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"กลับมาอ้อนหนักขนาดนี้นี่ลืมซื้อของฝากที่สั่งไปรึเปล่าคะ"

"เปล่า...ซื้อมาให้ครบเลย แต่เอาลงมาแค่ชิ้นเดียว ที่เหลือลืมทิ้งไว้ในรถ"

"งั้นปล่อยก่อนค่ะ ฉันจะไปเอาขนมในรถขึ้นมา วันนี้กินข้าวเย็นไปนิดเดียวเอง"

"คุณหิวเหรอ"

"อื้อ"

"มากไหม..."

เธอพยักหน้าตอบด้วยอารมณ์ท่ีอ่อนไหว เพราะสายตาและน�้าเสียงของเขา 

บ่งบอกถึงความนัยอันลึกซึ้งเกินกว่าค�าถามดังกล่าว

"งั้นกินอันที่ผมเอาลงจากรถมาแล้วก่อนได้ไหม"

"คืออะไรล่ะคะ..."

"คอือนัน้ี..." เขาบอกแล้วจบัมอืเธอท้ังสองข้างไปวางทาบบนแผงอกเขา "แกะแล้ว 

กินให้หมดเลยนะ ถึงคณุจะไม่ได้ฝากซือ้ แต่ผมรูว่้าคุณต้องชอบ เพราะมนัอร่อยทีส่ดุ"
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คำ�นำ�

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ในเรื่อง 'ปรายใจ' นิยายเปิดตัวชุดหมอของ 

'อัญชรีย์' นอกจากคู่พระ-นางอย่าง 'ภีมากร' และ 'พริมา' แล้ว ยังมีหนุ่มสาว

อีกคู่หนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับใครหลายๆ คน จนเรียกร้องให้นักเขียน

คนเก่งของเราช่วยผลักดันให้ 'ปณาลี' กับ 'ธีวริทธิ์' ได้เป็นพระเอกนางเอก 

ในเรื่องของตัวเองกันสักที

และ 'ฤทธิ์รักโปรยปราย' ในมือของสาวๆ ขณะนี้ก็คือเรื่องราวความรัก

ของ 'หมอเปิ้ล' กับ 'คุณธี' ค่ะ 

แม้จะได้แต่งงานกบัหมอเป้ิลสมใจอยาก และรูว่้าภรรยาสาวกร็กัเขามาก

ไม่ต่างกัน แต่กรรมเก่าท่ีเคยท�าให้หมอเปิ้ลเจ็บช�้าตั้งแต่สมัยยังเป็นเพียง

นกัศกึษาแพทย์กท็�าให้คณุธต้ีองพยายามท�าทุกอย่างเพือ่ให้ภรรยารูแ้ละม่ันใจว่า 

เขารักเธอมากที่สุด

ทว่า...แต่งงานกนัมาเกอืบเจด็ปี มีลกูสาวแสนน่ารกัด้วยกนัหนึง่คน ชวีติคู่ 

ก็หวานหยดสุดๆ แต่อยู่ดีๆ ก็มี 'ผู้หวังดี' มาบอกข่าวบางอย่างที่ท�าให้หมอเปิ้ล

ตัดสินใจท�าบางสิ่งที่ท�าให้คุณธีแทบกระอักเลือด!

หมอเปิ้ลตัดสินใจอะไรลงไป คุณธีจะสามารถกอบกู้ความรักของเขา 

กลบัมาได้หรอืไม่ และเรือ่งราวของท้ังคูจ่ะหวาน ฟิน อนิเลฟิสดุๆ สมกบัท่ีแฟนๆ 

ตัง้ตารอคอยกนัมาหลายปีหรอืเปล่า เลฟิว่าอย่ารอช้าเลยค่ะ พลกิหน้ากระดาษ

ไปพิสูจน์กันเล้ย~

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

เนื่องจากพ่อ (คนแม่กลอง) ย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดแม่ (คนแม่อาย) ดังนั้น 

'อัญชรีย์' กับน้องสาวและน้องชายจึงเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก�าเนิด โดย

ตอนนี้ก็มีหลานๆ ท่ีเป็นลูกๆ ของน้องชายและน้องสาวแล้วท้ังหมดหกคน 

ด้วยกัน เป็นหลานชายห้า หลานสาวหนึ่ง

หลังจากจริงจังกับการอ่าน บวกกับการชอบขีดๆ เขียนๆ อะไรเล่นๆ  

ตามอารมณ์มาตั้งแต่เด็ก ก็ได้มาเริ่มเขียนนิยายอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545  

ได้รับโอกาสในการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกจากส�านักพิมพ์แจ่มใสในปี 2547 

ปัจจบัุนรวมแล้วออกผลงานกบัส�านกัพมิพ์แจ่มใสมาท้ังหมด 44 ชิน้ (ท้ังเรือ่งสัน้  

เรื่องยาว และ 'ฤทธิ์รักโปรยปราย' เป็นผลงานในล�าดับที่ 44)

ในการเขียนนิยายแต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นมักเกิดขึ้นจากการ

เห็นชีวิตผู้คนรอบข้าง แล้วเอาไปจินตนาการต่อ หลายครั้งต้องมีการสอบถาม

เพิ่มเติม บางทีใช้วิธีหาข้อมูลต่อเอง อาจมีการเพิ่มและตัดทอนบางส่วนออก

เพื่อสีสันและความเหมาะสม แต่ท้ังนี้คนเขียนก็ต้องขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์

ข้อมูลจากทุกรูปแบบเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ท่ีส�าคัญคือต้องขอบคุณคนอ่านทุกคนเป็นอย่างมาก ท่ีท�าให้คนเขียน 

มีก�าลังใจท�างานเสมอมา ยังรอทุกก�าลังใจและทุกความคิดเห็นอยู่เสมอค่ะ  

(อัญชรีย์, Ancharee : Twitter, Facebookfanpage, Instagram, Blogger, 

Jamsai.com)

อัญชรีย์
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai

สำ�หรับผู ้อ่�นที ่มีอ�ยุ 18 ปีขึ ้นไป

โปรดใช้วิจ�รณญ�ณในก�รอ่�น
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อัญชรีย์

"นี่อย่าบอกนะว่าคุณคิดว่าผมกับมนไปภูเก็ตด้วยกันตามล�าพัง"

"อื้อ"

"เปิ้ล"

"ขาาา"

"ผมไม่เช่ือหรอกว่าคนอย่างคณุ...พอเข้าใจผดิแบบนีต้ดิต่อกนัมาเป็น

เดือนจะไม่ยอมท�าอะไรให้ผมเอะใจเลยสักนิด หรือไม่ได้แอบเคลื่อนไหว

อะไรเงียบๆ เลย"

"..."

"ที่รัก บอกผมมาว่าระหว่างที่เข้าใจผิดคุณท�าอะไรลงไปบ้าง ช่วยพูด

ให้ผมโล่งใจสักนิดได้ไหม"

"คุณ...ท�าใจดีๆ แล้วตั้งใจฟังนะคะ"

"..."

"คือว่า...ฉันเพิ่งลางานไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น อีกสี่อาทิตย์ต้องเดินทาง"

"..."

"ท่ีรักขาหน้าซีดมากเลย อย่าเพิ่งเป็นลมนะคะ ฉันไปแค่ปีเดียวเอง 

บทนำ�
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เดี๋ยวก็กลับมาแล้ว..."
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อัญชรีย์

บทที่ 1 

ส�มีสุดที่รักและผู้หญิงคนนั้นของเข�

การใช้เวลาว่างอันน้อยนิดของตัวเองในการถ่อมาดูหน้ากิ๊กของสามี

อันเป็นท่ีรักถึงท่ีท�างานเขาเป็นเรื่องท่ีไม่เคยอยู่ในสารบบความคิดของ  

'ปณาล'ี มาก่อนเลยในชีวิต เพราะนบัตัง้แต่แต่งงานกนัมากว่าหกปี 'ธวีรทิธิ'์ 

ไม่เคยท�าอะไรให้เธอหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่เชื่อใจเขาเลยสักครั้ง 

กระท่ังตอนนีท่ี้เธอต้องท�าในสิง่ท่ีไม่เคยท�ามาก่อนด้วยการฝ่าดงรถตดิ 

มาดหูน้าหญิงสาวต้องสงสยัจนถงึท่ี หน�าซ�า้ยังเคยแม้กระท่ังสะกดรอยตาม

สามเีพือ่จบัผดิเขามาแล้วสองครัง้ด้วยกนั นบัว่าเป็นเรือ่งท่ีสัน่คลอนศกัดิศ์รี

และความเคารพตัวเองของเธอไม่น้อยเลยทีเดียว

'อย่าคิดแบบนั้นสิเปิ้ล นี่มันเป็นเรื่องธรรมดามากท่ีเมียอย่างเปิ้ล

จ�าเป็นต้องท�า เพราะยายเด็กนั่นมันร้ายลึก ท่าทางหงิมๆ ติ๋มๆ ดูเรียบร้อย

ราวกับผ้าพับไว้ของนางน่ะ จริงๆ แล้วคือไว้ใจไม่ได้เลยสักนิดนะจะบอกให้ 

ดังนั้นเปิ้ลจะมัวมาเหนียมอายวางตัวเป็นเมียหลวงผู้แสนดี...'

'เดี๋ยว...อย่าเพิ่งมอบต�าแหน่งนั้นให้สิ ไม่อยากได้นะ'

'เออๆๆ งั้นเมียผู้แสนดีเฉยๆ ก็ได้' คนพูดค้อนเคืองเบาๆ 'เปิ้ลจะเป็น

เมียแสนดีท่ีเอาแต่นิ่งเฉยไม่สนใจไยดีกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ  
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รู้ไหมว่ายายนั่นน่ะท้ังสวยท้ังใสท้ังสาวพริ้ง กิริยาวาจาก็อ่อนหวานน่ารัก 

น่าเอ็นดูไปซะหมด ช่างพูดช่างคุย ออดอ้อนออเซาะเก่งท่ีหนึ่ง แถมยัง 

เด็กกว่าเราเกือบสิบปี แล้วก็ได้ข่าวว่านางหน้าเหมือนผู้หญิงท่ีช่ือมนรดา 

ยังกับแกะ สมัยก่อนคุณธีเคยรักเคยหลงมนรดาจนสุดสวาทขาดใจเลย 

ไม่ใช่เหรอ แล้วยายนี่ก็ดันชื่อมนเหมือนกันอีกด้วย!'

ค�าพูดอย่างใส่อารมณ์ส่วนตัวของแพทย์หญิง 'พราวรุ้ง' ลูกพี่ลูกน้อง

ของแพทย์หญิง 'มัทนา' เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเธอเป็นสิ่งท่ีท�าให้ปณาลี 

เริ่มรู้สึกร้อนรนข้ึนมาบ้างหลังจากพยายามวางเฉยกับเรื่องของธีวริทธิ์กับ 

'นิศามน' มาตลอด

นิศามนเริ่มเข้ามาท�างานกับธีวริทธิ์เม่ือไม่กี่เดือนก่อนภายใต้ทีม  

'สตาร์ตอัพ' ซ่ึงมีธีวริทธิ์เป็นนายทุนใหญ่ท่ีซัพพอร์ตท้ังเงินทุนและพ้ืนท่ี 

ในการด�าเนนิงานภายในอาคารส�านกังานของเขาเอง สตาร์ตอัพเป็นโปรเจก็ต์ 

ทางธุรกิจท่ีก�าลังพัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับให้บริการทางด้านสุขภาพและ

การแพทย์อย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายท่ีจะเตบิโตเป็น 'ยูนคิอร์น' ภายใน

ระยะเวลาห้าปี

นิศามนอายุย่ีสิบห้าปี มีภาพลักษณ์ท่ีเห็นได้ชัดคือเป็นคนทันสมัย 

ใฝ่รู ้สวยน่ารกั อัธยาศยัด ีมีน�า้ใจ และตัง้ใจท�างานเป็นอย่างมาก ผูร่้วมงาน 

แทบทุกคนล้วนชื่นชอบหล่อนกันทั้งนั้น แต่พราวรุ้งซึ่งเป็นญาติห่างๆ และ

เป็นเพือ่นบ้านกบันศิามนมาช้านานกลบัเกลยีดข้ีหน้าหล่อนอย่างหนกั และ

คอยเป่าหูปณาลีให้หวาดระแวงสามีมาตลอดนบัตัง้แต่นศิามนเข้ามาท�างาน 

กับธีวริทธิ์ เรื่องนี้มัทนาซึ่งเป็นญาติกับพราวรุ้งวิเคราะห์ว่ามันอาจจะไม่ได้

มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากการไม่ถูกชะตากับความขี้อิจฉาของผู้หญิง

"คุณธีเพิ่ง ข้ึนไปประชุมท่ีช้ันสิบห้าเม่ือย่ีสิบนาทีก่อนนี้ เองค่ะ  

กว่าจะออกมาน่าจะอีกเกือบสองช่ัวโมง เดี๋ยวเจนจะพาคุณหมอไปดูหน้า 
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อัญชรีย์

ยายเด็กนั่นเอง"

พอปณาลีฟัง 'เจนจิรา' บอกด้วยท่าทางมุ่งม่ันจริงจังแล้วก็ได้แต ่

ย้ิมเจือ่น วางสหีน้าแทบไม่ถกู หล่อนเป็นญาตขิองพราวรุง้ท่ีมีบ้านอยู่ใกล้กบั 

นิศามนเช่นกัน และมีอคติกับนิศามนไม่ต่างกับพราวรุ ้งเลย ปณาล ี

ต้องพยายามรัง้ใจตวัเองไว้ไม่ให้รบีด่วนสรปุและคล้อยตามเจนจริากบัพราวรุง้ 

อย่างมีอคติ เธอพยายามท�าใจให้กว้างแม้ว่าตอนนี้ความหวาดระแวงจะ 

คืบคลานเข้าครอบง�าความรู้สึกนึกคิดรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ท้ังท่ียังไม่เคยเจอ

นิศามนเลยสักครั้งก็ตาม

บานประตูออฟฟิศซ่ึงเป็นพื้นท่ีด�าเนินงานของทีมสตาร์ตอัพถูกดึง 

ให้เปิดออกก่อนท่ีเจนจิราจะทันใช้คีย์การ์ดในมือหล่อน ปณาลีไม่ต้อง 

เสียเวลาเดาก็รู ้ว่าคนท่ียืนอยู่ตรงหน้าคือนิศามน ใบหน้าหวานละมุน 

ชวนมองของหล่อนเตือนให้เธอนึกถึงมนรดาขึ้นมาในทันใด

"นี่แพทย์หญิงปณาลี ชญานนท์ ภรรยาคุณธีวริทธิ์ เธอยังไม่เคยเจอ

คุณหมอใช่ไหมจ๊ะ" เจนจิราท�าเสียงข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามอย่างได้ที ปกติ 

ถ้าอยู่ต่อหน้าธีวริทธิ์เธอจะไม่ท�าแบบนี้เด็ดขาด แม้จะไม่ชอบหน้านิศามน

มากแค่ไหนก็ต้องแกล้งท�าเฉย เพราะรู้ดีว่าตอนนี้ทีมของหล่อนเป็นท่ี 

โปรดปรานของธีวริทธิ์พอสมควร และหล่อนก็เป็นหนึ่งในทีมงานคนโปรด

ของเขาเช่นกัน

หลังจากเจนจิราบอกให้ทราบ นิศามนก็รีบยกมือไหว้ปณาลีอย่าง

นอบน้อมโดยไม่มีอาการแขง็ขนืและไม่มีท่าทีวางตวัเป็นศตัรเูลยแม้แต่น้อย 

จนปณาลีอดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากนิศามนดูแย่กว่านี้สักนิด...เธออาจจะรู้สึก

โล่งใจมากกว่านี้ แต่นี่...หล่อนช่างไร้ท่ีติจนท�าให้ความอึดอัดไม่สบายใจ 

ของเธอเพิ่มพูนขึ้นอย่างไร้เหตุผล

"เธอก�าลังจะไปธุระท่ีไหนรึเปล่า ถ้าไม่ใช่งานส�าคัญอะไร ช่วยอยู่

อธิบายความคืบหน้าของโปรเจ็กต์สตาร์ตอัพในทีมเธอให้คุณหมอฟัง 
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เพิ่มเติมหน่อยได้ไหม" เจนจิรายังคงบอกด้วยอาการวางท่าเหนือกว่า 

เช่นเดิม ปณาลียิ่งรู้สึกอึดอัดเข้าไปใหญ่ เพราะมันท�าให้เธอดูเหมือนพวก 

ก๊วนนางร้ายตัวแสบที่พากันมารุมย�านางเอกไร้ทางสู้อย่างไรอย่างนั้น

"แต่คุณธีไม่ได้บอกไว้นี่คะว่า..."

"เอ๊ะ! นี่เธอจะปฏิเสธเหรอ คุณหมอเป็นภรรยาคุณธี แล้วคุณหมอ 

กบัพีช่ายคณุหมอกเ็ป็นทีมแพทย์ท่ีอยู่ในโปรเจก็ต์ของเธอด้วยนะ มเีหตผุลอะไร 

ไม่ทราบที่เธอจะไม่พูดเรื่องโปรเจ็กต์ให้คุณหมอฟัง"

"คอืว่า..." นศิามนมีท่าทีลงัเลไม่แน่ใจ "เรือ่งนีจ้รงิๆ น่าจะให้คณุแพต..."

"แล้วคุณแพตไปไหน"

'แพต' หรือ 'พลิศ' คือหัวหน้าทีมสตาร์ตอัพซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งและ

ออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ข้ึนมา เขาพาทีมเข้าแข่งขันและชนะ 

การประกวดโครงการธุรกิจจากหลายสถาบัน รวมถึงจากนานาประเทศ 

ทัว่โลก จนกระทัง่ได้ตัดสนิใจน�าโปรเจ็กต์ดังกลา่วมาเข้ารว่มงานกับธีวริทธิ์ 

โดยปัจจยัหลกัท่ีท�าให้พลศิเริม่ต้นพฒันาแพลตฟอร์มนีก้เ็นือ่งมาจากการท่ี

เขาเกิดและเติบโตข้ึนมาในครอบครัวของแพทย์ ท�าให้ถูกถามและขอ 

ความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงและคนรอบข้างมาตลอดในยามท่ีมีใคร 

ประสบปัญหาด้านสขุภาพ ซ่ึงการช่วยเหลอืของเขาย่อมมีข้อจ�ากดัมากมาย

แม้ว่าพลิศจะมีพ่อแม่และพี่ชายเป็นแพทย์เฉพาะทางท่ีมีช่ือเสียง อีกท้ัง

ครอบครัวยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลเอกชนช้ันน�าแห่งหนึ่งด้วย 

ดังนั้นเขาจึงม่ันใจว่าแพลตฟอร์มท่ีทีมก�าลังพัฒนาอยู่นี้จะเป็นสิ่งท่ีช่วย 

ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคได้ดีท่ีสุด ซ่ึงตอนนี้ 

ธีวริทธิ์เป็นนายทุนคนส�าคัญท่ีเล็งเห็นประโยชน์และความส�าเร็จของธุรกิจ

ดังกล่าว นอกจากให้เงินทุนและพื้นท่ีในออฟฟิศแล้วธีวริทธิ์ก็ยังเข้ามา 

ร่วมงานกับทีมของพลิศด้วย

"ออกไปพบเอเย่นต์จากจีนค่ะ"
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"งั้นก็ต้องเป็นเธอนั่นแหละที่ควรคุยเรื่องนี้กับคุณหมอ..."

"อย่าดีกว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องแล้วล่ะ ไว้ฉันค่อยเข้ามาใหม่กับคุณธ ี

วันหลังละกัน"

"แต่คุณหมอคะ!"

ปณาลส่ีายหน้าแล้วหมุนตวัเดนิจากมาโดยไม่พูดอะไรมากไปกว่านัน้ 

ท�าให้เจนจริาต้องรบีเดนิตามโดยไม่ลมืท่ีจะหันไปท�าตาขวางใส่นศิามนก่อน

"ไหนๆ ก็มาแล้ว ท�าไมไม่ลองคุยกับนางดูสักหน่อยล่ะคะ ถ้าได ้

คุยด้วยคุณหมอจะรู้เลยว่ายายเด็กนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆ"

"ไม่ต้องคุยด้วยก็รู้แล้วล่ะ..."

"เอ๊ะ?"

"ก็ผู ้ชายคนไหนจะไม่ชอบบ้างล่ะผู ้หญิงแบบนี้ เขาน่ารักนิสัยดี  

แล้วก็ดู...มีเสน่ห์น่าสนใจมาก เจอแวบเดียวฉันยังรู้สึกได้เลย"

"แล้วคุณหมอไม่กังวลเรื่องคุณธีหรือคะ..."

"ไม่"

"เจนไม่ได้อยากจะพูดให้คุณหมอคิดมากนะคะ แต่ว่าพักนี้คุณธี 

สนิทกับนิศามนมาก ไปไหนก็พาหล่อนไปด้วยตลอด"

"ก็เขาต้องท�างานด้วยกัน"

"แต่คุณหมอก็ควรจะรีบตัดไฟแต่ต้นลม"

"ฉันไม่เคยยุ่งกับงานเขา แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายขนาดนั้นด้วย  

ที่ส�าคัญฉันไว้ใจคนของฉัน"

"เจนเข้าใจค่ะ แล้วก็ไม่ได้คิดจะระแวงว่าคุณธีจะปันใจให้หล่อนด้วย 

ใครๆ กร็ูว่้าคณุธรีกัคณุหมอมากขนาดไหน แต่เจนแค่ไม่อยากไว้ใจยายเดก็นัน่ 

ง่ายๆ ยิ่งท่าทางใสซื่อเหมือนไม่คิดอะไรแบบนั้นแหละค่ะยิ่งร้ายนัก"

"แต่ฉันว่าเราแค่คิดมากกันไปเองมากกว่า ท่าทางเขาก็ดูเป็นคนท่ี

ตัง้ใจท�างานจรงิจงัด ีไม่แปลกเลยท่ีคณุธจีะพอใจท่ีมคีนแบบนีม้าท�างานให้ 
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ผู้หญิงท่าทางอย่างนั้นคงไม่ได้คิดจะมาท�างานเพื่อเข้าหาเจ้านายเหมือนท่ี

เรากังวลกันหรอก ยังเด็กขนาดนั้นด้วย..."

"โห...ไม่เด็กแล้วนะคะ ทั้งสาวทั้งสวยพริ้งอีกต่างหาก"

"หยุดเถอะเจน แล้วก็ช่วยไปบอกยายรุ้งด้วยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉัน 

เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีก เพราะหลังจากเจอนิศามนแล้วฉันก็ม่ันใจ 

ได้ทันทีว่าตัวเองไม่จ�าเป็นต้องเสยีเวลาคดิมากกบัเรือ่งไร้สาระพวกนีอี้กแล้ว"

ถึงจะพูดออกไปด้วยท่าทางเสมือนมั่นอกมั่นใจเกินล้านปานนั้น แต่

อันท่ีจรงิเธอกแ็ค่พยายามวางท่าทีเพือ่ไม่ให้เรือ่งบานปลายเกนิเหตเุท่านัน้เอง  

เพราะลกึๆ แล้วหลงัจากเจอหน้านศิามนเธอกอ็ดท่ีจะหว่ันใจไม่ได้เหมอืนกนั  

หลังจากเจนจิราโทรศัพท์ไปฟ้อง พราวรุ้งก็โทรมาโวยวายทันที

"นี่มันไม่ใช่เปิ ้ลคนท่ีฉันรู ้จักเลยสักนิด เพราะถ้าเป็นเปิ้ลตัวจริง 

ต้องจดัการอะไรสกัอย่างกบัยายเดก็สตรอเบอรีน่ัน่ให้เรยีบร้อยไปแล้ว ไม่ใช่ว่า 

พอเห็นหน้านางแล้วก็ป๊อด รีบเผ่นหนีกลับบ้านแทบไม่ทันโดยไม่ท�าอะไร

เลย"

"พอเถอะน่า หยุดเสี้ยมได้แล้ววว"

"โธ่ ก็มันขัดใจนี่นา ปล่อยเมียน้อยลอยนวลแบบนี้เสียสถาบัน 

เมียหลวงหมด"

"อย่าเรียกฉันแบบนั้นนะ!"

"อุ๊ย ขอโทษๆ!" พราวรุ้งอุทานแล้วรีบแก้ให้ "เสียสถาบันเมียหมด  

ฉันไม่เข้าใจเลยว่าพอเห็นหน้าตาใสแบ๊วของยายนั่นแล้วเธอยังเฉยอยู ่

ได้ยังไง อย่างน้อยก็ควรจะหาทางข่มขู่อะไรสักอย่างให้หล่อนเสียขวัญ  

ให้หล่อนรู้ไปเลยว่าอย่าบังอาจมายุ่งกับผัวฉัน...อะไรแบบเนี้ยยย!"

"เอาน่า ฉันจะหาทางจัดการในแบบของฉันเอง"

"แปลว่าจรงิๆ แล้วเธอกด็อูอกใช่ไหมว่ายายนัน่คดิไม่ซือ่กบัคณุธแีละ
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ไว้ใจไม่ได้"

"โหยยย เจอหน้าเขาแป๊บเดียวใครจะไปดูออก" ปณาลีตอบตามตรง 

"แต่มันก็เป็นอย่างท่ียายเจนเม้าท์นั่นแหละ ตอนแรกหล่อนตั้งใจ 

จะจับคุณพลิศ แต่พอรายนั้นเขารู้ทันและไม่เล่นด้วย หล่อนก็เลยเบนเข็ม

มาที่คุณธีแทน"

"แต่ว่า...หน้าตาท่าทางเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะ เจนก็เม้าท์เว่อร์

เกินไป"

"ฉันรู้จักหล่อนมาตั้งแต่เด็ก ท�าไมจะไม่รู้ว่าหล่อนเป็นยังไง ยายเจน

ไม่ได้เว่อร์เลยย่ะ เธออย่าโลกสวยได้ไหมเปิ้ล"

"ก็ฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นี่นา แต่ว่านะ...เขาก็หน้าตาคล้ายกับ 

มนรดาจริงๆ นั่นแหละ อีกอย่าง...เขาเป็นผู้หญิงที่สดใสน่ารักมากเลยนะ 

ดูเป็นคนตั้งใจท�างานดีด้วย สีหน้าท่าทางอินเนอร์ออร่ากิริยามารยาทก็ 

มีเสน่ห์น่าสนใจ ผู้ชายคนไหนได้เจอแบบนี้แล้วไม่ชอบก็นับว่าผิดปกติ"

"อย่าชมนางเยอะได้ไหม ทนฟังไม่ได้!"

"กไ็ม่ได้อยากจะชมหรอก เห็นแล้วกร็ูส้กึหมัน่ไส้ปนอิจฉาอยู่เหมอืนกนั  

แต่คนเรามันก็ต้องรู้จักหัดยอมรับความจริงบ้างนี่นา"

พราวรุ้งท�าเสียงฮึดฮัดขัดเคืองตอบกลับมา "แล้วท่ีว่าจะจัดการน่ะ  

เธอจะจัดการยังไง"

"ก็...ยังไม่รู้เหมือนกัน แต่คงไม่ไประรานเขา มันตลก เพราะเขา 

ยังไม่ทันท�าอะไรเลย"

"หรอืเธอจะรอให้เรือ่งมันเกดิขึน้ก่อนล่ะ ของแบบนีค้วรตดัไฟแต่ต้นลม... 

อ้อ...ฉันยังไม่เคยมีสามีหรอก แต่รู้ดี"

ได้ยินเพื่อนพูดดักคอแล้วปณาลีก็หัวเราะ เพราะเธอก�าลังจะย้อน 

อีกฝ่ายแบบนั้นพอดี "ไม่ต้องห่วงนะ ฉันคิดว่าพอจะจัดการได้ หมายถึง...

หาวิธีป้องกันในแบบของฉันเอง"
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"ถ้าเธอมัน่ใจแบบนัน้กต็ามใจละกนั มอีะไรจะให้ช่วยกบ็อก อย่างน้อย

เราก็ยังมียายเจนคอยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาแทนอยู่อีกแรง สู้ๆ นะเปิ้ล 

ฉันจะเป็นก�าลังใจให้ อย่าให้ยายนั่นมาแย่งสามีไปได้เด็ดขาด!"

น�า้เสยีงท่ีพยายามปลกุความฮึกเหิมจากปลายสายท�าเอาปณาลเีกอืบ

หลุดข�ากิ๊ก พราวรุ้งดูจะจริงจังกับปัญหาครั้งนี้ย่ิงกว่าเธอท่ีเป็นภรรยา 

ของธวีรทิธิเ์สยีอกี พลงัรษิยาของผูห้ญิงนีน่่ากลวัจรงิๆ และตัวเธอเองกเ็ช่นกนั... 

การได้พบนิศามนในวันนี้ท�าให้ปณาลีรู้ซ้ึงทันทีว่าตัวเธอเองก็มีพลังริษยา

ซ่อนอยู่ไม่น้อยเลย เธอแสร้งท�าเป็นเฉยเหมือนไม่ห่วง ไม่กงัวล ไม่คดิมาก

อะไรทั้งสิ้น แต่จริงๆ แล้วเธอก็อดกลัวไม่ได้

"ว่าไง" เสียงของ 'ปณิธิ' ผู้เป็นพี่ชายฝาแฝดของเธอเองดังข้ึนท่ี 

ปลายสายทันทีเมื่อเขากดรับโทรศัพท์จากเธอ

"คุณธีมีเมียน้อย..."

"..."

"ฉันจะท�าไงดีเนี่ย นายช่วยคิดหน่อยสิ"

"พี่ธีเนี่ยนะมีเมียน้อย!?"

"รูง้ีฉั้นเช่ือท่ีนายเคยเตอืนกด็ ีไม่น่าท�าตวัเยอะใส่แล้วแกล้งกวนตนีเขา 

บ่อยๆ เลย ฉันควรจะเป็นเมียท่ีอ่อนหวานน่ารัก รู้จักเอาอกเอาใจและ 

ตามใจเขามากๆ"

"เดี๋ยวนะ เป็นไปไม่ได้หรอกที่คนอย่างพี่ธีจะมีเมียน้อย แกคิดไปเอง

รึเปล่า ไม่มีทางอ่ะ"

"เออ...จริงๆ ก็ยังหรอก แต่แค่มีแนวโน้ม ฉันเครียดมากเลยตอนนี้ 

นึกไม่ออกว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดี จะถามเขาตรงๆ ก็เริ่มไม่ถูก"

ได ้ฟ ังดังนั้นปณิธิถึงกับถอนหายใจใส ่เธออย่างเหนื่อยหน่าย  

"ว่าแล้วเชียว"

"แต่เดีย๋วก่อน นายดูรปูผู้หญิงคนนัน้ก่อนละกนั แล้วค่อยออกความเห็น  
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รอแป๊บนะ" ว่าแล้วเธอก็ส่งรูปนิศามนท่ีได้มาจากพราวรุ ้งไปให้เขาดู  

"เห็นยัง นางชื่อนิศามน เป็นคนที่ดูน่ารักมากเลย แล้วก็เด็กกว่าฉันเกือบ

สิบปี แถมตอนนี้ยังเป็นคนโปรดที่คุณธีปลื้มมากเพราะนางท�างานเก่ง"

"หน้าคุ้นๆ นะ เหมือนแกเลยอ่ะ"

"หา?"

"ฉันว่าเขาหน้าคล้ายๆ แกเลยนะเปิ้ล"

"ไม่จรงิ! ใครๆ กบ็อกว่าหล่อนเหมอืนมนรดาแฟนเก่าภมี นายจ�าได้ไหม  

คนที่คุณธีเคยรักจะเป็นจะตาย..."

"เออ จริง มีส่วนคล้ายคนนั้นด้วย มิน่า...ถึงท�าแกประสาทแดกได้ 

ทั้งที่ยังไม่ทันมีอะไรเกิดขึ้น"

"ฉันควรท�าไงดี ตอนนี้เขาท�างานใกล้ชิดกันมาก ถ้าปล่อยไว้แบบนี้

ต่อไป นายว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหม"

"พี่ธีรักแกจะตาย"

"แล้วมันจะเป็นตัวการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเขาจะไม่เผลอใจ

แน่ๆ ถ้าเกิดนางน่ารักและแสนดีมากจนเขาหวั่นไหวขึ้นมาล่ะ..."

"นั่นน่ะสิ...เขามีส่วนคล้ายท้ังแกท้ังมนรดา ถ้าเขาท้ังเก่งและด ี

ตรงสเป็กพี่ธีมากๆ มันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงท่ีพี่ธีจะปิ๊งเขาและเผลอใจ  

แกลองคดิดสูว่ิาถ้าอยู่ๆ กไ็ด้เมยีใหม่ท่ีน่ารกัถกูใจแบบเมียเก่าแทบทุกประการ  

แต่ว่าเด็กกว่าตั้งเกือบสิบปี ผู้ชายจะรู้สึกยังไง แกเคยได้ยินไหมว่าผู้ชาย 

บางคนก็ชอบแก้ตัวกับเรื่องท�านองนี้ว่าเขาพยายามหักห้ามใจตัวเองและ 

ท�าทุกวิถีทางแล้ว แต่ปัจจัยหลายๆ อย่างมันเอื้ออ�านวยจนท�าให้กลายเป็น

เรื่องที่ช่วยไม่ได้..."

"อิปั๊บ!"

"ฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดให้แกใจเสยี แค่อยากจะเตอืนให้แกหาวิธรีบัมือ

ไว้หน่อยก็ดี ถ้าพี่ธียังไม่ได้นอกใจก็ไปหาทางป้องกันซะ แต่อย่าให้เขารู้สึก
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ว่าแกระแวงเสียจนเป็นโรคประสาทก็พอ"

"..."

"แกไหวไหมถามจริง"

"ไม่รู้สิ มันไม่เคย..."

ปณิธิฟังแล้วก็หัวเราะ แต่ก็พอจะเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายได้ ถ้า 

ไม่กงัวลจรงิๆ คนท่ีหย่ิงในศกัดิศ์รแีละมัน่ใจในตวัเองพอสมควรอย่างปณาลี 

คงไม่โทรมาขอค�าปรึกษาและระบายให้เขาฟัง ในขณะท่ีความรักท�าให ้

คนเราเข้มแข็งได้อย่างไม่น่าเช่ือ มนักส็ามารถท�าให้เราอ่อนแอได้อย่างท่ีสดุ

เช่นกัน

"แต่ตามความเห็นฉันนะ ฉันเช่ือว่าพี่ธีไม่มีทางนอกใจแกหรอกเปิ้ล 

ไม่มีทางเด็ดขาด"

"ถ้าเกิดเขามีเมียน้อยขึ้นมา ฉันจะฆ่านายนะ"

"เกี่ยวอะไรวะ!"

"ก็นายออกปากรับประกันให้เขานี่นา"

"งั้นลืมที่ฉันพูดซะดีกว่า!" ปณิธิพูดพลางสบถพึมพ�าอย่างขัดใจ

"ยายเจนบอกฉันว่าอาทิตย์หน้าคณุธีต้องไปท�างานท่ีภูเกต็กบัทีมของ

นิศามน ฉันว่า...ฉันตามไปดีกว่า แต่วันนั้นฉันต้องเข้าเคสของพี่กอล์ฟ 

กับภีม ฝากนายหาใครมาดมซีวีทีแทนฉันด้วยนะ"

"จะบ้าเหรอ อย่าป่วงแดกจนเสียงานได้ไหม ตั้งสติหน่อย แล้วแกก็

ควรหาวิธีรับมือที่มันดีกว่าการตามไปเฝ้าเขาเพราะไม่ไว้ใจดีกว่า"

"ท�าไงอ่ะ"

"คิดเอาเองสิ ที่ส�าคัญพี่ธีรักแกจะตาย ไม่มีทางที่เขาจะนอกใจง่ายๆ 

หรอก"

แม้ว่าการคุยกับปณิธิจะท�าให้ปณาลีมั่นใจข้ึนมาบ้างนิดหน่อย แต่ 

Page_����������������.indd   18 29/8/2562 BE   17:16



19

อัญชรีย์

การท่ีเธอได้พบกับนิศามนในวันนี้ท�าให้หญิงสาวรู้สึกแปลกๆ เล็กน้อย 

เม่ือต้องเผชิญหน้ากบัสามีในตอนค�า่ ทว่ากค็งมีแค่เธอท่ีรูส้กึผดิปกตไิปเอง 

เพราะธีวริทธิ์ยังคงท�าตัวปกติตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ชายหนุ่ม 

ยังคงอ่อนโยนและมองเธอด้วยแววตารักใคร่อ่อนหวานนุ่มนวลแบบท่ี 

เคยเป็นเสมอมา...

"ได้ยินว่าวันนี้คุณแวะเข้าไปดูงานสตาร์ตอัพ ท�าไมไม่บอกผมก่อน"

"จะเข้าไปหาสามีที่ออฟฟิศนี่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยหรือคะ"

ธวีรทิธ์ิขมวดค้ิวเลก็น้อย มองหน้าภรรยาอย่างสงสยั แต่เธอหลบตาเขา 

อย่างมพีริธุ ชายหนุม่จงึหยุดมือท่ีก�าลงัจะปลดกระดมุเสือ้เชิต้แล้วเดนิเข้าไป

จับตัวเธอไว้เพื่อจ้องหน้าตรงๆ

"นี่งอนอะไรรึเปล่า..."

"หือ?"

"งอนอะไรผม"

"เปล่า"

"งอนแน่ๆ" เขาสรุปและมองสีหน้าเฉไฉของเธอด้วยดวงตาคมกริบ

อย่างจับผิดเต็มที่

"ท�าไมต้องงอนด้วยล่ะคะ หรือคุณไปท�าอะไรผิดมา"

"คิดว่าไม่นะ ผมไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย แต่คุณดูแปลกๆ"

"ไม่แปลกซะหน่อย"

"เมียท้ังคน มีอะไรผิดปกติท�าไมผมจะดูไม่ออก ถึงจะแค่นิดหน่อย 

กเ็ถอะ ผมอาจจะไม่ใช่ผูช้ายละเอียดอ่อนอะไรนกั แต่คณุเป็นคนเดยีวท่ีผม

จะรู้สึกได้ทันทีเวลาที่มีอะไรแปลกไป..."

"เก่งจัง" หญิงสาวเอ่ยปากชมเขาด้วยท่าทางหมั่นไส้แกมเขิน แล้ว 

จึงเริ่มปลดกระดุมเสื้อให้เขาอย่างใจเย็น เธอรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายต้องใช้ความ

อดทนมากแค่ไหนในการที่จะไม่เป็นฝ่ายขยับเพื่อแตะต้องตัวเธอ
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"ยอมรับแล้วใช่ไหมว่างอน"

คนขี้งอนส่ายหน้าปฏิเสธอย่างดื้อดึง

"ลูกนอนไปแล้วใช่ไหม"

"ค่ะ"

"งั้น..."

"หยุดค่ะ ไปอาบน�้าก่อน"

"อาบให้หน่อยส ิเราไม่ได้อาบน�า้ด้วยกนันานเท่าไหร่แล้ว คณุมวัอาบ

ให้แต่ลูก..."

"ท�าหน้าตาอิจฉาลูกอีกแล้ว เมื่อไหร่จะเลิกอิจฉายายหนูซะที"

"ก็จนกว่าคุณจะเลิกล�าเอียงรักลูกมากกว่า..."

"คุณตามใจลูกยิ่งกว่าฉันอีก" ปณาลีว่าพลางค้อนเขายิ้มๆ

"แต่ผมก็ตามใจคุณเหมือนกัน"

"มีแต่ฉันสินะคะ ท่ีไม่ค่อยยอมตามใจคุณเลย งั้นคืนนี้ยอมตามใจ

ก็ได้..."

ได้ฟังดงันัน้ธวีรทิธิก์พ็ลนัชะงกั ค้ิวคมเลกิขึน้เลก็น้อยอย่างประหลาดใจ  

"แปลก...ท�าไมใจดีจัง"

"แล้วไม่ดีหรือคะ"

"ดีสิ ดีที่สุด แต่ว่า..."

"พูดมากเดี๋ยวใจร้ายเหมือนเดิมนะ"

"กไ็ด้ท่ีรกั ผมจะพดูให้น้อยท่ีสดุ คนืนีค้ณุใจดกีบัผมให้มากๆ ได้ไหม..."
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บทที่ 2 

รู้สึกเหมือนได้อยู่บนสวรรค์

แม้ว่าการปรนเปรอเอาใจอย่างอ่อนหวานน่ารักของภรรยาในครั้งนี ้

จะท�าให้รู้สึกดีเพียงใด แต่ธีวริทธิ์ก็อดท่ีจะสงสัยไม่ได้ว่า...อันท่ีจริงแล้ว 

อะไรกันแน่คือสาเหตุส�าคัญของความใจดีราวกับนางฟ้าจากสรวงสวรรค์ 

และความใจกว้างดุจมหาสมุทรแปซิฟิกของเธอ...

"ช่วยจูบผมอีกทีได้ไหม..." น�้าเสียงค�าขอของเขาแตกพร่าทว่า 

นุม่นวลดจุก�ามะหย่ี ดวงตาคมฉ�า่เช่ือมท่ีมองเธออย่างออดอ้อนด้วยอารมณ์

ลกึซ้ึงยงัคงคกุรุน่ไปด้วยแรงพศิวาสอันล้นปรี ่อาจจะเรยีกได้ว่าเธอท�าให้เขา

ย่ามใจไปแล้วก็เป็นได้ ตอนนี้ธีวริทธิ์จึงอยากจะผลักดันให้อารมณ์เธอ 

เตลิดไปไกลย่ิงกว่าท่ีเธอตั้งใจไว้ ในขณะท่ีตัวเขาเองก็ไม่คิดจะยอมหยุด 

ตัวเองง่ายๆ

"จูบอีกล้านทีก็ได้..."

"นี่ผมยังมีชีวิตอยู่ไหม...หรือว่าจริงๆ ผมตายไปแล้ว"

"ท�าไมถามแบบนั้น"

"ก็นี่มันยิ่งกว่าได้อยู่บนสวรรค์เสียอีก อยู่ๆ คุณก็น่ารักขึ้นมาขนาดนี้

จนต้ังรบัไม่ทัน คณุตามใจผม คณุท�าทุกอย่างท่ีผมเคยขอแต่คณุปฏิเสธ..." 
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เขากระซิบบอกแล้วจูบเธอเบาๆ กลีบปากอิ่มของเธอตอนนี้ดูเหมือนจะช�้า

ระบมเล็กน้อยเพราะต้องรับมือกับจุมพิตอันดูดดื่มนับครั้งไม่ถ้วนจากเขา 

นอกเหนือจากการที่เธอใช้ริมฝีปากสัมผัสไปทั่วร่างเขา...

"ปกติฉันไม่น่ารักเลยสินะคะ"

น�้าเสียงบวกกับสีหน้าแง่งอนนิดๆ ของเธอท�าให้เขาเผลอยิ้ม "ไม่...

คุณเป็นคนท่ีน่ารักท่ีสุดส�าหรับผมเสมอ แค่วันนี้คุณท�าให้ผมประหลาดใจ 

แต่คุณคงรู้ว่าตัวคุณส�าคัญกับผมแค่ไหน..."

เธอมองตาเขาอย่างค้นหา ก่อนจะอุทานเบาๆ ด้วยความตกใจเม่ือ 

อีกฝ่ายจับเธอพลิกตัวให้ข้ึนมาทาบทับบนร่างแข็งแกร่งของเขาอย่างไม่ให้

ทันตั้งตัว ให้เธอได้สัมผัสและรับรู้ถึงแรงปรารถนาท่ีไม่มีทีท่าว่าจะลดลง

ง่ายๆ ของเขาอย่างชัดเจนจนน่าตระหนก ถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาปกติ 

เหมือนท่ีเคยเป็นมา ตอนนี้ปณาลีอาจจะขืนตัวออกห่างพร้อมกับขอร้อง 

ให้เขาพักก่อนส�าหรับคืนนี้ แต่ในเม่ือเธอเป็นคนปลุกเร้าจนอีกฝ่ายเตลิด 

ไปไกลอย่างเห็นได้ชัดและคงจะหยุดตัวเองไม่ได้ง่ายๆ เธอจึงไม่คิดจะ 

ห้ามปรามการเอาแต่ใจอย่างรั้งตัวเองไม่อยู่ของเขาแม้แต่น้อย...

"ว่าไงครับ คุณรู้ไหม..."

ปณาลพียกัหน้าตอบเบาๆ รบัรูไ้ด้อย่างชัดเจนจากแววตาของอีกฝ่าย

ว่าคืนนี้เขาคงไม่ปล่อยให้เธอได้พักง่ายๆ ดังนั้นเธอจึงไม่คิดผลักไสหรือ 

หนีไปจากอ้อมกอดของเขาอย่างไร้ความรับผิดชอบ แม้ว่าจริงๆ ก็อด

กระอักกระอ่วนอยู่ลึกๆ ไม่ได้ท่ีรู้สึกว่าตนถึงกับยอมท้ิงความหย่ิงทะนง

ท้ังหมดเพื่อท�าทุกวิถีทางไม่ให้เขาเปลี่ยนใจไปหาคนอื่น...จนแทบไม่เป็น

ตัวของตัวเอง แต่เธอก็ปัดความคิดดังกล่าวท้ิงไปอย่างรวดเร็ว เพราะ 

เหนือสิ่งอ่ืนใดคือเธอตระหนักชัดแล้วว่าตัวเองรักและหวงแหนเขาเกินกว่า

จะยอมสูญเสียไปได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม...

"แล้วคุณรู้ไหมคะว่าคุณส�าคัญส�าหรับฉันมากแค่ไหน"
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ค�าถามนัน้ท�าให้ดวงตาคมกรบิท่ีมองสบเธอไหวระรกิด้วยความคาดหวงั 

ทันทีขณะส่ายหน้าตอบเบาๆ "ไม่...ผมไม่รูเ้ลย..." ปลายประโยคนัน้น�า้เสยีงเขา 

แตกพร่าและขาดห้วงเล็กน้อยเมื่อเธอขยับตัวอย่างเช่ืองช้าเพื่อท�าการ 

ครอบครองเขาอย่างนุ่มนวล ชายหนุ่มสูดหายใจลึกพร้อมกับเคลื่อนไหว

ร่างกายให้สอดคล้องกับจังหวะอันเร่าร้อนทว่าเต็มไปด้วยความอ่อนหวาน

น่ารักของคนตัวเล็กที่ตอนนี้กุมอ�านาจอยู่เหนือเขาทุกอย่าง

"ส�าหรับฉันคุณส�าคัญที่สุด..."

"เปิ้ล..."

"ขา..."

"คณุน่ารกัเกนิไปแล้ว คณุก�าลงัท�าให้ผมรูส้กึเหมอืนจะขาดใจตาย..."

"เว่อร์มาก" เธอโน้มใบหน้าลงไปจุมพิตริมฝีปากได้รูป รับรู ้ถึง 

ลมหายใจร้อนระอุของเขาอย่างชัดเจน

"จริงๆ นะเปิ้ล คุณน่ารักมาก ผมรักคุณนะ..."

"รู้แล้วค่ะ..."

"คณุอยากได้อะไรผมจะให้ทุกอย่าง ลองขอมาส ิขอผมเถอะ ได้โปรด..."

"แค่รักฉันก็พอ"

"ผมรักคุณที่สุด"

"รักแค่คนเดียวด้วยนะคะ รักแค่ฉัน..."

"แค่คณุคนเดยีวเท่านัน้..." ธวีรทิธิม์องตาเธอพร้อมกบับอกตวัเองว่า

เขาไม่เคยรู้สึกอยากเป็นคนว่านอนสอนง่ายและยินยอมพร้อมท�าทุกอย่าง

ตามค�าสั่งใครสักคนมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต

"คุณห้ามมองใครนะคะ ห้ามไปรักใครอีก อย่าท�าให้ฉันเสียใจ..."

"ผมเป็นของคุณคนเดียว...จะเป็นของคุณแค่คนเดียวตลอดไป..."

ธีวริทธิ์กลั้นย้ิมขณะมองสีหน้าเรียบเฉยของภรรยาท่ีโต๊ะอาหาร  
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เธอเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาป้อนข้าวเช้าให้ลูกสาววัยสองขวบและคุยเจื้อยแจ้ว

กับแกโดยไม่สนใจเขา เสมือนกับว่าไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นด้วย แต่เกือบ 

ครึง่ชัว่โมงท่ีผ่านมาแก้มเธอแดงระเรือ่ ท้ังยังพยายามหลบตาเขาเป็นพัลวัน 

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปี...เธอก็ไม่เคยเก็บซ่อนอาการเขินอายอย่าง 

ไร้เดียงสาในสถานการณ์เช่นนี้จากสายตาเขาได้

"วันนี้ผมไม่อยากไปท�างาน ไม่มีแรงเลย..." ชายหนุ่มพูดขึ้นมาทันที

ท่ีพี่เลี้ยงพาลูกสาวของเขาออกจากห้องไปเดินเล่นในสวนซ่ึงเป็นพื้นท่ี 

ส่วนกลางบนชั้นดาดฟ้าของคอนโดมิเนียม

"ถ้าไม่มีงานส�าคัญอะไรคุณก็นอนอยู่บ้านสิคะ"

"มงีานส�าคญัตัง้แต่เช้ายันเย็นเลยล่ะ แต่ก็ไม่อยากไปอยู่ดี ไม่มแีรง..."

"งั้นก็กินเยอะๆ สิจะได้มีแรง"

"ถงึกนิเยอะจนกลบัมามีแรง วนันีก้ไ็ม่อยากไปไหนอยู่ด ีอยากอยู่บ้าน... 

กับคุณ"

"แล้วนี่เป็นอะไรคะ งอแงเป็นเด็กๆ เลย อย่าไปท�าท่าทางแบบนี ้

ให้ใครเห็นเชียวนะคะ โดนล้อตายแน่" เธอยังเฉไฉท�าตาดใุส่เขา แต่สองแก้ม 

ยังคงแดงก�่าไม่จาง

"ไม่เห็นถามเลยว่าท�าไมไม่มีแรง"

"ไม่อยากรู้!"

คนโดนแหวหลุดหัวเราะออกมาเบาๆ "ผมอาจจะไม่มีแรงไปท�างาน 

แต่ยังมีแรงท�าอย่างอ่ืนได้สบายเลยนะ จริงๆ แล้วก็คือ...ผมอยากท�า 

แบบเมื่อคืนกับคุณอีก ได้ไหม..."

ค�าพดูหน้าตาเฉยอย่างหน้าไม่อายของเขาท�าเอาคนฟังตาโตตวัแขง็ท่ือ 

ไปเลย

"เปิ้ล..."

"คุณอย่าพูดถึงเรื่องเมื่อคืนแบบนั้นอีกนะ!"
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"ท�าไมล่ะ ก็เม่ือคืนคุณท�าให้ผมมีความสุขมาก จนตอนนี้ก็ยังอิน 

ไม่หายเลยอยากพดูถงึ คณุน่าจะเข้าใจความรูส้กึผมนะเป้ิล วนันีผ้มอยากพดู 

ถึงเรื่องของเราตลอดเวลา และอยากให้คุณท�าแบบนั้นอีกหลายๆ ครั้ง..."

"คุณธี!"

"ครับ..."

"เลิกท�าตาแบบนั้นได้แล้วค่ะ ไม่งั้น..."

"ไม่งั้นคุณจะท�าอะไร ผมยอมให้คุณท�าได้เลยทุกอย่าง ท�าท่ีนี่... 

ตรงนี้เลยก็ได้ จริงๆ นะเปิ้ล เพราะอันที่จริงเราก็ยังพอมีเวลา..."

"โอ๊ยยย หยุดเลยนะ!"

"ร้องเสียงแบบนั้นท�าไม ผมยังไม่ทันได้ท�าอะไรเลย แต่ว่าผม 

อยากท�าจรงิๆ นะ ในหัวคิดถงึแต่เรือ่งเมือ่คนืจนไม่รูเ้ลยว่าวันนีจ้ะเอาสมาธิ

ที่ไหนมาท�างาน คุณท�าให้ผมสติแตกไปแล้วล่ะที่รัก"

"แต่ถึงสติจะแตกยังไง...คุณก็ช่วยหยุดพูดเรื่องนี้ทีเถอะ นี่ฉันอาย 

จะตายอยู่แล้วรู้ไหม เรื่องเมื่อคืนนี้น่ะนะ...ต้องมีผีอะไรมาเข้าสิงฉันแน่ๆ!"

"อย่าโทษผี"

"ก็แล้วจะให้โทษอะไรล่ะ"

"ก็นั่นน่ะสิ ผมเองก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณ..."

"ไม่มีอะไรหรอกค่ะ น่าจะผีเข้านั่นแหละ"

"งั้น...แล้วตอนนี้ผีออกไปยัง ถ้ายัง...ผมจะโทรยกเลิกนัดเช้านี้ 

แล้วอยู่กบัคณุท้ังวนัให้คุ้ม จนกว่าผตัีวนัน้จะออกจากร่างคณุเลย ผมอยาก..."

"..."

"ท่ีรัก ได้โปรดอย่ามองแบบนั้น คุณเป็นคนท�าให้ผมเสียอาการ 

จนกลายเป็นแบบนี้เองแท้ๆ ดังนั้นคุณต้องรับผิดชอบนะรู้ไหม เม่ือคืน 

ผมไม่รู้ว่าคุณไปโดนอะไรมา แต่คุณท�าตัวน่ารักกับผมอย่างเหลือเชื่อ และ

ผมชอบที่คุณเป็นแบบนั้นจริงๆ ชอบมากๆ"
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"เลิกย�้าซะทีได้ไหม!"

"ไม่ ผมคงเลิกคิดถึงมันไม่ได้จนกว่าคุณจะท�าแบบนั้นกับผมอีกครั้ง

เพื่อเป็นการยืนยันว่าเม่ือคืนผมไม่ได้ฝันไป งั้นเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะรีบ

เคลียร์งานแล้วรีบกลับบ้าน คุณเองก็ต้องรีบกลับเหมือนกันนะเปิ ้ล  

อย่าปล่อยให้ผมรอเก้อ นะครับ..."

ถึงแม้ว่าน�้าเสียงและแววตาของเขาจะท�าให้อ่อนไหวอย่างรุนแรง 

สักปานใด ปณาลีก็ต้องพยายามปั้นหน้าดุท�าตาขวางนิดๆ ใส่คนสติหลุด

ตรงหน้าด้วยท่าทางจรงิจงัข้ึน แล้วจงึเอ่ยปากออกไป "สรปุว่าคณุอยากให้ฉัน 

ท�าแบบเมือ่คนืทุกวนัเลยงัน้หรอืคะ อยากให้ฉันเป็นแบบนัน้กบัคณุทุกวัน?"

"อยาก...แต่ผมไม่ได้บังคับนะ" เขายอมรับเสียงอ่อน แต่ยังคง 

ส่งประกายตาหวานเชื่อมข้ามโต๊ะมาออดอ้อนเธออย่างไม่ลดละ

"แล้วถ้าฉันไม่ยอมตามใจอีก...คุณจะเลิกรักไหม"

"ว่าไงนะ ผมเนี่ยเหรอที่จะเลิกรักคุณได้ด้วย"

"ก็ถ้าฉันไม่ยอมตามใจคุณแบบเมื่อคืนอีก คุณจะไปอ้อนให้คนอ่ืน 

มาตามใจคุณแทนรึเปล่าล่ะ"

ชายหนุม่นิว่หน้าเลก็น้อย เริม่เอะใจแปลกๆ กบัค�าพดูท่ีเอ่ยถงึ 'คนอืน่'  

ของเธอ

"ถ้ามคีนท่ีเขาสวยกว่าฉัน ดกีว่า น่ารกักว่าฉัน...อือ...ไม่ส.ิ..เอาเป็นว่า... 

ถ้าเป็นคนท่ีมอีะไรหลายๆ อย่างเหมอืนกบัฉัน แต่เขาเดก็กว่าเยอะมาก แล้ว

กเ็ป็นคนน่ารกัท่ีจะยอมตามใจคณุทุกอย่าง คณุจะชอบเขาแล้วลมืฉันไปเลย

รึเปล่า"

"..."

"คุณธี?"

"นี่ผมหูฝาดไปรึเปล่า ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้ยินค�าถามท�านองนี้ 

จากปากคุณ"
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"..."

"นี่ระแวงอะไรผมอยู่ไหมเนี่ยถามจริง"

"..."

"เปิ้ล?"

"เปล่าหรอกค่ะ แค่ถามไปงัน้เอง" หญิงสาวไหวไหล่เบาๆ แล้วเสจบิกาแฟ  

"บางที...อาจจะเป็นแค่อาการอ่อนไหวในช่วง PMS เท่านั้นแหละ คุณ 

อย่าสนใจเลยค่ะ"

"งัน้กห้็ามระแวงผมจรงิๆ นะ เพราะผมไม่ได้ท�าอะไรผดิเลย และไม่มีทาง 

จะท�าด้วย"

"แน่ใจนะ..."

"แน่สิ!"

"งั้นก็...ดีแล้วล่ะค่ะ" เธอตัดสินใจย้ิมหวานพร้อมกับขยับตัวลุกข้ึน  

"ฉันต้องรีบไปแล้ว"

"เดี๋ยวผมไปส่งนะ"

"ไม่ต้องค่ะ ไม่ทันแล้วล่ะ ไปรถไฟฟ้าดกีว่า" เธอบอกพร้อมกบัเดนิไป

หอมแก้มเขาหนึ่งที "รักคุณนะ"

แต่ปรากฏว่าหลงัจากนัน้ธวีรทิธ์ิกห็าโอกาสส่งข้อความและโทรหาเธอ

เกือบท้ังวัน เพราะเขาไม่สามารถสลัดเหตุการณ์ในคืนท่ีผ่านมาออกไป 

จากความคิดได้จริงๆ ชายหนุ่มจ�าเป็นต้องระบายความรู้สึกอัดอ้ันท้ังหมด

ผ่านบทสนทนากับคู่กรณีซึ่งก็คือภรรยาของเขาเท่านั้น

"ไหนบอกว่าวันนี้คุณยุ่งท้ังวัน" เธอเอ่ยถามเมื่อโทรกลับหาเขา 

เป็นครั้งที่สามหลังจากไม่ทันรับสายล่าสุดที่อีกฝ่ายโทรเข้ามา

"วันนี้ผมงานยุ่งมาก แต่ที่วอแวไม่เลิกเป็นเพราะกังวลว่าจริงๆ แล้ว

เมื่อคืนนี้ตัวเองแค่ฝันไปเท่านั้น..."
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"คุณแค่ฝันไปจรงิๆ ค่ะ เพราะความจรงิแล้วเมือ่คนืไม่ได้เกดิอะไรขึน้

เลย"

"..."

"ได้ยินแบบนี้แล้วสบายใจขึ้นยังคะที่รัก"

"ใจร้ายชะมัด"

สุ้มเสียงบ่นพึมพ�าอย่างขุ่นเคืองของเขาฟังแล้วน่ารักน่าเอ็นดูจน 

ปณาลีต้องรีบกลั้นข�า ตั้งแต่มีลูกสาวคนหนึ่ง...เธอก็รู้สึกเหมือนตัวเอง 

ได้ลูกชายเพิ่มมาด้วยอีกคน เพราะบางครั้งเขาก็ชอบท�าตัวงอแงเป็นเด็กๆ 

แข่งกับลูก ราวกับกลัวว่าเธอจะรักและเอ็นดูลูกจนลืมเขา

"ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาส�าหรับคุณมากกว่า 

จะท�าให้มีความสุขนี่นา งั้นเราก็ควรคิดซะว่าเมื่อคืนแค่ฝันไป..."

"คุณเสร็จงานรึยัง" เขารีบถามแทรกโดยไม่ยอมฟังเธอพูดให้จบ  

"ผมจะแวะไปรับตอนนี้เลย"

"..."

"ผมจะออกไปรับเลยนะ"

"มารับตอนนี้เนี่ยนะ มารับท�าไมคะ"

"ก็ผมคิดถึง ผมไม่มีสมาธิท�าอะไรเลย..."

คนฟังถึงกับอึ้งงันไป

"ให้ผมไปรับนะเปิ้ล นะครับ..."

"อย่ามาท�าเสียงออดอ้อนแบบนี้นะ แล้วนั่นมีใครอยู่ใกล้ๆ จนได้ยิน

เข้ารึเปล่าน่ะ" เธอได้ยินเสียงปลายสายหัวเราะตอบกลับมาโดยไม่พูดอะไร 

"ตอนนี้ฉันยังกลับไม่ได้จริงๆ ค่ะ เดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะกลับเอง คุณใจเย็น

ไว้นะ"

"งั้นคุณช่วยบอกรักผมด้วยเสียงแบบท่ีเราคุยกันเมื่อคืนหน่อยสิ  

บอกมาตอนนีเ้ลย นะท่ีรกั พอฟังแล้วผมจะรบีกลบัเข้าห้องประชุมและตัง้ใจ
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ท�างานโดยไม่กวนคุณอีกจนกว่าเราจะกลับไปเจอกันที่บ้าน นะครับ"

"นี่ฉันคิดถูกรึเปล่านะที่เมื่อคืนท�าแบบนั้นกับคุณ"

"ถูกสิ ถูกชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ และเราจะท�าอีก"

"แต่ว่ามันท�าให้คุณเพ้อมากกก เพ้อแบบเวิ่นเว้อสุดๆ ไปเลยด้วย"

น�้าเสียงท่ีเหมือนจะท้ังมึนท้ังสับสนของเธอท�าให้คนท่ีเอาแต่ละเมอ

เพ้อพกไม่หยุดถึงกับหลุดข�าออกมาเบาๆ "ก็ไม่ขนาดนั้นซะหน่อย"

"ไม่ขนาดนัน้อะไรล่ะคะ คณุเพ้อหนกัมากเลยนะ นี่ไม่รูต้วัจรงิๆ เหรอ"

"อย่าบอกนะว่าคุณท�ากับผมแบบนั้นโดยท่ีไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็น 

ยังไง"

"จรงิๆ กค็ดิอยู่นดิหนึง่นะคะว่าคณุคงชอบ แต่ก็ไม่นกึว่าจะอาการหนกั

ขนาดนี้"

"งั้นคุณก็อย่าเอาไปบอกใครนะ ผมเขิน"

คนฟังถึงกับเผลอค้อนลมฟ้าอากาศไปขวับหนึ่ง "คุณนั่นแหละ  

ห้ามเอาเรื่องของเราไปพูดให้ใครฟังเด็ดขาดเลยนะคะ อย่าหลุดปากพูด 

ให้ปั๊บได้ยินเชียว ถ้าคุณท�าให้ฉันโดนหมอนั่นล้อล่ะก็ ฉันจะกัดลิ้นตัวเอง 

ให้ขาดแล้วกลั้นใจตายไปเลย!"

"ผมจะพยายาม" เขาพูดพลางกลั้นยิ้ม

"ไม่ใช่แค่พยายามค่ะ คุณต้องไม่เผลอปริปากเด็ดขาด!"

"แต่ใครๆ กช็อบคดิว่าคณุเยน็ชา ไม่ค่อยสนใจผม เวลาเรามีโมเมนต์ดีๆ   

แบบนี้ผมก็เลยอยากอวดบ้างนี่นา คุณเข้าใจใช่ไหม"

"เข้าใจค่าาา...และคุณจะอวดอะไรก็ได้นะ แต่ต้องไม่ใช่เรื่องเมื่อคืน" 

หญิงสาวพยายามเค้นเสียงเตือนสติเขาอย่างจริงจัง เริ่มหลอนว่าเรื่องนี ้

อาจจะหลุดไปถึงหูใครสักคนในครอบครัวเธอในไม่ช้า "ครั้งนี้คุณต้องข่มใจ

เอาไว้ให้ได้นะคะ แล้วฉันจะพยายามไม่เย็นชาหรือใจร้ายกับคุณอีก นะคะ

คุณธี..."
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"..."

"ฉันรับรองว่าต่อไปจะสร้างโมเมนต์ท่ีดีน่ารักน่าจดจ�าระหว่างเรา 

ให้คุณเอาไปอวดได้อีกเยอะๆ แต่คุณต้องไม่อวดเรื่องท่ีฉันท�าไปเมื่อคืนนี้

เด็ดขาด เข้าใจไหมคะ"

"ก็ได้ครับ...แต่ก่อนอ่ืนคุณต้องสัญญามาก่อนว่าวันนี้จะรีบกลับ  

ส่วนผมจะไปรออยู่กับลูกที่บ้านตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน"

"สรปุว่าเรือ่งท่ีคุณธจีะไปภเูกต็กบัยายเดก็นัน่ คณุหมอแกว่าไงบ้างคะ

พี่รุ้ง"

ค�าถามท่ีถกูส่งมาอย่างกระตอืรอืร้นจากเจนจิราท�าให้พราวรุง้ฟังแล้ว

ต้องกลอกตาพลางถอนใจอย่างเหนื่อยหน่าย เจนจิราแวะมาท่ีบ้านเธอ 

ในช่วงบ่ายวันหยุดพร้อมกับขนมท่ีแม่หล่อนมักจะท�ามาฝากเสมอ 

เหมือนเช่นเคย ท้ังคู่จึงนั่งทานและเม้าท์มอยกันเรื่อยเปื่อยในยามว่าง 

ตามประสาสาวโสด จนกระท่ังหัวข้อสนทนาวนมาท่ีเรื่องของปณาลีกับ 

ธีวริทธิ์

"ก็บอกว่านางไว้ใจคนของนาง และจะไม่ก้าวก่ายงานของเขาน่ะสิ"

"อะไรกันเนี่ย ท�าไมคุณหมอใจเย็นได้ขนาดนี้ล่ะคะ"

"ก็คุณธีเขาไม่เคยนอกลู่นอกทางมาก่อน หมอเปิ้ลนางเลยไว้ใจสามี

มาก"

"แต่พักนี้คุณธีดูแปลกๆ อยู่นะคะ เจนเชื่อว่าเจนไม่ได้คิดไปเอง

แน่นอน ท่าทางคุณธีเหมือนผู้ชายที่ก�าลังอินเลิฟหนักมากกก!"

"อินเลิฟ?"

"ใช่ค่ะ กเ็จนเห็นพกันีเ้ขาชอบคุยโทรศัพท์ด้วยท่าทางมุมิงุง้งิง้เหมือน

คนที่ก�าลังมีความรักอยู่ในช่วงโปรโมชั่น"

"เขาก็คงคุยกับเมียเขานั่นล่ะ เพราะจริงๆ คุณธีเขาหลงยายเปิ้ล 

Page_����������������.indd   30 29/8/2562 BE   17:16



31

อัญชรีย์

จะตายไป จะว่าไปแล้ว...ฉันเองกเ็ข้าใจยายเป้ิลนะท่ีนางไม่คดิจะระแวงสามี

เกี่ยวกับเรื่องนี้"

"แต่มันไม่เหมือนกันหรอกนะคะการคุยกับกิ๊กกับเมียเนี่ย ผู้ชาย 

ท่ีแต่งงานอยู่กินกับเมียมาแล้วตั้งหลายปี...ต่อให้รักให้หลงเมียขนาดไหน 

กค็งไม่คยุโทรศพัท์ด้วยท่าทางสวตีหวานเบอร์นัน้แบบคณุธตีอนนีห้รอกค่ะ 

บางทีเจนยังแอบเห็นเขานั่งท�าตาหวานกับมือถือท้ังวัน อารมณ์ดีผิดปกติ

มากๆ รบัรองว่าต้องไม่ใช่อาการของคนท่ีก�าลงัแชตหรอืคยุโทรศพัท์กบัเมีย

ท่ีบ้านแน่ เพราะกับเมียท่ีแต่งงานกันมาห้าหกปีแล้วแถมยังมีลูกด้วยกัน 

คนหนึ่ง...ไม่มีทางที่ผู้ชายจะท�าท่าอินจัดแบบนั้นตอนคุยโทรศัพท์ด้วย"

พราวรุ ้งท�าหน้านิ่วอย่างชักจะเริ่มคล้อยตามการสันนิษฐานของ 

อีกฝ่ายนิดๆ

"แล้วพี่รุ้งดูนี่สิคะ"

พราวรุ้งชะโงกไปมองที่หน้าจอมือถือของเจนจิรา จึงเห็นว่าภาพถ่าย

ท่ีอีกฝ่ายเปิดให้ดูเป็นภาพของธีวริทธิ์กับนิศามนท่ีก�าลังยืนอยู่ด้วยกัน

บริเวณหัวโต๊ะภายในห้องประชุมแห่งหนึ่ง

"เวลาคุยกับยายเด็กนั่น คุณธีเขาท�าตาหวานเบอร์นี้มองหล่อน 

ด้วยนะคะ เจนเห็นแบบนี้แล้วคิดดีด้วยไม่ได้เลย"

"ตายแล้ว..."

"พ่ีรุง้กค็ดิเหมือนกนัใช่ไหมล่ะคะ แล้วทุกครัง้เวลาท่ีคณุธมีสีมัภาษณ์

หรือมีกล้องมาถ่าย แม่คนนี้ก็เป็นต้องหาเรื่องมีซีนด้วยตลอด ถ้าไม่รีบ 

มายืนข้างๆ เขาก็มีอันต้องหาทางวิ่งตัดหน้าตัดหลังกล้องเพ่ือพาตัวเอง 

ไปอยู่ในเฟรมด้วยให้ได้ ไว้เจนจะไปหารูปท้ังหมดมาส่งให้ดู แล้วพี่ก ็

ช่วยเอาไปให้หมอเปิ้ลดูด้วยนะคะ ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วยังคิดจะมองหล่อน

ในแง่ดีได้อยู่ล่ะก็...เจนคงไม่รู้จะพูดอะไรอีก"

แต่ปรากฏว่าเมือ่พราวรุง้เอาเรือ่งท้ังหมดพร้อมกบัภาพหลกัฐานต่างๆ 
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ท่ีได้จากเจนจริาไปบอกต่อแก่ปณาล ีเธอกต้็องขัดใจอย่างหนกัจนได้ เพราะ

อีกฝ่ายไม่มีท่าทีว่าจะกังวลใจกับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเลย

"เขาแค่ท�างานด้วยกัน ไม่ได้มีอะไรกันหรอกน่า อย่าคิดมากเลยรุ้ง"

"เพือ่นคะ ท�าไมเพือ่นใจเยน็ขนาดนี ้จรงิๆ แล้วค�าพูดแบบนีม้นัน่าจะ

เป็นค�าพูดท่ีฉันใช้ปลอบใจเธอมากกว่านะ แต่ดันกลายเป็นเธอต้องมา 

บอกฉันให้ใจเย็นเนี่ยนะ!"

"ก็เธอคิดมากเกินไปจริงๆ นี่นา เด็กคนนั้นไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเลย 

เขาก็มาท�างานตามหน้าที่ปกติ ถ้าคุณธีจะชอบเขา ก็คงชอบที่เขาท�างานดี

เท่านั้นเอง"

"แล้วเธอไม่เห็นรูปท่ีฉันส่งให้รึไง ยายนั่นท�าตัวใกล้ชิดเกินเหตุมาก 

เอาแต่คอยเกาะหน้าเกาะหลังวอแวเขาไม่ห่างเลยเธอเห็นรึเปล่า"

"ก็เขาท�างานด้วยกัน เธอก็คิดมาก"

"เร่ืองแบบนีค้ดิน้อยได้เหรอ เธอไม่ได้รูจ้กัยายนัน่มาตัง้แต่เดก็เหมอืนฉัน 

กับยายเจนนี่นา เลยไม่รู ้ว่าเห็นหงิมๆ แบบนั้นแต่จริงๆ นางร้ายกาจ 

ขนาดไหน เธอเย็นชาเกินไปแล้วนะเปิ้ล ถ้าเห็นขนาดนี้แล้วยังท�าไม่หือ 

ไม่อือได้ลงคอก็แปลว่าเธอชะล่าใจมากๆ ฉันนี่ไม่อยากจะเชื่อเลย ถ้าเป็น

ฉันนะ ฉันจะยื่นค�าขาดให้เขาไล่ยายนั่นออกจากงานให้ได้!"

แต่จริงๆ แล้วปณาลีก็แค่แกล้งท�าเป็นเฉยต่อหน้าพราวรุ้งด้วยความ

หย่ิงทะนงในศักดิ์ศรีท่ียังพอมีเหลืออยู่เท่านั้นเอง เพราะหลังจากนั้นเธอก็

รีบเอาเรื่องท้ังหมดไปฟูมฟายใส่ปณิธิไม่ย้ัง ท้ังยังออกอาการสติแตก 

อย่างไม่คดิจะเกบ็ง�าเอาไว้เลยสกันดิ จนท�าให้เขาตกใจยกใหญ่ ท้ังท่ีเธอเป็นคน 

ก�าชับธีวริทธิ์เองแท้ๆ ว่าอย่าปริปากเรื่องนั้นให้ปณิธิหรือใครรู้เด็ดขาด  

แต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นตัวเธอเองท่ีหลุดปากพูดให้เขาฟังจน 

หมดเปลือก

"ต่อให้ฉันทุ่มเทท�าทุกอย่างเพือ่รัง้เขาไว้สดุชีวิต มันกค็งไม่มีประโยชน์
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อะไร เพราะยังไงก็สู้สาวสวยคนใหม่ที่ท�าให้เขารู้สึกสดใสซาบซ่าไม่ได้อยู่ดี 

มันน่าเจ็บใจชะมัด ฉันไม่น่าท�าขนาดนั้นเลย"

"แล้วแกท�าอะไรไปขนาดไหน"

"กท็�าตามค�าแนะน�าจากหนงัสอื 'ร้อยแปดพันท่าลลีามัดใจสาม'ี ท่ีนาย

เคยซ้ือให้กล้วยอ่าน แล้วกล้วยกง็อนและท้ิงมันเอาไว้ท่ีบ้านฉัน พอระแวงว่า 

สามีจะมีกิ๊ก...ฉันก็เลยเอาไปศึกษาแล้วทดลองท�าตามค�าแนะน�าพวกนั้น  

นี่ท�าไปแล้วเกือบห้าสิบท่าแต่ผลท่ีได้ก็เป็นอย่างท่ีเห็น คือเขาก็ยังแอบไป

ท�าตาหวานใส่ผู้หญิงคนอื่นอยู่ดี"

"อะไรนะ..."

"ก็รูปพวกนั้นท่ีฉันส่งให้ไง ยังไม่ได้ดูเหรอ ท่ีเขาท�าท่าซ้ึงมองหน้า 

สบตาปิ๊งๆ กับยายเด็กนั่นน่ะ รีบดูสิ"

"ฉันไม่ได้หมายถึงรูปพวกนั้น แต่หมายถึงร้อยแปดพันท่าอะไรนั่น 

ของแกต่างหาก"

"..."

"แกเนี่ยนะ...ที่ท�าแบบนั้นกับพี่ธี"

"..."

"ฉันว่า...ตอนนี้ฉันชักจะเริ่มเป็นห่วงแกนิดๆ แล้วล่ะเปิ้ล"

"..."

"เปิ้ล..."

"นี.่..นายรดูซิปปากไว้ให้สนทิด้วยนะ ถ้าเอาไปบอกใครฉันจะฆ่านายแน่!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page_����������������.indd   33 29/8/2562 BE   17:16



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625031.html

http://store.jamsai.com/9786160625031.html

