
บทนำ

‘พี่เกด! อีตาฮิตเลอร์สั่งให้รีบเข้าไปพบด่วนที่สุด’ เสียงหวานใส  

ทวา่เปน็ไปในเชงิกระซบิยามเอย่ฉายาของกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัควิปดิฮตั 

อยา่ง ภมี เตชะดำรงกุล สง่ผลใหก้าระเกดทีเ่พิง่กา้วเขา้มาในบรษิทักระทอ่ม 

กามเทพถงึกบัเลกิคิว้สงู เธอจำไดว้า่เมือ่วานนีเ้พิง่ประชมุสดๆ รอ้นๆ ไปนีน่า  

แลว้วนันีท้ำไมเจา้นายสุดโหดถงึเรยีกเขา้ไปพบเปน็การสว่นตวัอกี หรอืวา่เธอ 

ทำงานพลาดนะ ผลงานของเธอก็ทะลุเป้าเหมือนที่ผ่านมานี่นา

‘หนูษารู้รึเปล่าว่าบอสเรียกพี่ไปพบเรื่องอะไร’ การะเกดถามหรรษา 

ซึ่งเป็นผู้ช่วยเธอในฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์มาหลายปีแล้ว

‘ไม่รู้เหมือนกัน แต่หนูษาว่าพี่เกดรีบไปดีกว่านะ เกิดบอสอาละวาด 

อกีจะซวยยกแผง’ คนสง่ขา่วทำหนา้ปัน้ยาก กติตศิพัทก์ารเปน็คนเจา้อารมณ ์

ของเจ้านายหนุ่มนั้นเป็นที่โจษจันกันทั้งบริษัทอยู่แล้ว

‘รู้แล้วน่า แต่ก่อนไปพี่ขอซัดน้ำเย็นสักแก้ว สวดคาถาเมตตามหา 

นิยมสักสามรอบก่อน’ กล่าวเสร็จ สาวรุ่นพี่ก็หมุนตัวเร่งฝีเท้าไปยังครัว 

ขนาดกะทัดรัดของบริษัท รินน้ำเย็นมาดื่มหลายอึก เพื่อเตรียมพร้อมรับ
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ศึกหนักที่อาจเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีข้างหน้า คาถาเมตตามหานิยมที่สาวสวย 

รวยเสนห่อ์ยา่งเธอไมเ่คยใชก้บัผูช้ายคนไหนเลยในชวีติ ถกูนำมาสวดภาวนา 

อยู่ในใจสามครั้งสามคราก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึก บอกตัวเองว่าเธอ 

พร้อมรับทุกสถานการณ์แล้ว

‘เชิญ!’ เสียงห้วนห้าว วางอำนาจตามแบบฉบับของภีมทำเอาคน 

เคาะประตกูลนืนำ้ลายดงัเอือ๊ก ดเูหมอืนคาถาของเธอจะไมไ่ดผ้ลเสยีแลว้แฮะ  

เพราะเสียงตวาดแบบนี้มันแสดงว่างานเข้านางสาวการะเกดล้านเปอร์เซ็นต์

หลงัจากหนัไปมองใบหนา้สลอนของสาวในแกง๊ทัง้เจด็ทีส่ง่ยิม้ใหก้ำลงั

ใจ หญงิสาวกส็ดูลมหายใจเขา้ลกึ ปลกุปัน่ขวญักำลงัใจใหต้วัเองอกีครัง้กอ่น 

จะผลักประตูห้องทำงานของนายหนุ่มเข้าไป ทว่ากามเทพสาวก็ต้อง 

ทำตาปรบิๆ กบัสิง่ทีพ่บ เพราะนอกจากคนในหอ้งจะไมไ่ดห้นา้บึง้ตงึอยา่งที่

เธอคาดไว้แล้ว ภีม เตชะดำรงกุล ยังส่งยิ้มกว้างมาให้อีกต่างหาก 

แม่เจ้า! ถ้าเธอไม่ตาฝาด สติไม่ฟั่นเฟือน ก็แสดงว่าอีตาฮิตเลอร์ 

ผีเข้าแน่ๆ ถึงได้ยิ้มแป้น ปากแทบฉีกถึงใบหูขนาดนี้ 

เพื่อความแน่ใจว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่าง เธอจึงยกมือขึ้นขยี้ตา ลืมให้ 

ความสำคัญแก่แขกสองคนซึ่งยังนั่งหันหลังให้ 

‘คุณเกดมาแล้วครับ’ หนุ่มใหญ่ลุกขึ้นจากเก้าอี้ทำงานตัวโตและ 

เชื้อเชิญให้แขกทั้งคู่หันมาหาเธอ ‘คุณบิลกับคุณน้ำต้องการมาขอบคุณ 

คุณเกด ผมก็เลยให้คุณหนูษาไปเชิญคุณเข้ามาพบ’

‘สวสัดคีะ่คณุบลิ คณุนำ้’ การะเกดยกมอืไหวพ้ลางทกัทายแขกทัง้สอง 

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม 

‘คณุเกดอาจจะจำเราสองคนไมไ่ด’้ แขกตานำ้ขา้วชือ่บลิพมึพำกบัคน 

ข้างกาย

‘เราต้องเข้าใจเธอค่ะบิล เพราะเธอมีลูกค้าเยอะ อาจจะจำไม่หวาด 

ไม่ไหว’ แขกสาวอายุประมาณสามสิบต้นๆ กล่าวตอบชายคนรักด้วย 

แววตาสดใส แล้วหันมาส่งยิ้มให้การะเกด ‘เมื่อประมาณสี่เดือนก่อนน้ำกับ
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บิลไปปาร์ตี้ล่องเรือดินเนอร์ของคุณเกดค่ะ’

‘อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ เกดจำลูกค้าทุกรายได้อยู่แล้วค่ะ ไม่ทราบว่า 

วันนี้คุณบิลกับคุณน้ำมีอะไรให้เกดรับใช้คะ’ หญิงสาวฉีกยิ้มกว้าง แอบ 

ขอบคุณเจ้านายหนุ่มท่ีรีบบอกช่ือแซ่ของแขกท้ังสอง ไม่อย่างน้ันเธออาจจะ 

เอ๋อรับประทานเพราะจำพวกเขาไม่ได้

‘วันน้ีพวกเราสองคนต้ังใจแวะเอากระเช้ามาขอบคุณคุณเกดโดยเฉพาะ 

ค่ะ’ คนพูดกล่าวพลางยกกระเช้าของฝากซึ่งนอกจากจะมีรังนกสกัดแล้ว  

ก็ยังมีซองสีฟ้ากับสีขาวแนบมาด้วย 

‘เราสองคนแวะมาเชิญคุณเกดไปร่วมงานแต่งงานที่จะมีขึ้นอีก 

สองเดือนข้างหน้าค่ะ’

‘จรงิเหรอคะ’ การะเกดอุทานเสยีงหลงเพราะตืน่เตน้ดใีจกบัขา่วดขีอง 

ลูกค้า ทว่าเห็นสายตาดุๆ ของนายหนุ่มก็รีบปรับสีหน้า รับกระเช้าของฝาก

และละล่ำละลักขอบคุณเป็นการใหญ่ 

‘คุณเกดเก่งมากครับ เขาทำให้คนไม่ศรัทธาในเรื่องโซลเมตอย่าง 

ผมไดม้าพบนำ้ นาทแีรกทีไ่ดพ้บและพดูคยุกบันำ้ ผมกร็ูเ้ลยวา่เขาคอืคนทีผ่ม 

รอคอยและตามหามาตลอดชีวิต’ นัยน์ตาของฝรั่งวัยสี่สิบหันมามองเจ้าแม่ 

อีเวนต์ด้วยความชื่นชม ‘ขอบคุณที่จัดงานปาร์ตี้ครั้งนั้นขึ้นมาครับคุณเกด 

คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ’

‘เปน็หนา้ทีข่องเกดอยูแ่ลว้ละคะ่’ หญงิสาวยิม้จนแกม้แทบแตก นีเ่ปน็ 

สุดยอดแห่งความปรารถนาของคนที่ยึดอาชีพกามเทพอย่างเธอ

‘ขอบคณุคณุบลิกบัคณุนำ้มากนะครบัทีอุ่ตสา่หแ์วะมาถงึบรษิทั คณุ

สองคนทำให้ผมรู้สึกว่าเลือกคนมาทำงานด้วยไม่ผิด’

คำพูดและแววตาเปี่ยมความภาคภูมิใจของเจ้านายที่ไม่เคยชมใคร 

ให้เธอได้ยินแบบตรงๆ เลยสักครั้งตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ พาให้ 

หัวใจดวงน้อยของการะเกดพองโตคับอก ดีใจยิ่งกว่าเพิ่งได้รับเงินโบนัส 

หกเดือนเสียอีก
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ทวา่…วนิาททีีห่ญงิสาวกำลงัจะอา้ปากบอกลกูคา้วา่การทำใหพ้วกเขา 

ได้พบเนื้อคู่คือหน้าที่ของกามเทพ โลกที่สวยงามปานสรวงสวรรค์ก็เป็นอัน 

ถลม่ทลาย เพราะเสยีงกรดีรอ้งอยา่งตกใจสดุขดีของใครคนหนึง่ เสยีงแหลม 

เลก็นัน้ฉดุกระชากลากเธอออกจากภวงัคฝ์นั ทะลึง่พรวดขึน้มาพบกบัความ 

จริงอันแสนโหดร้าย

“เกดิอะไรขึน้นะ่” เธอถามเสยีงหอบปนสัน่พลางกวาดตาดำขลบัสำรวจ 

รอบๆ อย่างจับต้นชนปลายไม่ถูก

“พี่เกดดูโน่นสิ” หรรษาบุ้ยให้เธอแหงนมองกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่ง

ซึ่งแปะอยู่บนเสาสูง 

ขอ้ความแหง่คำมัน่สญัญาทีป่รากฏเปน็ลายมอืโยเ้ยข้องเธอกบัสาวๆ 

อกีเจด็ชวีติเหมอืนจะสบูเลอืดออกจากใบหนา้รปูไข ่เนือ่งจากเนือ้ความแตล่ะ

ประโยคเลวรา้ยยิง่กวา่สญัญาขายดวงวญิญาณใหป้ศีาจของ จอหน์น ีเบลด็ 

ในหนังเรื่อง เดอะโกสต์ไรเดอร์ 

รอยลปิสตกิสสีม้ออ่นซึง่เธอจำไดด้วีา่เปน็ของตนรวมอยูก่บัลปิสตกิ 

อีกเจ็ดรอย คือหลักฐานสำคัญว่าเธอมีส่วนร่วมในพันธสัญญาหาแฟน 

ให้ได้ภายในหนึ่งปีหรือก่อนวาเลนไทน์ปีถัดไป ไม่เช่นนั้นจะเสียโบนัส 

หกเดือนที่เฝ้ารอมาตลอดทั้งปี แล้วหากมีใครคิดฉ้อฉล หาคนมาแอบอ้าง 

ว่าเป็นแฟน ยังมีคำสาปแช่งกำกับไว้ให้อกสั่นขวัญแขวนอีกต่างหากว่า 

หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งกระทำการหาแฟนโดยมิสุจริต หรือว่าจ้าง 

ผู้ชายมาเป็นแฟน ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่ง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ อย่าให ้

มีแฟนไปตลอดชีวิต ถ้าได้แต่งงานภายหลัง ก็ขอให้เจอะเจอกับผู้ชายที่ 

ห่วยแตกที่สุดในโลก แต่งงานก็ขอให้หย่า อย่าได้มีความสุขในชีวิตแต่งงาน 

ไปตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทั้งแปดได้อ่านสัญญาฉบับนี้และลงลายมือชื่อด้วยความ

เต็มใจ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเป็นพยาน หากข้าพเจ้าบิดพลิ้ว 

หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือฉีกสัญญาทิ้ง ก็ขอให้มีอันเป็นไปภายใน 
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สามวันเจ็ดวัน ขอให้เป็นหมัน ขอให้ขี้เหร่ อัปลักษณ์ไปตลอดชาติ สาธุ!

“นะ...นี่มันอะไรกัน” การะเกดรำพึงรำพันด้วยหัวใจสั่นระรัว 

นอกจากฝนัดทีีส่ดุในรอบหา้ปเีมือ่สกัครูจ่ะไมเ่ปน็จรงิแลว้ เธอยงัตืน่ 

มาพบกับความจริงอันแสนโหดร้ายอีกหรือนี่ 

เงนิโบนสัหกเดอืนซึง่ตัง้ใจจะเอาไปซือ้แพก็เกจทวัรย์โุรปเหมอืนแขวน 

อยูบ่นเสน้ดา้ย เพราะหากเธอหาแฟนไมไ่ดภ้ายในหนึง่ป ีความหวงัความฝนั 

นั้นก็เป็นอันหลุดลอยไปจากชีวิตทันที เนื่องจากมันกลายเป็นเงินเดิมพัน 

ของการหาแฟน

หญิงสาวเหลือบมองสภาพโดยรอบ เห็นขวดเครื่องดื่ม แก้วเปล่า  

และจานชามกระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องนั่งเล่นของบ้านเจ๊ใหญ่วราลี เธอพอ 

จะเดาออกว่าทุกคนคงเมามาย แล้วสุมหัวกันร่างสนธิสัญญาบ้าบอคอแตก 

นั้นขึ้นมา เพราะโกรธแค้นที่นายหนุ่มหน้าเทพบุตรใจซาตานอย่าง ภีม 

เตชะดำรงกุล พูดจาดูหม่ินดูแคลนว่ากามเทพอย่างพวกเธอไม่มีปัญญาหาแฟน 

แม้ว่าเธอกับสมาชิกบางคนจะเสนอว่าควรร่วมมือร่วมใจกันยกเลิก 

สัญญามหาโหดนั้นเสีย แต่เสียงส่วนใหญ่กลับโหวตไม่เห็นด้วย พอคุยกัน 

ไปคุยกันมาก็กลับกลายเป็นว่าเธอเออออห่อหมก เห็นสมควรว่าทุกคนต้อง

ลบล้างคำสบประมาทของนายหนุ่มให้ได้ภายในหนึ่งปี

National Central Bureau of Interpol, London, UK 
นัยน์ตาสีน้ำตาลของแดเนียล นายตำรวจหนุ่มสังกัดตำรวจสากล 

หรือ INTERPOL๑ แข็งกร้าวขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อมองสภาพของสาวสวย 

สองคนในรปูถา่ยทัง้สีใ่บ คำบอกเลา่ทีว่า่ทัง้คูเ่ปน็คนไทยทำใหก้รามของเขา 

๑ (INTERPOL: International Criminal Police Organization) องค์การตำรวจอาชญากรรม 
ระหว่างประเทศ หรือตำรวจสากล เป็นองค์การที่เกิดจากความพยายามร่วมมือกันในทางระหว่าง 
ประเทศเกี่ยวกับกิจการตำรวจ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทุกองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจ 
ในการปอ้งกนัหรอืปราบปรามอาชญากรรมระหวา่งประเทศ ปจัจบุนัสำนกังานใหญข่องอนิเตอรโ์พล  

ตั้งอยู่ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส)
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บดเข้าหากันเป็นสันนูน นอกจากจะสงสารผู้เคราะห์ร้ายท้ังสองในฐานะผู้พิทักษ์ 

สนัตริาษฎรแ์ลว้ เขากย็งัมอีกีเหตผุลทีท่ำใหรู้ส้กึเจบ็แคน้ผูก้ระทำการอกุอาจ  

เหตุผลนั้นก็คือในตัวเขามีเลือดของคนไทยครึ่งหนึ่ง 

เนื้อตัวและใบหน้าของผู้หญิงในภาพทั้งคู่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำ 

ดำเขียว บ่งบอกว่าคงถูกทารุณกรรมมาอย่างสาหัสสากรรจ์ ก่อนพยายาม

หลบหนีกันอย่างหัวซุกหัวซุน ทว่าพวกหล่อนก็โชคร้ายเพราะถูกพวกเดน 

มนุษย์ตามมากระชากวิญญาณ ก่อนที่จะมีใครช่วยเหลือไว้ได้ทัน 

“คิดว่าเป็นอาชญากรกลุ่มเดียวกันไหมครับ” แดเนียลสูดหายใจ 

เข้าลึก 

รู้สึกสงสารสาวเคราะห์ร้ายที่เป็นเหยื่อขององค์กรค้าเนื้อสดจับใจ  

พวกหลอ่นคงคดิวา่ยโุรปเปน็ดนิแดนนา่ฝนัใฝแ่ละดิน้รนขวนขวายจะมาทีน่ี ่

ให้ได้ แต่ก็ต้องเคราะห์ร้าย เอาชีวิตมาทิ้งเพราะลืมนึกถึงอันตรายที่ 

แทรกซึมอยู่ในดินแดนศิวิไลซ์นี้เช่นกัน นี่ไม่ใช่เคสแรกๆ ที่เขาเห็น เพราะ

ตลอดระยะเวลาของการทำงานให้ตำรวจสากลมากว่าหกปี มีผู้หญิงเอเชีย 

จำนวนหลายหมื่นรายที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน

“ผมกไ็มอ่ยากปกัใจเชือ่หรอกนะแดน เพราะคนแรกถกูหลอกไปปารสี 

ส่วนอีกคนถูกหลอกมาลอนดอน” ริกกี้หยิบซองสีน้ำตาลมาวางไว้ตรงหน้า 

ของลูกน้องหนุ่ม “สำนักงานใหญ่ส่งภาพพวกนี้มาให้ทางเราพร้อมกับ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมว่าควรเร่ิมจากตรงไหน ผมเห็นว่าสมควรส่งคุณไปสืบเร่ือง 

ที่เมืองไทยเพราะคุณพูดภาษาไทยได้คล่อง แถมไม่มีพันธะให้ต้องห่วง”

“คิวปิดฮัต” แดเนียลทำปากขมุบขมิบ เมื่อเปรียบเทียบเอกสาร 

ของผูเ้คราะหร์า้ยทัง้สองกส็ะดดุใจกบับางสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั “ผูห้ญงิสองคน 

นี้คงคิดว่าเจอเจ้าชายในฝัน แต่พวกเธอกลับพบซาตานร้ายที่แอบแฝงมา 

ในคราบของพวกมันแทน”

“ใช่ สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองเคสคือพวกเขาใช้บริการของเว็บไซต์ 

หาคูเ่วบ็นัน้ แลว้ตำรวจฝัง่ไทยกใ็หข้อ้มลูเพิม่เตมิมาอกีวา่พวกเขาไปรว่มงาน 
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ปาร์ตี้ล่องเรือที่บริษัทนั้นจัดขึ้นด้วย ผมคิดว่ามันมีสิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับ 

ปาร์ตี้นั้น บางทีอาจมีคนในบริษัทรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย” 

“อมื มสีทิธิเ์ปน็ไปไดอ้ยา่งทีค่ณุสนันษิฐานครบัรกิ ผมจะจบัตาดูความ 

เคลื่อนไหวของเขาให้ละเอียดครับ” ชายหนุ่มยิ้มแห้งเพราะเศร้าสลดกับ 

ภาพที่เห็น ผู้หญิงทั้งคู่อายุยังคงไล่เลี่ยกับลูกพี่ลูกน้องของเขาที่เพิ่งจบ 

ปริญญาตรี ไม่ควรเลยที่จะมาพบเจอเรื่องเลวร้ายขนาดนั้น

“ผมใหพ้อลประสานงานกบัตำรวจทางเมอืงไทยใหคุ้ณเรยีบรอ้ยแลว้  

พอลจะเป็นคนบอกรายละเอียดที่เหลือให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง ส่วน 

เบอรโ์ทรศพัทข์องคนทีค่ณุตอ้งตดิตอ่ทางเมอืงไทยอยูใ่นซองนัน้แลว้ เรือ่งนี ้

ทางสำนกังานใหญค่าดหวงัไวสู้งมากวา่ทางเราจะสามารถควานหาตวัการใหญ ่

ของพวกมันได้สำเร็จ ผมหวังว่าคุณจะสร้างผลงานได้ดีเยี่ยมเหมือนที่ผ่าน

มานะแดน” ประกายตาของคนพูดเต็มไปด้วยความคาดหวัง

“ผมจะทำอยา่งสุดความสามารถครบัรกิ” ตำรวจสากลวยัสามสบิสอง 

รบัคำหนักแน่น กอ่นจะควา้ซองสนี้ำตาลแล้วพาร่างสงูถงึ ๑๘๕ เซนตเิมตร 

ออกจากห้องผู้บังคับบัญชา 

ปกติเขาแยกแยะระหว่างความรู้สึกส่วนตัวออกจากงานได้ดีเยี่ยม 

เสมอ แต่คดีใหญ่ที่เป็นปัญหามากขึ้นทุกวันในสหภาพยุโรป และกำลังแพร่ 

ระบาดไปยังส่วนอื่นของโลกอย่างคดีนี้ เขาอดที่จะใส่ความชิงชังส่วนตัว 

เข้าไปไม่ได้ แล้วก็รู้อีกเช่นกันว่า หากสามารถหาหลักฐานอันจะนำไปสู่การ 

จับกุม กวาดล้างเดนมนุษย์เหล่านั้นได้ หัวใจครึ่งดวงที่เป็นคนไทยคง 

พบพานกับความสงบสุข



๒๘ มิถุนายน…บริษัทคิวปิดฮัต 
“เกด...อีตาฮิตเลอร์เรียกให้เข้าไปพบด่วนแน่ะ” วราลี หญิงสาววัย 

สามสบิสี ่ซึง่ทำหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ว่ยสว่นบคุคลและเลขานกุารของภมีกา้วมาหยดุ 

หน้าโต๊ะทำงานของการะเกด กล่าวด้วยแววตาห่วงใย 

“เอ่อ เจ๊รู้ไหมคะว่าบอสมีเรื่องอะไรจะคุยกับเกด” หญิงสาวทำหน้า

ประหลาดใจระคนกริ่งเกรง

“เรือ่งขา่วทีย่ายแองจีเ้อาไปเขยีนกระทบกระทัง่อเีวนตท์ีเ่ราจดัขึน้นะ่ส ิ 

เมื่อไหร่ยายบ้านั่นจะเลิกตามจองล้างจองผลาญพวกเราก็ไม่รู้” พี่ใหญ่ของ 

กลุม่อารมณเ์ดอืดปดุเพยีงแคเ่ปลง่ชือ่ของคอลมันสิตฝ์ปีากกลา้ผา่นรมิฝปีาก 

สสีด ไมม่ใีครในควิปดิฮตัไมรู่จ้กันางสาวองักาบ เจา้ของชือ่ในวงการวา่ แองจี ้ 

คอลัมนิสต์ที่เขียนคอลัมน์ ‘ฟลายไฮวิทแองเจิล’ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา 

คอยจับตามองทุกความเคลื่อนไหวของคิวปิดฮัต เพื่อหาข้อผิดพลาดและ 

เอาไปตีไข่ใส่สีในคอลัมน์ของแมกาซีนจนกามเทพสาวหลายคนปวดเศียร 

เวียนเกล้ากันมาแล้ว 

๑
พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ราหูอมการะเกด
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“เกดรีบไปเถอะ ก่อนที่อีตาโหดจะโผล่ออกมาอาละวาด”

ทา้ยประโยคของสาวรุน่พีท่ำใหก้าระเกดลกุจากเกา้อีแ้ละเรง่ฝเีทา้ไป 

ยังห้องเจ้านายสุดโหด เวลานี้เธอไม่มีอารมณ์แม้แต่จะท่องคาถาเมตตา 

มหานิยม เพราะรู้ดีว่าถึงท่องไปกี่สิบบทก็คงเปล่าประโยชน์ 

หลังจากเคาะประตูและได้ยินเขาตะโกนอนุญาตเสียงห้วนห้าววาง 

อำนาจ เธอก็สูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วผลักประตูเข้าไปด้วยใบหน้าไร้ 

ความรู้สึก

“บอสมีอะไรกับเกดเหรอคะ” หญิงสาวลอบกลืนน้ำลาย ถามด้วย 

ท่าทางกร่ิงเกรงและฝืนส่งย้ิมอ่อนหวาน ทว่าเวลาน้ีใบหน้าคมเข้มของนายหนุ่ม 

ไมห่ลงเหลอืความรืน่รมยใ์ดๆ ใหเ้หน็เลยสกันดิ นยันต์าดดุนัฉายแววเอาเรือ่ง 

จนเธอรูส้กึเยน็เยอืกไปถงึไขสนัหลงั แมจ้ะรูร้ะแคะระคายจากวราลมีาแลว้

ว่าจะโดนสวดเรื่องอะไร แต่เอาเข้าจริงๆ เธอก็อดขนพองสยองเกล้าไม่ได้

“ถ้าไม่มี ผมคงไม่สั่งคุณลีให้เรียกคุณเข้ามาพบให้เสียเวลาทำการ 

ทำงานแบบนี้” กรรมการผู้จัดการบริษัทคิวปิดฮัตแขวะพลางโยนนิตยสาร  

พิงก์เลดี้ ลงบนโต๊ะโครมใหญ่ “คุณถ่างตาดูเอาเองละกันว่าคอลัมน์ 

‘ฟลายไฮวิทแองเจิล’ หน้าสิบเก้าน่ะ เขาเขียนถึงปาร์ตี้ที่คุณจัดว่ายังไง”

หญิงสาวไม่คิดจะซักฟอกให้ระคายแก้วหูคนอารมณ์บ่จอย เธอ

หยิบแมกาซีนที่ไม่เคยคิดจะเสียเงินซื้อสักครั้งในชีวิตขึ้นมาเปิดหน้า ๑๙ 

ตามคำบัญชาของพ่อมหาโหด

 

เตือนใจสาวไทยก่อนบินไปหาหวานใจที่เมืองนอก 

หลังจากแองจี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับของยุโรปและกริ๊งกร๊าง 

โทรศัพท์หาเพื่อนซี้ที่เป็นนักข่าวอยู่ปารีสเพื่อล้วงตับควักไส้เอาความจริง 

วา่ขา่วทีเ่ขาลงโครมๆ กนัเมือ่สามวนักอ่นนัน้จรงิเทจ็แคไ่หน พอไดย้นิคำตอบ  

แองจี้ก็ต้องยอมรับว่าปวดกระดองใจจนทนไม่ไหวและขอเอามาเมาท์ให้ 

แฟนๆ คอลัมน์ได้อ่านเป็นอุทาหรณ์สอนใจค่ะ 
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เรื่องของเรื่องก็คือ มีสาวไทยจำนวนไม่น้อยที่นิยมของนอก 

ซึ่งตรงนี้แองจี้ก็ไม่ได้ว่าสาวๆ อยากรวยทางลัดหรืออะไรเทือกนั้นเลยนะคะ  

เพราะจะวา่ไป การจะหาหนุม่ไทยทีย่งัไมม่แีฟน มเีมยี หรอืมผีวั! ในทกุวนันี้ 

หายากมา้กมาก พอมหีนุม่ฝรัง่ซึง่สว่นใหญส่งูยาวเขา่ดภีาษเีลศิ มนัไมแ่ปลก 

เลยที่สาวไทยเป็นล้านคนจะแห่แหนกันเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของเว็บหาคู่

สดุฮอตบางเวบ็ขณะนี ้เพราะนอกจากคณุเธอทัง้หลายจะสามารถตดิตอ่พดู 

คุยกับหนุ่มในฝันและอาจนัดเดตกับเขาวันใดวันหนึ่งแล้ว บางบริษัทจัดหา

คู่ยังขยันสรรหาอีเวนต์หรือปาร์ตี้หาคู่ตุนาหงันให้หนุ่มๆ สาวๆ ได้มีโอกาส

พบปะสังสรรค์กันแทบทุกอาทิตย์อีกด้วย 

แต่งานปาร์ตี้ที่แองจี้ขอเมาท์ถึงวันนี้ คือการเชิญชวนลูกค้าสาวๆ 

ที่ผ่านการคัดเลือกของกามเทพที่ดูแลงานปาร์ตี้ว่าสวย เซ็กซ์ เอกซ์ อึ๋ม 

ไดม้าตรฐานจำนวน ๒๕ คน ไปพบกบัลกูคา้หนุม่ไฮโพรไฟลจ์ำนวน ๒๕ คน  

(อ่านถึงแค่นี้ทุกคนก็คงจะชื่นชมว่าช่างลงตัวอะไรเช่นนี้ใช่ไหมล่ะคะ 

แต่อย่าค่ะ! อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าปาร์ตี้นี้จะเหมือนการพาซินเดอเรลลาไปพบ 

เจ้าชายในงานเต้นรำ)

บรรยากาศในงานปาร์ตี้ล่องเรือดินเนอร์ใต้แสงเทียน จิบไวน์และ 

เต้นรำกับหนุ่มๆ นั้น แองจี้ไม่รู้แบบละเอียดยิบหรอกนะคะ เลยไม่รู้ว่า 

บรรยากาศแทจ้รงิจะออกมาเหมอืนการเสีย่งพวงมาลยัรกั หรอืวา่ใหฝ้า่ยหญงิ 

นั่งเรียงกันเป็นแผงปลาทู (เอ๊ะ! คุ้นๆ เหมือนบรรยากาศในซอยบางซอย 

ของย่านสุขุมวิทยามกลางคืนเกินไปไหมคะเนี่ย) แล้วให้หนุ่มแต่ละคน 

จับไม้สั้นไม้ยาว ก่อนชี้ตัวว่าอยากคุย อยากนั่งกระแซะ หรือเต้นรำ 

กับสาวผู้โชคดีคนไหน 

ฟงัแลว้เหมอืนแผนสง่เสรมิการตลาดทีแ่สนจะธรรมดาใชไ่หมคะคณุ 

ผู้อ่านขา แต่ความจริงมันมีเงาดำแฝงอยู่ด้วยค่ะ

และนี่แหละค่ะคือที่มาของข่าวแซบที่แองจี้หยิบยกเอามาเมาท์ใน 

ตอนแรก
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ในขา่วคอื มสีาวไทยจำนวนไมน่อ้ยทีต่ดัสนิใจคบหากบัหนุม่ตา่งชาต ิ

ซึ่งรู้จักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต แล้วลงท้ายถูกผู้ชายหลอกให้บินไปยุโรป  

ผู้หญิงเหล่านั้นวาดหวังจะไดแ้ต่งงานและใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่พอไปถึง 

กลับกลายเป็นว่าถูกบังคับให้ขนยาเสพติดข้ามชาติบ้าง ถูกขายทอดตลาด

ไปแอฟริกากับเม็กซิโกบ้าง ถูกบังคับให้ทำงานในร้านนวดที่จบลงด้วยการ

นาบบ้าง 

หากไม่ยินยอมหรือพยายามหลบหนีก็จะถูกทารุณถูกซ้อมจนตายเหมือน 

อย่างในภาพนี้แหละค่ะ สายข่าวจากปารีสของแองจี้กระซิบบอกด้วยว่า  

สองสาวในรูปน้ีได้ใช้บริการหาคู่ออนไลน์กับบริษัทหาคู่สุดฮอตของไทยเว็บหน่ึง  

แถมยังเคยไปร่วมปาร์ตี้ล่องเรือล่ารักกับเขาด้วยค่ะ 

ยังไงก่อนตัดสินใจไปจอยปาร์ตี้ที่ว่านี้ ก็ขอให้นักอ่านทุกท่านระมัด- 

ระวังตัวกันให้ดีด้วยนะคะ เพราะลำพังคนจัดงานเขาไม่แคร์ถึงสวัสดิภาพ 

ของท่านหรอกค่ะ เขาแคร์แค่ว่าหนุ่มคนไหนโพรไฟล์เลิศ น่าดึงมาแจมให้ 

สาวๆ น้ำลายหกเท่านั้นแหละ

ไมอ่ยากบน่แตก่อ็ดบน่ไมไ่ด ้วา่บรษิทัจดัหาคูค่วรสแกนลกูคา้สกันดิ 

ก่อนคิดจะพาขึ้นเรือ อย่าสักแต่ว่าลูกค้าแลดูไฮโซ กระเป๋าหนักควักไม่อั้น 

ก็หลับหูหลับตาเชิญร่วมปาร์ตี้แล้ว 

ไม่งั้นคำว่า Cupid มันจะเพี้ยนเป็น Stupid เอาได้ โฮะๆ

พบกับแองจี้ใหม่ในปักษ์หน้านะคะนักอ่านที่รัก รับรองว่ามีเรื่อง 

เมามันมาเมาท์ให้น้ำลายแตกฟองกันอีกเช่นเคยแน่นอนค่ะ…

การะเกดกำหมัดแน่นหลังจากอ่านจบ เธออยากบีบคอคอลัมนิสต์ 

ปากกล้านัก ใครอ่านก็คงรู้ว่ายายอังกาบ หรือชื่อในวงการว่า แองจี้ จงใจ 

โจมตีคิวปิดฮัต เพราะเวลานี้เป็นเว็บไซต์หาคู่ที่ดังเป็นพลุแตกในเมืองไทย  

แถมยังเริ่มได้รับความนิยมจากฝรั่งมังค่าที่ต้องการหาแฟนไทยอีก

ไมส่.ิ..ความจรงิยายปลวกหนา้หา้เหลีย่มจงใจโจมตงีานในสว่นทีเ่ธอ
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รับผิดชอบโดยตรงต่างหาก 

“บอสคิดว่าเกดควรจะทำยังไงคะ สกรีนลูกค้าแต่ละรายก่อนจะให้ 

เขา้รว่มงานปารต์ีห้รอืเปลา่วา่เขาเคยกอ่คดอีะไรไวไ้หม” หญงิสาวเกบ็ความ 

ขุ่นเคืองไว้ภายใต้สีหน้าเรียบเฉย กัดฟันถามนายหนุ่มด้วยสุ้มเสียงเป็นการ 

เป็นงาน ในเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ เธอจะแสดงอาการหวาดผวาหรือ

ทำตัวสั่นงันงกไม่ได้เด็ดขาด ไม่อย่างนั้นอีตาฮิตเลอร์จะลุกขึ้นมากระทืบซ้ำ 

เพราะคนอย่างเขาไม่เคยให้กำลังใจลูกน้อง

ภีม เตชะดำรงกุล พ่นลมหายใจแรงให้อีกฝ่ายเห็นว่าเขากำลัง 

หงุดหงิดสุดเหวี่ยง

“เรือ่งสกรนีแบก็กราวนดข์องลกูคา้มนัแทบเปน็ไปไมไ่ดเ้ลย คณุกน็า่ 

จะรู้ เพราะลูกค้าผู้ชายส่วนใหญ่ที่คุณเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้เป็นชาวต่างชาติ

กันแทบทั้งนั้น ยกเว้นก็แต่คุณจะมีปัญญาหาแฟนที่ทำงานให้ตำรวจสากล 

แล้วแฮ็กดูข้อมูล แต่ผมคิดว่าคุณคงไม่สามารถถึงขนาดนั้นหรอกมั้ง 

เพราะขนาดหาแฟนเป็นคนไทย คุณยังทำไม่ได้เลย” ตาคมกริบทันเห็น 

ริมฝีปากของสาวสวยประจำบริษัทเม้มเข้าหากันเป็นเส้นตรง 

หล่อนโกรธ เขารู้ดี แต่ทำอย่างไรได้ ส่ิงท่ีเขาว่ามาท้ังหมดมันเป็นความจริง 

ทั้งนั้น การะเกดสวยสะดุดตา แต่มันน่าประหลาดที่หล่อนกลับไม่มีหนุ่ม 

ควงสักคน สำหรับเขามันแสดงถึงความล้มเหลวอีกรูปแบบหนึ่ง

“เกดไมช่อบอาชพีตำรวจอยูแ่ลว้คะ่ ถงึจะมตีำรวจยศพลตำรวจเอก 

มาจบี เกดกไ็มค่ดิจะมองอยูแ่ลว้” ใบหนา้คนพดูเชดิขึน้อยา่งถอืด ีเขากลา้ดี 

ยงัไงมาซำ้เตมิปมดอ้ยเรือ่งยงัหาแฟนไมไ่ดข้องเธอ ไมรู่ห้รอือยา่งไรวา่ทกุวนั 

นี้เธอเครียดเรื่องนี้จนจะลุกขึ้นมากรี๊ดวันละสามหน 

“ที่ผมเรียกเข้ามาคุยก็เพราะอยากให้คุณคิดแคมเปญสักอย่างมา 

เรียกความนิยมของคิวปิดฮัตกลับ อะไรก็ได้ที่มันจะทำให้ลูกค้าคิดว่างาน 

ปารต์ีท้ีค่ณุจดัขึน้ มนัจะทำใหพ้วกเขาไดไ้ปเจอโซลเมต ไมใ่ชอ่าชญากรทีจ่ะ

หลอกไปขายทอดตลาดในยโุรป ผมใหเ้วลาคณุสามวนัในการหาทางออกให้
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เรื่องนี้” เจ้าของฉายาฮิตเลอร์ยังคงเส้นคงวาในเรื่องของความเผด็จการ 

“สามวัน!” หญิงสาวทวนคำอย่างตกใจ นี่แหละนิยามของคำว่า 

‘งานเข้า’ ของจริง แล้วงานนี้ก็ถือเป็นงานช้างสำหรับคนอย่างการะเกดด้วย

“อย่าบอกนะว่าเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง หรือสี่พันสามร้อยยี่สิบ  

นาทมีนัไมพ่อสำหรบัคณุ เทา่ทีผ่มจำไดต้อนเขา้มาสมคัรงาน คุณกรอกขอ้มูล 

ว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะ คุณคง 

ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าคุณ Stupid แทนที่จะเป็น Cupid หรอกนะ”  

ภีม เตชะดำรงกุล ดึงคำพูดจากคอลัมน์เจ้าปัญหามาใช้อย่างน่ารังเกียจ  

ดวงตาแข็งกร้าวหรี่มองคิวปิดสาวตั้งแต่หัวจดปลายเท้าประหนึ่งว่ากำลัง 

ประเมินคุณภาพของเครื่องจักรสักตัวว่าควรเก็บไว้ใช้งานต่อไหม 

เจอไมน้ีเ้ขา้ การะเกดถงึกบัคอแขง็ คนงานเขา้อยา่งเธอไมม่ทีางเลอืก 

นอกจากเชิดใบหน้าเรียวเล็กขึ้นเพื่อแสดงความมั่นใจ 

หน็อยแน่…กล้าด่าฉันทางอ้อมว่าโง่เง่าเต่าตุ่นเหรออีตาฮิตเลอร์!

“ไมม่ปีญัหาคะ่ เกดจะคดิแคมเปญใหไ้ดภ้ายในเวลาทีก่ำหนดแนน่อน  

ถ้าบอสไม่มีอะไรแล้ว เกดขอตัวก่อนนะคะ เพราะทุกวินาทีของเกดหลัง 

จากนี้มันมีค่า” การะเกดประชดเสียงฉะฉาน

“ดี งั้นก็เอาแมกาซีนนั่นไปด้วย เอาไปอ่านหลายๆ รอบ เผื่อมันจะ

ออสโมซิสเข้าสมองและช่วยกระตุ้นให้คุณคิดหาทางแก้ลำยายนั่นได้เร็วขึ้น 

ผมหมดธุระแล้ว เชิญ!” 

หญิงสาวก้าวมาหยิบแมกาซีนเจ้าปัญหาตามคำประกาศิต แล้วออก 

จากห้องทำงานไปเงียบๆ พอกลับมากระแทกก้นลงบนเก้าอี้ทำงาน วราลี 

กบัเพือ่นรว่มงานหลายคนกก็รกูนัเขา้มาหาประหนึง่วา่จะชว่ยไวอ้าลยัใหศ้พ 

ของเธอ 

“มอีะไรใหเ้จช๊ว่ยกบ็อกนะเกด” วราลกีา้วมาหยดุตรงหนา้และแตะมอื 

ลงบนมือเย็นเฉียบของสาวรุ่นน้อง

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะเจ๊ เดี๋ยวเกดกับหนูษาช่วยกันระดมความคิดเอง  
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เจ๊กับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอก” เธอยิ้มจืดเจื่อนบอกเจ๊ใหญ่ พร้อมกับ 

ปลอบใจตวัเองวา่ ทีผ่า่นมาสามารถแกป้ญัหาสารพนัไดท้กุอยา่ง ครัง้นีก้ค็ง 

เช่นกัน แม้จะต้องรีดเค้นหาทางออกจนเส้นเลือดในสมองแตกจนชักตาตั้ง 

ก็เถอะ

“อย่าถือคนบ้า อย่าว่าอีตาฮิตเลอร์เลยเกด เขาอาจจะปากน่าต่อย 

แต่ก็...”

“อยา่หว่งเลยคะ่เจ ๊เกดไมเ่ปน็ไรจรงิๆ ถา้เกดถอืสาบอส คงลาออกและ 

หนไีปทำงานกบัทีอ่ืน่นานแลว้คะ่ คนทีเ่กดอยากตอ่ยสกัเปรีย้งคอืยายแองจี้

ต่างหาก มันน่าจับโยนลงคลองแสนแสบจริงๆ” หญิงสาวเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน

บอกพลางปรายตามองแมกาซีนที่ถูกมิลินดึงจากมือไปอ่านต่อ

“มิม้วา่ยายบา้นัน่มนัเกบ็กดทีเ่ปน็สมาชกิควิปดิฮตัมานานโขแตย่งัหา

ผู้ชายไม่ได้ แล้วมาฟาดหัวฟาดหางลงในคอลัมน์” มิลินว่าอย่างเดือดดาล

“ก็แหงละ ดูอย่างเคสของหนูษากับยายหอมสิ” แพรวพราวเสริมต่อ

เพราะรูก้ติตศิพัทข์องคอลมันสิตเ์จา้ปญัหาดวีา่ เคยสรา้งเรือ่งใหห้รรษากบั

หอมหมื่นลี้ในงานเลี้ยงน้ำชามาแล้ว

“จะมีใครที่ไม่โดนยายแองจี้เล่นงานบ้างไหมเนี่ย รู้สึกว่ายายนั่นจะ 

ลับมีดรอเชือดพวกเราเรียงตัวยังไงไม่รู้ สงสัยพริมต้องกรวดน้ำอุทิศส่วน 

กุศลและแผ่เมตตาให้มากๆ จะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกัน” สาวธรรมะธัมโม

อย่างพริมาอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็น

“เจ๊ว่ากรวดน้ำคว่ำขันเลยดีกว่ามั้งพริม ชาติหน้าฉันใดจะได้ไม่ต้อง 

มาเจอะเจอกนัอกี” วราลทีำตาปะหลบัปะเหลอืก เพราะในฐานะพีใ่หญใ่นกลุม่ 

เธอรบัรูเ้รือ่งราวทัง้หมดมาโดยตลอด ทวา่แมจ้ะระดมความคดิกนัจนสมอง 

แทบระเบิด ก็ยังไม่สามารถหาวิธีมาปราบคู่กรณีอย่างแองจี้ให้อยู่หมัดได้

อยู่ดี

“โอย๊ พีพ่รมิกบัเจอ๊ยา่ใจดกีบัยายปลวกนกัเลยคะ่ คนแบบนัน้วญิญาณ

ของมนัตอ้งโดนจบัใสห่มอ้ ปดิดว้ยผา้ยนัต ์แลว้ถว่งนำ้ไปเลย จะไดไ้มต่อ้งไป



S  h a y n a        21

ผดุไปเกดิใหช้าวบา้นชาวชอ่งเขาเดอืดรอ้นอกี” คนเพิง่โดนเลน่งานมาหมาดๆ 

เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันบอก 

“เฮ้อ...หนูษาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาจ้องจองล้างจองผลาญพวกเรา 

นัก ทั้งๆ ที่ผ่านมาก็เข้าข่ายรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเองทั้งนั้น” หรรษาพ่น 

ลมหายใจออกยาว เธอเองกเ็คยถกูแองจีข้ีเ้มาทเ์ลน่งานมาหยกๆ โชคดทีีเ่รือ่ง 

ของเธอมันเร่ิมต้นท่ีความเลวร้าย แต่กลับลงท้ายด้วยการพบรักกับ ทิม พิชยธร  

ประธานบรษิทัในเครอืพชิยธรซึง่คมุกจิการทัง้หา้งสรรพสนิคา้ใหญ ่โรงแรม 

และรีสอร์ตหลายแห่งในประเทศ

“แต่คนประเภทนั้นมันไม่ยอมออกจากกะลามาดูโลกของความเป็น 

จริงหรอก” มิลิน พนักงานฝ่ายการเงินและบัญชี เจ้าของฉายาเกลือจาก 

ทะเลเดดซียังเรียกว่าพี่ เสริมด้วยใบหน้าเนือยๆ

“ออยว่าหลักๆ ก็คงมาจากเพราะยายปลวกโกรธที่มางานหาคู่กี่ครั้ง 

ก็ยังหาแฟนไม่ได้นั่นแหละ บวกกับมาเจอกรณีแพ้เครื่องสำอางตอนยาย 

หอมแตง่หนา้ใหก้เ็ลยยิง่โกรธหวัฟดัหวัเหวีย่ง พอขา่วนีอ่อกมา มนักเ็ลยถอื 

โอกาสซัดตูมมาทีเดียวหนักๆ เน้นๆ” นันทิสา สาวน่ารักผู้มีจุดอ่อนอยู่ที่ 

การหวาดผวาชายแทท้ีม่หีนา้ตาหลอ่เหลา รว่มผสมโรงหลงัจากนัง่ฟงัคนอืน่ 

พูดและอ่านคอลัมน์ที่เป็นประเด็นไปด้วย

“ไม่สวยสะดุดตาน่ะพอให้อภัยนะออย แต่ไอ้ประเภทหน้าไม่สวย 

แถมนิสัยห่วยแตก ผู้ชายที่ไหนเขาก็คงสวมวิญญาณเสือเผ่นเปิดแน่บ 

กันหมด” การะเกดเอ่ยด้วยนัยน์ตาชิงชังขณะหลุบตาลงมองแมกาซีน 

เจ้ากรรมที่ถูกส่งต่อไปยังมือของหอมหมื่นลี้ เธออยากดำดิ่งเข้าไปกลางใจ 

ของคนเขียนคอลัมน์เสียจริงๆ ว่ามันจะดำเป็นตอตะโกหรือเปล่า

“ทำไมเกดไม่ลองเชิญยายแองจี้ไปล่องเรือดินเนอร์ดูสักเสาร์ล่ะ  

หอมว่าถ้าเราเตรียมการให้พร้อม น่าจะรับมือมันอยู่นะ” หอมหมื่นลี้ กูรู 

ดา้นการแตง่หนา้ ไมย่อมปลอ่ยโอกาสการรว่มเปน็สว่นหนึง่ในวงสนทนาให ้

หลุดลอยไปเช่นกัน 
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“โอย๊…ฟกัลีข่นาดนัน้ เกดไมช่วนไปใหล้กูคา้ผูช้ายแตกตืน่จนงานลม่

หรอก” หญิงสาวทำหน้าเบ้เหมือนเพิ่งกลืนของแสลง 

“ฟักลี่คืออะไรน่ะพี่เกด” น้องน้อยอย่างหรรษาถามด้วยแววตาซื่อๆ

“Fugly เป็นคำสนธิที่มาจากการผสมคำว่า Fat กับ Ugly 

เข้าด้วยกันจ้ะหนูษา สรุปง่ายๆ ก็คืออ้วนและขี้เหร่” วราลีตอบเสร็จก็กล่าว 

ต่อด้วยสุ้มเสียงเป็นการเป็นงานว่า “เอาละ พวกเราหยุดเมาท์และแยกย้าย

กนักลบัไปทำงานไดแ้ลว้ เทีย่งคอ่ยปรกึษาหารอืกนัตอ่ เผือ่ใครมไีอเดยีดีๆ  

จะเสนอเกด”

“ขอบคุณเจ๊กับทุกคนมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจ เกดคิดว่าปัญหา 

ของยายแองจี้ เกดเอาอยู่” ริมฝีปากอิ่มแย้มยิ้มให้เพื่อนร่วมงานทั้งหมด  

หลังจากทุกคนแยกย้ายกันกลับไปประจำโต๊ะทำงาน เธอก็สูดหายใจเข้าลึก 

เรียกขวัญและกำลังใจกลับมาเพื่อจะต่อสู้กับปัญหาเฉพาะหน้า

“พี่เกดมีอะไรให้หนูษาช่วยไหม” หรรษาขันอาสา

“ชว่ยรบัปญัหาของยายแองจีไ้ปจดัการใหพ้ีท่ ีเพราะตอนนีพ้ีแ่กป้ญัหา 

ใหญ่อย่างการหาแฟนยังไม่ได้” แมกาซีนเล่มนั้นถูกยื่นให้ผู้ช่วยสาวซึ่งทำ 

หนา้เหย แตก่อ่นทีส่าวซุม่ซา่มจะตอบกลบั การะเกดกก็ลา่วตอ่ดว้ยเสยีงกลัว้ 

หัวเราะ “พี่ล้อเล่นน่ะ ใครจะกล้าให้หนูษาแบกปัญหาอยู่คนเดียวเล่า พี่แค่ 

แขวะเล่นเพราะหมั่นไส้ที่หนูษาไม่ต้องเครียดเรื่องหาแฟนแล้วต่างหาก”

“เฮ้อ…โล่งอกไปที หนูษาคิดว่าพี่เกดเอาจริงเสียอีก พี่เกดไม่ต้อง 

ห่วงนะคะ คนสวยๆ อย่างพี่เกด อีกไม่นานก็หาแฟนได้ ที่ผ่านมาพี่เกดต่อ 

ให้หนูษามากกว่า เพราะถ้าพี่เกดตั้งใจหาจริงๆ หนูษาว่าใช้เวลาไม่ถึงสอง 

อาทิตย์” หรรษาออดอ้อนป้อนคำหวาน น่ารักกึ่งน่าหมั่นไส้เสียจนคนฟัง 

ค้อนให้วงใหญ่

“ถา้พีต่อ่ใหจ้รงิกด็นีะ่สแิมเ่ตา่นอ้ย แตน่ีพ่ีแ่พห้นษูาเสยีหลดุลุย่ นีย่งั 

ไม่รู้เลยว่าจะโดนใครแซงอีกบ้าง แต่ไม่มีวันเสียละที่พี่จะเป็นคนสุดท้ายใน 

กลุม่ เพราะพีผ่กูคอตายเสยียงัดกีวา่จะไปไลจ่บีอตีาฮติเลอร”์ หญงิสาวกลา่ว 
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พลางหันไปแบะปากใส่ประตูออฟฟิซของเจ้านาย เพราะหนึ่งในสนธิสัญญา

หาแฟนให้ได้ก่อนวันวาเลนไทน์ปีหน้าคือ คนสุดท้ายที่หาแฟนไม่ได้จะต้อง

ลงทุนสวมวิญญาณสาวใจกล้าบ้าบิ่นผิดปกติ ไล่จีบเจ้าของบริษัทอย่าง ภีม 

เตชะดำรงกุล ให้ได้

“ไมต่อ้งหว่งหรอกนา่ พีเ่กดภาษดีกีวา่หลายคนเยอะ โดยเฉพาะเจล๊”ี 

ผู้ช่วยสาวสร้างขวัญกำลังใจให้ มันได้ผลชะงัดนักเพราะการะเกดหัวเราะ 

ขึ้นมาทันใด

“เอาละ เรามาหยดุเรือ่งหาแฟนและโฟกสัเรือ่งงานกนัดกีวา่ เรือ่งลสิต ์

ลกูคา้ถงึไหนแลว้ละ่” การะเกดกลา่วเสยีงเปน็การเปน็งาน พออกีฝา่ยสง่แฟม้ 

มาให้ก็รีบรับมาเปิดดู

“ห้าคนแรกเป็นลูกค้าเก่าที่ส่งอีเมลมาถามว่าจะมีงานอีกตอนไหน 

เพราะพวกเขาสนใจอยากมาเข้าร่วม ส่วนลูกค้าสาวๆ ตอนนี้มีตอบรับ 

มาสิบกว่าคนแล้ว” หรรษาตอบอย่างคล่องแคล่ว

“เลศิมาก แลว้เรือ่งโรงแรม คุณปราชญค์อนเฟริม์มาหรอืยงั” คนเปน็ 

แม่งานถามพลางเปิดแฟ้มสีฟ้าเพื่อดูรายละเอียดของลูกค้าที่ผู้ช่วยสาวช่วย

คัดสรรมาให้เธอสกรีนอีกที 

หา้รายแรกนัน้เปน็ลกูคา้หนา้เกา่ทีเ่ธอเคยเจอมาแลว้สองถงึสามครัง้ 

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะบางรายยังไม่เจอคนถูกใจแต่ชอบบรรยากาศ 

งานปาร์ตี้จึงอยากเข้าร่วมอีก นอกเหนือจากนั้นเป็นลูกค้าใหม่กว่าสามสิบ 

รายที่เธอยังต้องดูอีกที ก่อนให้ผู้ช่วยสาวส่งอีเมลไปเชิญมาร่วมงาน 

“คุณปราชญ์โทร. มาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว หนูษาว่าถ้าเราชวน 

ยายแองจีม้ารว่มงานปารต์ีเ้หมอืนทีห่อมเสนอกน็า่จะดนีะ เขาจะไดไ้มเ่อาไป 

เขียนโจมตีแบบผิดๆ อีก” หรรษาถือโอกาสที่อีกฝ่ายกำลังแจกใบแดงกับ 

ใบเขียวให้บรรดาหนุ่มที่เธอคัดสรรมา เอ่ยถึงสิ่งที่เป็นประเด็นการสนทนา 

กับทุกคนก่อนหน้า

“อืม ไม่ใช่ว่าพี่ไม่เห็นด้วยกับที่หอมแนะนำหรอกนะ” การะเกดงึมงำ 
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พลางดงึกระดาษบางแผน่ออกจากแฟม้ “แตพ่ีอ่ยากรอใหค้ดิแผนการแยบ-

ยลได้มากกว่านั้นหน่อย ขืนเชิญยายบ้านั่นไปร่วมงานโดยไม่วางแผนอะไร 

ไว้ก่อนเลย แล้วยายปลวกไม่ประทับใจ ก็คงจะเอาไปเขียนโจมตีงานปาร์ตี้

มากขึ้น พี่อยากคิดแคมเปญออกมาแก้ลำชีให้ได้ก่อน ว่าบริษัทของเราน่า 

เชื่อถือและทุ่มเทเพื่อลูกค้าขนาดไหน”

“พี่เกดรอบคอบดีจริงๆ เลย” หรรษาดีดนิ้วดังเป๊าะ “พี่เกดว่าข่าว 

ที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงไทยโดนหลอกไปขายยุโรปมันเป็นจริงแค่ไหนน่ะ 

ถ้าจริงก็น่าสงสารพวกเขาเนอะ”

“บอกตามตรงวา่นีก่เ็ปน็อกีเรือ่งทีพ่ีอ่ยากหาความจรงิ ถา้หากมนัเปน็ 

อย่างที่ยายแองจี้เขียน พี่คงจะรู้สึกแย่กับตัวเองมาก” แววตาสวยซึ้ง 

แปรเปลีย่นเปน็เศรา้สรอ้ยเมือ่นกึถงึภาพของสาวไทยเคราะหร์า้ยทัง้สองคน 

สภาพของทัง้คูน่ัน้หนา้ตายบัเยนิจนเธอจำไมไ่ด ้แมจ้ะพยายามทบทวนความ

ทรงจำว่าเคยเชิญไปร่วมงานอีเวนต์จริงอย่างที่แองจี้เขียนโจมตีไหม

“หนษูาชว่ยสง่อเีมลไปเชญิพวกเขา และคอนเฟริม์กบัพีพ่รุง่นีท้นีะวา่ 

มีลูกค้าตอบตกลงกลับมากี่คน” หญิงสาวส่งแฟ้มคืนให้ผู้ช่วยซึ่งรับกลับไป 

ทำหน้าที่อย่างคล่องแคล่ว ในขณะที่เธอขลุกอยู่กับการคิดหาทางออกให ้

ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยอาการหน้านิ่วคิ้วขมวด

มันเป็นวันทำงานที่การะเกดอยากฟุบลงกับโต๊ะและปลดแอกตัวเอง 
จากความเคร่งเครียดที่ประดังเข้ามา เพราะกลัวว่าโรคเก่าอย่างไมเกรนจะ 

กลับมาเล่นงานอีก ทันทีที่เลิกงานหญิงสาวก็ขับรถฮอนด้าซิตี้กลางเก่า 

กลางใหม่กลับคอนโดฯ ที่เช่าอยู่กับน้องสาว 

“อา้ว…พีเ่กดกลบัมาแลว้เหรอ” เสยีงหวานใสไมต่า่งจากรอยยิม้เจดิจา้ 

ของโรสรินที่ส่งมาทำให้เธออดไม่ได้ที่จะยิ้มตอบ

“อืม โรสทำอะไรน่ะ กลิ่นหอมน่าทานเชียว” หญิงสาวถามน้องสาว 

คนเดยีวทีเ่พิง่เรยีนจบปรญิญาตรแีละยา้ยมาอยูก่รงุเทพฯ ไดส้ามเดอืนแลว้ 
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เนือ่งจากยงัหางานประจำทีถู่กใจไมไ่ด ้โรสรนิจงึรบังานแปลหนงัสอืนยิายรกั 

ใหแ้กส่ำนกัพมิพแ์หง่หนึง่ เธอไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นหรอืผลกัไสใหน้อ้งหางานใหม ่

เมือ่เหน็วา่งานอดเิรกทีท่ำอยูข่ณะนีม้รีายไดค้อ่นขา้งสงู แถมยงัตรงกบัสาย

งานที่โรสรินเรียนจบมาอีก

“เมนเูยน็นีม้ตีม้แซบกระดกูออ่นกบัไขล่กูเขยเจา้คะ่ โรสโทร. ไปถาม 

สูตรไข่ลูกเขยจากแม่เชียวนะ แม่กับพ่อบอกให้ทำให้พี่เกดหม่ำบ่อยๆ เผื่อ

อานิสงส์จะส่งผลให้พี่เกดพาลูกเขยเข้าบ้านเราไวๆ” นัยน์ตาดำขลับ สวยซึ้ง 

ไมต่า่งจากตาของคนฟงัทอประกายเจดิจา้ บง่บอกวา่เจา้ตวัเปน็สาวอารมณด์ ี

และขี้เล่น

“จนป่านนี้แม่กับพ่อยังไม่เลิกหวังเรื่องลูกเขยอีกเหรอ” การะเกด 

กลอกตาอย่างเหนื่อยหน่าย พอหย่อนกายลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่น ก็พาด

เท้าเรียวขึ้นไปวางบนโต๊ะเตี้ยๆ ด้านหน้า 

“แหม โรสวา่ความจรงิพีเ่กดกอ็ายอุานามสมควรแกก่ารมเีหยา้มเีรอืน 

แลว้นะ หนา้ตากส็วยขนาดเคยขึน้เวทปีระกวดนางสงกรานตท์ีบ่า้นเรามาแลว้  

ถ้าไม่เลือกมากและไม่บ้างานจนเกินไป ก็น่าจะหาพี่เขยให้โรสได้ไม่ยาก”  

โรสรินจีบปากจีบคอพูดพลางหยิบทัพพีมาคดข้าวหุงสุกใหม่ๆ ใส่จาน นำ 

มาวางบนโต๊ะที่ตั้งอยู่ระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่น

“ให้พ่ีหาแฟนให้ได้ก่อนเถอะ เร่ืองได้แต่งหรือไม่ได้แต่งค่อยว่ากันทีหลัง  

เพราะถ้าวาเลนไทน์ปีหน้าพี่ยังหาแฟนไม่ได้ พี่ก็ชวดโบนัสหกเดือน”  

การะเกดพ่นลมหายใจออกยาวขณะเดินไปนั่งแหมะลงที่โต๊ะกินข้าว ก่อน

นี้เธอไม่คิดจะปริปากเล่าเรื่องการร่วมลงนามสัญญาทาสกับเพื่อนร่วมงาน

อีกเจ็ดชีวิตเลยสักนิด แต่วันนี้ปัญหาหลายด้านมันรุมเร้าจนอยากระบาย

ความคับแค้นใจ

“หมายความว่ายังไง พี่เกดยิ่งพูด โรสก็ยิ่งงง หาแฟนมันเกี่ยวกับ 

เงินโบนัสตรงไหน” ผู้เป็นน้องที่เพิ่งวางถ้วยสองใบลงบนโต๊ะทำหน้านิ่วคิ้ว

ขมวด
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“มันก็ไม่เกี่ยวหรอก ถ้าหากว่าพี่กับสาวๆ ที่ทำงานจะไม่บ้าทำสัญญา 

หาแฟนให้ได้ภายในหนึ่งปี โดยใช้เงินโบนัสเป็นเดิมพันเมื่อตอนวันวาเลน- 

ไทน์ที่ผ่านมา แถมยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้ ตอนนี้ก็เลยต้องปล่อยเลยตาม 

เลยและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ” หญิงสาวหยิบช้อนส้อมมาเขี่ยข้าวในจาน 

ด้วยท่าทางเซ็งจัด 

“หูย ทำหน้ายังกับถูกพ่อกับแม่บังคับให้แต่งงานเสียงั้น” โรสริน 

หัวเราะขบขัน “ถ้าคนหน้าตาแบบพี่เกดหาแฟนไม่ได้ภายในหนึ่งปี โรสว่า 

สาวไทยทุกคนคงตกที่นั่งลำบาก”

“คนยิง่กำลงักลุม้ใจ อยา่มาพดูเลน่ไดไ้หมยายโรส” การะเกดบน่พลาง 

ตักอาหารใส่จานและก้มหน้าก้มตากินเหมือนจะให้อาหารช่วยให้เธอสมอง 

ปลอดโปร่ง แล้วคิดอะไรออกบ้าง

“คนอื่นๆ ที่พนันกัน เขามีแฟนกันไปกี่คนแล้วล่ะ” โรสริน 

ทำหน้าสงสัยใคร่รู้

“ตอนนี้มีแค่หนูษาคนเดียว นอกนั้นเท่าที่รู้คือยังไม่มี แต่พี่ก็ไม่รู้ว่า 

พวกเขาซุม่เงยีบและพยายามปดิขา่วเพราะไมอ่ยากใหพ้ีก่บัคนอืน่ๆ รูค้วาม 

เคลื่อนไหวหรือเปล่านะ” หญิงสาวกล้ำกลืนฝืนละเลียดอาหารที่ตักใส่ปาก 

พูดเรื่องหาแฟนทีไร รสชาติของอาหารมันพานจะจืดชืดลงไปทุกทีสิน่า แต่ 

เวลานีค้งไมม่เีพือ่นรว่มงานคนไหนเจอพระศกุรเ์ขา้ พระเสารแ์ทรก แถมทา้ย 

ด้วยราหูอมจันทร์แบบเธออีกแล้ว

“เอาน่า โรสว่าค่อยๆ คิดหาทางออกดีกว่า จำไม่ได้เหรอที่แม่พูด

กรอกหูพวกเราเป็นประจำว่า ความรักน่ะ มันมักจะวิ่งหนีเวลาที่เราวิ่งไล่  

แต่เวลาเราอยู่เฉยๆ ไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้มองหา มันกลับเป็นฝ่ายเข้ามา 

ทักทายเราเสียเอง” โรสรินส่งยิ้มปลอบใจพี่สาว

“โรสน่าจะรู้นะว่าพี่หันหลังให้ความรักมานานแล้ว ถ้าไม่ติด 

เรื่องสัญญานั่น พี่ก็ไม่คิดจะตามหาหรือวิ่งตะครุบมันให้เสียเวลาทำการ 

ทำงานหรอก” การะเกดรำพึงรำพัน ท่าทางหมดอาลัยตายอยากยามเอ่ยถึง 
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ความรักทำให้น้องสาวถึงกับหุบยิ้ม

“จนป่านนี้พี่เกดยังไม่ลืมพี่ณัฐอีกเหรอ” โรสรินอดไม่ได้ที่จะถาม 

ในสิ่งที่ตนและทุกคนในครอบครัวรู้ดีว่ารบกวนจิตใจของพี่สาวคนสวยมา 

ยาวนานกว่าสามปี 

ณัฐวุฒิคือคนรักเก่าของการะเกดซึ่งคบหากันหลังจากที่การะเกด 

เรียนจบปริญญาตรีและเข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ 

เหมือนจะไปได้ดีและไร้อุปสรรค เพราะหลังจากเป็นแฟนกันเพียงหนึ่งปี  

เขาก็ขอหมั้นการะเกดด้วยแหวนเพชรหนึ่งกะรัต ก่อนที่จะบินไปดูงานที่ 

ออสเตรเลียเป็นเวลาหกเดือน 

การะเกดหายใจเข้าหายใจออกเป็นคู่หมั้นระหว่างรอการกลับมา 

ของเขา โทร. กลับบ้านครั้งใดก็คุยแต่เรื่องงานแต่งงานซึ่งวางแผนจะจัดขึ้น 

ภายในสามเดอืนหลงัจากณฐัวฒุกิลบัมา แมกาซนีเกีย่วกบัเจา้สาวเปน็กะตัก้ๆ  

ถูกเธอกว้านซื้อมาเพื่อหาข้อมูลสำหรับธีมงาน ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว และ 

รายละเอียดอื่นๆ 

การะเกดก็เหมือนผู้หญิงทุกคนที่เฝ้ารอวันชื่นคืนสุข วันที่จะได้สวม

ชุดเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาห์กับชายผู้เป็นที่รัก

ทว่าความหวัง ความฝัน และสวรรค์ของเธอก็พังครืนเมื่อณัฐวุฒิ 

กลับมาจากออสเตรเลียแล้วขอเลื่อนงานแต่งออกไปอีกหนึ่งปี แถมไม่นาน 

หลังจากนั้น เขาก็มาขอถอนหมั้น สารภาพความจริงว่าระหว่างบินไปดูงาน 

ได้เผลอตัวเผลอใจไปกับเพื่อนร่วมงานที่บินไปด้วยกัน 

ความผิดหวังจากการถูกขอถอนหมั้นในครั้งนั้นทำให้ผู้หญิงที่เคย 

มองโลกเป็นสีชมพูอย่างการะเกดกลายเป็นคนเย็นชา ปิดตายประตูหัวใจ 

ไม่ให้ผู้ชายคนไหนเดินเข้ามา หญิงสาวหันหลังให้ความรักและทุ่มเทให้งาน

กามเทพมาจนถึงทุกวันนี้

“พี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกเอ่ยชื่อเขา” การะเกดแทนชื่ออดีตคู่หมั้น 

ด้วยสรรพนามห่างเหิน เพราะหากเผลอเอ่ยชื่อครั้งใด หัวใจเป็นต้องรู้สึก 
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เหมือนมีมีดแหลมๆ มาสะกิด

รักแรกมันลืมยาก…เธอเข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นก็ตอนเจอเข้ากับตัวนั่น

แหละ

“พีเ่กดทำงานกบัควิปดิฮตั ทำไมไมล่องหาลูกคา้สกัรายมาเปน็แฟนละ่  

โรสว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะ เพราะถ้าไม่เอาลูกค้ามาทำแฟน พี่เกดจะ 

เอาเวลาที่ไหนไปหา” โรสรินเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะอยากเรียกรอยยิ้มของ

พี่สาวกลับมา

“ขืนเอาลูกค้ามาเป็นแฟน เจ้านายได้เฉดหัวพี่ออกจากบริษัทปะไร  

เพราะอีตานั่นย้ำนักย้ำหนาว่ามันผิดกฎของบริษัท” 

“พีเ่กดกอ็ยา่ใหเ้ขารูส้ ิถา้ไมใ่ชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

โรสวา่พีเ่กดนัน่แหละจะตกทีน่ัง่ลำบากกวา่คนอืน่ ยิง่ตอนนีจ้ดัปารต์ีเ้สารเ์วน้

เสาร ์เวลาเปน็ของตวัเองกแ็ทบไมม่ ีโรสวา่นา่จะถอืโอกาสดตูวัหนุม่ๆ ทีเ่ชญิ 

ไปงานปารต์ีเ้ลย เขา้ขา่ยยงิปนืนดัเดยีวไดน้กสองตวัไง” ผูเ้ปน็นอ้งทำตาพราว 

เดินหน้ายุยงส่งเสริมอย่างเต็มกำลัง

“มันจะดีเหรอ เกิดเพื่อนร่วมงานที่ไปช่วยดูแลลูกค้าในงานปาร์ตี้เอา

ไปเมาท ์มหีวงัพีโ่ดนรมุกระทบื” การะเกดทำหนา้ลงัเลเพราะงานปารต์ีแ้ทบ

ทุกครั้งจะมีเพื่อนร่วมงานเจ็ดคนไปคอยช่วยดูแลความเรียบร้อย

“โรสว่าพวกเขาไม่กล้าหรอก เผลอๆ อาจจะแอบทำแบบพี่เกดก็ได้ 

เชื่อน้องสาวคนนี้สักครั้งเถอะน่า รับรองว่าภายในสามเดือนนี้ พี่เกด 

จะสุขสมอารมณ์หมาย ได้ทั้งผู้ชายมากอด ได้ทั้งเงินโบนัสไปเที่ยวยุโรป 

อย่างที่ตั้งใจไว้” สาวช่างจ้อกล่าวเสร็จก็ทำหน้าเหยเกเพราะพี่สาวยื่นมือมา

บิดต้นแขนอย่างหมั่นไส้

“เพิง่แตกเนือ้สาวไดไ้มก่ีป่ ีอยา่มาทำเปน็พวกเลฟิกรูไูดไ้หมยายโรส”  

หญิงสาวเอ็ดน้องสาวซึ่งหัวเราะคิกคัก ชอบอกชอบใจกับยุทธการหาคู่อัน

แยบยล 
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หลงัจากรบัประทานอาหารและอาบนำ้เสรจ็ การะเกดกค็วา้แลปทอป 

ประจำตัวมาวางบนตัก เพื่อเสาะหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ข้องใจมาทั้งวัน  

หวัใจของเธอไหววบูเมือ่เหน็ตวัเลขของจำนวนผูห้ญงิไทยทีถ่กูหลอกไปยโุรป 

เพื่อบังคับให้ค้าประเวณีและขนยาเสพติด 

ขา่วไมไ่ดร้ะบวุา่มใีครใชบ้รกิารหาคูอ่อนไลนผ์า่นควิปดิฮตั ทวา่การ 

บรรยายลักษณะการทำงานของกระบวนการล่อลวงก็ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่า 

งานทีท่ำอยูก่ม็สีว่นนำภยัพบิตัมิาสูผู่ห้ญงิเหลา่นัน้ไดเ้ชน่กนั เพราะอาชญากร 

บางรายอาจเข้ามาในคราบของลูกค้าและหลอกลวงลูกค้าผู้หญิง 

“ข่าวอะไรน่ะพ่ีเกด” โรสรินกระโดดข้ึนมาน่ังบนเตียงและมองหน้าจอ 

อย่างสนอกสนใจ พอน่ังฟังการะเกดเล่าเร่ืองท่ีถูกเจ้านายเรียกเข้าไปด่ากับ 

คอลัมน์ท่ีถูกเขียนโจมตี รวมถึงข่าวที่กำลังอ่านอยู่ขณะนี้ ก็ทำหน้าตื่นตาโต

“พี่เกดจะทำยังไง นี่มันปัญหาระดับชาติเชียวนะ” 

“พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็หวังว่าลูกค้าทุกรายที่มาร่วมงานปาร์ตี้ 

จะเปน็คนดแีละไมม่จีดุประสงคแ์อบแฝง พีค่งตอ้งระมดัระวงัและพยายาม 

สกรีนลูกค้าให้มากขึ้น ไม่งั้นความภาคภูมิใจว่าหาคู่ให้ลูกค้าได้ มันจะเหลือ 

แต่ความอัปยศอดสู ว่าพี่มีส่วนพาเนื้อเข้าปากเสือ” กามเทพสาวพึมพำด้วย 

แววตาเศร้าซึม

“แตพ่วกเราจะทำอะไรไดบ้า้งละ่ เทา่ทีโ่รสเคยไดย้นิมา ไอค้นพวกนัน้ 

มันทำงานกันเป็นขบวนการข้ามชาติเลยนะ เผลอๆ มีพวกคนใหญ่คนโต 

หนนุหลงัเหมอืนในหนงัฝรัง่หลายๆ เรือ่งอกี คนทำมาหากนิอยา่งพวกเราจะ 

ไปทำอะไรพวกมันได้” โรสรินกล่าวไปตามจริง 

“พี่รู้ว่าคงทำอะไรมากไม่ได้” เธอถอนหายใจยาว ที่ โรสริน 

วา่มานัน้ไมผ่ดินกัหรอก เพราะมนัมคีวามเปน็ไปไดส้งูวา่อาชญากรเหลา่นัน้

มคีนใหญค่นโตคุม้หวัอยู ่ไมอ่ยา่งนัน้ตำรวจสากลกค็งจะกำราบไดน้านแลว้ 

“แต่พี่ก็อยากพยายามทำในสิ่งที่ทำได้”

“หรอืวา่เราจะทำแผนลอ่เสอืออกจากถำ้” สาวนอ้ยทำหนา้ทำตาราวกบั 
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เดินมาพบขุมทรัพย์ พอพี่สาวทำตาปริบๆ ก็รีบสาธยายต่อ “ก็ล่อเสือด้วย

การสร้างโพรไฟล์ปลอม เลือกรูปผู้หญิงสวยๆ มาหลอกคนพวกนั้น แล้ว 

ทำทวีา่อยากไปเมอืงนอกจนตวัสัน่ โพรไฟลแ์บบนัน้มนัอาจจะเตะตาพวกมนั 

ก็ได้นะ เดี๋ยวโรสจัดการให้เอง”

“นั่นมันเสี่ยงเกินไป พี่ให้โรสหรือใครทำแบบนั้นไม่ได้หรอก นี่ไม่ใช่ 

เรื่องสนุกๆ ที่เราจะคิดเองทำเองได้นะยายโรส เกิดทำแล้วเสือมันออกจาก 

ถ้ำจริงๆ จะสู้รบปรบมือกับมันแบบไหน” การะเกดบอกแกมดุพร้อมกับ 

ปิดหน้าจอเพื่อจบการสนทนา 

คนเป็นน้องหน้ามุ่ย ไม่มีทางเลือกนอกจากคว้ารีโมตคอนโทรลมา 

กดเปิดทีวีเพราะเถียงยังไงก็คงเอาชนะพี่สาวไม่ได้เหมือนเคย


