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ผูน้�ำเผ่ำเถ่ียนอย่ำงไอโม่ซนิและมงักรวำรเีจยีงหลกีลับมำพบกับนักอ่ำนทุกท่ำน 

อกีครัง้

แน่นอนว่ำพวกเขำยังคงข้องเก่ียวกับปัญหำผีๆ  เช่นเคย เพรำะไอโม่ซนิยังคอย 

ช่วยเหลือวิญญำณที่มีเร่ืองบำงอย่ำงติดค้ำงจนไม่อำจปล่อยวำงได้เหมือนที่ผ่ำนมำ  

ทัง้ยงัจบกำรศกึษำจำกโรงเรยีนต�ำรวจและเข้ำท�ำงำนในหน่วยคดพิีเศษอย่ำงเตม็ตวัแล้ว 

ในแต่ละวันของเขำจงึหมดไปกับกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ให้กับเหล่ำวญิญำณโดยมเีจยีงหลี 

เป็นผูช่้วยในยำมจ�ำเป็น

'คน • สื่อ • วิญญำณ' เล่มที่สองนี้ว่ำด้วยเรื่องวิวำห์ผีท่ีว่ำกันตำมหลักแล้ว 

ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนเป็น แต่เมื่อมีคนท่ีใจยังพะว้ำพะวังกับคนตำย ท�ำอย่ำงไร 

ก็ตัดไม่ขำดเสยีที และบงัเอญิมคีนท่ีจะช่วยคลำยกังวลนีใ้ห้ได้จรงิ วิวำห์ผีท่ีดึงดันจะให้ 

คนเป็นผกูตดิกับคนตำยจงึเกิดขึน้ ย่ิงไปกว่ำน้ันคนเป็นผูโ้ชคร้ำยคนน้ันยังเป็นเจยีงอีอ๋นั  

เพ่ือนของไอโม่ซนิอกีด้วย ปัญหำน้ีไอโม่ซนิย่อมไม่อำจดูดำยแน่นอน

คุณนักอ่ำนทุกท่ำนอย่ำรอช้ำ ร่วมติดตำมผู้น�ำเผ่ำเถ่ียนและท่ำนบรรพบุรุษ 

สกุลเจยีงไปแก้ไขปัญหำผีๆ  เหล่ำนีด้้วยกันในหน้ำถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์เอเวอร์วำย

คำ�นำ�



✱ ไอโม่ซิน ทำยำทคนสดุท้ำยของเผ่ำเถ่ียน และเป็นผูน้�ำเผ่ำคนปัจจบุนั 

  อันเป็นรุน่ทีย่ีส่ิบสำม หลังเรียนจบจำกโรงเรยีนต�ำรวจ 

  ก็เข้ำท�ำงำนท่ีกองงำนบคุคล กรมต�ำรวจนครบำลทนัที

✱ เจียงหลี มงักรวำรท่ีีบรรพบรุษุสกุลเจยีงบชูำเมือ่เกือบพันปีก่อน  

  เป็นเพ่ือนกับไอซำง ผู้น�ำเผ่ำเถ่ียนรุ่นท่ีหกซึ่งเป็นผู้ที ่

  ให้ค�ำสญัญำไว้ว่ำจะให้ลกูหลำนเผ่ำเถ่ียนหมัน้หมำยเป็น 

  คูบ่�ำเพ็ญเพียรของเขำ น่ันก็คอืไอโม่ซนิ

✱ เจียงเฉิงฟำง ผู ้น�ำสกุลเจียงคนปัจจุบัน เรียกขำนเจียงหลีว ่ำ 

  ท่ำนบรรพบุรุษ และเป็นหัวหน้ำหน่วยกองงำนบุคคล  

  เจ้ำนำยของไอโม่ซิน

✱ ไอเยวี่ยเจิน ท่ำนแม่ของไอโม่ซิน นับเป็นชนเผ่ำเถ่ียนอีกคนท่ียัง 

  มีชีวิตอยู่

✱ เจียงอี๋อัน เพ่ือนของไอโม่ซนิในโรงเรยีนต�ำรวจ เคยผ่ำนเหตกุำรณ์ 

  ท่ีต้องข้องเก่ียวกับควำมลีล้บัและวิญญำณมำด้วยกัน

✱ เจี่ยงหนิงซวน เพ่ือนสมยัเรยีนในโรงเรยีนต�ำรวจของไอโม่ซนิอกีคนหน่ึง 

  ท่ีสนิทสนมกันดี

แนะนำ�ตัวละคร



✱ สือหมิง ผู ้ดูแลศำลคนกระดำษคนปัจจุบัน เพ่ือนสนิทของ 

  ไอโม่ซิน

✱ เฉินซื่อจวิน หัวหน้ำทีมหน่ึงของกรมอำญำ ก�ำลังศึกษำดูใจอยู่กับ 

  ไอเยว่ียเจนิ

✱ ไอเฉิน ท่ำนตำของไอโม่ซิน เป็นผู ้น�ำเผ่ำในช่วงที่เผ่ำเถ่ียน 

  เผชิญกับกำรล่มสลำย

✱ ไอหรง ท่ำนยำยของไอโม่ซิน

✱ ไอหนำน หรือเสี่ยวหนำน ลูกพ่ีลูกน้องตัวน้อยของไอโม่ซิน 

  ท่ีคอยคุ้มครองและช่วยเขำท�ำงำนอยู่เสมอ



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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ชิงหมิง* ปีที่ 23
เส้นสมรส

* ชงิหมงิ หรอืเชง็เม้ง คอืหนึง่ในยีส่บิสีฤ่ดลูกัษณ์อนัเป็นช่วงเวลำแห่งควำมสดใสรืน่รมย์ มกัจะเริม่ในช่วงวันที ่ 4,  

5 หรอื 6 เมษำยน ซึง่เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงควำมกตญัญูกตเวทีทีม่ต่ีอบรรพบรุษุท่ีล่วงลบัไปแล้วของชำวจนี
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เธอมีรอยยิ้มบนใบหน้ำ ท่ำทำงที่นั่งอยู่บนโซฟำก็สุดแสนจะเรียบร้อย

มีเพียงสองมือท่ีวำงซ้อนกันบนตักพร้อมอำกำรหมุนแหวนแต่งงำน 

บนนิว้นำงไม่หยุดเท่ำนัน้ทีเ่ผยควำมกระสบักระส่ำยเลก็น้อยออกมำ เธอรบัฟัง 

ผูห้ญิงท่ีนัง่อยู่ข้ำงเธอพูดคยุด้วยสหีน้ำทีพ่ยำยำมจดจ่อ แต่ในใจกลับบอกตัวเอง 

ซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำว่ำอย่ำเงยหน้ำขึน้ไป แค่อย่าเงยหน้าขึน้ไปก็พอ...

ทว่ำกำรคดิแบบนัน้ก็ย่ิงท�ำให้เธอสมัผสัได้ถึงสำยตำทิม่แทงทีจ้่องมองมำ 

ทีต่นเองตัง้แต่บนลงล่ำง เธอรูส้กึหนำวเหน็บไปทัง้กำยแต่ก็ท�ำได้เพียงรบัมอืกับ 

ผูห้ญิงทีอ่ยู่ตรงหน้ำด้วยรอยย้ิมเท่ำน้ัน

"จริงสิ ครัง้ก่อนป้ำพูดเรือ่งนัน้กับเธอแล้วใช่มัย้" ผูห้ญิงคนน้ันน่ำจะเข้ำใจ 

ควำมกังวลของเธอผิดไป จึงวำงมือลงบนมือของเธออย่ำงสนิทสนมและพูด 

อย่ำงอ่อนโยน "เธอจ�ำได้หรอืเปล่ำ"

เจิง้หมนิซนิใจเต้นขึน้มำทนัใดพร้อมพยักหน้ำอย่ำงไม่ค่อยเตม็ใจนัก ฝ่ำมอื 

ของผู้หญิงที่กดลงบนมือของเธอเย็นเฉียบ แถมยังเหนียวเหนอะหนะเพรำะ

ควำมชืน้เหง่ือเลก็น้อย เธอรูส้กึว่ำสำยตำเหนือศรีษะแขง็กร้ำวย่ิงกว่ำเดมิ

"ป้ำก็รู้ว่ำท�ำให้เธอล�ำบำกใจ เธอพยักหน้ำเพ่ือไม่ให้พวกเรำสองแม่ลูก 

ทะเลำะกัน ป้ำเลยรูส้กึขอบใจเธอมำก ท่ีเธอยอมแต่งให้เจิง้หวำก็ถือเป็นโชคดขีอง

สกุลเซ่ียเรำแล้ว ป้ำเองก็ไม่อยำกให้พวกเธอสองคนทะเลำะกันจนไม่มคีวำมสขุ 

เพรำะควำมต้องกำรของป้ำ ดงันัน้วันหลงัพวกเรำอย่ำพูดถึงเรือ่งน้ีต่อหน้ำเจิง้หวำ 

บทน�ำ
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เลยนะ" หวงเหม่ยฉินหยิบทิชชูแผ่นหนึ่งมำเช็ดหำงตำพลำงมองสีหน้ำของ 

เจิง้หมนิซนิด้วยควำมอ่อนโยน

เจิง้หมนิซนิตกตะลงึก่อนจะถอนหำยใจออกมำ แต่เมือ่รูสึ้กว่ำควำมหมำย 

ในค�ำพูดของหวงเหม่ยฉนิดคูลมุเครอื เธอก็ลงัเลท่ีจะเอ่ยปำกพูด "คณุป้ำ คณุป้ำ

หมำยควำมว่ำ...เรือ่งนีใ้ห้แล้วกันไปเหรอคะ"

"อำ...ป้ำคิดดูแล้วนะ" หวงเหม่ยฉินตบมือเธออีกครั้งและพูดต่อ "ป้ำ 

คงดึงดนัมำกเกินไป ไม่ว่ำจะพูดยังไงเจิง้จงก็ไม่อยู่แล้ว ป้ำก็ควรจะคิดเผ่ือเจิง้หวำ 

ไว้ก่อน ป้ำไม่น่ำพูดเรือ่งน้ีกับเธอจนท�ำให้เธอทะเลำะกับเจิง้หวำเลย"

ครำวน้ีเจิ้งหมินซินโล่งอกได้แล้วจริงๆ ทันใดนั้นสำยตำเหนือศีรษะ 

ก็ดเูหมอืนจะหำยไปเช่นกัน เธอขบขันในปฏิกิรยิำตอบสนองทำงประสำทของ 

ตัวเอง ก่อนจะเผยรอยย้ิมจรงิใจกุมมอืหวงเหม่ยฉนิกลบัพร้อมพูดขึน้ว่ำ "คณุป้ำ 

อย่ำพูดแบบน้ีเลยค่ะ มันไม่มีอะไรจริงๆ ตอนแรกฉันอยำกบอกว่ำมันเป็นแค่ 

พิธีกำรเท่ำน้ัน ขอแค่คณุป้ำมคีวำมสขุก็พอแล้ว ฉนัไม่คดิเลยว่ำเจิง้หวำจะคัดค้ำน

ขนำดนี"้

"เธอเป็นเดก็ดจีรงิๆ เจิง้จงของพวกเรำเองท่ีไม่มโีชค" หวงเหม่ยฉินหยิบทิชช ู

แผ่นท่ีสองออกมำเชด็หำงตำท่ีแดงระเรือ่

เจิ้งหมินซินได้ยินเธอพูดแบบน้ันก็รู้สึกไม่สบอำรมณ์เล็กน้อยแต่ก็ยัง

ปลอบโยนเธอ "คณุป้ำอย่ำเสยีใจไปเลยค่ะ ฉนัคดิว่ำ...พ่ีเจิง้จงก็คงหวังให้คณุป้ำ 

มคีวำมสขุเหมอืนกัน"

"นั่นสิ เด็กคนน้ันรู้ใจป้ำท่ีสุด" หวงเหม่ยฉินเงยหน้ำมองรูปถ่ำยบนผนัง 

ใบหน้ำฉำยแววห่อเห่ียวและโศกเศร้ำ ท่ำทำงข่มกลัน้อำรมณ์อย่ำงถึงทีส่ดุรำวกับ 

วินำทีต่อมำจะพุ่งเข้ำไปปลดรปูถ่ำยน้ันลงมำกอดเอำไว้แน่น

เจิ้งหมินซินเงยหน้ำช�ำเลืองมองเร็วๆ แวบหน่ึง ใบหน้ำที่คล้ำยคลึงกับ 

คูห่มัน้ของเธอมกัจะท�ำให้เธอรูส้กึไม่สบำยใจอยู่เสมอ โดยเฉพำะดวงตำคูน่ัน้ 

ที่รำวกับก�ำลังจ้องมองเธออยู่ไม่ว่ำเธอจะเดินไปที่ไหนก็ตำม กำรช�ำเลืองมอง 

ในครัง้น้ีท�ำให้เธอรูส้กึแปลกๆ ไปทัว่ท้ังร่ำง เหมอืนเซีย่เจิง้จงจ้องมองมำท่ีเธอ

เธอรบีก้มหน้ำลงไม่กล้ำมองรปูถ่ำยใบนัน้อกี โชคดีท่ีในท่ีสุดหวงเหม่ยฉิน 
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ก็เปลีย่นใจ

หวงเหม่ยฉนิมองไปยังรปูถ่ำยใบน้ันก็คดิถึงลกูชำยท่ีเสยีชวิีตไปนำนแล้ว

น�ำ้ตำจงึไหลออกมำอย่ำงกลัน้ไม่อยู่ เจิง้หมนิซนิรบีหยิบทิชชสูองสำมแผ่นออกมำ 

อกีคร้ังพร้อมปลอบเธอเสยีงเบำ จำกน้ันหวงเหม่ยฉนิเองก็ดเูหมอืนจะผ่ำนเรือ่งนี ้

ไปได้แล้วเช่นกันจงึเริม่พูดคยุถึงกำรจดักำรธุระใหญ่น้อยในงำนแต่งงำนท่ีจะจดัขึน้

ในอกีสำมเดอืนให้หลงั

เจิ้งหมินซินรู้สึกว่ำทั้งร่ำงผ่อนคลำย เธอดื่มชำกินขนมกับหวงเหม่ยฉิน  

ท้ังแขกและเจ้ำบ้ำนต่ำงก็พูดคยุกันอย่ำงเพลดิเพลนิ ทีจ่รงิแล้วพูดตำมตรงเลยว่ำ 

ตัง้แต่เซีย่เจิง้หวำขอแต่งงำนและพำเธอกลบัไปเย่ียมพ่อแม่ เธอก็กังวลมำโดยตลอด 

เธอรู้ดีว่ำควำมสัมพันธ์ของคู่หม้ันกับคนท่ีบ้ำนไม่ค่อยดี จึงเตรียมพร้อมรับ 

กำรกลัน่แกล้งไว้แล้ว แต่หลงัจำกได้เจอหวงเหม่ยฉนิเธอก็วำงใจ

ว่ำท่ีแม่สำมขีองเธอเป็นคนร่ำเรงิแจ่มใสและค่อนข้ำงเอำใจใส่ พอพูดถึง 

พิธีแต่งงำนก็ตำมใจเธอไปเสยีทุกอย่ำง แถมยังเป็นฝ่ำยเอ่ยปำกว่ำจะช่วยพวกเธอ 

จ่ำยค่ำบ้ำนหลังใหม่ ถำมเธอว่ำอยำกจะซื้อบ้ำนที่อยู่ใกล้กับบ้ำนแม่หรือเปล่ำ  

ทัง้ยังบอกเธอเป็นพิเศษอกีด้วยว่ำต่อไปให้พวกเธอสองสำมภีรรยำกลบัไปบ้ำนแม่

ของเธอในช่วงปีใหม่เพรำะพวกท่ำนทัง้สองเคยชนิกับกำรไปเท่ียวต่ำงประเทศ

กันเอง ในวันท่ีสกุลเซี่ยมำสู่ขอเธอที่บ้ำน บรรดำญำติสนิทมิตรสหำยท้ังหมด 

จงึพำกนัอจิฉำเธอ งำนแต่งเป็นทีเ่ห็นพ้องต้องกันของญำติผูใ้หญ่ ทุกคนต่ำงพำกัน 

บอกว่ำเธอโชคดทีีไ่ด้เจอแม่สำมดีี

เธอเองก็คดิว่ำตวัเองโชคดมีำก ไม่เหมอืนบรรดำเพ่ือนฝงูท่ีหำกไม่ต้องฟัง 

แม่สำมจีูจ้ีข้ีบ่้นตัง้แต่เช้ำยนัเย็น ก็เป็นเรือ่งท�ำนองว่ำต้องกลบัไปบ้ำนแม่สำมี 

เพ่ือฟังถ้อยค�ำเจ็บแสบของแม่สำมีและคอยดูแลบรรดำญำติผู้หญิงของสำมี

แม้แต่ในวันหยุดทีห่ำได้ยำก นอกจำกเรือ่งเซีย่เจิง้จงทีห่วงเหม่ยฉนิเคยพูดกับเธอ 

แล้ว เธอก็รูส้กึว่ำไม่ได้มอีะไรจูจ้ีจุ้กจกิมำกนกั และตอนน้ีแม้แต่เร่ืองดังกล่ำวเอง 

หวงเหม่ยฉนิก็ยังสำมำรถปล่อยวำงได้แล้ว เธอจงึรูส้กึอำรมณ์ดมีำก

"จริงสิ ครั้งก่อนตอนไปสู่ขอ ลูกพ่ีลูกน้องผู้หญิงท่ีบ้ำนแม่เธอมีแฟน 

หรือยังล่ะ"
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หวงเหม่ยฉินหยิบแอปเป้ิลขึน้มำปอกเปลอืกด้วยมดีเล่มเลก็ หมนุไปเรือ่ยๆ  

ครัง้แล้วครัง้เล่ำก็ยังไม่ขำด ทุกครัง้ทีเ่จิง้หมนิซนิเหน็เช่นนีก้จ็ะรูส้กึประหลำดใจ 

เหลือเกิน เธอตอบไปส่งๆ "ไม่มีค่ะ เธอเพ่ิงจบกำรศึกษำจำกโรงเรียนต�ำรวจ  

ในโรงเรยีนมกีำรดแูลอย่ำงเข้มงวด กำรฝึกซ้อมก็เยอะด้วย เธอไม่มเีวลำไปหำแฟน 

หรอกค่ะ"

"เด็กผู ้หญิงท่ีสวยขนำดน้ัน ในอนำคตอยำกเป็นต�ำรวจเหรอเน่ีย"  

หวงเหม่ยฉินถำมด้วยควำมแปลกใจเล็กน้อย

เจิ้งหมินซินกล่ำวย้ิมๆ "เธอกระโดกกระเดกมำตั้งแต่เล็กแล้วล่ะค่ะ  

ตอนแรกฉันคิดว่ำเธอจะไปเรียนท่ีโรงเรียนกีฬำด้วยซ�้ำ ไม่คิดเลยว่ำจะไปเรียน

โรงเรยีนต�ำรวจโดยไม่บอกกล่ำวกันสกันิด คณุป้ำของฉนัน่ะกังวลมำกเลย"

"ร่ำเรงิแจ่มใสหน่อยก็ด ี เป็นต�ำรวจจะได้สร้ำงบญุกุศลด้วย" หวงเหม่ยฉิน 

พูดเสียงเบำ ระหว่ำงน้ันก็ห่ันแอปเป้ิลเป็นชิน้เลก็ๆ วำงเอำไว้ในจำนตรงหน้ำเธอ  

ก่อนจะหยิบผ้ำขนหนูมำเชด็มอืพร้อมกล่ำวอย่ำงอ่อนโยน "น่ีเป็นแอปเป้ิลน�ำ้ผึง้ 

น�ำเข้ำ รสชำตหิวำนมำก รบีชมิเข้ำส"ิ

"ขอบคุณค่ะคุณป้ำ" เจิ้งหมินซินหยิบส้อมคันเล็กมำจิ้มแอปเปิ้ลกินไป 

สองชิ้นเป็นมำรยำท เมื่อเงยหน้ำเห็นสีหน้ำย้ิมแย้มแฝงควำมอ่อนโยนของ 

หวงเหม่ยฉนิก�ำลงัจ้องมองมำ เธอก็วำงส้อมลงและรูส้กึกระวนกระวำยขึน้มำ 

เลก็น้อย ครำวก่อนหลงัจำกทีห่วงเหม่ยฉนิย้ิมให้เธอแบบน้ีโดยไม่พูดอะไร อกีฝ่ำย 

ก็ขอร้องเธออย่ำงหน่ึงจนท�ำให้เธอต้องตกตะลงึไปหลำยวนั กระท่ังคูห่มัน้เห็นว่ำ 

เธอเหม่อลอยจึงได้ถำมว่ำมีอะไรในใจหรือเปล่ำ เธอจึงอ�้ำๆ อึ้งๆ บอกเขำไป  

สดุท้ำยเขำโกรธจนหน้ำเขียวแล้วพุ่งตรงกลบับ้ำนไปทะเลำะกับหวงเหม่ยฉนิทนัที 

ส่วนเธอก็ตำมหลงัไปด้วยควำมรูส้กึกระอกักระอ่วนท�ำอะไรไม่ถูก

"คุณป้ำ?" เจิ้งหมินซินส่งเสียงเรียกอย่ำงระมัดระวัง

หวงเหม่ยฉินโน้มตัวเข้ำมำใกล้อีกคร้ังและเอื้อมมือมำกุมมือเธอเอำไว้ 

สีหน้ำอ่อนโยนเจือแววอำดูรนั่นปรำกฏขึ้นมำบนใบหน้ำอีกครำ

ทนัใดนัน้เธอกร็ูส้กึเหมอืนเลอืดทัว่ท้ังร่ำงพลนัเย็นเฉยีบ สำยตำท่ิมแทง

เหนือศรีษะก�ำลงัวนเวียนอยู่รอบตวั เธอมองไปทำงหวงเหม่ยฉนิท่ีก�ำลังเอ่ยปำกพูด
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พร้อมดวงตำแดงก�ำ่และมนี�ำ้ตำไหลออกมำรำวกับเป็นเหย่ือทีต่กลงไปในกับดกั

"ถือว่ำป้ำขอร้องเธอแล้วกัน ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงของเธอคนนั้น..."
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วันจงิเจ๋อ* เพ่ิงจะผ่ำนพ้นไปยังไม่ทนัถึงวันชนุเฟิง** ไอโม่ซนิก็ออกจำก

โรงเรียนไปเป็นข้ำรำชกำรอย่ำงเป็นทำงกำรและเริ่มเข้ำงำนเลิกงำนตำมกฎ 

ยกเว้นแต่จะมคีดแีล้ว

หลงัจำกได้เป็นต�ำรวจจรงิๆ เขำกลบัไม่มอีะไรท�ำ เพรำะนอกจำกทีมย่อย 

แต่ละทีมท่ีมำขอควำมช่วยเหลือแล้ว พวกเขำก็ไม่ได้ออกไปหำคดีด้ำนนอก 

ด้วยตวัเองเลย ไม่เหมอืนกับตอนทีเ่ขำยังเรยีนอยู่ทีร่ะหว่ำงทำงจะมวิีญญำณ 

มำขอให้เขำช่วย เนือ่งจำกวิญญำณไม่สำมำรถเข้ำมำในสถำนีต�ำรวจได้ และตอนน้ี 

เขำก็มเีพ่ือนร่วมงำนและหวัหน้ำ ตนเองจงึไม่สะดวกไปหำคดมีำเพ่ิมปรมิำณงำน 

ให้ทุกคน ทั้งยังไม่สำมำรถท�ำตำมที่ตัวเองต้องกำรได้อีกด้วย ทว่ำถึงอย่ำงไร 

เขำก็ต้องท�ำงำนอยู่ดี

แต่หลงัจำกผ่ำนไปหนึง่เดอืนเขำก็รูส้กึว่ำตวัเองเหมอืนโจรขโมยเงนิเดือน 

เจยีงเฉงิฟำงเห็นเขำตัง้ใจท�ำงำนถึงขนำดน้ันก็จนปัญญำ เลยให้คนเอำส�ำเนำ

ทัง้หมดของคดเีมือ่วันก่อนมำให้เขำด ูแทนทีจ่ะรอค�ำร้องขอควำมช่วยเหลือจำก 

เพ่ือนร่วมงำนคนอื่น ไม่สู้หำเรื่องที่สำมำรถช่วยพวกเขำได้จำกคดีด้วยตัวเอง 

ยังดีเสยีกว่ำ ในท่ีสดุไอโม่ซนิก็คดิว่ำตวัเองคูค่วรกับกำรรบัเงนิเดอืนทกุเดอืนแล้ว

บทที่ 1
     

* จิงเจ๋อ แปลว่ำแมลงต่ืน เป็นหน่ึงในย่ีสิบสี่ฤดูลักษณ์ซึ่งอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ คือช่วงวันที่ 5, 6 หรือ 7 มีนำคม  

เป็นวันทีอ่ำกำศค่อนข้ำงอบอุน่ มฝีนประปรำย

** ชนุเฟิง เป็นหน่ึงในย่ีสิบสีฤ่ดลูกัษณ์ อยู่ในช่วงวันท่ี 20 หรอื 21 มนีำคม ซึง่เป็นช่วงท่ีกลำงวันและกลำงคนื 

มรีะยะเวลำเท่ำกัน
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ด้วยเหตน้ีุเขำจงึค่อยๆ เคยชนิกับชวิีตกำรท�ำงำน ควำมจรงิมนัก็ไม่ค่อยต่ำง 

จำกตอนเรยีนสกัเท่ำไร ก็แค่ใช้ชวิีตเรยีบง่ำยอยู่ระหว่ำงสถำนท่ีสองแห่งเท่ำน้ัน

นอกเสียจำกตอนที่เจียงหลีอยู่ด้วย

ไอโม่ซนิเข้ำไปท่ีกรมต�ำรวจนครบำลตอนแปดโมงห้ำสบิห้ำนำท ี ท้ังร่ำง 

ยังเตม็ไปด้วยควำมง่วงเหงำหำวนอน ได้แต่กลัน้หำวเดนิข้ึนบนัไดไปอย่ำงเชือ่งช้ำ

ปีนี้ช่วงจ�ำศีลของเจียงหลียำวนำนกว่ำปีท่ีแล้วครึ่งเดือน ด้วยเหตุน้ี 

หลงัจำกตืน่ข้ึนมำจงึเกำะแน่นตดิหนบึมำก เขำคดิว่ำช่วงน้ีก็ไม่ได้มคีดีใหญ่อะไรจงึ 

ฉวยโอกำสช่วงสดุสปัดำห์ท�ำตำมใจตวัเองสกัสองวัน เช้ำวันน้ีเจยีงหลีปลุกตัวเขำ 

ซึง่อยู่ในอ้อมแขนอกีฝ่ำยให้ต่ืนก่อนบอกว่ำท่ำนแม่ของเขำก�ำลงัเคำะประตอูยู่  

ไอโม่ซนิตกใจจนแทบจะกลิง้ลงจำกเตยีงทันท ี เจยีงหลีเลยเอือ้มมอืมำคว้ำตัวเขำ 

กลบัไปพร้อมช่วยเขำแต่งตวัก่อน เขำถึงได้พุ่งไปเปิดประตถูำมท่ำนแม่ว่ำมธุีระ 

อะไร

ไอเยว่ียเจินจ้องมองเขำอยู่นำน มองจนเขำหน้ำแดงไปหมด ถึงจะรู้ว่ำ 

ท่ำนแม่มองไม่เห็นเจยีงหล ีแต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำเธอจะไม่รูว่้ำบนเตียงของเขำ 

มคีนอยู่ เธอน่ำจะเห็นเขำเขนิอำยจงึกระแอมก่อนพูดขึน้มำ "แปดโมงครึง่แล้ว  

วันน้ีลกูไม่ไปท�ำงำนเหรอจ๊ะ"

เขำชะงักไปเล็กน้อยกว่ำจะคิดได้ว่ำวันนี้เป็นวันจันทร์ ครั้นหันกลับไป

ถลึงตำใส่เจียงหลี อีกฝ่ำยก็ไม่อยู่บนเตียงแล้ว เขำเลยได้แต่หันกลับมำพูดกับ 

ท่ำนแม่อย่ำงเยือกเย็น "ผมน่ำจะ...ลมืตัง้นำฬิกำปลกุ"

"อืม แม่ห่ออำหำรเช้ำไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้ว ลูกรีบเปล่ียนเส้ือผ้ำออกไป 

เถอะ" ไอเยว่ียเจินเอ่ยเสียงนุ่ม ก่อนเธอจะหมุนตัวลงไปด้ำนล่ำงยังอดเตือน 

อกีประโยคไม่ได้ "ใส่เสือ้ทีม่คีอด้วยนะ"

ไอโม่ซินชะงักไปเล็กน้อย รีบไปหน้ำกระจกส่องดูแล้วตะโกนเสียงดัง 

อย่ำงเหลอือด "เจยีงหล!ี!!"

"มำแล้วๆ กลบัมำแล้ว อย่ำเรยีกเช่นนัน้ส ิคอจะแตกเอำได้นะ" เจยีงหล ี

ปรำกฏตวัขึน้ด้ำนหลงัเขำพร้อมรอยย้ิมละมนุละไมบนใบหน้ำ จำกนัน้จงึเอือ้มมอืมำ

ถูไถล�ำคอของเขำเพ่ือลบร่องรอยโดดเด่นสะดดุตำเหล่ำนัน้และประทับจบูเบำๆ 
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ลงบนต�ำแหน่งเดยีวกัน "เอำล่ะ ไม่มแีล้ว มองไม่เหน็แล้ว"

ไอโม่ซนิโกรธเจยีงหลไีม่ลงจงึถลงึตำมองเขำแวบหน่ึงแล้วไปเปลีย่นเสือ้ผ้ำ  

หิว้อำหำรเช้ำพลำงตะโกนบอกว่ำจะออกไปแล้ว เขำรบีร้อนพุ่งตวัออกมำก็เหน็รถ 

ของเจยีงเฉงิฟำงก�ำลงัรออยู่ทีป่ระตบู้ำน

ไอโม่ซนิอยำกจะถอนหำยใจ ทว่ำก็ได้แต่ฝืนขึน้รถไป "ลงุเจยีง...อรณุสวัสดิ ์

ครบัหวัหน้ำ"

"อรณุสวัสดิ"์ ถึงเจยีงเฉงิฟำงจะบอกว่ำค่อนข้ำงชนิแล้ว แต่กำรถูกปลกุให้ 

ต่ืนมำรบัคนไปท�ำงำนทัง้ท่ีอยู่ในช่วงผลดักันหยุดแท้ๆ เขำจงึรูสึ้กหดหู่อยู่หน่อยๆ

"...ผมเรียกรถเองก็ได้นะครับ" ไอโม่ซินนึกได้ว่ำวันน้ีเป็นวันหยุดของ 

เจียงเฉิงฟำง จึงพูดด้วยควำมเกรงใจเล็กน้อย "ผมจะคุยกับเจียงหลีให้เขำ 

ไม่ต้องเรยีกคณุมำรบัผมแล้ว"

"ไม่ต้องๆๆ ลุงยินดีมำรับนำยสุดๆ ไม่ต้องเกรงใจหรอก" เจียงเฉิงฟำง 

มสีหีน้ำเจบ็ปวดรวดร้ำว

ไอโม่ซนิก็รูด้แีก่ใจว่ำแม้ตวัเองจะยืนกรำน กลบัไปเจยีงเฉงิฟำงก็คงถูกด่ำ 

อยู่ดีเลยได้แต่ปิดปำกเงียบ เปิดกล่องอำหำรเช้ำด้วยสีหน้ำจนปัญญำและ 

กินอำหำรเช้ำเป่ียมรกัของท่ำนแม่จนหมด

ระหว่ำงทำงเจยีงเฉงิฟำงเห็นเขำหำวอยู่หลำยทกีคิ็ดว่ำปีน้ีช่วงจ�ำศีลของ

บรรพบรุษุตนเองยำวนำนไปหน่อย พวกเขำเองก็เป็นคูแ่ต่งงำนใหม่ทีเ่พิง่ห่ำงกันไป 

เป็นช่วงสั้นๆ เจียงเฉิงฟำงจึงพูดขึ้นมำ "วันนี้ลุงยกเลิกวันหยุดไปละ ถึงยังไง 

ก็ออกจำกบ้ำนมำแล้ว อกีเดีย๋วนำยตอกบัตรเสรจ็ก็ไปนอนในห้องพักผ่อนสกัพัก 

เถอะ"

ไอโม่ซนิก้มหน้ำลงด้วยควำมอำย "ไม่ต้องหรอกครบั ผมไม่เป็นไร ต้ังแต่ 

พรุง่น้ีไปผมจะระวังไม่ให้กระทบกับกำรท�ำงำน"

ตอนแรกเจียงเฉิงฟำงยังอยำกจะพูดอะไรสักอย่ำง แต่ต่อมำเขำก็คิดว่ำ

หุบปำกเอำไว้เพ่ือควำมปลอดภัยจะดีกว่ำ เลยได้แต่ปลอบไอโม่ซินว่ำช่วงนี ้

ไม่มีคดีอะไร จะพักผ่อนสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก ไอโม่ซินเลยพยักหนำ้เป็น 

กำรตอบรบั
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สุดท้ำยเจียงเฉิงฟำงก็ส่งเขำลงรถตรงประตูทำงเข้ำด้วยควำมใส่ใจ  

"นำยไปตอกบัตรก่อนเถอะ ลุงจะไปซื้ออำหำรเช้ำ"

"เอ่อ คุณยังไม่ได้กินอำหำรเช้ำเหรอครับ" ไอโม่ซินท่ีก�ำลังจะลงจำกรถ 

ชะงักไปเลก็น้อย

เจียงเฉิงฟำงคิดในใจว่ำท่ำนบรรพบุรุษถึงข้ันยกเขำข้ึนจำกท่ีนอนด้วย 

กลวัว่ำจะมำรบัอีกฝ่ำยไม่ทนั มหีรอืจะให้เขำได้กินอำหำรเช้ำอย่ำงสบำยใจ แต่ 

ถึงอย่ำงนัน้เขำก็ยังยกย้ิมและพดูว่ำ "ปำกลงุมนัอยำกกินซำลำเปำร้ำนข้ำงหน้ำ 

นัน่น่ะ ลงุจะไปซือ้สกัสองสำมลกูแล้วค่อยกลบัมำ นำยรบีไปตอกบตัรเถอะ"

ไอโม่ซินลงรถไปอย่ำงจนปัญญำ ในใจก็ก่นด่ำเจียงหลีซ�้ำไปซ�้ำมำ 

หลำยร้อยรอบและตัดสินใจว่ำเย็นนี้จะไม่ยอมให้เขำขึ้นเตียงเด็ดขำด

ตอกบตัรเสรจ็ก็เข้ำไปในห้องท�ำงำน เขำนัง่ลงเปิดรำยงำนคดีเมือ่วันก่อน 

เพ่ือยืนยันว่ำพวกเขำจ�ำเป็นต้องเข้ำไปแทรกแซงหรือไม่ ขณะท่ีไอโม่ซินหนีบ 

แฟ้มคดเีตรยีมจะไปชงชำสกัแก้ว อว๋ีจิง้เอนิก็เดนิเข้ำมำจำกด้ำนนอก "รุน่พ่ีไอ  

มคีนมำหำนำยแน่ะ"

ไอโม่ซนิเงยหน้ำมอง คนคุน้เคยคนหนึง่โผล่หัวออกมำจำกด้ำนหลังอว๋ีจิง้เอนิ 

พร้อมส่งรอยย้ิมให้เขำ

"อีอ๋นั?" ไอโม่ซนิประหลำดใจเลก็น้อย เขำวำงแฟ้มคดลีง "เธอมำได้ยังไงน่ะ"

"พอดฉีนัถูกส่งมำรอรำยงำนของหมอซ่งประมำณสองสำมวัน หย่วนชวน 

เลยขอให้ฉนัมำหำนำย ใครใช้ให้นำยไม่ไปแม้กระท่ังงำนกินเลีย้งเรยีนจบล่ะ" 

เจยีงอีอ๋นัยกย้ิมเดนิเข้ำมำ เธอไม่เคยเหน็หน่วยคดพิีเศษสงักัดกองงำนบคุคล 

ในต�ำนำนจงึมองดดู้วยควำมสงสยัใคร่รู้ มองแวบแรกก็ดูเหมอืนห้องท�ำงำนธรรมดำ 

ไม่เหมอืนแผนกอำชญำกรรมทีม่ปีระตหูน้ำหลงัให้บรรดำเพ่ือนร่วมงำนเข้ำออกได้

ตลอดเวลำ และไม่เหมือนส�ำนักงำนบริหำรท่ีมีที่น่ังเรียงกันเต็มไปหมด ถึงแม ้

ห้องท�ำงำนของหน่วยคดพิีเศษจะไม่ได้ใหญ่โต ด้ำนในก็มโีต๊ะท�ำงำนเพียงสีตั่ว

เท่ำนั้น แต่เห็นได้ชัดว่ำที่ว่ำงค่อนข้ำงกว้ำงขวำง ด้ำนในยังมีห้องท�ำงำนของ

หัวหน้ำหน่วยติดกับห้องชงชำอีกต่ำงหำก เธอกวำดตำมองแวบหน่ึงก็เห็นว่ำ 

มเีครือ่งชงกำแฟ ตูเ้ครือ่งดืม่ ตูเ้ย็น ถุงชำ ขนมขบเค้ียว และบะหมีก่ึ่งส�ำเรจ็รปู 
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อยู่ไม่น้อย องค์ประกอบนี้สำมำรถท�ำให้บรรดำเพ่ือนร่วมชั้นคนอื่นๆ ท่ีเพ่ิง 

แยกย้ำยกันไปอจิฉำตำร้อนได้เลยทเีดยีว

"ตอนนั้นมีคดีพอดีเลยก�ำลังยุ่ง ขอโทษด้วยนะ" ไอโม่ซินส่งย้ิมให้เธอ 

เช่นกัน เขำเพ่ิงจบกำรศึกษำได้ประมำณครึ่งปีแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอ 

เพ่ือนร่วมชัน้มำนำนแล้ว

ปีก่อนเขำเก็บหน่วยกิตทั้งหมดและจบกำรศึกษำก่อนก�ำหนด โดยที ่

เจยีงเฉงิฟำงช่วยเขำเลีย่งกำรฝึกบนยอดเขำเฉงิกงเป็นเวลำสำมเดอืน จำกน้ัน 

เขำก็สอบผ่ำนกำรทดสอบพิเศษของต�ำรวจและได้เข้ำสู่หน่วยคดีพิเศษสังกัด 

กองงำนบคุคลในกรมต�ำรวจนครบำลทนัที

ถึงสวีหย่วนชวนจะเคยประท้วงทีเ่ขำจบกำรศกึษำก่อนก�ำหนดโดยไม่บอกกนั

สกัค�ำ แต่ตอนนัน้ก็มคีดยุ่ีงยำกคดหีน่ึงพอด ี เขำยุ่งจนหัวหมนุและไม่มเีวลำไป

สนใจเรือ่งมติรภำพ เพรำะงัน้เลยได้แต่ใช้วิธีท่ีจดักำรกับซนุไห่หมงิมำจดักำรกับ 

สวีหย่วนชวน โชคดทีีน่สิยัใจคอของสวีหย่วนชวนเป็นผูใ้หญ่กว่ำซนุไห่หมงิมำก  

อีกฝ่ำยเพียงแค่พร�ำ่พูดไม่ก่ีประโยคว่ำอย่ำงน้อยไอโม่ซนิก็ควรหำเวลำมำรวมตวักับ

พวกตนบ้ำง พอทุกคนแยกย้ำยกันไปกำรเจอหน้ำกันก็ไม่ใช่เรือ่งง่ำยๆ อกีแล้ว

ไอโม่ซนิเองก็เข้ำใจตรงจดุน้ีและรบัปำกอย่ำงจรงิจงัว่ำเขำจะไปเข้ำร่วม

งำนเลี้ยง แต่สุดท้ำยเขำก็เกิดอุบัติเหตุกระดูกขำขวำหักจนต้องถูกส่งไปนอน 

โรงพยำบำลถึงครึ่งเดือน เขำต้องคอยปลอบเจียงหลีท่ีก�ำลังโกรธและท่ำนแม่ 

ท่ีเป็นกังวล รวมถึงต้องขดัขวำงเหล่ำบรรพบรุษุอกี ไหนเลยจะมเีวลำไปงำนเลีย้ง 

รวมตัวได้ ต่อมำสวีหย่วนชวนได้ยินว่ำเขำอยู่ท่ีโรงพยำบำลก็เลยมำเย่ียมเขำ

พร้อมเว่ยอนัฉ ีและยอมปล่อยเรือ่งท่ีเขำไม่ไปงำนเลีย้งรวมตวัไป

วันนั้นเจียงอ๋ีอันไม่ได้มำด้วย บอกตำมตรงเขำยังคิดว่ำคงไม่มีโอกำส 

ได้เจอเธออกีแล้ว แต่สดุท้ำยไม่นกึเลยว่ำเธอจะเป็นเพ่ือนร่วมชัน้คนแรกๆ ท่ีเขำ 

ได้พบหลงัจำกเรยีนจบ

"แล้วคดล่ีะ อนัฉบีอกฉนัว่ำนำยเข้ำโรงพยำบำลนีน่ำ" เจยีงอีอ๋นัท�ำหน้ำจนใจ 

"ขำของนำยหำยดแีล้วเหรอ"

"อืม ก็แค่กระดูกหักน่ะ เรื่องเล็ก" ไอโม่ซินตอบกลับไปตำมควำมจริง  
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จำกนัน้เจยีงอีอ๋นักเ็ล่ำเรือ่งสถำนกำรณ์ปัจจบุนัของบรรดำเพ่ือนร่วมชัน้ให้เขำฟัง

อกีครัง้ คยุกันได้ประมำณสบินำทเีขำก็รูส้กึว่ำเธอน่ำจะมเีรือ่งอยำกคยุกับเขำ

"เธอกินข้ำวเช้ำมำหรือยัง" ไอโม่ซินถำมเธอ

เจยีงอีอ๋นัได้ยินเขำถำมข้ึนมำอย่ำงกะทนัหนัก็ชะงกัไปก่อนตอบ "...ยังเลย"

"อนัฉีบ่นตัง้หลำยครัง้ว่ำเธอไม่กินข้ำวเช้ำ ถ้ำเธอยังพอมเีวลำก็ไปดืม่กำแฟ 

ด้วยกันหน่อยมัย้" ไอโม่ซนิวำงแฟ้มคดกีลบัไปบนโต๊ะ เมือ่เหน็เธอลงัเลอยู่ครูห่นึง่ 

ก่อนพยักหน้ำ เขำก็หันกลบัไปพูดกับอว๋ีจิง้เอนิ "พ่ีอว๋ี ผมออกไปแป๊บนึงนะ วันน้ี 

หวัหน้ำลำงำน พ่ีช่วยจดักำรให้ผมหน่อยนะครบั"

"ไม่มีปัญหำ" อวี๋จิ้งเอินท�ำท่ำโอเค ไอโม่ซินจึงพำเจียงอี๋อันออกไป

ตึกที่อยู่ถัดไปเป็นอำคำรพำณิชย์ ด้ำนในมีชั้นหนึ่งเป็นร้ำนกำแฟให ้

คนในนี้พำแขกมำพูดคุยกันโดยเฉพำะ เจียงเฉิงฟำงให้บัตรผ่ำนประตูเขำมำ 

หนึง่ใบแล้วบอกว่ำด้ำนในตกึมบีรษิทัย่อยของสกุลเจยีงอยู่แห่งหน่ึง อำหำรเช้ำ  

อำหำรเทีย่ง และกำแฟของทีน่ัน่ต่ำงก็ไม่เลวเลยพำเขำไปดืม่กำแฟหลงัเลกิงำน 

เป็นครัง้ครำว

ไอโม่ซินสั่งกำแฟมำหนึ่งแก้วแล้วส่งสัญญำณให้เธอสั่งอำหำรเช้ำมำ 

ระหว่ำงท่ีเธอก�ำลงักินอำหำรอยู่เงียบๆ เขำก็ท�ำหน้ำนิง่ตอบข้อควำมทีเ่จยีงเฉงิฟำง

ถำมเขำด้วยควำมกังวลว่ำเขำออกไปกับผูห้ญิงคนไหน มคีวำมสมัพันธ์อย่ำงไร  

และมเีรือ่งอะไรกัน

ตอนแรกเจียงอีอั๋นคดิว่ำจะกินแค่ไม่ก่ีค�ำ แต่พอเห็นไอโม่ซนิเอำแต่จ้องเธอ 

อยู่ตลอดก็นกึได้ว่ำเว่ยอนัฉเีองก็มำจ้องเธอกินอำหำรเช้ำให้เสรจ็แบบน้ีเหมอืนกัน  

ดงันัน้เธอจงึกินอำหำรเช้ำจนหมดด้วยควำมรูส้กึซำบซึง้ใจนิดๆ และจนปัญญำ

หน่อยๆ

พอไอโม่ซินเห็นว่ำเธอกินอำหำรไปได้พอสมควรแล้วเลยเอ่ยปำกถำม 

"เธอมำหำฉันมีธุระอะไรเหรอ"

เจียงอี๋อันยกย้ิมเขินอำยเล็กน้อย เธอหยิบกระดำษทิชชูข้ึนมำเช็ดปำก  

นัง่ตวัตรงและตอบกลบัไป "อมื ควำมจรงิมนัก็เป็นแค่เรือ่งเลก็ๆ น่ะ แต่ฉนัค่อนข้ำง 

สนใจก็เลยอยำกมำขอค�ำแนะน�ำจำกนำยหน่อย"
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ไอโม่ซนิพยักหน้ำเป็นสญัญำณให้เธอพูดต่อไป เจยีงอีอ๋นัเห็นว่ำเขำไม่ถือสำ 

ถึงได้พูดต่อ "ฉนัขอถำมนำยหน่อยสว่ิำวิวำห์ผมีจีรงิหรอืเปล่ำ"

มอืของไอโม่ซนิทีก่�ำลงัถือถ้วยกำแฟอยู่หยดุชะงัก เขำครุน่คดิอยู่สกัพัก

กว่ำจะตอบเธอกลบัไป "มนัก็มอียู่จรงินะ แต่สมยัน้ีคนทีรู่ว่้ำจรงิๆ วิวำห์ผจีดัยังไง 

ก็มีอยู่ไม่มำกหรอก บำงคนก็เอำวันเดือนปีเกิดใส่ซองแดงให้คนอื่นหยิบข้ึนมำ  

บำงคนก็มคู่ีหมัน้คูห่มำยทีก่�ำหนดไว้แล้ว สำมำรถแลกเปลีย่นวันเดอืนปีเกิดและ 

จดัพิธีแต่งงำนอย่ำงเป็นทำงกำรได้ แต่ควำมจรงิท้ังหมดนีไ่ม่มทีำงจดัวิวำห์ผไีด้จรงิๆ 

หรอก มนัก็เป็นแค่กำรปลอบโยนคนท่ียังมชีีวติอยู่นิดๆ หน่อยๆ เท่ำน้ันแหละ"

เจยีงอีอ๋นัถอนหำยใจพร้อมย้ิมด้วยควำมกระอกักระอ่วนเลก็น้อย "งัน้ก็ดี  

ฉนัยังกังวลอยู่เลยว่ำถ้ำท�ำพิธีอะไรไปแล้วจรงิๆ จะกลำยเป็นกำรแต่งงำนกับผไีป"

"ท�ำไมเธอถึงมำถำมเร่ืองนี้ล่ะ" ไอโม่ซินเห็นเธอรู้สึกโล่งอกขึ้นมำจริงๆ  

ก็อดถำมอกีประโยคไม่ได้

"ฉันมลีกูพ่ีลกูน้องทีโ่ตมำด้วยกันจนไม่ต่ำงจำกพ่ีสำวแท้ๆ คนนึงน่ะ เรว็ๆ น้ี 

เธอก�ำลงัจะแต่งงำนแล้ว" เจยีงอีอ๋นัคดิถึงลกูพ่ีลกูน้องกอ็ดรูส้กึกังวลนิดๆ ไม่ได้  

"ตอนสู่ขอฉันก็อยู่ในเหตุกำรณ์ด้วย ดูท่ำทำงว่ำที่พ่อแม่สำมีของเธอก็โอเค  

ในอนำคตน่ำจะใจดีกับเธอมำก แต่ปรำกฏว่ำอำทิตย์ต่อมำเธอก็มำร้องไห้กับฉนั  

บอกว่ำก่อนจะแต่งงำนว่ำที่แม่สำมีคนนั้นอยำกให้เธอเข้ำพิธีวิวำห์ผีกบัพี่ชำย 

ทีต่ำยไปแล้วของคูห่ม้ันเธอ บอกว่ำมนัก็แค่พิธีเท่ำน้ัน ถ้ำสองพ่ีน้องได้มภีรรยำท่ีดี 

แบบเธอ แม่สำมคีงตำยตำหลบัได้"

"เธอปฏิเสธไปแล้วใช่มัย้" ไอโม่ซนิเองก็มกัจะได้ยนิเรือ่งแบบน้ีอยู่บ่อยๆ 

คนส่วนมำกก็ท�ำเพ่ือควำมสบำยใจเท่ำนัน้ แต่ยังไงมนัก็ไม่ใช่วิธีท่ีดอีะไร

"เปล่ำ เธอตอบตกลง" เจยีงอีอ๋นักลอกตำ "พ่ีสำวฉันไม่ค่อยเชือ่เร่ืองพวกน้ี 

แต่ก็คดิว่ำมนัแปลกๆ อยู่นิดหน่อย เธอถกูว่ำทีแ่ม่สำมรีบเร้ำอยู่ตลอดบ่ำย สดุท้ำย 

ก็คดิว่ำแค่บอกวนัเดอืนปีเกิดให้ไปกรอกลงทะเบยีนสมรสเฉยๆ คนเฒ่ำคนแก่ 

ก็แค่ต้องกำรควำมสบำยใจ ไม่จ�ำเป็นต้องโต้เถียงกนัเพรำะเรือ่งน้ี ก็เลยฝืนใจ 

ตอบตกลงไป แต่ไม่ว่ำจะพูดยังไงกำรถูกบงัคบัก็ไม่ใช่เรือ่งน่ำยินดี พอกลับไปแล้ว 

ถูกคูห่มัน้ถำมเข้ำก็เล่ำให้เขำฟังจนหมด ไม่คดิว่ำคูห่มัน้ของเธอจะโกรธจนพำเธอ 
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กลับไปที่บ้ำนทันที แถมยังด่ำแม่ตัวเองสำดเสียเทเสียแล้วแย่งวันเดือนปีเกิด 

ของพ่ีสำวฉนักลบัมำด้วย ทะเบยีนสมรสก็ฉกีทิง้ เธออบัอำยสดุๆ ส่วนคูห่มัน้เธอ 

ก็โกรธมำก ว่ำท่ีแม่สำมก็ีเอำแต่ร้องไห้ หลงักลบับ้ำนมำคูห่มัน้ของเธอก็ยังโมโห 

อยู่ เธอรูส้กึน้อยใจก็เลยมำอยู่กับฉนัสกัสองสำมวนั เธอไม่กล้ำเล่ำให้แม่ฉนัฟัง 

ก็เลยมำร้องไห้กับฉนัแทน"

ไอโม่ซนิขมวดคิว้เลก็น้อยตอนทีไ่ด้ยินเธอบอกว่ำลกูพีล่กูน้องตอบตกลง 

"ถ้ำแค่เขียนวนัเดอืนปีเกิดลงไปในทะเบยีนสมรสก็ไม่น่ำจะเป็นวิวำห์ผจีรงิๆ หรอก  

แต่เร่ืองแบบนี้เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง เพรำะเธอไม่รู้ว่ำอีกฝ่ำยจะพูดอย่ำงท�ำอย่ำง 

แล้วไปท�ำอย่ำงอืน่ลบัหลงัหรอืเปล่ำ ย่ิงกว่ำนัน้คูห่มัน้พ่ีสำวของเธอก็ไม่ยินยอมด้วย 

เธอไปเกลีย้กล่อมให้พ่ีสำวปรกึษำกับคูห่มัน้ให้ดเีถอะ เร่ืองแบบน้ีมกัจะต้องเป็น 

ควำมสมคัรใจของทกุคน ไม่อย่ำงนัน้ก็จะกลำยเป็นภัยร้ำยแฝงเร้นในงำนแต่งงำน 

ของพวกเขำเอง"

เจยีงอีอ๋นัได้ยินเขำตอบอย่ำงจรงิจงัขนำดนีก็้พยักหน้ำแสดงควำมคดิเหน็

อย่ำงจรงิจงัเช่นกัน "ฉนัรูแ้ล้ว ฉนัจะไปเกลีย้กล่อมให้เธอไปปรกึษำคูห่มัน้ดีๆ "

"ง้ันเธอก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะ ถ้ำยังมีเหตุกำรณ์อะไรอีกเธอก็โทรหำฉัน 

ได้ตลอดเลยนะ" ไอโม่ซินพูดกับเธอด้วยควำมอ่อนโยน "ถ้ำฉันไม่รับโทรศัพท์ 

ก็ส่งข้อควำมมำได้เลย มเีวลำแล้วฉนัจะอ่ำนเอง"

เจียงอี๋อันได้ยินเขำพูดเช่นนี้ก็สงบลงสักพักก่อนพูดขึ้น "ฉันคิดว่ำ... 

นำยไม่ค่อยอยำกสนใจฉนัซะอกี"

"จะเป็นแบบนัน้ได้ไง พวกเรำเป็นเพ่ือนกันนีน่ำ ในโรงเรียนฉันก็มพีวกเธอ 

เป็นเพ่ือนแค่ไม่ก่ีคนเองนะ" ไอโม่ซนิตอบกลบัเธอไปข�ำๆ

รอยย้ิมและท่ำทำงของไอโม่ซินเป็นธรรมชำติมำก เจียงอี๋อันนึกถึงวันที ่

พวกเธอได้รูจ้กักัน ทุกคนต่ำงก็ตกใจแทบตำย หลงัจำกนัน้ไม่ก่ีวันเมือ่ไอโม่ซนิ 

กลบัมำท่ีโรงเรยีน เขำก็ว่ิงเอำลปิสตกิแท่งใหม่มำให้เธอและบอกว่ำเขำคนืให้

เธอรออยู่หลำยวันกว่ำเขำจะกลบัมำโรงเรยีนจงึรู้สกึดีใจนิดๆ แต่เธอก็ยังจ�ำ

ค�ำพูดของหเูย่ียนเจ๋อในคนืวนัน้ันได้ตลอด ถ้อยค�ำวนเวียนอยู่ในใจมำเนิน่นำน 

สดุท้ำยก็ได้ถำมเขำว่ำอยำกไปกินข้ำวเย็นด้วยกันหรอืเปล่ำอย่ำงท่ีใจต้องกำร
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ไอโม่ซนิพยักหน้ำย้ิมกล่ำวว่ำเขำนดักับสวหีย่วนชวนเอำไว้แล้ว ตอนเย็น

ทกุคนจะไปกินข้ำวด้วยกัน เธอคดิไปคดิมำก็ไม่แน่ใจว่ำไอโม่ซนิเข้ำใจควำมหมำย 

ของเธอหรอืเปล่ำ จงึรวบรวมควำมกล้ำถำมเขำอกีครัง้

'ฉันมีตั๋วหนังที่ยังไม่ได้ใช้อยู่สองสำมใบ ไปดูด้วยกันมั้ย'

'แฟนหนุ่มของฉนัเป็นคนข้ีหึง ถ้ำไปดหูนงักับผูห้ญิงสวยๆ เขำต้องโกรธแน่ 

ขอโทษด้วยนะ'

เจียงอี๋อันจ�ำค�ำตอบในตอนนั้นของไอโม่ซินได้เสมอจึงรู ้สึกสบำยใจ  

ด้วยเหตน้ีุเธอจงึฝืนหยิบตัว๋หนงัสองใบออกมำยัดมนัให้เขำ 'อะ งัน้นีใ่ห้นำยกับ 

แฟนของนำยไปดแูล้วกันนะ'

ไอโม่ซนิไม่ได้ปฏิเสธแถมยังบอกว่ำจะเลีย้งกำแฟเธอเป็นกำรตอบแทน

ด้วย หลงัจำกเลกิเรยีนเขำก็ถือลำเต้ร้อนมำให้เธอจรงิๆ ถึงเธอจะย้ิมและรบัเอำไว้  

แต่ในใจก็รูส้กึหดหูน่ดิๆ มำตลอด แถมยังรูส้กึแปลกๆ หลงัจำกทีอ่บัอำยขำยหน้ำ 

มำด้วย จำกน้ันเธอก็มำเจอไอโม่ซินแค่ตอนท่ีเว่ยอันฉีชวนเธอมำเท่ำน้ัน แต ่

ท่ำทำงทีไ่อโม่ซนิมต่ีอเธอกลบัไม่เคยเปลีย่นแปลงไปเลย ขณะท่ีเธอก�ำลังพิจำรณำ

สภำพจติใจของตวัเองเธอก็คดิมำตลอดว่ำไอโม่ซนิน่ำจะเห็นเธอเป็นเพ่ือนร่วมชัน้

ธรรมดำเท่ำนัน้ กระท่ังจบกำรศกึษำควำมคดินีก็้ยังไม่เปลีย่นแปลงไป ดังน้ันตอนน้ี 

เมือ่ได้ยินเขำบอกว่ำเห็นเธอเป็นเพ่ือน เธอจงึได้รูส้กึโล่งใจขึน้มำจรงิๆ

เจียงอี๋อันยกย้ิมโล่งอกแต่ก็อดถอนหำยใจออกมำอีกครั้งไม่ได้ ท่ำทำง 

ผ่อนคลำยลงเลก็น้อย "บอกตำมตรงนะ ตอนนัน้ฉนัตกใจหมดเลย ตอนอยู่ใน

โรงเรียนมีหลำยคนที่อยำกจีบฉัน ไม่ง่ำยเลยกว่ำจะเจอคนที่ถูกใจสักคน แต่ 

ปรำกฏว่ำคนคนนัน้ดนัมแีฟนหนุม่ซะได้"

ไอโม่ซินไม่คิดว่ำเธอจะพูดถึงเรื่องเก่ำขึ้นมำเลยอึ้งไปนิดหน่อยก่อน 

กล่ำวด้วยรอยยิ้ม "ตั้งนำนขนำดน้ีแล้ว ฉันไม่อยำกเชื่อเลยว่ำเธอยังคิดมำก 

เรือ่งนีอ้กี"

"แค่ปลงตกนดิหน่อยเท่ำน้ันแหละ ท�ำไมฉนักับอนัฉจีะต้องมำชอบผูช้ำย 

ทีช่อบเพศเดยีวกันด้วยนะ" เจยีงอีอ๋นักลอกตำ เธอกอดอกพลำงเอยีงศรีษะครุน่คดิ 

ก่อนเอ่ยปำกพูดอีกครั้ง "ในเมื่อพวกเรำเป็นเพ่ือนสนิทกัน ถ้ำฉันมีเรื่องกลุ้มใจ 
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ก็สำมำรถมำถำมควำมเหน็ของนำยได้ใช่มัย้"

"เมื่อกี้ไม่นับหรือไง" ไอโม่ซินมองเธอด้วยควำมจนปัญญำ

"มนัไม่เหมอืนกัน อนันัน้ฉนัขอค�ำแนะน�ำแบบมอือำชพีของนำย" เจยีงอีอ๋นั 

ตอบกลบัอย่ำงจรงิจงั

"งั้นเธอก็ว่ำมำสิ มีเรื่องอะไรท่ีเธอไม่ได้ถำมอันฉีแล้วอยำกถำมฉันเหรอ"  

ไอโม่ซนิยกมอืเรยีกพนกังำนมำเตมิกำแฟให้พวกเขำอกีรอบ

"เพรำะถำมอันฉมีนัน่ำอำยเกินไปต่ำงหำก" สหีน้ำของเจยีงอีอ๋นัล�ำบำกใจ 

เลก็น้อย "นำยเองก็รูว่้ำเจีย่งหนิงซวนตำมจบีอนัฉมีำตลอดใช่มัย้"

"แน่ส ิแต่อันฉปีฏิเสธเขำไปหลำยรอบแล้วไม่ใช่เหรอ" ไอโม่ซนิต้องจ�ำได้ 

อยู่แล้วว่ำหลงัจำกท่ีถูกหเูย่ียนเจ๋อท้ิง เจีย่งหนงิซวนก็ตำมจบีเว่ยอนัฉอีย่ำงโจ่งแจ้ง  

ถูกปฏเิสธไปหลำยครัง้ก็ไม่คดิเป็นจรงิเป็นจงั ตอนอยู่ในโรงเรียน ขอแค่ช่วงเท่ียง 

มเีวลำว่ำงเขำกจ็ะมำกนิข้ำวเพ่ือคยุกับพวกเขำทัง้สีค่นเป็นประจ�ำ เว่ยอนัฉกัีบ 

เจีย่งหนงิซวนเองก็หยอกล้อกันเหมอืนปกตโิดยไม่ได้มคีวำมกระอกักระอ่วน แต่ 

เขำเคยได้ยินสวีหย่วนชวนบอกว่ำเวลำอยู่ในทีส่่วนตัวเจีย่งหนิงซวนจะตำมจบี 

เว่ยอนัฉอีย่ำงเอำเป็นเอำตำย จนกระทัง่เรยีนจบก็ยังไม่ยอมถอดใจ

"ใช่ แต่ช่วงนี้เขำเปลี่ยนมำตำมจีบฉันแล้ว" เจียงอี๋อันกล่ำวด้วยควำม 

กลุม้ใจนิดๆ

ไอโม่ซนิแทบจะพ่นกำแฟออกมำ เขำพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ได้แต่มองเธอ 

อยู่นำนกว่ำจะถำมอกีครัง้ "เขำยอมแพ้กับอนัฉแีล้วเหรอ"

"เหมือนจะเป็นงั้นนะ..." เจียงอี๋อันหวนนึกถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในช่วง 

สองสำมเดอืนทีผ่่ำนมำ "ควำมจรงิก่อนหน้ำนีเ้ขำก็มำกนิข้ำวกับฉนับ่อยๆ อยู่แล้ว  

แต่ก็สนใจเรือ่งของอันฉตีลอด บำงทีก็ถำมควำมคดิเห็นของฉนัด้วย แต่ครึง่ปีมำนี้ 

ตอนทีนั่ดฉนัออกไปกินข้ำวเขำก็ไม่เคยพูดถึงอนัฉเีลย ตอนแรกฉนัก็ไม่ได้คิดอะไร 

มำก จนกระทัง่เขำเริม่พำฉนัไปกินข้ำวเท่ียง นดัฉนัไปดูหนัง ซือ้ของให้ฉัน ต่อให้ฉัน

ปัญญำอ่อนแค่ไหนก็ยังรูส้กึว่ำผดิปกตเิลย"

ไอโม่ซินรู้จกันสิยัของเจีย่งหนิงซวน ถ้ำพูดแบบหยำบคำยหน่อยก็คอือวดดี  

แต่ควำมจรงิก็เป็นคนเข้มแข็งมำกและมนิีสยัทะนงตัวอยู่นิดหน่อย แต่ก็คงไม่ถึงกับ
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ตำมจบีเว่ยอนัฉไีม่ตดิเลยเปลีย่นมำจบีเจยีงอีอ๋นัเป็นกำรเอำคืนหรอก

"เธอน่ำจะรูจ้กันสิยัของหนงิซวนดกีว่ำฉนันะ ในเมือ่เขำตำมจบีเธอก็น่ำจะ 

จริงจังแหละ" ไอโม่ซินไม่ได้พูดแทนเขำ เจียงอี๋อันท่ีรู้จักเจี่ยงหนิงซวนมำก่อน 

ไอโม่ซนิก็น่ำจะรูดี้แก่ใจอยู่แล้ว

"เพรำะงัน้ฉนัถึงได้กลุม้ใจไง" เจยีงอีอ๋นัเตมิน�ำ้ตำลในกำแฟของตวัเองด้วย

สหีน้ำขมขืน่ พอเตมิไปถึงช้อนท่ีสำมไอโม่ซนิก็เลือ่นกระปกุน�ำ้ตำลออกเงียบๆ

"งั้นเธอคิดว่ำเขำเป็นยังไงบ้ำง" ไอโม่ซินถำมอย่ำงอดทน ขณะเล่ือน 

กระปุกน�้ำตำลไปยังจุดท่ีเธอเอ้ือมมือไปไม่ถึงภำยใต้สำยตำคับแค้นใจของ 

เจยีงอีอ๋นั

"ก็...เป็นเพ่ือนทีไ่ม่เลวนะ แต่จู่ๆ  ก็เปลีย่นมำตำมจบีแบบน้ี ฉนัเลยไม่รูว่้ำ 

ควรจะท�ำยังไงด ีแล้วก็ไม่สะดวกไปถำมอนัฉด้ีวย เธอจะต้องอยำกจบัคู่พวกเรำ 

จนแทบทนไม่ไหวแหงๆ" เจยีงอีอ๋นัตอบด้วยควำมกลุม้ใจ

"ปล่อยให้มนัเป็นไปตำมธรรมชำตไิม่ดเีหรอ เขำตำมจบีเธอก็ส่วนตำมจบี  

ไม่ได้บงัคบัให้เธอตอบรบันีน่ำ ถ้ำเธอรูส้กึล�ำบำกใจก็ปฏิเสธเขำมัย้ล่ะ นสิยัของเขำ 

ก็ใช่ว่ำจบีไม่ตดิแล้วจะเป็นไม่ได้แม้แต่เพ่ือนกันสกัหน่อย" ไอโม่ซนิเองก็ไม่รูว่้ำตวัเอง 

จะมวัีนท่ีต้องมำเป็นท่ีปรกึษำเรือ่งควำมรกัเหมอืนกัน ขณะนัน้โทรศพัท์มอืถือ 

ก็สัน่ไม่หยุด เขำขีเ้กียจตอบกลบัเลยกดลงบนข้อมอื

ใช่ว่าคณุจะไม่รูจ้กัเจียงอีอ๋นัสกัหน่อย ถ้าคณุยังให้ลงุเจยีงถามต่อไปอกี

ตอนเย็นก็ไม่ต้องมาแล้วนะ

ไอโม่ซินดื่มกำแฟไปหนึ่งอึก เมื่อเห็นว่ำโทรศัพท์เงียบไปก็ยกย้ิม 

เติมน�้ำตำลใส่กำแฟของตัวเองไปช้อนหนึ่ง

เจยีงอีอ๋นัคดิอยู่สกัพักก็รูส้กึว่ำมเีหตผุล เจีย่งหนงิซวนเองก็ไม่ได้ท�ำอะไร

มำกไป กแ็ค่ 'ถือโอกำส' ซือ้เต้ำหูห้ม้อไฟหรอืซปุหมำล่ำทีเ่ธอชอบกนิมำให้ใน 

ตอนกลำงวันหรอืตอนเข้ำเวรเท่ำนัน้เอง นดัเธอไปดหูนงัก็เป็นเรือ่งธรรมดำมำก 

แถมยังมอบตุ๊กตำท่ีตัวเองเก็บสะสมไว้ให้เธอด้วย ที่ส�ำคัญท่ีสุดก็คือท่ำทำง 

ของเขำไม่ได้เปลีย่นไปเลย เขำและเธอยังคงท�ำให้กันและกันขำยหน้ำและหัวเรำะ 

อกีฝ่ำยอยู่เป็นประจ�ำ ไม่ได้มท่ีำทเีปลีย่นไปเพรำะจบีเธอเลย
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"ทีน่ำยพูดมำก็ถูก งัน้ฉนัก็...ปล่อยให้มนัเป็นไปตำมธรรมชำติก่อนแล้วกัน"  

เจยีงอีอ๋นัยกย้ิมข้ึนมำ "ตอนแรกฉนัอยำกถำมหย่วนชวนสกัหน่อย แต่ฉนัคิดว่ำ 

ถ้ำเจี่ยงหนิงซวนตำมจีบฉันจริงๆ ก็น่ำจะบอกหย่วนชวนไปต้ังนำนแล้ว แบบน้ี 

ไม่ใช่ว่ำฉนัมำประเคนให้เขำถึงท่ีหรอกเหรอ"

เธอไม่รอให้ไอโม่ซินเปิดปำกก็หยิบใบเสร็จขึ้นมำ "ขอบใจท่ีฟังฉันพูด 

ตัง้เยอะตัง้แยะนะ เด๋ียวฉนัเลีย้งกำแฟเอง"

ไอโม่ซินยกย้ิมส่ำยหน้ำ แต่ก็ไม่ได้เอื้อมมือไปแย่งใบเสร็จ "ถึงยังไง 

เธอก็ต้องอยู่ทีน่ีอ่กีหลำยวัน ไว้วันไหนเธอมเีวลำ ตอนเท่ียงฉนัค่อยเลีย้งเธออกีที 

แล้วกัน เอำข้ำวเท่ียงมำกินท่ีห้องท�ำงำนพวกเรำก็ได้ ใบเสรจ็วันน้ีไม่ต้องจ่ำย

หรอก"

ไอโม่ซนิลกุขึน้ยืนโดยไม่รอให้เจยีงอีอ๋นัได้โต้แย้งก่อนเอ่ยเบำๆ "ฉนัไม่ต้อง 

จ่ำยตงัค์เวลำมำกินข้ำวทีน่ี่น่ะ"

เจียงอี๋อันเบิกตำโตอย่ำงไม่อยำกเชื่อ "จริงปะเนี่ย"

"จริงสิ ฉันมีบัตรนะ" ไอโม่ซินโบกบัตรผ่ำนประตูท่ีหยิบออกมำจำก 

กระเป๋ำเสื้อ จำกนั้นก็หยิบใบเสร็จเดินไปที่เคำน์เตอร์แล้วรูดบัตรผ่ำนประตู 

เดนิออกไป

"แบบนี้เรียกว่ำไม่ต้องจ่ำยเงินเหรอ ที่จริงคือไปคิดบัญชีกับเจ้ำของ 

บตัรผ่ำนประตน่ีูใช่มัย้" เจยีงอีอ๋นัถลงึตำมองเขำ

"ใช่ แต่บตัรผ่ำนประตใูบนีไ้ม่ใช่ของฉนัหรอก" ไอโม่ซนิหย่อนบตัรผ่ำนประต ู

กลบัลงไปในกระเป๋ำเสือ้ด้วยควำมขบขัน

ตอนแรกเจียงอี๋อันก็อยำกจะหยอกว่ำใช่ของแฟนหนุ่มเขำหรือเปล่ำ แต่ 

เมื่อคิดถึงค�ำพูดของหูเย่ียนเจ๋ออีกครั้งก็ไม่กล้ำถำมออกไป ไอโม่ซินดูออกว่ำ 

เธอก�ำลังคิดอะไรอยู่ก็เลยพูดอย่ำงสบำยๆ "ของบ้ำนแฟนฉันเอง บริษัทของ 

พวกเขำอยู่ในตกึน้ี"

"ว้ำววว" เจียงอ๋ีอันร้องว้ำวยำวเหยียดและให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีด้วย 

กำรหยอกล้อเขำ "ทีแ่ท้ก็เป็นคนใหญ่คนโตหล่อรวยสนิะ"

"ประมำณน้ันแหละ" ไอโม่ซินยกย้ิมออกมำ หลังจำกท่ีเขำพูดว่ำ  
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'บ้ำนแฟน' ก็สมัผสัได้ว่ำเจยีงหลมีคีวำมสขุขึน้มำ

เจยีงอีอ๋นัไม่เคยเหน็ไอโม่ซนิย้ิมแบบนีม้ำก่อน แต่ไหนแต่ไรเขำมกัจะปฏิบติั 

ต่อคนอื่นด้วยควำมอ่อนโยน สุภำพ และมีมำรยำท ต่อให้รวมกลุ่มกินเหล้ำ 

หยอกล้อกับทุกคนก็จะเป็นคนท่ีมีลิมิตมำกท่ีสุดอยู่ดี เธอไม่เคยเห็นไอโม่ซิน 

แสดงสหีน้ำอบอุน่และมรีอยย้ิมเป่ียมควำมรูส้กึแบบน้ีมำก่อน

"นำยคงต้องชอบแฟนหนุ่มของนำยมำกแน่ๆ" เจียงอี๋อันพูดออกไป 

โดยไม่มป่ีีมขีลุย่ พูดเสรจ็แล้วถึงได้รูส้กึว่ำตวัเองเหมอืนจะไม่ระวังค�ำพูดไปหน่อย  

แต่ไอโม่ซนิก็ย้ิมอกีครัง้

"ใช่" เขำตอบกลับไปสบำยๆ พร้อมรอยย้ิมอ่อนโยนและเต็มไปด้วย 

ควำมรู้สึก

เจยีงอีอ๋นัเองก็ย้ิมตำมเช่นกัน เธอพูดด้วยควำมอจิฉำหน่อยๆ "โชคดีจงั  

ถ้ำพรุง่น้ีฉนัตอบรบัเจีย่งหนงิซวน มนัต้องเป็นเพรำะนำยแน่ๆ"

"ฉันไม่ยอมเป็นแพะรับบำปหรอก อีกเดี๋ยวเธอไปซื้อนมแอปเปิ้ลของ 

โกลเด้นท่ีซเูปอร์ฯ ด้วยนะ หมอซ่งชอบอนันัน้ แอบยัดไปให้เขำหน่อยแล้วเขำ 

จะคยุง่ำยมำกเลย" ไอโม่ซนิแถมเคลด็ลบักำรรบัมอืกับหมอซ่งให้ข�ำๆ เขำโบกมอื 

ให้เธอ หลังจำกได้รับรอยย้ิมซำบซึ้งกลับมำต่ำงฝ่ำยต่ำงก็แยกย้ำยกันไปยัง 

ห้องท�ำงำนของตัวเอง
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