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บทน�ำ
[Boss]

เหตุเกิดเพรำะแอพฯ หำคู่

ใต้ถุนอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล 

ผมยืนกอดอกมองเพ่ือนสนิทที่ผมมักเรียกมันว่า 'ไอ้น็อบ' คลานเข่า 

เข้ามาหาพร้อมกับพานพุ่ม ดอกไม้ ธูปเทียน และตั๋วเครื่องบินไปกลับ

เชียงใหม่-กรุงเทพฯ 

"พอเลย ฉันเป็นคนไม่ใช่พระพุทธรูป"

"บอสเพ่ือนรัก..."

"ไอ้เวร! ถ้าแกกล้าก้มกราบฉัน ฉันถีบแกจริงๆ!" 

ผมขอประณามมันตรงน้ีว่าสิ่งท่ีมันท�าคือความชั่วช้าอย่างหาที่สุดมิได ้

นอกใจแฟนว่าเห้แล้ว ยังบังอาจเอารูปผมไปตั้งเป็นโพรไฟล์หลอกสาว 

ในแอพฯ หาคู่ท่ีชื่อสปาร์ค

"บอสเพ่ือนรัก แกจะด่าฉันเป็นหมาก็ได้ แต่ได้โปรดช่วยไปตามนัดแทน

ฉันแค่ครั้งน้ีคร้ังเดียว ไม่สิ น่าจะอีกสองสามครั้ง เต็มที่ไม่เกินห้าครั้ง"

"ตกลงต้องไปก่ีคร้ังกันแน่ เอาให้ชัวร์" 
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8 "ถามแบบน้ีแสดงว่าแกยอมตกลงแล้วใช่มั้ย"

"เอาโทรศัพท์แกมายืมหน่อย"

"ได้เลยเพื่อน อยากดูหน้าผู้หญิงคนน้ันอีกรอบใช่มั้ย เดี๋ยวฉันจะเปิด 

ให้แกดู รับรองได้ว่าถ้าแกได้เห็นรูปเขาจะต้องเปลี่ยนใจและ...เฮ้ย!!! น่ันแก

กดโทรหาใคร"

"โทรบอก 'พิชา' ว่าแกนอกใจ แอบเล่นแอพฯ หาคู่จนเลยเถิดถึงขั้น 

จะนัดเจอกัน"

ยังไม่ทนัทีพิ่ชาจะได้รบัสาย ไอ้นอ็บก็รบีคว้าโทรศพัท์ไปกดปิดเครือ่งท้ิง

หนีตายทันที 

ปิ๊บ! 

"ไอ้เวร! น่ีมันเร่ืองใหญ่นะโว้ย ถ้าพิชารู้ฉันโดนฆ่าตายแน่ๆ" 

"สวดวันไหนบอกด้วยจะได้ตัดชุดด�ารอ"

"โอเค ฉันผิดที่นอกใจพิชา ผิดที่เอารูปแกไปตั้งเป็นรูปโพรไฟล์ในแอพฯ 

หาคู่เพ่ือล่อสาวให้มาติดกับ ในเมื่อเร่ืองมันเลยเถิดมาถึงขั้นน้ีแล้ว ถ้าเกิดฉัน

สารภาพกับเขาแล้วเขาแจ้งความจบัฉนัเข้าคกุข้อหาหลอกลวงไม่ซวยเหรอวะ"

"อยากได้โอเลี้ยงหรือชาไข่มุก ข้าวผัดหรือต�าปูปลาร้า จะได้โทร 

สั่งไลน์แมนไว้รอ" 

"บอสเพ่ือนรักกก"

"แกจะเกลียดฉันก็ได้ แต่ค�าตอบคือ 'ไม่' "

"พลีส"

"..."

"ฉันยอมให้แกไปบอกเลิกเขาก็ได้เอ้า" 

"..."

"ขออย่างเดียว อย่าให้เขารู้เด็ดขาดว่าฉันคือฉัน"

"น็อบ..."

"..."

"แกรู ้มั้ยว ่าสิ่งท่ีท�าให้ฉันโกรธมากท่ีสุดไม่ใช่เ ร่ืองท่ีแกเอาฉันไป 

แอบอ้างในแอพฯ หาคู่อะไรน่ัน แต่คือการท่ีแกไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง" 
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"..."

"ทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเอง"

"..." 

"อย่าดูถูกตัวเองแบบน้ีอีก"

"..."

"บอกความจริงทั้งหมดกับเขาไปซะ ส่วนเรื่องที่แกนอกใจพิชา ฉันจะ 

ไม่ยุ่ง ตกลงตามน้ัน"

"เดี๋ยว ฉันยังไม่ได้บอกสักค�าว่าตกลง"

"ฉันถามความเห็นแกเมื่อไหร่"

"แต่ฉันซื้อตั๋วเคร่ืองบินเป็นชื่อแกแล้วนะเพ่ือน"

"น่ันเป็นปัญหาของแก" 

"บอสเพ่ือนรัก..." 

"ต่อให้แกตายตรงหน้าฉนัตอนน้ี ค�าตอบก็คอื 'ไม่' สิง่ทีแ่กท�ามนัไม่ถูกต้อง  

ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีฉันจะต้องสนับสนุนการกระท�าของแก"

"คุณธปณัฐ อธิคมโภคิน" 

"ต่อให้แกเรียกฉันว่า ฯพณฯ ค�าตอบก็คือ 'ไม่' " 

"..."

"แกตั้งชื่อแอ็กเคาต์ใน 'สปาร์ค' ว่าอะไร"

"YourBoss" 

"ไม่อาย?"

"อาย แต่ในเมื่อใช้รูปแกเป็นโพรไฟล์แล้วชื่อมันก็ควรจะตรงด้วยไง  

เกิดเขาเอาชื่อแกไปเสิร์ชหาในเน็ตแล้วไม่ตรงก็โป๊ะแตกดิวะ น่านะ บอส 

เพ่ือนรัก"

"ฉันไม่มีเพ่ือนแบบแก"

"บอสเพ่ือนรัก ฉันจะเอาพานพุ่มมาขอร้องแกทุกวัน จนกว่าแกจะ

ใจอ่อน"

"ฉันจะตัดชุดด�ารอ พิชาฆ่าแกแน่"

"บอสเพ่ือนรัก ฉันรู้ว่าแกไม่ใช่คนท่ีจะเอาความลับเพ่ือนไปขาย" 
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"บอสเพ่ือนรัก ฉันรักแก"

"เกลียดฉันเถอะ" 

"ถ้าแกยอมไปให้ ฉันสัญญาว่าจะท�าทุกอย่างตามที่แกสั่ง"

"แน่ใจว่าท�าได้ทุกอย่าง?"

"ยกเว้นไปตายไว้อย่างนึงละกัน"

"งั้นหลับตา" 

"โอเคเพ่ือน ฉันหลับตาตามท่ีแกสั่งแล้ว"

"กลับหลังหัน"

"ท�าไมต้องกลับหลังหันด้วยวะ"

"เมื่อก้ีแกบอกจะท�าตามท่ีฉันสั่ง" 

"โอเค กลับหลังหันละ"

"หันหน้าไปทางแปดนาฬิกา"

"อะไรของแก น่ีแกกะจะให้ฉันกราบไหว้ฟ้าดินรอบทิศเหรอวะ"

"วางพานพุ่มลง"

"วางแล้ว"

"พนมมือ แล้วก้มกราบสามทีไม่ต้องแบมือ"

"กราบครั้งท่ีหน่ึง"

"..."

"กราบครั้งท่ีสอง"

"..."

"กราบคร้ังที่สาม...บอสเพ่ือนรัก เป็นเพราะแกท�าหน้าไม่ถูกถ้าฉัน 

ก้มกราบ แกเลยสั่งให้ฉันหลับตาใช่มั้ย"

"ลืมตาได้"

สิ่งท่ีปรากฏตรงหน้าไอ้น็อบตอนที่มันลืมตาขึ้นคือหมาสีน�้าตาลที่ 

อยู่ประจ�าตึกวิศวะมาตั้งแต่ตอนผมอยู่ปีหน่ึงเทอมสอง 

"น่ีแกให้ฉันก้มกราบหมาเหรอวะ"

"..." ผมยกมือข้ึนกอดอกแทนค�าตอบ หวังจะให้มันด่ากลับมาสักชุด 
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แล้วล้มเลิกแผนการบ้าๆ น่ีซะ แต่กลับกลายเป็นว่า... 

"ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนค�า แกเป็นคนบอกเองว่าจะยอมตกลงถ้าฉัน 

ท�าตามท่ีแกสั่ง ขอบใจมากเพ่ือน แกคือมายบอสของฉัน ฉันจะรักแก 

ตราบชั่วฟ้าดินสลาย ถุย~ ไอ้สลัด!!! แกคิดเหรอว่าฉันจะยอมกราบหมาฟรีๆ"

มันหน้าด้านกว่าท่ีผมคิด 

"ฉันยอมไปให้แกก็ได้ แต่ไม่ใช่อาทิตย์หน้า"

"แล้วแกจะไปให้ฉันเมื่อไหร่"

"เดี๋ยวฉันบอกแกอีกที"

"อีกทีน่ีมันเมื่อไหร่ล่ะวะ ฉันกราบหมาไปแล้วนะโว้ย"

"ไม่เกินเดือนหน้า"

"ท�าไมนานจังวะ"

"น้อยกว่าจ�านวนวันท่ีแกนอกใจพิชาก็แล้วกัน"

"บอสเพ่ือนรัก จริงๆ ตอนน้ีฉันอยากด่าแกมาก"

"..."

"แต่ยังไงก็...ขอบใจมากนะเพ่ือนนน~~~!!!" 

[Beauty] 
พี่ต้น vs YourBoss

ใต้ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ 

ขณะที่ฉันก�าลังแก้โปรเจ็กต์ที่ถูกอาจารย์ที่ปรึกษาตีกลับเป็นรอบที่ล้าน 

พิมมีท่ี่โยนโปรเจก็ต์ฝึกงานให้แฟนช่วยท�าจนเสรจ็และผ่านฉลยุอย่างง่ายดาย

ก็เอาแต่น่ังกดโทรศัพท์มือถือแบบไม่สนใจโลก

จริงๆ พิมมี่อยู่คนละกลุ่มกับฉัน แต่ท่ีสนิทกันเพราะรหัสนิสิตอยู่ติดกัน

เลยมักได้ท�างานกลุ่มด้วยกันบ่อยๆ อีกท้ังยังบังเอิญเจอกันวันสอบสัมภาษณ์

เพราะมาสายเหมือนกัน พิมมี่จะสนิทกับพวกกลุ่มลีดกลุ่มดาวเดือนมหา'ลัย 

ส่วนกลุ่มเพ่ือนสนิทท่ีแท้จริงของฉันคือ 'แก๊งกาก' มีศัพท์ประจ�ากลุ่มคือ 'กาก'  

คิดอะไรไม่ออก ไม่รู้จะทักอะไรก็เรียกกันว่า 'ไอ้กาก' ไว้ก่อน ซึ่งสายโลกสวย
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12 อย่างพิมมี่รับไม่ได้บอกว่าบรรยากาศในกลุ่มฉันหยาบคายและเลวร้ายเกินจะ

รับไหว เพราะแก๊งเพ่ือนสนิทของพิมมี่เป็นสายโลกสวย คุยกันดีๆ ไม่มีการ

ประชด แดกดัน เหน็บแนม หรือด่าใส่หน้ากันว่า 'ไอ้กาก' 

แต่ส�าหรับฉนัเพ่ือนแก๊งกากคอืเพ่ือนท่ีดแีละจรงิใจมากทีส่ดุทีฉ่นัเคยมมีา  

คิดดูว่ามีเพ่ือนในคณะคนหนึ่งเคยไปท�าสีผมมาแล้วไม่เข้ากับหน้า ถ้าเป็น 

คนอื่นก็คงไม่กล้าวิจารณ์และปล่อยให้คนอื่นแอบเอาเพ่ือนคนนั้นไปซุบซิบ 

แต่แก๊งกากกล้าท่ีจะบอกความจริงด้วยการด่าตรงๆ ว่า 'สีผมแกอุบาทว์มาก 

ไปแก้เหอะ นี่หวังดีนะถึงบอก ไม่อยากให้แกโดนเม้าท์ด้วยเหตุผลกากๆ  

แบบน้ี' เพ่ือนฉันคนน้ันไปแก้สีผมได้โดยท่ีเพ่ือนคนนั้นก็ไม่โกรธและรู้สึก

ขอบคุณในความจริงใจของพวกมัน 

"พิมมี่..."

"หือ?..."

"พิมมี่..."

"อะไร"

"คุยกับใครอยู่" 

"พ่ีต้น" 

"พ่ีต้นเพ่ิงขับรถมาจอดหน้าคณะ จะเอามือท่ีไหนมาแชตกับแกได้" 

"วะ...ว่าไงนะ พ่ีต้นมาแล้วเหรอ!!!" 

"เออ" 

เป็นอย่างท่ีคิดจริงๆ พิมมี่แอบคุยกับก๊ิก 

เดาว่าคงเป็นเดือนคณะไม่ก็พวกลูกหลานไฮโซ เพราะสวยระดับ 

ดาวคณะอย่างพิมมี่ถ้าโพรไฟล์ต�่ากว่าน้ีอย่าหวังว่านางจะแล 

"อ่ะ 'บวิตี'้ แกคยุแทนฉนัไปก่อนนะ เขาพูดอะไรแกก็คะๆ ขาๆ กับเขาไป"  

พิมมี่ยัดโทรศัพท์ใส่มือฉัน จากน้ันก็หยิบกระจกมาเติมแป้งเติมลิปเตรียม

ต้อนรับพ่ีต้น

"ท�าไมฉันต้องส่งเสริมการมีก๊ิกของแกด้วย" 

"เอาน่า แค่คนคุยเฉยๆ ส่วนพ่ีต้นน่ะตัวจริง" 

"น่ีแกเล่น 'สปาร์ค' เหรอ แอดวานซ์ไปหน่อยมั้ย มีแฟนเป็นตัวเป็นตน
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ยังจะกล้าเล่นแอพฯ หาคู่ส่งเดชแบบน้ี" 

"แกก็พูดเกินไป หาคู่ส่งเดชท่ีไหน มันต้องรอให้ต่างฝ่ายต่างตอบรับ 

กันและกันระบบถึงจะจับคู่ให้คุยกันได้ต่างหาก แกไม่เห็นเหรอว่าท้ังฉัน 

และเขาข้ึนสถานะว่าหาคนคุย"

"แกถามเขาหรือยังว่า 'โสด' หรือ 'มีแฟน' แล้ว"

"ท�าไมต้องถาม ในเมื่อ 'บอส' เขายังไม่ถามฉันเลย" 

อืม ก็ถือว่าศีลเสมอกันดี 

"อีตา 'YourBoss' น่ีก็แปลก ตั้งสถานะว่าหาคนคุย แต่ดันบอกว่าจะบิน

จากเชียงใหม่มาหาแกเดือนหน้า"

"อุ๊ย~ จริงเหรอ!" 

"หยุดท�าหน้าดี๊ด๊าเลยนะพิมมี่ แกมีพ่ีต้นแล้วไง" 

"…" 

"ในบรรดาแฟนท้ังหมดท่ีแกเคยคบมา พ่ีต้นดูเป็นมนุษย์มนาท่ีสุดแล้ว 

ถ้าพลาดจากคนน้ีไป ไม่มีทางท่ีสวรรค์จะเมตตาแกอีกแล้ว เชื่อฉัน"

"แต่ 'บอส' น่ารักแล้วก็คุยสนุกมากเลยนะแก พ่ีต้นเป็นคนดีก็จริง 

แต่เวลาคุยแชตกันน่ีแข็งท่ือเป็นท่อนไม้เลยอ่ะ"

" 'ยัวร์บอส' กับ 'พ่ีต้น' แกต้องเลือกมาสักคน" 

พิมมี่ลังเลไปอึดใจหน่ึง ก่อนจะตอบเสียงอ่อย

"...พ่ีต้นก็ได้" 

"งั้นก็บอกเลิกยัวร์บอส แล้วลบแอพฯ ท้ิงไปซะ มา เดี๋ยวฉันจัดการให้ 

รับรองว่าจบภายในห้านาที"

"เดี๋ยวววว~ แกต้องใจเย็นๆ ก่อนนะบิวตี้ จะวู่วามแบบน้ีไม่ได้"

"..." 

"นะแก ขอเวลาฉันท�าใจนิดนึง ก็บอกแล้วไงว่าแค่คนคุย รับรองได้ว่า

ไม่เลยเถิดไปถึงข้ันน้ันแน่นอน"

"แกอาจจะไม่ได้จริงจงักับเขา แต่เขาดจูรงิจงักับแกมากนะ อยู่เชยีงใหม่

แท้ๆ ยังมีความพยายามจะลงมาหาแกท่ีกรุงเทพฯ" 

"ก็คิดซะว่าเขาเป็นเพ่ือนท่ีอยู่ต่างจังหวัดมาธุระที่กรุงเทพฯ แล้วนัดฉัน
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14 ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันไม่ได้เหรอ" 

"ฉันกลัวมันจะไม่ใช่แค่ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบน่ะสิ" 

"เอาเป็นว่าถ้าเขาจะมาจริงๆ ฉันก็อยากลองไปเจอเขาสักครั้ง"

"ช่วยให้เกียรติพ่ีต้นด้วย" 

"ก็เพราะว่าให้เกียรติถึงได้แอบท�าไง ไม่งั้นฉันก็คงบอกพ่ีต้นไปตรงๆ 

แล้วว่ามีคนท่ีก�าลังคุยๆ กันอยู่"

"หมายความว่า...ทุกคร้ังท่ีแกมีคนคุยพ่ีต้นรู้?" 

"มนัก็ไม่เชงิอ่ะ จริงๆ แล้วท่ีฉนัท�าก็เพราะอยากให้พ่ีต้นหึงด้วยอ่ะแหละ" 

พ่ีต้นสมควรถูกจัดให้เป็นกรณีศึกษาของส�านวน 'ความรักท�าให ้

คนตาบอด' จริงๆ 

"แล้วพ่ีต้นของแกก็ไม่ว่าอะไรเลย?"

"ก็...มีงอนๆ นิดหน่อย แต่พอฉันไปอ้อนๆ หน่อยเดี๋ยวก็หาย" 

"โอ้โห พ่ีต้นน่ีคนหรือป่าเอเคอร์ท�าไมถึงใจกว้างแบบน้ี" 

"เอาเป็นว่าฉันสัญญากับแกก็ได้ว่าจะรีบเลิกกับบอสภายในสองเดือน" 

"นานไปมั้ย"

"ตกลงน่ีแกอยู่ฝั่งฉันหรือพ่ีต้นกันแน่"

"ก็ต้องพ่ีต้นมั้ย เพราะแกท�าผิด"

"โอเค ฉนัยอมรบัว่าท�าผดิจริง แต่ถึงยังไงฉนัก็เป็นเพ่ือนแก เพราะฉะนัน้

จะเป็นพระคณุถ้าแกจะรูดซปิปากไม่พูดถึงเร่ืองนีกั้บพ่ีต้นเหมอืนทุกครัง้ทีผ่่านมา"

"สงสารพ่ีต้นจริงๆ ท่ีต้องมาเจอคนอย่างแก"

"มันคงเป็นกรรมของพ่ีต้นอ่ะแก แต่ถึงยังไงฉันก็จะไม่ปล่อยให้พ่ีเขา

หลุดมือไปเป็นอันขาด" พิมมี่ซ ้อมฉีกย้ิมหวานกับกระจกทีหนึ่ง ก่อนจะ 

เดินนวยนาดไปหาพ่ีต้นเสมือนชีวิตน้ีไม่เคยรักผู้ชายคนไหนมากเท่าพ่ีเขา 

มาก่อน 

ย่ิงเห็นพ่ีต้นมองพิมมี่เสมือนในโลกนี้มีผู ้หญิงคนนี้เพียงแค่คนเดียว  

ฉันก็รู ้สึกเวทนาปนสงสารพ่ีเขาอย่างบอกไม่ถูก มันคงเป็นกรรมของพ่ีต้น 

อย่างที่พิมมี่บอก 

ระหว่างน้ันอีตา YourBoss ก็ส่งข้อความมาขอเลื่อนวันนัด บอกว่า 
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ว่างเมื่อไหร่จะบอกอีกที ตามด้วยประโยคบอกรักหวานแหวว งานนี้เลยไม่รู้

ใครหลอกใครกันแน่ เพราะดูทรงแล้วก็น่าจะร้ายพอๆ กัน 

ว่าแล้วก็กดล็อกหน้าจอแล้วแก้โปรเจ็กต์ตัวเองต่อดีกว่า 

1
[Boss]

Last Boss

หน่ึงเดือนต่อมา 

ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาจะต้องมี Last Boss เป็นของตัวเองอย่างน้อย 

หน่ึงคน พูดง่ายๆ ก็คือสมาชิกระดับตัวพ่อ ตัวแม่ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ

ต่างๆ ภายในครอบครัว 

ส�าหรับครอบครัวผม ผู้ท่ีสมควรได้รับต�าแหน่ง Last Boss ก็คือ 'น้าดั๊ก' 

"สตรีไทย~ มามี้ตั้งชื่อให้หนูซะดิบดี ท�าไมถึงท�าตัวไม่สมชื่อเอาซะเลย 

หุบขา ไม่นอนอ้าซ่าแบบน้ีนะจ๊ะลูกรัก" น่ันคือเสียงของน้าดั๊ก น้าสาวที่อาศัย

อยู่บ้านเดียวกันมาตั้งแต่ผมเกิดจนถึงบัดน้ี เพ่ิงอายุครบสี่สิบสองเมื่อต้นเดือน

ที่ผ่านมา แต่มักถูกเข้าใจผิดคิดว่าอายุสามสิบต้นๆ 

ในสายตาพวกเราทุกคนน้าดั๊กเหมือนผู้ใหญ่ท่ีโตแต่ตัว 

ทุกวันน้ีบ้านท่ีเชยีงใหม่เป็นบ้านของพ่อกับแม่ ตามหลกัการแล้วอ�านาจ

ตัดสินใจสูงสุดในบ้านควรจะเป็นของพ่อกับแม่ถูกต้องมั้ยครับ แต่ส�าหรับ

ครอบครัวผมสิทธ์ิน้ีกลับตกเป็นของ 'น้าดั๊ก' อย่างตอนที่พ่อกับแม่ตัดสินใจ 

จะรโีนเวตบ้านท่ีเชยีงใหม่ น้าด๊ักก็เป็นคนเลอืกสกีระเบือ้งและของตกแต่งบ้าน

ร่วมกับสถาปนิก ส่วนพ่อกับแม่มีหน้าท่ีจ่ายเงินอย่างเดียว 

แม่เล่าว่าน้าดั๊กถูกเลี้ยงแบบสปอยล์มาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นลูกหลง 

ที่อายุห่างกับแม่ถึงสิบห้าปี เลยมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง อยากได้อะไรต้องได้ 

ด้วยความท่ีพ่อรักแม่มาก แม้จะไม่เห็นด้วยกับการท่ีแม่สปอยล์น้าดั๊ก 

แบบผิดๆ แต่ก็ไม่เคยว่าอะไรและยอมให้น้าดั๊กท�าตัวเป็นบอสใหญ่ของ 

บ้านเรามาโดยตลอด ปัจจุบันน้าดั๊กของพวกเรายังคงครองตัวเป็นโสด คอย 
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16 ดูแลหลานๆ ในบ้านเสมือนลูกแท้ๆ ของตัวเอง มีลูกสาวบุญธรรมเป็นแมว 

พันธุ์ลาเปิร์มเพศเมีย ชื่อ 'สตรีไทย' ซึ่งมีนิสัยล้นๆ อ๊องๆ เหมือนน้าด๊ักไม่มีผิด 

ทุกวันน้ีน้าดั๊กใช้ชีวิตแบบเริดๆ เชิดๆ โดยไม่ต้องท�างาน เพราะได้รับ

เงินปันผลจากหุ้นที่มีอยู่ในโรงงานผลิตเหล็กเส้นซึ่งเป็นธุรกิจของคุณตา 

คุณยาย 

รู้จักกับ Last Boss ไปแล้ว คราวน้ีก็มารู้จักกับผมกันบ้าง...

สวัสดีครับ ผม 'บอส' เป็นลูกชายคนโตของบ้าน 'อธิคมโภคิน' พ้ืนเพ

เป็นคนเชียงใหม่ แต่มีเหตุให้ต้องย้ายมาอยู่บ้านที่กรุงเทพฯ เนื่องจากอาจารย์

ท่ีคณะส่งตัวมาฝึกงานกับโรงงานผลิตรถยนต์ที่น่ี (เฮดออฟฟิศอยู่กรุงเทพฯ 

ส่วนโรงงานอยู่ฉะเชิงเทรา) เป็นเวลาสามเดือน โดยมีน้าดั๊กตามมาด้วย

เนื่องจากมีนัดสร้างครอบครัวอันแสนอบอุ่นให้กับ 'สตรีไทย' และ 'รามสูร'  

แมวตัวผู้มีชาติตระกูล (มีใบเซอร์ฯ) พันธุ์นอร์วีเจียนฟอเรสต์ของเพ่ือนสนิทท่ี 

น้าดั๊กทาบทามเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนตอนท่ีมันยังอยู่ในท้องแม่ 

'แบมบี้' น้องสาวผมแอบเม้าท์ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่การสร้างครอบครัว

อย่างที่น้าดั๊กบรรยายซะสวยหรู แต่มันคือ 'ภารกิจเปิดซิงสตรีไทย' กับ (แมว) 

ผู้ชายที่น้าดั๊กมโนว่าคู่ควรกับลูกสาวตัวเองมากกว่า 

"อรุณสวัสดิ์จ้ะหลานรัก น้าคั้นน�้าส้มเอาไว้ให้ในตู้เย็น อย่าลืมดื่ม 

ก่อนออกไปเพ่ือสุขภาพที่ดีนะจ๊ะ" เสียงน้าดั๊กแว่วมาจากระเบียงชมวิว 

หน้าบ้าน คาดว่าเจ้าตัวคงก�าลังท�าโยคะพร้อมรับอากาศบริสุทธ์ิอยู่ 

ถึงแม้ว่าหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติของบ้านเราคือการสปอยล์น้าดั๊ก  

ห้ามขัดใจ (ถ้าไม่จ�าเป็น) แต่ถ้าเป็นเร่ืองน้ีเห็นทีผมคงไม่ไหว 

หน่ึงในความสามารถพิเศษของน้าดัก๊คอืการคัน้น�า้ส้มให้ 'โคตรไม่อร่อย' 

ขมไม่พอยังเหม็นกลิ่นน�้าส้มสายชูอีกต่างหาก ขนาดสตรีไทยได้กลิ่น 

ยังว่ิงหนีไปหาท่ีซ่อนเพราะคิดว่ามันคือยาพิษ

น้าดัก๊มคีวามเชือ่ว่าการล้างผลไม้ด้วยน�า้ส้มสายชเูข้มข้นโดยไม่ผสมน�า้ 

จะชะล้างสารพิษออกจากเปลอืกส้มได้แบบ 100% ทัง้ๆ ท่ีในความเป็นจรงิแล้ว 

เขาให้ล้างแบบเจือจาง ทุกคนในบ้านพยายามอธิบายให้ตายยังไงน้าดั๊กก็ 

ไม่เชื่อ 
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ตอนอยู่บ้านท่ีเชียงใหม่ แม่ทนด่ืมน�้าส้มคั้นฝีมือน้าดั๊กทุกเช้า ในขณะ

ที่คนอื่นๆ (พ่อ ผม แบมบี้) แอบเทท้ิงเป็นประจ�า 

ว่าแล้วก็เปิดหน้าต่างเทรดต้นไม้เป็นปุ๋ยไปซะ 

ขออุทิศส่วนกุศลน้ีให้กับเจ้ากรรมนายเวรของน้าดั๊ก จงดลใจให้น้าดั๊ก

เลิกท�าน�้าส้มคั้นมาแจกจ่ายสมาชิกในบ้านซะที 

"มากรุงเทพฯ คราวน้ีก็อย่าไปมีเร่ืองกับใครเขาอีกนะครับ ถ้าไม่จ�าเป็น

ก็พยายามอยู่แต่ในบ้าน ไม่ต้องสุงสิงกับใครเขาอีก เรามาอยู่แค่สามเดือน 

ก็กลับแล้ว" ตามแผนเดิมคือหลังสตรีไทยกับรามสูรเข้าคู ่ กันเสร็จก็จะ 

กลับเชียงใหม่ทันที แต่น้าดั๊กกลัวว่าหากสตรีไทยต้ังท้องแล้วพาเดินทางกลับ

ทนัทอีาจจะท�าให้ครรภ์กระทบกระเทอืนเลยเปลีย่นแผนว่าจะพักอยู่ท่ีน่ีจนกว่า

สตรไีทยจะคลอดลกู รอให้ลกูของสตรไีทยแข็งแรงค่อยพากลบัพร้อมกันทเีดยีว

ความจริงอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ 'น้าดั๊ก' เป็นคนสวยจึงมีคน 

แวะเวียนมาขายขนมจีบอยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่มีใครเข้าตาเลยสักคน ซึ่งถ้าใครตื๊อ

ไม่ยอมเลิกมักจะจบลงด้วยการถูกน้าดั๊กด่ากราดจนเสียผู้เสียคน 

"ท�าไมจ๊ะ กลัวความสวยของน้าจะไปเตะตาหนุ่มที่ไหนอีกหรือไง แหม 

นี่น้าควรดีใจใช่มั้ยท่ีบอสเป็นห่วงน้าเพราะน้าสวย" 

"..." ผมล่ะหมดค�ากับน้าสาวคนน้ีจริงๆ ไม่มีใครชมก็ชมตัวเองได้อย่าง

คล่องปาก 

"ไม่ต้องห่วงจ้ะหลานรัก ปกติน้าเป็นคนรักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเหมือน

เพลงชาติไทย น้าจะลุกข้ึนสู้ต่อเมื่อมีใครมาระรานน้าก่อนเท่าน้ัน" 

เชื่อเถอะครับว่าภายในสามเดือนนี้น้าด๊ักจะต้องก่อเร่ืองอะไรสักอย่าง

กับคนละแวกน้ีแน่ๆ 

ในสายตาพวกเราทุกคนน้าดั๊กเหมือนน้องสาวคนเล็กของบ้าน แบมบี้

น้องสาวผมยังดูมีวุฒิภาวะกว่าน้าดั๊กเป็นไหนๆ 

"มีอะไรจะฝากซื้อมั้ยครับ" ด้วยความที่บ้านหลังนี้ไม่ได้มีคนอยู่ดูแล

ตลอดเวลา ท�าให้มหีลายจดุในบ้านท่ีต้องซ่อมแซม เช่น ก๊อกน�า้รัว่ซมึ หลอดไฟ 

เปิดไม่ติด ฯลฯ ทีแรกน้าดั๊กจะจ้างช่างมาเปล่ียน แต่ผมเห็นว่าเป็นงานเล็กๆ 

น้อยๆ ที่ท�าเองได้ เลยว่าจะออกไปซื้ออุปกรณ์ท่ีร้านฮาร์ดแวร์หน้าปากซอย
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18 ทางเข้าหมู่บ้านมาเปลี่ยนเอง 

"ไม่มีแล้วจ้ะ ขับรถดีๆ นะจ๊ะ ส่วนสตรีไทยเดี๋ยวมามี้จะพาไปอาบน�้า 

ตัดขนให้สวยเช้งไว้รอต้อนรับ 'รามสูร' ว่าที่สามีคนแรกและคนเดียวในชีวิต

ของหนูนะจ๊ะลูกรัก~" 

น้าดั๊กคือกรณีศึกษาของการเลี้ยงลูกแบบผิดวิธี ถูกสปอยล์จนเสียคน

ว่าแย่แล้ว ดันเสียสติด้วยอีกต่างหาก 

ระหว่างทางท่ีกลับจากการซื้อก๊อกน�้ากับหลอดไฟก็มีสายเรียกเข้า 

จากน้าดั๊ก 

ภาวนาขออย่าให้เป็นเพราะดูซีรี่ส์แล้วอินจนไม่รู้จะไประบายกับใคร

แล้วโทรหาผม อย่างไรก็ตามความไร้เหตุผลและไร้สาระของน้าดั๊กก็ถือเป็น

สีสันของบ้านท่ีท�าให้ทุกคนอดไม่ได้ท่ีจะเอ็นดู 

[โฮๆๆๆๆ บอสหลานรัก ช่วยน้าด้วย ฟืด~] เสียงร้องไห้ฟูมฟายตามด้วย

เสียงสั่งน�้ามูกของน้าดั๊กก็ท�าเอาผมกดหร่ีเสียงโทรศัพท์แทบไม่ทัน 

"น้าดั๊กมีเร่ืองด่วนอะไรหรือเปล่าครับ ผมขับรถอยู่"

[ด่วนสิ ด่วนมากด้วย เพราะว่าสตรีไทย...#%#@ไข่แดง...ฮึก!!!] 

"???" 

อย่าบอกว่าตอนที่เข้าคู่กันกับรามสูรแล้วมีปัญหา อย่างเช่นว่ารามสูร

เป็นแมวไฮโซท่ีท�าไม่เป็น...

[สตรีไทย...ฮึก!!!]

"น้าดั๊กตั้งสติแล้วค่อยๆ พูดนะครับ สตรีไทยเป็นอะไร" 

[สตรีไทย...ฮึก!!! ฮื้อออ~ ฮือออ~]

"???" 

[สตรีไทยถูกไอ้บ้าท่ีไหนก็ไม่รู้เจาะไข่แดงงงง!!! ฮ้ือฮืออออ!!!] 

"…" 

น่ีผมควรหัวเราะหรืออะไรดี ไหนน้าดั๊กบอกว่าวันน้ีจะนัดเพ่ือนท่ีเลี้ยง

แมวพันธุ์นอร์วีเจียนฟอเรสต์ตัวละแสนสองอะไรนั่นมาเข้าคู่กับสตรีไทย 

เพ่ือสร้างครอบครัวแมวท่ีแสนอบอุ่น แต่เรื่องกลับจบลงท่ีน้าด๊ักโทรมาร้องไห้
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ฟูมฟายว่าสตรีไทยเสียสาวให้แมวท่ีไหนก็ไม่รู้ 

อาจเป็นไปได้ว่า 'รามสรู' ไม่มใีบเซอร์ฯ หรอืไม่ก็อาจจะเป็นแมวพันทาง

ไม่ใช่พันธุ์แท้ 100% เพราะน้าดั๊กชอบโดนเพ่ือนต้มอยู่บ่อยๆ 

นี่แหละครับท่ีเขาว่า 'เลือกนักมักได้แร่' 

[ฮือๆๆๆ บอสอย่าเพ่ิงวางสายนะ ฟังน้าเสียใจให้จบก่อน ฮืออออ!!!]

"..." 

[ตอนนี้น้าเสียใจจนจะตายอยู่แล้ว น้าอุตส่าห์เฝ้าฟูมฟักสตรีไทย 

อย่างดี หวังจะให้เขาได้มีครอบครัวที่แสนดีและอบอุ ่น แต่ใครจะนึกว่า 

โชคชะตาจะพลิกผันต้องมาถูก 'แมวด�า' ท่ีไหนก็ไม่รู้ขืนใจแบบน้ี ฮือๆๆๆ]

"..."

ท่ีแท้สตรีไทยก็ถูกแมวตัวอ่ืนชิงปาดหน้าเค้กไปก่อนนี่เอง เป็นโชคดี 

ของแกแล้วรามสูรท่ีไม่ต้องมีแม่ยายอย่างน้าดั๊ก

[สตรีไทยของมามี้~ ฮืออออ!!!]

"..."

ในสถานการณ์ทีน้่าดัก๊ก�าลงัสตแิตกแบบนี ้ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องพูดอะไร 

นอกจากปล่อยให้เจ้าตัวได้ระบายออกมาจนกว่าจะพอใจ 

[นี่บอสฟังน้าอยู่หรือเปล่า แอบเอาโทรศัพท์วางท่ีเบาะแล้วถอดหูฟัง 

บลูทูธออกไปแล้วใช่มั้ย ท�าไมถึงเงียบไปเลยแบบนี้]

ถึงผมจะท�าแบบน้ันจริง แต่เสียงน้าดั๊กก็ยังดังลอดออกมาจากโทรศัพท์

จนผมได้ยินชัดทุกประโยคอยู่ดี 

"ครับ..." 

[แล้วท�าไมบอสถึงไม่พูดอะไรกับน้าเลย...ฮือ สตรีไทย ฮืออออ]

"..." 

[สิ่งท่ีสตรีไทยสูญเสียไปในวันน้ี ไม่มีทางเรียกกลับคืนมาได้ บอสก็รู้ว่า

น้าลงทุนลงแรงมากแค่ไหนกว่าจะไปทาบทาม 'รามสูร' มาจากเพ่ือนจนเขา

ยอมตอบตกลง โฮ~~~ ฮือออ~~~]

"…"

[สตรีไทยลูกรักของมามี้ ท�าไมหนูถึงได้บุญมีแต่กรรมบังแบบนี้ อุตส่าห์
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20 ได้เกิดมาเป็นลูกสาวของมามี้แต่กลับต้องเสียเวอร์จิ้นให้แมวจรที่ไม่รู ้ว่า 

พันธุ์อะไรกันแน่แถมขนยังเป็นสีด�า ฮืออออ]

"..." 

นี่แหละครับ ผลลัพธ์จากการที่แม่สปอยล์น้าดั๊ก นอกจากจะท�าให้

เสียคนแล้วยังเสียสติอีกด้วย 

ระหว่างน้ันไอ้น็อบทียั่งคงหมกมุน่อยูก่บัก๊ิกทีช่ื่อ 'พิมมี'่ กส่็งรายละเอยีด

การนัดเจอท่ีเคยตกลงกันเอาไว้มาให้ผมทางแชต 

ทีแรกผมนึกว่ามันจะลืมไปแล้ว แต่พอมันรู้ว่าผมจะต้องมาฝึกงาน 

ที่กรุงเทพฯ ก็รีบทวงสัญญาเร่ืองท่ีจะให้ผมไปนัดเจอก๊ิกแทนมันทันที

เอาไว้ฝึกงานเสร็จค่อยเปิดอ่านก็ยังไม่สาย 

จริงอยู่ว่าคนเราต้องรักษาค�าพูด แต่การสนับสนุนให้เพ่ือนมีก๊ิกก็ไม่ใช่

สิ่งท่ีควรท�าป่ะวะ ถ้าครั้งนี้ผมยอมไปให้มัน เชื่อเหอะว่าจะต้องมีครั้งต่อไป 

ตามมาอีกแน่ๆ 

งานนีถ้้ามนัด่าว่าผมเลวกว่าเป็นหมา สาบานได้ว่าผมจะไม่โต้ตอบและ

ยอมรับค�าด่าจากมันแต่โดยดี 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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