
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย Jamsai Love Series ได้ที่

www.facebook.com/jamjeedbook

Pre ������������������������������.indd   1 7/9/2561 BE   09:44



Jamsai Love Series
นายท่ีร�ายคนน้ีร�กมากเป�นพ�เศษ
ล�านนาที เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN 978-616-06-2255-9

ภาพประกอบ รัดเกล้า จิรสุขประเสริฐ (SUKI)
ภาพการตูนท้ายเล่ม ภัทรมน ประสารสุขลาภ (kao)

จัดพิมพโดย       

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จํากัด
285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
อีเมล editor@jamsai.com
เว็บไซต www.jamsai.com

จัดจําหน่ายทั่วประเทศโดย
บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด
108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
เว็บไซต www.naiin.com

ราคา  199  บาท 

Pre ������������������������������.indd   2 7/9/2561 BE   09:44



ว่าไงพ่ีบ่าววว ซ้อนท้ายหน่องสาวไปหลาดหม้าย~ อุบส สวัสดีค่าคุณผู้อ่าน

ทีน่่ารกัทุกคน ไม่ต้องตกใจไปนะคะ มยองนังแค่ลองหัดแหลงใต้ตามพระเอกหล่อคมเข้ม

จากเซ็ต #ของดีสี่ภาค ของล้านนาทีดู เผื่อจะมีหนุ่มใต้มาตกหลุมพราง เอย! หลุมรัก

มยองนังบ้างอะไรบ้างอ่ะเนอะ คริๆ >w<

วันน้ีมยองนังขอพาชาวคณะเกษตรอย่าง 'นายหัวเพชร' กับ 'พ่ีพลอยสวย' 

พ่ีว้ากและพ่ีระเบียบหญิงจอมโหดกลับมาพบทุกคนในโหมดมุ้งมิ้งกันบ้าง เมื่อสาวสวย

โพรไฟลเริดอย่างคุณหนูพลอยพรรณรายอกหักมาหมาดๆ แล้วคู ่หูสุดซี้อย่างเพชร

ดันออกตัวแรงขออาสาเปนคนดามใจให้ ติดท่ีข้อเสียของเขาไล่เรียงออกมาได้ยาว

เปนหางว่าวจนพลอยสวยรับไม่ได้สุดๆ งานน้ีนายหัวเพชรจะงัดไม้เด็ดอะไรมาตะล่อม

ให้เพ่ือนสาวหว่ันไหวบ้าง พลิกหน้ากระดาษไปติดตามกันได้เลยค่า~

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า หมีพานายหัวเพชรมาส่งแล้ว!

ยินดีต้อนรับสู่ไร่เพชรแพง ใครไม่แพงแต่เราแพงนะคะ (ฮา) แพงในที่นี้คือแพง

ในความฟนที่ขนมาแบบจัดหนักจัดเต็ม ให้รู้กันเลยว่า 'นายหัวเพชร' ไม่ได้มาเล่นๆ กัน

เลยทีเดียว เล่มน้ีเปนเล่มท่ีสามในเซ็ต #ของดีสี่ภาค แล้วนะคะ หมีจะขอพาทุกคน

ไปตะลอนทัวรลงสู่ภาคใต้ ตามติดชีวิตนายหัวเพชรท่ีบอกเลยว่าฉายาหนุ่มใต้รักจริงน้ี

ไม่ได้จับฉลากได้มา ระดับความฮอตนี่สิบสิบสิบ เอาให้ไร่และพ่ีพลอยต้องร้อน

จนทนไม่ได้กันเลยทีเดียว

ยังไงก็ขอฝากหนุ่มใต้รักจริงคนน้ีเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ใครอ่านจบแล้วเปนยังไง

ก็แวะมารีวิวกันได้ท่ีแฟนเพจลุ ้นรับของรางวัล หรือจะเล่นทวิตเตอรแล้วติดแท็ก 

#นายที่ร้าย และ #ของดีสี่ภาค ก็ได้นะคะ หมีจะตามไปสอดส่อง ส่วนใครท่ีรอพ่ีอิ่มเอม

กับหนูแก่นแก้ว อดใจไว้อีกไม่นานเกินรอค่า

แล้วเจอกันใหม่เล่มหน้านะคะ

Fanpage : ล้านนาที

Twitter : @_mituna 
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สวสัดค่ีะ SUKI ค่ะ

ช่วงนีต้ดิเกมมากค่ะ

เล่นมนัทุกวนัทกุเวลา

ว่างก็ไม่ได้ว่างแต่ก็เล่นเอาๆ จนปวดข้อมอืเลยค่ะ 555 (แต่ก็ยังไม่หยุด)

แถมนอนน้อยลงแล้วก็นอนไม่ค่อยหลบัด้วยเพราะต้องตืน่มาเกบ็อเีวนต

เวลาตดิเกมนีจ่ะตดิแบบสดุๆ จนต้องแลกกับเวลากินเวลานอนเลยค่ะ

จรงิจงักว่าน้ีมอีกีไหม...

จะว่าไปแล้วก็...

ขอตวัไปเล่นต่อก่อนแล้วกันค่ะ 555

FACEBOOK : https://www.facebook.com/suki.zweet.sm/

TWITTER : https://twitter.com/sukizweetsm

FACEBOOK : https://www.facebook.com/suki.zweet.sm/

TWITTER : https://twitter.com/sukizweetsm
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นายที่ร�ายคนนี้รักมากเป�นพิเศษ

7

กอนจะรัก

[โหลๆ เทสๆ หนึ่ง สอง สาม!]

น้ําเสียงทุ มที่ติดจะแหบเล็กนอยดังขึ้นจากดานบนเวทีทําใหร าง

เพรียวบางที่กําลังรินเหลาเขาปากดวยใบหนาเซ็งสุดขีดตองเงยหนาขึ้นมอง 

ดวงตาเรียวสวยท่ีตอนแรกออกจะเศราหมองเปลี่ยนเปนจองเขม็งไปยังเวที 

ค้ิวขมวดมุนเขาหากันเหมอืนอยากจะแกลงตายเพ่ือหลบใหพนสถานะ 'เพ่ือน' 

กับเจาของรางสูงที่กําลังกาวเทาออกมายืนตรงแสงไฟ 

ไหนมันบอกวาขอตัวไปเขาหองน้ําไง แลวไปยืนเจออะไรอยูบนเวที!! 

หรือวาเมามากจนไมไดสติ หาทางเดินกลับโตะไมถูก แตก็ไมนาจะใช... 

[สวัสดคีราบ พวกคณุทุกคนอาจจะกําลังสงสยัวาไอบาน่ีเปนใคร] คนพูด

หลับตาพริ้มแลวยกนิ้วชี้เขาหาตัวเอง 

ใบหนาหลอเหลาคมคายแบบหนุมใตกําลงัคลีย้ิ่มเหมอืนคนเมาไมไดสติ 

ซึง่เมือ่เลือ่นสายตากลบัไปมองขวดเหลาท่ีวางกระจดักระจายกันบนโตะ หญิงสาว

ก็ไมแปลกใจนกัท่ีเพ่ือนสนทิคอทองแดงคนนีจ้ะเร่ิมออกอาการเมาเร้ือนอกีคร้ัง 

[จุๆๆ พวกคุณไมรูจักผม ไมเปนไร แตผมอยากใหทุกคนไดรู!!]

เจาของรางบางถึงกับสะดุง ยกมือขึ้นมาอุดหูเพราะเสียงตะคอกใสไมค
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ล�านนาที

8 ระดับ 120 เดซเิบลของผูชายรางยักษบนเวท ีแสงไฟสลวัรอบๆ เปนตวัชวยอยางดี

ในการปกปดใบหนาสวยที่กําลังแสดงสีหนาไมเขาใจสุดขีด 

[วันนี้...เพื่อนผม! มันอกหัก!!!]

เพ่ือน? หมายถึงเธอใชรเึปลา เธอใชมัย้ท่ีปลายนิว้น่ันกําลงัชีต้รงมาทางน้ี 

หญิงสาวมองไปมาอยางเลิก่ลัก่ พยายามซอนตวัอยูในเงามดืของรานเหลา

แลวรีบควาเอาเครื่องดื่มรสฝาดขึ้นมากระดกดื่ม อยางนอยถาเธอเมา เธอก็

จะขาดสติและไมรับรูถึงเรื่องบาบออะไรก็ตามที่ไอเพื่อนบานั่นกําลังจะทํา!! 

ชิงเมากอนไดเปรียบ!! ชิงไมรูเร่ืองมันซะเลยจะไดไมตองมาอายที่รูจัก

กับคนอยางไอเพชร!!!

[เพ่ือนผมมนัโง! มนัรกัเขาขางเดียวมาสามปแลวก็ยังนก! แถมยังมหีนา

ไปเปนศิราณีใหคําปรึกษาเขาอีก ผมวาโงกวาควายก็มันเนี่ยแหละ!!]

เปลี่ยนจากแกลงเมาหมดสติเปนแกลงเมาอาละวาดแลวปารองเทาขึ้น

ไปบนเวทีจะทันมั้ย!!! ไอเพื่อนเลว ไอเพื่อนชั่ว!! บังอาจเอาเรื่องของเธอมาแฉ

ตอหนาคนนับรอยที่อยูในรานแบบนี้ไดไง!!! 

รางบางของหญงิสาวไมอาจทนน่ังนิง่ๆ อยูบนเกาอีไ้ดอกีตอไป เธอกําลงั

สตแิตก! เปนกังวล และหวาดกลวัคําท่ีจะหลดุออกมาจากปากของเพ่ือนรางยักษ!! 

และคนอื่นๆ อาจจะเอาไปพูดตอกันจนทําใหเขาคนนั้นลําบากใจ!

[อะๆ ไอพลอยสวย แกหยุดอยูตรงนั้นกอน!!]

คนท่ีกําลังพยายามจะปนข้ึนไปบนเวทีหยุดคางกลางอากาศเล็กนอย

เพราะเสยีงรองหาม หญิงสาวผูเปนเจาของชือ่ 'พลอยสวย' จองเขม็งไปยังเพ่ือน

ที่กําลังยิ้มหวานหยด ยื่นมือออกไปสุดแขนหมายจะกระชากอีกฝายลงมา แต

ไอเพชรเพ่ือนรักมันเลนแง เพราะมันแกลงทําเปนย่ืนมือมาใหเธอจับกอนจะ

ชักหลบและหัวเราะชอบใจเสียงดัง 

เขาบอกวาคนเมาไมคอยมสีต ิแตมนัไมตองเมาแลวเลนอะไรปญญาออน

แบบนี้ก็ไดปะ!

[ฟงเพลงที่ฉันจะมอบใหแกเปนคําปลอบใจกอน]

โอโห พลอยพรรณรายรูสกึเปนเกียรตอิยางย่ิงทีจ่ะไดฟงเสยีงควายออกลกู

แบบสดๆ!! 
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นายที่ร�ายคนนี้รักมากเป�นพิเศษ

9เพชรที่ยืนอยูบนเวทียกมือขึ้นมาทําทาปางหามญาติ แลวสงสัญญาณ

มือไลใหอีกฝายรีบกระโดดลงจากขอบเวทีที่เกาะไวไปยืนดูการแสดงท่ีกําลัง

จะเกิดขึ้น พลอยสวยคอยๆ สาวเทาถอยลงมายืนดานลางตามที่เพ่ือนขอ 

แตยังจองเขม็งจนตาแทบถลนดวยอารมณบูดบึ้ง รอสําเร็จโทษคนที่กําลัง

ดีดนิ้วเปนจังหวะ 

ถาเพลงที่มันเลือกมาไมดีละก็...นาดู!

คนตัวสูงที่จัดการเคลียรสถานการณท้ังหมดไดแลวสาวเทาขยับเขามา

จนแทบชิดขอบเวที เขาหันไปสงสัญญาณกับนักดนตรีคนอื่นๆ แลวจากน้ันก็

จัดการดีดนิ้วตอ เคาะเทาตามจังหวะอินโทรเพลงที่เลนขึ้น สงเสียงรองออกมา

[วัน ทู วัน ทู ทรี!]

ในตอนแรกหญิงสาวคิดวาเพลงท่ีชายหนุมเลือกมามันก็คงเปนเพลง

เก่ียวกับเพ่ือน มิตรภาพ คําปลอบโยนตางๆ เทาที่หาฟงไดในสมัยนี้ แตพอ

ไดยินเสียงดนตรีจังหวะสามชา เธอก็รูทันทีวานี่ไมใชเพลงสตริงอยางที่เคยฟง

รางสูงท่ียืนอยูบนเวทีไมไดยืนนิ่งถือไมคเฉยๆ แตวาเขากําลังย่ําเทา 

บิดเอว เดินขึ้นหนาถอยหลังตามจังหวะเพลง มือที่ถือไมคอยูก็หมุนวนพรอม

กับยักไหลไปมา นัยนตาคมๆ ขยิบตาสงใหกับทุกคนชนิดที่วาหญิงสาวตอง

เบะปากแรงมากกับความทาเยอะของเพ่ือน และไมนานนกัเสยีงทุมแหบกราว

ก็เปลงเสียงรองออกมา

เปนโสดทําไม

อยูไปใหเศราเหงาทรวง

ไมคิดจะหาคูควง

เดี๋ยวจะลวงพนวัยไปเปลา

"ไอ...ไอ..."

ริมฝปากสีสวยท่ีเคลือบลิปสติกไดแตอาพะงาบเพราะพยายามเคนหา

คําดาสารพัดมาใชกับคนตรงหนา แตทวาชายหนุมหาไดสนใจคนรอบตัวไม 

เขาดูสนุกกับการเตนตามจังหวะเพลงสามชา แถมยังมีการปรบไมปรบมือ 
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ล�านนาที

10 ยักยายสายสะโพกไปมาไมหยุดตามเสียงโหเชียรของคนทั้งราน

เกิดมาเดียวดาย

จะตายเพราะความเหงาเศรา

แตงงานกันเสียเถอะเรา

อยูวางเปลาไมดีอะไร

ใบหนาสวยหวานเปลี่ยนเปนสีแดงกํ่า ไมรูวาโกรธ อาย โมโห อยาก

กระทืบเพ่ือน หรืออะไรกันแน เธอไดแตถลึงตาใสอีกฝายพรอมกับขมุบขมิบ

ปากดาผสมสาปแชงใหมนักลิง้ตกเวทลีงมาสกัที หรอืไมก็ใหมนัสะดดุเทาตวัเอง

ลมหนาทิ่มลงมาซะใหเข็ด เอาใหชาตินี้เกลียดและกลัวการขึ้นเวทีไปเลย!!

แตดูเหมือนวาสวรรคจะไมเปนใจเทาไหรนัก เพราะไอเพชรมันก็ยัง

ไมตกลงมาคอหักตายอยางที่เธอเฝาภาวนาแถมยังหนาระรื่นรองเพลงตอไป

อยางไมทุกขรอนอะไร หนาตาดูเบิกบานประหนึ่งเด็กนอยตื่นเชารับอรุณมาดู

เจาขุนทอง!

ถาหากใครสักคนหนึ่งจะผิด ก็คงจะเปนหญิงสาวที่ดันโง ซื่อบื้อ 

และปญญาออนชวนคนท่ีบาท่ีสุดอยางเพชรใหมาเปนเพ่ือนนั่งดื่มเหลาคลาย

ความเศราจากการอกหัก ดูมันซะกอนเถอะ มันไมไดรู สึกอินอะไรไปกับ

ความเศราของเธอเลยสักนิด มันไมสงสาร ไมเห็นใจ แลวก็ไมแครเลยวา

เธอกําลังรูสึกอะไรอยู

นานอยใจยิ่งนัก ทั้งๆ ที่เธอกําลังเซ็ง! กําลังเฮิรต! และเจ็บราวไปทั้งใจ! 

เพราะอกหักจากเพ่ือนสนิทที่ตัวเองแอบรักมาตลอดสามป แตคนที่หวังวา

จะเขาใจหัวอกเธอมากที่สุดกลับเห็นเรื่องนี้เปนแคเรื่องตลกเทานั้น

เธอเสยีใจอยูนะ โดนหักอกดงัเปาะไมเหลอืแมเย่ือใยใดๆ สถานะของเธอ

ในตอนน้ีกับเขาคนน้ันก็เปนไดแคเพ่ือน คําวาเพ่ือนตัวโตที่วางขวางหนาเปน

กําแพงท่ีท้ังสูงและใหญ ปนเทาไหร พยายามขามไปแคไหนมันก็ไมถึง เธอ

ไมตางอะไรกับผูหญิงคนอืน่ท่ีไดแตแอบชอบเขาเงยีบๆ แตไมมสีทิธ์ิไดเขาใกล

ไปมากกวานั้น 
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นายที่ร�ายคนนี้รักมากเป�นพิเศษ

11และสดุทายเปนไงละ...สดุทายเขาก็ไปตกหลมุรกักับรุนนองปหนึง่หนาใส

ภายในเวลาเพียงไมก่ีเดือน ระยะเวลาสามปของเธอท่ีแอบชอบเขามามัน

หมดความหมาย คดิจะไปคาน คดิจะไปย้ือแยง เธอก็ไมเหน็วาตวัเองจะมอีะไร

ไปสูกับแฟนของเขาได พวกเขาสองคนเหมาะสมกันจนจะอิจฉาก็ยังทําไมลง 

พลอยสวย เธอมนัโงงีเ่งาอยางทีเ่พ่ือนขีเ้มาบนเวทีนัน่วาจริงๆ ไมเคยทาํ

อะไรใหเขารูตัวแลวจะมาตีอกชกหัวโวยวายเมื่อเขามีเจาของหัวใจ เธอมัน

นางรายในละครหลังขาวชัดๆ จะยินดีกับเพ่ือนดวยความเต็มใจก็ยังทําไมได 

ตอใหรูทั้งรูวาถึงชมพูไมชอบใคร เขาก็ไมมีวันคิดกับเธอเกินเพื่อนคนหนึ่ง 

แตการมารับรู เขาจังๆ แบบนี้ก็ทําใหเธอเสียศูนยและไปตอไมถูก

เหมอืนกัน มนัเหมอืนกับแคจะกาวตอไปบนถนนท่ีเขียนปายแปะไววา 'เพ่ือนรัก

ตลอดกาล' หัวใจเธอก็รวดราวและไมอาจจะยอมรับเสนทางนี้ไดไหว

เธอคิดนะวาการระบายออกดวยแอลกอฮอลมันอาจจะชวยเธอไมทาง

ใดก็ทางหน่ึง อยางพวกตัวละครในหนังท่ีเคยดู เวลาอกหักก็มักจะลากเพ่ือน

ออกมาน่ังดื่มเพ่ือปรับทุกขดวยกันท้ังนั้น แตดูเหมือนวาการที่เธอเลือกเพชร 

คนที่รูดีมาโดยตลอดวาเธอเก็บซอนความลับอะไรไวในใจจะเปนทางเลือกที่

ผิดมหันต

เธอกะวาจะดื่มใหเมา ดื่มใหลืม ขอคืนน้ีคืนเดียวกอนจะกลับไปเปน

พลอยสวยสุดสตรองของทุกคน เปนเพื่อนที่ดีของชมพูเหมือนเดิม

แลวดู...ดูสิ่งที่ไอเพชรทํากับเธอ!

[เกิดมาทําไม ไมหาสุขอันลํ้าเลิศ เกิดมาอยาเสียชาติเกิด แตงงานเถิด

คุณหนุมคุณสาว]

เธอแคอกหัก ไมไดกําลงัเปนมะเร็งระยะสดุทายทัง้ๆ ทียั่งไมเสยีซงิโวย!!!

"ไอเพชร! ไอเพื่อน...ชั่ว!! ไอเพื่อน...เลว!!!"

เสียงหวานเปลงออกมาไดกระทอนกระแทนเพราะกําลังรัวมือเขาใส

รางสูงของคนท่ีเพ่ิงเดินโซซัดโซเซกลับมาท่ีโตะ เพชรรองโอดครวญเพราะ

แรงฟาดจากฝามือสวย พยายามหลบเลี่ยงวิถีของมือแตก็ทําไดดีท่ีสุดแค

เบี่ยงตัวหลบเทานั้น (ลําพังจะประคองตัวใหยืนไดตรงๆ ก็แทบจะเปนไปไมได
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12 แลว -_-;)

"เพ่ือนกําลงัอกหกั! คนกําลงัอกหกันะ แตแกดนัมาเมากอนฉนั!! แลวยัง

เสนอหนาไปรองเพลงลอเลยีนฉนัอีก!! หัวจติหวัใจแกมนัทาํดวยอะไรนะฮะ!!!"

เพราะใชมือรัวยังไมสะใจพอ หญิงสาวเลยหันไปควาเอากระเปาถือ

ราคาแพงของตัวเองขึ้นมาฟาดใสทอนแขนของคนตัวสูง นัยนตาแดงกํ่ากําลัง

เออคลอไปดวยน้ําตา ความรูสึกเจ็บปวดจากการอกหักและความรูสึกนอยใจ

ที่เพื่อนรักไมสนใจจะแครทําใหเธอไมอาจควบคุมอารมณไดอีกตอไป

พลอยสวยใชแรงท้ังหมดผลักไหลกวางจนเพชรเซถลา สวนตัวเองก็

ทิ้งตัวลงน่ังบนเกาอี้ทรงสูงอยางเหน่ือยออน มือเรียวยกขึ้นมากุมขมับ เสียง

ถอนหายใจเหยียดยาวถูกพนออกมา พรอมกับแกวเครื่องดื่มท่ีถูกควาข้ึนมา

กรอกลงคอแกวแลวแกวเลาไมหยุด 

"พลอย เพชรขอโทษ~"

เสียงทุมท่ีเคยเขมแปรเปลี่ยนเปนเสียงหวานอยางออดออนออเซาะ 

รางสงูของคนทีถู่กผลกัขยับสาวเทาเขามาน่ังทีเ่กาอีว้าง เอาหนาแนบเขากับโตะ

แลวใชสายตาชอนมองเธอราวกับลูกหมาตัวนอยๆ 

ประทานโทษ! ดวยสวนสงู 187 ซม. ของเพชร ทาํยงัไงเขาก็ดไูมใกลเคยีง

กับสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดหมวดหมูวานารักหรอกนะ!

"ฉันเสียใจมากแกก็รู" หญิงสาวพูดย้ําอีกคร้ังแลวตบโตะจนสะเทือน 

เพชรหลบัตารบัแรงจากลกูตบนัน้กอนจะคลีย้ิ่ม ย้ิมราวกับมคีวามสขุท่ีสดุในโลก

มามคีวามสขุอะไรบนความทกุขของเธอไมทราบ!! เชก็หนาเธอบางมัย้!! 

หนาเธอเบี้ยวเพราะอยากจะรองไห จนมันเหี่ยวคลายกับแตงกวาดองแลว!!

"ฉันรูวาแกเสียใจ" คนตัวสูงพูดเสียงคลายกับคนไมไดสติ กอนจะคอยๆ 

เปดเปลือกตาขึ้นมามองดวงหนาสวยของเพ่ือนสาว "แตแกจะใหฉันทํายังไง 

ในเมื่อฉันดีใจจนแทบบา"

เพชรวาย้ิมๆ กอนจะกํามือหลวมๆ แลวใชมือทั้งสองขางตบเขาที่

แผงอกกวางของตัวเอง เขาทําเหมือนกับจะย้ําซํ้าๆ วาภายในอกเขามันกําลัง

วาวุน คลุมคลั่ง เหมือนคนจะเปนบาจริงอยางที่พูด 

พลอยสวยแคนเสียงหัวเราะออกมาเหมือนไมอยากจะเชื่อ เธอยก
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13แกวเหลาขึน้มาดืม่อกีครัง้แลวจดัการบบีมะนาวลงคอเพ่ือคลายความหงดุหงดิ 

อยางนอยเธอตองควบคุมอารมณใหดีกวาน้ี เธอจะตองไมยกเกาอี้ขึ้นมา

ทุมใสหัวคนตรงหนา เพราะสิ่งท่ีเพชรพูดมันอาจจะเปนแคอาการของคนเมา 

คนเมาเทานั้น ไมไดมีใจความอะไรสําคัญเลยสักนิด! ไมมี!!

"แกดีใจที่ฉันอกหักเนี่ยนะ" 

แตมันก็อดไมไดท่ีเธอจะตัดพอและตอวาอีกฝายทางสายตา ก็ทีตอน

ปลาทองที่หองเขาตาย เธอยังรวมไวอาลัยกับเขาตั้งเปนอาทิตย แสดงออกถึง

ความเสียใจอยางสุดซึ้ง แตพอมาถึงตาเธอบาง...ทําไมแคการแสดงออกวา

เสียใจไปพรอมๆ กับเธอเขายังทําไมได!!

คนตวัสงูท่ีสมัผสัไดถึงคลืน่อารมณของอกีฝายคอยๆ เอือ้มมอืหนาของตน

เขาไปแตะขอมอืเลก็อนัแสนบอบบาง เสยีงทุมเอือ้นเอยคาํพูดออกมาแผวเบา

ราวกับเสียงกระซิบ 

"ฉนัตองดใีจอยูแลว..." นยันตาคมเปนประกายสบเขากับดวงตากลมสวย

ท่ีมีแววขัดเคือง เธอพยายามจะดึงขอมือออก แตกลับถูกตรึงเอาไวดวยแรง

ที่เพ่ิมมากขึ้น และประโยคคําพูดที่หยุดไปชั่วขณะก็เอยตอ "เพราะคนท่ี

จะมาดามใจแกหลอมากเปนพิเศษ"

หญิงสาวขมวดคิว้มุน คดิวาเพ่ือนกําลงัพดูลอเลยีนใสเธออกีครัง้ก็เลยใช

ปลายเทาเตะเขาทีห่นาแขงอกีฝายเตม็เปา เพชรเผลอรองออกมาดวยความเจบ็ 

แตก็เพียงชัว่ครูเทานัน้ทีเ่จาตวัตัง้สตแิละออกแรงดงึใหรางเลก็น้ันประชดิลาํตวั 

"ฉันพูดจริงนะพลอย" คนตัวสูงพูดย้ําอีกครั้งตอนที่ลมหายใจรอนรด

อยูบนหัวหญิงสาว 

"อะไรของแกไอเพชร ปลอย..." 

คนสวยวาเสียงแข็ง ไมรูสึกสนุกกับบรรยากาศกระอักกระอวนที่เกิดขึ้น

ระหวางกัน แตเมื่อเธอพยายามจะหลบ พยายามจะหนีทุกวิถีทาง เพชรก็มีแต

จะเพิ่มแรงจับตรึงเธอไวใหอยูกับที่มากขึ้นเทานั้น 

แถมการท่ีไมสามารถเลื่อนสายตาหนีไปทางอื่นไดนอกจากหนาอก

ของอีกฝายที่ปลดกระดุมเสื้อลงมาจนเห็นแผงอกลํ่าๆ ก็บังคับใหคนตัวเล็ก

ตองเงยหนาขึ้นมองเขาอยางเลี่ยงไมได
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14 แตมันคงจะเปนทางเลือกที่ผิด เพราะทันทีที่สองสายตาสบประสานกัน 

หัวใจของพลอยสวยก็เหมือนถูกกระชากออกไปอยางแรง เธอรูสึกถึงคําพูด

นับลานของอีกฝายท่ีแฝงอยูในแววตาคูนั้น ความรูสึกที่ถูกเก็บซอนเอาไว

เหมือนตอนที่เธอแอบรักชมพู...

"ไอเพชรปลอยไดละ ฉันจะกะ..."

ยังไมทันพูดจบประโยค ดวงตาคมสวยก็ตองเบิกกวางอยางตกใจ

เมื่อฝามือหนาเลื่อนมาประคองที่ใบหนาเรียว

เพียงวินาทีเดียวสั้นๆ ที่หญิงสาวตั้งตัวไดทันและกําลังผงะถอยหลังหนี 

รมิฝปากรอนจดัเปอนกลิน่แอลกอฮอลก็โนมลงมาประกบปากบดเบยีดแนบชดิ

จนหญิงสาวสะดุง พลอยสวยรั้งหนาหนี หลับตาแนน และปดปากไมเปดรับ

เรียวลิ้นของอีกฝายที่พยายามบุกรุกเขามา แตเธอก็ไมอาจสูแรงมหาศาลของ

เพ่ือนสนิทได เขาบังคับเธอ ออกแรงบีบท่ีตรงปลายคางและสอดลิ้นเขามา

อยางเอาแตใจ 

ทุกสัมผัสท่ีเรงเราผสานใหคนท้ังสองแทบจะหลอมละลายเขาดวยกัน 

รสจูบอันรอนแรงนั้นทําใหเลือดสูบฉีดจนแกมขาวนวลขึ้นสีแดงก่ํา ริมฝปาก

รุกเราสลับคลอเคลียจนคนตัวเล็กรูสึกเหมือนสติสัมปชัญญะถูกกระชากทิ้งไป

ชัว่ขณะ อยากจะผลกัไสคนตรงหนาออกไปใหพน แตอกีใจหนึง่ก็ไมอาจปฏิเสธ

ไดวาหวัใจของเธอมนัเผลอแกวงราวกับชงิชาถูกแรงลมพัดจนเธอมนึงงไปหมด 

ไมรู วาดวยฤทธ์ิของแอลกอฮอลท่ีดื่มเขาไปหลายแกวหรือเพราะฤทธ์ิจูบ

อันรายกาจของคนตรงหนาที่ดูเจนจัดในเรื่องนี้

หญิงสาวหลับตาพร้ิมเมื่อเพชรลดมือที่เคยบีบบังคับใหเธอยอมเปดรับ

สมัผสัของเขาลง อุงมอืหนาเลือ่นมาประคองใบหนาเธอเอาไวอยางทะนถุนอม 

ใหโอกาสเธอไดพักหายใจเพียงครูและโนมหนาเขามาจูโจมเธออีกครั้ง อีกครั้ง 

และอีกครั้งอยางไมรูเบื่อ 

พลอยสวยไมรูวาตวัเองถกูรกุหนักจนแทบจะตกเกาอีอ้ยูรอมรอ แตเพชร

กลบัสอดมอืประคองแผนหลงัของหญิงสาวเอาไวไมใหเธอรวงตกหนีเขาไปไหน 

และตอนท่ีฝามือหนาแตะลงบนเอวของเธอในตําแหนงที่เกินกวาคนท่ีอยูใน

สถานะ 'เพ่ือน' จะสามารถแตะตองไดนั้นเอง สวิตชคําสั่งที่มีชื่อวาสติก็ถูก
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15เปดขึ้นมา 

คําถามมากมายนับลานพวยพุงออกมาจากสมอง ทั้งความรูสึก สถานะ 

และความสัมพันธตอจากนี้!!

เพ่ือนเขาไมแตะตองกันแบบน้ี ไมจบูกันแบบนี ้และเพ่ือนจะตองไมรูสกึ

ใจเตนแรงกับเพื่อนแบบนี้!!!

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622559.html

http://store.jamsai.com/9786160622559.html



