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หากใครที่เคยติดตามผลงานของเฟิงหลิวซูไตคงรู้ดีว่าตัวเอกของ 

เร่ืองมักจะมีความสามารถที่ไม่ธรรมดา เซียวจยาซู่ก็เช่นกัน ที่แม้จะเป็น 

ถึงคุณชายรองแห่งตระกูลใหญ่ แต่กลับค้นพบความสามารถทางการแสดง 

ที่ไม่ รู้ว่าตนเองนั้นมีอยู่ เพราะการได้ทำางานร่วมกับจี้ เหมี่ยน ดาราชาย 

อันดับหนึ่งผู้กวาดรางวัลมาแล้วทุกเวที 

จากคนทีไ่มม่เีปา้หมายใด ๆ ในชวิีต เซียวจยาซู่เลอืกทีจ่ะทุม่เททกุอยา่ง 

ไปกับการแสดง แต่ถึงกระนั้น ใช่ว่าทุกอย่างจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ  

เนื่องด้วยวงการบันเทิงเป็นแหล่งรวมบุคคลที่มีท้ังความสวยสดงดงามและ 

ความฟอนเฟะอยูภ่ายใน มคีนเยอ่หยิง่ทว่าจติใจดกีบัคนทีห่นา้ยิม้แตใ่นมอืนัน้ 

ถือมีดพร้อมแทงข้างหลัง งานนี้เซียวจยาซู่ผู้มองโลกอย่างตรงไปตรงมา  

จะรับมือกับความดราม่าและการใส่ร้ายป้ายสีในวงการนี้อย่างไร ไหนจะพ่อ 

พระเอกจอเงินอย่างจี้เหมี่ยนที่ได้พลังอ่านใจมาด้วยความบังเอิญอีก

คำานำาสำานักพิมพ์
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กลับประเทศ

บทที ่ 1

เซียวจยาซู่  เพิ่งกลับประเทศ ตอนนี้เขากำาลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกของ 

บ้านตัวเอง คนรับใช้สองสามคนแอบอยู่ตามบันไดกำาลังซุบซิบนินทาเขา  

ไมต่อ้งเดากร็ูว้า่กำาลงัพดูอะไรกนั คงไมพ่น้ ‘ทำาไมคณุชายรองตอ้งกลบัมาดว้ย  

อยู่ต่างประเทศไม่ดีหรือไง กลับมาก็มีแต่จะทะเลาะกับคุณชายใหญ่แล้ว 

เป็นเรื่องขึ้นมาอีก’ อะไรทำานองนั้น

นั่นสิ ทำาไมต้องกลับมาด้วย เซียวจยาซู่ถามตัวเองอยู่เหมือนกัน  

จากนั้นเขาก็ได้แต่ยกมุมปากขึ้นยิ้มอย่างเหงา  ๆ คนพเนจร อย่างไรเสีย 

ก็ต้องกลับบ้าน และที่นี่ก็เป็นบ้านของเขา แล้วทำาไมเขาจะกลับมาไม่ได้

การถกเถียงที่ชั้นบนยังคงดำาเนินต่อไป คนที่กำาลังเถียงกันอยู่คือพ่อ 

และแม่ของเขา ไม่เจอกันหลายปีพ่อของเขาแก่ลงมาก ผมที่ข้างขมับสองข้าง 

มีสีขาวแซมแล้ว เสียงก็ฟังดูแหบพร่าลงไม่น้อย ทว่าแม่กลับยังคงดูเหมือน 

ก่อนหน้านี้ มีผิวเรียบเนียน คิ้วตาดูประณีตงดงาม นิสัยอ่อนโยน กาลเวลา 

ไม่เคยทิ้งร่องรอยใดเอาไว้บนตัวของเธอเลย ตอนนี้เธอกำาลังถามอย่าง 

โกรธเคือง “ทำาไมถึงหาตำาแหน่งสักตำาแหน่งให้เสี่ยวซู่ไม่ได้ล่ะคะ เจ้าคน 

เล็กของบ้านรองกับบ้านสามยังไม่ทันเรียนจบก็เข้ามารับตำาแหน่งสำาคัญ 

ในเซียวกรุ๊ปได้แล้ว  แล้วทำาไมเสี่ยวซู่จะทำาไม่ได้  เขาเป็นนักศึกษาที่มี 

ความสามารถสูงของวิทยาลัยการค้าวอร์ตันเลยนะคะ จะสู้พวกลูกพี่ลูกน้อง 
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ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยธรรมดา ๆ แถมยังดร็อปเรียนไม่ได้เชียวหรือ”

เซียวฉี่เจี๋ยเอ่ยอย่างเหลืออด “ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การศึกษา ถ้าคุณพ่อ 

ไม่เห็นด้วย ใครก็เข้าเซียวกรุ๊ปตามใจชอบไม่ได้หรอก คุณพ่อก็รับปากจะให ้

เสี่ยวซู่ถือหุ้นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไง ยังไม่พออีกเหรอ เขาไม่ต้องทำาอะไรเลย  

แค่รอรับปันผลทุกปีก็สบายไปชั่วชีวิตแล้ว”

ฟังถึงตรงนี้ริมฝีปากที่เม้มจนเป็นเส้นตรงของเซียวจยาซู่ก็สั่นน้อย  ๆ  

เขาไม่ได้ต้องการหุ้นนั่นเลย แล้วก็ไม่อยากอยู่ไปวัน ๆ โดยไม่ทำาอะไรเลยไป 

ชั่วชีวิตด้วย เขามองว่าแบบนั้นไม่ได้เรียกว่าสบาย แต่เรียกว่าเกียจคร้าน 

ไม่กระตือรือร้นมากกว่า ทั้งที่เขาเป็นลูกหลานของตระกูลเซียวแท้  ๆ แล้ว 

ทำาไมถึงจะลงแรงเพื่อวงศ์ตระกูลไม่ได้ล่ะ

เซวียเหมี่ยวใกล้จะบ้าตายอยู่แล้ว เธอรู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรตนก็ไม่มี 

ทางคุยกับสามีรู้เรื่อง เธอจึงกรีดเสียงตะคอกขึ้นมา “หุ้นห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ 

สิ่งที่เสี่ยวซู่ควรจะได้หรือคะ หลายวันก่อนพ่อของคุณก็เพิ่งให้หุ้นบ้านรอง 

บ้านสามคนละห้าเปอร์เซ็นต์ไปนี่ มันคือส่วนแบ่งที่ลูกหลานตระกูลเซียว 

ควรได้ก็ต้องให้อยู่แล้ว แล้วทำาไมกับเสี่ยวซู่ถึงกลายเป็นการช่วยเหลือคน 

นอกไปได้ เขาไม่ใช่ลูกชายคุณ ไม่ใช่หลานของพ่อคุณหรือคะ เขาเป็นลูก 

ของฉันกับผู้ชายคนอื่นหรือไง เซียวฉี่เจี๋ย คุณจะลำาเอียงแบบนี้ไม่ได้นะคะ  

ในสายตาของคุณมองเห็นแต่ติ้งปัง ไม่เห็นเสี่ยวซู่สำาคัญเลยสักนิด! เขา 

อุตส่าห์พยายามรำ่าเรียนขนาดนั้นก็เพื่อที่ว่าเรียนจบแล้วจะได้มาช่วยคุณ ช่วย 

พี่ชายของเขา! เขาเป็นเด็กดี พวกคุณจะทำาแบบนี้กับเขาไม่ได้!”

“พอได้แล้ว คุณพูดเหลวไหลอะไรของคุณ เขาเป็นลูกชายผม ผม 

ก็ต้องดูแลเขาอยู่แล้ว แค่ไม่ให้เข้าเซียวกรุ๊ปก็เท่ากับผมลำาเอียงแล้วเหรอ  

เขาไม่ได้ทำาอะไรเลยก็ได้หุ้นไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าพูดไปใครบ้างจะไม่อิจฉา  

อยา่คดินะวา่ผมไมรู่ว้า่คณุกำาลงัคดิอะไรอยู ่ คณุอยากจะใชเ้ขามาแยง่ทรพัยส์นิ 

ของครอบครัวใช่ไหมล่ะ คุณทำาเพื่อตัวเองล้วน  ๆ! ก่อนแต่งงานพวกเรา 

เซ็นสัญญาตกลงเรื่องทรัพย์สินกันแล้ว คุณบอกว่าไม่ได้อยากได้เงินของ 

ตระกูลเซียวแม้แต่นิดเดียว หรือว่าลืมไปหมดแล้ว ถ้าคุณไม่พอใจก็ไปพูด 
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กับคุณพ่อเอง ไม่ต้องมาเถียงอะไรไม่มีเหตุผลอยู่ตรงนี้หรอก!”

เซวียเหมี่ยวโกรธจนถึงขีดสุด เธอกรีดเสียง “เซียวฉี่เจี๋ย ไอ้คนเลว!  

ตอนนั้นฉันเซ็นสัญญาตกลงเรื่องทรัพย์สินก่อนแต่งงานจริง ๆ นั่นแหละ ฉัน 

ไม่ได้แต่งงานกับคุณเพราะเงินของคุณเลยจริง  ๆ นะ แต่ฉันก็คือฉัน เสี่ยวซู่ 

ก็คือเสี่ยวซู่ ฉันไม่เอาเงินตระกูลเซียวของคุณแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็ได้  

แต่เสี่ยวซู่เป็นลูกชายของคุณ เขาก็ควรจะได้รับสิ่งที่เป็นของเขา! พวกคุณ 

จะจับเขาส่งไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่สนใจอะไรอีกเลยไม่ได้ เขาเป็นส่วนหนึ่ง 

ของบา้นหลงันี!้” เสยีงรอ้งไหฮ้อื ๆ ดงัมา แสดงถงึความโศกเศรา้และเหลอืทน 

สุดแสน

สหีนา้เซยีวจยาซูไ่รอ้ารมณโ์ดยสิน้เชงิ เขานัง่อยูบ่นโซฟาเหมอืนรปูสลกั  

พ่อของเขาแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว ก่อนจะมีแม่ของเขาพ่อมีภรรยาอยู่ 

อีกคนหนึ่ง เธอคนนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  พ่อกับแม่ 

ของเขารู้จักกันครึ่งปีหลังจากภรรยาคนก่อนของพ่อจากโลกนี้ไป ไม่ใช่การ 

คบชู้ทั้งที่ยังมีภรรยา และไม่มีตำาแหน่งภรรยาน้อย แต่ด้วยหน้าที่การงาน 

ของแม่ ไม่ว่าอย่างไรคนอื่นก็ยังไม่ยอมเชื่อเสียทีว่าแม่ของเขาบริสุทธิ์ใจ  

คนอื่น  ๆ  มักจะคิดว่าแม่ของเขาจงใจยั่วยวนพ่อ จากนั้นก็อาศัยอำานาจของ 

ตระกูลเซียวไต่เต้าขึ้นไป ยิ่งผู้มีอำานาจที่แท้จริงอย่างเซียวเหล่าเหยียจื่อ1 ยิ่ง 

เข้าใจแม่ของเขาผิดไปกันใหญ่ แล้วเอาอกเอาใจหลานคนโตซึ่งเป็นลูก 

จากภรรยาคนแรกของพ่อเขาอย่างหนัก จึงกลายเป็นการกดดันสองแม่ลูก 

อย่างเขากับแม่มาก

เดิมเซียวจยาซู่เคยคิดว่า ถ้าสอบติดวิทยาลัยการค้าวอร์ตันแล้วสำาเร็จ 

การศึกษาด้วยผลการเรียนอันยอดเยี่ยม ปู่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาได้  

ตอนนี้ดูท่าจะเป็นการหวังลม ๆ แล้ง ๆ สิ้นดี เซียวเหล่าเหยียจื่อเป็นคนหัวแข็ง  

ถ้าชอบใครก็แทบจะทุ่มเทให้หมดทั้งหัวจิตหัวใจ แต่ถ้าเกลียดใคร คนคนนั้น 

1 เป็นคำาเรียกผู้ที่มีสถานะสูงที่สุดในตระกูล เป็นผู้นำาตระกูล ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุ 

มากที่สุดด้วย 



4

คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง เล่ม 1

ก็จะกลายเป็นส่วนเกินที่น่ารังเกียจเกินกว่าจะชายตามอง พี่ชายต่างแม่ของเขา  

เซียวติ้งปัง ก็คือคนที่ได้รับความรักอย่างลำาเอียงคนนั้น ส่วนตัวเขาเองก็คือ 

ส่วนเกิน

เสียงทะเลาะเบาะแว้งที่ชั้นบนขาดตอนไป  เหลือเพียงเสียงร้องไห้ 

ของแม่ดังแว่วมา โทสะของพ่อคลายลงไปแล้ว นำ้าเสียงจึงอ่อนโยนลงมาก  

ดูเหมือนพ่อจะกำาลังขอโทษ พ่อเป็นลูกชายคนโตของตระกูลเซียว ก็ควร 

จะรับหน้าที่เป็นผู้นำาในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ครอบครัว แต่จนปัญญาที่ 

ความสามารถมีจำากัด  ทั้งยังเป็นคนใจอ่อนไม่เด็ดขาด  ไม่มีความกล้า  

เซียวเหล่าเหยียจื่อจึงมองข้ามไปเลือกหลานคนโตอย่างเซียวติ้งปังให้มา 

สืบทอดกิจการของครอบครัว ตอนนี้ตระกูลเซียวมีเพียงแค่สองคนที่มีอำานาจ 

ในการตัดสินใจ คนอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์พูด ที่เซียวเหล่าเหยียจื่อไม่ให้เซียวจยาซู่ 

เข้าเซียวกรุ๊ปนั้น หนึ่งคือดูแคลนชาติกำาเนิดของเขา สองคือกลัวว่าพี่น้องจะ 

แก่งแย่งชิงดีกัน

ท่าทีที่เซียวติ้งปังมีต่อสองแม่ลูกก็ไม่ได้เป็นมิตรนัก ถ้าเห็นก็เพียง 

พยักหน้าให้ และยิ่งไม่มีทางช่วยเซียวจยาซู่พูดเด็ดขาด ดังนั้นคำาถามก่อน 

หน้านี้จึงเกิดขึ้น แล้วตัวเขากลับประเทศมาทำาไมกันเล่า ทำาไมต้องเปลี่ยน 

จากสาขาวิชาที่ชอบมาเรียนบริหารธุรกิจด้วย การลงทุนลงแรงของเขาจะต้อง 

เสยีไปเปลา่ ๆ ทัง้อยา่งนีน้ะ่หรอื เซยีวจยาซูพ่งิศรีษะกบัพนกัเกา้อีช้า้ ๆ สหีนา้ 

ของเขามีแต่ความอึ้งงันบอกไม่ถูก

เวลานี้ เองเซียวติ้งปังก็เดินถือกระเป๋าเอกสารเข้ามา คนรับใช้ที่ 

กอ่นหนา้นีม้ทีา่ทไีมไ่ยดคีณุชายรองรบีไปตอ้นรบัทนัท ี คนหนึง่รบีไปรบักระเปา๋  

อีกคนรีบมาช่วยถอดเสื้อคลุม แล้วยังมีอีกคนเอารองเท้าแตะออกมาจาก 

ตู้รองเท้าวางไว้ข้างเท้าคุณชายใหญ่อย่างเคารพนบนอบอีกด้วย ไม่มีใครเข้าใจ 

ไปมากกว่าพวกเขาแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าบ้านตระกูลเซียวที่แท้จริง

“พี่ใหญ่  กลับมาแล้วหรือ”  เซียวจยาซู่รีบยืนขึ้น  มุมปากยกขึ้น 

โดยอัตโนมัติ สำาหรับพี่ใหญ่คนนี้เขากลับรู้สึกเคารพมาก ทั้งมีความสามารถ 

และใจกล้า เพิ่งรับตำาแหน่งไม่กี่ปีก็ทำาให้ธุรกิจเซียวกรุ๊ปขยายใหญ่ขึ้นเป็น 
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สองเท่า ไม่มีใครเหมาะจะเป็นหัวเรือใหญ่กลุ่มการเภสัชกรรมเซียวกรุ๊ปไป 

มากกว่าเขาอีกแล้ว เขาคือผู้นำาโดยกำาเนิด แต่ไหนแต่ไรเซียวจยาซู่เอง 

กไ็มเ่คยคดิเปน็ใหญเ่หนอืพีใ่หญเ่พือ่แยง่ชงิอะไร เขาแคอ่ยากใหปู้ก่บัพอ่ภมูใิจ 

ในตัวเขาก็เท่านั้น และอยากช่วยแบ่งเบาภาระพี่ใหญ่ด้วย มีคำาพูดโบราณ 

อยู่ประโยคหนึ่งว่าอะไรนะ...อ้อ ใช่ พูดว่า พี่น้องรวมใจ ให้ค่ากว่าทอง2

แต่ดูท่าเซียวติ้งปังจะไม่คิดอย่างนี้เลย อีกฝ่ายนิ่งงันไป จากนั้น 

พยักหน้าให้อย่างเย็นชา เมื่อได้ยินเสียงร้องไห้มาจากชั้นบนคิ้วก็ขมวดแน่น  

ทว่าเขากลับไม่พูดอะไร ทั้งไม่ได้แสดงท่าทียินดีต้อนรับน้องชายกลับประเทศ 

และยังไม่สนใจการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพ่อกับแม่ด้วย แค่หันกายเดินขึ้น 

ชั้นสองไป

ขณะมองเงาด้านหลังสูงใหญ่ตรงแหน็วนั้นหายลับไปที่มุมบันได  

แววยินดีที่ฉายในดวงตาของเซียวจยาซู่ก็จางลง คนรับใช้ที่ยืนอยู่มุมห้อง 

พากันก้มหน้า แต่กลับแอบแลกเปลี่ยนสายตาดูแคลนกันในหมู่พวกตน  

เมียน้อยก็คือเมียน้อย ลูกนอกสมรสก็คือลูกนอกสมรส ต่อให้เก่งกาจ 

สักเพียงใดก็ไม่อาจเป็นที่โปรดปราน ตระกูลเซียวยังรู้จักมองคนอยู่ ถ้า 

เซียวเหล่าเหยียจื่อกับคุณชายใหญ่ไม่เอ่ยปาก คุณชายรองก็ไม่มีวันเชิดหน้า 

ชูตาได้

เมื่อรู้สึกถึงบรรยากาศกดดันบีบคั้นรอบตัวเช่นนี้เซียวจยาซู่ก็รู้สึก 

แย่มาก ถึงกับมีเสี้ยววินาทีหนึ่งที่เขาอยากจะซื้อตั๋วกลับอเมริกาเสียเดี๋ยวนั้น 

แล้วไม่กลับมาอีกเลย แต่เมื่อนึกถึงแม่ที่อยู่ชั้นบน เขาก็พยายามอดทนต่อไป  

ถ้าเขาไปแล้วแม่จะทำาอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับพ่อดูจะยิ่งแย่ลง 

ทุกที ความจงเกลียดจงชังอันไร้เหตุผลของพ่อเหมือนกับคมมีดกรีดตัวแม่ 

จนเป็นแผลเลือดอาบ ทั้งที่แม่ควรจะได้ใช้ชีวิตดีกว่านี้แท้ ๆ...

เป็นอีกครั้งหนึ่ง...ที่เซียวจยาซู่รู้สึกแย่เพราะความอ่อนแอไร้กำาลังของ 

ตัวเอง เขาทำาอะไรไม่ได้เลย แล้วก็ช่วยแม่ไม่ได้ด้วย ขณะกำาลังโศกเศร้า 

2 หมายถึง หากคนที่สนิทชิดเชื้อร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะก่อให้เกิดพลังมหาศาลกว่าสิ่งใด
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อยู่นั้นเซวียเหมี่ยวที่ตาแดงกำ่าก็เดินลงมา ใบหน้าของเธอกลับประดับรอยยิ้ม 

สง่างามและอ่อนโยนราวกับไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก่อน “เสี่ยวซู่ รีบไป 

อาบนำ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วลูก เดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวกับคุณปู่ที่บ้านใหญ่กัน”

ต่อให้รู้ว่าการที่ตนไม่อาจเข้าเซียวกรุ๊ปได้นั้นเป็นการตัดสินใจของคุณปู ่ 

แตเ่ซยีวจยาซูก่ไ็มไ่ดม้คีวามคดิจะตอ่ตา้นใด ๆ ถา้เขาเผยความไมพ่อใจออกไป 

แม้แต่นิดเดียว คุณปู่ก็จะยิ่งเกรี้ยวกราดรุนแรง แล้วจะพาลโกรธไปถึงแม่ 

ของเขาด้วย ปู่จะใช้ถ้อยคำาที่เชือดเฉือนที่สุดด่าทอแม่ของเขาต่อหน้าลุงป้า 

น้าอา เขาดูแคลนนักแสดง3 คิดว่าคนพวกนั้นเป็นเพียงของเล่นระดับล่าง

เท่านั้น

ในใจเซียวจยาซู่รู้สึกค้านเต็มกำาลัง แต่เขากลับยืนขึ้นอย่างว่าง่าย  

“ครับ ผมจะไปเดี๋ยวนี้”

เซวียเหมี่ยวลูบศีรษะลูกชาย เธอยิ้มอ่อนโยน แต่ในดวงตายังมี 

ประกายนำ้าตาอยู่ เธอไม่รู้ว่าการส่งลูกชายไปต่างประเทศนั้นถูกหรือผิด  

การเชียร์ให้เขาเปลี่ยนมาเรียนบริหารธุรกิจนั้นถูกหรือผิด  และการที่เธอ 

แต่งงานกับเซียวฉี่เจี๋ยในปีนั้นถูกหรือผิด แต่เธอรู้ว่าตนทำาถูกอยู่เรื่องหนึ่ง  

นั่นคือการให้กำาเนิดลูกชายของเธอขึ้นมาบนโลกใบนี้ เขาคือของขวัญที่ดีที่สุด 

ของเธอ เป็นการปลอบโยนที่อบอุ่นที่สุด

สมาชิกครอบครัวสี่คนเตรียมตัวไปบ้านใหญ่กันอย่างรวดเร็ว  

เซียวเหล่าเหยียจื่อนั่งตำาแหน่งประธานโดยมีลูกหลานห้อมล้อมอยู่ เดิม 

กำาลังหัวเราะเสียงดัง แต่เมื่อเห็นเซียวจยาซู่เข้ามาสีหน้าก็เย็นชาลงทันที  

“นั่นแกใส่อะไรของแกน่ะ ขาด  ๆ  วิ่น  ๆ  ดูไม่ได้” เขายกไม้เท้าขึ้นชี้กางเกง 

ของหลานชาย

เซียวจยาซู่ก้มลงมองกางเกงยีนขาดเป็นรูของตน ใบหน้าเต็มไปด้วย 

เครื่องหมายคำาถาม กางเกงนี้เป็นคอลเล็กชันที่เพิ่งออกใหม่ปีนี้ของแบรนด์ 

3 戏子 (ซี่จือ) มีความหมายตรงตัวว่านักแสดงอุปรากรจีน หรือนางงิ้ว และยังเป็นคำาที่ใช ้

เรียกอาชีพนักแสดงภาพยนตร์หรือละครทั่วไปในเชิงดูถูกอีกด้วย
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แอคเน่สตูดิโอส์4 สวมแล้วทั้งเท่ทั้งทันสมัย ทำาให้ดูขายาวขึ้นด้วย ยิ่งสวมคู่ 

กับเสื้อยืดสีขาวก็ยิ่งเท่สุด ๆ ทำาไมกลายเป็นกางเกงขาดวิ่นไปได้เล่า เขากำาลัง 

จะอธิบายให้ปู่ฟังสักสองสามประโยค แต่ได้ยินเสียงเรียบนิ่งของเซียวติ้งปัง 

เอ่ยขึ้นมาจากด้านหลังเสียก่อน “คุณปู่ครับ เรื่องซื้อหยางกวงเภสัช ผม 

มีปัญหาอยากจะปรึกษาคุณปู่สักหน่อยครับ”

สีหน้าของเซียวเหล่าเหยียจื่ออ่อนโยนลงทันที  เขาโบกมือพลางว่า  

“ไป ไปคุยกันที่ห้องหนังสือ จ้าวอิ๋ง ให้พ่อครัวเริ่มทำาอาหารเถอะ”

“อ้อ เดี๋ยวฉันให้พวกเขาไปทำาเดี๋ยวนี้ละค่ะ” จ้าวอิ๋งยิ้มพลางขานรับ  

เธอเป็นภรรยาของท่านรองเซียว มาจากตระกูลใหญ่ ทั้งยังเฉลียวฉลาด 

มากความสามารถ เซียวเหล่าเหยียจื่อให้ความสำาคัญกับเธอมาก งานในบ้าน 

ทั้งหลายนั้นให้เธอจัดการเกือบทั้งหมด แต่น่าเสียดายที่ลูกชายสองสามคน 

ของเธอไม่ได้ความสักเท่าไร ความสามารถไม่อาจเทียบเซียวติ้งปังได้ ไม่ 

อย่างนั้นตำาแหน่งหัวเรือใหญ่ของตระกูลเซียวจะเป็นของใครก็คงบอกได้ไม ่

แน่ชัดนัก เธอริษยาเกลียดชังเซียวติ้งปัง แต่ก็ไม่อาจเอาเรื่องอีกฝ่ายได้  

ได้แต่มาระบายอารมณ์เอากับเซียวจยาซู่และแม ่ ยามพูดจาก็มักจะเชือดเฉือน 

ทิ่มแทงจุดที่คนอื่นเจ็บปวดที่สุด

เซียวจยาซู่ไม่ชอบอาและอาสะใภ้คนนี้มาก แต่ถ้าไม่มาบ้านใหญ่ก็จะ 

ถูกคุณปู่ตำาหนิได้ว่าไม่มีมารยาท ไม่กตัญญู เป็นสุนัขป่าตาขาวเลี้ยงไม่เชื่อง  

ดังนั้นจึงต้องมา ตระกูลเซียวสำาหรับเขา สำาหรับแม่ของเขาแล้ว ก็เป็นแค่ 

กรงขังขนาดยักษ์เท่านั้น...

4 Acne Studios แบรนด์เสื้อผ้ายอดนิยมจากประเทศสวีเดน โดยจุดเด่นของเสื้อผ้า 

ไม่เน้นความหรูหรา แต่เน้นที่รูปทรงใส่ง่ายและมีดีไซน์ที่ให้กลิ่นอายของความเรียบนิ่งแบบ 

สแกนดิเนเวียน สินค้าเด่นของแบรนด์ ได้แก่ เสื้อยืด แจ็กเก็ตหนัง และกางเกงยีน



8

เต่าทะเล1
 กบฏ 

บทที ่ 2

1 เป็นคำาที่ใช้เรียกคนที่กลับมาจากการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอย่างมีนัยยกย่อง

บรรยากาศ  การรับประทานอาหารเย็นกระอักกระอ่วนเป็นอย่างมาก  

สำาหรับหลานคนเล็กที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ เซียวจยาซู่ควรจะเป็น 

ที่สนใจและได้รับการดูแลมากที่สุด แต่เขากลับถูกเหล่าเหยียจื่อละเลย 

โดยสิ้นเชิง หลาน  ๆ  คนอื่นห้อมล้อมเอาอกเอาใจเหล่าเหยียจื่ออยู่ข้าง  ๆ  

พูดคุยหัวเราะกันสนุกสนาน คุณอาสองคนกับพ่อคุยกันเรื่องธุรกิจ อาสะใภ้ 

สองคนพูดคุยกันแต่เรื่องของตนเอง ไม่ได้สนใจเซวียเหมี่ยวแม้แต่น้อย  

ต่อหน้าเหล่าเหยียจื่อพวกเธอจะไม่แสดงอาการเกลียดชังใด  ๆ ต่อเซวียเหมี่ยว  

แต่ก็ไม่ได้ปิดบังความละเลยไม่สนใจของตนเองเช่นกัน อย่างไรเสียพวกเธอ 

ก็มีเบื้องหลังเป็นตระกูลใหญ่โต ไม่ใช่คนในโลกใบเดียวกับเซวียเหมี่ยว 

โดยสิ้นเชิง 

สองแม่ลูกเคยชินกับการปฏิบัติเช่นนี้แล้วจึงได้แต่กินข้าวกันไปเงียบ ๆ  

ไม่แสดงความผิดปกติใด  ๆ  ออกมา สามชั่วโมงต่อมาครอบครัวอันประกอบ 

ด้วยสมาชิกสี่คนก็กลับมานั่งในรถคันเดียวกันอีกครั้ง บ้านใหญ่หายไปจาก 

สายตาท่ามกลางสีเขียวชอุ่ม เซวียเหมี่ยวลอบผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งอก  

เซียวจยาซู่กลับทำาตัวเหมือนแมว เขายืดพุงนอนพิงเบาะรถอย่างไร้เรี่ยวแรง  
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2 Jonny Johansson ผู้ร่วมก่อตั้งและครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของแอคเน่สตูดิโอส์
3 ชุดโบราณของจีนที่เป็นเสื้อทรงจีนป้ายข้าง กระดุมจีน แขนยาว ตัวเสื้อยาวลงไปถึงเข่า 

หรือถึงข้อเท้าจนเหมือนชุดกระโปรง เอาไว้สวมคลุมทับชั้นนอก

ขายาวทั้งคู่ฝืนขดอยู่ในช่องวางเท้าแคบ ๆ 

เซียวฉี่เจี๋ยจ้องกางเกงยีนที่เต็มไปด้วยรอยขาดเป็นรูของเขาแล้ว 

ตำาหนิ “แกใส่อะไรของแก ฉันไม่ได้ให้ค่าขนมแกหรือไง ขนาดเสื้อผ้าที่ดู 

เป็นผู้เป็นคนสักตัวยังซื้อไม่ได้เลยเหรอ ต่อไปห้ามใส่ของขาด ๆ เน่า ๆ แบบนี้ 

อีก ทำาฉันขายหน้าหมด!”

ไม่ต้องรอให้เซียวจยาซู่ค้าน เซวียเหมี่ยวก็ชิงระเบิดขึ้นมาก่อน  

“คุณจะเข้าใจอะไรล่ะ นี่น่ะคอลเล็กชันใหม่ปีนี้ของแอคเน่สตูดิโอส์เลยนะ  

เป็นผลงานชิ้นเอกที่จอนนี่ โจแฮนส์สัน2 ร่วมออกแบบด้วยตนเอง เสี่ยวซู่ 

ใส่แล้วดูขาทั้งยาวทั้งตรง เท่กว่าพวกนายแบบแถวหน้าคนอื่น  ๆ  ตั้งมาก  

ดูน่าเกลียดตรงไหนกัน ในเมื่อคุณกับพ่อของคุณหัวโบราณกันซะขนาดนั้น  

ทำาไมไม่ใส่ฉางเพ่าหม่ากว้า3 เสียเลยล่ะ ตื่นเสียทีเถอะ พ่อคนหัวโบราณ!  

หรือว่าถ้าคุณไม่พอใจ หลังจากนี้ฉันจะไม่เรียกชื่อคุณอีก ฉันควรเรียกคุณว่า 

พี่ฉี่เจี๋ยไหม หรือว่าต้องเรียกว่าคุณผู้ชายไปเลย คุณนี่มันไร้ยางอายจริง ๆ!” 

สีหน้าเซียวจยาซู่ไร้อารมณ์ ทว่าในใจกลับแอบกดไลก์ให้แม่ตัวเอง 

เงียบ  ๆ ก็บอกแล้วไงว่าเขาสวมกางเกงยีนตัวนี้แล้วดูเท่มาก ไม่ได้มีปัญหา 

อะไรเลยสักนิด

เซียวฉี่เจี๋ยโกรธจนรู้สึกแน่นหน้าอก “ต่อหน้าผมคุณก็แรง แต่เมื่อกี้ 

ทำาไมไม่เห็นคุณค้านอะไรคุณพ่อสักคำาล่ะ ผมพูดแบบนี้เพราะหวังดีกับ 

เสี่ยวซู่นะ คุณพ่อชอบคนอยู่ในกฎระเบียบ เสี่ยวซู่จะช่วยเข้าใจคนแก่ 

อย่างคุณพ่อด้วยการทำาตัวให้ท่านสบายหูสบายตาสักหน่อยไม่ได้เชียวหรือ”

“ชอบคนอยู่ในกฎระเบียบหรือคะ อย่ามาตลกหน่อยเลย ท่านน่ะ 

เห็นเสี่ยวซู่แล้วขัดหูขัดตาตลอดเวลาต่างหากล่ะ! ไม่ว่าเสี่ยวซู่จะแต่งตัว 

แบบไหน พูดอะไร ทำาอะไร ท่านก็สรรหาข้อผิดพลาดมากมายออกมาได้ 

ทั้งนั้น เสี่ยวซู่แค่ใส่กางเกงยีนตัวเดียว กางเกงขาดแค่ตรงเข่า แต่หลานสาว 
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สองคนของคุณ คนนึงใส่เสื้อโชว์นมไปครึ่งเต้า อีกคนแม้แต่ขอบกางเกงใน 

ยังปิดไม่มิด ทำาไมไม่เห็นเหล่าเหยียจื่อพูดอะไรสักคำาล่ะคะ ถ้าสิ่งที่พวกเธอ 

ใส่คือแฟชั่นนำาสมัย แต่พอเสี่ยวซู่ใส่กลายเป็นเสื้อผ้าขาดวิ่นงั้นหรือ แบบนี้ 

มันรังแกกันชัด ๆ!”

“คุณพูดพอหรือยัง  ผมว่านับวันคุณยิ่งชวนทะเลาะไร้เหตุผลขึ้น 

ทุกทีนะ...”

“ไม่พอ!  วันนี้ฉันจะทะเลาะกับคุณเสียให้รู้ เรื่องรู้ราวกันไปเลย  

พวกคุณทั้งบ้านน่ะทำาเกินไปแล้ว...”

พ่อแม่ต่อปากต่อคำากันประโยคต่อประโยค  ทำาเอาเซียวจยาซู่  

ปวดศีรษะ เขาโน้มน้าวอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่มีใครฟัง จึงได้แต่บอกให้คนขับรถ 

หยุดรถ  รถของเซียวติ้งปังขับตามอยู่ด้านหลัง  ตอนที่ขับผ่านคันของ 

พวกเขาก็ลดความเร็วลงแต่ไม่ได้หยุด สุดท้ายก็ขับจากไปช้า ๆ 

เซียวจยาซู่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมสองสามนาท ี ไม่รู้ว่าเพราะเขารู้สึกผ่อนคลาย 

ขึ้นหรือรู้สึกเดียวดายเคว้งคว้างมากขึ้นกันแน่ เดิมเขาคิดว่าการสอบเข้า 

วทิยาลยัการคา้วอรต์นัไดจ้ะทำาใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากพอ่และปู ่ แตท่ีจ่รงิแลว้ 

ไม่เลย คิดว่าการที่ตนเองกลับบ้านอย่างภาคภูมิจะทำาให้ได้รับการยอมรับ 

จากพวกเขา แต่ความจริงแล้วก็เปล่าอีก เหมือนกับที่แม่ของเขาพูดนั่นละ  

ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรทำาอะไรก็ล้วนเปล่าประโยชน ์ คนบางคนไม่มีวันเปลี่ยนใจ 

ใครอีกคนให้มาชื่นชอบได้เลย

ถ้าอย่างนั้นเขายังจะยึดมั่นอะไรได้อีก เซียวจยาซู่รู้สึกน้อยเนื้อตำ่าใจ 

และหมดแรงพยายาม เขาเดินอย่างไร้จุดหมายอยู่นาน แล้วก็เห็นสตูดิโอ 

เสริมสวยแห่งหนึ่งเข้า เขาเหลือบตามองแล้วเดินเข้าไป

“ย้อมผมครับ ขอแอชเกรย์ สีเขียวหัวหอม สีเหลืองอึ สีอะไรก็ได้ 

ที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทำากัน ผมจะย้อมสีนั้นแหละ” เขาคิด จากนั้นก็เอ่ยเสริม  

“อ้อ สักให้ผมด้วยนะ แล้วก็เจาะหูสักรู”

สเีขยีวหวัหอมหรอื สเีหลอืงอหึรอื แนใ่จนะวา่คณุไมไ่ดม้าทำาใหร้า้นเรา 

เสียชื่อเสียงน่ะ ช่างเสริมสวยแอบร้องว่าแย่แล้วอยู่ในใจ แต่ใบหน้ายังคง 
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ยิ้มแย้มรับคำา สีแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำากันน่ะได้ แต่จะน่าเกลียดไม่ได้ 

เด็ดขาด! เขาคิดเพื่อชื่อเสียงของร้าน  ช่างเสริมสวยมองชายหนุ่มอย่าง 

ถี่ถ้วนแล้วก็หน้าแดง ลูกค้าคนนี้หน้าตาดีเกินไปหรือเปล่า แม้ไม่ได้ดูเป็น  

ผู้ชายหน้าสวยอย่างที่กำาลังนิยมกันในยุคนี้  แต่ก็ไม่ใช่แบบชายชาตรี  

แข็งกระด้าง ทว่าเป็นความงดงามที่รวมเอาทั้งสองแบบไว้ด้วยกัน เครื่องหน้า 

ดูประณีตและหล่อเหลา มีความเกรี้ยวกราดปนอยู่ สันจมูกทั้งโด่งทั้งตรง  

ริมฝีปากทั้งบางทั้งแดง ดวงตาเหมือนดอกท้อชี้ขึ้นเล็กน้อย ดูดึงดูดวิญญาณ 

อย่างแท้จริง!

ถ้าหน้าตางดงามเปล่งปลั่งขนาดนี้ ต่อให้ย้อมผมสีรุ้งก็ไม่น่าเกลียด 

หรอก! ช่างเสริมสวยเอ่ยด้วยความมั่นใจเต็มร้อย “งั้นผมทำาแบบไล่สีให้ 

แล้วกันครับ โคนผมสีดำา แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเทา สภาพเส้นผมของคุณ 

ดีมากเลย เรียบลื่นมาก ความยาวก็พอเหมาะ เวลาเซตผมขึ้นจะได้เห็น 

สีผมที่ถูกย้อมและค่อย ๆ ไล่เฉดไปด้วย ดูดีมาก” เขาพูดพลางเอาแท็บเล็ต 

มาให้ลูกค้าดู

เซียวจยาซู่พินิจดูอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยอย่างตัดสินใจได้ “เอาสีนี้แหละ!”  

ดูทันสมัยโดดเด่นดี และที่สำาคัญที่สุดคือพ่อจะต้องรับไม่ได้อย่างแน่นอน

ช่างเสริมสวยดีใจมาก ตอนที่เขาผสมนำ้ายาย้อมผมยังฮัมเพลงอย่าง 

อารมณ์ดีอีกด้วย เขาชอบของสวย ๆ งาม ๆ ไปเสียทุกอย่าง และที่ชอบยิ่งกว่า 

คือการทำาให้สิ่งเหล่านั้นยิ่งงดงามด้วยมือตนเอง

สี่ชั่วโมงให้หลัง เซียวจยาซู่ในรูปลักษณ์ใหม่ก็เดินออกมาจากสตูดิโอ 

เสริมสวย เส้นผมบนศีรษะของเขาเปลี่ยนเป็นผมนุ่มไล่สี ที่หูใส่ต่างหูหิน 

ออบซิเดียนสีดำาวาว แต่บนตัวไม่มีรอยสักเพราะเขากลัวเจ็บ ตอนที่ช่างสัก 

เอาเครื่องมือออกมาเขาก็ตกใจกลัวแล้ว แทบจะรีบรูดบัตรจ่ายเงินแล้ว 

วิ่งหนีอย่างไว เมื่อกลับมาถึงบ้าน เซวียเหมี่ยวกำาลังมาสก์หน้าอยู่ ครั้นเห็น 

รูปลักษณ์ใหม่ของลูกชาย มาสก์ก็ร่วงลงพื้นดังแผละ

“พ่อล่ะครับ” สีหน้าเซียวจยาซู่สงบนิ่ง แต่ฝ่ามือกลับมีเหงื่อออกชุ่ม  

เขาเป็นเด็กดีมาตั้งแต่เล็กจนโต การทำาตัวต่อต้านเช่นนี้นับว่าเป็นครั้งแรก
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“ทำาไมลูกกลายเป็นแบบนี้ล่ะ” เซวียเหมี่ยวถามอย่างไม่อยากเชื่อ

“ก็ชอบอะครับเลยทำา” เซียวจยาซู่เสยผมให้แม่ดูสีผมสุดเท่สีใหม่ 

ของตนให้ชัด  ๆ จากนั้นแสร้งทำาเป็นผ่อนคลายเอ่ยว่า “ไม่หล่อเหรอครับ 

แม่”

“กห็ลอ่อยูห่รอก แตม่นัคงจะเจบ็นดิหนอ่ยเนีย่ส”ิ เซวยีเหมีย่วกมุขมบั 

อย่างจนใจ

“ย้อมผมไม่เจ็บนะแม่ ผมไม่แพ้นำ้ายาย้อมผม” เซียวจยาซู่เปลี่ยน 

เป็นรองเท้าแตะใส่ในบ้านแล้วหยิบมาสก์แผ่นใหม่ออกมาจากตู้เย็น 

“แม่หมายถึงว่า เดี๋ยวถ้าพ่อของลูกเอาไม้เท้ามาตี ลูกก็อาจจะเจ็บน่ะ  

เจ้าลูกชาย รีบไปหลบในห้องเถอะไป” เซวียเหมี่ยวรับมาสก์มาพลางเอ่ย 

อย่างเห็นใจ

เซียวจยาซู่ “...”

เซียวจยาซู่ซ่อนตัวอยู่ ในห้องหนึ่งวันหนึ่งคืนแต่ก็ยังโดนตีอยู่ดี   

ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเซียวติ้งปังกลับมาคุยเรื่องซื้อบริษัทกับเซียวฉี่เจี๋ยอย่าง 

กะทันหันละก็ ก้นกับต้นขาของเขาคงจะทนไม่ไหวแล้วแน่  ๆ แต่เขาก็ยัง 

รับแรงกดดันอันใหญ่หลวงได้อยู่  ไม่ว่าเป็นตายอย่างไรก็จะไม่ย้อมผม 

กลับไปเป็นเหมือนเดิม เซียวฉี่เจี๋ยระเบิดอารมณ์ไปแล้วก็ไม่บังคับลูกชาย 

อีก เพียงแต่เห็นหน้าเขาทีไรก็ถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีก ราวกับว่ากำาลัง 

มองดาวดวงใหม่แห่งวงการเศรษฐีค่อย ๆ ลอยขึ้นฟ้าไปอย่างไรอย่างนั้น

เซียวจยาซู่ไม่ค่อยมีเพื่อนในประเทศสักเท่าไร ปกติเขาไม่สูบบุหรี่ 

ไม่ดื่มเหล้า ไม่เที่ยวผู้หญิง ไม่เล่นการพนัน อีกทั้งยังไม่ชอบซิ่งรถ งาน 

อดิเรกหนึ่งเดียวคือเล่นเกม  ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

สักเครื่องและอินเทอร์เน็ต  ประกอบกับอาหารการกินเพียงพอ  เขาก็ 

อยู่บ้านไม่ออกไปไหนได้หลายเดือน ดังนั้นความกังวลของคุณพ่อเซียว 

จึงเป็นสิ่งไม่จำาเป็นโดยสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม เซวียเหมี่ยวกลับรับไม่ได้กับความตกตำ่าของลูกชาย  

เธอรู้ว่าหากเป็นอย่างนี้ต่อไป ไม่ช้าก็เร็วลูกชายของเธอต้องเหลวแหลก 
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อย่างแน่นอน รวมไปถึงทั้งด้านจิตใจและร่างกายด้วย ลูกชายของเธอ 

ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความต้องการใด ๆ และไม่มีเป้าหมายแม้แต่น้อย เหมือนกับ 

ซากศพเดินได้อย่างไรอย่างนั้น นี่ต่างหากที่น่ากลัวที่สุด หลังจากคิดทบทวน 

ครั้งแล้วครั้งเล่าเธอก็ปิดคอมพิวเตอร์ของลูกชาย บังคับให้เขาไปอาบนำ้า  

เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าสะอาดชุดใหม่ จากนั้นพาออกไปข้างนอก

“ก้วนซื่ออวี๋เล่อเหรอ แม่ แม่พาผมมาที่นี่ทำาไม” เซียวจยาซู่เงยหน้า 

มองป้ายบนตึกสูงระฟ้าแล้วเอ่ยด้วยความสงสัย ช่วงเวลาเพียงสองสามเดือน 

เขาผอมลงไปมาก ใต้ตามีรอยคลำ้าเข้มเป็นวง ดูสุขภาพไม่ดีเอามาก ๆ 

“พามาทำางาน” เซวียเหมี่ยวเดินเข้าลิฟต์ เธอกดเลขชั้นบนสุด รอ 

จนกระทั่งประตูลิฟต์ปิดจึงเอ่ย “แม่มีหุ้นของก้วนซื่ออวี๋เล่ออยู่ ตั้งแต่นี้ไป 

จะโอนเป็นชื่อลูก ลูกก็จะนับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของก้วนซื่ออวี๋เล่อด้วย  

ต้องเข้าบริษัทตัวเองมาคอยดูบ่อย ๆ นะ”

“แม่ แม่ยังเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอยู่เหรอ ถ้าพ่อรู้เข้าละก็...”  

เซียวจยาซู่เป็นห่วงแทนแม่ขึ้นมา  เขาลืมถามเรื่องที่ตัวเองต้องมาทำางาน 

ไปเสียอย่างนั้น

“เขารู้แล้วยังไง ก็อาจจะแค่ทะเลาะกันอีกรอบเท่านั้นแหละ เขา 

ไม่ให้ลูกเข้าเซียวกรุ๊ป แต่แม่ทนดูลูกทิ้งความสามารถตัวเองไปเฉย  ๆ  ไม่ได้ 

หรอกนะ ยังไงลูกก็เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถจากวิทยาลัยการค้าวอร์ตัน  

เรียนจบมาจะทำาแค่เล่นเกมไปวัน  ๆ  อย่างนั้นเหรอ หรือลูกกลัวว่าเข้าวงการ 

บันเทิงแล้วจะทำาให้พ่อกับปู่ของลูกด่าเอา ถ้ากลัวละก็ แม่จะพาลูกกลับ 

เดี๋ยวนี้เลย”

“ผมจะไปกลัวอะไรล่ะครับ ยังไงพวกท่านก็ไม่สนใจผมอยู่แล้ว”  

เซียวจยาซู่รู้สึกหวั่นวิตกอยู่ในใจเล็กน้อย แต่สีหน้าของเขากลับดูสงบนิ่ง 

มาก ราวกับตัวเองไม่กลัวอะไรทั้งนั้น

ว่ากันว่า ‘แม่เข้าใจลูกดีที่สุด’ เซวียเหมี่ยวเข้าใจลูกชายของเธอดี  

ย่อมรู้ว่าจะบีบให้เขาเดินออกจากกรงขังที่พ่อกับปู่สร้างขึ้นมาให้เขาได้อย่างไร  

เธอเสียสละชีวิตครึ่งหนึ่งให้เซียวฉี่เจี๋ยแล้ว ต้องทุกข์ตรมโศกเศร้า ยอม 
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เสียเปรียบเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่าเอาไว้ เธอไม่มีทางให้ลูกชาย 

เหยียบซำ้ารอยตัวเองแน่นอน ต่อให้เหล่าเหยียจื่อโกรธมากกว่านี้แล้วอย่างไร  

คงไม่ถึงกับจับพวกเธอสองแม่ลูกกินเสียหรอกกระมัง

ขณะกำาลังคิดสัพเพเหระอยู่นั้น  ประตูลิฟต์ก็ เปิดออก  ชายวัย 

กลางคนอายุสี่สิบกว่าปีคนหนึ่งเดินมาต้อนรับ เขายิ้มด้วยความประหลาดใจ  

ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาหล่อเหลา ริ้วรอยเล็กน้อยที่หน้าผากของเขา 

ไม่ได้ทำาให้มาดของเขาเสียไปเลย กลับทำาให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นเสียด้วยซำ้า  

เขากอดเซวียเหมี่ยวแน่นแต่ก็ปล่อยออกอย่างรวดเร็ว เอ่ยพลางถอนหายใจ 

ว่า “เหมี่ยวเหมี่ยว ฉันคิดว่าเธอจะไม่กลับมาแล้วเสียอีก ช่วงนี้สบายดีไหม”

“ก็งั้น ๆ แหละ” เซวียเหมี่ยวไม่อยากประดิษฐ์ถ้อยคำาสวยหรูมาหลอก 

เพื่อนและหลอกให้ตัวเองชินชาในเวลาเดียวกัน เธอยิ้มขื่นพลางส่ายหน้า  

จากนั้นก็พูดกับลูกชาย “เสี่ยวซู่ นี่คือคุณลุงซิว เรียกลุงซิวสิ”

ซิวฉางอวี้เป็นหัวเรือใหญ่ของก้วนซื่ออวี๋เล่อ และยังเป็นคนสำาคัญ 

ที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงอีกด้วย ปีนั้นเซวียเหมี่ยวเซ็นสัญญาสังกัดบริษัท 

ของเขา เขาปั้นเธอจนดัง พวกเขาสองคนเคยเป็นนายจ้างกับลูกจ้างกัน  

เมื่อร่วมงานกันนานเข้าก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง ทว่า 

ตั้งแต่เซวียเหมี่ยวแต่งเข้าตระกูลเซียวเธอก็ขาดการติดต่อกับเพื่อนในวงการ 

บันเทิงไป  ดังนั้นเซียวจยาซู่จึงไม่คุ้นเคยกับลุงซิวคนนี้ เลย แต่ก็ไม่ได้ 

ถึงกับไม่เคยเห็นใบหน้าที่ปรากฏตามนิตยสารธุรกิจและบันเทิงบ่อยครั้งนี้ 

เสียทีเดียว

“สวัสดีครับลุงซิว” เซียวจยาซู่ก้มศีรษะค้อมเอวอย่างว่าง่าย

เขาไดห้นา้ตางดงามประณตีมาจากเซวยีเหมีย่ว ไมเ่หมอืนกบัเซยีวฉีเ่จีย๋ 

แม้แต่น้อย ตอนนั้นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เซวียเหมี่ยวแสดง เธอต้องแสดง 

บทพระเอก ตัวเธอซึ่งเป็นผู้หญิงจึงต้องแสดงบทจอมยุทธ์หนุ่มผู้รักอิสระ 

ออกมาให้โดดเด่นโลดแล่นถึงที่สุด ตั้งแต่นั้นมาเธอก็เป็นที่ชื่นชอบของสาว ๆ  

มากมาย แฟนคลับผู้หญิงของเธอมีมากกว่าแฟนคลับผู้ชายมากนัก และ 

เซียวจยาซู่ที่หน้าตาละม้ายคล้ายเธอถึงเจ็ดแปดส่วนนั้นยังไป ‘ปรับลุค’ มาอีก  
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4 เป็นการเล่นคำากับชื่อของเสี่ยวซู่ เนื่องจาก ซู่ (树) แปลว่า ต้นไม้

หน้าตาจึงยิ่งดูดีขึ้นอีกระดับ

ซิวฉางอวี้รู้สึกชอบเจ้าต้นอ่อนน้อย4 มีชีวิตชีวาต้นนี้ทันที ไม่ต้องพูดถึง 

เรื่องที่อีกฝ่ายเป็นลูกชายของเซวียเหมี่ยวด้วยซำ้า
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วงการบันเทิง

บทที ่ 3

บอกว่า  มาบริษัทเพื่อมาดูสักหน่อย...ที่จริงก็มาดูจริง ๆ นั่นละ เซียวจยาซู่ 

เพิ่งจะนั่งลงไม่กี่นาทีก็ถูกแม่ไล่ออกมา เลขาฯพาเขาไปเยี่ยมชมตามชั้นต่าง ๆ  

ตอนที่เดินไปตามทางเดิน หลายต่อหลายคนชะเง้อคอยืดยาวออกมามองเขา  

ในใจกอ็ทุานวา่ทา่นประธานไปขดุเอาเดก็ใหมท่ีม่ศีกัยภาพสงูมาอกีแลว้ หนา้ตา 

แบบนี้ มาดแบบนี้ ผลักดันสักหน่อยก็ดังระเบิด

อย่างไรเสียเซียวจยาซู่ก็เป็นลูกหลานตระกูลเซียว การอยู่ต่อหน้า 

สาธารณชนเช่นนี้สำาหรับเขาแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เขาเดินไปเรื่อย ๆ โดย 

ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง เวลาเดียวกันนั้นเซวียเหมี่ยวก็หยิบบุหรี่ออกมาแล้วถาม  

“สูบสักมวนไหม”

ซิวฉางอวี้เออออตามนำ้าหยิบบุหรี่มาสูบมวนหนึ่ง เขาสูดแล้วพ่นควัน 

ไปพลางถอนหายใจ “ฉันคิดว่าเธอเลิกบุหรี่นานแล้วเสียอีก”

“คนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่สบายใจน่ะเลิกบุหรี่ไม่ขาดหรอก” เซวียเหมี่ยว 

หลุบตาลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ควันบุหรี่ เข้าตาจนแดง  ปลายนิ้วเรียวยาว 

ของเธอคีบบุหรี่มาจ่อปาก ท่าทางดูงามสง่าแต่ก็เศร้าหมอง เธอใช้ชีวิต 

อย่างไม่สบายใจ เรื่องนี้ปิดบังคนอื่นได้ แต่ปิดบังซิวฉางอวี้ไม่ได้ สู้บอก 

ตรง  ๆ  เลยไม่ดีกว่าหรือ ยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเธอกับซิวฉางอวี้ก็ไม่มีอะไร 

ที่คุยกันไม่ได้ หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอก็พูดต่อ “เมื่อกี้ที่ฉันบอกให้เธอ 
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ช่วยหาตำาแหน่งงานให้เสี่ยวซู่สักตำาแหน่งหนึ่งน่ะ ไม่ต้องคิดเป็นจริงเป็นจัง 

หรอกนะ ฉันไม่ได้อยากให้เขาเป็นมนุษย์เงินเดือนเข้างานเก้าโมงเลิกงาน 

ห้าโมงหรอก”

“เธอหมายความว่ายังไง” ซิวฉางอวี้รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่าง เขาอดอึ้ง 

ไม่ได้

“ใช่ ฉันอยากให้เขาไปเล่นหนัง” เซวียเหมี่ยวค่อย ๆ  พ่นควันออกมา  

ริมฝีปากสีสวยนุ่มนวลขยับอยู่ภายใต้ควันหนาที่ปกคลุม “เธอช่วยหาตำาแหน่ง 

งานสักตำาแหน่งให้เขาก่อนก็แล้วกัน ให้เขาอยู่ในกองถ่ายสักพัก จะได้คุ้นเคย 

กับกระบวนการทำางาน แล้วค่อยหาบทที่เหมาะสมให้เขาทีหลัง”

“เธอตัดสินใจเองคนเดียวมากไปหน่อยหรือเปล่า ไม่ถามเสี่ยวซู่ 

หน่อยเหรอว่าเขายินดีไหม เขาเป็นคุณชายเล็กของเซียวกรุ๊ปนะ  แต่เธอ 

กลับจะให้เขาเข้าวงการบันเทิง ถ้าพ่อกับปู่ของเขาโกรธมาก ๆ เข้า จะไม่ริบเอา 

มรดกเขาไปหมดหรือ เธอทนมาได้ตั้งหลายปี แล้วทำาไมตอนนี้ต้องทำาอย่างนี้ 

ด้วยล่ะ” ซิวฉางอวี้โน้มน้าวห้ามปรามด้วยความหวังดี

ทว่าเซวียเหมี่ยวกลับไม่ได้ซาบซึ้งในความหวังดีนั้น ต่อหน้าซิวฉางอวี้ 

ท่าทางของเธอกลายเป็นอีกแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิง อารมณ์รุนแรงเหมือนไฟ  

หัวแข็งหาใดเปรียบ นี่ต่างหากจึงจะเป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเธอ “ตัวฉันเอง 

ฉันทนได้ แต่เพื่อลูกแล้วฉันทนไม่ได้ เธอรู้ไหมว่าเขาพยายามมากแค่ไหน  

เขายอดเยีย่มมากแคไ่หน สดุทา้ยคนทีเ่ขาเรยีกวา่ญาตนิัน่กลบับบีใหเ้ขาเกบ็งำา 

แสงสว่างของตัวเอง กลายเป็นคนไม่เอาไหน กลายเป็นคนไร้ค่าที่ได้แต่นั่ง 

กินนอนกินรอความตาย หลายเดือนมานี้เขาขังตัวเองเล่นเกมอยู่ในห้องทุกวัน  

ข้าวก็ไม่กิน นอนก็ไม่นอน นำ้าก็ไม่อาบ คนชอบอะไรสวย ๆ งาม ๆ อย่างเขา 

กลับทำาให้ตัวเองจนกลายเป็นคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิง ฉันเห็นแล้วเจ็บปวดเหมือน 

ใครมาควักหัวใจยังไงยังงั้น! ในสายตาของพวกเธอเขารำ่ารวยมากจริง ๆ รวย 

จนต่อให้ไม่ทำาอะไรไปทั้งชีวิตก็ยังใช้เงินไม่หมด แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการ 

จริง ๆ คืออะไร”

“แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเล่นหนัง นักแสดงน่ะไม่ใช่สิ่งที่อยาก 
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จะเป็นก็เป็นได้เลยหรอกนะ ความยากลำาบากของการเป็นนักแสดง เธอ 

คงเข้าใจมากกว่าฉันเสียอีก” ซิวฉางอวี้โน้มน้าวอีกครั้ง

“เขาเป็นลูกที่ฉันคลอดออกมาเอง ฉันจะไม่รู้เชียวเหรอ เธอยังจำา 

ได้ไหม ตอนที่เขาอายุสามขวบ บริษัทเธอเตรียมลงทุนถ่ายหนังแฟนตาซี 

สำาหรับเด็ก ก็เลยจะหานักแสดงเด็กเหมาะ ๆ สักคน ฉันเอาบทมาอ่านให้เขา 

ฟังแทนนิทานก่อนนอน เขาก็เลียนแบบท่าทางในบทนั้นได้ทันที แป๊บเดียว 

ก็เดินถือไม้เท้าแบบท่านผู้เฒ่าเต่าเป็น ถึงจะไม่ได้อ่านบทก็ยังรู้สึกได้ว่าเขา 

ทำาเหมือนกำาลังแบกกระดองเต่าหนัก  ๆ อยู่จริง ๆ แล้วแป๊บ ๆ ก็ไปเลียนแบบ 

เสี่ยวหลงเหรินกอดฉันร้องไห้โฮบอกว่าแม่จ๋าจะตายไม่ได้นะ แสดงอารมณ์ 

ออกมาเต็มที่แล้วก็สมจริงมาก ไม่ว่าเรียนรู้อะไรเขาก็ทำาได้เหมือนสิ่งนั้น  

เรียกว่ามีพรสวรรค์เรื่องการแสดงตั้งแต่เกิดเชียว ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องที่ฉัน 

อยากจะเอาเขาไปออดิชั่นถูกคนใช้เอาไปรายงานเหล่าเหยียจื่อละก็ คนที่ดัง 

เปรี้ยงปร้างเพราะหนังเรื่องนั้นต้องเป็นลูกชายฉันแน ่ๆ ตอนนั้นฉันยังส่งคลิป 

ให้เธอดูอยู่เลย ขนาดเธอยังชมเลยว่าเขาได้ยีนด้านการแสดงของฉันมา  

ตัวเขาเองยังบอกฉันด้วยว่า...แม่ครับ การแสดงสนุกมาก ต่อไปผมจะเป็น 

ดาราใหญ่เหมือนแม่ให้ได้เลย!” พูดมาถึงตรงนี้เซวียเหมี่ยวก็เผยสีหน้า 

มีความสุขออกมาในที่สุด ทว่าสีหน้าก็กลับไปหม่นหมองอย่างรวดเร็ว “แต่... 

เหล่าเหยียจื่อดูถูกฉัน แล้วก็พานดูถูกเสี่ยวซู่ไปด้วย พอท่านได้ยินเขาพูด 

แบบนั้นก็เอาไม้เท้าตีเขา ด่าเขาแรง  ๆ  ว่าเขามันไม่เอาไหน นานวันเข้าเขาก็ 

กลายเป็นคนเงียบ ๆ พูดน้อย ไม่เลียนแบบพวกสัตว์เล็ก ๆ คุณตาคุณยาย... 

แล้วก็ไม่ดูโทรทัศน์อีกเลย พอโตขึ้น แม้แต่ตัวเขาเองก็ลืมไปแล้วว่าตอนแรก 

ตัวเขาเป็นยังไง คนพวกนั้นทำาลายหัวใจบริสุทธิ์ของเด็กคนหนึ่งทั้งเป็น แล้ว 

ตอนนี้แม้แต่อนาคตของเขาก็กำาลังจะขาดสะบั้นไปด้วย”

เซวียเหมี่ยวดับบุหรี่ในมืออย่างแรง เธอเอ่ยทั้งที่ดวงตาแดงเรื่อ  

“ฉางอวี้ ฉันไม่ได้ตัดสินใจเองคนเดียวหรอกนะ แล้วก็ไม่ได้ก้าวก่ายเรื่องลูก 

ด้วย ฉันกำาลังหาทางออกให้ลูกชายของตัวเอง เธอดูเขาสิ เขาถูกกำาหนด 

มาให้เปล่งประกายอย่างยิ่งใหญ่  ไม่ใช่ของที่ถูกทิ้งขว้างของวงศ์ตระกูล  
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พวกเขาอยากจะทิ้งเสี่ยวซู่ ฉันต้องช่วยเขา!”

“เด็ก  ๆ  มักมีความฝันมากมายหลายรูปแบบ  เมื่อโตขึ้นคนที่ทำาให้ 

ความฝันนั้นเป็นจริงได้มีกี่คนกันเชียว เหมี่ยวเหมี่ยว ฉันเข้าใจความรู้สึก 

ของเธอนะ  แต่เธอก็ต้องให้เสี่ยวซู่ได้มีสิทธิ์ เลือกด้วย”  ถ้าเป็นคนอื่น  

ซิวฉางอวี้คงจะรับปากไปนานแล้ว ก็แค่ดันเด็กใหม่คนหนึ่งให้ดังเท่านั้นเอง  

ดูจากปัจจัยต่าง  ๆ  ในตัวเสี่ยวซู่แล้วคงง่ายยิ่งกว่าง่าย แต่เขาจะทำาลายความ 

สัมพันธ์แม่ลูกระหว่างเหมี่ยวเหมี่ยวกับเสี่ยวซู่เพียงเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ ถ้า 

เสี่ยวซู่ เข้าวงการบันเทิงแล้วถูกครอบครัวตัดชื่อจากกองมรดก  เสี่ยวซู่ 

จะไม่เกลียดเหมี่ยวเหมี่ยวไปเลยหรือ เรื่องใจไม้ไส้ระกำาเช่นนี้เซียวเหล่า- 

เหยียจื่อทำาได้อย่างแน่นอน!

“ฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ วางใจเถอะ เสี่ยวซู่น่ะฉันคลอดออกมาเอง  

เขาคิดยังไงฉันรู้ดีที่สุด ไม่ว่าใคร ไม่ว่าเรื่องอะไร ก็มาทำาลายความสัมพันธ์ 

แม่ลูกของพวกเราไม่ได้หรอก” ตอนนี้เซวียเหมี่ยวนับว่าวางเดิมพันหมด 

หน้าตักแล้ว เธอเอ่ยช้า ๆ “เอาอย่างนี้แล้วกัน เธอช่วยหาบทเหมาะ ๆ ให้ฉัน 

สักบทก่อน ให้เขาลองดู ถ้าเขาไม่มีพรสวรรค์หรือว่ากลัวการแสดง ไม่สนใจ 

เรื่องแสดงหนังจริง ๆ ฉันค่อยหาวิธีอื่น”

ซิวฉางอวี้คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพยักหน้าพลางว่า “ก็ได้”

“งั้นฉันฝากเธอดูแลเสี่ยวซู่ด้วยก็แล้วกันนะ” เซวียเหมี่ยวพ่นลม 

หายใจยาว

“เขาเป็นลูกชายเธอ ก็เท่ากับเป็น...หลานของฉันด้วย ฉันต้องดูแลเขา 

ให้ดีอยู่แล้วละ” ซิวฉางอวี้ค่อย  ๆ  คิด จากนั้นก็พูดต่อ “แบบนี้แล้วกัน  

ฉันจะให้เขาไปเป็นผู้ช่วยจี้เหมี่ยนสักระยะหนึ่ง เอาไว้หาบทเหมาะ  ๆ ได้ค่อย 

ให้เขาลองดู”

“จี้เหมี่ยนหรือ” เซวียเหมี่ยวไม่ได้รู้สึกแปลกหูกับชื่อราชาจอเงิน 

ผู้กวาดรางวัลทุกเวทีคนนี้นัก จี้เหมี่ยนเป็นคนอ่อนโยน ทำาอะไรด้วยความ 

ใจดีใจกว้าง เป็นคนเข้าถึงง่าย เธอจึงตอบตกลง “ได้ อยู่ในมือจี้เหมี่ยน 

จะได้เปิดหูเปิดตาด้วย ได้ยินว่าเขาจะเลิกแสดงหนังแล้วหรือ”
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“ก็ไม่เชิงว่าเลิกแสดงหนังหรอก แค่ต่อไปคงไม่ได้รับงานแสดงเท่าไร 

แล้ว เธอก็รู้นี่ เขาเป็นผู้ถือหุ้นของก้วนซื่อเหมือนกัน  แล้วยังไปลงทุน 

ข้างนอกอีกเยอะ ลงทุนแต่ธุรกิจที่ทำาเงินได้ทั้งนั้น วัดของฉันมันค่อนข้างเล็ก  

เลี้ยงพระพุทธรูปองค์นั้นไม่ไหวหรอก ถ้าไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นฉันช่วยเขา 

ให้กลับประเทศได้ละก็ เขาคงไม่อยู่ก้วนซื่อหลายปีขนาดนี้ เขาเป็นคนให้ 

ความสำาคัญกับนำ้าใจคน รู้จักตอบแทนบุญคุณ ส่งเสี่ยวซู่ให้เขาน่ะเธอวางใจ 

ได้เลย” ซิวฉางอวี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา “เดี๋ยวฉันเรียกเขาขึ้นมาเลย 

ดีกว่า เธอจะคุยกับเขาหน่อยไหมล่ะ”

“ไม่ละ ให้เสี่ยวซู่จัดการเรื่องผูกมิตรเอาเองดีกว่า ฉันปูทางให้เขาได้  

เลอืกเสน้ทางใหเ้ขากย็งัได ้ แตฉ่นัจะไมจ่บัมอืเขาเพือ่สอนวา่จะเดนิยงัไงหรอก”  

เซวียเหมี่ยวเก็บกล่องใส่บุหรี่สีทอง สวมแว่นกันแดด จากนั้นโบกมือลา  

ซิวฉางอวี้ไปส่งเธอที่ลานจอดรถใต้ดินแล้วมองรถของเธอแล่นจากไป จากนั้น 

ค่อยกลับขึ้นมาที่ห้องทำางาน

เซียวจยาซู่เดินเที่ยวรอบบริษัทรอบหนึ่ง เมื่อได้ยินว่าแม่กลับไปก่อน 

แล้วก็ไม่ค่อยพอใจนัก เขาเดินหน้าบึ้งเข้าลิฟต์ พอพบว่าในนั้นมีคนอยู่จึง 

เหลือบมองเล็กน้อยแล้วหลบตา แต่ในใจกลับสบถออกมา ‘เชี่ย หล่อกว่า 

เราอีก!’

น้อยครั้งที่คุณชายน้อยเซียวจะได้พบคนหล่อกว่าตัวเอง ในใจจึงยิ่ง 

รู้สึกไม่สบอารมณ์ เขายืนห่างจากอีกฝ่ายเล็กน้อย สองมือล้วงกระเป๋ากางเกง 

พลางเอียงตัวหน่อย  ๆ พิงผนังลิฟต์ ผู้ชายที่ถูกเขารังเกียจคนนั้นมองเขา 

เล็กน้อยเช่นกัน จากนั้นก็ก้มหน้ายิ้ม เขาสูงกว่าคุณชายน้อยเซียวที่สูง 

หนึ่งร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรอยู่ถึงครึ่งศีรษะ  กะจากสายตาคงสูง 

หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรขึ้นไป  ดวงตาลึก คิ้วยาวหายเข้าไปในไรผม  

จมูกโด่งตรง ออร่าโดดเด่นเหนือใคร ชุดสูทสีดำาคลาสสิกหรูหราสง่างาม 

ห่อหุ้มรูปร่างสูงชะลูดแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ สร้างความรู้สึกกดดันให้คนมอง  

ข้างกายเขามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู ่ หน้าตาธรรมดา รูปร่างก็ธรรมดา เพียง 

แต่ดวงตานั้นเป็นประกายระยิบระยับเป็นพิเศษ ดูมีชีวิตชีวามาก
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1 คำานี้มีความหมายตามตัวอักษรคืออาการไตอ่อนแอ และยังเป็นสแลงหมายถึงเสื่อม 

สมรรถภาพทางเพศ

ในลิฟต์มีแค่สามคนจึงมีพื้นที่ว่างอีกมาก แต่เซียวจยาซู่กลับรู้สึกว่า 

แคบเหลือเกิน  ความรู้สึกไม่พอใจเขียนอยู่บนใบหน้าของเขาหมดแล้ว  

เด็กหนุ่มเหลือบมองเขาแวบหนึ่งแล้วส่งข้อความในวีแชตให้คนข้างตัว  

‘คุณชายบ้านไหนอีกเนี่ย ดูรอยคลำ้าใต้ตากับรูปร่างผอมบางนั่นสิ คั่วสาว 

จนไม่รู้จักควบคุมตัวเอง ไตเสื่อม1 หนักแล้วนั่น!’ ถ้าไม่ใช่คุณชายตระกูล 

รำ่ารวยสักตระกูลก็คงไม่กล้าแสดงท่าทีเช่นนี้กับจี้เหมี่ยนหรอก

จี้เหมี่ยนเหลือบมองโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้ตอบ เมื่อประตูลิฟต์เปิด 

เขากถ็อยหลงัไปสองสามกา้วแลว้ผายมอืออกมา ทำาทา่บอกอกีฝา่ยวา่ ‘ไปกอ่น 

เลยครับ’ เขาโตที่อังกฤษมาตั้งแต่เล็ก ความเป็นสุภาพบุรุษจึงแทบจะฝัง 

อยู่ในกระดูก

เซียวจยาซู่เพิ่งจะรู้สึกผ่อนคลายได้ก็ตอนนี้เอง เขาพยักหน้าน้อย  ๆ  

แล้วก้าวออกจากลิฟต์ไป คนคนนี้ไม่เพียงแต่หล่อเหลา แต่ยังดูมีระดับมาก 

ทีเดียว

ซิวฉางอวี้เห็นคนสามคนที่เดินเรียงกันเข้ามาในห้องทำางานแล้วก็มี 

สีหน้าตกใจ “พวกเธอเจอกันแล้วหรือ พอดีเลย ฉันจะแนะนำาให้รู้จักนะ  

เสี่ยวซู่  นี่คือจี้ เหมี่ยน  ตั้งแต่นี้ ไปเธอก็มาเป็นผู้ช่วยของเขา  เขาเป็น 

ดาราชายอันดับหนึ่งของก้วนซื่อ เป็นราชาจอเงินเพียงหนึ่งเดียวในประเทศนี ้

ที่กวาดรางวัลมาแล้วทุกเวที  เธออยู่กับเขาจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง 

เชียวละ ส่วนนี่คือฟางคุน ผู้จัดการส่วนตัวของเขา เป็นผู้จัดการส่วนตัว 

ระดับพรีเมียมที่ดีที่สุด เขามีความรู้แน่นมาก จี้เหมี่ยน ฟางคุน นี่คือ 

เซียวจยาซู่ เป็นลูกชายของเพื่อนสนิทฉัน ก่อนหน้านี้เขาเรียนหนังสืออยู่ 

ต่างประเทศหลายปี  เพิ่งจะกลับมาไม่นานนี้  รบกวนพวกเธอดูแลเขา 

หน่อยนะ”

เอ๋ นี่หัวหน้าเราหรือเนี่ย เซียวจยาซู่หน้าแข็งค้างไปเล็กน้อย เขา 

กวาดตามองอกีฝา่ยเรว็ ๆ แวบหนึง่แลว้พยกัหนา้ เขาไมส่นใจหรอกวา่ตำาแหนง่ 
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ของตนจะสูงหรือตำ่า ขอแค่มีอะไรทำาก็พอ เอาไว้สั่งสมประสบการณ์มาก 

พอแล้ว  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงอย่างลึกซึ้งเพียงพอ  

ค่อย  ๆ  ไต่เต้าขึ้นไปก็ได้ เขาไม่ใช่คนมักใหญ่ใฝ่สูงมาแต่ไหนแต่ไร แล้วก็ 

ไม่ใช่คุณชายบ้านรวยที่ทนลำาบากสักนิดสักหน่อยไม่ได้ด้วย 

จี้เหมี่ยนยิ้มเล็กน้อยแล้วพยักหน้า “พี่ซิววางใจเถอะครับ ผมจะดูแล 

จยาซู่อย่างดีแน่นอน” ว่าแล้วเขาก็ยื่นมือให้เด็กหนุ่มแล้วเอ่ยอย่างอ่อนโยน  

“ต่อไปมีเรื่องอะไรก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อ ถ้าฉันไม่ว่างก็ไปหาเสี่ยวฟาง ไม่ต้อง 

กลัวว่าจะยุ่งยากหรอกนะ”

“ขอบคุณครับ ต่อไปก็รบกวนพี่จี้กับพี่คุนด้วยนะครับ” เซียวจยาซู่ 

รีบจับมือกับเขา สีหน้าที่แสดงออกมาดูสงวนท่าทีอย่างมาก แต่ในใจกลับ 

แอบชื่นชม ที่แท้เขาก็เป็นราชาจอเงินที่กวาดรางวัลทุกเวทีนี่เอง มิน่าเล่า  

ออร่าถึงเจิดจ้าขนาดนี้! เซียวจยาซู่ไปอยู่ต่างประเทศนานแล้ว เขาไม่เคย 

ดูภาพยนตร์หรือละครในประเทศ จึงไม่รู้จักจี้เหมี่ยนเป็นธรรมดา

หลงัทัง้สองฝา่ยเจอหนา้กนัแลว้กไ็ปรบัประทานอาหารด้วยกนั เมือ่เหน็ 

ซิวฉางอวี้พาเซียวจยาซู่จากไป ท่าทีกระตือรือร้นนั้นดูเหมือนกำาลังเลี้ยงลูก 

ของตัวเองไม่มีผิด ฟางคุนผู้จัดการของจี้เหมี่ยนจึงเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัย  

“เด็กคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงเนี่ย คงไม่ใช่ลูกลับ ๆ ของซิวฉางอวี้หรอกนะ” 
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งานแรก

บทที ่ 4

1 รางวัลจินหม่า (金马奖) หรือ Golden Horse Awards เป็นรางวัลในวงการภาพยนตร์ 

ไตห้วนั รางวลัจนิเซีย่ง (金像奖) หรอื Hong Kong Film Awards เปน็รางวลัในวงการภาพยนตร ์

ฮ่องกง รางวัลจินจี (金鸡奖) หรือ Golden Rooster Awards เป็นรางวัลในวงการภาพยนตร์จีน 

แผ่นดินใหญ่ เป็นสามรางวัลใหญ่ด้านภาพยนตร์จีนแบบทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้รางวัลจินจี 

ยังเป็นหนึ่งในสามรางวัลใหญ่ของวงการภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งอีกสองรางวัลคือ รางวัล 

ไป่ฮวา (百花奖) หรือ Hundred Flowers Awards และรางวัลหัวเปี่ยว (华表奖) หรือ Huabiao  

Film Awards
2 เป็นสแลง หมายถึง เท่มาก  ๆ  ที่บอกว่าสวย หล่อ เท่ จนไม่มีเพื่อนหรือเพื่อนไม่คบ  

เป็นเพราะปกติคนเราอยู่ด้วยกันมักเปรียบเทียบตัวเองกับคนใกล้เคียง ถ้าคนใกล้เคียงหล่อ สวย  

เท่เกินไป เราก็จะดูแย่ลง จึงไม่อยากจะคบคนที่ดูดีเกินไปเป็นเพื่อน

ในเมื่อเขาต้องเป็นผู้ช่วยของจี้เหมี่ยน ย่อมต้องทำาความเข้าใจ 

คนคนนี้สักหน่อย เซียวจยาซู่กลับมาถึงบ้านก็เปิดคอมพิวเตอร์เสิร์ชข้อมูล  

จากนั้นเขาก็ต้องตกตะลึง...จี้เหมี่ยนเป็นราชาจอเงินคนแรกของประเทศ 

ที่กวาดรางวัลจินหม่า จินเซี่ยง จินจี ไป่ฮวา หัวเปี่ยว1 ทุกเวทีพร้อม  ๆ  กัน  

นอกจากนี้เขายังเคยได้รับรางวัลใหญ่จากต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน  

อีกทั้งยังเคยเฉียดได้รางวัลนักแสดงนำาชายยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ 

มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ประวัติของเขานี่เท่จนเพื่อนไม่คบ2 คุณลักษณะ 

ของเขาก็หาข้อบกพร่องไม่เจอ เขาคอยชี้แนะและสนับสนุนรุ่นน้องมากมาย  
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กับรุ่นพี่ก็ให้ความเคารพอย่างมาก ใครมีเรื่องลำาบากอะไรก็เอาใจใส่ช่วยเหลือ  

มนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ปกติถ้าโพสต์อะไรในเวยป๋อสักอย่างหนึ่ง ใต้ 

โพสต์นั้นก็จะมีแต่คนดัง ๆ มาตอบ เรียกได้ว่าพูดออกไปคำาเดียวเสียงตอบรับ 

เป็นร้อย ผลงานที่ได้มาล้วนแต่เป็นผลงานระดับท็อป ภาพยนตร์ทุกเรื่อง 

ล้วนแต่เป็นผลงานคลาสสิก นอกจากตัวเขาเองแล้ว คนอื่น  ๆ  ก็ไม่มีทาง 

จะก้าวข้ามเขาไปได้เลยจริง ๆ...

เซียวจยาซู่อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเจ้านายคนใหม่ของตัวเองเงียบ  ๆ จนจบ  

เนิ่นนานหลังจากนั้นเขาจึงค่อยอุทานออกมาอย่างชื่นชม “คนคนนี้เท่จริง  ๆ  

เลย!” เขาอยากจะเอาภาพยนตร์ที่อีกฝ่ายแสดงมาดูให้หมด แต่จนปัญญา 

ที่เวลาหนึ่งคืนนั้นสั้นเกินไป ได้แต่รีบจดชื่อผลงานทั้งหมดเอาไว้แทน เอาไว้ 

คราวหลังค่อยชื่นชมผลงานเหล่านั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากนั้นเขา 

ก็เริ่มวิเคราะห์อาชีพผู้ช่วยดารา ว่ากันถึงที่สุดแล้วเขาไม่ได้มาเป็นแฟนคลับ 

จี้ เหมี่ยน  การจะชอบหรือไม่ชอบผลงานของจี้ เหมี่ยนนั้นไม่สำาคัญเลย  

จะทำางานนี้ได้ดีหรือไม่ต่างหากสำาคัญที่สุด

ผู้ช่วยดารานั้นแบ่งเป็นประเภทใหญ่  ๆ  ได้สามประเภท หนึ่งคือแบบ 

ทั่วไป รับผิดชอบงานในชีวิตประจำาวันเหมือนกับเลขาฯ สองคือประเภท 

งานโปรโมต รับผิดชอบงานโปรโมต วางกลยุทธ์ และงานประชาสัมพันธ์ 

ต่าง ๆ อาจจะรับหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวร่วมด้วย สามคือประเภทแม่บ้าน  

รับผิดชอบดูแลเรื่องเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัยของดารา ผู้ช่วยประเภท 

โปรโมตนั้นมีเนื้อหางานซับซ้อนที่สุด แต่ก็เป็นประเภทที่มีความก้าวหน้าที่สุด  

ได้เรียนรู้หลายอย่าง เซียวจยาซู่ย่อมถูกใจผู้ช่วยประเภทนี้มากที่สุดอยู่แล้ว  

แตเ่มือ่เหน็คณุสมบตัทิีต่อ้งการสำาหรบัการทำางานนีแ้ลว้เขากไ็มส่บายใจเลก็นอ้ย

หากต้องการจะเป็นผู้ช่วยโปรโมตที่ดี ก่อนอื่นจะต้องเตรียมพร้อม 

เรื่องความไวต่อข่าวสารต่าง ๆ ต้องมีความสามารถด้านการถ่ายทอดกลยุทธ ์

แผนการเป็นอย่างดี ตลอดจนมีประสบการณ์การทำางานเป็นทีม ต่อไปก็คือ 

จะต้องสร้างความสนิทสนมกับแหล่งข่าวที่เป็นทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ 

อย่างเต็มที่ ต้องเตรียมหัวสมองที่ปลอดโปร่งและความสามารถด้านเหตุผล 
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ที่แข็งแกร่ง แล้วก็ต้องมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีด้วย  

สามารถใช้งานซอฟต์แวร์งานเอกสารประเภทต่าง ๆ และเขียนลงอินเทอร์เน็ต 

ได้อย่างคล่องแคล่ว ถ้อยคำาที่ใช้ต้องน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการ 

ร้อยเรียงถ้อยคำาดีมาก ความสามารถในการเขียนข่าวและบทความดีมาก  

สุดท้ายยังต้องมีความสามารถในการเจรจาต่อรองด้านธุรกิจประชาสัมพันธ์ 

อันยอดเยี่ยมด้วย

สรุปแล้วผู้ช่วยประเภทโปรโมตนั้นไม่ใช่พวกทำางานง่าย  ๆ  เลย ตรง 

กันข้าม งานนี้ต้องใช้ทักษะรวมมิตรที่แข็งแกร่งจึงจะเผยความสามารถ 

ของตนออกมาได้ เซียวจยาซู่เช็กดูทีละข้อ ผลคือเขาต้องรู้สึกสิ้นหวังเมื่อ 

ค้นพบว่า เรื่องประสบการณ์เขาก็ไม่มี เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมวลชนเขา 

ก็ไม่มี เรื่องพื้นฐานด้านการเขียน คนที่ไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กอย่างเขา 

ก็ยิ่งไม่มี ที่พอจะตรงคุณสมบัติอยู่บ้างก็คือความสามารถในการเจรจาต่อรอง 

และการทำางานเป็นทีม แต่ที่จริงแค่สองข้อนี้เขาก็ไม่แน่ใจเท่าไรแล้ว เพราะ 

อย่างไรเสียเขาก็ไม่เคยทำางานด้านนี้ ไม่รู้ว่าจะดึงศักยภาพที่สอดรับกับงาน 

ออกมาได้หรือเปล่า

ที่แท้แม้แต่งานที่ฟังดูเหมือนง่ายดายไม่ซับซ้อนอย่าง  ‘ผู้ช่วย’  นี้ ถ้า 

อยากจะทำาให้ดียังยากถึงขนาดนี้ทีเดียว แล้วเขากล้าดียังไงถึงเรียนจบแล้ว 

จะไปรับตำาแหน่งสำาคัญในเซียวกรุ๊ปเล่า ตัวเขาจะมีคุณสมบัติพอหรือเปล่า  

มีความสามารถนั้นหรือเปล่า เซียวจยาซู่จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ เรื่อง 

รบกวนจิตใจที่สะสมมาหลายเดือนหายไปทันที ภาพฝันก่อนหน้านี้ที่เขาจะ  

‘กลับประเทศอย่างภาคภูมิ ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ทำาให้พ่อ พี่ชาย และคุณปู่ 

มองเขาใหม่อีกครั้ง’ กลายเป็นเพียงเสียงหัวเราะครั้งเดียวในวินาทีนี้

เกิดเป็นคนไม่อาจมักใหญ่ใฝ่สูง เท้าควรจะเหยียบลงบนความเป็นจริง 

จะดีกว่า เขาส่ายหน้าถอนหายใจเงียบ  ๆ พลางสมัครแอ็กเคานต์เวยป๋อ 

แอ็กเคานต์ใหม่ ตั้งชื่อว่าเสี่ยวซู่เหมียว3 แล้วก็กดฟอลโลว์จี้เหมี่ยน จากนั้น 

3 แปลว่า ต้นอ่อนน้อย
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ก็ปิดคอมพิวเตอร์แล้วหลับไปท่ามกลางความไม่สบายใจและความคาดหวัง  

วันต่อมาเขาตื่นนอนเจ็ดโมงครึ่ง รับประทานอาหารเช้าแล้วเปลี่ยนชุดเป็นสูท 

ตัวใหม่ จากนั้นก็ส่องกระจกหวีผม

“แม่ เป็นผู้ช่วยดารานี่ต้องเอาใจใส่เรื่องภาพลักษณ์ของตัวเอง จะ 

หล่อกว่าดาราไม่ได้ใช่ไหม สีผมของผมนี่มันจะดูเท่เกินไปหรือเปล่า ผม 

ต้องย้อมกลับไหม” เซียวจยาซู่ลูบนำ้ามันใส่ผมพลางโอ้อวด “แม่ ผมจะแย่ง 

ความเด่นของจี้เหมี่ยนไหม ถ้าผมเดินกับเขาพวกนักข่าวคงไม่วิ่งมาถ่ายผม 

กันหมดแล้วลืมจี้เหมี่ยนไปเลยหรอกเนอะ” พูดจบเขาก็รู้สึกว่าสนุกดี ดวงตา 

นั้นยิ้มจนหรี่ลงเหมือนหนูแอบขโมยนำ้ามันงา4 ไป

เวลาลูกชายของเธออยู่ต่อหน้าคนข้างนอกจะเงียบขรึมเสมอ ทำาให้ดู 

ทั้งเท่ทั้งหยิ่ง มีเพียงยามอยู่ต่อหน้าเธอเท่านั้นละที่จะแสดงความขี้เล่นและ 

แสดงอาการชื่นชมในความงามของตัวเองออกมา เซวียเหมี่ยวมองใบหน้ายิ้ม 

จนตาหยีของลูกชายแล้วความขุ่นหมองในใจก็มลายหายไป ดูท่าการหางาน 

ให้ลูกชายจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

“ต่อให้ย้อมผมกลับมาก็ยังปิดบังความหล่อของลูกชายแม่ไม่ได้อยู่ดี”  

เซวียเหมี่ยวยอลูกชาย เมื่อเห็นเขายิ้มอย่างภาคภูมิใจยิ่งขึ้นอีกเธอก็อดยิ้ม 

ไม่ได้ เธอเว้นจังหวะไปครู่หนึ่งแล้วแสร้งเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจนัก “เจ้าลูกชาย  

ไปเป็นผู้ช่วยคนอื่นมันจะฝืนใจเกินไปหรือเปล่าลูก อยากให้แม่ออกเงิน 

เปิดบริษัทให้ไหม” เรื่องจะให้เซียวฉี่เจี๋ยออกเงินให้นั้นเธอไม่เคยแม้แต่จะคิด

หลายปีก่อนท่านรองเซียวมีลูกนอกสมรสอยู่ข้างนอก เขาเปิดบริษัท 

อสังหาริมทรัพย์ให้ลูกและหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำา สุดท้ายคนของตระกูล 

เซียวก็อ้างเหตุผลที่ว่า  ‘เงินทุนนี้เซียวกรุ๊ปเป็นผู้ออกให้’  มาแบ่งสันปันส่วน 

4 มาจากนิทานจีนเรื่อง  หนูแอบขโมยนํ้ามันงา (小老鼠偷油吃的故事) เป็นเรื่องราวของ 

หนูสามตัวที่ชอบกินนำ้ามันงามาก วันหนึ่งพวกมันเจอไหนำ้ามันงา จึงต่อตัวกันปีนขึ้นไปเพื่อให้ได้ 

ลิ้มรส ทว่าสุดท้ายด้วยความเจ้าเล่ห์และเห็นแก่ตัวของหนูทั้งสามจึงทำาให้ล่วงหล่นลงไปและติดอยู่ 

ในไหนำ้ามันงา เพราะความเหนียวหนืดจึงไม่สามารถปีนขึ้นมาได้ ดังนั้น หนูแอบขโมยนำ้ามันงา  

จึงมีความหมายอีกนัยหนึ่งคือ เจ้าเล่ห์ เพทุบาย
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หุ้นของบริษัทไป แม้แต่อำานาจบริหารบริษัทก็ถูกริบไปด้วย ลูกนอกสมรส 

คนนั้นนอกจากคำาว่า ‘กลับคืนสู่วงศ์ตระกูล’ แล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลย 

ในสภาวะเช่นนี้เซวียเหมี่ยวจะพูดเรื่องให้เซียวฉี่เจี๋ยออกเงินให้ได้ 

อย่างไรกันเล่า เธอรู้ดีกว่าใครว่าลูกชายของตัวเองใจอ่อนแค่ไหน ขอเพียง 

เหล่าเหยียจื่อพูดอะไรที่ฟังดูแน่นอนสักคำา เซียวฉี่เจี๋ยกับเซียวติ้งปังส่ง 

สายตาอบอุ่นให้เขาสักหน่อย เขาก็คงจะทุ่มเทใจถวายชีวิตให้คนพวกนั้น 

แล้ว เรื่องสร้างธุรกิจของตัวเองน่ะหรือ ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วลูกชายของเธอ 

จะต้องเหนื่อยแทบตายเพื่อใครน่ะสิ เพราะเหตุนี้เซวียเหมี่ยวจึงไม่เคยคิด 

จะเปิดบริษัทให้ลูกชายเลย เธอกลัวลูกชายจะโทษว่าตัวเองไม่ทุ่มเทมากพอ  

ดังนั้นจึงเพียงถามหยั่งเชิงดูเท่านั้น

เซียวจยาซู่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็โบกมือปฏิเสธ “ไม่ละครับ ถ้าผมไป 

เปิดบริษัทข้างนอกนะ คุณปู่จะยิ่งไม่วางใจ” ว่าแล้วก็เอาศีรษะมาคลอเคลีย 

กับซอกคอของเซวียเหมี่ยวแล้วเอ่ยถ้อยคำาหวานเลี่ยน “ขอบคุณนะครับแม่  

ผมแค่ขยันทำางานในบริษัทไปแค่นั้นพอดีกว่า เป็นผู้ช่วยดาราที่จริงก็น่าสนใจ 

นะแม่ เนี่ย เมื่อคืนผมหาข้อมูลเอาไว้เยอะเลย ดูท้าทายมาก” เขาไม่ได้ 

กระตือรือร้นเกี่ยวกับอนาคตมากเท่าไรจริง  ๆ อย่างมากก็แค่ผู้เชี่ยวชาญ 

ระดับสูงก็พอ อย่างไรเสียถ้ามีปู่กับพี่ชายคอยจัดการอยู่ เขาก็ก้าวหน้าได้ 

มากที่สุดเพียงเท่านี้

เซวียเหมี่ยวลูบผมที่ถูกเซตเอาไว้จนแข็งของลูกชาย เธอไม่รู้ว่าควร 

จะดีใจหรือทอดถอนใจให้กับความใจดีและเอาใจใส่ของลูกตัวเอง ลูกชาย 

ของเธอทั้งเป็นเด็กดีและเชื่อฟังขนาดนี้ ทำาไมคนตระกูลเซียวถึงมองไม่เห็น 

กันนะ แต่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน เงินทุกหยวนที่ลูกชายของเธอหาได้จาก 

วงการบันเทิง เซียวเหล่าเหยียจื่อคงดูแคลนเกินกว่าจะเอา มีแต่เข้าวงการ 

บันเทิงเท่านั้น ลูกชายของเธอจึงจะมีอิสระและมีหน้าที่การงานโดยสมบูรณ์  

และผู้ชายที่ประสบความสำาเร็จก็ไม่อาจขาดสองสิ่งนี้ได้เลย

ลูกชายของเซวียเหมี่ยวคนนี้แม้ว่าวงศ์ตระกูลจะไม่ให้ความสำาคัญ  

แต่ก็จะเป็นคนที่ล้มเหลวไม่ได้
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“ขบัรถชา้ ๆ หนอ่ยละ่ ตัง้ใจทำางานดว้ย แมจ่ะรอลกูกลบัมากนิขา้วเยน็ 

นะ” เซวียเหมี่ยวมองรถของลูกชายแล่นจากไป จากนั้นจึงถอนหายใจยาว 

ออกมา

เซียวติ้งปังกับเซียวฉี่เจี๋ยไปบริษัทแต่เช้า ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าคุณชายน้อย 

เซียวกลายเป็นคนทำางานเต็มตัวไปแล้ว พวกเขาคิดว่าเซียวจยาซู่ยังอยู่บ้าน 

เล่นเกม

เซียวจยาซู่ตอกบัตรด้วยความฮึกเหิมเต็มที่ เขามาถึงห้องทำางาน 

ด้วยการบอกทางจากเพื่อนร่วมงานผู้ใจดี ด้วยฐานะดาราชายอันดับหนึ่ง 

ของก้วนซื่อ จี้เหมี่ยนจึงก่อตั้งสตูดิโอ5 ของตัวเองนานแล้ว สตูดิโอของเขา 

อยู่ภายใต้สังกัดของก้วนซื่อ ครอบครองพื้นที่ในอาคารของบริษัทหนึ่งชั้น 

เต็ม  ๆ เดิมซิวฉางอวี้คิดจะพาเซียวจยาซู่ไปพบเพื่อนร่วมงานด้วยตนเอง  

แต่กลับถูกปฏิเสธ เขาจึงได้แต่สั่งฟางคุนเป็นการส่วนตัวให้ดูแลเซียวจยาซู่ 

เป็นพิเศษ แต่ฟางคุนเข้าใจเจตนาของประธานบริษัทผิดไปไกล เขาบอก 

ลูกน้องว่าคนที่มาใหม่นี้เป็น  ‘คุณชายน้อยผู้ลำ้าค่า’  มาทำางานเล่น  ๆ เอาสนุก 

เท่านั้น อย่าได้เรียกใช้อีกฝ่ายเหมือนเป็นเด็กฝึกงานจริง ๆ 

ด้วยเหตุนี้ตลอดทั้งเช้าเซียวจยาซู่จึงไม่ได้ทำางานอะไรเลย ได้แต่นั่งอยู ่

ที่โต๊ะตัวเองอย่างประดักประเดิดเหลือเกิน พอมีคนสั่งให้เขาไปพริ้นต์ข้อมูล  

กำาลังจะลุกขึ้นก็มีเพื่อนร่วมงานหญิงคนหนึ่งรีบมาแย่งเอกสารไป ทั้งยังยิ้ม 

เอาใจเขาอีกด้วย พอมีคนสั่งให้เขาเขียนร่างข่าวข่าวหนึ่ง กำาลังจะตอบรับก็ม ี

คนพูดว่าเขียนเสร็จนานแล้ว...เมื่อมีเรื่องแบบนี้มากเข้า เซียวจยาซู่ก็ค่อย  ๆ  

เข้าใจ...นี่เขาถูกทุกคนปฏิบัติเหมือนเป็นแจกันดอกไม้นี่นา แค่วางเขาเอาไว้ 

สวย ๆ เฉย ๆ นี!่ เมือ่โกรธ เขากแ็สดงอารมณอ์อกมาทางสหีนา้ทนัที จากเดมิ 

ที่ดูหล่อเท่ ใบหน้านั้นกลับเย็นชาแข็งกระด้าง คราวนี้ยิ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล ้

เขาแล้ว

5 ทีมงานย่อยที่ทำางานให้กับดาราศิลปิน โดยที่ดาราศิลปินคนนั้นยังสังกัดอยู่ในต้นสังกัด 

ใหญ่
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ฟางคุนหลบอยู่ในห้องทำางานของตัวเอง เขาดึงบานเกล็ดหน้าต่าง 

บานหนึ่งให้เปิดออกเพื่อแอบมองออกไปข้างนอกแล้วพึมพำา “คุณชายน้อย 

เซียวคนนี้นี่ขี้โมโหเหมือนกันแฮะ นี่ขนาดไม่ให้ทำาอะไรเลยตลอดช่วงเช้า 

ก็ยังทำาหน้าบูดอีก  ทำาอย่างกับทุกคนติดหนี้ เขาอย่างนั้นแหละ  นายว่า 

เขาไม่ยอมอยู่บ้านดี  ๆ แต่วิ่งออกมาทำางานทำาไม มีแต่จะเพิ่มความลำาบาก 

ให้พวกเราแท้ ๆ เลย!”

“ผู้ใหญ่ที่บ้านคงบังคับละมั้ง” จี้เหมี่ยนกำาลังรวบรวมสมาธิอ่านบท  

เขาไม่ค่อยสนใจผู้ช่วยที่มาใหม่สักเท่าไร

“ฉันว่าเขาคงอยู่ได้ไม่นานหรอก นายคอยดูนะ นี่เพิ่งวันแรกเองเขา 

ก็แทบจะระเบิดอยู่แล้ว!” ฟางคุนมองใบหน้าบูดบึ้งของคุณชายน้อยเซียว 

อย่างถี่ถ้วนแล้วอดเห็นใจไม่ได้  “ไม่รู้ประธานซิวคิดยังไง  หน้าตาอย่าง 

เซียวจยาซู่น่ะ เป็นแค่ผู้ช่วยก็น่าเสียดายเกินไป ควรไปเป็นดารามากกว่า  

ตอ้งดงัแน ่ๆ ถา้ชาตติระกลูธรรมดากวา่นีส้กัหนอ่ย ฉนัจะจบัเขามาเซน็สญัญา 

เป็นดาราเลยละ”

ทำาไมถึงบอกว่าชาติตระกูลของคุณชายเซียวไม่ธรรมดาน่ะหรือ  

เหลวไหล ผู้ช่วยตัวเล็ก  ๆ  ที่ไหนเขาจะสวมชุดสูทสั่งตัดมาทำางานกันเล่า  

ไฮโซเกิ๊น!

“วางใจเถอะ นายคงมีโอกาสแหละ พักนี้ประธานซิวกำาลังหาเด็กมีแวว 

อยู่” จี้เหมี่ยนเอ่ยเสียงเรียบ การทำาให้ซิวฉางอวี้ถึงกับมองหาเด็กใหม่ด้วย 

ตัวเองได้น่ะไม่ง่ายหรอก นอกจากเซียวจยาซู่แล้ว เขาก็นึกไม่ออกว่าจะมีใคร 

หน้าตาใหญ่โตถึงขนาดนี้ได้อีก

“ไม่มาเป็นผู้ช่วยให้นายก็ดีแล้ว เขาน่ะวางมาดยิ่งกว่านายเสียอีก  

แต่งตัวก็ดีกว่า หน้าก็หล่อพอ  ๆ  กันกับนาย ถ้ามาเป็นผู้ช่วยให้นายก็มีแต่ 

หายนะ” ฟางคุนกำาลังรู้สึกทุกข์ใจกับเรื่องที่ดาราใหญ่ที่สุดในความดูแลของ 

ตัวเองจะเลิกแสดงหนัง เมื่อได้ยินว่ามีโอกาสจะได้เซ็นสัญญารับคุณชายเซียว 

เข้ามา เขาก็อดดีใจไม่ได้ “เอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวพวกเราไปชวนเขามา 

กินข้าวด้วยกันสักมื้อ ดูทิศทางเขาสักหน่อย ต่อไปถึงนายจะออกไปทำางาน 
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เบื้องหลัง แต่สตูดิโอนี้ก็ต้องเปิดต่อไป จะได้ปั้นเขามาเป็นคนรับช่วงต่อ 

จากนายไงล่ะ”

ในที่สุดจี้เหมี่ยนก็เงยหน้าขึ้นมองฟางคุนตรง ๆ เขาเอ่ยช้า ๆ “เป็นคน 

รบัชว่งตอ่จากฉนัหรอื ไมง่า่ยหรอกนะ” ถา้ไมม่คีวามสามารถจรงิ ใครจะกลา้ 

พูดอะไรแบบนี้ในวงการบันเทิงกันเล่า ที่เขามายืนอยู่ในจุดนี้ได้ทุกวันนี้ ไม่ได ้

อาศัยแต่หน้าตาอย่างเดียวเท่านั้นหรอกนะ

ฟางคนุรบีโบกมอื “อยา่คดิเปน็จรงิเปน็จงัสิ ฉนักพ็ดูไปงัน้ละนา่ ไมม่ ี

ใครมาแทนที่ตำาแหน่งของนายได้หรอก”

ได้ยินดังนั้นจี้เหมี่ยนถึงค่อยก้มหน้าลงกลับไปอ่านบทอีกครั้ง
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