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"แพ้ท้องแทนเมีย..." 

ทั้งห้าเสือพึมพ�าข้ึนพร้อมกันเหมือนเพ่ิงเคยได้ยินเรื่องนี้ แต่บางทีพวกเขา 

อาจจะเคยผ่านหูมาบ้างก็ได้เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่คดิว่ามนัจะเกิดขึน้กบัตวัเอง

หรือคนใกล้ตัว

"ถูกต้อง" พัชรนิทร์ยืนยันก่อนจะอธิบายเสรมิต่อไปว่า "เขาว่ากันว่าผู้ชายท่ีแพ้ท้อง

แทนเมียน่ีเป็นพวกรักเมีย บูชาเมีย และก็กลัวเมียมากเลยนะ ตาเพลิงเข้าข่าย 

หรือเปล่าล่ะลูก"

"โอ๊ยยย งั้นก็ใช่เลยครับ คุณหนิงท้องชัวร์" พิชญะช่วยสรุป

"เห็นด้วย กลัวเมียอย่างพี่เพลิงต้องแพ้ท้องแทนเมียแน่ๆ" ปฏิภาณรีบเสริม

"ปฏิเสธยังไงก็ไม่ได้แล้วพ่ีเพลิง อ้วกเสียงดังโอ้กอ้ากขนาดนั้น" ปฏิพรรธณ ์

เห็นด้วย

"แต่อย่าไปพูดให้ใครฟังนะ เสยีลคุมาก...มาเฟียแพ้ท้องแทนเมยี" ปฏิรฐัย้ิมเยาะ

"หุบปากไปเลยนะพวกแก!" เพลิงพลพูดด้วยน�้าเสียงเกรี้ยวกราด

ชายหนุม่ชีห้น้าน้องชายท้ังสีเ่รยีงคน เขารูส้กึเหมอืนก�าลงัถูกสีเ่สอืเหยียดหยาม

อย่างรนุแรง ย่ิงพวกน้ีมาพูดเรือ่งเขา 'กลวัเมยี' ต่อหน้าภรรยาและน้องสะใภ้เขาก็ย่ิง 

ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง

"ระดับพี่ชายใหญ่ของบ้านนี้ไม่มีหรอกแพ้ท้องแทนเมีย!"
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คำ�นำ�

ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องคอยกันนาน 'ฉัตรฉาย' ก็ท�าตามสัญญา  

ส่งเล่มพิเศษของห้าเสือจิรภาคินทร์มาให้เราได้กรี๊ด อิน ฟิน และอิจฉาสาวๆ 

ที่ได้เป็น 'ดอกไม้' ของเหล่าพยัคฆ์หนุ่ม ภายใต้ชื่อ 'ดอกไม้หวานใจพยัคฆ์'

แค่ชื่อเรื่องยังหวานขนาดนี้ แล้วตอนพิเศษในเล่มจะหวานกันขนาดไหน 

เลิฟว่าเราอย่ารอช้าเลยค่ะ รีบไปมุดใต้เตียงบ้านจิรภาคินทร์กันดีกว่า

อ๊ะ! แต่ว่าใครเพิง่มาสะดดุตากบัปกสวยๆ และ Value Box งามๆ เข้าตอนนี้ 

จนเกดิอาการสงสยัว่า เอ๊... หนุม่สาวห้าคูเ่ขารกักนัได้ยังไงน้า~ เลฟิขอแนะน�า

ให้ไปหาอ่านกนัได้ตามนีเ้ลยค่า

- พันธกานต์บุษบา

- ร้อยเล่ห์มายามาลย์

- เพลิงรักรานบุปผา

- บุหงา ณ ราตรี

- มาลีรติกานต์

ซ่ึงนอกจากห้าพ่ีน้องจริภาคนิทร์แล้ว ฉัตรฉายยังแอบกระซิบบอกมาด้วยว่า 

'วิวาห์หวานรานใจ' ก็เกี่ยวข้องกับหนุ่มๆ บ้านนี้ด้วยนะคะ ถึงกับมีตอนพิเศษ

เป็นของตัวเองด้วยนา

เพราะฉะนัน้หากขาดเล่มไหน รบีไปซ้ือมาอ่านและรบัความฟินไปพร้อมๆ กนั

เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

'ฉัตรฉาย' หรือ 'Hideko_Sunshine' มีช่ือเล่นว่า 'โอ๋เอ๋' เริ่มต้น 

การเขียนนยิายมาตัง้แต่เรยีนมัธยมต้นโดยท่ีไม่รูว่้าเขียนท�าไม เพราะตอนนัน้

ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักเขียน รู้เพียงว่าอยากเขียน...จ�าได้ว่าตอนนั้น 

เขียนใส่สมุดธรรมดาโดยมีนักอ่านเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมโรงเรียน แต่ 

แค่นั้นก็มีความสุขแล้ว

กระท่ังเรยีนมหาวทิยาลยัท่ีคณะนเิทศศาสตร์ (รัว้จามจรุ)ี มีเพ่ือนคนหนึง่

แนะน�าให้ลองอัพเรื่องท่ีเขียนลงในเว็บเด็กดีซ่ึงถือเป็นจุดท่ีท�าให้หันมาจริงจัง

กบัการเขยีนนยิายมากข้ึนและอยากมหีนงัสอืเป็นของตวัเองสกัเล่ม จนในท่ีสดุ

จากการเป็นนักเขียนออนไลน์มือสมัครเล่นก็ได้เป็นนักเขียนท่ีมีหนังสือ 

เป็นของตัวเองและมีผลงานออกมาเรือ่ยๆ...ปัจจุบันกยั็งไม่คดิท่ีจะหยุดเขียนนยิาย

นะคะ

มีคนพูดไว้ว่า 'เม่ือได้ท�างานท่ีรักจะท�าให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ท�างาน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีและเขียนนิยายเป็นอาชีพ

อย่างเตม็ตวั ตอนนีม้คีวามสขุและหลงรกัโลกแห่งการเขียนนยิายแบบถอนตวัไม่ข้ึน 

และจะรู้สึกมีความสุขมากหากนักอ่านหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่านท่ีติดตามผลงาน ขอบคุณทีมงานและแจ่มใส 

ท่ีให้โอกาสดีๆ  ขอบคณุคณาจารย์ส�าหรบัวชิาความรู ้ ขอบคณุเพือ่นๆ ท่ีให้ก�าลงัใจ 

และขอบคุณครอบครัวที่ท�าให้มี 'โอ๋' ในวันนี้ค่ะ 

สามารถติดตามข่าวสารและพูดคุยกันได้ตามนี้นะคะ

อัพนิยาย : http://my.dek-d.com/hideko_chan/

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/sunshine.jamsai

ทวิตเตอร์ : http://twitter.com/Hideko_Sunshine

ฉัตรฉาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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เมื่อได้รักคุณ...

ชีวิตนี้ผมก็ไม่ต้องการใครอีกแล้ว
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"ส่งงานสักที!"

'คณานางค์' อยากแสดงอาการดีใจเหมือนเด็กน้อยด้วยการกระโดด 

โลดเต้นไปท่ัวห้องหลงัจากท่ีเธอกดส่งต้นฉบับนวนยิายเรือ่งล่าสดุให้กบั บ.ก. 

ผ่านทางอีเมลไปแล้ว เพราะเรือ่งนีเ้ธอต้องทุ่มเทท้ังเวลา แรงกาย และแรงใจ

ให้กบัมนัเป็นเวลามากกว่าสามเดอืนจนแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลย

ช่วงแรกๆ ท่ีนักเขียนสาวย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์จิรภาคินทร์ของ 

ผู้เป็นสามี บรรดาพี่น้องของเขาท้ังสี่คน รวมท้ัง 'ประวันวิทย์' บิดาเขา  

'พัชรินทร์' มารดา และ 'กัลยา' คุณย่าของเขานั้นค่อนข้างแปลกใจกับ 

การท�างานของเธอท่ีมักจะขลุกตัวอยู่ในห้องเป็นเวลานาน แต่นานวันเข้า 

ทุกคนกเ็ข้าใจว่าการเขียนนวนยิายต้องใช้สมาธสิงูมาก เวลาเจอกนัท่ีโต๊ะอาหาร

เธอจึงมักจะได้รับก�าลังใจเสมอ

ครอบครัวของปฏิรัฐน่ารักมากตรงท่ีทุกคนใส่ใจเธอ มักจะถามด้วย

ความห่วงใยว่าเขียนถึงไหนแล้ว อยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ และ 

หากเธอต้องการอะไร ทุกคนก็จะหามาให้

บทที่ 1
เติมเต็มกันและกัน

[ปฏิรัฐ x คณานางค์]*

* ติดตามเรื่องราวของ 'ปฏิรัฐและคณานางค์' ได้ในเรื่อง 'พันธกานต์บุษบา'
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นอกจากนี้ยังใจดีช่วยเป็นเพื่อนเล่นให้กับ 'คณานับ' อีกด้วย

"รางวัลส�าหรับคนเก่งครับ"

'ปฏิรัฐ' ถือแก้วน�้าแดงมะนาวเย็นๆ เข้ามาในห้องแล้ววางมันลงบน

โต๊ะท�างานของหญิงสาวท�าให้ผู้เป็นภรรยาถึงกับย้ิมออก...เขาคงรู้ว่าเธอ

ท�างานอย่างเคร่งเครียดถึงได้เอาใจขนาดนี้

"ขอบคุณนะคะ" 

หญิงสาวรับแก้วเครื่องดื่มข้ึนมาจิบ รสชาติหวานอมเปรี้ยวและ 

เย็นชื่นใจท�าให้เธอสดช่ืนข้ึนมาก แต่...ไม่รู้ว่าความจริงท่ีเธอรู้สึกสดช่ืน 

เป็นเพราะเครื่องดื่มหรือคนที่ยกแก้วเครื่องดื่มมาให้กันแน่

"แต่ยกน�า้แดงมาให้นางแบบนี ้ นางรูส้กึเหมอืนตวัเองจะเป็นนางกวัก

เข้าไปทุกวันแล้วนะ"

ประโยคนั้นที่มาพร้อมกับสายตาพองโตเล็กๆ ท�าให้ชายหนุ่มหัวเราะ

"ก็พี่ไม่อยากให้นางดื่มแต่กาแฟนี่นา มันไม่ดีต่อสุขภาพ" ปฏิรัฐ

อธิบายว่าเขาไม่ได้คิดว่าเธอเป็นนางกวักเลย "น�้าแดงมะนาวเย็นๆ ก็ท�าให้

สดชื่นได้เหมือนกันนะครับ"

"พี่พรีมน่ารักกับนางและลูกมากจริงๆ นะคะ"

"มันเป็นหน้าที่ของสามีและพ่อที่ดี...นางเป็นเมียพี่และเจ้านายก็เป็น

ลูกชายของพี่นี่นา"

คณานางค์ย้ิมบางๆ ด้วยความปลาบปลืม้ใจ ร่างบางวางแก้วเครือ่งดืม่

เอาไว้บนโต๊ะท�างานก่อนจะเดินไปนั่งเคียงข้างปฏิรัฐซ่ึงก�าลังนั่งอยู่ตรง 

ปลายเตียงอันกว้างขวางแล้วจับมือเขาไว้แทนค�าขอบคุณ

นับตั้งแต่กลับมาพบกันอีกครั้ง แม้ปฏิรัฐจะรู้ว่าเธอมีลูกมาแล้ว และ

เธอต้องเลี้ยงลูกเพียงล�าพัง แต่เขาก็ไม่เคยรังเกียจเธอเลย มิหน�าซ�้า 

ยังคอยดูแล เอาใจใส่ และแสนดีกับทั้งสองคนอย่างสม�่าเสมอ จนในที่สุด

เธอกพ่็ายแพ้ให้กบัความดขีองเขาจนตกลงใจจะแต่งงานกนั...นบัจากวันนัน้
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จนถงึวนันีท้ั้งสองคนกแ็ต่งงานกนัมาได้เกอืบสองปีแล้ว ทว่าปฏริฐัก็ไม่เคย

เปลี่ยนไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อย

ไม่สิ! เขาท้ังรักและเอาใจใส่เธอกับลูกมากย่ิงข้ึนต่างหาก คณานับ 

อาจไม่ใช่ลูกชายแท้ๆ ของเขา แต่เขาก็รักเด็กชายเหมือนลูก ตั้งแต่มีเขา

เข้ามาในชีวติ ปมในอดตีของคณานางค์เหมือนจะถกูลบเลอืนไปแล้ว จรงิอยู่ว่า

มนัไม่ได้หายไปจากความทรงจ�า แต่เธอกไ็ม่ได้เจบ็ปวดกบัมันเม่ือย้อนกลบัไป

นึกถึง

และมันจะเป็นเพียงอีกหนึ่งบทเรียนที่ท�าให้เธอเติบโตขึ้นเท่านั้น

"แต่เมื่อกี้ท่ีนางบอกว่านางเหมือนนางกวัก...อันท่ีจริงก็มีส่วนถูกนะ" 

ปฏริฐัพดูเหมอืนเพิง่นกึขึน้ได้ ประโยคนัน้ท�าให้ภรรยาหน้าหวานถงึกบัขมวดคิว้

ด้วยความงนุงง

"ยังไงคะ"

"ก็ตั้งแต่มีนางเข้ามาในชีวิต...บริษัทของพ่ีก็ได้แต่งานใหญ่ๆ และ 

งานดีๆ ทั้งนั้นเลย"

ปฏิรัฐเป็นเจ้าของบริษัทรับออกแบบและตกแต่งภายใน แม้บริษัท 

ของเขาจะเป็นเพยีงบรษัิทขนาดกลาง แต่กมี็ช่ือเสยีงจนได้รบัความไว้วางใจ

จากลกูค้ามากมายจนบอกกนัไปแบบ 'ปากต่อปาก' ย่ิงหลงัจากแต่งงานกบั 

คณานางค์ก็ยิ่งได้งานใหญ่มากข้ึนเรื่อยๆ เช่น งานตกแต่งคอนโดฯ หรือ

โรงแรมชื่อดัง

"นั่นเป็นเพราะว่าพี่พรีมเก่งต่างหากล่ะคะ"

คณานางค์ช่ืนชมสามีจากใจ เธอไม่กล้ารบัความดคีวามชอบนี้ไว้จรงิๆ

"และพี่ก็มีก�าลังใจดีๆ จากเมียด้วย"

ไม่พูดเปล่าแต่คนตัวสูงยังเอื้อมมือไปจับปลายคางของภรรยา 

ส่ายไปมาเบาๆ ด้วยความมนัเข้ียว ทว่าในวินาทีท่ีท้ังสองเผลอสบตากนันัน้

ก็เกิดความรู้สึกราวกับมีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่าน
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และกว่าจะรู้ตัว...ปฏิรัฐก็ก้มลงจูบภรรยาตัวน้อยเสียแล้ว

"พี่พรีม..."

คณานางค์ยกมือข้ึนดนัแผ่นอกกว้างเบาๆ เป็นเชิงบอกให้เขาหยุดก่อน

เพราะเธอรบัรูไ้ด้ว่าหากปล่อยให้คนตวัสงูตกัตวงความหวานจากปากเธอไป

แบบนี้อีกไม่กี่นาที...เขาคงไม่หยุดแค่จูบแน่นอน

"อะไรกันคะ"

หญิงสาวถามถงึท่ีมาของจมุพตินีแ้ม้ว่าทุกทีปฏริฐัจะไม่มเีหตผุลอะไร

นอกจาก 'อยากจูบ' เธอก็ตาม และมันก็ไม่ได้เพ่ิงเกิดข้ึนครั้งแรก แต่ 

บ่อยแค่ไหนนั้นเธอก็คร้านจะนับแล้ว

"ก็ทวงค่าลิขสิทธิ์ไง"

ชายหนุ่มท�าท่านึกก่อนจะได้ค�าตอบน้ันมาราวกับว่าเขาแค่อ้างไป

อย่างนั้น

"ค่าลิขสิทธิ์อะไรกันคะ" คณานางค์ขมวดคิ้วด้วยความงุนงง

"กน็างใช้พีเ่ป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบทพระเอกนยิายไม่ใช่เหรอ" 

สามมีาดคณุชายย้ิมร้ายท่ีมมุปาก "อย่าคดิว่าพีไ่ม่รูน้ะว่าเรือ่ง '(คณุ) ชายในฝัน' 

น่ะ...นางใช้พี่เป็นพระเอก"

"โห! นี่สรุปเอาเองเลยนะคะ" 

คณานางค์แกล้งท�าหน้าตกใจท้ังๆ ท่ีปกติเธอโกหกและแสดงละคร 

ไม่เก่งเลย ความจริงแล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอก แต่ผลงานในรอบสองปีมานี้

เธอมีเขาเป็นแรงบันดาลใจหลายเรื่องทีเดียว 

ทว่าด้วยความหวาดระแวงว่าปฏิรัฐจะอ่านผลงานของเธอ หญิงสาว

จึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาเลย เพราะเธอเขินอายทุกครั้งเวลาท่ีเขาหยิบ 

ผลงานเธอมาอ่าน ถึงกระนั้นคณานางค์ก็รู้แหละว่าคนท่ีเอาใจใส่ภรรยา 

ทุกรายละเอียดอย่างเขาต้องแอบหยิบผลงานเธอมาอ่านแน่นอน

"หรือไม่จริง" เขาเลิกคิ้วถาม
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"มันก็แค่...นิดหน่อยเท่านั้นเองแหละค่ะ" 

คณานางค์ยอมรับอย่างเสียมิได้ เพราะถ้ายังไม่ยอมรับความจริง  

คนเจ้าเล่ห์อย่างปฏิรัฐคงมีวิธีไล่ต้อนให้เธอต้องยอมรับอยู่ดี เห็นภายนอก

ดูเป็นผู้ชายใจดี มาดคุณชาย และสุขุมแบบนี้ แต่ 'เรื่องแบบนั้น' น่ะ 

เขาร้ายกาจไม่แพ้ใคร...เธอเองยังเคยตกใจกบัความเป็นเสอืผูห้ญิงของเขา

มาแล้ว

"ไม่ขออนุญาตก่อนต้องเสียค่าปรับด้วยนะ"

"เสียค่าปรับอะไรกันคะ"

"ก็เสียค่าปรับ...แบบนี้ไง"

คนตัวสูงไม่ได้ให้ค�าตอบด้วยค�าพูด แต่เป็นการกระท�าแทน เพราะ 

ปฏริฐัขยับเข้ามาใกล้ชดิเธอจนร่างกายสงูใหญ่บดเบียดกบัร่างกายบอบบาง 

ก่อนท่ีมือของเขาจะรั้งเอวบางเข้ามาแนบชิดแล้วกดริมฝีปากทาบทับบน 

ริมฝีปากเธออีกครั้งอย่างหนักหน่วง เร่าร้อน รุกรานอย่างไม่ยอมล่าถอย 

บ่งบอกได้ถงึความปรารถนาท่ีก�าลงัอัดแน่นอยู่ในใจและเขาคงไม่อาจหยุดได้

หากยังไม่สมปรารถนา

"พอแล้วค่ะ นี่ยังกลางวันอยู่เลยนะคะ"

คณานางค์กระซิบบอกด้วยน�้าเสียงสั่นสะท้านเมื่อถูกสามีจุมพิต 

จนร่างกายอ่อนระทดระทวยอยู่ในอ้อมแขนแข็งแกร่ง แต่ปฏิรฐัยังไม่พร้อม

จะหยุดสักนิด เขายังลากริมฝีปากกดจูบต�่าลงมาตามล�าคอระหง ท้ังจูบ  

ท้ังสดูดม และซุกไซ้เธอด้วยความปรารถนาอันเหลอืล้นอย่างไม่อาจหักห้ามใจ

"ไม่พอ" เขาตอบอย่างขอไปที

"พี่พรีมจะมาเถียงอย่างเอาแต่ใจอย่างนี้ไม่ได้นะ"

"นางต้องเอาใจพี่หน่อยสิ ตัวเองท�าผิดแท้ๆ นะ"

"ไม่เอาค่ะ! พี่พรีมนี่ดื้อกว่าเจ้านายอีกนะคะ" 

คณานางค์เห็นท่าไม่ดกีท็�าท่าว่าจะเบ่ียงตวัออกจากอ้อมแขนสามี ทว่า
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ชายหนุ่มกลับกระชับกอดแน่นหนา ถ้าเธอย่ิงดิ้นก็ย่ิงท�าให้ร่างกายเสียดสี

กับเขามากยิ่งขึ้น

และแน่นอน...มันเท่ากบัเป็นการปลกุป่ันอารมณ์เขามากย่ิงข้ึนเช่นกนั

"ก็ถ ้าหยุดตอนนี้ ตอนกลางคืนพี่ก็หาโอกาสกินนางยากอีก"  

ปฏิรัฐบอกเหมือนจะขอความเห็นใจ แต่มันก็เป็นความจริงอย่างท่ีเขาพูด 

"เรายังเหลือเวลาอีกเป็นชั่วโมงกว่าเจ้านายจะเลิกเรียน"

"อย่าบอกนะคะว่าที่พี่พรีมไม่ไปท�างานเพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะ!"

คณานางค์มองใบหน้าหล่อเหลาของสามีด้วยความตกใจ หลงัแต่งงาน

เธอพอจะรู้ว่าภายใต้หน้ากากคุณชายแฝงความเร่าร้อนเอาไว้มากแค่ไหน 

เขาไม่ใช่คณุชายใจดสีกัเท่าไหร่เวลาท่ีอยูบ่นเตยีง แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะลงทุน

ถึงขนาดหยุดงานเพื่ออยู่บ้านกับเธอและจะจับเธอกินอย่างนี้

"เม่ือเช้าพี่ปวดหัวจริงๆ แล้ววันนี้ก็ไม่มีนัดลูกค้า ไม่มีประชุม และ 

ไม่มีนัดเช็กงานกับลูกน้องด้วย" ชายหนุ่มอธิบายเหตุผลท่ีเขาหยุดงาน 

"นานๆ พี่จะหยุดงานแล้วพักอยู่บ้านที...นางอย่าขัดใจพี่สิ"

"แต่นางเพิ่งส่งงานนะคะ วันนี้นั่งท�างานทั้งวัน นางยังไม่..."

"ยังหอมอยู่" คนตัวสูงยังไม่ยอมรามือไปจากหญิงสาวง่ายๆ ไม่ว่า 

เธอจะงัดเหตุผลอะไรมาพูดก็ไม่ท�าให้เขาปล่อยเธอไปอย่างเด็ดขาด  

"นางนั่งท�างานในห้องแอร์ ไม่มีเหงื่อหรอกครับ"

"พี่พรีม..."

คณานางค์จ�าต้องหยุดค�าพูดทุกอย่างไว้แค่เพียงริมฝีปากเมื่อปฏิรัฐ

ค่อยๆ ดันร่างบางลงไปนอนราบกับเตียงแล้วเป็นฝ่ายพลิกตัวข้ึนมาคร่อม

อยู่เหนอืร่างกายเธออย่างรวดเรว็ ก่อนท่ีเขาจะกดรมิฝีปากเข้าหารมิฝีปาก

อ่อนหวานอีกครั้ง จุมพิตของเขาท้ังลึกล�้าและเต็มไปด้วยความเร่าร้อน 

จนหญิงสาวแทบจะประคองสตเิอาไว้ไม่อยู่เพราะเวลานีเ้ธอกถ็กูความต้องการ

จู่โจมอย่างรุนแรงไม่น้อยไปกว่าเขา
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"ถ้าปฏิเสธพี่อีกค�าเดียว...พี่จะปล�้านางแล้วนะ"

"พี่พรีม!"

คณานางค์ร้องเสยีงหลงด้วยความตกใจกบัค�าขู่นัน้ ต่อให้ปฏริฐัจะพูด

เล่นๆ แต่ในเวลาท่ีถกูความปรารถนาครอบง�าจนร่างกายแข็งแกร่งตงึเครยีด

ขนาดนี้ เธอไม่ม่ันใจเลยว่าหากเธอปฏิเสธเขาอีกค�าเดียว เขาจะปล�้าเธอ

อย่างที่ลั่นวาจาเอาไว้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ คือตอนนี้เธอเองก็ปฏิเสธเขาไม่ได้

อีกแล้วเพราะชายหนุม่ได้มอมเมาเธอด้วยความต้องการอันแสนหวิวหวามนี้

จนไม่อาจต้านทานได้แล้วเช่นกัน

"จะไปไหนครับ ฮึ?"

ปฏริฐัคว้าข้อมอืของภรรยาเอาไว้หลงัจากท่ีเขาพาเธอไปแตะขอบสวรรค์

แล้วร่างบางก็ท�าท่าว่าจะพลิกตัวลงจากเตียงไปง่ายๆ ท้ังๆ ท่ีเขาอยากจะ

นอนกอดเธอให้หายเหนื่อยอีกสักพัก

"นางจะไปใส่เสื้อผ้าค่ะ พี่พรีมเองก็เหมือนกันนะคะ" 

หญิงสาวหันมาท�าหน้ามุ่ยใส่ราวกบัจะย้อนว่าเขายงัมหีน้ามาถามเธอ

อีก เธอก�าผ้าห่มท่ีคลุมร่างกายไว้แน่นขณะมองเขาด้วยใบหน้าแดงก�่า 

เพราะยังเขินอายกับบทรักอันเร่าร้อนที่เพิ่งจบลง

"ขอนอนกอดอีกหน่อยไม่ได้เหรอครับ พี่ยังไม่หายเหนื่อยเลย"

"สวมเสื้อผ้าไม่ได้ใช้แรงสักเท่าไหร่หรอกค่ะ ทีเมื่อกี้ยัง..."

หญิงสาวอยากจิกกัดสามีว่าก่อนหน้านี้เขายังรังแกเธออย่างไม่มีการ

ออมแรงเลยสักนิด แถมยังไม่มีทีท่าว่าจะเหน็ดเหนื่อยด้วย แต่พอบอกให้

ลุกไปใส่เสื้อผ้าท�าเป็นบ่นว่าเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้

"ก็มันไม่เหมือนกันนี่ครับ" ปฏิรัฐรู้ว่าภรรยาคิดอะไรในใจ เขาจึง 

เถียงกับความในใจของเธอ "เมื่อกี้อารมณ์มันพาไป ย่ิงออกแรงแค่ไหน 

ก็ยิ่งรู้สึกดี...หรือว่านางไม่คิดแบบนั้น"
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"พี่พรีม! เดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะคะ"

"ล้อเล่นครับ"

ปากบอกว่าล้อเล่นแต่ดวงตาคมกรบิของปฏริฐัยังคงมองเธออย่างเจ้าเล่ห์

และร้ายกาจ หญิงสาวเดาได้เลยว่าหากไม่ตดิว่านีเ่ป็นเวลาเลกิเรยีนของลกูชาย

แล้วเขาคงได้จับเธอกินอีกรอบแน่ๆ

"ยังจะมานอนมองหน้านางอกี!" หญิงสาวเอ้ือมมอืไปหยกิแผ่นอกกว้าง

ท่ีเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้ของสามด้ีวยความหม่ันไส้ เธอรูด้ว่ีาเขาต้องท�าอะไร 

แต่เขาแค่แกล้งเพกิเฉยไปอย่างนัน้เอง "เลกิเรยีนแล้วเดีย๋วเจ้านายกก็ลบัมา

แล้วค่ะ ถ้าลูกเข้ามาเห็นเราสองคนในสภาพแบบนี้คงตกใจแย่เลย"

"ที่จริงเจ้านายก็โตแล้ว..."

"รออีกสักปีสองปีก่อนนะคะ ค่อยให้เจ้านายแยกห้องนอนกับเรา"  

คณานางค์พดูแทรกข้ึนก่อนท่ีปฏริฐัจะพดูจบ เธอรูด้ว่ีาเขาอยากพดูเรือ่งอะไร 

"นางอยากให้เจ้านายสนิทกับพี่พรีมมากกว่านี้"

"พี่เข้าใจ..."

ชายหนุ่มบอกเพื่อให้ภรรยาสบายใจ เขาดันตัวลุกขึ้นนั่งเคียงข้างกัน

ก่อนจะจูบเรือนผมของหญิงสาวอย่างปลอบโยนและทะนุถนอม เพราะเขา

รูด้ว่ีาเธอรกัและแคร์คณานบัมากแค่ไหน...และเขาเองกร็ูส้กึไม่ต่างจากเธอเลย

แม้ว่าเด็กชายวัยหกขวบคนนั้นจะไม่ใช่ลูกชายแท้ๆ ของเขาก็ตาม

ส�าหรับเขาแล้ว...เขารู้สึกเหมือนแกเป็นลูกชายของเขาจริงๆ

ปฏิรัฐเป็นฝ่ายพลิกตัวลงจากเตียงก่อน เขาหยิบเสื้อผ้าให้คณานางค์

ก่อนจะหยิบเสือ้ผ้าของตัวเองข้ึนมาสวมใส่อย่างรวดเรว็แล้วเดนิมานัง่ข้างๆ 

เพือ่ช่วยรดูซิปบนเดรสให้กบัเธออย่างใส่ใจ เม่ือท้ังสองแต่งตวัเสรจ็เรยีบร้อย

เขาก็รวบร่างบางเข้ามากอดและหอมแก้มเธอด้วยความรักและหวงแหน

คณานางค์แอบองิอยู่ในอ้อมกอดอบอุน่ของคนตวัสูงอย่างมคีวามสุข

ขณะนกึถงึเรือ่งราวท่ีผ่านมาแล้วรูส้กึว่าความรกัระหว่างเธอกบัเขาไม่ต่างจาก
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เรื่องราวในนวนิยายเลยแม้แต่นิด

หญิงสาวเคยแอบรักปฏิรัฐ แต่ไม่เคยคิดว่าตนเองจะสมหวัง แล้ว 

วันหนึ่งเธอก็ตั้งท้องกับผู้ชายอีกคนโดยไม่ได้ตั้งใจ และโชคชะตาก็พัดพา 

ให้เธอกับเขาห่างกันออกไปเรื่อยๆ แต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่ง...ในขณะท่ีเธอ

ต้องเผชิญชะตากรรม 'คณุแม่เลีย้งเดีย่ว' ปฏริฐักก็ลบัเข้ามาในชีวิตของเธอ

อีกครัง้และเกดิเรือ่งราวต่างๆ ข้ึนอกีมากมาย แล้วในท่ีสดุเธอกบัเขากไ็ด้รกักนั

อย่างที่เธอก็ไม่เคยคาดฝันมาก่อน

คณานางค์เคยพดูว่าปฏริฐัเหมือน 'ของขวญัพเิศษ' หลงัจากท่ีชีวติเธอ

เจอมรสมุหนกั แต่เขาเองกร็ูส้กึไม่ต่างกนัเพราะเธอกบัคณานบักเ็ป็นเหมือน

ของขวัญพเิศษในชวิีตเขาเช่นกนั

"ขอบคุณนะคะ"

หญิงสาวอาจพูดข้ึนมาอย่างไร้ท่ีมาท่ีไปในความคดิของปฏริฐัเนือ่งจาก

ท้ังสองคนต่างนัง่นิง่และซึมซับไออุ่นของกนัและกนัอยู่เงยีบๆ แต่เธอกอ็ยาก

ขอบคุณเขาจริงๆ เพราะทั้งสองคนแต่งงานกันมาเกือบสองปีแล้ว แต่เขา 

ก็ยังคงน่ารัก เอาใจใส่ นุ่มนวล และอ่อนโยนกับเธอเสมอไม่ต่างจาก 

ในวนัแรกท่ีแต่งงานกนั ไม่เพยีงเท่านัน้เขายังรกัและเอาใจใส่ลกูชายของเธอ

ราวกับว่าแกเป็นลูกแท้ๆ ของเขาด้วย

"น่ารักอีกแล้ว"

ค�าขอบคณุท่ีนุม่นวลอ่อนหวานนัน้มค่ีาเสมอส�าหรบัคนฟังอย่างปฏิรฐั 

เขาจงึก้มลงจบูเรอืนผมหอมกรุน่ของหญิงสาวด้วยความรกัเอ่อล้น...ความรกั

ที่มีต่อเธอนับวันจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นทุกที

"ไม่ให้เกินเลยแล้วนะคะ ลูกจะกลับจากโรงเรียนแล้ว"

หญิงสาวบอกดักทางเมื่อริมฝีปากของคนตัวสูงเลื่อนต�่าลงมาเรื่อยๆ 

ก่อนท่ีเขาจะจบูลงบนซอกคอเธอและลากไล้ไปท่ีใบหู ปฏริฐัจงึได้แต่หัวเราะ

ให้กับภรรยาคนเก่งที่ขยันรู้ทันเขาทุกเรื่อง
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"พี่อยากมีลูกอีกสักคน...นางมีลูกให้พี่สักคนได้ม้ัยครับ" ชายหนุ่ม 

อ้อนขอด้วยน�้าเสียงทุ้มต�่านุ่มหูซ่ึงเธอก็รับรู้ว่านี่เป็นความปรารถนาสูงสุด 

อย่างหนึ่งที่เขาคาดหวังไว้

คณานางค์เงียบไป...นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีปฏิรัฐขอมีลูกกับเธอ เพราะ 

ช่วงท่ีแต่งงานกนัใหม่ๆ เขากเ็คยขอเธอ แต่หญิงสาวยังไม่พร้อมเพราะคดิว่า

คณานับยังเด็ก เธออยากให้เวลาแกมากกว่านี้ อีกอย่างเธอก็อยากให้แก

สนิทกับปฏิรัฐจนเหมือนพ่อกับลูกกันจริงๆ เธอยังไม่อยากแต่งงานแล้ว 

มีลูกอีกคนทันที เพราะกลัวว่าแกจะแอบน้อยใจโดยไม่แสดงอาการให้เธอรู้

และอาจคิดว่าเธอไม่รักแกแล้ว...แม้ว่าคณานับจะเป็นเด็กดี ฉลาด หาก

อธิบายด้วยเหตุผลแกก็ย่อมเข้าใจ และแกก็รักเธอกับปฏิรัฐมากก็ตาม

ชายหนุ่มเข้าใจในจุดนี้ดี เขาจึงไม่เร่งรัดอะไรคณานางค์ และไม่ได้

บอกเหตุผลกับใครท�าให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวยังแซวให้เขามีลูกกับ

ภรรยาในเร็ววัน กระท่ังเม่ือห้าเดือนก่อนปฏิรัฐได้พูดเรื่องมีลูกอีกครั้ง 

เพราะเห็นว่าคณานับสนิทกับครอบครัวเขาและเขากับแกก็ผูกพันกันมาก 

คณานางค์เองกเ็ห็นว่าน่าจะถงึเวลาท่ีเหมาะสมแล้วจงึไม่ได้ทานยาคมุก�าเนดิ

อีก ทว่า...เธอกลับยังไม่ตั้งท้องสักที

ลึกๆ หญิงสาวจึงเริ่มกังวลว่าเธออาจจะมีลูกยากก็ได้

"ไม่ใช่ว่านางยังไม่อยากมีนะคะ"

ปฏิรัฐอยากมีลูกน้อยแค่ไหนท�าไมคณานางค์จะไม่รู้ เธอรู้ด้วยซ�้าว่า

เขาอยากมีลูกสาวมาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนคณานับ เธอกับเขาจะได้มีทั้งลูกสาว

และลูกชายอย่างครบครัน 

แต่...ร่างกายเธออาจจะยังไม่พร้อม เธอไม่ได้ทานยาคุมแล้วลูกก็ยัง

ไม่มาอยู่กับเธอสักที

"พี่ไม่ได้จะโทษนางนะ"

ชายหนุ่มลูบไหล่บอบบางอย่างปลอบโยน เขาได้ไปปรึกษาหมอ 
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ตั้งแต่เดือนท่ีแล้วและพบว่าเขาร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงมาก ฉะนั้น 

การท่ีท้ังสองคนยังไม่มีลูกอาจเกิดจากเธอ ทว่าคณานางค์ยังไม่ได้ไป 

ปรึกษาหมออย่างจริงจังเพราะคร�่าเคร่งกับการปั ่นต้นฉบับจนแทบจะ 

ออกไปไหนไม่ได้

"ช่วงสามเดอืนท่ีผ่านมานางอาจจะท�างานหนกั ร่างกายเลยอ่อนเพลยี 

และอ่อนแอจนไม่พร้อมจะมีลูก แต่ตอนนี้นางส่งงานแล้ว ฉะนั้น...ต่อไป 

ก็ต้องให้ความร่วมมือกับพี่ด้วยนะครับ"

ปฏิรัฐไม่อยากให้เธอคิดมาก บางทีมันอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงก็ได้

"ให้ความร่วมมือยังไงคะ"

หญิงสาวหันไปมองใบหน้าหล่อเหลาของสามีด้วยความสงสัย

"ยังไงล่ะ"

ปฏิรัฐย้อนถามพร้อมรอยย้ิมเจ้าเล่ห์ เขาไม่ได้บอกเป็นค�าพูด 

แต่จ้องลกึลงไปในดวงตาคูง่ามเพือ่บอกให้เธอรูว่้าเธอจะต้องให้ความร่วมมอื

กบัเขาใน 'เรือ่งอะไร' บ้าง แค่นัน้กม็ากพอแล้วท่ีจะท�าให้ใบหน้าหวานแดงก�า่

ข้ึนมาทันที คณานางค์อดคดิไม่ได้ว่าขนาดเธอเขินอายจนไม่กล้าแสดงออก 

เขายังตั้งหน้าตั้งตาจับเธอกินขนาดนั้น หากเธอให้ความร่วมมืออย่างดี...

เขาอาจจะไม่ปล่อยให้เธอลงจากเตียงเลยก็ได้

"แต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ เพราะเจ้านายก�าลังจะกลับจากโรงเรียนแล้ว"

ร่างบางบอกปัดพร้อมกับก�าหมัดทุบลงบนแผ่นอกกว้างเบาๆ

"เอาไว้คืนนีก้ไ็ด้" ปฏริฐัยอมรามืออย่างว่าง่าย ทว่าประโยคหลงัของเขา

ท�าให้คณานางค์รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ อย่างบอกไม่ถูก "หลังเจ้านายหลับ... 

นางก็ไม่มีข้ออ้างหนีพี่อีกแล้วนะ"

"พี่พรีม!"

หญิงสาวจ้องหน้าสามีด้วยดวงตาวาววับราวกับจะข่วนเขาให้ตัวลาย

คามือ ทว่าปฏริฐักลบัหัวเราะร่าอย่างมคีวามสขุ...ถงึจะหมัน่ไส้สามแีค่ไหน
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แต่คณานางค์ก็ตั้งใจว่าเธอจะพยายามและให้ความร่วมมือกับเขาอย่างดี 

เพราะเธอเองกอ็ยากมลีกูกบัเขาอีกคนเช่นกนั เธอเคลยีร์ต้นฉบับเรือ่งล่าสดุ

ท่ีรบัปากกบั บ.ก. ว่าจะส่งให้ทันเวลาไปแล้ว หลงัจากนีเ้ธอคดิว่าจะขอส่งงาน

ให้น้อยลงเพื่อทุ่มเทให้กับครอบครัวมากขึ้น

แต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะวางมือไปเลยหรอกนะ เพราะยังไงอาชีพนกัเขียน

นวนิยายก็เป็นอาชีพท่ีเธอรัก เป็นอาชีพท่ีท�าให้เธอมีเงินเลี้ยงดูคณานับ 

มาก่อน และเธอหยุดท�ามันไม่ได้เช่นกัน

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

ขณะท่ีท้ังสองคนก�าลงัหยอกเย้ากนัอยูน่ัน้ประตหูน้าห้องกถ็กูเคาะพอดี 

เสียงหัวเราะจึงหยุดลงก่อนท่ีท้ังสองจะสบตากัน คณานางค์จึงได้ข้ออ้าง 

บอกให้สามีหยุดแกล้งเธอสักที

"สงสัยเจ้านายกลับมาแล้วมั้งคะ"

ปกติแล้วหลังเลิกเรียนรถของบ้านจิรภาคินทร์จะไปรับคณานับ 

กลับบ้าน เมื่อมาถึงแกจะสวัสดีทุกคนในบ้าน หากเธอท�างานอยู่ในห้อง 

ก็จะเข้ามาสวัสดีเธอและเล่าเรื่องท่ีโรงเรียนให้เธอฟังก่อนจะลงไปว่ิงเล่น 

หรือพูดคุยกับคุณปู่คุณย่าและ 'ดาหลัน' ลูกสาวตัวน้อยของ 'การะบุหนิง' 

และ 'เพลิงพล' ซ่ึงเป็นพี่ชายคนโตของปฏิรัฐ...นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ท่ีนี่ 

เดก็ชายตัวน้อยกส็ดใสข้ึนมากเพราะมีเพ่ือนให้เล่นด้วยมากมาย แม้ 'เพือ่น' 

ส่วนใหญ่ในคฤหาสน์จิรภาคินทร์จะเป็นเพื่อนต่างวัยก็ตาม

"เดี๋ยวพี่ไปเปิดประตูให้ลูกเอง"

ปฏิรัฐจูบหน้าผากหญิงสาวก่อนจะลุกไปเปิดประตูเหมือนรู้ว่าเธอ 

อาจจะยังอ่อนเพลยี...กเ็ขาน่ารกัและเอาใจใส่เธอแม้กระท่ังเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 

อย่างนี้ไง เธอถึงโกรธเขาไม่ลงทุกทีเลย

"สวัสดีครับ เจ้านายกลับมาแล้ววว"

เด็กชายวัยหกขวบยกมือไหว้ก่อนจะชูสองมือข้ึนเพ่ือให้ 'พ่อพรีม'  
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อุ้มเหมือนตอนยังตัวเล็กๆ ซ่ึงปฏิรัฐก็ยิ้มข�ากับความข้ีอ้อนของลูกชาย 

ก่อนจะอุ้มแกขึ้นมาแล้วพาเดินมาหาคณานางค์

เขาวางลูกลงบนเตียงข้างๆ ภรรยา

"เม่ือกีต้อนเดนิมาถงึเจ้านายได้ยินพ่อพรมีหัวเราะ" เดก็ชายคณานบั

ถามด้วยความสงสยั...แกอยากรูว่้า 'พ่อพรมี' กบั 'แม่นาง' มีความสขุอะไรกนั 

"หัวเราะอะไรกันเหรอครับ"

"เอ่อ..." คณานางค์ถึงกับเป็นใบ้ไปชั่วขณะ

ปฏิรัฐย้ิมข�าเม่ือเห็นใบหน้าอ่อนหวานของภรรยาแดงระเรื่อด้วย 

ความเขินอาย 

"คุยเรื่องของขวัญพิเศษของเจ้านายไงครับ"

ร่างสูงนั่งลงข้างๆ ลูกชายวัยก�าลังซนท�าให้แกนั่งอยู่ตรงกลาง 

ระหว่างเขากับคณานางค์...เม่ือก่อนคณานับจะเรียกเขาว่า 'ลุงพรีม' แต ่

หลังแต่งงานแล้วสนิทกันมากขึ้นเขาก็ออกปากให้แกเรียกเขาว่า 'พ่อพรีม' 

ซ่ึงเด็กชายคณานับก็ไม่อิดออดเพราะแกหลงรักปฏิรัฐ แกอยากให้เขา 

มาเป็นพ่อตัง้แต่ท้ังสองคนยังไม่ได้แต่งงานกนัแล้วด้วยซ�า้ และการท่ีลกูชาย

กับสามีเข้ากันได้ดีขนาดนี้ท�าให้คณานางค์มีความสุขมาก

"ของขวัญอะไรครับ"

"ก็...เจ้านายอยากมีน้องไม่ใช่เหรอ"

"มีน้อง!"

ดวงตาใสแป๋วของคณานับเป็นประกายยินดีทันทีท่ีได้ยินค�านั้น 

จากปากของปฏิรัฐ เขากับคณานางค์มองหน้ากันด้วยความยินดีเช่นกัน 

เมื่อเห็นว่าแกเต็มใจที่จะให้ครอบครัวมีสมาชิกใหม่เช่นกัน

"แม่นางจะมีน้องแล้วเหรอครับ"

"ยังไม่มีหรอกค่ะ แต่...อนาคตคิดว่าจะมี"

คณานางค์ตอบยิ้มๆ พลางลูบศีรษะลูกชายด้วยความรัก
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"พ่อพรีมจะท�าน้องให้เจ้านายเหมือนที่ลุงเพลิงบอกจริงๆ เหรอครับ"

คณานบัถามพร้อมรอยย้ิม แต่ประโยคนัน้ท�าให้ปฏริฐัถงึกบัแอบกลอกตา 

มองบนเบาๆ เพราะความปากมากของพีช่าย...ส่วนคณานางค์กอ็ดหัวเราะ

กบัสหีน้าของสามีไม่ได้ เธอกบัเขาต่างรูด้ว่ีาเพลงิพลหรอื 'ลงุเพลงิ' ท่ีคณานบั

พูดถึงน่ะร้ายกาจถึงขนาดยุยงให้เด็กน้อยมาเร่งให้ท้ังสองคนมีลูกด้วยกัน 

เร็วๆ ท้ังๆ ท่ีเพลิงพลก็วางแผนไว้ว่าอยากมีลูกอีกคนเหมือนกัน ท่าทาง 

อีกฝ่ายจะอยากให้คณานางค์ท้องพร้อมกับการะบุหนิง เขาจะได้มีปฏิรัฐ 

เป็นเพื่อนร้อนอกร้อนใจหรือแลกเปลี่ยนค�าปรึกษากัน

"ใช่มั้ยครับพ่อพรีม พ่อพรีมจะท�าน้องให้เจ้านายใช่มั้ยครับ"

"พ่อพรีมน่ะเต็มท่ีอยู่แล้ว" ปฏิรัฐตอบเมื่อลูกชายถามอย่างรบเร้า  

"แต่เจ้านายต้องบอกแม่นางว่าให้ความร่วมมือกับพ่อพรีมด้วยนะ เพราะ 

แม่นางน่ะชอบเขินแล้วอิดออดอยู่เรื่อย"

"พี่พรีม!"

คณานางค์มองสามีด้วยสายตาจิกกัดทันที เห็นท่าทางเขาเหมือน

คุณชายแสนสุภาพอย่างนี้ แต่ความจริงแล้วปฏิรัฐน่ะร้ายกาจไม่เบาเลย 

อย่างน้อยๆ เขาก็ชอบใช้ลูกชายเป็นเครื่องมืออย่างนี้ไงล่ะ

คุณชายอะไร...เจ้าเล่ห์ที่สุดในโลก!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ������������������.indd   22 31/7/2562 BE   10:49



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625048.html
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