
ขณะนั่งอยู ่บนแท็กซี ่ที ่เรียกจากหน้าปากซอยบ้านของวราลี 
หรรษาก็หยิบตลับแป้งขึ้นมาส่องรอยปูดตรงหน้าผากด้านหนึ่ง ปั้นหน้า
เหยเกเล็กน้อย เมื่อเกิดอาการเจ็บแปลบหลังจากลองกดรอยปูดเบาๆ  

จากนั้นก็ค้นหากระเป๋าปฐมพยาบาลแบบพกพาในกระเป๋าสะพาย 
ภายในบรรจุปลาสเตอร์สารพัดลาย ยาดม ยาหม่อง ยาใส่แผลสด และยา
สามัญประจำบ้านอื่นๆ อีกหลายชนิด 

เมื่อหาหลอดยาบรรเทาอาการบวมพบ ก็บีบยาจากหลอด ทายา
อย่างเบามือทันที 

“ทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้วะ” สาวน้อยตากลมบ่นงึมงำกับตัวเอง แผล
เก่าเพิ่งจะหายไปไม่นาน แผลใหม่เพิ่มมาอีกแล้ว ความเมามายเมื่อคืนนี้
ทำให้จำไม่ได้จริงๆ ว่าไปสะดุดอะไรตอนเดินตุปัดตุเป๋เพื่อไปแปรงฟันใน
ห้องน้ำ จนหน้าผากไปโขกถูกของแข็งอะไรสักอย่าง 

แม้จะเมามายแค่ไหน แต่หรรษาก็ไม่ลืมที่จะรักษาความสะอาดใน
ช่องปากก่อนนอน ซึ่งนิสัยสาวน้อยอนามัยนี้ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก เพราะ
โดนพี่สาวทั้งสองคนสอนแกมขู่มาตั้งแต่เด็กว่า แมงกินฟันมีรูปร่างหน้าตา

๑
ยวนมันฮา...ซารังเฮโย...
ฉันจะตามหาคุณให้พบ
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น่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจตัวไหนๆ ในโลก และพวกมันจะตามกลิ่นเศษอาหาร
ในปากเด็กที่ไม่ยอมแปรงฟัน เพื่อตามไปเลาะฟันเด็กคนนั้นจนหมดปาก 

“สงสัยสะดุดขวดวอดคาแหงๆ” หรรษาบ่นงึมงำพลางเก็บข้าวของ
ลงในกระเป๋าสะพาย หล่อนถอนหายใจเบาๆ สีหน้าฉายแววกลัดกลุ้ม 
ความเมามายเมื่อคืนนี้เป็นเหตุให้สาวๆ ทั้งแปดคนทำเรื่องหายนะใหญ่โต
ยิ่งกว่าวันโลกแตกเสียอีก เมื่อเช้านี้เสียงกรีดร้องดังลั่นของแพรวพราว
ตามด้วยเสียงโหวกเหวกโวยวายทำให้หล่อนสะดุ้งตื่น ขณะนอนอยู่ใกล้
กับบันไดทางขึ้นชั้นบนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากห้องน้ำชั้นล่าง 

แล้วหล่อนก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่...เหมือนจะคุ้นตา ใช้ผ้าขนหนูปิด
ใบหน้าช่วงล่าง โผล่ออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับนันทิสา ซึ่งหลังจากเพ่ง
มองได้ชั่วขณะ ก็นึกออกว่าแม่สาวนัยน์ตาหยีสนิทขีดเดียวคือหอมหมื่นลี้ 
เจ้าของฉายาสาวปุกก้า ตัวการ์ตูนหน้าหมวยสัญชาติเกาหลีนั่นเอง เลยเพิ่ง
จะรู้ว่าถ้าไม่มีคอนแทกต์เลนส์บิ๊กอายกับเครื่องสำอาง หอมหมื่นลี้ก็กลาย
สัญชาติจากสาวเกาหลีเป็นสาวซัวเถาได้ทันที  

เมื่อหล่อนเห็นอะไรแวบๆ อยู่นอกระเบียงบ้านจึงเหลียวมองไป 
เห็นพริมายืนกระพุ่มมือตรงกลางอก สักพักก็แหงนหงายไปด้านหลังจน
ตัวแอ่นโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว แต่พอหอมหมื่นลี้กับนันทิสากรูกัน
เข้าไปร่วมกลุ่มกับแพรวพราว การะเกด และมิลิน หล่อนก็เลยลุกตามไป
บ้าง ตามคอนเซปต์ ถึงโก๊ะ เอ๋อ ซุม่ซ่าม แต่เร่ืองตามข่าว หรรษาไม่มีพลาด 

จากนั้นพริมาก็ตามเข้ามาสมทบ หลังจากโดนเพื่อนๆ คะยั้นคะยอ
จนจำใจยอมละสายตาจากหนังสือสวดมนต์ในมือ และวราลีคือคนสุดท้าย
ที่วิ่งเข้ามารวมกลุ่ม 

นี่คือหายนะชัดๆ 
หรรษาขยี้ผมตัวเองจนยุ่งเหยิงฟูฟ่อง ยิ่งเมื่อคิดถึงคำสาปแช่งที่

เขียนด้วยตัวหนังสือโย้เย้ในสัญญากำจัดความโสดหฤโหดที่สาวๆ ทั้งแปด
ร่วมกันประทับรอยลิปสติกทั้งแปดรอยบนกระดาษแผ่นนั้น ก็ขนลุก
เกรียว อันที่จริงหล่อนใจหายตั้งแต่แพรวพราวปีนขึ้นไปบนเก้าอี้เพื่อดึง
กระดาษแผ่นนั้นลงมาจากเสาแล้ว ลางสังหรณ์บอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่า 
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ความซวยกำลังจะมาเยือนในไม่ช้า 
แล้วลางสังหรณ์ก็เป็นจริง เมื่อคืนนี้ความเมามายผสมความบ้า

ระห่ำทำให้สัญญาฉบับนี้ถูกร่างขึ้น สัญญาที่ทำให้ทุกคนต้องหาแฟนให้ได้
ก่อนวาเลนไทน์ปีหน้า โดยมีเงินโบนัสถึงหกเดือนที่เพิ่งได้มาเป็นเดิมพัน 
ซึ่งใครก็ตามที่หาแฟนได้เป็นคนสุดท้ายจะต้องยกโบนัสก้อนนี้ให้เพื่อนๆ 
คนอื่น ไม่อย่างนั้นก็ต้องตามจีบ ภีม เตชะดำรงกุล เจ้านายจอมโหดที่มี
ปากเป็นอาวุธ 

กรี๊ดดด!  
หรรษากรีดร้องในใจ ทนรับกับความคิดอันแสนโหดร้ายนี้ไม่ได้ 
หล่อนอุตส่าห์รอโบนัสก้อนนี้มาทั้งปี เพื่อหวังทำความฝันให้เป็น

จริง นั ่นคือการเดินทางไปเกาหลีเพื ่อตามหารักแท้เหมือนนางเอกใน
ภาพยนตร์ดังสุดขีด ยวน มัน ฮา...ลำพังเง ินเดือนหมื ่นห้ากับค่า
คอมมิชชั่นจากลูกค้าที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันและจากการหาสมาชิกเข้า
บริษัทอย่างละห้าเปอร์เซ็นต์ รวมเบ็ดเสร็จเดือนๆ หนึ่งมีรายรับร่วมสอง
หมื่นกว่าบาท 

แต่ค่าใช้จ่ายจุกจิกจิปาถะส่วนตัวสารพัดตกเดือนหนึ่งก็ไม่น้อย 
โดยเฉพาะค่าซื้อนิยายโรมานซ์ในแต่ละเดือนตกหลายพันบาท ยิ่งถ้าเป็น
นิยายซีรีส์ละก็ หรรษาทุ่มไม่อั้น ออกมากี่ชุดหล่อนก็กวาดมาเรียบ ดังนั้น
ถ้ารอเก็บเงินไปเกาหลี คู่แท้ของหล่อนคงรอจนผมหงอกเสียก่อน 

แล้วให้ตายสิ สัญญาหฤโหดนั่นจะเป็นไปได้อย่างไร ขนาดยี่สิบหก
ปีที่ผ่านมาหล่อนยังไม่เคยมีเหยื่อหลงมาติดกับสักคน แล้วภายในระยะ
เวลาแค่หนึ่งปีหล่อนจะหาคนรักทันได้อย่างไร เรียกว่าความเป็นไปได้
เท่ากับศูนย์เลยทีเดียว...ไม่สิ ติดลบไปเลยดีกว่า 

ส่วนเรื่องการจีบเจ้านายจอมโหดก็ชวนให้เสียวสยองไม่แพ้กัน และ
นี่จะเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกที่หล่อนจะยอมทำ คิ้วโก่งเรียวขมวดมุ่นขณะ
ครุ่นคิดวิธีที่จะไม่สูญเสียโบนัสก้อนนี้ พลันหรรษาก็ดีดนิ้วดังเปาะ ไม่
เห็นจะยากเลย อย่างมากก็วานให้แมน หรือเรียกอีกชื่อว่ามินนี่ เพื่อนเกย์
ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันมาแสดงเป็นแฟนปลอมๆ ไปก่อน
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ก็ได้...แต่เมื่อนึกถึงคำสาปแช่งในสัญญากำจัดความโสด หรรษาก็กลืน
น้ำลายอย่างเหนียวคอ 

ช่างเป็นคำสาปแช่งท่ีน่าขนลกุเป็นท่ีสดุ เม่ือคืนน้ีหล่อนไม่น่าหลวมตัว
ลงนามและประทับรอยลิปสติกเลย 

หรรษาชั่งใจระหว่างการหาแฟนให้ได้ก่อนวาเลนไทน์ปีหน้ากับการ
หาคนทำพิธีแก้คำสาปแช่งว่าอย่างไหนง่ายกว่ากัน...ซึ่งก็ดูเหมือนอย่างหลัง
จะง่ายกว่า 

เอาเถอะ ไม่ว่าต้องทำอย่างไรหล่อนก็จะไม่ยอมเสียโบนัสก้อนนั้น
ไปเด็ดขาด ใช่ว่ามีแค่หล่อนเสียที่ไหนกันที่ไร้แฟนเป็นตัวเป็นตน 

หรรษาหรี่ตาลงอย่างครุ่นคิด ขณะประเมินคู่แข่งแต่ละคน ดูอย่าง
เจ๊ลีสิ อยูม่าจนอายสุามสิบส่ีปี เป็นไม้เบ่ือไม้เมากับเจ้าของบริษัทคิวปิดฮัต  
มาเกือบสี่ปีเต็ม ไม่เคยมีวี่แววว่าจะมีหนุ่มๆ ที่ไหนมาติดพัน 

พลันภาพของวราลีนั่งประจำอยู่ที่โต๊ะทำงานตำแหน่ง Personal 
Assistant หรือผู้ช่วยส่วนตัวของ ภีม เตชะดำรงกุล ก็ผุดขึ้นในความคิด 
ที่สำคัญหยากไย่เกาะเต็มตัวพี่สาวร่วมโลกที่นิสัยดีคนหนึ่ง ราวกับของค้าง
สต็อกที่ปราศจากการปัดฝุ่น! 

พริมา หรือพี่พริมผู้แสนธรรมะธัมโม หลงใหลการเล่นโยคะ และ
เยือกเย็นดั่งหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยนั่นก็อีก รอยยิ้มหวานๆ น้ำเสียงแสน
สุภาพ และใบหน้าสวยๆ น่าจะช่วยให้เธอได้เป็นเจ้าสาวของใครสักคนได้
ไม่ยาก ภาพของพริมาในชุดสีขาวสะอาดผุดขึ้นในหัวบ้าง ทว่านั่นหาใช่  
ชุดเจ้าสาว แต่กลับเป็นชุดขาวสำหรับแม่ชีหรือผู้ปฏิบัติธรรมต่างหาก! 

คนต่อไปมิลิน...ยายมิ้ม หรือที่เพื่อนๆ มักแหย่ว่ายายเม้ม เพราะ
ความเค็มสุดขีดของเธอ แต่ทุกครั้งมิลินก็ต้องเถียงอย่างงอนๆ ทุกทีว่า 
ถึงเธอจะขี้ตืดแค่ไหน แต่ก็ไม่เคยเม้มเงินบริษัท 

มิล ินเป็นสาวสวยร่างเล็กสไตล์เกาหลีที ่ใช ้ท ั ้งช ีว ิตทุ ่มเทกับ
กระเป๋าหลุยส์วิตตอง เก็บเล็กผสมน้อยด้วยความอดออม เพื่อหวังจะเป็น
เจ้าของกระเป๋าแพงๆ นั ่นสักใบ แม้หอมหมื่นลี ้กับแพรวพราวจะเคย
แนะนำให้ซื้อของก๊อบปี้ที่มีราคาถูกกว่าไม่รู้กี่เท่า ทว่ามิลินยังคงมุ่งมั่นกับ
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ภารกิจพิชิตหลุยส์วิตตองของแท้ และนี่เองอาจเป็นแรงผลักดันให้มิลิน 
เพราะเธอคงไม่มีทางยอมสูญเสียเงินโบนัสก้อนนั้นไปง่ายๆ 

ส่วน ออย นันทิสา เพื่อนสนิทของมิลิน เจ้าของโรคภูมิแพ้หนุ่ม
หล่อ จำได้ว่าเมื่อคืนนี้เธอเล่าอดีตรักคุดในวันวาเลนไทน์ได้น่ากระแทกใจ
ยิ่งกว่าใครๆ หนุ่มคนนั้นคงเป็นรักฝังใจของเธอจนยากจะลืมเลือนเป็น
แน่แท้ เพราะถึงจะเมามาย แต่หรรษาก็ยังจำแววตาหมองเศร้าคู่นั้นได้
แม่นยำ 

โอเค ยกเว้นนันทิสาไว้สักคน และจะร่วมลุ้นให้เธอมีคนรักก่อน
วาเลนไทน์คราวหน้าไวๆ เพื่อจะได้ลืมความรักฝังใจในอดีต 

ต่อมาก็การะเกด เพื ่อนสนิทที ่มีความสวยคมขำแบบสาวไทย 
หรรษาอดถอนหายใจไม่ได้ สำหรับการะเกดแล้วน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้
คนรักก่อนหล่อน เพราะเธอทั้งสวย ฉลาด คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยความ
คิดสร้างสรรค์ แต่...ความเอาเรื่องและคอนเซปต์ขาลุย ก็อาจทำให้ผู้ชาย
บางคนขยาดบ้าง 

ส่วนแพรวพราวหรือชื่อเล่นว่าพราวด์ พนักงานฝ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ที่ดูแลระบบฐานข้อมูลลูกค้าและกลุ่มลูกค้าออนไลน์ ขณะ
ที่หล่อนกับการะเกดจะดูแลลูกค้ากลุ่มวอล์กอินเป็นหลัก ความเมามายใน
ค่ำคืนของวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่า เพื่อนสาวหน้าตาสะสวยคนนี้
เคยโดนล้อเลียนว่าเป็นแก้วหน้าม้า 

แต่การศัลยกรรมและการจัดฟันก็เปลี่ยนแปลงให้เธอกลายเป็น  
คนสวยจัดคนหนึ่ง บ่อยครั้งที่หรรษาเห็นหนุ่มๆ เหลียวมองแพรวพราว
อย่างสนอกสนใจจนคอเกือบเคล็ด ตาแทบเหล่ 

แม้ความสวยของแพรวพราวจะเป็นผลจากศัลยกรรม แต่สมัยนี้
ใครๆ ก็ทำกัน แม้แต่ผู้ชายยังนิยมทำกันเลย แล้วแพรวพราวก็เป็นผู้หนึ่ง
ที่ประสบความสำเร็จกับการทำศัลยกรรม มิหนำซ้ำยังมีคุณสมบัติด้านอื่น
ที่น่าดึงดูดใจ ทั้งความสามารถด้านการทำงานและอุปนิสัยใจคอ ดังนั้นจึง
คาดว่าแพรวพราวก็เป็นคนหนึ่งที ่น่าจะหลุดบ่วงแร้วของสัญญากำจัด
ความโสดเป็นคนแรกๆ 
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หอมหม่ืนล้ีหรือเรียกส้ันๆ ว่าหอม ทำงานอยูฝ่่ายเดียวกับแพรวพราว 
เป็นกูรูด้านการแต่งหน้า เธอวางแผนว่าจะไปเกาหลีเพราะสนใจเรื ่อง
เทรนด์แฟชั่นของที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้า เสื้อผ้า รองเท้า   
และแอกเซสซอรีทุกอย่าง ตามประสาสาวนำเทรนด์ของคิวปิดฮัต หล่อน  
ก็ว่าจะตามไปด้วย แต่ไม่ได้เพราะบ้าแฟชั่นหรอกนะ แต่จะไปตามหา
ผู้ชายยียวนปากเสียที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนเอา เหมือนอย่างพระเอกในหนัง
เรื่อง ยวน มัน ฮา 

หอมหมื่นลี้หมกมุ่นกับเรื่องความสวยความงามและแฟชั่นมากเสีย
จนไม่มีทางยอมสูญเสียโบนัสก้อนนี้ไปเหมือนกับมิลินแน่ๆ อีกอย่างถึง
เธอจะเป็นแม่สาวปุกก้าประจำคิวปิดฮัต แต่อีกฉายาหนึ่งก็คือ สาวสวย
หน้ามัธยมฯ นมมหา’ลัย 

ให้ตายเถอะ หน้าอกล้นๆ ของเธอทำหนุ่มๆ ออฟฟิซแถวนี้น้ำลาย
ไหลย้อย เลือดกำเดาไหลปริ่มๆ เดินหน้าทิ่ม บางคนล้มหน้าฟาดพื้นจน  
ดั้งหักก็มี 

สุดท้ายเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์โดยรวมแล้ว เพื่อนร่วมงาน
หลายคนถือเป็นคู่แข่งอันตรายที่มองข้ามไม่ได้ทั้งสิ้น 

เฮ้อ คิดแล้วก็กลุ้ม ทำไมน่ะหรือ ก็เพราะอกน่ะมีเอาไว้หัก มีรักก็
ต้องมีทิ้ง ถ้าจะทิ้งต้องรักกันก่อน แต่หล่อนยังไม่เคยอกหัก ก็แปลว่ายัง
ไม่เคยถูกใครรักมาก่อน จริงไหม 

เมื่อคืนนี้หล่อนต้องแต่งเรื่องโกหกว่าเคยอกหักเพราะพี่ฮัทด้วย
ความอาย เพราะขืนเพื่อนๆ รู้ว่าหล่อนไม่เคยมีแฟนมาก่อนสักคน หล่อน
คงอับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน หรรษาเกลียดความซุ่มซ่ามของ  
ตัวเองเป็นที่สุด ชีวิตสาวโสดสนิทมาจากเหตุนี้เป็นหลัก การเสียบแก้มก้น
ของนายหมูหันด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนั้นเป็นแค่กรณีเบาะๆ ยังมีหนักหนา
กว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่า 

ก็พี่ฮัทที่เล่าให้เพื่อนๆ ฟังนั่นแหละ แต่เรื่องจริงไม่ได้เข้าข่ายดรามา
เลย ออกแนวทริลเลอร์มากกว่า เพราะหล่อนเกือบเผาพี่ฮัททั้งเป็น! 

สมัยเรียนมหาวิทยาลัยหรรษามีโอกาสไปออกค่ายอาสาบนดอยที่
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จังหวัดเชียงราย ตอนนั้นหล่อนกับเพื่อนๆ อีกสี่คนล้วนปลื้มพี่ฮัท รุ่นพี่
ต่างคณะ จึงพร้อมใจกันไปลงชื่อออกค่ายอาสา 

ณ กลางดึกคืนแรกของการนอนเต็นท์บนยอดดอยหนาวเย็น ขณะ
ที่ทุกคนกำลังหลับใหล ความเย็นเยียบปกคลุมไปทั่วดอย หล่อนออกมา  
นอกเต็นท์เพราะหนาวจนนอนไม่หลับ แลเห็นกองไฟกองใหญ่กำลังมอดดับ 
แล้วก็บังเกิดความคิดบรรเจิดบางอย่างขึ้นมา 

เหตุเพราะหล่อนปรารถนาดีกับพี่ฮัท เลยไปก่อกองไฟอีกกองใกล้ๆ 
เต็นท์พี่ฮัท เพราะอยากแบ่งปันไออุ่นจากกองไฟกองเดียวกับเขา แต่แล้ว
สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อหล่อนเผลอสัปหงกไป และสะเก็ดไฟปลิวไป
ติดเต็นท์พี่ฮัทจนไฟลุกไหม้เป็นวงกว้าง 

คืนนั้นพี่ฮัทเกือบเอาชีวิตไม่รอด หน้าดำปี๋ ไม่เหลือมาดพี่ฮัทสุดเท่
คนเดิม แต่เขาก็ยังเป็นพี่ฮัทขวัญใจของหล่อนอยู่ดี ทว่าเหตุการณ์ในคืน
นั้นทำให้พี่ฮัทไม่ยอมให้หล่อนเฉียดเข้าใกล้เขาอีกเลย เจอหน้ากันเขาก็ทำ
หน้าเหมือนกับกำลังเจอฆาตกรโรคจิต แล้วยังตัดชื่อหล่อนออกจากชมรม
ค่ายอาสา ชื่อหรรษากลายเป็นแบล็กลิสต์ของชมรมค่ายอาสาไปอีกหลายปี 

แล้วยังมีคดีเด็ดๆ อีกหลายคดีที่ทำให้หนุ่มๆ ที่เฉียดใกล้หญิงสาว
ต้องเจ็บตัว จนต่างขยาดไปตามๆ กัน ด้วยเหตุนี้หล่อนจึงกลายเป็นบุปผา
ที่นอกจากจะไร้ภมรดอมดมแล้ว แมลงวันสักตัวยังไม่คิดบินเฉียดเข้ามา
ตอมเลยด้วยซ้ำ 

ครั้งหนึ่งหรรษาเคยไปดูหมอดูไพ่ยิปซี และหลังจากเล่าชีวิตไร้รัก
อันน่ารันทดของตัวเองอย่างละเอียดยิบ แม่หมอก็ทำสีหน้าเคร่งเครียด 
ก่อนจะกระแอมและบอกหล่อนว่า 

‘เนื้อคู่ของหนูอยู่ในที่ที่ไกลแสนไกล ไกลโพ้น ไกลมาก ไกลสุด
ขอบฟ้า ไกลจนเกือบออกไปนอกโลก ไกลจนหาไม่เจอ เอ๊ย! ไกลจนต้อง
ใช้เวลาตามหานิดนึง’ 

จากถ้อยคำของแม่หมอ หรรษาเลยมาตีความเอาว่า เนื้อคู่ของ
หล่อนคงจะต้องอยู่ต่างประเทศแน่นอน ฟันธง! 

ดังนั้นหรรษาเลยค่อนข้างมั่นใจว่า หล่อนไม่มีทางหาแฟนได้ทัน
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ก่อนวันวาเลนไทน์ปีหน้าแน่ๆ แต่ถึงอย่างไรหล่อนก็อาจจะไม่ใช่คนเดียว
ในกลุ่มที่หาแฟนไม่ทัน เพราะอย่างน้อยก็ยังมี...เจ๊ลี 

เท่าที่หรรษาประเมินสถานการณ์ทุกด้านอีกรอบอย่างละเอียดทะลุ
สามมิติ ทกุคนมีเปอร์เซ็นต์จะชิงตัดหน้ามีคนรักไปก่อนแทบท้ังส้ิน ยกเว้น  
เจ๊ลีที่เตรียมยึดตำแหน่งน้องโบ (ราณ) ประจำบริษัทคิวปิดฮัต 

หรรษายกกำปั้นสองข้างขึ้นแนบริมฝีปาก ทำหน้าเจ้าเล่ห์เหมือน
แมวการ์ฟิลด์ 

ถึงเวลาคับขันจริงๆ หล่อนอาจต้องอาศัยเพ่ือนเกย์เพ่ือชิงตำแหน่งรอง
บ๊วยมาแทนก็ยังดี 

“ขอโทษนะเจ๊ลี หนูไม่อยากกินบ๊วยจริงๆ คราวนี้” หรรษางึมงำ
พลางเปลี่ยนมาปั้นหน้าละอายใจ แต่นัยน์ตากลมโตยังฉายแสงวิบวับ 

ถ้าต้องกลายเป็นคนสุดท้ายที่หาแฟนไม่ทัน แล้วต้องจีบภีม หล่อน
คงโดนนายฮิตเลอร์จับไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์เสียก่อนแน่ คงมีเพียงเจ๊ลี  
นั่นแหละที่น่าจะรับมือกับความโหดของเขาได้ 

 
เมื่อกลับถึงบ้าน ทั้งพ่อแม่และพี่สาวทั้งสองไม่ได้ต่อว่าหรรษา  
ที่ไปนอนค้างบ้านเพื่อนเหมือนตอนสมัยยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมฯ อีกอย่าง
เมื่อคืนนี้แม่โทร. มาถามและรู้ว่าหล่อนอยู่ที่บ้านวราลี ก็เลยวางใจ  

การที่พวกท่านคลายความเข้มงวดลงเพราะเริ่มวิตกว่า การเข้มงวด
กวดขันกับบุตรสาวคนเล็กมากเกินไปเหมือนกับที่เคยกวดขันกับลูกสาว
คนโตทั้งสองคน อาจทำให้บ้านนี้มีแต่ลูกสาวขึ้นคาน ดังนั้นช่วงชีวิตตั้งแต่
เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยของหรรษาจึงมีอิสระมากกว่าพวกพี่สาว 

หรรษาเร่งรีบอาบน้ำแต่งตัว เตรียมตัวออกไปทำงาน พยายาม
ทำเวลาเพื่อให้สายน้อยที่สุด เพราะไม่อยากโดนหักเงิน แถมนึกถึงหน้าดุๆ 
ของภีม (หรือที่หล่อนแอบเรียกจนชินปากว่าอีตาฮิตเลอร์) ตอนสวด  
พวกหล่อนเรียงคน แล้วก็เหนื่อยหน่ายหัวใจ 

เมื่อไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อ ด้วยความเร่งรีบวิ่งซอยเท้าถี่ยิบ
เพราะกลัวประตูรถไฟใต้ดินจะปิดเสียก่อน ทำให้คนซุ่มซ่ามขาขวิดหกล้ม
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ก่อนจะถึงหน้าประตูรถไฟใต้ดินโบกี้แรก ข้าวของในกระเป๋าหล่นกระจาย
เต็มพื้น หล่อนจึงต้องรีบโกยใส่กระเป๋าอย่างเร็วพลางเหลือบตามองประตู
รถไฟใต้ดิน 

ติ๊ดๆๆๆ 
หรรษาถอนหายใจเสียงดังอย่างระอาเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้ง

ว่าประตูรถไฟใต้ดินกำลังจะปิด นั่นหมายถึงหล่อนต้องเสียเวลาอีกเกือบ
สิบนาทีในการรอรถไฟใต้ดินรอบถัดไป 

กว่าหรรษาจะมาถึงบริษัทคิวปิดฮัตที ่ตั ้งอยู ่บนชั ้นสิบแปดของ
อาคารสูงย่านสีลม สาวน้อยร่างกะทัดรัดก็หอบแฮกๆ เพราะเหนื่อยจาก
การวิ่งซอยเท้าแทบตลอดทาง 

หรรษาผลักประตูบริษัทเข้าไป ด้านซ้ายมือหล่อนเป็นห้องรับรอง 
ตกแต่งด้วยกระจกทั้งห้อง รอบนอกห้องประดับด้วยต้นไม้หลายต้นและ
น้ำพุรูปปั้นกามเทพเด็กน้อยขนาดย่อม มีน้ำพุ่งเป็นสายออกมาจากปิกาจู๋
อันจ้อยของรูปปั้น โดยพริมากำลังนั่งสนทนากับลูกค้าสาวคนหนึ่งในห้อง
ดังกล่าว 

หรรษากวาดตามองไปรอบๆ ดูเหมือนคนอื่นๆ จะมาทำงานกันหมด
แล้ว หล่อนลอบย่นจมูกกับการมาบริษัทสายที่สุด หลังจากตอกบัตรแล้ว
หล่อนก็รีบไปนั่งประจำที่โต๊ะทำงานของหล่อน ใจเต้นตึ้กตั้ก ไม่รู้ว่าระเบิด
ลงไปกี่ลูกแล้ว แต่ก็ไม่เห็นใครมีสีหน้าท่าทางผิดปกติ ทุกคนง่วนกับการ
ทำงานเหมือนเช่นทุกวัน 

วราลีกำลังพิมพ์งานอยู ่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างขะมักเขม้น 
แพรวพราวกำลังจดจ่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์เช่นกัน แต่คาดว่าคงยุ่งอยู่ใน
คิวปิดรูมหรือระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับคนที่ต้องการหาคู่ ที่
บริษัทคิวปิดฮัตเปิดไว้เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกเข้ามาพบปะ พูดคุย 
ทำความรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งเธอมีหน้าที่ดูแลโดยตรง 

ด้านหอมหมื่นลี้ก็กำลังหนีบโทรศัพท์ไว้ที่หูด้วยหัวไหล่ ในมือถือ
ตลับแป้งพัฟ ตั้งอกตั้งใจตบหน้าและเกลี่ยแป้ง ขณะหันหน้าเข้าหากำแพง
เพื่อหลบสายตาภีมเหมือนทุกครั้ง 
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มิลินกับนันทิสาก็เหมือนกำลังปรึกษาเรื่องงานกันอย่างเคร่งเครียด 
ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องงบประมาณในการจัดงานเลี้ยงน้ำชาและปาร์ตี้คนโสด 
ทั้งเรื่องค่าสถานที่และอาหาร บ่อยครั้งที่มิลินมักถกเถียงกับฝ่ายการตลาด
และประชาสัมพันธ์เรื่องงบประมาณดังกล่าว 

กิตติศัพท์ความเค็มของมิลินเลื่องระบือไกลไปถึงออฟฟิซอื่นใน
อาคารนี้ด้วยซ้ำ ล่าสุดเธอกดเครื่องคิดเลขส่วนตัวเพื่อคำนวณรายจ่ายใน
แต่ละวันของตัวเองจนเครื่องคิดเลขน็อกกลางอากาศ ทุกคนจึงต้องฟังเธอ
บ่นเรื่องเสียเงินซื้อเครื่องคิดเลขอันใหม่อยู่หนึ่งสัปดาห์เต็มๆ แต่คนที่หูชา
สุดคงไม่พ้นนันทิสา เพื่อนสนิทของเธอ 

หรรษาเงยหน้าขึ้นมองผ่านพาร์ทิชันใสเพื่อสบตากับการะเกดที่นั่ง
อยู่ฝั่งตรงข้าม และกำลังส่งยิ้มพลางขยิบตาให้ด้วยท่วงท่าของสาวมั่นแกม
ขี้เล่น 

“พี่เกด ระเบิดไม่ลงเหรอ” หรรษาขยับตัวไปด้านข้าง ป้องปากถาม
เพื่อนรุ่นพี่อย่างอดใจไม่ไหว 

“ระเบิดอะไร” 
“ก็บอสไม่จัดการพวกเราเรียงตัวเหรอ” 
“ไม่หรอก พวกเรามียันต์กันผีชั ้นดี” การะเกดลดเสียงลงเป็น

กระซิบ 
“ยันต์กันผี?” หรรษาทวนคำสีหน้างุนงง 
“ก็โน่นไง” สาวมั่นพยักพเยิดไปทางวราลี “เจ๊ลีคนเก่งของเราไม่รู้

เข้าไปพูดอะไรกับฮิตเลอร์ พวกเราเลยรอดตัวกันหมด ไม่โดนเรียกเข้าไป
สวดยับ หักคะแนน หรือคาบไม้บรรทัดสักราย” 

หรรษาถอนหายใจอย่างโล่งอกพลางงึมงำ “เจ๊ลีของเราไม่ได้มีดีแค่
หนังเหนียวแฮะ” 

“นั่นสิ ฮิตเลอร์เรียกเจ๊ลีของเราเข้าไปคุยกันตั้งนาน พี่ก็นึกว่าออก
มาคงเละ ที่ไหนได้ เหตุการณ์สงบ จบแฮปปี อืม แต่พี่ว่าบางทีก็แปลกๆ 
นะ เหมือนฮิตเลอร์จะไม่ได้โหดจริงอะไรจริงกับเจ๊ลีสักครั้ง เห็นทำหน้า
อย่างกับเตรียมต้ังเคร่ืองประหาร แต่สดุท้ายเจ๊ลีก็รอดตัวทูก้คร้ัง” การะเกด



  27อิ ส ย่ า ห์ 

ตั้งข้อสังเกต 
“หนูษาก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ ทีกับหนูษานะ จัดการไม่ยั้ง สับอย่าง

กับหมูบะช่อ ยังดีนะที่คราวนี้รอดตัวไปเพราะเจ๊ลี ค่อยยังชั่วหน่อย...” 
หรรษาพูดไม่ทันจบประโยค เสียงเข้มๆ ของคนเผด็จการก็ดังขึ้นจาก
เครื่องอินเตอร์คอมบนโต๊ะ 

“คุณหนูษา มาพบผมที่ห้องหน่อย” 
หรรษาทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ ก่อนจะตอบกลับไป 
“ค่ะ” 
จากนั้นหล่อนก็หันไปพูดละล่ำละลักอย่างร้อนรนกับการะเกด “พี่

เกด ไหนบอกรอดตัวกันหมดไง” 
“อย่าคิดมาก บอสอาจจะเรียกเข้าไปคุยเรื ่องงานเฉยๆ ก็ได้”   

การะเกดพยายามปลอบ แต่ไม่อาจซ่อนสีหน้าเสียวไส้ได้ 
หรรษาพยักหน้าน้อยๆ สีหน้าแหยๆ ของหล่อนฟ้องความรู้สึกใน

ตอนนี้ได้ดี ขณะเดินตรงไปยังห้องทำงานของกรรมการผู้จัดการบริษัท 
หล่อนเดินสวนกับพริมาที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องรับรองลูกค้าพอดี 

“หนูษา ทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะ เป็นอะไรหรือเปล่า หรือยังแฮงก์
ไม่หาย” พริมาทักอย่างเป็นห่วง 

สาวน้อยนัยน์ตากลมส่ายหน้า “ไม่ใช่หรอกค่ะพี่พริม บอสเรียก  
หนูษาเข้าไปพบในห้อง ไม่รู้จะไล่หนูษาออกหรือเปล่า” 

ประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตที่ถูกไล่ออกจากบริษัทเก่าถึงสาม
แห่งยังฝังใจไม่หาย หล่อนทำงานแต่ละที่ไม่ถึงปีก็ต้องโดนเชิญออกด้วย
ข้อหาเดียวกันหมด นั่นคือสร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่ทรัพย์สินและ
บุคลากรในบริษัท 

อย่างบริษัทสุดท้ายที่ไล่หล่อนออก เป็นบริษัทออร์แกไนซ์ ถึงกับ
ติดป้ายประกาศขนาดเอสี่ มีรูปถ่ายหน้าตรงของหล่อนเต็มหน้ากระดาษ
ตรงหน้าประตูของบริษัท พร้อมข้อความด้านล่างรูปถ่ายว่า... 

 
‘ห้าม น.ส. หรรษา หงส์พิราม เข้ามาในบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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และใครที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายใด  ๆที่
เกิดขึ้นโดย น.ส. หรรษา...จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

     ลงชื่อ นายประเทือง ซ่าน้อย 
      ผู้จัดการฝ่ายบุคคล’ 

 
บริษัทนั้นก็โหดเกินเหตุ ตอนนั้นหล่อนทำงานผิดพลาดนิดหน่อย 

ก็แค่...ทำกาแฟหกรดศีรษะเหม่งๆ ของลูกค้าวีไอพีคนหนึ่งที่เป็นญาติกับ
นักการเมืองดัง กับปิดประตูงับนิ้วเท้าเขาอีกหน่อยเท่านั้นเอง ไม่เห็นต้อง
ถึงกับไล่ออกเลย 

“อย่าเพิ่งกังวลไปสิ การตีตนไปก่อนไข้จะทำให้เราทุกข์ซะเปล่าๆ 
ทำใจร่มๆ นะ” พริมาแนะนำ 

“ค่ะ งั้นพี่พริมช่วยเป่ากระหม่อมให้หน่อยนะคะ ยามคับขัน ขอ
อะไรยึดเหนี่ยวจิตใจหน่อยเถอะค่ะ” 

“โอเค พี่จัดให้” พริมาพูดจบก็ขยับปากขมุบขมิบ ก่อนเขย่งปลาย
เท้าเพื่อเป่าลมตรงกลางศีรษะของเพื่อนรุ่นน้องอย่างรับมุก “โอมเพี้ยง” 

“ขอบคุณค่ะพี่พริม” หรรษาบอกอย่างซาบซึ้งใจ ก่อนจะเดินตรงไป
ที่ห้องของกรรมการผู้จัดการ โดยมีพริมามองตามไปอย่างเห็นอกเห็นใจ 

พอเดินผ่านโต๊ะของวราลีที่ตั้งอยู่หน้าห้องของภีม เจ๊ใหญ่ของน้องๆ 
ก็เงยหน้าจากจอคอมพิวเตอร์เพื่อส่งยิ้มเป็นกำลังใจมาให้ 

ทันทีที่หญิงสาวร่างกะทัดรัด ผมสั้นประบ่าหยิกเป็นลอนน้อยๆ ยืน
ประสานมือ ก้มหน้างุดอยู่ตรงหน้ากรรมการผู้จัดการของคิวปิดฮัต ภีมก็
เอ่ยเสียงขึงขังว่า 

“ผมเรียกคุณตั้งนาน ทำไมถึงเพิ่งเข้ามา คุณก็น่าจะรู้นะว่า ผม  
ไม่ชอบคนทำงานเชื่องช้า” 

“ค่ะ เอ่อ...คือ หนูษา...ให้พี่พริมเป่า เอ๊ย! คือ...พอดีมีสายเข้ามา
พอดีน่ะค่ะ” หรรษาแก้ตัวเสียงตะกุกตะกัก  

นัยน์ตาคมแกมดุจ้องมองมาอย่างจับผิดและไม่สบอารมณ์นัก จน
แข้งขาของหรรษาอ่อนเปลี้ยเพลียแรงทันที 
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วินาทีนั้นหรรษายิ่งกว่ามั่นใจว่าจะไม่มีทางยอมเป็นคนสุดท้ายที่หา
แฟนไม่ทันก่อนวันวาเลนไทน์แน่นอน แล้วก็ช่างปะไรเรื่องคำสาปแช่งนั่น 
เพราะคงมีแต่เพื่อนเกย์ที่พอจะช่วยให้หล่อนรอดพ้นจากสถานการณ์น่า  
สะพรึงกลัวนี้ได้ 

“โอเค งั้นมาเข้าเรื่องกัน คุณเห็นนี่หรือยัง” หน้าคมสันเคร่งเครียด
ข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เม่ือเขาหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงมาวางบนโต๊ะตรงหน้า 

หรรษาหน้าเหลอ มองหนังสือพิมพ์สลับกับมองหน้าภีมด้วยความ
กังขา “เห็นอะไรหรือคะบอส” 

ภีมถอนหายใจดังพรืด “ถ้าคุณตาไม่ถั่ว ก็คงจะเห็นว่านั่นรูปอะไร” 
ลูกน้องสาวเอื้อมมือไปหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆ เห็น

ภาพกลุ่มหนุ่มสาวในงานปาร์ตี้ที่จำได้แม่นยำว่าเป็นงานปาร์ตี้คนโสดของ
บริษัทคิวปิดฮัตที่จัดขึ้นในโรงแรมริมทะเลทางใต้เมื่อสองสัปดาห์ก่อน 
และยังเห็นใบหน้าลูกค้าหนุ่มหล่อสำอางคนหนึ่งชัดเจน ที่สำคัญข้างตัว
ของหนุ่มหล่อมียายแองจี้ ลูกค้าจอมป่วนของคิวปิดฮัตที่เป็นคอลัมนิสต์ 
เจ้าของคอลัมน์ ‘ฟลายไฮวิทแองเจิล’ ในนิตยสารพิงก์เลดี้ กำลังบิดกาย
ย้วยไปมาราวกับสัมภเวสีร่อนขอส่วนบุญ 

หล่อนขมวดคิ ้วมุ ่น สงสัยว่าภาพดังกล่าวหลุดไปอยู ่บนหน้า
หนังสือพิมพ์ได้อย่างไร ปกติแล้วกฎเหล็กข้อหนึ ่งของบริษัทคือการ
ระมัดระวังอย่างมากในการเปิดเผยข้อมูลหรือภาพของลูกค้าที่มาใช้บริการ  

“ภาพข่าวหลุดไปได้ยังไงคะเนี่ย” หล่อนถามอย่างงงงัน 
“คุณยังมีหน้ามาถามผมอีกเหรอว่าหลุดได้ยังไง ก็มีนักข่าวคนหนึ่ง

แฝงตัวเข้ามาในงานน่ะสิ” 
“เป็นไปได้ยังไงคะ ในงานปาร์ตี้ของเรามีแต่สมาชิกของคิวปิดฮัต  

นะคะ” 
“ก็เพราะความสะเพร่าของคุณไง คุณไม่ได้ตรวจเช็กหรือไงว่า

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้คนโสดคราวนี้ไม่ได้มีแค่ห้าสิบคน แต่มี
ห้าสิบเอ็ดคน!”  

หรรษาหน้าถอดสี ในฐานะที่หล่อนมีหน้าที่ตรวจสอบบัตรผ่านเข้า
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ร่วมงาน จึงถือเป็นความรับผิดชอบของหล่อนโดยตรง  
“แต่หนูษาก็ตรวจเช็กบัตรอย่างละเอียดแล้วนะคะ” หรรษาแก้ตัว

เสียงอุบอิบ 
บอสใหญ่ถอนหายใจดังพรืด “ถ้าคุณตรวจสอบบัตรละเอียดกว่านี้

คงไม่ปล่อยให้นักข่าวคนนั้นใช้บัตรปลอมผ่านเข้ามาในงานได้หรอก ทั้งที่
บัตรนั ่นสีเพี ้ยนก็ไปจากบัตรจริงจนคนแก่ตาฝ้าฟางก็ยังดูออก แถม
กระดาษที่ใช้ทำบัตรปลอมก็บางกว่าบัตรจริงอย่างเห็นได้ชัด” 

“เอ่อ...คือ วันนั้นในงานมันมืดน่ะค่ะ หนูษาก็เลยเห็นสีบัตรไม่ชัด 
แถมวันนั้นมือเท้าหนูษาชาๆ ยังไงก็ไม่รู้ ความสามารถในการวัดความหนา
ของบัตรเลยบกพร่องไปน่ะค่ะ” 

“เลิกแถไปน้ำขุ่นๆ ได้แล้วคุณหนูษา!” คนพูดตวาดอย่างเหลืออด 
จนอีกฝ่ายสะดุ้ง “คุณควรพิจารณาตัวเองได้แล้วนะ ก่อนที่ผมจะเหลืออด
ไปมากกว่านี้” 

ใบหน้าของคนถูกตำหนิซีดเผือดกว่าเดิม รีบกล่าวขอโทษอย่าง
ลนลาน “นะ...หนูษาขอโทษค่ะ คราวหลังรับรองว่าหนูษาจะระมัดระวังให้
มากกว่านี้ค่ะบอส” 

ภีมเม้มปาก สีหน้าเครียดเขม็งขึ้นอีก เน้นย้ำความตึงเครียดของ
บรรยากาศ ก่อนจะตอบกลับว่า “คุณนึกว่าขอโทษแล้วก็จบง่ายๆ หรือไง   
รู้ไหมคราวนี้คุณทำเรื่องใหญ่แค่ไหน” 

“บอส จะ...จะ...ไล่หนูษาออกหรือคะ” หรรษาใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม 
เมื่อคิดถึงชะตากรรมที่อาจกำลังรออยู่เบื้องหน้า ถ้าหล่อนถูกไล่ออกเป็น
ครั้งที่สี่ ประวัติการทำงานคงด่างพร้อย เน่าเฟะ ไม่แพ้นังลำยองแน่ๆ 

หรรษาคิดเปรียบเทียบตัวเองกับตัวละครเอกในนิยายเรื่องทองเนื้อ-
เก้าของคุณโบตั๋น นิยายยุคแรกๆ เพียงไม่กี่เล่มที่เคยอ่าน ก่อนจะใจแตก 
เอ๊ย! ผันตัวมาเป็นนักอ่านแนวโรมานซ์เต็มตัว 

“ใช่! ถ้าเกิด ทิม พิชยธร ฟ้องบริษัทคิวปิดฮัตของผมเมื่อไรละก็ 
ผมไม่ใช่แค่จะไล่คุณออกนะ ผมจะฉีกเนื้อคุณเป็นชิ้นๆ แน่” ภีมเข่นเขี้ยว
เคี้ยวฟันมากขึ้นทุกที 
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คนถูกขู่หน้าซีดเผือดขึ้นอีก “นะ...หนูษาไม่เข้าใจ...ใครจะฟ้อง
บริษัทของบอสคะ” 

“อย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้จัก ทิม พิชยธร” ความเอือมระอาฉายชัด
บนใบหน้าคมสัน 

หรรษาส่ายหน้าช้าๆ ยิ้มเจื่อนๆ อีกครั้ง 
ภีมพิงพนักเก้าอี้ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจลึกๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า 

ราวกับกำลังสงบสติอารมณ์ ก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้ง “ถ้าอย่างนั้นผม  
จะบอกให้เอาบุญ เขาเป็นประธานบริษัทในเครือพิชยธร ซึ่งมีกิจการ  
ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม และรีสอร์ตทั่วประเทศ” 

“เขาดูรวยมากเลยนะคะ” หรรษาพยายามฝืนยิ ้มเอาใจเจ้านาย  
จอมโหด แต่ดเูหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีข้ึน ภีมยังคงหน้าบดูบ้ึงถมึงทึง  
เช่นเดิม 

“เมื่อปีที่แล้วเขาติดอันดับหนึ่งในห้าสิบคนรวยที่สุดของนิตยสาร
ฮ่องกงไทม์” 

“แล้วเขาจะฟ้องบริษัทบอสทำไมหรือคะ” สดุท้ายหรรษาก็ยังไม่เข้าใจ
ประเด็นของเรื่องอยู่ดี 

“ถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องทั้งหมด ก็อ่านข่าวเนื้อในซะ” 
หรรษาพยักหน้า หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเปิดอ่านข่าวด้านในที่ยาว

ถึงสามคอลัมน์อย่างตั้งอกตั้งใจ พร้อมกับนัยน์ตาเบิกกว้างและปากอ้า
หวอขยายขึ้นเรื่อยๆ แข้งขาก็พร้อมจะทรุดลงทุกที 

 
‘ภาพหลุดอัปยศของตระกูลดัง เมื่อ ธรณ์ พิชยธร เข้าร่วมปาร์ตี้

คนโสดของเว็บไซต์ดัง เป็นเหตุให้พี่ชาย หรือ ทิม พิชยธร ไม่พอใจ 
ประกาศพร้อมดำเนินการฟ้องร้องบริษัทดังกล่าว...’ 

 



ปัญหาเรื่องการหาคนรักให้ได้ก่อนวาเลนไทน์ปีหน้าเหมือนจะ
เล็กจิ๋วไปเลยเมื่อเทียบกับปัญหาที่หรรษากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เพราะ
มันเดิมพันด้วยอาชีพการงานของหล่อน 

‘ถ้าคุณเปลี่ยนใจคุณทิมเรื่องฟ้องบริษัทผมไม่ได้ ก็เตรียมเปลี่ยน
งานได้เลย!’ 

เสียงขู่ดุดันของภีมยังดังก้องในโสตประสาท หรรษาปั้นหน้ากังวล
ขณะนั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินเพื่อตรงไปยังสถานีสุขุมวิท ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง
บริษัทของ ทิม พิชยธร 

เมื่อวานหลังจากหรรษาเพียรพยายามโทรศัพท์ติดต่อทิมตลอดทั้ง
วัน ในที่สุดหล่อนก็ได้คุยกับเขา แต่ทันทีที่เขาทราบว่าหล่อนติดต่อมาจาก
บริษัทคิวปิดฮัต ทิมก็แสดงความไม่พอใจผ่านน้ำเสียงทันที จนหล่อน
ใจฝ่อแล้วฝ่ออีก พยายามอธิบายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ไม่ถึงสิบ
วินาที ทิมก็พูดแทรกเสียงขุ่นขึ้นมา 

‘ถ้าจะคุยเรื่องนี้ให้ติดต่อผ่านทนายความของผม แล้วขอย้ำว่างานนี้
ผมฟ้องพวกคุณแน่’ 

ฉันพร้อมจะฝ่าฟัน
และทุ่มเททุกอย่างเพียงเพื่อได้พบหน้าคุณ

๒
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จากนั้นเขาก็วางสายแบบไม่บอกไม่กล่าว และไม่ว่าหล่อนจะลอง
โทร. ไปอีกกี่ครั้ง เลขานุการของเขาก็ไม่ยอมโอนสายไปให้ประธานบริษัท
ในเครือพิชยธรอีก 

ด้วยเหตุนี้ ตลอดช่วงเช้าของวันนี้ ตอนอยู่ที่บริษัท ใจคอหล่อน
เลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแม้แต่น้อย เพราะหนักใจกับเรื่องของทิม แม้
แต่ตอนวราลีแจกสัญญากำจัดความโสดฉบับสำเนาให้สาวๆ คนละเป็นปึก 
เผื่อใครลืมตัวเผลอฉีกทิ้ง ก็ยังมีเหลืออีกเพียบ และแจ้งว่าสัญญาฉบับ
จริงถูกใส่กรอบเก็บไว้เป็นอย่างดีในตู้เซฟธนาคาร หล่อนก็ใจลอย จน
เพื่อนๆ นึกว่าหล่อนเครียดจัดเรื่องการหาแฟนให้ได้ก่อนวันวาเลนไทน์  
ปีหน้า 

เมื่อเช้าแพรวพราวเลยถามแถมหยอกขึ้นว่า ‘หนูษาทำหน้าอย่างกับ
ลูกอ๊อดคลอดก่อนกำหนดอย่างนั ้นแหละ กลัวเร ื ่องหาแฟนไม่ทัน
วาเลนไทน์ปีหน้าหรือไง จริงๆ ไม่ต้องห่วงหรอก ยังมีเจ๊ลีสามสิบสี่อัปอยู่
ทั้งคน’ ท้ายประโยคแพรวพราวป้องปากและลดเสียงเบาลง 

แต่วราลีก็ยังอุตส่าห์ได้ยินราวกับมีหูทิพย์ เลยกระเซ้ากลับ ‘แหม 
เจ๊สามสิบสี่อัปแต่คัปบีนะเว้ยจะบอกให้’ 

หล่อนเห็นเพื่อนร่วมงานส่งเสียงแซววราลีกันยกใหญ่ เว้นก็แต่  
มิลินที่ลอบทำหน้าตูมหน่อยๆ คาดว่านั่นคงเป็นเพราะเธอมักมีปัญหา
หนักอกหนักใจกับการเป็นสาวคัปเอของตัวเอง รวมทั้งการะเกดที่เงียบ
ขรึมกว่าทุกครั้ง 

‘หนษูากลุม้เร่ืองภาพข่าวน่ันใช่ไหม’ การะเกดถาม หล่อนจึงพยักหน้า 
‘ภาพข่าวอะไร’ นันทิสาถามขึ้นบ้าง 
‘ก็ภาพยายแองจี้ตัวแสบร่อนสะโพกอวดลูกชายตระกูลพิชยธรน่ะสิ 

เต็มๆ หน้าเลย คราวนี้หนูษาเลยโดนฮิตเลอร์จัดเต็ม’ การะเกดอธิบายต่อ 
‘จัดเต็มยังไง’ มิลินถามอย่างสนใจ 
‘ก็...ทิม พิชยธร จะฟ้องบริษัทเราน่ะสิ บอสเลยเต้นเป็นไส้เดือน

โดนขี้เถ้าอยู่เนี่ย แล้วก็สั่งให้หนูษาไปทำให้ทิมเปลี่ยนใจเรื่องฟ้องร้อง
บริษัทเราให้ได้ ไม่ง้ันโดนไล่ออกแน่ มันแฟร์ท่ีไหนท่ีหนษูาต้องรับผิดชอบ  
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คนเดียวแบบนี้ หนูษาเป็นผู้ช่วยของเกด เกดก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย 
แต่บอสกลับบอกว่าหนูษาต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง’  

‘ก็มันเป็นความรับผิดชอบของหนูษาจริงๆ นี่พี่เกด หนูษามีหน้าที่
ตรวจบัตรผ่านเข้างาน ไม่ใช่พี่เกดนะ’ หรรษาตอบออกไปตามความเป็น
จริง ขณะเดียวกันก็รู้สึกซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจและห่วงใยของการะเกด  

‘ที่แท้ก็เรื่องยายแองจี้ นางมารร้ายประจำบริษัทเรานี่เอง เมื่อไรยาย
ปลวกนั่นจะไปให้พ้นจากบริษัทเราก็ไม่รู้ ใช้บริการมาตั้งนานแล้ว หาคู่ก็  
ไม่ได้ซักที เรื่องมากก็เท่านั้น ขนาดพี่พริมยังจนปัญญาจะซ่อมบุคลิกของ
คุณเธอ หอมเองก็แทบขอยอมแพ้เหมือนกัน ไม่รู้จะสอนแต่งหน้าให้ยาย
แองจี้ท่าไหนดี หน้าตาประมาณนี้ แต่บังคับหอมให้แต่งหน้าให้เหมือน 
แอฟ ทักษอร เลยส่งต่อไปให้พราวด์แทนดีกว่า’ หอมหมื่นลี้ กูรูด้านการ
แต่งหน้าที่มีหน้าที่แนะนำเรื่องการแต่งหน้าให้ลูกค้าบ่นยาว 

‘พราวด์ก็อยากขอบายเหมือนกัน คนอะไรอยากจะได้คู่เดตระดับ
ลูกค้าพรีเมียม ความคิดตื้นเขินที่สุด’ แพรวพราวผู้มีหน้าที่ดูแลลูกค้า
กลุ่ม Average หรือพูดง่ายๆ คือกลุ่มอั๊กลี่ขี้เหร่ เสริมขึ้นมาบ้าง 

แองจี้ เจ้าของคอลัมน์ ‘ฟลายไฮวิทแองเจิล’ ในนิตยสารพิงก์เลดี้ 
คือลูกค้ามาราธอนของคิวปิดฮัตที่ใช้บริการมายาวนานกว่าลูกค้าคนไหนๆ 
แต่ไม่มีหนุ ่มใดยอมตกลงปลงใจคบหากับแม่สาวหุ ่นอวบขาว ตาหยี 
ใบหน้าห้าเหลี่ยม มีเอกลักษณ์คือขนตาปลอมยาวหนึ่งนิ้วสักที 

เธอมักเป็นหัวข้อถกเถียงในวาระการประชุมแต่ละสัปดาห์เสมอ 
บ่อยครั้งที่สาวๆ กามเทพเสนอว่า แองจี้คือกรณีที่เกินเยียวยา แต่ภีมผู้มี
คติในการทำงานว่า ตามใจลูกค้าทุกเรื่อง ขอย้ำ! ทุกเรื่องจริงๆ ก็แย้งขึ้น
ได้ทุกครั้งว่า ไม่มีอะไรที่คิวปิดฮัตจะทำให้ลูกค้าไม่ได้ 

ทุกคนในที่นั้นมองมาทางหล่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ แล้ววราลี
ก็พูดให้กำลังใจพร้อมชูกำปั้นขึ้น  

‘ไฟติงนะหนูษา’... 
หรรษาถอนหายใจเบาๆ เมื่อรถไฟใต้ดินใกล้ถึงจุดหมาย หล่อน  

ไม่แน่ใจว่า ทิมจะยอมให้โอกาสหล่อนได้อธิบายและขอให้เขาให้อภัยกับ
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ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากหล่อนแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ แต่งานนี้หล่อน
คงไม่มีทางเลือก ถ้าต้องถูกไล่ออกอีกเป็นครั้งที่สี่คงไม่มีบริษัทไหนรับ
หล่อนเข้าทำงานแน่ๆ 

ข่าวฮือฮาที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสื่อขุดคุ้ยความลับเก่งมาก เพราะไม่ใช่
แค่ข่าวเรื่อง ธรณ์ พิชยธร เท่านั้นที่หลุดรอดออกไป แต่ข่าวเรื่อง ทิม 
พิชยธร เป็นหนึ่งในลูกค้าของคิวปิดฮัตก็แผ่หลาอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
ด้วยเช่นกัน 

ข่าวดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ตระกูลพิชยธร หลายสื่อ
ลงข่าวในทำนองว่า สองพี่น้องตระกูลดังจนปัญญาจะหาแฟน ต้องพึ่งพา
เว็บไซต์จัดหาคู่ ยิ่งตัวน้องชาย...ภาพคู่กับแองจี้ที่กำลังร่อนซ้ายโยกขวา  
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ ชาวบ้านเมาท์กันมันตั้งแต่หัวซอยยันท้าย
ซอยว่าคุณชายเล็กสุดเนี้ยบมีรสนิยมสุดเพี้ยน 

ส่วนตัวพี่ชายถึงไม่ได้มีภาพปรากฏ แต่ข่าวเล็ดลอดเรื่องที่เขาเป็น
ลูกค้าของบริษัทคิวปิดฮัตก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
เขาโดยตรง ไหนจะผู้สื่อข่าวที่รุมกันติดต่อเขาเพื่อสัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น 

หรรษานึกภาพออกเลยว่าชีวิตช่วงนี้ของทิมวุ่นวายประมาณไหน 
หล่อนจึงไม่แปลกใจที่ชายหนุ่มโกรธจัดแบบนี้ 

หลังออกจากรถไฟฟ้าใต้ดินเพียงไม่นาน หรรษาก็มายืนอยู่หน้า
อาคารสูงตระหง่านหลายสิบชั้นที่ตั้งแยกออกจากอาคารห้างสรรพสินค้า
และโรงแรมในเครือพิชยธร หล่อนใจคอไม่ค่อยดีนัก คล้ายกับเป็นลาง
สังหรณ์ว่าสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าคงไม่ใช่เรื่องง่าย และคงต้องอาศัย
ความอึดกับถึกเท่านั้นที่จะผ่านพ้นไปได้ 

“คุณติดต่อไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าคะ” โอเปอเรเตอร์ตรงเคาน์เตอร์
ด้านล่างถามขึ้น เมื่อหล่อนขอพบเจ้าของบริษัท 

“เปล่าค่ะ” หรรษาตอบพลางยิ้มเจื่อนๆ เมื่อโอเปอเรเตอร์สาวสวย 
แต่งหน้าเข้มคล้ายกับหอมหมื่นลี้ รูปร่างสูงเพรียวราวกับนางแบบ จ้อง
มองหล่อนด้วยสายตาแปลกๆ ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ทำเอาความมั่นใจ
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ของหล่อนลดน้อยถอยลงทันที  
ความจริงแล้วก็ไม่แปลกที่อีกฝ่ายจ้องมองมาแบบนั้น เพราะคงไม่

บ่อยนักที่จะมีพนักงานสาวกะโปโลสักคนมาขอพบประธานบริษัทในเครือ
พิชยธร 

หลังจากโอเปอเรเตอร์สาวสนทนาทางโทรศัพท์อยู่เกือบหนึ่งนาทีก็
แจ้งกลับมาว่า “ขอโทษนะคะ ท่านประธานติดประชุมค่ะ คุณควรจะนัด
ท่านไว้ล่วงหน้าจะดีกว่านะคะ” 

หรรษามีสีหน้าลำบากใจ แต่ไม่ยอมถอยง่ายๆ อธิบายอย่างร้อนรน 
“คือ ฉันโทร. มานัดแล้ว แต่...อืม เอาเป็นว่า รบกวนคุณช่วยแจ้งท่าน
หน่อยได้ไหมคะว่าฉันมาจากบริษัทคิวปิดฮัต จะมาขออธิบายถึงความ  
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น” 

“ค่ะ ดิฉันทราบ แต่คุณต้องนัดล่วงหน้าก่อนนะคะ” 
“ช่วยฉันสักครั้งได้ไหมคะ คือ ฉันไม่สามารถติดต่อท่านได้จริงๆ 

ค่ะ ขอฉันพบท่านหน่อยได้ไหมคะ” หรรษาอ้อนวอน ข่มความอาย
ทั้งหมดไว้ ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการพบ ทิม พิชยธร ให้ได้ 

โอเปอเรเตอร์ปั้นหน้าเอือมระอาอย่างไม่ปิดบัง “ขอโทษนะคะ ถ้า
คุณจะพบท่าน คุณต้องนัดล่วงหน้าค่ะ” 

“แต่...” 
“ขอโทษนะคะ ถ้าคุณยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ดิฉันพูด ดิฉันอาจต้อง

เรียก รปภ. มาเชิญคุณออกไป” สาวสวยขู่เสียงเข้ม 
หรรษาตกใจกับประโยคสุดท้าย บ่นขมุบขมิบและยอมถอยออกมา

จากเคาน์เตอร์ แต่ยังไม่ยอมออกจากอาคาร เหลียวซ้ายแลขวาเพื่อหา
เก้าอี้นั่งรอ แต่ไม่พบ เลยไปนั่งที่ขอบหินอ่อนสีขาวที่กั้นสูงขึ้นมาจากพื้น
เกือบสองฟุต เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ในตึก 

แม้โอเปอเรเตอร์สาวจะจ้องมองมาหลายครั้งด้วยความไม่พอใจ 
แต่หรรษาไม่สนใจ หล่อนไม่ได้ทำอะไรผิดหรือล้ำเส้นเสียหน่อย ก็แค่ขอ
นั่งรอเท่านั้นเอง 

ในเมื่อเข้าพบทิมไม่ได้ หล่อนก็จะขอนั่งรออยู่ตรงนี้ เพราะมั่นใจว่า
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เขาจะต้องเดินผ่านชั้นล่างของอาคารบ้าง 
หล่อนไม่เคยรู้จัก ทิม พิชยธร มาก่อน ดังนั้นจึงค้นหารูปเขาจาก

อินเทอร์เน็ตในมือถือ พบว่าการจะหารูปเขานั้นยากสักหน่อย เหมือนจะ
โลว์โพรไฟล์ทีเดียว แต่หล่อนก็ยังอุตส่าห์หาเจออยู่ภาพหนึ่ง ทว่าเป็นภาพ
ที่เล็กมากจนไม่อาจเห็นใบหน้าได้ชัดเจน ต่างจาก ธรณ์ พิชยธร น้องชาย
ของเขา ที่ค้นหารูปจากอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยากนัก  

ธรณ์ พิชยธร เป็นหนุ่มวัยยี่สิบหกปี ใบหน้าหล่อเหลาแบบหนุ่ม
สำอาง เคยเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์ให้งานการกุศลอยู่หลายครั้ง ส่วนทิม
นั้นหล่อนไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไร อาจจะมากกว่าน้องชายหลายปีกระมัง 

ฟังจากน้ำเสียงทางโทรศัพท์เมื่อช่วงเช้าแล้ว หล่อนนึกภาพหน้าตา
หล่อเหลาเฉกเช่นน้องชายของเขาไม่ออกเลย นึกได้แต่ภาพยักษ์กำลังแยก
เขี้ยว รูจมูกบานออก มีควันพุ่งออกมาเพราะความโมโห 

หรรษาอดเปรียบเทียบ ทิม พิชยธร กับเจ้านายตัวเองไม่ได้ ท่าจะ
ร้ายกาจพอกัน หล่อนจะขอเป็นลูกจ้างตลอดไป ไม่ขอเป็นเจ้าของธุรกิจ
ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคงได้แก่ก่อนวัย ดูอย่างผู้ชายสองคนนี้สิ คงมีเรื่องให้
เครียดทุกวัน 

หรรษาท้องร้องจ๊อกๆ ระหว่างนั่งรอ แต่ไม่กล้าแวบไปรับประทาน
มื้อกลางวันที่เลยมาเกือบสองชั่วโมงแล้ว เพราะกลัวจะคลาดกับทิม เวลา
ทุกวินาทีมีค่า เพราะภีมให้เวลาหล่อนหนึ่งเดือนในการทำทุกวิถีทางเพื่อเข้า
ถึงตัวทิม อธิบายทุกอย่างให้เขาเข้าใจและยอมทอนฟ้องบริษัทคิวปิดฮัต 

วันนั้นทั้งวันไม่มีวี่แววว่าหรรษาจะได้พบ ทิม พิชยธร แต่หล่อนก็
ไม่ย่อท้อ หนึ่งเดือนต่อจากนี้หล่อนอาจจะต้องนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ในอาคาร
แห่งนี้จนกว่าจะได้พบเขา 

หญิงสาวมานั่งรอในอาคารนี้ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ โดยไม่
สนใจสายตาขุ่นเคืองของโอเปอเรเตอร์หน้าเชิดคนเดิม จนกระทั่งย่างเข้า
วันที่สี่ของการมานั่งเฝ้า ตอนช่วงบ่ายแก่ๆ หล่อนก็เห็นใครคนหนึ่งออกมา
จากลิฟต์ เขาอยู่ในชุดสูทสีเข้ม รูปร่างสูงใหญ่ทีเดียว และเมื่อเขาเดินผ่าน
เคาน์เตอร์ โอเปอเรเตอร์คนนั้นก็พนมมือไหว้อย่างนอบน้อม 
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สัญชาตญาณบอกหรรษาว่า เขาน่าจะเป็นคนที่หล่อนกำลังรอ เขาดู
หล่อเหลาและหนุ่มแน่นกว่าที่หล่อนจินตนาการไว้ หล่อนเลยนึกแปลกใจ
ว่าดีกรีความหล่อขนาดนี้ต้องอาศัยบริการของบริษัทจัดหาคู่ด้วยอย่างนั้น
หรือ 

แต่จะว่าไปก็คงไม่แปลก บริษัทคิวปิดฮัตมีลูกค้าระดับพรีเมียม
เยอะแยะ มีทั้งนักบิน ศัลยแพทย์ ทายาทตระกูลดังๆ อีกมากมาย คน
เหล่านี้ไม่มีเวลาจะสรรหาคู่ที่เหมาะสมให้แก่ตัวเองได้ บริษัทจัดหาคู่จึง
เป็นตัวช่วยที่ได้รับความนิยมในสมัยนี้ 

ระหว่างนั้นพนักงานชายคนหนึ่งเดินผ่านหน้าหล่อนพอดี หล่อน
เลยถามเขาเพ่ือความแน่ใจว่า ผูช้ายคนน้ันคือประธานบริษัทในเครือพิชยธร
หรือเปล่า  

เมื่อชายผู้นั้นตอบว่าใช่ หรรษาก็ไม่รอช้า วิ่งซอยเท้าตรงเข้าไปหา
เป้าหมาย ไม่สนใจโอเปอเรเตอร์สาวที่ทำหน้าตื่นตกใจและแอบโบกมือ
ห้ามไหวๆ นี่คือนาทีทองที่จะเข้าถึงตัวชายหนุ่ม ฝันไปเถอะว่าหล่อนจะ
ยอมทิ้งโอกาสงามๆ นี้ไป 

“ขอโทษค่ะ คุณคือ ทิม พิชยธร ใช่ไหมคะ” หล่อนถามขึ้นทันที 
เมื่อไปหยุดอยู่ตรงหน้าเขา 

หนุ่มหล่อหน้านิ่ว นัยน์ตาคมที่จดจ้องมองมาเจือความไม่พอใจ 
ชวนให้หรรษาใจแป้วเหมือนตอนอยู่ต่อหน้าเจ้าของบริษัทคิวปิดฮัตไม่มีผิด 
แต่หล่อนก็ฝืนทำใจดีสู้เสือ ฉีกยิ้มหวานๆ ทว่าน่าจะเป็นแหยเสียมากกว่า 

“คุณเป็นใคร” 
เสียงห้าวทุ้มทรงพลังเจือความไม่สบอารมณ์คล้ายคลึงกับเสียง

ปลายสายตอนสนทนากันเมื่อหลายวันก่อนไม่มีผิด 
“ฉันหรรษาค่ะ พนักงานของคิวปิดฮัต คนที่โทร. หาคุณเมื่อวันก่อน 

คือว่า...” 
“ผมบอกแล้วไงว่าให้คุยกับทนายความของผม แล้วผมก็ไม่มีทาง

เปลี่ยนใจแน่นอน” ทิมยืนกรานเสียงแข็ง 
“ตะ...แต่ ฉันอธิบายเรื ่องนี ้...ได้นะคะ...เรื ่องมันเล็กนิดเดียว
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จริงๆ...ไม่จำเป็นต้องถึง...ทนายหรือฟ้องร้องหรอกค่ะ” หรรษาพยายาม
อธิบายเสียงตะกุกตะกักอย่างห้ามไม่ได้ 

ริมฝีปากหยักได้รูปเม้มแน่น “คุณคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเล็กนิดเดียว
งั้นเหรอ”  

หรรษาอยากเขกกะโหลกตัวเองนักที่พูดอะไรไม่เข้าท่า 
“อืม คือ...” 
“ไม่ต้องพูดแล้ว” ชายหนุ่มพูดแทรกขึ้นพลางทำท่าเบี่ยงตัวจะเดิน

ผละออกไป แต่หญิงสาวหน้ามืดได้ที่ เพราะนั่งรอมาแล้วสี่วันเต็มๆ เลย
เคลื่อนตัวไปดักหน้าเขาอย่างว่องไว 

“รปภ. ทางนี้” เสียงของโอเปอเรเตอร์สาวดังขึ้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอีกสองคนกรูกันเข้ามาอย่างตื่นเต้นราวกับมีการจี้
ธนาคารอย่างไรอย่างนั้น “ช่วยพาผู้หญิงคนนี้ออกไปนอกตึกด้วยนะ อืม 
ขอโทษนะคะท่าน ดิฉันพยายามไล่เธอแล้ว แต่เธอไม่ยอมออกจากตึกค่ะ” 
ท้ายประโยคโอเปอเรเตอร์สาวหันไปรายงานกับทิมด้วยน้ำเสียงร้อนรน 

“งั้นก็เลิกปฏิบัติหน้าที่บกพร่องซะที ผมไม่อยากหงุดหงิดไปมาก
กว่านี้” น้ำเสียงเผด็จการแกมเอาแต่ใจของทิมช่างคล้ายคลึงกับฮิตเลอร์
ประจำบริษัทคิวปิดฮัต  

“ค่ะท่าน” โอเปอเรเตอร์สาวพูดไม่ทันขาดคำ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทั้งสองก็ตรงเข้าขนาบข้างหล่อน ส่วนทิมก็สืบเท้าตรงไปยังประตู 
เมื่อหรรษาทำท่าจะตามไป ก็โดนสองชายฉกรรจ์ล็อกแขนไว้คนละข้าง 
หล่อนจึงพยายามสะบัดแขนให้หลุด 

“ลากเธอออกไปนอกตึกเลย” โอเปอเรเตอร์สั่งเสียงเอาจริงเอาจัง 
หรรษามองคนที่กำลังจะออกไปนอกประตูกระจกอย่างร้อนใจ ถ้า

พลาดโอกาสครั้งนี้ ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เข้าถึงตัวเขาอีกหรือไม่ หล่อน
จึงตัดสินใจตะโกนก้องขึ้นว่า “คุณทิมคะ ฉันท้องงง...” 

สรรพส่ิงรอบกายเหมือนจะหยดุน่ิงฉับพลัน ไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งสอง พนักงานอีกจำนวนหนึ่งที่กำลัง
ทยอยออกจากตึกในช่วงเลิกงาน รวมทั้ง...ทิมที่ค่อยๆ หันกลับมาช้าๆ 
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แผ่รังสีอำมหิตไปทั่วอาณาบริเวณจนทุกคนสัมผัสได้ 
หรรษาใจเต้นโครมคราม หายใจติดๆ ขัดๆ วินาทีนี้หล่อนกลัวขึ้นมา

จับจิต ถ้าเกิดเขาโมโหจัด แล้วเดินอาดๆ เข้ามาตบหน้าหล่อนสักฉาดล่ะ   
นี่หล่อนกำลังหาเรื ่องใส่ตัวหนักกว่าเดิมหรือเปล่า เพราะสังเกตได้ว่า   
ทั้งโอเปอเรเตอร์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งสองหูผึ่งขนาดไหน 
ส่วนพนักงานโดยรอบก็จงใจเดินอย่างสโลว์โมชัน ชนิดที่ว่าชาตินี้คงยาก
จะเดินถึงประตูทางออกง่ายๆ 

พลันหรรษาก็ตัดสินใจตะโกนขึ้นมาอีกครั้ง แต่ไม่ก้องกังวานเท่า
ครั้งแรก แถมปลายเสียงยังสั่นน้อยๆ เพื่อรักษาชะตาชีวิตที่ใกล้ขาด 
“...เสียยย” จากนั้นก็ยิ้มเจื่อนๆ ขณะที่ทิมพ่นลมหายใจดังพรืด ขบกราม
แน่น ชี้นิ้วมาที่หล่อนราวกับต้องการจะบอกว่า ‘ฝากไว้ก่อนนะยายตัวแสบ’ 
ไม่สิ ยายตัวแสบคงดูน่ารักไป ต้องยายโรคจิตมากกว่า 

เมื่อทิมก้าวผ่านประตูออกไป หญิงสาวหน้าตาสะสวยที่หรรษาจำได้
ว่าเธอคือบรรณาธิการบริหารของนิตยสารพิงก์เลดี้ ชื่อจริงคือสุคนธา ชื่อ
เล่นคือซินดี้ ซึ่งใครๆ ก็รู้ว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของยายแองจี้ตัวแสบ ก็ตรง
เข้ามาคล้องแขนเขาอย่างสนิทสนม ทั้งสองสนทนาอะไรกันอยู่ครู่หนึ่ง 
ฝ่ายชายยังทำหน้าบึ้งตึง ขณะที่ฝ่ายหญิงปั้นหน้าง้ำ แววตาที่ทอดมองไป
ยังชายหนุ่มฟ้องชัดถึงความลุ่มหลงมัวเมา แต่เมื่อเธอปรายตามองมาทาง
หล่อนกลับฉายแววปฏิปักษ์ 

จากนั้นประธานหนุ่มก็ก้าวขึ้นไปนั่งยังเบาะหลังของรถยนต์คันหรู
ติดฟิล์มทึบ โดยสาวสวยหุ่นนางเอกหนัง...เอวี หน้าอกสุดล้น เอวมด รีบ
ก้าวตามขึ้นไปติดๆ ราวกับกลัวจะโดนทิ้ง จากนั้นคนขับรถก็ปิดประตูรถ 
อ้อมไปนั่งประจำที่นั่งคนขับและขับรถออกไป 

หรรษาสะบัดแขนหลุดจากการเกาะกุมที่คลายลงของสองเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยหน้าเหี้ยมเกรียมได้ในที่สุด หล่อนวิ่งซอยเท้ามายัง
ด้านหน้าประตู ได้เห็นแค่ท้ายรถคันหรูที่กำลังแล่นออกไป จึงได้แต่เฝ้า
มองอย่างไม่รู้จะทำอย่างไร แถมหมั่นไส้พ่อหนุ่มหล่อมาดเก๊กที่มีสาวสวย
ตามติดหนึบอย่างกับตังเม ไม่รู ้ว่าเพื่อนสนิทของยายแองจี้หลงเสน่ห์
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มนุษย์พันธุ์โหดอย่างตานั่นลงได้อย่างไร ขนาดหล่อนเพิ่งเจอเขาครั้งแรก
ยังเสียวสยองไปถึงตับไตไส้พุงเลย 

“ออกไปจากที่นี่ซะ แล้วอย่ามาอีก ไม่งั้นฉันเรียกตำรวจจับคุณแน่” 
โอเปอเรเตอร์สาวเดินมาขู่ทิ้งท้าย โดยมีสองยามประกบหลังซ้ายขวา ก่อน
จะสะบัดหน้าพรืด เดินกลับเข้าไปในอาคารอีกครั้ง 

หรรษาลอบย่นจมูกใส่แม่สาวโอเปอเรเตอร์ และเดินผละจากไป
พร้อมกับครุ่นคิดแผนการที่จะเข้าถึงตัวทิมให้ได้ 

 
เช้าวันถัดมาหรรษาก็มาเฝ้าทิมอีกคร้ัง หล่อนอำพรางใบหน้าด้วย
การสวมแว่นกันแดดอันเบ้อเริ่ม ซึ่งหอมหมื่นลี้ให้ยืมมาเมื่อเช้านี้ แต่อันที่
จริงเป็นแว่นของวราลีที่หอมหมื่นลี้แอบยึดไว้ตั้งแต่คืนที่พวกเธอไปเมาแอ๋
อยู่ที่บ้านวราลี และยังไม่ยอมคืนจนถึงตอนนี้ 

หรรษาไม่กล้าเข้าไปในอาคาร หล่อนเลือกดักรออยู่นอกตึกตรง
บริเวณทางรถเข้า แม้จะยืนรอจนเมื่อยขา แต่ก็สู้อดทน สายตาจดจ่อไป
ยังรถยนต์แต่ละคันที่ขับผ่านประตูทางเข้าอาคารมา จนกระทั่งรถยนต์คัน
หรูสีดำที่เฝ้ารอก็มาถึง จึงรีบสาวเท้าเข้าไปด้านในตามหลังรถคันนั้นทันที 
ก้มหน้างุดเพราะกลัวจะมีคนจำได้ และโล่งใจที่ไม่มียามคนไหนมาล็อกตัว 

หล่อนเบี่ยงหน้าหลบทันที เมื ่อแลเห็นบรรณาธิการบริหารของ  
นิตยสารพิงก์เลดี้กำลังเดินเข้าไปในอาคารสำนักงานตรงหน้า นึกแปลกใจ
ว่าผู้หญิงคนนี้คงว่างงานจัด วันๆ ถึงได้มาตระเวนอยู่แถวนี้ 

ผ่านไปอีกสักพัก คิ้วโก่งเรียวก็ขมวดมุ่นเมื่อรถยนต์ของทิมไม่ได้
จอดหน้าอาคารสำนักงานพิชยธร แต่กลับแล่นไปยังอาคารห้างสรรพสินค้า
แทน หล่อนเลยซอยเท้าวิ่งตามไปอย่างไม่รีรอ 

หรรษาวิ่งตามมาถึงด้านหลังของอาคารห้างสรรพสินค้าที่เป็นส่วน
ของสำนักงานและคลังสินค้า ทว่ารถคันนั้นก็หายไปแล้ว หล่อนก็เลยเดิน
วนไปมาเพื่อมองหาอยู่ครู่ใหญ่ๆ 

“ขอโทษนะคะ มาติดต่อเช่าห้องเก็บสินค้าหรือเปล่าคะ” จู่ๆ  พนักงาน
คนหน่ึงในชดุฟอร์มของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวก็ตรงเข้ามาถามอย่างย้ิมแย้ม 
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หล่อนหน้าเหลอชั่วขณะ “ห้องเก็บสินค้าอะไรหรือคะ” 
“อ้าว คุณไม่ใช่เจ้าของร้านในห้างหรือคะ งั้นต้องขอโทษด้วยนะคะ 

ที่นี่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าค่ะ ยกเว้นเจ้าของร้านในห้างที่จะมาเช่าห้อง
เก็บสินค้าเท่านั้น” 

หรรษางุนงงอยู่หลายวินาทีจึงพอตั้งสติได้ หล่อนตอบกลับไปทันที
ว่า “อ๋อ ใช่ค่ะ ฉันเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าในห้างนี้ค่ะ เอ...ที่นี่มีบริการให้
เช่าห้องเก็บสินค้าด้วยหรือคะ” 

“ใช่ค่ะ เป็นบริการใหม่ล่าสุดของทางห้างสรรพสินค้าของเรา เพื่อ
แก้ปัญหาเรื่องร้านค้าไม่มีห้องเก็บสินค้าค่ะ ห้องเก็บสินค้าของเราชื่ออีโค 
สตอเรจ สเปซ ราคาย่อมเยา บริหารการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและปลอดภัย เพิ่งเปิดให้เช่าวันนี้เป็นวันแรก ผู้เช่าห้าท่านแรกจะได้
ส่วนลดหนึ่งปีแรกสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ” พนักงานสาวโฆษณาอย่าง
ฉะฉาน 

“อืม แล้วอยู่ตรงไหนคะ ขอชมหน่อยได้ไหมคะ” หรรษาหวังว่าจะ
ใช้โอกาสนี้เข้าไปในอาคารสำนักงาน 

“อยู่ทางด้านนั้นค่ะ ตอนนี้ประธานของเราก็กำลังตรวจดูความ
เรียบร้อยของอีโค สตอเรจ สเปซ อยู่พอดีเลยค่ะ เชิญตามดิฉันมาเลย
ค่ะ” 

“อืม คือฉันอยากเข้าห้องน้ำพอดี ขอไปห้องน้ำก่อนได้ไหมคะ” 
แผนการบางอย่างผุดขึ้นในหัวของหรรษาทันที 

“ได้ค่ะ ห้องน้ำทางนั้น ถ้าเสร็จธุระแล้วไปตามดิฉันได้ที่ห้องกระจก
ด้านนั้นนะคะ” พนักงานสาวชี้ไปยังห้องกระจกที่อยู่ห่างออกไปเกือบสิบ
เมตร 

“ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะ” หรรษาขอบคุณเสียงหวาน ทำทีเป็นเดิน
ตรงไปยังห้องน้ำ แต่พอพนักงานคนนั้นเผลอ ก็โฉบไปอีกทางด้วยความ
ว่องไว 

บริเวณอีโค สตอเรจ สเปซ เป็นห้องเก็บสินค้าหลายสิบห้องและ
หลายขนาดตั้งเรียงกัน ทั้งหมดดูใหม่เอี่ยมอ่อง ทาด้วยสีขาว แต่นั่นไม่ใช่
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สิ่งที่หรรษาสนใจ เสียงเข้มแกมดุแสนคุ้นหูนั่นต่างหากที่หล่อนสนใจ 
เมื่อหรรษาหันไปตามทิศทางของเสียง ก็เห็นชายหนุ่มในชุดสูทตัด

เย็บอย่างดียืนอยู่หน้าห้องเก็บสินค้าห้องแรกสุดกับลูกน้องผู้ชายอีกคน 
สองคนกำลังคุยอะไรกันบางอย่าง 

หรรษารีบหลบเข้าด้านข้างของห้องเก็บสินค้าอีกห้อง โผล่ศีรษะ
ออกไปเพียงเสี้ยวเดียว เกี่ยวขาแว่นกันแดดลงเล็กน้อยเพื่อส่องเป้าหมาย
ชัดๆ 

ทิม พิชยธร ยืนอยู่ตรงหน้าจริงๆ ด้วย...โอกาสอยู่ตรงหน้าหล่อน
แล้ว 

ระหว่างที่หรรษาครุ่นคิดแผนการรุกประชิดตัวทิม ลูกน้องคนนั้นก็
เดินผละออกไป ส่วนทิมก็เดินหายเข้าไปในห้องเก็บสินค้าห้องนั้น 

เยส!  
หรรษาดึงกำปั้นเข้าหาตัว แล้ววิ่งออกจากที่ซ่อนตรงไปยังห้องเก็บ

สินค้าเป้าหมายทันที  
เมื่อหล่อนวิ่งมาถึงหน้าห้องเก็บสินค้าที่ค่อนข้างกว้างกว่าทุกห้อง 

ภายในมีกล่องสินค้าอะไรสักอย่างวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นเต็มห้อง ห้องไม่
ได้เปิดไฟก็จริง แต่ก็ได้ความสว่างจากแสงแดดด้านนอก หลังจากลังเลอยู่
ครู่หนึ่ง หล่อนก็ก้าวเข้าไปในห้องนั้นช้าๆ สอดส่ายสายตามองหาคนขี้เก๊ก
แสนดุ แล้วก็พบทิมกำลังยืนส่องแผงกดรหัสอะไรสักอย่างที่ติดอยู่บน
ผนังด้านในสุดของห้อง 

“คุณทิมคะ” หรรษาเรียกเขาอย่างสุภาพเมื่อเดินไปหยุดด้านหลังเขา 
หัวใจเต้นตึ้กตั้กด้วยความตื่นเต้น  

ทิมหันมามองหล่อนช้าๆ จากนั้นก็หน้านิ่ว ถามเสียงเข้มว่า “คุณ
เป็นใคร เข้ามาในนี้ได้ยังไง ใครอนุญาต” 

หรรษาเกือบจะทรุดลงพื้นเสียเดี๋ยวนั้น แต่งานนี้เดิมพันสูงเกินไป 
หล่อนจำต้องละทิ้งความหวาดหวั่น และค่อยๆ ถอดแว่นกันแดดออกช้าๆ 
ด้วยมาดสุขุมเต็มที่ 

ชายหนุ่มหรี่ตาน้อยๆ ก่อนจะโพล่งเสียงขุ่น “คุณนี่เอง ใครให้คุณ



44    ก า ม เ ท พ ห ร ร ษ า 

เข้ามาในนี้ รู้ไหมว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามา ออกไปซะ!” 
“ฉันก็ไม่อยากฝืนกฎระเบียบหรอกค่ะ ฉัน...แค่อยากอธิบาย  

อะไรบางอย่างให้คณุ...ท่านเข้าใจเท่าน้ันเอง แต่ท่านไม่ยอมให้ฉันเข้าพบเลย 
ฉันขอเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นเอง ได้ไหมคะ” หญิงสาวอ้อนวอนอย่างสุด
ความสามารถ 

นัยน์ตาคมของชายหนุ่มฉายชัดถึงความไม่สบอารมณ์ ใบหน้าฉาย
ความระอา ก่อนจะตอบว่า “ผมบอกแล้วไงว่า ผมไม่เปลี่ยนใจเรื่องการ
ฟ้องร้องแน่นอน บริษัทคุณต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น   
จะได้เป็นบทเรียนสำหรับการทำงานครั้งต่อๆ ไปของพวกคุณ เคลียร์แล้ว
ใช่ไหม ออกไปจากที่นี่ได้แล้ว แล้วอย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีก” 

พอเขาพูดจบก็เดินสวบๆ ผ่านหรรษาออกไปอย่างไม่แยแส เย็นชา 
และมึนตึง 

ยามนี้หรรษาไม่ต่างจากคนจนตรอก ถ้าหล่อนยอมถอยก็อาจโดน
ภีมไล่ออก งานนี้จึงมีแต่ลุยอย่างเดียวเท่านั้น “ไม่ ฉันจะไม่ออกไปจากที่นี่
จนกว่าจะได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟัง” 

ร่างสูงใหญ่ชะงักนิ่ง...นิ่งอย่างชวนให้เสียวสยอง ไม่ต่างจากการที่
เขาแยกเขี้ยวใส่หรือแปลงร่างเป็นผีดิบดูดเลือดตามจินตนาการของหล่อน
เลยทีเดียว 

ทิมเหลียวกลับมามองหรรษาช้าๆ ใบหน้าของเขายังคงหล่อเหลา 
เขาขู่หล่อนด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า “ออกไปซะ ก่อนที่ผมจะของขึ้นไปมาก
กว่านี้” 

หรรษาอยากจะวิ่งเผ่นหนีใจจะขาด แต่ไม่ว่าหล่อนจะเผชิญหน้ากับ
ภีมหรือทิมก็โหดร้ายพอกัน เพราะฉะนั้นหล่อนคงต้องสู้ยิบตา “ไม่ ฉันขอ
เวลาแค่ไม่นานเท่านั้นเองจริงๆ นะคะท่าน” 

เขาทำเสียงไม่พอใจในลำคอ “คุณนี่ฟังภาษาคนไม่รู ้เรื ่องหรือไง 
อยากให้ผมลากคุณแล้วโยนออกไปนักใช่ไหม” 

เท่านั้นเอง หรรษาก็ถอยร่นจนชิดผนังด้านหลัง สองมือยึดชั้นเหล็ก
ติดผนังไว้แน่นราวกับต้องการประกาศย้ำว่า จะไม่ยอมออกจากห้องเก็บ
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สินค้านี้ง่ายๆ ก่อนจะตอบอุบอิบ “ท่านต่างหากที่ไม่ให้โอกาสคนอื่น” 
“นี่คุณ!” ทิมเค้นเสียงลอดไรฟัน สองมือเท้าสะโพก หน้าตาเหมือน

คนพร้อมแยกเขี้ยว 
หรรษาก้มหน้าด้วยท่าทางจ๋อยๆ ก็จริง แต่ในใจชักเริ่มไม่พอใจคน

ใจโหด ใจร้าย ใจดำ ขึ้นมาบ้างแล้ว หล่อนอุตส่าห์อ้อนวอนขนาดนี้ เขายัง
เอาแต่ขู่กับไล่ 

ปัง! 
เสียงดังสนั่นจากประตูเหล็กของห้องเก็บสินค้ากระทบกับพื้นดัง

ก้องขึ้นพร้อมกับความมืดมิดที่เข้ามาเยือนในฉับพลัน ตามด้วยเสียงสบถ
เบาๆ ของทิม 

“ฉิบหาย!” 



หรรษาตกใจกับเสียงก้องกังวานและความมืดที่เข้ามาเยือนห้อง
เก็บสินค้าในฉับพลัน แต่ก็พยายามตั้งสติ คิดในแง่ดีว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้
อยู่คนเดียว ถึงจะต้องอยู่กับยักษ์ขมูขีก็เถอะ “กะ...เกิดอะไรขึ้นหรือคะ” 

นอกจากชายหนุ่มจะไม่ตอบแล้ว เขายังถอนหายใจเบาๆ อย่าง  
ระอาอีกด้วย หญิงสาวจึงย่นจมูกและแลบลิ้นใส่อีกฝ่ายอย่างไม่กลัวว่าเขา
จะเห็น เพราะห้องมืดมาก 

เสียงตี๊ดดังขึ้นพร้อมกับแสงจ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือในมือของ
ทิม ช่วยให้ห้องไม่มืดสนิทอีกต่อไป 

ขณะที่เขากำลังกดแป้นบนมือถือ หรรษาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่
ไหลเลื้อยผ่านข้อเท้า จึงตกใจสุดขีด ร้องกรี๊ด พุ่งหนีตามสัญชาตญาณ 
จนไปชนคนตัวโตอย่างจัง โทรศัพท์มือถือกระเด็นจากมือเขา ห้องจึงกลับ
มามืดสนิทอีกครั้ง 

“เฮ้ย!” ทิมอุทาน ก่อนจะถามขึ้นอย่างหงุดหงิด “คุณเป็นบ้าอะไร
ของคุณ” 

“คะ...คือ...งู...มัน...เลื้อยผ่านขาฉันค่ะ” หรรษาเลือกจะไม่ถอยห่าง

๓
ขอแค่มีคุณอยู่เคียงข้าง

ฉันก็ไม่หวาดกลัวภยันตรายใดๆ
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จากเขา แม้จะหวั่นเกรงความดุของเขาก็ตาม แต่ตอนนี้ความคิดเรื่องงู  
น่ากลัวมากกว่า 

“ห้องนี้จะมีงูได้ไง บ้าหรือเปล่า แล้วมือถือผมกระเด็นไปไหนแล้วก็
ไม่รู้ ห้องก็มืดแบบนี้จะหายังไงวะเนี่ย” ทิมบ่นอย่างหัวเสีย 

หรรษาทำหน้าจ๋อยในความมืด 
“เอามือถือคุณมาสิ” เจ้าของเสียงห้าวทุ้มพูดเชิงสั่งอีกเช่นเคย จน

หรรษาอดคิดประชดในใจไม่ได้ว่า เขาคงชินกับการออกคำสั่งจนเสียนิสัย 
น่าจะโดนขัดใจเสียบ้าง จะได้รู้จักลดความถือดีลง 

แต่คนที่กำลังคิดเช่นนั้นก็รีบหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าสะพาย
ของตัวเองอย่างลนลาน กลัวจะไม่ทันใจยักษ์ใจร้อน 

“นี่ค่ะ” หรรษายื่นอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวให้อีกฝ่าย  
หลังจากเขารับไปเพียงไม่ก่ีวินาที ทิมก็พ่นลมหายใจดังพรืด “แบตฯ 

หมดนี่” 
หรรษาปั้นหน้าไม่ถูก ก่อนจะตอบเสียงเจื่อน “มะ...เมื่อคืนฉันลืม

ชาร์จแบตฯ น่ะค่ะ” 
“คุณคงเป็นคนที่ทำงานไร้ประสิทธิภาพจนเคยชิน” ประธานบริษัท

ในเครือพิชยธรแขวะน้ำเสียงเย็นชา  
หรรษาอยากกระโดดถีบขาคู่ใส่คนปากเสียที่สุด แต่ทำได้แค่แอบ

ด่าปากขมุบขมิบแบบไร้เสียงว่า ‘งั้นคุณก็คงปากเสียจนเคยชิน’ เท่านั้น 
“ช่วยผมหามือถือเดี๋ยวนี้เลย น่าจะตกอยู่แถวๆ นี้แหละ” ทิมสั่ง

เสียงเข้ม 
หล่อนย่นจมูกอีกครั้ง ยังขนลุกกับความคิดเรื่องงูไม่หาย แต่ก็ไม่มี

ทางเลือก จำต้องคู้ตัวลงข้างๆ เขา คลำมือสะเปะสะปะเพื่อช่วยหามือถือ 
จู่ๆ หรรษาก็ไอแค็กๆ เหมือนหายใจไม่ออก กลิ่นควันจากไหนก็

ไม่รู้ลอยมาปะทะจมูก “ควันมาจากไหนคะเนี่ย” 
ทิมก็ไอเช่นกัน “รีบหามือถือให้เจอ ไม่งั้นหายใจไม่ออกตายอยู่ในนี้

แน่” 
หรรษาใจหายวาบ พยายามคลำมือไปตามพื้น แต่ควันเหมือนจะ
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หนาแน่นขึ้น หรรษาไอหนักขึ้นทุกที อากาศเริ่มขาดหาย เรี่ยวแรงลดน้อย
ถอยลงทีละนิด 

“ไหวหรือเปล่าคุณ” 
อาจเป็นเพราะความมึนงงและสติเริ่มไม่เต็มร้อย หล่อนถึงได้หูฝาด 

ได้ยินคนแล้งน้ำใจถามด้วยเสียงเจือความห่วงใยแบบนั้น 
“ฉันหายใจไม่ออ...” หรรษาพูดไม่ทันจบประโยคก็ล้มพับ หมดสติ 

เซทับร่างทิม 
“คุณ คุณ ทำใจดีๆ ไว้นะ” ทิมร้องถามอย่างกังวล พร้อมทั้งคลำมือ

ไปบนพื้นอีกครั้ง และคลี่ยิ้มทันทีเมื่อสัมผัสถึงอะไรบางอย่าง 
เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อกดโทร. หาลูกน้องคนสนิท สั่งให้

มาเปิดประตูห้องเก็บสินค้าที่เต็มไปด้วยควันโดยด่วน มือข้างหนึ่งประคอง
สาวน้อยที่อาการน่าเป็นห่วงไว้ 

รอไม่ถึงหนึ่งนาที ทิมก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก เมื่อเสียงประตูห้อง
เก็บสินค้าเลื่อนขึ้น แสงสว่างจากภายนอกสาดส่องเข้ามา 

“ควันอะไรวะ ไฟไหม้ตรงนั้นนี่ ช่วยกันดับไฟเร็ว ท่านอยู่ไหนครับ” 
เสียงลูกน้องคนสนิทของทิมดังขึ้น 

“ฉันอยู่นี่นิพัทธ์” ระหว่างนั้นทิมก็ช้อนร่างของหรรษาขึ้นมาไว้ใน
อ้อมแขน เหลือบเห็นเชือกอยู่ในบริเวณนั้น นี่เองกระมังที่ทำให้แม่สาว
จอมตื๊อนึกว่าเป็นงู เขาเดินออกมายังประตูด้านหน้า ควันที่หนาแน่นเริ่ม
บางเบาลง เขาวางเธอลงแถวๆ หน้าห้องเก็บสินค้า 

“ท่านครับ เกิดอะไรขึ้น แล้ว...ผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับ” หนุ่มร่าง
สันทัดมองไปยังหญิงสาวในอ้อมแขนเจ้านายด้วยความงงงัน 

“เอาไว้ค่อยคุยกัน พาเธอไปโรงพยาบาลเร็ว ฉันจะดูทางนี้เอง” ทิม
กุลีกุจอตรงไปช่วยพนักงานอีกสองคนดับเปลวไฟที่ลุกไหม้กล่องสินค้ามุม
หนึ่ง 

“ครับ” นิพัทธ์รับคำทันที และตรงไปช้อนร่างหรรษา 
ไม่ถึงครึ่งนาทีทิมกับพนักงานอีกสองคนก็ควบคุมเพลิงไหม้ได้  
“นั่นคราบน้ำมันก๊าดนี่ครับท่าน” พนักงานหนุ่มคนหนึ่งบอก  
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“ฉันรู้แล้ว” ประธานบริษัทในเครือพิชยธรมีสีหน้าตึงเครียด “พวก
นายสองคนเข้าไปตรวจดูด้วยว่าสินค้าเสียหายไปเยอะหรือเปล่า ระวังอย่า
ให้ไฟไหม้ขึ้นมาอีกล่ะ” 

พนักงานทั้งสองรีบทำตามคำสั่ง ตรงเข้าไปตรวจสอบด้านในห้อง
ทันที 

ทิมหรี่ตาลง แววตาฉายแสงกร้าว ขณะจ้องมองความเสียหายที่
เกิดขึ้น นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการจงใจวางเพลิงเพื่อฆาตกรรมเขา คราว
ก่อนรถยนต์ของเขาก็โดนตัดสายเบรก โชคดีที่คนขับรถของเขาตรวจพบ
เสียก่อน มีใครบางคนต้องการกำจัดเขาให้พ้นทาง และต้องเป็นคนไม่ไกล
ตัวเสียด้วย ไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้ขนาดนี้ 

เขาคงต้องระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม คนร้ายคงไม่หยุดแค่นี้แน่ 
ทิมขบกรามแน่น โกรธจัดที่โดนลอบปองร้ายถึงสองครั้งสองคราโดยไม่รู้
แน่ชัดว่าใครคือตัวการ 

ระหว่างนั้นเสียงหายใจหอบเหนื่อยก็ดังขึ้นจากด้านหลัง ทิมหันไป
มองแล้วทำหน้านิ ่วเมื ่อเห็นนิพัทธ์ยังใช้ความพยายามในการช้อนร่าง  
แม่สาวคิวปิดฮัตอย่างทุลักทุเล และไม่มีทีท่าว่าจะช้อนขึ้นสำเร็จ 

“นิพัทธ์ ทำไมยังไม่ส่งเธอไปโรงพยาบาลอีก” 
นิพัทธ์ยิ้มเจื่อนๆ “เอ่อ...คือ แขนขวาผมเจ็บน่ะครับ สงสัยจะอุ้ม

เธอไม่ไหว” 
“โธ่เอ๊ย แล้วก็ไม่บอกแต่แรก” ทิมส่ายหน้า เดินตรงไปหาหญิงสาว

ท่ียังหมดสติ กังวลว่าเธอจะได้รับอันตรายร้ายแรงจากเหตกุารณ์เม่ือสักครู่ 
ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้น 

ทิมอุ้มเธอขึ้นมาอย่างง่ายดาย เขาสั่งลูกน้องคนสนิทให้โทร. ตาม
คนขับรถให้เขาด่วน ระหว่างนั้นก็รีบเดินตรงไปยังรถของตัวเอง เพราะ  
ไม่อยากรอนาน โดยไม่สนใจพนักงานในบริษัทที่เดินผ่านมา จดสายตา
มายังเขาอย่างฉงนสนเท่ห์  

ประธานหนุ่มมาดขรึมอย่างเขาต้องมาอุ้มหญิงสาวเดินตรงไปยัง
ลานจอดรถ คิดๆ แล้วเขาก็โมโหผูช่้วยส่วนตัวนัก จู่ๆ  ก็มาเจ็บแขนเอาวันนี้ 
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แต่คิดไปคิดมาเขาคงต้องโมโหแม่สาวจอมจุน้ท่ีทำให้เขาต้องวุน่วายขนาดน้ี
มากกว่า 

ทิมไม่อยากให้ข่าวเรื่องห้องเก็บสินค้าถูกลอบวางเพลิงแพร่สะพัด
ออกไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อห้างสรรพสินค้าสาขาน้ี ซ่ึงเขาก็คาดว่าลกูน้อง
น่าจะควบคุมข่าวดังกล่าวได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ข่าวเรื่องที่เขาอุ้มสาวน้อย
ปริศนาในลานจอดรถนี่สิ คงแพร่สะพัดไปทั่วบริษัทไม่ต่างจากไฟลามทุ่ง 
พนักงานทั้งเครือพิชยธรคงได้ซุบซิบกันกระจายว่าเธอคนนี้เป็นใคร เข้า  
ไปอยู่ในห้องเก็บสินค้ากับเขาสองต่อสองได้อย่างไร 

พลันเขาก็นึกอยากทุ่มแม่ตัวแสบลงพื้นนัก หาเรื่องวุ่นวายงามหน้า
ให้เขาไม่หยดุหย่อน แต่เม่ือก้มมองดวงหน้าใสๆ ท่ีกำลังหลับตาอย่างไม่รูสึ้ก
ตัว เขาก็นึกสงสารอยู่เช่นกันที่คนไม่รู้อีโหน่อีเหน่ต้องมารับเคราะห์ร่วมกับ
เขาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด 

เม่ือทิมเดินมาถึงรถยนต์คันหรแูล้วไม่เห็นคนขับรถ เขาก็ส่ังให้ผูช่้วย
หยิบกุญแจรถในกระเป๋าเสื้อเขาเพื่อปลดล็อกรถและวางหญิงสาวลงบน
เบาะหลัง จากนั้นจึงหันไปสั่งผู้ช่วยคนสนิท 

“นิพัทธ์ เดี๋ยวนายไปโรงพยาบาลกับเธอนะ” 
“อืม อีกครึ่งชั่วโมงผมมีนัดกับลูกค้าน่ะครับ เป็นลูกค้าคนสำคัญ

ของบริษัทเสียด้วย จะยกเลิกนัดก็ไม่ได้” ผู้ช่วยตอบอ้อมแอ้ม 
“งั้นไปตามพนักงานผู้หญิงคนไหนมาก็ได้ ให้ไปโรงพยาบาลเป็น

เพื่อนเธอ ด่วน!” ทิมสั่งเฉียบขาด ชักหงุดหงิดขึ้นทุกที เหมือนวันนี้
อะไรๆ ก็ติดขัดไปหมด  

“ครับๆๆ” นิพัทธ์กระวีกระวาดวิ่งออกไป 
ทิมถอนหายใจดังเฮือก เขาอึดอัดที่ต้องยืนเป็นจุดเด่นอยู่ในลาน

จอดรถ เลยถอยกลับเข้าไปนั่งในเบาะหลังรถข้างๆ คนหมดสติ ชะเง้อมอง
ออกไปนอกรถอย่างหงุดหงิด คนขับรถก็ไม่มาสักที นิพัทธ์ก็อาจเดินตก
ท่ออยู่แถวไหนเลยหายไปนานจนน่าหักเงินเดือน เดี๋ยวแม่สาวจอมจุ้นได้
สิ้นใจตายบนรถเขาหรอก สงสัยเขาคงต้องขับรถไปเองกระมัง 

ระหว่างตัดสินใจนั้นทิมหันไปเห็นหญิงสาวสลบแน่นิ่งผิดปกติ เขา
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เลยใจคอไม่ดี รีบยื่นนิ้วไปอังใต้จมูกเธอเพื่อทดสอบว่ายังมีลมหายใจอยู่
ไหม 

เมื่อสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆ รินรด เขาก็โล่งอก แต่จังหวะนั้น
คนหมดสติก็ลืมตาขึ้นพอดี เธอเบิกตากว้างอย่างตกใจ กระถดถอยจน
แผ่นหลังเบียดชิดพนักเบาะหลัง และเอ่ยเสียงสั่นๆ  

“คะ...คุณ...จะทำอะไรฉัน...”  
“แล้วคุณคิดว่าผมจะทำอะไรล่ะ” 
ใบหน้าหรรษาซีดเผือดลงไปอีก ถึงหล่อนจะไม่ได้สวยเลอเลิศ แต่

ออปชันทุกอย่างในร่างกายก็เป็นผู้หญิง แม้จะเป็นออปชันที่เล็กบ้าง ใหญ่
บ้าง ไม่ได้มาตรฐานบ้างก็ตามที! 

หญิงสาวตัดสินใจรื้อของในกระเป๋าสะพายด้วยมืออันสั่นเทา ก่อน
จะหยิบปากกาลายเฮลโลคิตตีสีชมพูออกมาด้ามหนึ่ง ถือมันราวกับมีด 

ชายหนุ่มพ่นลมหายใจดังพรืด หน้าตาฉายถึงความระอาอย่างที่สุด 
“คุณเอาปากกาออกมาทำไม” 

“ก็...คณุคิดจะทำอะไรล่ะ” หรรษากำปากกาแน่น งานน้ีตายเป็นตาย 
แต่จะขอรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงลมหายใจสุดท้าย 

“ใครจะทำอะไรคุณ บ้าเปล่า รูปร่างหน้าตาแบบนี้มีแต่จะทำให้เสีย
อารมณ์ ผมอะนะก็แค่กลัวว่าคุณจะมาสิ้นใจตายบนรถผม แล้วจะเสียบ
ผมด้วยปากกาหรือไง เก็บไปได้เลย หรือทางที่ดีโยนทิ้งไปเลยดีกว่า 
เพราะปากกาลายนี้ปัญญาอ่อนเหมือนคุณเป็นบ้าเลย” 

หรรษาอ้าปากค้าง เถียงไม่ออกไปหลายอึดใจ มองปากกาในมือ
ด้วยความไม่แน่ใจ “คะ...ใครว่าลายปัญญาอ่อน คณุไม่รูห้รอกว่าเฮลโลคิตตี
เป็นขวัญใจสาวๆ ทั่วโลกมานานแค่ไหน” หญิงสาวค้านขึ้นเพื่อเรียกร้อง
ความยุติธรรมให้การ์ตูนแมวเหมียวที่เธอหลงใหลมาตั้งแต่เด็ก แต่วินาที
ถัดมาก็ทำหน้าเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ “คุณไม่ต้องมาเบี่ยงเบนความสนใจ
ของฉันเลยนะ ถ้าคุณคิดจะทำอะไรฉัน ฉัน...ฉันจะ...จะเอาปากกาจิ้ม  
ลูกตาคุณ” 

ทิมยิ้มเหยียด “ก่อนที่คุณจะได้ทำแบบนั้น คุณคงได้ถูกโยนออก
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ไปจากบริษัทผมก่อน แล้วผมก็จะแจ้งความกับตำรวจว่าคุณเป็นผู้หญิง
โรคจิตที่ตามรังควานผมอยู่ได้ แล้วยังกล้าทึกทักอย่างกับสวยซะเต็ม
ประดาว่าผมจะทำอะไรคุณ แล้วถ้าอาการดีขึ้น ก็ลงไปจากรถผมได้แล้ว 
ไป ผมมีงานต้องทำอีกเยอะ” 

หน้าม้าน หน้าชา หน้าแตก ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หญิงสาวกำลังรู้สึก  
ในวินาทีนี้ แม้จะเป็นเรื่องปกติที่หล่อนไม่ได้เป็นสาวทรงเสน่ห์น่าดึงดูด  
ในสายตาผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไร แต่ไม่มีครั้งไหนที่หล่อนจะรู้สึกเป็นที่  
น่ารังเกียจของผู้ชายสักคนได้ขนาดนี้ และสิ่งนี้ก็ช่างยอกแสยงใจเหลือเกิน 

ชายหนุ่มเปิดประตูและก้าวลงไปจากรถด้วยท่าทางมาดมั่นและ  
ไม่แยแส 

หรรษาก้าวตามลงไปอีกด้านหนึ่ง ลอบมองเขาด้วยความคับแค้นใจ 
แต่ไม่กล้าต่อว่าต่อขานว่าเขาจะทำมิดีมิร้ายหล่อนอีก  

หล่อนอาจไม่ได้ฉลาดเป็นสาวอัจฉริยะ แต่ก็ไม่ได้โง่จนดูไม่ออกว่า
แววตาเหยียดๆ และเย็นชานั้นไม่มีร่องรอยความปรารถนาใดๆ ระหว่าง
ชายหญิงสักนิด มิหนำซ้ำเขายังดูหล่อเหลาและสมบูรณ์แบบเกินกว่าที่  
ผู้หญิงธรรมดาอย่างหล่อนจะกล้าอาจเอื้อมอีกด้วย แต่ถึงกระนั้นหล่อน  
ก็คิดว่าเขาใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินไปอยู่ดี 

“ออกไปจากที่นี่ได้แล้ว แล้วอย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีก” 
หรรษาหน้าม้านอีกครั้ง แต่คราวนี้ความโกรธพลุ่งพล่านขึ้นมาบ้าง

แล้ว แม้หล่อนไม่ได้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างเขา แต่ก็ไม่ได้ส้ินไร้ไม้ตอก
จนต้องทนให้เขาพูดจาหยามหยันใส่กันแบบนี้  

“ถึงคุณจะรวย แต่ก็ควรเรียนรู้การพูดจาให้เกียรติคนอื่นบ้าง” ไม่
บ่อยครั้งนักที่วิญญาณสุนัขบ้าจะเข้าสิงหรรษา ทั้งนี้เพราะหล่อนสุดจะทน
กับผู้ชายเฮงซวยคนนี้จริงๆ 

เขายิ้มหยันมุมปาก “ผมให้เกียรติกับทุกคนเสมอ ยกเว้นคนที่ไม่มี
มารยาท ตามรังควานคนอื่น แล้วก็เจ้าเล่ห์เพทุบาย ใช้แผนจะแบล็กเมล์
ผมเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง” 

หรรษาทำหน้านิ่ว “แผนแบล็กเมล์อะไรของคุณ ฉันไม่เข้าใจ” 
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“ก็ที่คุณโวยวายในรถ ผมรู้นะว่าคุณคงหวังจะเอามาต่อรองกับผม
งั้นสิ ฝันไปเถอะ ผมไม่มีทางเปลี่ยนใจเรื่องฟ้องบริษัทคุณแน่” 

จังหวะนั้นชายวัยกลางคนในชุดสุภาพคล้ายชุดพนักงานขับรถเดิน
เข้ามาพอดี เขาเอ่ยกับทิมอย่างนอบน้อม “ผมขอโทษครับท่าน พอดีติด
อยู่ในห้องน้ำน่ะครับ” 

“ไม่เป็นไร ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้ว อยากไปทำอะไรก็ไปทำซะ” 
ทิมตอบเสียงเรียบขรึมก็จริง แต่น้ำเสียงก็หาได้เจือความหยามหยัน
เหมือนที่พูดกับหล่อน 

ทิมตวัดตามองมาทางหรรษาทีหนึ่งอย่างไม่สบอารมณ์ ก่อนจะหัน
หลังเดินจากไป โดยไม่เหลียวมองกลับไปอีก 

หรรษาอยากจะเขกกะโหลกตัวเองนัก ตอนอยู่ในรถกับเขาสองต่อ
สองหล่อนมัวแต่ตกใจจนลืมไปเสียสนิทว่ามาที่นี่เพื่อวิงวอนให้เขายกเลิก
การฟ้องร้อง 

ทิมเดินห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว สาวสวยเพื่อนสนิทของยายแองจี้
ก็ซอยเท้าวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางกระตือรือร้นพลางตัดพ้อเสียงงอนๆ 

“คณุทิมมาทำอะไรแถวน้ีคะ ซินด้ีรออยูใ่นห้องทำงานต้ังนาน ดีนะคะ
ที่เอะใจถามเลขาฯ หน้าห้องของคุณ ถึงรู้ว่าคุณลงมาที่นี่” 

“ผมก็มาทำงาน ไม่ได้ว่างงานเหมือนคุณนี่” 
คำตอบแกมแขวะนั่นทำให้สุคนธาหน้าเสีย ส่วนหรรษาแอบกลั้นยิ้ม

แทบไม่ทัน แอบนึกในใจว่า ‘เป็นไงล่ะ หลงอีตาน่ีนัก ก็ต้องทนความปากเสีย
ของตาบ้านี่ด้วย’ 

“แล้วเธอมาได้ยังไงคะ” สุคนธาบุ้ยหน้ามาทางหรรษา 
ทิมเหลียวมองด้วยหางตาแวบหนึ่ง ก่อนตอบอย่างไม่ออมเสียงว่า 

“ก็พวกชอบตามตื๊อ น่ารำคาญ” 
คราวนี้สุคนธาเป็นฝ่ายยิ้มอย่างสะใจบ้าง ก่อนจะรีบซอยเท้าเดิน

ตามคนขี้เก๊กต้อยๆ ราวกับกลัวจะโดนทิ้งเหมือนคราวก่อนเป๊ะ ทิ้งให้
หรรษายืนมองตามทั้งสองคนอย่างแค้นใจ 

“คุณไม่เป็นอะไรแล้วนะ” คนขับรถถามอย่างมีน้ำใจ 
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“ไม่เป็นไรแล้วลุง” 
“ไม่เป็นไรก็ดีแล้วละ โชคดีนะที่คุณอยู่กับท่านพอดี ท่านเลยช่วย

คุณออกมาได้ทันเวลา ไม่งั้นสำลักควันตายแน่” 
น้ำเสียงและแววตาของชายวัยกลางคนดูชื่นชมจนหญิงสาวทนรับ

ฟังแทบไม่ได้ “โชคดีเหรอคะ” 
“ใช่สิ ท่านใจดีมาก ช่วยคุณออกมาแล้วยังจะพาคุณไปโรงพยาบาล

ด้วย ท่านห่วงใยพนักงานทุกคนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ตั้งแต่
เกิดมาลุงไม่เคยเจอเจ้านายใจดีแบบนี้มาก่อน ใครจ้างให้ออกลุงก็ไม่เอา 
เจ้านายดีๆ แบบนี้ลุงไม่มีทางออกไปทำงานที่อื่นแน่” ลุงคนขับพูดอย่าง
มั่นใจ 

แต่หรรษาคิดว่าลุงคนขับคงโดนล้างสมองมากกว่า ถึงได้เห็นคน
ใจร้ายเป็นคนใจดีไปได้ ทำไมชีวิตหล่อนถึงได้ต้องวนเวียนกับผู้ชายโหดๆ 
นักนะ ไหนจะภีม แล้วยังตานี่อีกคน 

ลุงคนขับขอตัวและเดินผละไป หรรษาก็เดินคอตกออกไปจาก
บริษัทในเครือพิชยธร กลุ้มใจที่ทำเรื่องผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า สถานการณ์
เหมือนจะน่าเป็นห่วงมากขึ้น เพราะนอกจากทิมจะไม่มีทีท่าใจอ่อนลงแล้ว 
ยังขุ่นเคืองมากขึ้นด้วย การเกลี้ยกล่อมเขาคงจะยากขึ้นอีกหลายเท่า 

ขณะหรรษานั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์ หล่อนเขกศีรษะตัวเองรัวหลายที
จนเด็กนักเรียนชายประมาณชั้นประถมสองหรือสามมองมาตาแป๋ว  

จะมีใครงี่เง่ากว่าหล่อนอีกไหมเนี่ย ไปกล่าวหาว่าประธานบริษัทใน
เครือพิชยธรที่สุดแสนจะเลิศเลอเพอร์เฟกต์จะทำมิดีมิร้าย ทั้งที่เขาอุตส่าห์
ช่วยออกมาจากห้องเก็บสินค้านั่น อีกอย่างแค่เขากวักมือทีสองที นางเอก 
นักร้องคนดัง นางแบบ แถมนางงามจักรวาลเลยด้วย คงวิ่งกรูเข้ามาต่อ
คิวกันเพื่อแย่งเป็นผู้หญิงของเขา ดูอย่างสาวสวยหุ่นนางเอกหนังเอวีนั่นสิ 
เห็นได้ชัดว่าพยายามตามตื๊อเขาสักแค่ไหน ส่วนหล่อนน่ะเหรอ คงหมด
สิทธิ์แม้แต่จะเป็นเห็บเกาะขนหน้าแข้งเขา จบข่าว! 
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เย็นวันนั้นหรรษานั่งเขี่ยยำผักบุ้งกุ้งสดซึ่งเป็นอาหารจานโปรด  
ไปมาอยู่ภายในร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ท่าทางเหมือนคน
เบื่ออาหาร ผิดแผกไปจากนิสัยช่างรับประทานโดยสิ้นเชิง 

“เป็นอะไรยะหล่อน วันนี้กินเป็นนางเอกเชียวนะ” แมน หรืออีกชื่อ
หนึ่งมินนี่ หนุ่มนักโฆษณาซึ่งเป็นเพื่อนเกย์ของหรรษาที่นั่งอยู่ด้วยกัน  
ถามแกมหยอก 

“กลุ้ม” หรรษาตอบสั้นๆ หางตาตกเล็กน้อย 
“จะกลุ้มอะไรของแกนักหนา หรือว่าท้องไม่มีพ่อกันยะ”  
“ท้องไม่มีพ่อยังไม่กลุ้มใจเท่านี้เลยมินนี่” น้ำเสียงคนพูดละห้อย

เต็มที 
“สงสัยจะมีปัญหาหนักอกเล็กๆ ของแกจริงๆ นะษา”  
“ฉันชื่อหนูษา เรียกให้มันถูกหน่อยสิ” แม้หรรษาจะกลัดกลุ้ม แต่ก็

ยังอุตส่าห์ท้วงขึ้นมา 
หนุ่มเกย์ตวัดตาค้อนใส่เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย

ด้วยความหมั่นไส้ “จ้า หนูษาก็หนูษา คนอะไรก็ไม่รู้ ชื่อษาอยู่ดีๆ พอไปดู
หนังเรื่อง ยวน มัน ฮา มาเท่านั้นแหละ ต้องเปลี่ยนชื่อให้พ้องกับนางเอก
ในเรื่องด้วย” 

หญิงสาวทำปากยื่น แต่ไม่คิดเถียงอีกฝ่าย เพราะนั่นคือความจริง 
หล่อนประทับใจภาพยนตร์เรื่องนั้นมาก แล้วพอรู้ว่านางเอกในเรื่องตัวจริง
ชื่อหนูหริ่ง ก็ไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนชื่อเล่นตัวเองจาก ‘ษา’ เป็น ‘หนูษา’ และ
ยังบังคับเพื่อนๆ รอบข้างให้เรียกหนูษาอีกด้วย มีก็แต่คนในครอบครัวที่
ยังคงเรียกว่าษาเฉยๆ 

“แล้วสรุปแกมีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจอะไร หน้าตาถึงได้เซ็งเป็ดทั้งเล้า
แบบนี้หา”  

“จะไม่ให้เซ็งเป็ดทั้งเล้าได้ไง ช่วงนี้เคราะห์ซ้ำกรรมซัด พระศุกร์เข้า
พระเสาร์แทรก ผีซ้ำด้ำพลอย ความวัวไม่ท...” 

“อู๊ย...แกจะยกสุภาษิตมาเป็นกุรุสทำไมไม่ทราบ วิญญาณครูสอน
ภาษาไทยเข้าสิงหรือไงยะ” แมนจีบปากจีบคอบ่น 
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“ยกสุภาษิตมาเป็นกุรุสก็ยังไม่เพียงพอกับเรื่องเลวร้ายที่ฉันกำลัง
เจอเลย” คราวนี้มุมปากคนพูดตกอีกต่างหาก เหมือนเด็กกำลังจะเบะปาก
ร้องไห้ 

แมนถอนหายใจเบาๆ “ไหนบอกฉันมาสิ เร่ืองอะไรจะเลวร้ายขนาดนั้น” 
หรรษาถอนหายใจดังพรืด “ความซวยอย่างแรกคือฉันดันสะเพร่า

ปล่อยให้ข้อมูลลูกค้าวีไอพีของบริษัทหลุดออกไป เขาเลยจะฟ้องบริษัท 
ตาฮิตเลอร์เลยขูว่่า ถ้าฉันไม่สามารถทำให้ทางน้ันเปล่ียนใจเร่ืองการฟ้องร้อง
ได้ละก็ จะฉีกเนื้อฉันเป็นชิ้นๆ เป็นไงล่ะแก สมควรที่ฉันต้องเครียดไหม” 

“ปัญหาเรื่องงานแกก็ค่อยๆ ตามไปขอโทษเขาเท่านั้นแหละ ตื๊อๆ 
เอา เดี๋ยวก็ใจอ่อน แต่ถ้าไม่ ก็ช่างมัน หางานใหม่ จบ!” 

“แต่ฉันเปลี่ยนงานมาสี่ครั้งแล้วนะมินนี่” หรรษาทำหน้าละห้อย 
“แล้วเปลี่ยนอีกสักทีจะเป็นไรไป ถ้าที่นี่ทำแล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยนงาน 

ง่ายๆ แค่นั้นแหละ”  
หรรษาทำหน้างงเหมือนไม่แน่ใจกับคำแนะนำที่สุดแสนจะง่ายดาย

ของเพื่อน แต่ด้วยความเป็นคนโอนอ่อนคล้อยตามง่าย วินาทีนี้หญิงสาว
เลยเห็นด้วยกับคำแนะนำของอีกฝ่าย 

ก็จริงอย่างแมนว่า ถ้าที่นี่ทำแล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยนงานแล้วกัน แต่
นั่นต้องหลังจากพยายามแก้ไขความผิดพลาดอย่างเต็มที่แล้วนะ 

“แล้วความซวยอย่างต่อมาล่ะอะไร” แมนซักถามต่อ 
หญิงสาวเลยเล่าเรื่องสัญญากำจัดความโสดสุดหฤโหดนั่นให้เพื่อน

ฟังอย่างละเอียด หัวคิ้วของแมนค่อยๆ ขมวดเข้าหากันทีละนิดจนกลาย
เป็นโบขนาดใหญ่ 

“นี่แหละที่เรียกว่าปัญหาระดับช้าง” คราวนี้หนุ่มเกย์มีสีหน้าหนักใจ
อย่างแท้จริง “จากประวัติของแก ฉันฟันธงเลยว่าแกไม่มีทางหาแฟนได้
ทันก่อนวันวาเลนไทน์ปีหน้าแน่นอน แนวโน้มที่แกจะต้องสูญเสียเงินโบนัส
ก้อนนี้ไปมีสูงมาก แล้วยิ่งต้องจีบตาฮิตเลอร์นั่นอีก ฉันว่าแกคงได้กัดลิ้น
ตายก่อนจะยอมทำเรื่องเสี่ยงตายแบบนั้นแน่” 

“แกไม่ต้องพูดตรงขนาดนี้ก็ได้นะ” หญิงสาวหน้างอ มองค้อนเพื่อน
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อย่างงอนๆ 
“แล้วจะให้ฉันหลอกว่าแกน่าจะหาแฟนได้ทันก่อนวันวาเลนไทน์  

ปีหน้าหรือไง ถ้าเป็นอย่างนั้นแกก็คงไม่อยู่ขึ้นคาน เปล่าเปลี่ยวเอกามา
ยี่สิบหกปีแบบนี้หรอก” 

“ซ้ำเติมกันอยู่ได้ แทนที่จะช่วยฉันคิดหาทางแก้ไข” หรรษาบ่นอุบ 
หลังจากหล่อนนั่งคิดพินิจพิเคราะห์ดูแล้ว ทั้งสองปัญหาล้วนหนัก

หน่วง แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า หล่อนไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้ ทิม พิชยธร 
ใจอ่อนได้สำเร็จ ซึ่งอาจทำให้หล่อนถูกไล่ออกจากงานเป็นครั้งที่สี่ แม้จะ
ยังไม่แน่ใจนัก แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นหล่อนจะไม่ยอมซวยสองเด้งด้วยการ
สูญเสียเงินโบนัสไปเด็ดขาด 

เงินโบนัสก้อนนี้คือสิ่งที่หรรษาเฝ้ารอคอย เพื่อจะทำตามความฝัน 
อะไรก็ไม่สำคัญเท่าการเดินทางไปตามหาคู่แท้ในต่างแดน เพราะฉะนั้น
ภารกิจหลักของหล่อนในตอนนี้คือการปกป้องเงินโบนัสก้อนนี้ยิ่งชีพ 

“มินน่ี แกพอจะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม” น้ำเสียงคนพดูออดอ้อน 
แมนหรี่ตาอย่างรู้ทัน “ฉันรู้นะว่าแกอยากให้ฉันช่วยอะไร แต่ตอนนี้

คิวฉันไม่ว่าง ฉันกำลังอินเลิฟย่ะ จะบอกให้ ไม่มีเวลาแสดงเป็นแฟน
ปลอมๆ ของแกหรอกนะ” 

หรรษาทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อีกครั้ง “มินนี่ แกจะใจร้ายกับฉันได้
ลงคอเหรอ แกอยากให้ฉันเสียเงินโบนัสก้อนนี้ไปหรือไง” 

“เฮ้อ...ไม่ใช่แบบนั้นหนูษา แต่แกจะให้ฉันหลอกเป็นแฟนปลอมๆ 
ของแกไปถึงเมื่อไร แกอายุยี่สิบหกแล้วนะ ควรจะเริ่มคบหาใครเป็นตัว
เป็นตนเหมือนผู้หญิงคนอื่นได้แล้ว” ใบหน้าขาวเนียนยิ่งกว่าอิสตรีดูจริงจัง
กว่าทุกครั้ง 

“ก็อีกปีสองปีนี้ฉันตั้งใจจะไปตามหาคู่แท้ที่เกาหลีไง” 
หนุ่มเกย์กลอกตา “แกนึกว่าแกจะเจอพระเอกแบบหนังเรื่อง ยวน 

มัน ฮา ได้แฟนกลับมาเมืองไทยหรือไง” 
หรรษาทำปากยื่น “แกไม่ให้กำลังใจฉันเลย อยากให้ฉันตกงาน   

ขึ้นคาน โบนัสบ๋อแบ๋นักหรือไง” 
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“ไม่ใช่แบบนั้น แต่ฉันไม่อยากให้แกยึดติดกับเรื่องการไปตามหา  
คู่แท้ที่เกาหลีมากนัก” 

หรรษาหรี่ตามองเพื่อนอย่างไม่ไว้ใจ “อย่าบอกนะว่า...แกอยากให้
ฉันเลิกคิดเรื่องการตามหาคู่แท้แล้วไปบวชชี” 

“ไม่ใช่อย่างนั้น แต่...ฉันจะนัดเดตหนุ่มๆ ให้แกต่างหาก” 
หญิงสาวเบิกตากว้าง “อะไรนะ! นัดเดต!” 
“ไม่ต้องทำท่าตกใจขนาดนั้น ก็แค่นัดเดต แกก็ทำงานบริษัทจัดหา

คู่ไม่ใช่เหรอ ทำเป็นไม่ชินไปได ้ เผื่อฟลุกแกจะได้มีแฟนก่อนวันวาเลน-  
ไทน์ปีหน้าไง” 

“มันจะง่ายแบบนั้นเหรอมินนี่” หรรษาทำหน้าไม่แน่ใจ หล่อนยัง
ฝังใจกับคำทำนายของหมอดูไพ่ยิปซีว่าเนื้อคู่อยู่ไกลโพ้น ที่สำคัญแมนเคย
ใช้วิธีนี้กับหล่อนมาแล้ว แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ นัดเดตเมื่อครั้งหลังสุด
เป็นเรื่องไม่น่าจดจำ เพราะหล่อนทำเปิ่นด้วยการทำน้ำหกใส่คู่เดต 

“จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ขึ้นอยู่กับแกมากกว่าหนูษา” 
“หมายความว่ายังไง ฉันไม่เข้าใจ” หรรษาขมวดคิ้วอย่างกังขา 
“ฉันอยากให้แกมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้ อะไรกัน ทำงาน

เป็นประชาสัมพันธ์แต่ไม่เลิกนิสัยโก๊ะๆ ซะที” 
“ใครว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเอง เมื่อก่อนอาจจะใช่ แต่เดี๋ยวนี้ฉันเป็น

หรรษา ประชาสัมพันธ์ของคิวปิดฮัตนะ” หรรษาแย้งออกไป ไม่ยอมรับ
ความจริงง่ายๆ ทว่าส่วนลึกในใจหล่อนสั่นคลอนมากขึ้นทุกที 

แมนเพ่งมองเข้าไปในดวงตาของหรรษาอย่างเพ่งพินิจ “ใช่ เดี๋ยวนี้
แกเปลี่ยนไปจากหรรษาคนเดิมมาก ไม่ได้อวบๆ เชยๆ เหมือนเดิมแล้ว ดู
น่ารักพอจะมีแฟนหน้าตาดีสักคนได้ แต่แกรู้ไหม แกยังปล่อยให้ความ  
ไม่มั่นใจและความซุ่มซ่ามในอดีตตามหลอกหลอนแกไม่เลิก” 

หรรษาอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนจะหลุบตาลงมองมือตัวเองที่ประสานกัน
ตรงหน้า คำพูดของแมนจี้ใจดำอย่างบอกไม่ถูก เพื่อนเกย์คนนี้รู้จักหล่อน
ดีกว่าใคร ทุกวันนี้ภาพลักษณ์ภายนอกของหล่อนเปลี่ยนไปจากเดิมโดย
สิ้นเชิง แต่ความซุ่มซ่ามและความโก๊ะเปรียบเสมือนโรคร้ายเรื้อรังที่หล่อน
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ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ 
หลายครั้งที่หรรษาพยายามให้กำลังใจตัวเองว่าหล่อนคือสาวมั่น 

เป็นพีอาร์สาวที่คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ความเปิ่นใดๆ ไม่อาจย่างกราย
เข้ามาทำลายชีวิตได้ แต่จนถึงทุกวันนี้หล่อนก็ยังพูดจาลิ้นพันกันบ่อยๆ 
ยามอยู่ต่อหน้าเจ้านายจอมโหดอย่างภีม มีแผลเล็กแผลน้อยได้ไม่เว้นวัน 
และยังคงทำงานสะเพร่าอยู่เช่นเดิม ไม่อย่างนั้นข่าวของสองพี่น้องตระกูล
พิชยธรคงไม่หลุดรอดออกไปแบบนั้นหรอก 

หรรษาครุ่นคิดอย่างท้อแท้แกมสิ้นหวัง เปล่าประโยชน์ที่หล่อนจะ
หลอกตัวเองว่าเป็นพีอาร์สาวผู้มั่นใจในตัวเองต่อไป บางทีการกลับไปช่วย
ครอบครัวขายของชำอาจจะดีกว่า ชะตาอาจลิขิตไว้แล้วว่าบพุการีของหล่อน
ต้องมีบุตรสาวขึ้นคานสามคน 

หรรษาเจ็บปวดหัวใจเหลือแสน ขณะนึกภาพตัวเองอยู่ในชุดเสื้อยืด
หลวมๆ กับกางเกงขาสี่ส่วนคล้ายกับพี่สาวทั้งสอง เรือนผมไม่ได้รับการ  
จัดแต่งทรง แค่ผูกไว้ลวกๆ หน้าดำมันขณะง่วนกับการขายน้ำปลา น้ำตาล 
กุ้งแห้ง น้ำมันพืช และอะไรอีกจิปาถะ 

ไม่นะ! หล่อนไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนั้น...หรรษาร้องบอกตัวเอง  
ในใจ 

“หนูษา...หนูษา...”  
เสียงเรียกของแมนทำให้หญิงสาวตื่นจากห้วงภวังค์ 
“แกเป็นอะไรของแกหา ใจลอยไปไหน เรียกตั้งนานจนฉันคอแห้ง 

โอ๊ย...เครียดกับเพื่อนคนนี้ซะจริ๊ง” หนุ่มเกย์ยกแก้วน้ำขึ้นจิบแก้คอแห้ง 
ก่อนถอนหายใจเบาๆ “หนูษา ฉันไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อให้แกกลุ้มใจหนัก
กว่าเดิมนะ แต่ฉันอยากให้แกเข้มแข็งมากขึ้น และต่อสู้กับตัวเองให้  
มากขึ้นต่างหาก” 

“ฉันเข้าใจ บางทีฉันก็ชอบคิดอะไรเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยไปงั้นแหละ” 
หรรษาพยายามเรียกความเข้มแข็งกลับมาใหม่ การกลับไปช่วยครอบครัว
ขายของชำจะเป็นทางเลือกสุดท้าย...ท้ายสุดจริงๆ และหวังว่าชีวิตนี้คงจะ
ไม่สิ้นไร้ไม้ตอกแบบนั้น 
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“เลิกคิดเพ้อเจ้อได้แล้ว การขาดความมั่นใจในตัวเองทำให้แกพลาด
โอกาสดีๆ ในชีวิตมาเยอะแล้ว ฉันจะทำให้แกหาแฟนได้ก่อนวันวาเลนไทน์
ปีหน้าเอง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเดตกับหนุ่มๆ ล่ะ” แมนมีทีท่ามุ่งมั่น 

“มินนี่ แกแน่ใจเหรอว่ามันจะเวิร์ก” 
“ฉันว่าหนทางนี้แหละเวิร์กสุด แล้วก็มั่นใจด้วยว่าแกจะไม่ต้องบิน

ไปหาสามีถึงเกาหลี แต่...อืม แกอยากได้สเปกหนุ่มประมาณไหน เดี๋ยว
ฉันจะไปควานหามาให้ แต่ฉันขอแค่อย่างเดียว แกต้องม่ันใจในตัวเองเข้าไว้ 
คิดว่าจะทำได้ไหมหนูษา” แมนพูดพลางจ้องหรรษาด้วยสายตาแน่วแน่ 

หรรษาพยักหน้าอย่างไม่มั่นใจนักขณะตอบว่า “ฉันจะพยายาม” 
“ไม่ใช่แค่จะพยายาม แกต้องทำให้ได้ ถ้าแกรักษาโรคขาดความ

มั่นใจในตัวเองให้หายขาดได้เมื่อไร ฉันรับรองเลยว่า เมื่อนั้นจะมีผู้ชายมา
ให้แกเลือกไม่หวาดไม่ไหว อืม แต่แกยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าชอบสเปก
หนุ่มแบบไหน” 

“ฉันไม่ขออะไรมาก ขอแค่ไม่หล่อก็พอ” 
แมนทำหน้านิ่ว “ทำไมล่ะ ใครๆ ก็ชอบคนหล่อทั้งนั้น” 
“แกก็รู ้ว่าคนหล่อกับฉันไม่ถูกโฉลกกัน อีกอย่างแกคิดว่าผู้ชาย

หล่อๆ จะชายตามองฉันเหรอ” หรรษาตอบเสียงอุบอิบ ตั ้งแต่พี ่ฮัท   
ตาฮิตเลอร์ จนถึง ทิม พิชยธร ทุกคนล้วนเป็นหนุ่มหน้าตาดีที่ทำเหมือน
หล่อนเป็นผู้หญิงน่ารำคาญและน่ารังเกียจ เพราะฉะนั้นพอกันทีกับคน
หล่อๆ  

ถ้าชาตินี้ลูกของหล่อนจะมีหน้าตาห่วยแตก เพราะมีสาเหตุมาจาก
สามี ก็ใช่ว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ สมัยนี้ศัลยกรรมกันถมเถไป ดูอย่าง
แพรวพราวสิ ศัลยกรรมเสียจนสวยเลิศ หนุ่มๆ เหลียวมองจนตาเหล่อยู่
บ่อยๆ 

หนุ่มเกย์ทำหน้าละเหี่ยใจ “ก็คงจะจริงของแก คบกับผู้ชายธรรมดา
แกจะได้ไม่ต้องเกร็งมากจนทำอะไรซุ่มซ่าม แบบนี้คงจะดีกว่า” 




