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คนที่รู้จักค่าของเงินใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด

ถ้าใครจับได้ไพ่ใบนี้หมายถึงคุณกำลังเก็บออมเพื่ออนาคตวันข้างหน้า!



“สิบ...ยี่สิบ...สามสิบ...สี่สิบ” 
มือเล็กกำลังนับเหรียญซึ่งวางกองเรียงกันเป็นตั้ง ข้างๆ กันคือ 

กระดาษทดเลขแผ่นเล็กและกระปุกออมสินรูปหมูซึ่งถูกถอดจุกด้านล่าง

ออก เจ้าหมูอดออมตัวนี้ป้าอนงค์ซื้อให้มิลินตั้งแต่เธอเรียนอยู่มัธยมศึกษา

ปีที่สาม แม้สีของกระปุกจะซีดจางไปตามกาลเวลา แต่มันก็ยังเป็นของคู่ใจ

ของสาวน้อยร่างเล็ก  

ผมยุ่งติดจะฟูเล็กน้อยดัดหยิกเป็นลอนตามสไตล์เกาหลีซึ่งเจ้าตัว

ภูมิใจนักหนา เพราะได้ผมทรงนี้มาด้วยราคาถูกแสนถูกจากการออดอ้อน

ช่างผมหน้าปากซอยด้วยสนิทคุ้นเคยกัน วงหน้ารูปไข่ชื ้นไปด้วยเหงื่อ

เพราะเจ้าตัวนั่งนับเหรียญมาเกือบชั่วโมงแล้ว รอยยิ้มบนริมฝีปากค่อย

กว้างขึ้นทุกขณะ 

เธอเลือกที่จะนับเหรียญเล็กก่อนตามด้วยเหรียญที่มีมูลค่ามากขึ้น 

เพราะนั่นหมายถึงจำนวนเงินที่มากขึ้นตามไปด้วย เมื่อเหรียญสุดท้ายถูก

หย่อนลงในถุงพลาสติกใส มิลินก็ไม่ลืมจดจำนวนเงินลงบนถุงเพื่อเตรียม
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นำไปฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้น 

บ่อยคร้ังท่ีป้าอนงค์มักบอกว่า มิลินเค็มจนเกลือเรียกพ่ี แต่หญิงสาว 

รู้ดีว่า เพราะเธอมีรายจ่ายในแต่ละเดือนมากกว่ารายรับต่างหาก  

รายได้จากเงินเดือนที่บริษัทคิวปิดฮัตอยู่ที่หมื่นปลายๆ ในเดือน

หนึ่งมิลินต้องใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่ ไหนจะถูกหักเข้าประกัน-

สังคม กองทุนของบริษัท อีกทั้งยังค่ากินอยู่ ค่ารถไฟฟ้า ที่สำคัญคือ ค่า-

ยาเบาหวาน ค่ายาความดันและยาลดไขมันของลุงกับป้าในแต่ละเดือน   

เป็นจำนวนไม่น้อย 

“สองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์” 

หญิงสาวยกมือปาดเหงื่อ พัดลมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ปลายเตียงไม่ได้

ช่วยบรรเทาความร้อนให้ลดลงเลย มิลินเลือกที่จะใช้มันแทนเครื่องปรับ-

อากาศซึ่งกินไฟมากกว่า ตัวเลขที่ต้องจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนแทบจะทำให้

สาวน้อยร่างเล็กลืมเรื่องความร้อนไปสนิทใจ ผิดกับห้องของลุงและป้าซึ่ง

ติดแอร์เพื่อให้ท่านนอนสบาย ท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณ ป้ากับลุงเลี้ยง 

มิลินมาด้วยความยากลำบาก 

รอยยิ้มแต้มที่มุมปากจนเห็นฟันซี่เล็กขาวเรียงเป็นระเบียบเมื่อเห็น

ตัวเลขที่จดในกระดาษทด มิลินเรียกว่า ตัวเลขแห่งความภูมิใจ เพราะมัน

แสดงถึงความประหยัดและอดออม แต่เมื่อก้มมองก้นกระปุกสายตาก็

เหลือบไปเห็นกระดาษสีขาวย่นยับถูกซุกอยู่ใต้สุด มิลินล้วงมือไปหยิบและ

คล่ีออก ตาเบิกกว้างราวกับพบส่ิงท่ีถกูใจ ก่อนจะรีบหยิบใบเรียงเบอร์งวดน้ี

ออกมาดู  

“กรี๊ด!!!”  

เสียงกรีดร้องของเธอดังจนมันก้องสะท้อนอยู่ในความคิด เจ้าตัว

รีบเอามือปิดปากด้วยความดีใจ มือเล็กหยิกแก้มตัวเองราวกับจะทดสอบ

ว่า ไม่ได้ฝันไป... 

‘เธอถูกลอตเตอรี่’ 
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มิลินรีบหยิบสมุดโน้ตคู่ใจลายหมีพูห์ออกมา ภายในนั้นคือรายรับ

รายจ่ายในแต่ละเดือน รวมถึงเงินที่เธอยังขาดในการเป็นเจ้าของกระเป๋า

สุดหรูในภาพที่ติดไว้ในสมุด  

กระเป๋าถือหลุยส์วิตตอง รุ่น Tivoli GM ราคาเป็นเงินปอนด์

เท่ากับ ๙๔๕ ปอนด์ จากการนับครั้งล่าสุดเมื่อต้นอาทิตย์ ยังขาดเงินอีก

เป็นจำนวน สี่หมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ 

‘เราฝันไปหรือเปล่า? กรี๊ดๆๆๆ’ 

มิลินหยิกตัวเองอีกครั้ง ผลก็คือเจ็บ...ใช่ เธอไม่ได้ฝัน... 

เธอก็เหมือนกับผูห้ญิงส่วนใหญ่ท่ัวโลกท่ีใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าของกระเป๋า

ลายโมโนแกรมสุดหรู หลายคนว่ามันเกร่อ เพราะมีของปลอมขายกันให้

เกลื่อน แต่สำหรับมิลิน นี่คือรางวัลของชีวิต  

ตลอดหลายปีที่ต้องใช้ชีวิตอย่างมัธยัสถ์ แต่วันนี้ในที่สุดเธอก็จะได้

เป็นเจ้าของกระเป๋า มิลินจ้องมองสลากกินแบ่งรัฐบาลสีซีดยับย่นใบเดิมซ้ำ

อีกครั้ง กะพริบตาเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่หายไปในช่วงที่ลืมตา เธอรีบพับ

กระดาษใบนั้นอย่างเรียบร้อยก่อนเก็บเข้าไปในกระเป๋าสตางค์ เหลียวซ้าย

แลขวา อดใจไม่ได้ที่จะดึงกระดาษขึ้นมาจูบอีกครั้งราวกับจะซึมซับความ

หอมหวานแห่งชัยชนะ แต่แล้วซอกลึกที่สุดในใจกลับร่ำร้อง 

‘ไม่...ต้องมีบางอย่างผิดพลาด...เป็นไปไม่ได้’ 

มิลินเพ่งมองกระดาษใบเดิมอีกครั้ง จ้องนิ่งที่ตัวเลขบ่งบอกวัน 

เดือน และ...ปี ตาเบิกกว้างและร้องกรี๊ดออกมา 

‘ลอตเตอรี่ของปีที่แล้ว!’ 

หญิงสาวได้ยินเสียงลมรั่วออกจากหัวใจที่พองโต ร่างเล็กสะดุ้งผุด

ลุกขึ้น เหงื่อแตกพลั่กด้วยความเสียดายสุดขีด ก่อนจ้องมองไปรอบๆ 

อย่างสับสน  

เธอไม่ได้นั่งนับเงิน ไม่ได้พลาดรางวัลลอตเตอรี่ แถมยังไม่ได้อยู่ใน

ห้องนอนซึ่งผนังรอบด้านมีรูปกระเป๋าหลุยส์ติดอยู่เต็มเหมือนที่ควรจะเป็น 
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...ที่นี่ที่ไหน?... 

สภาพแวดล้อมแปลกตาและความเย็นของเครื่องปรับอากาศทำให้รู้

ว่าไม่ใช่บ้าน ข้างกายคือเพื่อนสาวรุ่นพี่ที่นอนระเกะระกะ หลายคนลุกขึ้น

ในสภาพมึนงง ทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืน เสียงหัวเราะของทุกคนซึ่งอยู่ใน

อาการเมามายเพราะเป็นปาร์ตี้สุดเหวี่ยงของสาวโสดแปดคนยังดังเลือนๆ 

อยู่ในสมอง  

เม่ือคืนน้ีเป็นวันวาเลนไทน์ วันท่ีหญิงสาวคร่ึงค่อนประเทศพร้อมใจ

กันออกเดต ส่วนที่เหลือก็อาจไม่นิยมประเพณีปฏิบัติเช่นนี้ หรือไม่ก็

อกหักรักคุด ไม่อีกทีก็ยังไม่มีแฟน ซึ่งก็รวมถึงพวกเธอแปดคนด้วยที่คง

ต้องจัดอยู่ในกลุ่มที่เหลือที่ไม่ได้ออกไปไหน วราลีหรือเรียกกันว่า เจ๊ลี 

ชวนสาวๆ มาทำอาหารกินกันที่บ้าน มิลินไม่ปฏิเสธ เพราะไม่มีที่ไป เธอก็

เหมือนกับเพื่อนๆ ที่ยังไม่มีแฟน...  

มือยกขึ้นกุมขมับที่ปวดเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงๆ ความรู้สึกเบา

โหวงตรงอกซ้ายทำให้มิลินยกมือขึ้นคลำ ตาเบิกกว้างเมื่อเห็นวัตถุสีชมพู

นอนเค้งอยู่บนใบหน้าของเพื่อนสาวคนหนึ่งในบริษัท มิลินรีบตะครุบและ

เก็บซิลิโคนยัดกลับเข้าท่ีด้วยความชำนาญ เธอเป็นสาวคัปเอ...อปุกรณ์ช้ินน้ี

สำหรับเธอแล้วสำคัญมากกว่าเครื่องสำอางเสียอีก 

ร่างเล็กลุกขึ้นโซเซ รู้สึกว่าตนเองไม่ต่างอะไรกับเด็กที่เริ่มหัดเดิน 

พื้นโคลงเคลงด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ยังค้างอยู่ กวาดสายตาไปรอบห้อง

ช้าๆ ก่อนจะจับจ้องไปยังกระดาษแผ่นหนึ่งที่ติดอยู่ตรงหน้า ปากอ้ากว้าง

อย่างตกใจ 

“ไม่จริง” 

มิลินบอกตัวเอง ตัวอักษรโย้เย้และรอยประทับริมฝีปากนั่นมันไม่มี

ทางเป็นของเธออย่างแน่นอน สัญญาที่เขียนด้วยความเมาว่าจะหาแฟนให้

ได้ในปีนี้ มันไม่มีทางเป็นไปได้เลย... 

...แต่มันก็เป็นไปแล้ว เธอจะทำยังไงกับสัญญากำจัดความโสด 
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แผ่นนี้ดี... 

 

“มิ้มจะได้เจอเนื้อคู่” 
หญิงวัยกลางคนในชุดกระโปรงยาวกรอมเท้าสีดำสนิท เล็บทั้งสิบ

ทาด้วยสีดำ ตรงจมูกเจาะรูร้อยด้วยห่วงเงินเล็กๆ มิลินเงยหน้าสบตาด้วย

ความประหลาดใจ ก่อนจะถามย้ำเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้ฟังผิด 

“อะไรนะคะ...ป้าอำมิ้มเล่นใช่ไหม” 

วงหน้ารูปไข่ที่ดูอารียังคงตรงไปตรงมาเหมือนเช่นเคย ผิดกับมิลิน  

ที่ฟังอย่างไม่เชื่อหู ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า ไพ่ยิปซีที่เธอโปรดปรานนักหนาจะ

ทำนายแบบที่อีกฝ่ายบอกจริงๆ 

“ป้าจะอำหนูทำไม นี่มันเรื่องจริง ไม่เชื่อดูไพ่นี่สิ” 

ไพ่ยิปซีท่ีวางเด่นอยูก่ลางโต๊ะเป็นคำตอบ กิจวัตรประจำวันของมิลิน 

ที่ขาดไม่ได้คือ การแวะมาหาอรดีเพื่อให้ดูไพ่ยิปซีเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย

ก่อนไปทำงานทุกวัน 

บ้านของทั้งคู่อยู่ติดกัน มิลินกำพร้า บิดามารดาเสียชีวิตไปหลายปี

แล้วด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ลุงธงชัยกับป้าอนงค์เป็นผู้เลี้ยงดูเธอมา  

ฐานะครอบครัวมิลินไม่ค่อยดีนัก รายได้ส่วนใหญ่ของป้าอนงค์มา

จากการขายขนมหวานในตลาด นอกจากนั้นยังรับจ้างทำของว่างให้แก่

บรรดาพนักงานบริษัทอีกด้วย แต่พักหลังป้าอนงค์ป่วยเป็นความดันและ

เบาหวาน ส่วนธงชัยก็เป็นอัมพฤกษ์จึงต้องลาออกจากงาน เม่ือมิลินเรียนจบ

ภาระทั้งหมดจึงตกอยู่ที่เธอ 

ท้ังสามอยูกั่นอย่างมัธยัสถ์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือนของมิลิน 

เธอทำงานอยู่ในบริษัทคิวปิดฮัต ซึ่งเป็นบริษัทหาคู่ 

ในสมัยก่อนที่ประเทศไทยยังใหม่มากกับการหาคู่ผ่านทางเว็บไซต์ 

บริษัทคิวปิดฮัตเป็นบริษัทหาคู่รุ่นแรกๆ เพราะความตั้งใจทำงานและการ

มองการณ์ไกลของเจ้านายหนุ่มทำให้บริษัทคิวปิดฮัตสร้างชื่อได้ในเวลาอัน
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รวดเร็ว ตำแหน่งของสาวร่างเล็กก็คือพนักงานการเงิน ซึ่งตรงกับบุคลิก

แสนประหยัดของมิลินเป็นที่สุด  

หญิงสาววางปิ่นโตใส่อาหารกลางวันลงบนโต๊ะ ขยับเข้าไปใกล้อรดี

มากขึ้น  

“แต่มันไม่น่าเป็นไปได้” 

อรดีเป็นหมอดูไพ่ยิปซีที่แม่นมาก ทุกครั้งที่เธอทำนายไพ่ที่ให้มิลิน

หยิบ เหตุการณ์ดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นจริงแทบทุกวัน แรกทีเดียวหญิงสาว

คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ แต่หลังจากพิสูจน์ความจริงมาหลายครั้ง มิลินก็

ต้องยอมรับความจริงในที่สุด  

อย่างครั้งแรกที่อรดีทักว่ามิลินกำลังมีเคราะห์ วันเดียวกันนั้นเอง

หญิงสาวก็เดินสะดุดพื้นถนนจนหกล้มเข่าถลอก และวันต่อมาที่บอกว่า

เธอจะต้องมีอุปสรรค ก็บังเอิญเหลือเกินที่ฝนตกหนักและมิลินลืมพกร่ม

ไป สาวน้อยจึงอยู่ในสภาพเปียกปอนไม่ต่างจากลูกหมาตกน้ำ วันต่อๆ มา

ที่อรดีทำนายว่าเธอจะต้องมีเรื่องกับผู้ใหญ่ ก็เป็นวันที่ถูกบอสจอมโหด   

ดุด่าเรื่องงาน 

ภีม เตชะดำรงกุล เจ้านายหนุ่มของเธอ เคยเป็นเจ้าชายในฝันของ 

มิลินมาก่อน ด้วยภาพลักษณ์ของหนุ่มโสด หล่อ รวย แต่หลังจากสัปดาห์

แรกที่เข้าทำงานที่คิวปิดฮัต ภาพฝันนั้นก็แทบจะปลิวหายไปกับสายลมใน

ทันที 

จากชายหนุ่มหล่อล้ำกลายเป็นปีศาจร้ายที่มีเขี้ยวยาวโง้งน่าสะพรึง

กลัว บางวันมิลินเห็นภีมประหนึ่งยักษ์วัดแจ้งหน้าตาถมึงทึงไม่เคยมีรอย

ยิ้ม บางวันชายหนุ่มยามผรุสวาทก็ดูคล้ายกับยักษ์ตัวเขียวในภาพยนตร์

ผจญภัยของเด็กๆ  

คำนิยามที่เหมาะกับภีมมากที่สุดก็คือ ‘โหด ปากจัด เผด็จการ’ 

สาวๆ ในบริษัทจึงพากันขนานนามบอสเสียใหม่ว่า ฮิตเลอร์ อันตรงกับ  

ตัวตนของชายหนุ่มเป็นที่สุด แต่เพราะเป็นคนสปอร์ตในเรื่องค่าตอบแทน 
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ทำให้มิลินสู้อดทน เชื่อว่าพนักงานสาวทุกๆ คนในคิวปิดฮัตคงเห็นพ้อง

ต้องกัน และวันนี้จะเป็นวันที่พวกเธอได้รับเงินโบนัส  

สมองของมิลินเต็มไปด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ที่วิ่งกันให้พรึ่บ แต่

ก่อนที่จะได้รับสิ่งนั้นจะต้องผ่านการประชุมอันหฤโหดไปให้ได้เสียก่อน 

เธอต้องทำหูทวนลม ฟังหูปล่อยออกหูอีกข้าง ไม่เช่นนั้นแล้วอาจเผลอตัว

เข้าประทุษร้ายเจ้านายก็เป็นได้  

“มิ้ม...มิ้ม คิดอะไรอยู่ เหม่ออีกแล้ว” 

อรดีเอียงหน้าเข้ามาใกล้ มิลินกะพริบตาดึงตัวเองกลับมาจากฝัน

เพ้อเจ้อ หญิงสาวเลิกตั้งความหวังเรื่องคู่มาหลายปีแล้ว ทุกอย่างคงเป็น

เรื่องโกหกเหมือนวันเอพริลฟูล เช่นเดียวกับไพ่ยิปซีใบนี้ของอรดีที่คงเชื่อ

ไม่ได้ ไม่มีทางที่ผู้หญิงอย่างเธอจะพบเนื้อคู่  

“ไพ่ของป้าอรวันนี้ไม่แม่น มิ้มหยุดดูก่อนดีกว่า” 

“อ้าวเป็นงั้นไป คนเขาบอกความจริงก็ไม่เชื่อ” 

“ก็มันจริงนี่คะ อย่างมิ้มเนี่ยนะจะเจอเนื้อคู่ มิ้มเลิกหวังไปตั้งแต่จบ

ปีหนึ่งแล้วค่ะ” 

“ป้าจะหลอกมิ้มทำไม เพราะป้ารักมิ้มเหมือนลูก” 

ขอบตาของอรดีแดงก่ำ เหมือนทุกครั ้งที ่คนตรงหน้าเอ่ยถึง

ครอบครัว ไม่มีใครรู้ว่าอรดีเป็นใคร รู้เพียงแต่ว่าตัวคนเดียว อรดีมาเช่า

บ้านติดกับบ้านของมิลินมาหลายปีแล้ว จากเดิมแค่คนรู้จักกลายเป็นสนิท 

ในช่วงที่อรดีลำบากที่สุด ไม่มีลูกค้าดูดวง มิลินกับอนงค์ก็แบ่งกับข้าว

เล็กๆ น้อยๆ มาให้ แต่หลังจากเปิดร้านไปได้สักระยะ มีลูกค้าบอกต่อ 

อรดีก็เริ่มมีรายได้มากขึ้น สองบ้านเริ่มสนิทสนมกัน มิลินรู้สึกถูกชะตากับ

อรดีอย่างบอกไม่ถูก  

“ป้าทำไมไม่ไปหาลูกบ้างล่ะจ๊ะ” 

อรดีไม่เคยบอกว่าหนีใคร หรืออะไร แต่มิลินเดาจากอากัปกิริยา

ของคนตรงหน้าว่าอรดีมีเรื่องลำบากใจ อาจเป็นปัญหาที่สร้างรอยร้าวลึก 
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เพราะทุกครั้งที่พูดถึงลูกอีกฝ่ายก็มักจะมีน้ำตาคลออยู่เรื่อย อรดีเอื้อมมือ

ไปรวบไพ่ยิปซีและเก็บเข้าสำรับพลางลุกขึ้นราวกับต้องการยุติบทสนทนา 

“ไม่มีประโยชน์หรอก ทุกอย่างมันผ่านไปแล้ว ขอบใจหนูมาก นี่ก็

สายมากแล้วรีบไปเถอะ ประเดี๋ยวก็โดนเจ้านายดุเอาหรอก” 

มิลินเหลียวมองนาฬิกาที่ฝาผนังก่อนจะยกมือปิดปาก  

“ตายแล้ว จริงด้วยค่ะป้าอร สายแล้ว มิ้มไปก่อนนะคะ พรุ่งนี้จะ

มาคุยด้วยใหม่” 

เธอโผไปกอดเอวอรดีพร้อมกับหอมแก้มฟอดใหญ่ อีกฝ่ายลูบหัว

ด้วยความเอ็นดู ก่อนอรดีจะกำชับเป็นคำสุดท้าย 

“อย่าลืมกินข้าวเที่ยงด้วยนะ ประหยัดจนผอมเหลือแต่กระดูกแล้ว” 

มิลินคลี่ยิ้มอย่างเขินๆ พลางก้มมองกล่องข้าวที่พกไปกินที่บริษัท

ด้วยทุกวัน  

“แหม...ป้าอรก็ แซวม้ิมอีกแล้ว วันน้ีม้ิมจัดเต็มค่ะ ข้าวไข่เจียวหมสัูบ

กับผัดผัก ป้าอนงค์แบ่งมาให้ชุดหนึ่งด้วยค่ะ” 

“แค่เนี้ยนะ จัดเต็มของหนู” 

“ก็มันจริงน่ีคะป้าอร ไข่ตอนน้ีใบละสามบาท เจียวไข่ทีก็สามฟองข้ึน 

แล้วยังค่าน้ำมันอีก จะถกูหน่อยก็ผักเจ็ดกำย่ีสิบบาทจากตลาดนัด ค่าแก๊ส

อีก ถือว่ามื้อนี้หรูสุดๆ แล้วค่ะ”  

“เอาเถอะ ป้าเชื่อแล้วว่ามิ้มรู้จักค่าของเงิน ฝากขอบคุณป้าอนงค์

ด้วยนะ อุตส่าห์แบ่งกับข้าวมาให้” 

“ไม่เป็นไรค่ะ คนกันเองอยู่แล้ว มิ้มไปนะคะ วันนี้มิ้มมีงานเลี้ยงคง

กลับดึก วันนี้โบนัสออก เราทุกคนที่บริษัทว่าจะไปทำกับข้าวเลี้ยงฉลองกัน

ที่บ้านเจ๊ลีค่ะ วันนี้มิ้มคงได้กินมื้อใหญ่กว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเสียอีก” 

อรดีหัวเราะร่วน มิลินยิ้มตอบ เธอไม่ได้บอกอรดีว่า แท้ที่จริงแล้ว

เธอตั้งใจจะขออาบน้ำที่บ้านของวราลีไปด้วยในวันรุ่งขึ้นเพื่อประหยัดค่าน้ำ 

สาวมัธยัสถ์ยิ้มอย่างภาคภูมิใจในความคิดแนวลดโลกร้อนของตน... 
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สายตาของมิลินกวาดมองไปทั่วล็อบบีกว้างหน้าลิฟต์ด้วยความรู้สึก
ที่แปลกออกไป นับตั้งแต่ก้าวลงจากรถไฟฟ้าอันเป็นพาหนะประจำของ

หญิงสาวในทุกวัน แม้จะรู้สึกเสียดายเงินค่าโดยสารที่แพงหูฉี่ (ในความ

คิด) แต่เมื่อเทียบกับการโดยสารรถในเส้นทางธรรมดาแล้วต้องมาสาย

และถูกเจ้านายจอมเฮี้ยบดุ ก็นับว่าคุ้มกันมาก  

ทกุวันมิลินจะเดินจากบ้านมายังปากซอยระยะทางร่วมหน่ึงกิโลเมตร

เพื่อประหยัดค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อด้วยรถไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะ

ได้พบกับนันทิสา เพื่อนสนิทในบริษัทโดยสารมาในเส้นทางเดียวกัน  

บริษัทคิวปิดฮัตที่เธอทำงานอยู่มีพนักงานทั้งสิ้นแปดคน นอกจาก 

มิลินแล้วก็มีนันทิสา เพื่อนสนิทเธอซึ่งมีชื่อเล่นว่าออย เป็นสาวร่างเล็ก 

หน้าตาจิ้มลิ้ม ผมยาว ค่อนข้างเรียบร้อย วราลีหรือเจ๊ลี คือพี่ใหญ่สุดอายุ

สามสิบสี่ ทำงานกับภีมมานานที่สุด ส่วนนักจิตวิทยาสาวเพียงคนเดียว

ของบริษัทมีชื่อว่าพริมา หรือพริม เป็นคนใจดี ธรรมะธัมโม เป็นที่พึ่งของ

น้องๆ นอกจากนั้นยังมีพนักงานต้อนรับลูกค้าชื่อว่า เกด หรือการะเกด 

ส่วนที่วัยไล่ๆ กันได้แก่แพรวพราวหรือ พราวด์ สาวสวยที่ชอบศัลยกรรม

เป็นชีวิตจิตใจ หอมหมื่นลี้ หรือหอม ซึ่งเชี่ยวชาญการแต่งหน้ามากที่สุด 

และหรรษา น้องเล็กสุดที่มีหน้าตาจิ้มลิ้ม 

ทั้งหมดคือผู้ร่วมชะตากรรมบริษัทคิวปิดฮัต หน้าที่ของทุกคนก็คือ 

หาคู่ให้ลูกค้า ฟังดูเหมือนยาก เพราะความชอบของลูกค้าแต่ละคนไม่

เหมือนกัน แต่เพราะสติปัญญาอันชาญฉลาดของสาวๆ ผนวกกับความเก่ง 

แต่งกและเขี้ยวของภีม ทำให้คิวปิดฮัตผงาดขึ้นเป็นบริษัทหาคู่อันดับต้นๆ 

ของเมืองไทย  

เวลาเริ่มงานของบริษัทตรงเป๊ะคือเก้าโมง มิลินเหลียวมองนาฬิกา 

เธอยังเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีในการมองหา... 

‘หาคู่งั้นหรือ?’ 

เพราะอะไรผูห้ญิงท่ีเพ่ิงบอกหมอดสูาวใหญ่ไปว่า ‘หมดหวัง’ ไปต้ังแต่
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เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง ถึงได้กลับมามองหาชายหนุ่มอีกครั้ง... 

รักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมิลินจบลงพร้อมกับรุ่นพี่นักบาสที่

มีชื่อว่า ลูกอม ผู้ชายอะไรชื่อน่ารักแถมยังหล่อเหลาเกินใคร 

เขาเป็นนักบาสเกตบอลผู้โด่งดังของมหาวิทยาลัย รูปร่างสูง ผิวขาว

จัด ตาเรียวรีชั้นเดียวสไตล์เกาหลี มือของเขาเรียวยาวจนแม้แต่มิลินก็อด

อิจฉาไม่ได้ ท้ังสองเป็นแฟนกัน ในวินาทีท่ีรูว่้ารุน่พ่ีท่ีสนใจขอออกเดต มิลิน 

ก็แทบจะกรีดร้องให้ลั่นบ้าน  

สำหรับคนอื่นแล้วเธอก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ผิวขาว ตาโต น่ารัก แต่

ความน่ารักอาจไม่พอ เพราะในวันวาเลนไทน์ปีเดียวกัน สาวร่างเล็กก็ต้อง

อกหัก 

ภาพอดีตแฟนหนุ่มเดินควงกันไปกับเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัย

ยังจำติดตามิลินจนถึงวันนี้ ผู้หญิงคนนั้นไม่มีอะไรดีกว่าเธอเลยสักนิด  

ผิวรึก็หมองกว่า ส่วนสงูก็ธรรมดา หน้าตาก็บ้านๆ ไม่โดดเด่น แต่ส่วนหน่ึง 

ที่มิลินเถียงไม่ออกก็คือ หน้าอกหน้าใจที่มากจนล้นทะลัก ซึ่งทำให้เธอ

อยากจะกรีดร้องด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ ว่าเพราะเหตุใดมารดาถึงให้มา

น้อยนิด  

ทั้งคู่เดินเฉียดมิลินซึ่งขณะนั้นกำลังถือช็อกโกแลตรูปหัวใจด้วยมือ

สั่นเทา น้ำตาหยดแล้วหยดเล่าไหลริน หญิงสาวก้มมองช็อกโกแลตที่สู้

อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อมา มันเป็นของหายากเพราะไม่มีรอยหยัก 

ตามตำราบอกว่า หากให้ช็อกโกแลตแผ่นเรียบ ความรักก็จะไม่มี

อุปสรรคเช่นเดียวกัน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่า รักแรกรักเดียวหลุด

ลอยไปพร้อมกับสายฝนที่กระหน่ำลงมาทั้งที่ไม่ใช่ฤดู ราวกับจะตอกย้ำ

ความผิดหวัง 

หญิงสาวนั่งตัวเปียกปอนอยู่ตรงเก้าอี้ เคี้ยวช็อกโกแลตด้วยความ

ฉนุเฉียว สมองจินตนาการว่ามันคือแขนขาของพ่ีลกูอมกับแฟนใหม่ คำแล้ว

คำเล่า... นับจากนั้นมิลินก็เลิกสนใจวันแห่งความรักอีกต่อไป ก็แค่วัน
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วาเลนไทน์ สำหรับเธอแล้วส่ิงท่ีมีค่ามากกว่าคือกระเป๋าหลยุส์ในฝันต่างหาก 

เธอขาดเงินอีกไม่เท่าไร หลังจากได้โบนัสก้อนโตในวันนี้ ความฝัน

ของมิลินก็จะมีเค้าความจริงมากขึ้น เงินก้อนโตที่ได้มาจะถูกแบ่งเป็นสอง

ส่วน คือการจุนเจือในบ้าน กับอีกส่วนที่เก็บไว้ซื้อกระเป๋า  

คนอื่นจะว่าเธอเค็มจนเกลือเรียกพี่ที่ห่อข้าวกลางวันไปกินที่บริษัท

ทุกวัน แถมยังแอบเก็บน้ำดื่มในออฟฟิซใส่ขวดกลับมาที่บ้านด้วย แต่มิลิน

ไม่สน...เธอมีความฝันและอีกไม่นานก็จะสำเร็จ  

หญิงสาวกวาดตาไปทั่ว มองคนที่เดินผ่านไปมา คนไหนที่จะเป็น

เนื้อคู่ของเธอกันนะ... 

‘หรือว่าจะเป็นหนุ่มหล่อนักธุรกิจซึ่งกำลังเดินสวนมา’ มิลินจิกนิ้ว 

ตัวเอง บังคับไม่ให้ประหม่าและเขินอาย แต่เมื่อเงยหน้าอีกครั้งกลับเป็น

ชายหนุ่มคนเดิมหันไปควงแขนชายด้วยกันกะหนุงกะหนิง หัวใจหญิงสาว

ฟีบแบนราวกับยางถูกเจาะลม 

เธอเหลียวมองไปทางซ้ายสามสิบองศา เห็นหนุ่มหล่อสวมเสื้อกาวน์

สีขาวกำลังเดินตรงมาก็ลอบยิ้ม คงเป็นแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลเยื้องๆ 

สี่แยกหน้าบริษัท ขณะกำลังจะฉีกยิ้มก็เห็นเขาโบกมือให้ หัวใจมิลินเต้น

แรง ต้องเป็นคนนี้แน่ๆ...แต่แล้วมือเรียวสวยของสาวนางหนึ่งก็เกาะหมับ

เข้าที่แขนชายหนุ่ม ทำให้มิลินแทบล้มทั้งยืนอีกครั้ง  

มิลินไม่ท้อ แอบเหล่มองไปอีกด้านหนึ่ง เห็นหนุ่มหล่อมาดเซอร์

ผมยาว นุ่งกางเกงยีนเข่าขาด เดินผ่านมาพร้อมกับอุปกรณ์วาดรูป... 

จิตรกรหนุ่มคงเหมาะกับเธอมากกว่า ปากที่เม้มแน่นกำลังจะเปลี่ยนเป็น

คลี่ยิ้ม แต่กลับเห็นสาวสวยผมบลอนด์โผเข้าไปกอดชายหนุ่มเสียก่อน  

ใบหน้าน่ารักสไตล์เกาหลีบูดบึ้ง มือที่จิกนิ้วตัวเองเปลี่ยนเป็นกำ

แน่น อารมณ์สุนทรีย์หดหาย แต่เมื่อกวาดสายตามาหน้าลิฟต์กลับพบกับ

หนุ่มร่างอวบน้ำหนักร่วมร้อยกิโลที่ฉีกยิ้มส่งให้ 

‘เนื้อคู่?’ 
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มิลินสั่นศีรษะ รีบหันหลังกลับทันที 

‘ไม่ใช่!...ต้องไม่ใช่คนนี้แน่...ป้าอรต้องดูผิด ไพ่ยิปซีของป้าอรวันนี้

คงจะเสื่อม หรือไม่ก็คงเป็นวันที่เธอดวงตกสุดๆ’  

“ผมให้คุณ” 

ชายหนุ่มรูปร่างอวบอั๋นฉีกยิ้มให้พร้อมส่งดอกกุหลาบสีแดงมาตรง

หน้า มิลินจ้องมองอีกฝ่ายตาค้าง สร้างจินตนาการถึงภาพหมีแพนด้าตัวโต

ถือดอกไม้เพื่อให้อีกฝ่ายดูน่ารักน่าใคร่ แต่ทำไมแทนที่จะเห็นหลินปิงกลับ

กลายเป็นก็อดซิลลาไปได้ก็ไม่รู้ มือที่เอื้อมไปรับกลับชะงักค้าง 

‘ถ้ามีคู่แบบนี้ ฉันไม่มียังจะดีเสียกว่า เสียใจย่ะ นายหมูตอน ฉันก็

สวยเลือกได้นะยะ’ 

จากท่ีคล่ีย้ิมเปล่ียนเป็นหน้าบ้ึง มิลินสะบัดหน้าพรืด ลิฟต์เปิดพอดี 

เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปขณะที่หนุ่มร่างอวบยืนงง ด้านหน้ามีชายอีกสองคนยืน

รอลิฟต์อยู่ ต่างส่งสายตาประหลาดใจกับอากัปกิริยาของหญิงสาว  

มิลินรีบกดปิดรัวทันที ประตูลิฟต์ปิดลงท่ามกลางเสียงถอนหายใจ

อย่างโล่งอกของหญิงสาว เห็นทีต่อไปนี้เธอคงต้องเลิกขอดูไพ่ฟรีกับป้าอร

สักที ไม่เช่นนั้นแล้วมีหวังจิตตกไปทั้งวันเป็นแน่ เมื่อลิฟต์เปิดที่ชั้นของ

คิวปิดฮัต สาวร่างเล็กก็เดินเข้าไปในบริษัท พนักงานสาวทั้งเจ็ดคอยอยู่

ก่อนแล้ว... 

 

งานประชุมวันนี้ก็เหมือนทุกวัน ภาพของภีม เจ้าของบริษัทยังคง  
ไม่เปลี่ยนไปจากทุกวัน กระดาษจดโน้ตที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้เต็มไปด้วย

ภาพตัวการ์ตูนฮิตเลอร์เต็มหน้าไปหมด แถมบนหน้าของตัวการ์ตูนนั้น   

ก็มีเขี้ยวแต่งเติมเข้าไป ปากอ้ากว้างเหมือนสิ่งที่ภีมกำลังทำตอนนี้ 

“คณุลีลา คณุพริม คณุเกด คณุพราวด์ คณุหอม คณุม้ิม คณุออย 

และคุณหนูษา ผมอยากรู้จริงๆ ว่า พวกคุณนี่มันไร้เสน่ห์มัดใจชายหรือไง 

ถึงได้อยู่เป็นโสดกันหมดแบบนี้ แล้วเวลาลูกค้าถามจะเอาอะไรไปตอบ
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พวกเขา ในเมื่อพวกคุณยังไม่มีแฟน แล้วพวกเขาจะคาดหวังอะไรจาก

บริการของเราได้” 

มิลินเผลอกำดินสอในมือแน่น ก่อนจะปักมันลงบนโต๊ะแล้วกดๆๆ 

ลงไปด้วยความโมโห แต่เมื่อนึกได้ว่าดินสอแท่งนี้ต้องใช้ไปเป็นระยะเวลา

หนึ่งปีไม่มีสิทธิ์เบิกใหม่ หญิงสาวก็รีบเก็บดินสอเข้าที่ ไม่วายค่อนขอด

นโยบายแสนงกของภีมในใจ โชคดีที ่ไม่มีใครเห็น เพราะทุกคนกำลัง

มึนเมากับการเป็นกระโถนท้องพระโรงของบอสใหญ่บ้าอำนาจ เมื่อมองไป

ทางพร ิมาก ็ เห ็นว ่ากำล ังแผ ่ เมตตาอุท ิศส ่วนกุศลเหมือนที ่ เคยทำ 

แพรวพราวกำลังเหล่มองหน้าจอเงาวาววับของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ต่าง

กระจกเงา เช่นเดียวกับหอมหมื่นลี้ที่ชำเลืองมองว่าอายไลเนอร์ที่กรีดมา

วันนี้คมเด้งเหมือนเดิมหรือไม่ สาวร่างเล็กเผลอถอนหายใจเฮือกใหญ่ 

“ผมขอประกาศนะ ปีนี้ผมไม่ขอทนอีกแล้วกับความไร้น้ำยาของ

พวกคุณ พวกคุณจะต้องหาแฟนให้ได้ ให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกค้า พวกเขา

จะได้ประทับใจเวลาที่มาใช้บริการของเรา เข้าใจไหม” 

“บอสพูดแบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะ แต่พวกเราก็ยังมีความสุขดี 

ลูกค้าก็ยังเชื่อในสมรรถภาพของเรา” พริมาแย้งขึ้น แต่สุดท้ายก็ถูกภีมโต้ 

พักหลังนี้รู้สึกว่าภีมจะดุดันกับทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ความจริง

ชายหนุ่มไม่ควรโมโหฉุนเฉียว รายได้ของบริษัทคิวปิดฮัตเป็นกอบเป็นกำ

มากขึ้น ผลกำไรปีกลายยอดเยี่ยมมาก เพราะสาวไทยเริ่มนิยมหาคู่จาก

อินเทอร์เน็ตมากขึ้นและฝรั่งก็สนใจสาวไทยมากขึ้น ด้วยผลประกอบการ

ที่สูงเป็นประวัติการณ์ขัดกับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำของประเทศ โบนัสจึง

สูงเป็นเงาตามตัว และปีนี้ภีมก็ตัดสินใจจ่ายโบนัสให้พนักงานถึงหกเดือน  

มูลค่าของเงินทำให้มิลินตาโต เริ่มวาดภาพใหม่ คราวนี้ใบหน้าของ

ภีมหล่อเหลาดังเทพบุตรแต่ก็ไม่วายเติมหนวดจิ๋มตรงริมฝีปากลงไป เขา

เป็นผู้ชายรูปหล่อที่แรกๆ สาวๆ ในบริษัทหลงใหล แต่หลังจากทำงานมา

สักระยะทุกคนก็รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพลวงตา ผู้ชายอย่างภีมไม่มีทาง
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เป็นแฟนของใครได้ หรือไม่ผู้หญิงที่ถูกภีมจีบก็คงโชคร้ายที่สุดในโลก 

หญิงสาวเพียงคนเดียวที่ภีมค่อนข้างเกรงใจก็คือ...เจ๊ลี 

สิ่งที่มิลินไม่เข้าใจก็คือ ทำไมภีมจะต้องวุ่นวายกับพวกเธอด้วย 

เพราะที่ผ่านมาสาวๆ ทุกคนก็ได้พิสูจน์ว่า การไม่มีแฟนไม่ได้ทำให้ความ

สามารถในการรับลูกค้าด้อยลงเลย ทุกวันยังมีลูกค้าสมัครใหม่เข้ามา ทั้ง

แบบวอล์กอินและทางอินเทอร์เน็ต สาวๆ ทั้งแปดจึงทำงานกันมือเป็นระวิง 

แต่ส่ิงท่ีทกุคนเกลียดก็คือ การต้องทนฟังเจ้านายอย่างภีมดไุม่เว้นแต่ละวัน  

มิลินปรับตัวเองเข้าสู ่โหมดไร้เสียง เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาเข้า

ประชุม หูของเธอจะตัดขาดการรับรู้ทุกอย่างเฉกเช่นที่เพื่อนๆ ทุกคนทำ 

สายตาเหล่มองนาฬิกาข้อมือ สมองมีแต่ตัวเลขโบนัสคล้ายตัวเลขหุ้นที่

ปรากฏด้านล่างของจอลอยขึ้นจนสูงทะลุเพดาน และสุดท้ายมิลินก็ได้ยิน

เสียงสวรรค์ 

“เอาละ ถ้าพวกคุณมีปัญญาเท่านี้ ผมก็หมดเรื่องจะพูดแล้ว” 

มิลินแทบจะกู่ร้องให้ก้องโลกเมื่อได้ยินเสียงอันเป็นสัญญาณบอก

เลิกประชุม ประโยคต่อมาเป็นคำขู่ทำนองว่าต้องทำยอดให้ได้ตามเป้า เธอ

ก็แทบไม่ได้สนใจ เมื่อเหล่มองเพื่อนสาวทุกคนก็พบว่าความดีใจผุดพุ่งใน

ดวงตาอย่างปิดไม่มิด มีเพียงวราลีที่ดูเหมือนจะมีบางอย่างต้องคุยกับเธอ 

หลังเลิกประชุม เจ๊ลีซึ่งถือเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มก็เดินมาสั่งที่โต๊ะ 

“สองสาว รีบจัดการโอนเงินโบนัสเข้าบัญชีให้เรียบร้อย ก่อนเฮีย

ฮิตเลอร์จะเปลี่ยนใจ ยึดโบนัสคืนโทษฐานที่พวกเราไม่มีแฟน” 

“โอ๊ย เค้าไม่ทำงั้นหรอกมั้งคะ” นันทิสา เพื่อนรักของมิลินซึ่งทำงาน

อยู่ฝ่ายบุคคลเอ่ยขึ้น  

“อนุมัติจ่ายแล้ว ก็ต้องจ่ายเลย” 

“อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าเงินยังไม่เข้าบัญชี” เจ๊ลีคำรามอย่างโมโห

จัด “สองสาว ไปจัดการให้เรียบร้อย และอย่าลืม คืนนี้เจอกันที่บ้านเจ๊ 

ฉลองโบนัสกันให้เต็มที่” 
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“ได้ค่าเจ๊ลี งั้นมิ้มจะรีบจัดการให้ ไปกันออย” มิลินรีบรับคำ  

ไม่เพียงแต่วราลีที่เป็นกังวล สำหรับมิลินเองก็เช่นกัน ขืนให้นั่งทน

ฟังบอสใหญ่ผรุสวาทไม่เว้นแต่ละวันโดยไม่มีอะไรตอบแทนคงทนไม่ได้ 

อย่างน้อยพอนึกถึงตัวเลขในบัญชี ความโมโหของหญิงสาวก็หดหายไป

มากกว่าครึ่ง 

“มิ้มว่าบอสจะทำอย่างนั้นจริงๆ เหรอ” นันทิสาพูดขึ้นบ้าง 

“ทำไม่ทำมิ้มไม่รู้หรอก แต่บอสไม่น่าว่าพวกเราแรงๆ แบบนี้ เล่น

บอกให้พวกเราไปโกนหัวบวชชีเข้าวัด แรงนะนั่น คนอะไรปากอย่างกับ

กรรไกร” 

นันทิสาจุปากคงเพราะกลัวว่าภีมจะได้ยิน หูตาของเขาอย่างกับ

สับปะรด ถ้าจะพูดให้ถูกคือ เจ้านายหนุ่มติดกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบริษัท 

จะมีเจ้าของบริษัทคนไหนสอดส่องลูกน้องด้วยวิธีนี ้ ขนาดเธอจะแอบ

กรอกน้ำดื่มกลับบ้านยังต้องรอเวลาที่ภีมลงไปกินข้าว  

นอกจากนั้นภีมยังจุกจิกกับทุกเรื่องจนมิลินเอือมระอา โชคดีที่เธอ

เป็นคนทำงานละเอียดจึงไม่ถูกดุเรื่องบัญชี แม้จะมีนิสัยมัธยัสถ์แต่มิลิน 

ไม่เคยโกงใคร เธอถือความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญในการทำงาน 

“อย่าพูดดัง เดี๋ยวบอสได้ยิน” 

“ไม่รู้ละ วันนี้มิ้มจะฉลองให้สุดเหวี่ยง คิดถึงกับข้าวฝีมือเจ๊ลีแล้ว

อดเปรี้ยวปากไม่ได้ จะกินให้พุงกางไปเลย” 

“ระวังกินมากปวดท้องนะมิ้ม ปกติเธอกินแค่ข้าวกล่อง” 

“ไม่เป็นไรหรอกน่าออย กระเพาะมิ้มทนทายาดออก ไหนๆ ก็จะมี

ของดีๆ แถมฟรีอีกต่างหากตกถึงท้องแล้ว” 

“ก็ได้ งั้นวันนี้เราทุกคนจะฉลองวาเลนไทน์ให้สุดเหวี่ยงไปเลย” 



๑
TheHangedMan(คนถูกแขวน)

หมายถึงสถานการณ์กำลังย่ำแย่แก้ปัญหาไม่ตก

ใครเปิดได้ไพ่ใบนี้ขอให้ตั้งสติให้ดีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง

ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายคุณก็จะผ่านมันไปได้

เพราะคำว่า ‘สุดเหวี่ยง’ หรือเปล่า มิลินถึงรู้สึกว่าตัวเองปวดหัว
จนแทบจะแตก เธอจ้องมองสัญญากำจัดความโสดที่ติดอยู่บนเสาด้วย

ศีรษะหนักอึ้ง เธอคงถูกค้อนปอนด์ทุบหัว หรือไม่ก็อาจจะเดินสะดุดจน

หัวไปโขกกับอะไรสักอย่างทำให้เห็นภาพหลอน  

สาวร่างเล็กแสนมัธยัสถ์สั่นศีรษะ หวังว่าภาพลวงตาตรงหน้าจะ 

หายไป แต่กลับกลายเป็นว่าตัวอักษรนั้นยังเด่นชัด แถมรอยลิปสติกที่

ประทับเด่นหราก็เป็นของเธออย่างแน่นอน เสียงวิจารณ์อื้ออึงไปทั่วทั้งห้อง 

ขณะที่มิลินกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ 

ภาพของกระเป๋าหลุยส์แตกกระจัดกระจาย แถมบนท้องฟ้าตอนนี้ 

มีเมฆสีดำคล้ำเข้าปกคลุมเหมือนบรรยากาศวันฮัลโลวีนไม่มีผิด ต้องโทษ

วอดคาที่ทำให้เธอเสียสติหลวมตัวไปสาบานทั้งที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อน  

“คูลี เกอะอะไรขึ้นค้า”  

อาพอ สาวใช้บ้านวราลีเดินมาถามเจ้านาย เมื่อคืนนี้ระหว่างที่แปด

สาวเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ก็ได้สาวใช้คนนี้คอยเดินไปซื้อเหล้าเติมเสบียง 
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ห้องรับแขกซึ่งบัดนี้ระเกะระกะไปด้วยข้าวของ แต่ไม่มากเท่ากับความ

ตกใจที่เกิดขึ้นของหญิงสาวทั้งหมด 

ทุกคนต่างรวมตัวกันชี้ไปที่กระดาษที่ติดอยู่บนเสา แพรวพราวส่ง

เสียงกร๊ีดดังล่ัน เป็นหน่วยกล้าตายลกุข้ึนไปดึงกระดาษลงมาได้สำเร็จ มิลิน

ยืนอึ้งมองเพื่อนทุกคนที่ต่างตกใจ  

นี่ไม่ใช่วันโลกแตกแต่ก็เหมือนใช่ บางทีอาจเป็นวันที่มนุษย์ต่างดาว

บุกยึดโลก เพราะสิ่งที่พวกเธอเพิ่งสาบานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้! 

“อย่า!” พี่รองอย่างพริมาเอ่ยปากห้ามขณะที่ใครบางคนกำลังดึง

กระดาษแผ่นนั้น มือของเหล่าพนักงานสาวในบริษัทต่างยื้อแย่งเตรียมจะ

ฉีกกระดาษเป็นชิ้นๆ พริมาฉวยโอกาสนั้นดึงมันจากมือของแพรวพราว

อย่างทะนุถนอมที่สุด 

ก็จะฉีกทิ้งได้ยังไง ในเมื่อคำสาปแช่งที่วราลีเป็นผู้นำ ตามด้วย

น้องๆ ทั้งเจ็ดคน ซึ่งแน่นอนมีมิลินรวมอยู่ด้วย ปรากฏหราอยู่ในสัญญา 

ซึ่งพอจะสรุปความได้ว่า หากพวกเธอคนใดคนหนึ่งผิดสัญญาจะต้องพบ

กับโศกนาฏกรรม คือ ไม่มีแฟนไปตลอดชีวิต หรือไม่ก็ต้องเจอกับผู้ชาย

แย่ที่สุดในโลก หากจับพลัดจับผลูได้แต่งงานก็จะต้องหย่า ไม่มีความสุข

กับชีวิตแต่งงานตลอดไป  

หญิงสาวยังจำได้อีกว่า พอกล่าวคำสาบานเสร็จ ไฟทั ้งบ้านก็

พร้อมใจกันดับพรึ่บราวกับฟ้าเบื้องบนได้รับคำมั่นนั้นไว้เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว  

“มิ้มไม่ยอม เงินโบนัสหกเดือนของมิ้ม” มิลินที่เพิ่งหาลิ้นตัวเองเจอ

โพล่งขึ้นเพื่อทวงความยุติธรรม “หลุยส์วิตตองของมิ้ม ได้โปรด มิ้มขอ

ถอนตัว” มิลินคุกเข่าลงตรงหน้าพริมา 

“ไม่ได้ยายมิ้ม!” นันทิสาเท้าสะเอว “ไหนเมื่อคืนบอกว่าเราเลือด

สุพรรณ ตอนนี้จะมาทิ้งกันง่ายๆ แบบนี้ไม่ได้” 

“ก็ตอนนั้นมิ้มเมานี่” 
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เธอโวยวาย ในใจก็อดนึกถึงคำสอนของป้าอนงค์ไม่ได้ ท่านเคย

กำชับนักหนาไม่ให้ดื่มเหล้า แต่นึกไม่ถึงเลยว่าเธอกลับเผลอ ไม่ใช่เหล้า

ธรรมดาแต่เป็นวอดคาซึ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงเป็นพิเศษ ซึ่ง

แน่นอนฤทธิ์ของมันทำให้สติของมิลินเลือนหายไปแทบจะทันทีที่ดื่มถึงแก้ว

ที่สี่  

ที่พอจำได้รางๆ คือ ได้ฟังชีวิตรักสุดแสนรันทดของเพื่อนแต่ละคน 

มิลินคุ้นๆ ว่าเธอเองก็เล่าเรื่องพี่ลูกอม ชายหนุ่มชื่อหวานแต่เป็นอดีตรักขม

ให้ทุกคนได้ฟัง เพราะเขาคนเดียวทำให้เธอหลวมตัวเซ็นสัญญาหาแฟน 

เมื่อคืนนี้ สมองหญิงสาวแทบไม่ได้ยินข้อความอะไรต่อจากนั้น ทุกอย่าง

สับสนไปหมดจนกระทั่งเจ๊ลีเอ่ยขึ้น  

“เมื่อทุกคนลงลายมือชื่อแล้ว ก็จะต้องทำตามสัญญา เจ๊จะซีรอกซ์

สัญญานี้แจกทุกคนเป็นหลักฐาน ส่วนตัวจริง จะนำเข้าเซฟในธนาคารไว้ 

เอาเงินกองกลางของเราจ่าย รวมไปถึงเงินโบนัสด้วย เจ๊จะเปิดบัญชีเป็นชื่อ

ร่วมกันแปดคน ใครหาแฟนได้แล้ว ก็เซ็นถอนออกไปได้ อย่างนี้แฟร์

ที่สุด” 

มิลินยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้ออกมา ความฝันของเธอหายวับไปใน

อากาศ พอกันทีอาหารฟรี เหล้าฟรี เพราะความงกเพียงตัวเดียว สุดท้าย

แล้วทุกอย่างก็แลกมาด้วยความเจ็บปวด หญิงสาวจ้องมองภาพตนใน

กระจกด้วยความสมเพช แต่แล้วคำพูดของอรดีก็ผุดขึ้นในใจ  

‘มิ้มกำลังจะเจอเนื้อคู่’ 

ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็แสดงว่าเธอยังมีหวังที ่จะได้รับโบนัส

ทั้งหมดนี้สิ สายตาเหลือบมองเงาสะท้อนของสาวร่างเล็กในชุดเดรสเกาหลี

ราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทในกระจก ก่อนจะเชิดหน้าขึ้นมองใบหน้าเจ้าของ 

เดรสนั้น  

‘มันเป็นความโชคดีปนความโชคร้าย...ถ้าหากเธอชนะพนันล่ะ หาก

เธอหาคู่ได้ทันเวลา’ 
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ตัวเลขที่พุ่งขึ้นกระแทกตา โบนัสของพนักงานสาวทั้งเจ็ดคนใน

บริษัทจะเท่ากับตัวเลขเท่าไร?  

เครื่องคิดเลขในสมองของมิลินทำงานอย่างหนัก สมองปรากฏภาพ

ธนบัตรดอลลาร์พรึ่บผนวกกับเสียงเหรียญกระทบกับจานด้านล่างของ

เคร่ืองสลอตแมชีนยามมีเงินพร่ังพรอูอกมาประดจุเสียงสวรรค์ในมโนภาพ 

“ติ๊ง...ติ๊ง...ติ๊ง...ติ๊ง...” 

เธอนับเงินไม่ถูกด้วยความดีใจ รู้เพียงแต่ว่า หากชนะพนันครั้งนี้

กระเป๋าหลุยส์วิตตองในฝันจะเป็นของเธอในทันท ี ไม่ต้องเบียดเบียนค่ายา

ของลุงกับป้า ไม่ต้องกินมาม่าสลับข้าวกล่องเป็นอาหารกลางวันอีก...มิลิน

ปาดน้ำตา คลี่ยิ้ม บอกกับตัวเองว่า เธอต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะพนัน

ครั้งนี้... 

 

“เมื่อวานคุณหมอไปไหนมาเหรอคะ ทำไมถึงปิดร้าน”  
คนไข้สาวใหญ่ซึ่งนั่งรออยู่ตรงเก้าอี้ด้านหน้าทักขึ้นทันทีที่เห็นศรันย์

เปิดประตูเข้ามา คนถูกทักคลี่ยิ้มหวานจนเห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบ  

สมกับเป็นหมอฟันสุดหล่อแห่งปี 

“ผมแวะไปทำธุระนิดหน่อย ขอโทษนะครับที่ต้องโทร. ไปเลื่อนนัด 

มาเริ่มกันเลยดีกว่า เชิญข้างในครับ” 

ศรันย์ผายมือ ขณะที่มดแดง ผู้ช่วยสาวใหญ่หุ่นอวบสาหัสคลี่ยิ้ม 

พาคนไข้ในชุดเดรสสั้นกุดขึ้นไปนั่งรอบนเก้าอี้ทำฟัน รอยยิ้มยังไม่จางไป

จากใบหน้าของหญิงสาว ขณะลอบมองทันตแพทย์เจ้าของคลินิกซึ่งตอนนี้

เดินไปสวมเส้ือกาวน์และถงุมือ เขาสวมมาสก์ปิดหน้า มือเอ้ือมไปดึงโคมไฟ

ซ่ึงอยูเ่หนือเก้าอ้ีทำฟัน ผูช่้วยสาวค่อยๆ ลดพนักเก้าอ้ีของคนไข้ลงในระดับ

เอนราบเพื่อเริ่มทำงาน  

เสียงเครื่องมือดังก้องอยู่ข้างหูตลอดเวลาผสมผสานกับเสียงน้ำ 

ศรันย์ทำงานอย่างขะมักเขม้น เขาเลื่อนเครื่องมือสำหรับขูดหินปูนลักษณะ
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เป็นหัวโลหะและมีน้ำพ่นออกมาตรงปลายไปตามร่องฟันแต่ละซี่ น้ำช่วย

ทำให้เศษหินปูนที่นิ่มหลุดออกได้โดยง่าย ส่วนหินปูนที่แข็ง เกาะลึก หรือ

ลงไปใต้เหงือกจะมีอุปกรณ์อีกชิ้นช่วย อีกฝั่งของเก้าอี้ทำฟันมีมดแดงคอย

ทำหน้าที่ดูดน้ำลายและซับปากให้คนไข้ 

คลินิกแห่งนี้มีลูกค้าค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเพราะฝีมือและความ

ประณีต แต่อีกส่วนที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันก็คือ คุณหมอหล่อ... 

หลายคนขนานนามศรันย์ว่า หมอรูปหล่อ หมอฟันสวย และอื่นๆ 

อีกหลายฉายา คนไข้ของศรันย์ส่วนใหญ่เป็นสาวใหญ่อายุเกินสี่สิบ วัย

ทำงานก็มีไม่น้อย บ้างก็เป็นนักศึกษาวัยรุ่น ทุกคนต่างโทร. มานัดคิวเพื่อ

ทำฟันกับศรันย์อยู่บ่อยครั้ง เรื่องฝีมือชายหนุ่มไม่เป็นรองใครเพราะเรียน

จบมาได้สี่ปีแล้ว ประสบการณ์ในการช่วยงานที่คลินิกอาจารย์ในปีสุดท้าย 

แถมด้วยการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนก่อนหน้านี ้หลายปีทำให้

ฝีมือดีมาก  

ที่สำคัญเขาเป็นทันตแพทย์ผู้เอาใจใส่ มือเบา ทว่าบุคลิกที่ติดจะ

เคร่งขรึมทำให้คนไข้ไม่ค่อยกล้าที่จะเอ่ยแซวชายหนุ่มนัก หลายคนสงสัย

ว่าเพราะอะไรเขาถึงยิ้มยาก แต่ทุกครั้งที่มุมปากยกสูง หัวใจของคนมองก็

แทบละลาย 

“เรียบร้อยแล้วครับ รู้สึกเป็นยังไงบ้าง สบายขึ้นไหมครับ” 

ศรันย์พูดพร้อมกับส่งกระจกให้คนไข้ เป็นธรรมดาที่เขามักจะให้ 

ผูม้าใช้บริการได้ช่ืนชมฟันของตน หลังจากท่ีได้ใช้เคร่ืองมือทำความสะอาด

ซอกฟันเพื่อล้างหินปูน และใส่ยาลดอาการบวมตรงบริเวณเหงือก เคลือบ

ฟลูออไรด์ อีกทั้งยังมีการตรวจฟันผุเพื่อให้การรักษาในครั้งต่อไปอีกด้วย 

“สบายค่ะ รู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลย เราจะนัดกันอีกเมื่อไรดีคะหมอ   

พี่ชอบหมอฟัน เอ๊ย! ชอบทำฟันน่ะค่ะ” 

มดแดงหลุดยิ้ม กลั้นหัวเราะ ขณะที่ศรันย์มีสีหน้าพิพักพิพ่วน เขา

ปั้นหน้าเคร่ง แต่แก้มกลับเป็นสีแดงระเรื่อ  
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“ฟันของคนไข้เพิ่งขูดหินปูนเสร็จเมื่อครู่นี ้เองนะครับ คงอีกสัก

ระยะกว่าจะมีขึ้นมาใหม่ อย่างเร็วที่สุดก็ร้อยยี่สิบวัน ถึงตอนนั้นเราค่อย

พบกันก็ได้มั้งครับ” 

สำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องดีที่มีคนไข้ชอบมาใช้บริการ 

แต่ศรันย์กลับรู้สึกเกรงใจที่อีกฝ่ายจะต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็น 

“ทำไมนานจัง งั้นพี่ถอนฟันก็ได้ค่ะ หรือว่าอุดฟัน ดัดฟัน หรือจะ

ใส่ฟันปลอมดี” คนไข้สาวยังไม่ละความพยายาม สายตาฉ่ำเยิ้มที่เหลือบ

มองคุณหมอบ่งถึงความปลื้มที่ปิดไม่มิด 

“ไม่ได้หรอกครับคุณสกาวใจ ผมเข้าใจนะครับว่าคุณเป็นคนที่รัก

สุขภาพ แต่การทำฟันก็ต้องมีเว้นระยะเหมือนกัน เอาไว้ผมจะให้ผู้ช่วย

โทร. เตือนเมื่อถึงเวลาขูดหินปูนก็แล้วกันนะครับ” 

มดแดงรีบปรับพนักเก้าอี้ขึ้น คนไข้สาวใหญ่หันมาส่งค้อนให้ ขณะ

ที่ศรันย์เบนความสนใจไปยังแผ่นประวัติของคนไข้และจดบันทึก สกาวใจ

จึงรู้ได้ว่า เวลาหมดลงแล้ว 

“ก็ได้ค่ะ ไว้ถ้าพี่มีปัญหาอะไร จะรีบมาหา...” 

“เชิญค่ะคุณพี่สกาวใจ เดี๋ยวให้เบอร์กับมดแดงไว้นะคะ ถ้าถึงเวลา

นัดเมื่อไรมดแดงจะโทร. ไปเตือนก่อนสักหนึ่งสัปดาห์” 

“เร็วกว่านั้นก็ได้นะคะ เอ่อ...พี่อยาก...” 

ผู้ช่วยสาวร่างอวบผายมือ คนไข้จึงจำต้องเดินตามไปอย่างกระฟัด

กระเฟียด หลังจากชำระค่าทำฟันเรียบร้อยก็เดินออกจากร้านไป มดแดง

เหลือบมองศรันย์ซึ่งเผลอถอนหายใจเฮือกใหญ่ 

“กลุ้มใจอะไรคะคุณหมอ เอาแต่ถอนหายใจเฮือกๆ แค่เนี้ย ไม่เห็น

ต้องคิดมากเลย” 

“แต่เดือนนี้คุณสกาวใจมาที่คลินิกตั้งสามครั้งแล้วนะครับ” 

ทำไมศรันย์จะไม่รูว่้าคนไข้สาวผูน้ี้คิดเช่นไร สกาวใจมักจะหาข้ออ้าง

มาที่คลินิกบ่อยๆ ครั้งแรกก็บอกว่าปวดฟัน ซึ่งหลังจากตรวจดูแล้วไม่พบ
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สาเหต ุ สขุภาพฟันของอีกฝ่ายอยูใ่นเกณฑ์ดีมากแทบไม่มีฟันผ ุ ส่วนอีกคร้ัง 

ก็บอกว่าเหงือกอักเสบ แต่ศรันย์ตรวจดูแล้วก็ไม่พบปัญหาที่ว่า 

“ก็ดีออกนี่คะ คลินิกเราจะได้มีรายได้เยอะๆ” 

สีหน้าของศรันย์เคร่งขรึมทันที นัยน์ตาคมดุตวัดมองคนพูด ทำให้

ผู้ช่วยสาวถึงกับรีบพูดเสียงอ่อย  

“ขอโทษค่ะ พี่ไม่ได้ตั้งใจ แค่ขำคุณสกาวใจ ท่าทางจะชอบคุณหมอ

เอามากๆ รายนี้ขยันเทียวไปเทียวมามากกว่าคนอื่น” 

คนไข้สาวที่ออกอาการปลื้มศรันย์ไม่ได้มีแค่คนเดียว แต่ยังมีสาว

วัยรุ่น สาววัยทำงานและอื่นๆ อีกมาก แต่สกาวใจดูจะมาบ่อยกว่าเพื่อน

ด้วยข้ออ้างแปลกๆ สารพัด หลายครั้งที่ศรันย์ต้องตัดบทและปั้นสีหน้า

เคร่ง ทำให้อีกฝ่ายยอมรามือ  

“เห็นทีคราวหน้าผมคงต้องพูดกับคนไข้ให้ชัดเจนกว่านี้” 

“โธ่...อย่าเลยค่ะคุณหมอ สงสารแกออก อุตส่าห์มาด้วยความหวัง 

น่ีแกมาน่ังรอคณุหมอเกือบช่ัวโมงแล้วนะคะ ถามพ่ีใหญ่ว่าเม่ือวานคณุหมอ

ไปไหน ไปกับใคร จนพี่งี้ตอบไม่ทันเลย” 

“ผมแวะไปหาเพื่อนสมัยเรียน แต่พอไปถึงบริษัทปิด ผมยังงงเลย

ว่าธนกฤตย้ายไปอยู่ที่ไหนกันแน่” 

“เพื่อนคุณหมอทำงานที่ตึกนั้นเหรอคะ” 

“ใช่ครับ เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย นี่ก็ไม่ได้เจอกันหลายปีแล้ว 

อุตส่าห์ปิดร้าน แต่ที่ไหนได้ พอไปถึงบริษัทก็ปิด มือถือก็ไม่มีสัญญาณ” 

“บางทีอาจจะบอกที่อยู่ผิดหรือเปล่าคะ” 

“ก็เป็นไปได้ครับ ไม่ไหว แค่เข้าเมืองไม่กี่ชั่วโมงก็เวียนหัว ควันรถ 

ก็เยอะ ขนาดน่ังรถไฟฟ้าคนยังมหาศาล อัดกันอย่างกับปลากระป๋อง แถม

คนในเมืองก็ค่อนข้างแล้งน้ำใจ” 

ภาพของหญิงสาวผิวขาวจัด ผมดัดหยิกเป็นลอนๆ ผุดขึ้นมาในหัว 

หน้าตาของเธอก็ดูดีแต่ทำไมถึงได้ทำหน้าเหมือนโกรธใครมาทั้งชาติแบบ
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นั้น ศรันย์ยังจำหน้าตาบูดบึ้งยามหญิงสาวกดนิ้วรัวที่ปุ่มปิดประตูลิฟต์ 

เธอน่าจะคิดบ้างว่าลิฟต์ไม่ใช่ของตัวเองคนเดียว ผู้โดยสารคนอื่นก็อยาก

จะใช้ลิฟต์ด้วยเช่นกัน แต่กลับหวงก้างเสียอย่างนั้น คิดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะ

พ่นลมหายใจออกมา 

“แล้งน้ำใจเหรอคะ” 

“ใช่...เขาถึงว่า รู้หน้าไม่รู้ใจ” 

“แล้วเมื่อไรคุณหมอจะยอมเปิดรับคนรู้ใจบ้างล่ะคะ พี่จะได้รีบ

สมัคร” ผู้ช่วยสาวเอ่ยแซว ศรันย์ปั้นหน้าตึงอย่างที่เคยทำ 

“คุณมดแดง” 

“ขอโทษค่ะคุณหมอ พี่ลืมตัวไป ถ้าอย่างนั้นพี่ไม่รอคุณหมอแล้ว 

นะคะ เพราะเย็นนี้พี่จะไปเป็นลูกค้าคิวปิดฮัต” 

คิ้วของทันตแพทย์หนุ่มเลิกขึ้นอย่างสงสัย ก่อนที่ผู้ช่วยร่างอวบจะ

เฉลย 

“ก็บริษัทหาคู่ไงคะคุณหมอ เพื่อนๆ พี่เขาแนะนำกันทั้งนั้น บอกว่า

บริษัทนี้ดีมาก ไม่หลอกลวงลูกค้า พี่ว่าจะไปตามหาเนื้อคู่ตัวเองสักหน่อย” 

ศรันย์คลี่ยิ้ม มองผู้ช่วยสาว ชื่อของเธอตรงข้ามกับหุ่นราวฟ้ากับ

เหว มดแดงเป็นสาวร่างอวบติดจะอ้วน บวกลบกับส่วนสูงแล้วน้ำหนักคง

เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ผิวคล้ำจัด แต่สิ่งที่ทำให้

ทั้งคู่ทำงานร่วมกันได้นานก็เพราะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอีกฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นการมาเปิดคลินิกตรงเวลา การทำบัญชีท่ีซ่ือสัตย์เช่ือใจได้ รวมถึง

การพูดจาต้อนรับคนไข้ ถือว่าทำได้ดีเยี่ยม 

“คุณมดแดงก็เชื่อบริการพวกนี้ด้วยเหรอครับ ผมว่ามีแต่หลอก

ลวงเสียมากกว่า เผลอๆ จะหลอกผู้หญิงไปขาย” 

“โอ๊ย หุ่นอย่างพี่ไม่มีใครหลอกหรอกค่ะ และถ้ามีจริงพี่ก็ยอม พี่

ฝันไว้นะคะว่า อยากจะเจอเน้ือคู ่ ผูช้ายท่ีรักเราจริงท่ีนิสัยใจคอไม่ใช่รปูร่าง

หน้าตา” 
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“ผมเอาใจช่วยนะคณุมดแดง ขอให้คณุได้เจอเน้ือคูท่ี่ตามหาโดยเร็ว” 

ศรันย์เอ่ย ชายหนุ่มไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากนั้นอีกไม่นาน สิ่งที่เขา

แอบคิดในใจว่าไม่น่าเป็นไปได้จะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวมากมายตามมา... 

 

มิลินจ้องมองสำเนาสัญญากำจัดความโสดในมือพร้อมกับถอน
หายใจเฮือกใหญ่ วันนี้หญิงสาวได้สิทธิ์เลิกงานเร็ว โดยคำสั่งของเจ๊ลี จะ

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่...เชื่อแน่ว่าในวันนี้สาวๆ แห่งบริษัทคิวปิดฮัต 

ทั้งแปดคนคงหมดกำลังใจในการทำงาน 

สาวมัธยัสถ์ถอนหายใจเฮือกที่สิบ แม้จะรู้ว่าการทำเช่นนั้นไม่ได้

ทำให้ตัวอักษรที่ปรากฏหราอยู่กลางกระดาษเลือนหายไป ก็เหมือนตัวเลข

ในบัญชีรายจ่ายที่ไม่ว่าจะเพ่งมองสักเท่าไรก็ยังเป็นสีแดงเหมือนเดิม แต่

ครั้งนี้ร้ายยิ่งกว่า เพราะสิ่งที่เธอกำลังถือนั้นคือสำเนาสัญญากำจัดความ

โสด... 

 

ต้นฉบับ สัญญากำจัดความโสด 

 

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

ณ บ้านเจ๊ลี เวลา ๒๓.๓๕ น. 

 

สัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาวกามเทพทั้งแปดแห่งบริษัทคิวปิดฮัต 

ยินยอมพร้อมใจกันเขียนขึ้นมา เพื่อลบคำสบประมาทของนายภีม เตชะ-

ดำรงกุล กรรมการผู้จัดการหรือฮิตเลอร์ของพวกเราให้จงได้ 

พวกเราขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะต้องหาแฟนให้ได้ภายในหนึ่งปี 

นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป โดยมีเงินโบนัสประจำปี

ของทุกคนเป็นเดิมพัน 
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รายละเอียดเงื่อนไขมีดังนี้ 

หากใครหาแฟนได้แล้วสามารถนำเงินโบนัสของตนเองออกไปจาก

เดิมพันได้ แต่หากใครหาแฟนไม่ได้ภายในหน่ึงปี เงินโบนัสท้ังหมดของผูแ้พ้

จะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนให้ผู้ชนะที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนไปเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่ทุกคนโชคดีหาแฟนได้กันหมด คนที่หาแฟนได้เป็นคน

สดุท้ายถือว่าแพ้เดิมพัน และต้องแบ่งเงินโบนัสให้ผูช้นะท้ังเจ็ดคนเท่าๆ กัน  

ในกรณีที่ผู้แพ้ต้องการเงินโบนัสคืน ทางเดียวที่สามารถทำได้คือ

ต้องจีบนายภีม เตชะดำรงกุล ให้สำเร็จภายในสามเดือน นับตั้งแต่สมาชิก

คนที่เจ็ดมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไปเรียบร้อยแล้ว หากภายในสามเดือนผู้แพ้

ปฏิบัติการไม่สำเร็จ จะต้องมอบเงินโบนัสของตนให้ผู้ชนะทั้งเจ็ดโดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย 

...คำสาปแช่ง... 

หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งกระทำการหาแฟนโดยมิสุจริต หรือว่าจ้าง

ผู้ชายมาเป็นแฟน ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่ง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ อย่าให้มี

แฟนไปตลอดชีวิต ถ้าได้แต่งงานภายหลัง ก็ขอให้เจอะเจอกับผู้ชายที่ห่วย

แตกที่สุดในโลก แต่งงานก็ขอให้หย่า อย่าได้มีความสุขในชีวิตแต่งงานไป

ตลอดชีวิต 

ข้าพเจ้าทั้งแปดได้อ่านสัญญาฉบับนี้และลงลายมือชื่อด้วยความ

เต็มใจ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเป็นพยาน หากข้าพเจ้าบิดพลิ้ว หรือ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือฉีกสัญญาทิ้ง ก็ขอให้มีอันเป็นไปภายในสามวัน

เจ็ดวัน ขอให้เป็นหมัน ขอให้ขี้เหร่ อัปลักษณ์ไปตลอดชาติ สาธุ! 

 

ลงลายมือชื่อ 

นางสาววราลี (เจ๊ลี) 
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นางสาวพริมา (พี่พริม) 

นางสาวมิลิน (มิ้ม) 

นางสาวนันทิสา (ออย) 

นางสาวการะเกด (เกด) 

นางสาวแพรวพราว (พราวด์) 

นางสาวหอมหมื่นลี้ (หอม) 

นางสาวหรรษา (หนูษา) 

 

ทำไมเธอถึงไม่ขยำกระดาษแผ่นนี้ทิ้งน่ะหรือ ก็เพราะว่าท้ายสุดมี

คำสาปแช่งติดมาด้วยน่ะสิ 

หลังจากคิดทบทวนมิลินก็ได้คำตอบกับตัวเอง ในเมื ่อเธอไม่

สามารถทำลายสัญญาฉบับนี้ได้ เพราะเหตุใดเธอถึงไม่เริ่มต้นหาแฟน จะ

ว่าไปแล้วหญิงสาวก็ไม่ใช่คนขี้ริ้ว แต่เพราะภาระหน้าที่ที่ผ่านมาทำให้มิลิน

เลือกที่จะไม่สนใจความรัก... 

สิ่งที่อยู่ในสมองของหญิงสาวในแต่ละวันคือ ทำยังไงให้หาเงินให้ได้

มากๆ ต่างหาก เธอเป็นสาวมีภาระ และภาระแต่ละอย่างของมิลินนั้นก็

ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงิน...เงิน...เงิน และเงิน 

ต้นเหตแุห่งความมัธยัสถ์เร่ิมต้นต้ังแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาปีท่ีหน่ึง 

วันที่เธอได้มีโอกาสเห็นป้าอนงค์นั่งนับเงินที่ได้จากการขายขนมแล้วแบ่งใส่

เป็นถุงๆ สีหน้าของท่านเคร่งเครียดยามค่อยๆ วางเศษเหรียญเป็นตั้งๆ   

ไม่เว้นแม้แต่เหรียญสลึง เหรียญห้าสิบสตางค์ ที่คนอื่นอาจมองว่าไร้ค่า 

แต่สำหรับคนจนแล้วทุกเหรียญมีค่าดั่งทอง 

‘ให้มิ้มช่วยนะคะป้า’ 

ป้าอนงค์หันมายิ้ม ส่งกล่องใส่เหรียญและถุงพลาสติกให้ หลังจาก

นั้นมิลินถึงได้รู้ว่า ครอบครัวของเธอนั้นเต็มไปด้วยรายจ่าย เงินเดือนจาก

ลุงธงไม่ได้มากมายอะไรนักเพราะเป็นแค่ยามเฝ้าหมู่บ้าน เมื่อสุขภาพไม่ดี
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ธงชัยจึงลาหยุดบ่อย เงินเดือนจึงถูกหักตามไปด้วย รายได้หลักจึงมาจาก

การขายขนมของอนงค์ 

ตอนนั้นมิลินยังอยู่ในวัยเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษ ปากกา 

ดินสอ ค่าสี หรือสมุดรายงาน ค่าถ่ายเอกสาร มากมายจิปาถะ ล้วนต้อง

ขอจากป้าอนงค์ทั้งนั้น 

‘มิ้มไม่ต้องเครียดนะลูก ป้าส่งหนูได้’ 

มิลินจ้องมองมือของอนงค์ที่หยาบกร้านและแตกระแหง เพราะต้อง

ตื่นมาทำขนมแต่เช้า ทั้งเช็ด ห่อใบตอง งานทุกอย่างต้องใช้มือ มิลินจึงมา

เป็นลูกมือช่วยป้า แต่สิ่งที่อนงค์พูดกลับมีเพียงว่า 

‘มิ้มไม่ต้องหรอก อย่าทำเลย แค่ช่วยป้านับเงินก็พอแล้ว ว่างก็ไป

อ่านหนังสือเถอะ’ 

หลังจากนั้นหญิงสาวจึงเป็นคนรู้ค่าของเงิน ทุกบาททุกสตางค์ที่

ท่านทั้งสองหามาทำให้มิลินได้เรียนจนจบ ดังนั้นนิสัยติดตัวแก้ไม่หายของ 

หญิงสาวก็คือ การมีสมุดโน้ตเล็กๆ ไว้เพื่อจดบันทึกรายจ่ายประจำวัน 

ของใช้ใกล้ตัวอีกอย่างคือเครื ่องคิดเลข จะดีหน่อยก็ตอนที ่มิลินซื ้อ

โทรศัพท์เครื่องใหม่ ในนั้นมีอุปกรณ์ชนิดนี้ติดมาด้วย 

หลังจากลุงธงชัยเริ่มป่วยก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ป้าอนงค์ตรวจพบ

ว่าเป็นทั้งเบาหวานและความดัน ภาระทั้งหมดจึงตกอยู่ที่เธอ แต่ละเดือน

จะมีท้ังค่ายาบำรงุเส้นประสาท ยาขยายหลอดเลือด ไหนจะยาลดความดัน 

ยารักษาเบาหวานของป้าอนงค์อีก ยังไม่นับค่าน้ำค่าไฟและรายจ่ายอ่ืนๆ ใน

บ้าน 

ถ้าเทียบกับสาวๆ ในบริษัท มิลินเป็นหญิงสาวที่มัธยัสถ์ที่สุด ข้าว

กลางวันมีเพียงข้าวกล่องทำเองจากบ้าน หากวันไหนอนงค์ตื่นสายไม่ทำ

กับข้าว มิลินก็จะพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกับน้ำเปล่าประทังชีวิต แม้จะ

ต้องอยู่อย่างกระเหม็ดกระแหม่แต่เธอก็ไม่ได้ทุกข์ร้อน 

ภาพของหญิงสาวที่เดินวนไปวนมาหน้าประตูบ้านอย่างตัดสินใจ
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ทำให้หมอดูสาวใหญ่ในชุดดำเอ่ยทัก อันที่จริงมิลินมานั่งรออรดีได้สักพัก

แล้ว ต้นเหตุก็เพราะกระดาษแผ่นที่อยู่ในมือตอนนี้นั่นเอง 

“ทำไมทำคิ้วผูกโบอย่างนั้นล่ะหนูมิ้ม แล้วนี่ทำอะไร เดินจงกรม

หน้าบ้านป้างั้นเหรอ” อรดีเอ่ยทักขึ้น 

ทันทีที่เห็นร่างคุ้นตา มิลินก็ปรี่เข้ามาหาด้วยท่าทีร้อนอกร้อนใจ  

“ป้าอรไปไหนมาเหรอคะ มิ้มมารอตั้งนานแล้ว” 

คิ้วของอรดีเลิกขึ้นเป็นเครื่องหมายคำถาม ก่อนที่มิลินจะเป็นฝ่าย

พูดประโยคต่อไปเป็นการเฉลย  

“มิ้มกำลังกลุ้มใจ อยากให้ป้าอรดูดวงให้” 

“จะดูอะไรบ่อยๆ มิ้ม เดี๋ยวก็ไม่แม่นกันพอดี”  

หมอดูสาวใหญ่ติง มิลินเอื้อมมือไปเกาะแขนอีกฝ่ายอย่างอ้อนๆ 

และเอื้อมอีกมือไปรับถุงใส่ของใช้ในบ้านมาถือไว้เสียเอง เธอรอจนอรดี

เปิดประตูบ้านและตามเข้าไปนั่งตรงมุมโปรดคือชิงช้าหน้าบ้าน  

บ้านเช่าหลังกะทัดรัดเต็มไปด้วยไม้ดอกและไม้ใบ รอบบริเวณ

ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และซุ้มดอกไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่แขวนเรียง

กันราวกับผ้าม่านตรงริมชายคา เป็นกันสาดชั้นที่สองของบ้าน อีกทั้งสร้าง

ความสดชื่นให้แก่ผู้มอง ทั้งหมดนี้คืองานอดิเรกของอรดีในยามว่าง หาก

วันไหนไม่มีลูกค้า อรดีก็จะใส่ปุ๋ย ตัดเล็มกิ่งต้นไม้ คอยดูพวกแมลงที่มา

รบกวน  

“แต่มิ้มกลุ้มใจจริงๆ นะคะ ป้าอรช่วยมิ้มหน่อย”  

“มีเรื่องอะไรหรือเปล่า แล้วนั่นมิ้มถืออะไรอยู่” 

มือที่จับแผ่นกระดาษเปลี่ยนเป็นจับแน่นอย่างลังเล ทว่าสุดท้ายก็

ตัดสินใจยื่นสำเนาแผ่นนั้นให้คนตรงหน้า  

อรดีกวาดตามองอักษรบนกระดาษนั้นเร็วๆ ก่อนจะคลี่ยิ้ม  

“ป้าอรคงคิดว่าไร้สาระใช่ไหมคะ อย่าบอกป้านงนะคะ ถ้ารู้ว่ามิ้ม

แอบดื่มเหล้ามีหวังโดนตีแน่” 
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“ป้าจะทำอย่างนั้นทำไม ป้าบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่ามิ้มกำลังจะได้เจอ

เนื้อคู่ เซ็นสัญญาไว้แบบนี้ก็ดีออก ในเมื่อต่อไปหนูจะมีแรงจูงใจแบบนี้ ป้า

จะได้เห็นหน้าแฟนของหนูสักที” 

“เนื้อคู่ที่ไหน ทำไมไม่เห็นมีสักคน มิ้มว่ามันเป็นวันโคตะระซวยของ

มิ้มมากกว่า” 

“พูดคำต้องห้ามบ่อยๆ ไม่ดีนะมิ้ม ระวังของจะเข้าตัว ป้าไม่เคย

โกหก มิ้มได้เจอเนื้อคู่แล้วจริงๆ แต่จะรู้หรือเปล่าก็เท่านั้น” 

มิลินทำหน้าเบ้ สมองผุดภาพชายหนุ่มร่างอ้วนน้ำหนักร่วมร้อยกิโล

ขึ้นมา นั่นน่ะหรือเนื้อคู่ เห็นทีเธอคงต้องยอมอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิต 

“เนื้อคู่ของมิ้มเป็นก็อดซิลลาหรือเปล่าคะ” 

“ไม่ใช่จ้ะ เนื้อคู่หนูเป็นคน...” อรดีลากเสียงยาว “ไหนยื่นมือมาให้

ป้าดูหน่อยซิิ”  

มิลินย่ืนมือไปตรงหน้าอย่างรวดเร็ว คงเพราะกลัวอีกฝ่ายจะเปล่ียน

ใจ อรดีกวาดตามองเส้นบนลายมืออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมา  

“เนื้อคู่หนูไม่ใช่ก็อดซิลลาสักหน่อย แต่เป็นผู้ชาย รูปหล่อเสียด้วย 

ผิวสองสี”  

“ยี้” มิลินแบะปาก สเปกของเธอนั้นต้องหล่อ ขาว สไตล์เกาหลี

เท่านั้น อย่างพี่ลูกอมอดีตรักครั้งแรกก็ผิวขาวโอโม่ คิ้วเข้มอีกต่างหาก 

“แต่มิ้มไม่ชอบคนดำ” 

“เขาไม่เรียกว่าดำ เรียกว่าผิวสองสี” 

“ป้าอรโกหก ยังไงๆ มิ้มก็ไม่เชื่อ วันนี้ที่มิ้มเจอ ตัวใหญ่อย่างกับตึก 

ขืนให้มิ้มเป็นแฟนกับคนนี้มิ้มยอมไปโกนหัวบวชชีดีกว่า” 

“ใครบอกว่ามิ้มจะได้บวชล่ะ มีเกณฑ์แต่งงานเร็วๆ นี้ด้วย ปีหน้า

หนูจะได้แต่งงาน” 

มิลินชักมือกลับ สีหน้าเผือดสนิท  

“ป้าอรให้กำลังใจมิ้มอีกแล้ว ไม่มีทางที่มิ้มจะได้แต่งงานหรอกค่ะ 
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แล้วเง ินโบนัสมิ ้มก็จะหายวับไปในอากาศ มิ ้มคงไม่มีโอกาสได้ซื ้อ

กระเป๋าหลุยส์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้” 

“เชื่อป้าสิ ถ้าสิ้นปีนี้มิ้มไม่ได้แต่งงาน มาฉีกอกป้าอรคนนี้เลยเอ้า” 

“ป้าอรพูดจริงๆ เหรอคะ” มิลินเผลอเกาะแขนอรดีอย่างลืมตัว 

ตากลมโตเบิกกว้างเป็นประกาย อรดีเป็นหมอดูที่แม่น หลายปีที่ผ่านมา 

ไม่ว่าจะทำนายครั้งใดไม่เคยต้องผิดหวัง 

“จริงสิมิ้ม ถ้าไม่เชื่อหมอดูตาทิพย์อย่างป้าแล้วจะไปเชื่อใคร” 

 

มิลินอดทนรออยู่เป็นเดือนๆ ทว่าเนื้อคู่ก็ยังไม่เดินมาชนเธอสักที  
แม้จะได้รับคำยืนยันนั่งยันนอนยันจากอรดีเรียบร้อยแต่มิลินก็ยังไม่วางใจ 

ลองว่าเรื่องเงินเรื่องทองนั้นจะประมาทไม่ได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุ   

ผิดพลาดหญิงสาวจึงจำต้องไปขอพึ่งใครคนหนึ่ง... 

ท่าทางกระมิดกระเมี้ยนของเธอคงจะขัดหูขัดตาอีกฝ่ายมากพอดู 

แพรวพราวจึงละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์แล้วหมุนเก้าอี้มาคุยด้วย 

“มิ้มมีอะไรหรือเปล่า” 

“เอ่อ...คือว่า เอ่อ...” 

“ว่ามาเถอะมิ ้ม เราคนกันเอง ทำงานด้วยกันมาตั ้งนานแล้ว” 

แพรวพราวเป็นฝ่ายทนไม่ไหวตัดสินใจเอ่ยขึ้น 

“คือ มิ้มอยากขอให้พราวด์ช่วย” พูดจบมิลินก็เอียงหน้าไปกระซิบที่

ข้างหู ข้อความต่อจากนั้นทำให้อีกฝ่ายเบิกตากว้างก่อนจะเผลอหัวเราะ

ออกมาเสียงดังลั่น ก็เพราะทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเนื้อคู่ประตู

ดวง... 

เรื่องมีอยู่ว่า วราลีหรือเจ๊ลีของน้องๆ ได้ให้คนออกแบบโปรแกรม

หนึ่งขึ้นไว้สำหรับพนักงานของคิวปิดฮัต เพื่อใส่รายละเอียดและความ

ต้องการหรือ ‘สเปก’ ของลูกค้าเข้าไป จากนั้นก็แค่คลิก ระบบก็จะจับคู่

เพศตรงข้ามที่เข้ากันได้กับความต้องการที่ลูกค้าระบุไว้ขึ ้นมาให้เลือก
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จำนวนสิบคน 

เรื่องไม่น่ายาก แต่สิ่งที่สำคัญคือ อีตาฮิตเลอร์กำชับหนักหนาว่า 

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นโปรแกรมชนิดนี้จึงไม่ ‘ฟรี’ สำหรับ 

คนอื่นอาจไม่เสียดายเงิน แต่สำหรับสาวตระหนี่อย่างมิลินแล้ว ถึงต้อง

จ่ายแค่สลึงเดียวก็ยังเสียดาย ที่สำคัญเธอยังไม่แน่ใจว่าโปรแกรมนี้จะ

ทำให้เธอหาคู่ได้สำเร็จหรือไม่... 

‘เสียเงินแต่ไม่ได้คู่ สู้อ้อนขอของฟรีดีกว่า’  

หน้าที่ของแพรวพราวกับหอมหมื่นลี้คือดูแลระบบฐานข้อมูลในเว็บ

ของบริษัท โดยหอมหมื่นลี้จะดูการประชาสัมพันธ์ ส่วนแพรวพราวดูแล

คิวปิดรูมสำหรับลูกค้าเข้ามาพบปะกัน ดังนั้นมิลินจึงตั้งใจว่า จะขอให้

แพรวพราวแอบใส่ข้อมูลตนเองลงไปโดยใช้ชื่อปลอมทำเหมือนเป็นข้อมูล

ลูกค้า พอได้ข้อมูลลูกค้าชายที่ระบบเลือกให้ มิลินก็จะสืบดูว่าลูกค้าเหล่า

น้ันไปงานปาร์ต้ีคนโสดท่ีบริษัทจัดหรือไม่ หลังจากน้ันเธอก็จะหาข้ออ้างตาม

ไป...หากบังเอิญลกูค้าคนน้ันถกูใจเธอ เร่ืองก็ง่ายข้ึน แต่ตอนน้ีดเูหมือนเสียง

หัวเราะของแพรวพราวจะทำให้อีกฝ่ายยิ่งเขิน 

“เบาๆ หน่อยสิพราวด์ นี่ไม่ขำนะ มิ้มเดือดร้อนจริงๆ” 

“แค่นี้เองทำท่ามีลับลมคมในไปได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อย” 

“ไม่ใช่เรื่องใหญ่...นะ...นี่หมายความว่า พราวด์จะช่วยมิ้มเหรอ 

ช่วยฟรีๆ ใช่ไหม อย่าคิดเงินม้ิมนะ ม้ิมไม่มีจริงๆ ขืนให้จ่ายคงต้องหมดตัว

แน่ เดือนนี้ไหนจะมีค่ายา ค่าน้ำ ค่าไฟ...” อีกสารพัดที่มิลินกำลังจะพ่น

ออกมาแต่ถูกเพื่อนสาวชูสองมือเบรกสตอปไว้ก่อน 

“พอจ้ะมิ้ม เยอะไปแล้ว ฉันไม่ได้คิดเงินมิ้มสักหน่อย แต่ต้องมี  

ข้อแลกเปลี่ยนต่างหาก” 

มิลินบิดตัวอย่างเขินๆ เหลือบมองเพื่อนสาวตรงหน้า จะว่าไปแล้ว

แพรวพราวก็เป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีไม่น้อย ไม่น่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้จะเคย

ถูกล้อว่าเป็นแก้วหน้าม้า ต้องยอมรับว่าศัลยกรรมเปลี่ยนคนได้จริงๆ 
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อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้สาวฟันเหยินกลายเป็นนางฟ้าไปได้ แถมยังเป็น

นางฟ้าใจดีอีกต่างหาก 

“พราวด์จะให้ช่วยอะไร” 

“คืออย่างนี้นะ ฉันรับลูกค้ากลุ่มโกลด์ไว้ห้าคน เราจะจัดปาร์ตี้

เฟรนด์ชิปในอีกสองอาทิตย์ และในกลุ่มนั้นมีอีตาเคลลี่อยู่ด้วย” 

เป็นที่รู้กันว่าในบริษัทคิวปิดฮัตจะมีการแบ่งลูกค้าเป็นระดับ ระดับ

โกลด์หรือเรียกว่า กลุ่ม ‘Gold’ (ที่ใช้เรียกแทนคำว่า Old) และกลุ่มที่

มีหน้าตาอยู่ในระดับ ‘Average’ (ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในบริษัทว่าหมายถึง 

Ugly มากเป็นพิเศษ) 

ลูกค้าที่หน้าตาไม่ดี หุ่นไม่ดี และอายุเกินสามสิบหรือสี่สิบปีไปแล้ว

เหล่านี้ เป็นกลุ่มที่มีอัตราการประสบความสำเร็จในการหาคู่ได้น้อยที่สุด 

แต่สำหรับแพรวพราวแล้วชอบกลุ่มนี้มากที่สุด เพราะถือว่าท้าทาย 

เคลลี่ คือลูกค้าระดับพรีเมียมของบริษัท ซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็น  

นักธุรกิจชาวต่างชาติรูปหล่อและรวยมาก ถึงจะอายุใกล้เข้าวัยกลางคน 

แต่ก็เป็นเพราะมัวทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวจนไม่มีเวลาหาแฟน ดังนั้นจึง

ต้องการเน้ือคูท่ี่เป็นผูห้ญิงสวยเพียบพร้อม เม่ือวันก่อนภีมเรียกแพรวพราว

เข้าไปต่อว่า เรื่องที่จัดลูกค้าหน้าตาไม่ดีไปให้เคลลี่ จึงเป็นโอกาสเหมาะ   

ที่กามเทพสาวจะแก้ตัว 

“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมิ้มเหรอ พราวด์จะให้มิ้มช่วยอะไร” 

“ก็ช่วยไปเทกแคร์ลูกค้าด้วยกันน่ะสิ” 

แพรวพราวเอียงหน้ามากระซิบ ข้อความเหล่านั้นทำให้มิลินถึงกับ 

อ้าปากค้างด้วยความตกใจ ปกติแล้วหน้าที่ดูแลลูกค้าเป็นของหอมหมื่นลี้ 

หรรษา และการะเกด แต่ครั้งนี้เพราะทั้งสามมีงานยุ่ง จึงต้องให้มิลินเป็น 

ผู้ช่วยจำเป็น แผนของอีกฝ่ายอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ที่จริงแล้วยากมากๆ 

นั่นก็เพราะเคลลี่เป็นคนเรื่องมากสุดๆ แต่กลับถูกจับคู่กับคนที่ตรงกันข้าม

กับสเปกอย่างที่สุดในนัดดูตัวที่กำลังจะมาถึง 
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“มิ้มคิดดูสิ พี่มดแดงเขาไม่มีอะไรเสียหายเลยนะ นิสัยก็ดี เป็นถึง 

ผู้ช่วยทันตแพทย์อีกต่างหาก เสียแต่ว่าหุ่นอวบไปนิดเท่านั้น สาวหุ่นอวบ

ไม่มีสิทธิ์มีแฟนหล่อหรือยังไง คิดว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอที่ผู้ชายเอาแต่

หาแฟนสวยๆ แล้วคนที่ธรรมดาอย่างเรา...เอ่อ ฉันหมายถึงคนอื่นๆ ก็คง

หาแฟนไม่ได้ในชาตินี้” 

ไม่ใช่ครั้งแรกที่มิลินได้ยินทฤษฎีแบบนี้จากเพื่อนสาว  

‘ถึงพวกเขาจะไม่สวย แต่จิตใจดี ก็ควรจะมีโอกาสได้พบกับคนที่

ดีๆ ไม่ใช่เอาแต่จับคู่กับพวกผู้ชายขี้แพ้ไม่มีใครเอาเท่านั้น...’ 

“แต่ถ้าอีตาฮิตเลอร์รู้เข้า พวกเรามีหวังหัวกุดกันหมด”  

มิลินเสียงอ่อย แผนของแพรวพราวคือ จัดงานปาร์ตี้ให้แก่เคลลี่ 

แต่ขณะเดียวกันก็นัดสาวที่ชื่อมดแดงไปด้วย ทำทีว่าทั้งคู่ไปดูตัวกัน แต่

คนละคู่ คนละวง แต่แท้จริงแล้วเป็นกามเทพนัดพบ... 

“ฉันลองใส่ข้อมูลลงโปรแกรมเนื้อคู่ประตูดวงแล้วนะ และก็เลือก

ลูกค้าที ่พอจะจับคู่กับคุณมดแดงเอาไว้แล้วด้วย เราแค่ให้เขาสองคน

บังเอิญเจอกัน ถ้าเกิดเคลลี่ไม่ชอบใจพี่มดแดงก็ถือเสียว่าไม่ใช่เนื้อคู่ แต่

ถ้าเคลลี่เหมือนฝรั่งคนอื่นๆ ที่ชอบผู้หญิงผิวคล้ำ อาจจะถูกใจพี่มดแดง

ก็ได้นะ อย่างนี้อีตาฮิตเลอร์จะพูดอะไรได้” 

สมองของมิลินคิดตามอย่างสับสน ใจหนึ่งก็อยากจะปฏิเสธ แต่ถ้า

เทียบกับสิ่งที่จะได้รับหลังช่วยงานแพรวพราวก็พบว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม 

“งั้นก็ได้ มิ้มจะช่วยพราวด์ดูแลลูกค้าคู่นี้เอง” 

“ขอบใจมากนะมิ้ม ไม่ต้องห่วงนะเรื่องเอาประวัติของมิ้มใส่ลงใน

โปรแกรมเนื้อคู่ประตูดวง พราวด์ทำให้ได้สบายมาก รับรองว่าเรื่องนี้จะ

เป็นความลับของเราแค่สองคน คนอื่นไม่มีทางรู้เด็ดขาด” 
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หมายถึงบางอย่างจะพลิกผันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างคาดไม่ถึง

ใครที่เปิดได้ไพ่ใบนี้เตรียมตัวรับสิ่งดีๆ ในชีวิต

แต่แน่นอนชีวิตต้องมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีปะปนกัน!

มิลินนั่งเท้าคางมองลูกค้าที่ทยอยเดินเข้ามาในบริษัทคิวปิดฮัต  
ด้วยอาการเหงาหงอย นับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเจ็ดเดือนแล้ว หลังจาก

เซ็นสัญญากำจัดความโสด แม้จะได้กำลังใจจากอรดีว่าจะได้เจอเนื้อคู่ แต่

ชีวิตของสาวมัธยัสถ์กลับมีแต่ความเงียบเหงา  

จะว่าไปแล้วคงมีแค่เธอท่ีหมดหวัง เพราะหลังจากเซ็นสัญญา เพ่ือน

สาวในบริษัทก็ค่อยๆ ทยอยกันมีแฟน เร่ิมต้ังแต่หญิงสาวท่ีอายนุ้อยท่ีสดุใน

บริษัทคือ หรรษา ท่ีได้ปลกูต้นรักกับนักธรุกิจรปูหล่อ ท้ังคูพ่บกันเพราะอีก

ฝ่ายต้องการฟ้องร้องบริษัทคิวปิดฮัตเกี่ยวกับปาร์ตี้ที่บริษัทจัดขึ้น ความ

เข้าใจผิดแปรเป็นความรักหวานช่ืน จึงทำให้หรรษาเป็นคนแรกท่ีได้ถอนเงิน

โบนัสของตนจากธนาคาร 

คนต่อมาคือ แพรวพราว ซ่ึงแม้จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบลกูค้าออนไลน์ 

แต่ตอนนี้หญิงสาวก็กลับได้พบเนื้อคู่ตุนาหงันเป็นชายหนุ่มนักกฎหมายรูป

หล่อนิสัยดี ใครว่าโลกอินเทอร์เน็ตเช่ือไม่ได้ มิลินขอเถียงขาดใจ เพราะท้ัง

สองปลกูต้นรักกันผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ 
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หอมหมื่นลี้เพื่อนสาวคนสวยของเธอก็เช่นกัน แม้อีกฝ่ายจะคิด  

เสมอว่า ยามไม่แต่งหน้าตนคือผีจอูอน แต่สดุท้ายสาวสวยหน้ามัธยมฯ นม   

มหา’ลัยก็ได้พบกับเน้ือคูห่นุม่ติสต์มาดเซอร์สดุหล่อผูติ้ดดิน  

มาถึงการะเกด สาวม่ันไฮเปอร์ของบริษัท ก็เกิดอาการป๊ิงป๊ังกับหนุม่

ตาน้ำข้าวรปูหล่อน้องๆ โรเบิร์ต แพตตินสัน ท่ีมาเป็นลกูค้า แต่ตัวเธอน่ีสิ

กลับยังอ้างว้างเปล่าเปล่ียว 

ช่วงแรกมิลินมีแต่ความฮึกเหิม เพราะหลังจากได้ยาหอมจากหมอดู

คูใ่จว่าจะเจอเน้ือคู ่ เธอจึงให้แพรวพราวช่วยใส่ช่ือปลอมลงไปในโปรแกรม

เนื้อคู่ประตูดวงโดยสมมุติว่าเป็นข้อมูลลูกค้า ทันทีที่ได้ลูกค้าชายที่ระบบ

เลือกสรรมาให ้ กามเทพสาวก็จะสวมรอยรีบส่งประวัติตัวเองไปให ้ แต่ดู

เหมือนชื่อ ‘กระปุกทอง’ จะไม่ดึงดูด เพราะทุกครั้งที่นำเสนอก็มีแต่คน

ปฏิเสธ... 

‘คนอะไรช่ือพิลึก’ 

‘อ้วนเป็นตุม่หรือเปล่า ถึงช่ือกระปกุ’  

‘งกใช่ไหม หรือว่าอยากมีกระปกุทอง พ่อแม่ถึงต้ังช่ือน้ี’ 

ครั้นมิลินจะนำรูปตัวเองใส่ลงไปเพื่อยั่วน้ำลายหนุ่มเหล่านั้น เธอก็

ไม่กล้า เนื่องจากกลัวว่าบอสใหญ่จะล่วงรู้ความลับ จากวันเป็นเดือน เป็น

หลายเดือน มิลินจึงยังอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ช่างน่าสงสารเหลือเกินที่บัดนี้

แล้วยังไม่มีแฟน 

เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เพราะนอกจากจะหาแฟนไม่ได้ ท่ีผ่านมา

อาการของป้าอนงค์ไม่ค่อยดีนัก เบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีทำให้เกิดแผล 

ที่ขา มิลินต้องพาป้าเทียวไปเทียวมาโรงพยาบาลเพื่อทำแผล แพทย์ที่ดูแล

กังวลมากว่าจะต้องตัดขา แต่สุดท้ายป้าอนงค์ก็สามารถรักษาแผลให้หาย

ได้ ด้วยการคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวด 

มิลินจึงรับหน้าที่ทำขนมแทน จากเดิมที่เคยเป็นแค่ลูกมือ ก็กลาย

มาเป็นแม่ครัวใหญ่ ดังนั้นเมื่อหัวถึงหมอนหญิงสาวจึงหลับลึกโดยไม่มี
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เวลาคิดถึงเรื่องอื่นอีก วันแล้ววันเล่าที่ต้องดูเพื่อนในบริษัทมีคู่รักเป็นตัว

เป็นตน ขณะที่มิลินมีแต่ความห่อเหี่ยว  

หญิงสาวโทษตัวเองว่าเป็นเพราะความซวย ทำให้เธอมีตำแหน่งเป็น

แค่พนักงานการเงิน เพราะเนื้อคู่ของเหล่ากามเทพสาวมักเป็นลูกค้าหรือไม่

ก็คนที่พบเจอกันเพราะการทำงาน ผิดกับเธอที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลข วันๆ 

นั่งมองแต่กระดาษ กระดาษ แล้วก็กระดาษ...เห็นทีเนื้อคู่เธอคงจะเป็น

เจ้าของปางไม้สักแห่งหนึ่งกระมัง  

มือที่โบกไหวๆ ตรงหน้าดึงมิลินออกจากภวังค์ เมื่อเงยหน้ามองก็

พบว่าการะเกดกำลังคลี่ยิ้มอยู่ตรงหน้า 

“นั่งหลับเหรอมิ้ม เหม่อเชียว” 

เพื่อนสาวคนนี้เป็นเวิร์กกิงวูแมนคนสำคัญของบริษัท เรียกได้ว่า

ไฮเปอร์ที่สุด หน้าที่ของการะเกดคือรับผิดชอบเรื่องการจัดปาร์ตี้ดูแล

ลูกค้า ในด้านหน้าที่การงานก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังสวย เฉี่ยว คม 

และหุ่นดี ที่สำคัญคือ ตัวหอม  

จุดอ่อนของมิลินอีกอย่างนอกจากกระเป๋าหลุยส์ก็คือ แพ้ความ

หอม อย่างน้ำหอมที่เพื่อนสาวใส่วันนี้ทำให้เธออดที่จะสูดดมเข้าไปไม่ได้ 

สาวมัธยัสถ์ทำท่าเคล้ิมเม่ือได้กล่ินน้ำหอมกชุชีกล่ินใหม่ล่าสดุ มิน่าการะเกด

ถึงได้มีแฟน เอ๊ย! หมายถึง มีผลงานดีเยี่ยมตลอดทั้งปี 

“เกดตัวหอมจัง” มิลินอดรนทนไม่ได้โพล่งขึ้น 

“เกดเนี่ยนะ” การะเกดเลิกคิ้วอย่างงงๆ คงเพราะมิลินทำท่าเคลิ้ม

เกินไปการะเกดจึงหัวเราะ 

“เพี้ยนหรือเปล่ามิ้ม เกดก็ใส่น้ำหอมแบบนี้ทุกวันนั่นละ” 

“แต่วันนี้เกดตัวหอมเป็นพิเศษ น้ำหอมขวดใหม่ใช่ไหม...ฮั่นแน่ 

หรือว่าแฟนซื้อให้” 

สีหน้าของการะเกดสลดลงนิดหนึ่ง ก่อนจะตอบเสียงเรียบ 

“เกดซื้อเองจ้ะ กุชชี Guilty For Men พอดีดมกลิ่นแล้วชอบ ไว้
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ถ้าเกดไปเมืองนอกจะซื้อเผื่อเอาไหม” 

“อย่าดีกว่า มิ้มไม่มีงบสำหรับซื้อของพวกนี้หรอก” สาวมัธยัสถ์รีบ

โบกมือร้องห้ามเสียงหลง “ขอดมจากเกดดีกว่า ประหยัดกว่ากันเยอะ ว่าแต่

เกดยังไม่บอกเลยว่ามีอะไร”  

“เกดมีเรื่องรบกวนมิ้มหน่อย” 

“จะให้มิ้มทำอะไร หรือว่า...จะให้ช่วยต่อราคาการ์ดแต่งงานให้ 

หรือจะให้จองโรงแรม...”  

โลกของการะเกดเป็นสีชมพูนับตั้งแต่ได้พบรักกับแฟนหนุ่มเมื่อ

หลายเดือนก่อน ชีวิตรักของการะเกดนับเป็นนิยายเล่มหนึ่งเลยทีเดียว 

เพราะนอกจากจะได้พบกับตำรวจสากลสุดหล่อโดยบังเอิญแล้ว ทั้งคู่ยัง

ต้องฝ่าฟันเหตุการณ์ยุ่งยากต่างๆ ด้วยกัน จนสุดท้ายก็ประกาศตัวเป็น

แฟนกันเมื่ออาทิตย์ก่อน การะเกดจึงเป็นสาวอีกคนที่มาถอนเงินโบนัสของ

ตนออกไป สร้างความเสียใจให้แก่มิลินเป็นอันมาก ไม่ใช่ว่าเธอไม่ดีใจ

แทนเพื่อนที่จะได้มีแฟน แต่เธอเสียดายโบนัสก้อนโตของตนเองมากกว่า  

“โอ๊ย ยังหรอกจ้ะ คือว่า...เกดว่าจะลาพักร้อนไปพงันพรุ่งนี้น่ะ” 

“ดีจังเลย น่าอิจฉาเกด ส่วนมิ้มสิ ยังไม่มีโอกาสได้ลาพักร้อนกับเขา

บ้างเลย” 

“แต่เกดคงลาพักร้อนไม่ได้ถ้ามิ้มไม่ช่วย คืออย่างนี้นะ อีตาฮิต-

เลอร์...” ท้ายเสียงการะเกดหรี่ลงเพราะกลัวว่าภีมจะได้ยิน “บอกว่า ถ้า

ภายในวันนี้ยังหาคนทำงานในส่วนของเกดไม่ได้ ก็จะไม่อนุมัติ” 

หอมหมื่นลี้ แพรวพราว การะเกด และหรรษา ถือเป็นกำลังหลัก

ของบริษัท สี่สาวอยู่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ซึ่งพริมาเป็นหัวหน้า 

ทั้งหมดแบ่งงานกันโดยหอมหมื่นลี้กับแพรวพราวรับหน้าที่ดูแลระบบฐาน

ข้อมูลและลูกค้าออนไลน์ ส่วนการะเกดกับหรรษาดูแลลูกค้าวอล์กอิน 

ประชาสัมพันธ์ออกสื่อ รวมถึงการจัดปาร์ตี้ประจำปีของบริษัท หากมีงาน

ปาร์ตี ้ ทั ้งหมดก็จะช่วยออกไปดูแล โดยมีมิลินกับนันทิสาดูเรื ่องงบ 
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อาหารและสถานที่ 

“โอ้โหเชื่อเขาเลย อีตาฮิตเลอร์นี่บ้าอำนาจจริงๆ ด้วย” 

“นั่นสิ พวกเราทำงานหนักอย่างกับทาส แต่ดูสิ แค่จะลาพักร้อน 

ยังต้องหาคนมาแทน ทั้งที่ความจริงลูกค้าก็ใช่ว่าจะเยอะทุกวันเสียเมื่อไร 

งานของเกดให้หอม พราวด์ และษา ทำแทนก็ได้” 

“ถ้าไม่เข้ียวก็ไม่ใช่ฮิตเลอร์ตัวจริงน่ะสิ แต่เกดไม่ต้องห่วง ไปพักผ่อน

ให้สบายใจเถอะ มิ้มจัดการได้ ครั้งก่อนมิ้มก็เคยช่วยพราวด์ดูแลลูกค้า 

สบายมาก” หญิงสาวโอ่ 

ผลงานในการช่วยแพรวพราวจัดปาร์ตี้ในครั้งนั้นยังคงเป็นความ

ภาคภูมิใจที่สุดของมิลิน นั่นก็เพราะเป็นครั้งแรกที่พนักงานการเงินอย่าง

เธอได้มาทำหน้าที่กามเทพ 

หน้าที่ของกามเทพนั้นจะพูดว่าง่ายก็ง่าย จะพูดว่ายากก็ยาก นั่น

เพราะว่าต้องทำงานกับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก หลังจากที่ผู้สนใจ

สมัครเข้ามาทั้งทางโทรศัพท์หรือทางเว็บไซต์ หน้าที่ของพวกเธอก็คือ นัด

เข้ามาสัมภาษณ์  

ภายในบริษัทคิวปิดฮัตจะมีพื้นที่เป็นสัดส่วนซึ่งอยู่ด้านหน้า ถัดจาก

รูปปั้นกามเทพยืนฉี่ ลักษณะเป็นห้องกระจกมีความเป็นส่วนตัว แต่ที่

ลูกค้าไม่รู้ก็คือ กระจกนั้นจะสามารถมองทะลุจากอีกฝั่งหนึ่งได้เพื่อให้  

เหล่าสาวๆ ได้คอยสังเกตการณ์ จะได้เลือกเนื้อคู่ให้ตรงใจ 

เรื่องที่สัมภาษณ์ก็ละเอียดถี่ยิบโดยเฉพาะลูกค้าระดับแพลตินัม 

นอกเหนือจากเรื่องสเปกหนุ่มหรือสาวในฝันซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้ว ก็จะ

ต้องซักถามกันไปถึงครอบครัว รายได้ต่อเดือน ความชอบ กิจกรรม การ

พักผ่อน สุขภาพครอบครัว และอื่นๆ อีกยิบย่อย แต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้า

ทดลองใช้บริการ ความละเอียดก็จะลดหลั่นกันลงไป 

ภีมเคยบอกเอาไว้ว่า ผูช้ายร้อยละเจ็ดสิบชอบผูห้ญิงสวย และผูห้ญิง

ร้อยละเจ็ดสิบชอบผู้ชายรวย แต่หน้าที่ของพวกเธอก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้
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จุดสองจุดนี้ของคนแต่ละคู่มาจูนกันได้พอดีๆ 

มดแดงเป็นเคสตัวอย่าง เพราะลกูค้าสาวรายน้ีเป็นผูช่้วยทันตแพทย์ 

ที่คลินิกแห่งหนึ่ง ด้วยผิวที่คล้ำจัด น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน ทำให้จน

ป่านน้ียังไม่มีแฟน เธอจึงมาพ่ึงบริการของบริษัทคิวปิดฮัต โดยมีแพรวพราว 

สาวสวยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องชอบความท้าทายเป็นผู้รับคำปรึกษา แพรวพราว

ต้องการเป็นกามเทพให้มดแดงกับเคลลี่ลูกค้าสุดหล่อ หน้าที่ของมิลินคือ

เป็นสื่อกลางให้มดแดงได้พบกับผู้ชายที่หมายตาเอาไว้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้... 

เรื่องมันยากก็เพราะเคลลี่ซึ่งเป็นลูกค้าท็อปโพรไฟล์นั้นเรื่องมาก 

เขาขอให้ทางบริษัทจัดลูกค้าที่สวยและเก่ง ซึ่งแน่นอนหน้าตาและหุ่นอย่าง

มดแดงไม่มีทางผ่านคุณสมบัติข้อนี้เด็ดขาด แต่เพราะโชคชะตาหรือฟ้า

เบื้องบนบันดาล ทำให้ก่อนเข้างานปาร์ตี้เคลลี่ดันได้เจอกับโจทก์เก่าซึ่งตรง

เข้ามาทำร้ายร่างกาย มดแดงใช้หุ่นอวบสาหัสกับวิชายูโดสายดำช่วยชีวิต

ชายหนุ่มไว้ เมื่อทั้งคู่มาพบกันในงานจึงกลายเป็นว่าคุยถูกคอโดยมิลิน

แทบไม่ต้องทำอะไร หลังจากนั้นเคลลี่ก็มองข้ามหน้าตาของหญิงสาวและ

พัฒนาความสัมพันธ์ ร่ำร่ำว่าอีกไม่นานคงจะร่อนการ์ดสีชมพูเร็วๆ นี้ 

“งานก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะ อย่างอาทิตย์หน้ามีปาร์ตี้ เกดพิมพ์

รายชื่อลูกค้าที่ตอบรับจะเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดทุกอย่างอยู่

ในแฟ้มนี้แล้ว ส่วนนี่เป็นรายชื่อลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามา เกดว่าจะ

นัดเข้ามาคยุ แต่ติดว่าจะเดินทาง เลยมอบให้ม้ิมดตู่อก็แล้วกันนะจ๊ะ ดไูม่น่า

ยาก ยกเว้นคนสุดท้ายที่ดูออกจะ...นิดส์หนึ่ง” 

ท้ายเสียงการะเกดที่บอกว่า ‘นิด’ ทำให้มิลินต้องกวาดตามอง

เอกสารใบสมัคร แต่แล้วดวงตาของสาวมัธยัสถ์ก็เบิกกว้าง  

“ระริน ภูทะเล” 

ชื่อและนามสกุลของหญิงสาวคนนี้ไม่ผิดแน่ ความหลังฝังใจสมัย

เรียนอยู่อนุบาลผุดขึ้นในหัว... 

‘มิ้ม...เช็ดรองเท้าให้รินเดี๋ยวนี้’ 



46  l  ก า ม เ ท พ ซ้ อ น ก ล

‘ทำไมต้องเช็ด’ 

‘เพราะว่ามิ้มเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของรินน่ะสิ รินน่ะเป็นลูก...’ 

ภาพของเด็กหญิงตัวน้อยจีบปากจีบคอสาธยายว่าครอบครัวของตน

รวยล้นฟ้าระดับอภิมหาเศรษฐีของเมืองไทยแจ่มชัดขึ้นมาในความทรงจำ

ของมิลิน บ้านหลังใหญ่มหึมาขนาดพอๆ กับสโมสรหมู่บ้าน แถมยังตั้งอยู่

ใจกลางเมืองแถวสุขุมวิทอีกต่างหาก ครอบครัวนั้นเป็นตระกูลผู้ดีเก่ามี

ทรัพย์สมบัติมากมาย คุณหญิงแม่ก็ทำธุรกิจเครื่องสำอางขายตรงซึ่งเป็นที่

นิยมไปทั่วประเทศ แถมยังเป็นประธานมูลนิธิการกุศลมากมาย เด็กหญิง

ระรินจึงเกิดมาบนกองเงินกองทอง เพียบพร้อมด้วยฐานะ อีกทั ้งยัง

หน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตา ผมหยักศก ปากนิดจมูกหน่อย ทำให้เด็กหญิง

ระรินเป็นที่รักใคร่ของคุณครูทุกคน แต่ไม่ใช่สำหรับเพื่อนๆ... 

ทุกคนเกลียดระริน...ข้อนี้มิลินเป็นพยานได้ นั่นก็เพราะเด็กสาว

ชอบชี้นิ้วสั่งเพื่อนให้ทำนู่นทำนี่ให้ มิลินโดนหนักสุดเพราะนั่งอยู่ติดกัน  

อีกทั้งครูประจำชั้นยังกำชับให้ดูแลเพื่อนเป็นอย่างดี 

ระรินไม่ใช่นางเอกแต่เป็นแม่มดใจร้ายในเรื่องสโนว์ไวต์ ส่วนมิลิน

นั้นไม่ใช่สโนว์ไวต์แต่เป็นคนแคระซึ่งคอยรับใช้แม่มดในเรื่อง ไม่ว่าจะ

ทำการบ้าน ซื้อข้าว ซื้อน้ำ ถือกระเป๋า เช็ดรองเท้า ระรินทำราวกับมิลิน

เป็นคนรับใช้ส่วนตัว หรือไม่ก็ทาสในเรือนเบี้ยที่ตระกูลระรินซื้อไว้ใช้งาน

เมื่อหลายร้อยปีก่อน 

โชคดีเหลือเกินที ่ตอนจบประถมศึกษาปีที ่หก มิลินสอบเข้าได้

โรงเรียนอีกแห่ง หรือจะพูดให้ถูกก็คือ โรงเรียนของระรินแพงเกินกว่าที่

อนงค์จะจ่ายค่าเล่าเรียนได้ มิลินดีใจที่ตัวเอง ‘จน’ ก็คราวนี้ เพราะเธอจะ

ได้เลิกเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของระรินเสียที แต่ตอนนี้ฝันร้ายเหมือนวน

กลับมาอีกครั้ง 

“เกดเคยคุยกับลูกค้าคนนี้แล้วเหรอ”  

มิลินจงใจเรียกอีกฝ่ายด้วยคำพูดที่เหินห่างเพราะยังอายเกินกว่า 



เ ก้ า แ ต้ ม  l  47

จะบอกว่า นี่คือเพื่อนสมัยอนุบาลและประถมฯ ของตัวเอง ถึงแม้จะอายุ

แค่ยี่สิบหก แต่หญิงสาวก็เชื่อว่านิสัยดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง เย่อหยิ่ง อวดร่ำ

อวดรวยคงไม่เลือนหายไปจากสายเลือดของระรินแน่ ดังนั้นจนป่านนี้ถึง

ยังไม่มีแฟน รอยยิ้มผุดขึ้นตรงมุมปากมิลิน แอบสะใจในชะตากรรมของ

เพื่อนสาว 

“นิดหน่อย ดูแลยากพอดู แต่ถ้ารายนี้มิ้มคิดว่าหนักเกินไป เกดจะ

ให้พราวด์หรือหอมมาช่วยก็ได้” 

“ไม่เป็นไร มิ้มจัดการได้ ถือเสียว่าเป็นการฝึกฝีมือ” 

ความฝันอย่างหนึ่งของมิลินคือ ได้ช่วยรับลูกค้า นั่นก็เพราะหวังว่า

จะได้โบนัสมากขึ้น ลำพังเงินเดือนในบริษัทแม้จะพอสมควร แต่เมื่อเทียบ

กับรายจ่าย หญิงสาวก็อยากจะมีรายได้เสริม อย่างน้อยเธอจะได้มีค่า  

ทำแผลของป้าอนงค์ แถมยังมีค่าทำกายภาพบำบัดของลุงธงชัยอีกด้วย 

“เอาอย่างนั้นเหรอ แต่ถ้ามิ้มคิดว่าไม่ไหวเดี๋ยวเกดจะรีบไปบอกให้

คนอื่นมารับช่วงแทน” 

“เกดไม่ต้องห่วง เที่ยวให้สนุก มิ้มจัดการได้” 

“งั้นเรามาเริ่มเลยแล้วกัน เกดจะสรุปคร่าวๆ ว่าหน้าที่ของมิ้มเวลาที่

เกดไม่อยู่ต้องทำอะไรบ้าง” 

มิลินคลี่ยิ้ม พยักหน้า ระหว่างนั้นสมองก็อดคิดถึงเพื่อนสาวในวัย

เด็กขึ้นมาไม่ได้ ระรินจะทำหน้ายังไงบ้าง จะเสียหน้าเสียฟอร์มหรือเปล่า 

ถ้าหากรู้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่กามเทพสื่อรักให้ตนนั้นคือ อดีตสาวใช้เมื่อตอน

อนุบาล... 

 

“นี่มิ้มจริงๆ เหรอ นี่คือเพื่อนตัวผอมๆ แกร็นๆ เหมือนเด็กขาดสาร-
อาหารคนนั้นเหรอ”  

คำพูดสุดท้ายของเพื่อนสาวทำเอามิลินหน้าตึง แต่แล้วด้วยความ

เป็นมืออาชีพก็จำต้องปั้นหน้าให้ราบเรียบที่สุด ฝืนสั่งตัวเองว่า ไม่โกรธ 
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แต่ก็นั่นละนะ หากไม่ปากร้ายก็คงไม่ใช่ระริน 

จะว่าไปแล้วคู่แข่งที่สูสีกันอีกคนคงจะเป็นยายแองจี้ คอลัมนิสต์ใน

นิตยสารพิงก์เลดี้ คู่กัดตลอดกาลของบริษัทคิวปิดฮัต รายนั้นนอกจาก

หน้าตาไม่สวยแล้วยังปากร้ายอีกต่างหาก หล่อนปวารณาตัวตลอดมาว่าจะ

เป็นศัตรูกับคิวปิดฮัตด้วยการเขียนโจมตีไม่เว้นแต่ละวัน แต่สุดท้ายเจ้าตัว

กลับแอบดอดมาใช้บริการอยู่บ่อยครั้ง 

“ดีใจที่ระรินจำเราได้” มิลินฝืนใจตอบ 

“ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะ ในเมื่อแต่ก่อนมิ้มเคยช่วยเราสารพัด ทั้งเช็ด

รองเท้าให้ ถือกระเป๋า ทำการบ้าน แม่เรายังบอกเลยนะว่า โชคดีที่มีมิ้ม

เป็นคนใช้”  

มิลินสะอึก ตวัดสายตาประดุจแสงเลเซอร์ใส่เพื่อนสาว แต่พลัง  

คงถดถอย ร่างตรงหน้าถึงยังฉีกยิ้มระรื่นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น  

เวลาที่ผ่านไปเกือบยี่สิบปีได้เปลี่ยนระรินให้โตขึ้น แต่ที่ทำให้มิลิน 

อิจฉาก็คือ ระรินสวย ไม่ใช่สวยธรรมดาแต่สวยมาก... 

ทั้งรูปร่างที่สูงโปร่งราวกับนางแบบ คิ้วที่กันจนโค้งรับกับดวงตาซึ่ง

ใส่คอนแทกต์เลนส์บิ๊กอาย ขอบตากรีดด้วยอายไลเนอร์จนคมเด้ง ขนตา

เคลือบด้วยมาสคาราจนดกหนาเป็นแพ จมูกโด่ง ริมฝีปากอิ่ม จนมิลิน 

อดสงสัยไม่ได้ว่าอีกฝ่ายพึ่งศัลยกรรมมาหรือเปล่า ถึงได้ดูเป๊ะไปทุกส่วน

ขนาดนี้ เสื้อผ้าดูออกว่าเป็นของแบรนด์ แต่ที่ทำให้มิลินอิจฉาจนแทบคลั่ง

ก็คือ กระเป๋าหลุยส์วิตตอง 

สายตาของสาวมัธยัสถ์เหล่ดู กระเป๋ารุ่นนี้แบบนี้เลยที่เธออยากได้ 

มิลินยกมือขึ้นเช็ดน้ำลายตัวเองที่หกออกมาโดยไม่ตั้งใจ ความอิจฉาผุดพุ่ง

จนแสบร้อนในอกไปหมด เธอแสร้งปั้นยิ้มพูดต่อ  

“จ้ะ เราเป็นเพื่อนกัน และตอนนี้ระรินก็เป็นลูกค้า” 

อีกฝ่ายชักสีหน้าทันทีเมื่อโดนจี้จุดอ่อน คำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นก็คือ 

ทำไมสวยขนาดนี้แล้วยังไม่มีแฟน มิลินตอบคำถามนั้นได้แทบจะทันที 
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เพราะในวินาทีที่ระรินก้าวเข้ามาในบริษัท กระแสความเย่อหยิ่ง เหยียด

คนจนก็แผ่เข้ามาจนทุกคนรับรู้ได้  

นับตั้งแต่การใช้ผ้าเช็ดหน้าลายโมโนแกรมสุดหรูเช็ดเก้าอี้ ตามด้วย

น้ำยาฆ่าเช้ือโรคท่ีควักออกมาจากกระเป๋า ก่อนจะทรดุตัวลงน่ังเชิดหน้า ชคูอ

ด้วยท่วงท่าราวกับนางพญา คำพูดและริมฝีปากที่ยิ้มแย้มกรีดกราย แต่

สำหรับมิลินแล้วมันคล้ายกับการแสยะยิ้มแยกเขี้ยวเสียมากกว่า ช่างน่า

สงสารผู้ชายที่ต้องมีจุดจบของชีวิตด้วยการแต่งงานกับระริน แต่ด้วย

หน้าที่และโบนัสทำให้หญิงสาวต้องจำใจ 

“รินคงรู้รายละเอียดคร่าวๆ จากการะเกดแล้ว แต่ตอนนี้เกดลา 

พักร้อน มิ้มเลยมารับหน้าที่แทน” 

“นี่มิ้มเคยทำงานนี้แล้วเหรอ มั่นใจนะว่าเป็นมือดีที่สุด ระดับริน

ต้องการคนที่เป็นโพรเฟสชันนอลเท่านั้น” 

ท้ายเสียงย้ำด้วยสำเนียงชัดเปรี๊ยะราวกับจะตอกย้ำว่าตัวเธอเองได้

ผ่านการไปเรียนเมืองนอกมาแล้ว มิลินไม่ประหลาดใจ ฐานะของระรินนั้น

คงเดินทางไปต่างประเทศเป็นว่าเล่น ไม่เช่นนั้นแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวคงไม่

ประดับประดาด้วยข้าวของแบรนด์เนมมากขนาดนี้หรอก ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องประดับล้วนแต่เป็นของมีราคา ขนาดทรงผมซึ่งทำทรงเดียวกับเธอ 

ยังดูออกว่าคงผ่านการเข้าร้านทำผมชั้นนำของประเทศ ผมดัดหยิกเป็น

ลอนสวย รับกับหน้ารูปไข่จนระรินดูเหมือนนางแบบมากกว่าคนธรรมดา 

“ใช่ มิ้มคือมือดีที่สุดของที่นี่ ดังนั้นรินไม่ต้องห่วง รับรองว่ารินจะ

ได้คู่เดตที่เพอร์เฟกต์อย่างที่ต้องการแน่ๆ” 

“ก็ดีจ้ะ เพราะสำหรับรินแล้ว เสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่า ขอให้ได้ของดี

ที่สุด มิ้มคงเข้าใจใช่ไหม” 

ดีที่สุดของระรินนั้นคือโพรไฟล์ยาวเหยียด มิลินยังจำได้ถึงตอน 

ซักถาม ปกติแล้วเธอจะใช้วิธีจดใส่กระดาษและป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ 

อีกครั้ง แต่สำหรับหนนี้หญิงสาวต้องใช้เอ็มพีสามอัด เพราะความต้องการ
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ของระรินนั้นละเอียดยิบ  

สเปกของหญิงสาวคือ ผู้ชายสูง หุ่นดี มีกล้ามเนื้อ หน้าตาดี ตาโต 

คิ้วเข้ม จมูกโด่ง ปากบาง ต้องไม่ผ่านการศัลยกรรม และต้องเป็นของแท้

ที่พ่อแม่ให้มาล้วนๆ ฉีดโบท็อกซ์มาก็ไม่ได้ ส่วนสูงต้องเกินร้อยแปดสิบ 

ฐานะต้องดี ที่สำคัญต้องมีรถขับ และเป็นรถยี่ห้อหนึ่งในสามที่หญิงสาว

บอกเอาไว้ เสื้อผ้าต้องเป็นร้านระดับนี้เท่านั้น รายการของใช้ยาวเหยียด 

กางเกง น้ำหอม ถุงเท้า กระเป๋า และอื่นๆ อีกจิปาถะ...ทำให้มิลินอดคิด 

ไม่ได้ว่า ระรินกำลังหาคนหรือเทวดากันแน่ เพราะทุกความต้องการร่วม

ร้อยข้อนี้แทบไม่มีทางจะบรรจุอยู่ในคนคนเดียวได้เลย 

หญิงสาวเผลอถอนหายใจเฮือกใหญ่ระหว่างที่เครื่องบันทึกเสียง

ทำงานมาถึงจุดหยุด จึงรีบดึงเมโมรีการ์ดเก่าออกและเปลี่ยน  

“ม้ิมถอนหายใจทำไม หรือว่าทำไม่ได้ ถ้าอย่างน้ันรินจะให้เปล่ียน...” 

“ไม่ต้องหรอกริน สิ ่งที ่รินขอแค่นี ้เอง ไม่ได้มากมายอะไรนัก 

รับรองว่าคิวปิดฮัตของเราทำได้แน่ และทำได้ดีมากๆ เลยด้วย รินคอยดู 

ก็แล้วกัน” 

“ก็ดีแล้ว เพราะถ้าหากว่ารินได้คู่จริงๆ รินจะมีโบนัสให้ ทั้งบริษัท

และก็มิ้มด้วย” 

ท้ายเสียงทำให้มิลินตาโต ภาพธนบัตรปึกใหญ่ตกลงต่อหน้า ทำให้

รอยยิ้มของเธอฉีกกว้างด้วยความสุข ตาเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ปิ๊งๆ  

“รินอย่าหลอกมิ้มนะ” 

“จริงสิ คนอย่างรินน่ะ ไม่เคยเหนียวเรื่องแบบนี้หรอก แล้วนี่มิ้มยัง

อยู่บ้านในสลัมอีกหรือเปล่า” 

รอยยิ้มเหมือนถูกฉีกกระชาก ถึงจะเป็นคนมัธยัสถ์แต่มิลินก็รัก

ศักดิ์ศรี บ้านเดี่ยวสองชั้นของเธอในหมู่บ้าน ไม่ควรถูกเรียกว่าสลัม มัน

แค่เล็กไปหน่อยและอยู่ไกลปืนเที่ยงสำหรับสาวเมืองกรุงอย่างระรินเท่านั้น 

แต่หลังจากมีรถไฟฟ้าตัดผ่านการเดินทางก็สะดวกขึ้น 
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“บ้านมิ้มอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรจ้ะ” มิลินแก้ให้ เธอเอ่ยชื่อหมู่บ้าน

จัดสรรของตนให้เพื่อนสาวฟังเผื่อจะเรียกจิตสำนึกของอีกฝ่ายขึ้นมาได้

บ้าง แต่กลับได้คำตอกย้ำให้เจ็บแสบมากกว่าเดิม 

“ไม่เคยได้ยิน สงสัยจะสร้างมานานแล้วมั้ง แต่เอาเถอะรินไม่สน

หรอก ว่าแต่อาทิตย์หน้านี้ใช่ไหมที่จะมีปาร์ตี้ รินอยากเจอคนที่มิ้มจัดให้

เร็วๆ”  

“เรียบร้อยแล้ว งานทุกอย่างเตรียมเสร็จ เหลือแค่รินแต่งตัวสวยๆ 

มาร่วมงานเท่านั้นก็พอ” 

“แน่นอน และที่สำคัญอีกอย่าง เรื่องของรินห้ามมีใครเอาไปปูด 

เด็ดขาด รินต้องการให้ปาร์ตี้ครั้งนี้เป็นทอปซีเครต หากมีสื่อฉบับไหนหรือ

หนังสือกอสซิปเอาไปลงละก็ รินฟ้องคิวปิดฮัตแน่ๆ และมิ้มจะเป็นจำเลย

ที่หนึ่ง” 

มิลินอ้าปากค้างเมื่อได้ยินคำขู่ของเพื่อนสาว ก่อนที่อีกฝ่ายจะทำ

หน้าเหี้ยมเกรียมเพื่อย้ำว่าไม่ได้พูดเล่น 

“มิ้มถามหน่อยได้ไหม ว่าทำไมรินถึงไม่หาคู่จากลูกของเพื่อนแม่

อะไรทำนองนั้น คนรวยๆ อย่างรินต้องไปงานเลี้ยงสังคมทุกวันไม่ใช่เหรอ” 

เท่าที ่เธอทราบ ระรินคร่ำหวอดอยู ่ในงานการกุศลแทบทุกคืน 

หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับตีพิมพ์หรา 

“รินไม่ชอบผู้ชายพวกนั้น บางคนก็เป็นพวกเก้งกวาง อีแอบ ไม่ก็

เอารินไปเป็นเมียบังหน้า รินไม่โง่หรอก หรือบางคนก็เป็นพวกลูกแหง่ 

บางคนก็พวกผู้ดีจอมปลอม ไม่รวยจริง อย่างรินนะ ถ้าจะหาสามีก็ต้อง  

ดีพร้อม สมบูรณ์ทุกอย่าง” 

“ใช่...สเปกล้านแปดอย่างนี้ ถึงหาไม่เจอยังไงล่ะ...” มิลินบ่นพึมพำ 

ระรินถลึงตาโต 

“มิ้มพูดว่าอะไรนะ” 

“ปะ...เปล่า มิ้มแค่บอกว่า รินคิดถูกแล้วที่มาใช้บริการของเรา 
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คิวปิดฮัตคือมือหนึ่งด้านการหาคู่ รินจะไม่ผิดหวังแน่ เตรียมตัวให้พร้อม

แล้วกัน” 

 

“ไม่คิดเลยนะต้น ว่าไม่ได้เจอกันนาน นายยังเหมือนเดิมเลย”  
ศรันย์เอ่ยขึ้น มือหนาตบบ่าเพื่อนรัก ทั้งคู่โอบไหล่เพื่อทักทายและ

เดินไปนั่งเก้าอี้ของตัวเอง หลังจากนัดพบกับเพื่อนเมื่อหลายเดือนก่อน เขา

ก็ไม่ได้ยินข่าวคราวจากธนกฤตอีกเลย จนกระทั่งต้นอาทิตย์นี้ที่อีกฝ่าย

บอกว่าอยากรับประทานอาหารด้วย 

“นายก็เหมือนเดิมเลยนะ ยังหล่อแล้วก็ฟันสวยเหมือนเดิม สมแล้ว

ที่เป็นทันตแพทย์” 

“น่ีล้อกันเล่นหรือเปล่า มาถึงก็แจกลกูยอเลยนะ นายยังไม่บอกเลยว่า

คร้ังท่ีแล้วหายไปไหน ฉันอตุส่าห์ปิดร้าน ท่ีไหนได้กลับหานายไม่เจอ” 

ธนกฤตหัวเราะ เสยกกาแฟเย็นตรงหน้าขึ้นดื่ม  

“ฉันต้องขอโทษนายจริงๆ รัน ครั้งนั้นเกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิค 

บริษัทที่ฉันทำงานอยู่มีปัญหาต้องปิด บอสใหญ่เขามีลูกหนี้มาตามเลยต้อง

ปิดบริษัทกะทันหัน ช่วงนั้นเขาห้ามพนักงานทุกคนไม่ให้โทร. หาใคร ฉันก็

เลยต้องเก็บตัวเงียบและย้ายไปพักที่ภูเก็ตกับญาติ” 

“มิน่า ฉันโทร. หานายแต่มือถือไม่มีสัญญาณตลอดเลย แล้วช่วงนี้

นายกลับมากรุงเทพฯ แล้วใช่ไหม” 

“ใช่...ฉันหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปขายที่จีนกับเกาหลี 

งานยุ่งเลยไม่ได้โทร. ไปหานายเลย นี่ก็เพิ่งจะว่าง” 

“พ่อกับแม่นายเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม”  

ศรันย์รู้จักกับธนกฤตตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ธนกฤตบอกว่าเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่โชคร้ายที่บิดาของเขา

ป่วยหนัก ทำให้ชายหนุ่มต้องลาออกจากคณะกลางคัน และกลับไปเรียน

ต่อที่เมืองจีน สุดท้ายไม่ได้เป็นวิศวกรตามที่หวังไว้ ช่วงที่ผ่านมาทั้งสอง
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ติดต่อกันทางอีเมล มีบ้างที่โทร. คุยกัน ทุกครั้งที่ธนกฤตกลับมาเมืองไทย

ก็มักจะนัดกินข้าวกันอยู่เรื่อย 

“สบายดี ช่วงนี้ป๊าก็ยังขยันทำงานเหมือนเดิม ตอนนี้ฉันเริ่มมีเงิน

แล้ว รายได้บริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปได้สวย บอกให้ป๊าเลิกทำงานก็ไม่เชื่อ 

บอกว่าอยู่เฉยๆ มันเบื่อ” 

“ดีแล้วละ ให้ท่านทำงานเถอะจะได้ไม่เหงา แล้วนี่วันนี้ตกลงนายมี

ธุระอะไร เห็นว่ามีเรื่องสำคัญ” ตอนที่ธนกฤตโทร. มานั้น เขาบอกศรันย์

ว่ามีเรื่องสำคัญจะปรึกษา  

“คือว่าป๊ากับม้า เขาอยากให้ฉันแต่งงานเสียที” 

อายุของธนกฤตตอนนี้ก็สามสิบแล้ว สมควรที่จะมีครอบครัว แต่ที่

ศรันย์ประหลาดใจก็เพราะตั้งแต่รู้จักกัน อีกฝ่ายไม่เคยมีแฟน 

“ก็ดีแล้วนี่ นายเองก็เป็นเถ้าแก่แล้วนะต้น” 

“แต่เขาจะจับฉันไปดูตัวที่เมืองจีน ไอ้ฉันไม่ชอบ ผู้หญิงจีนพูดกัน

ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ความคิดรึก็โบราณคงเข้ากันไม่ได้ แถมหลังแต่งงานฉันก็

ต้องย้ายกลับไปอยู่จีนอีก ฉันอยากทำธุรกิจที่เมืองไทยมากกว่า” 

“แล้วนายคิดจะทำยังไง ไอ้ฉันก็ไม่มีน้องสาวเสียด้วย ไม่อย่างนั้น

จะได้แนะนำน้องให้นาย” ศรันย์พูดติดตลก  

“ฉันอยากใช้บริการบริษัทหาคู่ นายพอรู้จักบ้างไหมรัน” 

ศรันย์ที่กำลังตักอาหารเข้าปากชะงัก เงยหน้าสบตาเพื่อน สีหน้า

ประหลาดใจ ธนกฤตนั้นเป็นหนุ่มหน้าตาดี ผิวขาวจัด รูปร่างสูง หุ่น

นักกีฬา เรื่องการหาแฟนไม่น่ายากถึงกับต้องไปพึ่งบริการของบริษัทหาคู่ 

“นายล้อเล่นใช่ไหม” ทันตแพทย์หนุ่มถามย้ำ 

“ฉันพูดจริงๆ ฉันงานยุ่งจนไม่มีเวลาหาแฟน ส่วนผู้หญิงที่เจอที่ผับ 

ฉันก็ว่าไม่เหมาะจะเป็นภรรยาสักเท่าไหร่” 

“นายไม่รู้สึกว่ามันประหลาดหรอกเหรอ เรื่องความรักทำไมต้องให้

คนอื่นมาจัดการให้ด้วย ฉันว่า...” 
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“นายนี่มันหัวโบราณจริงๆ ยุคสมัยนี้แล้ว คนที่ไปใช้บริการบริษัท

หาคู่ไม่ใช่สิ้นหวังเสียหน่อย เราแค่ต้องการคนจัดการหาคู่เดตให้ ฉันว่า

สบายดีออก เราแค่กำหนดไปว่าต้องการผู้หญิงแบบไหน รูปร่าง หน้าตา 

นิสัย ฐานะการศึกษา แค่นี้ก็เรียบร้อย พอถึงเวลาเขาก็จัดให้เราไปเดต  

ถ้าคุยกันไม่ลงตัวก็แยกย้าย สบายดีออก” 

ศรันย์ถึงกับอึ้งไป เขาเคยได้ยินคำพูดนี้มาครั้งหนึ่งแล้วจากผู้ช่วย

สาวร่างอวบ จากที่เคยไม่เชื่อมือบริษัทหาคู่ แต่ตอนนี้ทันตแพทย์หนุ่มอาจ

ต้องเปลี่ยนความคิด ว่าที่สามีของมดแดงนั้นเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ซึ่งเขา

เองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ชายหน้าตาดีแบบนั้นจะมาสนใจผู้ช่วยสาวของเขา 

คงเพราะมดแดงนิสัยดี มีน้ำใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมากระมัง 

“เอาเถอะในเมื่อนายตัดสินใจดีแล้ว ฉันพอจะรู้จักอยู่บริษัทหนึ่ง 

ชื่อคิวปิดฮัต ผู้ช่วยที่คลินิกฉันเคยไปใช้บริการ” 

“จริงเหรอ ดีจังเลย ถ้ามีคนรู้จักเคยไปใช้บริการก็คงง่ายขึ้น ฉัน... 

เองก็กลัวเจอบริษัทที่ไม่ใช่มืออาชีพ” 

“ฉันจะถามเบอร์จากคุณมดแดงให้นะ นายจะได้โทร. ไปคุยดู”  

ธนกฤตกลืนน้ำลายก่อนเอ่ยประโยคด้วยสีหน้าเคร่งเครียด 

“นายไปเป็นเพื่อนฉันไม่ได้เหรอ ไหนๆ วันนี้นายก็ว่างอยู่แล้ว ไม่

ต้องไปเปิดคลินิกแล้วไม่ใช่เหรอ” 

“เอางั้นเหรอ ฉันไม่ค่อยชอบไปบริษัทแบบนี้สักเท่าไหร่” 

“เอาน่า นึกว่าเห็นแก่ฉัน ขืนเดินดุ่มๆ เข้าไปคนเดียวคงเขินแย่” 

ธนกฤตแย้ง  

เพราะเห็นสีหน้าสลดลงของเพื่อนรัก สุดท้ายศรันย์จึงตอบตกลง 

“ก็ได้ ฉันจะไปเป็นเพื่อนนายเอง แต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วให้ฉันสมัครเป็นเพื่อน 

ฉันไม่เอาด้วยนะ” 

“รู้แล้วน่า ใครจะไปทำแบบนั้น แต่ฉันยังมีเรื่องอยากให้นายช่วย

อีกอย่าง นายก็รู้ว่าป๊ากับม้าฉันเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่จีน ถ้าหากใครรู้ว่าฉัน
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มาสมัครบริษัทหาคู่แบบนี้ คนจะครหาเอาได้ ฉันก็เลยไม่อยากบอกใครว่า

ฉันทำงานบริษัทอะไร” 

“ทำไมต้องทำให้ยุ่งยากด้วยต้น ปกติบริษัทพวกนี้เขาปิดประวัติ

ลูกค้าเป็นความลับอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ” 

“ก็ใช่ แต่ฉันก็กลัวว่ามันจะรั่วไหลออกไป ป๊ากับม้าคงอายเพื่อนๆ 

แน่ ฉันอยากให้เรื่องเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพาแฟนไปอวดที่เมืองจีน ทีนี้

พอป๊ากับม้าถูกใจแฟนของฉัน ทุกอย่างก็เรียบร้อย” 

“ก็ได้ นั่นก็แล้วแต่นาย แล้วนายจะบอกเขาว่านายทำอาชีพอะไรกัน

ล่ะ ถ้าไม่ใช่นักธุรกิจ” 

“ฉันบอกว่าเป็นหมอฟันได้ไหม ดูโก้ดี”  

ศรันย์อึ้ง มองหน้าเพื่อนรักอย่างลำบากใจ ธนกฤตคงเห็นสีหน้า

ลังเลจึงรีบแย้งขึ้น 

“แต่ฉันไม่ได้จะอ้างชื่อคลินิกนายนะ นายก็แค่เออออพยักหน้าไป

เวลาพนักงานถาม แค่นี้ก็สิ้นเรื่อง” 

นัยน์ตาคมที่จ้องมาทำเอาศรันย์ปฏิเสธไม่ออก ยามที่เขาอยู่ในจุด

ตกต่ำที่สุดของชีวิต ครอบครัวมีปัญหาก็ได้เพื่อนคนนี้ที่ช่วยดึงกลับมา 

ทันตแพทย์หนุ่มถอนหายใจก่อนเอ่ยรับปากเพื่อน 

“ก็ได้ ฉันทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็แล้วกัน” 

“ขอบใจมาก งั้นเราไปบริษัทคิวปิดฮัตกันวันนี้เลยไหม ฉันใจร้อน 

อยากพบเนื้อคู่เร็วๆ” 



๓
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ช่วงเวลาแห่งความรักระหว่างชายกับหญิง

ใครเปิดได้ไพ่ใบนี้ให้ระวังความรักกำลังจะวิ่งชนคุณณวินาทีนี้...

สำนักงานบริษัทคิวปิดฮัตตั้งอยู่ย่านสีลม และบังเอิญเหลือเกิน
ที่เป็นตึกเดียวกับที่ธนกฤตเคยนัดพบ ศรันย์เหลือบมองเพื่อนรักก่อนจะ

ถามด้วยความสงสัย 

“นี่มันตึกเดียวกับที่นายเคยนัดฉันนี่” 

“ครั้งก่อนนายมารอที่นี่หรอกเหรอ” 

ศรันย์พยักหน้าเป็นการตอบรับ แต่แล้วภาพของหญิงสาวหน้าตา

น่ารักที่กดปุ่มปิดลิฟต์รัวก็ผุดขึ้นด้วย เขาอดประหลาดใจไม่ได้ว่า เพราะ

เหตใุดถึงจำหญิงสาวคนน้ันได้แม่นท้ังท่ีเพ่ิงเจอกันคร้ังเดียว เธอเป็นผูห้ญิง

ตัวเล็ก ผิวขาวจัด ผมดัดหยิกเป็นลอนๆ สไตล์เกาหลีอย่างที่ปัจจุบันนิยม

ทำกัน วงหน้ารูปไข่ดูน่ารัก เครื่องหน้าทุกส่วนกระจุ๋มกระจิ๋มไปหมด แต่

สิ่งที่ศรันย์ลืมไม่ลงคือ ใบหน้าบูดบึ้งและท่าทางเอาแต่ใจ  

“บริษัทฉันอยู่อีกตึกหนึ่งถัดไปต่างหาก แต่ช่างเถอะตอนนี้มันเป็น

อดีตไปแล้ว เรารีบขึ้นไปเถอะ” 

ทั้งสองก้าวเข้าไปในลิฟต์ ป้ายบอกชั้นของบริษัทต่างๆ ภายในตึก
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บอกว่าคิวปิดฮัตอยู่ชั้นสิบแปดตรงกับที่ผู้ช่วยสาวบอกพอดี ศรันย์มอง

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ สายตากวาดมองป้ายโฆษณาหาคู่ซึ่งติดอยู่บน

ผนังแทบจะทุกด้าน ภายในลิฟต์นอกจากเขากับธนกฤตแล้วยังมีชายหนุ่ม

สวมสูทหน้าตาเนิร์ดๆ อีกคน เดาว่า จุดหมายคงเป็นที่เดียวกัน ศรันย์อด

คิดไม่ได้ว่า ตัวเองเชยหรือตกยุคจริงๆ อย่างที่ธนกฤตพูดหรือเปล่า...  

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับความฉาบฉวย ทุกอย่างพึ่ง

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่สำหรับศรันย์แล้วกลับคิดว่า 

ความรักไม่ควรมีพื้นฐานจากสิ่งเหล่านี้ แม้ตัวเขาเองจะมาจากครอบครัวที่

เรียกได้ว่าล้มเหลวก็ตาม ครอบครัวของเขาแตกแยกด้วยปัญหายอดนิยม

คือเรื่องชู้สาว และสิ่งที่เหมือนเงาดำมืดในใจทันตแพทย์หนุ่มมาตลอด

หลายปีก็คือเรื่องแม่  

ไม่มีใครรู้ว่ามารดาของศรันย์หายตัวไปไหน แต่เรื่องอื้อฉาวเมื่อ 

สิบปีก่อนทำให้บิดาของเขาแทบเอาปี๊บคลุมหัวไปทำงาน  

ตอนนั้นศรันย์เพิ่งสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เป็นปีแรก แม้

เจ้าตัวจะไม่ประหลาดใจที่สอบติด เพราะตลอดเวลามารดาก็ย้ำเสมอว่า 

อนาคตเขาจะประสบความสำเร็จ แต่ศรันย์กลับไม่เคยรูเ้ลยว่า ความโชคดี

ในครั้งนั้นจะมาพร้อมกับมรสุมลูกโตที่สาดซัดครอบครัวเขาจนพังครืนใน

พริบตา 

ภาพทุกอย่างเหมือนขาวดำ แต่คงมีสีดำมากกว่า เพราะบัดนี้ใน

จิตใจของศรันย์ก็ยังดำมืด เขาจำได้ดีถึงความรู้สึกของตัวเองยามมอง

มารดาด้วยสายตาสงสัยระคนหวาดกลัว นั่นก็เพราะไม่แน่ใจว่าท่านเป็น

ฆาตกรตามที่สังคมกล่าวหาหรือเปล่า... 

เสียงสัญญาณดังขึ้นเมื่อลิฟต์ตัวเดิมพาทั้งหมดมาถึงชั้นสิบแปด 

ความคิดของศรันย์หยุดลง เปลี่ยนเป็นกวาดตามองบริษัทหาคู่ ถ้าไม่ใช่

เพราะธนกฤตขอร้องเขาคงไม่ยอมมาด้วย 

ด้านหน้าบริษัทมีมุมน้ำพุตรงตามหลักฮวงจุ้ยเป๊ะ แถมยังมีรูปปั้น
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กามเทพยืนฉี่ ชวนให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาอดอมยิ้มไม่ได้ เมื่อก้าวเข้าไปใน

บริษัท พนักงานสาวหน้าแฉล้มก็เดินเข้ามาต้อนรับและพาทั้งคู่ไปยังห้อง

รับรอง ศรันย์กวาดตามองไปรอบๆ ขณะที่ธนกฤตอ่านโบรชัวร์ได้เพียง

ครู่เดียวก็นั่งไม่ติด มีท่าทางตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด  

“นั่งลงก่อนเถอะ ขืนเดินวนไปวนมาแบบนี้เสียบุคลิกกันพอดี” 

ทันตแพทย์หนุ่มติง  

เขาเป็นคนหนึ่งที่จะไม่มีวันใช้บริการบริษัทหาคู่อย่างเด็ดขาด แค่

คิดว่าจะต้องเอาเรื ่องราวความชอบส่วนตัวมาสาธยายบอกใครก็ไม่รู ้ 

ศรันย์ก็รับไม่ได้แล้ว สำหรับเขาความรักควรเกิดจากคนสองคนที่ตั้งใจ

เรียนรู้กันและกัน หากจะแต่งงานกับใครสักคนเขาจะเลือกผู้หญิงที่ดี

พร้อม ที่สำคัญต้องไม่มาจากการเลือกให้โดยคนอื่น 

เสียงประตูเปิดทำให้ศรันย์ต้องเงยหน้าขึ้นมอง และตรงหน้านั่นเอง

เขาก็ได้เห็นหญิงสาวขี้โมโหคนเดิม ชายหนุ่มบอกไม่ถูกว่ารู้สึกเช่นไร เสียง

หัวใจเต้นแปลกๆ คงเพราะแปลกที่หรอกน่า...ชายหนุ่มคิด  

มือสองข้างชื้นเหงื่อ...คงเพราะเจ้าของบริษัทประหยัดแอร์ นั่นเป็น

คำอธิบายให้ตัวเอง แต่เมื่ออีกฝ่ายยิ้ม ทันตแพทย์หนุ่มก็แทบจะลืมหายใจ

ไปในทันที เขารีบสั่นศีรษะไล่ความรู้สึกมึนงง คงเพราะพักผ่อนไม่พอ 

หรือไม่ก็ขึ้นลิฟต์แล้วเวียนหัวทำให้รู้สึกเช่นนี้  

“สวัสดีค่ะ ดิฉันมิลินหรือมิ้มนะคะ ยินดีต้อนรับสู่บริษัทคิวปิดฮัต 

ไม่ทราบว่าคุณคนไหนจะมาเป็นลูกค้าคะ หรือว่าทั้งสองคนเลย” 

หญิงสาวฉีกยิ้มกว้าง ศรันย์หน้าตึง รีบชี้มือไปทางธนกฤต เขาแค่

มาเป็นเพื่อนก็ถือว่ามากพอแล้ว  

“ผมเองครับ ผมชื่อธนกฤต เป็นทันตแพทย์ ส่วนนั่นเพื่อนผม 

ศรันย์”  

คนถูกบังคับให้โกหกพยักหน้าท่าทางพิพักพิพ่วน สุดท้ายจึงเสมอง

สิ่งของรอบๆ ห้องแทน 
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“เรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะ มิ้มรบกวนคุณธนกฤตกรอกเอกสาร 

นิดหนึ่งนะคะ ประเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเอียดกัน ไม่ทราบว่าคุณธน-

กฤตมีแพ็กเกจในใจหรือยังคะ” 

“ครับ ผมเห็นในโบรชัวร์มีโฆษณาแพ็กเกจท่ีเรียกว่าทดลองใช้บริการ 

มันหมายความว่ายังไงเหรอครับ” 

“คืออย่างนี้นะคะ แพ็กเกจทดลองใช้เรามีไว้สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่ม

มาเป็นสมาชิกค่ะ ด้วยราคาสบายๆ แต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แค่สิบวันในราคา

หนึ่งหมื่นบาท การสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่กรอกเอกสาร” 

“ดีครับ ช่วงแรกผมอยากได้แพ็กเกจเบาๆ ก่อน เพราะเพิ่งมาเป็น

ลูกค้า” 

“ได้ค่ะ ทางบริษัทเราถือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักค่ะ มิ้มจะ

ดูแลให้ มิ้มรบกวนขอบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมคะ” 

“โอ๊ะ ขอโทษนะครับคุณมิ้ม พอดีผมลืมเอามา” 

“เหรอคะ แต่ปกติระเบียบของบริษัทเราต้องใช้นะคะ” 

“ว้า แย่จัง ทำไงดี ถ้าผมส่งแฟกซ์ตามมาให้ทีหลังได้ไหมครับ 

รับรองเย็นนี้พอกลับถึงบ้าน ผมจะรีบส่งมาให้ทันที บริษัทคุณมิ้มเปิด

แฟกซ์ไว้ตลอดหรือเปล่าครับ” 

“งั้นก็ได้ค่ะ มิ้มยกให้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นนะคะ” มิลินยิ้มหวาน

เอาใจลูกค้า 

“ขอบคุณมากนะครับคุณมิ้ม ผมได้ยินมาว่าบริษัทมีจัดงานปาร์ตี้

ให้ลูกค้า ผมสนใจ คุณมิ้มพอจะจัดการให้ได้ไหมครับ เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี 

ผมใจร้อน ต้นเดือนหน้าอาจจะต้องบินไปประชุมที่ต่างประเทศ” 

“ได้เลยค่ะไม่มีปัญหา ปาร์ตี้ของเราจัดวันเสาร์หน้าพอดี มิ้มจะ

จัดการให้นะคะ” 

ธนกฤตยิ้มรับ เขารับแฟ้มเอกสารมาจากมิลินและเริ่มต้นจดปากกา

ลงไป ขณะที่หญิงสาวอดไม่ได้ที่จะเหลือบมอง  
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“แล้วตอนสัมภาษณ์ ไม่ทราบว่าคุณธนกฤตอยากจะได้ห้องที่เป็น

ส่วนตัวหรือให้เพื่อนอยู่ด้วยคะ” 

“ไม่เป็นไรครับ ให้เพื่อนผมอยู่ด้วยเถอะ ผมกับศรันย์เราเหมือน

คนคนเดียวกันอยู่แล้ว” 

มิลินลอบมองชายหนุ่มสองคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยหัวใจระทึก แทบ

ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เธอจะได้เจอกับลูกค้าหล่อๆ พร้อมกันถึงสองคน ไม่ใช่

หล่อธรรมดา แต่ประมาณเทพบุตรลงมาจุติ ที่สำคัญทั้งคู่ตัวหอม แต่

เพราะอยู่ในห้องด้วยกัน มิลินจึงไม่แน่ใจว่ากลิ่นน้ำหอมแมนๆ สะอาดๆ 

นั้นมาจากใครกันแน่ แต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นคนผิวขาวเสียมากกว่า  

ตั้งแต่เกิดมาจนอายุยี่สิบหกในปีนี้ มิลินไม่เคยเห็นชายหนุ่มที่ดูดี

สูสีกินกันไม่ลงเหมือนสองคนนี้เลย ธนกฤตนั้นหล่อแบบใสๆ ตรงกับสเปก

ของมิลินเปี๊ยบ ด้วยรูปร่างสูงเกินร้อยแปดสิบ ผิวขาวจัด คิ้วเข้มดกหนา

พาดอยู่เหนือนัยน์ตาคมกริบที่ส่งประกายขี้เล่น จมูกโด่ง สายตาของมิลิน 

กวาดมองก็รูว่้าเป็นของแท้ท่ีแม่ให้มา ปลายจมกูหักงุม้ตรงปลาย ริมฝีปาก

แดงจัดอย่างคนสุขภาพดี ที่สำคัญร่างกายไม่ได้ผอมกะหร่องแบบดารา 

นักร้องสมัยนี้ แต่แข็งแรงบึกบึน  

ตลอดเวลาที่ให้สัมภาษณ์ อีกฝ่ายก็คลี่ยิ้มและหัวเราะ ทำเอาหัวใจ

กามเทพสาวหลอมละลายไปหมดทุกห้อง แต่โชคร้ายที่เธอไม่ได้อยู่ตาม

ลำพังกับเขา ยังมีใครอีกคนที่นั่งหน้าหงิกตลอดเวลา 

มิลินไม่เข้าใจ ศรันย์หงุดหงิดเรื่องอะไร หน้าตารึก็ดี หล่อเหลา  

ผิวเป็นสีน้ำผึ้งอมทองเกือบทั้งร่าง เขาไม่ได้คล้ำแต่ดูแข็งแกร่งแบบชาย

ไทยแท้ๆ ร่างสูงเต็มไปด้วยกล้ามเนื้ออย่างคนออกกำลังกายกลางแจ้งเป็น

ประจำ ไม่เทอะทะแบบผู้ชายสมัยนี้ที่ชอบเข้าฟิตเนสเพาะกล้ามแบบก้ามปู

จนดูเฟกเหมือนของเทียม แต่เป็นคนที่ออกกำลังกายจริงๆ บางทีอาจเป็น

เทนนิส หรือไม่ก็ฟุตบอล บาสเกตบอล... 

ส่วนที่สะดุดตาอีกอย่างคือ มือที่เรียวสวยราวกับมือของผู้หญิง 
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มันชวนให้มิลินนึกถึงมือศิลปินเอก บางทีเขาอาจจะเป็นจิตรกรหรือไม่ก็

เป็นนักปั้น มิลินจินตนาการว่าเธอกับเขาปั้นดินเหนียวให้เป็นรูปร่าง มือ

ลูบไล้กันไปมาเหมือนกับฉากในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง 

‘เธอคิดอะไรอยู่?!’ หญิงสาวชะงัก นั่นมันลูกค้า กฎเหล็กของภีมก็

คือห้ามพนักงานทกุคนข้องแวะฉันชูส้าวกับลกูค้าอย่างเด็ดขาด ไม่อย่างน้ัน

จะถูกลงโทษ ตัดเงินเดือน ริบโบนัส หรืออาจถูกไล่ออก 

หญิงสาวส่ันศีรษะ สลัดความคิดฟุง้ซ่านของตัวเองออกไป ความจริง

ที่รออยู่เบื้องหน้าคือ ชายหนุ่มปั้นหน้ายักษ์ จมูกโด่งหายใจฟึดฟัดราวกับ

จะพ่นควันออกมาเหมือนมังกรยามพิโรธ แถมริมฝีปากยังเม้มสนิท 

ตาคมดุคู่นั้นทำเอามิลินแทบละลาย  

“คุณมิ้มครับ คุณมิ้ม” ธนกฤตนั่นเองที่กำลังเรียกเธอ  

มิลินจิกมือตัวเองที่อยู่ใต้โต๊ะ แต่แล้วจมูกกลับได้กลิ่นหอมมากขึ้น

ไปอีก อาจเป็นตอนที่ธนกฤตเอียงหน้าเข้ามาใกล้ หญิงสาวหลับตาพริ้ม 

ทำจมูกฟุดฟิดเพื่อหาต้นตอ 

“เอ่อ...ขอโทษค่ะ คุณธนกฤตมีอะไรหรือเปล่าคะ” 

“คือ ผมจะถามว่า ห้องน้ำไปทางไหนครับ”  

มิลินยิ้มเจื่อนๆ เดินนำไปทางห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านนอกบริษัท ครู่เดียว

เธอก็กลับมานั่งอยู่ในห้องตามลำพังกับชายหนุ่มคนเดิม คราวนี้มิลินถึงได้

รูว่้าท่ีแท้กล่ินหอมสดช่ืนน้ันมาจากชายหนุม่ผิวเข้มตรงหน้าน่ันเอง รอยย้ิม

บนหน้าหุบลงฉับเมื่อพบกับสายตาจิกๆ ตวัดมอง 

“คุณไม่สบายหรือเปล่า ท่าทางเหม่อๆ หรือว่าเมา”  

หญิงสาวหน้าตึง ถ้าจะโทษก็ต้องโทษเขาที่จงใจใส่น้ำหอมเสียฟุ้ง

ทำให้เธอเคลิ้ม มิลินอยากรู้จริงๆ ว่าผู้ชายตรงหน้าทำงานอะไรกันแน่ 

สจ๊วต หรือว่านักบิน งานอะไรที่ทำให้เขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเนี้ยบขนาดนี้ 

รองเท้าหนังแบบลำลองตัดเย็บอย่างดี เสื้อโปโลแบบเรียบกับกางเกงยีน

ทำให้ร่างสูงดูดีไปทุกส่วน  
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“ฉันไม่ได้เมาสักหน่อย” 

“แล้วทำไมต้องทำจมูกฟุดฟิดแบบนั้น พิลึกคน” 

“ฉันได้กลิ่นน้ำหอม”  

ชายหนุ่มหลุดยิ้ม เป็นครั้งแรกที่มิลินได้เห็นฟันของอีกฝ่าย เธอ

เพิ่งเคยเห็นผู้ชายฟันสวยกว่าก็ตอนนี้เอง สมัยเด็กมีแต่คนชมว่าเด็กสาว

ฟันสวย นั่นก็เพราะป้าอนงค์กำชับหนักหนาให้รักษาสุขภาพฟัน แม้จะง่วง

แสนง่วงแต่เธอก็ต้องแปรงฟันก่อนนอนทุกวัน รวมถึงการใช้ไหมขัดฟัน

ทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารทุกครั้งจนเป็นความเคยชินไปแล้ว 

“น้ำหอมผมเอง ทำไม หรือว่าคุณแพ้” 

“เปล่าค่ะ ฉันชอบกลิ่นหอมๆ ต่างหาก” 

“พนักงานบริษัทนี้เพี้ยนอย่างคุณทุกคนหรือเปล่า” 

“คุณว่าใครเพี้ยน” มิลินลืมตัวแหวใส่ เธอตวัดสายตาจ้องหน้าชาย

หนุ่ม 

“ก็คุณไง นั่งใจลอยๆ เจ้านายคุณคิดยังไงถึงได้ส่งพนักงานหน้าตา

แบ๊วๆ มาทำงาน จะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้” 

“นี ่คุณ อย่าดูถูกบริษัทคิวปิดฮัตของเราเป็นอันขาดนะคะ เรา

ทำงานแบบมืออาชีพ แล้วบริษัทเราก็เปิดมานานแล้วด้วย ถ้าคุณไม่เชื่อค้น

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลย มีแต่คนชมเราทั้งนั้น เราหาคู่ให้ลูกค้าสำเร็จ

มานักต่อนักแล้ว” 

“ผมก็ไม่ได้ว่าแบบนั้น ผมเองก็เคยได้ยินชื่อบริษัทคุณมาบ้าง เพียง

แต่ส่งเด็กมาทำงานแบบนี้มันดูไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่” 

“คุณคะ ถึงหน้าฉันจะเด็กกว่าอายุ แต่ฉันทำงานที่นี่มาตั้งสี่ปีแล้ว”  

มิลินส่งสายตาพิฆาตไปให้ เธอไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรอีกฝ่ายถึงดู 

ไม่ค่อยพอใจเธอนัก สังเกตตั้งแต่เดินเข้ามา สายตาที่กวาดมองมาอย่าง

สำรวจ รวมถึงข้อความค่อนแคะ แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่รับงาน แต่มือใหม่

อย่างมิลินก็ต้องซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้ เธอต้องพิสูจน์ผลงานให้เห็นว่า
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ทำได้ 

“เอาเถอะ จะกี่ปีก็ช่าง ขอให้คุณทำงานให้เต็มที่ก็แล้วกัน ไม่ใช่

เอาแต่อารมณ์ ไม่เช่นนั้นแล้วเพื่อนผมคงเสียเงินเปล่า” 

คิ้วของหญิงสาวเลิกขึ้นอย่างประหลาดใจ เธอมั่นใจว่าไม่เคยทำ

อะไรแล้วใช้แต่อารมณ์จนเป็นเหตุให้ชายหนุ่มเอาไปติงได้ แต่ดูเหมือน  

อีกฝ่ายจะมีแต่อคติ 

“ถามจริงๆ เถอะ คุณไม่พอใจอะไรฉันหรือเปล่า คุณศรันย์”  

อีกฝ่ายสะอึกเม่ือถกูเรียกช่ือเต็มยศ ก่อนจะป้ันสีหน้าเคร่งย่ิงกว่าเดิม  

“เรียกผมว่า รัน ดีกว่า” 

“ก็ได้ค่ะคุณรัน คุณมีปัญหาอะไร หรือว่าคุณเองก็อยากจะเป็น

ลูกค้าด้วย” 

“ผมเนี่ยนะ” น้ำเสียงของอีกฝ่ายเหยียดหยัน เมื่อบวกกับสายตา  

ที่มองมาทำเอามิลินอดหงุดหงิดไม่ได้ 

“คนอย่างผมไม่สนใจบริการหาคู่หรอก” 

“ทำไมคะ บริษัทหาคู่ไม่ดีตรงไหน” เป็นครั้งแรกที่มิลินโมโหจน

ลืมตัว กฎข้อแรกของพนักงานต้องถือลูกค้าเป็นหลัก ห้ามทะเลาะกับ

ลูกค้า หากมีคนใดถูกร้องเรียน เชื่อว่าภีมคงต้องลงโทษอย่างหนักเป็นแน่ 

“ก็ตรงท่ีว่า คณุเป็นคนนอกแต่ทำเจ้าก้ีเจ้าการให้คนสองคนเขาเจอกัน 

ถามจริงๆ เถอะ คิดว่าตัวเองเป็นกามเทพจริงๆ หรือไง ผมว่ามันไร้สาระ

สุดๆ” 

นอกจากเขาจะทำหน้าบึ้งแล้วยังปากร้ายเหลือรับ โชคดีเหลือเกินที่

ชายหนุ่มไม่ได้มาเป็นลูกค้า ไม่อย่างนั้นเขาคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่หา

คู่ยากเพราะมีปากคมกริบราวกับกรรไกร มิลินหน้าตึง แต่ก็ต้องสะกด

อารมณ์ไว้ 

“ถ้าไร้สาระจริงๆ คุณธนกฤตคงไม่มาใช้บริการของเราหรอก” 

คราวนี้อีกฝ่ายอึ้งบ้าง มิลินแอบดีใจที่ตอกหน้าอีกฝ่ายจนหน้าหงาย 
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แต่แล้วก็อดนึกถึงคำพูดของภีมว่าลูกค้าคือพระเจ้าขึ้นมาไม่ได้ แม้เธอจะ

ไม่พอใจชายหนุ่ม แต่การทะเลาะกับลูกค้าในวันแรกคงไม่ดีแน่  

“นั่นเพราะเขามีเหตุจำเป็น” 

“บริษัทของเรามีหลักเกณฑ์ในการทำงานชัดเจน เราใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคัดเลือกคู่เดตให้ลูกค้าเพื่อให้ตรง

ตามความต้องการให้มากที่สุด ซึ่งแน่นอนลูกค้าจะได้คู่เดตที่ตรงใจและ  

มีคุณภาพ” 

“เอาเถอะ จะเพราะอะไรก็ช่าง เชิญคุณทำงานของคุณต่อไปเถอะ 

ยังไงเสียผมก็ไม่สนใจบริการของคุณ” 

“หรือว่าคุณไม่อยากให้คุณธนกฤตมีแฟน นี่คุณกับเขา...” 

ผู้ชายหน้าตาดีสองคนสนิทสนมกันจนอีกฝ่ายเรียกว่าเป็นคนคน

เดียวกัน มิลินเดาได้ทางเดียวคือเป็นคู่เกย์ แต่คนตรงหน้าคงเป็นเกย์ที่

แตกต่างเพราะบุคลิกแข็งๆ หรือว่าเป็นเกย์คิง 

“ไม่! ผมกับต้นไม่ได้เป็นคู่เกย์” 

“เสียใจด้วยนะคะ เขาเป็นคนมาขอให้บริษัทเราหาคู่ให้เอง ฉัน   

ไม่เกี่ยว”  

มิลินหรี่ตามอง ท่าทางของอีกฝ่ายดูบึ้งตึงอย่างเห็นได้ชัด แถม

ตลอดเวลาท่ีชายหนุม่อีกคนตอบคำถามอย่างฉะฉาน อีกฝ่ายก็เอาแต่น่ังน่ิง

ไม่สบอารมณ์  

“หยดุความคิดบ้าๆ ของคณุได้แล้ว ผมแค่ไม่อยากให้เพ่ือนถกูหลอก” 

“งั้นคุณก็วางใจได้ค่ะ บริษัทของเราไม่เคยหลอกลวงลูกค้า เรามี

เกียรติประวัติการทำงานที่ได้มาตรฐาน ไอเอสโอ เอชเอ...” และอื่นๆ อีก

สารพัดที่มิลินกำลังจะสาธยาย 

“พอทีเถอะ ผมไม่อยากฟัง เอาเป็นว่าผมจะจับตาดูคุณกับทีมงาน 

หากทำให้ชื่อเสียงเพื่อนผมเสียหายละก็ รับรองว่าผมเล่นงานคุณหนักแน่” 

ชายหนุม่อีกคนเปิดประตเูข้ามาพอดี สงครามเล็กๆ ระหว่างสองฝ่าย
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จึงสิ้นสุดลง มิลินลอบมองหนุ่มผิวเข้ม สังเกตว่าโหนกแก้มเขาแดงระเรื่อ 

ด้วยความโมโห กามเทพสาวลอบถอนหายใจ แล้วตั้งปณิธานกับตัวเองว่า 

ต้องรีบทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงก่อนที่เธอและเขาจะต้องเป็นศัตรูกันไป

มากกว่านี้... 

 

ความหงดุหงิดยังคงอยูกั่บมิลินตลอดท้ังวัน เพราะหลังจากรับลกูค้า
คนที่สองเสร็จ เพื่อนสาววัยเด็กก็เปิดประตูกลับเข้ามาในบริษัทอีก ใน

จังหวะที่สองหนุ่มยืนอยู่หน้าลิฟต์ มิลินอ้าปากค้างก่อนจะกะพริบตาถี่ๆ 

เรียกสติคืนมา 

“อ้าวริน มาทำไมเหรอ ลืมอะไรหรือเปล่า”  

หญิงสาวถามขึ้น ไม่นึกไม่ฝันว่าสิ่งที่ไฮโซสาวจะทำต่อจากนี้ไปคือ 

‘ตามจิก’ เพราะพอระรินสะบัดก้นออกจากบริษัทไปไม่ถึงชั่วโมง เพื่อนสาว

ก็โทร. ตามเรื่องงานปาร์ตี้ถี่ยิบยิ่งกว่าเจ้าของบริษัทเสียอีก มิลินพยายาม

เข้าใจ เพราะคิดว่าอีกฝ่ายคงกังวลหากบริษัทจัดคู่มาไม่ถูกใจ 

“นั่นใคร” ระรินไม่ตอบ แต่ย้อนถามอีกเรื่อง 

มิลินเลิกคิ้วแทนคำถาม แต่แล้วเมื่อเห็นว่าสายตาของระรินจ้องอยู่

ที่หนุ่มดูโอคู่หูที่รอลิฟต์อยู่ก็เข้าใจได้ทันที 

“ลูกค้า รินมีอะไรหรือเปล่า?” 

“ฉันอยากนัดเดตกับหนุ่มสองคนนั่น” 

มิลินอ้าปากค้างย่ิงกว่าเดิม ปกติแล้วลกูค้าไม่ได้เป็นผูเ้ลือกคูเ่ดตเอง 

หลังจากพนักงานซักประวัติลูกค้า พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติพื้นฐาน

ต่างๆ เสร็จแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดใส่ลงไปในโปรแกรมเนื้อคู่ประตูดวง

เพื่อจับคู่ ทั้งสเปก ความชอบ ฐานะ ลักษณะนิสัย  

หลังจากน้ันจะมีรายการช่ือคูนั่ดเดตท้ังหมดสิบคนออกมา พนักงาน

ซึ่งรับลูกค้าจะเลือกสรรอีกทีเพื่อความเหมาะสม หลังจากนั้นจึงโทร. ไป 

นัดหมายลกูค้าให้ร่วมงานปาร์ต้ีเพ่ือทำให้ท้ังคูไ่ด้เจอกัน ลกูค้าแต่ละคนจะได้
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รู้ข้อมูลของคู่เดตเพื่อพิจารณาว่าถูกใจหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ซื้อ 

หากซื้อแพ็กเกจราคาสูงก็มีสิทธิ์ดูข้อมูลของอีกฝ่ายได้มากขึ้น 

“แต่ลูกค้าเพิ่งเข้ามาสมัครเมื่อครู่นี้เอง ขอมิ้มตรวจสอบอะไรอีกนิด

ได้ไหม” 

“ทำไม หรือว่ามิ้มจะหวงเอาไว้เอง ก็เห็นอยู่ว่าผู้ชายคนนั้นสเปกฉัน

ชัดๆ เลย เขาทำงานอะไร พ่อแม่เป็นใคร อายุเท่าไหร่ รวยไหม...” 

ระรินทำท่าจะดึงแฟ้มประวัติไปจากมือหญิงสาว มิลินแยกเขี้ยวใส่

ทำสีหน้าจริงจังทันที  

“ไม่ได้นะริน มิ้มให้รินดูแฟ้มไม่ได้ รินอยากรู้อะไรก็ถามมาสิ” 

“รินถูกใจผู้ชายสองคนนั้น คนที่หล่อๆ ขาวๆ นั่นชื่ออะไร เอาแฟ้ม

มาให้รินดูหน่อย” 

มิลินเม้มปากแน่น กอดแฟ้มไว้ราวกับมันคือทองคำแท่งมูลค่า

มหาศาล ปกติแล้วบริษัทจะไม่ให้ลูกค้าดูแฟ้มข้อมูลดิบของลูกค้าคนอื่น

เพราะถือเป็นความลับส่วนตัว เพ่ือป้องกันความไม่ปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

“ไม่ได้นะริน มันผิดระเบียบ” 

“งั้นรินจะเข้าไปฟ้องคุณภีม ว่ามิ้มทำงานไม่ได้เรื่อง ดูสิว่าจะถูกตัด

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินค่าชดเชย...”  

กามเทพสาวหน้าซีดเผือดเมื่อโดนขู่ เธอกำมือแน่น ข่มความโกรธ  

“ทำไมรินต้องทำแบบนี้ด้วย ทำไมไม่ใจเย็นๆ รอ ทั้งรินทั้งเขาก็เพิ่ง

เข้ามาวันนี้ มิ้มยังไม่ทันได้จัดการอะไรเลย มิ้มบอกแล้วไงว่าขอตรวจสอบ

ข้อมูลก่อน ถ้ารินถูกใจเขาจริงๆ มิ้มจะจัดให้เจอกันในงานเลี้ยง” 

“แต่รินไม่มีเวลารอแล้วนะ เดือนหน้ารินก็จะต้องพาแฟนไปงาน

วันเกิดเพื่อนคุณแม่ ขืนรอให้มิ้มจัดการ เกิดรินวืดขึ้นมาจะทำยังไง” 

“เดือนหน้า!” มิลินโพล่งขึ้น กลืนน้ำลายดังเอื๊อก  

“ใช่...มิ้มต้องหาแฟนให้รินให้ได้ และเดือนหน้าผู้ชายคนนั้นก็ต้อง

พร้อมที่จะเปิดตัวกับครอบครัวริน” 
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กามเทพสาวอยากจะตะโกนออกมาด้วยความคั่งแค้น นี่ระรินเห็น

บริษัทคิวปิดฮัตเป็นบริษัทหาแฟนด่วนหรือยังไงกัน คนเราลองจะศึกษา

นิสัยใจคอกันก็ต้องใช้เวลา จะให้เจอกันปุ๊บแล้วปิ๊งกันปั๊บเป็นแฟนกัน

ภายในหนึ่งเดือนคงไม่ได้ ยิ่งนิสัยเย่อหยิ่ง เอาแต่ใจ อวดรวยแบบระริน

แล้ว ผู้ชายร้อยทั้งร้อยเป็นต้องใส่เกียร์ถอยหลัง 

“รินต้องใจเย็นๆ”  

“ไม่ยงไม่เย็นแล้ว มิ้มจะบอกหรือไม่บอกว่าผู้ชายสองคนนั้นชื่อ

อะไรกันแน่ หรือจะให้รินฟ้องคุณภี...” ชื่อของบอสจอมโหดยังเอ่ยไม่จบ

ด้วยซ้ำ มิลินจำต้องแค่นเสียงตอบอย่างไม่มีทางเลือก  

“เขาชื่อธนกฤต ชื่อเล่นชื่อต้น เป็นทันตแพทย์” 

“แล้วอีกคนหนึ่งล่ะ”  

มิลินตาโตยิ่งกว่าเดิม ส่งค้อนให้เพื่อนสาว 

“นั่นไม่ใช่ลูกค้า เขาแค่มาเป็นเพื่อน”  

“ไม่รู้ละ รินสนใจอีกคนหนึ่งด้วย” 

“ไหนรินว่าชอบคนขาวๆ ไง แต่คุณศรันย์เขาผิวคล้ำนะ ไม่ใช่สเปก

รินสักหน่อย” มิลินแย้ง ตาเหลือบมองเพ่ือนสาวท่ีทำหน้ามีเลศนัยน่าสงสัย 

ท่าทางระรินเหมือนกำลังวางแผนบางอย่าง และที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือ มิลิน

รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กรับใช้อีกครั้ง... 

“ไม่รู้ละ รินอยากรู้จักทั้งสองคน และก็เป็นหน้าที่ของมิ้มที่จะต้อง

พาเขาสองคนมาที่งานปาร์ตี้ในอาทิตย์หน้า หากไม่ได้รินจะฟ้อง...”  

มิลินโบกมือเพื่อให้หยุด เธอถอนหายใจเฮือกใหญ่ ชักหน้าหงิก 

“รินต้องได้ทุกอย่างตามใจเสมอเลยใช่ไหม มิ้มบอกรินแล้วไงว่า 

คุณศรันย์ไม่ใช่ลูกค้า แล้วเขาก็ไม่สนใจหาคู่ด้วย มิ้มคงทำไม่ได้” 

“แต่ถ้ามิ้มทำได้ รินมีรางวัลให้ ไม่อยากได้เหรอ เงินโบนัสตั้งสิบ

เปอร์เซ็นต์ของแพ็กเกจที่รินซื้อ ไม่ใช่น้อยๆ เลยนะ” 

หญิงสาวตาลุกวาว ปากเธออ้ากว้างน้ำลายซึมที่มุมปาก ภาพของ



6�  l  ก า ม เ ท พ ซ้ อ น ก ล

กระเป๋าหลุยส์ที่มืดมัวมอซอกลับเปล่งประกาย ตามด้วยภาพของเธอยาม

นำกระเป๋าในฝันมาคล้องแขน พลุรอบกายถูกจุดขึ ้นราวกับจะเฉลิม

ฉลอง... 

“มิ้ม...เป็นอะไร” 

“ปะ...เปล่า” 

“ตกลงว่าไง จะทำให้รินได้ไหม ไม่อย่างน้ันโบนัสสิบเปอร์เซ็นต์ก็อด” 

ระรินหันหลังขวับ กามเทพสาวจึงยื้อแขนเอาไว้  

“กะ...ก็ได้ มิ้มจะลองพูดให้ นี่มิ้มเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะ

ถึงยอมฝืนกฎของบริษัท แต่รินเองก็ห้ามกลับคำ ถ้าเกิดมิ้มชวนคุณศรันย์

มาร่วมปาร์ตี้ได้ ต้องให้โบนัสมิ้ม” 

“แน่นอน สำหรับรินเร่ืองเล็กอยูแ่ล้ว ถ้าม้ิมทำได้รินก็กล้าให้ เร่ืองน้ี

จะเป็นความลับของเราสองคน” 

 

มิลินไม่ใช่คนงก ตรงกันข้ามเธอเป็นผูห้ญิงท่ีรูค้ณุค่าของเงินต่างหาก 

เธอเป็นเพียงคนเดียวในบริษัทที่รู้สึกว่า น้ำเปล่ามีรสอร่อยกว่าชาไข่มุก

หรือน้ำผลไม้ป่ันเพ่ือสขุภาพท่ีหญิงสาวสมัยน้ีนิยมบริโภคกัน เหตผุลน่ะหรือ 

ก็เพราะว่ามันฟรี ไม่เสียสตางค์ยังไงล่ะ  

หญิงสาวเป็นเพียงคนเดียวในบริษัทที่ไม่ค่อยรับประทานอาหาร

นอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามร้าน ตามห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่

อาหารข้างทาง เหตุผลก็เพราะมันแพงเกินงบของเธอ 

ข้าวกลางวันของมิลินมักเป็นอาหารกล่องทำร้อนๆ มาจากบ้าน พอ

ถึงบริษัทก็ใช้เครื่องไมโครเวฟอุ่น ประหยัดไฟอีกต่างหาก แต่ทุกอย่างนี้

จะต้องทำตอนที่ภีมเจ้านายจอมเฮี้ยบไม่อยู่เท่านั้น 

ส่วนช่วงเย็นเป็นมื้อบังคับ นั่นก็เพราะหากป้าอนงค์รู้ว่าเธอจงใจอด

ข้าว มีหวังถูกบ่นจนหูชาแน่  

กิจวัตรประจำวันของมิลินก็คือ จดบันทึกว่าในวันนี้ใช้จ่ายอะไร  
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ไปบ้างเพื่อเช็ก รายได้ของเธอมีจำกัดคือมีเพียงเงินเดือน แต่รายจ่ายกลับ

มีมากเหลือเกิน  

เริ่มจากค่ารถไฟฟ้า มิลินเลือกซื้อตั๋วเดือน ราคาค่ารถจึงถูกลง 

ทำให้ประหยัดไปได้มากโข ถ้าหากบ้านเธอไม่ได้อยู่คนละฟากโลกกับ

บริษัท หญิงสาวก็อยากจะเดินเพื่อประหยัดเงินและพลังงานเสียให้รู้แล้วรู้

รอด แต่ถ้าเทียบกับเงินเดือนที่จะถูกภีมหักจากการตอกบัตรสาย มิลินจึง

รู้ว่าไม่คุ้ม...  

พอไปถึงที่ทำงานเธอก็ต้องดื่มกาแฟ ในขณะที่เพื่อนๆ ในบริษัท

เลือกพึ่งบริการร้านกาแฟที่ชั้นล่าง แต่มิลินกลับพอใจกาแฟซองสำเร็จรูป

มากกว่า เพราะมันถูก แถมยังให้คาเฟอีนมากกว่ากาแฟสดชงหอมกรุ่น

เสียอีก แต่เอาเถอะ แค่ได้กลิ่นของมันมิลินก็รู้สึกสดชื่น ยิ่งรู้ว่าตัวเอง

ประหยัดเงินค่ากาแฟเป็นจำนวนหลายสิบบาทก็ยิ่งรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้น 

ดังนั้นภาพที่ทุกคนเห็นเป็นประจำคือ สาวน้อยมิลินนั่งสูดกลิ่นกาแฟสด

จากแก้วของแพรวพราว รวมถึงนันทิสาเพื่อนซี้ที่สุดในบริษัท  

ในแต่ละวันมิลินจึงมีรายจ่ายหลักคือค่าเดินทาง โชคร้ายที่วันนี้

เพื่อนทุกคนลงความเห็นว่าเบื่อกับข้าวข้างบริษัท ตกกลางวันจึงชี้ชวนกัน

ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดัง มิลินจึงต้องเสียเงินเพิ่มอีกยี่สิบบาท ขืนไม่ยอม

ไปมีหวังเจ๊ลีคงบ่นอีกตามเคย ไอ้ครั้นจะเอาข้าวกล่องของตัวเองไปกินที่

ร้าน มีหวังโดนเจ้าของร้านเอามีดอีโต้ไล่ฟันออกมาแน่ วันนี้จึงเท่ากับว่า

เธอขาดทุนไปถึงยี่สิบบาท! 

มือเรียวเล็กถือปากกาจดตัวเลขสีแดงลงไปด้วยมือสั่นเทา อดไม่ได ้ 

ที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเสียดาย  

ถ้าหากได้โบนัสของระรินก็ดีสิ...เธอคงไม่ต้องมานั่งเสียดายเงินแค่

ยี่สิบบาท สิบเปอร์เซ็นต์ของแพ็กเกจที่ระรินซื้อเท่ากับตัวเลขเท่าไร สมอง

มิลินทำงานด้วยความฉับไว เธอแทบจะเห็นเงินปึกหนึ่งถูกวางลงตรงหน้า 

ขณะที่เจ้าตัวสูดกลิ่นหอมของธนบัตรเข้าไปด้วยความซึ้งใจ แต่ปัญหาใหญ่
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ก็คือ จนป่านนี้มิลินก็ยังคิดไม่ตกว่าจะชวนชายหนุ่มผิวเข้มหน้าดุคนนั้น 

มางานปาร์ตี้ได้ยังไง นอกจากเขาไม่ใช่ลูกค้าแล้ว เขายังเกลียดบริการหาคู่

ยิ่งกว่าอะไรดี 

ปิ่นโตเถาใหญ่พร้อมกับกระติกน้ำถูกวางลงตรงหน้า ทำให้คนที่มี

สีหน้าครุ่นคิดเงยหน้าขึ้นทันควัน เมื่อเห็นเจ้าของอาหารก็คลี่ยิ้มกว้าง 

“ป้าอร มาได้ยังไงคะ” 

หลังจากให้อรดีดูดวงให้หลายเดือนก่อน มิลินก็ไม่ยอมให้อีกฝ่าย

พูดเรื่องเนื้อคู่อีกเลย ไพ่ยิปซีวันต่อๆ มาล้วนแต่เป็นเรื่องราวของป้าอนงค์  

“ป้าทำกับข้าวมาเผื่อนง มีแต่ของจืดๆ ทั้งนั้น คนเป็นเบาหวานกิน

ได้ ส่วนนี่น้ำตะไคร้ของเรา”  

มิลินยิ้ม อรดีช่างรู้ใจ เพราะไม่ว่าเธอกับป้าอนงค์จะชอบกินอะไร 

อีกฝ่ายก็มักจะมีน้ำใจทำมาเผื่อเสมอ อย่างน้ำตะไคร้นี่เรียกได้ว่าเป็นของ

โปรดเลยทีเดียว สมัยที่แวะไปนั่งเล่นที่บ้านของอรดีครั้งแรกๆ พอได้ชิม

ครั้งนั้นก็เลยติดใจเรื่อยมา 

“โธ่...ป้าอรทำอะไรมาเยอะแยะ มิ้มเกรงใจ”  

“เกรงใจทำไม ตะไคร้ก็ไม่กี่ตังค์ ป้าเองก็ชอบด้วย ชุ่มคอดี แล้วนี่

ป้าเราอยู่หรือเปล่า” 

“ป้าอนงค์พาลุงธงชัยไปทำกายภาพค่ะ เห็นว่าจะกลับช้าหน่อยวันนี้ 

เพราะหมอนัดตรวจอาการด้วย” 

“เราก็เลยน่ังเหม่ออยูค่นเดียว มีเร่ืองอะไรกลุม้ใจหรือเปล่า ป้าเห็นน่ัง

ถอนหายใจหลายเฮือกแล้ว” อรดีเอ่ยแซว อีกฝ่ายจึงลบูท้ายทอยอย่างเขินๆ 

“มิ้มกำลังกลุ้ม ไม่รู้ว่างานครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่า ป้าอรดูไพ่ให้

หน่อยสิคะ” 

อรดีคลี่ยิ้ม ทรุดตัวลงนั่งตรงหน้า 

“เรานี่มันเหลือเกินจริงๆ นะยายมิ้ม หายใจเข้าออกเป็นเรื่องดวงไป

หมด ทำไมไม่ลองทำอะไรด้วยตัวเองบ้างล่ะจ๊ะ” 
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“โธ่ป้าคะ ก็มันยากนี่คะ งานนี้หินชัดๆ” 

“ทำไม ลูกค้าเรื่องมากงั้นเหรอ” อรดีถาม 

“ค่ะ แล้วเขาก็ต้องการบางอย่างท่ีมันอยูเ่หนือความสามารถของม้ิม”  

เธอกำลังหมายถึงระริน เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่ต้องการหนุ่มคู่

เดตถึงสองคน อันท่ีจริงในงานปาร์ต้ีมีหนุม่  ๆ ให้เลือกมากอยูแ่ล้ว แต่เจ้าตัว

ดันอุตริอยากได้คนที่ไม่ใช่เป้าหมายน่ะสิ 

“ไม่มีอะไรยากหรอกถ้าเราพยายาม อย่างมิ้มไม่เคยท้ออยู่แล้วไม่ใช่

เหรอ” 

ใช่...มิลินไม่เคยยอมแพ้กับชีวิต เธอคิดเสมอว่า หากยังมีลมหายใจ

ก็ย่อมมีหนทาง แม้ตอนนี้เธอจะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนหญิงสาวคนอื่นๆ 

ท่ีมีความสขุกับการชอปปิง ดหูนัง หรือกินอาหารอร่อยๆ แต่เธอก็มีความสขุ  

กับการได้เห็นเงินเก็บพอกพูนในธนาคาร และการได้เห็นสีหน้าสุขใจของ

ป้ากับลุงก็ทำให้มิลินปลื้มอย่างที่สุด  

“แต่บังเอิญเขาไม่ใช่ลูกค้าของมิ้ม” 

เรื่องราวของสองเทพบุตรหนุ่มถูกถ่ายทอดให้อรดีฟัง อีกฝ่ายฟังไป

ยิ้มไป สุดท้ายก็พยักหน้า มิลินจึงรีบวิ่งเร็วจี๋กลับไปที่บ้านของอรดีเพื่อนำ

ไพ่สำรับเดิมมาให้ อรดีให้มิลินสับไพ่และเลือกตัดด้วยมือซ้าย ก่อนหยิบ

ไพ่ออกมาสามใบเพื่อทำนาย  

“ไพ่ดีเสียด้วย รับรองว่างานครั้งนี้ของมิ้มสำเร็จแน่ ดูไพ่นี่สิ” 

ไพ่ตรงหน้าคือ The Empress หรือราชินี หมายถึงคนท่ีเพียบพร้อม

ด้วยสมบัติและฐานะการเงิน  

“ไพ่อยูต่ำแหน่งน้ีหมายความว่าม้ิมจะมีผูใ้หญ่ช่วยอปุถัมภ์ คิดส่ิงใด 

ก็จะสมหวัง งานการก็จะราบรื่น ส่วนใบนี้มิ้มรู้อยู่แล้ว คงไม่ต้องให้ป้า 

บอก” 

ไพ่คู่รักหรือ The Lovers วางเด่นอยู่ตรงกลาง ข้างๆ กันนั้นคือไพ่

ดวงดาวหรือ The Star ซึ่งหมายถึงความสุขกายสบายใจ ถ้าเป็นธุรกิจ
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ส่วนตัวก็จะดำเนินไปอย่างไม่มีอุปสรรค 

“ป้าอรหลอกมิ้มหรือเปล่าคะ หรือว่าเล่นกลแกล้งมิ้ม” 

“ป้าเป็นหมอดูนะจ๊ะหนู ไม่ใช่นักมายากลสักหน่อย แล้วไพ่นี่มิ้มก็

เลือกมาเองกับมือ จะมาโทษป้าได้ยังไง ป้าบอกแล้วไงว่าม้ิมจะได้เจอเน้ือคู”่ 

ภาพของหนุ่มผิวเข้มผุดขึ้นมา แต่แล้วมิลินกลับเลือกที่จะนำภาพ

ของชายอีกคนมาซ้อนทับ ถ้าให้เลือกระหว่างทันตแพทย์หนุ่มกับผู้ชาย

ปากร้าย เธอขอเลือกคนแรกเสียดีกว่า แต่ที่มิลินประหลาดใจก็คือ เพราะ

เหตุใดตนถึงไม่อาจสลัดภาพใครอีกคนออกไปได้เลย หญิงสาวบอกตัวเอง

ว่า อาจเป็นเพราะเขาตัวหอมและฟันสวย 

มิลินไม่เคยเห็นใครมีฟันสวยแบบเขามาก่อน เธอได้ข้อมูลเพิ่มเติม

จากธนกฤตว่าอีกฝ่ายเป็นนักธุรกิจส่งออก น่าแปลกที่เธอคิดว่าเขาดูไม่

เหมือนนักธุรกิจสักเท่าไร น่าจะเหมือนนายแบบโฆษณายาสีฟันมากกว่า 

เสียอย่างเดียวที่เขาไม่ยิ้ม กลับปั้นหน้าเหมือนอยากจะกัดคอเธอตลอด

เวลา แถมด้วยประโยคที่จี้ใจดำจนเจ็บจี๊ด 

‘คุณเป็นคนนอกแต่ทำเจ้ากี้เจ้าการให้คนสองคนเขาเจอกัน ถาม

จริงๆ เถอะ คิดว่าตัวเองเป็นกามเทพจริงๆ หรือไง ผมว่ามันไร้สาระสดุๆ’ 

ถ้าเป็นคนอื่นมิลินคงจะเถียงขาดใจ แต่เพราะดวงตาคมดุคู่นั ้น 

หรือเปล่าที่ทำเอาเธอเถียงไม่ออก จนสุดท้ายต้องเปลี่ยนเป็นกำมือแน่น  

งานที่คิวปิดฮัตอาจดูไร้สาระในสายตาคนอื่น แต่สำหรับมิลินมัน

เป็นงานสุจริต ที่สำคัญเธอรักงานนี้ สมัยเรียนมหาวิทยาลัยมิลินก็เป็นคน

ท่ีชอบจับคูใ่ห้เพ่ือนๆ หลังเรียนจบเธอก็เป็นบัณฑิตอีกคนท่ีต้องเดินเตะฝุน่ 

ในวินาทีที่ก้าวเข้ามาสมัครงานที่บริษัทและได้เห็นวิสัยทัศน์ของภีมก็ทำให้

โลกของเธอสว่างไสว  

เธอคิดว่า ความรักคือความสุข ดังนั้นการอาสาเป็นกามเทพจับคู่ให้

คนที่ขาดโอกาสย่อมเป็นงานที่ได้ทั้งบุญและเงินไปพร้อมๆ กัน แต่ชะตา 

ไม่เป็นใจเมื่อตำแหน่งที่ว่างกลับเป็นพนักงานการเงิน เธอจึงได้แต่เฝ้ามอง
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เพื่อนคนอื่นๆ ทำตัวเป็นกามเทพแผลงศรให้คนรักกันคนแล้วคนเล่าด้วย

ความอิจฉา ถ้าหากมีโอกาสได้เป็นกามเทพกับเขาบ้าง คงเป็นวันที่มิลิน 

มีความสุขอย่างที่สุด... 

“มิ้มไม่เห็นเจอใครเลยค่ะป้าอร มีแต่ยักษ์วัดแจ้งเสียมากกว่า” 

หญิงสาวพยายามจินตนาการหน้าชายหนุม่ให้เหมือนยักษ์ถือกระบอง 

แล้วฟันสวยๆ ของเขาก็เปรียบเสมือนเขี้ยวที่ยาวโง้งออกมา แต่โชคร้ายที่

เธอต้องพึ่งพายักษ์ใจดำตนนี้ 

“เพราะมิ้มมัวแต่ปิดตัวเองอยู่น่ะสิ” 

“ป้าอรคะ มิ้มกำลังกลุ้มนะเนี่ย” 

“ไม่เห็นต้องกลุ้มตรงไหนเลย ไพ่ก็ชี้ชัดอยู่แล้ว ถึงจะมีอุปสรรคแต่

ก็จะสำเร็จ” 

“ป้าอรว่าม้ิมจะใช้วิธีไหนเกล้ียกล่อมให้เขายอมมาร่วมงานปาร์ต้ีดีคะ 

ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นลูกค้าของมิ้ม แถมเขายังเกลียดบริษัทหาคู่อีกต่างหาก” 

“ใช้ความจริงใจยังไงล่ะมิ้ม ทำให้เขารู้ว่ามิ้มหวังดี อยากให้เขาได้

เจอคนดีๆ แค่นี้ทุกอย่างก็สำเร็จ” 

หลอดไฟในหัวของมิลินสว่างวาบ...ภาพหนึ่งผุดขึ้น เธอเกาะแขน

อรดี คลี่ยิ้มกว้าง 

“จริงด้วย มิ้มคิดอะไรออกแล้ว ขอบคุณนะคะป้าอร ป้าอรนี่เป็น

เทพอุปถัมภ์ของมิ้มจริงๆ รู้อย่างนี้มิ้มให้ป้าอรดูไพ่ให้ตั้งนานแล้ว ไม่ต้อง

มานั่งเครียดจนตีนกาขึ้นแบบนี้หรอก” 

มิลินกระหยิ่มยิ้มย่อง เธอคิดว่ามีวิธีแล้วที่จะทำให้ชายหนุ่มผิวเข้ม

ยอมมางานเลี้ยงปาร์ตี้คนโสดในอาทิตย์หน้า... 



๔
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การเดินทางไปยังเป้าหมายช่างยากลำบาก

ถ้าใครเปิดได้ไพ่ใบนี้แสดงว่าอุปสรรคกำลังก้าวเข้ามา

อย่าท้อแท้มุ่งมั่นต่อไปแล้วจะประสบผลสำเร็จ...

ศรันย์กำลังเหนื่อยและหงุดหงิดขณะที่เดินกลับเข้ามาในบ้าน 
หลังจากแยกย้ายกับเพื่อนรักที่หน้าบริษัทคิวปิดฮัต เขาก็แวะกลับไปที่

คลินิกเพื่อทำฟันให้คนไข้อีกสองราย น่าแปลกที่ปกติแล้วการได้ทำงาน   

ที่ตัวเองรักจะทำให้ชายหนุ่มอารมณ์ดีขึ้น ผิดกับวันนี้  

ตลอดเวลาหลายชั่วโมง ภาพของกามเทพสาวที่ชื ่อมิลินวนเวียน

กลับมาทำให้รูสึ้กขัดใจ ย่ิงนึกถึงตอนท่ีอีกฝ่ายน่ังพดูคยุย้ิมแย้มกับธนกฤต

ในฐานะลูกค้าแล้วก็ยิ่งทำให้ทันตแพทย์หนุ่มอดโมโหไม่ได้  

เธอคงเกลียดขี้หน้าเขาสุดๆ โทษฐานที่บังอาจไปวิจารณ์การทำงาน

ของบริษัทคิวปิดฮัตอย่างเถรตรงขนาดน้ัน แต่สำหรับศรันย์แล้ว การริอ่าน

เป็นกามเทพคอยจับคู่ให้มนุษย์โลกช่างเป็นงานที่ไร้สาระสิ้นดี แม้จะอด

ยอมรับไม่ได้ว่า บริษัทที่เขาปรามาสดูจะไปได้สวยในด้านธุรกิจ เพราะ

ตลอดเวลาที่นั่งอยู่ก็มีลูกค้ามากมายแวะเวียนผ่านเข้ามาไม่ขาดสาย บริษัท

แห่งนี้กำลังรุ่ง แม้จะยอมรับว่าในยุคสมัยนี้ทุกอย่างล้วนแต่เป็นดิจิทัล แต่

ไม่น่าเชื่อว่าแม้กระทั่งการหาคู่ก็ต้องออนไลน์ 
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ที่ตั้งสำนักงานอยู่ในตึกสูงตระหง่านย่านธุรกิจแถวสีลม คะเนดู

ทำเลก็รู้ว่าค่าเช่าคงแพงระยับ ตอนอยู่ที่บริษัทสายตาเขากวาดไปเห็นชาย

หนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องกระจกด้านในสุด เขาเคยเห็นอีกฝ่ายในนิตยสาร

ชื่อดังของเมืองไทย  

‘ภีม เตชะดำรงกุล’ เป็นหนึ่งในนักธุรกิจเนื้อหอมและเป็นที่จับตา

มอง เพราะทำงานเกี่ยวกับการหาคู่ให้ลูกค้า เหมือนบริษัทแมตชิงเดตที่

มีช่ือเสียงในต่างประเทศ ศรันย์อดคิดไม่ได้ว่าเขากำลังกลายเป็นทันตแพทย์

เชยๆ เพราะดเูหมือนเขาเป็นเพียงคนเดียวท่ีไม่เห็นด้วยกับบริษัทหาคูแ่บบน้ี  

เท้าที่กำลังเดินหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างแว่วมาเข้าหู แม้จะ

รู้ดีว่าผู้ที่อยู่ในห้องคือใคร และกำลังคุยเรื่องอะไร แต่ศรันย์กลับอยากให้

ทุกอย่างเป็นแค่ความฝัน...  

“อะไรนะ ยังหาไม่เจออีกเหรอ กะอีแค่คนคนเดียว ทำไมถึงทำงาน

ไม่ได้เรื่อง แล้วอย่างนี้ผมจะเสียเงินจ้างนักสืบเอกชนแพงๆ อย่างคุณมา

ทำไม” 

ศรุธเป็นบิดาของศรันย์ ในอดีตท่านคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ

กระทรวงแห่งหนึ่งซึ่งบัดนี้ลาออกจากงานมาใช้เวลาส่วนใหญ่กับต้นไม้  

ใบหญ้า งานอดิเรกท่ีโปรดปรานคือเล้ียงกล้วยไม้ เวลาท่ีผ่านมานานถึงสิบปี

ควรจะทำให้ลืมใครบางคน แต่ไม่ใช่สำหรับศรุธ  

“ผมขอโทษด้วยครับ แต่ผมพยายามเต็มที่แล้วจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น

บ้านพักของเพื่อนหรือญาติ แต่ไม่มีใครได้ข่าวภรรยาของท่านเลย ผม

เกรงว่า...” 

“อย่าบังอาจพูดว่าภรรยาผมตายไปแล้วนะ ไม่อย่างนั้นผมฟ้องคุณ

หมดตัวแน่ หน้าที่คุณคือตามหาภรรยาผมให้เจอโดยเร็วที่สุด” 

“แต่นี่มันก็สิบปีแล้วนะครับ บางทีคุณนายอาจจะย้ายไปอยู่ต่าง-

ประเทศ...” 

“พอกันที ผมเชื่อแน่ว่าภรรยาผมยังอยู่ในเมืองไทยแน่นอน ดังนั้น
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หน้าที่คุณคือต้องหาเธอให้พบ จะเสียเงินเท่าไหร่ผมไม่ว่า ต่อให้พลิก 

แผ่นดินหาก็ต้องเจอ ได้ยินไหม ถ้าไม่ได้ข่าวคืบหน้าอย่ามาให้ผมเห็นหน้า

อีก” 

เสียงโวยวายภายในดังอีกครู่ใหญ่ก่อนที่ประตูห้องสมุดจะเปิดออก 

แล้วนักสืบเอกชนหน้าตาซีดจ๋องก็เดินออกมาด้วยสีหน้ารันทดสุดขีด นี่

ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักสืบโดนเรียกมาต่อว่า บ่อยครั้งที่ศรันย์อดคิดไม่ได้ว่า 

เพราะเหตุใดบิดาถึงไม่ยอมทำใจ ว่าอดีตที่ผ่านมานานถึงสิบปีน่าจะทำให้

ท่านลืมภรรยาที่หนีหายไปได้ สุดท้ายชายหนุ่มก็ตัดสินใจก้าวเดินเข้าไป 

ด้วยรู้ว่าสิ่งที่บิดาต้องการมากที่สุดในเวลานี้ก็คือคนคุยเป็นเพื่อน  

บนโต๊ะทำงานตัวใหญ่ในห้องสมุดบัดนี้มีแฟ้มวางอยู่ ยังคงเป็นแฟ้ม

ที่ว่างเปล่าเหมือนเช่นเคย ข้างๆ กันคือกรอบรูปใส่ภาพถ่ายครอบครัวพ่อ

แม่ ลูก หญิงวัยกลางคนในภาพส่งยิ้มอย่างมีความสุข เช่นเดียวกับบิดา  

ที่ยิ้มกว้างใช้มือโอบไหล่คนทั้งคู่ไว้คนละข้าง ผิดแต่ว่าตอนนี้เหลือเพียง 

เขากับบิดาเพียงลำพังเท่านั้น 

“พ่อยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะตามหาแม่อีกเหรอครับ” 

“ทำไมแกถึงพูดอย่างนี้รัน นี่แม่แกนะ จะให้พ่อยอมแพ้เฉยๆ อย่าง

นั้นเหรอ ไม่มีทาง” 

ไม่เพียงแต่ศรุธที่เจ็บ ศรันย์เองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน เหตุการณ์เมื่อ

สิบปีก่อนเปรียบเหมือนหนอนเนื้อไม้ที่กัดกินจิตใจ เช่นเดียวกับรอยร้าว

ระหว่างเขากับบิดาที่ดูเหมือนจะกว้างขึ้นทุกขณะ เขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดบิดา

จึงไม่ลืม ขณะที่เขาเองพยายามจะลืมเหตุการณ์นั้น... 

“แต่เรื่องมันก็นานมาแล้วนะครับ ถ้าแม่คิดจะกลับมาหาเราจริง คง

มานานแล้ว” 

“บางทีแม่แกอาจจะยังไม่เข้าใจพ่อก็ได้ เธออาจคิดว่าพวกเรายัง

โกรธ” 

“แล้วพ่อไม่โกรธเหรอครับ แม่ทำให้เราต้องอับอายขายหน้าคนอื่นๆ 
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ถ้าไม่เพราะแม่ พ่อก็คงไม่ต้องลาออกจากงาน” 

เมื่อสิบปีก่อนบิดาเคยทำงานเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง

แห่งหนึ่ง ท่านควรจะได้รับบำเหน็จบำนาญสมกับความเหน็ดเหนื่อย แต่

เพราะเรื่องอื้อฉาวทำให้ต้องลาออกจากงานก่อนเวลาอันควร 

ชีวิตแต่งงานที่หอมหวานของบิดามารดากลับกลายเป็นเรื่องร้าวฉาน

ใหญ่โต เมื่อมีคนเห็นว่า ศรุธพาเลขาฯ สาวไปส่งที่คอนโดฯ เรื่องราว  

หลังจากนั้นทำให้คิดว่าบิดากำลังนอกใจ สามีภรรยาเริ่มทะเลาะเบาะแว้ง  

“แต่แม่ไม่ได้ทำอะไรผิด เข้าใจไหมรัน แม่แกไม่ใช่ฆาตกร” 

มือของชายหนุม่กำแน่น เขาถามตัวเองหลายต่อหลายคร้ัง แต่คำตอบ

กลับเป็นสีเทา แม้ในอดีตมารดาเป็นคนอ่อนโยน แต่พอเกิดเรื่อง เขาก็ได้

เห็นท่านในแง่มุมต่างออกไป การทะเลาะเบาะแว้ง ขว้างปาข้าวของจนถึง

ทำร้ายร่างกาย บ้านทั้งหลังแทบลุกเป็นไฟ บิดาปฏิเสธเสมอว่าไม่ได้คิด

อะไรกับเลขาฯ จนกระทั่งเกิดเหตุร้ายขึ้น หญิงสาวคนนั้นถูกฆ่าตาย 

มารดาศรันย์ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะท่านเป็นคนเดียวที่ไปปรากฏตัวใน

ลานจอดรถในคืนวันเกิดเหตุ แถมยังมีเรื่องทะเลาะกันอีกด้วย 

คดีคร้ังน้ันเป็นเร่ืองราวโด่งดังทางหน้าหนังสือพิมพ์อยูห่ลายอาทิตย์ 

เพราะสภาพศพของเลขาฯ สาวที่ถูกแทงจนพรุนบ่งบอกถึงความโหดเหี้ยม

ของฆาตกร และจนป่านนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ แม้ภายหลังคดีจะถูก

ตัดสินว่ามารดาของเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด แต่สุดท้ายท่านก็ได้ถูก 

สังคมตัดสินลงโทษไปเรียบร้อยแล้ว  

ชายหนุ่มเงียบไม่ตอบ เขายอมรับว่าตนก็เป็นหนึ่งในคนที่สงสัย

มารดา หลักฐานทกุอย่างช้ีชัดไปท่ีท่าน แต่เพราะทางทนายจำเลยมีหลักฐาน

มาซักค้าน ทำให้ท่านหลุดจากคดีในที่สุด 

“นี่แกยังไม่หยุดคิดว่าแม่เป็นฆาตกรอีกเหรอ เพราะแบบนี้แม่แกถึง

ไม่ยอมกลับมา”  

ความอดทนของศรันย์ขาดผึงเมื่อได้ยินประโยคนั้น เขาทนไม่ได้  
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ที่ถูกกล่าวหาเช่นนี้  

คืนท่ีฝนตกหนักเป็นคืนท่ีมารดาหายไปจากบ้าน หลังจากน้ันก็ไม่เคย

มีใครได้ข่าวคราวท่านอีกเลย บิดาส่งนักสืบออกตามหาจนท่ัว ขณะท่ีศรันย์

จมอยู่กับความรู้สึกผิด  

เขาเกือบจะลาออกจากมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ถ้าไม่ได้ธนกฤตช่วย

ปลอบโยนให้กำลังใจ ในส่วนลึกต้องยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่สงสัย

มารดา ความคิดนี้กัดกร่อนจิตใจเรื่อยมา และเพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ 

เขาถึงยังไม่มีแฟน  

แม้จะเป็นชายหนุ่มหน้าตาดี และมีสาวๆ มากมายผ่านเข้ามา แต่

ไม่มีใครที่ทำให้ศรันย์คิดถึงความสุขและวางใจ บาดแผลนั้นสร้างรอยร้าว

ลึกจนเจ้าตัวแทบทนไม่ได้... 

“ไม่จริง ผมไม่ได้คิด” 

“แกอย่ามาโกหก พ่อไม่เชื่อ หัวใจแกทำด้วยอะไรหรือรัน นี่แม่ที่ให้

กำเนิดแกมานะ แม่เลี้ยงแกมากับมือ แกยังระแวงได้” 

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง แล้วแม่หนีพวกเราไปทำไมล่ะครับ” 

“ก็เพราะแม่เขาน้อยใจน่ะสิ ไม่ได้...พ่อจะไม่มีวันยอมแพ้ ไม่ว่าจะ

ต้องเสียเงินสักเท่าไหร่ พ่อจะต้องให้คนหาตัวแม่แกให้เจอจนได้” 

“ทำไมพ่อไม่ปล่อยแม่ไป ไม่แน่ป่านนี้แม่...” 

“หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะรัน ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยทำอะไรในฐานะสามีเพื่อ

ตอบแทนความรักของแม่แกเลย ดังนั้นตราบใดที่พ่อยังมีลมหายใจ พ่อจะ

ไม่มีวันยอมแพ้ พ่อจะต้องตามแม่แกกลับมาให้ได้” 

ศรันย์มองบิดาท่ีลกุข้ึนเดินออกจากห้องไป ภายในห้องสมดุคงเหลือ

เพียงความเงียบงัน ชายหนุ่มมองภาพถ่ายบนโต๊ะด้วยสายตาเศร้าสร้อย 

วูบหนึ่งที่เขาอดสงสัยไม่ได้ว่า ถ้าวันหนึ่งตามหามารดาเจอจริงๆ ประโยค

แรกที่เขาจะพูดคืออะไร... 
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ทันตแพทย์หนุ่มไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รับโทรศัพท์จากมิลิน นั่นก็
เพราะครั้งสุดท้ายที่เจอกันอีกฝ่ายดูไม่ค่อยพอใจสักเท่าไร แต่ที่เขายอมมา

พบคงเป็นเพราะน้ำเสียงที่ดูเว้าวอนสุดชีวิตของเธอมากกว่า ทั้งคู่นัดกันที่

ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า 

“คุณมีธุระอะไรกับผม” 

ชายหนุ่มเอ่ยขึ้น ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนพูดจามะนาวไม่มีน้ำ นี่คง

เป็นครั้งแรก ศรันย์อยากรู้เหลือเกินว่าจุดมุ่งหมายที่อีกฝ่ายนัดเขามามัน

เพราะอะไร 

“เอ่อ คือว่า ดิฉันมีข้อเสนอดีๆ มาให้คุณ” 

คิ้วเข้มเลิกขึ้น เขายังเดาไม่ออกว่าข้อเสนอดีๆ ที่มิลินพูดถึงนั้น

หมายถึงอะไร นับตั้งแต่กลับจากบริษัทคิวปิดฮัต ชายหนุ่มก็ถามตัวเอง

เป็นรอบที่ร้อยว่า ตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่ยอมไปเป็นเพื่อนธนกฤต หากมี

ใครเห็นเข้าว่าหมอฟันหนุ่มรูปหล่อผิวสีน้ำผึ้งเดินเข้าบริษัทหาคู่ มีหวังต้อง

เอาปี๊บคลุมหัวเดินเป็นแน่  

“ผมคิดว่าพูดชัดเจนแล้วนะคุณมิลิน ว่าผมไม่สนใจ” 

“คุณจะไม่ลองฟังดูก่อนเหรอคะ ดิฉันมั่นใจว่าข้อเสนอนี้ดีมากๆ 

สำหรับหนุ่มโสดอย่างคุณ” 

“รู้ได้ยังไงว่าผมโสด” 

ศรันย์ตอกกลับ หน้าตาเขาบอกยี่ห้ออย่างนั้นเลยหรือว่าเป็นคน

ไม่มีคู่ ไม่ใช่ว่าชายหนุ่มไม่อยากมีแฟน แต่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขา

ไม่เคยรู้สึกอยากมีคนพิเศษเสียมากกว่า  

ผู้หญิงมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งเพื่อนในคณะหรือแม้แต่

คนไข้ สาวๆ หลายคนต่างทอดสะพานมาให้ แต่ไม่เคยมีใครท่ีทำให้ชายหนุม่

อยากยกชีวิตโสดให้ สำหรับเขาการแต่งงานเปรียบเสมือนการถูกจองจำ 

ไม่เช่นนั้นแล้วป่านนี้บิดาของเขาคงจะลืมเรื่องราวในอดีตและแต่งงานใหม่

กับใครสักคนมากกว่า  
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“เอ่อ คือว่า ดิฉันเดาเอา ในเมื่อเพื่อนคุณกำลังอยากหาคู่ บางที 

คุณเองก็...” 

“บอกแล้วไงคุณมิลินว่าผมไม่สนใจหาคู่ ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนๆ 

ก็เหมือนเดิม” 

ใบหน้าของหญิงสาวดูพิพักพิพ่วน ศรันย์เหลือบมองคนตรงหน้า  

มิลินมีใบหน้ารูปไข่ จมูกโด่ง ริมฝีปากอิ่ม ขนตายาวหนาเป็นแพ เป็น

เพราะนัยน์ตากลมโตใสแจ๋วคู่นั้นหรือเปล่าที่ทำให้ศรันย์รู้สึกอยากแกล้ง... 

“งั้นคุณก็อาจจะอยากมีเพื่อน” 

“เพ่ือนผมมีเยอะพอแล้วคณุมิลิน เผ่ือคณุจะไม่รู ้ ผมมนษุยสัมพันธ์ 

ดีมาก” 

ศรันย์แกล้งประชด อันที่จริงเขามีเพื่อนสนิทนับคนได้ เหตุการณ์

อื้อฉาวเมื่อหลายปีก่อนทำให้ชายหนุ่มค่อนข้างเก็บตัว เขาอดระแวงไม่ได้

ว่าสักวันจะมีใครคนหนึ่งเอ่ยปมในอดีตขึ้นมา 

“บางทีคุณอาจจะเหงา” 

“ผมทำงานทุกวันตั้งแต่เก้าโมงถึงทุ่ม ดังนั้นผมคงหมดสิทธิ์เหงา” 

สีหน้าของหญิงสาวเผือดลง คงเพราะถูกศรันย์ไล่ต้อนจนจนมุม 

สุดท้ายมิลินจึงทำตาแดงๆ ก่อนจะพูดออกมาด้วยประโยคที่ชายหนุ่ม  

คาดไม่ถึง 

“แต่ฉันอาจต้องตกงาน ถ้าคุณไม่ยอมไปงานปาร์ตี้ในวันเสาร์นี้” 

“บอกผมหน่อยสิคุณมิลิน ว่าทำไมผมจะต้องไปร่วมงานปาร์ตี้นี้

ด้วย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่คุณต้องตกงาน” ศรันย์ชักสีหน้าตึง 

“เอ่อ คือว่า ฉันหาลกูค้าเข้าร่วมปาร์ต้ีได้ไม่ครบ ทำให้บริษัทขาดทนุ”  

“คุณโกหก”  

ชายหนุ่มโต้ นัยน์ตาที่หลุบลงอย่างมีพิรุธทำให้รู้ว่ามิลินไม่ได้พูด

ความจริง ผู้หญิงคนนี้อ่านง่ายเหลือเกิน ยามที่พูดไม่ตรงกับใจ เธอจะดู 

หลุกหลิก มือสองข้างซึ่งอยู่บนตักจิกนิ้วตัวเอง  
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“จริงๆ นะคะ ฉันต้องหาลูกค้าให้ครบ ไม่อย่างนั้นฮิตเลอร์...เอ่อ 

หมายถึงบอส คงจะต้องไล่ฉันออกแน่ๆ” 

“ถ้าคุณยังไม่มีความจริงใจละก็ เราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกัน” 

ร่างสูงผุดลุกขึ้น แต่แล้วมือเล็กๆ ที่เย็นเฉียบกลับคว้าแขนเขาเอาไว้ 

ศรันย์ปั้นหน้าเรียบ ดึงมือกลับอย่างช้าๆ แต่พอเห็นหญิงสาวทำตาแดงๆ 

ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้  

“คุณรันคะ ถือเสียว่าฉันขอร้อง”  

“ถ้าไม่บอกความจริงละก็คุณมิลิน ผมจะไม่ฟังคำขอร้องอะไรทั้ง

นั้น” 

เพราะถูกไล่ต้อนจนจนมุมขนาดนี้ ใบหน้าสวยจึงบึ้งตึง เธอส่งค้อน

ให้ชายหนุ่ม ขณะที่ศรันย์มองท่าทีของหญิงสาวอย่างขำๆ 

“คุณต้องคาดคั้นฉันให้ได้เลยใช่ไหม” 

“ก็ใช่สิ ก็ผู้หญิงอย่างคุณมันจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน บอกผมมาว่าเกิด

อะไรขึ้นกันแน่ แล้วผมถึงจะพิจารณาดูว่าช่วยได้ไหม”  

เขาจ้องมองหญิงสาวตาเป๋ง มิลินกลืนน้ำลายลงคอ มือจับกระเป๋า

บนตักแน่น 

“คือว่า...มีลูกค้าคนหนึ่ง เธอสนใจคุณ” 

ใบหน้าของศรันย์แปรเปลี่ยนเป็นบึ้งทันที ก่อนจะตอบออกมาด้วย

เสียงห้วนสนิท 

“นี่ผมกลายเป็นสินค้าของคุณไปแล้วเหรอ ไหนคุณบอกว่าบริษัท

คิวปิดฮัตมีหลักการทำงานที่ชัดเจนไง แต่นี่อะไร แค่ผมเข้าไปที่บริษัทก็ 

ถูกคุณปิดประกาศขายแล้ว อย่างนี้ผมจะเชื่อใจได้ยังไงว่าเพื่อนผมจะไม่

ถูกหลอก” 

“โธ่...คุณรันคะ มันสุดวิสัยจริงๆ ฉันสาบานได้ว่าไม่อยากให้เรื่องนี้

เกิดขึ้น แต่บังเอิญวันที่คุณเข้าไปที่บริษัท คุณระรินเกิดถูกชะตากับคุณ” 

“ระรินเป็นใคร” 
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“ลูกค้าวีไอพีของเราค่ะ” 

“งั้นคุณก็บอกเธอไปสิว่าผมไม่ใช่ลูกค้า และผมก็ไม่สนใจเรื่องหาคู่

อะไรด้วย” 

“ฉันบอกไปหมดแล้วค่ะ แต่เธอบอกว่าอยากรู้จักคุณจริงๆ เธอรวย

มากเลยนะคะ ตระกูลก็เป็นผู้ดีเก่า การศึกษาก็สูง หุ่นดี หน้าตาก็สวย

เหมือนดาราหนัง”  

“ถ้าเธอเพียบพร้อมจริง ทำไมป่านนี้ถึงยังไม่มีแฟน”  

มิลินหน้าง้ำลงทันทีเมื่อโดนดักคอ มือจิกกระเป๋าแน่นขึ้นอีก ศรันย์

ลอบมองกิริยานั้นยิ้มๆ เขาชอบสีหน้าบึ้งๆ ของเธอ ชอบเวลาริมฝีปากอิ่ม

เม้มแน่น อีกทั้งยังอยากรู้ว่ามิลินจะมีวิธีหว่านล้อมยังไงต่อไปอีก 

“เธอมัวแต่ทำงานก็เลยไม่มีเวลาหาแฟนน่ะค่ะ แล้วอันที่จริงคุณ   

ก็เป็นผู้ชาย ไม่เห็นต้องคิดอะไรมาก แค่งานเลี้ยงปาร์ตี้ ไม่ใช่ไปที่อโคจร

สักหน่อย” 

“หมายความว่าผมไม่เสียหายงั้นสิ คุณพูดผิดแล้วคุณมิลิน งาน

ของผมมีเกียรติ หากใครรู้ว่าผมจนตรอกจนต้องไปใช้บริการหาคู่ ยังไง

ผมก็เสียชื่ออยู่ดี” 

“โธ่...แค่ไปงานปาร์ตี้เองนะคะ คุณแค่ไปร่วมงานทักทายเธอเสร็จ 

หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้ใครมายุ่มย่ามกับ

คุณ” 

“ยังไงผมก็ไม่ยอม เร่ืองอะไรจะให้ผมไปปาร์ต้ีท้ังท่ีผมไม่ได้ต้องการ

สักหน่อย” 

“ขอร้องเถอะค่ะคุณรัน อนาคตของฉันขึ้นอยู่กับคุณจริงๆ ถ้าคุณ

ไม่ไปร่วมงาน ฉันต้องถูกเจ้านายไล่ออกแน่ๆ คุณจะให้ฉันทำอะไรเพื่อ 

แลกเปลี่ยนก็ได้ ฉันยอมทุกอย่าง ได้โปรดเถอะนะคะ พลีส พลีส...” 

ศรันย์จ้องมองใบหน้าอ้อนๆ ของอีกฝ่าย น่าแปลกที่เขาชอบมอง

นัยน์ตาสีน้ำตาลกลมโตคู่นั้นเหลือเกิน ริมฝีปากของเธออวบอิ่ม จมูกก็ดู
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จิ้มลิ้มน่าเอ็นดู  

เมื่อเห็นว่าผู้ชายตรงหน้าเงียบไม่ตอบ มิลินก็ขอบตาแดงก่ำจน

ศรันย์อดสงสารไม่ได้ 

“ก็ได้ ผมยอมรับปากไปงานปาร์ตี้ของคุณก็ได้” 

แล้วเขาก็ได้เห็นตากลมโตคู่นั้นเป็นประกายขึ้นมาทันทีราวกับเด็ก

ได้ของเล่นที่ถูกใจ แก้มสองข้างเป็นสีแดงระเรื่อ “จริงๆ นะคะ คุณไม่ได้

หลอกฉันใช่ไหม” 

“ใช่...แต่ข้อแลกเปลี่ยนก็คือ ผมจะไม่ยอมเสียเงินแม้แต่บาทเดียว 

และระหว่างที่อยู่ในงานคุณมีหน้าที่กันผู้หญิงทุกคนที่เข้ามายุ่มย่ามให้ออก

ห่าง ถ้าหากผมรู้สึกเหมือนถูกรบกวนละก็ ผมมีสิทธิ์กลับบ้านในทันที” 

ศรันย์มองใบหน้าเผือดสนิทของคู่สนทนาอีกครั้ง น่าแปลกที่เขาคิด

ว่า เห็นแววตาของความยินดีกับความเสียดายอย่างสดุซ้ึงผดุข้ึนพร้อมๆ กัน 

 

มิลินใช้ปากกาแดงจดตัวเลขหนึ่งพันลงไปในสมุดบันทึกด้วยมือที่
สั่นเทา หน้าที่ของเธอในคิวปิดฮัตคือพนักงานการเงิน นั่นหมายถึง เธอทำ

หน้าที่ควบคุมดูแลรายรับรายจ่ายของบริษัท เก็บเงินจากลูกค้าที่เข้ามาเป็น

สมาชิกทั้งในเว็บไซต์และลูกค้าวอล์กอิน รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัด

ปาร์ตี้น้ำชาที่มีขึ้นทุกสองอาทิตย์และปาร์ตี้ล่องเรือที่การะเกดรับผิดชอบ 

หญิงสาวต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้ภีมดูทุกเดือน เพื่อตรวจสอบว่า

ตอนนี้บริษัทคิวปิดฮัตมีสถานะมั่นคงเพียงใด  

จะว่าไปแล้วคิวปิดฮัตไม่ใช่แค่มั่นคงแต่กำลังไปได้สวยมากต่างหาก 

ทุกวันจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาที่บริษัทเพื่อใช้บริการหาคู่ แทบไม่น่าเชื่อว่า

ตอนนี้มีลูกค้าอยู่ในระบบเป็นหลักแสนคนแล้ว นี่ยังไม่รวมข้อมูลในระบบ 

ออนไลน์ซึ่งมีมากกว่า เนื่องจากคิวปิดฮัตเป็นบริษัทหาคู่เจ้าแรกๆ ในไทย 

มีการสกรีนประวัติลูกค้าที่เข้ามารับบริการ อีกทั้งบริการอื่นๆ ปลีกย่อย

เกี่ยวกับการหาคู่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบุคลิกภาพ การ
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เข้าสังคม การแต่งหน้า และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกเดตก็มี  

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ปกติมิลินไม่เคยลำบากใจเวลาเก็บเงิน แต่

วันนี้เงินที่ต้องใส่เข้าไปในบัญชีกลับเป็นเงินของตัวเอง  

หญิงสาวมองธนบัตรใบละพันตรงหน้าด้วยสายตาละห้อย เงิน 

หนึ่งพันสำหรับสาวออฟฟิซที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากันกระจาย

ในตลาดนัดตอนเที่ยงอย่างเมามัน อาจดูเหมือนน้อย แต่สำหรับสาว

มัธยัสถ์อย่างเธอ มันเหมือนการฆ่าปาดคอกันเลยทีเดียว  

ต้องโทษระรินที่ทำให้เธอต้องเสียเงินจำนวนนี้ รวมถึงศรันย์ที่ยื่น

กติกามหาโหดนี้ให้ ยิ่งนึกถึงบทสนทนาเมื่อครู่ที่เธอรีบโทร. ไปรายงาน

เพื่อนสาวทันทีที่งานสำเร็จก็ยิ่งเจ็บใจ  

น้ำเสียงของระรินดีใจมากที่เธอสามารถดึงตัวชายหนุ่มทั้งสองมา

ร่วมงานตามที่เจ้าตัวบัญชาได้ แต่สิ่งที่หญิงสาวต้องอึ้งกลับเป็นคำตอบของ

เพื่อน 

‘มิ้มชวนคุณรันมาร่วมงานได้แล้ว แต่เขายื่นข้อเสนอว่าจะไม่ยอม

จ่ายเงิน มิ้มก็เลยคิดว่า...’ 

‘นี่อย่าบอกนะว่ามิ้มเสนอให้รินเป็นคนจ่าย ถึงรินจะรวยล้นฟ้าแต่

รินก็ไม่โง่หรอกนะ ในเมื่อมันเป็นความคิดของมิ้มเองที่ไปรับปาก มิ้มก็

ออกเงินให้เขาไปก่อนสิ’ 

หญิงสาวกำโทรศัพท์แน่น จ้องมองธนบัตรตรงหน้าด้วยน้ำตาคลอ

เบ้า ถ้าหากเธอมีพลังวิเศษคงเสกให้มันเพิ่มขึ้นอีกใบ เพราะนั่นหมายถึง

เธอจะไม่ต้องเสียเงิน... 

‘แล้วรินจะให้มิ้มทำยังไง ถ้าเกิดให้จ่ายเงินคุณรันก็คงไม่ยอมมา’ 

‘ไม่รู้ละ ถ้าจะต้องจ่าย มิ้มกับรินก็ต้องหารกันคนละครึ่ง’ 

มิลินเม้มปากแน่น วันนี้คงเป็นวันที่เธอดวงซวยที่สุดในชีวิต ไหน

เมื่อวานนี้ป้าอรบอกว่าไพ่ของหล่อนดี มีคนร่ำรวยมาอุปถัมภ์ยังไงล่ะ แต่

ทำไมระรินถึงยังเหนียวตึ๋งหนืดขนาดนี้ ทั้งที่เธอไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่
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กลับต้องมาจ่ายเงินค่าร่วมปาร์ตี้  

‘มะ...มิ้ม’ 

‘ว่าไง ถ้าไม่...รินก็ไม่จ่ายสักแดงเหมือนกัน รินจะฟ้องคุณภีม’ 

ได้ทีเพื่อนสาวก็ยกเจ้านายขึ้นมาอ้าง มิลินคอแห้งผาก สุดท้ายก็

ต้องยอมรับปาก แต่หลังจากวางโทรศัพท์ก็มานั่งเสียดายเงินจำนวนนี้ของ

ตัวเอง มือหยิบธนบัตรวางลงไปแต่แล้วก็ดึงกลับมาอีกครั้ง เป็นอย่างนี้อยู่

หลายรอบจนเพื่อนซี้ที่นั่งอยู่ข้างๆ ถามขึ้น   

“ทำอะไรอยู่มิ้ม ตาแดงๆ เป็นอะไรหรือเปล่า” 

มิลินกรีดน้ำตา รีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนรักฟังทันทีด้วย

ความรันทด ทันทีที่ฟังจบนันทิสาก็เอ่ยขึ้น 

“ยายรินนี่เขี้ยวจริงๆ นะ นี่น่ะเหรอเพื่อนสมัยอนุบาล” 

มิลินพยักหน้า สำหรับเธอแล้วระรินไม่ควรถูกเรียกว่าเพื่อนด้วยซ้ำ 

เพราะนับต้ังแต่เจอกัน มิลินรูสึ้กว่าตัวเองย้อนกลับไปเป็นคนรับใช้ประจำตัว

เหมือนเมื่อยี่สิบปีก่อนไม่มีผิด นอกจากจะโทร. จิกจนถี่ยิบแล้ว ยังต้องนั่ง

ฟังระรินสาธยายความเพียบพร้อมของตัวเองให้ฟังอยู่บ่อยๆ อีกด้วย  

“ใช่ น่าสงสารคุณต้นจัง ที่ต้องได้ระรินไปเป็นแฟน” 

“คณุต้น?” นันทิสาหร่ีตาลงอย่างจับผิด รอยย้ิมเจ้าเล่ห์ของเพ่ือนรัก

ทำให้มิลินเหมือนวัวสันหลังหวะ รีบปฏิเสธทันควัน  

“อะไรกันออย อย่ามองมิ้มแบบนั้นนะ มิ้มไม่ได้คิดอะไรสักหน่อย 

ก็แค่ลูกค้า”  

อันที่จริงเธอก็แอบสนใจลูกค้าหนุ่มอยู่เหมือนกัน นอกจากเขาจะ

หล่อราวกับเทพบุตรแล้วยังร่ำรวยอีกด้วย  

ธนกฤตนั้นเป็นถึงทันตแพทย์มีคลินิกเป็นของตัวเอง เมื ่อมอง

เสื้อผ้าและเครื่องประดับก็รู้ว่ารวยมาก แต่สิ่งที่หญิงสาวชอบที่สุดกลับ

เป็นรอยยิ้ม เขาเป็นคนยิ้มง่าย อารมณ์ดีผิดกับชายหนุ่มอีกคนที่ชอบทำ

หน้าบึ้งดูหยิ่งๆ  
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“ออยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ มิ้มร้อนตัวไปเอง ดูสิหน้าแดงด้วย 

หรือว่ามิ้มแอบชอบลูกค้า” 

นันทิสาชี้หน้าดักคอ มิลินรีบกลบเกลื่อนโดยการเสมองไปทางอื่น 

หัวใจที่มีพิรุธอยู่แล้วกลับเต้นระรัว แต่น่าแปลกที่เธอกลับจำรอยยิ้มเยาะ

ของใครบางคนได้แม่นเช่นเดียวกัน สำหรับมิลินแล้วชายหนุม่ผูเ้พียบพร้อม

ไม่ควรถูกจับคู่กับแม่มดใจร้ายอย่างระริน คู่ที่เหมาะสมพอฟัดพอเหวี่ยง

ควรเป็นศรันย์เสียมากกว่า 

“เปล๊า...มิ้มไม่ได้หน้าแดงสักหน่อย ออยก็พูดไปเรื่อย” 

ย่ิงเม่ือนึกถึงใบหน้าคมสันหล่อเหลาแบบชายไทยแท้  ๆและผิวสีน้ำผ้ึง

ที่ทำให้เขาดูดี แก้มที่แดงอยู่แล้วยิ่งร้อนขึ้นไปอีก ระหว่างที่นั่งอยู่ด้วยกัน

ในร้านกาแฟ ก็สังเกตว่ามีหญิงสาวโต๊ะข้างๆ ส่งสายตาเมียงมองเขาตลอด

เวลา แต่สิ่งที่มิลินเกลียดที่สุดกลับเป็นนัยน์ตาสีนิลที่แฝงแววฉลาดและ

รู้ทันคน เขาจงใจตั้งคำถามยอกย้อนจนเธอกลายเป็นลูกไล่ 

มิลินเกลียดรอยยิ้มที่ริมฝีปากหยักลึก เกลียดนักเวลาชายหนุ่ม

รู้ทันไปเสียทุกเรื่อง... 

“ไม่ต้องปิดออยหรอก มิ้มกับลูกค้าคนนั้นกิ๊กกันใช่ไหม ไหนบอก

ออยมาซิ” นันทิสายังไม่หยุดซัก 

“พูดเบาๆ สิออย เกิดอีตาฮิตเลอร์ได้ยินเข้า มิ้มเจอเขาแค่ครั้งเดียว

เองนะ จะให้กิ๊กกั๊กกันได้ยังไง” 

มิลินรีบจุปากให้นันทิสาเงียบ หลังจากหลวมตัวเซ็นสัญญาเมื่อ

วาเลนไทน์ที่ผ่านมา มิลินกับบรรดาเพื่อนสาวก็เอาแต่กลุ้ม เวลาก็กระชั้น

เข้ามาทุกที จนป่านนี้แล้วเธอยังหาแฟนไม่ได้ ผิดกับหรรษา สาวอายุน้อย

สดุในกลุม่ท่ีเปิดตัวแฟนหนุม่เป็นคนแรก ตามด้วยหอมหม่ืนล้ี แพรวพราว

และสุดท้ายคือการะเกด ตอนนี้เหลือเพียงเธอกับนันทิสาเพื่อนซี ้ สำหรับ  

พริมานั้นประกาศตัวมุ่งมั่นตั้งแต่แรกว่าใฝ่ธรรมะ ส่วนเจ๊ลีก็เอาแต่เงียบ 

บรรดาน้องๆ จึงเดาว่าคงจะต้องเป็นคนรับบทหนักในการตามจีบภีมเป็นแน่ 
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“มิ้มโกหก ดูสิ หน้าแดงใหญ่แล้ว” 

“มิ้มแค่สงสารเขา ไม่เคยคิดอะไรเลยจริงๆ สาบานได้” 

ผูช้ายท่ีอารมณ์ดีอย่างธนกฤตไม่สมควรต้องกลายเป็นเคร่ืองรองรับ

อารมณ์คุณหนูไปชั่วชีวิต แม้ความคิดนี้จะผิดกับหลักการของกามเทพ 

เพราะหากเธอรับลูกค้าแล้ว ก็หมายถึงว่า ไม่ควรจะนำความรู้สึกชอบหรือ

ไม่ชอบส่วนตัวใส่ลงไป 

“ความสงสารเป็นบ่อเกิดของความรักนะจ๊ะ” 

“โธ่...ออย ล้อมิ้มเล่นอีกแล้ว เพราะมิ้มรู้จักรินดีต่างหากล่ะ” 

“แต่ถึงยังไงคุณรินก็เป็นลูกค้า ถ้าเธอนิสัยดีไม่มีที่ติจริง คงไม่มา

พึ่งเราให้หาคู่หรอกจริงไหม” 

มิลินพยักหน้าอย่างเห็นด้วย ลูกค้าที่มาใช้บริการคิวปิดฮัตล้วนแต่

ต้องการหาคู่ บางคนก็มีปัญหาด้านบุคลิกภาพ บ้างก็ไม่มีแต่ทำงานยุ่งจน

ไม่มีเวลาหาแฟน ดังนั้นหน้าที่ของกามเทพอย่างเธอคือ อุ้มสมให้ทั้งสอง 

ได้พบรักกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม แม้ธนกฤตจะเป็นคนดีแต่

ถึงยังไงก็เป็นลูกค้า หากระรินเอ่ยปากว่าต้องการทำความรู้จัก หน้าที่ของ

กามเทพอย่างเธอก็คือ เปิดทางให้คนทั้งคู่ 

“มิ้มจะทำใจก็แล้วกัน แต่ที่เสียดายมากคือเงินจำนวนนี้ต่างหาก” 

“คิดถึงโบนัสสิมิ้ม ถ้ามิ้มทำงานสำเร็จก็จะได้โบนัสเพิ่มจากอีตา  

ฮิตเลอร์ แถมยังได้อีกส่วนหนึ่งจากคุณระรินด้วย คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม” 

มิลินตาลุกวาว ความเศร้าลดน้อยลงจนกลายเป็นภาพเงินขึ้นแทรก

กลาง นันทิสานิ่งไปเหมือนกำลังใช้ความคิด ก่อนเอ่ยขึ้น 

“ถ้าม้ิมสงสารคณุต้นจริง ทำไมไม่แนะนำอีกคนให้คณุระรินแทนล่ะ” 

“จริงด้วยออย ทำไมมิ้มนึกไม่ถึงนะ”  

มิลินตาลุกวาวยิ่งกว่าเดิมกับข้อเสนอของเพื่อน ไหนๆ ศรันย์ก็บอก

ว่าไม่ชอบบริษัทหาคู่ ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่ใช้โอกาสนี้แก้แค้นชายหนุ่มล่ะ 

เธอต้องทำให้ระรินเกาะหนึบอีกฝ่ายไม่ยอมปล่อย แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็
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เท่ากับว่าธนกฤตเองก็จะปลอดภัยด้วย  

“ถ้ามิ้มเป็นกามเทพจับคู่ให้คุณรินกับคุณรัน สุดท้ายคุณต้นก็ไม่มีคู่ 

ไม่แน่ เขาอาจจะสนใจมิ้มก็ได้นะ” 

“แหม...ออย มันไม่ง่ายอย่างน้ันหรอก ถึงไม่มีระรินก็มีสาวๆ คนอ่ืน

ในปาร์ตี้เยอะแยะ” 

ลกูค้าท่ีการะเกดคัดมาร่วมงานปาร์ต้ีล้วนแต่มีโพรไฟล์ดีเย่ียม ดังน้ัน

ถึงแม้ธนกฤตจะไม่สนใจระริน แต่ก็คงไม่มีทางชายตามองเธอแน่ 

“ไม่รู้ละ ยังไงมิ้มก็มีโอกาส น่าอิจฉาจริงๆ ทำไมเกดถึงไม่มอบงาน

ดีๆ แบบนี้ให้ออยบ้างนะ อย่างนี้ออยก็คงช้ากว่าเพื่อน” 

“ช้าอะไรกัน ออยน่ารักออก อีกหน่อยก็ต้องเจอคนดีๆ” นัยน์ตา

เพื่อนสาวหลุบลง ก่อนเอ่ย 

“ไหนๆ เราสองคนก็ซี้กัน ต้องรอกันรู้ไหม ถ้าเกิดมิ้มแอบมีแฟนไป

ก่อน ออยโกรธจริงๆ ด้วย” 

“แล้วออยล่ะ แอบมีแฟนหลับหลังมิ้มบ้างหรือเปล่า ไม่ใช่แกล้ง

หลอกถามแต่ที่จริงตัวเองกำลังเล็งใครอยู่เหมือนกันใช่ไหม” 

“เปล๊า...ไม่มี้” นันทิสาพูดเสียงสูง “มิ้มเอาอะไรมาพูด เราสองคน

เป็นเพื่อนรัก จะมีเรื่องปิดบังกันได้ยังไง”  

นันทิสาเบนหน้าไปอีกทาง คงเป็นมิลินเองที่หรี่ตามองเพื่อนสาว

อย่างจับผิดบ้าง พักนี้อีกฝ่ายขยันแต่งตัวแต่งหน้ามากขึ้น แถมยังดู

อารมณ์ดีผิดสังเกตอีกด้วย จากเดิมที่เคยพูดคุยกันเสมอ แต่ตอนนี้กลาย

เป็นว่านันทิสาหันไปสนิทกับหอมหมื่นลี้และแพรวพราวมากกว่า 

“พักนี้มิ้มเห็นออยคุยกับหอมกับพราวด์บ่อยๆ มีอะไรปรึกษางั้น  

เหรอ” 

“ระ...เรื่องงานน่ะ ออยอยากช่วยงานบริษัทมากขึ้น ก็เลยปรึกษา 

สองคนนั้น อย่าคิดมากเลยมิ้ม” นันทิสาตอบเสียงอ่อย  

“งั้นก็แล้วไป เราสองคนสนิทกันขนาดนี้ ถ้าจะมีแฟนต้องถอนโบนัส
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ไปพร้อมๆ กันถึงจะยุติธรรมจริงไหม”  

“จริงจ้ะ...แน่นอน ออยก็คิดแบบนั้น” 

มิลินชำเลืองมองเพื่อนรักที่มีสีหน้าพิรุธ เธอคิดว่าเห็นบางอย่าง  

ผุดขึ้นในดวงตาของเพื่อนสาว แต่เพียงแวบเดียวก็เลือนหายไป ต้องโทษ

สัญญาเลือดฉบับนั้นที่ทำให้เธอกับนันทิสาต้องมาหวาดระแวงกัน สาว

มัธยัสถ์แอบไขว้นิ้วไว้ด้านหลังเมื่อพูดไม่จริง เธอไม่ได้บอกเพื่อนรักอีก

ด้วยว่า ถ้าหากหาแฟนได้ก่อน สิ่งแรกที่จะทำก็คือ ถอนโบนัสก้อนโตของ

ตนกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด... 



๕
Justice(ความยุติธรรม)

หมายถึงความละเอียดรอบคอบในการแก้ปัญหา

ใครเปิดได้ไพ่ใบนี้จงรอคอยอย่างอดทนอย่าใช้กำลังแก้ปัญหา

แต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้

ถ้าหมายถึงเจ้านายคือเขากำลังหงุดหงิดสุดขีด!

ไม่เพียงแต่บรรดาลูกค้าที่ตั้งหน้าตั้งตารองานปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้น
ด้วยความตื่นเต้น กามเทพสาวอย่างมิลินก็เช่นกัน แต่ก่อนจะถึงวันนั้น 

มรสุมลูกโตก็พัดเข้าหาหญิงสาวโดยไม่ทันตั้งตัว เริ่มจากการถูกเพื่อนรัก

หักเหล่ียมโหดอย่างระรินโทร. จิก ไหนจะเร่ืองความพร้อม ธีมงาน รายช่ือ

ลูกค้าที่ตอบรับว่าจะมาเข้าร่วม  

หลายครั้งที่หญิงสาวอดคิดไม่ได้ว่า ระรินเหมาะจะเป็นเจ้านาย 

มากกว่าลูกค้า เพราะนอกจากจะลงรายละเอียดถี่ยิบ อีกฝ่ายยังมีกติกาว่า

ต้องรูจั้กหนุม่ๆ ทกุคนในงานอีกด้วย แต่เคราะห์กรรมของมิลินยังไม่หมด

แค่น้ัน เพราะในเย็นวันเดียวกันเธอยังถูกบอสจอมโหดเรียกไปดุเกี่ยวกับ

การที่เธอปฏิเสธจะให้แองจี้ คอลัมนิสต์จอมป่วน เข้าร่วมงานปาร์ตี้ครั้งนี้ 

คงไม่มีกามเทพสาวคนไหนในคิวปิดฮัตไม่รู้จักแองจี้ ซึ่งมิลินเพิ่ม

ฉายาเข้าไปให้อีกอย่างว่า ‘นางฟ้านรก’ ชื่อจริงของอีกฝ่ายคือ อังกาบ เธอ

เป็นผูเ้ขียนคอลัมน์ ‘ฟลายไฮวิทแองเจิล’ ในนิตยสารพิงก์เลด้ี ซ่ึงมีคนอ่าน

ติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่เจ้าตัวกลับเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสาวๆ คิวปิดฮัต   
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มานาน นอกจากจะเป็นยายหน้าปลวก ยายชอบนินทา ยังขึ้นชื่อว่าเป็น

ลูกค้าที่เรื่องมากอันดับหนึ่ง  

แองจี้ถือว่าตัวเองมีสื่ออยู่ในมือ จึงใช้โอกาสนี้หาคู่ให้ตน โดยอ้างว่า

ต้องการเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับบริษัทหาคู่จึงมาหาข้อมูล แต่พอผิดหวังก็

มักเขียนด่าบริษัท ที่สำคัญยายแองจี้เค็มจนมิลินเรียกพี่ ทำให้มิลินปิด

ตัวเลขบัญชีไม่ได้สักที เพราะเธอมักจะเบี้ยวไม่ยอมจ่าย! 

อย่างงานปาร์ตี้สวมหน้ากากของการะเกดกับหรรษาก็มาแบบฟรีๆ 

อาศัยที่ภีมเกรงใจเนื่องจากถือว่าเป็นสื่อมวลชนจึงอนุโลมให้ทุกครั้ง แต่ 

ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้งานวัดของหอมหมื่นลี้ ปาร์ตี้ล่องเรือของการะเกด หรือ

แม้แต่ปาร์ตี้น้ำชาสำหรับคนขี้เหร่ที่แพรวพราวจัดขึ้นโดยเฉพาะ ก็ไม่อาจ

ทำให้ลูกค้ารายนี้ได้พบเนื้อคู่ตุนาหงันแบบที่ตั้งใจเสียที  

‘คุณก็รู้นะว่าบริษัทเราไม่อยากมีเรื่องกับคุณอังกาบ ขืนปล่อยให้

เธอเขียนคอลัมน์โจมตีเราสาดเสียเทเสียแบบนี้ เสียลูกค้ากันหมดพอดี’ 

อันที่จริงการที่แองจี้หยิ่งผยองได้ขนาดนี้ก็เพราะมีมือดีหนุนหลัง 

ใครคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นบรรณาธิการบริหาร ควบตำแหน่งลูกสาว

เจ้าของนิตยสาร หรือที่รู้จักกันดีในนาม ซินดี้ ทั้งสองเป็นเพื่อนซี้กันมาแต่

ชาติปางก่อน คนหนึ่งสวย คนหนึ่งแรงและไม่มีใครคบ เมื่อสุดยอดคนละ

ขั้วจับคู่ ทั้งสองจึงเป็นเพื่อนซี้ แม้บัดนี้ซินดี้จะพบรักกับนายพดด้วงไป

เรียบร้อยแล้ว แต่นางฟ้าร่างอวบก็ยังคงห้อยโหนอยูบ่นคานทองแบบไม่มีวัน

ไต่ลง 

‘แต่ถึงยังไงแองจี้ก็ไม่จ่ายเงิน แถมยังเขียนด่าเราอีกต่างหาก สู้   

ไม่ต้องเชิญเธอไม่ดีกว่าหรือ’ มิลินพูด 

การะเกดเองก็เคยเจอฤทธิ์เดชแองจี้มาแล้วเมื่อครั้งก่อน จนถูก 

ภีมเรียกมาตำหนิ เพราะคอลัมนิสต์เขียนข่าว ‘สาวไทยมาปาร์ตี้ล่องเรือแต่

ถกูหลอกไปขายในต่างประเทศ’ เหตกุารณ์คร้ังน้ันทำให้กามเทพสาวตกเป็น 

ผู ้ต้องสงสัยของตำรวจสากลหนุ ่มหล่อ แต่สุดท้ายทั ้งคู ่ก็ช่วยกันหา
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อาชญากรตัวจริงได้ในที่สุด  

‘ผมถามความเห็นคุณหรือไงมิลิน หรือว่าคุณอยากขึ้นมานั่งเก้าอี้

บอสแทนผม’ 

มิลินถึงกับจ๋อยที่โดนตอกกลับ เธอเกลียดนางฟ้านรกตนนี้ที่สุด 

เพราะนอกจากจะทำให้ตัวเลขบัญชีปิดไม่ลงแล้ว ยังทำให้หญิงสาวโดน

บอสจอมโหดตำหนิอีกด้วย  

‘ขอโทษค่ะบอส มิ้มไม่ได้ตั้งใจ’ 

‘ผมรู้นะว่าคุณยังใหม่ ถึงแม้การะเกดจะมอบหมายงานชิ้นนี้ให้คุณ 

แต่ผมในฐานะบอสก็มีสิทธ์ิออกคำส่ัง ดังน้ันต้องให้คณุอังกาบเข้าร่วมงานน้ี

ด้วย’ 

‘แต่แขกคอนเฟิร์มมาครบหมดแล้ว และที่นั่งเราก็เต็มแล้วด้วย’ 

‘เต็มได้ไง...ในเมื่อมันเป็นงานค็อกเทล! อย่าทำให้ผมเสียหน้าเข้าใจ

ไหม และหน้าที่ของคุณคือ ทำให้ทุกอย่างราบรื่นที่สุด’ 

มิลินเม้มปากแน่น และตอนนี้เธอก็กำลังทำตามคำสั่งฮิตเลอร์จอม

โหด โชคร้ายที่เธอยังเป็นคิวปิดมือใหม่ ตลอดอาทิตย์มานี้หญิงสาวจึงต้อง

วิ่งหัวปั่น ไหนจะต้องติดต่อจัดงาน จองโรงแรม สั่งอาหาร คอนเฟิร์มแขก

และอื่นๆ อีกสารพัดจนสาวร่างเล็กแทบจะถอดใจอยู่หลายรอบ แต่พอ

นึกถึงส่ิงท่ีตนวางแผนเอาไว้ ใบหน้ารปูไข่ก็ย้ิมกร่ิม คืนน้ีละท่ีเธอจะแก้แค้น

ศรันย์ให้สาแก่ใจ เขาจะต้องจุกจนกระอักที่ริอ่านมากลั่นแกล้งเธอ  

 

ประตูห้องจัดเลี้ยงเปิดออกพร้อมกับลูกค้าที่ทยอยกันเดินเข้ามา  
ในมือมิลินมีลิสต์รายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด อันประกอบด้วยชายและ

หญิงจำนวนยี่สิบคนเท่ากัน และหนึ่งในนั้นคือทันตแพทย์สุดหล่อที่เธอ

หมายปอง  

‘วันนี้เขาจะแต่งตัวยังไงนะ จะมีรังสีออร่าแผ่ออกมาเหมือนเมื่อ

วันก่อนหรือเปล่า’  
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สมองมิลินผุดภาพของชายหนุ่มในชุดสูทขาว ขณะที่ตัวเธอเองอยู่

ในชุดราตรียาวฟูฟ่องราวกับเจ้าหญิง ทั้งสองกุมมือโอบไหล่ล่องลอยไป

ตามจังหวะเพลงที่บรรเลงอย่างไพเราะเพราะพริ้ง เมื่อเพลงจบชายหนุ่ม  

ก็ประคองใบหน้าของเธอและโน้มเข้ามาใกล้...ใกล้จนเห็นรายละเอียด

ทุกอย่างบนใบหน้าคมสันแม้แต่ขนตา... 

“คุณมิลินครับ คุณมิลิน”  

เสียงจากพนักงานโรงแรมสะกิดเตือน มิลินยกมือปาดน้ำลายที่หก

ออกมาเมื่อครู่ตอนที่เผลอฝันกลางวันทั้งที่ยังยืนอยู่ เธอกำลังอยู่ในห้อง

จัดเล้ียงท่ีมีทกุอย่างพร้อมสรรพ ประตดู้านหน้าเปิดออกพร้อมกับแขกเหร่ือ

ทยอยเดินเข้ามา หญิงสาวแอบถอนหายใจ ก้มมองชดุเดรสสีขาวท่ีตรงข้าม

กับความฝันด้วยความละเห่ียใจ สดุท้ายเจ้าหญิงในฝันก็เป็นได้แค่คนรับใช้

คอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการต่างหาก 

หลังจากรับมอบหมายงานจากการะเกด มิลินก็เพิ่งเข้าใจ การจัด

ปาร์ตี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เริ่มจากการคัดเลือกลูกค้าที่จะมาเข้าร่วม เก็บค่า

ใช้จ่าย จองโรงแรม ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญทีเดียว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น

ลูกค้าเป็นผู ้ออก แต่เป็นหน้าที ่ของพนักงานอย่างเธอที ่จะต่อรองกับ

โรงแรมเพื่อให้เกิดผลกำไร แม้จะเหนื่อยแต่ก็นับว่าคุ้มเกินคุ้ม เพราะ 

หลังจากหักลบกลบหนี้ทั้งหมดก็เท่ากับว่าบริษัทคิวปิดฮัตมีแต่ได้กับได้ 

และถ้าลูกค้าคู่ใดในงานนี้เกิดตกหลุมรักกันและกันละก็ มิลินก็ยังมีสิทธิ์

ได้โบนัสจากภีมเป็นของแถมอีกด้วย  

หัวใจของกามเทพสาวกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเมื่อคิดถึงเงิน แต่

แล้วท้องเจ้ากรรมกลับร้องขึ้นมาเสียดื้อๆ คงเพราะวันนี้เธอวิ่งวุ่นจนไม่มี

เวลาห่อข้าวกล่องมากิน ไอ้ครั้นจะสั่งอาหารในโรงแรมมากินก็แพงหูฉี่ 

ไม่มีจานไหนราคาต่ำว่ายี่สิบบาทอย่างที่ต้องการ  

มิลินจึงอาศัยน้ำเปล่าที่มีไว้บริการลูกค้า หลายครั้งที่นึกอยากแอบ

จิ๊กค็อกเทลหน้าตาน่าอร่อยที่จัดเรียงอยู่บนโต๊ะภายในงานมากินเสียให้   
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รู้แล้วรู้รอด แต่เพราะหน้าที่ภาระอันยิ่งใหญ่ทำให้ต้องหักห้ามใจเอาไว้ ยิ่ง

เห็นขนมปังหน้าปลาแซมอนสีส้มอ่อนก็เร่ิมน้ำลายสอ ผนวกกับแครกเกอร์

หน้าไข่กุง้สีสด ข้าวตังหน้าต้ังท่ีมีน้ำจ้ิมทำจากเน้ือหมสัูบโรยผักชีส่งกล่ินหอม 

ไส้กรอกชิ้นโต รวมถึงหมูสะเต๊ะย่างสีเหลืองอร่าม เมื่อผินสายตาไปยัง

เกี๊ยวกุ้งและก๋วยเตี๋ยวเรือชามกะทัดรัด ท้องก็ร้องดังยิ่งขึ้นไปอีก 

หญิงสาวพยายามข่มใจ นึกถึงเมนูประหยัดที่ได้กินเมื่อวันก่อนๆ 

เพื่อประทังความหิว ลูกค้าเริ่มหนาตามิลินจึงต้องสวมวิญญาณกามเทพ

ทำงานในทันที เธอเอ่ยทักทายลูกค้าแต่ละคนพร้อมรอยยิ้ม ตรวจรายชื่อ

และพาลูกค้าไปยังด้านหน้าซึ่งจัดไว้เป็นมุมสังสรรค์  

ปาร์ตี้วันนี้ดูหรูหรากว่าทุกวันเพราะแขกที่เข้ามาล้วนแต่งกายด้วย

ชุดราตรี ต้องโทษระรินที ่เป็นคนเจ้ากี ้เจ้าการกำหนดให้ธีมวันนี ้เป็น

ค็อกเทลสุดหรู แขกเหรื่อในงานจึงแต่งชุดเต็มยศ มิลินแทบจะเดาได้ว่า 

เพื่อนสาวคงลงทุนซื้อชุดใหม่ล่าสุดจากร้านแบรนด์ดังต่างประเทศ และ 

แน่นอนว่าระรินต้องมาเป็นคนสุดท้าย เพราะอยากเด่นที่สุดในงาน  

สายตาของกามเทพสาวเหลือบไปมองประตูโดยไม่ตั้งใจ เธอกำลัง

คิดถึงทันตแพทย์หนุ่มรูปหล่อ ทำไมป่านนี้แล้วยังมาไม่ถึง...  

มิลินยังจำได้ตอนที่โทร. ไปคอนเฟิร์มอีกฝ่ายถึงงานเลี้ยงน้ำชาใน

ครั้งนี้  

‘ผมจำได้ครับคุณมิ้ม รับรองว่าผมจะรีบไป ผมใจร้อนอยากรู้จัก

คนที่คุณมิ้มจัดให้เร็วๆ’ 

น้ำเสียงของธนกฤตช่างทุม้นุม่ลึก ชวนให้หลงใหล ผิดกับชายอีกคน 

ที่ตอบด้วยประโยคสั้นและห้วนสนิท 

‘รู้แล้วน่า...แค่นี้นะ ผมกำลังยุ่ง’ 

หญิงสาวแทบจะเขวี้ยงโทรศัพท์ทิ้ง แต่เมื่อนึกได้ว่าแบล็กเบอร์รี 

มือสองเคร่ืองน้ีเธอกล้ันใจซ้ือมาจากร้านแห่งหน่ึง แถมยังผ่อนไม่หมด ก็ต้อง

เปลี่ยนเป็นขยำทิชชูของโรงแรมเพื่อระบายความแค้นแทน  
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ทำไมระรินต้องมาถูกใจธนกฤตเหมือนเธอด้วยนะ...แต่ตอนนี้  

ชายหนุ่มสองคนที่ถูกคิดถึงกำลังเดินเข้ามาในงาน ไม่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่

เป็นจุดสนใจของงานขนาดไหน แต่ไหงวันนี้ออร่าเรืองแสงกลับไปอยู่ที่ชาย

อีกคน... 

‘นั่นน่ะเหรอนายผิวเข้มหน้าดุ?’ มิลินขมวดคิ้ว หรี่ตามองเพราะ

กลัวจะเสียฟอร์ม แต่เมื่อสบสายตาก็รีบหันไปทางอื่น 

ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า ว่าภายในห้องจัดเลี้ยงเงียบลงสนิทใจ เสียง

ที่ดังกลับเป็นเสียงหัวใจของเธอที่เต้นระรัว และเหมือนภาพจะฉายช้าลง

กว่าเดิมเท่าตัวเมื่อธนกฤตกับศรันย์เดินเข้ามาในงาน  

วันนี้ศรันย์เหมือนเทพบุตรเดินดิน ชุดสูทสีครีมขับให้เรือนร่างที่

แข็งแกร่งไปด้วยกล้ามเนื้อดูสูงสง่า เธอเพิ่งเข้าใจคำว่า ดูดีสุดๆ ก็ตอนนี้

เอง...  

‘ต้องเป็นเพราะสทูช่วยไว้แน่ๆ’ มิลินแก้ตัวท่ีเผลอไผลไปมองชายหนุม่

ด้วยสายตาเคลิ้มน้ำลายหก  

ใบหน้าคมสันนั้นหล่อเหลาราวกับรูปสลัก คิ้วเข้มพาดอยู่เหนือ

นัยน์ตาสีเข้มคมกริบดูมีเสน่ห์ จมูกโด่ง ริมฝีปากสีแดงจัดดูน่าจูบ... 

‘น่าจูบงั้นเหรอ?’ 

มิลินสะดุ้ง หน้าง้ำ ต้องเป็นเพราะหิวจัดหรือไม่ก็พยาธิในท้องที่

ทำให้เธอสมองเสื่อม นึกยังไงถึงไปชมริมฝีปากของอีตายักษ์วัดแจ้งว่า  

น่าจูบ แต่แล้วสายตาเจ้ากรรมกลับไม่อาจละไปจากริมฝีปากที่เต็มอิ่ม... 

ยิ่งเห็นสายตาคู่นั้นมองมา หญิงสาวก็ยิ่งรู้สึกว่ามือไม้เกะกะไปหมด เธอ

รีบลดสายตาตรวจความเรียบร้อยของตัวเองบ้าง  

กามเทพสาวอยู่ในชุดยาวกรุยกรายสีขาว เปิดหลัง เปิดไหล่ และ

อวดเนินอกซึ่งสำหรับคนไม่มีหน้าอกหน้าใจอย่างมิลินก็ต้องอาศัยซิลิโคน

แผ่นหนาดันทรงให้ดูเซ็กซี่ ด้านหลังมีปีกขนนกสีขาวประดับอยู่ เป็นความ

คิดของอีตาภีมที่นึกอุตริอยากให้เหล่ากามเทพสาวแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์
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ทุกครั้งที่ออกงาน มิลินจึงต้องสวมชุดที่เปรียบเสมือนเครื่องแบบ ตอนนี้

เธอจึงดูเหมือนนางฟ้าในชุดสีขาว 

แม้ในใจจะแอบหวังว่า จะมีลูกค้าสักคนที่ ‘ตาถึง’ มองทะลุปีก

นางฟ้าประดักประเดิดเข้าไปถึงเนื้อแท้ แต่ทำไมวันนี้เสื้อผ้าชุดเดิมกลับ

สร้างความกระอักกระอ่วนอย่างเหลือเชื่อ คงเพราะเผลอทำท่าเงอะงะ

ทำให้ชายหนุ่มผิวผ่องที่เดินมาด้วยเอ่ยทักขึ้น  

“วันน้ีคณุม้ิมสวยจังเลย ใส่ชดุน้ีแล้วเหมือนนางฟ้า ผมแทบจำไม่ได้” 

น่าแปลกที่เพราะอะไรวันนี้เธอถึงแทบมองไม่เห็นธนกฤต ทั้งที่เคย

บอกตัวเองว่า เขาคือคนที่เธอแอบปิ๊ง หรือเพราะออร่าของผู้ชายอีกคนที่

แผ่ออกมาจนตาพร่า หญิงสาวจับได้ถึงสายตาแฝงแววอำมหิตที่อีกฝ่ายส่ง

มาให้ 

“ขอบคุณค่ะคุณต้น เชิญเข้าไปในงานดีกว่านะคะ มีลูกค้ามากัน

เยอะแล้ว ประเดี๋ยวมิ้มจะแนะนำให้รู้จักสาวๆ ดีไหมคะ” 

“ผมดูดีหรือยังครับ” 

มิลินมองตาม ชายหนุ่มสวมสูทสีเข้มขับผิวขาวให้ผ่องขึ้นไปอีก  

ผมหวีจัดทรงอย่างดี ใบหน้าขาวทำให้ชายหนุม่ดเูหมือนนักร้องวัยรุน่บินตรง

จากเกาหลีเพื่อมาร่วมงาน... 

“คุณต้นหล่อมากๆ เลยค่ะ มิ้มเห็นแล้วตาค้างเลยค่ะ รับรองว่า

สาวๆ ในงานต้องรู้สึกแบบเดียวกันแน่ เชิญทางนู้นดีกว่าค่ะ” 

มิลินคิดว่าได้ยินเสียงคำราม ‘ฮึ’ ผ่านลำคอแกมประชดประชัน 

แถมยังรู้สึกถึงไอร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างสูงที่เดินตามหลังอย่างเงียบๆ 

อีกด้วย ทั้งที่หงุดหงิดแต่จมูกกลับได้กลิ่นหอมที่คุ้นเคย ศรันย์ใช้น้ำหอม

ยี่ห้ออะไรกันนะ ทำไมถึงได้หอมชวนดม? 

มิลินสะดุ้ง! ต้องเป็นต่อมรับฟีโรโมนในตัวเธอแน่ๆ ที่ทำงานเพี้ยน

เมื่อระดับน้ำตาลลดต่ำระบบจึงรวน หญิงสาวรีบล้วงมือไปในกระเป๋า

สะพายใบเล็กหยิบลูกอมเม็ดหนึ่งออกมา  



เ ก้ า แ ต้ ม  l  �7

“หิวเหรอ” เสียงนั้นดังขึ้น มิลินเบือนหน้าไปมองชายหนุ่ม ไม่นึกว่า

จะมีใครสังเกตเธอด้วย เพราะตอนนี้สายตาของธนกฤตพุ่งไปทางกลุ่มสาว

สวยที่รวมตัวกันอยู่เบื้องหน้ามากกว่า  

“ใครว่าฉันหิว” สาวมัธยัสถ์แก้เก้อเพราะไม่อยากเสียฟอร์ม 

“อ้าว ก็เห็นคุณกินลูกอม” 

“นี่คุณ...ฉันกินลูกอมเพราะอยากให้กลิ่นปากหอมต่างหากย่ะ”  

หญิงสาวส่งค้อนให้ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมากลายเป็นรอยยิ้มที่เห็น

ฟันขาวเรียงเป็นระเบียบ พระเจ้าช่วย! ผู้ชายคนนี้ฟันสวยจริงๆ ทำให้เธอ

นึกถึงนายแบบโฆษณายาสีฟัน  

‘เพราะมีเพ่ือนเป็นทันตแพทย์น่ีเอง ศรันย์ถึงได้ฟันสวย’ มิลินแก้เก้อ

ให้กับการเผลอไปชมชายอีกคน 

“แต่หน้าที่คุณเป็นกามเทพไม่ใช่เหรอ จะต้องไปอ้าปากให้ใครดมกัน

ล่ะ” 

มิลินอยากจะร้องกรี๊ด เธอกำหมัดแน่น แต่เพราะหน้าที่ทำให้ต้อง

ฝืนฉีกยิ้ม เธอพาธนกฤตมาถึงกลุ่มลูกค้าสาวๆ ที่ยืนออกันอยู่พอดิบพอดี

ก่อนจะได้โต้เถียง เม่ือจะหันไปแนะนำก็พบว่าศรันย์ถลึงตามอง เท่าน้ันเอง

หญิงสาวก็รู้ว่า นั่นคือคำปฏิเสธ... 

“นี่คุณต้นนะคะ ส่วนนี่คุณรุ้ง คุณแพรว แล้วก็คุณลุลา”  

มิลินฉีกยิ้ม ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม ลูกค้าสาวคนแรก

อายุราวสามสิบ เป็นนักวิจัยมือฉมังของสถาบันแห่งหนึ่ง ส่วนอีกคนเป็น

นักแต่งเพลงที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้าน ส่วนคนสุดท้ายมีสวนผลไม้อยู่

ต่างจังหวัด ทั้งหมดเป็นเพื่อนกัน หลังจากส่งคำเชิญไปให้ลูกค้าและ

ทั้งหมดตอบรับมาแล้ว เธอก็จะจัดการเลือกสรรลูกค้าสาวๆ ที่มีคุณสมบัติ

ตรงกับความต้องการของธนกฤต เพื่อให้ทั้งหมดได้มีโอกาสพูดคุยกัน 

อันที่จริงคุณสมบัติของชายหนุ่มเรียกว่าเพียบพร้อม เพราะทันทีที่

ได้รับการแนะนำ ลูกค้าสาวคนอื่นๆ ก็ล้อมวงเข้ามาอยากรู้จักเขามากขึ้น



��  l  ก า ม เ ท พ ซ้ อ น ก ล

ชายหนุ่มค่อนข้างมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพราะหลังจากแนะนำเพียงนิดเดียว 

เขาก็สามารถทำตัวเป็นจุดเด่นได้ไม่ยาก ผิดกับชายหนุ่มอีกคนที่ทำหน้าบึ้ง 

แม้จะมีหญิงสาวคอยชำเลืองส่งสายตามาให้ แต่เขาก็ยังปั้นหน้าหงิกได้

อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  

“คุณจะกินอะไรก่อนก็ได้นะคะ” กามเทพสาวเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าหนุ่ม

ผิวเข้มไม่มีท่าทีอยากทำความรู้จักกับคนอื่นๆ สายตาเขากวาดมองไปทาง

ประตูตลอดเวลา 

“แล้วเมื่อไรคนที่คุณต้องการให้รู้จักจะมา” 

มิลินเลิกคิ้ว นี่หมายความว่า ศรันย์ยอมมางานนี้ก็เพราะต้องการ

รู้จักระรินอย่างนั้นหรือ... 

‘ไหนบอกว่าไม่สนใจสาวๆ ที่แท้ก็...’ กามเทพสาวแอบค่อนในใจ 

“ไม่ต้องมาทำหน้าแบบนั้นเลย ผมมาก็เพราะถูกขอร้องต่างหาก 

ไม่อยากเห็นคนตกงานร้องไห้ขี้มูกโป่ง” 

“คุณว่าใครขี้มูกโป่ง” 

“ก็คุณไง เห็นทำตาแดงๆ หรือว่านั่นคือมารยาร้อยเล่มเกวียนของ

คุณ” 

“จะบ้าเหรอ ฉันไม่ได้มารยาสักหน่อย สิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริง  

ระรินอยากรู้จักคุณ แล้วหน้าที่ของฉันก็คือทำตามที่เธอสั่ง” 

“แล้วถ้าเกิดเธออยากรู้จักพวกลูกคนรวยๆ ทุกคน คุณมิต้องวิ่ง 

หัวปั่นไปอ้อนวอนให้มาดูตัวหรอกเหรอ” 

มิลินถึงกับอึ้งไปเมื่อถูกประชด จริงอยู่ระรินไม่มีเหตุผลสักเท่าไร 

ถึงยังไงคนตรงหน้าก็ไม่ใช่ลูกค้า แต่เพราะอำนาจเงินเพียงตัวเดียวทำให้

หญิงสาวต้องทำทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  

“ถึงพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะ แต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่คุณ

ยอมมาที่นี่” 

“ก็แน่สิ งานนี้ผมไม่เสียอะไรไม่ใช่เหรอ ได้ของกินฟรี แถมไม่ต้อง
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เสียเงินสักบาท แล้วก็ไม่ใช่ที่อโคจรอย่างที่คุณว่า” 

มิลินถลึงตาดเุม่ือโดนแดกดัน แต่คำว่า ‘ไม่เสียอะไรสักบาท’ ต่างหาก 

ที่ทำให้เธอ ‘จี๊ด’ ชายหนุ่มคงไม่รู้หรอกว่า เงินจำนวนนั้นทำให้เธอฝันร้าย

ติดกันถึงสามวัน ยิ่งเห็นตัวเลขสีแดงที่จดอยู่ในสมุด เธอยิ่งเสียดายจน

แทบคลั่ง 

“ขอบคุณค่ะ คุณทำให้ฉันรู้สึกดีใจมาก...” หญิงสาวแกล้งลากเสียง

ยาวเพื่อประชด แต่กลับได้รอยยิ้มจากชายหนุ่มเป็นการตอบแทน  

มีใครเคยบอกเขาบ้างไหมว่า เวลายิ้มแล้วทำให้โลกสว่างไสว มิลิน

ต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนยิ้มสวย ใบหน้าที่เคยดูเคร่งเครียดกลับดู

อ่อนเยาว์ลงไปอีก ยิ่งสบนัยน์ตาสีเหมือนเมล็ดอัลมอนด์คู่นั้น มิลินก็รู้สึก

เหมือนพื้นใต้เท้าเริ่มโคลงเคลง 

เธอคงหิว หรือไม่ก็ถูกพยาธิในท้องวิ่งขึ้นไปชอนไชสมอง ถึงได้มอง

ว่าผู้ชายตรงหน้านั้นหล่อกว่าทุกวัน แต่แล้วคำพูดที่เขาเอ่ยต่อมาก็ดึงมิลิน 

ออกมาจากโลกแห่งความฝัน  

“ในเมื่อผมไม่ลืมสัญญา คุณก็อย่าลืมเหมือนกันว่าสัญญาอะไรไว้” 

“สัญญา?” มิลินย่นหัวคิ้วทวนคำ เธอกะพริบตาซ้ำๆ ราวกับจะย้ำว่า

ตนเองไม่ได้กำลังเพ้อไปอีก  

“ใช่...สัญญาที่ว่าคุณจะช่วยกันผู้หญิงที่เข้ามาจุ้นจ้านกับผม และ

ตอนนี้คุณก็จะต้องทำหน้าที่นั้นเดี๋ยวนี้” 

มือเรียวเอื้อมมาดึงมือเล็กของมิลินไปคล้องกับท่อนแขน กามเทพ

สาวอ้าปากค้าง เธอยังไม่ได้ปฏิเสธด้วยซ้ำตอนที่เสียงหวานของใครบางคน

ดังขึ้น 

 

ทันตแพทย์หนุ่มไม่ได้ตะลึงมองลูกค้าสาวของบริษัทคิวปิดฮัตเช่น
เดียวกับคนอื่นๆ ในงานหลายต่อหลายคน จริงอยู่เขายอมรับว่าระรินนั้น

สวย สังเกตจากใบหน้ารูปไข่ที่เกลี้ยงเกลาแถมยังถูกระบายไว้ด้วยเครื่อง-
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สำอางจนดเูน้ียบไปทกุสัดส่วน ดวงตาดกูลมโตเพราะสวมคอนแทกต์เลนส์

บ๊ิกอายแบบท่ีสาวๆ สมัยน้ีนิยมกัน แต่สำหรับศรันย์แล้วกลับชวนให้นึกถึง

ปีศาจที่ไร้แววตา  

เขาไม่ใช่คนที่พร่ำเพ้อไปกับผู้หญิงสวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘สวย

ด้วยแพทย์’ คะเนด้วยสายตาโดยประมาณเขาก็เชื่อว่าใบหน้าของสาวไฮโซ

ต้องผ่านมีดหมอมาไม่มากก็น้อย ไหนจะเหลาคางให้แหลม ฉีดโบทอกซ์

ลบรอยย่นใต้ตาและหน้าผาก ทำจมูก หรือแม้แต่การเขียนคิ้วถาวร ต้อง

ยกประโยชน์ให้เงินเพียงตัวเดียวที่ทำให้สาวตรงหน้าดูงามพร้อม ยิ่งมอง

เสื้อผ้าราคาแพงระยับที่อีกฝ่ายสวม โดยเฉพาะเดรสสีดำสนิทปักเลื่อม  

ทั้งตัว ราคาคงเท่ากับรายได้ทำฟันของเขาเกือบทั้งเดือน ร่างระหงยามเดิน 

เฉิดฉายเข้ามาในงานสะกดทุกสายตา  

“สวัสดีจ้ะมิ้ม รินคงไม่ได้มาช้าไปใช่ไหม แล้วนี่...”  

ระรินส่งยิ้มอย่างมีจริต ท่าทางดูไว้ตัวอยู่ในที แต่สำหรับคนชอบ

จับผิดอย่างศรันย์นั้นแทบจะเห็นไปถึงไส้พุงของอีกฝ่ายเลยด้วยซ้ำ เพราะ

งานของเขาคือทันตแพทย์ท่ีต้องพบปะผูค้นมากมาย ทำให้ศรันย์รูดี้ว่าระริน

ควรจัดอยู่ในผู้หญิงประเภทไหน  

‘เรื่องมาก อวดรวย เอาแต่ใจ’ 

ผู้หญิงอย่างนี้น่ะหรือที่เหมาะจะเป็นแม่ของลูก ศรันย์ไม่เอาด้วย 

แต่ดูเหมือนธนกฤตจะไม่คิดแบบนั้น... 

มิลินรีบปล่อยมือตัวเองออกจากแขนศรันย์ แล้วถือโอกาสแนะนำ

ชายหนุ่มกับธนกฤตที่เดินมาสมทบ 

“น่ีคณุรันค่ะ ส่วนน่ีคณุต้น เพ่ือนสนิทคณุรัน คณุต้นเป็นทันตแพทย์ 

ส่วนคุณรันเป็นนักธุรกิจส่งออก”  

“ดิฉันชื่อ ระริน ภูทะเล ค่ะ แค่นามสกุลก็คุ้นแล้วใช่ไหมคะ...” 

ประวัติยาวเหยียดซ่ึงหลดุออกจากปากหญิงสาวท่ีพดูแทรกกามเทพ

สาว ทำให้ศรันย์ต้องกล้ันใจสดุฤทธ์ิ อย่างน้อยวันน้ีเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง 
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เพราะจากทันตแพทย์สุดหล่อ ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นนักธุรกิจส่งออกแทน 

แต่ดูเหมือนคำว่าทันตแพทย์จะทำให้ระรินตาโต สังเกตจากที่เธอเบือนหน้า

ไปยิ้มแย้มให้ธนกฤตที่เพิ่งมาสมทบทันที  

“คุณรินนี่เอง มิน่า...ผมถึงว่าคุ้นหน้าคุณริน” 

เพ่ือนหนุม่เป็นฝ่ายรับลกู ผิดกับศรันย์ท่ีอดคิดไม่ได้ว่างานวันน้ีน่าเบ่ือ 

เขาแอบชำเลืองมองหญิงสาวข้างกายแทน น่าแปลกท่ีเขาอดคิดไม่ได้ว่า มิลิน

ดูสวย  

คงเพราะเสื้อผ้าที่แปลกตา แม้จะดูออกว่าไม่ใช่ของแพง แต่พออยู่

บนร่างเล็กกะทัดรัดราวกับสาวเกาหลีของอีกฝ่ายกลับดูลงตัวไปทุกอย่าง 

ปีกขนนกสีขาวทำให้มิลินดูคล้ายนางฟ้าบนสรวงสวรรค์ ใบหน้ารูปไข่ถูก

แต่งด้วยเครื่องสำอาง คิ้วโก่งก็ถูกวาดจนโค้ง รับกับนัยน์ตากลมโตคู่นั้น 

จมูกของมิลินเล็กปลายเชิดเล็กน้อย ดูออกว่าเป็นคนรั้น ริมฝีปากอิ่ม

ราวกับผลเชอร์รีสุกดูน่าจูบ... 

ศรันย์สะดุ้งกับความคิดของตัวเอง เขาถลึงตามองหญิงสาวตรง

หน้าอีกครั้ง ผู้หญิงร่างเล็กตรงหน้าดูยังไงๆ ก็ไม่ใช่สเปก แต่เพราะอะไร

เรดาร์สายตากลับเบนไปที่เธออยู่เรื่อย  

เริ่มตั้งแต่หลวมตัวไปตกปากรับคำ ชายหนุ่มได้แต่ถามตัวเองว่าเขา

เพี้ยนหรือเปล่าถึงได้ยอมมางานปาร์ตี้น้ำชาพิลึกพิลั่นนี่ ทั้งที่ไม่ศรัทธา

บริษัทหาคู่ แถมยังเกลียดการถูกคลุมถุงชนเข้ากระดูกดำ คงเพราะ  

ขอบตาแดงๆ ของใครบางคนที่พูดว่ากำลังจะตกงาน ทำให้เขาต้องกระโดด

เข้ามาเล่นเกมนี้ และตอนนี้ความวุ่นวายก็ทำให้ชายหนุ่มแทบคลั่ง 

“คุณรันพูดน้อยจังนะคะ รินยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลของคุณเลย”  

ระรินเอ่ยขึ ้นหลังจากฟังข้อมูลสารพัดจากธนกฤตมาพักใหญ่ 

สำหรับศรันย์แล้ว ยิ่งสองคนนี้ถูกใจกันมากเท่าไร เขาก็ยิ่งมีโอกาสรอดตัว

เท่านั้น เขาเกลียดดวงตาคู่นี้เหลือเกิน เพราะมันทำให้ทันตแพทย์หนุ่ม

รู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่สินค้า... 
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ผู้หญิงคนนี้ดูเพียบพร้อมแบบที่มิลินพูดจริง แต่สิ่งที่ไม่มีเลยก็คือ 

ความจริงใจ ตาที่มองคนอื่นแบบสำรวจ ไล่ตั้งแต่เสื้อผ้า หน้าผม เครื่อง-

ประดับ นาฬิกา โชคดีที่วันนี้เขาเลือกใส่สูทราคาแพงที่กลั้นใจซื้อตอนไป

ต่างประเทศ แถมนาฬิกาข้อมือก็เป็นของแบรนด์เนมชื่อดัง  

“รันเขาทำธุรกิจส่งออกครับ”  

ธนกฤตซึ่งยืนอยู่ข้างๆ ตอบแทน ศรันย์เบิกตาค้างมองเพื่อนรัก

ก่อนอีกฝ่ายจะบุ้ยใบ้มาทางเขา  

วูบหนึ่งที่ศรันย์อยากรู้เหลือเกิน หากระรินรู้ว่าที่แท้แล้วเขาไม่ใช่

นักธุรกิจแต่เป็นทันตแพทย์ เธอจะมองเขาอย่างที่มองธนกฤตตอนนี้หรือ

เปล่า เพราะอยากลองเชิง ชายหนุ่มจึงตัดสินใจโกหกตามธนกฤต 

“ครับ แค่ธุรกิจเล็กๆ ไม่มีอะไรมาก พวกเสื้อผ้าส่งออกทำนองนี้ 

ต้องเพื่อนผมครับ ต้นนี่ต้องถือว่าเพียบพร้อม หล่อ รวย” ศรันย์พยายาม

เชียร์เพื่อน 

“แหม ธรุกิจเล็กๆ ท่ีไหนกันคะคณุรัน มีโรงงานต้ังห้าแห่งเชียวนะริน 

รวยไม่รู้เรื่องสิไม่ว่า”  

ศรันย์อ้าปากค้าง หันไปหรี่ตามองธนกฤตด้วยความประหลาดใจ 

เพ่ือนรักเล่นอะไรอยูกั่นแน่ แต่แล้วสีหน้าท่ีเหมือนแสยะย้ิมของใครบางคน 

ก็ทำให้ชายหนุ่มอดสงสัยไม่ได้ ท่าทางโฆษณาสรรพคุณตัวเขาของมิลินช่าง

ค้านกับสิ ่งที ่เธอรับปากไว้ราวกลับหน้ามือเป็นหลังมือ แถมสายตาที่

กามเทพสาวมองธนกฤตก็มีความชื่นชมแฝงอยู่จนล้น 

‘หรือว่า มิลินมีแผน? คงไม่ใช่การจะจับเขาใส่พานให้ระรินหรอก

นะ...’ 

“คุณรันถ่อมตัวจัง รินชอบค่ะ ผู้ชายที่ตั้งใจทำงาน อย่างนี้เหมาะจะ

เป็นสามีที่ดี” 

มือที่กำลังลดแก้วเครื่องดื่มลงจากปากชะงัก ศรันย์สะอึก เกือบ

พ่นจะพ่นน้ำอัดลมที่เพิ่งดื่มไปออกมา เขาหันไปถลึงตาดุกามเทพสาวที่ยืน
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ยิ้มกริ่ม ยิ่งเห็นนัยน์ตาเป็นประกายของอีกฝ่ายก็ยิ่งแน่ใจว่าเดาไม่ผิด 

“รินพดูถกูจ้ะ คณุรันเป็นนักธรุกิจท่ีขยันมาก ยังไม่มีแฟน แถมสเปก

ของคุณรันยังตรงกับรินเปี๊ยบอีกด้วย” 

“คุณมารู้สเปกของผมได้ยังไงกันฮึมิลิน?”  

ศรันย์แค่นเสียงถาม ตาวาว ส่งสายตาพิฆาตไปให้ มิลินย่นหน้า 

หัวเราะร่วน บรรยากาศตอนนี้เปลี่ยนเป็นระอุด้วยสงครามเย็นทันที 

“อ้าว...ก็คุณรันเคยบอกไงคะว่าชอบผู้หญิงสวย ผู้ชายคนไหนๆ ก็

ชอบผู้หญิงสวยๆ จริงไหมคะคุณต้น” 

“จริงครับ คุณรินสวยจริงๆ จนผมคิดว่าเป็นพวกดารานางแบบ 

เสียอีก” ธนกฤตป้อ ผิดกับศรันย์ที่กระอักกระอ่วนใจสุดขีด 

“อันที่จริงก็เคยมีคนทาบทามรินไปเป็นนางแบบนะคะ แต่รินคิดว่า

มันเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง อีกอย่างทางบ้านคุณพ่อกับคุณแม่คงไม่ชอบแน่ 

ที่จะให้ลูกสาวเต้นกินรำกิน แต่ก็มีบ้างที่รินรับเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ให้

งานการกุศลเครื่องเพชรจากต่างประเทศ นี่เห็นว่าเขามาขอร้องอยู่เป็น

อาทิตย์นะคะรินถึงช่วย” 

“คุณรินทั้งสวยและใจบุญนะครับ ผมดีใจจริงๆ ที่ได้รู้จักคุณ” 

“คุณต้นปากหวานจังเลยนะคะ อย่างนี้รินก็เขินแย่” 

ศรันย์มองเหยียดๆ หากเขาเป็นธนกฤต คงมองหาหญิงสาวคนอื่นที่

ดูจริงใจกว่านี้กระมัง บทสนทนาดำเนินต่อไปอีกครู่ใหญ่ ชายหนุ่มฟังบ้าง

ไม่ฟังบ้าง พยักหน้าแกล้งหัวเราะไปตามเรื่อง 

“คุณรันงานยุ่งไหมคะ เสื้อผ้าที่ส่งออกไปขายเป็นแบรนด์อะไรคะ 

รินรู้จักหรือเปล่าเอ่ย” 

“คงไม่มั้งครับ เสื้อผ้าที่ผมส่งออกก็ประเภทที่ขายกันแถวๆ ตลาด

โบ๊เบ๊น่ะครับ คนรวยๆ อย่างคุณคงไม่เคยใส่”  

ระรินหน้าตึง ก่อนยกมือปิดปากแสร้งหัวเราะกลบเกลื่อน 

“คุณรันมีอารมณ์ขันจริงๆ นะคะ ถึงรินจะรวยแต่ก็ติดดินนะคะ 
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เสื้อผ้าที่ขายอยู่แถวๆ ตลาดรินก็เคยใส่ พวกกางเกงเล ทำนองนั้น” 

“จริงด้วยค่ะ รินเขาเป็นคนสบายๆ คุณรันช่วยแนะนำหน่อยสิคะว่า

เสื้อผ้าประเภทไหนบ้างที่เหมาะกับคุณริน” มิลินป้อนลูกยอทันที ผิดกับ

ศรันย์ที่หันไปส่งสายตาคาดโทษ 

“คนสวยๆ อย่างคุณใส่อะไรก็สวยครับ ถึงเป็นเสื้อผ้าที่พวกแม่ค้า

ปากคลองตลาดใส่ ก็ยังสวยเลย” 

ระรินสำลักน้ำพรวด เธอหันไปจ้องชายหนุ่มที่ส่งยิ้มระรื่นมาให้ 

เช่นเดียวกับมิลินที่ยกมือปิดปากเพื่อกลั้นหัวเราะ แต่ก็ยังไม่วายหลุดยิ้ม

ออกมา 

“จริงด้วยครับ คุณรินใส่อะไรก็สวย” ธนกฤตแทรกขึ้น 

“คุณรันล้อเล่นใช่ไหมคะ รินชักเขินแล้ว มีแต่คนชม” 

“ก็รินสวย แถมยังใจบุญด้วยนะคะ รินเคยเป็นกรรมการมูลนิธิ

ช่วยหาทุนให้บ้านเด็กกำพร้าด้วย” มิลินเสริมต่อ 

“ว้าว จริงเหรอครับ ถ้ามีโอกาสชวนผมด้วยนะครับคุณริน ผม

สนใจ นานๆ จะได้ทำบุญเสียที” 

“แต่ไม่ต้องชวนผมนะครับ เพราะธุรกิจผมชักหน้าแทบไม่ถึงหลัง

อยู่แล้ว คงไม่มีปัญญาเอาเงินไปให้ใครอีก” 

ได้ผล! ระรินหน้าเผือดสี แววตาที่มองอย่างชื่นชมเปลี่ยนเป็น

รังเกียจในทันที เช่นเดียวกับมิลินที่อ้าปากค้างมองเขาราวกับไม่เชื่อหู 

“ขอโทษนะครับ ผมชักหิวแล้ว คงต้องขอตัวไปหาอะไรกินทางนู้น

ก่อน เชิญคุณกับต้นตามสบายนะครับ” 

มือที่เอื้อมมาดึงมือมิลินไปเกาะที่แขน สร้างความตกใจให้สาวน้อย 

ร่างเล็กมากพอดู  

“นี่คุณ!” 

“ถ้าไงคุณมิ้มพาผมไปหน่อยนะครับ ผมเกรงจะไปไม่ถูก” 

ศรันย์รู้สึกถึงเล็บที่จิกลงบนท่อนแขนก่อนที่เจ้าตัวจะหน้าบึ้ง เมื่อ
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เขาส่งสายตาคาดโทษทวงสัญญาไปให้ หญิงสาวก็จำต้องเดินตามไปอย่าง

ไม่มีทางเลือก 

 

เมื่ออยู่กันตามลำพังตรงซุ้มอาหาร มิลินก็รีบชักมือกลับ นัยน์ตาที่
ถูกเขียนขอบจนกลมโตถลึงขึ้นไปอีกพร้อมกับแยกเขี้ยวใส่ 

“คุณทำแบบนั้นทำไม” 

“แบบนั้น แบบไหนเหรอ” หนุ่มผิวเข้มเลิกคิ้ว 

“ก็ที่คุณไปพูดกับรินว่าธุรกิจขาดทุน ไหนคุณต้นบอกว่าคุณรวย 

ยังไงล่ะ” 

มิลินยกมือขึ้นปิดปากเมื่อรู้ตัวว่าเปิดเผยความลับของอีกฝ่าย หลัง

จากคยุกับชายหนุม่เม่ือวันก่อน เธอก็คิดว่าควรรูข้้อมลูของศรันย์ให้มากข้ึน 

ดังนั้นในวันที่โทร. ไปขอคำยืนยันจากธนกฤตเธอจึงแอบถามข้อมูลเพิ่มมา

ด้วย  

“นี่ต้นบอกคุณแบบนั้นเหรอ” 

“ไม่ต้องปิดบังหรอกค่ะ เป็นนักธุรกิจไม่ดีตรงไหน หรือคิดว่าสู้

ทันตแพทย์ไม่ได้” หญิงสาวย้อน 

“ผมทำงานอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณกำลังขายผม”  

ศรันย์ตอบด้วยสีหน้าบึ้งตึง เพราะท่าทางแบบนี้หรือเปล่า มิลินถึง

เสียวสันหลังวาบ ขืนให้ชายหนุ่มรู้ว่าเธอตั้งใจทำอะไร มีหวังโดนโวยอีกแน่ 

“คิดมากไปหรือเปล่า ฉันเนี่ยนะ” 

“ไม่ต้องมาโกหก คุณต้องการให้คุณรินสนใจผม และถ้าทุกอย่าง

ลงตัวละก็ คุณคงได้ค่าตอบแทนเพิ่มละสิ” 

“นี่คุณเห็นฉันเป็นคนยังไง ฉันไม่ได้งกอย่างนั้นเสียหน่อย”  

กามเทพสาวเสียงอ่อยเมื่อโดนรู้ทัน จริงอยู่เธออยากให้ระรินสนใจ

ศรันย์ แต่นึกไม่ถึงว่า พอเห็นสายตาตัดพ้อจากคนตรงหน้าแล้วหัวใจจะ

อ่อนยวบได้ขนาดนี้ 
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“เลิกโกหกเสียทีมิลิน ผู้หญิงอย่างคุณมันเห็นแก่เงิน ขนาดผมไม่ได้

เป็นลูกค้า คุณยังทำกับผมได้ขนาดนี้ พอกันที ผมกรุณาคุณมามาก

พอแล้ว ผมกลับดีกว่า หวังว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีก” 

ร่างสูงสะบัดหน้าหันหลัง แต่มิลินกลับยื้อข้อมือแข็งแรงนั้นไว้ก่อน 

น่าแปลกที่เธอต้องเป็นฝ่ายขอโทษ 

“ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ นะคะ” หญิงสาวแก้ตัวเสียงอ่อย 

“ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะ” 

“ก็รินสนใจคุณ ถ้าหากฉันทำตามที่เธอสั่งไม่ได้ เธอขู่จะฟ้องบอส 

แล้วฉันก็คงโดนไล่ออก” 

“งั้นผมก็จะฟ้องบอสคุณบ้าง ให้มันรู้ไปว่าใครจะแน่กว่ากัน” 

“เห็นใจฉันเถอะนะคะ ขืนรวมกันฟ้อง ฉันคงโดนไล่ออก สำหรับ

คุณเงินอาจไม่สำคัญ แต่ฉันเป็นแค่พนักงานบริษัทตัวเล็กๆ ป้าก็ป่วย ลุงก็

ไม่ค่อยสบาย” 

“ไม่บอกว่ามีน้องเล็กๆ ต้องส่งเสีย พ่อเป็นอัมพาต แม่พิการด้วยล่ะ 

จะได้ดูน่าเชื่อถือหน่อย ผมเลิกเชื่อน้ำคำคุณแล้ว พูดไปก็โกหกเป็นไฟ

เท่านั้น” 

“ถ้าไม่เชื่อคุณตามไปดูที่บ้านได้ ป้ากับลุงฉันป่วยจริงๆ” 

ขอบตาของมิลินแดงก่ำ เธอไม่เคยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนร้าย

อย่างนี้มาก่อน ปกติแล้วเพื่อนๆ ในบริษัทต่างรู้จักนิสัยมัธยัสถ์ของเธอ 

เป็นอย่างดีแต่ไม่ถือสา ทว่าพอถูกศรันย์ตัดพ้อ แข้งขาก็พานหมดแรงไป

เสียเฉยๆ  

“นี่คุณพูดจริงเหรอ” 

มิลินพยักหน้า เธอหยิบกระเป๋าสตางค์ที่มีรูปป้ากับลุงส่งให้เขาดู 

“นี่ป้ากับลุงของฉัน ฉันพูดความจริง ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไง” 

ศรันย์ถอนหายใจยาวก่อนตอบ “เอาเป็นว่า ผมจะเชื่อคุณอีกครั้งก็

แล้วกัน ไหนๆ ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้คุณรินคงไม่สนใจผมอีก
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แน่” 

“ก็แหงสิ คุณเล่นไปดิสเครดิตตัวเองแบบนั้น บอกว่าชักหน้าไม่ถึง

หลัง ผู้หญิงที่ไหนเขาจะชายตาแล” 

“ไม่ดีหรอกเหรอ คุณรินกับต้นจะได้สมานสัมพันธ์กันง่ายขึ้น” 

ทั้งสองเหลือบไปมองสองหนุ่มสาวที่หัวร่อต่อกระซิก ความสัมพันธ์

ของท้ังคูด่จูะไปได้สวย มองจากท่าทางของระรินก็รูว่้าถกูใจชายหนุม่ไม่น้อย 

ดังนั้นหน้าที่ของมิลินจึงเท่ากับสำเร็จไปกว่าครึ่ง 

“ขอบคุณมากนะคะคุณรัน” 

“ไม่ง่ายเกินไปหน่อยเหรอ แค่คำขอบคุณ ผมอุตส่าห์มา”  

มิลินอ้าปากค้าง มองคนตรงหน้าอย่างไม่เชื่อหู แววตาของเขาเป็น

ประกายวิบวับอย่างน่าหวาดเสียว  

“แล้วคุณต้องการอะไร” 

“ก็ไม่มีอะไรมาก แค่เลี้ยงมื้อค่ำผมสักมื้อ”  

หญิงสาวหน้าซีดเผือด นึกถึงเงินที่ต้องจ่ายสำหรับมื้อค่ำ ไม่รู้ว่า

คราวนี้ชายหนุ่มจะกลั่นแกล้งอะไรเธออีก เกิดพาไปร้านแพงๆ บังคับให้

เลี้ยงหมดตัวจะทำยังไง 

“ไม่ต้องหน้าซีดแบบนั้นหรอก ผมไม่ไถคุณหมดตัวหรอกน่า บอก

ตามตรงอาหารแบบนี้ผมไม่คุ้น” 

“แต่ฉันต้องทำงาน” 

“ผมไม่รีบ ผมจะไปหาที่นั่งรอแถวๆ นี้ก่อน ปาร์ตี้เลิกเมื่อไรเราก็ไป

กินบะหมี่ข้างถนนกัน” 




