


“แกคิดดูนะ รอบตัวฉันมีแต่คนโสด 

พวกแกโสด น้อง  ๆ  ฉันโสด พวกอี๊ฉันก็โสด ทุกคนเป็นสาวโสด 

จนฉันค่อย  ๆ  เรียนรู้ที่จะหาความสุขจากสิ่งอื่น 

จนบางทีก็ลืม  ๆ  เรื่องผู้ชายไป 

แบบว่ามันก็ต้องมีสักครั้งบ้างแหละที่พวกแกคิดว่า 

เออ ชีวิตทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้ว 

ฉันไม่รู้สึกขาด”
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บทนำ

ถ้าว่ากัน  ตามทฤษฎีความคล้ายคลึง  (Similarity) ตามหลัก 

จิตวิทยาซึ่งอธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่ศาสตราจารย์สวมแว่นตา 

กรอบสี่เหลี่ยมหนาบรรยายในวิชาจิตวิทยาพื้นฐานสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วละก ็ 

ชมพูนุชไม่คิดว่าเธอและเพื่อน  ๆ  ทั้งสี่คนจะคบหากันมาได้นานถึงสิบเอ็ดปีเต็ม  

แต่ถ้าพูดถึงทฤษฎีความแตกต่างและการเติมเต็มซึ่งกันและกัน...ก็มีเหตุผลให้ 

เชื่อหมดใจ

ชมพูนุช...หญิงสาวเชื้อสายจีนตาชั้นเดียววัยยี่สิบแปดปีอมยิ้มให้กับ 

ภาพถ่ายของเธอและเพื่อน  ๆ ภาพถ่ายสมัยเรียนซึ่งหนึ่งในเพื่อนสาวส่งมาให้ดูทาง 

แอพพลิเคชั่นไลน์ หญิงสาวร่างเล็กผมประบ่าในชุดเสื้อเชิ้ตพอดีตัวสีขาวรีดเรียบ 

กริบและกระโปรงทรงสอบสีเทาเข้มที่ไม่เข้ากับใบหน้าอ่อนใสเท่าไร ลุกขึ้นเมื่อ 

ได้ยินเสียงประกาศแลนดิ้งของสายการบินระหว่างประเทศ เที่ยวบินที่กลับมาจาก 

ประเทศเกาหลีใต้

เธอดูดกาแฟมอคค่าเย็นอีกอึกหนึ่ง  ก่อนคว้ากระเป๋าถือใบเล็กและ 

กระเป๋าหิ้วใบโตอีกใบออกจากร้านกาแฟมายังจุดรอรับผู้โดยสาร

ไม่นานนักก็เห็นเป้าหมายโบกมือไหว  ๆ  หลังรถเข็นกระเป๋าที่เฉออกนอก 

ทางนิด  ๆ  เพราะเจ้าตัวเข็นด้วยแรงจากมือข้างเดียว

เวียงลดากลับมาถึงแล้ว...

“ไง ดูสดชื่นแบบนี้ แกคงฟินมากละสิ” ชมพูนุชวางกระเป๋าหิ้วสัมภาระ 

ใบโตบนรถเข็นอีกใบ แล้วช่วยออกแรงผลักรถเข็นกระเป๋าไปยังจุดนั่งพักใกล้  ๆ 
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“สุด  ๆ  เลยละ อีตาผู้ชายที่นั่งข้างฉันตอนขากลับมานะ ทั้งหลับทั้งกรน 

ตั้งแต่เครื่องขึ้นยันลง ไม่หล่อแล้วยังอุบาทว์มาก”

ชมพูนุชหัวเราะจนตาหยีกับท่ากลอกตาของสาวตากลมผมบ๊อบสั้น เทรนด ์

เด็กสาวเซอร์  ๆ  แบ๊ว  ๆ  สไตล์  ‘เกาลี้เกาหลี’ ที่เจ้าตัวมักเน้นย้ำอยู่เสมอ ขี้บ่นแบบนี ้

แหละ เวียงลดาตัวจริง... 

“ฉันหมายถึงน้องอีธาน หลิว สุดหล่อของแกต่างหากล่ะ”

อีธาน  หลิว  คือเด็กหนุ่มสัญชาติจีนวัยยี่สิบสองปี  หนึ่งในสมาชิก 

บอยแบนด์วงซับเวย์จากค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ สุดยอดหนุ่มน้อย 

ในดวงใจของเวียงลดา ป้าบุญทุ่มที่ลงทุนบินเดี่ยวไปดูคอนเสิร์ตไกลถึงประเทศ 

เกาหลีใต้ ทั้ง  ๆ  ที่อีกสองสามเดือนข้างหน้านี้วงซับเวย์ก็จะมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ 

ประเทศไทยอยู่แล้ว

“หล่ออะ หล่อมาก อ๊าย-ย-ย...จมูกน้องโด่งมาก สูงหล่อ ผิวแทน กาย 

ละเอียดของฉันพุ่งเข้าสิงน้องแล้วอะแก พูดเลย วินาทีที่ได้สบตานะ ฉันนี่ตะลึง 

จนทำอะไรไม่ถูก” 

เข้าสู่โหมดเพ้อไปเรียบร้อย...

เวียงลดายิ้มตาลอย ใช้ปลายนิ้วชี้ม้วนปลายผมหยักศกเคลียแก้มที่ย้อม 

สีน้ำตาลประกายบลอนด์มาอย่างดีของตัวเอง ด้วยความที่เป็นคนผิวขาว มีลักยิ้ม 

บุ๋มสองข้างแก้ม ประกอบกับการแต่งตัวด้วยเสื้อยืดคอกลมคลุมทับด้วยเสื้อ 

ไหมพรมตัวบางสีฟ้าหม่น ๆ กางเกงยีนขาดเข่าตัวหลวม และรองเท้าผ้าใบสีหวาน  

ยิ่งเน้นให้เวียงลดาดูเป็นสาวรุ่นมหาวิทยาลัยอย่างไม่น่าจะเป็น

เวียงลดามีอายุมากที่สุดในกลุ่ม แต่ก็พกพาความพยายามสูงสุดในการ 

คงสภาพวัยรุ่นของตัวเองเช่นกัน เพื่อนสาวที่มีอาชีพเป็นนักเขียนอิสระและหาเงิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ  ‘ติ่ง’  ผู้ชายแบบสุดเหวี่ยงคนนี้ คือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ 

ชมพูนุชลงความเห็นในใจว่าเป็นมนุษย์น่าอิจฉา คนที่เอ๋อและบ้าได้ตลอดเวลานั้น  

น่าอิจฉาสุด  ๆ  ไปเลย...

“นี่สองสาว สารถีมารับแล้วจ้ะ”

เสียงเรียกของบุคคลที่สามดึงเวียงลดาออกจากภาพฝันได้ฉับพลัน  
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อันที่จริงแล้วก็ไม่แน่ใจนักว่าเป็นเพราะถูกชมพูนุชตีเข้าที่ต้นแขนรึเปล่า

“ไอ้รีมาแล้ว”

เวฬุรียิ้มมุมปากให้เพื่อนทั้งสอง อ้าแขนรับกอดหนัก  ๆ  จากเวียงลดา

“เป๊ะเว่อร์อะ” 

มาแล้ว คำทักคำแรกตามแบบฉบับ...ถ้าเวียงลดาคือต้นแบบของการ 

คงสภาพวัยรุ่นกะโปโล เวฬุรีก็ตรงกันข้ามกันทุกอย่าง หญิงสาวมีดวงตาสวยเฉี่ยว  

รูปหน้าเรียว โหนกแก้มสูง และริมฝีปากอิ่มเต็มตามแบบฉบับสาวเซ็กซี่ทุก 

ประการ เจ้าของเครื่องหน้าทั้งหมดนี้คือสาวทรงโตคัพซี ที่มีเอวคอดเล็กกับ 

บั้นท้ายดินระเบิด และความสูงหนึ่งร้อยหกสิบหกเซนติเมตรบนรองเท้าส้นสูง 

สี่นิ้วครึ่ง...

“เมื่อไรแกจะเลิกใส่รองเท้าผ้าใบแบบนี้สักทียะไอ้เวียง” ไม่เจอหน้ากันมา 

ร่วมหนึ่งปี แต่เวียงลดาก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวไปในแบบที่เวฬุรีเห็นสมควรแม้แต่น้อย

“กเ็มือ่แกเลกิเขยีนคิว้นัน่แหละ” คนรา่งเลก็กวา่ยกัคิว้ คำตอบของเวยีงลดา 

หมายความว่า ‘ไม่มีทาง’ เพราะสำหรับเวฬุรีแล้ว คิ้วคือมงกุฎของใบหน้า ถ้าไม่ให ้

เขียนคิ้วละก็ ขอกลั้นใจตายดีกว่า

“ไปเถอะทั้งสองคน ฉันอยากกลับไปนอนเต็มทีละ” ชมพูนุชเร่งหลังจาก 

ที่ปล่อยเวลาให้สองคู่ซี้ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ ทั้งสามคนจึงขนสัมภาระ 

ออกมายังรถเก๋งสีบรอนซ์เงินของเวฬุรีที่ลานจอด

“ที่รักจะไปเจอกันที่คอนโดรีเลยใช่ไหม”  เวียงลดาถามไปยกกระเป๋า 

เดินทางขึ้นท้ายรถไปด้วย

“อืม สุดมันจะแวะกลับไปเอาของที่บ้านก่อนน่ะ” ชมพูนุชตอบพลางดู 

นาฬิกา “น่าจะกำลังกลับแล้วมั้ง”

‘สุด’  หรือ  ‘สุดที่รัก’ หรือที่ เวียงลดาเรียกติดปากว่า  ‘ที่รัก’ เพื่อนสาว 

คนสุดท้ายในกลุ่มไม่สะดวกมาเจอกันตามนัดเย็นวันนี้ เนื่องจากต้องตามเจ้านาย 

ไปดูโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมเฟสใหม่ของบริษัทที่จังหวัดชลบุรีทั้งวัน แต่ 

สุดที่รักรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะในโปรแกรมแชตกลุ่มว่าจะรีบกลับมาให้ทันปาร์ตี ้

ชุดนอนในตอนค่ำ
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ปาร์ตี้คืนสู่เหย้าครั้งแรกในรอบปี...

เนื่องจากเวียงลดาไม่ใช่คนกรุงเทพฯอย่างเพื่อน  ๆ ดังนั้นตั้งแต่เรียนจบ 

มหาวิทยาลัย สาวขอนแก่นโดยกำเนิดจึงมีโอกาสได้พบปะเพื่อนสาวแค่นาน  ๆ   

ครั้งเวลาเข้ากรุงเทพฯมาทำธุระบ้าง หรือนัดกันเที่ยวบ้างตามแต่โอกาส หนนี้ 

ก็เช่นกัน หญิงสาวจองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านที่ขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ เพื่ออยู่ 

สังสรรค์ในคืนนี้ก่อน

เวียงลดาจับจองเบาะหลังโดยอ้างว่าเมื่อย อยากยืดแข้งยืดขาหลังจาก 

นั่งทรมานบนเครื่องบินชั้นประหยัดข้าง  ๆ  ผู้ชายนอนกรนมาตลอดห้าชั่วโมงเต็ม

ในขณะที่เวฬุรีขับรถ เวียงลดาเอนหลังพักสายตาฟังเพลงสากลที่เจ้าของ 

รถเปิดกล่อม ชมพูนุชเป็นคนเดียวที่หยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมาทำงานไปด้วย  

เช็กตารางนัดหมาย และตอบแชตสำคัญ

“เวลาของแกนี่เป็นของตานั่นจริง  ๆ” 

“อืม” ชมพูนุชยิ้มน้อย ๆ ให้กับคำพูดหยอกล้อของเวฬุรี “ค่าจ้างดี ฉันเลย 

ไม่บ่นน่ะ”

“บ่นให้ฟังบ้างก็ได้นะ ฉันอยากรู้” 

น้ำเสียงสงสัยใคร่รู้ดังลอยมาจากเบาะหลัง 

“อยากรู้เรื่องอะไรล่ะ”

“ก็...อย่างเช่น ทำไมวันนี้เขาปล่อยแกมารับฉันกลางวันแสก  ๆ  ได้ล่ะ”  

ชมพูนุชมารอรับที่สนามบินตั้งแต่สี่โมงเย็นได้อย่างไร มันน่าถามจริง  ๆ  นั่นแหละ

“ก็แกนัดล่วงหน้า ฉันก็บอกเขาไว้แล้วตั้งแต่เนิ่น  ๆ ทำไมจะมาไม่ได้ล่ะ”

“ก็นึกว่าป้อนข้าว ชงนม ตบตูดนอนกลางวันแล้วเลยมาได้เสียอีก”

เวียงลดาหัวเราะพรืดทันทีที่เวฬุรีพูดจบ เป็นการจิกกัดขำ ๆ  ซึ่งมักเกิดขึ้น 

บ่อย  ๆ  และไม่มีใครเก็บมาเป็นอารมณ์ แค่คำพูดชวนหัวตามประสาสาว  ๆ

“มาส์ดูเหมือนลูกฉันขนาดนั้นเลยหรือไง” ชมพูนุชเองก็ขำไปด้วย

“ไม่ใช่ก็คล้าย  ๆ  แล้วละ แกทำให้ฉันลืมไปเลยว่าตานั่นเป็นพระเอกดัง”  

เวฬุรีตอบพร้อมยักไหล่นิด  ๆ 

ชมพูนุชเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แถวหน้า 
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ของเมืองไทย ซึ่งบอกได้เลยว่าการได้ใกล้ชิดหนุ่มหล่อจากประสบการณ์ตรงนั้น  

ไม่ได้โก้หรูสุดฟินอย่างที่แฟนคลับวาดฝัน กลับตรงข้ามกันทุกอย่าง ชมพูนุช 

แทบจะต้องถวายเวลาส่วนตัวทั้งหมดให้เขาเพื่อแลกกับค่าตอบแทนสูงลิ่ว เรื่องราว 

เหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดสู่แก๊งเพื่อนสาวมาเป็นเวลาสามปีเต็ม จนทั้งสุดที่รัก  

เวฬุรี และเวียงลดาพากัน  ‘หลงรูป’  พระเอกซูเปอร์สตาร์ไม่ลง

แต่คนสุดท้ายอาจจะยังหลงลงอยู่นิด  ๆ  ตามประสาหญิงสาวผู้มีศรัทธาใน 

ผู้ชายหล่อ...

เวฬุรีดับเครื่องยนต์หลังพารถเก๋งคู่ใจเข้าซองจอดรถประจำที่ใต้ตึกคอนโด- 

มิเนียมใจกลางเมือง มาถึงที่หมายโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่เลวเลย 

สำหรับช่วงรถติดยามเย็นแบบนี้

เมื่อถึงห้อง ชมพูนุชก็ทิ้งตัวลงบนโซฟานอนตัวยาวทันที ส่วนเวียงลดา... 

แค่พรมปูพื้นก็หรูแล้ว

“เพลียสุด”

“ง่วงสุด”

เวฬุรีส่ายหน้าเมื่อมองไปยังเพื่อนทั้งสอง 

“ฉันแนะนำให้แกปิดมือถือนะนุช ป้องกันไม่ให้พ่อแกโทร.ตาม”

เดีย๋วกล็กู เดีย๋วกพ็อ่ เขาชือ่มาส ์ - จอมเดช คชากรู เปน็เจา้นายตา่งหาก...

“ปิดแน่ คืนนี้ฉันจะปิดเครื่องหลังสี่ทุ่ม”

“ฉันของีบนะ ที่รักมาแล้วค่อยปลุก ของฝากอยู่ในกระเป๋า ค้นเอาได้เลย”  

หลังจากนั้นเวียงลดาก็ปิดสวิตช์ตัวเองไปเลยจริง  ๆ บนพื้นพรม โดยมีแค่หมอนอิง 

รองศีรษะ

ชมพูนุชและเวฬุรีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นลงไปหาซื้อของสด ขนม  

และเครื่องดื่มสำหรับปาร์ตี้มื้อค่ำที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้  ๆ เมื่อกลับขึ้นมาก็พบว่า 

แขกคนสุดท้ายของงานมาถึงแล้ว 

กิริยานั่งไขว่ห้างและเปิดนิตยสารอ่านไปเพลิน  ๆ  ของสุดที่รักเป็นภาพที่ 

เหล่าเพื่อน  ๆ  คุ้นเคยเป็นอย่างดี เวียงลดาเคยให้คำจำกัดความท่าทางของเพื่อน 

คนนี้ว่า  ‘มาดคุณนาย’ แต่ถ้าจะพูดว่าแค่บุคลิกภาพท่าทางต่าง  ๆ  ก็ดูจะยังไม่ 
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ครอบคลุมทั้งหมด ต้องเอานิสัยไม่ปลื้มความลำบาก เกลียดความซกมกเป็นชีวิต 

จิตใจ และช่างเลือกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของหญิงสาวมารวมกันด้วย จึงจะบอก 

ได้ว่า นั่นแหละ คุณนายสุดที่รักตัวจริง

เจ้าของร่างเพรียวระหงเงยหน้าจากนิตยสาร ส่งยิ้มหวานทักทาย

“ถ้ามีรอยเลือดเปื้อนอยู่สักนิด ฉันจะคิดว่านี่ศพ” สุดที่รักวาดมือไปยัง 

เวียงลดาที่ยังคงหลับสนิทอยู่บนพื้นห้อง

“ทำไมไม่ปลุกล่ะ” ชมพูนุชถามกลับขณะวางถุงของพะรุงพะรังบนโต๊ะ 

รับประทานอาหารหน้าเคาน์เตอร์ทำครัว

“เมื่อก่อนโน้นเวียงมันแทบจะงับหัวใครก็ตามที่บังอาจปลุกเวลามันหลับนะ”  

สุดที่รักชี้แจงถึงนิสัยส่วนตัวของเวียงลดา ซึ่งได้ตั้งข้อห้ามกับเพื่อน  ๆ  ไม่กี่ข้อ  

หนึ่งในนั้นคือห้ามปลุกเจ้าหล่อนเด็ดขาด ถ้าไม่มีธุระสำคัญหรือภัยพิบัติร้ายแรง

“เจ้าตัวเขาสั่งไว้เอง ที่รักมาถึงแล้วให้ปลุกฉัน” ท้ายประโยคเวฬุรีเลียน 

เสียงให้ฟัง

สุดที่รักหัวเราะแล้วเอามือตบบ่าคนที่หลับเป็นตายให้ฟื้นขึ้นมา

“มาแล้วเหรอ” คนเพิ่งตื่นงัวเงียยันตัวขึ้น

“อืม ไปล้างหน้าล้างตาไป จะได้ออกมาช่วยกันเข้าครัว”

เวียงลดาพยักหน้ารับเบลอ  ๆ ก่อนแยกตัวไปจัดการธุระของตัวเอง

“ว้าว กุ้ง” สุดที่รักห่อปากอย่างชอบใจเมื่อเห็นของโปรด กุ้งสด  ๆ  ตัว 

เบ้อเริ่มในแพ็คโฟมที่ชมพูนุชกำลังจะนำออกมาล้าง

“นอกจากสุกี้แล้ว คืนนี้จะทำกุ้งอบวุ้นเส้นด้วย”

“อะไร ไปถึงตั้งชลบุรี ไม่ได้กินอาหารทะเลมาหรอกเหรอ” เวฬุรีหมุนตัว 

กลับมาจากอ่างล้างจานพร้อมตะกร้าผักสด

“กินน่ะก็กิน แต่ไม่ค่อยอร่อย” สุดที่รักนั่งลงบนเก้าอี้ คว้าก้านผักบุ้งจาก 

ตะกร้าผักมาช่วยเด็ด

ชมพูนุชเลิกคิ้วขึ้น 

“กบ็อสนะ่ส ิ พาทมีวศิวกรคมุไซตง์านมารว่มโตะ๊มือ้กลางวนัดว้ย รบัออกมา 

ด้วยกันเลยนะ ฉันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าพวกนั้นไม่ได้เปื้อนฝุ่นแบบสุด  ๆ ต่อให้ 
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ล้างหน้าล้างมือแล้วก็เหอะ” คุณนายรักสะอาดทำหน้ายี้อย่างน่าขัน

“ลองมาแบบนี้ วิศวกรพวกนั้นต้องมีใครขี้เล็บดำด้วยแหง”

“อี๋!” ทั้งชมพูนุชและสุดที่รักพร้อมใจกันทำเสียงขยะแขยงเมื่อได้ยินเวฬุร ี

พูดเช่นนั้น

สาวสวยเจ้าของรูปร่างเซ็กซี่หัวเราะชอบใจ

“แกทำงานอยู่บริษัทพร็อปเพอร์ตี้นะสุด ถึงจะเป็นเลขานุการของบอสใหญ ่

ก็เหอะ แต่ก็ต้องข้องแวะกับพวกผู้ชายขาลุยพวกนี้อยู่ทั้งปีทั้งชาติ ทำไมยังไม่ชิน”

“บอสฉันก็เป็นอดีตวิศวกร ยังสะอาดสะอ้าน ไม่เห็นซกมก”

“พูดเองแท้  ๆ  ว่าอดีต ทุกวันนี้บอสแกแก่แล้ว เขาเป็นผู้บริหาร ไม่ได้ไป 

คลุกดินเสียเมื่อไร”

ชมพูนุชพยักหน้าเห็นด้วย

“ระวังเหอะ เกลียดอะไรได้อย่างนั้น”

“นุชไม่ต้องมาแช่ง!”

เสียงหัวเราะของเวียงลดาดังคลอกับอีกสองสาวมาจากทางด้านหลัง สุดที่รัก 

ส่ายหน้าตัวสั่น แค่คิดภาพก็หลอนไปถึงกระดูก แต่จะว่าไปเธอก็ขำ และหลุดขำ 

ออกมาในตอนท้ายเมื่อเวียงลดาเดินเข้ามาขอแปะมือกับชมพูนุช

“เล่นตามกติกาสุด  ๆ” ให้คำชมด้วยเลยเอ้า

“พวกแกอะ นิสัย!"

กติกาในเงื่อนไขที่ชมพูนุชหาช่องแหย่อย่างตรงจุดเมื่อสบโอกาส เงื่อนไข 

ข้อสี่ที่ว่าด้วย ‘ผู้ร่วมทำสัญญาสามารถใช้กลอุบายเพื่อลวงให้ผู้ร่วมทำสัญญา 

อื่นเพลี่ยงพล้ำ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามบังคับจิตใจซึ่งกันและกัน...’

ส่วนใหญ่แล้วแค่คำพูดยุแหย่นี่แหละ ที่ต่างคนต่างคาดหวังว่ามันจะส่งผล 

ถึงความหวั่นไหวในจิตใจของอีกฝ่ายได้ไม่มากก็น้อย

พวกเธอทั้งสี่หยอกล้อกันและช่วยกันเตรียมอาหารสำหรับมื้อค่ำไปด้วย 

อย่างสนุกสนาน กระทั่งออกมานั่งล้อมวงรอบหม้อสุกี้ที่เดือดปุด  ๆ  ในอีกหนึ่ง 

ชั่วโมงต่อมา ความสนุกสนานจากการได้กลับมารวมตัวกันหลังจากไม่ได้พบ 

กันนานของแก๊งเพื่อนสาวก็ยังคงไม่จางไป พวกเธอรับประทานอาหารค่ำไป 
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ก็พูดคุยเย้าแหย่กันไปด้วย  บรรยากาศในห้องพักของเวฬุรีจึงปกคลุมด้วย 

เสียงหัวเราะเฮฮาตลอดมื้อค่ำ  ชวนให้นึกถึงวันเก่า  ๆ  สมัยที่พวกเธอยังเป็น 

นักศึกษาและได้พบหน้ากันแทบทุกวัน

บรรยากาศเก่า  ๆ  ของเพื่อนรัก  ที่แม้จะผ่านมาหลายปีก็ยังคงอบอุ่น 

แน่นแฟ้นอย่างวันวาน...

หนังสือสัญญาบังคับสถานะ

สญัญาฉบบันีท้ำขึน้เมือ่วนัที ่ ๒๔ เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช  

๒๕xx เวลา ๑๑.๓๓ นาฬิกา โดยมีผู้ร่วมทำสัญญาดังนี้

นางสาวเวียงลดา จุฑามาส ราศีพิจิก หมู่เลือดโอ

นางสาวเวฬุรี เกียรติวงษ์ ราศีเมษ หมู่เลือดโอ

นางสาวสุดที่รัก พรสุขสวัสดิ์ ราศีเมถุน หมู่เลือดเอ

นางสาวชมพูนุช ทรัพย์สิริโชค ราศีกันย์ หมู่เลือดโอ

สัญญาฉบับนี้มีใจความว่า

หากผูใ้ดผูห้นึง่ไดแ้ตง่งานมคีวามสมัพนัธฉ์นัสามภีรรยา ไมว่า่ 

ในทางพฤตินัยหรือนิตินัย ร่วมกับบุคคลต่างเพศหรือบุคคลเพศ 

เดียวกัน เป็นลำดับแรก ถือว่าผู้นั้นต้องออกค่าใช้จ่ายเป็นกำนัล 

แด่ผู้ร่วมทำสัญญาในสัญญานี้อีกสามท่าน  ในการท่องเที่ยว 

ภายในประเทศไทยเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

ประกอบด้วยค่าอาหารและที่พัก ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่พึงประสงค ์  

โดยไม่มีข้อแม้ใด  ๆ  ทั้งสิ้น

สญัญาฉบบันีม้ผีลบงัคบั ๑๒ ป ี นบัตัง้แตว่นัทีร่ะบใุนสญัญา  

จนถึงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕xx หากหมดอาย ุ

สัญญาตามวันเวลาดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้ร่วมทำสัญญายังไม่ม ี

ผู้ใดสละโสด ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ 
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โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ห้ามกล่าวเท็จต่อผู้ร่วมทำสัญญาเด็ดขาด

๒. ผู้ร่วมทำสัญญาต้องติดต่อกันอยู่เป็นนิจ หากเปลี่ยน- 

แปลงหมายเลขโทรศัพท์ ย้ายที่อยู่ หรือเดินทางออกนอกประเทศ  

ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมทำสัญญาทราบโดยทั่วกัน

๓. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร่วมทำสัญญา สัญญาฉบับนี ้

ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าสิ้นสุดอายุสัญญา

๔.  ผู้ร่วมทำสัญญาสามารถใช้กลอุบายเพื่อลวงให้ผู้ร่วม 

ทำสัญญาอื่นเพลี่ยงพล้ำ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามบังคับจิตใจซึ่งกัน 

และกัน

๕. การมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในทางพฤตินัยหรือ 

นิตินัยก็ตาม ต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ กรณีพลาดพลั้ง หรือ 

การแต่งงานด้วยการคลุมถุงชนจะถือเป็นข้อยกเว้น

๖. หากผู้ร่วมทำสัญญาใดมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบุคคล 

ซึ่งไม่ใช่คู่รัก ไม่มีข้อผูกพันทางจิตใจ ไม่ใช่ผู้ที่วางแผนจะร่วมชีวิต 

ด้วย ถือเป็นข้อยกเว้น

๗.  ผู้ร่วมทำสัญญาจะถอนตัวหรือยกเลิกสัญญานี้ไม่ได้  

เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำตามสัญญาได้ จะพิจารณาเป็น 

กรณีไป โดยมติต้องเป็นเอกฉันท์จากผู้ร่วมทำสัญญา

 ...ลงชื่อ...

เวียงลดาอ่านรายละเอียดในเอกสารสัญญาให้ทุกคนฟังด้วยเสียงดังฟังชัด  

อ่านไปก็อดไม่ได้ที่จะหยุดขำเป็นพัก  ๆ  

“นี่ฉันเคยเซ็นมันไปจริง  ๆ  เหรอ” สุดที่รักย้ายหมอนหนุนมากอดไว้บนตัก  

ทำสีหน้าแขยงไปด้วย

“เอาจริง  ๆ  นะ ฉันคิดอะไรอยู่ตอนที่เซ็นชื่อตัวเองลงไป” เวฬุรีพูดบ้าง  
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ทั้งสองสาวนั่งเท้าแขนอยู่บนเตียงนอน หันหน้าหาเวียงลดาและชมพูนุชที่ปูฟูก 

นอนบนพื้นข้างเตียง ใกล้ล่วงเข้าสู่วันใหม่ในอีกไม่กี่นาที แต่ทั้งสี่คนยังมีเรื่องให ้

พูดกันไม่จบไม่สิ้น ทั้งที่อาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนมาได้ราวสามชั่วโมงแล้ว กลับไม่ม ี

ใครยอมนอนง่าย  ๆ 

“ได้ข่าวว่าเธอเป็นคนพิมพ์ทั้งหมดนั่นไม่ใช่หรือจ๊ะเวฬุรี ฉันจำได้นะ”  

ชมพูนุชหยิบความจริงมาล้อ

สัญญาประหลาดที่ทั้งเวียงลดา เวฬุรี สุดที่รัก และชมพูนุชพร้อมใจ 

กันลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ทำขึ้นสมัยพวกเธอเรียนมหาวิทยาลัย หลัง 

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่หนึ่งของชั้นปีที่สอง

หลังสัปดาห์แห่งการสอบอันแสนเคร่งเครียด พวกเธอทั้งสี่มักจะมานั่ง 

จับกลุ่มที่ลานม้าหินอ่อนใต้อาคารเรียนเพื่อพูดคุยเรื่องไร้สาระคลายเครียดกัน  

เวียงลดาจำได้ว่า ตอนนั้นชมพูนุชเล่าถึงนิยายเรื่องหนึ่งที่ยืมมาจากห้องสมุด 

ระหว่างรอเธอ เวฬุรี และสุดที่รักออกจากห้องสอบ นิยายรักร่วมสมัยที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับเพื่อนสาวที่แข่งขันกันว่าใครจะได้เข้าพิธีวิวาห์ก่อน

‘จะเป็นยังไงนะถ้าอะไร  ๆ  มันตรงกันข้าม’ เวียงลดาเปรยขึ้น

‘อะไร’ สุดที่รักสังเกตเห็นแววตาครุ่นคิดคู่นั้น เวียงลดาชอบคิดฟุ้งฝัน  

เรื่องเพ้อละก็...ถนัดนัก

‘ก็อย่างเช่น ทำไมต้องแต่งก่อนชนะ สมมุตินะ ถ้าแต่งสุดท้ายชนะ หรือ 

ใครมีแฟนก่อนแพ้อะไรแบบนี้ แบบว่าผู้หญิงเราก็ต้องหวงความโสดกันบ้างซี...’

‘พูดแบบนี้เพราะพวกเราไม่มีแฟนกันรึเปล่า’ เวฬุรีเย้าขัน  ๆ 

‘ทำไมต้องเปรียบเทียบกับพวกเราด้วยเล่า’ คนโดนแหย่่ทำเสียงไม่พอใจ

‘ไอ้นุชมีแฟนนะ พวกแกอย่าลืม’ สุดที่รักเตือน

‘อะไรก็ไม่แน่หรอก’ ชมพูนุชจึงออกตัว

‘งั้นเรามาลองพนันกันดูไหม’ 

สุดที่รักหัวเราะ เนื่องจากเวียงลดาทำสายตาซุกซนเข้าให้แล้ว

‘พนันแบบไหนล่ะ’ เธอถาม

‘ก็ใครจะแต่งงานคนแรกไง  ใครแต่งคนแรกแพ้  แล้วคนแพ้ก็ต้องมี 
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บทลงโทษ’

‘ลงโทษยังไง’ ชมพูนุชสนใจขึ้นมาด้วย

‘ไม่รู้สิ เป็นเจ้ามือออกค่าเที่ยวมั้ง’

‘ก็น่าสนุกนะ แต่ถ้าต้องรอจนกว่าจะมีใครแต่งงานเนี่ย เกิดเราขึ้นคาน 

กันทุกคนล่ะ’ เวฬุรีท้วง

‘อะไรเนี่ย พูดเป็นลางจริง  ๆ  เลย’ เวียงลดาวาดมือใส่อากาศเพื่อบอกว่า 

เวฬุรีพูดจาไม่น่าฟัง ‘เรากำหนดเวลาก็ได้ แบบอีกสักสิบปีข้างหน้าถ้าไม่มีใครแพ ้

ก็ช่วย  ๆ  กันออกตังค์นี่แหละ แต่ต้องเที่ยวแบบเริด  ๆ  นะ’

‘แค่สิบปีเองเหรอ เวลามันสั้นไปไหมสำหรับการเจอคนที่ใช่’ ทว่าคน 

ช่างท้วงก็ยังท้วงต่อ

‘มันสั้นไปตรงไหนไม่ทราบ  สิบปีข้างหน้าฉันก็สามสิบเป๊ะแล้วนะยะ  

เห็นใจคนที่แก่สุดอย่างฉันบ้าง’

คราวนี้ชมพูนุชขำจนไหล่สั่นที่ได้เห็นคนแก่ของขึ้น

‘งั้นสิบสอง’ เธอเสนอ

‘ไม่เอา’ 

‘เอาน่าเวียง สิบสองเอง แกสามสิบสองกำลังอยู่ในวัยสร้างครอบครัว...’

แล้วข้อสรุปก็มาจบลงตรงที่เวฬุรีเอาจริงเอาจังกับการท้าพนันครั้งนี้มาก 

เสียจนกลับมานั่งร่างสัญญาอยู่ตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นชั่วโมง ๆ แล้วนำมาให ้

เพื่อน  ๆ  ทั้งสามรวมถึงตัวเองลงนามในเช้าวันถัดมา

“สัญญานี่อีกสองปีก็ครบกำหนดแล้วสินะ” ชมพูนุชถาม

“อาฮะ ตอนนี้ฉันสามสิบ รียี่สิบเก้า พวกแกสองคนยี่สิบแปดแล้วนี่”  

เวียงลดารู้สึกเซ็งทุกทีที่ต้องกล่าวถึงอายุตัวเอง  เธอเป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่ม  

เนื่องจากสมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย เวียงลดาไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากเรียน 

อะไร โตไปอยากเป็นอะไรกันแน่ จึงเสียเวลาไปหนึ่งปีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ใหม่ ยังดีที่สุดท้ายสำนึกได้ว่าเรียนภาษาไปไม่ตาย จึงได้มาเจอเพื่อน  ๆ  กลุ่มนี้  

เวฬุรีเข้าเรียนตามเกณฑ์ ส่วนชมพูนุชกับสุดที่รักเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ทั้งคู่

“ใช่ และพวกเราทุกคนก็ยังโสดสนิท” สุดที่รักตอบ
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“ฉันรู้ทันนะ พวกแกกลัวแพ้” เวฬุรีดักทาง

“อ้าว หรือแกไม่กลัว” เวียงลดาถามบ้าง

เวฬุรียักไหล่

“ผู้ชายพวกนั้นไม่มีใครสนใจตัวตนฉันมากกว่าหน้าอกฉันเลย” ตอบให้รู้ 

กันไปเลยว่า รักแท้น่ะก็มองหาอยู่บ้างนั่นแหละ แต่การที่ยังโสดมันเป็นเรื่อง 

ที่ช่วยไม่ได้ เวฬุรีมีสถิติการคบแล้วเลิกถี่ยิบกว่าใคร ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูด 

ผู้ชายเข้าหา แต่อย่าได้ถามหาคำว่ารัก ในเมื่อผู้ชายพวกนั้นหวังฟัน แล้วผู้หญิง 

ฉลาดอย่างเธอหรือจะยอมถูกฟัน เธอจึงสลัดผู้ชายพวกนั้นทิ้งไปก่อนทุกราย

ชมพูนุชถึงกับปิดปากหัวเราะ

“เอาจริง  ๆ  นะ ถ้าการได้ซบบอยแบนด์อย่างอีธานไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝัน 

ของไอ้เวียงละก็ ฉันว่ามันนั่นแหละพร้อมฉีกสัญญาคนแรก” ผู้จัดการส่วนตัว 

ของพระเอกดังขอวิเคราะห์บ้าง

“เล่นงานฉันทำไมเนี่ย ตัวเองเหอะ ระวังไว้”

“นุชมันจะเอาเวลาที่ไหน ตราบใดที่ยังเป็นทาสอีตามาส์นั่นอยู่ ก็คงไม่แพ ้

เกมนี้ง่าย  ๆ  หรอก” สุดที่รักชี้ให้เห็น

“ส่วนแกก็เรื่องมากของแกเอง หมดอายุสัญญาแล้วก็ยังโสดต่อไปนั่นแหละ  

เชื่อฉัน” เวฬุรีปิดประเด็นอย่างถูกเผงยิ่งกว่า

“ก็คนมันสวย เลือกได้ ทำไม อิจฉาเหรอ-อ-อ...”

อย่างสุดที่รักมักลอยหน้าลอยตาพูดอยู่ได้ไม่นานนัก เนื่องจากความ 

น่าหมั่นไส้แบบฉบับคุณนายสุดมั่นใจอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวผลักดันให้ 

เพื่อน  ๆ  พร้อมใจกันรุมเล่นงาน จนบางครั้งเจ้าตัวก็แทบทรงตัวไม่อยู่

“อิจฉาคนจะมีแฟนซกมกน่ะเหรอ” ชมพูนุชเริ่ม

“คุณนายวิศวกรไซต์งานชัวร์” เวฬุรีซ้ำ

“ไม่เอา” 

“ฉันว่าที่รักอาจจะเจอเนื้อคู่แล้วโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะ บนโต๊ะอาหารเที่ยงวันนี้”  

แล้วเวียงลดาก็ราวกับช่วยตอกหมุดฝังเข้ากลางใจ จนคนโดนรุมถึงกับตาโต

สามสาวหัวเราะประสานกันอย่างลงตัวอีกครั้ง ซึ่งขัดหูสุดที่รักเป็นที่สุด!
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สถานีรถไฟฟ้า  ในตอนเช้าตรู่ไม่ได้คลาคล่ำไปด้วยผู้คน 

เหมือนช่วงเวลาอื่น  ๆ ซึ่งชมพูนุชชอบแบบนี้ เธอใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการขับ 

รถยนต์ส่วนตัวนับครั้งไม่ถ้วน เพื่อมาพบเจ้านายหนุ่มที่คอนโดมิเนียมสุดหรู 

ย่านใจกลางเมืองของเขา มันประหยัด รวดเร็ว และสะดวก เหมาะสำหรับการ 

เดินทางในบางช่วงเวลา อย่างเช่นเวลานี้

ยามรักษาความปลอดภัยหน้าคอนโดมิเนียมและพนักงานต้อนรับส่วนกลาง 

จดจำชมพูนุชได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเธอเข้าออกคอนโดแห่งนี้บ่อยราวกับเป็น 

ที่พักอาศัยของตัวเอง ทั้งยังเป็นผู้รับผิดชอบการติดต่อชำระค่าส่วนกลาง แจ้ง 

ซ่อมน้ำ ไฟ ท่อ เครื่องปรับอากาศ เป็นเจ้าของชื่อที่ระบุไว้สำหรับผู้ติดต่องาน 

ของจอมเดช ชนิดที่ว่าถ้าลายเซ็นในสัญญาซื้อขายและเจ้าของเงินค่าห้องสุดหรูนี ้

ไม่ใช่จอมเดชละก็ หลายคนคงนึกว่าห้องสุดหรูแห่งนี้เป็นของชมพูนุชโดยสมบูรณ์

“คุณนุช อรุณสวัสดิ์ค่ะ”

“อรุณสวัสดิ์ค่ะ เมื่อวานนุชไม่ได้แวะเข้ามา มีข้อความหรืออะไรฝากถึง 

คุณมาส์บ้างไหมคะ” ชมพูนุชต้องแวะถามที่เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับประจำตึก 

ก่อนด้วยความเคยชิน หากมีใครมาติดต่อขอพบจอมเดช ฝากของให้ หรือแม้แต ่

มาสอดรู้เรื่องของเขา ชมพูนุชต้องทราบเป็นคนแรก

เมื่อพนักงานสาวตอบว่าไม่มี ชมพูนุชจึงพยักหน้า ยิ้มให้ทิ้งท้าย และ 

ก้าวขึ้นลิฟต์ตัวที่ใกล้ที่สุด

เมื่อขึ้นไปถึง ชมพูนุชก็พบกว่าห้องชุดของจอมเดชมืดและเงียบราวกับ 

๑
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ไม่มีผู้อยู่อาศัย แต่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศที่ปะทะผิวกายจนทำให้ชมพูนุช 

ห่อไหล่น้อย ๆ เป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าของห้องยังอยู่ในห้อง แค่ดึงผ้าม่านปิดจนมิด 

หน้าต่างและประตูระเบียงกระจกใสตามความเคยชินเหมือนทุกที จอมเดชกำลัง 

หลับลึกอยู่ภายในห้องนอนอย่างแน่นอน

ชมพูนุชกดสวิตช์ไฟ วางคีย์การ์ดและกระเป๋าสะพายลงบนชั้นวางใกล้  ๆ   

ถอดรองเท้าแคชชูส์แล้วเปลี่ยนมาสวมสลิปเปอร์แทน หญิงสาวมองสำรวจความ 

เรียบร้อยของห้องชุดเป็นอันดับแรก ยิ้มน้อย  ๆ  เมื่อพบว่าทุกอย่างปกติดี เธอ 

เปิดม่านข้างนอก ฟ้าสางแล้ว แต่ชมพูนุชตัดสินใจว่าจะให้จอมเดชได้นอนต่อ 

อีกสักนิดแล้วค่อยปลุก เนื่องจากตารางงานวันนี้ของเขาเริ่มตอนสิบโมงเช้า ยังมี 

เวลาเหลือเฟือ สามารถรับประทานมื้อเช้าที่ห้องก่อนได้ด้วยซ้ำ ร่างเล็กบางในชุด 

กระโปรงจึงจงใจเดินผ่านประตูไม้สักลายบานใหญ่โดยไม่เหลียวมอง แต่จังหวะนั้น 

ประตูบานใหญ่กลับกระชากเปิดออก ทำเอาคนขวัญอ่อนสะดุดแข้งขาตัวเอง 

ล้มก้นจ้ำเบ้า แล้วร้องอุทาน

“ว้าย! เ- ี้ย...” มือเรียวรีบปิดปากตัวเอง หน้าซีดใจหายเมื่อพบว่าไม่ทัน... 

เธอหลุดอุทานถึงสัตว์เลื้อยคลานนำโชคต่อหน้าเจ้านายเต็มสองหูไปแล้ว 

ดวงตาเรียวเล็กค่อย ๆ  ไล่สายตาขึ้นไปตั้งแต่เท้าเปล่าที่โผล่พ้นกางเกงนอน 

ขายาว มองผ่านเงาร่างทะมึนวูบเดียวถึงแนวกรามที่ขบกันจนเห็นเป็นสันชัด  

ได้ยินเสียงผ่อนลมหายใจพอดิบพอดีในตอนที่ดวงตาคู่คมตวัดลงมองมาอย่าง 

หงุดหงิด

“ตกใจมากนักหรือไง” เสียงทุ้มแหบแบบคนเพิ่งตื่นนอนถามเอาเรื่อง

ชมพูนุชพยักหน้าตอบ แต่กลับพบว่าสายตาของเขาฉายความไม่พอใจ 

มากขึ้นกว่าเดิม

“นุช...นุชหมายถึงขอโทษน่ะค่ะ” ชมพูนุชรีบกล่าวแก้ ปกติเธอเป็นคน 

สุภาพมาก  ๆ  เขาก็รู้...

จอมเดชพยักหน้าส่ง  ๆ ขี้เกียจเอาเรื่องเอาราว แค่นี้เขาก็ปวดหัวจะแย่ 

อยู่แล้ว

“ไปชงกาแฟมาไป” ชายหนุ่มเลิกสนใจผู้จัดการสาว เดินไปทิ้งตัวนั่งที่โซฟา 
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กลางห้องแทน 

ชมพูนุชจึงรีบลุกไปทำตามคำสั่ง เนื่องจากกฎในการทำงานกับจอมเดช 

ข้อหนึ่งก็คือ อย่าขัดคำสั่งเขา ซึ่งจะว่าง่ายมันก็แสนง่าย แต่จะว่ายากมันก็...  

กลอกตาสิบตลบ

หญิงสาวพิงสะโพกกับเคาน์เตอร์ทำครัว  อ้าปากหาวหวอดระหว่างรอ 

เครื่องต้มกาแฟทำงานอัตโนมัติ เมื่อเช้าชมพูนุชตื่นตั้งแต่ตีสี่ นอนไปแค่สาม 

ชั่วโมงกว่า  ๆ  ก็ต้องรีบร้อนออกมาจากคอนโดมิเนียมของเวฬุรีเช้าตรู่ ด้วยกลัวว่า 

จะมาไม่ทันจอมเดชตื่นนอน เขาไม่ชอบตื่นมาแล้วไม่พบเธอ แต่อย่า...อย่าได้คิด 

ว่ามันคือเรื่องโรแมนติกอะไรพรรค์นั้นเลยนะ นายท่านจะไม่สบอารมณ์ ถ้ามอง 

หาคนรองมือรองเท้าไม่เจอต่างหาก

และเหตุผลอีกประการ ‘ถ้าวันไหนมีงานเช้า หน้าที่ของเธอคือปลุกฉัน  

เข้าใจตรงกันตามนี้นะ’ จอมเดชไม่ชอบตั้งนาฬิกาปลุก เขาเกลียดเสียงของมัน  

ชมพูนุชเคยแนะนำให้ตั้งค่าเสียงเป็นเสียงเพลงคลาสสิก เพลงบรรเลง หรืออะไร 

ก็ได้ที่เขาพอใจแล้ว แต่คนอย่างจอมเดชก็แค่ทำตามความพอใจเดิมของเขาด้วย 

การตอบปัดเสียงดังฟังชัดว่า ‘ไม่’

ชมพูนุชเคยเกือบหลุดปากเสนอว่า เขาควรตั้งเสียงปลุกเป็นเสียงของเธอ 

ให้รู้แล้วรู้รอดไป

แต่นั่นแหละ...เธอไม่กล้า ฉะนั้นนายว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามนั้น ในเมื่อ 

สิ่งที่ชมพูนุชหวงแหนยิ่งกว่าอะไรในชีวิตคือเงินเดือนที่ได้รับจากเขา 

ด้วยเหตุนี้  ‘แจ๋ว’  อย่างเธอจึงต้องทนทำงานเป็นเบ๊สารพัดประโยชน์รับใช้ 

คุณชายสืบไป 

แล้วลงความเห็นในใจเอาว่าจอมเดชน่ะโรคจิต...

จะว่าไปแล้วตำแหน่งงานของชมพูนุชเรียกให้ถูกว่า  ‘คนดูแล’  เรื่องส่วนตัว 

ของจอมเดชจะเหมาะกว่า ชมพูนุชเป็นผู้จัดการส่วนตัวใกล้ชิด คอยตามประกบ  

ประคบประหงม ดูแลให้จอมเดชมีแก่ใจไปทำงานตามตารางงานและได้รับความ 

พึงพอใจสูงสุดในชีวิตประจำวัน เป็นกันชนแรกที่คอยฟาดฟันปัญหาเฉพาะหน้า 

ให้เขา เปรียบประหนึ่งเลขานุการส่วนตัวที่ต้องทำทุกอย่าง ตั้งแต่คอยรับใช้ 
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ไปจนถึงสกรีนเสื้อผ้าหน้าผม ตลอดจนคนที่จะเข้าหาพระเอกหนุ่มตามคำบัญชา 

ของ  ‘กุนซือ’  ตัวจริงของจอมเดชอีกที 

แน่นอนว่าคนที่ไม่เจนจัดนักในโลกมายาอย่างชมพูนุชไม่มีทางเป็นผู้จัดการ 

ดารามือปั้นได้ เธอได้งานนี้หลังจากที่จอมเดชดังเป็นพลุแตกแล้ว เขามีบริษัท 

ยักษ์ใหญ่ต้นสังกัดคอยหนุนหลังให้อยู่แล้ว และมีทีมพีอาร์มืออาชีพคอยดูแล 

เรื่องภาพลักษณ์ พี่เลี้ยงส่วนตัวอย่างชมพูนุชก็แค่ตามรับใช้เจ้านายต้อย  ๆ  ไป

งานสบาย รายได้เยอะ

“กาแฟได้แล้วค่ะ” ชมพูนุชวางถ้วยกาแฟบนโต๊ะใกล้ ๆ มือจอมเดช แล้วก ็

ต้องย่นคิ้วน้อย  ๆ  เมื่อมองไปยังคนที่เอนหลังเหยียดขาและใช้มือคลึงขมับของ 

ตัวเองไม่หยุด “คุณปวดหัวเหรอคะ”

จอมเดชยังคงไม่ลืมตา แต่ยื่นมือมาควานหาถ้วยกาแฟ 

เดี๋ยวก็ได้ลวกมือ...

ชมพูนุชจึงคว้ามือเขามาแตะหูถ้วยกาแฟให้เอง

ร่างสูงยันตัวขึ้นตรง ๆ จรดขอบถ้วยกาแฟกับริมฝีปาก จิบไปอึกหนึ่งแล้ว 

วางถ้วยลงที่เดิม

“รู้ว่าดื่มเยอะแล้วปวดหัว คุณก็ยังดื่ม”

เรื่องบางเรื่องก็อยู่ในขอบเขตที่เธอบ่นได้ จอมเดชจึงแค่รับฟังเงียบ  ๆ

เธอรู้ว่าเมื่อคืนจอมเดชดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเห็นขวดเหล้าราคาแพง 

และแก้วเปล่าวางทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ทำครัว พร่องไปครึ่งขวด...ให้มันได้อย่างนี้  

วันนี้มีงานแท้  ๆ ยังดีที่พระเอกหนุ่มค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวและไม่ชอบ 

เที่ยวกลางคืน ชมพูนุชจึงไม่ต้องหนักใจกับการวิ่งไล่จับคนเมา

“เมื่อคืนพ่อฉันเรียกไปหา”

“มีเรื่องอะไรเหรอคะ” เมื่อวานตอนแยกจากกันจอมเดชยังดี  ๆ ส่วน 

งานก็ไม่มีปัญหา

“ก็ทะเลาะกันเหมือนเดิม นุชมานั่งใกล้  ๆ  ซิ”

จอมเดชตอบราวกับว่าไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ เขากวักมือเรียกอีกต่างหาก  

ชมพูนุชย้ายจากโซฟาฝั่งตรงข้ามมานั่งข้าง  ๆ  จอมเดช แล้วเขาก็เอนตัวลงหนุนตัก 
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ตามเคย เล่นเอาหญิงสาวหลุดยิ้ม จอมเดชโหมดลูก...เขาทำตัวราวกับหนุ่มน้อย 

อ้อนแม่ ทั้งที่ปีนี้ก็อายุสามสิบสี่ขวบแล้วแท้  ๆ

หญิงสาวแตะกดข้างขมับจอมเดช และเริ่มต้นนวดคลึงช้า  ๆ ทำงาน 

กับเขามาตั้งสามปี ถึงได้รู้ใจอย่างนี้

เงียบกันไปราวสิบนาที ชมพูนุชสำรวจใบหน้าหล่อเหลาของคนบนตัก 

เพลิน  ๆ จอมเดชหน้าหวาน ริมฝีปากแดงธรรมชาติอย่างคนผิวขาว จมูกโด่งแต่ 

ไม่ใหญ่เทอะทะ คงจะมีแต่คิ้วเข้มพาดหนาเหนือนัยน์ตาคมดุที่ทำให้ภาพรวมของ 

ใบหน้านี้หล่อเหลาสมบูรณ์แบบแทนคำว่าสวยหวาน ประกอบกับรูปร่างสูงใหญ่ 

ราวกับหนุ่มฝรั่งและบุคลิกขรึม  ๆ จอมเดชเป็นผู้ชายแมน  ๆ  ที่ไม่เคยโดนสื่อ 

เล่นข่าวเก้งกวาง แรก ๆ ชมพูนุชก็เคยลอบสังเกตเอาเองตามประสาผู้หญิงขี้สงสัย  

แต่พอถูกจับได้ และถูกเขามองด่า เอ๊ย มองดุอย่างเอาเรื่องเป็นวัน ๆ เธอจึงไม ่

ข้องใจอีก

หญิงสาวขมวดคิ้วน้อย  ๆ เมื่อเห็นรอยแผลเป็นนูนยาวราวนิ้วครึ่งรูปตะขาบ 

ใต้ไรผมของพระเอกหนุ่ม มันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เข้ากับความสมบูรณ์แบบทั้งหมด 

บนใบหน้าเขา แต่รอยแผลเป็นนี้ก็ไม่เป็นที่สังเกตนัก เนื่องจากจอมเดชไม่เคย 

หั่นผมสั้นกุดทรงที่เรียกว่าสกินเฮดสักที จอมเดชไม่เคยเอ่ยถึงมัน ทุกครั้งที่ 

นวดขมับให้เขาแล้วแตะโดนมันเข้า ชมพูนุชอยากถามใจจะขาดว่าเขาได้รอยแผล 

น่าเกลียดมาได้อย่างไร  แต่ในเมื่อเขาไม่เอ่ยถึงมัน  นั่นก็หมายความว่าเขา 

ไม่ต้องการให้ถามเช่นกัน 

“คุณย่าเซ้าซี้เรื่องดูตัวไม่เลิก” ชายหนุ่มเปรยขึ้นเรียบ ๆ ชมพูนุชชะงักมือ  

เธอคิดว่าเขาหลับไปแล้วเสียอีก

“ก็คุณมาส์แก่ปูนนี้แล้วไม่มีแฟนนี่” ปากว่าไป ปลายนิ้วหัวแม่มือก็จรด 

กลับลงไปนวดต่อ

“นุช”

จ้า ไม่ลืมตาก็ดุได้...

ชมพูนุชเม้มปากลอบขำคิกคักไปตามเรื่อง จนเห็นว่าเขาไม่ยอมเล่าต่อจึง 

เปิดปากพูด
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“ถ้ามันทำให้คุณทะเลาะกับคุณพ่อคุณแล้วพานเครียด ก็ลองไปสักครั้ง 

สิคะ ไปแล้วท่านก็คงไม่เซ้าซี้อีก”

จอมเดชหงุดหงิดกับเรื่องนี้มาพักใหญ ่ ครอบครัวของเขา โดยเฉพาะคุณย่า 

ของเขาเปน็คนหวัเกา่ ทา่นไมป่ลืม้วงการบนัเทงิ ยิง่กวา่ไมป่ลืม้ทีห่ลานชายคนเดยีว 

มาทำงานในสายงานนี้ ชมพูนุชทราบมาว่า แรก  ๆ  ที่เขาเข้าวงการก็ทะเลาะกัน 

เสียจนบ้านแทบแตก ชายหนุ่มระเห็จออกมาอยู่ที่พักบริษัทและไม่กลับบ้านอีก  

พอผ่านไปสองสามป ี พอเห็นว่าจอมเดชยังไม่ละความตั้งใจ ท่านก็จนใจจะขัดขวาง  

แต่จอมเดชก็ไม่กลับไปอยู่บ้านอยู่ด ี เพียงแต่กลับไปพบ ไปกินข้าวที่บ้านบ้างเป็น 

ครั้งคราว 

จอมเดชอยู่ในวงการบันเทิงมาร่วมสิบปี โด่งดังเป็นที่นิยม คนรู้จักทั้ง 

ประเทศ เป็นซูเปอร์สตาร์ภาพลักษณ์ดีที่กระแสไม่ตกมาจนทุกวันนี้ แสดงละคร 

เรื่องไหนก็ดังเปรี้ยงปร้าง นอกจากนี้ยังมีข่าวกับดารานางแบบสาวไม่ขาด ร้อนถึง 

คุณย่าที่กลัวนักหนาว่าจอมเดชจะคว้าสะใภ้ไม่ได้ดั่งใจเข้าบ้านอยู่แล้ว  ท่านให้ 

คนตามสืบตามกีดกันผู้หญิงออกจากชีวิตหลานชายมาหลายปี พักหลังมานี้จึงคิด 

ตัดปัญหา พยายามจัดหาผู้หญิงที่คิดว่าเหมาะสมให้เองเสียเลย

“ยอมครั้งหนึ่งก็ยิ่งได้ใจ”

นี่ก็ดื้อหัวแข็งเสมอต้นเสมอปลาย...

ชมพูนุชหัวเราะ ที่จริงแล้วจอมเดชไม่ใช่คนเปิดเผยชอบเล่าเรื่องส่วนตัว  

แต่เพราะสนิทกันมาระดับหนึ่งเขาจึงเล่าให้ชมพูนุชฟังหลายเรื่อง คงคิดว่าเห็นหน้า 

กันทุกวัน เธอเองก็จำเป็นต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาบ้างอยู่แล้ว อะไรอยากเล่า 

ก็เล่า อยากบ่นก็บ่นให้ฟัง

“แล้วคุณมาส์จะทำยังไงล่ะคะ หรือหาแฟนสักคนเลยดีไหม” เธอก็เย้า 

เล่น  ๆ  ไปอย่างนั้นเอง จอมเดชยอมคบใครง่าย  ๆ  ที่ไหน

“แล้วทำไมฉันต้องมีแฟนเพื่อเอาใจใครด้วยล่ะ ไร้สาระ”

ว่าแล้วไง...ด่ากันชัด ๆ ชมพูนุชมองค้อน รีบปรับสีหน้าแทบไม่ทันเมื่อจู่ ๆ   

ดวงตาดำสนิทคู่นั้นก็ลืมขึ้น

“มองหน้าทำไมคะ”
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จอมเดชลืมตาขึ้นก็จ้องเอา  ๆ

“รู้ไหม บางทีถ้าเธอสวยกว่านี้สักนิด ฉันจะจีบเธอ”

หญิงสาวอ้าปากค้าง เบิกตาเรียวรีมองรอยยิ้มมุมปากมีเลศนัยอย่างระแวง

“ทำตาสองชั้นให้เอาไหม โอ๊ย! นุช”

ชมพูนุชตบเข้าข้างขมับเขา ไม่แรงมาก แต่ก็ไม่เบานัก จอมเดชเด้งตัว 

ลุกขึ้นหนีฝ่ามือหนักของผู้จัดการส่วนตัว มองร่างเล็ก  ๆ  เปลี่ยนมาเท้าเอวอย่าง 

ขบขัน

“ล้อเล่นกับนุชอย่างนี้หายปวดหัวแล้วใช่ไหมคะ”

จอมเดชหัวเราะ 

“ใจเต้นเหรอ”

เฮอะ! 

ชมพูนุชคิ้วกระตุก แต่เธอต้องใจเย็นก่อน เย็น...ใจเย็นเข้าไว้...มันเป็นวิธีที ่

ได้ผลที่สุดในการรับมือจอมเดชเวลาเขานึกครึ้มอยากกวนประสาทเธอเพื่อความ 

บันเทิงขึ้นมา ชอบใช้ชมพูนุชเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตัวเองอารมณ์ดีเหลือเกิน

ระหว่างเธอกับจอมเดชนั้นไม่มีอะไรในกอหญ้า แต่ว่า...มาล้อเรื่องตา 

ชั้นเดียวของคนอื่นนี่ให้อภัยกันไม่ได้นะ บอกไม่รู้จักจำ

“ถ้าไม่ปวดหัวแล้ว ดื่มกาแฟให้หมดถ้วยแล้วลุกไปอาบน้ำเลยค่ะ คุณหมอ  

เชิญ”

นายแพทย์จอมเดช คชากูร...

นอกจากอาชีพนักแสดง จอมเดชยังเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง เขาเป็นทายาท 

ของหนึ่งในศัลยแพทย์มือทองของเมืองไทย อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง 

ใบหน้าแห่งประเทศไทย นายแพทย์สิทธิเดช คชากูร พ่อของเขาเป็นเจ้าของ 

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม  SAI (Sithidech Aesthetic Institute)  

สถานพยาบาลด้านความงามที่ครบครัน ทันสมัย โด่งดัง และเป็นที่ยอมรับด้วย 

ผลลัพธ์อันน่าทึ่ง เสกเทพบุตร นางฟ้ามานับร้อยนับพันคน ดาราหน้าตาสวยหล่อ 

ระดับท็อปหลาย ๆ คนในวงการล้วนเคยมาเดินเล่นนั่งเล่นในศูนย์เอสเอไอกันทั้งนั้น

ในหนึ่งสัปดาห์ของชายหนุ่มจึงอุทิศเวลาให้กับอาชีพตามใบอนุญาต 
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ประกอบวิชาชีพของเขาสามวัน ได้แก่ ทำงานที่โรงพยาบาลรัฐหนึ่งวัน อีกสองวัน 

ช่วยงานพ่อของเขาที่ศูนย์ศัลยกรรม เป็นหนึ่งในทีมศัลยแพทย์ของเอสเอไอ  

จอมเดชถ่ายละครในวันพฤหัสฯและวันศุกร์ เสาร์  -  อาทิตย์รับงานอีเวนต์บ้าง  

ถ่ายแบบบ้าง ทำงานหนักตลอดทั้งปี ตลอดสามปีที่ชมพูนุชถือตารางงานของ 

จอมเดช เธอเรียกมันว่าตารางงานของเครื่องจักรมีชีวิต แม้ว่าจอมเดชจะรับ 

งานละครแค่ปีละหนึ่งถึงสองเรื่อง แต่ทุกครั้งที่ได้หยุดยาว ชายหนุ่มจะใช้เวลา 

เหล่านั้นฝึกฝนอย่างหมอคนอื่น  ๆ ศึกษาหาความรู้ด้านศัลยกรรมตกแต่งเพิ่ม  

บินไปอบรมที่ต่างประเทศเป็นครั้งคราว

เพราะอย่างนี้จอมเดชถึงได้ชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยว่าเขาอยากปรับแต่งหน้าตา 

ให้ชมพูนุชเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้าง  ล้อเล่นไปเรื่อยว่าหน้าจืด  ๆ  อย่างเธอ 

ทำอะไรได้อีกเยอะ น่าสนุก สาวหมวยได้แต่ร้องกับตัวเองในใจว่าเธอเกลียด 

เขาจริง  ๆ 

“เดี๋ยวระหว่างคุณฟิตติ้ง นุชจะแวะไปหาเจ๊ปอที่บริษัทนะคะ” ชมพูนุชบอกเมื่อ 

ต่างคนต่างลงจากรถตู้ส่วนตัวของเขาใต้ตึกสถานีโทรทัศน์ วันนี้จอมเดชต้องเข้ามา 

ฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับรับบทบาทในละครเรื่องใหม่ที่จะเปิดกล้องในอีกไม่นาน

“แค่สองซอย” เธอชูนิ้ว บริษัทต้นสังกัดของจอมเดชอยู่ห่างจากสถานี 

โทรทัศน์แห่งนี้ไม่ไกลนัก เดินไปก็ถึง เขาจะได้ไม่หาเรื่องห้าม

“จะไปฟ้องอะไรอีกล่ะ” 

ชมพูนุชแอบย่นจมูกอย่างหมั่นไส้ขณะเดินตามหลังเขาเข้าไปในลิฟต์ ชอบ 

กระแนะกระแหน...

ใครจะเชื่อว่ามันเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเสียด้วย แค่วินาทีเดียว 

หลังจากที่ประตูลิฟต์ปิดลง  ร่างสูงใหญ่ของยักษ์ปักหลั่นก็หันมากดดันเธอ  

จนต้องถอยกรูดเข้ามุมลิฟต์

“คุณมาส์เล่นอะไรคะ”

“ไม่มีเรื่องอะไรไม่ดีใช่ไหม” 

“ไม่มี” ชมพูนุชตอบไปก่อน ต่อให้มีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีแหละน่า
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“ห้ามบอกพี่ปวรเรื่องคุณย่า” 

ปวร หรือเจ๊ปอ คือหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นบอสใหญ่ของเหล่า 

พีอาร์ และยังเป็นคนปั้นจอมเดชมากับมือ เขาเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ ่ จอมเดช 

จึงเคารพเชื่อฟังเขามากเป็นพิเศษ  (แต่บางครั้งก็ไม่เชื่อฟังเท่าไรเหมือนกัน 

นั่นแหละ) ปวรเป็นนายเก่า เนื่องจากเขาถอดเธอออกจากตำแหน่งผู้ช่วยของเขา 

และชี้นำให้จอมเดชเลือกเธอมาเป็นผู้จัดการส่วนตัว ชมพูนุชถือว่านั่นคือความ 

ไว้ใจขั้นสูง เธอคิดว่าอย่างนั้นนะ...

“นุชรู้แล้วค่ะ คุณเคยห้ามแล้ว”

จอมเดชเท้าเอว นิ่งไปเหมือนกำลังคิดเรื่องที่จะพูดต่อ

“ไอ้รายการที่ขอไปถ่ายสกู๊ปตอนฉันทำงานที่ศูนย์ บอกพี่ปวรให้ปฏิเสธ 

ไปได้เลยนะ ทะเลาะกับพ่อละ”

“เอ้า” ชมพูนุชร้อง “แต่รายการนี้เรตติ้งดีมากเลยนะคะ รับรองว่าตอน 

ของคุณมาส์ยิ่งไม่ต้องพูดถึง”

รายการวาไรตี้ของไฮโซฝีปากกล้าชื่อดังติดต่อขอทำสกู๊ป  ‘เบื้องหลังชีวิต 

พระเอก’  ในบทบาทศัลยแพทย์หนุ่มของจอมเดชมาตั้งแต่ต้นปี ชมพูนุชอุตส่าห์ 

กล่อมแล้วกล่อมอีกอยู่เป็นเดือน  ๆ  กว่าจอมเดชจะตกลงใจเอาด้วย 

ไหงมายกเลิกง่าย  ๆ  ล่ะคะ ไม่ยุติธรรมสุด  ๆ...

ชายหนุ่มยักไหล่ทำนอง  ช่วยไม่ได้ หัวเราะในลำคอด้วยท่าทางน่าหมั่นไส้  

และทันทีที่ได้ยินเสียงประตูลิฟต์เปิดเขาก็หมุนตัวก้าวออกไปก่อนอย่างมั่นใจว่า 

ชมพูนุชต้องเดินตามมาแน่  ๆ

ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้ว... 

ชมพนูชุกลอกตาไปดว้ยระหวา่งทาง คอ้มศรีษะ ยกมอืไหว ้ ทกัทายทมีงาน  

พนักงาน คนรู้จักคนนั้นคนนี้ไปพร้อมกับออกปากขอร้องเจ้านาย

“คุณมาส์อย่ายกเลิกเลย เชื่อนุชเถอะ แฟน  ๆ  คุณเขาอยากรู้กันทั้งนั้นว่า 

พี่หมอมาส์ตอนอยู่ต่อหน้าคนไข้น่ะเป็นยังไง”

“รายการไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ถ่ายตอนฉันทำงานจริง  ๆ  อยู่แล้ว”

“แต่อย่างน้อยก็ถ่ายตอนคุณเดินไปเดินมาในชุดผ่าตัดได้นี่นา แล้วยังได้ 
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ช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์เอสเอไอให้พ่อคุณอีกแรงด้วยนะคะ”

จอมเดชหมุนตัวกลับมากะทันหันจนชมพูนุชเกือบยั้งฝีเท้าไว้ไม่ทัน 

“ตกลงเธอเห็นแก่ประโยชน์ของฉันหรือประโยชน์ของพ่อฉันกันแน่”

“ก็...ทั้งคู่”

“ลืมไปได้เลย”

“โธ่ คุณมาส์” ชมพูนุชอยากจะร้องไห้ ดูซินั่น ปุบปับหันหลังกลับไป 

เดินต่อแล้ว เอาแต่ใจชะมัด

ท้ายที่สุดแล้วชมพูนุชก็ต้องยอมแพ้แล้วเดินตามไปส่งเขาที่สตูดิโอเงียบ  ๆ 

เธอทำงานไม่สำเร็จอีกแล้วหรือนี่...

ชมพูนุชอยู่เป็นเพื่อนจอมเดชราว  ๆ  สิบห้านาทีแล้วจึงขอตัวออกมาอย่าง 

ที่ตั้งใจ เธอเดินไปยังบริษัท นึกถึงคำสั่งสุดท้ายที่เจ้านายหนุ่มมอบให้ก่อนทิ้งเขา 

ไว้ท่ามกลางทีมงานในสตูดิโอไปด้วย

‘กลับมานี่ก่อนบ่ายโมงนะ’

‘รับทราบค่ะ’

‘จองโต๊ะร้านติ่มซำตรงหัวมุมถนนไว้ด้วยนะ บ่ายสองไปกินข้าวกัน’

‘ให้ชวนเจ๊ปอมาด้วยไหมคะ’

‘ตามใจ ถ้ามาได้ก็มา’

จอมเดชตั้งใจจะทำงานให้เสร็จภายในบ่ายสองโมงตรง ชมพูนุชจึงวาง 

กล่องอาหารบรรจุแซนด์วิชแฮมที่เธอทำเมื่อเช้าไว้ให้เขากินรองท้อง เธอตัดสินใจ 

ถูกแล้วที่ทำมาเผื่อ

วันนี้มันเป็นวันแย่ ๆ หรือยังไงนะ...หรือเป็นวันโง่ ๆ?

ชมพูนุชนึกตำหนิตัวเองที่ไม่ได้โทร.หรือส่งข้อความบอกปวรล่วงหน้าว่าจะ 

แวะเข้ามาหาที่บริษัท จึงไม่รู้ว่าเขาเข้าประชุมประจำเดือนตั้งแต่เช้า และทำท่าว่า 

จะยาวไปจนถึงเที่ยง หญิงสาวยิ้มให้ผู้ช่วยคนใหม่ของปวรแล้วกลับออกมา

ชมพูนุชแวะเข้าร้านกาแฟแถว  ๆ  บริษัทเพื่อซื้อกาแฟดื่มเติมความสดชื่นให ้

ตัวเองสักแก้ว และยังซื้อไปฝากจอมเดชด้วย หญิงสาวนั่งลงเปิดดูห้องแชตกลุ่ม 
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ที่แจ้งเตือนข้อความจากเวียงลดาระหว่างรอเครื่องดื่ม เวียงลดาถึงสนามบินแล้ว 

จงึสง่สติก๊เกอรร์ปูโบกมอืลามาให ้ ชมพนูชุจงึสง่สติก๊เกอรก์ลบัเพือ่บอกใหเ้พือ่นสาว 

เดินทางปลอดภัย

จากนั้นโทรศัพท์ของเธอก็สั่นเพราะมีสายเรียกเข้า ทีแรกชมพูนุชคิดว่า 

เวียงลดาโทร.เข้ามาคุยเล่นระหว่างรอขึ้นเครื่องเหมือนทุกที แต่ชื่อที่แสดงบน 

หน้าจอกลับเป็นคนที่ทำให้เธอต้องขมวดคิ้ว

“สวัสดีค่ะ คุณย่า”

เป็นสายจากคุณพราว คุณย่าของจอมเดช...

“นุชว่างคุยกับย่าสักห้านาทีไหม”

คุณพราวเคยโทร.หาชมพูนุชมาก่อน ท่านจะโทร.ถึงเธอในกรณีที่จอมเดช 

ไม่ยอมรับสายจากท่าน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ดูเหมือนว่าคุณพราวตั้งใจโทร.หาเธอ 

โดยตรง

“ได้ค่ะ นานกว่านั้นก็ได้ คุณย่ามีอะไรให้นุชรับใช้คะ”

“รับชงรับใช้อะไรกันแม่คุณ พูดเสีย...ช่วงนี้ตารางงานตามาส์แน่นมากไหม”

ถ้าชมพูนุชไม่ได้ยินจากจอมเดชมาก่อนว่า คุณย่าของเขากำลังวางแผน 

จับคู่ดูตัวให้เขา เธอคงโพล่งตอบไปตามตรงว่า ช่วงนี้จอมเดชสลัดงานทิ้งเป็น 

ว่าเล่นด้วยซ้ำ ชมพูนุชกำลังขัดใจเรื่องนี้อยู่เชียว ทำไมจะไม่มีเวลา สองสัปดาห ์

ข้างหน้านี้เขามีวันหยุดสัปดาห์ละหนึ่งวัน รับงานเพิ่มที่ศูนย์เอสเอไอได้สบาย

“งานคุณมาส์ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ คุณย่ามีอะไรรึเปล่าคะ”

“ไม่ว่างบ้างสักวันเลยหรือไง เฮ้อ หรือย่าคงต้องไปดักพ่อตัวดีที่ศูนย์  

เอาเอง”

ชมพูนุชเม้มปาก เธอโกหกผู้ใหญ่คำโตไปแล้ว

“นุชพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะ” ยายนุชเอ๊ย ยายคนขี้โกหก คุณพราว 

อโหสิให้นุชเถอะนะคะ...

“อาทิตย์หน้าช่วยพามาส์มากินข้าวเย็นกับย่าสักวันได้ไหม”

ช่วงนี้เนี่ยนะ จอมเดชคงตั้งป้อมหลบหน้าคุณย่าเขาสุด  ๆ  ไปเลย 

“ถ้ามาตั้งแต่บ่าย  ๆ  ได้ก็ยิ่งดี ย่าจะได้สั่งให้คนอบขนมไว้รอ”



Single Queen ขอให้ความ (โสด) สวยจงเป็นนิรันดร์

24

“เอ่อ...”

“ถ้านุชสรุปได้ว่าเป็นวันไหนก็โทร.บอกย่าล่วงหน้าสักวันสองวันนะ”

“ค่ะ” ชมพูนุชรับคำอย่างเสียไม่ได้ “นุชจะพยายามนะคะ”

“ขอบใจนะ ย่าก็หวังพึ่งพานุชนี่ละ”

คุณพราวจะทำให้นุชตกงานสิคะไม่ว่า ชมพูนุชพูดงึมงำแล้วแสร้งหัวเราะ 

อย่างน่ารัก คุณพราวถามไถ่สารทุกข์สุกดิบเธอต่อเล็กน้อย ก่อนวางสายไป

ชมพูนุชเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าสะพายใบเล็ก จิบกาแฟอุ่น  ๆ  ในแก้ว 

ของเธอแล้วหลับตาลง คงจะดีไม่น้อยถ้าเธอได้นั่งจิบกาแฟเพลิน  ๆ  อยู่ที่นี่พร้อม 

หนังสือนิยายดี  ๆ  สักเล่ม ไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องดิ้นรนทำงานยุ่งเพื่อแลกกับ 

ค่าครองชีพอย่างที่คนกรุงส่วนใหญ่ต้องทำกัน นึกถึงทีไรก็อิจฉาเวียงลดาขึ้นมา 

ทุกที ริมฝีปากบางคลี่ยิ้มโดยไม่รู้ตัว 

‘แกไม่รู้อะไร ทำงานแบบฉันต้องเข้มงวดกับตัวเอง เหมือนจะสบาย  ๆ   

แต่ฉันก็ต้องมีวินัยนะยะ นี่เคยลองมาแล้ว ขี้เกียจมาก  ๆ  จนตังค์หมด ไม่มีเงิน 

สักบาทเลย พวกแกคิดดู แค่จะซื้อน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยฉันยังต้องขอเงินแม่  

ทำหน้าไม่ถูกเลย คิดถึงทีไรก็ขนหัวลุกทุกที’ 

แต่ละคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเอง ชมพูนุชเองก็โชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ต้อง 

ตอกบัตรเข้างานเลิกงานสัปดาห์ละห้าวันแบบมนุษย์เงินเดือนคนอื่น ทำงานเครียด 

แต่เงินเดือนไม่พอใช้ คิดได้แบบนี้แล้ว ความเอาแต่ใจของจอมเดชก็แทบไม่มี 

ความหมาย เขากลายเป็นเจ้าชายน้อย  ๆ  ที่น่ารักของเธอทันที

“นุช นุชใช่ไหม”

หญิงสาวลืมตาขึ้นเพราะเสียงทักที่คุ้นหูของผู้ชายคนหนึ่ง กะพริบตาซ้ำ 

หนัก  ๆ  ราวกับต้องการให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ตาฝาดไป

ผู้ชายร่างโปร่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอสูงราวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร  

ผิวสีแทน ชมพูนุชยังจำได้ดี รอยยิ้มอบอุ่นและแววตาหลังกรอบแว่นสายตา 

ที่ดูใจดีคู่นั้น

“ณัฐ...”

เธอไม่ได้พบเขามานานแค่ไหนแล้วนะ ณัฐพงษ์...แฟนเก่าที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่ 
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สมัยเรียนมหาวิทยาลัยคนนั้น ชายที่เป็นรักแรก และเป็นคนที่หักหลังความ 

ไว้ใจของชมพูนุชอย่างเลือดเย็น
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