกสีขาว

ซึง่ควงคูม่ากบัสามคีณุหมอหน้าหล่อของเธอ อกีมมุหนึง่ของงานแสงแฟลช

จากกล้องในมือส่ือมวลชนก็สว่างวาบไม่ยั้งเพื่อเก็บภาพของเลิศนรี หรือ

พระชายาของเจ้าชายคนดัง ที่วันนี้ฉายเดี่ยวแต่ก็แย่งซีนไฮโซคนอ่ืนได้

เหมือนทุกครั้ง 

ดาราพรรณรายเห็นสีชมพูทางหางตาแวบๆ เมื่อหันไปก็เห็น

ลักขณาวิลาส หรือสาวน้อยบาร์บี้ ที่วันนี้ยังคงคอนเซปต์พิงกี้ทั้งตัวตั้งแต่

หัวจดเท้า เจ้าหล่อนสวมเดรสสีชมพูซึ่งเข้าชุดกับรองเท้าหุ้มส้น กระเป๋า

ถือใบจิ๋ว และมงกุฎเล็กๆ บนศีรษะ แม้แต่เครื่องดื่มในมือของเธอก็เป็น
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สีชมพู 

‘หวังว่าคลี่ยิ้มแล้วฟันคงไม่เป็นสีชมพูหรอกนะ’ หล่อนคิด แล้วก็

โล่งใจเม่ือสาวน้อยบาร์บี้คลี่ยิ้มให้พ่อของเธอ ท�าให้เห็นว่าฟันซ่ีเล็กๆ ท่ี

เรียงรายเป็นระเบียบเป็นสีขาวจั๊วะ ไม่ใช่สีชมพูอย่างที่จินตนาการไว้

“จะเดินอ้อยส้อยไปถึงไหน เราต้องรีบนะคุณจุ้มจิ้ม” เป็นแดน

เร่งเร้าเมื่อเห็นหล่อนเพลิดเพลินกับการชะเง้อมองนั่นมองนี่

ดาราพรรณรายรีบเร่งฝีเท้าตามหลังเป็นแดนเพื่อตรงไปที่หลังเวที 

และหันมาจดจ่อกับภารกิจการเปิดตัวต่อหน้าหม่อมราชวงศ์ชานนท์กวี  

อีกครั้ง

ด้านหลังเวทค่ีอนข้างวุน่วาย พลกุพล่านไปด้วยช่างแต่งหน้าท�าผม 

และนางแบบกิตติมศักดิ์ทั้งหลาย ไหนจะราวเสื้อผ้าอีกสามราวที่กินพื้นที่

ห้องไปไม่น้อย

เมื่อเห็นเป็นแดนชะเง้อคอยืดคอยาว หญิงสาวจึงหันไปถาม 

“มองหาใครเหรอคุณแดน”

“จะใครซะอีกล่ะ ก็แม่แก้มใสไง”

“คณุจะมองหาท�าไม เราต้องรบีแต่งตวักนันะ เดีย๋วงานจะเริม่แล้ว” 

ดาราพรรณรายเตือน

“ลืมแล้วเหรอว่าคืนนี้คุณต้องเดินชุดฟินาเลแทนแม่แก้มใสนั่น 

เพราะคืนนี้คุณต้องเปิดตัวต่อหน้าคุณชายนนท์”

“ฉนัรู ้แต่กว่าเราจะเข้ามาได้กย็ากเยน็จะแย่แล้ว ฉนัเลยคิดไม่ออก

จริงๆ ว่าฉันจะเดินชุดฟินาเลแทนแก้มใสได้ยังไง”

“นี่คุณ พูดแบบนี้แปลว่าไม่เชื่อฝีมือฉันหรือไง ถ้าไม่เจอแผนสกัด

ของนังเบนซ์ ฉันก็พาคุณเข้างานได้ตั้งนานแล้ว แล้วฉันก็รับรองว่าคืนนี้

คุณได้เดินแบบชุดฟินาเลแน่นอน” น�้าเสียงของคนพูดดูมั่นอกมั่นใจอย่าง

มาก ในขณะที่คนฟังไม่ค่อยมั่นใจนัก



ไฮซ้อขอเป็นด�ว

60

“ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นซะหน่อย” หล่อนตอบอุบอิบ

“ไม่คิดก็ดีแล้ว เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ” เป็นแดนหันไปถามเจ้าหน้าที่

ผูห้ญงิคนหนึง่ทีเ่ดนิสวนมา แล้วกไ็ด้รับค�าตอบว่า แก้มใสอยู่ในห้องแต่งตัว

วีไอพีส�าหรับนางแบบกิตติมศักดิ์ที่จะเดินแบบชุดฟินาเลคืนนี้

“ว้าย! พวกหล่อนเข้ามาได้ยังไงยะ” เสียงแหลมชวนหมั่นไส้ดังมา

จากเบือ้งหลงั ทัง้สองหนัไปมองกพ็บสรุโชคยนืวางมาดส่งสายตาจกิๆ อยู่

“กเ็ดนิเข้ามาสิ ใครเขาจะกล้ิงเข้ามาเหมือน...ใครบางคน” เป็นแดน

โต้กลับอย่างแสบสัน จงใจปรายตามองหนุ่มตุ้งติ้งหุ่นอวบที่ก�าลังกัดฟัน

กรอด ท่าทางกระฟัดกระเฟียดเต็มแก่ แต่สักพักก็ข่มอารมณ์ได้

“เหรอ ว่าแต่จะเข้ามาท�าอะไรล่ะ อย่าบอกนะว่าได้รับเชิญมา    

เดินแบบเหมือนกัน” 

“ก็ใช่น่ะสิ”

สุรโชคหัวเราะเสียงขึ้นจมูกทันควัน

“เสียงหมูที่ไหนมาร้องแถวนี้เนี่ย” เป็นแดนแสร้งมองหาที่มาของ

เสียง

“เสียงหมูที่ไหนกันยะ เสียงฉันเองต่างหาก อ้อ แล้วถ้ามาเดินแบบ

ชุดธรรมดาๆ ไม่ใช่ชุดฟินาเลแบบคุณน้องแก้มใสละก็ คงต้องแต่งตัวอยู่

โซนด้านนอกนะ เขาไม่มีห้องแต่งตัวเหมือนคุณน้องแก้มใสให้ แข่งอะไร

ก็แข่งได้ แต่อย่าให้แข่งวาสนาเลยนะ ซ้อคงสู้ไม่ได้หรอก” 

ดาราพรรณรายเกือบจะเถียงออกมา แต่เมื่อสบสายตาห้ามปราม

ของเป็นแดน ก็จ�าต้องขบริมฝีปากแน่นเพื่อกลั้นโทสะ

ทันใดนั้นชายหนุ ่มคนหนึ่งก็ตรงเข้ามาหาสุรโชคเพื่อกระซิบ 

กระซาบอะไรบางอย่าง จากนัน้เจ้าตวักส่็งสายตาจกิๆ ให้หล่อนกบัเป็นแดน 

ก่อนจะเดินเชิด หนีบกระเป๋าแบรนด์ดังที่ไม่เหมาะกับหุ่นเสียเลยออกไป

จากห้องแต่งตัว
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“นงัเบนซ์คงมายุง่กบัเราไม่ได้

สักพักแล้วแหละ” เป็นแดนกระซิบ

กระซาบ

หล่อนนิว่หน้า “หมายความว่า

ยังไง”

“ก็นังเบนซ์คงต้องถูกจับมัด

เป็นหมูก่อนโดนเชือดอยู่บนดาดฟ้า

ของโรงแรมสักสองสามชั่วโมงน่ะสิ 

สะใจ ฮิๆ” 

ดาราพรรณรายเบกิตาโตอย่าง

ไม่อยากเชื่อ แต่ก็แอบสะใจ 

“คณุจะท�าแบบนัน้จรงิๆ เหรอ 

คุณแดน” 

“แน่นอน ระดับ เป็นแดน 

แดนเนรมิต เนรมิตได้ทุกอย่างอยู่แล้ว”

“คุณเริดกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ย แล้วทีนี้เราต้องท�ายังไงต่อไปล่ะ”  

หญิงสาวถาม

“ตามฉันมา” 

เป็นแดนเดินน�าหล่อนอ้อมไปยังห้องด้านหลังท่ีเหมือนจะเป็นห้อง

เกบ็ของสารพดัและอยูต่ดิห้องแต่งตวัของเหล่านางแบบกติติมศกัด์ิ จากนัน้

เขาก็รื้อวิกผมฟูๆ แว่นตา และสูทสีสันสดใสออกมาจากกระเป๋าสะพาย

ใบโต 

“นี่อะไร” หล่อนถามอย่างพิศวง

“อุปกรณ์ปลอมตัวไง”

“ปลอมตัว? ใครจะปลอมตัว แล้วปลอมเพื่ออะไร”

“นีอ่ะไร” หล่อนถาม
อย่างพิศวง
“อุปกรณ์ปลอมตัวไง”
“ปลอมตัว? 
ใครจะปลอมตัว 
แล้วปลอมเพื่ออะไร”
“ก็...”
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“ก็...” เป็นแดนลดเสียงลงขณะอธิบาย เมื่อเล่าจบทั้งสองก็สะดุ้ง

โหยงเมื่อได้ยินเสียงกระแอมจากเบื้องหลัง

ทั้งสองหันขวับโดยพร้อมเพรียงกัน เห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ 

หน้าตาคมคายเกลี้ยงเกลาแบบหนุ่มตี๋อินเตอร์ที่นัยน์ตาไม่ได้เรียวรี ผิว 

สีแทนดูออกว่ามาจากการโดนแดด เขาอยู่ในชุดสูทสีเข้มซึ่งตัดเย็บอย่าง

ประณตี เรยีกได้ว่าเป็นหนุม่หน้าตาดคีนหนึง่ทีท่�าให้ผูห้ญิงเหลยีวหลงัมอง

จนตาเขได้เลย 

ดาราพรรณรายเหลียวมองคนข้างกายเมื่อรู้สึกว่าเป็นแดนแน่นิ่ง

แบบผิดปกติไปหน่อย แล้วก็พบว่าเขาก�าลังอ้าปากค้าง เบิกตากว้าง จ้อง

ชายหนุ่มตรงหน้าแบบตาไม่กะพริบประหนึ่งก�าลังโดนคาถานะจังงัง

ผู้ชายร่างสูงใหญ่ตรงหน้าไม่ได้ท�าให้แค่ผู้หญิงเหลียวมองจนตาเข

เท่านั้น แต่ยังท�าให้เกย์มองจนตาค้างอีกด้วย 

“พวกคณุคดิจะท�าอะไรกนั” ชายหนุม่หน้าตาคมคายถามเสียงเข้ม 

จ้องเขม็งมาอย่างจับผิด 

แต่เป็นแดนก็เหมือนจะจ้องเขาตาค้างไม่เลิก ดาราพรรณรายเลย

ต้องกระทุ้งสีข้างคนข้างกายเบาๆ อีกฝ่ายจึงรู้สึกตัว คลี่ยิ้มหวานจนเกิน

เหตุให้หนุ่มหล่อจนแลดูติงต๊องอย่างไรชอบกล ผิดจากเป็นแดน นักปรับ

เปลี่ยนภาพลักษณ์จอมเฮี้ยบ

“หล่อ” 

เสียงพึมพ�าเบาๆ ของเป็นแดนท�าให้ดาราพรรณรายแอบกุมขมับ

“ผมถามว่าพวกคุณคิดจะท�าอะไร” หนุ่มหล่อถามเสียงเข้มยิ่งกว่า

เดิม

“เอ่อ...คอื...เอ่อ...พวกเรา” หญงิสาวอึกๆ อักๆ และสะกดิเป็นแดน

เบาๆ 

“พวกเราไม่ได้คดิท�าอะไรนีฮ่ะพ่อรูปหล่อ” เป็นแดนตอบ ส่งสายตา
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หวานเยิ้มให้อีกฝ่าย

“แต่เมื่อกี้สิ่งที่พวกคุณกระซิบกระซาบกันมันไม่ใช่” 

ใบหน้าของดาราพรรณรายซดีเผอืดทนัท.ี..ตายแล้ว เขาได้ยนิเรือ่ง

ท่ีพวกหล่อนกระซบิกนัด้วยหรือเนีย่ เมือ่หนัมองเป็นแดน กเ็หน็เขามสีหีน้า

ตกใจไปหลายวินาที ก่อนจะควบคุมสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติได้อย่าง

รวดเร็ว

“คุณพูดอะไรของคุณ พวกเรากระซิบกระซาบอะไรกัน” เป็นแดน

ตอบหน้าตาย พยายามซ่อนพริธุอย่างสดุความสามารถเช่นเดียวกบัดารา-

พรรณราย

“ผมอัดเสียงพวกคุณไว้แล้ว อยากฟังมั้ยล่ะ” หนุ่มแปลกหน้าชู

โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องจิ๋วขึ้นพร้อมกับกดปุ่ม จากนั้นเสียงของทั้งสองก็

ดังขึ้นทันที

ซีดเผือด...ค�านี้คงยังไม่เพียงพอส�าหรับอธิบายสีหน้าของเป็นแดน

กับดาราพรรณรายในขณะนี้ 

“ตายแล้ว ท�ายงัไงดคีณุแดน เขาจะจบัเราเข้าคกุมัย้” หล่อนกระซบิ

กระซาบถามเป็นแดนอย่างร้อนรน

“อืม...ใจเย็นๆ นะฮะ พวกเราแค่พูดเล่นเท่านั้นเอง” เป็นแดนรีบ

แก้ตัว แต่เหมือนแถจนสีข้างถลอกปอกเปิกมากกว่า

“พูดเล่นเนี่ยนะ คุณคิดว่าผมเป็นเด็กอมมือหรือไง” หนุ่มหล่อมาด

เข้มถาม

“เปล่า แต่เป็นหนุ่มหล่อมาดแมนแฮนด์ซัมมาก...” เป็นแดนตอบ

กลับอย่างลืมตัว จนหญิงสาวต้องสะกิดเตือน “เอ่อ...ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ 

คือ...เราน่าจะคุยกันได้ จริงมั้ยฮะพ่อรูปหล่อ”

“ใช่ ไปคุยกันที่โรงพัก แล้วพวกคุณก็อาจโดนต้ังข้อหาพยายาม

ก่อกวนงานเดินแบบการกุศลครั้งนี้” 
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ดาราพรรณรายหน้าซีดเผือดกว่าเดิม ทั้งที่ปกติก็เป็นหมวยนมสด

อยู่แล้ว ตอนนี้เลยกลายร่างเป็นหมวยแวมไพร์ทไวไลท์อย่างสมบูรณ์แบบ 

“คุณแดน ท�ายังไงดี ฉันไม่อยากขึ้นโรงพักนะ” หล่อนกระซิบ

กระซาบเสียงสั่นเครือกับเป็นแดน

“ใจเย็นๆ คุณจิ้มจุ่ม” เป็นแดนปลอบใจ

“ฉันชื่อจุ้มจิ้ม” หล่อนแว้ดตอบเบาๆ

“ทะ...โทษที เวลาฉันตกใจจะเรียกชื่อผิด เอ๊ย! ไม่ใช่ เวลาฉันร้อน 

ฉนัจะเรยีกชือ่คนผดิ ห้องนีจ้ะร้อนไปไหนเนีย่” เป็นแดนซบัเหงือ่ทีผ่ดุพราว

เตม็หน้าผาก ทัง้ทีห้่องนีไ้ม่ได้ร้อนเลยสกันดิในความรูสึ้กของดาราพรรณ-

ราย เย็นฉ�่าด้วยเครื่องปรับอากาศไม่ต่างจากข้างนอกด้วยซ�้าไป

“ว่าไง พร้อมไปโรงพักกบัผมแล้วหรือยงั” หนุม่แปลกหน้าหน้าตาดี 

ขู่ส�าทับ

“เอาไงดี คุณแดน” ดาราพรรณรายกระซิบกระซาบเสียงร้อนรน 

ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ

“เอ่อ...คือ...เป็นลมดีกว่า...อ๋อย” จู่ๆ เป็นแดนก็หน้ามืดล้มฟุบลง

กับพื้นหน้าตาเฉย ทิ้งให้ดาราพรรณรายยืนมองตาค้าง ท�าอะไรไม่ถูกเลย

ทีเดียว 

“เฮ้ย! คุณแดน มาเป็นลมอะไรกันตอนนี้” หญิงสาวคร�่าครวญ 

อยากจะหน้ามืดเป็นลมตามคนชิงตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปก่อน แต่หนุ่ม

แปลกหน้าก็ดักคออย่างรู้ทัน

“ถึงคุณจะเป็นลมไปอีกคน ผมก็ต้องเรียกต�ารวจมาพาพวกคุณไป

โรงพักอยู่ดี ไม่มีประโยชน์หรอก คุณยอมรับมาซะดีกว่าก�าลังสมคบคิด

กันจะท�าลายงานเดินแบบการกุศลครั้งนี้”

แม้จะก�าลังหวาดกลัวจนจิตตก แต่การที่ชายหนุ่มขู่เอาๆ แบบนี้ 

ก็ท�าให้หล่อนเริ่มจะของขึ้นเหมือนกัน 



อิสย่�ห์

65

“ขู่เอาๆ คุณเป็นใคร มีสิทธิ์อะไรมาขู่ฉัน เชอะ!”

เขาหรี่ตาคมกริบลง “ผมเป็นใครมันไม่ส�าคัญหรอก แต่เสียงของ

พวกคุณสองคนในมือถือของผมต่างหากที่ส�าคัญ”

หล่อนโดนต้อนเข้ามมุอกีครัง้จนอึง้ไปอกีรอบ สดุท้ายดาราพรรณ-

รายก็พยายามรวบรวมสติและเสนอว่า 

“คุณต้องการเงินเท่าไหร่ บอกมาเลย”

“เงินอะไร คุณพูดอะไรของคุณ”

“อ้าว ก็ที่คุณแบล็กเมล์ฉันแบบนี้ไม่ใช่เพราะอยากได้เงินหรือไง”  

“สงสยัผมคงต้องแจ้งข้อหาหมิน่ประมาทคณุอกีกระทงแล้วมัง้” เขา

ขู่เสียงเย็นเยียบจนคนฟังเสียวสันหลังวาบ

“งั้นถ้าไม่ใช่เพื่อเงิน แล้วคุณมาแอบฟังพวกฉันท�าไม”

“ผมเป็นหนึง่ในผูด้แูลความปลอดภยัในงานเดินแบบการกศุลครัง้นี้ 

และนี่ก็เป็นหน้าที่ของผม เข้าใจรึยัง”

ดาราพรรณรายเบะปากน้อยๆ อยากจะปล่อยโฮเสียเดี๋ยวนั้น ไม่

เหลือมาดสาวไฮโซก่อนหน้านี้แม้แต่น้อย กลัวแทบขาดใจว่าต้องอับอาย

ขายหน้า เป็นข่าวหน้าหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์

“คุณ เราคุยกันดีๆ ก็ได้นะ ไม่เห็นต้องถึงกับขึ้นโรงพักเลย เรื่อง

เล็กนิดเดียวเอง” หญิงสาวเปลี่ยนมาใช้ไม้อ่อน พยายามวิงวอนเขา

“ไม่ต้องมาใช้ไม้อ่อนกับผม ไม่ได้ผลหรอก เตรียมตัวไปโรงพักได้

แล้ว”

ไอ้บ้านี่จะเอาหล่อนขึ้นโรงพักจริงๆ หรือเนี่ย...ดาราพรรณรายคิด

ด้วยความกลัดกลุ้มและหวาดหวั่น เมื่อไม่มีทางออกก็ต้องใช้ไม้ตายที่เคย

หยิบมาใช้บ่อยๆ ตอนเด็ก นั่นคือ...แผนบีบน�้าตามารยาหญิง

“ฮอืๆๆ” ดาราพรรณรายเริม่ร้องไห้กระซิกๆ แต่คนแปลกหน้าช่าง

ใจแข็งสิ้นดี
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“ไม่ต้องมาบีบน�้าตากับผม ผมไม่ใจอ่อนหรอก” 

“ฮือๆๆ คุณมันใจร้าย ใจยักษ์ ใจมาร ฮือๆๆ คนผีทะเล ฉันจะ

ไม่มีวันยอมให้อภัยคุณเด็ดขาด” ดาราพรรณรายร้องไห้คร�่าครวญพลาง

ตัดพ้อไปด้วย

ขณะทีห่นุม่แปลกหน้าขมวดคิว้งงๆ เช่นเดยีวกบัคนท่ีแกล้งเป็นลม

หน้ามืดอยู่บนพื้น

‘ยายจุ้มจิ้มมันก่งก๊งเปล่าเนี่ย ตัดพ้ออะไรวะ’ เป็นแดนลืมตาขึ้น

น้อยๆ และท�าปากขมุบขมิบไร้เสียง 

“คุณจะมาไม่ให้อภัยอะไรผม มึนรึเปล่า” 

“ไม่รู้ล่ะ คุณมันใจร้าย ฮือๆๆ” 

หนุม่แปลกหน้าถอนหายใจหนกัๆ สหีน้ายงัไม่คลายความแขง็กร้าว

ลงเท่าไรนัก พลันเขาก็กดปุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่

“คุณจะโทร. หาใคร” หล่อนถามอย่างตกใจ

“ก็แจ้งต�ารวจไง”

“บ้า! คณุอย่าท�าอะไรแบบนีน้ะ ฉนัไม่ได้เป็นผูร้้ายสกัหน่อย” เจ้าตัว

โวยวายเสียงหลง สีหน้าตื่นตระหนก

ทว่าคนแปลกหน้าใจร้ายยงัคงไม่ล้มเลกิเจตนารมณ์ง่ายๆ เขาแนบ

โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ข้ากบัห ูแววตาคมปลาบช่างเอาจรงิเอาจงัสิน้ดจีนดารา-

พรรณรายไม่รู้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร เลยพุ่งเข้าไปแย่งโทรศัพท์

จากมืออีกฝ่ายอย่างลืมตัว 

ให้ตายก็ไม่ยอมตกเป็นข่าวฉาวบนหน้าหนังสือพิมพ์หรอก!

“คณุจะท�าอะไรของคณุ!” ชายหนุม่พดูเสยีงเข้ม พลางขยบัมอืข้าง

ที่ถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกเพื่อหลบมือหล่อน

“ก็คุณจะแจ้งต�ารวจหาพระแสงท�าไมล่ะ” ดาราพรรณรายยังคง

ยื้อยุดเพื่อแย่งโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเขาอย่างบ้าคลั่ง
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“หยุดเลยนะคุณ เพี้ยนรึเปล่า”

“ไม่หยดุ นอกจากคุณจะเลกิโทร. แจ้งต�ารวจ” หล่อนชสูดุแขนเพือ่

หวังจะเอื้อมให้ถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในมือเขา แต่ก็เหมือนจะห่างออกไป

อีกเป็นโยชน์ ทั้งที่หล่อนก็สวมรองเท้าส้นสูงสูงปรี๊ดแล้ว แต่เขาก็ตัวสูง

เอาการเช่นกัน

แต่แล้วหล่อนก็ชะงักเมื่อเห็นเขานิ่งไป มิหน�าซ�้ายังจ้องมายัง...ใต้

วงแขนหล่อนแบบตาไม่กะพริบ จนคนถูกจ้องเสียความมั่นใจ เพราะเขา

ท�าเหมือนกับว่ารักแร้ของหล่อนมีอะไรผิดปกติ อย่างเช่นมีรอยด�าเป็นปื้น

หรือมีขนยาวจนถักเปียได้อย่างนั้นแหละ



Q A&
จะทำ�อย่�งไร...
เมื่อพบว่�เพื่อนผู้ช�ยหน้�ต�ธรรมด�
แต่โตม�ดันกล�ยเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอต

“เปลีย่นชือ่ เปลีย่นประวติัใหม่ เป็นคนใหม่
ให้รู้แล้วรู้รอดไป อย่าให้จ�าได้เชียวว่าคุณเคย
เชิดใส่เขามาก่อน
 
(แอน พนักงานบัญชี อายุ 27 ปี)

      ล�าเลิกความดีเล็กๆ น้อยๆ ในอดีตเพื่อ
ให้เขาจ�าได้ ไม่ต้องเป็นบุญคุณใหญ่ๆ หรอก 
แค่ให้ยมืยางลบก็ใช้ได้แล้ว ถ้าเขาจ�าได้ ขัน้ตอน
ต่อไปก็ไม่ยากแล้ว
 
(ใบเฟิร์น สไตลิสต์ อายุ 23 ปี)

      โม้ไปเลยว่าเขาคือรักแรก รักเดียว และ
รักสุดท้าย อย่าได้แคร์ ถึงจะเคยพูดใส่หน้าเขา
ว่าถ้าโลกนี้เหลือเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก
คุณจะแปลงเพศก็ตาม
  
(แป้งร�่า MC อายุ 24 ปี)

“

““

“ “



ต้องไม่จอด
อยากเข้าถึง

กันง่�ยๆ
“คุณ...คือหมวยเจ็ง 
ลูกอ�เม้งใช่มั้ย” 
“อย่�บอกนะว่�คุณคือ...
ก้�วกล้� ลูกลุงช�ติ”

หนุ่มฮอต
4
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หญิงสาวหุบแขนลงทันควัน ตะปบสองมือใต้วงแขนตัวเอง

เพ่ือปกป้องมันจากสายตาเพ่งพินิจไปทุกรูขุมขนของ

เขา

‘ตาบ้านี่ โรคจิตที่สุด’ หล่อนแอบประณามเขาในใจ

“คุณจ้องอะไรของคุณ” ดาราพรรณรายโพล่งถามไป หน้านิ่ว

“คุณ...คุณมีปานแดงรูปหัวใจที่...ใกล้ๆ ใต้วงแขนคุณด้วยเหรอ” 

คนถามยังมีสีหน้าอึ้งๆ ไป

“ก็ใช่น่ะสิ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วย หรือมีปานแดงใต้รักแร้ก็

ผิดกฎหมาย ต้องเรียกต�ารวจมาจับอีก” หล่อนแว้ดกลับไป ทั้งโกรธและ

ร�าคาญที่ตาบ้านี่มายุ่งกับปานแดงรูปหัวใจของหล่อน

“มันไม่ใช่อย่างนั้น คือ...” เขาเพ่งมองดวงหน้าหมวยๆ ท่ีได้รับ

การแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางเสียสวยเฉี่ยวราวกับนางแบบอินเตอร์ไม่

วางตา 

“คณุมองฉนัแบบนีท้�าไม” หล่อนถามอย่างหวาดระแวง ค่อยๆ ก้าว

ถอยหลงั เริม่ไม่ไว้ใจอกีฝ่าย กลวัว่าเขาจะโรคจติวติถาร แล้วทัง้ห้องเกบ็ของ

ก็มีแค่หล่อนกับเขา และเป็นแดนที่สลบไม่ยอมฟื้นเสียที 

“คุณ...คือหมวยเจ็ง ลูกอาเม้งใช่มั้ย” 

ค�าพูดประโยคนั้นของเขาท�าให้ดาราพรรณรายเบิกตากว้าง ตะลึง

ไปหลายวินาที เดี๋ยวนี้หล่อนมักจะเคืองถ้าใครมาเรียกชื่อในอดีต ยกเว้น

คนในครอบครัว แต่วินาทีนี้หล่อนลืมความขุ่นเคืองไปหมด เพราะข้องใจ

ว่าผู้ชายคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าหล่อนเคยชื่ออาเจ็งมาก่อน แถมยังรู้ด้วยว่า

หล่อนเป็นลูกอาเม้ง และหลังจากเพ่งมองเขาอย่างพินิจพิเคราะห์ หล่อน

ก็เบิกตากว้าง ก่อนจะโพล่งถามกลับไปบ้าง 

“อย่าบอกนะว่าคุณคือ...ก้าวกล้า ลูกลุงชาติ”

ใบหน้าคมเข้มคลายความแข็งกร้าวลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะท่ีเขา
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พยักหน้าตอบรับ อ้อ...ไม่มีรอยยิ้มพอให้ชื่นใจหรอกนะ แต่ก็เป็นธรรมดา 

ก้าวกล้าเป็นเสือยิม้ยากมาแต่ไหนแต่ไร ทัง้ทีฟั่นขาวเรยีงเป็นระเบยีบของ

เขาสวยออกจะตายไป ไหนจะลกัยิม้ข้างแก้มอีก ยงัจ�าได้เลยว่ายายหมวย

เล็ก เพื่อนนักเรียนหญิงในห้องของทั้งสองที่ตาตี่สุดในโรงเรียนชอบลักยิ้ม

ของเขาเอามากๆ แถมยังชอบเขาด้วย เพราะทุกวันวาเลนไทน์ ก้าวกล้า

จะต้องได้สติกเกอร์รูปหัวใจสีแดงดวงโตที่สุดจากยายหมวยเล็ก 

สองหนุ่มสาวไม่ทันสังเกตเห็นว่าเกย์หนุ่มที่นอนสลบอยู่บนพื้นหรี่

ตามองทั้งคู่ พลางท�าปากขมุบขมิบไร้เสียงอีกครั้งว่า ‘ละครดาวพระศุกร์

มาเอง มีปานแดนรูปหัวใจด้วยวุ้ย’

หล่อนอ้าปากค้างไปอีกรอบ แล้วร้องกรี๊ดด้วยความดีใจ 

“คุณคือกล้าจริงๆ ด้วย ไม่อยากเชื่อเลย!”

ใบหน้าของสาวหน้าหมวยเปื้อนรอยยิ้มกว้างจนตาหยีเกือบเป็นรูป

สระอิ เหตุเพราะความดีใจสุดขีดที่ได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ

ยี่สิบปี 

ไม่อยากเชื่อว่าหนุ่มแปลกหน้าตรงหน้าคือ ก้าวกล้า พิรศักดากุล 

เพื่อนนักเรียนตั้งแต่สมัยประถม โรงเรียนสุดทวีวิทยาคม ที่อยู่ใกล้ๆ วง-

เวียน 22 โรงเรียนประถมของหล่อนและพี่สาวทั้งสอง และก้าวกล้าก็เป็น

หนึ่งในเพื่อนนักเรียนชายในห้องที่มีอยู่ไม่ถึงสิบคน แต่เขากลับเป็นเพื่อน

สนิทที่สุดของหล่อนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษา

ปีที่หก

มิหน�าซ�้าเขากับครอบครัวยังเคยอาศัยอยู่ในซอยใกล้ๆ บ้านของ

หล่อน เขาแทบจะเป็นเด็กชายคนเดียวในซอยนั้นที่ฟังภาษาจีนแต้จิ๋ว     

ไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว เพราะเขาไม่ใช่ลูกคนไทยเชื้อสายจีนแท้ๆ เหมือน

หล่อนและเด็กคนอื่นในซอย 

ปู่ของก้าวกล้าเป็นคนจีนแต้จิ๋วแท้ๆ ที่อพยพมาจากเมืองจีนและ
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แต่งงานกบัสาวไทย พ่อของก้าวกล้าเลยเป็นลกูครึง่ไทย-จนี และแต่งงาน

กับสาวไทยหน้าตาคมข�า ยิง่ปูข่องก้าวกล้ามาเสยีชวีติตัง้แต่ก้าวกล้ายงัไม่

ลืมตาดูโลก เขาเลยยิ่งไม่คุ้นเคยกับภาษาจีนแต้จิ๋วสักเท่าไร 

เขาอาศัยอยู่ในซอยเดียวกับหล่อนอยู่หลายปี ก่อนจะย้ายออกไป

หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หก และทั้งสองก็ไม่เคยติดต่อหรือ

พบกันอีกเลยหลังจากนั้น

ก้าวกล้าเป็นเพ่ือนสนิทที่แฝงความกวนโดยไม่รู ้ตัวคนหนึ่งของ 

ดาราพรรณราย และเขาก็เป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดในความทรงจ�าของหล่อน  

ทั้งสองตัวติดกันจนแทบจะเป็นฝาแฝดเกือบตลอดหกปีที่เรียนหนังสือใน

ชั้นเรียนเดียวกัน

เขากบัหล่อนมกัต้องนัง่คูก่นัเสมอในห้องเรยีน เขาเป็นย่ิงกว่าเพ่ือน

ตายที่คอยช่วยเหลือกันในทุกเรื่อง

อย่างตอนที่ครูเรียกตอบค�าถาม แต่หล่อนนั่งหลับน�้าลายยืดอยู่

ข้างๆ เขา เขาก็จะช่วยปลุกด้วยการสะกิดแขนเบาๆ แต่เมื่อก่อนหล่อน

เป็นคนนอนขี้เซา ไม่ยอมตื่นง่ายๆ เมื่อเขาสะกิดหลายครั้งแล้วไม่ได้ผล 

จงึมกัจบด้วยการตบศรีษะหล่อนหนึง่ป้าบจนศรีษะท่ิมไปด้านหน้า เท่านัน้

ละ หล่อนจะลุกขึ้นพรวดทันที จากนั้นเขาก็จะกระซิบค�าตอบให้

หรอืตอนท่ีหล่อนแกล้งเพ่ือนผูช้ายทีม่าเปิดกระโปรงด้วยการเอากบ

ไปใส่ในกระเป๋านักเรียนของเจ้าเด็กนั่น เลยโดนท�าโทษด้วยการต้องขัด

ห้องน�า้ครตูอนเลิกเรยีน ก้าวกล้ากม็าช่วยท�าความสะอาดด้วย โดยอ้างว่า

เขาอยากกลับบ้านไวๆ เพราะทั้งสองต้องเดินกลับบ้านด้วยกัน 

หรือแม้แต่เวลาที่เล่นกระโดดหนังยางกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงแล้ว    

คนเล่นไม่พอ ก้าวกล้าก็ยอมมาเสียบให้ แม้เขาจะต้องโวยวายสักชุดก่อน 

และฝืนใจสักเพียงไหนก็ตาม 

และท่ีส�าคัญ เขายอมให้หล่อนลอกการบ้านทุกเช้าก่อนเข้าเรียน 
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แม้จะต้องบ่นงึมง�าและปั้นหน้าระอาไปตามเร่ืองตามราวก่อนก็ตาม ถ้า

ไม่มีเขา มีหวังหล่อนคงเรียนซ�้าชั้นแล้วซ�้าชั้นอีกกระมัง

ทว่ามิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งคู่ก็มีอันต้องสะดุด ในช่วงที่ทั้งคู่

ก�าลังจะจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหก เหตุเพราะก่อนการ

สอบปลายภาคเทอมสุดท้ายประมาณหนึ่งเดือน จู่ๆ เพื่อนๆ ในห้องก็ล้อ

ว่าทั้งคู่เป็นแฟนกัน

เท่านั้นเองก็เป็นเรื่องทันที ก้าวกล้ากับหล่อนเลิกพูดกันไปโดย

ปริยายราวกับโกรธกันมาแต่ชาติปางไหน ทั้งที่ทั้งสองไม่ได้ทะเลาะหรือ

โกรธกันเลยสักนิดเดียว และทั้งหมดก็มีสาเหตุมาจากความอายของ      

ทั้งสองที่ถูกล้อนั่นเอง

แล้วนบัจากนัน้ทัง้สองกไ็ม่ได้พดูคยุกนั และหลงัจากปิดเทอมกไ็ม่มี

โอกาสได้พบหรือคุยกันเลย เพราะก้าวกล้ากับครอบครัวต้องย้ายบ้านไป

อยู่ที่อื่นหลังจากนั้นเพียงไม่นาน 

จ�าได้ว่าตอนปิดเทอม หล่อนยังไม่รู้เรื่องที่ก้าวกล้าย้ายบ้านไปแล้ว 

ขณะเดนิไปซือ้ขนมหน้าปากซอย เมือ่เดนิผ่านหน้าบ้านของเขากช็ะเง้อคอ

ยาวเป็นยีราฟ เพือ่หวงัว่าจะได้เหน็หน้าเขาสกันดิ หลงัจากทีไ่ม่ได้เหน็หน้า

ค่าตากนัเลย หล่อนขาดเพือ่นเล่นทีรู่ใ้จไปนานนบัเดือน ท�าให้ท้ังเหงาและ

คิดถึงเขามาก

บางทหีล่อนกน็กึน้อยใจทีเ่ขาไม่คิดมาง้อกนัเลย หลายครัง้ทีห่ล่อน

โผล่หน้าออกไปนอกหน้าต่างเพือ่หวงัจะเหน็เขามายนืเรยีกเหมอืนทกุครัง้ 

แต่ก็ได้ยินแต่เสียงสุนัขที่ไหนไม่รู้มาเห่าอยู่ได้ เคยร�าคาญถึงขั้นยกถังน�้า

สาดใส่มันก็มี 

แล้วหล่อนก็ต้องแปลกใจอย่างมากเพราะแทนท่ีจะได้เห็นก้าวกล้า

กับพ่อแม่ของเขา กลับเห็นใครก็ไม่รู้มาอาศัยในบ้านของเขาแทน

ทว่าในเย็นวันนั้นเอง หล่อนก็ได้ทราบจากป๊าว่าก้าวกล้ากับพ่อแม่



ไฮซ้อขอเป็นด�ว

74

ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นได้หลายวันแล้ว

ตอนนั้นหล่อนยอมรับว่ารู้สึกใจหายอย่างมาก ความคิดถึงเพื่อน

สนิทพวยพุ่งจนล้นอก ทว่านานวันเข้า ความคิดถึงก็ค่อยๆ จางลงทีละ

น้อย หล่อนต้องไปเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนใหม่ ได้พบ

เจอเพื่อนใหม่ๆ จนจบชั้นมัธยมก็ได้เข ้าเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัของรฐัทีอ่าจจะไม่ใช่อนัดบัต้นๆ ของประเทศ แต่กถ็อืว่าใช้ได้ 

และเป็นทีท่ีห่ล่อนได้ใช้ชวีติวยัเรยีนอย่างสนกุสนานเต็มท่ี พอเรยีนจบกใ็ช้

ชีวิตท�างานเหมือนคนทั่วไป นัดกินข้าวกับเพื่อนๆ บ้าง วันหยุดก็ช่วยป๊า

ขายเกาลัด

ทั้งหมดนี้ท�าให้หล่อนคิดว่าตัวเองลืมเพื่อนสนิทคนนี้ไปเสียแล้ว

แต่ที่ไหนได้ เขายังคงซ่อนตัวอยู่ในความทรงจ�าวัยเยาว์ของหล่อน

เสมอมา

เพราะวนิาทนีี ้ภาพวนัคนืเก่าๆ ของเดก็หญงิเดก็ชายสองคนยงัคง

แย่งกันผุดขึ้นมาในหัวของดาราพรรณรายอย่างต่อเนื่อง

คิว้เข้มๆ ทีข่มวดมุน่เข้าหากนั นยัน์ตาเรยีบเฉยแกมระอา รมิฝีปาก

เหยียดตรงอย่างถือดีน้อยๆ คือเอกลักษณ์ของก้าวกล้าจนถึงตอนนี้

หล่อนช่างโง่เง่าเต่าตุ่นสิ้นดีที่จ�าเพื่อนคนนี้ไม่ได้

แต่เขาเปลี่ยนจากเด็กชายตัวผอมๆ คนเดิมไปโดยสิ้นเชิงนี่นา 

หล่อนคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าเด็กชายคนนั้นจะกลายเป็นหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่มี

ช่วงอกกว้างสามศอก ทั้งหล่อล�่าและมาดเข้มได้ใจแบบนี้

“ผมก็แทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีก เจ็ง”   

ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นในที่สุด

“กล้า ตอนนี้เจ็งเปลี่ยนชื่อเป็นจุ้มจิ้มแล้วนะ” 

“จุ้มจิ้ม?” ก้าวกล้าทวนค�า พลางกวาดตามองหล่อนด้วยสายตา

แปลกใจ “แล้วคุณมาท�าอะไรที่นี่ หืม”
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“ฉันมาเดินแบบในงาน” 

“เดินแบบ? คุณเป็นหนึ่งในนางแบบกิตติมศักดิ์ในงานเดินแบบ   

เหรอ” ชายหนุ่มขมวดคิ้วอย่างสงสัย

“ใช่” หล่อนรับค�ายิ้มๆ

“ท�าไม ผมงงไปหมดแล้ว คุณมาเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ได้ยังไง 

หรือ...คุณแต่งงานกับไฮโซไปแล้ว”

ดาราพรรณรายยิ่งฉีกยิ้มกว้างอย่างชนิดไม่ต้องแคร์ว่าลูกตาจะ

กลายเป็นรูปสระอิ เพราะไม่ต้องอายก้าวกล้า ในเมื่อเขาเคยเห็นเธอเป็น

เด็กน้อยหน้าหมวยเต้าหู้ยี้ถักเปียสองข้างมาตั้งหลายปี 

“เปล่า ยังไม่ได้แต่ง แต่ว่าเรื่องมันยาว กว่าจะเล่าจบคงเป็นวันแน่ 

แต่เอาเป็นว่ากล้าคงไม่เรียกต�ารวจจับจุ้มจิ้มใช่มั้ย”

ก้าวกล้าถอนหายใจเบาๆ อย่างละเหี่ยใจ พลางส่ายหน้า 

เสียงกระแอมดังแทรกขึ้นมาทันทีทันใด เมื่อสองหนุ่มสาวหันมอง

ไปตามเสียง ก็พบใบหน้าหล่อส�าอางของเป็นแดนที่ยิ้มเผล่อยู่ระหว่าง

ใบหน้าของทั้งคู่

“แหม...เป็นเพื่อนกันก็ไม่บอกแต่แรก” เป็นแดนพูด

ขณะที่ดาราพรรณรายปั้นหน้าระอา พลางพึมพ�า 

“เข้าใจเลือกเวลาฟื้นนะ”

“เขาเป็นเพื่อนคุณเหรอ” ก้าวกล้าถาม

ดาราพรรณรายพยักหน้า “ใช่ คุณแดนเป็นนักปรับเปลี่ยนภาพ

ลกัษณ์ประจ�าตวัของจุม้จิม้เอง เขาจะมาช่วยให้จุม้จ้ิมได้เดินแบบชดุฟินาเล

คืนนี้”

“ถูกต้องแล้วฮ่า” เป็นแดนรีบส�าทับ

หนุ่มหน้าตี๋ที่ตาไม่ตี่ขมวดคิ้วเข้มหนาอีกครั้ง 

“อมื...แต่เท่าทีผ่มทราบ คืนนีค้นทีเ่ดนิแบบชดุฟินาเลจะเป็นผูห้ญิง
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ที่ชื่อแก้มใสไม่ใช่เหรอ” เพื่อนเก่าในวัยเยาว์ของหล่อนถาม

ไฮโซหน้าหมวยหันไปสบตากับเป็นแดนอย่างไม่รู้จะให้ค�าตอบแก่

ก้าวกล้าอย่างไรดี เกย์หนุ่มมาดส�าอางจึงตอบให้แทน

“นั่นมันก็ใช่ แต่คืนนี้คุณจุ้มจิ้มจะต้องได้เดินแบบชุดฟินาเลแทน

ยายแก้มใส ไม่อย่างนั้นภารกิจของเราไม่มีทางส�าเร็จแน่ พ่อวอนบิน” 

“ด้วยแผนการที.่..พวกคุณกระซบิกระซาบกนัก่อนหน้านี?้” ก้าวกล้า

ย้อนถามเสียงสูงหน่อยๆ 

ทัง้เป็นแดนและดาราพรรณรายพร้อมใจกนัพยกัหน้า และจ้องมอง

ไปยังก้าวกล้าอย่างมีความหวัง แน่นอน หวังว่าเขาจะเห็นด้วยและไม่คิด

ขัดขวางแผนการสุดเลิศนั่น

“แต่...คงจะไม่ได้ ผมเป็นหนึ่งในผู้ดูแลความเรียบร้อยของงานนี้ 

ผมจะปล่อยให้เกดิเรือ่งยุง่ๆ ขึน้ไม่ได้เดด็ขาด” ก้าวกล้าตอบปฏเิสธกจ็รงิ 

แต่น�้าเสียงไม่ได้หนักแน่นเด็ดขาดเหมือนก่อนหน้านี้ และหล่อนก็คิดว่ามี

ทางเกลี้ยกล่อมเขาแน่นอน เหมือนตอนที่ทั้งสองยังเป็นเด็ก และก้าวกล้า

กไ็ม่เคยปฏเิสธหล่อนได้เลยสกัครัง้เดยีว เขามกัใจอ่อนกบัเพ่ือนคนนีเ้สมอ

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม

และหล่อนกเ็ช่ือว่าชายหนุม่ยงัคงเป็นเพ่ือนทีแ่สนดคีนเดมิ กด็แูววตา

เขาตอนนี้สิ ช่างเหมือนก้าวกล้าในตอนนั้นไม่มีผิด

เป็นแดนแอบสะกิดมือหล่อนเบาๆ และเจ้าตัวก็รู้ความหมายของ

การส่งสัญญาณดี จึงคลี่ยิ้มหวานให้เพื่อนเก่า นัยน์ตาวิบวับอย่างเจ้าเล่ห์

เหมือนหมวยเจ็งตอนวงิวอนแกมหว่านล้อมให้เขามาเล่นกระโดดยางด้วย

เมื่อคนเล่นไม่ครบ หรือตอนอ้อนวอนขอลอกการบ้านไม่มีผิด

“กล้า ภารกิจครั้งนี้ส�าคัญกับจุ้มจิ้มมากเลยนะ คืนนี้จุ้มจิ้มต้องได้

เดินแบบชุดฟินาเล ไม่อย่างนั้นฝันของจุ้มจิ้มต้องสลายแน่ๆ” หญิงสาว

เริ่มแผนหว่านล้อม
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“ภารกิจบ้าๆ อะไรของคณุ จนถงึตอนนีค้ณุกย็งัไม่เลกิท�าเรือ่งวุน่ๆ 

อีกหรือไง” เขาเอ็ดเสียงเอือมๆ 

“เอาเถอะน่า กล้าอย่าขัดขวางพวกเราได้มั้ย ให้เราได้ท�าตามแผน

ของเราเถอะนะ นะๆๆ” หล่อนออดอ้อนเต็มที่

สีหน้าท่าทางของหนุ่มตี๋มาดเข้มบ่งบอกความล�าบากใจ 

“ไม่ได้ ตอนนี้คุณโตแล้ว จะมาท�าเร่ืองวุ่นวายเหมือนตอนเด็กๆ 

อีกไม่ได้นะ เจ็ง...เอ้อ...จุ้มจิ้ม”

หล่อนแกล้งท�าหน้าเศร้า เตรยีมบบีน�า้ตา เชือ่มัน่ว่าน�า้ตาของหล่อน

ท�าให้ผู้ชายคนนี้ใจอ่อนได้แน่ๆ เหมือนที่ครั้งหนึ่งหมวยเจ็งแอบเอาตรา

ประทับจีนโบราณท�าจากหยกแท้ ของสะสมของป๊าไปเล่นกับเพื่อนท่ี

โรงเรียน และท�าตกลงไปในมูลช้างกองโตริมถนนตอนเดินกลับบ้านกับ 

ก้าวกล้า

น�า้ตามารยาหญงิในคราวนัน้ท�าให้เดก็ชายก้าวกล้าต้องท�าทกุวถิทีาง

เพื่อเอาตราประทับเปื้อน...อึช้าง กลับคืนมาให้หล่อน

“หยุด อย่ำ…ร้องไห้นะ ผม…ไม่มีทำงใจอ่อน…กับคุณ…อีก
เด็ดขำด”

ดาราพรรณรายแทบจะกลั้นยิ้มเมื่อได้ยินเสียงขาดเป็นห้วงๆ แบบ

นั้น เพราะนั่นหมายความว่าเขา...เสร็จหล่อนอีกแล้ว

“ก้าวกล้าจะใจร้ายกับจุ้มจิ้มได้ลงคอเลยเหรอ ฮือๆๆ” หล่อน

คร�่าครวญเหมือนหมวยเจ็งในวันวานไม่มีผิด

“ไม่ ผมจะไม่ใจอ่อนกบัยายจอมวุ่นอย่างคณุอกีเดด็ขาด” ก้าวกล้า

พยายามตอบอย่างเด็ดขาด แต่ขัดกับท่าทางล�าบากใจท่ีมีมากขึ้นทุกที 

ตามด้วยเสียงร้องไห้กระซิกๆ ของสาวหมวยเจ้าเล่ห์ที่ดังขึ้นเรื่อยๆ

“ถ้ากล้าไม่ยอม จุ้มจิ้มจะร้องไห้สามวันสามคืนให้ตาบวมปิดสนิท

ทั้งสองข้าง จะนอนซมทั้งวันทั้งคืน จะไม่กินข้าว จะไม่อาบน�้าแปรงฟัน
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ด้วย จะปล่อยให้หวัยุง่ หน้าเยนิ แล้วจุม้จิม้จะส่งภาพตวัเองให้กล้าดทูกุๆ 

ครึ่งชั่วโมงด้วย ว่านี่เป็นผลงานของกล้าทั้งนั้น”

“คุณเลิกคิดท�าแบบนั้นเลยนะ” ก้าวกล้าเค้นเสียงลอดไรฟัน

“ไม่ จุม้จิม้จะท�า” หล่อนกย็นืกรานเช่นกนั ต่อด้วยร้องไห้กระซกิๆ 

และแล้วเสียงสวรรค์ก็ดังขึ้นในที่สุด

“โอเคๆ หยุดร้องซะที ผมยอมแล้ว” หนุ่มตี๋มาดเข้มโพล่งออกมา

อีกครั้ง แล้วถอนหายใจดังเฮือก มองหล่อนด้วยแววตาสุดแสนละเหี่ยใจ

หล่อนกลั้นยิ้มสุดฤทธิ์เมื่อเป็นฝ่ายชนะขาดลอยเหมือนเมื่อวันวาน 

ค่อยๆ หยุดร้องไห้กระซิก และส่งสายตาอย่างรู้กันให้เป็นแดน 

“ขอบใจนะ กล้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของจุ้มจิ้มเลย”

“แต่คุณเป็นเพ่ือนที่สร้างความวุ่นวายในชีวิตผมที่สุด” ชายหนุ่ม

เค้นเสียงลอดไรฟันเบาๆ 

“โอเค ถ้าตกลงกันเสร็จแล้วก็รีบไปกันเถอะ เวลาเหลือน้อยเต็มที

แล้วนะคุณจุ้มจิ้ม” นักปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์มือฉกาจรีบพูดแทรกขึ้น 

“ขอบใจอีกครั้งนะกล้า” ดาราพรรณรายบอกเพื่อนเก่าอีกครั้ง

“สัญญาได้มัย้ว่าคณุจะไม่ท�าให้งานนีวุ่้นวายจนป่วนไปทัง้งาน” เขา

มีสีหน้าเอาจริงเอาจัง

หล่อนคลี่ยิ้มน้อยๆ ชูนิ้วก้อยให้เขา และตอบเบาๆ ว่า 

“จุ้มจิ้มสัญญา”

ชายหนุ่มมองนิ้วก้อยข้างนั้นของหล่อนอยู่ครู่หนึ่งด้วยแววตาลังเล 

แต่เมื่อหล่อนพยักหน้าหน้ารบเร้า เขาก็ค่อยๆ ยื่นนิ้วก้อยมาเกี่ยวกับนิ้ว

หล่อน 

“เกี่ยวก้อยกันไปก่อนแล้วกัน ฉันไปเปลี่ยนชุดก่อน” เป็นแดนเดิน

ไปหยิบวิกหัวฟูมาสวม ตามด้วยสวมแว่นตากรอบสีขาว ถอดเสื้อตัวนอก

ออกและสวมทับด้วยเสือ้แจก็เกตสสีดใสอกีตวั ก่อนจะเดนิไปหาหนุม่สาว
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ทั้งสองอีกครั้ง

“ถ้าเสร็จแล้วก็รีบไปกันเถอะ เดี๋ยวไม่ทันพอดี” เป็นแดนเร่งเร้า 

ดาราพรรณรายหนัไปมองตามเสยีง แล้วถามด้วยน�า้เสียงจรงิจังว่า 

“คุณเป็นใคร”

เป็นแดนกลอกตา “ฉันเอง เป็นแดนไงยะ อูย...ท�าเป็นละครไทย

ไปได้ ปลอมตัวแค่นี้ท�าเป็นจ�าไม่ได้” 

หล่อนฉีกยิ้มกว้าง “ฉันแค่ล้อเล่น”

“ไม่มีเวลาล้อเล่นแล้ว รีบไปกันเถอะ ไปก่อนนะ พ่อวอนบินของ

ฉัน” ช่วงท้ายประโยค เป็นแดนล�่าลาก้าวกล้าด้วยนัยน์ตาหวานเยิ้ม และ

จูงมือหล่อนออกไปอย่างเร่งรีบ

“แล้วค่อยคุยกันนะกล้า” 

ดาราพรรณรายรีบพูด ก่อนจะโดนฉดุตวัปลวิออกไปจากห้องเกบ็ของ

ดังกล่าว ท้ิงให้ก้าวกล้ายืนหน้าเครียดอย่างหนักใจ ถอนหายใจดังเฮือก 

อีกระลอก และเสยผมที่ตัดสั้นเข้ารูปศีรษะทุยๆ ของตัวเองลวกๆ

ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมเขาต้องใจอ่อนกับเพื่อนคนนี้ท่ีซ่อนปีศาจ

น้อยๆ ไว้ในตัวเธอทุกครั้งไป

กีค่รัง้แล้วทีเ่ธอสร้างความวุ่นวายป่ันป่วนให้เขาปวดหวั แต่กอ็กีนัน่

ละ ไม่มีสักครั้งที่เขาจะไม่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาพวกนั้นให้เธอ 

ให้ตายสิ! เขาควรดีใจหรือเสียใจดีที่ได้พบเพื่อนคนนี้อีกครั้ง

หวังว่าชีวิตเขาคงจะไม่เต็มไปด้วยเรื่องวุ่นๆ เหมือนในวัยเด็กอีก

หรอกนะ

ปฏิบัติการแย่งซีนไฮโซแก้มใสด้วยการแย่งชิงชุดฟินาเล 

ได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุด

เป็นแดนปลอมตวัเป็นช่างท�าผมเพือ่หายเข้าไปในห้องแต่งตัววไีอพี
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ของนางแบบกิตติมศักดิ์ที่ฮอตที่สุดในเวลานี้

“สวัสดีฮ่า เจ๊ฟูมาแล้ว น้อง

แก้มใส” เป็นแดนทักทายไฮโซ  

วยัเอ๊าะ พร้อมกบัหยบิเครือ่งเป่า

ผมออกจากกระเป๋าเก็บอุปกรณ์

ท�าผมที่ถือติดมือเข้ามาด้วย

ไฮโซสาวหน้าใสวัยยี่สิบต้นๆ ผู้มี

ความงามระดบันางเอกละครหลงัข่าวได้สบายๆ 

หันมองมาหน้านิ่ว และต่อว่าอย่างหงุดหงิด 

“ท�าไมเจ๊มาช้าจัง แก้มใสรอตั้งนาน”

“ขอโทษจริงๆ นะฮ้า เจ๊ฟูงานเยอะมาก ต้องวิ่งรอกน่ะฮ่ะ ก่อนมา

ที่นี่ก็เพิ่งไปท�าผมให้ แองเจลินา โจลี มา”

“เจ๊จะบ้าหรือเปล่า แองเจลินา โจลี เธออยู่ฮอลลีวูด นี่มันเมือง

ไทย” แก้มใสค้อนใส่อีกฝ่าย

“โถๆๆ คุณน้องแก้มใสไม่รู้เลยหรือคะว่าตอนนี้แองเจลินามาถ่าย

แบบที่เมืองไทย แล้วเธอก็รีเควสต์ว่าต้องให้เจ๊ฟูคนเดียวเท่านั้นท�าผมให้ 

ไม่งั้นเธอไม่ยอมเด็ดขาด” เป็นแดนจีบปากจีบคอตอบ

“จริงหรือเจ๊” ไฮโซสาวหน้าใสมองมาอย่างไม่อยากเชื่อนัก

“จริงสิ เจ๊ฟูเคยท�าผมให้ดารานางแบบฮอลลีวูดมานับไม่ถ้วน ยัง

ปฏิบัติการแย่งซีนไฮโซแก้มใส
ด้วยการแย่งชิงชุดฟินาเล
ได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุด
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ไม่รวมสารพัดเจ้าหญิงทั่วโลกด้วยนะฮ้า บางคนเจ๊ถึงกับบินไปท�าผมให้

ช่วงเช้าแล้วบินกลบัมาช่วงบ่ายเลยนะ” เป็นแดนโม้อย่างเมามนั และพอใจ

ที่อีกฝ่ายมีสีหน้าทึ่งๆ

“ถ้าง้ันเจ๊ฟทู�าผมให้แก้มใสเรดิสดุๆ ไปเลยนะคะ คนืนีแ้ก้มใสต้อง

เดนิแบบชุดฟินาเล เป็นชดุสทีองทีป่ระดบัด้วยเหรยีญทองค�าแท้ทัง้ชดุราคา

หลายสิบล้าน คืนนี้แก้มใสต้องเริดและเด้งที่สุด” 

“ไม่ต้องห่วงจ้า เจ๊ฟูจะท�าผมให้น้องแก้มใสเรดิสดุๆ ไปเลย” เป็นแดน

หันเก้าอี้ของอีกฝ่ายกลับมา เพื่อให้ทั้งสองประจันหน้ากัน

“ท�าไมเจ๊ต้องหันเก้าอี้แก้มใสกลับมาด้วยล่ะ”

“คือเจ๊ถนัดท�าผมท่านี้น่ะ อยู่ท่านี้เจ๊ถึงจะท�าผมออกมาได้เริด 

ระหว่างนี้คุณหนูแก้มใสอ่านฮูเลไปก่อนนะ รับรองไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ทรง

ผมออกมาเริดแน่” คนที่ปลอมตัวเป็นช่างท�าผมส่งนิตยสารเซเลบริตีให้

สาวสวยหน้าใส และเริ่มลงมือท�าผมอย่างตั้งอกตั้งใจ

“เอาให้เรดินะคะ แก้มใสต้องเด่นกว่าทกุคนต้ังแต่หวัจดเท้า” แก้มใส

ย�้าขณะก้มหน้าอ่านนิตยสารในมือ

เป็นแดนแบะปาก แล้วตอบ “รับรองไม่ต้องห่วงฮ่ะ”

ผ่านไปอีกเกือบครึ่งชั่วโมง เป็นแดนก็วางเครื่องเป่าผมลงหลังจาก

ท�าผมให้นางแบบกิตติมศักดิ์เสร็จเรียบร้อย 

“เสร็จแล้ว คุณหนูแก้มใส”

“เสร็จแล้วหรือคะ เร็วดีจัง ไหนขอแก้มใสดูหน่อย”

“ได้สิ รับรองเริดแน่” เป็นแดนค่อยๆ หันเก้าอี้ของแก้มใสกลับไป

อีกครั้ง เพื่อให้เธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกบานใหญ่

แต่แล้วเสยีงกรีดร้องทีแ่สบแก้วหทูีส่ดุคร้ังหนึง่ในประวติัศาสตร์โลก

ก็ดงัก้องไปท่ัวห้อง เมือ่แก้มใสเหน็ผมฟูฟ่องของตัวเองเหมอืนมคีนเอาเมฆ

ก้อนโตมาโปะบนหัว 
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“กรีด๊! นีม่นัอะไร ท�าไมหวัแก้มใสเป็นแบบนี ้ไอ้บ้า แกท�าอะไรของ

แก” 

“เอ่อ...น้องแก้มใสไม่ชอบหรอืฮะ นีเ่ป็นทรงสุดฮติของดาราฮอลลี-

วูดตอนนี้เลยนะ เมื่อเช้าแองเจลินาก็รีเควสต์ทรงนี้นะ” เป็นแดนแกล้งพูด

เสียงเจื่อน แต่ในใจแอบลิงโลดเมื่อแผนการส�าเร็จไปเกือบครึ่งแล้ว

“รีเควสต์บ้าบอของแกน่ะสิ ท�าผมฉันให้กลับเป็นเหมือนเดิม    

เดีย๋วนีน้ะ ไม่ง้ันแกโดนไล่ออกนอกประเทศแน่” แก้มใสขูเ่สยีงกร้าว ท่าทาง

หัวเสียและจิตตกอย่างมาก

“เอ่อ...คอื...” ระหว่างทีเ่ป็นแดนอกึอกั หวัหน้าทมีประสานงานการ

เดินแบบการกุศลครั้งนี้ก็เปิดประตูเข้ามา 

“เกดิอะไรข้ึนคะ ว้าย! ท�าไมหวัน้องแก้มใสถงึฟฟู่องอย่างนัน้ล่ะคะ” 

หัวหน้าทีมประสานงานโพล่งอย่างตกใจ

“ก็ทรงแอโฟรยังไงล่ะฮะ ก�าลังฮิตในแวดวงดาราฮอลลีวูดเลยนะ” 

เป็นแดนรีบอธิบายอย่างภูมิใจน�าเสนอ

แต่แก้มใสไม่เออออห่อหมกไปด้วย เจ้าหล่อนท�าท่าเหมือนจะกรีด

ร้องอกีรอบ  จ้องมองเป็นแดนด้วยสายตากนิเลอืดกินเนือ้ นยัน์ตาโตคูส่วย

หวานซึ้งยามนี้ลุกวาวน่ากลัวยิ่งนัก

“แอโฟรบ้าบอของแกน่ะสิ ไอ้เจ๊ฟู แกตายแน่!” แก้มใสเค้นเสียง

ลอดไรฟัน พลางโถมตัวเข้าบีบคออีกฝ่ายเต็มแรง

“จ๊าก! ช่วยด้วย คุณหนูแก้มใสจะฆ่าเจ๊ฟู” เป็นแดนโวยวายเสียง

หลง 

หัวหน้าทีมประสานงานต้องเข้ามาขวางและช่วยแกะมือเรียวสวย

ของแก้มใสอย่างทุลักทุเล

“ใจเย็นๆ นะคะคุณแก้มใส ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะคะ” 

หัวหน้าทีมประสานงานการกุศลพูดขึ้นอย่างหอบๆ หลังจากออกแรงแงะ
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นิ้วมือของเธอไปหมาดๆ

“แล้วทีนี้จะท�ายังไง หัวแก้มใสเป็นแอโฟรไปแล้ว เจ๊เบนซ์ก็หายไป

ไหนไม่รู้ ที่นี่มีช่างผมคนอื่นอีกมั้ยคะ” ไฮโซวัยเอ๊าะมีสีหน้าทั้งร้อนใจและ

แค้นใจในคราวเดียวกัน

“มีมันก็มหีรอกค่ะ แต่...อกีไม่กีน่าทกีจ็ะถงึชดุฟินาเลแล้ว เลยเกรง

ว่าจะท�าผมไม่ทนัแน่ๆ ค่ะ” หวัหน้าทมีประสานงานอธบิายอย่างล�าบากใจ

“กรีด๊! ไม่นะ คนืนีแ้ก้มใสจะต้องเดนิชดุฟินาเลให้ได้” แก้มใสตวาด

ลั่นห้อง มาดสวยหวานไร้เดียงสาราวเจ้าหญิงน้อยๆ ในเทพนิยายหายวับ

ไป แทนที่ด้วยมาดแม่เลี้ยงใจร้ายของซินเดอเรลลาแทน

“แต่อีกไม่กี่นาทีก็ถึงช่วงชุดฟินาเลแล้ว คุณแก้มใสจะออกไปท้ัง 

ทรงผมแอโฟรแบบนี้หรือคะ”

“เพราะแกคนเดียว นังเจ๊ฟู เสร็จงานนี้เมื่อไหร่ ฉันให้พ่อฉันจับแก

ไปขุดเผือกขุดมันที่ป่าแอมะซอนแน่” แก้มใสขู่เสียงลอดไรฟันด้วยความ

เคียดแค้น ขณะที่เป็นแดนแกล้งท�าหน้าจ๋อย

“ใจเย็นๆ กันก่อนนะคะ ตอนนี้ที่น่ากลุ้มใจกว่าคือ แล้วใครจะมา

เดินแบบชุดฟินาเลแทนล่ะ” 

ทันทีท่ีหวัหน้าทมีประสานงานพดูจบ ใครบางคนกเ็ปิดประตผูลวัะ

เข้ามา ดาราพรรณรายซ่ึงได้รับการแต่งหน้าท�าผมแบบจัดเต็มด้วยฝีมือ

ของช่างระดับฮอลลีวูดที่เป็นแดนเตรียมไว้ให้ก็ยืนตาใสอยู่หน้าประตู

ราวกับรู้คิว

“อุ๊ย! ขอโทษค่ะ จุ้มจิ้มเข้าห้องผิด” ดาราพรรณรายเอ่ยเบาๆ แต่

แววตายิ้มๆ เมื่อเห็นเป็นแดนลอบส่งสัญญาณมือว่าโอเค แล้วก็ต้องกลั้น

หวัเราะแทบแย่เม่ือเหน็ทรงผมแอโฟรของแก้มใส ท่ีฟย่ิูงกว่าวกิของเป็นแดน

เสียอีก

“คราวหลังหัดเคาะประตูก่อนก็ดีนะ” แก้มใสต่อว่าพาลๆ หน้าตา
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เหมือนยักษ์ขมูขี

แม้จะเจ็บใจทีโ่ดนต่อว่าแกมแดกดนั แต่หล่อนกฝื็นยิม้หวานเข้าไว้ 

ยามนี้ไม่ใช่เวลาถือสายายแก้มใสหัวฟูที่ก�าลังโมโหคลุ้มคลั่งเหมือนช้าง

ตกมัน เพราะในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้ายายนี่ต้องคลุ้มคลั่งหนักยิ่งกว่าช้าง

ตกมันทั้งโขลงมารวมตัวกันเสียอีก

“ขอโทษนะคะ แต่เอ...เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย” ดาราพรรณรายยัง   

ปั้นหน้าซื่ออย่างแนบเนียน

“ก็คุณหนูแก้มใสไม่ชอบทรงแอโฟรที่เจ๊ฟูท�าให้น่ะสิ โวยวายใหญ่

เลย” เป็นแดนอธิบายเสียงสะบัดสะบิ้ง

“แกชอบไปคนเดียวเถอะ ทรงแอโฟรบ้าๆ แบบนี้” แก้มใสตอบ

กระฟัดกระเฟียด

“ตายแล้ว แต่นี่ใกล้เวลาเดินแบบชุดฟินาเลแล้วนะคะ คุณแก้มใส

จะออกไปทั้ง...อย่างนี้เหรอคะ” ดาราพรรณรายแกล้งถามหยั่งเชิง 

“จะบ้าเหรอ ฉันจะออกไปทั้งหัวฟูฟ่องแบบนี้ได้ยังไง คนทั้งงานได้

หัวเราะฉันพอดี!” แก้มใสแว้ดตอบ

ดาราพรรณรายและคนอืน่ๆ ทีเ่หลอืเกอืบจะต้องยกมอืปิดหเูพราะ

ร�าคาญเสียงแว้ดๆ ดังลั่นของคุณเธอ 

“เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะ ตอนนี้เราคงต้องหานางแบบมาเดินแทน 

คณุหนแูก้มใสก่อน ไม่อย่างนัน้วุ่นแน่” หวัหน้าทมีประสานงานพดูขึน้ด้วย

น�้าเสียงจริงจัง

“โอ้ว กู๊ดไอเดียที่สุดฮ่า” เป็นแดนรีบเสริม นัยน์ตาเป็นประกาย  

วิบวับ

“แล้วคุณจะให้ใครมำเดินแทนแก้มใสไม่ทรำบ” แก้มใสถำมเสียง

ห้วนอย่ำงไม่พอใจ

“ก็…อืม…” หัวหน้ำทีมประสำนงำนเพ่งมองมำยังดำรำพรรณรำย
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ที่ยืนท�ำตำใสซื่อแต่ในใจระริกระรี้สุดๆ

คุณ...จุ้มจ้ิมพอจะช่วยเดิน
แบบฟินาเลในคนืนีแ้ทนคณุ
แก้มใสได้มั้ยคะ

““


