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“ปีศาจ” คือสิ่งที่หลอมรวมไปกับจิตใจ
ของมนุษย์ ทว่าแท้จริงแล้วเหล่านั้นกลับมีชีวิต
ท่ามกลางยามราตรีกลมกลืนไม่ต่างจากพวก
มนุษย์เลย พวกเขารับฟังเสียงภายในจิตใจของ
มนุษย ์ยามเม ื ่อถ ูกความมืดครอบง ่ำ  ปีศาจ
เหล่านั้นจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อสนองความต้องการ
ของตนเอง 



‘แค้น...เกลียด’ 
เสียงดังก้องสะท้อนอยู่ในจิตใจท่ามกลาง

ความมืดนั้น ก่อนเกิดความปรารถนาขึ้น “ลูซ” 
ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหญิงสาวที่ยืนอยู่บนริมทาง
ดาดฟ้า ใบหน้าหล่อเหลาดวงตาสีเขียวจ้องมอง
เหยื่อด้วยความโอชะ  

“เธออยากแก้แค้นหรือ”  
ดวงตากลมที่เต็มไปด้วยน้ำตาเงยหน้าขึ้น

มองชายหนุ่มที่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้า รูปร่างดูดี
ทว่าบนศีรษะกับมีเขาที่น่ากลัว และมือทั้งสอง
ข้างนั้นก็ประหลาดกว่าคนทั่วไป  

“คุณคือปีศาจสินะคะ” เธอเอ่ยถามด้วย
แววตาเจ็บปวด ความรู้สึกทุกอย่างถูกจมดิ่งลงสู่
ความมืดบอด  



“ฉันต้องการสั่งสอนผู้ชายคนนั้น...” 
“หึห ึแล้วรู้ไหมว่าต้องแลกกับอะไร” 
“รู ้สิคะ” เธอพูดจบก็ยิ ้มทั ้งน้ำตาและ

ปล่อยตัวเองร่วงหล่นลงมาจากที่สูง  
ลูซมองด้วยแววตาตกใจก่อนจะกางปีก  

สีดำลงมารับเธอ และกลับขึ้นมาที่ดาดฟ้าเช่นเดิม  
มาลิกาลืมตาขึ้นมองอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่าตน

นั้นยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้รับความเจ็บปวดทาง
กาย เธออยู่ในอ้อมแขนของชายหนุ่มแปลกหน้าที่
มีรูปร่างประหลาด  

เขาผ่อนลมหายใจออกมาและวางเธอลง
ที่พื้น ดวงตาสีเขียวจ้องมองก่อนจะเอ่ยขึ้น  

“มนุษย์ก็ยังน่าเบื่อเช่นเดิม”  
“ทำไมถงึ...” 



ลูซไม่อยากเสียเวลาสนทนามากนัก เขา
จึงเริ่มที่จะเกริ่นเรื่องขึ้น “สิ่งที่เจ้าต้องแลกให้ข้า
คือ...” เขาชี้ไปที่เธอและยิ้มออกมา “อยากจะ
ลงโทษชายผู้นั้นไม่ใช่เหรอ” 

มาลิกานิ่งเงียบ นี่เป็นความจริงที่อยากจะ
ลงโทษและสาปแช่งชายคนรักที่กระทำย่ำยี่ต่อ
ความรู้สึก ความไว้ใจจนไม่เหลือ ทว่าจุดประสงค์
ของปีศาจตรงหน้านี้คือ...? 

“ว่าอย่างไรล่ะ”  
หญิงสาวไม่ได้ฟังข้อเสนอของลูซ  เธอ

กลับจ้องมองรูปร่างของเขาด้วยความอยากรู้ ปีก
นั่นเป็นของจริงหรือไม่ แล้วที่ผู้คนกล่าวขานกัน
ว่าปีศาจมักต้องการความตายจากมนุษย์ แล้ว
ทำไมถึงต้องช่วยเธอ 



“คุณทำได้เหรอคะ” มาลิกากล่าว “สั่ง
สอนคนชั่วนั่นให้ทรมาน...เหมือนตายทั้งเป็น !” 

มาลิกายิ้มหัวเราะเยาะสมเพชให้ตัวเอง 
ใช่แล้ว...ถึงจะเกลียดผู้ชายมักมากคนนั้นแค่ไหน 
ทว่าคนที่ผิดคือเธออยู่ดี เพราะไม่สามารถสั่งสอน
คน ๆ นั้นได้ทั้งที่ตนเองก็ผิดเช่นกัน  

ชู้ เมียเก็บ เมียน้อย มันคือสถานะที่เธอรู้
หลังจากอีกฝ่ายมีภรรยาแล้ว  

ต่อให้จะถูกหลอกในตอนแรก ทว่าความ
รักครอบง่ำจนทิ้งความผิดถูกไปจนสิ้น เมื่อวัน
หนึ่งเขาต้องเลือกระหว่างภรรยาที่อยู่เคียงข้าง 
และเธอ โลกใบที่สองของเขา 

คำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วว่า...เมียน้อยไม่
มีทางที่จะเเทนที่เมียหลวงได้   



ลูซยิ้มก่อนเดินเข้ามาหา  
“ได้สิ” เขาเอ่ยถามอีกครั้งไม่ว่าอยากไรก็

อยากได้วิญญาณนี้มาครอบครอง 
นี่แหละวิญญาณที่เขาปรารถนาอยากได้

... 
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ร่างทั้งสองกอดรัดอยู่บนเตียงเต็มไปด้วย
ไฟราคะไม่รู้จบ ลูซพรมจูบไปตามเนื้อนวลอย่าง
ร้อนแรง มืออีกข้างกำลังเล้าโลมหญิงสาวให้เกิด
อารมณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า เสียงร้องคราวแผ่วเป็น
ระยะทำให้ปีศาจหนุ่มตื่นตัวมากกว่าเดิมราวกับ
เติมเชื้อไฟให้เขา คิดไม่ผิดจริง ๆ ที่ยอมปรากฏ
ตัวขึ้น กลิ่นหอมหวานแห่งราคะจากหญิงสาวผู้นี้
มามากเหลือเกิน  



“พอแล้ว...” มาลิการ้องอ้อนวอนเพราะ
ร่างกายเริ ่มไม่ไหวเต็มทนเมื ่อต้องร่วมรักกับ
ปีศาจ นี่ก็ผ่านมาหลายวันทว่าเขาไม่มีทางท่าที
จะพอใจเลยสักนิด  

ลูซไม่ได้สนใจเสียงร้องวอนของหญิงสาว
เลยแม้แต่น้อย เพราะว่าเรือนร่างงดงามนี้ตรึงใจ
จนแทนอยากจะกลืนกินไปทั้งหมด ต่อให้ตักตวง
มากขนาดไหนก็ยังไม่พอ เขาครอบครองเธอครั้ง
แล้วครั ้งเล่า จิตวิญญาณในความมืดมิดของ     
มาลิกาช่วยเติมเต็มกลายเป็นอาหารอันโอชะชั้นด ี 

“อืม”  
ความเสพสุขไม่ได้มีเพียงแค่ชายหนุ่ม

เท่านั้น มาลิการู้สึกพึงใจและเพลินเพลินไปกับ
ทวงท่าของอีกฝ่ายจนลืมไปหมดสิ้นเลยว่าชายที่ 



กำลังหลับนอนอยู่ด้วยนั้นคือปีศาจนั่นเอง  
“ปลดปล่อยออกมา” ลูซคำรามกัดฝัน

แน่นยามที ่ร ่างครอบครองหญิงสาว เขาขยับ
สะโพกกดลงอย่างรุนแรงโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่าย
จะรู้สึกอย่างไร  

ความรู้สึกสุขสมแล่นผ่านไปทั่วร่างของ 
มาลิกา มือสองข้างกอดคอของอีกฝ่ายแอ่น
สะโพกตอบรับ ก่อนที่จะสะดุ้งเมื่อร่างของเธอถูก
อุ้มยกขึ้นจากเตียง ขาวทั้งสองข้างเกี่ยวรักเอว
ของอีกฝ่ายไว้กลัวว่าจะตก สีหน้าแววตาปรือมอง
ก่อนที่จะจูบปากของเขา  

“เร็วสิ”  
ลูซยิ้มอย่างพึงใจ  



เขาขยับสะโพกเร้าจังหวะให้มาลิกาส่ง
เสียงร้องคราวออกมาจนน่าอาย ปลายเล็บจิกเข้า
ที่แผ่นหลังของปีศาจหนุ่ม  

“พะ...พอก่อน....เร ็วไป” มาลิกาไม่
สามารถต้านทานกำลังของอีกฝ่ายได้ ร่างกาย
ระทวยอยู่ในอ้อมกอด เสียงลมหายใจหอบดังขึ้น
เป็นระยะเมื่อลูซหยุดลง  

หึ...หึ 
หล่อนคือวิญญาณชั้นดีจริง ๆ  
“อยากอาบน้ำไหม” ลูซเอ่ยขึ้นแต่ก็ไม่รอ

คำตอบของอีกฝ่ายเขานำร่างที่ยังครอบครองเธอ
อยู่เข้าไปยังห้องน้ำ  

ไม่ไหวแล้ว...หากมากกว่านี้เธอต้องตาย
แน่ ๆ  



“ไม่...ไม่อาบ” 
ลูซยิ้มโดยไม่สนใจอะไร เขาเปิดน้ำจาก

ฝักบัวและบังคับให้หญิงสาวยืนหันหน้าเข้าหา
กำแพง ปลายนิ ้วสอดแทรกเข้าไปครอบครอง
ส่วนต้องห้ามจนมาลิกาควบคุมการทรงตัวไม่ได้  

“อื้อ” 
“ต้องล้างให้สะอาด” ลูซกระซิบบอก

ขณะที่มือหนึ่งรั้งร่างของเธอให้ยืน ส่วนอีกมือก็
ทำหน้าที่ต่อไป  

“อื้อ...พะ...พอ” 
“ยังไม่สะอาด” เขากล่าวด้วยน้ำเสียง

เรียบนิ่ง น้ำที่ไหลผ่านร่างของหญิงสาวและปลาย
นิ้วท ี ่ครอบครองเร ้าจ ังหวะอยู ่น ั ้นทำให้เธอ
ควบคุมสติไม่อยู่  



ปฏิเสธไม่ได้  
มาลิการู ้ด ีว ่านี่ม ันเกิดกว่าการล้างทำ

ความสะอาดร่างกาย นิ้วที่เข้ามาลึกเกินจนจะ
ต้านไหว ขาทั้งสองข้างก็สั่นจนแทบยืนไม่อยู่ ทว่า
จิตใต้สำนึกของตนรู้ดีว่าต้องการเขา  

เซ็กส์ที่ยอดเยี่ยมแม้แต่แฟนเก่านั่นยังทำ
ไม่ได ้

หญิงสาวใช้แรงที่เหลือทรงตัวและมืออีก
ข้างดันอีกฝ่ายออกก่อนจะหันหน้ามอง ใบหน้า
หล่อเหลานั้นสะกดใจเหลือเกิน ขาทั้งสองข้างคุม
แรงไม่ไหวก่อนค่อย ๆ ทรุดลงกับพื้น สายตามอง
ไปยังสิ่งที่ไม่เคยได้จับต้องตรงหน้า มือเรียวเอื้อม
ไปสัมผัสก่อนที่ใบหน้าจะขยับเข้ามา ปลายลิ้น
ครอบครองความแข็งแกร่งไม่ต่างจากอาหารว่าง  



ลูซครางในลำคออย่างพึงใจ เข้าใช้มือทั้ง
สองข้างกดศีรษะของเธอให้ครอบครองทั้งหมด  

บ้าเถอะ...เขาไม่ชอบการถูกควบคุม 
ปีศาจหนุ่มจับร่างของมาลิกาให้ลุกขึ้น

และหันใบหน้าเธอเข้าชิดผนังก่อนจะครอบครอง
หญิงสาวอีกครั้ง มือทั้งสองข้างของชายหนุ่มยึด
มือของมาลิกาไว้ติดกับกำแพง สะโพกกดรับ
กระแทกครอบครองไม่หยุด จนเสียงครางของ
ชายหนุ่มดังขึ้นอย่างพึงใจ 

“ข้างในได้ไหม” 
ลูซถามโดยที่ไม่รอคำตอบ เพราะมันดี

มากเหลือเกินจนอยากที่จะกลืนกินเธออีกหลาย
ราตรี ชายหนุ่มเร้าจังหวะจนทำให้เสียงครางที่ 
มาลิกาพยายามเก็บไว้ดังออกมา ยิ่งเธอพยายาม



เก็บมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เขาอยากได้ยินมากขึ้น
เท่านั้น  

“อื้อ...” 
ปีศาจหนุ่มจับร่างของเธอและอุ้มขึ้นใช้ขา

ทั้งสองข้างของเธอเกี่ยวเอวไว้ก่อนจะเดินออก
จากห้องน้ำ  

“ยังไม่ได้...อาบน้ำ” เธอพูด แต่ไม่รู้ว่านั่น
เป็นการยั่วอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี  

ลูซยิ้มและหัวเราะในลำคอ “เธอยั่วฉัน
เองนะ ห้ามพูดว่าไม่ไหว เพราะฉันจะทำให้เธอ
พูดแค่ว่า ใส่เข้ามาลึก ๆ ” 

 
ติดตามต่อในเล่มเต็มนะคะ 

 



Talk with Author. 
สวัสดีค่ะ ก่อนอื ่นเลยขอบคุณที ่หยิบเล่มนี้

ขึ้นมาอ่านนะคะ เรื่องนี้เขียนสนองความต้องการของ
นักเขียนล้วน ๆ เลยค่ะ หากอ่านจบแล้วไม่ค่อยจะมีปม
หรือสาระอะไรเท่าไหร่เลย  

จุดกำเนิดของเรื่องนี้คือความอยากเขียนแนว
แปลก ๆ ที่นางเอกไม่ซิงค่ะ (ฮ่า ๆ) และก็ได้เขียนสมใจ
อยาก ไม่รู้ว่านักอ่านที่น่ารักจะประทับใจหรือไม่นะคะ 
(หากไม่ชอบต้องขออภัยด้วยค่ะ)  

สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากขอบคุณที่
สนับสนุนผลงานนะคะ ฝากติดตามผลงานเรื่องอื่น ๆ 
ด้วยนะคะ !  
 

ด้วยรักจากใจ 
เฌอรินทิพย ์



นิยายแนะนำ 
 

มายาปฏิพัทธ์ 
เขียน: เฌอรินทิพย์   

 

 
‘กตตน์’ ม ีคนร ักอยู ่แล ้วแต่เพราะถูกบังคับ

แต่งงานอย่างไม่เต็มใจ ถึงแม้จะแต่งงานมีภรรยาแต่ก็ไม่
เคยรักหล่อนเลยและคิดว่าไม่มีวันจะรัก ส่วน ‘จรีภรณ์’ ที่
หมดกรรมและคิดว่าต้องตายแล้วกลับฟื้นจากความตายมา
อยู่ในร่างของหญิงสาวปริศนาหน้าอกสะบึ้มใครจะไปรู้ว่า...
เรื่องวุ่นๆ จะเกิดขึ้นตามมา เมื่ออยู่ ๆ โดนวิญญาณเจา้ของ
ร่างตามหลอกหลอน ! นอกจากจะเจอคุณผีภรรยาแล้ว ยัง
ต้องปวดหัวกับสามีของหล่อนที่แอบนอกใจอีก สวรรค์ช่าง
ทรมานคนตายเสียจริง...?! 

 



The Wedding วิวาห์ปล้นรัก 
เขียน: รัตน์ภิญญาธร 

 
‘แทนไท’ รองประธานบริษัทเครื่องสำอาง มีข่าว

ว่าเป็นเกย์ออกหน้าหนังสือพิมพ์คู่กับพระเอกคนดัง แม้
พยายามบอกอย่างไรว่าเป็นแค่ข่าวที่สร้างมา ทว่ากลับไม่มี
ใครเชื ่อ หนำซ้ำครอบครัวตัดสินใจว่า การแต่งงานคือ
ทางออกที่ดีที่สุดและเมื่อรู้ว่าเจ้าสาวไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็น 
‘ณัฐกฤตา’ หญิงสาวที่เคยพบเจอเพียงไม่กี่ครั้ง ทำให้เขา
รู้สึกไม่อยากจะแต่งงานด้วย ตรงกันข้ามกับเธอที่ดีใจราว
กับว่าโชคนั้นเข้าข้าง แม้จะรู้ดีว่าเขามีข่าวว่าเป็นคู่เกย์กับ
นักแสดงชายแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื ่อหัวใจดันหลงรัก
ตั้งแต่แรกพบ แล้วงานนี้เธอจะต้องทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่า
เขานั้นแมนทั้งแท่ง ! ในเมื่อเขาลั่นปากออกมาว่า “ผมไม่
ชอบเข้าใกล้ผู้หญิง” 

 


