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การอานก็เหมือนการเพิ่มพูนความรูใหกับสมอง เพิ่มความบันเทิงใหกับชีวิต  

ยิ่งอานมากก็ยิ่งไดมาก ดังนั้นการที่คุณอานหนังสือสักเลม ไมเพียงไดรับ 

ความรูและความบันเทิง แตมันยังสามารถเปดโลกกวางใหกับคุณไดดวย
— วีนัส
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“Love Square ชวนคุณหยุดพัก มาเติมรักใหเต็มใจ”

 การพบกันครั้งแรกระหวาง  มัทรี  กับ  รพีภัทร  ไมคอยนาจดจำเทาไหร 
(อยางนอยก็สำหรับมัทรีละ) แตคงเปนเพราะพรหมลิขิตขีดเสนไวแลว มัทรีและ 
รพีภัทรจึงตองมาเจอกันอีกครั้งเพราะแผนการวุน  ๆ  ของเพื่อนรัก แมมัทรีจะ 
ไมเต็มใจสุด ๆ ก็ตาม แตงานนี้ดูทามัทรีจะตองทนเสียอารมณที่ตองเจอกับรพีภัทร 

ไปอีกนาน เพราะเขาดันไมไดคิดเลน  ๆ  นะสิ แลวอยางนี้มัทรีจะหนีพนเงื้อมมือ 

ของรพีภัทรไดหรือเปลา
 สุดทายนี้ สำนักพิมพอรุณขอฝากผลงานของ  วีนัส ไวดวยนะคะ

 สำนักพิมพอรุณ
กันยายน ๒๕๕๗

คำนำสำนักพิมพ 

ตัวอย่าง



 สวัสดีนักอานทุกทาน วีนัส  ขอทักทายทุกคนอยางเปนทางการคะ รูสึก 

ดีใจที่ผลงานเขียนของตัวเองไดตีพิมพเปนรูปเลม หวังวาทุกทานจะใหความรัก 

ความเอ็นดูและการสนับสนุนนะคะ
 หากจะมองหานวนิยายรักอานสักเลม รับรองวา  แผนลับอุบัติรัก  ถือเปน 

อีกหนึ่งตัวเลือกคะ เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ  มัทรี มัณฑนากรสาว กับ  รพีภัทร 

เจาของโรงแรมและทายาทไฮโซชื่อดัง เพราะเหตุผลบางอยางทำใหทั้งคูตองมา 
เกี่ยวของกันจนเกิดเปนความผูกพันที่กอตัวเปนความรักในที่สุด แตความรัก 

ก็เต็มไปดวยอุปสรรคมากมาย และในเรื่องผูเขียนก็ไดพยายามสอดแทรกแงคิด 

ของความรักเขาไปดวย หากอยากรูวาความรักของทั้งคูจะลงเอยอยางไร สามารถ 

ติดตามอานไดในเลมเลยคะ 

 วีนัส  

กันยายน ๒๕๕๗

คำนำผูเขียน 

ตัวอย่าง



ไมมีความรักใดที่จะโรยดวยกลีบกุหลาบเสมอไป 
ทุกเสนทางกวาจะถึงตอนจบ 

มันยอมมีขวากหนามอันแหลมคมเปนบททดสอบและบทพิสูจน 
หากคุณเขมแข็งและเชื่อมั่นในความรัก 

ไมวาจะเจอเรื่องเลวรายแคไหน 
ความรักก็จะยังสวยงามและอยูกับคุณเสมอ
ตัวอย่าง
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 บรรยากาศ  เมืองกรุงในเวลาบายคลอยวุนวายและแออัดไปดวย 

การจราจร แสงแดดอันเจิดจาทำใหใบหนาของมัทรี ฤทธิ์พนาไพร มัณฑนากร 
สาววัยยี่สิบหาป เจาของบริษัทออกแบบตกแตงภายในเต็มไปดวยหยาดเหงื่อ  

ผิวขาวสวยแดงระเรื่อขึ้นอยางเห็นไดชัดหลังจากออกไปขางนอกเพียงไมนาน
 หญิงสาวมีใบหนาสวยหวานขัดกับการแตงตัวที่ดูทอมบอยดวยกางเกงยีน 

ขายาว รองเทาผาใบ และเสื้อกลามสวมทับดวยแจ็กเก็ตตัวเท ผมยาวสลวย 

ถกูมดัรวบตงึอยางเรยีบรอย คิว้โกงงาม ดวงตากลมโตรบักบัจมกูโดงและรมิฝปาก 

บางสีสด ยิ่งทำใหหญิงสาวดูมีเสนหไมนอย
 “เหงื่อทวมเลยเจ” พิบูลย รุนนองที่กำลังจะออกไปพบลูกคาขางนอก 

อดทักเจานายสาวที่กำลังเดินเขาออฟฟศมาไมได
 “เออดิ ลองแกไปนั่งมอเตอรไซครับจางบาง แคไมถึงสิบนาทีก็เปนเหมือน 

ฉันแลว” มัทรีพูดหวน  ๆ 

 “แลวนี่รถพี่ยังไมเสร็จอีกเหรอ” 

 “ยัง โทร.ไปเรงอยูเนี่ย ฉันจะตายแลว” มัทรียังคงบนตอ
 หญิงสาวเดินขึ้นชั้นบนเพื่อเคลียรงานตอหลังจากไปพรีเซนตงานเสนอลูกคา 
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แตพอเปดประตูหองเขาไปก็รูไดทันทีวางานคงไมเสร็จแนนอน เพราะใครบางคน 

ที่อยูในนั้น
 “ฮึก...มัท!” เสียงร่ำไหของเพื่อนรักทำใหมัทรีถอนหายใจอยางปลง  ๆ  

กอนจะอาแขนรับเพื่อนรักที่วิ่งมากอดเธอ
 “อะไรอีกละ ทะเลาะกับพี่วัฒนมาอีกหรือไง” มัทรีถามดวยความเคยชิน 

เพราะหากนุชนาฏ เกียรติดำรง ไฮโซสาวที่มีชีวิตเพียบพรอมและสมบูรณแบบ 

มีเรื่องใหตองเสียน้ำตา แถมยังมาหาเธอถึงที่นี่ ก็เดาไดไมยากวาคงเปนเรื่อง 
ความรักของเจาตัวเปนแน
 “ฮึก...เปลา” 

 “เปลา? แลวเปนอะไรละ หรือพี่วัฒนนอกใจ” มัทรีถามไปอยางนั้น  

เพราะรูวาชัยวัฒน แฟนหนุมของเพื่อนรักไมมีทางทำแบบนั้นแน  ๆ ดวยนิสัย 

ที่เธอรูจัก ชัยวัฒนเปนคนเงียบ  ๆ ไมเจาชู ที่สำคัญ ชายหนุมรักนุชนาฏมาก 

เสียดวย
 “แกก็...ไมใชทั้งนั้นแหละ”

 “อาว แลวเรื่องอะไร”

 นุชนาฏผละออกจากออมกอดเพื่อน เช็ดน้ำตาตัวเองกอนจะกลับไปนั่ง 
ที่โซฟา สวนมัทรีก็เดินกลับไปนั่งที่โตะทำงานของเธอ
 “ก็คุณแมนะสิ...จะใหฉันแตงงาน” นุชนาฏบอกเสียงเศราหลังจากไดรับ 

ขาวรายเมื่อเชานี้ และพอรูหญิงสาวก็รีบบึ่งมาหามัทรีถึงที่ทำงานทันที
 “แตงงาน? กับใคร” 

 “ฉันไมรูจักหรอก” 

 “เอา...ไมรูจัก แลวจะแตงงานกันไดยังไง” มัทรีถามอยางสงสัย 

 “นี่แก รูจักไหม คลุมถุงชนนะ!”

 “เออ  ๆ เขาประเด็นเลยดีกวา สรุปคุณแมของแกจะใหแตงงาน แลวแก 

ก็ไมรูจักคนคนนั้นดวยวาเปนใครใชไหม” นุชนาฏรีบพยักหนารับขอสรุปของมัทรี
 “นั่นแหละ แลวฉันจะทำยังไงดีละ”

 “ไมตองทำยังไง ก็บอกคุณแมไปสิวาแกไมแตง” 

ตัวอย่าง
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 “พูดงายนะแก ฉันทำแลว พูดจนปากจะฉีกถึงหูแลวเนี่ย” 

 มัทรีถอนหายใจ ทั้งคูนิ่งเงียบไป ตางคนตางครุนคิดวาจะจัดการปญหา 
เรื่องนี้อยางไรดี กอนที่มัทรีจะถามตอ
 “แลวผูชายคนนั้นเปนใครละ แกพอจะรูประวัติเขาบางหรือเปลา”
 “คุณรพีภัทร พิทักษเดชา” 

 มัทรีขมวดคิ้ว พยายามจะนึก แตเธอไมเคยไดยินชื่อของคนคนนี้มากอน 

เลย
 “เปนไฮโซเหรอ” 

 “แกเคยรูอะไรบางไหมเนี่ย ยายมัท นอกจากเรื่องงาน” นุชนาฏถามอยาง 
หงุดหงิด
 “ก็ฉันไมไดอยูในแวดวงไฮโซไฮซออยางแกนี่” 

 “เอาละ  ๆ คุณรพีภัทรนี่เขาเปนไฮโซดัง บานรวยมาก ติดอันดับตน  ๆ  

ของประเทศ มีธุรกิจหลายอยาง ทั้งสงออก อสังหาริมทรัพย และอื่น  ๆ  อีก  

ตอนนี้นั่งแทนเปนผูบริหารโรงแรมดัง ซึ่งโรงแรมก็ไมไดกระจอกนะแก ติด 

อันดับโลกดวย” นุชนาฏเลาขอมูลทั้งหมดใหฟง 

 “โอโห ยายนาฏ ขนาดแกไมรูจักเขานะเนี่ย ขอมูลจัดเต็มมากเลยนะ”  

มัทรีแขวะเพื่อนรัก
 “โธ...ยายมัทก็...ฉันก็เสิรชเอาจากอินเทอรเน็ตแหละ” 

 “เอาละ  ๆ โปรไฟลดีเลิศขนาดนี้ แกไมสนใจเหรอ” มัทรีถามทีเลนทีจริง
 “ไมหรอก ฉันไมมีวันรักใครอีกแลว นอกจากพี่วัฒน” 

 เพื่อนสาวไมพูดเปลา ซ้ำยังทำหนาเพอ  ๆ เห็นแบบนี้มัทรีก็ไดแตถอน 

หายใจ เพราะคูนี้รักกันมานานหลายปแลว ตั้งแตนุชนาฏเรียนการประกอบอาหาร 
และบริการในระดับมหาวิทยาลัย กอนจะไปฝกงานที่โรงแรมชื่อดัง ทำใหไดพบ 

ชัยวัฒนซึ่งเปนเชฟประจำโรงแรมที่นั่น และหญิงสาวก็ตกหลุมรักเขา กอนที่ทั้งคู 
จะคบกันตั้งแตนั้น พอนุชนาฏฝกงานเสร็จ จังหวะนั้นชัยวัฒนซึ่งมีแผนการ 
เปดรานอาหารอิตาเลียนอยูแลวก็ออกมาทำรานของตัวเอง โดยมีนุชนาฏคอย 

สนับสนุน 
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“แลวจะทำยังไงละ ยกเลิกก็ไมได” 

 “ฉันถึงใหแกชวยคิดยังไงละ” 

 มัทรีทำหนาเบื่อ กอนจะเปดกระเปาหยิบงานของตัวเองออกมาทำ นุชนาฏ 

เห็นก็รีบเดินไปดึงงานออก
 “เฮย ทำไรนะ เอามานะ” มัทรีพยายามจะแยง แตอีกฝายไมยอมคืนให
 “แกตองชวยฉันกอนสิ...นะมัทนะ ขอรองละ” นุชนาฏเสียงสั่นเครือน้ำตา 
คลอเบา ทำเอามัทรีที่แพน้ำตาถึงกับถอนหายใจ
 “แลวพี่วัฒนรูเรื่องนี้หรือยัง” มัทรีถามถึงแฟนของเพื่อนรัก แตหญิงสาว 

กลับสายหนา
 “ฉันไมกลาบอก กลัวพี่เขาจะเสียใจ” 

 “เอาแบบนี้ไหม...อีกฝายเขาอาจจะไมอยากแตงงานกับแกเหมือนกัน ลอง 
ไปคุยกับเขาดู บางทีเขาอาจจะยอมลมเลิกงานแตงก็ได” มัทรีเสนอทางเลือก
 “นั่นสิ...โอย ขอบใจแกมาก มัทเพื่อนรัก งั้นพรุงนี้ฉันมารับแกนะ” 

 “นี่ฉันอุตสาหคิดหาทางออกใหแกแลวนะ ทำไมแกไมไปคุยเองละ” มัทรี 
พูดเสียงดุ นุชนาฏจึงตีหนาเศราอีกครั้ง
 “แกก็รูนี่มัท วาฉันไมกลา...นะ พรุงนี้ฉันมารับนะ โอะ...นี่จะหาโมงแลว 

เหรอ ไมรบกวนแกแลว ฉนันดัพีว่ฒันไว แลวจะโทร.หานะ” หญงิสาวพดูเปนชดุ 

จนมัทรีตามไมคอยจะทัน จับใจความไดแควาพรุงนี้นุชนาฏจะมารับเธอเทานั้น
 “เดี๋ยวสิ ยายนาฏ...ยายนาฏ!” มัทรีลุกจากเกาอี้จะตามเพื่อนรักไป แต 
นุชนาฏวิ่งลิ่วไป ไมฟงเลย 

 เมื่อนุชนาฏไปแลวมัทรีจึงมีเวลามาทำงานของตัวเอง ถึงแมจะเปนเจาของ 
บริษัท แตเธอก็ทำงานหนักเหมือนพนักงานคนอื่น  ๆ หญิงสาวเรียนดานการ 
ตกแตงภายใน พอจบแลวก็มาตั้งบริษัทเล็ก  ๆ  เปนของตัวเอง สวนพอแมเปน 

เจาของไรผลไมที่ใหญที่สุดในเพชรบูรณ มีโฮมสเตยเล็ก  ๆ  ไมกี่หลังคอยบริการ 
ใหนักทองเที่ยว โดยมีปริญ หลานชายของพอมาชวยดูแลกิจการทางบาน มัทรี 
จึงพอจะเบาใจลงไปไดบาง
 มัทรีมักจะทำงานเพลินจนลืมเวลาเปนประจำ เมื่อมองนากาอีกทีก็เปน 
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เวลาสองทุมแลว ครั้นพอจะกลับบานก็เห็นฝนกำลังตกหนัก รมก็ไมไดเอามา  
จะติดรถลูกนองกลับบานดวย พวกนั้นก็ดันจะไปกินเลี้ยงตอ แถมยังชวนเธอ 

ดวย หญิงสาวเองเบื่อ  ๆ  อยูแลวจึงตัดสินใจไปดวยเสียเลย

ในผับหรูยานธุรกิจแหงหนึ่ง บรรยากาศภายในเต็มไปดวยแสงสีจนมัทรีลายตา 
เสียงเพลงที่ดังกระหึ่มทำใหยิ่งรูสึกครึกครื้น จากตอนแรกที่วาจะไมดื่ม แตพอ 

อยูนาน  ๆ  ไปโดนรบเราจากรุนนองคนสนิทที่มาดวยกันสามคน  คือ พิบูลย 
เทพจักร และมนตรี หญิงสาวก็เผลอดื่มไปจนได ซึ่งเมื่อมีแกวแรกก็ตองมีแกว 

ตอ ๆ  ไป
 “ดื่มอีกสิเจ” พิบูลยเติมเหลาให 
 “ไมเอาละ ขอไปเขาหองน้ำกอนนะ” หญิงสาววาเมื่อรูสึกหัวเริ่มหมุน กอน 

จะเดินโซเซเขาไปในหองน้ำ ปลอยใหลูกนองสามคนนั่งดื่มสนุกกันตอ
 มัทรีเดินโซเซออกจากหองน้ำหลังจากอาเจียนออกมาชุดใหญ ตั้งใจจะออก 

ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ดานนอก เพราะในนี้ทั้งแออัดและอึดอัดไมนอย
 หญิงสาวเลือกเดินออกมาตรงลานจอดรถเพราะไมคอยจะมีคนเทาไหร  
กอนที่สายตาพรามัวของเธอจะเหลือบไปเห็นรถสีขาวเหมือนกับรถของรุนนองเธอ 

สองขาที่กาวเดินอยางไมมั่นคงเพราะฤทธิ์แอลกอฮอลตรงไปยังรถคันนั้นทันที  
มือบางเอื้อมไปเปดประตูรถและพบวาไมไดล็อก มัทรีจึงเปดเขาไปนั่งรอดานใน 

ทันทีพรอมกับเปดประตูรถแงมไวเล็กนอย และอาจจะเพราะความเมาเลยทำให 
เธอไมทันไดสังเกตวาสีรถนะเหมือน...แตรถนะไมใช! 

รพีภัทรที่กำลังดื่มกับเพื่อน  ๆ  อยางสนุกสนานโดยมีสาว  ๆ  รายลอมรอบกาย 
ยกนากาขอมือขึ้นดูก็พบวาเกือบจะเที่ยงคืนแลว และพรุงนี้เขามีประชุมเชา 
เสียดวย จากที่อยากจะหิ้วสาว  ๆ  ไปนอนที่คอนโดก็มีอันตองยกเลิกไปกอน จึง 
บอกลาเพื่อนรักนักเที่ยวทั้งหลายกอนจะเดินออกไปยังลานจอดรถ
 ชายหนุมเดินมาที่รถของตัวเองกอนจะกดรีโมตปลดล็อก  แตไมพบ 

สัญญาณใด  ๆ เปนอันรูกันวาเขาลืมล็อกรถ! 
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 รพีภัทรเคาะศีรษะเบา  ๆ  ในความสะเพราของตัวเอง โชคดีที่ผับแหงนี้เปน 

ของเพื่อนรัก พนักงานทุกคนรูจักเขาดี ไมอยางนั้นพวกหัวขโมยคงไดขับรถคันหรู 
ของเขาไปไหนตอไหนแลว ชายหนุมถอนหายใจกอนจะเปดประตูรถดานคนขับ 

และก็ตองชะงักซ้ำสองเมื่อพบวาประตูรถอีกดานเปดแงมไวโดยมีรางของหญิงสาว 

คนหนึ่งนั่งอยูบนเบาะขางคนขับ  กลิ่นแอลกอฮอลที่คลุงอยูตอนนี้ก็พอจะรู 
วาเธอเมาขนาดไหน!

 “เฮ คุณ...มานั่งรถผมไดไงเนี่ย” รพีภัทรถามพลางเขยาตัวหญิงสาว แต 
ไมมีทีทาวาเธอจะตื่น แสงไฟจากดานนอกสองเขามา ทำใหชายหนุมเห็นหนา 
หญิงสาวชัดขึ้น และนิสัยเจาชูเปนเพลยบอยของชายหนุมก็ไมเขาใครออกใคร 
เสียดวย 

 “อือ...กลับกันเถอะ ฉันงวงจะตายอยูแลว” หญิงสาวบนทั้งที่ยังไมลืมตา 
เพราะคิดวาเสียงที่ไดยินเปนเสียงรุนนองของตัวเอง  ชายหนุมไดยินแบบนั้น 

ก็ยิ้มกริ่ม
 “จะใหขับไปไหนละ” 

 “ไปไหนก็ได” หญิงสาวบอกพรอมกับครางเสียงออแอ  ชายหนุมยิ้ม 

เจาเลหกอนจะสตารตรถแลวมุงหนาไปที่คอนโดสุดหรูของตัวเอง
 หลังจากรถของรพีภัทรออกไปแลว พิบูลย เทพจักร และมนตรีก็ยัง 
นั่งรอมัทรีตอไป แตรอแลวรอเลาจนจายเงินแลวก็ยังไมเห็นวี่แวว จึงใหมนตรี 
ไปตามแถวหองน้ำก็ไมเจอ 

 “เจแกไปไหนวะเนี่ย” พิบูลยบนพลางเดินมาที่ลานจอดรถ
 “หรือวาจะกลับไปแลววะ” มนตรีออกความเห็น
 “นั่นดิ จำคราวนั้นไดไหม ที่เรามากินเลี้ยงบริษัท เจแกแอบไปจายตังค 
เสร็จก็เผนแนบกลับบานเลยนะเวย” เทพจักรวาเมื่อนึกถึงเหตุการณงานเลี้ยง 
ประจำปของบริษัท
 “แตเจไมไดเอารถมานะเวย” พิบูลยวาอีก
 “ลองโทร.หาเจดีกวา” มนตรีลวงโทรศัพทมือถือออกมากดโทร.หาบอส 

ตัวเอง แตก็ตองพบกับบริการฝากขอความ

ตัวอย่าง



๗

แผนลับอุบัติรัก

 “ปดเครื่องวะ”

 “ชัวร กลับกอนแลว กลัวเราบนแหงเลย...เชื่อเหอะ คนอยางเจเอาตัวรอด 

ไดอยูแลว” เทพจักรสรุปงาย  ๆ ทั้งสามคนจึงตัดสินใจกลับ ตั้งใจวาพรุงนี้คอย 

ถามเอาจากมัทรีอีกที

ทางดานมัทรีถูกรพีภัทรแบกขึ้นคอนโดไปหลังจากที่ปลุกเทาไหรก็ไมตื่น เมื่อ 
วางหญิงสาวลงบนที่นอนแลว ชายหนุมก็มองอยางพิจารณา ขนาดไมแตงหนา 
หญิงสาวยังสวยมากขนาดนี้ จากนั้นเขาก็คอย  ๆ  ปลดเสื้อตัวเองออกทีละชิ้น... 

ทีละชิ้น
 มัทรีเริ่มรูสึกตัวเมื่ออะไรบางอยางเริ่มจะตีตื้นขึ้นมาอีกครั้ง คงเพราะคืนนี ้
ดื่มมากไป ทำใหเธอมีอาการเมาหนัก หญิงสาวคอย  ๆ  ลุกขึ้น ภาพตรงหนา 
ไมชัดเจนเทาไหรนัก แตก็เหมือนเห็นใครบางคนมายืนขวางเธอไว
 “จะไปไหน หืม” ชายหนุมถามออนโยน พลางโอบเอวหญิงสาวไวแนน  

และเริ่มใชจมูกโดงของตัวเองซุกไซไปที่ขางแกมหอม
 “อือ...ปลอยนะ” มัทรีพยายามผลักชายตรงหนาออก แตเรี่ยวแรงที่มี 
นอยเลยทำไดแคเหมือนไปสะกิดชายหนุมเทานั้น รพีภัทรเริ่มถอดเสื้อผาของ 
หญิงสาวออก โดยเริ่มจากแจ็กเก็ตตัวนอก 

 “อื้อ” มัทรีปดปากตัวเองแนน แมวาเธอจะพยายามเบี่ยงตัวออก แต 
รพีภัทรก็ยังมาวนเวียนแถว  ๆ ใบหนาและซอกคออยูอยางนั้น ทำใหหญิงสาวกลั้น 

มันตอไปไมไหวอีกแลว
 “แหวะ...” มัทรีอาเจียนออกมาจนได ชายหนุมรีบหลับตาและปดจมูก  

สภาพของหญิงสาวเองก็ไมตางกัน เพราะเลอะอาเจียนของตัวเองเต็มไปหมด  

พออาเจียนจนหมดไสหมดพุงแลวหญิงสาวก็ทรุดลงกับเตียงและหลับไปทันที
 “ใหตายเถอะ! อะไรวะเนีย่” รพภีทัรสบถออกมาเสยีงดงั จองมองหญงิสาว 

ที่นอนหลับสบายดวยความหงุดหงิด กอนจะเดินเขาไปในหองน้ำเพื่ออาบน้ำ
 ใชเวลาเกอืบชัว่โมงชายหนุมกเ็ดนิออกจากหองนำ้พรอมกบัใสเสือ้คลมุอาบนำ้ 
เหลือบไปมองหญิงสาวที่กำลังนอนหลับสบาย  แถมอาเจียนก็ยังเลอะเสื้อผา 
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สงผลใหหองของชายหนุมอบอวลไปดวยกลิ่นอาเจียนของหญิงสาว
 “จะทำยงัไงวะเนีย่ไอพ”ี ชายหนุมบนพมึพำอยูคนเดยีว เกดิมาอายกุส็ามสบิ 

แลว ยังไมเคยเจอผูหญิงที่นอนดวยคนไหนหรือคูควงอาเจียนใสมากอนเลยดวยซ้ำ 
ครั้งนี้ถือวาซวยจริง  ๆ 

 ชายหนุมจึงคิดแผนแกเผ็ดหญิงสาวที่บังอาจมาอาเจียนรดเพลยบอยหนุม 

อยางเขา รูถึงไหนอายถึงนั่นแน  ๆ 

 รอยยิ้มเจาเลหปรากฏบนใบหนาหลอเหลา กอนที่รพีภัทรจะเดินเขาไป 

ใกลหญิงสาว มือหนาลูบไลใบหนาที่หลับสนิทเบา  ๆ  อยางใชความคิด

ยามสายของวนัรุงขึน้ มทัรเีริม่ขยบัตวัอยางรำคาญเมือ่รูสกึถงึแสงแดดทีส่องเขามา 
และยังไมรวมอาการปวดหัวปวดตัวอีก หญิงสาวพลิกตัวไปอีกทางเพื่อหนีแสงแดด 

โดยไมรูเลยวาตอนนี้ตัวเองกำลังอยูในออมกอดของชายหนุมแปลกหนา
 เมื่อรูสึกวามีอะไรบางอยางแปลกไป โดยเฉพาะหมอนขางแข็ง ๆ ที่เธอกำลัง 
แนบชิดนั่น มัทรีคอย  ๆ  เปดเปลือกตาขึ้นมาทีละนอย กอนที่สายตาจะปะทะ 
เขากับหนาอกแกรงสีแทน กลามเนื้อเปนมัด  ๆ 

 “สงสัยจะฝน” เธอบนพึมพำแลวหลับตาลงอีกครั้ง แตไมทันไรก็ตองลืมตา 
โพลงกอนจะพยายามลุกขึ้น แตออมแขนแข็งแรงก็ยังคงรัดเธออยูเชนเดิม
 “อือ...จะไปไหนละ” รพีภัทรแกลงครางงัวเงีย ทั้งที่จริงเขาตื่นกอนหนานี้ 
นานแลว
 “ปลอยฉันนะ! ปลอยฉัน!” มัทรีดิ้นพลาน แตชายหนุมแปลกหนาก็ 
ไมยอมปลอย แถมยังรัดเธอแนนขึ้น เธอไมมีทางเลือก จึงกัดเขาที่ตนแขนซึ่ง 
เต็มไปดวยมัดกลามเสียเต็มแรงจนชายหนุมรองเสียงดังและรีบปลอยทันที
 “ทำบาอะไรเนี่ย เจ็บนะ!” รพีภัทรบนกอนจะลูบแขนตัวเองตรงที่โดนกัด 

มัทรีควาหมอนมาแทนอาวุธแลวกระโดดลงจากเตียงทันที
 “แกเปนใคร แลวมาทำอะไรในหองฉัน!” มัทรีรองถามเสียงดังโดยไมทัน 

ไดดูสภาพหองเลยวานี่หองใครกันแน
 รพีภัทรที่นั่งเปลือยทอนบนอยูบนเตียงมองสภาพหญิงสาวอยางขำ  ๆ  
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ใบหนาของคนเพิ่งตื่นนอน ผมเผาดูยุงเหยิงไปหมด และตอนนี้เธอก็อยูในชุดนอน 

ของเขา
 “นีค่ณุ...สงสัยเมือ่คนืผมจะรุนแรงไปหนอย สมองกลับเลยหรอื นีห่องผมนะ 

ไมใชหองคุณ” 

 หญิงสาวนิ่งคางกอนจะถามย้ำอีกครั้ง
 “ดะ...เดี๋ยวกอนนะ...เมื่อกี้วาอะไรรุนแรงนะ”

 “ก็...เมื่อคืนไง...คุณจำไมไดเลยหรอ ทั้ง  ๆ  ที่เราเพิ่งจะมีความสุขดวยกัน 

แท  ๆ” ชายหนุมแสรงพูดและยังทำทาหื่นกระหายเสียจนหญิงสาวตองถอยหลัง 
กรูดจนชนเขากับหนาตางบานใหญ
 “พะ...พูดบาอะไร ฉันไมเชื่อหรอก” มัทรีสายหนาอยางเอาเปนเอาตาย
 “ไมเชื่อไดยังไง คุณมานอนหองผม ตื่นมาบนเตียงผม แถมยังใสชุดนอน 

ของผมอีก...แบบนี้จะเรียกวาอะไรนะ” คำพูดของชายหนุมทำใหมัทรีกมมองชุด 

ตัวเองกอนจะตกตะลึงมากกวาเดิม
 ตอนนี้บนรางกายของเธอมีเพียงเสื้อนอนของชายหนุมที่ยาวเหนือเขาเทานั้น 

และเธอก็รูสึกหวิวไมนอยเพราะขางในไมมีอะไรเลย!

 “กะ...แก...แกเปนโรคจิต หลอกฉันมาขมขืนใชไหม!” มัทรีถามเสียงดัง  

แตชายหนุมกลับหัวเราะลั่น
 “เฮ อยากลาวหากันนะ มีความสุขดวยกันดี  ๆ  แท  ๆ” 

 “ฉะ...ฉันไมเชื่อ แกหลอกฉันใชไหม” มัทรีเองยังไมอยากเชื่อวาเธอจะ 
พลาดทาเสียทีใหกับผูชายคนนี้จริง  ๆ 

 “ไมไดหลอก ไมเชือ่สองกระจกดสู”ิ คำทานีท้ำใหหญงิสาวรบีมองหากระจก 

ทันที กอนจะวิ่งเขาไปในหองน้ำที่อยูไมไกลกันนัก 

 พอเขามาหญงิสาวกพ็ยายามมองหาความผดิแปลก กอนทีจ่ะตองเบกิตาโพลง 
เมื่อพบวาซอกคอขาวเนียนเรื่อยไปจนถึงเนินอกของตัวเองเต็มไปดวยรอยจูบ
 “กรี๊ด-ด-ด-ด-ด-ด ฉันจะฆาแก!” มัทรีกรีดรองลั่น วิ่งออกมาและทำทา 
เหมือนจะฆาคนเสียใหได กอนจะกระโจนเขาใสรพีภัทรที่ไมทันตั้งตัว หญิงสาว 

ทั้งกระโดดทับทั้งตบตีรางกายของชายหนุม
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 รพีภัทรพยายามดิ้นหนีเอาตัวรอด กอนจะพลิกหญิงสาวที่อยูดานบนลงมา 
และตัวเองเปนฝายครอมไวเสียเอง พรอมกับตรึงแขนเล็ก  ๆ ที่พยายามระดมทุบตี 
เขาไวเหนือศีรษะของหญิงสาว
 “หยุดบาซะที!” ชายหนุมตะคอกเสียงดัง มัทรีซึ่งตอนนี้เริ่มใจไมดี กอน 

จะน้ำตาคลอและไหลออกมาในที่สุด
 “ฮึก...คนเลว” 

 รพีภัทรเห็นแบบนั้นก็อึ้งไป คิดไมถึงวาหญิงสาวจะรองไหฟูมฟายขนาดนี ้
เลยไดแตปลอบโยนตามวิธีของตัวเอง
 “อยารองไหเลยนา...เอาเทาไหรละ นี่ใจปำสุด  ๆ  แลวนะ สวนใหญคนอื่น 

นะผมกำหนดราคาเอง แตคุณ...ใหกรณีพิเศษก็ได” รพีภัทรพูดดวยสีหนา 
จริงจัง เพราะปกติเขาทำแบบนี้จริง  ๆ แตยิ่งชายหนุมพูด มัทรีก็ยิ่งโมโห
 “ฉันไมไดขายตัวนะ ไอเลว ปลอยฉันนะ ปลอยฉันสิ!” หญิงสาวรองไห 
ดิ้นรนจนชายหนุมตองยอมปลอยมืออยางชวยไมได
 มัทรีผลักชายหนุมออกและหยิบเสื้อผาของตัวเองที่แขวนไวหนาตูเสื้อผา 
แลววิ่งเขาหองน้ำไป ปลอยใหรพีภัทรมองตามอยางงง  ๆ 

 “อะไรของเขาวะ...ใหเงินก็ไมเอา...ผูหญิงนี่เขาใจยากจริง” ชายหนุมพึมพำ 
อยูคนเดียวบนเตียงกอนที่จะมีสายเขา พอเห็นวาเปนเบอรโทรศัพทของที่โรงแรม 

เขาก็นึกขึ้นไดวาลืมประชุมไปเสียสนิท
 มัทรีจัดการอาบน้ำอยางรวดเร็วและเปลี่ยนเสื้อผากลับมาเปนชุดเดิม  

ใบหนาสวยซีดขาวและดวงตาก็บวมเปง ยิ่งเห็นรองรอยที่ประดับบนลำคอแลว 

ก็เหมือนเครื่องย้ำเตือนถึงเรื่องเมื่อคืน หญิงสาวเปดประตูหองน้ำออกมาก็พบวา 
ชายหนุมกำลังยืนคุยโทรศัพทอยูตรงระเบียง เธอจึงควากระเปากอนจะรีบออก 

จากหองไปอยางรวดเร็ว
 สวนรพีภัทรพอโทร.เลื่อนประชุมเสร็จเรียบรอยแลวก็ตั้งใจจะคุยกับ 

หญิงสาวใหเปนเรื่องเปนราว แตพอหมุนตัวกลับเขามาในหองก็พบวาอีกฝายหายไป 

แลว พบเพียงสรอยคอตกอยูที่หมอน เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบวาเปนล็อกเกต  

ขางในคงเปนรูปพอแมของเธอแน  ๆ และอีกดานก็เปนรูปของเธอ ชายหนุม 
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กำสรอยเสนนั้นไวในมือพรอมกับยิ้มนอย  ๆ  อยางใชความคิด
 

พิบูลย เทพจักร และมนตรีกำลังนั่งสุมหัวกันคิดหนัก เพราะเลยเวลาเขางานไป 
หลายชั่วโมงแลวก็ยังไมเห็นเจานายเขาบริษัท แถมไมไดโทร.มาบอกอะไรดวยซ้ำ 
ทั้งสามจึงกลัววาจะเกิดเรื่องไมดีขึ้นกับมัทรี
 “หรือวาเมื่อคืนเจแกไมไดกลับบานวะ” พิบูลยเริ่มกอน ยิ่งพูดอีกสองคน 

ที่เหลือก็ยิ่งคิดหนัก
 “ไมมั้ง...เจอาจจะตื่นสาย” เทพจักรมองโลกในแงดี
 “ก็แลวถาเจไมไดตื่นสายละ...แบบวา...โดนฉุดไป...” พิบูลยพูดยังไมทันจบ 

ก็ถูกมนตรีตบศีรษะเสียงดัง
 “ปากไมสรางสรรคอีกละ!”

 ทั้งสามเงียบกันไปสักครู กอนจะเหลือบมองนากาก็พบวาเกือบจะเที่ยง 
แลว
 “โทร.ไปที่หองเจดูดีไหม” พิบูลยออกความเห็น ซึ่งอีกสองคนก็พยักหนา 
รับเห็นดวย กอนที่จะสุมหัวกันโทร.หาหญิงสาว 

 “ทำอะไรกันนะ!” น้ำเสียงหงุดหงิดที่ดังมาจากดานหลังทำใหทั้งสามคน 

หันไปมองกอนจะยิ้มกวางออกมาทันที
 “เจ!” ทั้งสามคนมองอยางโลงใจแทบจะโผกอด จนมัทรีตองรีบยกมือ 

หาม
 “ทำบาอะไรหา! แลวเมื่อคืนพวกแกไปไหน ทำไมไมพาฉันกลับดวย!”  

มัทรีตอวา ถาพวกนี้ไมทิ้งเธอ เธอก็คงไมตองเจอเรื่องแบบนี้แนนอน
 “อะไรกันเจ พวกเราออกมารอเจขางนอกตั้งนาน ไมเห็นเจออกมาสักที  
นึกวากลับไปแลว งั้นแสดงวาเมื่อคืน...เจไมไดกลับบานเหรอ” พิบูลยถามกลับ  

ทำเอามัทรีทำหนาไมถูกกอนจะกลบเกลื่อน
 “เออ...คือ...กลับสิ...นั่งแท็กซี่กลับไง” 

 ทั้งสามคนมองหนาเธออยางไมอยากจะเชื่อ
 “จริงเหรอเจ...แลววันนี้รอนจะตาย เจพันผาพันคอมาทำไมกัน” เทพจักร 
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ถามพลางมองอยางจับผิด 

 “กะ...ก็เทรนดใหมไง แลวนี่ไมมีงานทำกันหรือไง มาสุมหัว เดี๋ยวเถอะ  

ฉันจะหักเงินเดือนใหหมด”

 ทั้งสามคนทำหนาตาตกใจกอนจะแยกยายกันไปทำงาน หญิงสาวถอน 

หายใจอยางโลงอกที่ไมมีใครจับได กอนจะเดินเขาหองทำงานตัวเองไป
 

ตลอดชวงเชามัทรีไมมีสมาธิในการทำงานเลย จนตองขยำกระดาษเขียนแบบไป 
ไมรูกี่แผน แถมยังทิ้งกระจายเต็มพื้นไปหมด นุชนาฏที่เดินเขามามองสภาพหอง 
อยางแปลกใจ
 “เทศกาลปากระดาษหรือไง” นุชนาฏเอยทัก ทำใหมัทรียิ่งหงุดหงิดเขาไป 

ใหญ
 “เรื่องของฉันเถอะนา แลวมานี่มีอะไรอีกละ” 

 “มีอะไรอีก? นี่แกลืมนัดไปแลวหรือไง...แตก็สมควร ฉันโทร.หาแกตั้งแต 
เมื่อคืนแลว ทำไมไมรับ ตอนเชาโทร.หาก็ไมรับอีก ไปไหนมา” นุชนาฏถาม 

เสียงเขมพลางโนมหนาเขามาใกลเพื่อนรักจนหนาผากแทบจะติดกัน
 “ปะ...เปลา แบตมันหมดนะ” มัทรีตอบตะกุกตะกัก
 “แลวไป นึกวาแอบไปทำอะไรไว!” นุชนาฏวาขำ  ๆ แตก็ทำใหมัทรีสะอึก 

จึงรีบเขาเรื่อง
 “เออ...เรื่องนัดนะ แกไปคนเดียวไมไดเหรอ วันนี้ฉันมีงานยุงมากเลย”  

หญิงสาวไมพูดเปลา โกยงานบนโตะมากองรวมกันเพื่อใหเพื่อนรักเห็นวางานเธอ 

เยอะจริง ๆ เพราะสภาพจิตใจไมพรอมเลย ทำใหเธอไมอยากเจอใคร
 “ไมได แกสัญญาแลวนะมัท...นะ...นะมัท” นุชนาฏวาพลางเดินมากอด 

แขนเพื่อนรักแนน มัทรีที่เจอลูกออนของอีกฝายเขาไปจึงยากที่จะปฏิเสธ
 สุดทายแลวเธอก็ตองออกมากับเพื่อนรักจนได และแวะไปกินอาหาร 
อิตาเลียนที่รานของชัยวัฒนแฟนของนุชนาฏกอน 

 “อาหารไมอรอยหรือนองมัท...กินนอยจัง” ชัยวัฒนถามอยางสงสัยเมื่อเห็น 

เพื่อนของแฟนสาวที่ปกติก็เจริญอาหารดี แตวันนี้กลับกินไดเพียงนอยนิด
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 “นั่นสิ ไมสบายหรือเปลามัท...เออ วาจะถามตั้งแตที่ทำงานละ อากาศรอน 

แบบนี้แกพันผาพันคอทำไม ไมรอนเหรอ ถอดออกเถอะ” นุชนาฏที่สะดุดตา 
ผาพันคอถามอยางเปนหวง กอนจะชวยแกะให แตมัทรีรีบจับไวแนน
 “หยุดเลยยายนาฏ มันเปนเทรนด แกไมเขาใจหรอก...ฉันไปเขาหองน้ำ 
กอนนะ” มัทรีบอกกอนจะเดินเลี่ยงเขาหองน้ำ ปลอยใหนุชนาฏและชัยวัฒน 
มองตามอยางสงสัย
 เมื่อเลี่ยงเขามาในหองน้ำไดหญิงสาวก็ถอนหายใจดวยความโลงอก พลาง 
ปลดผาพันคอออก รอยที่คอยังคงเดนชัด เธอกัดริมฝปากดวยความโกรธแคน 

พรอมกับภาวนาวาอยาใหไดเจอผูชายคนนั้นอีกเลย มิหนำซ้ำเธอยังทำล็อกเกต 

สุดรักสุดหวงที่ใสมาตั้งแตเด็ก  ๆ  ตกหายไปไหนไมรู เมื่อมาคิดดูดี  ๆ หญิงสาว 

คิดวามันอาจจะตกอยูที่หองของชายหนุมแน แตจะใหกลับไปเอาละก็...ไมมีทาง  

ไมอยางนั้นเธอคงตองพลั้งมือฆาเขาแน  ๆ 

 พอทำใจไดแลวมัทรีก็เดินออกจากหองน้ำ นุชนาฏยืนรออยูหนารานพลาง 
พูดคุยกับแฟนหนุมกะหนุงกะหนิง เห็นแบบนี้ก็รูสึกเห็นใจนุชนาฏไมนอยที่ตอง 
ถูกจับคลุมถุงชน
 “ไปกันหรือยังนาฏ” 

 “จะไปไหนกันหรือ” ชัยวัฒนถามอยางสงสัย
 มัทรีหันไปมองหนานุชนาฏ หญิงสาวยิ้มแหย  ๆ เพราะแฟนหนุมยังไมรู 
เรื่องและเธอก็บอกไมไดดวย นุชนาฏจึงตองจำใจโกหกชัยวัฒนวาจะไปซื้อของ 
กับมัทรี

เมื่อออกมาจากรานของชัยวัฒนแลว ทั้งสองก็มุงหนาไปยังโรงแรมหรูใจกลาง  
เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ เพียงแคเลี้ยวรถเขาไปก็พบกับความหรูหราและ 
การออกแบบสไตลตะวันตกและตะวันออกที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัว
 มัทรีที่เปนนักออกแบบอยูแลวมองการตกแตงอยางชื่นชม กอนจะควัก 

โทรศัพทมือถือออกมาถายภาพเก็บไว บริเวณดานนอกของโรงแรมที่เปนสระวายน้ำ 
กวางก็ดูรมรื่น ไมเหมือนอยูใจกลางเมืองเลยสักนิด เธอจึงไมแปลกใจเลยวา 
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โรงแรมแหงนี้ติดอันดับโลกไดอยางไร
 “มัวแตถายรูปอยูนั่นแหละ ไปกันไดแลว” นุชนาฏสะกิดเพื่อนรักกอนจะ 
เดินขึ้นลิฟตไปหลังจากติดตอที่ล็อบบี้แลว
 ลฟิตมาหยดุทีช่ัน้บนสดุซึง่เปนหองทำงานของเจาของโรงแรมแตเพยีงผูเดยีว 

ทุกอยางจัดแตงอยางสวยงาม ตามทางเดินไปยังหองผูบริหารก็ปูดวยหินออน 

เคลือบลาย ยิ่งทำใหที่นี่ดูคลาสสิกขึ้นอีกหลายเทาตัว พอมาถึงหนาหองก็พบ 

กับเลขาฯสาวสวยแตงตัวเซ็กซี่ซึ่งจองมองมาที่ทั้งสองอยางพินิจพิเคราะห 
 สายตานั้นมองนุชนาฏที่แตงตัวดวยเดรสสีชมพูออนเรียบหรูดูดี ใบหนา 
สวยแตงแตมดวยเครื่องสำอางเพียงบางเบากอน แลวคอยเลื่อนสายตามามองมัทร ี
ที่อยูในชุดเสื้อคอปกแขนกุดสีดำตัวยาวกับกางเกงยีนขายาวพอดีตัวและรองเทา 
สนสูงสีดำ
 “มาพบคุณรพีภัทรคะ”

 “ไมทราบวาไดนัดลวงหนาหรือเปลาคะ” เลขาฯสาวถาม ถึงแมจะไดรับ 

คำสั่งจากประธานบริษัทมาแลววาใหทั้งสองเขาพบได แตดวยความที่เปนคน 

หวงกางเจานาย อยากจะเก็บเขาไว  ‘กิน’ เสียเอง เพราะฉะนั้นเมื่อมีผูหญิงมาขอ 

พบรพีภัทร เธอจะตองสแกนและสัมภาษณใหรูวามาทำอะไร
 “ไมไดนัดคะ แตดิฉันไดแจงดานลางไวแลววาจะขอเขาพบ และทาง 
คุณรพีภัทรก็ไมมีปญหานี่คะ” นุชนาฏตอบอยางสุภาพ ผิดกับมัทรีที่เริ่มไมชอบใจ 

เลขาฯตรงหนาที่มองพวกเธอตั้งแตหัวจรดเทา
 “ถึงแมคุณรพีภัทรจะใหเขาพบ แตดิฉันที่เปนเลขาฯหนาหองก็คงตอง 
ขอเสียมารยาทสักเล็กนอยนะคะ ไมทราบวามาพบทานดวยเรื่องอะไร ดิฉันจะได 
เรียนถูก” รินฤดีตอบกลับอยางสุภาพ แตแฝงไปดวยความอยากรูอยากเห็น จน 

มัทรีมองออกวาเลขาฯคนนี้คงไมธรรมดา
 “เออ...” นุชนาฏชำเลืองมองเพื่อนรักอยางขอความชวยเหลือ 

 “ธุระสวนตัวคะ” มัทรีตอบเรียบ  ๆ แตรินฤดีที่ยังอยากรูก็ไมยอมแพ
 “สำหรับดิฉัน ธุระของเจานายไมมีคำวาสวนตัวคะ” 

 “ขอโทษนะคะ เปนถึงเลขาฯผูบริหารระดับสูง สะกดและแปลความหมาย 

ตัวอย่าง



๑๕

แผนลับอุบัติรัก

คำวา  ‘ธุระสวนตัว’  ไมเปนหรือคะ คำวาสวนตัวก็แปลวาตองรูกันเฉพาะคนที่จะ 

พูดและคนที่จะฟง คนอื่นที่ไมเกี่ยวก็อยายุง...เขาไปเถอะนาฏ อยาเสียเวลาเลย”  

มัทรีตอบกลับอยางเจ็บแสบ  แลวดึงแขนนุชนาฏเดินผานหนาเลขาฯสาวไป 

โดยไมลืมเคาะประตูสักเล็กนอยกอนจะเปดเขาไปดานใน รินฤดีมองตามดวย 

สายตาขุนเคืองอยางยิ่ง
 โตะทำงานของรพีภัทรอยูดานใน มัทรีจึงยังไมเห็นหนาวาที่คูหมั้นของ 
เพื่อนรัก แตพอเดินเขาไปถึงหนาโตะผูบริหารและผูชายคนนั้นก็เงยหนามองมา 
ที่ทั้งสอง และนั่นทำใหเขาและเธออึ้งไปทันที
 “คุณ!”

 “คุณ!” 

 มัทรีและรพีภัทรตางรองออกมาเมื่อเจอหนากัน นุชนาฏที่เปนคนกลาง 
จองมองทั้งสองคนอยางงุนงง
 “นี่...คุณรพีภัทรรูจักมัทดวยเหรอคะ” 

 ตอนนี้มัทรีทั้งอึ้งทั้งตกใจ ผิดกับรพีภัทรที่ยอมรับวาในตอนแรกก็อึ้ง 
เหมือนกัน กอนจะเปลี่ยนเปนยิ้มเจาเลหทันที เมื่ออยู  ๆ  สาวที่นอนกอดเมื่อคืน 

ก็มายืนอยูตรงหนา แถมยังเปนเพื่อนรักของวาที่คูหมั้นเสียอีก 

 ทำไมโลกถึงแคบขนาดนี้นะ
 มัทรีนึกอยากจะฆาชายหนุมตรงหนาเจาของรอยยิ้มเจาเลหเสียใหตายคามือ 

แตเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไมมีใครรูนอกจากเธอและชายหนุม หญิงสาว 

จึงตองทำทุกวิถีทางท่ีจะปดปากเขาไมใหแพรงพรายเร่ืองน้ีออกไปเปนอันขาด โดยเฉพาะ 
กับนุชนาฏ!
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 หลังจากที่  นุชนาฏแนะนำตัวกับรพีภัทรและอีกฝายก็แนะนำให 
หญิงสาวเรียกเขาวา  ‘พี่’ ทำใหนุชนาฏนึกอยากจะนับถือเขาเปนพี่ชายจริง  ๆ ใน 

ขณะที่มัทรีกลับยิ่งรูสึกอึดอัดเมื่อชายหนุมเชิญพวกเธอนั่งลงบนเกาอี้ตรงหนา
 “ตกลงพี่พีกับมัทรูจักกันเหรอคะ” นุชนาฏยังคงถามคำถามเดิมอีกครั้ง 
หลังจากที่ไมไดคำตอบในตอนแรก
 “ไมรูจัก!”

 “รูจักครับ” 

 นุชนาฏมองอยางสงสัยเมื่อคำตอบที่ไดรับไมตรงกัน มัทรีหันไปถลึงตาให 
ชายหนุม แตอีกฝายก็ดูทาจะไมใสใจ
 “ตกลงรูจักหรือไมรูจักคะ” นุชนาฏจองทั้งคูอยางคาดคั้น มัทรีจึงนิ่งเงียบ 

ใหรพีภัทรเปนฝายตอบแทน
 “ก็...เพิ่งรูจักนี่แหละครับ” ชายหนุมวายิ้ม  ๆ  กอนจะเปลี่ยนเรื่อง “แลวนี่ 
นองนาฏมาหาพี่มีอะไรหรือเปลา...หรือวาเรื่องงานแตงงาน” 

 ชายหนุมแสรงถาม แตจริง  ๆ แลวเขาก็พอจะรูเรื่องงานแตงงานระหวางเขา 
กับนุชนาฏจากคุณยามาบาง 
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 นับตั้งแตคุณพอคุณแมของเขาเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตั้งแตเขายังเด็ก ก็ได 
คุณหญิงภัทรวดีผูเปนยาแท  ๆ  เลี้ยงดูมาโดยตลอด
 “ใชคะ พี่พีรูเรื่องแลวใชไหมคะ” 

 “ครับ คุณยาก็บอกมาบาง”
 เรื่องการหมั้นหมายและแตงงานในครั้งนี้ ชายหนุมไมมีปญหาอยูแลว  

เพราะรูวานุชนาฏจะตองมาขอปฏิเสธแนนอน เมื่อรูวาจะตองแตงงานกับใคร เขา 
ก็ใหลูกนองคนสนิทสืบขอมูลทันที จึงรูวาหญิงสาวเปนแฟนกับเจาของรานอาหาร 

อิตาเลียนมีชื่อและคบหากันมาหลายปแลว เพราะฉะนั้นการคลุมถุงชนครั้งนี้ตอง 
มีอันยกเลิกไปแนนอน 

 “แลวพี่พีวายังไงคะ...พี่คงไมยอมแตงงานหรอกใชไหม” นุชนาฏถามอยาง 
มีความหวัง รพีภัทรเหลือบไปมองมัทรีที่ถลึงตาใสเขา แตชายหนุมกลับมองวา 
นารักจนอดยิ้มไมได
 “พี่ไมอยากขัดใจคุณยาหรอกครับ” 

 “ตะ...แตเราไมไดรักกันนะคะ แลวนาฏก็จะไมปดบังพี่พี นาฏมีคนรัก 

แลว” 

 รพีภัทรเอนพิงเกาอี้อยางสบายอารมณกอนจะตอบ
 “อยู  ๆ  กันไปก็รักกันเองแหละครับ  อีกอยาง  นองนาฏก็เปนคนสวย  

ออนหวาน เรียบรอย สเปคพี่เลย พี่คิดวาพี่คงจะรักนองนาฏไดไมยาก สวน 

เรื่องแฟนของนองนาฏ พี่ไมรีบรอน ไมถือสาดวย แตก็ควรจะเคลียรใหจบกอน 

เราจะแตงงานกันนะ” คำพูดของชายหนุมทำเอามัทรีที่นั่งฟงอยูนานทนไมได
 “นี่คุณ! มันจะไมมากไปหนอยเหรอ คนเขารักกันดี  ๆ จะใหเลิกกันแลว 

มาแตงงานกับคุณเนี่ยนะ อีกอยาง คุณก็ไมไดรักนาฏดวย แตงงานกันไปจะมี 
ความสุขไดยังไง” 

 ชายหนุมหันมามองมัทรีอยางมีความหมาย เธอจึงเสเบือนหลบสายตา 
คูนั้น
 “ผมไมไดพูดสักคำวาจะใหเลิก แคบอกใหเคลียรใหเรียบรอย แตนองนาฏ 

จะเคลียรยังไงก็ตามใจ อีกอยาง จะมีความสุขหรือไม...ผมคิดวานาจะเปนเรื่อง 
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ของผมกับนองนาฏมากกวานะครับ” คำตอบของรพีภัทรกระแทกหนามัทรีจนชา
 “เออ...” นุชนาฏกำลังจะพูดตอ แตเสียงโทรศัพทดังขึ้นเสียกอน เมื่อเห็น 

วาเปนเบอรของชัยวัฒนเธอก็ขอตัวออกไปรับสายดานนอก มัทรีจะลุกตามออกไป 

แตรพีภัทรไวกวา ปราดมาขวางทางหญิงสาวเอาไว
 “โลกมันกลมมากเลยนะจะที่รัก” คำวา  ‘ที่รัก’ ทำใหหญิงสาวอยากอาเจียน 

มัทรีเลือกจะเดินหนี ไมตอบโต แตชายหนุมก็เดินตาม
 “เดี๋ยวกอนสิ...แลวนี่เทรนดใหมเหรอ ผาพันคอนะ” รพีภัทรวากอนจะดึง 
ผาพันคอออกจากลำคอสวยอยางรวดเร็ว เผยใหเห็นรอยจูบที่ยังคงเดนชัดอยูบน 

ลำคอขาว
 “ไอบานี่...เอาคืนมานะ!” 

 หญิงสาวหันกลับมาแยงผาพันคอคืน แตดวยความสูงที่ตางกัน เพียงแค 
ชายหนุมชูผาพันคอขึ้นสูง เธอก็เอื้อมไมถึงเสียแลว
 “เอาคืนมานะ เร็ว  ๆ  สิ เดี๋ยวยายนาฏเห็น” มัทรีรองบอกดวยน้ำเสียง 
รอนรน พลางหันไปมองทางประตู
 “จะกลัวทำไมละ ถาเพื่อนคุณรูวาวาที่สามีในอนาคตกับเพื่อนรัก...มีอะไร 

กันแลว จะเปนยังไงนะ” 

 หญิงสาวหนาตึงทันทีเมื่อไดยินคำพูดของชายหนุม
 “อยาทำบา  ๆ  นะ ฉันเตือนคุณไวกอน” มัทรีบอกเสียงเขม
 “ทำไม จะทำอะไรผมหรือครับ คุณภรรยา” 

 มทัรยีิง่โกรธจนหนาดำหนาแดง “อยาเรยีกฉนัแบบนีน้ะ แลวกเ็อาผาพนัคอ 

คืนมาดวย” เธอพยายามยื้อแยงผาพันคอของตัวเองคืน แตนอกจากอีกฝาย 

จะไมใหแลว ยังฉวยโอกาสหอมแกมเธอไปอีกหนึ่งที
 “ไอ...ไอบา!” มัทรีระดมทุบตีชายหนุมดวยความโกรธ รพีภัทรพยายาม 

ปดปอง จนในที่สุดหญิงสาวกลับเปนฝายตกอยูในออมแขนของชายหนุมเสียเอง
 “ปลอยฉันนะ” มัทรีดิ้นไมเลิก รพีภัทรเห็นแบบนั้นจึงยอมปลอยหญิงสาว 

กอนจะบรรจงพันผาพันคอใหมัทรีอยางแผวเบา ทั้งคูมองกันและกันอยางตาง 
ความคิด เธอยังไมไวใจชายหนุมเพราะเมื่อครูเขายังแกลงเธออยูเลย แตรพีภัทร 
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กลับมองหญิงสาวอยางอารมณดีดวยรูสึกวาคนตรงหนานั้นนาแกลงดี
 “ทำอะไรกันหรือคะ”

 นุชนาฏที่เขามาเห็นทั้งคูกำลังยืนจองหนากันอยูถามดวยความสงสัย ทั้งคู 
รีบผละออกจากกันทันท ี โดยที่ชายหนุมเดินกลับไปนั่งที่เกาอี้ของตัวเองเหมือนเดิม 

สวนมัทรีก็นั่งลงที่เดิม
 “เปลาหรอกครับ พี่แคคุยกับคุณมัทรีนิดหนอย...แลวนี่ออกไปคุยธุระ 

เสร็จแลวเหรอ”

 “ออคะ...เออ...นาฏจะไมออมคอมนะคะ...ตกลงพี่พี...จะยกเลิกไหม” 

 “เราจะไมลองคบหรือลองศึกษากันหนอยหรือครับนองนาฏ” คำพูดของ 
รพีภัทรทำใหนุชนาฏเบิกตากวาง เพราะคิดไมถึงวาชายหนุมจะไมยอมออนขอ 

ใหเลย
 “ไมคะ พีพ่.ี..นาฏรกัแฟนนาฏมาก นาฏไมมวีนัหกัหลงัเขาแน ๆ” หญงิสาว 

บอกน้ำเสียงเด็ดขาด
 “ถาอยางนั้นพี่ขอคิดหนอยแลวกันนะ” ชายหนุมบอกอยางตัดสินใจ
 “เออ...คะ นี่เบอรนาฏนะคะ ถาพี่พีตัดสินใจไดแลวโทร.บอกนาฏดวย  

แลวเรื่องนี้พี่พีจะไมบอกคุณแมนาฏใชไหมคะ” นุชนาฏยื่นนามบัตรให
 “ไมหรอกครับ...พี่เขาใจ ถาอยางนั้นพี่จะโทร.หาอีกทีนะ” ชายหนุมยิ้มให 
มัทรีเห็นแบบนั้นก็เบปากหมั่นไสกอนจะลุกขึ้น
 “เสร็จเรื่องแลวขอตัว” มัทรีบอกกอนจะเดินออกจากหองไปทันที นุชนาฏ 

รีบลาชายหนุมและเดินตามเพื่อนรักออกไป
 มัทรีลงมาถึงชั้นลางและตรงไปที่รถอยางรวดเร็ว จนนุชนาฏตองรีบวิ่งตาม 

มาดวยความสงสัย เพราะวันนี้อีกฝายดูจะสติไมอยูกับเนื้อกับตัวเทาไหร
 “มัท...มัท หยุดกอน” เสียงเรียกของเพื่อนรักทำใหมัทรีหยุดนิ่งพรอมกับ 

ถอนหายใจ
 “อะไร” 

 “แกเปนอะไรไปอะ...เมนสไมมาหรือไง” คำวา  ‘เมนสไมมา’ ทำใหหญิงสาว 

หนาซีดเปนไกตมเมื่อฉุกคิดอะไรบางอยางขึ้นมาได
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 “นะ...นาฏ ฉันมีธุระดวน แกกลับเองนะ” หญิงสาวบอกกอนจะวิ่งไป 

ดานนอก ปลอยใหนุชนาฏยืนงง แตจะตามก็ไมทัน เมื่ออีกฝายวิ่งลิ่วขึ้นแท็กซี่ 
ไปเสียแลว

มัทรีใหคนขับรถแท็กซี่จอดที่หนารานขายยาขางทาง แตเม่ือเขาไปในรานก็เดิน 
วนไปวนมาเสียหลายรอบ เพราะไมรูจะบอกอยางไร จนเภสัชกรตองถามขึ้น
 “มีอะไรใหชวยหรือเปลาคะ” รอยยิ้มของเภสัชกรทำใหมัทรีคลายความ 

เครียดลงไดบาง กอนจะเขาไปกระซิบใกล  ๆ สีหนาแดงระเรื่อ
 “คือ...อยากไดยาคุมฉุกเฉินนะคะ” 

 “ไมทราบวามีอะไรกันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือยังคะ” 

 หญิงสาวสายหนาเปนพัลวัน
 “ยังใชไหมคะ” เภสัชกรถามย้ำ
 “ไมรูคะ” คำตอบของเธอทำเอาเภสัชกรมองอยางสงสัย
 “คะ...คือ...ไมนาจะเกินนะคะ แตยาไดผลจริงหรือเปลาคะ” มัทรีถาม 

เพื่อความแนใจ
 “กแ็ลวแตระยะเวลาคะ ถาไมเกนิตามทีบ่อกก็จะไดผลแปดสิบหาเปอรเซน็ต” 

คำแนะนำของเภสัชกรทำใหหญิงสาวคิดหนัก แตสุดทายเธอก็ซื้อมาแผงหนึ่ง 
ซึ่งมีสองเม็ด
 มัทรีนั่งรถกลับไปที่บริษัท และเมื่อเดินเขามาก็พบวาพนักงานของเธอ 

กำลังจับกลุมพูดคุยอะไรกันอยู
 “มีอะไรกันเหรอ” มัทรีถามหนึ่งในทีมงาน 

 “มีแขกมาขอพบบอสคะ” คำตอบนั้นทำใหหญิงสาวขมวดคิ้วสงสัย เมื่อ 

เดินเขาไปในหองทำงานก็พบใครบางคนที่ใสสูทเรียบรอยนั่งหันหลังให แตดานหลัง 
นั้นดูคุนตาเหลือเกิน
 “สวัสดีคะ” มัทรีเอยทัก แตแลวก็ตองอาปากคางเมื่อคนที่หันมาคือ 

รพีภัทร ชายหนุมที่เธอเพิ่งจะเจอเมื่อไมกี่ชั่วโมงที่ผานมา
 “สวัสดีจะ...ภรรยาจา” รพีภัทรทักทายดวยสีหนาเจาเลห

ตัวอย่าง
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 ทันทีที่มัทรีและนุชนาฏกลับไป ชายหนุมก็ใหลูกนองสืบประวัติมัทรีทันท ี 

และไมถึงหานาทีประวัติของหญิงสาวก็มาวางไวบนโตะกอนที่เขาจะตามมาถึงที่นี่
 มัทรีรีบเดินไปล็อกประตูทันทีเพราะกลัววาคนจะเขามาเห็น
 “อะไรกัน จะทำในนี้เลยหรือ...ไปที่คอนโดดีกวานะ” ชายหนุมกระเซา  
หญิงสาวยิ่งโกรธจนหนาแดง
 “ทุเรศ!...มาที่นี่ไดยังไง แลวมาทำไม” ชายหนุมนั่งพิงเกาอี้อยางสบายใจ 

ไมสนใจคำถามของหญิงสาว หนำซ้ำยังรูสึกชอบใจไมนอยเวลาเห็นเธอโกรธ
 “ใจเย็น ๆ  นาคุณ ถามรัวแบบนั้นจะไปตอบทันไดยังไง” 

 มัทรีถอนหายใจออกมากอนจะเดินเขาไปควาแขนชายหนุมใหลุกขึ้น แต 
อีกฝายกลับไมขยับ จนตองออกแรงลาก
 “ลุกขึ้น! ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ แลวออกไปจากหองฉันดวย” 

 รพีภัทรยิ้มขำ กอนจะกระตุกแขนทีเดียวมัทรีก็ลงมานั่งกองบนตักชายหนุม 

เสียแลว แถมโดนกักตัวไวเสียดวย
 “ปลอยฉันนะ” 

 “ยิ่งดิ้นผมยิ่งรูสึกนะ จะบอกให” 

 คำพูดของอีกฝายทำใหหญิงสาวเลิกดิ้นทันที ใบหนาหวานแดงซาน ไมรูวา 
โกรธหรืออาย
 “นี่ออฟฟศคุณเหรอ...ไมรูเลยนะเนี่ยวาจบออกแบบมา” ชายหนุมวาพลาง 
มองไปรอบหอง มัทรีนึกหมั่นไส โชคดีที่ตัวเองรอบคอบล็อกหองเสียกอน 

ไมอยางนั้นหากใครมาเห็นในสภาพนี้ เธอคงมีแตตายกับตาย
 “คุณมาที่นี่ไดยังไง แลวคุณตองการอะไร พูดมาเลยดีกวา” หญิงสาว 

ไมอยากออมคอม
 “ผมมาไดยังไงไมสำคัญหรอก...แตตอนนี้คุณเปนของผมแลว” รพีภัทร 
พูดออกมาหนาดาน  ๆ หญิงสาวไมอยากจะเชื่อหูตัวเองวาครั้งหนึ่งในชีวิตจะมี 
คนพูดแบบนี้กับเธอดวย
 “พูดบา  ๆ”

 “บาตรงไหน  หลักฐานยังคาคอ  หรืออยากใหย้ำเตือน” ไมพูดเปลา  
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ออมแขนนั้นยังกอดรัดหญิงสาวแนนขึ้นไปอีก
 “ฉันเจ็บนะ หายใจไมออกดวย ปลอยฉันไปเถอะ” 

 ชายหนุมเพียงแคคลายออมกอดออกเล็กนอยใหหญิงสาวนั่งสบายขึ้น
 “ถานองนาฏรูเรื่องของเรา...จะวายังไงนะ” รพีภัทรถามดวยสีหนาเจาเลห 
หญิงสาวเริ่มกังวล แตก็ยังปากเกง
 “รูก็รูไปสิ! เขาจะไดรูไงวาคนที่จะแตงงานดวยเลวแคไหน” 

 “คุณไมสงสารเพื่อนคุณเหรอ ถาผมไมยอมลมเลิกงานแตงงาน เพื่อนคุณ 

จะเจ็บปวดแคไหนที่รูวาสามีตัวเองกับเพื่อนรัก...มีอะไรกันแลว” ชายหนุมพูด 

ออกมาอยางไมสะทกสะทาน มัทรีกัดริมฝปากแนนดวยความโกรธ
 “แลวคุณจะเอายังไง ตองการอะไร ทำลายชีวิตฉันยังไมพออีกหรือไง!” 

 ชายหนุมนิ่งไปเล็กนอยกอนจะปรับสีหนาใหเหมือนเดิม
 “ก็ไมเอายังไง ถาไมอยากใหใครรูเรื่องของเรา...ก็ทำตามคำสั่งผมสิ จน 

กวาผมจะ...” ชายหนุมเวนคำพูดไวแตเพียงเทานั้น
 “จนกวาอะไร”

 “จนกวาผมจะ...เบื่อ”

 “จะบาเหรอ! ฉันไมใชของเลนของใครนะ อีกอยาง ฉันไมแครหรอกเรื่อง 
เมื่อคืนนะ แคครั้งเดียวก็นาจะตางคนตางจบ หรือวาที่คุณสานตอเพราะชอบฉัน” 

มัทรีสวนกลับ แตชายหนุมหัวเราะลั่น
 “ชอบคุณหรือ...เปลาหรอก แตชวงนี้ผมเบื่อ ๆ ไมมีอะไรทำ การแกลงคุณ 

มันทำใหผมมีความสุข” 

 “โรคจิต!” 

 “จะวาแบบนั้นก็ได แตอยาลืมนะ คุณก็เปนภรรยาคนโรคจิตคนนี้”
 “เลิกเรียกฉันแบบนี้ซะที ฉันไมอยากเปนและไมคิดจะเปนดวย” หญิงสาว 

บอกอยางเหลืออด
 “อยานะ คุณไมมีสิทธิ์พูดแบบนี้กับผม เพราะตอนนี้ผมถือไพเหนือกวา 
...วาแต เอามือถือคุณมาสิ” 

 หญิงสาวมองอยางไมไวใจ “จะเอาไปทำไม” 

ตัวอย่าง
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