บทนำ�

เ จ้าบ่าวสุดหล่อในชุดสู ทสีเทาที่ควงคู่มากับเจ้าสาวสุดสวย

ในชุดผ ้าลูกไม้สขี าวทัง้ ตัวขึ้นมายืนอยู่บนเวที เรียกเสียงชัตเตอร์ดงั รัวๆ
เกือบห ้านาที
ซัน อาทิตย์ Asian Star คนดังประกาศวิวาห์สายฟ้ าแลบกับ
สาวสวยนอกวงการ เหล่าแฟนคลับต่างอยากเห็นหน้าสาวผูโ้ ชคดีคนนัน้
กันทุกคน เพราะนับแต่เขา้ วงการบันเทิง ซัน อาทิตย์ ไม่เคยเปิ ดตัว
ว่ามีแฟนเลยสักครัง้ เขาเป็ นหนุ่ มโสดเนื้อหอม แรร์ไอเท็มที่สาวๆ
ค่อนประเทศโหวตให ้เป็ นสามีแห่งชาติ
ทว่าตอนนี้สมบัตขิ องชาติได้ถูกครอบครองไปแล ้ว พิธกี รสาวทีเ่ ป็ น
บรรณาธิการบันเทิงคนดัง เพือ่ นสนิทกับฝ่ ายชายเอ่ยถามแทนใจทุกคน
“ซัน คะ ช่ ว ยเล่ า เรื่ อ งตอนที่จีบ น้อ งวิว ให พ้ วกเราฟัง หน่ อ ย
ได้ไหมคะ จีบกันตอนไหน หวานแค่ไหน”
อาทิตย์มองหน้าเจ้าสาวที่วนั นี้สวยกว่าทุกวันจนเขานึกอยาก
ดึงมากอดให ้หายคิดถึง เขายิ้มเล็กน้อย ก่อนหันไปตอบพิธกี ร
“วิวเขาจีบผมก่อนครับ” เสียงหน้าเวทีดงั กราวขึ้น สายตาหลายคู่
มองไปทางเจ้าสาว เพราะไม่รูว้ า่ จะท�ำหน้าอย่างไรทีไ่ ด้ยนิ แบบนี้
พิธกี รสาวเบิกตาค้าง แล ้วรีบถามต่อ “จริงหรือคะน้องวิว”
“จริงค่ะ วิวจีบซันก่อน ตอนนัน้ เขาหล่อ ฮ็อตมาก เราก็คิดว่า
ท�ำไงดีนะอยากได้มาเป็ นแฟน เราก็คดิ คิด คิด”
“แล ้วท�ำไงคะ”
“โชคดีท่ีตงั้ แต่ มธั ยมเราเรียนหอ้ งเดียวกันมาตลอดก็เจอกัน
ทุกวัน เราก็เอ๊ะ อยากได้เขาเป็ นแฟนก็ต ้องเอาใจเขา อยากให ้เขาเห็นเรา
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อยู่ในสายตาตลอดก็ตอ้ งหมัน่ มาให ้เจอหน้า เราก็เลยว่าเอาแบบนี้ละกัน
เอาน�ำ้ เต้าหู ้จากทีบ่ ้านไปฝากให ้เขากินทุกเช้า”
พิธีกรเบิกตากวา้ งกับเรื่องราวสุ ดน่ ารัก ก่ อนจะยิงค�ำถามใส่
เจ้าบ่าวต่อ “แล ้วเราก็รบั ไว ้หรือคะซัน”
“ใช่ครับ ผมก็กินน�ำ้ เต้าหูเ้ ป็ นอาหารเช้าทุกวัน จนวันไหนที่เขา
ไม่เอามาให ้ เราก็ตอ้ งไปตาม กลายเป็ นว่าผมขอเบอร์เขาและโทร.ไปหา
เขาตอนเช้าเพือ่ เตือน”
“เพื่อเตือนอย่ างเดียวหรือคะซัน” น�ำ้ เสียงที่ถามติดลอ้ เลียน
จนคนฟังทีอ่ ยู่ในห ้องจัดงานต่างอมยิ้มตาม
“ไม่ได้ตามน�ำ้ เต้าหูอ้ ย่างเดียวหรอกครับ ก็อยากคุยกับเขาด้วย
แต่เขาเหมือนรูว้ า่ เราติด เขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์เรา ทีน้ ีตอนเช้าเราเลย
ต้องขับรถไปรับเขาทีบ่ ้านแล ้วมาโรงเรียนด้วยกัน”
“วิวคะ หนู วางแผนแยบยลตัง้ แต่ตอนนัน้ เลยหรือคะ”
ลานดาวยิ้มบางๆ “ไม่ได้วางแผน แต่ตอนเช้าเรายุ่งจริงๆ คือ
ไม่มเี วลาคุย ไม่ได้คิดด้วยว่าเขาจะลงทุนขับรถมารับเรา เพราะเขา
ค่อนข ้างพูดน้อยเลยไม่รูว้ า่ ตอนนัน้ เขาคิดยังไงกันแน่”
“แล ้วมาเป็ นแฟนกันจริงๆ ตอนไหนคะ”
“ตอนมหาวิทยาลัยปี หนึ่งค่ะ เทอมสอง” ลานดาวตอบ
“คุยตกลงกันยังไง ใครเริ่มก่อน วิวหรือซันคะทีน้ ี”
“ซันครับ ผมบอกเขาว่าเป็ นแฟนกันนะ เพราะเราไม่ค่อยมีเพือ่ น
แต่ววิ เขามีเพือ่ นเยอะ ผมเลยกลัวเขามีคนมาจีบ ก็เลยขอเขาเป็ นแฟน
ก่อนเลย”
“วิวตอบยังไงคะ”
“ตอนแรกตกใจค่ะ เพราะไม่คิดว่าเขาจะขอเราเป็ นแฟน ฐานะ
อะไรก็ค่อนขา้ งต่ างกัน คิดเยอะนิดนึง แลว้ ตอนนัน้ ที่เรานิ่งคือซัน
เริ่มเสียอาการ เราเลยรูว้ า่ เขาแคร์เรามาก เลยตอบตกลง”
6 แฟนฉันเป็น Asian Star

“ซันแพ ้ทางอะไรน้องวิว น้องวิวจีบก่อนแต่กลายเป็ นว่าซันต่างหาก
ทีร่ ุกหนักจนถึงขัน้ ขอเป็ นแฟน”
“แพ ้รอยยิ้มของเขาครับ วิวคือแรงผลักดันทีท่ ำ� ให ้ผมมายืนจุดนี้ได้
หากไม่มผี ูห้ ญิงคนนี้ก็จะไม่มซี นั อาทิตย์ในวันนี้” เสียงปรบมือดังรัว
ทัว่ ห ้องจัดงาน เจ้าบ่าวเลยดึงเจ้าสาวมาหอมแก้มทีหนึง่ เป็ นการเซอร์ไพรส์
ท�ำให ้คนในงานต่างกรีดร้อง เฮลั่น คิดไม่ถงึ ว่าหนุ่มหล่อหน้านิ่งของเรา
จะหอมแก้มโชว์
“ตายๆ ช็อตนี้พต่ี ายสิคะ ซันขา”
อาทิตย์อมยิ้มไม่ตอบ บีบมือลานดาวทีเ่ หงือ่ ชื้นเต็มฝ่ ามือ
“แล ้วจะกลับเข ้าวงการอีกไหมคะ มีแฟนๆ บ่นคิดถึง อยากให ้
ซันกลับมาเล่นละครอีก”
“คงไม่แลว้ ละครับ เพราะตอนนี้ผมต้องโฟกัสเรื่องธุ รกิจของ
ครอบครัวเป็ นหลัก และก็อยากดูแลภรรยาให้ด”ี ช็อตนี้ก็มา เหมือน
อาฟเตอร์ช็อก สาวๆ ที่ฟงั ถึงกับนั่งอมยิ้ม สามีแห่งชาติไม่เคยท�ำให ้
ผิดหวังเลยจริงๆ
“ว ้า เสียดายเลย แต่วา่ ถ ้ามีนอ้ ง จะพาเข ้าวงการไหมคะ”
“ผมว่าค่อยดูกนั ไปเป็ นสเต็ปดีกว่าครับ ให ้ตอบตอนนี้กค็ งยังตอบ
ไม่ได้”
“ถามมาเยอะมาก ต้องพอแค่น้ ลี ะ ขอบคุณซันวิวนะคะทีต่ อบเรา
อย่างละเอียดทุกค�ำถาม เป็ นคู่บ่าวสาวทีน่ ่ารักมาก ขอให้รกั กันนานๆ
นะคะ ขอเสียงปรบมือให ้กับคนทัง้ คู่ดว้ ยค่ะ”
เสียงปรบมือดังระรัวขึ้นอีกครัง้ อาทิตย์มองหน้าเจ้าสาวทีย่ ้มิ เขิน
มาให ้ มองกี่ครัง้ ก็ไม่เบื่อ รอยยิ้มที่ทำ� ใหเ้ ขาหลงรักมาตลอดตัง้ แต่
ทีเ่ จอกัน คงจะเป็ นมนตร์รกั น�ำ้ เต้าหู้นั่นแหละ
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ไม่ไปรับนะ

‘รอยยิ้มของเธอนัน้ พิมพ์ใจ’

‘ไม่ตอ้ งการอะไรขอแค่เห็นเธอยิ้มมา’
ท่ อ นฮุค ของเพลงจากเสีย งนุ่ ม ของนัก ร้อ งหนุ่ ม หล่อ หน้า ใส
ทีย่ ้ มิ หวานใหค้ นฟังผ่านกล ้องบันทึกเทป ท�ำใหส้ าวๆ หลายคนถึงกับ
ใจหวั่นไหวแล ้วยิ้มตาม
ลานดาว พิสมัย สาวสวยวัยยี่สบิ สี่ก็เป็ นหนึ่งในสาวๆ หลาย
ล ้านคนบนโลกใบนี้ทช่ี ่นื ชอบผู ้หล่อ จนถวายตัวเองให ้เป็ นติ่งกับเขา
ผูท้ ล่ี านดาว หรือชื่อเล่นว่าชมวิวก�ำลังดูผ่านช่องยูทูบ และท�ำให ้
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผ่านหน้าจอมือถือคือดาราหนุ่ม อาทิตย์ ประภากรรณ
หรือซัน หรือชื่อจีนคือไท่หยาง
เขาเป็ นดาราไทยที่กำ� ลังมีผลงานที่แดนมังกร แต่ว่าเขาก็ไม่ท้ งิ
ผลงานทีเ่ มืองไทย ยังมีละครให้ต่งิ หลายคนได้ตดิ ตาม
“ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อกี แล ้วนะวิว” เสียงใสของรุ่นพีใ่ นแผนกทีช่ ่อื
ต้น เตยเดิน มาเกาะขอบโต๊ะ พลางขึง ตาเอ็ด เสีย งดุ ท�ำ ให ล้ านดาว
รีบเก็บมือถือลงใต้โต๊ะแทบไม่ทนั
“พีต่ น้ เตย” ลานดาวยิ้มแหย
“ดูท่าวิวจะเป็ นเอามาก” พีต่ น้ เตยกอดอกพูด
“ก็หนู ต่งิ เขานี่คะพี”่ ลานดาวยอมรับ ดวงตาใสแจ๋ว
“วิวจะเป็ นติง่ ซันพีไ่ ม่วา่ แต่ตอ้ งไม่ใช่เวลางานเข ้าใจไหม แล ้วดูสิ
เนี่ย พีข่ อรายงานลูกหนี้ตงั้ แต่เช้าแล ้วยังไม่ทำ� ให้พเ่ี ลยนะวิว”
คนถูกดุทำ� หน้าม่อยจ๋อยสนิทเพราะรู ว้ ่าตัวเองผิดจริง แต่เธอ
ก็ทำ� งานเสร็จแล ้วนะถึงได้ดู แต่แค่ลมื ส่ง มือเล็กหยิบแฟ้ มงานออกมา
8 แฟนฉันเป็น Asian Star

ยืน่ ให ้ “เสร็จแล ้วค่ะ วิวก�ำลังจะส่งให้พต่ี น้ เตยอยู่พอดี”
ต้นเตยส่ายหน้าอย่างระอา “งัน้ ก็รบี ส่งมา พีร่ อเอาไปท�ำต่อ แล ้ว
คราวหลังอย่าเปิ ดยูทบู ดูในเวลางานอีกนะ ไม่งนั้ ปี น้ พี ไ่ี ม่ให้โบนัสจริงๆ นะ”
“อย่านะคะพีต่ น้ เตย วิวไม่ดูในเวลางานแล ้วก็ได้”
“ต่ อ ไปอย่ า ให เ้ ห็น อีก แล ว้ กัน ” พี่ต น้ เตยขู่ แ ล ว้ ก็ เ ดิน เข า้ ไป
ในหอ้ งท�ำงาน ป้ ายหน้าหอ้ งระบุว่าผู้จดั การฝ่ ายบัญชี ขณะทีล่ านดาว
ยังหน้าจ๋อยอยู่
“โดนดุเลยละสิ ข�ำวิวจริงๆ คราวหลังวิวจะดูกต็ อ้ งหูตาไว ไม่ใช่
นั่งดูตาลอยจนพีต่ น้ เตยเห็นเข ้าใจไหม” ชมัยพรหรือชื่อเล่นว่ากอหญ้า
เพือ่ นทีน่ ั่งข ้างๆ หันมาบอก ท�ำให ้ลานดาวหันไปท�ำหน้ายู่ใส่
“ท�ำไมหญ้าไม่สะกิดกันเลย”
“เรียกไม่ทนั น่ะ ขอโทษทีนะ”
“คราวนี้ วิว พลาดเพราะเป็ น ผลงานร้อ งเพลงประกอบละคร
ครัง้ แรกของซัน เขาร้องเพราะมาก แถมหล่อมีออร่าสุดๆ วิวเลยเผลอ
ดูนานจนพีต่ น้ เตยมาเห็น”
“วิวรู้ยงั ว่าซันเขาจะมาถึงเมืองไทยคืนนี้” ชมัยพรพูดขึ้นดวงตา
เป็ นประกาย
ลานดาวยิ้มให ้ด้วยใบหน้าปลื้มปริ่ม “รูส้ ิ ทุกวันนี้ฉนั มีลมหายใจ
ก็เพือ่ ซันเลยนะ”
“เวอร์อะ”
ลานดาวเห็นท่าทางระอาของเพื่อนก็หวั เราะ “หญ้า เย็นนี้ววิ
จะขอลากิจออกก่อนห ้าโมงนะ วิวจะไปรอรับซันทีส่ ุวรรณภูม”ิ
“หญ้าไปด้วยสิ”
“ไม่ได้ วิวไปคนเดียว ส่วนหญ้าอยู่ทำ� งานไป หายไปสองคน
พีต่ ้นเตยจะว่าเอา” ลานดาวกดไหล่เพือ่ นให้นงั่ ท�ำงาน ส่วนตัวเธอเองเดิน
ถือโทรศัพท์ออกไปเข ้าห ้องน�ำ้ เพราะต้องการคุยความลับไม่ให้ใครเห็น
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“แล ้วนั่นจะไปไหนวิว”
“ไปห ้องน�ำ้ เดีย๋ วมา”
ชมัยพรทีเ่ ป็ นติ่งซันเหมือนกับลานดาวได้แต่ทำ� หน้าระอา เพราะ
อยากไปรับเมนทีช่ อบแต่ว่าถูกลานดาวชิงตัดหน้าไปก่อน เรื่องของกิน
เธอยังแบ่งปันใหเ้ พื่อนได้ แต่เรื่องของซัน อาทิตย์ ชมัยพรไม่อยาก
แบ่งเลย
แต่นะ ถ ้าเป็ นลานดาวเธอยอมให้กไ็ ด้ เพราะลานดาวนัน้ เรียกได้
ว่าท�ำทุกอย่างเพือ่ ซันจริงๆ ไม่วา่ ซันจะมีงานทีไ่ หนลานดาวจะไปทุกงาน
ตามเก็บรูปภาพ ซื้อของทีร่ ะลึก รวมกลุม่ แฟนคลับเพือ่ ไปให ้ก�ำลังใจซัน
ทุกทีท่ เ่ี ขาไป ซึง่ ถ ้าไม่รกั จริงก็คงไม่มใี ครท�ำได้เท่านี้ เธอเองยังไม่ทมุ่ เทใจ
เท่าลานดาวเลย

อีกฟากหนึ่ง ในห ้องน�ำ้ หญิง

ลานดาว : ซันจะกลับมากีโ่ มง
ซัน อาทิตย์ : อ่านแล ้ว
ลานดาวขมวดคิ้ว เม ้มปาก อาทิตย์อ่านแต่ไม่ตอบ
“สงสัยจะยุ่งอยู่” ลานดาวนั่งอยู่ในหอ้ งน�ำ้ พึมพ�ำออกมา มอง
หน้าจอทีถ่ กู อ่านแต่ยงั ไม่ตอบ
ลานดาว : ไม่ไปรับนะ

ครัง้ นี้เขาไม่อ่าน ลานดาวระบายลมหายใจ เธอชินแลว้ และ

เข ้าใจความเป็ นเอเชียนสตาร์ของเขา ไม่ค่อยมีเวลา ทุกนาทีตอ้ งท�ำงาน
ถา้ ไม่ทำ� งานก็ตอ้ งอ่านบท ท่องสคริปต์รายการที่ได้รบั เชิญ หรือไม่
ก็ตอ้ งไปออกก�ำลังกาย ทุกนาทีมตี ารางชีวติ ตรงเป๊ ะ กระดิกตัวไปไหน
ไม่ได้เลย
ลานดาวถอนใจเฮือก มันเป็ นแบบนี้นานแค่ไหนแล ้วนะ เป็ นแฟน
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กับซันแบบหลบๆ ซ่อนๆ ตัง้ แต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี หนึ่ง แต่เธอ
รูจ้ กั กับซันจริงๆ ก็ตงั้ แต่ตอนมัธยมสาม สาวสวยเริ่มย้อนคิด

เด็กชายอาทิตย์กำ� ลังยืนอยูห่ น้าครูประจ�ำชัน้ ด้วยสีหน้าเรียบเฉย

เมือ่ ได้ยนิ ว่าวันพรุ่งนี้เขาได้เป็ นตัวแทนเพือ่ นในชัน้ ถือพานไหว ้ครู
“ครู เลือกเธอเพราะผลการเรียนแลว้ ก็ความประพฤติเรียบร้อย
เธอไม่มปี ญ
ั หาอะไรใช่ไหมอาทิตย์” ครูกม้ หน้ามาถามด้วยแววตาเอ็นดู
“ครับ” อาทิตย์รบั ค�ำเงียบๆ เขารู เ้ หตุผลดีมากกว่านัน้ ถึงเขา
จะเด็กแต่กเ็ ข ้าใจเหตุผลของผูใ้ หญ่ นอกจากเขาจะมีผลการเรียนดีเยีย่ ม
แล ้ว ปู่กบั ย่าของเขายังบริจาคเงินให้โรงเรียนปี ละหลายล ้านบาท อีกทัง้
นามสกุลประภากรรณครูทกุ คนต่างรูจ้ กั ดี
“งัน้ ดี พรุ่งนี้เธอมาทีห่ ้องพักครูตอนแปดโมงนะ”
อาทิตย์มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา เขาแต่งตัวเรียบร้อยมานั่งรออยู่
ทีห่ น้าหอ้ งพักครู ในหอประชุมโรงเรียน มีเพือ่ นนักเรียนเกือบพันคน
ไปรอแล ้ว แต่ว่าคนถือพานประจ�ำชัน้ มัธยมสามยังมาไม่ครบ คุณครู
คนทีค่ ุยกับอาทิตย์ไว ้เดินมาหาด้วยสีหน้าร้อนใจ
“อาทิตย์ เดีย๋ วรอเพือ่ นเธออีกคนนะ เขายังไม่มา”
ด้วยอาทิตย์เป็ นคนเงียบขรึมไม่ค่อยมีเพื่อน และก็ไม่ใช่ คน
ช่างซัก เขาเลยไม่รูว้ า่ เพือ่ นอีกคนทีถ่ อื พานร่วมกับเขาคือใคร
“ถา้ อีกหา้ นาทียงั ไม่มา ครูจะเปลีย่ นคนแล ้วละ” ครูสาวคนเดิม
พึมพ�ำ เดินไปเดินมา มองออกไปด้านหน้าประตู
ทุกอย่างอยู่ในสายตาของอาทิตย์ เขาอย่างไรก็ได้อยู่แลว้ แต่
รู้สกึ ไม่ชอบใจคนที่มาสาย ท�ำใหค้ นอื่นรอ กระทั่งเกือบครบหา้ นาที
ตามทีค่ รูสาวบอกร่างเล็กๆ ของใครบางคนก็วง่ิ กระหืดกระหอบตรงมา
อาทิตย์จำ� หน้าเธอได้ ถึงไม่เคยคุยกันแต่รูว้ า่ เป็ นเพือ่ นร่วมห ้อง
“ลานดาวท�ำไมมาช้า ครูบอกให ้มาถึงกี่โมงจ�ำได้ไหม”
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“หนู ขอโทษค่ะ” ลานดาวบอกพร้อมยกมือไหว ้ “หนู ตอ้ งช่วยแม่
เก็บร้านเลยมาสาย” เด็กหญิงบอกพร้อมก้มหน้าส�ำนึกผิด ครู สาว
โบกมือไปมา ตอนเช้าลานดาวต้องช่วยแม่ขายน�ำ้ เต้าหู ้ก่อนจะมาโรงเรียน
ส่วนพ่อเสียชีวติ ไปแล ้ว เรือ่ งนี้เธอซึง่ เป็ นครูประจ�ำชัน้ เรียนรูด้ ี
“ช่างเถอะ นี่พานของเธอ” ครูสาวบอกอย่างปรานี เอ็นดูเด็กสาว
ลานดาวฉลาด น่ารัก ว่าง่าย จนเป็ นทีร่ กั ของครูทกุ คน “อาทิตย์มายืนคู่
กับลานดาวตรงนี้” ครูสาวกวักมือเรียก
เด็กชายอาทิตย์เดินมายืนข ้างๆ พร้อมใบหน้านิ่งๆ ลานดาวหันไป
ยิ้มให ้ แต่ถกู เบือนหน้าหนี
“เรียบร้อยแล ้วก็ออกไปทีห่ อประชุมได้”
อาทิตย์เดินน�ำไปก่ อน พอพน้ เขตหอ้ งพักครู เพื่อเดินไปอีก
ราวสองร้อยเมตรก็จะถึงหอประชุม ทว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น
โครม
พานในมือของลานดาวร่วงตกจากมือ เด็กสาวล ้มหน้าทิม่ คะม�ำ
เป็ นเพราะเธอเหยียบเปลือกกล ้วยทีไ่ ม่รูว้ า่ ใครท�ำหล่นไว ้ตอนไหน
จบกัน วันไหว ้ครูของลานดาว
เด็กชายอาทิตย์มองด้วยสายตาเหลือเชื่อ ก่อนจะเดินเร็วๆ ทิ้ง
ลานดาวไว ้ตรงนัน้
เขาว่ากันว่าภาพแรกนัน้ คือภาพจ�ำทีจ่ ะท�ำให้ใครจ�ำเราได้ หรือที่
ภาษาอังกฤษเรียกว่า First Impression ในสายตาของลานดาว อาทิตย์
คือดวงอาทิตย์ท่ีฉายแสงร้อนแรง แผดเผา ส่วนเธอในสายตาของ
อาทิตย์คือยายดาวตก ลม้ หน้าทิ่ม เธอไม่กลา้ คุยกับอาทิตย์อีกเลย
ตัง้ แต่งานวันไหว ้ครู
เหตุผลน่ะเหรอ เธอสงสารอาทิตย์ทต่ี อ้ งถือพานไหว ้ครูไปเข ้าพิธี
คนเดียว
ส่วนเธอเจ็บต้องส่งตัวเข ้าห ้องพยาบาล แม ้จะขอร้องอาจารย์แล ้ว
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ว่าไม่เป็ นอะไรมาก แต่ดูเหมือนว่าครูจะไม่เชื่อ
ลานดาวยกมือคล�ำหน้าผากที่เมื่อสามวันก่ อนยังบวมปู ดเป็ น
ลู กมะนาว แต่ ว่าตอนนี้อาการดีข้ นึ แลว้ เนื่องจากมารดาเอาน�ำ้ แข็ง
มาประคบใหแ้ ลว้ ก็ทายาจนตอนนี้อาการดีข้ นึ มาก แต่ ในใจของเธอ
ก็ยงั อยากขอโทษเพือ่ น
เช้าวันถัดมา ลานดาวถือน�ำ้ เต้าหูก้ บั ปาท่องโก๋มาสองชุด มองซ ้าย
มองขวา เห็นว่าจุดหมายของเธอนอนนิ่งเอาหน้าฟุบแขนอยู่บนโต๊ะ
“อาทิตย์” ลานดาวตรงเขา้ ไปกระซิบเรียก “อาทิตย์” เมือ่ เห็น
อีกฝ่ ายไม่ขยับ มือน้อยเลยสะกิด
คนถูกปลุกตื่นขึ้นมาไม่มอี าการงัวเงียสักนิด แถมยังเลิกคิ้วมอง
ลานดาวสงสัยว่าท�ำไมเขายังรักษาสีหน้าได้ราบเรียบเสมอไม่ว่าจะเวลา
ไหนก็ตาม แต่เรื่องนัน้ ไม่สำ� คัญเท่ากับสิง่ ทีอ่ ยากเอามาใหเ้ ขา ลานดาว
ฉีกยิ้มกว ้างพร้อมกับยืน่ ของในมือไปให ้
“น�ำ้ เต้าหู้กบั ปาท่องโก๋ อร่อยนะ แม่ฉนั ท�ำเอง”
อาทิตย์มองถุงน�ำ้ เต้าหู ้สลับกับใบหน้าจิ้มลิ้มของลานดาว
“เอามาให้ฉนั ท�ำไม”
“เอามาขอโทษเธอ”
ลานดาวเห็นใบหน้าอาทิตย์เหมือนมีเครื่องหมายค�ำถามแขวนอยู่
เลยอธิบายต่อ
“วันไหวค้ รู ฉนั ท�ำใหเ้ ธอต้องอายเพื่อนไงล่ะ เธอต้องถือพาน
ไปไหว ้ครูคนเดียว มันไม่ควรเป็ นแบบนัน้ ใช่ไหม ฉันรูเ้ ธอคงอายเพือ่ น
มาก ฉันเลยอยากเอาขนมมาให ้เพือ่ ไถ่โทษวันนัน้ ”
ลานดาวบอกพร้อมกับท�ำหน้าเข ้าอกเข ้าใจอาทิตย์เสียเต็มประดา
พร้อมกับยัดเยียดถุงใส่ม้อื เช้าไปให ้
ในสายตาของอาทิต ย์ เขาไม่ อ ยากเชื่อ ว่ า เด็ก หน้า แป้ นแล น้
ตรงหน้าจะเอ่ ยค�ำขอโทษกับเขา บา้ ไปแลว้ หรือเปล่า เจ็บตัวแต่ มา
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ขอโทษเขา แถมยังซื้อขนมมาให้อกี เนี่ยนะ
เหลือเชื่อมากๆ
“ฉันไม่ได้อายใครอย่างทีเ่ ธอคิด เธอเอามื้อเช้าของเธอคืนไปเถอะ”
อาทิตย์ปฏิเสธ พลางเหลือบมองน�ำ้ เต้าหู้กบั ปาท่องโก๋ในถุง เขาไม่เคย
กินมาก่อน แต่จะว่าไปมันก็ดูน่ากินมากๆ
“มื้อเช้าคือมื้อที่มปี ระโยชน์ ตอนเช้าเราควรกินอะไรรองทอ้ ง
ก่อนนะ สมองจะได้พร้อมเรียน”
“แล ้วเธอกินแล ้วเหรอ”
ลานดาวชู ถุงน�ำ้ เต้าหู ข้ องตัวเองขึ้นมา “นี่ไงของฉัน น�ำ้ เต้าหู้
ไม่ใส่เครื่อง กับปาท่องโก๋สบิ ตัว”
ไม่ พู ด เปล่ า ลานดาวยัง หยิบ ปาท่ อ งโก๋ข้ ึน มากัด กิ น โชว์ ใ ห ด้ ู
เนื้อแป้ งกรอบนอกนุ่มใน พอกัดไปแล ้วก็มเี สียงดังกร๊อบ แล ้วตามด้วย
ความนุ่มละมุนของเนื้อแป้ งทีน่ วดมาอย่างดี
“ลองกินสิ เอาของฉันไปลองชิมก่อนก็ได้” ลานดาวแบ่งให ้อย่าง
ใจดี
อาทิตย์เหลือบมอง อาหารที่บา้ นของเขาส่วนใหญ่เป็ นขนมปัง
โฮลวีตกับนม หรือไม่กเ็ บรกฟาสต์ไข่ดาวไส ้กรอกกับน�ำ้ ส ้มคัน้ สด
“ลองสิ อร่อยนะ”
อาทิตย์สา่ ยหน้า เขาไม่ชอบถูกตือ๊ “ไม่กนิ เธอเก็บไปเถอะ ฉันกิน
อาหารเช้ามาแล ้ว”
“ถ ้าไม่กนิ แสดงว่าเธอยังโกรธฉัน”
อาทิตย์ทำ� หน้าร�ำคาญขึ้นมา เพราะเขาไม่ชอบคนเซา้ ซี้ เวลา
อยู่บา้ นเขาอยู่คนเดียว วันๆ ไม่ค่อยได้คุยกับใคร จึงไม่ชินที่มคี น
มาถามนั่นถามนี่มากๆ
“ไม่โกรธ แล ้วก็ไม่อยากกิน ฟังไม่เข ้าใจเหรอ”
ลานดาวท�ำปากยู่ใส่ “งัน้ ก็ตามใจนะ ฉันไม่ตอื ๊ เธอแล ้วก็ได้”
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ลานดาวเก็บถุงน�ำ้ เต้าหูก้ บั ปาท่องโก๋กลับไปเงียบๆ แต่ไม่คิดว่า
บทสนทนาทีค่ ดิ ว่าไม่มใี ครฟังกลับมีคนแอบฟัง
“ซันเขาไม่กนิ ของถูกๆ แบบนี้หรอก ไม่รูเ้ หรอว่าซันน่ะเขากินแต่
อาหารฝรั่ง” คนทีพ่ ดู คือชมพู แต่คนทีห่ วั เราะเยาะเสียงดังคือวันใส
วันใสคือคนสวยประจ�ำหอ้ ง มีหนุ่มๆ ในหอ้ งโอ๋ตลอด ท�ำอะไร
ก็จะมีคนคอยรองมือรองเทา้ วันใสชอบอาทิตย์ และขณะเดียวกัน
ก็ไม่ชอบลานดาว เพราะลานดาวไม่ใช่ลูกสาวตระกูลร�ำ่ รวย นามสกุลดัง
โรงเรียนเอกชนแห่งนี้มแี ต่ลูกคนมีเงินมาเรียน ยกเวน้ ลานดาว
ทีม่ าเรียนได้เพราะผูอ้ ำ� นวยการช่วยเหลือให ้ทุนการศึกษา
สาเหตุก็มาจากแปดเดือนทีแ่ ล ้วสามีของท่านผู้อำ� นวยการขับรถ
ชนบิดาเธอจนเสียชีวติ เพราะมึนเมาสุรา สามีของท่านผูอ้ ำ� นวยการ
ได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย ท่านผู ้อ�ำนวยการจึงขอร้องมารดาเธอ ด้วยการ
ขอรับผิดชอบส่งเสียให ้ลานดาวเรียนในโรงเรียนทีท่ ่านเป็ นผู ้อ�ำนวยการ
อยู่ ซึง่ ก็คอื โรงเรียนเอกชนทีด่ ที ส่ี ุดแห่งนี้ พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือ
ไปอีกหนึ่งล ้านบาท
“ฉันไม่รูว้ า่ เขากินแต่อาหารฝรั่ง” ลานดาวตอบไปซือ่ ๆ
“nonsense” คนทีด่ ่าคือวันใส
ลานดาวกะพริบตาปริบๆ มอง เธอไม่รูแ้ ล ้วมันผิดตรงไหน แล ้ว
ท�ำไมวันใสถึงรูเ้ รื่องแบบนัน้ ของคนอืน่ ได้ถ ้าไม่สอดรูส้ อดเห็นจริงๆ
“อาหารแบบนี้ยงั กล ้าเอามาให้ซนั กิน แล ้วตอนงานวันครูเธอท�ำให ้
ห ้องของเราถูกคนหัวเราะแค่ไหนรูห้ รือเปล่า”
“วันใส ท�ำไมเธอรูท้ กุ เรื่องเลยล่ะ” ลานดาวถาม
“ไม่มเี รื่องอะไรทีฉ่ นั อยากรูแ้ ล ้วไม่ร”ู้
“อ๋อ แบบนี้น่ีเอง”
“อะไรของเธอ”
“เขาเรียกสอดรูส้ อดเห็นหรือเปล่า”
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วันใสเบิกตาค้าง คาดไม่ถงึ “ชมพู ยายนี่มนั ด่าฉัน” วันใสชี้บอก
เพือ่ นให้ช่วย แต่วา่ คุณครูกำ� ลังเดินเข ้าห ้องเรียนมาพอดี ชมพูเลยดึงมือ
วันใสให ้กลับไปทีน่ ั่ง
“คุณครูกำ� ลังเดินมาแล ้วไม่เห็นหรือไงวันใส คราวทีแ่ ล ้วเธอก็เพิง่
มีเรื่องกับคุณครูไปนะ จ�ำไม่ได้หรือไง”
วันใสสะบัดหน้าอย่างหงุดหงิด แต่ก็ยอมกลับไปนั่งที่ ใช่ เธอ
เพิ่งมีเรื่องกับครู ประจ�ำชัน้ เธอต่อว่าครู ท่ไี ม่เลือกเธอให้ถอื พาน แต่
ครูอธิบายว่าลานดาวผลการเรียนดีกว่าเลยได้รบั เลือก เธอเลยต่อว่าครู
ว่างีเ่ ง่า ท�ำไมไม่เลือกเธอทีน่ ่ารักกว่า รวยกว่า ผลเลยถูกผูอ้ ำ� นวยการ
เรียกไปตักเตือน
ฝ่ ายลานดาวไม่ได้สนใจสองคนนัน้ อีก เปิ ดหนังสือเรียนขึ้นมา
แต่รสู้ กึ เหมือนมีคนเดินมาสะกิดทีห่ ลัง “เอาน�ำ้ เต้าหู ้มาสิ ฉันอยากกิน”
ลานดาวมองอาทิตย์อย่างงงๆ “เธอจะกินแน่เหรอ”
“ใช่” อาทิตย์กค็ อื อาทิตย์ทย่ี งั พูดน้อย
ลานดาวเลยยืน่ ไปให ้ “รีบกินนะ รับรองอร่อยแน่นอน” เขาไม่ตอบ
แต่อย่างน้อยเขาก็รบั ของเธอไป แสดงว่าเขารับค�ำขอโทษจากเธอแล ้ว
ใช่ไหม ลานดาวคิด ขณะที่อาทิตย์รบั ถุงมื้อเช้าไป วันใสก็ได้แต่มอง
ตาค้าง คิดไม่ถงึ
“ซันกลา้ กินของถูกๆ แบบนัน้ แน่ เหรอ เดีย๋ วทอ้ งเสียหรอก”
วันใสถามอาทิตย์เพราะนั่งใกล้กนั
“น�ำ้ เต้าหูย้ งั อุน่ อยูเ่ ลย แถมปาท่องโก๋น่นี ่ากินจะตายไป ฉันไม่กลัว
ท ้องเสียหรอก”
ลานดาวหัน ไปมองอาทิต ย์ เขาตอบเสร็ จ ก็ ก ม้ มองหนัง สือ
ไม่สนใจวันใสอีก แต่แค่นนั้ หัวใจของลานดาวก็ขยับยุกยิก เขาน่ารักดี
เหมือนกันนะ
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“ซัน ซาน กรีด๊ ดดดด”

เสียงร้องเรียกของบรรดาแฟนคลับ แม่ยก ติง่ เมียมโน หรืออะไร
ก็แล ้วแต่ทบ่ี รรดามนุ ษย์ผูห้ ญิงจะเรียกแทนตัวเองกับดาราหนุ่มทีช่ อบ
สาวๆ เหล่านี้กำ� ลังยืนช่วยกันตะโกนหน้าห ้องรับรองวีไอพีของสนามบิน
สุวรรณภูมทิ ซ่ี นั หรือ อาทิตย์ ประภากรรณ ก�ำลังเดินผ่านออกมา
เสียงร้องเรียกชื่อซันไม่ลดเดซิเบลลง จนเมือ่ ได้เห็นเงาร่างของ
ขวัญใจพวกเขาเดินออกมา
วันนี้ซนั อยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวติดโลโก้อาดิดาสดูหล่อคูล ยีห่ อ้ นี้
คือแบรนด์ทซ่ี นั เพิง่ เป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมทัง้ กางเกง รองเทา้
ผ ้าใบก็เป็ นยีห่ ้อเดียวกัน ล ้วนเข ้าชุดกันอย่างดี ส่งให้ร่างสูงโปร่ง ขาว ตี ๋
ยิง่ ดูหล่อ สปอร์ตมากขึ้นไปอีกเป็ นเท่าตัว
“โอย คนอะไรเท ้ายังหล่อ หล่อตัง้ แต่ผมยันรองเท ้าทีใ่ ส่”
“หลงรักขัน้ สุด ขัน้ สุดอยู่ตรงไหนก็จะไปหยุดตรงนัน้ แหละ”
ซันยิ้มเล็กน้อยขณะเดินผ่านเหล่าแฟนคลับสาวๆ ที่มารอเขา
แม ้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เขาก็ยงั โบกมือให ้ พร้อมกับพูดทักทายทุกคน
“ขอบคุณมากนะครับ”
แค่นนั้ เพียงแค่นนั้ จริงๆ เสียงเรียกชื่อซันก็ดงั กระหึ่มเพิม่ ขึ้น
อีกเท่าตัว อาทิตย์ย้ ิมแลว้ โบกมือ สายตาตีห๋ นุ่ มมองแฟนคลับอย่าง
ทั่วถึง พลันมุมปากต้องอมยิ้มเมื่อเห็นป้ ายไฟชื่อของเขาป้ ายเบอ้ เริ่ม
โยกไปโยกมาดึงสายตาของเขาให ้มองตาม
เขามองตามจริงๆ นั่นแหละ แลว้ ต้องหุบยิ้มไม่ได้เลย เพราะ
คนที่ถอื คือสาวแป้ นของเขา ลานดาวถือป้ ายไฟค�ำว่า ‘ทาสรักของซัน
คนเดียว’ ไว ้เหนือหัว ภาพนัน้ ท�ำใหอ้ าทิตย์ย้ มิ ออกมาจนเห็นฟันซีข่ าว
เรียงตัวสวย ลานดาวก็ยงั เป็ นลานดาวทีน่ ่ารักเสมอต้นเสมอปลาย
ขณะทีค่ นถือป้ ายไฟอยูไ่ กลๆ แต่กเ็ ห็นได้วา่ แฟนหนุ่มก�ำลังยิ้มให ้
รีบโบกไม้โบกมือตอบกลับ แม ้รอยยิ้มของเขาเป็ นทีต่ อ้ งการของสาวๆ
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หลายล ้านคนทั่วโลก แต่เธอคือเจ้าของหนึ่งเดียว มันเป็ นความภูมใิ จ
เล็กๆ ทีท่ ำ� ให ้ลานดาวยอมอดทนทุกอย่างเพือ่ แลกกับการเป็ นแฟนลับๆ
มันไม่ใช่ความอดทนทีเ่ กินเลยขีดจ�ำกัด แต่มนั เป็ นความเต็มใจ ความ
เข ้าใจ ความสุขทีเ่ ห็นเขาเป็ นทีร่ กั ของแฟนคลับ มันท�ำใหล้ านดาวยอม
ที่จะเป็ นจุดเล็กๆ ในชีวติ ของเขา เป็ นแฟนลับ เป็ นอะไรก็ได้ท่ที ำ� ให ้
พระอาทิตย์ดวงนี้ได้ฉายแสง เธอขอเป็ นแค่ดวงดาวทีอ่ ยูบ่ นผืนฟ้ าเดียว
กับเขาก็พอ
อาทิตย์เดินไปขึ้นรถตู พ้ ร้อมกับความอิ่มอกอิ่มใจของบรรดา
แฟนคลับที่ได้เห็นหน้าหล่อๆ ของสามีมโน วันนี้เมียมโนต่างพูดเป็ น
เสียงเดียวกันว่าซันหล่อมาก แจกยิ้ม ให้กบั ทุกคนเหมือนงานเซลส์
ส่งท ้ายปี
พอขึ้นบนรถได้ พี่ใจดี ผู้จดั การส่วนตัววัยสามสิบหา้ ยังต้อง
เอ่ยปากถาม
“อารมณ์ดอี ะไรอะซัน ตอนนั่งอยู่บนเครื่องยังเห็นหน้าบึ้งๆ อยู่
เลย พีค่ ดิ ว่าเหนื่อยเลยไม่กล ้าถาม” พีใ่ จดี สาวมาดมั่นทีด่ ูแลทุกเรื่อง
ให ้อาทิตย์ถามอย่างอยากรู ้
“ไม่มอี ะไร เห็นแฟนมารับก็ดใี จ”
“แฟน หมายถึงแฟนคนไหนจ๊ะซัน” ใจดีถามแล ้วก็ได้รบั ค�ำตอบ
เป็ นรอยยิ้มเล็กๆ ใจดีรู้ดวี ่าอาทิตย์หมายถึงใคร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะ
พูดออกมา “แฟนคลับเยอะขึ้นนะพีว่ า่ ตัง้ แต่ไปเล่นละครจีน ตลาดทีน่ นั่
เขาใหญ่ จริงๆ ต่ อไปซันก็จะมีช่ือเสียงขึ้นอีกเยอะ” พี่ใจดีพูดอย่าง
มีความสุ ข เธอไม่ได้ห่วงแค่ เรื่องค่ านายหน้า แต่ รกั อาทิตย์เหมือน
น้องชายจริงๆ
ขณะทีอ่ าทิตย์มองโทรศัพท์มอื ถือ ในแอปไลน์ ตอนแรกลานดาว
บอกว่าไม่มารับนะ ตอนนัน้ เขาหงุดหงิดเลยไม่ตอบไลน์กลับไป ทีพ่ ใ่ี จดี
เห็นหน้าบึ้งๆ ไม่ใช่เหนื่อย แต่เขาอยากเห็นหน้าลานดาวมากกว่า
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หน้าแป้ นๆ ยิ้มทีเห็นฟันซีข่ าวราวไข่มกุ เป็ นใบหน้าทีเ่ ขาคุน้ ตา
มากกว่าสิบปี ตงั้ แต่ อายุสบิ หา้ จนถึงตอนนี้ย่ีสบิ สี่ ริมฝี ปากหยักสีสด
โค้งเป็ นรอยยิ้ม มองออกไปนอกหน้าต่าง ป่ านนี้ลานดาวคงก�ำลังนั่ง
รถแท็กซีต่ ามหลังเขามา
เพราะว่าเขาเป็ นดาราท�ำใหเ้ ปิ ดตัวลานดาวไม่ได้ ทุกครัง้ ที่เขา
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ลานดาวจะนั่งแท็กซี่ตามหลัง แลว้
ค่อยไปเจอกันทีค่ อนโดฯ ของเขาย่านพระรามสาม
รถตูเ้ ลี้ยวเขา้ ไปจอดที่หน้าคอนโดฯ ประตูเลือ่ นเปิ ดอัตโนมัติ
อาทิตย์กา้ วลงมาพร้อมกับพีใ่ จดีกา้ วตามมาด้วย
“ซัน พรุ่งนี้มงี านแถลงข่าวละครตอนเที่ยงนะ พี่จะมารับตอน
สิบโมง”
“ครับ”
“งัน้ พีไ่ ปละ ซันพักผ่อนนะ”
อาทิตย์ย้ มิ ใหเ้ ล็กน้อยก่อนหมุนตัวเดินไปเข ้าลิฟต์ส่วนตัวขึ้นไป
ทีห่ ้องพัก พอเข ้าห ้องพักได้ เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีท่ ำ� งานตามระบบเซนเซอร์
จับความร้อนของร่างกายก็ทำ� งาน ร่างสูงโปร่งเดินไปเปิ ดตูเ้ ย็นหยิบน�ำ้ แร่
ขึ้นมาดืม่ แล ้วนั่งหลับตาอยู่ทโ่ี ซฟา
รอเวลาให ้ลานดาวมาถึง ปกติจะตามมาถึงในสามสิบนาที
แต่วา่ เขารอจนเกือบห ้าสิบนาทีกไ็ ม่มา อาทิตย์เลยกดโทรศัพท์หา
ด้วยความเป็ นห่วง แต่วา่ เสียงโทรศัพท์เหมือนดังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล เขา
เดินไปทีห่ น้าประตู คอนโดฯ ทีเ่ ขาอยู่ไม่ใช่วา่ ใครจะเข ้ามาได้เพราะเป็ น
ระดับลักชัวรี่ เขาพอจะเดาได้ว่าใครยืนอยู่หน้าห ้อง
มือข ้างหนึ่งของอาทิตย์ล ้วงกระเป๋ า มืออีกข ้างถือโทรศัพท์ทก่ี ำ� ลัง
ต่อสายถึงสาวหน้าแป้ น
ตืด๊ ตืด๊
ผลัวะ
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เสียงประตู เปิ ดเขา้ มา พร้อมกับร่ างเล็กๆ ของลานดาวที่ห้ ิว
ถุงผ ้าลายมิกกี้เม ้าส์เข ้ามาวางกองตรงประตู
“เฮ้อ หนัก ” ลานดาววางกองถุง ผ า้ ลงกับ พื้น พรมพร้อ มกับ
หอบแฮก ทรุดเข่าลงกับพื้นอย่างหมดแรง แต่ ว่ารองเทา้ ผา้ ใบสีขาว
ยีห่ ้ออาดิดาสทีอ่ ยู่ตรงหน้าท�ำให ้เคลือ่ นสายตาขึ้นมอง
เท ้ายังหล่อแบบนี้จะเป็ นใครได้ สายตาของลานดาวเลือ่ นขึ้นจาก
กางเกง ผ่านเสื้อสไตล์สปอร์ตขึ้นไปจนถึงล�ำคอ คางแล ้วก็ปาก ไปหยุด
ทีด่ วงตาคู่คม
หล่อไปหมด หล่อทุกท่วงท่า อิรยิ าบถ
“ไม่เจอกันนานท�ำไมหล่อขึ้น” ลานดาวเพ ้อออกมาพร้อมรอยยิ้ม
“แฟนกันเขาทักกันแบบนี้เหรอ”
มีมอื ขาวๆ กลิน่ หอมสะอาดมาปาดทีม่ มุ ปาก ลานดาวมองตาม
ก็เห็นว่าอาทิตย์กำ� ลังปาดน�ำ้ ลายที่มมุ ปากของเธอ เท่านัน้ ความอาย
ก็พงุ่ เข ้าใส่ไม่ยงั้
“...”
“น�ำ้ ลายไหลท�ำไม”
“ซันหล่อน่ากิน”
“จริงเหรอ”
“ฮาๆ พูดเล่นไง เห็นกลับมาเหนื่อยๆ”
“แก่แดดแบบนี้ตงั้ แต่เมือ่ ไร”
“แก่ แดดอะไร้ เราอายุเท่ากันนะ พูดเหมือนตัวซันแก่ กว่าวิว
งัน้ แหละ”
อาทิตย์เลิกคิ้วสู งไม่ตอบ เธอยังใส ไม่ใช่ เขาที่แก่ แดดหรอก
มือขาวสะอาดเอื้อมไปบีบแก้มแป้ นแลน้ อิ่มน�ำ้ นั่นเบาๆ ทีหนึ่ง แต่
ลานดาวก็แสดงเก่ง ร้องโอดออกมา “เจ็บนะซัน มือหนักเป็ นบ ้า แก้มช�ำ้
พอดี”
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“ช�ำ้ เหรอ ไหนมาดูซ”ิ ไม่พูดเปล่า แต่มอื แข็งแรงยังดึงร่างเล็ก
ของลานดาวให ้ลุกขึ้น แล ้วผลักเข ้าสู่ออ้ มกอดด้วย
ลานดาวปลิวหวือเข ้าไปในอ้อมกอดอุ่นๆ ทีม่ กี ลิน่ หอมสะอาดของ
อาทิตย์ ดวงตาคู่สุกใสเบิกกว ้างน้อยๆ ราวกวางตื่นเพราะไม่ทนั ตัง้ ตัว
“แก้มช�ำ้ หรือเปล่า ไหนมาดูซ”ิ อาทิตย์ถามเหมือนพูดกับตัวเอง
ใช้มอื เรียวยาวขาวสะอาดลูบแก้มใสเบาๆ ใบหน้าหล่อก็กม้ ลงมาใกล ้
ดวงตาสองคู่อยูใ่ นระยะประชิด ลานดาวแทบนับขนตาของอาทิตย์ได้เลย
แต่ตดิ ตรงทีว่ า่ เธอไม่มสี มาธิและแถมยังตัวสั่นอยู่ในอ้อมกอดของเขา
อาทิตย์กดยิ้ม ลูบแก้มเบาๆ ท�ำใหล้ านดาวรู้สกึ เหมือนตัวเอง
เป็ นแมวเปอร์เซียน่ ารักๆ ก�ำลังถูกเจ้าของลูบหัว แต่ว่าเจ้าของไม่จูบ
ปากแมวใช่ไหม
จุบ๊
“อ๊ะ ซัน”
ลานดาวตกใจที่จู่ ๆ ปากหยัก สีส ดของคนตัว สู ง ก�ำ ลัง จุม พิต
ลงมา ทุกอย่างรวดเร็วมากจนลานดาวมองตามไม่ทนั รู้อกี ทีปากก็ถกู
ประกบปิ ดด้วยความร้อนชื้น
“อื้อ” ลานดาวครางประท ้วง
อาทิตย์แทรกปลายลิ้นอุ่นจัดเขา้ ไปหยอกเอินด้วยความคิดถึง
เกี่ยวกระหวัดจนพอใจจึงยอมปล่อยคนตัวเล็กออกเพราะกลัวว่าจะห ้าม
ตัวเองไม่อยู่ เขาไม่อยากท�ำให ้ลานดาวตกใจ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่จูบแรก
“หิว”
“ฮะ ว่าไรนะ” นี่มนั ใช่คำ� พูดทีเ่ ขาควรพูดหลังจากจูบไหม
“หิว ท�ำอะไรให้กนิ หน่อย”
อาทิตย์ปล่อยมือทีโ่ อบรอบเอวคอดออก แล ้วเดินไปทิ้งตัวลงนั่ง
ทีโ่ ซฟา ลานดาวเขม ้นมองด้วยความเหลือเชื่อ เขากลับไปนั่งชิล แต่กล ้า
ชี้น้ ิวใช้งานเธอ แล ้วเธอปฏิเสธไหม
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แน่นอนว่าไม่
“มีปลาทู ทอดของโปรดซัน กับน�ำ้ พริกกะปิ แถมต้มจืดเต้าหู ้
หมูสบั ให ้ด้วย”

ลานดาวเป็ นคนท�ำอาหารอร่อยแบบที่เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์

ติดมือมาตัง้ แต่เกิด ท�ำเมนู ยากง่ายลว้ นคล่องมือ แค่ ไปลองชิมหรือ
เปิ ดดูในยูทูบก็สามารถจดจ�ำน�ำมาท�ำได้เลย นับเป็ นข ้อดีของสาวแป้ น
ทีอ่ าทิตย์ชอบ
ท�ำอาหารอร่อย
อาทิตย์ย้ มิ หลังจากชิมน�ำ้ แกงต้มจืดเต้าหูห้ มูสบั ไปค�ำหนึ่งก็ตอ้ ง
ชิมต่อ เขาไปท�ำงานที่เซี่ยงไฮ้มาสามเดือน กินแต่ผกั แต่หญ้า เพราะ
คนที่นั่ น เขาชอบกิน ผัก กัน เขากิน ผัก ได้แ ต่ ไ ม่ใ ช่ ทุก มื้อ พอลิ้น ได้
ลิ้มรสชาตินำ�้ พริกกะปิ ก็ทำ� ให้นำ�้ ย่อยเริ่มท�ำงานคล่อง เขากินเรื่อยๆ
อย่างไม่รตู้ วั ว่าหมดจาน
“อร่อยใช่ไหม”
คนหล่อทีเ่ คี้ยวอาหารอยู่เงยหน้าขึ้นมายิ้มเล็กน้อย เรื่องนี้เขาอ�ำ
ลานดาวไม่ได้ว่าไม่อร่อย เพราะเขากินรสมือของลานดาวมานานและ
กินหมดทุกครัง้
“อืม”
ลานดาวยิ้ม “งัน้ ก็กินเยอะๆ ท�ำงานหนักมากใช่ ไหม ดู หน้า
อิดโรยไปนะ”
“หนักมาก ถ่ายติดกันหกวัน พักวันเดียว บางวันถ่ายตัง้ แต่เช้า
ยันค�ำ่ ”
“งัน้ กินเยอะๆ นะ เดีย๋ วไปตักต้มจืดเพิ่มให้” ลานดาวเอาใจ
แม ้จะยังอายๆ ทีว่ นั นี้แฟนหนุ่มมาแปลก พอเห็นหน้าก็จูบเลย ทุกครัง้
ไม่เคยเป็ นแบบนี้ จะจูบจะหอมก็ยงั มีสตอรี่ท่พี อเขา้ ใจ หรือว่าเขาจะ
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คิดถึงเธอมาก ลานดาวอมยิ้มแล ้วต้องสะดุง้
“วิว”
“หืม”
“คิดอะไรอยู่ ซันบอกว่าไม่ตอ้ งตักต้มจืดเพิม่ แล ้ว ซันอิ่มแล ้ว”
อาทิตย์บอก
ขณะที่ลานดาวพยักหน้าเหวอๆ เดินไปรินน�ำ้ ใหแ้ ทน มือบาง
ยืน่ แก้วไปตรงหน้า
อาทิตย์รบั แก้วน�ำ้ มาดื่ม พลางมองใบหน้าน่ ารักของลานดาว
อีกฝ่ ายเลิกงานแล ้วต้องไปจ่ายตลาดเพือ่ มาท�ำอาหารใหเ้ ขากิน จากนัน้
ก็ห้ วิ ของพะรุงพะรังไปรับเขาทีส่ นามบิน เขามองไปทีป่ ้ ายไฟทีล่ านดาว
แบกไปมาด้วยความรูส้ กึ ผิด
ในถุงผ ้าใบใหญ่นนั้ เต็มไปด้วยของเขาทัง้ นัน้ มิน่าตอนทีล่ านดาว
มาถึงห ้องถึงได้ล ้มหมดแรง
“คราวหลังไม่ตอ้ งแบกป้ ายไฟไปรอรับนะ”
“ท�ำไมล่ะ”
“บอกไม่ตอ้ งท�ำก็ไม่ตอ้ งท�ำ”
ลานดาวยู่ปากใส่ “ป้ ายไฟนั่นราคาแพงจะตาย เพิง่ ใช้แค่หา้ ครัง้
ยังไม่คุม้ เลย”
“เท่าไร เดีย๋ วจ่ายให้” อาทิตย์ลุกขึ้นเดินไปหยิบกระเป๋ าสตางค์
แล ้วยืน่ ให ้ ลานดาวมองอย่างงุนงง
“อะไร”
“กระเป๋ าสตางค์ไง รับไปสิ”
“ให ้ท�ำไม จะให ้สตางค์เหรอ ไม่เอาหรอกนะ”
“หยิบเอาเลย อยากได้เท่าไร ถ ้าให ้หยิบให ้เองหยิบไม่ถกู หรอก”
“ไม่เอาหรอกนะ ซื้อของให้ซนั วิวไม่เคยคิดเป็ นตัวเงิน”
“ตกลงจะเอาหรือไม่เอา” อาทิตย์ทำ� หน้าดุ จะหยิบกระเป๋ าสตางค์
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เจ้าปัญหาคืน แต่วา่ ลานดาวมือไวกว่าดึงกระเป๋ ากลับมา
“เอาก็ได้” ลานดาวขมวดคิ้ว “ช่วงนี้ตอ้ งใช้เงินเยอะด้วย หมด
ค่าแท็กซีน่ ั่งตามซันทีละหลายร้อย งัน้ ขอเช็กบิลคืนนะ”
อาทิตย์พยักหน้า ไม่เห็นเป็ นเรื่องใหญ่ เขาจ�ำได้ว่าเขาใส่เงิน
ติดกระเป๋ าไวร้ าวๆ หนึ่งหมืน่ บาท ดวงตาเรียวคมไม่ได้สนใจมองว่า
แฟนสาวจะหยิบเท่าไร อาทิตย์เอาส ้อมจิ้มแตงโมเข ้าปาก
เวลานี้สง่ิ ทีท่ ำ� ให ้เขามีความสุขคือการได้มองหน้าใสๆ ของลานดาว
เขาเห็นเธอหยิบเงินออกมานับดู หยิบแล ้วคืน คืนแล ้วหยิบออกมาใหม่
เหมือนไม่แน่ใจ ริมฝี ปากหยักเลยขยับเป็ นรอยยิ้มข�ำเฝ้ ามองการกระท�ำ
ของแฟนสาวด้วยสายตาเอ็นดู
“ขอห ้าพันนะ”
อาทิตย์พยักหน้าง่ายๆ เหมือนเดิม ลานดาวเลยยักย้ายถ่ายเทเงิน
ของแฟนหนุ่มมาทีก่ ระเป๋ าตัวเอง จากนัน้ ก็จดั แจงรินน�ำ้ เพิม่ ให้อกี แก้ว
“ต้องบริการป๋ าหน่อย ต้องการอะไรอีกบอกหนู ได้นะคะ”
“ถ ้าอยากได้อกี จะบริการจริงหรือ”
“จริงสิคะ”
ตอนที่ลานดาวถามนัน้ ไม่ทนั เห็นแววตาเจ้าเล่หข์ องแฟนหนุ่ ม
ว่าเป็ นประกายระยิบระยับขนาดไหน ลานดาวฉีกยิ้มหวานอย่างรอคอย
ค�ำตอบ
ทว่าค�ำตอบไร้ซง่ึ สุ ้มเสียงแต่เป็ นการกระท�ำ อาทิตย์เอานิ้วจิ้มแก้ม
ตัวเอง แล ้วพยักพเยิด ลานดาวค่อยๆ หุบยิ้มลงทีละนิด เมือ่ รูส้ กึ ตัวว่า
เสียรูแ้ ฟนหนุ่ม
“หอมแก้มซัน”
“ไม่หอมได้ไหม เปลีย่ นเป็ นอย่างอืน่ แทน”
“ไม่ได้ เพราะวิวบอกว่าจะบริการเองนะ วิวต้องท�ำตามทีพ่ ดู สิ”
“แต่วา่ ”
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“ถ ้าช้าจะให ้จูบด้วยนะ”
ลานดาวตกใจหน้า ซีด เผือ ด รีบ พยัก หน้า ตกลงก่ อ นที่จ ะถูก
แฟนหนุ่ มแบล็กเมล์ไปมากกว่านี้ ลานดาวยื่นหน้าเขา้ ไปใกลแ้ ลว้ จูบ
ทีแ่ ก้มของแฟนหนุ่มอย่างรวดเร็ว จนคนถูกจูบแทบไม่ทนั ตัง้ ตัว แต่วา่
ดีทอ่ี าทิตย์ตงั้ รับไวแ้ ล ้ว เขารูว้ ่าลานดาวจะท�ำลูกไม้กบั เขาแน่ มือขาว
สะอาดคว ้าบ่าบอบบางไว ้แล ้วตรึงให ้สายตาอยู่ระดับเดียวกับเขา
ลานดาวประสานสายตานิ่ ง รู้ต วั อีก ทีก็ ถู ก แฟนหนุ่ ม กดจู บ
ทีก่ ลีบปากนุ่ม ลานดาวสมองบวมน�ำ้ เพราะวันนี้ถกู เขาจูบสองครัง้ ซ ้อน
และแต่ละครัง้ ก็เป็ นจูบทีม่ นึ เมาชวนลุม่ หลง
ลานดาวผละออกมา แล ้วรีบก้มหน้างุดใบหน้าแดงก�ำ่ อาทิตย์
ยิ้มข�ำ ท�ำเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น แลว้ หยิบโทรศัพท์ข้ นึ มาดู ที่หน้า
เฟซบุก๊ ของเขา มีแฟนๆ ชาวจีนมาคอมเมนต์ภาพทีพ่ ใ่ี จดีโพสต์ว่าเขา
กลับถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล ้ว
เขาเลยพิมพ์กลับไปในคอมเมนต์พร้อมกับสติกเกอร์หวั ใจ
“เซีย่ เซีย่ หนี่เหมิน่ ”
แค่ น นั้ แล ว้ วางโทรศัพ ท์ล ง แต่ ว่ า ข อ้ ความเตื อ นในเฟซบุ๊ก
ก็ข้นึ เตือนทีห่ น้าจอของลานดาวเหมือนกันเพราะพิมพ์คอมเมนต์เอาไว ้
เมือ่ กี้เธอเห็นแฟนหนุ่มหยิบโทรศัพท์มากดอะไรยุกยิกเลยหยิบโทรศัพท์
ตัวเองขึ้นมาดูบ ้าง
เธอเข ้าไปตามข ้อความเตือนทีข่ ้นึ ว่ามีเจ้าของโพสต์มาตอบ ซันเพิง่
พิมพ์ตอบไปแค่ห ้าวินาที แต่เชื่อไหมว่าคนกดไลก์เป็ นร้อยแล ้ว
แม่เจ้า
เขาท�ำได้ไง แต่เปล่าเลย เขาไม่ได้ทำ� อะไร แค่นั่งท�ำหน้าหล่อๆ
กินแตงโมอยูต่ รงหน้าเธอ ลานดาวห่อปากแล ้วกดไลก์คอมเมนต์ของซัน
บ ้าง
“ซันไปเรียนภาษาจีนตัง้ แต่เมือ่ ไร”
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“ไปเรียนมาหลายเดือนแล ้ว ขี้เกียจใช้ลา่ ม” อาทิตย์ทำ� งานทีจ่ นี
ได้สองปี แล ้ว ในปี แรกเขาใช้ลา่ มจึงเกิดปัญหา ดาราหนุ่มเลยเลือกทีจ่ ะ
เรียนภาษาจีน
“เซีย่ เซีย่ หนี่เหมิน่ นี่แปลว่าขอบคุณใช่ไหม”
“ใช่ แปลว่าขอบคุณพวกคุณ”
“แล ้วถ ้าฉันรักคุณล่ะพูดว่าไง”
“ไปเล่นตรงนู น้ ไป”
“ซันคนบา้ ถามแค่น้ ีก็ไม่บอก ทีซนั ไม่รูว้ ่าต้นหอมไม่ใช่กุยช่าย
วิวยังไม่วา่ อะไรเลยนะ”
“...”
อาทิตย์มสี หี น้าขรึมขึ้นเรือ่ ยๆ เรือ่ งเก่าตัง้ แต่สมัยมัธยม ลานดาว
ก็ยงั เอามาพูด เขาเสมองไปทางอื่นไม่พูดด้วย คนอยากคุย้ เรื่องอดีต
ก็เอามือมาเชยคางเขาให้หนั ไปมอง
ดูเอาเถอะ ท�ำเหมือนเขาเป็ นเพือ่ นเล่น คงมีแต่ลานดาวคนเดียว
ทีท่ ำ� กับเขาแบบนี้ อาทิตย์ปนั้ หน้าขรึมแกล ้งเบือนหน้าออก
“เพือ่ นเล่นเหรอ”
“ไม่ใช่เพือ่ น แต่เป็ นแฟนวิว”
ค�ำพูดแค่ น้ ีทำ� ใหด้ าราหนุ่ มยิ้มออก ลานดาวเห็นว่าแฟนหนุ่ ม
เลิก เก๊ก ขรึ ม เลยยิ้ม ตาหวานใส่ “แต่ เ รื่ อ งที่ซ นั บอกว่ า ขนมกุ ย ช่ า ย
ใส่ตน้ หอมนี่มนั ฝังใจวิวจริงๆ นะ นึกทีไรข�ำทุกที”
แต่คนทีไ่ ม่ขำ� ด้วยคืออาทิตย์ เขาลุกจากโต๊ะกินข ้าวแกล ้งไปหยิบ
รีโมตมากดทีวี ลานดาวเห็นก็เดินตามไปนั่งขา้ งๆ แล ้วยื่นหน้าแป้ นๆ
เข ้าไป
“ตอนนัน้ ใครนะทีภ่ ูมใิ จน�ำเสนอสุดๆ บอกว่าเอาขนมมาฝากวิว
กุยช่ายไส ้ต้นหอม ซันเก่งทุกอย่าง แต่แยกคะน้า ตัง้ โอ๋ ต้นหอม กุยช่าย
ไม่ออก”
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“เรื่องนัน้ ไม่เห็นจ�ำเป็ นเลยนี่นา” คนอดรนทนไม่ไหวหันมาตอบ
เสียงเรียบ ก่อนหันไปดูทวี ี “เรื่องอาหารก็มวี วิ คอยท�ำให ้ เพราะฉะนัน้
เรื่องผักก็ควรเป็ นหน้าทีข่ องคนท�ำอาหาร ไม่ใช่คนกินอาหาร”
ลานดาวเบิกตากวา้ งมองคนพูด “ตอบแบบนี้ก็ได้เหรอ ก�ำปัน้
ทุบดินอะ”
“แล ้วไงล่ะ”
“แต่ยงั ไงก็ขำ� อยู่ด”ี ลานดาวแหย่ไม่เลิก ยืน่ หน้าเข ้าไปใกล ้แล ้ว
ยิ้มตาหวาน
ตอนนัน้ หลังจากเรื่องของวันใสจบไป ใกล้วนั ปี ใหม่ คุณครู
ก็บอกให้นกั เรียนทุกคนน�ำขนมมาร่วมงานเลี้ยงปี ใหม่ โดยใหน้ ำ� ขนม
ที่ชอบมาแบ่งเพือ่ น ตอนนัน้ เธอน�ำน�ำ้ เต้าหู้กบั ปาท่องโก๋ไปแบ่ง ส่วน
อาทิตย์นำ� ขนมแพงๆ มามากมายหลายถุง มีทงั้ คุกกี้ เค้ก ไอศกรีม
แต่ทพ่ี คี ในพีคคือเมือ่ ครูถามว่าอาทิตย์ชอบขนมอะไร
เพือ่ นๆ ทุกคนตัง้ ตารอฟัง เพราะนานๆ จะได้ยนิ เสียงอาทิตย์พดู
“ขนมกุยช่ายไส้ผกั ครับ ผมชอบต้นหอมทีใ่ ช้ทำ� ไส้”
ตอนนัน้ ทุกคนยืนฟังเฉยๆ เพราะบางคนก็ไม่รูว้ ่าจริงๆ แลว้
ไส้ผกั ทีว่ า่ นั่นคือผักชนิดใดกันแน่ แต่คนทีร่ ูจ้ ริงคือคุณครู
“นั่นไม่ใช่ตน้ หอมนะจ๊ะอาทิตย์ แต่เป็ นต้นกุยช่ายต่างหาก”
เด็ก ชายอาทิต ย์ห น้า เหวอ เขายิ้ม บางๆ “ผมล อ้ เล่น น่ ะ ครับ
ผมอยากรูว้ า่ คุณครูจะทราบไหม”
“ครูตอ้ งทราบสิจะ๊ ตกลงว่าอ�ำครูใช่ไหม”
“อ�ำครับ ผมรูอ้ ยู่แล ้วว่ามันคือต้นกุยช่าย”
คุณครูไม่ได้เซา้ ซี้อะไรอีก เพราะงานปี ใหม่กำ� ลังด�ำเนินไปอย่าง
สนุ กสนาน คนอื่นๆ ก�ำลังรอกินขนมทีค่ ุณครูกำ� ลังจะแจกจ่าย แต่มี
คนหนึ่งทีไ่ ม่ได้สนใจขนม
ลานดาวเดินไปยื่นหน้าถาม “อาทิตย์ไม่ได้อำ� ครูแต่ว่าไม่รูจ้ ริงๆ
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มากกว่า”
“ฉันอ�ำคุณครู” อาทิตย์ยงั ยืนยัน “แล ้วเธอมายุ่งอะไรด้วย”
“ก็ฉนั ไม่เชื่อเธอไง คนอย่างเธอไม่อำ� เล่นหรอก นอกจากแถไป
เพราะไม่อยากให้ใครหัวเราะมากกว่า” ลานดาวพูดอย่างรูน้ ิสยั อาทิตย์ดี
เขาไม่ชอบให้ใครหัวเราะ ช่างวางอ�ำนาจเสียจริง
อาทิตย์มองหน้าเด็กสาวที่แก้มยุย้ จนน่ าหยิก ปกติทุกคนเชื่อ
ทีเ่ ขาพูด มีแต่ยายเด็กนี่คนเดียวทีไ่ ม่เชื่อ แถมรูว้ า่ เขาแถจริงๆ
“ถ ้าฉันแถจริงแล ้วเธอจะท�ำอะไรฉัน”
“ฉันก็จะเก็บไว ้ล ้อเธอยันลูกบวชไงล่ะ” อาทิตย์ทำ� หน้าเหลือเชื่อ
เด็กคนนี้ (ซึ่งอายุเท่ากัน) คิดอะไรของเขากันนะ เขาร�ำคาญไม่ตอบ
แล ้วเดินหนี ใครจะอยู่เจอเธอถึงตอนนัน้ กัน จบมัธยมสามก็แยกย้าย
ตัวใครตัวมันแล ้ว

กลับมาปัจจุบนั ซึง่ ก็ยงั คบกันอยูแ่ ละกลายเป็นแฟนกันแล ้วด้วย

“วิวจะเลิกลอ้ เรื่องนี้เมื่อไร ขอซื้อได้ไหม” อาทิตย์แกลง้ ถาม
อีกฝ่ ายส่ายหน้า
“ไม่ขายค่ะ” เพราะลานดาวคิดว่าคงจะล ้อไปไม่มกี ำ� หนด
“วิว ” อาทิต ย์เ รีย กเสีย งขรึม แต่ แ ววตาเจ้า เล่ห ์ “จ�ำ ได้ไ หม
วิวบอกว่าจะล ้อซันยันลูกบวช ตอนนัน้ คิดอะไร อยากเป็ นแม่ของลูกซัน
ตัง้ แต่ตอนนัน้ แล ้วใช่ไหม”
ลานดาวแก้มแดงจัด นับวันซันก็ย่งิ พูดจาห่ามหื่นขึ้นทุกที เขา
เปลีย่ นไปตัง้ แต่เมือ่ ไรนะ แต่คนเขินไม่ยอมถูกต้อนจนมุม
“บ ้าสิ นัน่ เพิง่ มอสามเองนะ จะคิดเรือ่ งมีลูกได้ไง ก็แค่พดู ไปเรือ่ ย
เท่านัน้ ” ลานดาวตอบแล ้วหันหน้าหนี
“แต่ซนั ว่าวิวไม่ได้พูดไปเรื่อย แต่ววิ คิดจริง อยากเป็ นของซัน
ตัง้ แต่ตอนนัน้ มากกว่า”
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“ไม่ใช่สกั หน่อย ฟังทีพ่ ดู กันบ ้างว่าตอนนัน้ อยู่แค่มอสาม”
“อย่าเขินสิ หันมามองหน้ากัน”
คนถูก เชยคางให้ห นั มาพยายามหัน หน้า หนี แ ต่ ก็ ถูก มือ ขาวๆ
บังคับมาจนได้ ลานดาวสบเข ้ากับดวงตาคมก็ตอ้ งรีบหลุบตาต�ำ่ ท�ำไม
ดวงตาของเขาดูวูบวาบเหมือนมีบางอย่างวิง่ วนอยู่
“ซัน วิวไม่เล่นนะ”
อาทิตย์หวั เราะ “เล่นอะไรล่ะ แค่มองหน้าเท่านัน้ เอง”
พอได้ยิน ค�ำ พู ด ว่า แค่ ม องหน้า ลานดาวเลยเงยหน้า ขึ้น มอง
ตอนนี้แววตาด�ำมืดหายไปแลว้ เหลือแต่ แววตาฉ�ำ่ ๆ เหมือนคนเดิม
ทีเ่ ธอรูจ้ กั
“กอดหน่อย เหนื่อยงานมาก” พูดจบร่างของลานดาวก็ถกู ดึงให ้
เข ้าไปซุกอกอุ่น
ลานดาวไม่ขยับตัวหนี ทุกครัง้ ทีแ่ ฟนหนุ่มกลับมาจากต่างประเทศ
ก็จะกอดเธอแบบนี้เสมอ ลานดาวรู ว้ ่าเขาเหนื่อย และเธอเองก็พอใจ
ทีจ่ ะถูกเขากอด ถ ้ามันจะช่วยท�ำให ้แฟนหนุ่มหายเหนื่อยได้
ลานดาวเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นปลายคางขาวๆ มองขึ้นไปอีกก็เห็นว่า
ดวงตาของเขาปิ ดสนิท สงสัยจะเหนื่อยมาก ลานดาวเลยนั่งเงียบๆ
ไม่พดู อะไร แต่กเ็ ปลีย่ นท่าทางจับเขาเอนลงกับพนักโซฟา
นานเกือบครึง่ ชัว่ โมง ลานดาวทีน่ งั่ เฝ้ าอยูเ่ หลือบมองนาฬกิ าทีผ่ นัง
ตอนนี้เป็ นเวลาหา้ ทุ่มแลว้ พรุ่งนี้เธอต้องไปท�ำงานแต่ เช้า ลานดาว
ค่อยๆ ลุกจากโซฟาอย่างเงียบกริบ ทว่าต้องสะดุงเมื
้ อ่ ข ้อศอกถูกคว ้าไว ้
ด้วยแขนยาวของคนทีเ่ ธอคิดว่าหลับอยู่
อาทิตย์ขยับตัวเปิ ดเปลือกตาขึ้นมา “วิวจะไปไหน”
“วิวต้องกลับบ ้านแล ้ว นี่มนั ห ้าทุ่ม แม่รออยู่ เดีย๋ วแม่จะว่า”
อาทิตย์พยักหน้าเบาๆ “รอห ้านาที ขอล ้างหน้าหน่อย”
อาทิตย์บอกแล ้วเดินไปหอ้ งน�ำ้ เขาล ้างหน้าใหส้ ดชื่นแล ้วเดินไป
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หยิบกุญแจรถ ระหว่างนัน้ ลานดาวก็ยนื ยิ้มรอทีห่ น้าประตูแล ้ว
“เหมือนเดิมนะ วิวนั่งแท็กซีไ่ ปก่อน จะได้ไม่มใี ครสังเกตเห็น”
ลานดาวบอกแล ้ววิง่ เข ้าลิฟต์ไป
อาทิตย์ยืนรออยู่ท่ีเดิมครู่ หนึ่ง ทุกครัง้ ก็เป็ นแบบนี้ ลานดาว
นั่งแท็กซีก่ ลับเองส่วนเขาขับรถตามไป มันควรจะชิน แต่เชื่อไหมว่าเขา
ไม่เคยท�ำใจให้ชนิ ได้เลย เขาเป็ นห่วงลานดาวทุกครัง้ กลัวว่าจะได้รบั
อันตรายไปต่างๆ นานา เขาอยากท�ำหน้าทีแ่ ฟนให้ดกี ว่านี้
อาทิตย์หลับตาถอนใจ เขาไม่ได้ขาดแคลนเงินทอง แต่วา่ เมือ่ มา
ยืนอยู่จดุ นี้เขาก็ตอ้ งรับผิดชอบต่อหน้าที่ “ขอโทษนะวิว ซันอาจไม่ใช่
แฟนทีด่ ขี องวิว”
อาทิตย์เดินออกไปหลังจากกะเวลาให ้ห่างพอสมควร
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2

ตอนมอต้น

บานสองชั
้ น้ กลางเก่ากลางใหม่ของลานดาว อาทิตย์มาหลายครัง้

แล ้ว และทุกครัง้ ก็ใหค้ วามรู้สกึ เหมือนเดิมคืออบอุ่น อยู่แล ้วสบายใจ
แค่เปิ ดประตูรวั้ เข ้าไป มารดาของลานดาวก็ย้ มิ กว ้างรอ
“เป็ นยังไงบ ้างซัน เหนื่อยไหมลูก”
“คุณแม่สวัสดีครับ”
“ไหว ้พระเถอะจ้ะ รีบเข ้าบ ้านก่อนเถอะ” ถึงแม้อาทิตย์จะสวมหมวก
เพือ่ อ�ำพรางใบหน้า แต่วา่ รุ่งฤดีกย็ งั อดเป็ นห่วงไม่ได้ รีบรุนหลังแฟนของ
ลูกสาวให ้เข ้าบ ้าน นางไม่อยากให้ใครเห็นว่าดาราหนุ่มมาทีบ่ ้านนี้
อาทิต ย์ร กั มารดาของลานดาวมากเหมือ นเป็ น แม่ข องตัว เอง
รุ่งฤดีเป็ นห่วงเขาพอๆ กับลานดาวลูกสาวนาง ดูอย่างเรื่องนี้กค็ อยห่วง
สวัสดิภาพให ้เขา
“วิวมาถึงแล ้วใช่ไหมครับ”
“ถึงได้สกั พักแล ้วจ้ะ ขึ้นไปอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผ ้า ซันนัง่ รอก่อนสิ”
อาทิตย์เดินไปนั่งทีโ่ ซฟา มันเป็ นโซฟาทีเ่ ขานั่งประจ�ำ ทุกอย่าง
ในบา้ นหลังนี้เขาคุน้ เคยเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะคนหรือสิ่งของ มาแลว้
ให ้ความอบอุ่นเหมือนเป็ นบ ้านหลังทีส่ อง
หลังจากบิดามารดาของเขาเสียชีวติ เพราะเครือ่ งบินตกทีอ่ นิ โดนีเซีย
เขาตอนนัน้ ที่อายุเพียงสิบหา้ ปี ก็อยู่กบั คุณปู่ คุณย่านับแต่ นน้ั แต่ ว่า
ทัง้ สองก็ตอ้ งดูแลบริหารกิจการมากมาย ไม่มเี วลาดูแลหลานชายเพียง
คนเดียว เขาถูกน้าสุ ญาติหา่ งๆ ของมารดาเลี้ยงมา น่าจะตอนมัธยมสาม
ได้ละมัง้ ตอนทีเ่ ขาย้ายโรงเรียนแล ้วไปเจอกับลานดาวนั่นแหละ
“คุณแม่ไม่ตอ้ งอยูเ่ ป็ นเพือ่ นผมก็ได้นะครับ ผมนัง่ รอคนเดียวได้”
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“งัน้ ไม่ต ้องเกรงใจนะ ท�ำตัวตามสบายเหมือนเป็ นบ ้านของซันเลย”
“ขอบคุณครับ” อาทิตย์บอกแล ้วเรียกรุ่งฤดีไว้อกี ครัง้ “คุณแม่ครับ
ผมมีของจากจีนมาฝากด้วยครับ คุณแม่รอสักครู่” อาทิตย์เดินกลับไป
เปิ ดหลังรถ เขาหยิบถุงกระดาษอย่างดีออกมาสองถุง
“ของคุณแม่ครับ”
“อะไรกันจ๊ะ” รุ่งฤดีเลิกคิ้วถาม
“ดอกหอมหมืน่ ลี้กบั ชาอู่หลงครับ เห็นวิวบอกว่าคุณแม่ไอบ่อยๆ
ผมก็เลยซื้อดอกหอมหมืน่ ลี้มาฝากครับ คุณแม่ตม้ น�ำ้ แล ้วชงดืม่ ได้เลย
นะครับ หรือว่าจะดื่มคู่กบั ชาอู่หลงนี่ก็ได้ครับ จะช่วยใหค้ อชุ่มชื้นขึ้น
ลดอาการไอ”
“โถ ซันล�ำบากต้องซื้อมาให ้แม่”
“ไม่ลำ� บากเลยครับ”
รุง่ ฤดีมองแฟนหนุ่มของลูกสาวด้วยแววตาเอ็นดู “ขอบใจมากนะจ๊ะ”
“ครับ” อาทิตย์ย้ มิ ตอบ เขาบอกแล ้วว่าคนในบ ้านหลังนี้เหมือน
เป็ นครอบครัวของเขาอีกครอบครัวหนึ่ง รุ่งฤดีเอาถุงของฝากไปเก็บ
ในครัว แล ว้ ก็ เ ดิน ขึ้น บ า้ น สวนกัน พอดีก บั ลู ก สาวที่ใ ส่ ชุด นอนลาย
มิกกี้เม ้าส์เดินลงมา
“แม่คะ ซันมาแล ้วใช่ไหม” เพราะได้ยนิ เสียงรถจอดเลยถามมารดา
ให ้แน่ใจ
“รออยูท่ ห่ี ้องรับแขกน่ะจ้ะ วิวอยูก่ บั ซันนะ แม่จะขึ้นไปนอนก่อน”
“ค่ะแม่ วิวคุยกับซันไม่นานเดีย๋ วจะขึ้นไปนอนเหมือนกันค่ะ”
เพราะลูกสาวไม่เคยท�ำตัวเหลวไหล รุ่งฤดีจงึ วางใจใหห้ นุ่ มสาว
อยู่กนั ตามล�ำพัง แม้ว่าลานดาวจะเป็ นแฟนกับอาทิตย์ซ่งึ เป็ นดาราดัง
แต่วา่ ก็ไม่เคยท�ำตัวนอกลูน่ อกทาง นางภูมใิ จกับลูกสาวคนนี้มากทีส่ ุด
“ซันรอนานไหม”
“ไม่นานหรอก วิวนั่งรถแท็กซีม่ าคนเดียวกลัวไหม อยากได้รถ
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ไว้ใช้สกั คันไหม”
“ไม่อยากได้ นั่งแท็กซีก่ ็สบายดี” ลานดาวเดินไปนั่งข ้างๆ หยิบ
หมอนอิงมากอดแล ้วเท ้าคางพูด
ท่าทางน่ าเอ็นดูของแฟนสาวท�ำใหอ้ าทิตย์อยากดึงมานั่งตักแล ้ว
กดจูบลงไปให ้หายมันเขี้ยว เขาต้องแกล ้งท�ำหน้าร�ำคาญเพือ่ กลบเกลือ่ น
ความต้องการใกล้ชดิ นี้ลง
“อยากได้รุ่นไหน”
“ไม่อยากผ่อน อยากเก็บเงินไว ้ก่อน มีรถก็ตอ้ งเสียค่าน�ำ้ มันอีก
สิ้นเปลือง”
“จะเท่าไรกัน ถ ้าเงินไม่พอใช้กบ็ อกซัน”
“ต้องขอทุกเดือน วิวไม่เอาด้วยหรอก อีกอย่างถึงมีรถก็ตอ้ ง
ยุง่ ยากตืน่ แต่เช้า สูข้ ้นึ บีทเี อสก็ไม่ได้ รถไม่ตดิ ด้วย หรือว่าถ ้าสายมากๆ
ก็นั่งวิน สะดวกดี”
“อันตราย นั่งวินบ่อยเหรอ” นี่เขาไม่รูเ้ รื่องของแฟนสาวเลย
ลานดาวเห็นหน้ายุง่ ๆ ของคนหล่อแล ้วกลืนน�ำ้ ลาย ทุกครัง้ ทีเ่ ธอ
ต้องนั่งซอ้ นทา้ ยรถมอเตอร์ไซค์ เขาจะเป็ นห่วงมาก เป็ นห่วงพอๆ กับ
นั่งแท็กซีก่ ลับเอง
“ไม่บอ่ ยหรอก นานๆ ที ว่าแต่ซนั เถอะ ไม่เหนื่อยเหรอ กลับบ ้าน
ได้แล ้ว”
ทีจ่ ริงคนทีเ่ หนือ่ ยคือเธอ แต่วา่ จะออกปากไล่ไปตรงๆ เดีย๋ วถูกงอน
“เหนื่อย ง่วงมาก นอนด้วยได้ไหม”
ลานดาวอ้าปากค้าง ตาเบิกกว ้าง “นะ นอนด้วย แม่จะว่านะ”
“ว่าอะไร ซันจะนอนโซฟาห ้องรับแขก”
ลานดาวร้องอ้าว หน้าเหลอหลาคิดว่าเขาจะขอนอนทีห่ ้องด้วย
“อ้าวเหรอ”
“พรุ่งนี้วนั ท�ำงาน วิวต้องไปท�ำงานแต่เช้า ไปนอนเถอะ”
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“แล ้วซันล่ะ ซันจะนอนตรงนี้จริงๆ เหรอ ไม่มแี อร์นะ”
อาทิตย์ย้มิ เล็กน้อย เขาเดินไปเปิ ดพัดลมเบอร์แรงสุด แล ้วกลับมา
ขยับหมอนอิงให้ไปอยู่ตรงหัว แล ้วหันมายิ้มให ้คนทีน่ ั่งมองงงๆ
“เปิ ดพัดลมก็นอนได้แล ้ว บ ้านวิวก็ไม่ค่อยร้อน ซันนอนได้”
“นอนได้แน่นะ”
“นอนบนโซฟาบ ้านวิวดีกว่าขับรถกลับทัง้ ทีง่ ว่ งๆ หรือว่าวิวอยากให้
ซันขับรถกลับ” ไม่พดู เปล่าแต่ยงั หาวโชว์อกี ด้วย
ลานดาวก้มหน้าครุ่นคิด “นอนทีน่ ่เี ถอะ วิวกลัวจะขับรถไม่ถงึ บ ้าน
จะไปเสยเข ้าทีไ่ หนเสียก่อน”
ลานดาวยอมใหแ้ ฟนหนุ่ มนอนค้างที่บา้ น เธอมองจนอาทิตย์
เอนตัวหลับ จึงถอนสายตาแลว้ เดินขึ้นบา้ นไป มิวายที่จะหันมามอง
อีกครัง้ ว่าแฟนหนุ่มจะนอนได้จริงหรือเปล่า เพราะเป็ นครัง้ แรกเลยนะ
ทีซ่ นั นอนทีบ่ ้านของเธอ
เขาคงเหนื่อยมากถึงได้เอ่ยปากขอนอนทีน่ ่ี ปกติถ ้าไม่เพลียจริงๆ
ซันจะไม่นอนค้างเด็ดขาด เขาไม่ใช่คนทีช่ อบขอความช่วยเหลือจากใคร
เขาไม่ทำ� ตัวเป็ นภาระ แต่จะหาทางท�ำทุกอย่างด้วยตัวเอง เหมือนทีเ่ ขา
ไปเป็ นดารา เขาไม่ได้ลำ� บากเรื่องเงินเลย แต่ เขารู้สึกว่าครอบครัว
ไม่มใี ครต้องการเขา นั่นจึงเป็ นเหตุผลให ้เขาออกไปหางานท�ำเอง
ใช่แล ้ว ปู่กบั ย่าของเขาไม่ตอ้ งการหลานชายเพียงคนเดียวคนนี้
ลานดาวคิดแล ้วก็เดินกลับไปดูแฟนหนุ่มอีกครัง้ ใบหน้าหล่อเหลา
ทีช่ อบท�ำเย็นชา เคร่งขรึมผิดกับอายุจริง เวลานี้หลับสนิทเหมือนไม่มี
ปมในใจ เขาไม่ควรโดดเดีย่ วแบบนี้เลย

แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดแสงอบอุ่นลงมา ลานดาวออกจากบ ้าน

ก�ำลังรอขึ้นรถไฟฟ้ าไปท�ำงาน ตอนตีส่ีเธอลงมาช่ วยมารดาเตรียม
อุปกรณ์ขายน�ำ้ เต้าหู ้ และเพราะอยากรีบลงมาดู คนที่มาอาศัยนอน
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ว่าหลับสนิทดีหรือไม่ แต่ลงมาก็ไม่เห็นเงาร่างของอาทิตย์แล ้ว
เขาคงกลับบ ้านไปแล ้ว เธอโทร.ไปถามเขาเมือ่ เช้าก็พบว่านอกจาก
เขาจะถึงคอนโดฯ อย่างปลอดภัยดี เช้านี้เขาก็ออกไปวิง่ ทีส่ วนสาธารณะ
ใกล ้ๆ คอนโดฯ อีกด้วย เขาบอกว่าต้องเตรียมตัวไปให้สมั ภาษณ์นกั ข่าว
เพือ่ โปรโมตละครทีใ่ กล ้จะออนแอร์เลยต้องฟิ ตเฟิ รม์
ลานดาวจึงไปท�ำงานได้อย่างสบายใจ เมือ่ มาถึงทีท่ ำ� งาน พีต่ ้นเตย
ก็มอบหมายงานมาให ้หอบใหญ่
“วิวจ๊ะ ช่วยตรวจสอบยอดหนี้พวกนี้ให้พด่ี ว้ ยนะจ๊ะ มียอดหนี้
จากลูกค้ารายไหนทีย่ งั ไม่ชำ� ระให้รบี รวบรวมรายงานพีท่ นั ที” หัวใจหลัก
ของธุ รกิจอยู่ท่ีการขายก็จริง แต่ การเรียกเก็บหนี้ก็สำ� คัญไปไม่นอ้ ย
กว่ า กัน เลย เพราะถ า้ หากเรี ย กเก็ บ หนี้ ไ ม่ไ ด้ ก็ จ ะท�ำ ให บ้ ริ ษ ทั ขาด
สภาพคล่อง ไม่มเี งินมาหมุนเวียน
ลานดาวรูค้ วามส�ำคัญของเรือ่ งนี้ดจี งึ รีบตัง้ สมาธิทำ� งาน แต่สมาธิ
ต้องแตกกระเจิงเมือ่ ชมัยพร เพือ่ นสาวทีน่ ั่งข ้างๆ กันหันหน้ามาชวนคุย
พร้อมกับเปิ ดภาพในทวิตเตอร์ให ้ดู
“วิว เธอดูขา่ วนี้สิ ใจละลายอะ เรือ่ งใหม่ของซันทีไ่ ปโกอินเตอร์น่ะ
เล่นคู่กบั ลีล่ ่ี ดาราตัวแม่ของจีนเลยนะ ดูทเี ซอร์สิ น่าดูมากอะ”
ลานดาวตาโต วางงานในมือลงแล ้วยื่นหน้าเขา้ ไปดูใกล ้ๆ ด้วย
ความสนใจทันที รอยยิ้มหวานผุดขึ้นเมือ่ เห็นหน้าหล่อๆ ของแฟนหนุ่ม
ลานดาวยอมรับได้อย่างหนึ่งแล ้วว่า เวลาทีเ่ ห็นซันเข ้าฉากกับดาราหญิง
คนไหนเธอจะมองว่าเป็ นงานเท่านัน้ เธอไว้ใจ เชื่อใจซัน
ยิ่งเห็นเขาเล่นได้ฟิน เธอก็คิดว่าเขาสวมบทบาทได้ดี แทนที่
จะคิดมากว่าเขาจูบจริงกับดาราหญิงสวยๆ เหล่านัน้ และครัง้ นี้ซนั
ก็สวมบทบาทนักธุรกิจหนุ่มทีช่ อบเลขาฯ ของตัวเองได้อย่างดี บทจูบ
นัวเนียกับนางเอกกลางสระว่ายน�ำ้ นั่นช่างสมจริง ดูแล ้วอิน ฟิ นตาม
“โหย วิว หญ้าอยากเป็ นนางเอกอะ อยากถูกบดขยี้ริมฝี ปาก
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แบบนี้ ตกลงนี่เขาจูบจริงใช่ไหม ท�ำไมได้อารมณ์มากเลยอะ ไม่รูว้ ่า
ซันจะเกิดของขึ้นกับนางเอกบ ้างหรือเปล่านะ” ชมัยพรพูดออกมาอย่าง
โจ๋งครึ่ม ท�ำให ้ลานดาวทัง้ ตกใจทัง้ ปัน้ หน้ายาก
“คงไม่หรอกมัง้ ”
“วิวไปรูเ้ ขาเหรอจ๊ะ นางเอกก็ขาวโอโม่ หน้าตาก็น่ารักขนาดนัน้ ”
ลานดาวคิดถึงตัวเอง ซันก็ชอบจูบเธอเหมือนกัน แต่วา่ เขาของขึ้น
บา้ งหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่เคยเห็นเขามีท่าทางผิดปกติเลยนี่นา หรือว่า
เธอไม่มเี สน่หพ์ อจะท�ำให ้เขานึกอยากกุง๊ กิง๊ กับเธอ
ลานดาวคิดแล ้วหน้าแดง แต่กอ็ ดจะถามเพือ่ นไม่ได้ “หญ้า”
“หืม” คนทีก่ ำ� ลังนั่งดูทวิตเตอร์ขานรับในล�ำคอ ไม่ละสายตาจาก
ภาพทีเซอร์นวั ๆ นั่น
“วิวสวยไหม”
“ฮะ ถามอะไร” ชมัยพรข�ำพรืดทันที เมือ่ เห็นเพือ่ นจริงจังเลย
หยุดข�ำ “ถามท�ำไมอะ”
“ถามก็ตอบมาเหอะ”
“ก็น่ารักดี”
“แล ้วมีเสน่หไ์ หม”
“อะไรของวิว” ชมัยพรท�ำเสียงร�ำคาญ แต่ก็อดมองเพือ่ นชัดๆ
ไม่ได้ “มีเสน่หแ์ บบไหนล่ะ ค�ำว่ามีเสน่หม์ หี ลายแบบนะ เสน่หแ์ บบน่ารัก
ยิ้มหวาน คุยเก่ง หรือแบบเซ็กซีผ่ ู ้ชายเห็นแล ้วใจหวิว”
“แบบนางเอกในทีเซอร์ละครอะ”
ชมัยพรได้ฟงั ยิง่ ข�ำใหญ่ “ไม่เหมือนเลย นั่นเขาเซ็กซีม่ ากเลยนะ”
กอหญ้าตอบ แล ้วหรีต่ ามอง “อ้อ เข ้าใจแล ้ว ก�ำลังเอาตัวเองไปเทียบกับ
ลีล่ น่ี างเอกละครใช่ไหม วิวนี่คดิ มากนะ ยังไงก็สู้ลล่ี ไ่ี ม่ได้อยู่แล ้ว”
หัวใจของลานดาวฝ่ อแฟบลงทันที ช่วยบอกที กอหญ้านี่เพือ่ นเธอ
ใช่ไหม อะไรจะพูดตรงไปตรงมา ก�ำปัน้ ทุบดินขนาดนี้
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“หญ้า วิวไม่มเี สน่หเ์ ลยเหรอ”
“วิว เธอมีเสน่หน์ ะ แต่คนละอย่างกับลีล่ ่ี วิวน่ะน่ารัก ยิ้มหวาน
มากๆ หญ้ายังชอบเวลาวิวยิ้มเลย”
ลานดาวพยัก หน้า หงึก ๆ เรื่อ งที่เ ธอยิ้ม หวาน มีค นบอกเธอ
หลายคนแลว้ รวมทัง้ ซันก็เคยบอก นั่นแปลว่าซันคงชอบที่เธอเป็ น
แบบนี้มากกว่า เธอไม่จำ� เป็ นต้องเซ็กซีไ่ ปแข่งกับใคร ลานดาวเลิกคิด
อยากเซ็กซีแ่ ล ้วหันไปมองภาพในทวิตเตอร์ต่อ
มันเป็ นภาพทีท่ มี งานปล่อยทีเซอร์ออกมา เพราะละครจะออนแอร์
อีกสองอาทิตย์ และภาพทีป่ ล่อยก็เรียกความฟิ นจากแฟนๆ จนเลือดก�ำเดา
แทบไหลได้ ปากประกบปากแนบแน่น นัวเนีย เรียกว่าแซ่บมาก
“จูบจริงแน่ๆ วิวว่าไหม ดูหน้าซันสิ ฟิ นมากอะ” ชมัยพรพูด
“ซันบอกว่ามีทงั้ จูบจริงและมุมกล ้อง” ลานดาวตอบ
ชมัยพรไม่แปลกใจทีล่ านดาวพูดเหมือนรูจ้ ริง เหมือนได้ฟงั จาก
ปากอาทิตย์เอง เพราะกอหญ้ารู ว้ ่าลานดาวคือติ่งตัวแม่ คงควานหา
ข ้อมูลทุกเรื่องของอาทิตย์มาหมดแล ้ว เพราะขนาดอาทิตย์มงี านทีไ่ หน
ไปเมืองนอกเมือ่ ไร ลานดาวก็รูห้ มด เพราะฉะนัน้ เรื่องจูบจริงจูบปลอม
คงไม่ยากเกินทีต่ ่งิ ตัวแม่จะเสาะหาข ้อมูล
แต่กอหญ้าคงไม่รูว้ ่าขอ้ มูลที่ลานดาวได้มานัน้ อาทิตย์บอกกับ
ลานดาวด้วยตัวเอง
“จู บจริ งแต่ ไม่เคยคิดอะไรมากไปกว่าเป็ นงาน อีกอย่ างต้อง
ให ้เกียรติกบั ผู ้หญิงด้วย ซันพยายามใช้มมุ กล ้องช่วยให ้มากทีส่ ดุ ”
นัน่ คือค�ำพูดของซันทีบ่ อกเธอ ลานดาวคิดในใจ เธอเชือ่ ทีเ่ ขาบอก
ไม่ใช่วา่ เขาพูดอะไรมาก็เชือ่ หรอกนะ แต่วา่ กฎข ้อแรกของการมีแฟนเป็ น
Asian Star คือเชื่อใจ เพราะไม่อย่างนัน้ คงไม่มพี ระเอกหรือนางเอก
คนไหนมีแฟนหรือแต่งงานได้ถ ้าหากไม่มคี วามเชื่อใจกัน
ลานดาวมองภาพตรงหน้าอีกครัง้ ด้วยความสนใจสักพักก็เลือดลม
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ร้อนฉ่ า เพราะฉากที่ปล่อยมาเรื่อยๆ นัน้ เล่นเปลือยกายในสระแลว้
ฟัดจูบไปมายาวเกือบสองนาที เนื้อเรื่องเป็ นอย่างไรนะ ชักอยากดูแล ้ว
เธอมองภาพซันตอนทีจ่ ูบกับลีล่ แ่ี ล ้วมโนเอาตัวเองเป็ นลีล่ แ่ี ทน
ลานดาวยิ้มเขิน
“เฮ้ย วิวท�ำไมจู่ๆ หน้าแดงอะ”
“เปล่า ๆ ไม่มีอ ะไร” ลานดาวรีบ ปฏิเ สธ “เนี่ ย แค่ ดู ต วั อย่ า ง
ก็ฟินแล ้วเนอะหญ้า เนื้อเรือ่ งเป็ นยังไง ได้อ่านเรือ่ งย่อหรือยัง” ลานดาว
รีบเปลีย่ นเรื่อง
“อะ นี่ไง อ่านสิ” กอหญ้าที่ไม่รูว้ ่าเพือ่ นคิดเรื่อง 18+ อยู่ย่นื
เรื่องย่อในมือถือให ้ดู
“ภาษาจีน วิวอ่านไม่ออก”
ชมัยพรท�ำหน้าเมือ่ ย “เหมือนกัน หญ้าก็อยากรูเ้ รื่องย่อแต่อ่าน
ไม่ออก ดูแค่ภาพไปก่อนแล ้วกัน เนื้อเรื่องไว ้รอมีแปลไทยแล ้วค่อยดู”
ลานดาวเลยพยักหน้าอย่างเสียดาย เพราะดูทเี ซอร์แล ้วก็มฉี าก
น่ารักอีกหลายฉาก ดูแล ้วคงจะฟิ นไม่นอ้ ย ต้องกลับไปถามซันแล ้วละ
ว่าเรื่องย่อเป็ นอย่างไร
“สองสาวคุยอะไรกัน พีบ่ อกว่าของานบ่ายนี้ไง ไม่ได้ฟงั กันเหรอจ๊ะ”
พีต่ น้ เตยเดินออกมาอาละวาดจากหอ้ งท�ำงาน ไม่รู้ติดเครื่องดักฟังไว ้
ทีโ่ ต๊ะพวกเธอหรือเปล่า ถึงได้รูว้ า่ ตอนไหนพวกเธอแอบคุยกัน ยานแม่
มาลงแล ้ว ลานดาวเลยหันกลับไปท�ำงานของตัวเองต่อ
แต่กย็ งั แอบส่งไลน์ไปหาแฟนหนุ่มสัน้ ๆ
ลานดาว : สติกเกอร์รูปผูห้ ญิงกอดคอแฟนหนุ่ม มีคำ� ว่าตัง้ ใจ
ท�ำงานนะคะ
ลานดาวกดส่งเสร็จแล ้วก็อมยิ้ม ซันเห็นแล ้วคงมีกำ� ลังใจท�ำงานนะ
ส่วนเธอก็ตอ้ งท�ำงานเหมือนกัน
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ฟากอาทิตย์กำ� ลังนั่งแถลงข่าวอยู่ แต่รูปภาพสติกเกอร์ท่สี ่ง

เข ้ามาท�ำให้รมิ ฝี ปากหยักขยับเป็ นรอยยิ้ม แล ้วรีบปรับสีหน้าเป็ นปกติ
อย่างรวดเร็วไม่ให้ใครเห็น
แต่ว่ารอยยิ้มนัน้ บังเอิญว่าเขาเงยหน้าขึ้นมาตอนที่สบตากับคน
ทีน่ งั่ ให้สมั ภาษณ์คู่กบั เขาพอดี พอลลี่ พรพิลาศ คือนางเอกทีช่ ่องก�ำลัง
จับให ้เป็ นคู่จ้ นิ กับเขา เพราะเรื่องก่อนหน้านี้ทเ่ี ล่นด้วยกันปังมาก
“เรื่องนี้เล่นง่ายค่ะ ซันเขาส่งอารมณ์ใหพ้ อลลีต่ ลอด” พรพิลาศ
บอกแล ้วยิ้มหวานให ้
อาทิตย์ย้ มิ เล็กน้อยกลับไป พรพิลาศน่ารัก เล่นละครเก่ง
“พอลลีเ่ ล่นเก่งมากครับ ไม่วา่ ซีนยากแค่ไหนก็เล่นเทกเดียวผ่าน
ผมเสียอีกต้องเล่นหลายเทก”
“ไม่จริงเลยค่ะ ซันเล่นเก่งจะตายไป” พรพิลาศบอกพร้อมยิ้มหวาน
ให้นกั ข่าวแล ้วส่งสายตาวาวๆ ให ้อาทิตย์อย่างมีความหมาย
“สองคนนี้น่ารักจังเลยนะคะ” นักข่าวที่ยนื สัมภาษณ์อยู่พูดขึ้น
“เคมีเข ้ากั๊นเข ้ากัน เป็ นแฟนกันจริงๆ เลยสิคะ พีๆ่ เชียร์”
พรพิลาศมองหน้าอาทิตย์แล ้วยิ้มเล็กน้อยติดเขินๆ อาทิตย์เอง
ก็ไม่ตอบอะไร เพราะอยากให ้เกียรติฝ่ายหญิง เขาเลยพูดอย่างอืน่ แทน
“ฝากละครเรื่อง ‘หวานใจ My Boss’ ด้วยนะครับ พวกเรา
สองคนตัง้ ใจเล่นกันมากๆ”
พรพิลาศเห็นว่าอาทิตย์ฝากงานกับนักข่าว เธอเลยฝากบ ้าง
“ทุกวันจันทร์องั คารนะคะ ช่องสีส่ บิ ค่ะ”
สองคนถูกจับใหถ้ ่ายภาพคู่กนั อีกหลายรูป เพือ่ น�ำไปลงตามสือ่
ต่างๆ เพราะทุกวันนี้การโปรโมตคือหัวใจส�ำคัญ ยิ่งโลกโซเชียลช่วย
ส่งต่อด้วยก็จะท�ำให ้ละครเรื่องนัน้ ปังมากขึ้น
“ซัน พีว่ า่ นะคนชอบให้ซนั จิ้นกับพอลลี่ ซันยอมให ้เล่นข่าวไหม”
พีใ่ จดีเดินมากระซิบถามหลังจากเข ้ามาในห ้องแต่งตัวแล ้ว
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“ผมเคยบอกพีใ่ จดีไปแล ้วว่าไม่จำ� เป็ นต้องดันผมด้วยการให้จ้ นิ
กับนางเอกคนไหน เผื่อว่านางเอกคนนัน้ เขามีแฟนอยู่ แลว้ เขาคง
ไม่สบายใจ”
“พีว่ า่ คนทีม่ แี ฟนอยู่แล ้วคือซันมากกว่า เท่าทีพ่ ร่ี ูม้ า พอลลีโ่ สด”
“พีก่ ร็ ูว้ า่ ผมมีแฟนแล ้วจะให้จ้ นิ กับพอลลีท่ ำ� ไม”
“มันเป็ นงานนะจ๊ะซัน”
“ผมให้พใ่ี จดีเลือกว่าให ้ผมท�ำงานด้วยเหมือนเดิมหรือว่าจะให ้ผม
ไปท�ำงานทีจ่ นี อย่างเดียว เพราะทีน่ นั่ ผมไม่ตอ้ งจิ้นกับใคร ผมสบายใจ”
พี่ใจดีรีบยกมือหา้ ม เพราะนั่นแปลว่าอาทิตย์จะไปเซ็นสัญญา
กับช่องทีน่ ั่นแทน “พีแ่ ค่เสนอเท่านัน้ อย่าหงุดหงิดแรงแบบนี้สจิ ะ๊ ”
อาทิตย์ย้ ิมมุมปาก พี่ใจดีดูแลเขาดี แต่ เสียอย่างเดียวรักษา
ผลประโยชน์ให ้เขามากไปหน่อย แต่วา่ ก็ยงั คุยกันรูเ้ รือ่ งไม่ถงึ กับแตกหัก
“วันนี้ผมมีงานอะไรอีกครับ”
“เพลงประกอบละครที่ซนั ร้องดังมากนะ มีรายการทีวอี ยากให้
ซันไปร้องเพลงโชว์ แล ้วก็สมั ภาษณ์เรื่องทีซ่ นั ไปโกอินเตอร์ทจ่ี นี ซันจะ
รับงานนี้ไหม”
“ต้องโชว์รอ้ งเพลงด้วยใช่ไหมครับ”
“ใช่ ซันไหวไหม”
“ถ ้าเขาต้องการก็ได้ครับ”
“งัน้ แปลว่าซันตกลง พีจ่ ะได้ตอบรับเขา แล ้วพีจ่ ะบอกซันอีกทีนะ
ว่าจะไปถ่ายรายการวันไหน” พีใ่ จดีรบี จดบันทึกลงในสมุดจด อาทิตย์
เห็นว่าวันนี้เสร็จงานเร็ว เพิง่ สีโ่ มงเอง เขาขับรถไปรับลานดาวทีท่ ำ� งาน
น่าจะทัน

ลานดาวส่งรายงานทีพ่ ต่ี น้ เตยต้องการเสร็จแล ้วก็เตรียมเก็บของ

กลับบา้ น วันนี้เธอไม่ทำ� งานล่วงเวลาเพราะอยากกลับไปดู ซีรีสไ์ ทย
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เรื่อง ‘หนึ่งคืนทีร่ กั ’ ย้อนหลัง เรื่องเก่าทีซ่ นั เล่นไว ้ เธอดูละครของซัน
เรื่องหนึ่งไม่ตำ� ่ กว่าสามรอบ แทบจ�ำบทพูดของตัวละครได้แล ้ว
วันนี้ตงั้ แต่บา่ ยก็ไม่ได้โทร.หาซันเลย เพราะต้องรีบส่งงาน ไม่รวู้ า่
ซันมีงานต่อหรือเปล่า ลานดาวก้าวออกจากลิฟต์กเ็ ดินออกหน้าตึกท�ำงาน
อย่างไม่รบี ไม่รอ้ น

ขณะที่อีกฟากหนึ่ง ตึกออฟฟิ ศเอ็มไพร์ทาวเวอร์ รถเลกซัส

สีดำ� มันปลาบคันหนึ่งจอดอยู่ดา้ นหน้า อาทิตย์มาหาลานดาวที่ทำ� งาน
ไม่บ่อยนัก จ�ำได้ว่าเคยมาส่งตอนทีพ่ าลานดาวมาสัมภาษณ์ ลานดาว
ใหเ้ หตุผลว่าต้องการหางานแถวพระรามสีเ่ ท่านัน้ ด้วยเหตุผลทีฟ่ งั แล ้ว
ท�ำให ้คนฟังต้องยิ้มกว ้าง
ทีท่ ำ� งานวิวต้องใกล ้บ ้านซัน ใกล้ทท่ี ำ� งานซัน มันคือเงือ่ นไขแรก
ทีล่ านดาวใช้เสิรช์ หางาน ริมฝี ปากหยักลึกผุดรอยยิ้มขึ้นมาโดยทีเ่ จ้าตัว
ไม่รตู้ วั
ไม่ว่ากี่ครัง้ ที่คิดเรื่องลานดาวอาทิตย์จะมีรอยยิ้มเสมอ เขามี
คอนโดฯ อยูพ่ ระรามสามซึง่ ขับรถตรงมาพระรามสีไ่ ม่ไกล เพราะทีท่ ำ� งาน
ของลานดาวอยูห่ น้าสวนลุมพินพี อดี และยังใกล ้ช่องสีส่ บิ ซึง่ เป็ นทีท่ ำ� งาน
ของเขาซึง่ มีตกึ อยู่แถวศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ ทัง้ หมดลานดาว
ท�ำเพือ่ เขาทัง้ นัน้
ดาราหนุ่ มยิ้มเล็กน้อยขณะมองไปที่หน้าตึก ตอนนี้เขาจอดรถ
รออยู่ดา้ นหน้า เห็นว่าเหล่ามนุ ษย์เงินเดือนหลายคนทยอยเดินออกมา
เรื่อยๆ เขาก้มมองเวลาห ้าโมงสิบห ้านาที จนผ่านไปอีกสิบนาที เขาเริ่ม
กลัวว่าแฟนสาวอาจจะท�ำงานล่วงเวลา แลว้ จะกลายเป็ นเขาเสียเอง
ทีเ่ ซอร์ไพรส์
เอาวะ ไม่เซอร์ไพรส์แล ้วโทร.หาดีกว่า มือขาวสะอาดหยิบโทรศัพท์
ขึ้นมา กดโทร.ออก
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“วิว”
เสียงใสๆ ดังมาจากปลายสาย “ซัน มีอะไรเหรอ วิวเพิง่ เลิกงาน”
เสียงทุมตอบกลั
้
บ “รออยู่หน้าตึก เห็นไหม”
ลานดาวตกใจ เงยหน้าเหลอหลาขึ้นมา เขย่งมองผ่านฝู งชน
ออกไปด้านหน้าตึก อดโมโหตัวเองไม่ได้ทเ่ี กิดมาตัวเตี้ย เอาความสู ง
มาแค่หนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร ดวงตาคู่หวานเห็นรถคันหรู จอดอยู่
ทันทีทเ่ี ห็นก็จำ� ได้ทนั ทีวา่ นั่นคือรถใคร
“ซันมาท�ำไมไม่บอก”
“เซอร์ไพรส์ไง”
“รอแป๊ บนะ” ลานดาวเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋ าแล ้วรีบวิง่ แหวกผ่าน
ผู ้คนทีเ่ ดินคุยไป บ ้างก็เดินมองโทรศัพท์ไปด้วยท�ำให้บงั เธอจนช้า แต่วา่
ลานดาวกลัวว่าอาทิตย์จะรอนานเลยรีบเดินแหวกผ่าน
“ขอโทษนะคะ ขอทางหน่ อยค่ ะ” ลานดาวฝ่ าผู ค้ นได้แลว้ ก็ว่งิ
ออกมาหน้าตึก ร่ างเล็กตรงไปที่รถยนต์คนั หรู กระจกไฟฟ้ าถูกกด
เปิ ดลงตรงฝั่งคนขับ ท�ำให ้เห็นซีกหน้าหล่อๆ นัน้ ชัดเจน
ลานดาวยิ้มเขิน ก�ำลังจะถามอาทิตย์วา่ มารอนานหรือยัง แต่วา่
“วิว”
เจ้าของชื่อขมวดคิ้ว ก่ อนจะหมุนตัวไปมองแลว้ ต้องเบิกตาโต
เพราะกอหญ้าก�ำลังเดินตรงมา
“แฟนมารับเหรอ”
ลานดาวตกใจจนหน้า ซีด เผือ ด หัน ไปมองแฟนหนุ่ ม ที่ไ ม่ไ ด้
กดกระจกขึ้น แถมมองไปทางชมัยพรอย่างไม่รรู้ อ้ นไม่รูห้ นาว ลานดาว
เม ้มปากแน่น เธอจะให ้กอหญ้าเห็นซันไม่ได้ ลานดาววิง่ กลับไปหาเพือ่ น
ใช้ร่างกายตัวเองบังสายตาอยากรูอ้ ยากเห็นของเพือ่ น
“ไม่ใช่แฟนจ้ะหญ้า...ใครก็ไม่รู ้ เขาจอดรถแวะถามทาง”
กอหญ้าพยายามเขย่งตัวมองผ่านไหล่เพือ่ น “แต่ฉนั ว่าหน้าเหมือน
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เหมือน...เหมือนซันอาทิตย์”
ลานดาวขยับตัวตามทิศทางทีก่ อหญ้ามองตาม “ไม่ใช่จ ้ะ ไม่ใช่ซนั
จริงๆ ถ ้าเป็ นซันตัวจริง หญ้าคิดว่าวิวจะยืนเฉยๆ แบบนี้เหรอ ป่ านนี้
วิง่ เข ้าไปกอดแล ้ว” ลานดาวปฏิเสธพลางอธิบายเสียงตื่น
ขณะทีช่ มัยพรท�ำหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ถ ้าหากว่ามีคนเห็นอาทิตย์มาจอดรถรับเธอ ต้องเป็ นข่าวใหญ่แน่ๆ
ลานดาวยึดมือเพือ่ นรักไว้ไม่ให ้ขยับตัวไปไหน เขาก�ำลังมีงานทีจ่ นี ก�ำลัง
มีช่อื เสียงโด่งดัง เธอจะท�ำให ้เขามีขา่ วฉาวไม่ได้
ลานดาวหันกลับไปมองอาทิตย์ บุยใบ้
้ ให ้เขาไปก่อน “ไปสิ”
เธอต้องรอสักพักเขาถึงกดกระจกขึ้น แลว้ รถเลกซัสถึงเลื่อน
ออกไป
“ถอยไป วิว อย่ายืนขวาง หญ้าว่ามองไม่ผดิ นะ เมือ่ กี้ซนั แน่ๆ”
แต่ลานดาวไม่ยอมขยับแถมจับมือเพือ่ นไว ้แน่นยิง่ กว่าทากาว เมือ่ เห็น
รถเคลือ่ นไปแล ้ว ลานดาวเลยปล่อยมือออก
“ขวางอะไร แค่เขาจอดรถถามทางเท่านัน้ เอง จะแตกตื่นท�ำไม”
ชมัยพรวิง่ ไปมองท ้ายรถแต่ไม่เห็นทะเบียนแล ้ว “แต่เขาหน้าเหมือน
ซันอาทิตย์มากเลย ถ ้าไม่ใช่กต็ อ้ งเป็ นฝาแฝดแล ้วอะ”
ลานดาวกลอกตาไปมา กอหญ้าตาดีเกินไป หรือว่าอาทิตย์น่าจะ
ถูกตีสกั หลายๆ ทีทไ่ี ม่ยอมกดกระจกขึ้น
“แต่วา่ ซันไม่มฝี าแฝด เขาเป็ นลูกชายคนเดียว อีกอย่างเขาจะมา
ท�ำอะไรตรงนี้ละ่ จริงไหม”
กอหญ้าท�ำหน้าครุ่นคิด “อืม จริงสินะ ถ ้าใช่ซนั จริงๆ เขาจะมา
ท�ำอะไรทีน่ ่ี” กอหญ้างึมง�ำอย่างสงสัย พลางมองส�ำรวจลานดาว
“คงเป็ นไปไม่ได้ทเ่ี ขาจะมาหาวิว”
ถึงแมจ้ ะรู้สกึ แปลกๆ กับค�ำสันนิษฐานของเพือ่ น แต่ลานดาว
ก็ตอ้ งรับค�ำ “ก็ใช่น่ะสิ ซันจะมาท�ำอะไรตรงนี้ เป็ นไปไม่ได้”
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ชมัยพรพยักหน้า ไม่ใช่วา่ ลานดาวไม่น่ารัก แต่น่ารักมาก แต่วา่
อาทิตย์กบั ลานดาวสาวบัญชีแสนธรรมดาจะรูจ้ กั กันได้อย่างไร ถึงแม้วา่
ลานดาวจะเป็ นติ่งตัวแม่ของซัน แต่ซนั ก็เหมือนพระอาทิตย์ท่เี จิดจ้า
กลางท ้องฟ้ า และลานดาวก็เหมือนดาวดวงเล็กๆ ทีแ่ ทบมองไม่เห็นแสง
ทัง้ สองไม่มวี นั โคจรมาเจอกันได้
กอหญ้าชื่นชมการเปรียบเทียบของตัวเอง แล ้วสรุปได้ว่าผูช้ าย
หน้าหล่อคนนัน้ ไม่ใช่ซนั อาทิตย์ “งัน้ เราไปขึ้นรถไฟฟ้ าด้วยกันนะวิว
หญ้ามีเรื่องจะเม ้าธ์เยอะเลย”
ลานดาวท�ำหน้าปัน้ ยาก ตัง้ ใจว่าตอนขึ้นรถบีทเี อสจะโทร.หาซัน
สักหน่อย “จ้ะ เราไปกันเถอะ”
กว่าลานดาวจะแยกกับกอหญ้าได้ก็ผ่านไปหลายสถานี ลานดาว
รีบกดโทร.หาแฟนหนุ่มทันที “ฮัลโหล ซัน อยู่ไหนแล ้ว”
“รออยู่ทห่ี ้าง...ในลานจอดรถ จะกินข ้าวเย็นด้วย”
ลานดาวยิ้มหวาน “วิวลงรถไฟฟ้ าแล ้ว เดีย๋ วนั่งวินไปหานะ ซัน
รอแป๊ บ”
อาทิตย์ย้ มิ เมือ่ ได้ยนิ เสียงกระตือรือร้นของแฟนสาว เขาเข ้าใจ
เหตุผลที่ลานดาวท�ำไปทัง้ หมด เขาวางสายแลว้ เอนศีรษะลงกับพนัก
เพือ่ รอให ้ลานดาวใกล ้มาถึงก่อนแล ้วเขาค่อยลงไปหา
ท�ำไมเขากับลานดาวต้องท�ำตัวหลบๆ ซ่อนๆ กันแบบนี้นะ บางที
เขาก็เหนื่อย แต่วา่ ลานดาวมักจะบอกว่า มีคนทีร่ กั ซันมาก ซันต้องท�ำ
เพือ่ พวกเขา บางทีเขาก็อยากถามลานดาวว่า ไม่อยากให ้เขาท�ำเพือ่ เธอ
บ ้างหรือ แต่เมือ่ เห็นดวงตาใสๆ เขาก็ตอ้ งกลืนค�ำถามพวกนัน้ ลงคอ
ลานดาวน่ารักแบบนี้ตงั้ แต่ครัง้ แรกทีเ่ จอจนถึงปัจจุบนั ความน่ารัก
สดใส มองโลกในแง่ดี ท�ำให ้เขาอยูใ่ กล ้แล ้วรูส้ กึ สบายใจ ยิ้มได้ทุกครัง้
เขารอลานดาวอีกราวสิบห ้านาที ลานดาวก็โทร.มา
อาทิตย์กดรับ ริมฝี ปากยกยิ้ม สาวแป้ นของเขารีบมาหาเขาไวดี
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จริงๆ

“ซันจ๋า วิวขอไปเลตหน่อยนะ พอดีกอหญ้าโทร.มาฝากซื้อลิปมัน
เดีย๋ ววิวแวะร้านเครื่องส�ำอางก่อนนะ”
ลานดาวพูดจบก็วางสายไปไม่รอให ้เขาตอบอะไร อาทิตย์กลอกตา
ใส่โทรศัพท์ เดีย๋ วนี้ลานดาวกล ้าให ้เขารอ
“อืม ได้”
อาทิตย์ฮ่ึมฮั่มในใจ นั่งรออย่ างสงบในรถต่ อไป ผ่ านไปราว
สิบห ้านาที สาวแป้ นของเขาก็โทร.มา
“ซันจ๋า ขอเลตอีกห ้านาทีนะ ร้านนี้ไม่มอี ะ”
“ชมวิว แล ้วถ ้าร้านต่อไปมันไม่มอี กี ล่ะ”
“ก็ตอ้ งหาให้ได้”
“ว่ายังไงนะ”
ลานดาวสัมผัสถึงน�ำ้ เสียงกดต�ำ่ ทีแ่ ฝงความเย็นเยียบไม่พอใจได้
“ถ ้าร้านนี้ไม่มกี ค็ งไม่หาแล ้วละ จะไปหาซันก่อน”
“รีบซื้อของเถอะ ซันรอในรถ ถ ้าได้ของแล ้วก็โทร.มา ซันจะไปรอ
ทีร่ า้ นอาหารญีป่ ่ นุ ร้านเดิม โต๊ะเดิมนะ”
ลานดาวเข ้าใจทันที ทุกครัง้ ทีไ่ ปกินข ้าวข ้างนอกด้วยกัน อาทิตย์
จะเดิน ไปก่ อ น ส่ ว นเธอตามไปทีห ลัง ร้า นที่กิน ก็ จ ะเป็ น ร้า นเดิม ๆ
โต๊ะเดิมๆ
“ได้ๆ งัน้ เดีย๋ ววิวไปซื้อลิปมันก่อนนะ”
ลานดาววางสายไปทัง้ ทีร่ สู้ กึ เสียวสันหลัง ซันต้องไม่พอใจแน่เลย
ทีต่ ้องรอ แต่วา่ เธอก็ปฏิเสธกอหญ้าไม่ได้ เธอดันปากมากไปบอกกอหญ้า
ว่าจะแวะทีห่ า้ งนี้ กอหญ้าเลยรีบฝากซื้อทันที แต่กอหญ้าก็เคยรับฝาก
ซื้อขนมของโปรดใหเ้ ธอบ่อยๆ ขนมเค้กไข่ไต้หวันที่หาซื้อได้เฉพาะ
แถวบา้ นของกอหญ้าอร่อยมาก เธอใหก้ อหญ้าซื้อมาใหบ้ ่อยๆ ครัง้ นี้
เธอก็เลยปฏิเสธไม่ได้
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ลานดาวเลิกคิดเรื่องจะถูกแฟนหนุ่ มโกรธแล ้วรีบจัดการซื้อของ
ให ้เพือ่ น ร่างเล็กเดินเข ้าร้านเครือ่ งส�ำอางทีม่ ลี ปิ มันอย่างทีเ่ พือ่ นต้องการ
ลานดาวได้ของแลว้ ก็รีบวิ่งไปที่รา้ นอาหารญี่ป่ ุน เดินไปหยุด
ทีโ่ ต๊ะประจ�ำ มองเห็นมีคนนั่งรอเธออยู่แล ้ว วันนี้อาทิตย์ใส่เสื้อเชิ้ต แต่
เอาเสื้อแจ๊กเก็ตมาคลุมทับแทนเสื้อสูททีใ่ ส่ไปสัมภาษณ์ แล ้วใส่หมวก
อ�ำพรางใบหน้า
แม ้จะขัดกัน แต่คนหล่อท�ำอะไรก็หล่อ
ลานดาวท�ำ ใจดีสู เ้ สือ รู อ้ ยู่ แ ล ว้ ว่า อาทิต ย์ต อ้ งโกรธ และเขา
ก็โกรธจริงๆ ตอนนี้ตอ้ งลุ ้นแค่วา่ จะโกรธแบบไหน
ลานดาวนั่งลง ยืน่ หน้าเข ้าไปใกล ้ “ซัน”
เจ้าของใบหน้าหล่อๆ เงยหน้านิ่งๆ ขึ้นมา ลานดาวยิ้มให ้แต่ตอ้ ง
เก้อ เพราะอาทิตย์ไม่ย้มิ ตอบ แต่มองเธอเหมือนคนสติไม่ดที ย่ี ้มิ คนเดียว
“สั่งอะไรหรือยัง” ลานดาวหาเรื่องคุย
“ได้ของแล ้วหรือ”
ลานดาวแทบจะโห่รอ้ งออกมา คราวนี้ง ้อง่ายแฮะ “อืม ได้แล ้ว
ขอโทษทีใ่ ห ้รอนะ กอหญ้าเป็ นเพือ่ นทีด่ มี ากเลย วิวไม่อยากปฏิเสธเพือ่ น”
อาทิตย์มองหน้าแฟนสาว ลานดาวน่ ารักกับทุกคนเสมอ เขาชอบเธอ
ตรงนี้และไม่ได้โกรธด้วย
“ไม่อยากให ้เพือ่ นรอแต่ให้ซนั รอเกือบชั่วโมง”
“แค่สส่ี บิ นาทีเองนะ”
“ช่างเถอะ สั่งอาหารได้แล ้ว วันนี้ซนั ยังไม่ได้กนิ ข ้าวกลางวันเลย”
“อ้าวเหรอ ทีแ่ ท้กโ็ มโหหิวนี่เอง”
อาทิตย์หรี่ตามองคนพูด “โมโหหิวแลว้ ก็โมโหคนพูดมากด้วย
วันนี้ววิ ท�ำผิด ต้องเลี้ยงข ้าวซัน วันนี้จะถล่มวิวให ้จนดีไหมเนี่ย”
“อย่าท�ำแบบนี้นะ”
อาทิตย์ทำ� หน้าครุ่นคิด “นี่กเ็ พิง่ ต้นเดือน วิวยังรวยอยู่น่ี”
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ลานดาวท�ำหน้าเหมือนอยากร้องไห ้ “เลี้ยงก็ได้ แต่อย่าสัง่ เยอะนะ”
อาทิตย์กม้ หน้าดู เมนู ท่บี ริกรน�ำมาวางไว้ให้ เขาตัง้ ใจจะแกลง้
แฟนสาวด้วยการสั่งเยอะๆ แต่ไม่ได้ให้ลานดาวเลี้ยงหรอก ขณะทีเ่ ขา
ก�ำลังจะสั่ง พลันคนกลุม่ หนึ่งก็มาด้อมๆ มองๆ ตรงหน้าร้าน เขามอง
ชัดๆ ก็เห็นว่าเป็ นสาวกลุ่มหนึ่ง สักพักคนกลุ่มนัน้ ก็พยักพเยิดแลว้
พากันกรูตรงมาหาเขา
“พีซ่ นั ” เสียงหนึ่งดังขึ้นและอีกหลายเสียงตามมา
“พีซ่ นั จริงๆ ด้วย”
“พีซ่ นั โอยตายแล ้ว ตัวจริง”
ทุ ก คนแย่ ง กัน พู ด พยายามเข า้ ถึง ตัว แต่ ว่ า คนที่คุ น้ ชิ น กับ
สถานการณ์อย่างนี้เป็ นอย่างดีก็ทำ� ตัวนิ่งได้อย่างน่ าชื่นชม แจกยิ้มให ้
อย่างเท่ๆ
“ใช่ครับ ตัวเป็ นๆ” อาทิตย์ตอบกลับอย่างอารมณ์ดี ไม่มวี แ่ี วว
หงุดหงิดทีถ่ กู ขัดจังหวะ
“พีซ่ นั ขา มาท�ำอะไรคะ”
“พีซ่ นั คะ ขอลายเซ็นหน่อยค่ะ”
อาทิต ย์ห วั ไว ก่ อ นที่จ ะมีใ ครสงสัย ว่า ท�ำ ไมเขามากิน ข า้ วกับ
ลานดาว เลยรีบลุกขึ้น “ซันจะแจกลายเซ็นใหท้ ุกคนนะครับ แต่ ว่า
ออกไปเข ้าแถวใหเ้ ป็ นระเบียบแล ้วออกไปข ้างนอกร้านกันนะครับ ในนี้
จะไปรบกวนแขกท่านอืน่ ”
“โหย พีซ่ นั น่ารักอะ คิดถึงคนอืน่ เสมอ”
เสียงแฟนคลับคนหนึ่งพูด และอีกคนก็สำ� ทับ ที่จริงพวกเธอ
ไม่ได้มาด้วยกัน แต่บงั เอิญว่าเดินตามอาทิตย์มาตัง้ แต่หน้าลิฟต์ แม ้
ดาราหนุ่ มจะใส่หมวกอ�ำพรางใบหน้า แต่ว่าติ่งก็จำ� ได้แล ้วเดินตามมา
เรื่อยๆ จากคนสองคนเพิม่ จ�ำนวนเป็ นกลุม่ ใหญ่แล ้วไปออกันทีห่ น้าร้าน
ก่อนจะลงความเห็นอย่างพร้อมเพรียงว่าใช่ซนั อาทิตย์ ตัวจริง
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เสียงจริง โดยทีไ่ ม่มใี ครสนใจใครอีกคนทีน่ ั่งฝั่งตรงข ้ามกับดาราหนุ่ม
ขวัญใจ
“พีซ่ นั เซ็นใหห้ นู หน่อยค่ะ” เสียงใสๆ ของแฟนคลับรุ่นกระเตาะ
อาทิตย์หนั ไปมองน่าจะไม่เกินสิบห ้าปี เขายิ้มให ้เล็กน้อยแล ้วพูดขึ้น
“ใครอยากได้ลายเซ็นเข ้าแถวให ้เรียบร้อย แล ้วมีใครเอาปากกามา
ไหมครับ”
ทุกคนมองหน้ากันเลิก่ ลัก่ ลานดาวเลยยืน่ ปากกาทีต่ ดิ ตัวไว ้เสมอ
ไปให ้
“ขอบคุณนะคะ”
ทุกคนกล่าวค�ำขอบคุณลานดาวพร้อมกัน และตอนนัน้ เองทีท่ กุ คน
หรี่ตามอง
“ว่าแต่พส่ี าวเป็ นใครคะ พีท่ น่ี ั่งกินข ้าวกับซัน”
“ใช่แล ้ว พีท่ น่ี ั่งกินข ้าวกับซัน”
ลานดาวสะดุง้ เฮือก เม็ดเหงือ่ อาบทั่วร่าง ทุกคนจ้องเธอเขม็ง
จากเมือ่ ครู่มองเธอเหมือนนางฟ้ าลงมาโปรด ตอนนี้สายตาเหมือนจะ
ฆ่าแกงกันหากเธอไม่พดู อะไรออกไป
“พีซ่ นั คะ มากับใครเอ่ย” แฟนคลับสาวสวยคนหนึ่งถามขึ้นพลาง
จิกตามองลานดาว
อาทิตย์มองมาทีล่ านดาวแล ้วยิ้มเล็กน้อย แต่วา่ ลานดาวไม่ยอม
ให ้อาทิตย์พดู อะไรทัง้ นัน้
“พีก่ เ็ ป็ นติ่งเหมือนน้องๆ ไงคะ พีซ่ นั ขา เซ็นลายเซ็นให้ววิ ด้วย”
“อ้าว พี่ก็เป็ นติ่งเหมือนกันเหรอ” คนที่จุดชนวนถามขึ้นอย่าง
ไม่หายสงสัยนัก
“ใช่สคิ ะ พีก่ เ็ ป็ นติง่ ซันเหมือนกัน พีเ่ ห็นเขามานัง่ กินข ้าวเลยเข ้าไป
ขอลายเซ็น ก็พอดีกบั น้องๆ มาถึง”
“แต่ทำ� ไมพวกเราเห็นพีค่ ุยกับพีซ่ นั ตัง้ นาน เห็นพีซ่ นั มองพีส่ าว
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แลว้ ยิ้มด้วย เหมือนเป็ นแฟนกันเลยล่ะคะ” คนที่จุดชนวนคนเดิม
ถามต่อ ท�ำให ้คนทีเ่ หลือกลับมาจ้องเธอเขม็ง
ลานดาวแยกเขี้ยวในใจ อยากรู จ้ ริงๆ ว่ายายเด็กคนนี้เกิดขา้ ง
เครื่องซักผ ้าหรือไงนะ ถึงได้ซกั เก่งแบบนี้
“พีซ่ นั บอกว่าพีค่ วรไปรอข ้างนอก เขากินข ้าวเสร็จแล ้วจะตามมา
เซ็นให ้ แต่ พ่ีขอร้องให้พ่ีซนั เซ็น พี่ซนั ก็ก ำ� ลังจะเซ็น ให้พ่ีไงคะ แต่
พวกน้องๆ ก็เข ้ามาก่อน” ครัง้ นี้ลานดาวหันไปจ้องตากับคนถามตรงๆ
สตอรี่น้ ีเธอโอเคมัย้ ลานดาวคิดสด บอกสด น่าจะเคลียร์นะ
“แล ้วไหนสมุด หรือโฟโต้บกุ๊ ทีพ่ จ่ี ะเอามาให ้เซ็นล่ะคะ ไม่เห็นมี”
“โอว แม่เจ้า” ลานดาวอุทานออกมา อยากเอามือนวดขมับ
“พีจ่ ะใหเ้ ซ็น เซ็น...” ลานดาวคิดหาค�ำตอบดีๆ ไม่ได้ มองไป
ที่อาทิตย์อย่างขอความช่วยเหลือ แต่แฟนหนุ่ มกลับเสมองไปทางอื่น
“พีจ่ ะให ้เซ็นตรงนี้ไง”
ลานดาวชี้ไปทีห่ น้าผากตัวเอง
“หา” สาวๆ แฟนคลับทุกคนเบิกตากว ้าง ร้องเสียงหลง แล ้วมอง
ลานดาวด้วยความชื่นชม “พีเ่ จ๋งโคตรอะ”
ลานดาวฉีกยิ้มแล ้วหันไปหาแฟนหนุ่ม “พีซ่ นั คะ เซ็นให้ววิ ตรงนี้
หน่อยค่ะ เซ็นสวยๆ นะคะ”
ลานดาวยกมือ ปัด ผมที่ป รกหน้า ออก เผยเหม่ ง ให เ้ ห็น ชัด ๆ
ขณะทีอ่ าทิตย์มองอย่างตกตะลึง ไม่อยากจะเชื่อ
“เอาจริงเหรอ”
ลานดาวพยักหน้า
“แน่ใจนะ”
ลานดาวพยักหน้าอีกครัง้ ยิ้มทัง้ น�ำ้ ตา ไร้ซ่งึ ค�ำพูด มีเพียงแต่
แววตาที่บอกถึงความมุ่งมั่น และหัวใจที่สมั ผัสได้ถงึ ทุกลายเสน้ จาก
ปากกาหมึกซึมทีแ่ ฟนหนุ่มค่อยๆ ลากบรรจงลงตรงหน้าผากขาวๆ ของ
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เธอ ลานดาวเดินไปส่องกระจกหน้าร้าน ชื่อซันพร้อมกับรูปหัวใจน่ารัก
แปะกลางหน้าผากเธอ

กฎของการเป็นแฟน Asian Star นอกจากต้องมีความเชื่อใจ

แล ้วยังต้องมีความอดทนสู ง หลังจากเคลียร์กบั บรรดาแฟนคลับของ
อาทิตย์ได้แล ้ว ลานดาวต้องขึ้นรถเมล์กลับบ ้านพร้อมกับลายเซ็นของซัน
ติดหน้าผาก เธอไม่กลา้ ติดรถเขากลับพร้อมกัน เพราะกลัวว่าจะมี
แฟนคลับคนใดคนหนึ่งท�ำตัวเป็ นโคนันแอบตามไปดู
ลานดาวให ้ความเห็นว่าถ ้าหากซันต้องไปรับระหว่างทางก็แยกย้าย
กัน ตรงนี้ เ ลยดีก ว่ า จะได้ไ ม่ ยุ่ ง ยาก พอออกมาขึ้น รถเมล์ไ ด้แ ล ว้
ลานดาวก็พยายามเอากระดาษทิชชูเช็ดหน้าผาก แต่วา่ ยิง่ เช็ดก็ยง่ิ เลอะ
เลยตัดสินใจหยุด พอดีกบั เสียงโทรศัพท์ดงั ขึ้น มือบางหยิบมาดูก็รบี
กดรับ
“ซัน ว่าไง มีอะไรหรือเปล่า” เธออดถามเขาด้วยความเป็ นห่วง
ไม่ได้ กลัวว่าจะมีแฟนคลับคนไหนตามไปวอแวเขาอีก
“เดีย๋ วลงป้ ายหน้านะ”
ลานดาวชินกับการพูดแบบไม่จวั่ หัวของแฟนหนุ่มแล ้ว เมือ่ ได้ยนิ
แบบนี้ทำ� ใหล้ านดาวรีบหันไปมองด้านนอกรถ ดวงตาคู่สุกใสเบิกกว ้าง
นิดๆ รถยนต์เลกซัสสีดำ� ขับตีคู่มากับรถเมล์ทเ่ี ธอนั่งอยู่
เธอจ้องเขม็งด้วยความประหลาดใจ เพราะไม่มคี รัง้ ไหนที่เขา
ท�ำแบบนี้ แล ้วเสียงทุมติ
้ ดร�ำคาญก็ดงั ขึ้นจากในโทรศัพท์
“วิวได้ยินที่บอกหรือเปล่า ลงป้ ายหน้านะ อย่าใหเ้ ลยป้ ายล่ะ
ขี้เกียจขับตามอีก”
“มะ ไม่ตอ้ งหรอก ซันกลับคอนโดฯ เลยก็ได้”
“ชมวิว เดีย๋ วนี้กล ้าไม่ทำ� ตามแล ้วเหรอ”
“ไม่ใช่” ลานดาวตอบปากคอสัน่ “ก็มนั ไม่สะดวก ไหนๆ ก็แยกกัน
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กลับแล ้ว ก็ต่างคนต่างกลับไปเลย”
“ลงป้ ายหน้านะ ถา้ ไม่ลงจะขับตามอยู่แบบนี้” ไม่พูดเปล่า แต่
หน้าต่างกระจกรถคันหรูกถ็ กู กดลง เผยให ้เห็นใบหน้าหล่อเหลาทีต่ อนนี้
บึ้งตึงมาก
เธอเห็นชัดเลยละว่าอาทิตย์ทำ� หน้าบึ้ง เพราะเขาหันมามองเธอ
ชัดๆ
“ซันมองถนนสิ หันมามองวิวแบบนี้มนั อันตราย”
“งัน้ ก็รบั ปากมาว่าจะลงป้ ายหน้า”
“ลงๆ ลงแล ้ว” ลงแล ้วจ้า พ่อจ๋า ลานดาวพรูลมหายใจ ยกให ้
อาทิตย์เป็ นพ่อคนทีส่ อง บังคับเก่ง
เมือ่ ลงมายืนที่ป้ายรถประจ�ำทางแล ้ว รถเลกซัสก็มาจอดเทียบ
พอดี ลานดาวเดินไปขึ้นรถ พอขึ้นไปนัง่ ได้กห็ นั ไปมองคนทีน่ งั่ หน้าขรึม
อยู่หลังพวงมาลัย
“จะมารับท�ำไม วิวบอกใหก้ ลับคอนโดฯ เผือ่ ใครมาเห็นแบบนี้
จะเป็ นข่าว”
อาทิตย์ทำ� หน้าเมือ่ ย เขาเบือ่ กับการทีต่ อ้ งหลบๆ ซ่อนๆ เต็มที
“ใครอยากเห็นก็เห็นไปสิ จะรับแฟนไปกินข ้าวทัง้ ที ท�ำไมล�ำบากแบบนี้”
“ไม่ได้นะซัน ซันเป็ นคนของประชาชน อย่าท�ำให ้เขาผิดหวังสิ”
“แล ้ววิวล่ะ”
“วิวก็ปกติดไี ม่เป็ นอะไรนี่”
อาทิตย์กลอกตาไปมา ท�ำไมเขารู้สึกว่าลานดาวรักประชาชน
มากกว่าจะแคร์ความรู้สกึ เขา แต่นั่นละนะคือเสน่หข์ องลานดาวทีท่ ำ� ให ้
ใครอยูใ่ กล ้ต้องหลงรัก และนัน่ ยัง ยังมาท�ำตาใสๆ หน้าแบ๊วๆ ใส่เขาอีก
เขาจะว่าอะไรได้ นอกจากลืมมันไปซะ
“แลว้ นี่ซนั จะไปไหน นี่ไม่ใช่ทางไปบา้ นวิว” เพราะทางไปบา้ น
ของเธอกับเขาคือทางเดียวกัน ถ ้าไม่ใช่ทงั้ สองสถานทีแ่ ล ้วเขาจะไปไหน
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“กลับบ ้านทีบ่ างนา”
“กลับบ ้านเหรอ”
“อืม” อาทิตย์หนั มาพยักหน้า “หิวข ้าวมาก ตอนนี้กนิ ช้างได้ทงั้ ตัว
เมื่อกี้โทร.บอกน้าสุ แล ว้ ว่าให ท้ ำ� กับข า้ วรอไว เ้ ลย ขี้เกียจไปกินร้าน
ข ้างนอกแล ้ว กินทีบ่ ้านเลยดีกว่า” เขาบอกง่ายๆ แล ้วหันไปขับรถด้วย
ท่วงท่าสบายๆ ไปทีบ่ ้านก็ดจี ะได้ไม่ตอ้ งระแวงกลัวใครมาเห็นอีก
ลานดาวค่อยโล่งอก อาทิตย์กลับมาเป็ นคนเดิมแล ้ว เขาไม่ได้
หงุดหงิดใส่เธออีก
และการทีเ่ ขากลับบ ้านบ ้างก็ดี เขาไม่ได้กลับบ ้านบ่อยนัก นานๆ
ครัง้ จะกลับเสียที ยิ่งไปท�ำงานที่จนี ด้วยแลว้ เขายิ่งไม่ได้กลับไปเลย
บ ้านหลังนัน้ คล ้ายๆ จะเป็ นของน้าสุไปเลย
เมือ่ มาถึงบา้ นของซัน ที่เป็ นบา้ นของเขาจริงๆ เพราะเป็ นบา้ น
ของบิดามารดา บา้ นที่เคยเป็ นอดีตของซัน มีพ่อแม่อยู่ครบ แต่ ว่า
หลังจากพ่อแม่ของเขาเสียชีวติ เขาก็อยู่จนกระทั่งเข ้ามหาวิทยาลัยแล ้ว
ย้ายออกไปอยู่คอนโดฯ
ตอนนัน้ เธอเคยถามว่าท�ำไมย้ายออก ค�ำตอบทีบ่ อกมาคือ
“เหงา”
เธอสงสารเขา รับรูไ้ ด้วา่ เขาต้องทนกับความโดดเดีย่ วมานานมาก
ปู่กบั ย่าเขาไม่เคยมาหา ซันใช้ชวี ติ กับน้าสุและคนรับใช้เก่าแก่ทไ่ี ว้ใจได้
ภายในบ ้านหลังใหญ่
ส่วนน้าสุไม่ใช่ใครทีไ่ หน แต่เป็ นญาติห่างๆ ของฝั่งมารดา น้าสุ
หรือสุชาดาเคยเป็ นพี่เลี้ยงให้ซนั ตัง้ แต่ เกิด พอเกิดเรื่องที่ซนั ก�ำพร้า
ก็รบี มาดูแล น้าสุทงั้ รักและสงสารซันเลยไม่ยอมย้ายออกไปไหน ใช้ชวี ติ
สาวโสดดูแลบ ้านให้ซนั อย่างดี
“สวัสดีครับน้าสุ” ซันยกมือไหว ้น้าสุทนั ทีทม่ี าถึงและเห็นหน้า
น้าสุ เป็ นหญิงวัยสี่สิบแปดที่ยงั สวย เดินเปิ ดยิ้มกวา้ งมากอด
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ร่างสูงโปร่งของซันไว้ในอ้อมอกทันที
“น้าดีใจมากทีเ่ ห็นซันกลับบ ้าน ท�ำไมไม่ยา้ ยกลับมาอยู่บ ้านเสียที
น้าเป็ นห่วง” น้าสุถามแล ้วหันมารับไหว ้ลานดาวทีย่ กมือไหว ้ นางรูเ้ รื่อง
ของลานดาวกับอาทิตย์วา่ เป็ นแฟนกันมานานแล ้ว
“ผมยุ่งน่ะครับ คิดว่าอยู่คอนโดฯ เดินทางสะดวกกว่า”
“ถามกี่ครัง้ ก็ตอบแบบนี้ อย่าลืมนะว่านี่เป็ นบ ้านของซัน”
แววตาของอาทิตย์มีแววเจ็บปวดลึกล�ำ้ เขายิ้มเล็กน้อย แต่
ลานดาวลอบเห็นว่าไปไม่ถงึ ดวงตา เขาเหมือนไม่อยากพูดถึงเรื่องเก่าๆ
ของตัวเอง
“ผมยกให ้น้าสุดไี หมครับ”
“น้าไม่รบั หรอกนะคะ รับแค่ดูแลให ้อย่างเดียว”
“งัน้ เดีย๋ วผมหาคนมาช่วย วิวมาเป็ นแม่บ ้านให้ซันได้ไหม”
“น้าสุ ก็ทำ� ดีมากอยู่ แลว้ วิวสู น้ า้ สุ ไม่ได้หรอก” ลานดาวบอก
งานแม่บา้ นมีรายละเอียดเยอะ อีกอย่างเธอไม่ค่อยว่างด้วย เพราะ
ตอนเย็นก็ตอ้ งท�ำงานล่วงเวลา
“น้าสุมาเกี่ยวอะไรด้วย” อาทิตย์พดู กลัว้ ข�ำ “ซันจะแต่งวิวมาเป็ น
ภรรยา จะให ้ลาออกจากงานมาอยู่บ ้านเลี้ยงลูกเป็ นแม่บ ้านเต็มตัว”
“ซัน พูดอะไร ไม่เห็นเหรอว่าน้าสุมองอยู่” ลานดาวต่อว่า แต่
คนทีค่ ดิ วางแผนไว ้แล ้วกลับยืน่ หน้าเข ้าไปใกล ้จนลมหายใจรินรดกัน
“ซันกระเถิบออกห่างหน่อย วิวอายน้าสุ”
“เรือ่ งแค่น้ ไี ม่เห็นต้องอาย ทีเดินหน้าผากเลอะมาจากห ้างยังท�ำได้
เลย” อาทิตย์บอกด้วยน�ำ้ เสียงกลัว้ หัวเราะ แววตาลอ้ เลียนที่มไี ว้ใช้
กับลานดาวคนเดียว
ลานดาวย่นจมูกใส่ รีบยกมือเช็ดหน้าผากป้ อยๆ “ใครล่ะท�ำให ้
วิวขายหน้าแบบนี้ ถ ้าไม่ใช่เพราะซัน”
“ไหนบอกว่าทนได้ไง ทนทีเ่ ป็ นแฟนกับซันได้ทกุ อย่าง”
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พอเจอค�ำพูดนี้ไปก็เงียบสิคะ รักเขาแล ้วนี่นา จะว่าอะไรเขาได้
ลานดาวสะบัดหน้าพรืด “รักได้ก็เลิกรักได้” ลานดาวแกลง้ พูด แต่
ไม่คดิ ว่าคนฟังจะหน้าเปลีย่ นทันที
อาทิตย์หน้าเสียอย่างเห็นได้ชดั เกิดความเงียบอึดอัดขึ้นชั่วขณะ
ลานดาวหันหน้ามามองคนตัวสูง เธอแค่พดู เล่นเท่านัน้ เอง ไม่ได้คดิ จะ
เลิกรักเขาจริงๆ สักหน่อย ท�ำไมเขาต้องท�ำหน้าจริงจังแบบนัน้ ด้วย
ฟากน้าสุทม่ี องหนุ่มสาวหยอกล ้อกันน่าจะพอแล ้วเลยกระแอมขึ้น
“อาหารพร้อมแล ้วนะจ๊ะซัน ให ้น้าจัดโต๊ะเลยไหม”
“เดีย๋ วก่ อนครับน้าสุ ผมจะพาวิวไปลา้ งหน้าก่ อน” ดาราหนุ่ ม
เปลีย่ นเรือ่ ง เขาต้องลงโทษแฟนสาวสักหน่อยทีก่ ล ้าบอกว่าจะเลิกรักเขา
น้าสุหนั ไปมองตามสายตาของอาทิตย์ก็เลิกคิ้วถาม “น้าว่าจะถามวิวอยู่
ว่าหน้าไปเลอะอะไรมา”
ลานดาวยังปรับอารมณ์ตามคนตัวสูงไม่ทนั ตอบน้าสุแบบอายๆ
“วิวให้ซนั เซ็นชื่อใหค้ ่ะ พอดีมคี วามผิดพลาดเกิดขึ้นนิดหน่ อย แต่ว่า
เรื่องมันยาวมากๆ กลัวน้าสุจะขี้เกียจฟัง”
น้าสุย้ มิ นางเขา้ ใจดีว่าเป็ นเรื่องของหนุ่ มสาว อีกอย่างลานดาว
ก็เป็ นผู ้หญิงคนเดียวทีอ่ าทิตย์พาเข ้าบ ้านและสนิทด้วยมากทีส่ ุด
“งัน้ รีบไปลา้ งหน้าเถอะค่ ะ แลว้ มากินขา้ วกัน น้าท�ำของโปรด
ของทัง้ สองคนไว ้รอ”
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ทาสรักระดับพรีเมียม

ลานดาวเดินตามหลังคนตัวสูงโปร่งขึ้นชัน้ สองของบ ้านไปเงียบๆ

หลังตกลงกับน้าสุว่าอีกสิบนาทีจะลงมา บา้ นหลังใหญ่ มีเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งอย่างหรูหรา แต่เงียบมากๆ ลานดาวกวาดตามองก็รู้สกึ ว่าบ ้าน
ของเธอยังใหค้ วามรู้สกึ ว่าเป็ นบ ้านมากกว่า สงสารซัน มิน่าถึงไม่อยาก
กลับบ ้าน บรรยากาศทีแ่ สนเศร้าปนอ้างว ้าง
อาทิตย์หยุดเดินทีห่ น้าห ้องท�ำให ้ลานดาวชะงักฝี เท ้าตาม มือหนา
เปิ ดประตูให ้เธอเข ้าไปก่อน ห ้องนี้เป็ นห ้องของเขา ลานดาวรูจ้ งึ เดินเข ้าไป
อย่างคุน้ เคย เสียงปิ ดประตูตามหลังท�ำให้รูว้ า่ เจ้าของห ้องตามเข ้ามาแล ้ว
เรื่องที่เธอเดินเขา้ หอ้ งของอาทิตย์อย่างไม่เคอะเขินนัน้ เป็ นเพราะเธอ
มาบ่อย มาตัง้ แต่มธั ยมปลายแล ้ว ทุกครัง้ ทีม่ าเธอก็นั่งๆ นอนๆ อ่าน
หนังสือสอบบ ้าง ติวข ้อสอบกันบ ้าง ท�ำเหมือนเป็ นห ้องของตัวเอง
ลานดาวหยุดยืนทีก่ ลางห ้อง หันมองอาทิตย์ เขามีอะไรมากกว่า
ต้องการใหเ้ ธอลา้ งหน้าหรือเปล่านะ ดู เขาเหมือนอยากพูดอะไรแต่
ก็ไม่พูด สุดทา้ ยเธอต้องสะดุง้ น้อยๆ เมือ่ มือหนาของอาทิตย์เอาส�ำลี
ทีห่ ยดคลีนซิง่ แบบน�ำ้ มาเช็ดให ้ตรงหน้าผาก
ลานดาวยืนนิ่งใหเ้ ขาเช็ดหน้าผาก โล่งใจที่เขาไม่มอี ะไรในใจ
เหมือนทีเ่ ธอสงสัย ส�ำลีเนื้อดีถูเบาๆ อยู่ตรงหน้าผากไม่นาน อาทิตย์
ก็โยนทิ้งลงถังขยะ ลานดาวเลยไปนั่งรอขอบเตียง รอใหเ้ ขาล ้างมืออยู่
ในห ้องน�ำ้ ระหว่างนัน้ เลยหยิบรีโมตมากดเปิ ดทีวี
ทันทีทห่ี น้าจอทีวปี รากฏขึ้นก็เป็ นภาพข่าวของซัน แต่เป็ นภาพข่าว
ที่เขาไปถ่ายละครที่จนี ในชื่อของไท่หยาง ละครที่เธอเคยเห็นทีเซอร์
ในยูทูบแล ้ว เป็ นภาพเดียวกัน เขากับลีล่ น่ี างเอกของเรื่องทีจ่ ูบกันนัว
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ในสระว่ายน�ำ้ เป็ นฉากไฮไลต์ของเรื่องทีท่ กุ สือ่ น�ำมาลง
ลานดาวอมยิ้ม รีบเรียกพระเอกของเรือ่ งทีก่ ำ� ลังยืนเช็ดมือให ้แห ้ง
ออกมาดูฝีมอื การแสดงของเขาทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นมาก
“ซัน มาดูโฆษณาละครจีนของซันสิ มีออกข่าวบันเทิงไทยช่อง
สีส่ บิ ด้วยนะ รีบออกมาดูเร็ว” ลานดาวกวักมือเรียก สีหน้าตื่นเต้น เธอ
ยังอดมองว่าเขาน่ากินไม่ได้เลย ท�ำไมซันเล่นได้ฟินแบบนี้นะ
แต่เห็นว่าร่างสูงยังช้า คนใจร้อนเลยเดินไปดึงมือหนาให้รบี เดิน
ออกมา อาทิตย์กลอกตาไปมา เขาไม่ค่อยดูทเี ซอร์ละครทีต่ วั เองเล่นเท่าไร
เพราะดูบอ่ ยแล ้ว
“นี่ ไ ง ซัน เล่น ได้ฟิ นมากเลย วิว ดู แ ล ว้ เขิน เลย คิด อะไรกับ
นางเอกไหม” เท่านัน้ ก็ได้ถกู ดีดมะกอกทีห่ น้าผากเป็ นรางวัล “โอ๊ย เจ็บ
ท�ำไมต้องท�ำรุนแรงด้วย”
อาทิตย์เลยดึงร่างเล็กมาใกล ้ ท�ำใหล้ านดาวเบิกตากว ้าง ดวงตา
สองคู่ ประสานกัน ก่ อนที่จะมีคำ� พูดอะไรออกมา อาทิตย์ก็กม้ ลงจูบ
ที่หน้าผากขาวใสเบาๆ เท่านัน้ ก็ทำ� ใหล้ านดาวตัวแข็งทื่อ เรื่องถูกจูบ
เธอถูกจูบบ่อยจนไม่เขิน แต่วา่ ท�ำไมครัง้ นี้ซนั ดูหน่ื ๆ กว่าทุกวัน
“ซัน เอ่อ วิวหายเจ็บแล ้ว”
“ไม่เชือ่ ” เขาบอกแล ้วก้มลงจูบอีกครัง้ ลานดาวเลยห่อไหล่ตวั เกร็ง
ใจเต้นแรงจนกลัวจะหลุดออกมานอกอก
“ซันพอเถอะ”
อาทิตย์ยอมปล่อยแล ้วส่งยิ้มให ้ “อยากให้ซนั คิดอะไรกับนางเอก
ทุกคนทีเ่ ล่นละครด้วยเหรอ ซันไม่เคยคิดอะไรกับเพือ่ นร่วมงาน เคย
บอกแล ้วไม่ใช่เหรอ”
ลานดาวกะพริบตาปริบๆ “อืม รูแ้ ล ้ว ก็แค่เห็นว่าซันเล่นดีมาก
เลยถามดูน่ะ”
ลานดาวก้มหน้างุด เสียงข่าวในทีวจี ากสองพิธีกรยังเล่าไม่หยุด
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เพราะกระแสที่จีน ดีม าก แฟนละครรอชม ร้อ นจนช่ อ งต้อ งรีบ น�ำ
ออกอากาศก่อนก�ำหนด
แต่ว่าภาพในหน้าจอทีวตี อ้ งดับวูบเป็ นหน้าจอด�ำสนิท ลานดาว
หันหน้าหวือไปทีค่ นตัวสูงทันที มองไล่ลงมาก็เห็นว่ารีโมตอยู่ในมือ
“ซันปิ ดท�ำไม”
คราวนี้คนถูกถามเลยจ้องนิ่งๆ ไปที่ใบหน้าน่ ารักของแฟนสาว
ลานดาวไม่ใช่เด็กสาวแล ้ว แต่เป็ นสาวเต็มตัว ปากอิม่ เต็ม จมูกโด่งรัน้
รับกับใบหน้ารู ปหัวใจ ผมยาวด�ำขลับ สเปกเขาทุกอย่าง เขาเขา้ พระ
เข ้านางกับนางเอกมาหลายคน ไม่เคยรู้สกึ แบบว่าอยากท�ำอะไรอย่างที่
ผู ้ชายอยากท�ำเท่ากับคนตรงหน้าเลย อาทิตย์นึกมันเขี้ยว สาวเท ้าเข ้าไป
ใกล ้แล ้วก้มหน้าถาม
“นัน่ ไม่ได้เรียกว่าจูบเลย เพราะว่ามันเป็ นการแสดง แต่ถ ้าจูบจริง
ต้องเป็ นแบบนี้ต่างหาก”
ตูม้
สมองของลานดาวแทบแตกเป็ นเสีย่ งๆ เมือ่ ถูกมือหนาของอาทิตย์
รัง้ ทา้ ยทอยใหเ้ ขา้ ไปใกล ้ แลว้ ปากชื้นๆ ก็ฉกจูบลงมาอย่างรวดเร็ว
เขาจูบเธออีกแล ้ว ลานดาวหายใจไม่ทนั สัมผัสร้อนทีน่ าบลงมาอย่าง
รวดเร็วแบบตัง้ ตัวไม่ทนั ท�ำใหล้ านดาวแทบหมดสติ กลิน่ หอมสะอาด
ของเขาคลอเคล า้ อยู่ ร อบๆ เนื้ อ ตัว อ่ อ นปวกเปี ย กอยู่ ใ นอ้อ มแขน
แฟนหนุ่ม ปล่อยให ้เขาประคองไว ้แบบนัน้
มัน เหมือ นมีแ สงดาววิ้ง ๆ รอบตัว เมื่อ ถู ก อาทิต ย์จู บ อย่ า ง
นัก หน่ ว ง เนิ บ นาบอยู่ น านมาก ปลายลิ้น ร้อ นแทรกซอนเข า้ มาใน
โพรงปาก เกีย่ วกระหวัดกับลิ้นเธอ ลานดาวตัวเบาหวิวเพราะเขาพยายาม
ดูดดึงลิ้นของเธอไปหยอกเอิน
“อื้อ ซัน” ลานดาวครางประทว้ ง รู้สกึ มวนในช่องทอ้ งคลา้ ยมี
ผีเสื้อบินว่อนอยู่เต็มไปหมด
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“อีกนิด”
แต่ลานดาวรู้สกึ ว่าปากระบมไปหมดแล ้ว เมือ่ ยังถูกเขาตักตวง
บดคลึงไปทัง้ ปาก เหมือนเขาอดกลัน้ มานานมากทัง้ ทีไ่ ม่ใช่เลย ลานดาว
พยายามดันตัวออกแต่ถูกมือหนาโอบเอวเขา้ ไปบดเบียดกับกายแกร่ง
แลว้ ยังเลื่อนมือลงไปที่สะโพกก่ อนจะบีบเบาๆ ท�ำใหล้ านดาวสะดุง้
สุดตัว เหมือนเขาจะมาไกลจนใกล ้จะหลุดการควบคุมแล ้ว
“ซัน ปะ ปล่อย”
อาทิตย์ส่ายหน้าแทนค�ำตอบ เขาหงุดหงิดตัง้ แต่ ลานดาวบอก
ไม่รกั เขาแล ้ว
“รักซันไหม”
“อื้อ รักสิ รักมาก”
อาทิตย์ย้ มิ บางๆ ดึงดันจูบต่อแล ้วดันคนในอ้อมแขนไปทีเ่ ตียง
ประคองให ล้ านดาวล ม้ ไปช้า ๆ โดยมีมือ เขาประคองอยู่ ลานดาว
ไม่เจ็บก็จริง แต่ ว่าเมื่อถูกร่ างหนาทาบทับตามลงมาก็ตระหนักได้ว่า
ความใกล้ชดิ แบบนี้มนั น่ากลัวเกินไป
มือบางทัง้ ผลักทัง้ ดันคนตัวสูงออก “ซัน...วิวกลัว”
อาทิตย์ใช้ดวงตาคมกริบจ้องมอง “ขอได้ไหม ซันอดทนมานานแล ้ว”
ลานดาวอ้าปากค้าง ตาโต สมองหยุดท�ำงานจนท�ำใหค้ นตัวสู ง
ทีม่ องอยู่ตอ้ งพูดซ�ำ้ “ล ้อเล่นน่ะ”
ความจริงคือเขาไม่ได้ล ้อเล่น เขาอยากท�ำจริง แต่วา่ ท่าทางนิ่งค้าง
เหมือนเสียสติของลานดาวท�ำใหเ้ ขาต้องบอกตัวเองใหห้ ยุดการกระท�ำ
ทีเ่ หมือนเอาเปรียบนี้ซะ ลานดาวเหมือนของล�ำ้ ค่าทีเ่ ขาต้องทะนุ ถนอม
อย่างดี ไม่กล ้าแมจ้ ะสร้างรอยขีดข่วนใหส้ กั นิด ถา้ เรามีของมีค่าทีส่ ุด
อยู่ในอุง้ มือเราจะไม่มวี นั ท�ำใหต้ กแตกหรือบุบสลาย ลานดาวคือสิง่ นัน้
ส�ำคัญต่อเขามากทีส่ ุด
58 แฟนฉันเป็น Asian Star

ผ่านค�ำ่ คืนอันแสนวาบหวามนัน้ มาอย่างใจระทึก แมเ้ มื่อคืน

จะไม่มอี ะไรเกิดขึ้น เพราะแฟนหนุ่มบอกว่าล ้อเล่น แล ้วก็พาเธอลงมา
กินข ้าวตามปกติและก็พากลับไปส่งบ ้าน แต่ลานดาวก็แอบสงสัยตัวเอง
เหมือนกันว่าทีอ่ าทิตย์หยุดท�ำนัน้ เป็ นเพราะเขาไม่อยากท�ำใหเ้ ธอเสียใจ
หรือว่าเธอไร้เสน่หเ์ กินไป เขาทีเ่ ป็ นผู ้ชายทัง้ แท่งถึงไม่รสู้ กึ อะไรกับผู ้หญิง
ทีห่ น้าตาน่ารักแบบเธอ (เหรอ) ลานดาวคิดต่อในใจ
เกือบจะหลุดข�ำได้ตามนิสยั ที่ไม่ใช่ คนคิดอะไรมาก แต่ ว่ามัน
ก็แอบคิด แอบสงสัยอยู่เหมือนกัน มือบางหยิบกระจกอันเล็กมาส่องดู
หน้าตาตัวเอง หน้าตาบ ้านๆ ไม่มอี ะไรดึงดูด ถ ้าเทียบกับดาราสาวสวย
ทีอ่ าทิตย์เคยเล่นละครด้วยแต่ละคนแล ้ว เธอนี่เทียบไม่ตดิ เลย เหมือน
เศษฝุ่นจากดาวอังคาร
เพราะหน้าตาทีห่ นักอึ้งและเสียงถอนหายใจรอบแล ้วรอบเล่าเลย
ท�ำให ้ชมัยพรทีน่ ั่งอยู่ข ้างๆ กระเถิบเก้าอี้มาคุยด้วย
“ถอนใจทิ้งแบบนี้ไม่ใช่ววิ ทีห่ ญ้ารูจ้ กั เลยนะ เป็ นอะไรหรือเปล่า”
“ไม่มอี ะไรจ้ะ แค่คดิ อะไรไปเรื่อยเปื่ อยน่ะ”
“วิว มะรืนนี้ซนั จะไปอัดรายการทอล์กกับดารา วิวรูย้ งั ”
ลานดาวส่ายหน้า
“นี่ ไ ง หญ้า ติด ตามเฟซบุก๊ ของพี่ใ จดีอ ยู่ เขาบอกว่ า มะรืน นี้
ตอนเทีย่ งซันจะไปอัดรายการ วิวไปให ้ก�ำลังใจซันไหมอะ หญ้าฝากสมุด
ไปให้ซนั เซ็นหน่อยสิ”
“วิวไม่แน่ใจ”
“ปกติววิ ต้องไปทุกครัง้ นี่นา ท�ำไมครัง้ นี้ไม่แน่ใจล่ะ”
“อืม มัน ก็ ใ ช่ ” ลานดาวอ้อ มแอ้ม ตอบ เพราะตัง้ แต่ แ ยกกัน
ที่หอ้ งนอนของซันกระทั่งลงมากินขา้ ว เธอกับเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
มากนัก อย่างเรื่องที่มะรืนนี้เขามีอดั รายการใกลๆ้ แถวที่ทำ� งานเธอ
เขายังไม่บอกเลย
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“ว่าไงไปไหมอะ” กอหญ้าถามซ�ำ้
แลว้ สาวบัญชีอกี คนที่เป็ นติ่งของซันก็เดินช้าๆ มาทางขา้ งหลัง
ของลานดาว “วิวจ๋า พีเ่ พิง่ รูว้ า่ วิวก็เป็ นแฟนคลับซัน ในทวิตเตอร์มคี น
เอาภาพวิวทีไ่ ปขอลายเซ็นซันทีร่ า้ นอาหารมาลงด้วยนะ ดังใหญ่แล ้วนะ
รูต้ วั หรือเปล่า”
ลานดาวตาโตทันที ลืมคิดไปเลยว่าทุกคนมีกล ้องในมือ “ไหนคะ
พีไ่ หม ขอวิวดูหน่อยค่ะ”
พีไ่ หมยื่นโทรศัพท์ใหด้ ู ภาพที่เห็นคือภาพของซันเซ็นชื่อลงบน
หน้าผากเธอ อายแสนอาย ลานดาวยิ้มแหยๆ มองพี่ไหม หมดกัน
เธอจะเอาหน้าไปไว้ไหน ซึง่ ปกติกไ็ ม่ค่อยมีอยู่แล ้วด้วย
“วิวท�ำได้ไง ต้องคลั่งเบอร์ไหนถึงใหเ้ ซ็นหน้าผาก” พีไ่ หมถาม
ด้วยความประหลาดใจ
ลานดาวยิ้มแหย แอบคิดในใจ คนถามก็ถามออกมาได้ แถมยัง
หัวเราะคิกคักอีก
“ตอนนัน้ ไม่ได้เตรียมสมุดไปค่ ะ ที่ว่างก็หน้าผากอย่ างเดียว
ตอนแรกจะให ้เซ็นแก้มแล ้วค่ะ แต่ไม่ได้ไปเชียร์บอล”
“ไม่ต่างกันเลยจ้ะ วิวจ๋า”
ลานดาวหัวเราะแก้เก้อ แถอย่างไรก็ไม่ทำ� ใหภ้ าพลักษณ์ดูดไี ด้
อีกแล ้ว นอกจากปล่อยไป
“พี่ไ หมก็ เ ป็ นแฟนคลับ ซัน เหมือ นกัน หรื อ คะ มะรื น นี้ ซ นั มี
อัดรายการทีต่ กึ แถวศูนย์สริ กิ ติ ์แิ ถวทีท่ ำ� งานเราเลย เราไปดูกนั ไหมคะ”
กอหญ้าชวนคุย
“ตอนไหนจ๊ะ” พีไ่ หมถาม
“เทีย่ งค่ะ ตอนพักเราก็ไปกันเลย”
“พีอ่ ยากไป อยากได้ลายเซ็นของพอลลีด่ ว้ ย ได้ขา่ วว่าไปอัดคู่กบั
ซันด้วย เราไปกันนะ” พี่ไหมดีใจได้ไม่นานก็หน้าเสีย เหมือนมีกริ่ง
60 แฟนฉันเป็น Asian Star

เตือนภัยในหัวดังขึ้น กะพริบตาปริบมองกอหญ้า “เอ๊ะ แต่วา่ เรามีประชุม
เรือ่ งการคิดต้นทุนสินค้ากันนี่นา พีต่ น้ เตยนัดหญ้ากับพี”่ เพราะกอหญ้า
และพีไ่ หมท�ำบัญชีตน้ ทุนเลยต้องท�ำงานคู่กนั
“ตายจริง หญ้าลืมเลยค่ะ หญ้าอุตส่าห์ซ้อื Year Plan มา ตัง้ ใจ
จะให้ซันเซ็นให้”
“พีก่ ม็ โี ฟโต้บกุ๊ อยากให้ซนั กับพอลลีเ่ ซ็นให้”
ทัง้ สองมองหน้ากันแล ้วหันมาทีล่ านดาวเป็ นตาเดียว
“วิวไม่ไปนะคะ” เธอยังไม่พร้อมเจอหน้าเขาตอนนี้ อยากอยู่ห่าง
เขาสักพัก แต่วา่ เพือ่ นและพีแ่ ก๊งบัญชีกไ็ ม่ยอมให้โอกาสเธอปฏิเสธ
“พีจ่ ะพาไปเลี้ยงส ้มต�ำทีซ่ อยละลายทรัพย์”
“ปลาเผา ไก่ย่างอีกชุดหนึ่ง”
“สองชุดได้ไหม” ลานดาวต่อรอง เลยได้รบั การกลอกตาไปมา
จากสองสาว ก่อนจะแยกย้ายกันไปท�ำงานเมือ่ ได้ยนิ ค�ำตอบรับจากเธอ
และอีกอย่างพีต่ น้ เตยเดินออกมาจ้องเขม็ง ช่วงนี้พต่ี น้ เตยอารมณ์เสีย
บ่อยมาก ท�ำใหล้ ู กน้องเขา้ หน้าไม่ค่อยติด ลานดาวเลยตัง้ ใจท�ำงาน
กระทั่งเลิกงานกลับบ ้าน วันนี้ทงั้ วันจนถึงเช้าวันถัดมา อาทิตย์กห็ ายไป
จากสารบบของลานดาว ซึง่ อาการแบบนี้ลานดาวรูด้ วี า่ หมายถึงว่าอาทิตย์
ก�ำลังยุง่ อยู่ เธอลอบถามจากพีใ่ จดีวา่ อาทิตย์มอี ดั รายการมะรืนนี้ใช่ไหม
พีใ่ จดีกต็ อบมาอย่างรวดเร็ว
“ใช่จะ้ ตอนนี้ซนั ของเราก�ำลังซ ้อมร้องเพลงอยู่ดว้ ยละ อยากฟัง
ม ้ายย”
“อยากฟังค่ะ ส่งมาให ้ฟังหน่อยน้า” ลานดาวส่งรูปหมาส่งตาวิ้งๆ
ไปให ้ สักพักพีใ่ จดีกส็ ง่ คลิปทีอ่ ดั เสียงซันซ ้อมร้องเพลงมาให ้หนึ่งผลงาน
เพลง

เช้าวันท�ำงาน ลานดาวมาถึงที่ทำ� งานก็นำ� น�ำ้ เต้าหู้กบั ปาท่องโก๋
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มาฝากใหเ้ พือ่ นแก๊งบัญชีนำ� ไปกินกัน ลานดาวรูว้ า่ พีต่ น้ เตยลดน�ำ้ หนัก
ก็เลือกน�ำ้ เต้าหูใ้ ส่เม็ดแมงลักเพือ่ ท�ำให้อม่ิ เร็วขึ้น ชมัยพรนัน้ ชอบลูกเดือย
เพราะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนของพีไ่ หมนัน้ ชอบน�ำ้ เต้าหูไ้ ม่ใส่เครือ่ ง
“วิวอะน่ารัก ดูแลเทกแคร์ทกุ คนอย่างดีเลยว่าไหม” พีไ่ หมพูดขึ้น
หลังจากส่งปาท่องโก๋กรอบนุ่มเข ้าปาก พร้อมกับดื่มน�ำ้ เต้าหูร้ สชาติแท ้
ตามไปอีกที
สีหน้าบอกว่าอร่อยลิ้นท�ำใหก้ อหญ้าทีน่ ั่งอยู่ดว้ ยในหอ้ งแพนทรี
ต้องรีบกินน�ำ้ เต้าหู ้ของตัวเองบ ้าง
“ใส่ใจ นิสยั ดี แถมสวยแบบนี้ ผูช้ ายคนไหนได้เป็ นแฟนถือว่า
โชคดีมากเลยละ” กอหญ้าเสริมต่อ
“ชมกันแบบนี้ คือพรุ่งนี้ววิ ต้องเอามาฝากอีกใช่ไหมคะ”
พีไ่ หมกับกอหญ้าเลยหัวเราะคิก “แหมรูท้ นั แต่วา่ ทีช่ มก็มสี ว่ นจริง
อยูน่ ะ วิวน่ารัก นิสยั ดี ใครได้เป็ นแฟนน่ะโชคดีจริงๆ ว่าแต่ววิ ไม่มใี คร
มาจีบเลยเหรอ”
“ไม่ม”ี ลานดาวอ้อมแอ้มตอบ แม ้จะแอบยิ้มเขินในใจว่าแฟนเธอ
ก็คอื ซันอาทิตย์ไงล่ะ แต่กพ็ ดู ไม่ได้
ทันทีทล่ี านดาวพูดจบก็มเี สียงกระแอมขึ้น
“เอ่อ ขอโทษทีนะครับสาวๆ บัญชี ผมขอเข ้าไปดืม่ น�ำ้ หน่อยครับ”
ทุกคนรีบลุกจากเก้าอี้ แล ้วยิ้มเขิน โดยเฉพาะชมัยพรทีล่ อบมอง
เพราะสุดหล่อของฝ่ ายขายทีน่ านๆ โผล่หน้ามาสักทีหนึ่งก�ำลังเดินเข ้ามา
กดน�ำ้ ทีค่ ูลเลอร์ทต่ี งั้ บริการให ้พนักงาน
“เชิญคุยกันต่อได้ครับ ไม่ตอ้ งเกรงใจผม”
พี่ไ หมที่เ ข า้ มาท�ำ งานก่ อ นใครเลยเปิ ด บทสนทนาแทนน้อ งๆ
ในแก๊ง “วัน นี้ ล มอะไรหอบคุ ณ ภัท รมาดื่ม น�ำ้ ที่แ พนทรีไ ด้ค ะ ปกติ
มีเลขาฯ คอยบริการตลอด”
ภัทรคือผู้จดั การฝ่ ายขาย เขาหล่อเป็ นขวัญใจสาวๆ ในบริษทั
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เพิง่ เข ้ามาท�ำงานได้สามเดือนเพราะก่อนหน้านี้ดูแลธุรกิจอีกทีอ่ ยู่ “เลขาฯ
ของผมลาครับ วันนี้เลยต้องบริการตัวเอง ว่าแต่นั่นน�ำ้ เต้าหู ้หรือครับ”
“ใช่ค่ะ สนใจดืม่ ไหมคะ อร่อยและก็มปี ระโยชน์ด ้วย” พีไ่ หมชูข้นึ
“พีไ่ หม” ลานดาวกระซิบเรียก เธอไม่อยากให้พไ่ี หมช่วยขายของ
ใหห้ รอกนะ ขี้เกียจถือมาใหน้ ่ะ “ไม่ตอ้ งบอกนะคะ” แต่ว่าไม่ทนั แล ้ว
เพราะพีไ่ หมพูดขึ้นเสียงชัดเจน
“น�ำ้ เต้าหู ้กับปาท่องโก๋เจ้าเก่าของบ ้านวิวค่ะ ลองชิมไหมคะ”
“พีไ่ หมคะ แต่จะชิมของใครล่ะ วิวเอามาพอดีนะ” ลานดาวบอก
อย่างเกรงใจคุณภัทร
“ไม่เป็ นไรครับ ผมมาทีหลังไม่ควรท�ำให ้ทุกคนล�ำบาก ถ ้าอย่างนัน้
พรุ่งนี้ผมรบกวนจัดมาให ้ผมชุดหนึง่ ได้ไหมครับ ผมอยากชิมจริงๆ” ภัทร
หันหน้าไปทางลานดาว ยิ้มทัง้ ใบหน้าและดวงตา
“เอ่อ ก็ได้ค่ะ” ลานดาวเกรงใจเขา ไม่กล ้าบอกปัด ถึงแม้ไม่เคย
คุยกันเลย และนี่เป็ นครัง้ แรกก็ตาม อย่างไรเสียเขาก็เป็ นเพือ่ นร่วมงาน
“ขอบคุณมากครับคุณ...”
“วิวค่ะ”
“ผมภัท รครับ ถ า้ ยัง ไงพรุ่ ง นี้ ผ มมารอที่ห อ้ งแพนทรีน ะครับ
เดีย๋ วผมต้องรีบไปประชุมก่อน ขอตัวก่อนนะครับทุกคน” เขาบอกอย่าง
สนิทสนมก่อนจะเดินออกไป
“คุณภัทรเนี่ยหล่อมากเลยนะคะ ไม่รูว้ ่ามีแฟนหรือยังเนอะ”
ชมัยพรวางแก้วน�ำ้ เต้าหู ้ลงแล ้วพูดขึ้นด้วยสีหน้าเพ ้อๆ
“เขาเป็ นถึงหลานชายของท่านประธาน โปรไฟล์ดีแบบนี้พ่ีว่า
มีแฟนแล ้วชัวร์ ว่าแต่ถามท�ำไมจ๊ะหญ้า นอกใจซันแล ้วหรือไง”
ลานดาวกลัน้ ข�ำ มองกอหญ้าที่รีบท�ำหน้าขึงขังปฏิเสธพี่ไหม
“หญ้าไม่นอกใจสามีหรอกค่ะ คุณภัทรนัน่ น่ะก็แค่กกิ ๊ ของหญ้า” กอหญ้า
พูดแล ้วก็หวั เราะคิกคัก
Cookie Pie 63

“ได้ขา่ วว่าซันก็สามีมโนเหมือนกันนะ”
“พีไ่ หมอย่าดับฝันกันสิคะ นั่นสามีแห่งชาติของเรานะ”
“ก็ได้ พีแ่ บ่งให ้หญ้ากับวิวคนละคืน ทีเ่ หลือห ้าคืนเป็ นของพี”่
ลานดาวพยักหน้าตกลงขณะทีก่ อหญ้าโวยวายไม่ยอม การได้ยนิ
เรื่องพวกนี้จากปากสาวๆ เป็ นเรื่องทีล่ านดาวชินหูแล ้ว เธอดีใจเสียอีก
ที่มคี นชอบซันมากแบบนี้ ลานดาวขี้เกียจอยู่คุยต่ อเลยเดินถือถาด
น�ำ้ เต้าหู้ที่เพิ่งอุ่นให้รอ้ นจากเตาไมโครเวฟยกไปให้พต่ี น้ เตยทีห่ ้อง

สองวันต่อมา สตูดโิ ออัดรายการทอล์กกับดารา

อาทิตย์แต่งหน้าท�ำผมเสร็จแล ้ว เขามองข ้อความในแอปพลิเคชัน
ไลน์ท่ีลานดาวส่งมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาชูป้ายไฟที่รายการเพราะติด
งานด่วน เขาขมวดคิ้วใหข้ ้อความ แล ้วมองภาพต่อมาทีล่ านดาวส่งมา
ใหด้ ู เป็ นภาพน�ำ้ เต้าหู้กบั ปาท่องโก๋ทแ่ี ฟนสาวบอกว่ากินเป็ นอาหารเช้า
และอาหารเทีย่ งเพราะอยากลดน�ำ้ หนัก
ความคิดก�ำลังเพลินๆ เสียงหวานของใครบางคนก็ดงั ขึ้นทาง
ด้านหลัง “ยิ้มอะไรอยู่คนเดียวคะซัน”
“พอลลี่” อาทิต ย์ห นั กลับ ไปมอง เก็ บ มือ ถือ ลงกระเป๋ า แต่
ไม่รอดพ ้นสายตาของคนทีเ่ พิง่ เข ้ามา
พรพิลาศยิ้ม แต่ในใจสงสัยว่าดาราหนุ่ มที่ตวั เองชอบก�ำลังคุย
กับใคร ท�ำไมต้องอมยิ้มสลับกับขมวดคิ้วตลอดด้วยแต่ จากที่สบื มา
อาทิตย์เป็ นหนุ่ มโสดไร้เงาสาวขา้ งกาย คงจะรักษาเรตติ้งเลยไม่ยอม
มีแฟน แต่จะดีแค่ ไหนถา้ มีเธอเป็ นคู่ จ้ ินที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็ นแฟน
นั่นเรียกว่าได้โชคสองเด้ง ได้งานได้เงินได้แฟน
“พอลลีม่ าตามซันไปเข ้ารายการค่ะ พีป่ กให
ุ๊ ้มาตาม”
“ขอบคุณพอลลี่มากครับ” อาทิตย์ตอบอย่างสุภาพ แลว้ เดิน
ออกไปจากห ้องแต่งตัว พอดีกบั พีใ่ จดีเดินมาถึง
64 แฟนฉันเป็น Asian Star

“ซันเตรียมอัดรายการได้แล ้วจ้ะ”
อาทิตย์พยักหน้าแล ้วยืน่ ของใช้สว่ นตัวทัง้ หมดให้กบั ใจดีเก็บไว้ให้
ผู้จดั การสาวสุดหา้ วก�ำลังจะเดินตามเด็กในสังกัด แต่วา่ เหลือบไปเห็น
ใครอีกคน
“พอลลีค่ ะ ยืนยิ้มอะไรเอ่ย ซันไปนู่นแล ้ว ไม่รีบไปอัดรายการ
หรือคะ” พี่ใจดีอดเรียกไม่ได้ เมื่อครู่ เธอจะเขา้ มาตามซันใหอ้ อกไป
อัดรายการ แต่พอลลีช่ งิ เข ้ามาบอกซันก่อน
พอลลีย่ ้ มิ หวาน “ไม่มอี ะไรค่ะ พอลลีไ่ ปก่อนนะคะ” พรพิลาศ
ลอบแบะปากทันทีทเ่ี ดินจากมา เธอไม่ได้ชอบพีใ่ จดีเท่าไร แต่ทค่ี ยุ ด้วย
เพราะเห็นว่าเป็ นผูจ้ ดั การส่วนตัวของซัน อาทิตย์

เ มื่อเขา้ หอ้ งอัดรายการ พิธีกรฝี ปากกลา้ หนึ่งสาวหนึ่งหนุ่ม

ก็นงั่ รออยูแ่ ล ้ว ด้านหน้าเวทีในส่วนของผู ้ชมทีอ่ ยูร่ วมกับช่างกล ้องช่างไฟ
มีเหล่าแฟนคลับของอาทิตย์นั่งกันอยู่เต็ม เวลานี้ไฟในหอ้ งอัดมืดลง
แล ว้ สปอตไลต์ก็ ส่ ง สว่า งไปที่ด า้ นหน้า เวทีท่ีจ ดั เป็ น ฉากละครเรื่อ ง
‘หวานใจ My Boss’
ด้านหน้ามีเสียงปรบมือเข ้ารายการ พร้อมทัง้ ชูป้ายไฟ แฟนคลับ
สาวๆ กลุม่ นี้มเี พจกลุม่ ทีต่ งั้ ชื่อว่ารักซัน ส่วนใหญ่เป็ นวัยใกล ้เคียงกัน
คืออายุสบิ แปดถึงยีส่ บิ สอง จึงรวมตัวกันได้เยอะ จากนัน้ จะแบ่งหน้าที่
กันท�ำ บางคนท�ำป้ ายไฟ น�ำของทีร่ ะลึกมาให ้ดาราหนุ่มขวัญใจของตัวเอง
ทุกคนเฝ้ ารอให ้ขวัญใจเดินออกมา
พอโปรดิวเซอร์บอกเริ่มอัดแล ้ว ร่างสูงโปร่งของอาทิตย์ก็เดินน�ำ
มาก่อน พร้อมกับแสงไฟสาดไปทีห่ น้าหล่อๆ ดนตรีหวานๆ เริม่ คลอขึ้น
เป็ นการโชว์รอ้ งเพลงของพระเอกหนุ่ม ร่างสูงสมาร์ตอยู่ในชุดสูทสีขาว
ทัง้ เสื้อและกางเกงดูหล่อออร่าพุง่ ไปทัง้ ตัว ทรงผมท�ำแบบปัดเสย ท่วงท่า
การร้องก็คล่องแคล่วไม่ขดั เขิน ดวงตาหล่อคมก็มองไปทางแฟนคลับ
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ไม่วางตา ยิ่งท�ำใหเ้ หล่าแฟนคลับเขินตัวบิด อยากจะส่งเสียงเรียกซัน
แต่วา่ ท�ำไม่ได้ เพราะก�ำลังอัดรายการ
ในกลุม่ ของแฟนคลับทีม่ าชูป้ายไฟโยกตัวตามเพลง จนท�ำให้ซนั
ต้องยกนิ้วมินิฮาร์ทให ้ และมีหนึ่งในนัน้ ทีช่ ูสองนิ้วให ้ก�ำลังใจขึ้นมาและ
เกือบท�ำให้ซนั ร้องเพลงผิด จ�ำเนื้อเพลงไม่ได้
ใบหน้าน่ารักนัน่ ชมวิวของเขานี่เอง ลานดาวมาจนได้ แล ้วหลอก
เขาว่าไม่มา อาทิตย์ย้ มิ บางๆ แล ้วตัง้ สมาธิให ้จดจ่ออยู่กบั การร้องเพลง
เขาไม่อยากท�ำตัวไม่เป็ นมืออาชีพและไม่อยากให้ทมี งานเสียเวลาอัดใหม่
เสียงเพลงจบลงพร้อมกับเสียงปรบมือดังสนั่นขึ้นทั่วห ้องส่ง
พิธกี รเดินมาคุยด�ำเนินรายการ แล ้วเชิญแขกให้ไปนัง่ คุยถึงเพลง
และละครทีก่ ำ� ลังจะออกฉาย ทัง้ หมดนั่งลงทีโ่ ซฟา
ระหว่างนัน้ พรพิลาศก็เดินออกมานัง่ คู่กบั อาทิตย์ พวกเขาสองคน
พูดคุยอย่างเป็ นธรรมชาติ อาทิตย์พยายามไม่มองไปทางแฟนคลับ
มากนัก เขาได้สคริปต์มาแล ้ว ทุกอย่างเป็ นไปตามนัน้
พรพิล าศพู ด คุ ย และพู ด ถึง ผลงานละครที่ก �ำ ลัง จะออนแอร์
ในวันพรุ่งนี้ ใบหน้าสวยยิ้มเป็ นระยะ อาทิตย์ก็ปล่อยมุกใส่ ท�ำให ้
นักแสดงสาวยิ้มหวานอายๆ
ภาพทัง้ หมดท�ำใหแ้ ฟนคลับยิ่งกรีด๊ กร๊าดด้วยความฟิ น ใช้เวลา
อัดรายการไปสีส่ บิ หา้ นาทีก็จบรายการ ซันลุกขึ้นหลังจากไฟในหอ้ งส่ง
เปิ ดให ้ความสว่าง
“ขอบคุ ณ น้อ งซัน กับ น้อ งพอลลี่ม ากนะคะ” โปรดิว เซอร์ข อง
รายการเดิน ขึ้น มาทัก ทาย ขณะที่พิธีก รทัง้ สองก็ แ ยกย้า ยกลับ เข า้
ห ้องแต่งตัวเพราะมีงานทีอ่ น่ื ต่อ
“เป็ นเกียรติของผมทีพ่ เ่ี ชิญมามากกว่าครับ” อาทิตย์บอกอย่าง
ถ่อมตัว
“เป็ น เกี ย รติ ข องพอลลี่ด ว้ ยค่ ะ ” พอลลี่บ อกตามแล ว้ หัน ไป
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ยิ้ม หวานให อ้ าทิต ย์ “ถ า้ มีง านหน้า ก็เ รีย กใช้พ อลลี่ก บั ซัน ได้น ะคะ”
พอลลีบ่ อกเสียงใสขณะทีค่ นถูกพ่วงรวมด้วยขมวดคิ้วมอง แต่อาทิตย์
ก็เลือกทีจ่ ะไม่พดู อะไรมากนัก เขายิ้มเล็กน้อยให ้พอลลี่
“พี่ตอ้ งเรียกน้องสองคนมาอีกแน่ ค่ะ กลัวแต่ จะไม่มา เพราะ
งานรุม งัน้ เดีย๋ วพีไ่ ปดูเทปก่อน”
โปรดิวเซอร์ผละจากไปแล ้ว พอลลีก่ ็ย้ มิ หวานใหค้ นหล่อทีไ่ ม่วา่
มองมุมไหนก็ใจละลาย “ซันคะ บ่ายนี้วา่ งไหม ไปกินข ้าวด้วยกันไหมคะ”
“ผมไม่วา่ งครับ ขอบคุณพอลลีม่ าก”
“มีงานต่อเหรอคะ” ดาราสาวถามต่ออย่างเก้อๆ เขากล ้าปฏิเสธ
สาวสวยอย่างเธอได้อย่างไรนะ
“ผมต้องไปทีช่ ่องครับ จะคุยงานใหม่”
“มีละครต่อใช่ไหมคะ เห็นพีด่ าวผูจ้ ดั ละครบอกว่าจะให ้เราเล่นคู่
กันอีก พอลลีด่ ใี จทีไ่ ด้เล่นกับซันอีก”
“งัน้ เดีย๋ วเราไว ้คุยกันใหม่นะครับ”
พอลลีห่ น้าเสียไปนิดทีอ่ าทิตย์ไม่ดใี จเหมือนเธอ แต่ก็ย้ มิ หวาน
“ค่ะ ถ ้ามีอะไรไม่เข ้าใจเกี่ยวกับงาน พอลลีข่ อโทร.ไปหาซันนะคะ”
อาทิตย์ย้ มิ ไม่ได้ตอบอะไรแล ้วเดินผละจากมา พอลลีม่ องตาม
สงสัยว่าดาราหนุ่มจะรีบไปไหน ทีแ่ ท ้เขาไปหาแฟนคลับของเขานี่เอง
พรพิล าศยิ้ม มุม ปาก เขาทัง้ หล่ อ รวย และมีช่ื อ เสีย งมาก
เหมาะสมกับเธอที่สุด แต่ ติดตรงที่เขาเย็นชาไปหน่ อย แต่ ไม่เป็ นไร
ตราบใดทีเ่ ขาไม่มใี คร เธอก็มคี วามหวัง
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