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[หนิงซี V : คนเก่งวัดกันที่เขาทำอะไร ไม่ใช่เขามีดีกรีอะไร
ฉันเป็นแค่นักแสดงที่อาศัยหน้าตาทำมาหากิน นักเรียนทั้งหลายที่นับถือเลื่อมใสฉัน

ความจริงคงอยากให้ฝีมือการแสดงของฉันสิงร่าง ตอนสอบจะได้ไม่ถูกอาจารย์จับได้ละสิ 
แต่ฉันต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะ ฉันไม่เคยโกงข้อสอบ ดังนั้นยกยอฉันไปก็ไร้ประโยชน์

ปิดคอมพ์ปิดมือถือแล้วไปอ่านหนังสือซะ ป.ล. สู้ ๆ คนโกงสอบทุเรศ!]
[แฟนคลับ ก : นางฟ้าน่ารักจัง โอเค ๆ นางฟ้าพูดอะไรก็ถูกหมด

พวกเราปิดคอมพ์ไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้]
— เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง
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คํานําสํานักพิมพ์

	 เรื่อง การกลับมาของนางฟ้า เป็นผลงานจีนปัจจุบันของเยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 

อีกเรื่องหนึ่งที่สำนักพิมพ์อรุณภูมิใจนำเสนอ

	 นิยายเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องราวของไฮโซหนุ่มหล่อพ่อรวยกับ 

ดาราสาวผู้เจิดจรัสแล้ว ยังเน้นไปที่ปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน 

ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศและคาราคาซังมานานมากแล้ว  

แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ 

	 ผู้ เขียนได้ตีแผ่ปัญหานี้ผ่านทางหนิงซี นางเอกของเรื่อง โดยมี  

ฉางสือกุย รุ่นพี่หนุ่มที่แอบชอบเธออยู่ คอยให้กำลังใจ

	 หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะสนุกกับนิยายรักโรแมนติกที่สอดแทรกสาระ 

ความรู้เรื่องนี้
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หนิงซีแหงนหน้าขึ้นให้ช่างแต่งหน้าล้างเครื่องสำอางตรงลำคอออก 

“ฉันยังนึกว่าคุณเห็นฉันเป็นนางฟ้าซะอีก”

“นางฟ้า...” ฉางสือกุยชะงักไปสองสามวินาทีอย่างประหลาดใจ

หนิงซีคลับคล้ายได้ยินเสียงจิ้มคีย์บอร์ดดังมาจากอีกฝั่งหนึ่ง

“อืม นางฟ้าก็ได้ครับ”

หนิงซีสงสัยว่าคนคนนี้อาจจะค้นหาความหมายทุกแบบของคำว่า “นางฟ้า” 

ในไป่ตู้แล้ว 

เพราะโลกไซเบอร์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนี้ 

จะเป็นคำอะไรสักคำก็มีความหมายแฝงตั้งหลายแบบ 

ดูท่าว่าปกติท่านประธานฉางคนนี้จะไม่ใช่นักท่องเน็ตเสียแล้ว

หนิงซีแหงนหน้าขึ้นให้ช่างแต่งหน้าล้างเครื่องสำอางตรงลำคอออก

“ฉันยังนึกว่าคุณเห็นฉันเป็นนางฟ้าซะอีก”

“นางฟ้า...” ฉางสือกุยชะงักไปสองสามวินาทีอย่างประหลาดใจ

หนิงซีคลับคล้ายได้ยินเสียงจิ้มคีย์บอร์ดดังมาจากอีกฝั่งหนึ่ง

“อืม นางฟ้าก็ได้ครับ”

หนิงซีสงสัยว่าคนคนนี้

อาจจะค้นหาความหมายทุกแบบของคำว่า “นางฟ้า”  ในไป่ตู้แล้ว

เพราะโลกไซเบอร์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนี้

จะเป็นคำอะไรสักคำก็มีความหมายแฝงตั้งหลายแบบ

ดูท่าว่าปกติท่านประธานฉางคนนี้จะไม่ใช่นักท่องเน็ตเสียแล้ว
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เมืองหลวง  ในเดือนมิถุนายนแสนจะร้อนอบอ้าว หนิงซีเดินออกจาก 

ทางเชื่อมมองไปยังกลุ่มคนตรงจุดรอรับผู้โดยสาร เห็นชายหนุ่มใส่เสื้อเชิ้ต 

ขาวกับแว่นตากรอบดำคนหนึ่งยืนเขย่งปลายเท้าพร้อมชูป้ายในมือขึ้นสูง บน 

ป้ายเขียนชื่อตัวเองไว้ เธอจึงสาวเท้าตรงไปหาชายหนุ่มคนนี้

หวังเฮ่อแอบหงุดหงิดอยู่บ้าง อากาศร้อนตับแตกยังให้เขามารับ 

เด็กใหม่ของบริษัท เป็นใครก็คงไม่พอใจสักเท่าไร เผอิญเขาไม่มีเส้นสาย 

ในบริษัท กว่าจะปักหลักได้อย่างมั่นคงไม่ใช่ง่าย  ๆ ถึงในใจจะอึดอัดคับข้อง 

บ้างก็ไม่แสดงออกมา

เครื่องบินล่าช้ากว่ากำหนดเกือบสองชั่วโมง ตอนได้ยินเสียงประกาศ 

ว่าเที่ยวบินที่ตนรออยู่ลงจอดในที่สุด เขาถึงถอนหายใจโล่งอก

ขณะคิดเรื่อยเปื่อย เขาเห็นหญิงสาวสวยจัดคนหนึ่งเดินออกมาจาก 

ทางเชื่อม ผิวขาวผ่อง ปากแดงอิ่มสดใสเฉิดฉาย ผมดำยาวปล่อยสยาย 

ตามสบายเหมือนริ้วคลื่น เป็นคนสวยพราวเสน่ห์ทีเดียว

ชายหนุ่มเคลิ้มไปอึดใจเดียว สาวเจ้าเสน่ห์ก็มาถึงตรงหน้าเขาแล้ว  

หวังเฮ่อถึงขั้นได้กลิ่นหอมรวยรินมาจากตัวอีกฝ่าย ทำให้ข้างแก้มร้อนผะผ่าว 

อย่างห้ามไม่อยู่

“สวัสดีค่ะ ฉันคือหนิงซี” เธอเดินไปใกล้ชายหนุ่มส่งยิ้มให้นิดหนึ่ง

หวังเฮ่อได้ยินเธอทักทายอย่างสุภาพมีหางเสียงก็วางป้ายชื่อในมือลง  
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พูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้น “คุณคือคุณหนิงใช่ไหมครับ ผมชื่อหวังเฮ่อ  

ทางบริษัทส่งผมมารับคุณ คุณเรียกผมว่าเสี่ยวหวังก็ได้ครับ” เขาพูดจบแล้ว 

เช็ดมือก่อนยื่นไปหาเธอ

“สวสัดคีะ่ พีห่วงั” เธอยืน่มอืไปจบัมอืเขา “วนันีร้บกวนคณุดว้ยนะคะ”

“ไม่รบกวนเลยครับ” หวังเฮ่อยิ้มเต็มหน้า “คุณเพิ่งมาจากต่างประเทศ  

และเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของบริษัท  มีอะไรไม่เข้าใจก็ถามผมได้เต็มที่ 

นะครับ”

เขาไม่ค่อยรู้ความเป็นมาของหนิงซี  แต่ในเมื่อเธอเป็นนักแสดงที่ 

หลิวคุนกับจางชิงอวิ๋นไปเซ็นสัญญาด้วยตัวเองถึงเมืองนอก อีกทั้งเสนอ 

ค่าตอบแทนให้ไม่เลวเลย ดังนั้นเธอต้องมีดีกว่าคนอื่นแน่นอน แล้วนี่ก็เป็น 

เหตุผลว่าวันนี้เขารออยู่ที่สนามบินนานขนาดนี้แล้ว ทำไมถึงไม่กล้าชักสีหน้า

ทั้งคู่พูดคุยพลางเดินออกไป พอออกมานอกสนามบิน หนิงซีรู้สึก 

ถึงไอแดดแรงกล้าจนผิวแสบร้อน ชวนให้อึดอัดไปทั้งตัว โชคดีว่าหวังเฮ่อ 

จอดรถไม่ไกลเลยไม่ต้องเดินนานเกินไป

แอร์ในรถเย็นฉ่ำ หญิงสาวพรูลมหายใจเฮือกหนึ่งแล้วหยิบมือถือ 

ออกมาดู เนื่องจากเที่ยวบินล่าช้าตอนนี้เกือบเที่ยงวันแล้ว

หวังเฮ่อพาหนิงซีไปกินอาหารที่ร้านเสร็จก็ส่งเธอไปยังที่พักซึ่งทาง 

บริษัทจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

ห้องพักเป็นแบบหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องน้ำ หนึ่งห้องนั่งเล่น ทำเลที่ตั้งดี  

สภาพแวดล้อมร่มรื่นใช้ได้ หวังเฮ่อยกกระเป๋าเดินทางของหนิงซี เปิดประตู 

แล้วส่งกุญแจให้เธอ

“คุณหนิง นี่เป็นที่พักชั่วคราวที่บริษัทจัดให้คุณ ถ้ามีตรงไหนไม่ถูกใจ 

วันหลังบริษัทหาที่ดีกว่านี้ได้ค่อยเปลี่ยนให้คุณใหม่นะครับ”  หวังเฮ่อวาง 

กระเป๋าเดินทางไว้ข้างผนังห้อง  แอบแปลกใจตงิด  ๆ  ที่คุณหนิงคนนี้อยู่ 

เมืองนอกมานานหลายปี ทำไมกลับประเทศแล้วมีสัมภาระไม่มากเท่าไร

เครื่องเรือนในห้องพร้อมสรรพ แม้แต่ผ้าปูเตียงปลอกหมอนก็เป็น 

ของใหมเ่อีย่มทัง้ชดุ หนงิซรีบัรูไ้ดว้า่บรษิทัใหค้วามสำคญัแกต่วัเอง เธอคลีย่ิม้  

พูดขอบคุณหวังเฮ่อ
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

เขาชวนคุยตามมารยาทสองสามคำ แนะนำเรื่องสภาพรถราการเดินทาง 

ในละแวกรอบ  ๆ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ ก่อนหยิบคู่มือพนักงานบริษัท 

เล่มหนึ่งกับแผนที่เส้นทางในเมืองให้เธอแล้วลุกขึ้นขอตัวกลับ

เมื่อหญิงสาวรั้งเขาไว้ตามมารยาทแล้ว ก็เดินตามไปส่งหน้าประตู

เธอขนข้าวของกลับประเทศไม่มาก พอเดินดูในห้องรอบหนึ่งแล้ว 

จึงจัดของให้เรียบร้อย โทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น หน้าจอแสดงชื่อคนเรียกสาย 

เป็นจางชิงอวิ๋น

“พีจ่าง” หนงิซเีดนิไปรมิหนา้ตา่งเปดิมา่นออก เหน็สวนหยอ่มขนาดเลก็ 

บริเวณที่พักเขียวขจีสวยงามมาก

พอฟังอีกฝ่ายพูดจบ บนหน้าหนิงซีมีรอยยิ้ม “ได้ค่ะ พรุ่งนี้ฉันไปถึง 

ตรงเวลาแน่นอน”

หญิงสาววางสายแล้วไปอาบน้ำ  เป่าผมจนแห้งสนิท สวมชุดนอน 

สบายตัว  เธอหอบโน้ตบุ๊กมานั่งเอนหลังบนเตียง  ส่งอีเมลไปบอกพวก 

เพื่อนสนิทที่เมืองนอกว่ากลับถึงประเทศอย่างปลอดภัย จากนั้นวางโน้ตบุ๊ก 

ทิ้งไว้ด้านข้าง ซุกตัวเข้าไปนอนกลิ้งเกลือกใต้ผ้าห่ม

เมื่อในห้องเย็นสบายราวกับฤดูใบไม้ผลิ  แล้วจะสนใจแสงแดด 

ร้อนแรงดั่งไฟเผาข้างนอกไปทำไม

ตกเยน็ อากาศไมร่อ้นมากขนาดนัน้แลว้ หนงิซเีปลีย่นชดุใหมถ่อืกระเปา๋เงนิ 

ออกจากห้อง

เพราะใกล้ถึงเวลาอาหาร ในซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนไม่มาก หนิงซีเข็น 

รถเข็นเลือกซื้อของช้า  ๆ ขณะเอื้อมมือไปหยิบโยเกิร์ตถ้วยหนึ่ง มีมืออีก 

ข้างหนึ่งแตะที่โยเกิร์ตถ้วยนั้นด้วย

ตอนที่ซุนซิ่วเหม่ยเห็นมือบนถ้วยโยเกิร์ตก็อดตะลึงไม่ได้ มือข้างนี้ 

เรียวสวยมาก ขับเน้นให้กำไลเงินวงเล็ก  ๆ  ที่ไม่มีจุดเด่นเลยสักอย่างบน 

ข้อมือชวนมองขึ้น

“ขอโทษค่ะ”

เธอได้ยินอีกฝ่ายพูดแล้วเลื่อนมือไปหยิบอีกถ้วยหนึ่ง

เสียงพูดไพเราะน่าฟังนี้ทำให้ใจเธอกระตุกเบา  ๆ อดมองอีกฝ่ายซ้ำ 
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ไม่ได้ จนเห็นเค้าหน้าที่คลับคล้ายคลับคลาว่าคุ้นเคยถึงถามอย่างไม่แน่ใจ  

“เธอใช่...หนิงซีหรือเปล่า”

หนิงซีหยิบโยเกิร์ตใส่รถเข็น เหลียวมองหญิงสาวด้านข้างอย่างงุนงง 

อยู่บ้าง ตั้งแต่ไปเมืองนอกตอนนั้น เธอก็ไม่เคยติดต่อกับเพื่อนนักเรียน 

ในอดีตอีก เวลาผ่านไปห้าหกปียังมีคนจำหน้าเธอตอนนี้ได้ แทบจะเรียกว่า 

ปาฏิหาริย์

เธอไม่พูดอะไร เอาแต่ทำหน้างง 

“หนิงซี เป็นเธอจริง  ๆ  ด้วย” ซุนซิ่วเหม่ยถอดหมวกบนศีรษะออก 

ให้เห็นหน้าตัวเอง สีหน้าเธอดีใจ “ฉันซุนซิ่วเหม่ยยังไงล่ะ”

หนิงซียังตั้งตัวไม่ติด ซุนซิ่วเหม่ยเป็นผู้หญิงนิสัยดีคนหนึ่ง เมื่อก่อน 

ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอไม่ถึงกับสนิทกันมาก  แต่อย่างน้อยก็ไม่แย่  

ตอนเธอกลับประเทศเมื่อสี่ปีที่แล้ว ทั้งคู่เคยเจอกันบนถนนโดยบังเอิญ มิน่า 

อีกฝ่ายถึงยังจำหน้าเธอได้ พอคิดถึงตรงนี้เธอก็คลี่ยิ้มพอประมาณ “ไม่ได้ 

เจอกันนานเลยนะ”

“ใช่ ไม่ได้เจอกันตั้งนาน” ซุนซิ่วเหม่ยมองสำรวจหนิงซีตั้งแต่หัวจรด 

เท้าอย่างห้ามใจไม่อยู่แล้วพูดทึ่ง  ๆ “ไม่เจอกันสี่ปี เธอผอมลงและสวยขึ้น 

กว่าแต่ก่อน”

เธอจำไดว้า่สีป่กีอ่นตอนเจอกนั หนงิซผีอมลงกวา่สมยัมธัยมปลายมาก  

เค้าความสวยเริ่มปรากฏแล้ว แต่สีหน้าท่าทางไม่ค่อยดี เห็นแล้วน่าเป็นห่วง 

อยู่บ้าง

จนกระทั่งพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวหนิงซีในภายหลัง เธอก็อด 

เป็นห่วงไม่ได้ ตอนนี้เห็นอีกฝ่ายยืนสบายดีอยู่ตรงหน้า หนำซ้ำยังดูเหมือน 

มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เลว เธอรู้สึกโล่งอกไม่มากก็น้อย พาให้ความรู้สึกผิด 

ลึก ๆ ในใจหายไปกว่าครึ่ง

กาลเวลาและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทำให้คนเราเข้าใจโลกมากขึ้น พอ 

เธอเห็นหนิงซีก็จะหวนนึกถึงเรื่องนั้นเมื่อหกเจ็ดปีก่อน ถึงเธอไม่ได้มีส่วน 

เกี่ยวข้องด้วย แต่ยังคงรู้สึกละอายใจบ้างอยู่ดี เธอรู้แต่ไม่พูด ก็ผิดเหมือน 

กับเพื่อนนักเรียนเกเรที่ชอบกลั่นแกล้งคนอื่นพวกนั้น ต่างกันแค่ว่าผิดมาก 

ผิดน้อยเท่านั้น
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

“ที่...ที่ผ่านมาเธอสบายดีไหม” ซุนซิ่วเหม่ยเดินตามหลังหนิงซีพลาง 

ส่งเสียงถามเบา ๆ 

“สบายดีมาก” หนิงซีเอี้ยวคอมองซุนซิ่วเหม่ยพร้อมยิ้มละไม “แล้ว 

เธอล่ะ”

“ฉันสบายดีมาก” ซุนซิ่วเหม่ยพยักหน้า สังเกตเห็นว่าคนในซูเปอร์- 

มาร์เก็ตทั้งผู้หญิงผู้ชายแอบมองหนิงซีอยู่ แต่เธอทำท่าเหมือนไม่รู้สึกถึง 

สายตาพวกนี้เลยถามต่อ “เธอกลับมาหนนี้...มาเยี่ยมญาติหรือ”

“ฉันกลับมาอยู่ถาวรแล้ว” หนิงซีส่ายหน้า เข็นรถเข็นไปต่อแถวที่ 

เคาน์เตอร์ชำระเงิน “ฉันชอบอาหารการกินของบ้านเรามากกว่า”

“นั่นสิ ของกินบ้านเราอร่อยกว่า” ซุนซิ่วเหม่ยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรต่อ  

ได้แต่ตอบไปตามเรื่องตามราวประโยคหนึ่ง

ในที่สุดก็ถึงคิวหนิงซีจ่ายเงิน พนักงานสแกนราคาของทั้งหมดแล้ว 

บอกราคา “ทั้งหมดสามร้อยหนึ่งหยวนค่ะ”

หนิงซีหยิบแบงก์ร้อยสี่ใบในกระเป๋าเงินส่งให้  พนักงานรับไปแล้ว 

อมยิ้มถาม “ไม่ทราบว่ามีเศษเหรียญหนึ่งหยวนไหมคะ”

หนิงซีส่ายหน้า ซุนซิ่วเหม่ยกำลังจะบอกว่าตัวเองมี ก็เห็นชายหนุ่ม 

คนหนึ่งยื่นเหรียญหนึ่งหยวนมาจากด้านหลังอย่างว่องไว “ผมมีครับ”

“ขอบคุณค่ะ” หนิงซีส่งยิ้มน้อย ๆ ขอบคุณอีกฝ่าย จากนั้นส่งแอปเปิล 

ให้เขาลูกหนึ่ง

“ไม่...ไม่เป็นไรครับ” ชายหนุ่มเห็นแอปเปิลที่หนิงซียื่นมาตรงหน้า 

ก็หน้าตาแดงก่ำ รับไปถือไว้ด้วยสองมืออย่างทะนุถนอมท่ามกลางเสียง 

หัวเราะของกองเชียร์ที่มาด้วยกัน

ซุนซิ่วเหม่ยเห็นภาพนี้แล้วต้องเผยยิ้มอย่างกลั้นไม่อยู่

ครั้นออกจากซูเปอร์มาร์เก็ต ซุนซิ่วเหม่ยเห็นแดดแรงจัดแผดเผาสองแก้ม 

ของหนิงซีจนแดงเรื่อ เธอยื่นนามบัตรของตัวเองให้ “เธอไม่ได้กลับประเทศ 

หลายปี คงมีบางที่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคย มีเรื่องอะไรก็โทร.หาฉันได้นะ”

“ขอบใจ” หนิงซีรับนามบัตรมาเก็บใส่กระเป๋าเงินของตัวเอง เมื่อ 

อีกฝ่ายแสดงความปรารถนาดี เธอก็รับไว้แต่โดยดี แม้วันหน้าคงเป็นไป 
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การกลับมาของนางฟ้า เล่ม 1

ไม่ค่อยได้ที่เธอจะติดต่อกับซุนซิ่วเหม่ยบ่อย ๆ ก็ตาม 

ซุนซิ่วเหม่ยเห็นท่าทางหนิงซีแบบนี้ก็เผยอปากขึ้น แต่ไม่รู้จะพูดอะไร 

ดี ได้แต่บอกว่า “งั้น...ไปก่อนนะ มีโอกาสค่อยคุยกันใหม่”

“บายจ้ะ” หนิงซีพยักหน้า หิ้วของสองถุงก้าวเท้ามุ่งไปทางที่พัก แต่ 

เดินได้ไม่ถึงสองก้าว ซุนซิ่วเหม่ยก็เรียกไว้อีก

“หนิงซี อาทิตย์นี้เฉินอีจวิ้นกับเว่ยซือฉีจะจัดงานแต่งงาน...” ซุน- 

ซิ่วเหม่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองทำถูกไหมที่บอกเรื่องนี้ “เธอจะไปร่วมงาน 

ไหม”

“พวกเขาสองคนยังคบกันอยู่อีกเหรอ”

ซุนซิ่วเหม่ยเห็นหนิงซียิ้ม แต่เป็นยิ้มแปลก ๆ 

“น่าประทับใจจัง ฉันคงต้องเชื่อในเรื่องความรักอีกครั้งสินะ” หนิงซี 

เลิกคิ้วสูง ปัดปอยผมลอนที่เคลียบ่าไปข้างหลัง “ฝากสวัสดีพวกเขาแทนฉัน 

ด้วย อาทิตย์นี้ฉันมีธุระ คงไม่ไปละ”

ซุนซิ่วเหม่ยรีบพยักหน้ารับคำ ความจริงตอนนี้เธอนึกเสียใจภายหลัง 

ที่บอกเรื่องนี้ให้หนิงซีรู้ โชคดีที่หนิงซีไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมาก ไม่งั้นเธอ 

คงละอายใจจนเอ่ยต่อไม่ได้จริง ๆ 

...

เมื่อกลับถึงที่พัก หนิงซีทำเส้นหมี่น้ำใส่ไข่กับผักที่รสชาติไม่ค่อยอร่อย 

กินเองชามหนึ่ง เปิดเว็บไซต์ดูครู่หนึ่งก็ขึ้นเตียงนอน

พรุ่งนี้ต้องไปพบผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงพวกผู้บริหารระดับสูงที่บริษัท 

เธอไม่อยากไปเจอคนในสภาพหน้าซีดตาโหลหรอกนะ

ในยุคที่ธุรกิจบันเทิงของจีนกำลังเฟื่องฟูไปทั่วทุกที่ บริษัทจิ่วจี๋เอนเตอร์- 

เทนเมนต์ต่อสู้ฟาดฟันจนเลือดนองกว่าจะเบียดขึ้นมาติดอันดับค่ายใหญ่ 

แถวหน้าได้สำเร็จ นับเป็นมือหนึ่งของวงการก็ว่าได้

บริษัทจิ่วจี๋ผลักดันนักแสดงชายเข้าวงการมากมาย ปั้นทั้งดาราหนุ่ม 

วัยรุ่นหน้าใส เจ้าชายน้อยแห่งวงการบันเทิง ไปจนกระทั่งพระเอกภาพยนตร์ 

และพระเอกละครระดับมือรางวัล แต่อย่างว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ  

ค่ายนักแสดงก็เหมือนกัน สิ่งที่ค่ายนี้ขาดอยู่ก็คือนักแสดงหญิงที่เป็นหน้า 
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เป็นตาให้ค่าย

ไม่รู้เพราะพวกเขาโชคไม่ดี หรือพวกแมวมองมัวจดจ่อสายตาอยู่ที่ 

นักแสดงชาย นักแสดงหญิงที่มาจากค่ายนี้เลยมีสองแบบคือ ทำอย่างไรก็ 

ไม่ดังกับถึงดังก็ดังไม่นาน เหมือนต้องคำสาปอย่างไรอย่างนั้น

เพราะเหตุนี้นี่เองทำให้นักแสดงหญิงที่พอมีชื่อเสียงนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  

ในวงการไม่กล้าเซ็นสัญญากับค่ายนี้ เพราะสำหรับคนที่เป็นนักแสดงแล้ว  

ใครบ้างไม่อยากดัง ใครบ้างอยากสังกัดค่ายที่นักแสดงหญิงไม่มีวันดัง

อยากเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ในธุรกิจบันเทิง ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีนักแสดง 

ทั้งชายหญิงที่เอาไปอวดใครต่อใครได้สักหลาย  ๆ คน มีแต่นักแสดงชายไม่มี 

นักแสดงหญิง เขาเรียกกันว่าหยินหยางไม่สมดุล

เจ้าของบริษัทปวดเศียรเวียนเกล้ากับเรื่องนี้มาตลอด ดังนั้นพอได้ยิน 

ว่าจางชิงอวิ๋นดึงนักแสดงหญิงคนหนึ่งมาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดตอนไปทำงาน 

ต่างประเทศได้ ถึงเธอคนนี้เคยรับแต่บทเล็ก  ๆ  ในภาพยนตร์ทุนต่ำของ 

เมืองนอก แต่เขาก็อยากจะพบหน้าตัวต่อตัวสักครั้ง

สุภาษิตจีนว่าไว้ รักษาม้าตายเยี่ยงม้าเป็น1 ถ้าเกิดฟลุคล่ะ

 1 หมายถึง อยู่ในภาวะจนตรอก แทบไม่เหลือความหวังอะไรแล้ว แต่อยากลองเสี่ยงดู 

สักตั้งเผื่อจะกอบกู้สถานการณ์ได้
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2

หนิงซี  ลงจากรถแท็กซี่ เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็เห็นจางชิงอวิ๋นรอเธออยู่หน้า 
ประตูใหญ่ชั้นล่าง

จางชิงอวิ๋นอายุสามสิบเศษ หน้าตาเจนโลกอยู่บ้าง แต่คนลักษณะนี้ 

มักทำให้คนอื่นรู้สึกเชื่อถือพึ่งพาได้

ตอนที่เธอเห็นเขา เขาก็เห็นเธอแล้วเหมือนกัน จางชิงอวิ๋นดับบุหรี่ 

ในมือโยนทิ้งลงถังขยะด้านข้าง จากนั้นสาวเท้าสองสามก้าวไปหาหนิงซ ี “คุณ 

มาถึงก่อนเวลาสิบกว่านาทีนะครับ”

“หนึ่งในข้อดีของฉันคือไม่ปล่อยให้คนอื่นรอนานค่ะ” หนิงซียิ้มพลาง 

มองตึกใหญ่โอ่อ่าหรูหรานี้แวบหนึ่ง

เขาสังเกตเห็นท่าทางของเธอ จางชิงอวิ๋นเอ่ย “ชั้นสิบสามถึงชั้นสิบห้า 

เป็นพื้นที่ของบริษัทเรา เมื่อเช้าท่านประธานโทร.หาผมบอกว่าอยากพบคุณ”

หนิงซีพยักหน้า จากนั้นตามหลังจางชิงอวิ๋นเข้าไปในลิฟต์แล้วเห็นเขา 

กดชั้นสิบห้าเลย เธอเสยผมม้าทีหนึ่ง “พวกเราจะไปพบท่านประธานหลี่ 

หรือคะ”

“ครับ” จางชิงอวิ๋นพยักหน้า “หลิวคุนมีนักแสดงในมือค่อนข้างเยอะ  

ดังนั้นผมจะดูแลแผนการทำงานของคุณต่อจากนี้เองครับ”

เขากับหลิวคุนจับเธอเซ็นสัญญาพากลับมาด้วยกัน  แต่เขาเคยมี 

ประสบการณ์ดูแลนักแสดงหญิงมาก่อน ให้เขารับผิดชอบเรื่องงานของหนิงซ ี
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จะเหมาะกว่า

“งั้นก็รบกวนพี่จางด้วยนะคะ” หนิงซียิ้มน้อย ๆ 

เมื่อสายตาของจางชิงอวิ๋นปะทะเข้ากับรอยยิ้มนี้ เขาแอบนึกในใจว่า 

ยงัไมต่อ้งพดูถงึอยา่งอืน่ อยา่งนอ้ย ๆ เรือ่งบคุลกิหนา้ตา หนงิซกีม็พีรอ้มแลว้  

ชั่วขณะที่ทั้งคู่คุยกันไม่กี่คำนี้ก็มาถึงชั้นสิบห้าแล้ว เสียงติ๊งดังขึ้นพร้อมกับ 

ประตูลิฟต์เปิดอ้ากว้าง พื้นระเบียงทางเดินสะอาดสะอ้านเป็นมันวับ แสงไฟ 

สว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าหนิงซี ราวกับเป็นทางเดินสู่ความรุ่งโรจน์หรูหรา

พอเท้าซ้ายที่สวมรองเท้าส้นสูงของหญิงสาวย่ำลงบนพื้นก็เกิดเสียงดัง 

เธอก้มลงมองแล้วคลายยิ้ม จากนั้นเงยหน้าขึ้นเดินตามหลังจางชิงอวิ๋นไป 

ที่สุดปลายทางเดินทีละก้าวด้วยฝีเท้ามั่นคง

หลี่เจี้ยนฮุยเป็นเจ้าของบริษัทจิ่วจี๋เอนเตอร์เทนเมนต์ย่อมเห็นรูปถ่ายกับ 

ประวัติของนักแสดงคนใหม่มาก่อนแล้ว ต้องบอกว่าผู้จัดการดารามือเก๋าของ 

ค่ายอย่างจางชิงอวิ๋นกับหลิวคุนนั้นยังคงตาแหลมมาก หน้าตาของนักแสดง 

ที่เซ็นสัญญาเข้าสังกัดหนนี้สวยโดดเด่นเหลือหลาย โดยเฉพาะดวงตาคู่นั้น 

ที่เย้ายวนเป็นพิเศษ

กระนั้นแวบแรกที่ได้เห็นหนิงซี หลี่เจี้ยนฮุยถึงรู้ว่าภาพนิ่งสวยแค่ไหน 

ก็ไม่มีเสน่ห์ดึงดูดเท่าตัวจริง ถือว่าคราวนี้พวกเขาได้ของดีมาไว้ในมือแล้ว  

ขอแค่นักแสดงคนนี้สมองปกติ  ฝีมือการแสดงดีกว่าของประกอบฉาก  

พวกเขาก็มีหนทางปั้นเธอให้ดังได้

พออารมณ์ดี  ท่าที เขาก็อบอุ่นเป็นกันเองเป็นพิเศษตามไปด้วย  

หลี่เจี้ยนฮุยวาดภาพอนาคตที่สดใสให้หนิงซีฟังก่อน จากนั้นจาระไนนโยบาย 

ผลตอบแทนสารพัดของบริษัทจิ่วจี๋ แล้วค่อยสรุปปิดท้ายว่า “มาอยู่กับจิ่วจี๋  

คุณไม่เสียใจภายหลังเด็ดขาดครับ”

เสียใจภายหลังก็เปล่าประโยชน์ ถึงยังไงก็เซ็นสัญญาแล้ว

จางชิงอวิ๋นเห็นท่าทางของเจ้าของบริษัทก็รู้ว่าพอใจนักแสดงที่เซ็นสัญญาเข้า 

สังกัดหนนี้มาก เขาแอบโล่งอกเหมือนกัน เพราะไม่นานมานี้นักแสดงหญิง 

ที่บริษัทเพิ่งดันขึ้นมาได้ไม่นานมีข่าวฉาวแพร่ออกไป นอกจากชื่อเสียงป่นปี้ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



10

การกลับมาของนางฟ้า เล่ม 1

ไม่มีชิ้นดีแล้ว ยังเป็นต้นเหตุให้บริษัทพลอยเสียรังวัดในวงการ ถ้าตอนนี้ปั้น 

คนใหม่ที่เป็นหน้าเป็นตาได้สักคน บริษัทของพวกเขาก็กู้หน้าคืนได้นิดหน่อย

“คุณมีประสบการณ์ถ่ายแบบมาก่อน ไม่ถือว่าเป็นพวกหน้าใหม่ที่ 

ไม่รู้เรื่องอะไรเลยซะทีเดียว...” หลี่เจี้ยนฮุยคิด ๆ แล้วถามจางชิงอวิ๋น “ละคร 

ที่ช่วงก่อนบริษัทเราให้ทุนสร้างเรื่องนั้นน่ะ กำหนดตัวนักแสดงหญิงครบแล้ว 

หรือยัง”

จางชิงอวิ๋นเข้าใจความหมายของเจ้าของบริษัท เวลานี้ไม่สำคัญว่าจะ 

กำหนดคนครบแล้วหรือยัง อย่างไรก็ต้องเตรียมสักบทให้หนิงซีเล่น ตอนนี้ 

เขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของหนิงซี ย่อมต้องอยากให้เจ้าของบริษัทส่งเสริม 

คนของตัวเองมาก ๆ อยู่แล้ว เขาตอบทันที “บทนางเอกกำหนดคนแล้ว ส่วน 

บทนางรองสองคนก็มีตัวเลือกแล้ว แค่ยังตกลงเรื่องสัญญาไม่ลงตัวครับ”

ในคา่ยของพวกเขาไมม่นีกัแสดงหญงิทีเ่หมาะกบับท เลยไดแ้ตร่ว่มงาน 

กับนักแสดงหญิงค่ายอื่น ตอนเซ็นสัญญาจึงเจรจากันไม่ง่ายแบบคนของค่าย 

ตัวเอง

“ในเมื่อยังคุยกันไม่ลงตัวก็เลิกคุย คุณลองดูสองบทนี้ว่าบทไหนเด่น 

กว่าก็เตรียมให้หนิงซี” หลี่เจี้ยนฮุยพูดจบแล้วหันหน้าไปมองหญิงสาว “ผม 

ดูประวัติของคุณแล้ว คุณได้เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เมืองนอก  

แต่เข้าวงการบันเทิง ครอบครัวไม่คัดค้านหรือครับ”

หนิงซีชะงักมือที่กุมถ้วยน้ำชานิดหนึ่ง  เธอเม้มมุมปากพูดยิ้ม  ๆ  

“คุณพ่อคุณแม่ฉันเสียหมดแล้ว ดังนั้นไม่มีใครคัดค้านฉันหรอกค่ะ”

“ผมเสียใจด้วยนะครับ” หลี่เจี้ยนฮุยประสานมือวางบนโต๊ะทำงาน  

ปีนี้หนิงซีเพิ่งยี่สิบสามปี คิดไม่ถึงว่าพ่อแม่จะจากโลกนี้ไปแล้วหรือนี่

เธอคลี่ยิ้มคล้ายไม่ใส่ใจที่อีกฝ่ายถามไม่ถูกกาลเทศะ

หลังออกจากห้องของท่านประธาน จางชิงอวิ๋นยื่นบทละครสองเล่มให้เธอ  

“นี่เป็นบทของนางรองสองคน คุณเลือกบทหนึ่ง”

เธอเพิ่งเข้าบริษัทก็เลือกบทได้เองแล้ว หนิงซีรู้สึกว่าตัวเองจัดอยู่ใน 

กลุ่มโชคดีของบรรดาเด็กใหม่เหมือนกัน

หน้าแรกของบทละครเป็นการแนะนำตัวละคร นางรองคนแรกเป็น 
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ลกูสาวเศรษฐใีนยคุหมนิกัว๋1 สว่นนางรองคนทีส่องเปน็ลกูสาวชาวนาธรรมดา ๆ  

สุดท้ายหนิงซีเลือกบทลูกสาวเศรษฐีโดยไม่ลังเลสักนิด

“ทำไมเลือกบทนี้ครับ” จางชิงอวิ๋นเห็นเธอตัดสินใจได้เร็วขนาดนี้ 

ก็ประหลาดใจอยู่บ้าง นางรองสองคนมีบทพอ ๆ  กัน ถ้าพูดจากบางมุม บท 

นางรองคนที่สองรันทดกว่านิดหน่อย

“เพราะเครื่องแต่งกายของลูกสาวคนรวยสวยกว่าลูกสาวชาวนาน่ะสิคะ”  

หนิงซีหยิบบทละครของนางรองคนแรกพลางบอกยิ้ม  ๆ “คนดูส่วนใหญ่ชอบ 

ดูรูปลักษณ์ ชุดในละครสวยช่วยบวกคะแนนให้หน้าตาได้ ถ้าเสื้อผ้าดูไม่ได้ 

หน้าตาก็ติดลบไปด้วยค่ะ”

อีกอย่าง แก่นแท้ของคนล้วนเป็นพวกวัตถุนิยม ลูกสาวเศรษฐีมักดูมี 

รัศมีบารมีมากกว่าลูกสาวชาวนา

“ทีค่ณุพดู...ดคูลา้ยมเีหตผุลดคีรบั” จางชงิอวิน๋หาคำพดูแยง้กลบัไมไ่ด ้ 

จึงไม่คัดค้านหนิงซี เขาหยิบโทรศัพท์ออกมาต่อสายไปหาทีมงานละคร

หลงัคยุโทรศพัทจ์บ เขาบอกเธอ “คณุกลบัไปแลว้ อา่นบทใหล้ะเอยีด 

สกัหนอ่ย อกีสองวนัผมจะพาคณุไปทีก่องถา่ย บรษิทัจดัผูช้ว่ยใหค้ณุคนหนึง่  

ถึงตอนนั้นเธอจะตามไปดูแลคุณตลอดเวลา”

หนิงซีพยักหน้าลุกจากโซฟา “งั้นตอนนี้ฉันขอกลับไปอ่านบทก่อน 

นะคะ”

“รอเดี๋ยวครับ” จางชิงอวิ๋นหยิบกุญแจรถ “ผมไปส่งคุณเอง”

กลับถึงที่พัก พัสดุด่วนที่เธอส่งจากเมืองนอกกลับประเทศเมื่อหลายวันก่อน 

มาถึงแล้ว ด้วยเหตุนี้จางชิงอวิ๋นต้องทำหน้าที่เป็นคนงานแบกของขึ้นไปที่ห้อง 

ให้เธอด้วย

“ขอบคุณนะคะ พี่จาง” หนิงซียิ้มกว้างพลางเปิดตู้เย็น “คุณอยากได้ 

กาแฟหรือเครื่องดื่มอะไรดี”

“น้ำเปล่าก็พอครับ” จางชิงอวิ๋นนั่งลงบนโซฟา เห็นผลไม้สดใหม่ 

จานหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเล็กด้านข้างก็ถาม “คุณอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้าง คุ้นเคย 

 1 เป็นช่วงเวลาที่จีนปกครองระบอบสาธารณรัฐตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 - 1949

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



12

การกลับมาของนางฟ้า เล่ม 1

ไหมครับ”

“ก็ดีค่ะ” หนิงซีรินน้ำเปล่าแก้วหนึ่งจากห้องครัว

“ตอนนั้นที่เซ็นสัญญากับคุณ ผมคิดไม่ถึงจริง  ๆ  ว่าคุณจะเรียนจบ 

จากมหาวิทยาลัยดังระดับโลก” จางชิงอวิ๋นมองสาวสวยที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะข้าง 

โซฟา “หรือคุณไม่เคยคิดอยู่ที่เมืองนอกครับ”

“อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันค่ะ” หนิงซีวางแก้วน้ำลงตรงหน้าเขา แย้มยิ้ม 

อย่างสบายอารมณ์ “ฉันต้องขอบคุณคุณกับพี่หลิวด้วยนะคะ ถ้าไม่ใช่เพราะ 

พวกคุณสองคน ฉันคงไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดีขนาดนี้”

จางชิงอวิ๋นยกน้ำขึ้นจิบอึกหนึ่ง อุณหภูมิน้ำดื่มได้สบายปาก เขาอดคิด 

ไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉลาดมากคนหนึ่ง

“ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณนะครับ” เขาชูแก้วไปทางหนิงซี

“ยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะ” หนิงซีชูแก้วน้ำส้มขึ้นแสดงความยินดีกลับ

ประกายรักลายเมฆ  เป็นละครโทรทัศน์ที่ค่ายจิ่วจี๋ลงทุนสร้างเอง ตั้งแต่ 

ผู้กำกับไปจนถึงคนเขียนบทล้วนมีชื่อเสียงพอสมควรในวงการจอแก้วทั้งสิ้น  

พระเอกคอืโจวเจิง้ชวนทีเ่พิง่ควา้รางวลันกัแสดงนำชาย สว่นนางเอกคอืจเูจยีเฟย 

ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ คนในวงการเลยมองกันว่าเรตติ้งของละครเรื่องนี้ต้องไป 

ได้สวย

ละครเริม่เปดิกลอ้งไดไ้มน่าน ทกุคนไดย้นิวา่นางรองจะเริม่เขา้กองถา่ย 

เร็ว ๆ นี้แล้ว พากันอยากรู้อยากเห็นบ้างประมาณหนึ่ง ไม่รู้ว่าคนที่มาจะเป็น 

ดาราคนไหน

บุคลิกของนางรองในละครเป็นคุณหนูลูกเศรษฐีที่สวยสง่า เธอชอบ 

พระเอก แต่พระเอกกลับชอบนางเอกผู้ใสบริสุทธิ์ดุจหยาดน้ำค้าง

ยุคนี้ทำละครแนวรัก ๆ  ใคร่ ๆ  จนเกร่อ ประเภทฉันรักเธอ เธอรักเขา 

แต่เขาดันไปรักอีกคน แล้วค่อยสอดแทรกความอาฆาตพยาบาท มิตรภาพ 

กับศัตรู หรือความแค้นใหญ่หลวงของประเทศชาติบ้างพอเป็นกระสาย  

ได้หนุ่มหล่อสาวสวยมาแสดงก็กลายเป็นละครสุดเศร้าเคล้าน้ำตาเรื่องหนึ่ง 

ได้แล้ว

ท่ามกลางละครมากมายก่ายกอง ถ้าอยากไปรอด กระแสดี เรตติ้ง 
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สูง ก็ต้องทุ่มเทตั้งแต่บท ฉาก เสื้อผ้าหน้าผม นักแสดง การตัดต่อ รวม 

ไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมาค่ายจิ่วจี๋ลงทุนผลิตละครหลายเรื่อง 

แล้ว ทั้งกระแสและเรตติ้งไม่เลวนัก ดังนั้นคนในวงการจึงจับตามองละคร 

เรื่องนี้กันมาก และมีนักแสดงอยากเล่นละครเรื่องนี้กันไม่น้อย

เจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไป กองละครฉวยจังหวะนี้ 

เร่งถ่ายทำกันเต็มที่ พอถึงตอนอากาศร้อน ทุกคนก็ได้พักพอดี

ตอนนี้เองมีรถตู้สีดำคันหนึ่งจอดอยู่นอกกอง ทุกคนรู้ดีว่านางรอง 

มาถึงแล้ว

ประตูรถตู้เปิดออก หญิงสาวผมยาวเคลียไหล่ใส่แว่นกันแดดสีชา 

คนหนึ่งก้าวลงมา แม้ทุกคนยังเห็นหน้าตาไม่ถนัด แต่ดูจากหุ่นอ้อนแอ้นกับ 

ผิวขาวกระจ่างในชุดกระโปรงยาวโดดเด่นเป็นพิเศษแล้ว คาดเดากันว่า 

น่าจะเป็นสาวสวยคนหนึ่ง

หลังผู้ช่วยผู้กำกับพาเธอเข้าห้องแต่งตัวแล้ว ถึงมีคนกระซิบถาม  

“นางรองที่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นนักแสดงใหม่นะ”

คนดูแลฝ่ายฉากป้องปากลดเสียงลงพูดเบา  ๆ “เมื่อวานฉันได้ยิน 

ผู้กำกับบอกว่าดูคล้ายเป็นดาราหน้าใหม่ที่ค่ายจิ่วจี๋เตรียมดันเต็มที่”

“ค่ายนี้ดันดาราหน้าใหม่มาตั้งกี่คนแล้ว...”  เพื่อนร่วมกองถ่ายพูด 

ประโยคนี้แล้วเห็นคนเดินมา จึงกระดากใจที่จะเอ่ยต่อ ยิ้ม ๆ แล้วเลิกคุย

คนในวงการรู้กันทั้งนั้นว่าจิ่วจี๋ไม่มีดวงในการปั้นนักแสดงหญิง แต่ 

เรื่องแบบนี้พูดกันอย่างโจ่งแจ้งไม่ได้ เกิดมีเสียงลือออกไปจะไม่ดีต่อทุกฝ่าย

ผา่นไปหนึง่ชัว่โมง ผูก้ำกบัปรบมอืแลว้บอกโจวเจิง้ชวน “เจิง้ชวน ฉากตอ่ไป 

ถ่ายคุณกับนางรอง นักแสดงใหม่ยังมีบางจุดไม่เข้าใจ คุณช่วยเป็นพี่เลี้ยง 

หน่อยนะ”

โจวเจิ้งชวนรับคำยิ้ม ๆ วันนี้ผู้จัดการส่วนตัวโทรศัพท์หาเขาตั้งแต่เช้า 

บอกว่ารุ่นน้องคนใหม่ในค่ายจะเข้ากองถ่าย ฝากให้เขาคอยดูแลด้วย

นักแสดงหญิงในบริษัทกับเขาไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน จะให้ช่วย 

เป็นพี่เลี้ยงก็ไม่มีปัญหา ดังนั้นโจวเจิ้งชวนถึงตอบตกลงทันทีโดยไม่อิดออด

ไม่ถึงครู่หนึ่ง เขาได้ยินเสียงฝีเท้ามาจากด้านหลัง ยังมีเสียงผู้ช่วย 
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ผู้กำกับซักซ้อมบทกับใครบางคนดังแว่ว  ๆ ก็เดาได้ว่ารุ่นน้องมาถึงแล้วจึง 

หันหน้าไป

ชั่วขณะที่โจวเจิ้งชวนมองไปนี้ เขาถึงกับตะลึงงัน
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3

โจวเจิ้งชวน  เจอะเจอผู้หญิงสวยมามากมาย ใสซื่อ เซ็กซี่ หรือสูงส่ง 

เลอเลิศก็มีหมดทุกแบบ

เหตุผลที่เขาตกตะลึงนี้ไม่ใช่เพราะหนิงซีสวยกว่านักแสดงหญิงคนไหน 

ในวงการ แต่ท่าทางที่เธอเดินต่างหาก เหมือนกับนางรองที่เขาจินตนาการไว้ 

ในหัวทุกกระเบียดนิ้ว

เขาเป็นนักแสดงมืออาชีพ ทุกครั้งที่ลุยถ่ายละครจะเปลี่ยนตัวเองให้ 

เป็นตัวละครตามบทนั้น  ๆ พร้อมกับนึกภาพและตีความตัวละครอื่นไว้คร่าว  ๆ  

ด้วย วิธีนี้ทำให้เขาเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่เขาสวมบทบาทได้ 

ดีขึ้น

ภาพของจินโหยวเยียนที่เขาจินตนาการไว้ในหัวควรจะมีผมดำขลับ 

เงางาม ผิวขาวและเครื่องหน้าสวย ท่าทางหยิ่งถือตัว ราศีลูกสาวเศรษฐีจับ 

ไปทั้งตัว ไม่ว่าใครอยู่ตรงหน้าเธอก็จะถูกข่มรัศมีให้หมองลง

นางรองในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่สำคัญมากตัวหนึ่ง ตอนเขารู้ว่าจะให้ 

รุ่นน้องที่เป็นนักแสดงใหม่รับบทนี้ ยังรู้สึกว่าน่าเสียดายพอดู เขาเสียดาย 

ที่บทดี ๆ ต้องมาพังเพราะพวกมือใหม่

แต่ตอนนี้โจวเจิ้งชวนรู้สึกหน้าชาอยู่บ้าง เหมือนตัวเองโดนหนิงซี 

ตบหน้าฉาดใหญ่ ดีที่เขาแสดงละครเก่ง คนอื่นถึงดูไม่ออกว่าเขาเผลอเก็บ 

อาการไม่อยู่
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“พี่โจวคะ” หนิงซีเดินไปตรงหน้าโจวเจิ้งชวนแล้วผงกศีรษะทักทายเขา 

อย่างมีมารยาท

“เดี๋ยวตอนถ่ายทำ คุณไม่ต้องตื่นเต้นนะ” โจวเจิ้งชวนส่งยิ้มอบอุ่นให้ 

หนิงซี เขาเป็นห่วงว่าเธอจะตื่นเต้นเกินไปจนแสดงได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงจงใจ 

พูดเล่นอีกสองสามคำ

จูเจียเฟยที่รับบทนางเอกนั่งอ่านบทอยู่ใต้ร่มไม้ พูดยิ้ม  ๆ  กับผู้ช่วย 

ของตัวเอง “ใคร  ๆ  ก็บอกว่าพี่โจวเอ็นดูปกป้องรุ่นน้องดี วันนี้ได้เห็นกับตา 

ถึงรู้ว่าที่ลือกันเป็นความจริง”

ผูช้ว่ยถอืพดัโบกลมใหเ้ธอพลางพดูเสยีงคอ่ย “แตเ่มือ่เชา้ตอนอาจารย์1 

โจวรับโทรศัพท์ ดูคล้ายสีหน้าไม่ค่อยดีนะ”

จูเจียเฟยหน้าขรึม ลดเสียงพูดเบา  ๆ “วันหลังอย่าพูดเรื่องแบบนี้ 

อีก เกิดหลุดออกไป ฉันก็เป็นหมาหัวเน่าน่ะสิ”

วันนี้โจวเจิ้งชวนรับโทรศัพท์จากใครแล้วสีหน้าไม่ดีก็ไม่ใช่กงการอะไร 

ของเธอทั้งสิ้น ถึงเวลาพอลือออกไปกลายเป็นว่าโจวเจิ้งชวนชักสีหน้าไม่พอใจ 

ใส่นางรอง แต่สืบไปสืบมาดันเจอต้นตอข่าวลือว่ามาจากเธอ แล้วจะให้เธอ 

วางตัวอย่างไร

โจวเจิ้งชวนกับนางรองมาจากบริษัทเดียวกัน ความสัมพันธ์จะย่ำแย่ 

แค่ไหนก็ไม่มีทางแตกหักกัน ตอนนั้นมีแต่จะเกลียดคนนอกอย่างเธอที่ 

ปล่อยข่าวลือแบบนี้

ผู้ช่วยเห็นจูเจียเฟยสีหน้าไม่ค่อยดีก็ไม่กล้าพูดมั่วซั่วอีก ได้แต่พัด 

ให้เธอไปเรื่อย ๆ ระหว่างที่รอให้เริ่มถ่ายทำ

“อย่าตื่นเต้น หายใจลึก  ๆ” ก่อนเริ่มถ่ายจริง โจวเจิ้งชวนทำไม้ทำมือส่ง 

กำลังใจให้หนิงซี

เธอส่งยิ้มตอบแล้วสูดลมหายใจลึกเฮือกหนึ่ง ค่อยนั่งลงข้างโต๊ะกาแฟ 

ที่จัดฉากไว้แล้ว

 1 เป็นคำเรียกดาราศิลปินในวงการบันเทิงจีนที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงด้วย 

ความยกย่อง ไม่ได้หมายถึงอาจารย์สอนหนังสือ
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



17

เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

ความจรงิในใจผูก้ำกบัยงัตืน่เตน้มากกวา่ เขากลวัวา่ทางจิว่จีจ๋ะยดัเยยีด 

ดาราใหม่ที่เล่นละครไม่เป็นมาให้จนทำละครเขาพัง ดังนั้นพอเห็นนักแสดง 

สองคนพร้อมแล้ว เขายกมือขึ้นส่งสัญญาณบอกให้คนสับสเลตเตรียมตัว  

“หนึ่ง สอง สาม แอ็กชั่น!”

ละครเรื่องนี้มีพระเอกเป็นตัวเดินเรื่องหลัก ภายนอกเขาเป็นลูกชาย 

เศรษฐี นิสัยเสเพลไม่ทำงานทำการ  แต่ก็พอจะเก่งอยู่บ้าง  จริง  ๆ  แล้ว 

เขาเป็นคนสำคัญของรัฐบาลที่ปฏิบัติการต่อสู้ฟาดฟันกับชาวต่างชาติด้วย 

ปฏิภาณไหวพริบและความกล้าหาญทุกรูปแบบ

ในละครจะมีฉากบู๊ดุเดือดเสี่ยงอันตรายเยอะ เนื้อเรื่องก็เชื่อมโยงกัน 

เป็นลูกโซ่ ขอแค่คุมจังหวะการเล่าเรื่องให้ดี หลังเริ่มฉายต้องมีผู้ชมตามดู 

จำนวนมากแน่

บทจินโหยวเยียนที่หนิงซีแสดงเป็นตัวละครสำคัญมาก เพราะพ่อ 

ของเธอเป็นข้าราชการฝ่ายหัวก้าวหน้าซึ่งสมคบคิดกับกลุ่มอิทธิพลต่างชาติ  

เป็นพวกคนไร้อุดมการณ์ ยอมขายชาติเพื่อลาภยศ

ครึ่งหลังของเรื่อง พ่อของจินโหยวเยียนจะเข้าร่วมกับฝ่ายพระเอก 

ลับ ๆ แต่เพราะเกี่ยวพันกับความลับมากเกินไป ดังนั้นเขาไม่ได้บอกให้คนใน 

ครอบครัวรู้ ในช่วงไคลแม็กซ์ พอจินโหยวเยียนรู้ถึงทางเลือกของพ่อแล้ว  

เพื่อช่วยปิดบังให้พ่อตัวเอง  พระเอก  รวมถึงเหล่าคนรักชาติเบื้องหลัง 

พวกเขา เธอแขนขาดข้างหนึ่งและเสียโฉม สุดท้ายจากไปอยู่ต่างประเทศ  

จนกระทั่งตอนจบถึงได้กลับมาพบกับพระเอกนางเอกในวัยชราแล้ว

ฉากที่โจวเจิ้งชวนกับหนิงซีกำลังจะถ่ายเป็นตอนที่จินโหยวเยียนชอบ 

พระเอกแต่พระเอกไม่รู้ตัว จากนั้นทั้งสองคนต่างแยกย้ายกันไป “ใครกัน 

ที่ทำให้คุณชายเสิ่นโกรธถึงขนาดนี้” จินโหยวเยียนนั่งอยู่ข้างโต๊ะกาแฟ  

กวักมือเรียกบริกรแล้วพยักพเยิดไปทางเสิ่นเส้าเซิง “ขอกาแฟให้คุณคนนี้ 

แก้วหนึ่ง ไม่ใส่น้ำตาล ขอบคุณค่ะ”

“คุณหนูจิน” เสิ่นเส้าเซิงดูเหมือนเพิ่งมองเห็นจินโหยวเยียน สองมือ 

เขาล้วงกระเป๋ากางเกง ยกมุมปากข้างหนึ่งขึ้นเป็นรอยยิ้ม จากนั้นนั่งลง 

ตรงข้าม “จะให้สาวสวยขนาดนี้เลี้ยงกาแฟได้ยังไงกัน ผมเกรงใจครับ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเต็มใจจ่ายค่ากาแฟให้คนอย่างคุณชายเสิ่น” เธอ 
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พูดถึงตรงนี้แล้วกวาดตามองสำรวจชายหนุ่มจากเรือนผมลงมาที่แผงอก 

รอบหนึ่ง ค่อยหยิบช้อนเงินคนกาแฟเบา ๆ 

“กล้องสอง  ซูมไปที่หน้าเธอ  กล้องสาม  จับภาพใบหน้าด้านข้าง 

ของเธอไว้” ผู้กำกับเฉินหยิบโทรโข่งพูดสั่งการ จากนั้นมองภาพบนจอ 

มอนิเตอร์ต่อ

ข้อมือขาวนุ่มนวลเนียนสวมสร้อยไข่มุกดำไว้ เมื่อมองผ่านเลนส์ 

กล้องสวยจนเหมือนจะเปล่งประกายออกมา

“จากกันคราวก่อนผ่านไปปีกว่าแล้ว  คุณชายเสิ่นนับวันยิ่งหล่อ 

สะดุดตาขึ้นทุกทีนะคะ”  จินโหยวเยียนวางช้อนเงินลง  มองเสิ่นเส้าเซิง  

สีหน้าเหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิ้ม หากแววตาแฝงไมตรีที่แม้แต่เธอเองก็ไม่รู้ตัว

โจวเจิ้งชวนเห็นสายตานี้แล้วใจสั่นวูบหนึ่ง เขาอดคิดไม่ได้ว่าเสิ่น- 

เส้าเซิงในเรื่องนี้ต้องตาบอดหนักขนาดไหน ถึงดูไม่ออกว่าผู้หญิงสุดเลิศคนนี ้

มีใจให้ตัวเอง

ดีที่เขาเข้าวงการมาหลายปี ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกแค่นี้ส่งผลต่อการ 

แสดงที่สมบทบาทต่อหน้ากล้อง ดังนั้นฉากนี้ยังคงถ่ายทำต่อไปจนจบ

เมื่อถ่ายเสร็จหนึ่งฉาก  ผู้กำกับถอนหายใจโล่งอก  พวกทีมงาน 

เบื้องหลังจำนวนไม่น้อยก็พากันรู้สึกว่าพวกเขาโชคดี ดูท่าดาราใหม่คนนี้จะ 

เชื่อมือได้ พวกเขาไม่ต้องห่วงว่าเธอจะเป็นตัวถ่วงให้การถ่ายทำล่าช้าแล้ว

หลังถ่ายทำผ่านไปสองวัน ผู้กำกับบอกโจวเจิ้งชวนระหว่างคุยสัพเพเหระกัน  

“เด็กใหม่ค่ายคุณหนนี้พอมีแววดีนะ”

โจวเจิ้งชวนยกยิ้ม “ได้ยินว่าคนนี้ทางบริษัทไปเซ็นสัญญาถึงเมืองนอก 

แล้วพากลับมา พวกข้างบนให้ความสำคัญน่าดู”

ผู้กำกับเฉินรู้ว่าโจวเจิ้งชวนเตือนเขาอยู่เลยพูดยิ้ม  ๆ “เด็กใหม่มี 

ศักยภาพ ใคร ๆ ก็ชื่นชมทั้งนั้นแหละ”

พวกเขาสบตากันแล้วหัวเราะ ไม่คุยเรื่องดาราใหม่อีก

...

เมื่อถ่ายละครเสร็จหนึ่งฉาก หนิงซีนั่งอยู่บนเก้าอี้เติมแป้ง ฤดูร้อน 

อากาศอบอ้าวมาก เครื่องสำอางบนหน้าลบเลือนง่ายมาก ด้วยเหตุนี้ทุกครั้ง 
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ที่ถ่ายจบฉากหนึ่งก็ต้องเติมแป้งก่อนถึงจะเข้ากล้องได้

“โรงแรมด้านข้างคึกคักจัง ได้ยินว่ามีพวกลูกหลานไฮโซมาจัดพิธีหมั้น 

แบบโบราณที่นั่น” เสี่ยวหยาง ผู้ช่วยของหนิงซียกน้ำถั่วเขียวแช่เย็นมาให้ 

แล้วบอกด้วยน้ำเสียงแกมอิจฉาอยู่บ้าง “ด้านนอกมีรถหรูจอดเต็มไปหมด 

เลยค่ะ หลับตาจิ้มมาสักคัน ล้วนแพงหูฉี่ชนิดที่ฉันต้องทำงานแทบตาย 

ทั้งชาติเลย”

หนิงซีรับน้ำถั่วเขียวมาดื่มอึกหนึ่ง จากนั้นอมยิ้ม ยื่นนิ้วชี้ไปเชยคาง 

อ้วน  ๆ  เล็ก  ๆ  ของเสี่ยวหยาง “รถหรูคันไหนกันนะที่คู่ควรให้เสี่ยวหยาง 

ของฉันต้องทำงานแทบตายทั้งชาติ”

จู่  ๆ  เจอสาวสวยขนาดนี้แซว เสี่ยวหยางรู้สึกว่าหน้าตัวเองร้อนวาบ  ๆ  

ใจเต้นแรงขึ้น

โอ๊ย แม่จ๋า เธอเป็นผู้หญิง มีรสนิยมชอบผู้ชายนะ!

เห็นผู้ช่วยของตัวเองแก้มแดงระเรื่อแล้ว หนิงซียิ้มจนตาหยี “ถ้า 

อยากรู้นักก็ไปดูสิ ถึงยังไงตรงนี้ก็ไม่มีงานอะไร”

เสี่ยวหยางส่ายหน้าพูดอย่างลังเล “พี่จางบอกไว้ว่าห้ามฉันทิ้งงาน 

โดยพลการค่ะ”

“ไม่เป็นไร ฉันบอกให้เธอไปเอง เขาไม่หักเงินเดือนเธอหรอก” หนิงซ ี

เปิดบทละครในมือ “เธอแค่อย่าลืมเวลาเท่านั้นเป็นพอ”

“งั้นฉันไปถ่ายรูปสักสองรูปแล้วจะกลับมานะคะ” เสี่ยวหยางตาเป็น 

ประกาย ลุกขึ้นยืน “ฉันจะไม่เถลไถลนานเกินไป”

“ผู้ช่วยคุณก็ไปมุงดูเหมือนกันหรือ” จูเจียเฟยเดินมานั่งเก้าอี้ข้างหนิงซีพลาง 

คลี่ยิ้มอ่อนใจ

“พี่เฟย” หนิงซีวางบทละครในมือลง ส่งยิ้มเป็นมิตรให้จูเจียเฟย  

“เขายังเด็กค่ะ ชอบมุงดูอะไรสนุก ๆ ก็เป็นเรื่องปกติ”

“คุณอายุมากกว่าเขาเท่าไหร่กันเชียว” จูเจียเฟยล้วงพัดลมใส่ถ่าน 

แบบพกพาในกระเป๋าออกมาส่งให้หนิงซี ยังเปิดอีกเครื่องหนึ่งเป่าลมให้ 

ตัวเองดังฟู่ ๆ “คุณสื่ออารมณ์ของตัวละครได้ดีมาก เมื่อก่อนเคยแสดงหนัง 

หรือเปล่า”
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การกลับมาของนางฟ้า เล่ม 1

“เคยเล่นเป็นตัวประกอบ และตัวละครเล็ก  ๆ  ที่ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่ 

ค่ะ” หนิงซีรับพัดลมเล็ก ๆ ไว้แล้วกล่าวขอบคุณอีกฝ่าย

“คนในวงการส่วนใหญ่ก็เดินทีละก้าวแบบนี้ทั้งนั้น” จูเจียเฟยไม่ได้ 

มีท่าทีดูถูกหนิงซีที่อ่อนประสบการณ์ “คุณอายุยังน้อย วันหน้ามีโอกาส 

ถมเถ” 

ไม่เหมือนเธอที่อายุเกินสามสิบแล้วยังแสดงวนเวียนอยู่กับบทเดิม  ๆ  

มีบางช่วงที่สภาพร่างกายแย่ ได้แต่อาศัยแต่งหน้าหนาเตอะปกปิดความ 

โทรมไว้

อายุยี่สิบสามเป็นวัยที่สวยสะพรั่งพอดี

พวกเธอพูดคุยกันไม่นานนัก เสี่ยวหยางถือมือถือกลับมา พอเดิน 

มาถึงเบื้องหน้าหนิงซีก็พูดว่า “พี่ซีซี คู่รักคู่นี้ไม่ได้รวยอย่างเดียวนะ ยัง 

หน้าตาดีมาก เมื่อกี้ยังมีคนในกองละครเราบอกว่าหน้าตาของสองคนนี้อยู่ 

ในวงการบันเทิงได้สบาย ๆ”

“หน้าตาดีขนาดนั้นจริง ๆ หรือ” จูเจียเฟยถามอย่างอยากรู้บ้าง 

“ค่ะ” เสี่ยวหยางพยักหน้าอย่างมั่นใจ จากนั้นเรียกรูปที่เก็บไว้ใน 

มือถือขึ้นมาแล้วยื่นไปตรงหน้าจูเจียเฟย

จูเจียเฟยรับมือถือมาดู ผู้ชายบนหน้าจอใส่สูทยุคศตวรรษที่สามสิบ  

ส่วนผู้หญิงใส่กี่เพ้าแพงหรู ทั้งคู่หน้าตาหล่อสวยโดดเด่นกว่าใครจริง ๆ 

“นี่ไม่ใช่ลูกชายตระกูลเฉินหรือ กลับใจมีคู่หมั้นเป็นตัวเป็นตนสักที  

เขากับลูกสาวตระกูลเว่ยเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกันดีนะ” จูเจียเฟยจำหน้าคน 

ในรูปได้แล้วพูดเสียงเรียบ

เธอเห็นทายาทเศรษฐีประเภทนี้มามาก ชอบควงพวกนางแบบสาว  ๆ  

หรือไม่ก็ดาราเล็ก  ๆ  ไร้เกรดไม่ซ้ำหน้า แต่เดี๋ยวพอมีคู่หมั้นหรือแต่งงาน  

ก็จะมีนักข่าวชมกันใหญ่ว่าถอดเขี้ยวเล็บแล้ว  หรือไม่ก็หลงรักเจ้าสาว 

หัวปักหัวปําอะไรเทือกนี้

หนิงซีได้ยินแล้วหัวเราะคิก กวาดสายตาผ่านมือถือที่จูเจียเฟยส่งคืน 

ให้เสี่ยวหยาง นัยน์ตาของเธอทอประกายวาววับราวกับพรายน้ำระยิบระยับ 

งามจับตาที่สุดในฤดูใบไม้ผลิ

“หนุ่มหล่อสาวสวยฐานะสมกัน ดีออกค่ะ”
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

“ใช่ ขออวยพรให้พวกเขารักกันยืนยาวละกัน” จูเจียเฟยพูดประโยคนี ้

ยิ้ม ๆ 

หนิงซียกยิ้มมุมปากคล้ายเห็นด้วยกับคำพูดของจูเจียเฟย
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