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สวัสดีค่ะทุกคนนน กลับมาพบกับมยองนังคนสวยคนเดิมอีกแล้วนะคะ ^0^
เพื่อนๆ คิดว่ามยองนังพอจะไปเปนยูทูเบอรได้มั้ยคะ แหม เผื่อว่าจะได้เจอรักแท้
จากการทํายูทูบเหมือนกับ 'สีฝุน' นางเอกในเรื่อง 'C-9 Middle Bro พี่รอง (แสนอินดี้)
คนนี้… รักเธอ 100%' ที่ทุกคนกําลังถืออยู่เนี่ยแหละค่า ก็พี่รองสุดหล่ออย่าง 'ซีนายน'
งานดีซะขนาดนี้ มยองนังอยากไปสิงร่างสีฝุนจริงๆ จะได้ไปเที่ยวลั้นลากับซีนายน
สองต่อสอง ว้ายยย >//<
บางคนอาจจะคุ้นๆ ชื่อพระเอกของเราใช่มั้ยคะ เขาก็คือหนึ่งในสามพี่น้องตระกูล
เคลยบอรนที่แสนอินดี้นั่นเอง มาดของพี่รองอาจจะดูเข้าถึงยากไปหน่อย แต่จริงๆ แล้ว
ใจดีสุดๆ คอยช่วยเหลือนางเอกทุกอย่าง ทั้งถ่ายวิดีโอให้ ช่วยสอนเทคนิคนู่นนี่นั่น
แถมยังสายเปยอีกต่างหาก! แค่คิดก็อิจฉาตาร้อนแล้ว *0* อยากได้ตากล้องหล่อๆ รวยๆ
แบบนี้บ้างจัง
ฉะนั้นมยองนังก็ขอฝากหนุ่มหล่อลูกคนกลางแห่งตระกูลเคลยบอรนด้วยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมน้องเล็กกับพี่ชายคนโตในเรื่อง 'C-1 Little Bro น้องเล็ก (สุดมึน) คนนี้...
เปนคนของเธอ 100%' กับ 'C-4 Big Bro พี่ชาย (โหด) คนนี้... น่ารัก100%' กันน้าาา
ส่วนตอนนี้มยองนังขอตัวไปเรียนรู้วิธีการเปนยูทูเบอรก่อน บายบายค่าาา
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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ฮัลโหล~ มาพบกันอีกแล้วกับนิยายใหม่แกะกล่อง เย่~
นิยายเรื่องนี้เปนหนึ่งในเซ็ต 'ครอบครัวตระกูลซี' ที่แต่งร่วมกับ CandyCat และ
PeePigga ค่ะ ซึ่งสามารถอ่านแยกเล่มกันได้และรู้เรื่องแน่นอนค่า และเรื่องของเรื่อง
คือเราคุยกับพี่ๆ ว่าอยากทําเซ็ตด้วยกัน โดยสิ่งที่คิดออกอย่างแรกคือ 'พระเอก' ค่ะ >_<
เลยได้พระเอกเปนพี่น้องกัน สุดท้ายก็ได้พี่รองแสนอินดี้คนนี้มา อิๆๆ
ต้องขอขอบคุณพี่การตูนและพี่บิวที่คอยสู้ด้วยกันและผลักดันให้ได้เซ็ตนี้ออกมา
ถ้าไม่มีพี่ๆ ก็คงไม่มีนิยายเรื่องนี้น้า  ยัยอ้วนที่ช่วยลุ้นทุกขั้นตอน รวมไปถึงกอง บ.ก.
และทุกๆ ฝายทีเ่ กีย่ วข้องทีช่ ว่ ยกันเข็นพีร่ องแสนอินดีค้ นนีน้ ะคะ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆ
เอาเปนว่าขอฝากเล่มของพี่ใหญ่และน้องเล็กที่เหลือด้วยค่ะ
- C-4 Big Bro พี่ชาย (โหด) คนนี้... น่ารัก 100% (CandyCat เขียน)
- C-1 Little Bro น้องเล็ก (สุดมึน) คนนี.้ .. เปนคนของเธอ 100% (PeePigga เขียน)
นอกจากนี้ในเรื่องยังได้มีการอ้างถึงอาชีพอื่นด้วย ซึ่งเราขอชี้แจงก่อนเลยว่า
เหตุการณในเรือ่ งเปนเพียงแค่เหตุการณสมมติเท่านัน้ และเราไม่ได้เหมารวมหรือพาดพิง
กรณีใดหรือบุคคลไหนเลย แต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา
ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ^^
ยั ง ไงฝากเอ็ น ดู พี่ ร องแสนอิ น ดี้ ค นนี้ ด ้ ว ยค่ า >w<
(นางเอกปล่อยนางไปเนอะ 5555)
Facebook : JOlly' M
Twitter : JOlly' M (@jolly_jom)
JOlly' M
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ชื่อเล่น : ซีนายน์ (อายุ 19 ปี)
นิสัยคร่าวๆ : อย่ามายุ่ง
ฉายา : อินดี้กว่าปาล์มมี่ก็หมอนี่เนี่ยแหละ, ซีนายน์สายเปย์ (มีคน
ตั้งให้ครับ ทั้งสองฉายาเลย)
สิ่งที่ชอบ : ธรรมชาติ สิงสาราสัตว์
สิ่งที่เกลียด : คน
งานอดิเรก : เข้าป่า กางเต็นท์ดูดาว ถ่ายรูป
ความสามารถพิเศษ : จะรู้ไปท�ำไมครับ
อยากบอกอะไรกับพี่น้องของตัวเอง : ชีวิตของผมเป็นของผม ผมจะ
ท�ำอะไรก็ได้ ป.ล. อย่าบังคับให้ผมกินข้าวฝีมือพี่ใหญ่เลยครับ

บทน�ำ
[Sinine's Talk]
ผมชื่อ 'ซีนายน์'
ลูกชายคนรองของตระกูลเคลย์บอร์น (Clayborne) ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า
ตระกูลซี แม่ผมเป็นคนไทย แต่พอ่ เป็นนักธุรกิจร่างหมีจากอเมริกา ซึง่ ผมโชคดี
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ที่ได้สัดส่วนร่างกายของพ่อแม่มาอย่างละครึ่ง (ไม่ได้หมายความว่าครึ่งชาย
ครึ่ ง หญิ ง ครั บ ใจเย็ น นะทุ ก คน) เลยท� ำ ให้ ผ มไม่ ไ ด้ ดู ร ่ า งเล็ ก แบบ 'ซี วั น '
น้องชายคนเล็กจอมมึน และไม่ได้ตัวโตเป็นหมีแบบ 'พี่ซีโฟร์' พี่ชายคนโต
สุดโหด แต่ชอบท�ำอาหาร ร้องเพลงเพี้ยนๆ และชอบเต้นประกอบเพลง (?)
เอาเป็นว่ากลับมาเรื่องของผมดีกว่า สองคนนั้นปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นล่ะ
ชื่อผมมีที่มาจากชื่อภูเขาในคัมภีร์ไบเบิล และปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศ
อียิปต์
จริงๆ ผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับที่แห่งนั้นเลย แต่พ่อเห็นว่า
ชื่อเท่ดีและท่านก็ชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูเขาลูกนี้เลยตั้งชื่อลูกชายคนรองว่า
ซีนาย (Sinai) ซะเลย ดังนั้นกรุณาอย่าลากผมไปเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหว
เรื่องศาสนาเถอะ ขอล่ะ
ทว่าเพื่อหลีกเลี่ยงดราม่า ผมเลยเปลี่ยนพยางค์หลังเป็น 'นายน์' (Nine)
ให้กลายเป็นเลขเก้า เลขมงคลตามความเชื่อของแม่ซะเลย (แม่ผมชอบเรื่อง
ดวงชะตาราศีมากนะครับจะบอกให้)
แต่ผมจะชื่ออะไรยังไงมันก็เรื่องของผม ท�ำไมผมต้องเล่าให้พวกคุณฟัง
ด้วยเนี่ย
"แก นั่นไงพี่ 'ซีนายน์ เคลย์บอร์น' ลูกชายนักธุรกิจพันล้านน่ะ"
"ตัวจริงหล่อกว่าในรูปอีกอ่ะ ฮือออออ ฉันจะเป็นลม"
เฮ้อ…
ผมถอนหายใจออกมาแรงๆ หนึ่ ง ที ใ นตอนที่ ไ ด้ ยิ น ผู ้ ห ญิ ง สองคนที่
เดินสวนผมไปซุบซิบกัน ผมจึงเอาฮูด้ ของตัวเองขึน้ มาสวมก่อนจะเดินออกห่าง
สองคนนั้นให้มากที่สุด อุตส่าห์เลือกทางเดินกลับบ้านที่ไม่ค่อยมีคนผ่าน
นะเนี่ย ยังจะเจอคนอีก
"เราไปขอถ่ายรูปดีมั้ยแก เป็นบุญมากเลยนะที่ได้เจอคนดังอย่างเขา
เนี่ย กรี๊ดดด"
พอได้ยินดังนั้นผมก็รูดซิปฮู้ดปิดใบหน้าตัวเองทั้งหมดเลย ผมไม่ใช่
ดารานะ จะมาอยากถ่ายรูปกับผมท�ำไม
"พี่ซีนายน์คะ ขอถ่ายรูปด้วยได้มั้ยคะ เอ่อ…"
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"แก เขารูดซิปปิดหน้าขนาดนี้แล้วจะถ่ายอีกเหรอ"
"ไม่เป็นไร ฉันโอเค"
ผมมองผ่านรูซิปฮู้ดที่ปิดไม่สนิทท�ำให้ผมเห็นว่าผู้หญิงข้างๆ ผมก�ำลัง
หยิบกล้องขึน้ มาเพือ่ ถ่ายรูป จังหวะทีท่ งั้ สองคนก�ำลังเล็งหามุมกล้องกันอยูน่ นั้
ผมก็ อ าศั ย ความไวปี นถั ง ขยะแล้ ว วิ่ ง ไปอี ก ทางเพื่อหนีจ ากสถานการณ์ที่
ไม่ชอบใจตรงหน้า
"กรี๊ดดด เขาหนีไปแล้วอ่ะ"
"พี่ซีนายน์ กลับมาก่อนค่า!"
ผมหันไปมองด้วยสายตานิ่งงันแล้ววิ่งหนีไปทางบ้านของตัวเอง โชคดี
ของผมที่ทั้งสองคนนั่นไม่คิดจะปีนตามมาให้ตัวเองเหนื่อยเปล่า
ผมหัวเราะหึออกมาอีกที แล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ตอนนี้เป็นสีส้มๆ
จากดวงอาทิตย์ที่ก�ำลังจะลับขอบฟ้า ภาพนกบินกลับรังของตัวเองท�ำให้ผม
รู้สึกผ่อนคลายจากเรื่องปวดหัวเมื่อครู่ได้บ้าง ผมถอนหายใจก่อนจะเอาฮู้ดลง
และเดินล้วงกระเป๋าเสื้อกลับบ้านอย่างเงียบสงบดังเดิม
ผมเดินคิดอะไรมาเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งถึงบ้าน
ซ่า~
เสี ย งซู ่ ซ ่ า ของอะไรบางอย่ างที่ อ ยู ่ ใ นกระทะ พร้อมกับกลิ่น ของหมู
(เกือบไหม้) ลอยแตะจมูกท�ำให้ผมรู้ทันทีว่าพี่ซีโฟร์ (ผู้ที่ดูแลทุกอย่างของบ้าน
ทัง้ ซักผ้า ล้างจาน ท�ำกับข้าว บลาๆๆ จนเราไม่ตอ้ งจ้างแม่บา้ นให้เปลืองเงินเล่น)
ก�ำลังเตรียมข้าวเย็นอยู่แน่ๆ แล้วเหมือนพี่เขาจะรู้ว่ามีคนมองเลยหันมา
และเจอผมพอดี อีกฝ่ายเลยพยักหน้าทักทายก่อนจะถาม
"หิวหรือยัง"
ผมส่ายหน้าแทนค�ำตอบก่อนจะเดินขึน้ ห้องของตัวเอง โดยทีร่ วู้ า่ สุดท้าย
พี่แกก็คงขึ้นมาลากผมให้ลงไปกินอาหารฝีมืออันแสนสุดยอดของเขาอยู่ดี
นั่นแหละ
แอด…
แต่ในขณะที่ก�ำลังจะเข้าห้องของตัวเอง ประตูห้องตรงข้ามก็เปิดออก
พร้อมกับร่างของซีวัน (ที่พยายามขอร้องให้ทุกคนเรียกซีวานเพราะชื่อซีวัน

Page C-9 Middle Bro ������ (���������) �����…������ 100%.indd 9

9

26/8/2562 BE 14:13

JOlly' M
เหมือนยาก�ำจัดเห็บหมัดเกินไป แต่มหี รือทีผ่ มจะเรียกมันว่าซีวานน่ะ หึ) หมอนี่
เดินผมเผ้ายุ่งเหยิงและท�ำหน้ามึนๆ ออกมาจากห้อง
เปล่า น้องผมไม่ได้ง่วงนอน นี่หน้าตาปกติของมันครับ
"…"
อีกฝ่ายเหลือบมองผมนิดหน่อยก่อนจะเบนสายตาไปทางอื่นเหมือน
เห็ น ผมเป็ น อากาศธาตุ ซึ่ ง ผมก็ ชิ น แล้ ว กั บ การทั ก ทายกั น แบบนี้ ผมเลย
เตะขามันเบาๆ เป็นการทักทายกลับแล้วเดินเข้าห้องของตัวเองไปเลย
พอมาถึงห้องผมก็ทงิ้ ตัวลงนอนบนเตียงอย่างหมดแรงพลางมองเพดาน
ว่างเปล่าสักพัก
เนีย่ แหละครับชีวติ ผม ไปเรียน ซึง่ บางวันโชคดีกจ็ ะไม่มคี นมาวุน่ วายมาก
แต่เวลามีข่าวธุรกิจของพ่อผมเคลื่อนไหวล่ะก็กรูกันเข้าหาอย่างกับผึ้ง และ
สุดท้ายหลังจากหมดวันผมก็กลับมาเจอกับพี่น้องนิสัยต่างกันสุดขั้วแบบนี้
ทุกวัน
เบื่อจังแฮะ
อืม…หรือผมจะไปเที่ยวดี ช่วงนี้ไม่ได้ออกต่างจังหวัดมานานแล้ว
แถมปิดเทอมแล้วด้วย
พอคิดได้ดงั นัน้ ผมก็เลือกจังหวัดทีเ่ คยคิดไว้วา่ จะไปมานานแล้ว ก่อนจะ
หาที่พักที่ต้องการ จองอย่างว่องไวและเก็บของใส่กระเป๋าที่จัดไว้สักพักแล้ว
ซึง่ ผมเตรียมทุกอย่างเสร็จพร้อมออกจากบ้านภายในเวลาไม่ถงึ ครึง่ ชัว่ โมง เก่งป่ะ
แต่จริงๆ ผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งจะมีหลายๆ ครั้งที่อารมณ์อินดี้
แบบนี้ และอยากออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นเลย ดังนั้นผมจึงมีกระเป๋าที่เตรียมของ
ไว้ครบพร้อมออกไปเที่ยวอยู่แล้วใบหนึ่ง
พร้อมละ ไปดีกว่า
"จะไปไหนอีก" พี่ซีโฟร์ที่เห็นผมสะพายกระเป๋าเดินลงมาข้างล่างพร้อม
กุญแจรถในมือเขาก็ถามพลางขมวดคิ้ว ส่วนซีวันที่นั่งกินข้าวด้วยใบหน้ามึนๆ
เงยหน้ามองผมนิดหน่อยแล้วกินต่ออย่างไม่ใส่ใจ
"เดี๋ยวมา"
"อีกแล้วเหรอซีนายน์" คนเป็นพี่เริ่มท�ำเสียงดุ อ๋อเปล่า เขาไม่ได้จะห้าม
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ไม่ให้ผมไป แต่จริงๆ แล้วน่ะ… "นายจะออกจากบ้านโดยไม่กินกับข้าวที่พี่
ตั้งใจท�ำอีกแล้วนะ"
เขาแค่ดุที่ผมไม่ยอมกินข้าวที่เขาท�ำให้ต่างหาก
พ่อบ้านพ่อเรือนจริงๆ พี่ชายผม
"ไม่ล่ะ ไม่อร่อย"
"(-_-)b"
ซีวันไม่พูดอะไร แต่ท�ำหน้าอึนๆ แล้วยกนิ้วโป้งให้แทนการเห็นด้วยของ
เจ้าตัว หรือมันไม่เห็นด้วยวะ ยกนิ้วโป้งขึ้นมาแต่นัยน์ตานี่ดูไม่ชอบใจในสิ่งที่
ผมพูดสักเท่าไหร่ราวกับว่าตัวเองชอบกินอาหารที่พี่ซีโฟร์ท�ำ แต่ช่างเถอะครับ
น้องผมมันเข้าใจยากแบบนี้แหละ
"ไปก่อนนะ ไม่ต้องโทรตามด้วย อยากกลับเดี๋ยวกลับมาเอง"
ผมอาศัยจังหวะทีพ่ ซี่ โี ฟร์กำ� ลังอึง้ เดินสะพายเป้ออกจากบ้านและขึน้ รถ
สตาร์ตอย่างไวเพื่อกลบเกลื่อนเสียงของพี่ซีโฟร์ที่ก�ำลังจะตามมาหลังจากที่
ผมเดิ น หนี ม าแบบนี้ (จริ ง ๆ มั น ก็ เ ป็ น แบบนี้ ต ลอดจนผมเดาได้ แ ล้ ว ว่ า
สถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงน่ะนะ)
"กลับมากินข้าวก่อนโว้ย ไอ้น้องเวร!"
"บาย"
ลาก่อนความวุ่นวายในกรุงเทพฯ ลาก่อนพี่ใหญ่และน้องเล็กของผม
พี่รองขอเดินทางเข้าหาความสงบก่อนล่ะ J
[End of Sinine's Talk]

11

เปอร์เซ็นต์ที่ 1

สีฝุ่น ณ กลางทุ่ง
"น้องเป็นสาวขอนแก่น ยังบ่เคยมีแฟน บ้านอยู่แดนอีสานนน เฮ้!
เอ้าเฮ้~!!"
ฉันนั่งขี่เจ้า 'สีสวาท' ควายติดล้อ (คู่แข่งเงินติดล้อค่ะ -..-) ตัวเมียที่
แสนน่ารักของฉันพลางแหกปากร้องเพลงสาวอีสานรอรัก ของแม่ฝน ธนสุนทร
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สุดเสียงท่ามกลางผืนนาอันเขียวขจี กลิ่นขี้ควายอ่อนๆ ที่ลอยมาแตะจมูก
ท�ำให้ฉันสูดอากาศอันแสนชื่นใจ (?) เข้าไปอีกให้ฉ�่ำปอด
มอออ~
โห ยิ่งมีเสียงร้องคลอเบาๆ ของควายที่รักแล้วยิ่งมีความสุข
ดี จั ง เลย อย่ า งน้ อ ยก็ ท� ำ ให้ ห ายนอยด์ เ รื่ อ งบางอย่ า งได้ บ ้ า งแหละ
งือ T^T
ว่าแล้วก็ร้องเพลงต่อดีกว่า
"รู้มั้ยเธอน่ารักตอนขี่ควาย จนอยากจิครายเบาๆ ตุ้งแช่ๆ~"
มอออ~
แน่ะ มีร้องคลอฉันอีกนะสีสวาท รู้งานจริงๆ
"ใครมีลกู สาว มาแลกลูกเขย ใครมีใบเตยมาแลกสังขยา เอาวะเอาเหวย
ใบเตยสังขยา ตะละล้า~"
มอออ~
"โอ๊ย! พอเลยทั้งควายทั้งคน สงสารสายตาฉันและคนดูเถอะ"
'ซอ' เพื่ อ นสนิ ท ของฉั น แหกปากลั่ น ทุ ่ ง เพราะทนไม่ ไ หวที่ เ ห็ น ฉั น
ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้อยู่นานสองนาน จริงๆ มันควรจะชินได้แล้วนะ เพราะฉัน
ก็เป็นอย่างนีต้ ลอดแหละ ฮ่าๆๆ ฉันหัวเราะให้ยยั ซอทีอ่ ยูข่ า้ งหลังกล้องดิจิตอล
ตัวหนึ่ง ฉันยิ้มร่าพลางโบกมือให้กล้องซึ่งถือว่าเป็นการทักทายคนดูไปด้วย
"สวัสดีค่าทุกคน~ พบกับสีฝุ่นอีกแล้วน้า แน่ะๆ คิดถึงกันล่ะสิ"
ฉันพูดใส่กล้องคนเดียวโดยไม่สนยัยซอที่เพิ่งบ่นฉันไป แต่ก็นั่นแหละ
ถึงมันจะบ่นแต่มันก็ยังท�ำหน้าที่ 'ตากล้องจ�ำเป็น' ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ละนะ ปรบมือค่า ><//
"วันนี้สีฝุ่นก็อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคะ บ้านเกิดเมืองนอน มีหมาหอนแต่
ไม่มีไก่ขันค่า วู้ววว"
พอพูดถึงตรงนี้คนที่อยู่หลังกล้องก็โผล่หน้ามาท�ำหน้านิ่วคิ้วขมวด
ประมาณว่าอะไรของหล่อนใส่ฉัน ฉันข�ำ อันที่จริงที่พูดอะไรเพี้ยนๆ แบบนั้น
เพราะต้องการเห็นสีหน้าแบบนี้ของมันนั่นแหละ ตลกดี
ตอนนี้ฉันว่าทุกคนน่าจะเดาออกแล้วล่ะว่าฉันก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แต่
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ถ้าไม่รู้ อ่ะ ติ๊กต่อกๆ ลองเดามาเร็ววว
บิงโก! ฉันเป็น 'ยูทูเบอร์' ค่า เก๋กู๊ดไปเลยใช่มั้ย ฉันรู้ ฮี่ๆๆ
ช่องของฉันก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่า ก็แค่ผู้หญิงตัวน้อยๆ ที่อยากท�ำ
ช่องเป็นของตัวเองแล้วเกิดปิ๊งไอเดียท�ำยูทูบโดยขอร้องให้เพื่อนสาวคนสวย
มาเป็นตากล้องชั่วคราวให้ ซึ่งก็ชั่วคราวมาปีกว่าแล้วล่ะ พูดตามตรงว่าฉัน
ไม่มเี งินจ้างช่างกล้องหรอก ตัดต่อก็ทำ� เอง ท�ำเองคนเดียวทุกอย่างนัน่ แหละค่ะ
T_T (แต่นานๆ ทีก็จะรบกวนซอให้มาช่วยแบบนี้บ้าง)
โดยที่เนื้อหาของช่องฉันก็แค่พาเที่ยวในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองและ
จังหวัดใกล้เคียงอย่างชลบุรีเท่านั้น (เพราะไม่มีงบไปที่อื่นจริงๆ) เป็นชีวิต
สาวชาวบ้านทั่วไปแหละนะ ฉันก็ไม่รู้จะท�ำเนื้อหาแบบไหนดี เลยได้แค่อัดๆ
ไปแล้วตัดต่อแล้วปล่อยคลิปลงยูทูบแบบงงๆ มึนๆ มาตลอดแหละ จะมีสาระ
บ้างก็ตอนเกี่ยวกับการด�ำนา การเกี่ยวข้าว ขี่ควาย พายเรือในแม่น�้ำบางปะกง
บลาๆๆ ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ฉันเองยังรู้เลยว่ามันไม่น่าดึงดูดน่ะ ฮือ
แต่ก็นั่นแหละ ช่องฉันจึงไม่ได้ถือว่าประสบความส�ำเร็จมากนัก…
ไม่หรอก
จริงๆ มันตกต�่ำจนถึงขั้นวิกฤตเลยต่างหาก TOT ยอดซับไม่ถึงร้อย
ลงแต่ละทีววิ ก็แบบสิบ ยีส่ บิ สามสิบ สีส่ บิ สิบ ยีส่ บิ สามสิบ สีส่ บิ เอ้าเพลงมา!
(ยังจะเล่นอีก) คอมเมนต์นี่ไม่ต้องพูดถึง มีแค่คนเดียวฉันก็น�้ำตาจะไหล
แล้วอ่ะ
แต่กย็ งั ดีนะทีม่ แี อ็กเคาต์หนึง่ คอยกดไลค์ คอยคอมเมนต์ให้ฉนั อยูเ่ รือ่ ยเลย
จนฉันยกให้เป็นสุดยอดแฟนคลับของฉันไปแล้ว (ซึง่ ฉันเรียกเธอว่า 'ท็อปแฟน'
เหมือนในเพจเฟซบุ๊ก อิๆๆ) และทุกๆ คลิปที่ลงแค่มีแอ็กเคาต์นั้นมาไลค์และ
คอมเมนต์ให้ฉันก็รู้สึกว่าประสบความส�ำเร็จแล้ว งือออ
ทว่ายังไงๆ ช่องฉันก็เรียกได้วา่ ไม่ได้เป็นทีส่ นใจและไม่ได้การตอบรับทีด่ ี
เลยสักนิดอยูด่ นี ะ่ นะ คิดแล้วปวดร้าวไปทัง้ ทรวงอก แต่ฉนั ก็ยงั หน้าด้านหน้าทน
ท�ำมาเรื่อยๆ แล้วพยายามท�ำให้เต็มที่เรื่อยๆ เพราะมันถือว่าเป็นความฝันหนึ่ง
ของฉันเลยนะ
แบบว่า…อันที่จริงฉันอยากเป็นดาราแหละ อยู่ท่ามกลางแสงไฟที่
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สาดส่อง มีคนชื่นชอบ คอยให้ก�ำลังใจและสนับสนุนอยู่เสมออย่างเนี้ย แต่
เพราะรู้ตัวว่าความฝันนั้นมันช่างไกลเกินเอื้อม ฉันเลยปิ๊งไอเดียท�ำยูทูบเนี่ยล่ะ
(โดยยัยซอเป็นคนบังคับเคีย่ วเข็ญให้ลงมือท�ำสักที) ซึง่ มันน่าจะเป็นการพาตัวฉัน
ออกไปอยู่ในวงการได้ง่ายที่สุด น่าจะท�ำให้ฉันมีตัวตนในสายตาของคนอื่น
บ้าง ไม่ได้เป็นยัยโนบอดี้เลี้ยงควาย ท�ำงานในรีสอร์ตไปวันๆ แบบนี้ (แต่ฉัน
ก็ไม่ได้มองว่าเลี้ยงควายกับท�ำงานนี้มันไม่ดีนะ อย่าคิดอย่างนั้นเชียวล่ะ!)
และทีส่ ำ� คัญ ฉันตัง้ ใจเป็นยูทเู บอร์เพราะเผือ่ ว่าจะมีใครเห็นความส�ำคัญ
ของการมีฉันอยู่บนโลกใบนี้บ้างไงล่ะ…
อ้อ และช่องฉันชื่อ 'สีฝุ่น ณ กลางทุ่ง' นะคะ ฝากกดสับตะไคร้ (?)
กดไลค์ กดแชร์ด้วยค่า *กราบแนบตัก*
"เอ้า เหม่อ"
ซอบ่น มันโบกมือหลังกล้องให้ฉันท�ำหน้าที่ต่อ ฉันยิ้มแห้งก่อนจะดู
นาฬิกาแล้วจึงตัดสินใจโบกมือเป็นเชิงให้มันหยุดอัด ฉันถอนหายใจเบาๆ
ก่อนจะบังคับให้สีสวาทเดินกลับไปทางคอก ซอเดินมาขนาบข้างก่อนจะถาม
"เป็นอะไรอีก เมื่อกี้ยังดีดเป็นหมา เอ๊ย! ม้า อยู่เลย"
"มันใกล้ถึงเวลาลูกค้าจะมาแล้วไม่ใช่ไง้" ฉันถามพลางแยกเขี้ยวเมื่อ
ยัยเพือ่ นตัวแสบท�ำเป็นพูดผิดพูดถูกเพือ่ หลอกด่าฉัน "เดีย๋ วไปรับลูกค้า 'วีไอพี'
ของแกไม่ทันแกก็มางอแงหาว่าฉันใช้งานแกจนลืมหน้าที่อีก ไว้ค่อยอัดต่อ
ก็ได้"
"ใช่เหรอ ดูจากสีหน้านี่คือก�ำลังนอยด์อะไรอยู่แน่ๆ เลย"
"แสนรูจ้ งั ขอมือหน่อยได้ปะ่ " ฉันยิม้ แซวอีกคน มันเลยเป็นฝ่ายแยกเขีย้ ว
ใส่บ้าง
"เอามือไปตบหัวแกได้ป่ะล่ะ"
"อย่าโหดกับเพื่อนสิ เพื่อนออกจะบอบบาง T_T"
"บอบบางกว่าแกก็นักกล้ามแล้วย่ะ! ไปๆ ไปเตรียมตัวท�ำงานกันเถอะ
เดี๋ยวลูกค้าก็จะมาถึงแบบที่แกบอกแล้วจริงๆ นั่นแหละ"
ซอส่ายหน้าแล้วผูกเชือกสีสวาทกับตอไม้ในคอก ก่อนจะเดินกลับมา
จูงมือฉันให้กลับไปที่รีสอร์ตซึ่งเป็นที่ท�ำงานของพวกเรา อันที่จริงนี่เป็นรีสอร์ต
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ที่บ้านของซอเป็นเจ้าของ และแน่นอนว่ายัยนี่ก็มีศักดิ์เป็นทั้งลูกเจ้าของ แต่ก็
ควบต�ำแหน่งพนักงานไปด้วย เพราะพ่อแม่ยัยซออยากให้ลูกตัวเองท�ำงาน
ของทีบ่ า้ นเป็นทุกอย่าง จึงไม่ใช่แค่ให้มนั อยูส่ บายๆ เป็นลูกคุณหนูแบบทีเ่ จ้าตัว
วาดฝันไว้ ฮา!
ส่วนฉันน่ะเหรอ
ฉันเป็นเพื่อนสนิทของซอตั้งแต่ประถม ซึ่งอันที่จริงฉันก็อยู่กับป้าที่
เลี้ ย งดู ฉั น มาตามมี ต ามเกิ ด แต่ มั น ติ ด ตรงที่ ว ่ า ป้ า หนี ไ ปตอนฉั น เรี ย นอยู ่
มัธยมปลายและไม่สนใจไยดีฉันเลยน่ะสิ มันเลยท�ำให้ครอบครัวของซอต้อง
ช่วยเหลือฉันด้วยการให้ฉันมาอยู่ที่รีสอร์ตนี้ (ซึ่งครอบครัวซอมาเปิดที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา แต่บ้านเกิดของพวกเราอยู่ขอนแก่น) จนสุดท้ายกลายเป็นว่า
ฉันช่วยพวกท่านท�ำงานในฐานะพนักงานคนหนึง่ เพือ่ แลกกับทีซ่ กุ หัวนอนและ
มีเงินกินเงินใช้มาตลอดนั่นแหละ
แต่ก็ดีแล้วล่ะ ดีแล้วที่อย่างน้อยฉันก็ยังเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ของซอ
ฉันจะได้ไม่ไร้ตวั ตนในสายตาท่านและถูกทิง้ ไปง่ายๆ อีก เพราะขนาดพ่อแม่แท้ๆ
ยังทิ้งฉันให้อยู่กับป้าได้ลงคอ ซึ่งแม้ว่าป้าจะเคยบอกหลายรอบแล้วล่ะว่า
'พ่อแม่ไม่ได้ทิ้งแก เดี๋ยวพวกนั้นก็จะกลับมาในตอนที่อะไรๆ ลงตัว
มันบอกฉันไว้แบบนี้'
อืม ไม่ได้ทิ้งหรอก แต่หายไปตั้งแต่ฉันอนุบาล และป่านนี้ 'อะไรๆ' ก็ยัง
ไม่ลงตัวสักที
เลื่อนลอยขนาดนี้ใครจะเชื่อลง ถามจริงเถอะนะ…
แต่เอาเป็นว่าหลังจากนั้นป้าก็ยังทิ้งฉันไปอีกคนด้วย…
ดังนัน้ ฉันเลยไม่มคี วามมัน่ ใจเลยว่าจะมีใครเห็นฉันอยูใ่ นสายตาอีกมัย้
นอกจากพ่อแม่ของซอและพนักงานรีสอร์ตที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตลอด
นั่นสิ จะมีใครมองเห็นฉันอีกล่ะ
ก็ฉันมันเป็นแค่ 'สีฝุ่น' นี่นา…

15

รีสอร์ตของครอบครัวยัยซอเป็นรีสอร์ตที่ค่อนข้างเงียบสงบและห่างไกล
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ในตัวจังหวัด แต่รีสอร์ตนี้ก็มักจะดึงดูดคนประเภทที่ไม่อยากวุ่นวายกับใคร
ชอบชีวิตส่วนตัว หรือพูดง่ายๆ ว่าคนอินดี้เท่านั้นแหละที่จะอยู่ที่นี่ได้ เพราะ
มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกนะ ทว่าก็มีคนมาใช้บริการอยู่เนืองๆ โดย
พวกเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นการเที่ยวแบบได้เข้าถึงธรรมชาติจริงๆ แต่ก็
ไม่ได้ล�ำบากถึงขั้นต้องเดินไปตักน�้ำมาอาบเองเงี้ย
และนานๆ ทีก็จะมีคนดัง ดารา นักร้อง ไอดอล คนรวยๆ ที่รักธรรมชาติ
มาพักที่นี่ คนใหญ่คนโต โดยเฉพาะคนที่ 'นามสกุล' ดังๆ น่ะ
ดั ง นั้ น บรรยากาศในรี ส อร์ ต ก็ จ ะค่ อ นข้ า งครึ ก ครื้ น เป็ น พิ เ ศษเพราะ
พนักงานต่างตื่นเต้นกันหมดที่รู้ว่าจะมีแขกแบบนี้มา ก็อย่างว่าแหละ หนึ่ง
ได้เจอคนดังที่ไม่รู้ชาตินี้จะไปหาโอกาสได้เจอจากที่ไหนนอกจากในทีวี หรือ
บนอินเตอร์เน็ต และสอง พวกเขาส่วนใหญ่ให้ทิปหนักจะตาย ดังนั้นทุกครั้ง
ที่รู้ว่าจะมี 'ลูกค้าวีไอพี' มา ทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะบริการและอ�ำนวย
ความสะดวกเต็มที่ และลูกค้าส่วนใหญ่ (ค่อนไปทางเกือบทุกคน) ก็จะชอบใจ
บริการรูปแบบนี้และจ่ายไม่อั้นด้วย
ในทางกลับกัน ฉันไม่ค่อยชอบต้อนรับบุคคลเหล่านี้มากนัก (แม้จะรู้ว่า
พวกเขาส�ำคัญต่อกิจการรีสอร์ตในเศรษฐกิจแบบนี้ก็ตาม) เพราะมันมีแต่คน
แย่งกันไปบริการพวกเขา ฉันร�ำคาญอ่ะ วุน่ วาย และทีส่ ำ� คัญ ฉันเจอหลายๆ คน
วางท่าว่าเป็นลูกชายลูกสาวคนนามสกุลดังโน่นนี่นั่นแล้วมาข่มเหงพนักงาน
อย่างกับทาสรับใช้นี่ฉันรับไม่ได้จริงๆ
แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นแบบนีท้ งั้ หมดนะ ฉันไม่ได้เหมารวม
แต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเจอแบบนี้อ่ะ ฉันเลยค่อนข้างฝังใจอยู่พอสมควร
เอาเถอะ มันเป็นงานนี่นา ฉันท�ำได้หมดแหละ
"วันนี้ใครมาเหรอ ท�ำไมทุกคนดูตื่นเต้นจัง"
ฉันหันไปถามยัยซอที่ยืนอยู่ข้างกัน ตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดมายืนอยู่ที่
เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับกันเรียบร้อย โดยที่พนักงานทุกคนก็รอรับลูกค้าวีไอพี
ทีก่ ำ� ลังจะมาถึงอย่างรูง้ าน พวกเขายืนเรียงแถวกันอย่างสวยงามและดูมรี ะดับ
น่าประทับใจ มีการปูพรมแดงและเสิร์ฟน�้ำ พร้อมกับพวงมาลัยดอกไม้หอมๆ
เพื่อรอรับแขกกิตติมศักดิ์คนนี้
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เห็นแล้วก็แอบภาคภูมิใจไม่ได้ ฉันมีส่วนช่วยในการคิดรูปแบบต้อนรับ
ลูกค้าเลยนะ ฮี่ๆๆ เอ่อ…แต่ถ้าจะพูดให้ถูก จริงๆ แล้วฉันไปดูมาจากคลิปการ
โรงแรมในยูทบู แล้วเอามาปรับๆ ใช้ตา่ งหาก ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาพอต้อนรับ
แขกแบบนี้พวกเขาก็ประทับใจมากเพราะได้การบริการเหนือกว่าที่คิดไว้มาก
ฉันยังมีไม้เด็ดกว่านีอ้ กี เยอะจนเทียบกับโรงแรมห้าดาวได้เลยล่ะ (ช่างกล้า
นะยะ)
"แกรูป้ ะ่ จริงๆ แขกจองมาแบบกะทันหันมาก จนเตรียมห้องเกือบไม่ทนั "
ยัยซอตอบค�ำถามฉันพลางยิม้ ตาหยีอย่างดีใจ "แต่พอเห็นนามสกุลเขาทีใ่ ช้จอง
เท่านั้นแหละ โอ้โห แทบจะสั่งพรมแดงจากอิตาลีมาให้เดิน"
"ใครอ่ะ แกท�ำฉันอยากรู้มากเลยเนี่ย"
"เขาคือ…"
"มาแล้วๆๆ"
ลุงยามวิ่งกระหืดกระหอบหน้าตาแตกตื่นมาทางพนักงานนับสิบชีวิตที่
ยืนหน้าสลอนรอต้อนรับแขกที่นานๆ จะมาสักทีกันอย่างตื่นเต้น ฉันก็พลอย
ชะเง้อคอมองไปกับเขาด้วย สักพักรถสปอร์ตคันหรูกเ็ ข้ามาจอดตรงลานจอดรถ
ด้านข้างทางเข้าห้องโถงของรีสอร์ต ความหรูหราอลังการและกลิ่นเงิน (?)
ที่ลอยออกมาจากรถท�ำให้พนักงานแทบทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่
พนักงานฮือฮากันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งขายาวๆ ก้าวลงมาจากรถ
ก่อนที่ผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งจะลงมาจากรถแล้วเดินไปหยิบสัมภาระของตัวเอง
โดยมีลงุ วิชติ ทีเ่ ป็นหนึง่ ในคนงานเดินไปหมายจะช่วยยกกระเป๋าให้เขา อีกฝ่าย
ยกมือปฏิเสธแบบหัวเด็ดตีนขาด แล้วถือเข้ามาเองจนลุงวิชิตได้แต่ยืนมึนๆ
เพราะท�ำตัวไม่ถูก
เขาเป็นผู้ชายผิวพรรณดีที่พ่วงมากับออร่าระยิบระยับจนแสบตา เขา
สวมเสื้อยืดสีด�ำกับกางเกงยีนสีเดียวกันที่ขาดตรงเข่าหน่อยๆ พอเป็นสไตล์
แม้แว่นตาสีด�ำสนิทกับหมวกแก๊ปจะบดบังใบหน้าจนเหลือแค่จมูกกับปาก
แต่มันยิ่งกลับท�ำให้ผู้ชายคนนี้ดูลึกลับและน่าค้นหาเป็นเท่าตัว เขาเดินเข้ามา
เรือ่ ยๆ ในขณะทีฉ่ นั ไม่สามารถละสายตาไปได้เลย สักพักร่างสูงก็ถอดแว่นออก
เผยให้เห็นนัยน์ตาสีนำ�้ ตาลอ่อนทีด่ ทู งั้ น่าค้นหาและมีเสน่หล์ กึ ลับแปลกๆ จมูก
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ที่รับกับคิ้วเข้มและปากได้รูปท�ำเอาฉันแทบล้มลงไปกองกับพื้น ก่อนที่เขา
จะถอดหมวกออกแล้วยกมือขาวๆ ขึน้ มาเสยผมสีนำ�้ ตาลอ่อนให้ปลิวไปตามลม
อย่างเป็นธรรมชาติ
ให้ตาย! เขาเหมือนหลุดมาจากนิตยสารนายแบบสักเล่มหนึ่งเลย
สีฝุ่นลาตายแป๊บ
"ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ คุณซีนายน์ เคลย์บอร์น"
ทุกคนพูดด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวลแต่ดังฟังชัดพร้อมกับโค้งให้คนที่มาใหม่
อย่างพร้อมเพรียง ฉันแอบเห็นว่ามีพนักงานหญิงสาวพากันสะกิดเพื่อนแล้ว
ยิ้ ม แบบเขิ น ๆ ให้ กั น แต่ โ ชคดี ที่ พ นั ก งานค่ อ นข้ า งมี ม ารยาทและรู ้ ตั ว ว่ า
ต้องรับแขกระดับนี้ยังไงจึงไม่มีใครระริกระรี้เกินควร (สาบานว่านี่เก็บอาการ
กันแล้ว แง)
แต่กไ็ ม่นา่ แปลกใจหรอก เพราะตระกูล 'เคลย์บอร์น' เป็นตระกูลเชือ้ สาย
อเมริกันที่ดังมาก เพราะลงทุนเกี่ยวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย
มาหลายชั่วอายุคน และเป็นบริษัทที่ประสบความส�ำเร็จมากๆ อีกทั้งยังท�ำให้
เศรษฐกิจในไทยเติบโตด้วย นอกจากนี้พวกเขายังมีธุรกิจในเครืออีกมากมาย
ทัง้ โรงแรม รีสอร์ต ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เรียกได้วา่ เป็นตระกูลใหญ่ทแี่ ทบครอง
ธุรกิจที่พักอาศัยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้
คือเข้าใจมั้ยว่าการที่หนึ่งในทายาทตระกูล 'เคลย์บอร์น' ตัวจริงมาอยู่
ที่นี่ ณ รีสอร์ตซึ่งต๊อกต๋อยไปเลยเมื่อเทียบกับธุรกิจที่บ้านเขา มันเป็นเรื่องที่
โคตรน่าเหลือเชื่อจนพวกเราท�ำตัวไม่ถูกน่ะ ให้ตาย เหมือนฉันเป็นฝุ่นผง
ในอวกาศที่ริอ่านไปเทียบรัศมีกับดวงอาทิตย์อย่างเขาเลยแฮะ
"นี่ค่ะ เวลคัมดริ๊งก์ส�ำหรับมิสเตอร์เคลย์บอร์น"
พนักงานต้อนรับคนสวยยกถาดเสิรฟ์ น�ำ้ ให้คนทีม่ าใหม่ดว้ ยรอยยิม้ พิมพ์ใจ
แต่เขาท�ำเพียงแค่พยักหน้าแล้วผงกหัวขอบคุณก่อนจะเดินตรงเข้ามาทาง
เคาน์เตอร์ซึ่งมีฉันและยัยซอยืนอยู่ โอ้…ออกตัวแรงแฮะ ฉันไม่เคยเห็นใคร
ปฏิเสธน�้ำจากคนสวยของที่นี่สักคนเลยนะ ดูท่าทางแล้วผู้ชายคนนี้ท่าทาง
จะรับมือยากน่าดู
นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลอ่อนดูเรียบเฉยและว่างเปล่าในตอนทีเ่ ขากวาดสายตา
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ไปรอบๆ อย่างนิ่งงันโดยไม่พูดอะไรออกมาสักค�ำ แม้ว่าจะมีคนที่ท�ำหน้าที่
เดินน�ำเขาเข้ามายังห้องโถงเพื่อมารับกุญแจพลางกล่าวต้อนรับไปด้วยเขายัง
ยกมือห้ามประมาณว่าไม่ต้องพูดอะไรให้มากความแล้วเป็นฝ่ายก้าวขายาวๆ
ตรงดิ่งมาทางที่ฉันและยัยซอยืนต้อนรับอยู่เสียเอง
โอย ชักจะรับมือยากขึ้นทุกทีแล้วแฮะ
ในที่สุดร่างสูงก�ำย�ำก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้า นัยน์ตาของเขาสบกับฉัน
ที่มองอยู่ก่อนแล้ว ฉับพลันนัยน์ตาสีน�้ำตาลอ่อนนั่นก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อย
ราวกับตกใจอะไรบางอย่าง เขานิ่งไปพลางมองฉันอยู่แวบหนึ่ง และถ้าฉัน
ไม่ตาฝาด ฉันเห็นเขาลอบยิม้ มุมปากก่อนจะเปลีย่ นสีหน้าเป็นนิง่ สนิทเหมือนเดิม
อะไรอ่ะ เขายิ้มท�ำไม หรือหน้าฉันมีขี้ควายติดงั้นเหรอ ก็ว่าไม่นะ T_T
แต่ไม่ได้ ตั้งสติก่อนยัยสีฝุ่น หล่อนต้องท�ำงานนะยะ
แล้วฉันก็สูดลมหายใจลึกพลางขยับแว่นเล็กน้อย (ใช่ค่ะ ฉันใส่แว่น
ทรงกลมๆ อันใหญ่อยู่) ก่อนจะพูดด้วยน�้ำเสียงสุภาพ "ยินดีต้อนรับสู่ลลิวัลย์
รีสอร์ตค่ะ คุณซีนายน์"
"ครับ"
เขาตอบรับเรียบๆ ด้วยน�้ำเสียงทุ้มห้าว ยัยซอสูดหายใจเข้าทีหนึ่งเพื่อ
ตั้งสติไม่ให้หลงไปกับน�้ำเสียงนี้ อย่าว่าแต่มันเลย ตอนนี้ฉันเริ่มประคอง
สติตัวเองไม่อยู่แล้ว ออร่าความหล่อมันกระเด็นเข้ามาไม่หยุดเลย ฮือ
ฉันฉีกยิ้มการค้าก่อนจะเสิร์ชหาชื่อของเขาเพื่อเช็กข้อมูลที่พัก
และพอเจอข้อมูลของเขา ในตอนที่เงยหน้าไปพูดกับคนตรงหน้า ฉันก็
ชะงักเพราะสายตาทีม่ องมานิง่ ๆ ท�ำไมฉันรูส้ กึ ว่ามันแฝงไปด้วยความไม่พอใจ
หน่อยๆ ด้วยอ่ะ ฮือ ฉันท�ำอะไรผิด U_U
"อะ เอ่อ…คุณซีนายน์ เคลย์บอร์น" ฉันพยายามไม่ใส่ใจสายตาของเขา
พลางมองไปยังหน้าจอคอมฯ ที่มีข้อมูลของลูกค้าเพียงไม่กี่คนในรีสอร์ต
"ที่พักของคุณ เห…เลือกแบบหลังรีสอร์ตเลยเหรอคะ"
"ครับ"
เขาตอบสั้นๆ ระคนสงสัยว่าฉันตกใจท�ำไม อ่า…ช่างเถอะ ฉันแค่
ไม่คิดว่าคนระดับนี้จะเลือกหลังที่มันแทบติดป่าขนาดนี้ แถมไม่สะดวกสุดๆ
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อีกต่างหาก แต่เอาเถอะ มันเรื่องของเขานี่นา ฉันยิ้มบางๆ ที่เป็นยิ้มการค้า
แบบเดิมให้คนตรงหน้า เขาขมวดคิ้วนิดหน่อย แต่ก็ไม่พูดอะไร และถึงฉันจะ
เลือกไม่สบตาเขา (เพราะกลัว) และคอยหลบตาอยู่เรื่อย ฉันก็พอรับรู้ได้ว่า
ตัวเองก�ำลังถูกคนตรงหน้าจ้องอยู่ไม่วางตา
อย่าจ้องสิ น้องกลัวหัวหดไปหมดแล้วพี่ชาย ;-;
แค่นี้ฉันก็ไม่ชินกับลูกค้าวีไอพีอยู่แล้ว อย่าท�ำให้ฉันเกร็งมากกว่านี้
ได้มั้ย
แล้วยิ่งเป็นคนรวย นามสกุลดังๆ นี่ฉันยิ่งไม่กล้าเข้าหาเลย กลัว T_T
"อ่า นี่คือกุญแจห้องนะคะ"
ฉันยื่นกุญแจห้องให้เขาโดยที่ไม่กล้าสบตาเขาเลยแม้แต่น้อย อีกฝ่าย
รับไปก่อนจะขอบคุณเบาๆ ก่อนที่พนักงานผู้ชายอีกคนจะมาน�ำทางเขาไป
ที่ พั ก ของเขา ฉั น ลอบถอนหายใจ แต่ ก็ ต ้ อ งตกใจอี ก ครั้ ง เมื่ อ คนที่ ค วรจะ
เดินจากไปแล้วกลับหยุดนิ่ง ถอนหายใจแล้วหมุนตัวกลับมาที่เคาน์เตอร์
ดังเดิม
"เธอ" เขาเรียกฉัน
"คะ มีอะไรรึเปล่าคะคุณซีนายน์"
"ฉันมีเรื่องจะขอร้อง" ร่างสูงสบตาฉันอย่างจริงจัง นัยน์ตาเขานิ่งสงบ
จนยากจะคาดเดา "เธอช่วยประสานงานกับพนักงานทุกคนว่าไม่ต้องบริการ
อะไรฉันทั้งนั้นได้มั้ย ถ้ามีอะไรฉันจะเรียกเอง"
"หา…"
"…"
"เอ่อ แน่นอนค่ะ" ฉันยิ้มรับ อะไรคือการที่ฉันงงแล้วไม่ยอมพูดซ�้ำ แต่
เลือกที่จะเงียบเพื่อกดดันฉันกันยะ "จะไม่มีใครยุ่งกับคุณจนกว่าคุณจะติดต่อ
มาแน่นอนค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะ พักผ่อนให้สบายค่ะคุณซีนายน์"
"ขอบคุณครับ แต่ย�้ำว่าไม่ต้องบริการใดๆ ทั้งสิ้น ปล่อยให้ฉันได้อยู่
ของฉันเองคนเดียวก็พอ"
อีกฝ่ายยิ้มมุมปากพูดเสียงดังฟังชัดให้ทุกคนได้ยิน (ซึ่งฉันเชื่อว่าถึงเขา
จะพูดให้ทุกคนได้ยิน แต่การที่เขามาบอกฉันไว้มันเป็นการให้ฉันช่วยควบคุม
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C-9 Middle Bro พี่รอง (แสนอินดี้) คนนี้… รักเธอ 100%
ดูแลและบอกกับคนที่ไม่รู้เรื่องให้เขาอีกรอบแน่ๆ) และเมื่อทุกคนพยักหน้า
นัยน์ตาของเขาก็ดูพึงพอใจก่อนจะเดินไปห้องของตัวเองและปฏิเสธคนช่วย
ยกกระเป๋าอย่างเคย ทุกคนนิ่งงันเพราะกับค�ำขอของลูกค้าเมื่อครู่นี้และ
ไม่รู้ว่าควรต้องท�ำตัวยังไง แน่นอนว่าฉันเองก็งง เพราะที่ผ่านมาก็มีบ้างนะ
คนที่อยากอยู่ส่วนตัวเงียบๆ และพวกเราก็รู้ด้วยว่าลูกค้าไม่ค่อยต้องการ
การบริการอะไรมากมายนัก แต่คนที่ขอร้องเองกับปากแบบนี้และแสดงท่าที
ชัดเจนว่าอย่าไปยุ่งกับเขาขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ
ซีนายน์ เคลย์บอร์น
ฉันจะรับมือกับผู้ชายคนนี้ยังไงดีนะ T_T;;
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160625055.html

