
บทน�ำ
บตัรจับมอืครัง้แรก

และคร้ังสุดท้าย!



8

 เสยีงกรีด๊ของเหล่า TULIP ซ่ึงเป็นช่ือท่ีมีไว้เรยีกแทนตวับรรดา
แฟนคลบั TOFFY EYES วงเกร์ิลกรุป๊ท่ีดังท่ีสดุในยุคสมยั ดงัลัน่ฮอลล์
ท่ีถูกเนรมิตให้เป็นงานมีตติ้งจับมือครั้งท่ีสามของวงแล้วในปีนี้ เหล่า 
TULIP ต่างมายืนเข้าแถวรอตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม บางคนมานอนรอ
ตั้งแต่เมื่อคืนเลยด้วยซ�้า ด้วยความหวังท่ีครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้จับมือ
กบัไอดอลของตวัเองแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่แปดวนิาที แลกกบัการต้อง
ควักเงนิห้าร้อยบาทในการซ้ือซีดีซิงเกิล้กต็าม บางคนมไีอดอลท่ีตวัเอง
รกัหลายคนกต้็องซ้ือซีดซิีงเกิล้หลายแผ่นเพือ่จะได้จบัมือกบัไอดอลของ
ตัวเองให้ครบทุกคน โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ ดังนั้นก็ต้องยอมควัก
กระเป๋ากันหน่อย ถึงแม้ว่าหลังงานจับมือจะต้องพ่ึงบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป
ประทังชีวิตไปตลอดทั้งเดือนก็ตาม
 ลลัลาบาย หญิงสาววยัสบิเก้าท่ีชนะการแข่งขันช่วงชิงต�าแหน่ง
ลีดเดอร์คนใหม่ของวง TOFFY EYES ดูท่าจะเป็นไอดอลของวัยรุ่น 
(และไม่รุ่น) ท่ีมีแฟนคลับเยอะท่ีสุด สังเกตจากหางแถวของผู้ท่ีมารอ 
จบัมือไอดอลท่ียาวเฟ้ือยออกไปนอกฮอลล์ท่ีจดังาน เหล่าบรรดา TULIP  
ต่างแต่งตัวสวยหล่อด้วยชุดสีขาวตามกฎท่ีไม่ได้จริงจังนักของกลุ่ม                                                                               
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แฟนคลบัท่ีว่าเมือ่ใดมงีาน ไม่ว่าคอนเสร์ิต งานโชว์หรอืงานจบัมอืของวง                                                                                   
ใครเป็น TULIP ที่แท้จริงจะต้องแต่งชุดสีขาวทั้งชดุเพือ่แสดงตัวว่าเป็น
แฟนพนัธุแ์ท้ ในฮอลล์เวลานีเ้ม่ือมองไปทางไหนจงึเห็นแต่เหล่าบรรดา
แฟนคลับในชุดสีขาว มองเผิน ๆ นึกว่าเป็นงานบวชชีหมู่ก็ไม่ปาน
 “กรุณาเข้าแถวให้เป็นระเบียบด้วยนะครับ” เสียงของทีมงาน
ตะโกนบอกกบัเหล่าบรรดา TULIP ท่ีก�าลงัตืน่เต้นกบัการได้เห็นไอดอล
ท้ังสบิสองคนเริม่ทยอยเข้ามานัง่ประจ�าท่ีของตวัเองท่ีถกูแบ่งเป็นลอ็ก ๆ  
ตกแต่งสวยงามพร้อมส�าหรับการถ่ายภาพกับแฟนคลับ ตรงกลางนั้น                                                                                 
ดูจะตกแต่งสวยเป็นพิเศษเพราะมีรูปมงกุฎสีทองติดไว้ทางด้าน        
แบ็กกราวด์แสดงให้เห็นว่าเธอคือลีดเดอร์ของวง TOFFY EYES
  ไม่ใช่ใครที่ไหน...ลัลลาบายนั่นเอง
 “กรี๊ดดดดดดดดดดด...ตัวจริงน่ารักมาก”
 “วี้ดดดดดดดดดดดด...พี่ลัลลาบาย มายไอดอล”
 “ลัลลาบาย ผมรักคุณ แว้กกกกกกกกกกกกกก...”
 เสียงของเหล่า TULIP ดังขึ้นเซ็งแซ่จนฟังไม่ได้ศัพท์ ขณะที่                                   
สาววัยสิบเก้าปีในชุดเดรสสีขาวประดับด้วยผ้าริบบ้ินสีชมพูน่ารักสดใส
เดนินวยนาดออกมาจากทางด้านหลงัของเวที เธอปล่อยผมยาวสดี�าขลบั                                  
ให้ปลิวไสวตามธรรมชาติ ติดกิ๊บเป ็นรูปดอกทิวลิปสีชมพูเพื่อ                                                                            
ไม่ให้ดธูรรมดาเกนิไปนกั แต่กระนัน้ก็ไม่ได้ดูโอเวอร์เสยีจนท�าให้ลคุใส ๆ                                                                                
ท่ีทุกคนจดจ�านั้นถูกลืมเลือน ลัลลาบายท้ิงตัวนั่งลงบนเก้าอ้ีประจ�า
ต�าแหน่ง ยกมือขึ้นโบกทักทายเหล่าบรรดา TULIP ไปจนท่ัวทิศ 
ใบหน้าขาวใสของลัลลาบายนั้นถูกตกแต่งด้วยเครื่องส�าอางสีอ่อน ๆ 
ชวนหลงใหล ยามที่เธอยิ้มหวานดวงตากลมโตนั้นส่องประกายความมี
มติรไมตรอีย่างเหลอืล้นท�าเอาชายหญิงแฟนคลบัต่างอ่อนระทวยราวกบั
ขี้ผึ้งลนไฟ ท่ามกลางเสียงเพลงซิงเกิ้ลใหม่ของวง TOFFY EYES เปิด
คลอเบา ๆ  ซ่ึงน่าจะเปิดเป็นรอบท่ีร้อยแล้วตัง้แต่เปิดฮอลล์ให้แฟนคลบั
เข้ามารอจับมือไอดอลของตัวเอง
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	 ‘ยามใดที่เธอหมดหวัง
	 หมดก�าลังให้เดินไปต่อ
	 อยากให้รู้ฉันยังเฝ้ารอ
	 ขอให้เธอลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้ง
	 ดูดอกไม้นั่นสิที่รัก
	 ดูร่มไม้ไว้ให้เธอพักรอเจ้าความหวัง
	 ดูผีเสื้อที่สดสวยเพื่อเพิ่มพลัง
	 ดูท้องฟ้าที่ยังสว่างไสวส�าหรับเธอ
	 โอ้...ดอกไม้แห่งความรัก
	 ยังอยากให้รู้ว่าฉันรักเธอเสมอ
 YOU AND ME FOREVER
	 ฉันและเธอคือดอกไม้แห่งพลังหัวใจ...’
 เพลง ‘ดอกไม้แห่งพลังใจ’ ท่ีทีมโปรดิวเซอร์ผลิตออกมานั้น 
เพื่อต้องการสื่อว่าวง TOFFY EYES พร้อมจะเป็นดอกไม้แห่งพลังใจ 
ให้กับเหล่าบรรดา TULIP ทุกคน โดยต้องการให้เนื้อเพลงหลีกหนีแนว
รัก ๆ ใคร่ ๆ บ้าง หลังจากซิงเกิ้ลที่สาม ‘แอบเคาะประตูห้อง’ ที่เพิ่ง
ออกไปก่อนหน้านีน้ัน้ เน้นไปในทางแอบรกัและรกุหาผูช้ายมากเกนิไป
จนมกีระแสตกีลบัมาในเชิงต�าหนเิพราะดูไม่งามนกั เหล่าบรรดา TULIP 
ต้องการให้ลุคของไอดอลนั้นยังเป็นลุคใส ๆ แบ๊ว ๆ เช่นเดิมมากกว่า 
ทางทีมงานจึงประชุมและตกลงท�าซิงเกิ้ลท่ีสี่ให้ออกมาในแนวสดใส                                                                               
โลกสวย ช่วยเป็นพลังใจให้ทุกคนที่ก�าลังท้อแท้ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว
เมมเบอร์บางคนในวงก็ไม่ได้ดีเด่เหมือนภาพที่สร้างไว้นักหรอก!
 “อย่าแตกแถวนะครับ ถ้าใครออกจากแถวถือว่าสละสิทธิ์        
นะครับ” ทีมงานชายหนุ่มตะโกนบอกเมื่อเห็นว่าแถวที่ต่อคิวนั้นเริ่มจะ
โย้ไปมาด้วยการดนัจากทางปลายแถวจนขาดระเบียบ คนท่ีมาควิแรก ๆ                                                                             
เร่ิมได้เข้าไปทักทายและจับมือกับไอดอลของตัวเองบ้างแล้ว ซ่ึงเป็น
ธรรมเนยีมว่านอกจากจะได้จบัมอืศลิปินท่ีตวัเองช่ืนชอบแล้ว จะต้องได้                                                                                  
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เซลฟี่หนึ่งภาพกลับไปเป็นที่ระลึกด้วย
 “ฉันชอบลัลลาบายมากเลยค่ะ ลัลลาบายเป็นแรงบันดาลใจ  
ให้ฉันอยากออดิชั่นเป็นนิวเจนฯ ของวง TOFFY EYES” หญิงสาวอายุ
ไล่เลี่ยกันบอกอย่างปลื้มปริ่มในขณะท่ีจับมือของลัลลาบายด้วยความ
ดีใจและดทู่าจะไม่ยอมปล่อยมอืออกจากไอดอลง่าย ๆ  ลลัลาบายท�าได้
แค่ยิ้มหวานแล้วพูดขอบคุณตามสเต็ปที่เคยท�ามาตลอด 
 “ขอบคุณนะคะ เธอเองก็สู้ ๆ นะคะ ไม่แน่เราอาจได้มาอยู่    
วงเดียวกัน”
 เป็นค�าพดูท่ีไม่ได้มาจากใจนกั เพราะแต่เดมิสมาชิกสบิสองคน              
ในวงก็ต้องฟาดฟันแย่งชิงการเป็นลีดเดอร์ของวงแทบแย่ เวลา        
ออดิชั่นสมาชิกใหม่ทีไร สมาชิกเก่าต่างก็ภาวนาขอให้คนที่มาออดิชั่น
หกล้มบนเวทีบ้างละ ร้องเพีย้นบ้างละ เต้นผดิจงัหวะบ้างละ จะได้ไม่ต้อง                                                                                
มีสมาชิกเพิ่ม ลัลลาบายเองในฐานะลีดเดอร์ของวง เธอถูกกดดันจาก
ทุกทิศทุกทาง ไหนจะต้องท�าหน้าท่ีลดีเดอร์ให้ดแีละโดดเด่นกว่าคนอ่ืน 
ต้องท�าตัวเป็นคนดีเข้าใจเพื่อนสมาชิกทุกคนแม้บางทีจะเอนเอียงบ้าง 
ในยามท่ีมีคนทะเลาะกนั ต้องเป็นคนท่ีฝึกหนกักว่าคนอ่ืนเพราะต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้สมาชิกในวง ยิ้มแย้มกับเหล่า TULIP ทุกคนแม้บางครั้ง                          
จะเหนื่อยจนย้ิมไม่ออก บางครั้งลัลลาบายก็อยากจะกรี๊ดใส่หน้า                                                                                      
ทีมงานและเพื่อน ๆ ในวงเสียให้รู้แล้วรู้รอด แต่สิ่งที่ท�าได้ก็มีเพียงแค่
ยิ้มหวานแล้วกลับไปกรี๊ดที่คอนโดของตัวเองหลังเลิกงาน
 “ลัลลาบายเซ็นช่ือท่ีปกซีดีให้ฉันหน่อยนะคะ เขียนว่า ‘ให้
รรรรรร’ ค่ะ” หญิงสาวบอกอย่างปลาบปลื้ม 
 ลัลลาบายหยิบปากกาเมจิกขึ้นมาจะเซ็นให้ แต่สาวเจ้ารีบร้อง
บอก
 “เอาปากกากากเพชรของฉันดกีว่าค่ะ” ว่าแล้วแฟนคลบักห็ยบิ
ปากกากากเพชรสเีงนิส่งให้ไอดอลสาว ลลัลาบายรบัมาเซ็นแล้วส่งคนืให้
 “ชื่อเพราะจัง ขอบใจมากนะคะ...รรรรรร”
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 “ขอบคณุค่ะลลัลาบาย ขอถ่ายเซลฟ่ีกบัลลัลาบายหน่อยนะคะ” 
ไม่ต้องรอให้ไอดอลอนญุาต สาวเจ้ารบีย่ืนโทรศพัท์มอืถอืท่ีเปิดกล้องหน้า                                                                                  
แล้วถ่ายภาพคู่กับลัลลาบายท่ีย้ิมหวานตามสเต็ป ก่อนรีบกล่าวลา      
ไอดอลสาวเม่ือทีมงานเข้ามาบอกว่าหมดเวลาแปดวนิาทีท่ีก�าหนดแล้ว
 “หมดเวลาแล้วครับ” ชายรูปร่างหน้าตาดีแต่สีหน้านิ่งเข้ามา 
บอก เธอจึงพยักหน้ารับแล้วโบกมือลาไอดอลขวัญใจของตัวเอง
 “เดี๋ยวเจอกันอีกนะคะลัลลาบาย”
 ลัลลาบายพยักหน้ารับตามมารยาทแล้วหันไปหยิบขวดน�้าท่ี 
ทีมงานเตรียมไว้ให้ข้ึนมาดื่ม เตรียมพร้อมส�าหรับต้อนรับแฟนคลับ   
คนใหม่ที่มาต่อคิวรออยู่แล้ว
 “คนต่อไปเชิญครับ” ทีมงานหนุ่มบอกแล้วผายมือเชิญ TULIP 
คนต่อไปให้เข้าไปจับมือกับลัลลาบายได้ ชายคนนี้น่าจะอายุสามสิบ  
ต้น ๆ แล้ว เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือน TULIP คนอื่น ๆ แต่ทว่า
กลบัมอมแมมตวัเปรอะเป้ือนราวกบัคนไม่ได้อาบน�า้อาบท่ามาหลายวนั   
ผมเผ้าของชายหนุ่มนั้นแม้ไม่ได้รกรุงรังแต่ก็กระเซอะกระเซิงเหมือน                                                                             
ไม่ได้หวี ผิวขาวซีดเหมือนคนป่วยท่ีเพิ่งลุกเดินออกมาจากห้อง ICU 
สหีน้าท่ีนิง่เฉยนัน้ดแูล้วไม่น่าจะเป็น TULIP ได้ เพราะแฟนคลบัส่วนใหญ่                        
มักจะท�าตัวร่าเริงสดใสให้สมกับวงท่ีเป็นตัวแทนของขนมหวานและ
ดอกไม้สีสวยแห่งยุคสมัย แต่ชายหนุ่มคนนี้กลับมีทีท่าเหมือนคนท่ี                                                                                      
อมทุกข์และแบกโลกไว้ทั้งใบอย่างไรอย่างนั้น
 ลัลลาบายมองชายคนนั้นด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่าง    
บอกไม่ถูก เธอรู ้สึกคุ ้นหน้าของเขาและมั่นใจว่าเคยเจอเขามา         
ก่อนหน้านี้แน่ ๆ แต่ไม่มีเวลาที่จะทันได้นึกว่าที่ไหน ชายหนุ่มคนนั้น
ก็ตรงเข้ามานั่งเก้าอ้ีตัวตรงข้ามกับลัลลาบาย ก่อนจะย่ืนมือท่ีเปื้อน
คราบสกปรกออกไปหาหญิงสาวเพื่อจะได้สัมผัสมือไอดอลในดวงใจ           
สักครั้ง แต่ทว่ามือท่ีย่ืนออกไปคงไม่น่าพิสมัยนัก เพราะมันท้ังเปื้อน
ท้ังด�าราวกับเขาเพ่ิงไปขุดดินขุดทรายมา ท�าให้ลัลลาบายเก็บอาการ 
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‘รงัเกยีจ’ ไว้ได้ไม่มดิ ไอดอลสาวท�าท่าลงัเลท่ีจะจบัมือกบั TULIP หนุม่
คนนั้น
 “ผมชอบคณุลลัลาบายมากเลยครบั วนันีด้ีใจมากท่ีจะได้จบัมือ
กับคุณลัลลาบาย” ชายหนุ่มบอกแล้วย่ืนมือเข้าไปใกล้กับไอดอลสาว  
อีกคร้ัง ลลัลาบายมองหน้าทีมงานอย่างอยากจะขอความช่วยเหลอื เธอ
มักท�าแบบนี้บ่อยครั้งเวลาเจอแฟนคลับทีท่่าทางแปลก ๆ  และไม่อยาก
จะเสวนาด้วยนักแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่แปดวินาทีก็ตาม
 คนบางคนมารอเป็นสิบช่ัวโมงเพื่อจะได้จับมือกับไอดอล    
เพียงแค่แปดวินาที
 แต่คนบางคนกลับไม่มีน�้าใจท่ีจะสร้างแปดวินาทีนั้นให้เป็น
ความทรงจ�าที่งดงาม!
 “หมดเวลาแล้วครับ”
 เสยีงของทีมงานท่ีเอ่ยข้ึนราวกบัการใช้เท้าเตะปราสาททรายท่ี
ชายคนนัน้สร้างไว้อย่างสวยงามให้พังลงในพริบตา เขาหันไปมองทีมงาน
แล้วขึ้นเสียงใส่เสียจนคนที่ต่อแถวอยู่ต้องชะเง้อมองว่าเกิดอะไรขึ้น
 “ยังไม่หมดเวลา ผมเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียว ยังไม่ได้จับมือ       
คุณลัลลาบายเลย!”
 “หมดเวลาแล้วจรงิ ๆ  ครบั กฎต้องเป็นกฎนะครบั เชญิออกจาก
แถวไปได้แล้วครบั คนอ่ืน ๆ  จะได้มาจบัมือน้องลลัลาบายบ้าง” ทีมงาน                     
บอกด้วยน�้าเสียงจริงจังพลางท�าท่าจะดึงแขนของแฟนคลับหนุ่มให้                                                                              
ออกไป แต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นยังดื้อดึงหันไปหาลัลลาบายแล้วเอ่ย
ขอร้อง
 “คณุลลัลาบายครบั ผมขอจบัมอืหน่อยนะครบั ผมชืน่ชมคณุมาก                           
ผมอยากจับมือของคุณลัลลาบายสักครั้งในชีวิต” ชายคนนั้นย่ืนมือไป
ตรงหน้าของลัลลาบายอีกครั้ง ในขณะท่ีหญิงสาวได้แต่อ�้า ๆ อ้ึง ๆ                                                                                              
แล้วมองชายคนนั้นด้วยสายตารังเกียจ แต่ครั้นพอรู้ตัวก็รีบเปลี่ยน
สายตานั้นให้ดูเป็นมิตรเช่นเดิม เพราะในขณะนี้กล้องทุกตัว โทรศัพท์  
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มือถือทุกเครื่องก�าลังจับจ้องมาทางเธอ เธอจะไม่ยอมให้มีภาพท่ีไม่ดี
ออกไปสู่สังคมภายนอกได้
 “มันหมดเวลาแล้วนะคะ เดี๋ยวคนอื่น ๆ จะรอ ไว้โอกาสหน้า
นะคะ” 
 แม้จะพูดด้วยน�้าเสียงอารีแต่ทว่าในแววตาเต็มไปด้วยความ
รังเกียจและหวาดกลัวชายตรงหน้าอยู่ไม่ใช่น้อย แต่จะว่าเธอก็ไม่ถูก                                   
เสียทีเดียว เพราะลัลลาบายเคยถูกพวกโรคจิตตามตลอดเวลาจน                                                                                
สติแตกไปหลายวัน มีครั้งหนึ่งในงานจับมือครั้งท่ีสอง มีผู ้ชายท่ี
ภายนอกดูดีหล่อเหลาแต่กลับจับมือของลัลลาบายไม่ยอมปล่อยจน   
ทีมงานต้องมาช่วยดึงตัวเขาออกไป หลังจากนั้นไอดอลสาวก็ระวังตัว
และไว้ตัวกับคนที่ไม่น่าไว้ใจอยู่เสมอ
 ชายคนท่ีเฝ้ารอเวลาแห่งความทรงจ�าท่ีแสนสวยงามครั้งหนึ่ง  
ในชีวิตถึงกับหุบย้ิมลงอย่างกะทันหัน แต่ยังไม่หมดความพยายาม    
เขายังยื่นมือไปหาลัลลาบายอย่างมีความหวัง
 “นะครับ...ขอจับมือคุณลัลลาบายแค่วินาทีเดียวก็ได้ ผมไม่
แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้มาที่นี่อีกไหม” น�้าเสียงนั้นวิงวอนน่าเวทนา แต่
ทว่าลัลลาบายกลับยืนยันที่จะปฏิเสธอย่างไร้น�้าใจ
 “เชิญคนต่อไปเลยค่ะ” หญิงสาวเอ่ยกับเด็กสาวในชุดขาวท่ี    
ต่อคิวหลงัจากชายคนนัน้ ท�าราวกบัเขาไม่มีตวัตน ชายหนุม่ท่ีพยายาม
ย่ืนมือไปหาไอดอลของตัวเองนั้นพลันหน้าชาราวกับถูกกระทืบหน้า
กลางท่ีสาธารณะ ภาพของลลัลาบายท่ีเขาวาดไว้พงัทลายลงในพรบิตา                                                                          
ขณะท่ีทีมงานตรงเข้ามาจับแขนของแฟนคลับหนุ่มแล้วบอกด้วย      
น�้าเสียงจริงจัง
 “หมดเวลาแล้วครับ เชิญออกจากแถวด้วยครับ”
 ชายหนุ่มชะงักเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมแพ้ เขาหันไปชนไหล่     
แฟนคลับสาวท่ีก�าลังจะจับมือกับลัลลาบายแล้วผลักเจ้าหล่อนจนล้ม                                                                              
ก่อนจะตรงเข้าไปจับมือของลัลลาบายให้สมกับความปรารถนา          
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ไอดอลสาวเห็นเช่นนั้นก็ปัดมือของแฟนคลับหนุ่มออกพลางใช้สายตา
ดุดันมองตรงมาที่เขา
 “ท�าไมถึงเสียมารยาทขนาดนี้คะ ลัลลาบายไม่อยากจับมือกับ
คนแบบนีค่้ะ” ลลัลาบายบอกแล้วรบีลกุข้ึนไปประคองเดก็สาวคนนัน้ให้
ลุกขึ้น ท่ามกลางเสียงฮือฮาของแฟนคลับที่เห็นเหตุการณ์ ทีมงานรีบ
วิ่งมาดึงตัวชายหนุ่มคนนั้นออกมาก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายมากกว่านี้
 “เชิญทางนีค้รบั” แม้ใจจรงิอยากกระชากคอเสือ้ของชายคนนัน้
ให้ออกไปโดยเร็วท่ีสุด แต่ทีมงานถูกสอนมาให้แสดงท่าทีสุภาพอย่าง
ท่ีสุดไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบไหน ไม่อย่างนั้นจะพลอย
ท�าให้ภาพลกัษณ์ของวง TOFFY EYES เสยีไปด้วย ชายคนนัน้ท�าหน้า
บึ้งตึง หันมามองหน้าทีมงานแล้วบอก
 “ไม่ต้องจับ ผมมาเองได้ก็เดินออกไปเองได้!”
 ชายหนุ่มบอกอย่างกระฟัดกระเฟียดจนทีมงานต้องปล่อยมือ
ออกจากแขนของเขา แต่เรื่องที่คาดว่าน่าจะจบแล้วกลับไม่ใช่แบบนั้น 
ชายหนุ่มหันขวับไปทางลัลลาบายท่ีก�าลังสนทนากับเด็กสาวแฟนคลับ
อย่างร่าเรงิ เขาเอ้ือมมอืไปคว้าหมับเข้าท่ีเส้นผมของไอดอลสาวก่อนจะ                                                                               
ดึงมันออกมาหนึ่งกระจุก ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของลัลลาบายและ
แฟนคลับที่อยู่ในเหตุการณ์
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
 “มึงจ�าค�ากูไว้อีลัลลาบาย ต่อไปนี้ชีวิตมึงจะฉิบหาย ชีวิตมึงจะ
มีความตายตามติดเป็นเงาตามค�าสาปแช่งของกู!” 
 สายตาท่ีชายหนุ่มจ้องมองไอดอลสาวนั้นเต็มไปด้วยความ 
โกรธแค้น มันน่ากลัวเสียจนลัลลาบายขนลุกไปท้ังร่าง เธอมองภาพ  
ชายคนนั้นถูกทีมงานและการ์ดนับสิบคนลากตัวออกไปด้วยความรู้สึก
กลัวอย่างบอกไม่ถูก น�้าเสียงท่ีเขาพูดกับเธอแล้วช้ีหน้านั้นมันแลดู
เหมือนมีอะไรบางอย่าง ท้ังท่ีความจริงก็อาจเป็นแค่แฟนคลับโรคจิต
คนหนึ่งเท่านั้นเอง
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 ความรูส้กึเหมือนมีคนเป่าลมเยน็ ๆ  ท่ีท้ายทอยท�าเอาลลัลาบาย                                                                                   
ต้องหันขวับไปมอง...ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเธอ ในเวลานี้มีแต่ทีมงาน  
เข้ามาเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง แต่ไม่รูท้�าไมลลัลาบายถงึรูส้กึเหมือน
มี ‘ใครคนอื่น’ ก�าลังจ้องมองเธออยู่ห่าง ๆ
 ‘ใคร’ ที่ลัลลาบายเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน!



ตอนที่  1
ระเบยีงแห่งน้ัน

และความตายท่ีตามตดิ!
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	 เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนเม่ือวานเป็นประเด็นท่ีถูกพูดถึงกันท้ังใน				

หมูส่ือ่มวลชนและเหล่า TULIP ท่ีต่างกต่็อว่าชายนรินามคนนัน้ท่ีท�าร้าย                     
ลัลลาบายอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใด มีคลิปออกมาทางสื่อโซเชียลให้                                                                      
ช่วยกันตามหาตัวชายคนรา้ย ผูค้นต่างประณามสาปแช่งในสิง่ทีเ่ขาท�า 
ขณะที่ทางทีมงานของวง TOFFY EYES เรียกประชุมเรื่องการรักษา
ความปลอดภยัของวงไอดอลสาวให้มากข้ึนกว่าเดมิ หากเห็นใครไม่น่า
ไว้วางใจให้กันออกไปจากรัศมีของสาว ๆ ทันที
 ภาพจากคลิปท่ีได้มาจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงกล้องวงจรปิด     
ภายในฮอลล์ถูกเปิดขึ้นในห้องส่วนตัวของ คุณเบนโตะ ชายร่างท้วมที่
เป็นเจ้าของบรษัิทและผูก่้อตัง้วงไอดอล TOFFY EYES โดยมีลลัลาบาย                                                                                
นัง่อยูฝ่ั่งตรงข้าม ทีมงานอีกสามสีค่นนัง่อยู่ในห้องนัน้มีสหีน้าไม่สูด้นีกั
เพราะรู้ว่าต้องถูกคุณเบนโตะต่อว่าเรื่องเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นแน่แท้ 
แล้วก็เป็นจริงเช่นนั้น
 “ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไง ถ้าไอ้บ้านั่นท�าอะไร
ลัลลาบายจะท�ายังไง ผมก�าชับนักก�าชับหนาแล้วนะว่าให้ดูแลความ
ปลอดภยัของไอดอลเป็นอันดบัหนึง่ ใครไม่น่าไว้วางใจไม่ต้องให้เข้าใกล้                              
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คราวก่อนก็จับมือไม่ยอมปล่อย ครั้งนี้ถึงข้ันกระชากผมแล้วด่าด้วย                                                                                
ค�าหยาบคายแบบนี ้ผมรบัไม่ได้!” คณุเบนโตะทุบโต๊ะเสยีงดงัจนทีมงาน                                                                              
สะดุ้งโหยง ลัลลาบายไม่อยากให้เรื่องบานปลายจึงออกโรงรับผิดแทน
ทีมงานทุกคน เธอรู้ว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอก
 “อย่าว่าพี ่ๆ  เค้าเลยค่ะคณุเบนโตะ มนัเป็นเหตสุดุวสิยั ลลัลาบาย                                                                                        
เองก็เผลอท�าสายตาไม่ไว้วางใจให้เขาเห็นด้วย เขาเลยโมโห แต่ผู้ชาย
คนนั้นดูแปลกมากจริง ๆ นะคะ ลัลลาบายคุ้น ๆ เหมือนเคยเจอเขา
มาก่อน เหมือนเขาเคยตามลลัลาบายมาหลายงานแต่ไม่เคยได้เข้าใกล้                             
ขนาดนี้” หญิงสาวบอกแล้วย่นคิ้วพลางนึกว่าเคยเจอชายนิรนามคน
ท่ีเข้ามาท�าร้ายเธอท่ีไหนมาก่อนบ้าง ในชีวิตของการเป็นไอดอลนั้น    
เธอเจอผูค้นมากหน้าหลายตา หากไม่เจอบ่อยจรงิ ๆ  คงจ�าไม่ได้ บางคน
เจอบ่อยกยั็งจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ แต่กต้็องแกล้งบอกว่าจ�าได้เพือ่ให้แฟนคลบั                                                                                
ปลื้ม 
 “เอาละ ในเม่ือเรื่องมันผ่านไปแล้วคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ 
สิ่งท่ีต้องท�าคือเรื่องในอนาคต เราต้องป้องกันไอดอลของเราให้ดีกว่านี้                                                                                           
การ์ดต้องท�าหน้าท่ีให้เข้มข้นกว่านี้ ถ้าเห็นใครไม่น่าไว้วางใจอย่าให้  
เข้าใกล้ไอดอลเดด็ขาด โดยเฉพาะกบัลลัลาบาย เข้าใจนะ” คณุเบนโตะ
พูดด้วยน�้าเสียงขึงขังพลางมองทีมงานด้วยสายตาดุดัน ขณะที่ทีมงาน
ทุกคนพยักหน้ารับค�าสั่งของผู้ที่ใหญ่สุดในบริษัท
 ลัลลาบายเดินออกจากห้องประชุม ในหัวสมองยังคงพยายาม
คิดว่าเคยเจอชายคนนั้นที่ไหนมาก่อน โดยมีทีมงานล้อมหน้าล้อมหลัง
คอยดูแลไอดอลอย่างมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม
 “เดีย๋วพี่ให้ลงุสมชายไปส่งท่ีคอนโดนะคะน้องลลัลาบาย พอดพีี่
มีประชุมต่อ น้องลัลลาบายจะได้ไม่ต้องรอ” ทีมงานผู้หญิงนามว่า พี่เอ๋ 
บอกกบัไอดอลสาวท่ีเธอท�าหน้าท่ีดแูลอยู ่ลลัลาบายพยักหน้ารบัแล้วไป
ยืนรอรถตู้อยู่ท่ีริมฟุตปาธหน้าบริษัท สายตามองไปเบ้ืองหน้าอย่าง                                                                             
ไร้จุดหมายเพราะก�าลังใช้ความคิด ในขณะท่ีพี่เอ๋ซ่ึงเดินมาส่งหันหลัง
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ไปคุยเรื่องคิวงานในวันพรุ่งนี้กับ ชวิศ ลูกน้องอีกคนระหว่างรอรถตู้
	 “มึงจ�าค�ากูไว้อีลัลลาบาย	ต่อไปนี้ชีวิตมึงจะฉิบหาย	ชีวิตมึงจะ
มีความตายตามติดเป็นเงาตามค�าสาปแช่งของกู!”
 ทันใดนั้น จู่ ๆ ก็เหมือนมีมือปริศนามาผลักร่างของลัลลาบาย
ท่ียืนอยู่ตรงฟุตปาธให้ล้มลงอย่างไม่ทันได้ต้ังตัว ท่ีน่าตกใจกว่านั้นคือ
มีรถมอเตอร์ไซค์ท่ีแล่นผ่านมาด้วยความเร็วพุ่งตรงเข้าหาหญิงสาวท่ี
ก�าลังตกตะลึงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน มันเร็วเสียเหลือเกินจนลัลลาบายไม่ทัน 
ได้คิดแม้แต่จะป้องกันตัวเองตามสัญชาตญาณ วินาทีแห่งความเป็น
ความตายยามที่มาเยือนนั้นไม่เคยบอกกล่าวหรือส่งสัญญาณใด ๆ
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
 ไอดอลสาวหลับตาปี๋แล้วกรีดร้อง คิดว่าตัวเองคงถูกรถชน   
เป็นแน่แท้ เดชะบุญมีมือของใครคนหนึ่งดึงตัวของเธอมาให้พ้นจาก
ตรงนัน้แค่เสีย้ววนิาที มอเตอร์ไซค์คนันัน้เบรกเอีย๊ดเสยีงดงัห่างจากร่าง
ของผู้เคราะห์ร้ายเพียงนิดเดียว พร้อมกับเสียงบีบแตรลั่นราวกับต่อว่า
เธอว่าท�าไมเดินไม่ดูตาม้าตาเรือ ก่อนจะข่ีมอเตอร์ไซค์ออกไปอย่าง                                                                              
หัวเสีย อยู่ดี ๆ ก็หาคุกมาให้กูแล้วไหมล่ะ!
 ลลัลาบายท่ีนัง่อยู่บนพืน้ลมืตาข้ึนมอง เห็น น�า้ใจ เพือ่นร่วมวง 
TOFFY EYES ยืนท�าสีหน้าตกใจอยู่ข้าง ๆ เมื่อเห็นว่าลัลลาบาย                                                                           
ปลอดภัยจึงคุกเข่านั่งลงแล้วเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงระคนตกใจ    
ไม่ต่างจากคนที่เพิ่งผ่านความเป็นความตายมาอย่างกระชั้นชิด
 “เป็นยังไงบ้างลัลลาบาย เจ็บอะไรตรงไหนไหม ?”
 เพ่ือนร่วมวงเอ่ยถาม ลลัลาบายส่ายหน้าแทนค�าตอบขณะมอง
สาวหมวยตวัเลก็ตดัผมบ๊อบสัน้ท่ีนัง่อยูข้่าง ๆ  น�า้ใจเป็นคนท่ีลลัลาบาย
ไม่ไดส้นทิสนมดว้ยนัก เพราะน�้าใจนัน้อยู่ในวง TOFFY EYES มากอ่น
เธอหลายซีซ่ัน แต่กระนั้นก็อดซ้ึงใจไม่ได้ท่ีเพื่อนร่วมวงช่วยชีวิตเธอไว้                                                                               
ให้รอดพ้นจากอุบัตเิหตเุม่ือครู ่ลลัลาบายไม่รูห้รอกว่ามันจะถงึตายไหม                                                                             
ถ้าหากถูกรถจักรยานยนต์คันนั้นชน แต่ก็คงเจ็บหนักเป็นแน่ และ     
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การเจ็บหนักนั่นอาจจะท�าให้เธอถูกพักงาน ถ้าร้ายกว่านั้นหากพิการ      
ขึ้นมาเธอจะต้องออกจากวง TOFFY EYES วงที่เธอท�าทุกอย่างเพื่อที่
จะได้เข้ามายนืตรงนี ้ซ่ึงหากเป็นเช่นนัน้ก็ไม่ต่างจากการฆ่าเธอท้ังเป็น 
เพราะฉะนั้นเธอจึงเป็นหนี้บุญคุณของน�้าใจที่ช่วยเธอเอาไว้
 “ฉันโอเค ไม่เป็นอะไรหรอก ขอบใจมากนะน�้าใจ” ลัลลาบาย
ยิ้มให้เพื่อนร่วมวง อีกฝ่ายพยักหน้ารับ
 “แล้วท�าอีท่าไหนถึงไปล้มอยู่บนถนนแบบนั้นได้ล่ะเนี่ย นี่ถ้า
ฉันมาช้าอีกนิดเธอคงถูกมอเตอร์ไซค์คันนั้นชนแน่ ๆ” คนเป็นเพื่อน
เอ่ยถามแล้วพยุงให้ลัลลาบายลุกข้ึน ทีมงานท่ีอยู่ใกล้ต่างรีบกรูกัน                   
เข้ามาดูอาการของไอดอลสาวแล้วถามด้วยน�้าเสียงตกอกตกใจ เพราะ
ถ้าหากเรื่องนี้ไปถึงหูคุณเบนโตะมีหวังทีมงานทุกคนโดนหนักเป็นแน่
 “ว้าย! น้องลัลลาบายเป็นยังไงบ้างคะ เจ็บตรงไหนหรือเปล่า 
ไอ้ชวิศไปเรียกรถพยาบาลสิ” พ่ีเอ๋หันไปสั่งทีมงานรุ่นน้อง ชวิศล้วง
โทรศัพท์มือถือออกมาหมายจะโทรเรียกรถพยาบาลอย่างท่ีพี่เอ๋สั่ง      
จรงิ ๆ  ลลัลาบายเห็นเช่นนัน้จงึรบีร้องบอกเพราะไม่อยากให้เป็นเรือ่งใหญ่
 “อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยค่ะพี่เอ๋ ลัลลาบายไม่เป็นอะไรเลยค่ะ                                                                                
รอยถลอกสักนิดก็ยังไม่มี ถึงขนาดจะเรียกรถพยาบาลท�าเหมือน        
ลัลลาบายเจ็บหนักอย่างนั้นแหละ ลัลลาบายแค่...” หญิงสาวก�าลังจะ
บอกว่า ‘เหมือนถูกบางสิ่งผลัก’ แต่ย้ังปากไว้ได้ทัน เพราะ ‘บางสิ่ง’ 
ท่ีเธอสงสัยนั้นก็ไม่อาจรู้ได้ว่าคืออะไร รู้แต่ว่าเสียงสาปแช่งของชาย
นรินามคนนัน้มันดงัก้องอยู่ในหูราวกบัมีคนกดคลปิเสยีงเล่นซ�า้ไปซ�า้มา                                                                                   
ตลอดเวลา
 “แน่ใจนะคะน้องลัลลาบายว่าไม่เป็นอะไร ?” พ่ีเอ๋ยังถามย�้า
พลางจับตัวของไอดอลสาวเพ่ือตรวจตราความเรียบร้อยอย่างละเอียด 
ลัลลาบายพยักหน้าเพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่เป็นอะไร ก�าลังจะหันไป
ขอบคณุน�า้ใจอกีครัง้แต่หญิงสาวกเ็ดนิออกไปอกีทางเสยีแล้ว ลลัลาบาย                                                                              
จึงคดิว่าจะซ้ือขนมมาขอบคุณเพือ่นร่วมวงในวันท่ีต้องมาเจอกนัอีกครัง้ 
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ซึ่งก็คือพรุ่งนี้ที่จะมีงานโชว์ตัวที่พัทยา
 แม้จะปลอดภยัดีแต่ในใจของลลัลาบายกลบัรูส้กึหวิวอย่างบอก
ไม่ถกู มนัเหมอืนมอีะไรตามตดิเธออยูอ่ย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ได้แต่
หวังว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องที่เธอคิดขึ้นมาเอง...
 
 ‘สิทธิพิเศษ’ มักมีไว้ให้ ‘คนพิเศษ’ คงเป็นค�าพูดที่ไม่ผิดนัก...
 ในขณะท่ีสมาชิกคนอ่ืนของวง TOFFY EYES นั้นต้องนั่งรถตู้                                                                            
คนัเดยีวกนัเพือ่เดนิทางไปพทัยา ลลัลาบายกลบัได้นัง่รถตูเ้พยีงคนเดยีว                                                                            
ไปกับทีมงานสองคน นั่นคือพี่เอ๋และชวิศ มันเป็นอย่างนี้เสมอจน     
บางครั้งลัลลาบายเองก็อยากไปนั่งรถตู้คันเดียวกับเพื่อนในวงบ้างเพื่อ
สร้างมิตรภาพท่ีดี แต่เธอก็จะถูกจับแยกตัวมาเสมอ หญิงสาวเช่ือว่า
คงมีคนในวงหม่ันไส้เธอบ้างไม่มากก็น้อยท่ีมักได้สิทธิพิเศษจนเกินไป  
แต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไปเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าผู้ใหญ่สั่งมาเช่นนั้น
 “พักผ่อนตามสบายนะคะน้องลัลลาบาย เดี๋ยวสักห้าโมงเย็น    
พี่เอ๋จะมารับไปแต่งตัวแล้วเตรียมข้ึนเวทีตอนหัวค�่า ก็ไม่มีอะไรมาก
หรอกค่ะ ลิปซิงค์ไม่ได้ร้องจริง แค่เพลงเดียวก็เสร็จแล้ว ถ้าอย่างนั้น
พี่เอ๋ไปก่อนนะคะ ยังเหลือเวลาอีกนาน นอนเล่นไปก่อนเนอะ” พี่เอ๋
หัวหน้าทีมงานบอกก่อนจะเดินออกจากห้องของลัลลาบายท่ีน่าจะเป็น
ห้องสวีทของโรงแรม อย่างท่ีบอกว่าคนพิเศษก็ย่อมได้รับสิทธิพิเศษ                           
ลัลลาบายได้พักห้องสวีทคนเดียวในขณะที่เพื่อน ๆ อีกสิบเอ็ดคนต้อง
ไปเบียดเสยีดกนัอยู่ท่ีห้องธรรมดา ห้องละสามคนบ้าง สีค่นบ้าง แล้วแต่                                                                      
จะถูกจัดให้อยู่
 ลัลลาบายท้ิงตัวลงบนท่ีนอนคิงไซส์แล้วหลับตานิ่งอย่าง  
เหนื่อยอ่อน ไม่ได้เหนื่อยจากการซ้อมหนักหรอก แต่เหนื่อยจากการ
เดินทางท้ังท่ีก็ไม่ได้ไกลมาก อาจเพราะช่วงนี้โหมลดน�้าหนักด้วย         
หลงัจากมช่ีางภาพถ่ายภาพต้นขาของเธอในงานเปิดตวัโทรศพัท์มือถอื
ยี่ห้อดังที่จ้างวง TOFFY EYES เป็นพรีเซ็นเตอร์ อันที่จริงฝ่ายคอสตูม
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กด็แูลเสือ้ผ้าให้มดิชิดดแีล้ว แต่ในจงัหวะท่ีหมุนตวั กระโปรงพลทีสชีมพู                                                                             
ก็บานออกท�าให้จับภาพได้ แม้ไม่ใช่ภาพลามกอนาจารแต่ที่ต้นขาของ
ลัลลาบายนั้นก็เผยให้เห็นว่าเริ่มมีเซลลูไลต์มากแล้ว ซ�้าภาพท่ีลงใน
อินเทอร์เน็ตยังถูกพวกแอนตี้มาคอมเม้นต์กันอย่างสนุกปาก ท�าเอา 
เธออายเสียจนอยากแทรกแผ่นดินหนี ได้แต่บอกกับตัวเองว่าจะต้อง   
ลดน�้าหนักให้ทันก่อนท่ีจะเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ ไม่ให้มีภาพเช่นนั้นหลุด  
ออกไปได้อีก
 กึก...กึก...กึก...
 ไม่รู้เผลอหลับไปตอนไหน ลัลลาบายมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนท่ี
รูส้กึเหมอืนม ี ‘ใครบางคน’ เคาะกระจกประตรูะเบียงเบา ๆ  เป็นจงัหวะ
ช้า ๆ แต่หนักแน่นเสียจนเธอสะดุ้งแล้วดีดตัวลุกขึ้นจากเตียงพลางหัน
มองออกไปยังท่ีมาของเสียง ท่ีประตูกระจกระเบียงนั้นมีผ้าม่านสีเทา
เข้มปิดไว้ แรกทีเดียวลัลลาบายคิดว่าอาจเป็นเสียงลมจากทะเลพัดมา 
กระทบกบักระจกจนเกดิเสยีง แต่ครัน้เมือ่ต้ังใจฟังอกีทีจงึพบว่ามันเป็น
เสียงเหมือนมีคนเคาะจริง ๆ
 กึก...กึก...กึก...
 ลัลลาบายมองตรงไปยังท่ีมาของเสียงอีกครั้ง เกิดเสียงเคาะ
กระจกอีกหนเสยีงดงั กกึ...กกึ...กกึ...เช่นเคย ลลัลาบายลกุข้ึนจากเตยีง                             
อย่างแผ่วเบา มองหาสิ่งของใกล้ ๆ เพื่อมาเป็นอาวุธไว้ใช้ป้องกันตัว                                                                              
มนัไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเธอเจอพวกโรคจติเข้าประชิดตวั ดอูย่างในวันจบัมือสิ                                                                            
ผู้ชายคนนั้นยังเข้ามาท�าร้ายเธอได้เลย 
 เอ๊ะ...แต่นี่มันโรงแรมช้ันสิบสามเชียวนะ ใครมันจะอาจหาญ
ปีนขึ้นมาถึงบนนี้ได้ ?
 เป็นค�าถามท่ีย่ิงถามย่ิงไม่รู้ค�าตอบ หญิงสาวยืนนิ่งแล้วตั้งสติ 
ก่อนจะนึกอะไรบางอย่างออก คุณเบนโตะเคยสั่งให้สมาชิกวง TOFFY 
EYES ทุกคนพกเครื่องช็อตไฟฟ้าไว้ป้องกันตัว เพราะเม่ือได้มาเป็น
คนในท่ีแจ้งแล้วย่อมถกูจบัตาได้ง่าย และจะมีพวกโรคจติอยากประชดิตวั                                   
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มากกว่าคนทั่วไป ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ป้องกันตัวเบื้องต้นได้ทันก่อนที่
ทีมงานจะเข้าช่วยเหลือ ลัลลาบายรีบคว้ากระเป๋าเป้คู่ใจของตัวเอง                                                                         
มาเปิดออกแล้วหยิบเครื่องช็อตไฟฟ้าข้ึนลองเปิดดูว่ายังใช้งานได้ไหม 
ตัง้แต่ได้มานอกจากการลองเครือ่งในครัง้แรก ๆ  แล้วกไ็ม่เคยได้ใช้มนัอกี                                                                                     
ไม่คดิว่าวนันีจ้ะได้หยิบมันออกมาป้องกนัตวัจากบางสิง่ท่ีอยู่รมิระเบียง
ห้องพักในโรงแรมแห่งนี้
 ลัลลาบายสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วกระชับมือท่ีถือเครื่อง
ช็อตไฟฟ้าให้ม่ัน ก่อนจะเดินไปท่ีประตูกระจกระเบียงด้วยหัวใจเต้น     
ระส�่าแล้วตัดสินใจรูดผ้าม่านท่ีปิดอยู่ออกอย่างแรง เพื่อท่ีจะพบว่า...
ไม่มีใครหรืออะไรอยู่ตรงนั้น!
 หญิงสาวถอนหายใจโล่งอก คิดว่าท่ีได้ยินนั้นอาจเป็นเสียง    
ลมพัดจริง ๆ ท่ีระเบียงนั้นว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใดให้ต้องหวาดหวั่นหรือ
เป็นกงัวล ลลัลาบายมองออกไปข้างนอกประตกูระจก แลเห็นท้องทะเล
ท่ีก�าลังกวักมือเรียกให้เธอออกไปเชยชมความงามของธรรมชาติท่ีอยู่                                                                             
ไม่ไกล ลลัลาบายชอบทะเลแต่ไม่มีโอกาสได้มาบ่อยนกั ทุกวันนอกจาก
เรียนหนังสือแล้วก็ต้องเรียนร้องเพลง เรียนเต้น เรื่องท่ีจะได้ไปเท่ียว
ต่างจงัหวัดนัน้ลมืไปได้เลยนอกเสยีจากมาท�างานอย่างวนันี ้การได้เห็น
ธรรมชาตข้ิางทาง ท้องฟ้า สายลมและแสงแดดนอกห้องพัก จึงนบัเป็น
โบนัสให้ได้ช่ืนใจบ้าง บางทีลัลลาบายก็อยากใช้ชีวิตปกติแบบเด็กสาว
ท่ัวไป ท่ีได้ไปเดนิห้างสรรพสนิค้า ไปดหูนงัสยองขวญัท่ีเธอชอบ ได้ไป                                                                                  
ต่อควิซ้ือชานมไข่มกุเจ้าดงั แต่ตัง้แต่เธอได้มาเป็นหนึง่ในสมาชิกของวง 
TOFFY EYES วงไอดอลอันดับหนึ่งของไทย ชีวิตก็ไม่เคยได้ท�าอะไร
อย่างท่ีอยากจะท�า แต่กน็ัน่แหละ ชวีติของคนเรามันต้องเลอืก และการ
ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ TOFFY EYES ก็คือความฝันอันดับหนึ่งที่
เธอเลือกแล้ว ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตาม
 ลัลลาบายตัดสินใจเปิดประตูกระจกระเบียงออกไป สายลม
เย็น ๆ  โชยมาทักทายจนผมยาวสดี�าขลบันัน้ปลวิไสว เธอสดูเอาอากาศ
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บริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอด ก่อนจะเดินออกไปเกาะที่ระเบียงกระจกบานใส
ท่ีเม่ือก้มมองลงไปเบ้ืองล่างนั้นจะเห็นรถรามากมายแล่นอยู่บนถนน
เลียบชายหาดช่ือดัง มองจากตรงนี้เห็นมันคันเล็กจิ๋วเหมือนของเล่น
ไม่ต่างจากบ้านเรือนเหล่านั้นท่ีเหมือนตัวต่อเลโก้ถูกจับวางเรียงราย
อย่างเป็นระเบียบในตู้โชว์ เมื่อมองออกไปไกล ๆ  เห็นท้องทะเลสีคราม
มคีลืน่สขีาวเคลือ่นท่ีเป็นระลอก เรอืใบท่ีแล่นอยู่กลางท้องทะเลนัน้แลดู                                                                                       
แล้วเหมือนภาพวาดของจิตรกรเอก ลัลลาบายรู้สึกผ่อนคลายจนอยาก
จะหยุดเวลาไว้ตรงนี้นาน ๆ แต่เพียงแค่คิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องไป
โชว์ตัวอีกแล้วเธอก็ท�าได้แต่ถอนหายใจ จริงอยู่เธอรักการเป็นไอดอล 
แต่มันกต้็องมีช่วงเวลาเหนือ่ยอ่อนจนอยากจะท้ิงทุกสิง่แล้วกลบัไปเป็น
หญิงสาวธรรมดาบ้าง
 ลลัลาบายท้ิงตวันัง่ลงบนเก้าอ้ีท่ีทางโรงเเรมจดัไว้ให้ วางเครือ่ง
ช็อตไฟฟ้าลงบนโต๊ะตัวเล็กข้างเก้าอี้ คิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยอย่าง
สบายอารมณ์ จนเมือ่ได้ยินเสยีงโทรศพัท์มอืถอืของตวัเองดงัออกมาจาก
ในห้อง เธอจึงลุกผึงขึ้นจะรีบเข้าไปรับสาย แต่แล้วในขณะท่ีลัลลาบาย                                                                                          
จะเดินเข้าไปในห้องนั้น บานประตูกระจกก็ปิดใส่หน้าเธออย่างไม่มีปี่    
มีขลุ่ยจนไอดอลสาวสะดุ้งเฮือก เธอพยายามจะเปิดประตูกระจกออก
แต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกราวกับมีคนล็อกมันจากทางด้านใน แต่จะ
เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร ในเมื่อในห้องตอนนี้ไม่มีใครอยู่!
 ตามสัญชาตญาณ ลัลลาบายทุบกระจกปึงปังหวังท่ีจะให้มัน
เปิดออกแต่ก็ไม่ส�าเร็จ ครั้นเมื่อหันหลังมองลงไปจากนอกระเบียงก็
พบว่ามันสูงเสียจนถึงแม้เธอแหกปากตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ                
กค็งไม่มีใครได้ยิน หญิงสาวท้ิงตวันัง่ลงบนเก้าอ้ีตวัเดมิพลางยกนาฬิกา
ข้อมือขึ้นมาดู อีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าพี่เอ๋จะมารับ ที่ส�าคัญประตูห้องก็
ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาตามที่ถูกสอนให้ท�าเป็นนิสัย หน�าซ�า้โทรศัพท์
มอืถอืกอ็ยู่ในห้องอีก สงสยัจะต้องมกีารงดัประตหู้องกนัยกใหญ่เป็นแน่
หากพี่เอ๋มาเรียกแล้วไม่มีการตอบรับจากเธอ


