
'จอมพล'

เขาเป็นย่ิงกว่าสารเสพติดทุกชนิดรวมกัน

ร้ายกาจสมกับท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่ม Drug

บางครั้งออกฤทธ์ิกดประสาทพวกเธอ

บางครั้งออกฤทธ์ิกระตุ้นให้พวกเธอตื่นตัว

และบางคร้ังก็หลอนประสาทให้พวกเธอเพ้อหาเขา!
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ตระการตา...เหว่ียงแรงทุกองศา

"ถ้าวันหน่ึงฉันต้องก้มหัวให้นาย น่ันไม่ได้หมายถึงฉันยอมแพ้

ฉันแค่เสแสร้งเท่าน้ันแหละ!"

จอมพล...ท้าทายทุกความร้ายกาจ

"ต่อให้เธอจะก้มหัวให้ฉันเพราะเสแสร้ง

แต่สุดท้ายมันก็หมายความว่าเธอแพ้ฉันอยู่ดี!"
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บทน�ำ
เธอคือ...ตระกำรตำ

'ความรัก ความร้าย ค�าลวง'

ฆ่าฉันให้ตายด้วยการโกหกของคุณ...

"เรามานับถอยหลังด้วยกันดีกว่าครับ!"

เสียงพิธีกรดังขึ้นก่อนที่ทุกคนในปาร์ตี้จะเร่ิมนับ 'สิบ...เก้า...แปด...'  

เข้าสู่วันเกิดของ 'แพรไหม' ด้วยความยินดี งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด 

ครบรอบยี่สิบปีนี้จัดขึ้นที่คฤหาสน์ของครอบครัวเธออย่างย่ิงใหญ่ หรูหรา 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และยังเชิญเพ่ือนสนิทมิตรสหาย 

มามากมาย

ทุกคนต่างย้ิมแย้มมีความสุขโดยเฉพาะเจ้าของงาน

แพรไหมมองร่างสูงของ 'กันยา' หนุ่มหล่อมาดคุณชายที่ยืนเคียงข้าง

เธอขณะท่ีก�าลังรอเป่าเค้กวันเกิดในเวลาเท่ียงคืน เขาคือคนที่เธอแอบชอบ 

Page Love and Lie ������������������������.indd   8 12/8/16   10:15 AM



Love and Lie ลวงหัวใจให้เสพติดความรัก!

 

มาตั้งแต่ประถม แม้เขาจะมองเธอเป็นเพียงแค่น้องสาวคนหน่ึง แต่การท่ีเขา

มาร่วมงานส�าคัญและคอยยืนข้างๆ แบบน้ีก็ท�าให้เธอมีความสุขท่ีสุดแล้ว

"ห้า...สี่...สาม..."

ในขณะท่ีทุกคนยังพร้อมใจกันนับถอยหลัง พิธีกรหนุ่มหล่อเริ่มมองหา

เค้กท่ียังไม่มีใครน�ามาเตรียมไว้ ท้ังๆ ท่ีตอนนี้ควรจะมีคนน�ามันเข้ามาแล้ว  

แต่มองไปทางไหนก็ไม่เห็นทีมงานเลยสักคน 

ทันใดนั้น! สายตาเขาไปสะดุดกับหญิงสาวคนหนึ่งท่ีก�าลังเดินเข้ามา 

ในงาน เธอสวมเดรสสั้นสีด�ารัดรูปเปิดไหล่เรียบหรูแต่แฝงไว้ด้วยความเซ็กซี่

เย้ายวน ปล่อยผมสีด�ายาวตรงให้เป็นอิสระคลอเคลียใบหน้า ดวงตากลมโต 

สีด�าเย่อหย่ิง และระบายสีเปลือกตาแบบสโมกก้ีอายท่ีย่ิงท�าให้เธอน่าค้นหา 

แต่สิ่งท่ีดึงดูดสายตาใครต่อใครคงไม่พ้นริมฝีปากหยักได้รูปสวยน่าสัมผัสท่ี 

ถูกทาทับด้วยสีแดงตัดกับผมสีด�าและผิวขาวจัดของเธอ และในเวลานี้... 

เธอก�าลังเดินตรงมาหาแพรไหม

การปรากฏตัวของเธอท�าให้หลายคนตกตะลึงโดยเฉพาะแพรไหมกับ

กันยา! 

"สอง...หนึ่ง...แฮปปี้เบิร์ธเดย์แพรไหม" ทุกเสียงตะโกนขึ้นพร้อมกันด้วย

ความยินดี 

ตามคิวที่บรีฟกันไว้แพรไหมจะต้องเป่าเค้กรูปตุ๊กตาหมีก้อนใหญ่ที่

เตรียมไว้ให้แขกตื่นตาตื่นใจ แต่ตอนน้ีกลับมีผู้หญิงคนนั้นมายืนเผชิญหน้า 

แทน

"ตระการตา"

ท้ังกันยาและแพรไหมต่างเรยีกชือ่หญิงสาวตรงหน้าพร้อมกัน ในขณะที่  

'ตระการตา' เหยียดย้ิมหวาน แต่สายตากลับไม่ย้ิมด้วย เธอหันไปพยักหน้า

กับผู้ชายสองคนในชุดสูทท่ียืนอยู่ข้างหลัง

ผูช้ายสองคนน้ันพยักหน้ารับก่อนจะเข็นรถเสร์ิฟอาหารเพ่ือน�าเค้กก้อนใหญ่ 

รูปสตรอเบอร่ีเข้ามา สร้างความฮือฮาให้แขกทุกคนในงานจนต้องรีบยก

โทรศัพท์มือถือข้ึนมาถ่ายรูปไว้

บางคนอาจไม่รู้ว่าก�าลังจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่บางคนที่รู้ว่าตระการตา
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เป็นเพ่ือนสนิทของ 'ณิชา' คนรักของกันยา และเธอไม่ลงรอยกับแพรไหมมา

ตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย...ต่างก็รีบพากันจับตามองเหตุการณ์น้ีเป็นพิเศษ 

เพราะคาดว่าต่อไปจะต้องมี 'เร่ืองสนุก' เกิดขึ้นแน่ๆ

"สขุสนัต์วันเกิดนะจ๊ะแพรไหม ขอให้เธอมคีวามสขุมากๆ นะ" ตระการตา 

อวยพรด้วยรอยย้ิมอ่อนหวานราวกับเป็นเพ่ือนรักกันมานาน "เป่าเค้กสิจ๊ะ  

เลยเวลาแล้วฤกษ์มันจะไม่ดี"

แพรไหมยังตกอยู่ในความมึนงง เธอไม่ไว้ใจการมาของตระการตา แต่

งานเลี้ยงคืนน้ีเชิญแขกมามากมาย เธอไม่อยากมีเรื่องกันให้อับอายขายหน้า

คนอื่น ฉะน้ัน...แม้จะยังเดาความคิดอีกฝ่ายไม่ออก ทว่าเธอก็ต้องเออออ 

ยอมท�าตามค�าพูดอีกฝ่ายแต่โดยดี 

แพรไหมขยับเข้าไปเป่าเค้กท่ีตระการตาเตรียมมาให้ ทว่า...ยังไม่ทันที่

เปลวไฟบนเทียนทุกเล่มจะดับลงก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด!

ตุ้บ!

"กร๊ีดดด"

ทกุคนกรดีร้องด้วยความตกใจเมือ่ตระการตากดศรีษะแพรไหมจนหน้า

จมลงไปในเค้กสตรอเบอร่ีก้อนใหญ่ แพรไหมดิน้รนและพยายามจะยกหน้าข้ึน 

แต่อีกฝ่ายกลบัไม่ยอมง่ายๆ แขกบางคนท�าท่าจะเข้ามาช่วยเหลอื แล้วตอนนัน้เอง 

ผู้ชายในชุดสูทสองคนท่ีตระการตาพามาด้วยก็รีบเข้ามายืนขวางเพ่ือไม่ให ้

คนอื่นเข้ามายุ่ง 

ความอลหม่านทีเ่กิดขึน้บวกกับการได้เหน็หลายคนรบีหยิบโทรศพัท์มอืถือ 

ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ท�าให้ตระการตาเหยียดย้ิม

ถ่ายเอาไว้เยอะๆ เลย! แชร์ออกไปบนโลกโซเชียลเยอะๆ เลยย่ิงดี!

"หยุดนะต้าร์!"

กันยารีบร้องห้ามเสียงดังจนตระการตาต้องหันไปมอง เมื่อเห็นเขา

ร้อนรนเธอก็ย่ิงโกรธแพรไหมเพราะอีกฝ่ายรู้ดีแก่ใจว่าณิชาก�าลังนอนป่วย 

เน่ืองด้วยความกังวลเรื่องแพรไหมกับกันยา แต่แพรไหมก็ยังมีหน้าเชิญกันยา

มางานน้ีแถมยังยืนย้ิมระร่ืนอยู่ข้างๆ กันโดยไม่สนใจเลยว่าณิชาจะรู้สึกยังไง

ไอ้พวกท่ีอยากแย่งแฟนชาวบ้านมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละ!
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"ออกตัวปกป้องกันเหลอืเกินนะคะพ่ีกันยา คนทีพ่ี่ควรจะห่วงคอืยัยณิชา 

ไม่ใช่เหรอ" 

ตระการตาพูดโดยไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไง เพราะเธออยากให้

ทุกคนบนโลกน้ีรับรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงหน้าใสๆ ซื่อๆ อย่างแพรไหมน่ีแหละ 

ที่จ้องจะแย่งแฟนเพ่ือนเธอตลอดเวลา

"เธอน่ีมันเป็นผู้หญิงประเภทไหนก็ไม่รู้นะ รู้ว่ายัยณิชานอนป่วยอยู่ท่ี 

บ้าน แทนท่ีจะไปเย่ียมกลับฉกแฟนยัยณิชามาร่วมงานวันเกิดหน้าตาเฉย...

หรือว่าความจริงก็รอโอกาสน้ีมานานแล้ว!"

พูดจบตระการตาก็ปล่อยมือจากศีรษะของแพรไหมก่อนท่ีอีกฝ่ายจะ

ขาดใจตาย แพรไหมเงยหน้าข้ึนมาทั้งน�้าตา เค้กเปื ้อนหน้าและเสื้อผ้า 

จนดูไม่ได้ ย่ิงเมื่อเห็นว่าหลายคนถ่ายรูปและคลิปวิดีโอเก็บไว้ เธอก็ย่ิงร้องไห้

หนักจนแทบท�าอะไรไม่ถูก ทว่าตระการตากลับไม่สะทกสะท้านอะไรเลย

ร้องไห้เป็นนางเอกนักใช่มั้ย ได้เลย! เพราะฉันจะเป็นนางร้ายให้เอง

ตระการตาคิดในใจก่อนจะหยิบแชมเปญราคาแพงที่เตรียมไว้ส�าหรับ

เปิดฉลองหลังเป่าเค้กข้ึนมาแล้วถือวิสาสะเปิดมันมาล้างมือแทนน�้าเปล่า

ท่ามกลางสายตาตกใจของแขกเหร่ือในงาน

"สตรอเบอร่ีอร่อยใช่มั้ยแพรไหม" เธอหันไปพูดกับเจ้าของงาน "ฉันคิด

ตั้งนานว่าจะเลือกอะไรเป็นของขวัญวันเกิดส�าหรับเธอดี แต่มันคงไม่มีอะไร

จะเหมาะกับคนอย่างเธอเท่ากับสตรอเบอรี่อีกแล้วล่ะ!"

ตระการตาหยิบทิชชูขึ้นมาเช็ดมือแล้วเดินออกไปท่ามกลางสายตา 

ทุกคน ขณะเดียวกันแพรไหมก็รีบว่ิงออกจากบริเวณงานด้วยความอับอาย 

จนสุดจะทน เพราะปาร์ตี้ฉลองวันเกิดท่ีเธอวาดหวังไว้ว่ามันจะสวยงามกลับ

ต้องมาพังพินาศและท�าให้เธอต้องอับอายขายหน้าท่ีสุด พรุ่งน้ีเรื่องที่เกิดข้ึน

ต้องกลายเป็นประเด็นให้คนซุบซิบไปท่ัวมหาวิทยาลัยแน่ๆ

"คุณต้าร์จะไปท่ีไหนต่อหรือเปล่าครับ"

"กลับบ้าน"

ตระการตาบอกกับผูช้ายในชดุสทูท่ีเดนิขนาบข้างเธอมายังรถยนต์คนัหรู 

ที่จอดอยู่ด้านนอก ทว่ารอยย้ิมสะใจท่ีปรากฏอยู่บนใบหน้างดงามกลับต้อง
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หุบลงเมื่อเธอเดินสวนทางกับใครคนหน่ึง

เขาเป็นผูช้ายรูปร่างสงูไม่น่าจะต�า่กว่าหนึง่ร้อยแปดสบิเซนตเิมตร แต่งตวั 

ด้วยชุดโทนสีด�าตัดกับผิวขาวแบบผู้ชายสุขภาพดี ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย

สะกดหัวใจใครต่อใคร เรือนผมสีด�าสนิท นัยน์ตาสีเดียวกันดูลึกลับและ 

น่าค้นหา จมกูโด่งเป็นสนั ริมฝีปากบางแต่หยักได้รปูสวยจนดงึดดูสายตา และ

ทุกอย่างที่รวมเป็นเขาช่างดูดีอย่างหาตัวจับยากจนสามารถพูดได้เลยว่า

พระเอกซีร่ีส์เกาหลีหลายคนยังต้องหลีกทางให้

และเธอจ�าได้ดีว่าเขาคือ...จอมพล

ถึงจะรูว่้าผูช้ายคนน้ีเป็นใคร ดดูมีากแค่ไหน แต่ด้วยความท่ีเขาเป็นลกูพ่ี

ลูกน้องของแพรไหม เธอจึงไม่ได้ให้ความสนใจเขานัก นอกจากสบตาด้วย

เพียงวินาทีเดียวแล้วเดินจากไป

ต่อให้เขาจะเป็นถึงสมาชิกในกลุ่ม Drug ที่ใครๆ ต่างให้ความสนใจ 

ก็ตาม!

D with D Café มหาวิทยาลัย C

ร้านน่ังเล่นแห่งน้ีขายเครื่องด่ืมโนแอลกอฮอล์ทุกชนิดและยังมีขนม

หวานต่างๆ จ�าหน่ายด้วย ที่น่ีได้รับความนิยมจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

C ซึ่งเป็นอันดับหน่ึงของรัฐเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูง 

แต่รสชาติและการบริการอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับราคา

รอบๆ บริเวณร้านนี้มีสวนหย่อมและสนามหญ้าเล็กๆ ให้บรรยากาศ

ร่มรื่น สดชื่น ภายในร้านตกแต่งด้วยไม้ประดับ ไม้แขวน และไม้ดอกวางไว้

อย่างสวยงาม

แม้ว่า D with D Café จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก แต่ก็ไม่ได้เล็กเสีย 

จนให้ความรู้สึกน่าอึดอัด และด้วยบรรยากาศสบายๆ รวมท้ังพนักงานเป็น

นักศึกษาท้ังชายและหญิงของมหาวิทยาลัย C ท่ีมีรูปร่างหน้าตาดี (สุดๆ)  

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการ...ท่ีน่ีจึงมีลูกค้าไม่เคยขาด 

สงสัยกันหรือเปล่าว่าชื่อร้านน้ีมีท่ีมายังไง

'D with D' ก็ย่อมาจาก 'Drink with Drug' ไงล่ะ
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ส่วนค�าว่า Drug คือชื่อกลุ่มของผู้เป็นเจ้าของท่ีน่ี ในตอนแรกพวกเขา

จะตั้งชื่อร้านว่า Drink with Drug Café แล้ว แต่มันดูล่อแหลมและแส่หาเรื่อง

ถูกจับจนเกินไป จึงเปลี่ยนเป็นใช้อักษรย่อแทน

จะว่าไปแล้วไอ้ค�าว่า 'Drug' สมาชกิในกลุม่ก็ไม่ได้ตัง้เองหรอก แต่สาวๆ 

และกลุ่มคนท่ีรู้จักพวกเขาเป็นคนตั้งให้ต่างหาก ตอนแรกพวกเขาไม่ชอบใจ

กับชื่อน้ีสักเท่าไหร่ แต่ไม่ได้ใส่ใจจะเถียงหรือขัดแย้งอะไร ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่า 

พวกเขาจะชอบใจหรอกนะ ต้องเรียกว่าพวกเขา 'ชินไปเอง' เสียมากกว่า

เอาเป็นว่า...ถึงพวกเขาจะไม่ชอบ แต่มันก็เป็นเหมือน 'จุดขาย' ของ 

พวกเขาไปแล้ว เพราะพอพูดค�าว่า Drug เมื่อไหร่ ใครๆ ก็ต้องนึกถึงหนุ่มหล่อ

ห้าคนห้าสไตล์ของมหาวิทยาลัย C ที่มาจากคณะเศรษฐศาสตร์กับคณะ 

บริหารธุรกิจและการบัญชียังไงล่ะ (พวกเขาเรียนชั้นปีที่สี่แล้ว)

'ธาวิน' หนุ่มหล่อมาดคุณชายเจ้าส�าอางและหน้าใสท่ีสุด ถึงแม้ว่าเขา

จะดูไม่มีพิษมีภัย หน้าใส ย้ิมหวาน และดูอ่อนโยน แต่เช่ือเถอะว่า...เขาซ่อน

เขี้ยวเล็บไว้ไม่น้อยกว่าคนอื่นใน Drug

ธาวินเปรียบเหมือนสารเสพติดประเภทกดประสาท สาวๆ ผู้เสพติด 

เขามกัมอีาการร่างกายผ่ายผอมลง อ่อนเพลยี ฟุ้งซ่าน และอารมณ์เปลีย่นแปลง 

ง่ายเพราะเอาแต่เพ้อคิดถึงเขา

'แทนไท' หนุ่มหล่อมาดเซอร์ได้ใจ และเจ้าชู้ชนิดท่ียังไม่เคยหยุดน่ิงท่ี 

ผู้หญิงคนไหน แต่เห็นเซอร์ๆ อย่างน้ี เขาน่ะชอบโปรยสายตาเจ้าชู้ไปทั่วจน 

ผู้หญิงหลงเสน่ห์ไปท่ัวบ้านท่ัวเมืองแล้ว

แทนไทเปรยีบเหมอืนสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท สาวๆ ผูเ้สพตดิ 

เขามักจะมีอาการหงุดหงิดและกระวนกระวาย บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง 

หรือท�าในสิ่งท่ีคนปกติไม่กล้าท�า เพราะอารมณ์แปรปรวนแต่น่าหลงใหลของ

เขาท�าให้พวกเธอไม่เคยสงบจิตสงบใจได้ในสักวินาทีเดียว

'แวร์ซายส์' หนุ่มลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ลุคเพลย์บอย และหล่อเถ่ือน ทว่า

ถึงเขาจะดูเถ่ือน แต่เมื่อไหร่ท่ีเขาย้ิมหวานๆ ล่ะก็...เชื่อเถอะว่ารอยย้ิม 

อ่อนหวานตัดกับลุคน้ีจะท�าให้ผู้หญิงหลายคนอยากถวายชีวิตให้เขา

แวร์ซายส์เปรียบเหมือนสารเสพติดประเภทท�าให้ผู ้เสพมีอาการ
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ประสาทหลอน สาวๆ ผู้เสพติดเขามักเห็นภาพหลอนน่ากลัว เช่น เขานอกใจ

ไปกับผู้หญิงอื่น และสุดท้ายพวกเธอจะควบคุมตนเองไม่ได้ เพราะความ 

เจ้าเสน่ห์ของเขาท�าให้พวกเธอกังวลว่าเขาจะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นน่ันเอง

'รามสูร' หรือ 'ราม'* บอกได้เลยว่าผู้หญิงที่ชอบผู้ชายหล่อเลวจะต้อง 

'กรี๊ดแทบบ้า' กับเขาคนน้ี และสิ่งที่สะกดสายตาใครต่อใครได้มากท่ีสุดคงหนี

ไม่พ้นนัยน์ตาสีนิลคมกริบที่ดุดัน ลึกลับ เด็ดเดี่ยว เย็นชาราวกับไม่ย่ีหระ 

สิ่งใดๆ ทว่ามันกลับมีเสน่ห์ลึกลับและชวนให้อยากค้นหาในเวลาเดียวกัน

รามเปรียบเหมือนสารเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานคือทั้งกระตุ้น 

ทั้งกด และหลอนประสาทร่วมกัน สาวๆ ผู้เสพติดเขามักมีอาการหวาดระแวง 

ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา และควบคุมตนเองไม่ได้ เพราะเขาได้ขึ้นชื่อ

ว่าหนุ่มอารมณ์ร้อน แปรปรวน แต่มีเซ็กซ์แอพพีลชวนเพ้อสุดๆ

และสุดท้ายคือ 'จอมพล' หนุ่มหล่อเลวผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม Drug เขาเป็น

คนที่อ่านความรู ้สึกยากที่สุดในกลุ่ม บางครั้งเหมือนคุณชายสูงศักดิ์ แต่ 

บางครั้งก็ร้ายกาจได้เหมือนซาตานดีๆ น่ีเอง

จอมพลเป็นย่ิงกว่าสารเสพติดทุกชนิดรวมกัน สมกับท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่ม 

Drug บางครั้งออกฤทธ์ิกดประสาท บางคร้ังออกฤทธ์ิกระตุ้นให้ตื่นตัว และ 

บางครัง้ก็หลอนประสาทให้สาวๆ ท่ีเสพตดิเพ้อหาแต่เขา เขามหีลายคาแรก็เตอร์  

นิ่งขรึม เจ้าเล่ห์ เย็นชา แต่ก็พร้อมจะร้ายกาจจนกระชากหัวใจได้เสมอ

"วันน้ีสมาชิก Drug มาครบทีมแบบไม่ได้นัดหมายเลยนะครับ" 

หนุ่มหล่อในชุดนักศึกษาซึ่งสวมผ้ากันเปื้อนสัญลักษณ์ของร้านเอ่ย

ทักทายเมื่อเห็นจอมพลเปิดประตูเข้ามา จอมพลไม่ตอบอะไรแต่พยักหน้ารับ

แล้วเดินไปหาเพ่ือนท่ีน่ังอยู่โต๊ะมุมหนึ่งของร้านท่ามกลางสายตาสนใจของ 

ใครต่อใครโดยเฉพาะสาวๆ 

เชือ่มัย้ว่า...พอพวกเขารวมตวักันแบบน้ี หญิงสาวท่ีน่ังอยู่ใน D with D Café  

แทบจะไม่มีสมาธิท�าอย่างอื่นนอกจากแอบมองพวกเขาจนคอแทบเคล็ดและ

ตาแทบหลุดออกจากเบ้า 

* ติดตามเรื่องราวความรักของรามสูรได้ในเรื่อง 'Love and Independence คุมขังหัวใจให้เสพติด 

ความร้าย!'
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ก็อย่างท่ีบอกล่ะนะ พวกเขาอันตรายต่อหัวใจสุดๆ เลยนี่นา

"แหม! ใจตรงกันจังเลย จู่ๆ ท่านจอมพลก็โผล่หัวมาด้วย"

"ปากวอนโดนกระทืบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะไอ้คุณธาวิน" จอมพลตอบ

หนุ่มหล่อหน้าใสประจ�ากลุ่มขณะเดินไปนั่งบนเก้าอี้ท่ีว่างอยู่ "ว่าแต่ไอ้ราม 

มาด้วยได้ไง ไม่อยู่เฝ้าเมียเหรอวันน้ี"

"เออ! ไอ้รามมันโผล่หน้ามาก่อนฉันอีก" แทนไทพูด

"ถ้าไม่ไปเฝ้าเดี๋ยวก็มีคนมาวอแว 'ลันตา' อีกนะ หรือไม่งั้นไอ้ธาวินมัน

อาจจะเป็นคนไปเฝ้าแทน" แวร์ซายส์แหย่เพราะรู้ว่าเมื่อก่อนธาวินเคยตามจีบ

ลันตาก่อนท่ีเธอจะมาเจอรามเสียอีก 

แล้วรามก็เป็นผู้ชายข้ีหึงมากกก ไม่เว้นแม้แต่กับเพ่ือนในกลุ่ม!

"ไม่ต้องไปชี้โพรงให้กระรอกเจ้าเล่ห์อย่างมันเลย" รามใช้สายตาดุดัน

มองธาวินเป็นเชิงขู่ว่าอย่ามายุ่งกับแฟนเขาเด็ดขาด "เดี๋ยวอีกสักช่ัวโมงฉันก็

จะไปรอรับแล้ว ตอนน้ียัยน่ันยังเรียนอยู่"

"นี่อย่าบอกนะว่าเรียนเสร็จก่อนตั้งสองชั่วโมง แต่แวะมาน่ังรอที่นี ่

เพ่ือรับลันตากลับบ้านพร้อมกัน" ธาวินท�าหน้าเหลือเชื่อ ปกติผู้ชายอย่างราม 

ไม่เคยลงทุนท�าอะไรเพ่ือผู้หญิงขนาดนี้ ยกเว้นก็แต่ผู้หญิงที่รามเคยแอบรัก

อย่าง 'กอบัว'* และแฟนคนปัจจุบันอย่างลันตาน่ีแหละ

"เออ! แล้วไงวะ ฉันรอรับแฟนแค่น้ีผิดด้วยเหรอ"

"เมื่อก่อนแกเป็นอย่างนี้ซะท่ีไหน พอเรียนเสร็จก็หายหัวไปแทบไม่เข้า

ร้านน่ีนา" ธาวินว่า

"แหม! มันเข้าชมรมคน 'เกลียมัว (กลัวเมีย)' ตามพวก Bad Guys  

ไปติดๆ แล้วน่ีนา อาการมันก็ออกอย่างน้ีแหละ" แทนไทหัวเราะพลางยก 

มอคค่าร้อนข้ึนจิบอย่างอารมณ์ดี

Bad Guys คือเพ่ือนรุ่นพ่ีของพวกเขา เรียนมหาวิทยาลัย C เหมือนกัน 

แต่เป็นหนุ่มวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด ปัจจุบันเรียนจบแล้วและก�าลังมีชื่อเสียง

โด่งดังในฐานะศิลปินวง Lucifer Prince ด้วย

"ไม่ได้กลัวเมียเว้ย เขาเรียกว่ามีความเกรงใจและใส่ใจดูแลกันดีๆ" ราม

* ติดตามเร่ืองราวความรักของกอบัวได้ใน 'Dragon Tattoo ล่ารักส่ันสะท้านหัวใจนายมาดร้ายกับยัยตัวแสบ'
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ออกตัวแก้เขิน ท�าสีหน้าเรียบเฉยกลบความรู้สึกทั้งๆ ท่ีเขาก็รู้ตัวเองดีว่าเขา 

รักลันตามากจนถึงขนาดยอมท�าทุกอย่างได้เพ่ือเธอ พูดไปพูดมามันก็อาการ

ของคน 'เคารพแฟน' น่ันแหละ!

"อย่างไอ้รามนี่ไม่ใช่แค่ 'กลัวเมีย' ต้องเรียกว่า 'ทาสเมีย' ถึงจะถูก" 

จอมพลพูดข้ึนบ้าง

"นี่ฉันมาให้พวกแกรุมเหรอวะ" รามท�าหน้าเซ็งใส่เพ่ือน "พวกแก 

ไม่มีแฟนบ้างให้มันรู้ไป แล้วอย่าให้รู้นะว่าถ้ามีแฟนแล้วอาการหนักกว่าฉัน 

ไม่งั้นพ่อจะหัวเราะเยาะให้ฟันหักเลย"

"คงจะอีกนานนะกว่าแกจะได้หัวเราะเยาะฉัน"

จอมพลเหยียดย้ิมบาง เขายังไม่มีทีท่าว่าจะมีคนรักง่ายๆ ยังไม่อยากมี 

และยังไม่คิดจะมีด้วย เพราะเป็นคนเบื่อง่าย ไม่ชอบยุ่งเก่ียวกับผู้หญิงทั้งๆ  

ที่มีสาวๆ ให้ความสนใจเขามากมาย 

แต่อย่าเพ่ิงคิดว่าจอมพลชอบไม้ป่าเดียวกันนะ เขายังชอบผู้หญิงอยู่ 

เพียงแต่เขาเบื่อเวลาต้องเอาใจใครหรือต้องตามง้องอน และนิสัยแบบนั้นมัน

ไม่ใช่นิสัยของเขาจริงๆ

"เอ๊ะ! น่ีมันยัยแพรไหม น้องสาวแกหรือเปล่าวะจอมพล"

แวร์ซายส์ที่ก�าลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือย่ืนคลิปที่ถูกแชร์อยู่บนเฟซบุ๊ก 

มาให้ทุกคนดู จอมพลจึงเกิดอาการร้อนรนขึ้นมาทันที เพราะแพรไหมเป็นลูก

ของคุณอา ท้ังสองคนสนิทสนมกันมาต้ังแต่เด็กและเขารักเธอเหมือนน้องสาว

จนพูดได้ว่าแพรไหมเป็นผู้หญิงคนเดียวนอกจากแม่ท่ีเขาใส่ใจ

"น่ีมัน..."

จอมพลหวนนึกถึงงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกดิของแพรไหม

เมื่อคืนน้ี ตอนเขาเข้าไปในงานทุกอย่างก็วุ่นวายมาก เขาไม่เห็นแพรไหม 

อยู่ในงาน ถามใครก็ไม่มีคนตอบ เขาจึงรีบปลีกตัวออกไปหาเธอ แต่เธอ 

ไม่ยอมออกมาเจอ จอมพลรู้แค่ว่ามีคนเข้ามาป่วนงานปาร์ตี้ของแพรไหม  

แต่ยังไม่รูร้ายละเอยีด เขาตัง้ใจว่าวนัน้ีหลงัเลิกเรยีนจะไปหาแพรไหมและถาม

เธอให้รู้เร่ือง แต่ไม่คิดเลยว่าจะเจอคลิปน้ีก่อน

น่ีคงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้แพรไหมหลบหน้าหลบตาทุกคนด้วยการหนี 
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ขึ้นห้อง และคนท่ีก่อเร่ืองคือ...ผู้หญิงท่ีเดินสวนกับเขาเมื่อคืนน้ีนั่นเอง!

"ยัยตระการตาอะไรน่ีร้ายกาจข้ึนทุกวันแล้วนะ" แทนไทพูด 

จอมพลเองก็เคยได้ยินกิตติศัพท์ของผู้หญิงคนนี้มาเหมือนกัน แน่ล่ะ! 

เธอเป็นสาวสวยที่โดดเด่นขนาดน้ันนี่นา ที่ส�าคัญเธอยังเย่อหย่ิงและวีนเหว่ียง

ไม่ไว้หน้าใครด้วย

ตระการตาไม่ถูกกับแพรไหมมานานแล้ว ที่ผ่านมาจอมพลไม่อยาก 

ย่ืนมือเข้าไปยุ่งเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้หญิง แต่ตอนนี้...เขาชักจะเริ่ม 

ทนไม่ไหวแล้ว

คราวน้ีตระการตาเล่นแรงเกินไปจริงๆ!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

1
เขำคือ...จอมพล

[บันทึกพิเศษ : จอมพล]

พอออกจาก D with D Café ผมก็มาท่ีบ้านแพรไหมด้วยความเป็นห่วง 

จากที่ลองเช็กกระแสในโลกโซเชียลแล้วพอจะเดาได้ว่าเหตุการณ ์

เมือ่คนืน้ีสร้างความอบัอายให้แพรไหมมากจนเธอคงไม่อยากออกไปเจอหน้าใคร  

เพราะคลปิทีเ่ธอถูกตระการตาฉกีหน้า จบัหวักดกบัเค้ก และพูดจาดถููกถากถาง 

ได้ถูกแชร์ว่อนไปในโลกออนไลน์หมดแล้ว ท่ีส�าคัญเธอยังถูกตราหน้าว่าแย่ง

แฟนเพ่ือนท่ีก�าลังนอนป่วยท้ังๆ ท่ีเร่ืองมันไม่ได้เป็นอย่างท่ีทุกคนคิดเลย

ผมรู้ว่าแพรไหมแอบรักกันยามานาน แต่ผมยืนยันได้ว่าเธอไม่ได้คิดจะ

แย่งมันมาจากใคร ไม่งั้นเธอคงสารภาพความในใจไปนานแล้ว และคง 

ไม่ปล่อยให้กันยาไปคบกับคนอื่น

ผมเองก็รู้จักกับกันยา แม้จะไม่ได้สนิทมาก แต่ถือว่าเป็นเพ่ือนกันได้ 

เพราะพ่อของกันยาเป็นเพ่ือนสนิทกับพ่อของแพรไหมหรือคุณอาของผม และ

ยังรู้จักกับคุณพ่อผมด้วย
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