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1
คลุมถุงชน

ระพถีอนหายใจเฮอืกใหญ่เมือ่ต้องเผชิญหน้ากบัคณุหญงิ

ร�ำพึงผู้เป็นมำรดำ นี่เป็นครั้งที่ยี่สิบแล้วที่เขำพูดว่ำจะไม่แต่งงำนกับ

นพเก้ำลูกสำวหัวแก้วหัวแหวนของคุณชิดชนก รุ่นน้องคนสนิทของ

มำรดำ นี่สมยัไหนแล้ว ยงัมกีำรแต่งงำนคลมุถงุชนเหมอืนในละครอยู่

อกีได้อย่ำงไร

เธอชื่อว่ำ ‘นพเก้ำ’ พวกเขำรู้จกักนัมำตั้งแต่เลก็ อำยนุ้อยกว่ำ

เขำสองปี เป็นกลุสตรทีี่เพยีบพร้อมทั้งรูปสมบตัคิณุสมบตั ิตอนยงัเดก็

เขำไม่ได้คดิมำกกบัเรื่องนี้เพรำะนกึว่ำมำรดำแค่พดูเล่นเท่ำนั้น แต่เมื่อ

โตขึ้นเรื่องล้อเล่นดันกลำยมำเป็นเรื่องจริงจังขั้นสุด ชนิดที่ว่ำมำรดำ

ของเขำต้องร้องห่มร้องไห้อดข้ำวอดน�้ำหำกเขำไม่ยอมแต่งงำนกับ

นพเก้ำ

“ผมมแีฟนแล้วนะครบั ท�ำแบบนี้แฟนของผมจะคดิยงัไง” ระพี

พยำยำมจะอธิบำย แต่มำรดำของเขำก็ยังไม่ยอมพูดด้วย ป่ำนนี้คน

ทั้งโรงพยำบำลคงเอำเขำไปนนิทำว่ำเป็นลกูทรพหีมดแล้ว เพรำะไม่ว่ำ

เขำจะพดูอะไรอกีฝ่ำยกจ็ะเฉยหรอืไม่กร้็องไห้ เป็นอย่ำงนี้มำร่วมเดอืน

แล้วจนต้องมำนอนให้น�้ำเกลอืที่โรงพยำบำล 

ระพีกุมขมับไม่รู้ว่ำควรจะท�ำอย่ำงไรดี เรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่อง
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ใหญ่โตแบบนี้ด้วยซ�้ำ ตอนที่เขำไม่ได้บอกเรื่องที่คบกบัรุง้ลดำ กไ็ม่เหน็

ว่ำมำรดำจะมท่ีำทสีนใจเรื่องกำรแต่งงำนของเขำ จนตนเองลมืไปแล้ว

ด้วยซ�้ำที่มำรดำเคยพูดว่ำจะให้แต่งงำนกบันพเก้ำ

“กไ็ด้ครบัคณุแม่ ผมแต่งงำนกบัน้องกไ็ด้” ในที่สดุเขำกต้็องยอม

จ�ำนน

แต่ก็เพรำะให้มำรดำสบำยใจยอมกินข้ำวเท่ำนั้น อย่ำงไรหำก

เขำไปลองคยุกบันพเก้ำดอูำจจะได้ทำงออกดีๆ  แม้จะไม่ค่อยได้คยุกนั

สกัเท่ำไร แต่ระพกีค็ดิว่ำหญงิสำวคงไม่ได้เปลี่ยนไปมำกนกั น่ำจะยงั

เป็นกลุสตรทีี่พูดน้อยเหมอืนกลวัดอกพกิลุจะร่วงเหมอืนเดมิ ไม่ว่ำเขำ

จะชวนกนิอะไรหรอืเล่นอะไร นพเก้ำไม่เคยขดัใจแม้แต่ครั้งเดยีว กแ็ค่

คนหวัอ่อนที่เชื่อฟังผู้ใหญ่มำกจนไม่เป็นตวัของตวัเอง แต่ถงึอย่ำงนั้น

กย็งัมอีกีเรื่องที่เขำยงัเป็นห่วง

ก็สำยตำระยิบระยับยำมที่หญิงสำวมองมำที่เขำน่ะสิ ชัดเจน

ขนำดที่ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่ำอกีฝ่ำยปลำบปลื้มในตวัเขำขนำดไหน บำงที

นี่อำจจะไม่ใช่เรื่องคลมุถงุชนเสยีทเีดยีว อำจจะเป็นเขำคนเดยีวที่โดน

คลมุถงุมำกกว่ำ 

“พพีดูจรงิๆ เหรอลูก จะแต่งงำนกบัน้องจรงิๆ ใช่ไหม” คณุหญงิ

ร�ำพงึพลกิกำยหนัมำทำงบตุรชำยทนัท ี

“ครบั แต่คณุแม่แน่ใจหรอืเปล่ำว่ำน้องเกดเขำจะยอมแต่งงำน

กบัผม”

“แต่งส ิตอนแม่ไปพูดเรื่องนี้กบัยำยนกกไ็ม่เหน็น้องจะขดัอะไร 

ยำยนกพูดอะไรลูกเกดกเ็ชื่อฟังหมดแหละ เหน็ไหมล่ะ น้องดขีนำดนี้

ลูกยงัจะหำข้อตอิะไรได้อกี” 

พอผู้เป็นมำรดำพูดจบแล้วระพีก็ถอนหำยใจเฮือกใหญ่ เขำ

สงสยัตรรกะของมำรดำในกำรตดัสนิใจเลอืกลูกสะใภ้เหลอืเกนิ อย่ำง

นพเก้ำน่ะเรียกว่ำแทบไม่ใช้สมองคิดอะไรเลยต่ำงหำก ผู้หญิงที่ชี้นก
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เป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่ำงนั้น ได้เป็นภรรยำก็ไม่ต่ำงจำกอยู่คนเดียว 

เพรำะไม่ว่ำเขำจะคดิอะไรอกีฝ่ำยกจ็ะเออออตำมเขำหมด

“เอำเป็นว่ำคณุแม่กนิข้ำว กนิยำ รกัษำตวัเองก่อน ถ้ำคณุแม่

หำยดเีมื่อไหร่ผมจะไปที่บ้ำนน้ำนกกบัคณุแม่” เขำว่ำพลำงถอนหำยใจ 

เห็นมำรดำพยักหน้ำแล้วลุกขึ้นหยิบผลไม้ที่วำงอยู่ข้ำงเตียงขึ้นมำกิน

อย่ำงดอีกดใีจ กไ็ม่รูว่้ำเขำควรจะดใีจหรอืเสยีใจ อำจจะเป็นตวัเขำเอง

ที่ต่อไปนี้จะกนิอะไรไม่ลง

สองวันต่อมำหลังจำกที่คุณหญิงร�ำพึงออกจำกโรงพยำบำลก็

รบเร้ำให้เขำไปหำคณุชดิชนกที่บ้ำน ระพยีงัไม่ทนัได้เตรยีมตวัอะไรเลย

กถ็ูกมำรดำลำกขึ้นรถไปทนัที

“เชื่อแม่นะลูก น้องเกดเนี่ยเหมำะสมที่จะเป็นภรรยำที่สุดแล้ว 

ทั้งเยบ็ปักถกัร้อย ท�ำอำหำรคำวหวำน หน้ำตำกส็ะสวยเรยีบร้อยน่ำรกั” 

คุณหญิงร�ำพึงพูดไปก็ยิ้มไปอย่ำงปลำบปลื้ม ชิดชนกเป็นรุ ่นน้อง 

คนสนิท พอมีลูกสำวก็กลำยเป็นหลำนสำวที่รัก อำจจะรักมำกกว่ำ 

บรรดำญำติๆ  เสยีอกี

ระพไีม่แปลกใจกบัอำกำรของมำรดำ คงจะคดิอยำกได้นพเก้ำ

เป็นลูกสะใภ้ตั้งแต่รูว่้ำเดก็ในท้องของชดิชนกเป็นผูห้ญงิแล้ว ดเูอำเถอะ 

ต่อให้นพเก้ำโตมำเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่หรือท�ำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่ำง 

มำรดำของเขำก็คงคิดบังคับให้เขำแต่งงำนด้วยอยู่ดี ไม่รู ้จะถูกใจ

ครอบครวันี้อะไรนกัหนำ

บ้ำนของคณุชดิชนกแม้ไม่ใช่คฤหำสน์หลงัใหญ่มำก แต่กใ็หญ่

กว่ำบ้ำนของคนธรรมดำทั่วไป เธอเป็นครูสอนภำษำอังกฤษมำก่อน 

ตอนนี้เป็นเจ้ำของโรงเรยีนกวดวชิำชื่อดงั เจ้ำตวัเองกร็บับรรยำยและ

เป็นอำจำรย์พิเศษที่มหำวิทยำลัยหลำยแห่ง ส่วนสำมีคือคุณวัลลภ 

เป็นเจ้ำของฟำร์มชื่อดงัหลำยแห่งในภำคเหนอื ปัจจบุนัเกษยีณแล้วให้

ลูกชำยคนโต ‘นพชัย’ ดูแลกิจกำรแทน แล้วย้ำยมำอยู่กับภรรยำที่
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กรงุเทพฯ

อ่อ...ยงัมอีกีเรื่อง นอกจำกมำรดำของเขำกบัมำรดำของนพเก้ำ

จะสนทิกนัแน่นแฟ้นแล้ว พี่ชำยคนรองของเธอ ‘นพคณุ’ กบัพี่ชำยของ

เขำ ‘ตรีเทพ’ ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ประถม มัธยม ขนำดไป 

ต่ำงประเทศยังเรียนอยู่เมืองเดียวกัน เพรำะทั้งคู่เป็นผู้ชำยที่ต่ำงคน

ต่ำงมภีรรยำแล้ว ควำมหวงัทั้งหมดกเ็ลยตกมำอยู่ที่เขำแบบนี้

เหมอืนคณุหญงิร�ำพงึจะรูส้กึผดิเลก็น้อยยำมเหน็สหีน้ำที่เตม็ไป

ด้วยควำมเครียดของลูกชำย แต่ถ้ำไม่ท�ำแบบนี้ระพีคงไม่มีวันมอง

นพเก้ำ สิ่งที่เธอท�ำผิดพลำดที่สุดคือกำรเปรยเรื่องนี้หลำยครั้งตอนที่

พวกเขำยังเป็นเด็ก พอรับฟังมำกๆ เข้ำก็กลำยเป็นต่อต้ำน ยิ่งเข้ำสู่

ช่วงวัยรุ่นระพียิ่งไม่ยอมเข้ำใกล้นพเก้ำ แล้วแบบนี้จะให้ยอมรับได้

อย่ำงไร ในเมื่อลูกชำยของเธอไม่เคยมองว่ำที่ภรรยำคนนี้อย่ำงจรงิจงั

เลย

“พเีชื่อแม่นะลูก สกัครั้งนะ” 

เหน็สำยตำอ้อนวอนของมำรดำแล้วระพกีใ็จอ่อนยวบ ถงึเขำจะ

มีคนรักที่คบหำกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยคิดเรื่องแต่งงำนกับรุ้งลดำมำ

ก่อน ด้วยเวลำแค่ครึ่งปีที่คบกบัแฟนสำวมำ เขำไม่สำมำรถเอำค�ำว่ำ

ชอบพอที่ยงัไม่รู้ว่ำใช่ควำมรกัหรอืเปล่ำมำต่อกรกบัมำรดำได้ 

“ผมจะลองด”ู ในเมื่อเอ่ยค�ำสญัญำไปแล้วเขำกต้็องท�ำตำมนั้น 

หำกคุยกับนพเก้ำแล้วเรื่องต่อไปที่เขำต้องจัดกำรคือไปขอโทษรุ้งลดำ 

หำกเขำต้องแต่งงำน ไม่ว่ำจะแต่งหลอกหรือแต่งจริงเขำก็คงไม่กล้ำ

เห็นแก่ตัวบอกแฟนสำวให้รอ ใครจะรู้ว่ำระหว่ำงนั้นอีกฝ่ำยอำจจะ

พลำดโอกำสในกำรเจอคนดีๆ  ไปตั้งเท่ำไร

“ขอบใจมำกนะพ ีแม่ขอบใจจรงิๆ” 

เห็นสีหน้ำดีอกดีใจของมำรดำแล้วเขำก็อดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่ำ 

เรื่องนี้อำจจะเป็นกำรตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว ต่อให้ใจแข็งเป็นหินแค่
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ไหน เขำกค็งทนเหน็อกีฝ่ำยต้องทนทกุข์ต่อไปไม่ได้ ตอนที่เขำยงัเดก็

บดิำกเ็สยีชวีติกะทนัหนัด้วยโรคหวัใจ ถงึจะทิ้งธรุกจิโรงแรมใหญ่โตเอำ

ไว้ก็เป็นธุรกิจที่มีแต่หนี้สินพะรุงพะรัง หำกไม่ใช่เพรำะคุณหญิงร�ำพึง

ผู้เป็นมำรดำที่ทนผ่ำนสภำวะนั้นมำได้ และประคับประคองธุรกิจเอำ

ไว้จนกระทั่งฟ้ืนตวัได้อกีครั้ง ตอนนี้เขำอำจจะไม่ใช่ ‘คณุระพ’ี ประธำน-

กรรมกำรบรหิำรของโรงแรมใหญ่โตแบบนี้กไ็ด้

บรรยากาศท่ีบ้านของคุณชิดชนกยังร่มรื่นน่าเดินเล่น

เหมอืนเดมิ ภำพที่เขำเคยเหน็ประจ�ำตอนมำที่นี่กค็อื สองสำมภีรรยำ

เจ้ำของบ้ำนมักจะมำปูเสื่อนั่งเล่นที่ศำลำไม้ในสวน มีลูกสำวตัวน้อย

อย่ำงนพเก้ำนั่งอยู่ข้ำงๆ คอยหยบิยื่นดอกไม้สวยๆ ให้มำรดำของเธอ

ปักมนัลงในแจกนั

“ยงัเหมอืนเดมิเลยนะครบั” ระพวี่ำ

“ใช่จ้ะ พมีำที่นี่ครั้งสดุท้ำยเมื่อไหร่จ�ำได้ไหมลูก” 

ระพสี่ำยหน้ำ

“น่ำจะห้ำปีได้แล้วมั้ง มำล่ำสดุกเ็อำของมำเยี่ยมน้ำนกตอนเรำ

เพิ่งกลบัมำจำกเมอืงนอกน่ะ” 

พอมำรดำพูดเรื่องนี้ขึ้นมำเขำก็จ�ำได้ทันที ตอนนั้นเขำเจอกับ

นพเก้ำ เธอสวมชุดนักศึกษำก�ำลังนั่งอ่ำนหนังสืออยู่ในศำลำไม้ พอ

เห็นเขำหญิงสำวก็ยกมือไหว้อย่ำงสวยงำมอ่อนช้อยจนเขำรู้สึกเกร็ง 

แบบนี้แต่งงำนกันไปเธอจะต้องไหว้เขำเช้ำเย็นเหมือนภรรยำสมัย

โบรำณหรอืเปล่ำนะ...

ชิดชนกเดินออกมำต้อนรับเขำกับมำรดำ รุ่นน้องคนสนิทของ

คณุหญงิร�ำพงึคนนี้แม้จะมอีำยไุม่น้อยแล้วกย็งัเหน็เค้ำควำมสวยสมยั

สำวๆ อยู ่เพรำะฉะนั้นจงึไม่ใช่เรื่องแปลกที่นพคณุและนพเก้ำมหีน้ำตำ

ที่ถอดแบบมำรดำไปแบบนี้ และอำจจะเพรำะสำเหตุที่ทั้งสองพี่น้อง
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หน้ำตำคล้ำยคลึงกันนั่นแหละ ที่ท�ำให้เขำรู้สึกว่ำไม่สำมำรถคิดอะไร

กับนพเก้ำได้เกินพี่น้อง มองหน้ำเธอทีไรก็นึกถึงญำติผู้ใหญ่กับเพื่อน

ของพี่ชำยทกุที

“น้องพหีล่อขึ้นเยอะเลยนะลูก สูงขึ้นด้วย” แค่ประโยคทกัทำย

ของชดิชนกกท็�ำให้ระพหีลบัตำแล้วถอนหำยใจได้แล้ว เขำอำยตุั้งเท่ำไร

แล้ว แต่อกีฝ่ำยกลบัเรยีกเหมอืนเขำเป็นเดก็เลก็ๆ 

“สวสัดคีรบัน้ำนก” ระพยีกมอืไหว้

“ไหว้พระเถอะจ้ะ นั่งรอก่อนนะ เดี๋ยวน้ำจะไปเรยีกยำยเกดใน

ครวั” ชดิชนกว่ำก่อนจะเดนิหำยเข้ำไปด้ำนใน ดเูหมอืนว่ำเพื่อนรุน่น้อง

ของมำรดำจะรูว่้ำเขำมำท�ำอะไรในวนันี้ แต่เพรำะเขำเองกร็ูจ้กัอกีฝ่ำย

มำตั้งแต่เลก็ จงึไม่คดิว่ำเธอจะตั้งใจเอำลกูสำวใส่พำนแล้วมำเสนอให้

เขำ คงจะมคีวำมเป็นไปได้อย่ำงเดยีวกค็อื มำรดำของเขำคงจะไปพูด

อะไรให้เกดิกำรเข้ำใจผดิ

“ตำพยีิ้มหน่อยนะเวลำเจอน้อง” คณุหญงิร�ำพงึหนัมำบอกกบั

ลูกชำย

“ครบั ผมจะพยำยำม” ระพวี่ำ

“พยำยำมอะไรกนั ยิ้มจำกใจจรงิสลิูก”

“งั้นผมจะพยำยำมยิ้มจำกใจจรงิแล้วกนัครบั” พดูจบชำยหนุม่

กฉ็กียิ้มแบบฝืนๆ ให้มำรดำดู ตั้งแต่เกดิมำเขำไม่เคยท�ำเรื่องไร้สำระ

แบบนี้มำก่อน หำกต้องแต่งงำนกบันพเก้ำจรงิเขำคงต้องท�ำแบบนี้ไป

ตลอดแน่ แค่คดิกเ็หนื่อยใจแล้ว

ชิดชนกเดินเข้ำไปในครัวไม่นำนก็เดินออกมำพร้อมกับนพเก้ำ 

ไม่ว่ำจะนำนเท่ำไรหญงิสำวกย็งัคงเหมอืนเดมิคอื สวมใส่เสื้อผ้ำสเีรยีบ

และรวบผมเป็นหำงม้ำเหมือนทุกครั้ง ใบหน้ำจืดชืดไร้กำรแต่งแต้ม

ปรำยตำมำทำงเขำเพียงครู่เดียวก็หน้ำแดงระเรื่อ ก่อนจะรีบหันกลับ

ไปทนัที
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“วันนี้พี่จะมำพูดเรื่องส�ำคัญที่วันก่อนเกริ่นเอำไว้” มำรดำของ

เขำเริ่มเข้ำเรื่องทนัที

“อันที่จริงน้องอยำกให้เด็กๆ คุยกันเอง แต่เห็นคุณพี่บอกว่ำ 

ตำพใีจร้อน กเ็ลยคดิว่ำคยุพร้อมกนัไปเลยดกีว่ำ” สหีน้ำของชดิชนก

เหมอืนคนที่เชื่อจรงิๆ ว่ำนี่คอืสิ่งที่ระพตี้องกำร ทั้งที่หลำยปีที่ผ่ำนมำ 

ชำยหนุ่มก็ไม่ค่อยได้คุยกับรุ่นน้องของมำรดำสักเท่ำไร เจอกันก็แค่

ทกัทำยตำมมำรยำทเท่ำนั้น ถงึอย่ำงนั้นเขำกไ็ม่เคยถำมถงึนพเก้ำสกั

ค�ำ

“โอ้ยไม่ได้หรอกยำยนก ตำพีพูดกับฉันทุกวันเรื่องลูกเกด รอ

นำนกว่ำนี้ไม่ได้แล้วละ” ฟังมำรดำพดูแล้วระพกีอ็ดที่จะหนัไปมองด้วย

ควำมทึ่งไม่ได้ นี่คงเป็นควำมสำมำรถอย่ำงหนึ่งของคณุหญงิร�ำพงึ ถ้ำ

ตั้งใจพูดบำงอย่ำงออกมำแล้วไม่มใีครเชื่อแน่ว่ำเป็นเรื่องโกหก “ตำพี

บอกไปสวิ่ำลูกอยำกแต่งงำนกบัน้องให้เรว็ที่สดุ”

ระพเีบกิตำกว้ำง!

“ผมขอคยุกบัลูกเกดก่อนได้ไหมครบั” เขำว่ำ

“หนุ่มสำวก็แบบนี้ละนะ ตำมสบำยเลยจ้ำ” ชิดชนกหัวเรำะ

เบำๆ หำกไม่ใช่ระพ ีคนหวงลูกสำวอย่ำงเธอกไ็ม่มทีำงยอมยกสิ่งที่มี

ค่ำขนำดนี้ให้ผู้ชำยที่ไหนง่ำยๆ แน่ นพเก้ำเติบโตมำเป็นกุลสตรีที่

มำรดำอย่ำงเธอภำคภมูใิจ ไม่มปีระวตัเิสยีหำยด่ำงพร้อยเลยแม้แต่นดิ

เดยีว ดจีนกระทั่งไม่มผีู้ชำยที่ไหนกล้ำเข้ำใกล้

นพเก้าเดนิตามระพอีอกไปทีส่วนหลงับ้านบรเิวณศาลาไม้

ที่เธอชอบมำนั่งเป็นประจ�ำ ไม่ได้เจอเขำมำหลำยปีแล้ว ครั้งล่ำสุด 

น่ำจะตอนที่เขำเพิ่งเรียนจบกลับจำกต่ำงประเทศแล้วมำเยี่ยมมำรดำ

ของเธอ แต่ไหนแต่ไรมำหญิงสำวมองระพีเหมือนเป็นดวงดำวที่เธอ 

ไม่สำมำรถไขว่คว้ำมำได้ แต่ขอแค่ได้มองกม็คีวำมสขุแล้ว ใครจะคดิ
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ว่ำวนัหนึ่งจะได้แต่งงำนกบัเขำ

“เกดรู้ใช่ไหมว่ำคณุแม่ของพี่ชอบเรำมำก”

“ค่ะ” นพเก้ำพยกัหน้ำโดยไม่มองอกีฝ่ำย จะให้สบตำเขำตรงๆ 

ได้อย่ำงไรในเมื่อใบหน้ำของเธอแดงไปหมดแล้ว

“แต่พี่ไม่ได้คดิกบัเรำแบบนั้น แล้วกจ็ะไม่มวีนัคดิด้วย”

ค�ำพูดที่แสนจะใจร้ำยนั้นท�ำให้นพเก้ำสะอึก ไม่ใช่ว่ำเธอไม่รู้ 

ท่ำทำงของเขำที่ผ่ำนมำกบ่็งบอกชดัเจนอยูแ่ล้ว เพยีงแต่พอได้ยนิจำก

ปำกมำรดำของเขำว่ำชำยหนุม่จะมำคยุเรื่องแต่งงำน เธอกม็คีวำมหวงั

อกีครั้ง...แต่แล้วมนักเ็ป็นแบบนี้

เฮ่อ! เซง็

“แต่พี่ต้องตำมใจคณุแม่ แม้จะรูว่้ำเป็นกำรเอำเปรยีบเรำกต็ำม” 

เหน็สหีน้ำหดหู่ของหญงิสำวแล้วระพกีร็ูส้กึว่ำตวัเองเป็นคนใจร้ำย เหน็

ได้ชดัว่ำนพเก้ำเศร้ำใจขนำดไหนกบัค�ำพดูของเขำ แต่มนัเป็นควำมจรงิ

ที่เธอต้องรู้

“แล้วพี่พจีะท�ำยงัไงคะ ให้เกดไปบอกคณุป้ำให้ไหมคะ” 

“พี่จะแต่งงำนกับเกด แต่พี่จะไม่เอำเปรียบเกด เกดอยำกได้

อะไรหรือต้องกำรท�ำอะไรพี่จะตำมใจทุกอย่ำง แต่เรำจะไม่เป็นสำมี

ภรรยำกนัจรงิๆ พี่ยงัให้เกยีรตเิกดอยู่ หำกคณุแม่ของพี่ยอมรบัได้แล้ว

ว่ำเรื่องกำรคลมุถงุชนเนี่ยมนัไม่เวริ์ก เรำกห็ย่ำกนั พี่จะให้ทกุอย่ำงที่

เกดควรจะได้ด้วยหลงัหย่ำ” เขำหมำยถงึพวกทรพัย์สนิของตนเอง ถงึ

เธอจะไม่ได้เป็นภรรยำของเขำจรงิๆ แต่ต้องมำกลำยเป็นแม่ม่ำยนั้นดู

จะไม่ยตุธิรรมกบัเธอเลย 

“เกดจะได้เงนิเหรอคะ” ค�ำถำมของหญงิสำวนั้นท�ำเอำเขำรูส้กึ

เก้อเขิน เขำรู้ว่ำที่บ้ำนของเธอก็มีฐำนะอยู่แล้ว คงจะไม่ได้สนใจไยดี

อะไรกบัเงนิที่เขำจะให้ แต่นอกจำกเงนิแล้วเขำกน็กึไม่ออกว่ำมอีะไรที่

พอจะตอบแทนนพเก้ำได้บ้ำง หำกเธอยอมช่วยเขำ
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“พี่ไม่ได้อวดรวยนะ แต่ว่ำ...”

“เท่ำไหร่คะ”

“หมื?”

“เกดจะได้เงนิเท่ำไหร่ตอนที่เรำแต่งงำนกนัอยู่ แล้วตอนที่หย่ำ

แล้วจะได้อะไรบ้ำง” ได้ยินนพเก้ำถำมแบบนี้ก็ท�ำเอำระพีคิดค�ำตอบ

แทบไม่ทนั เขำไม่คดิว่ำเธอจะถำมเรื่องจ�ำนวนเงนิ ขนำดตวัเขำเองยงั

ไม่รู้เลยว่ำตอนนี้ตนเองมีทรัพย์สินอยู่เท่ำไร แต่รู้ว่ำเยอะมำกพอที่จะ

ท�ำให้นพเก้ำเป็นเศรษฐนีไีด้เลยหำกหย่ำกนัจรงิๆ

“พี่ต้องใช้เวลำคดิหน่อย ถ้ำเกดโอเค พี่จะให้เลขำฯ ส่งรำยกำร

ทรพัย์สนิและสิ่งที่เกดจะได้มำให้ เรำจะได้ท�ำสญัญำกนัก่อน”

“พี่พไีม่เสยีดำยเหรอคะ”

“ถอืว่ำพี่ให้น้องสำวกแ็ล้วกนั” 

ระพียิ้มให้ในขณะที่นพเก้ำหน้ำชำไปหมด ขนำดเขำพูดจำ

ร้ำยกำจขนำดนี้เธอกย็งัรู้สกึว่ำคนตรงหน้ำช่ำงดูมเีสน่ห์เหลอืเกนิ 

พี่ชำยเหรอ น้องสำวเหรอ เป็นสถำนะที่ดี ในเมื่อเขำต้องกำร

แบบนี้เธอกจ็ะท�ำตำม ดกีว่ำไม่ได้อะไรเลย

“ตกลงค่ะ พรุ่งนี้เที่ยงส่งเอกสำรมำให้เกดอ่ำนก่อนนะคะ” 

ท่ำทำงใจเยน็ของนพเก้ำท�ำให้ระพคีลำยกงัวลไปได้เปลำะหนึ่ง 

ตอนแรกเขำคิดว่ำเธอจะร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วไปฟ้องมำรดำเสียอีก 

ตกลงกนัง่ำยๆ แบบนี้กด็เีหมอืนกนั

หลังจำกนั้นระพีบอกกับมำรดำว่ำตนเองจะแต่งงำนกับนพเก้ำ 

เรื่องกำรจดังำนเขำอ้ำงว่ำงำนยุง่จงึให้ผูใ้หญ่จดักำรไปตำมสมควร เขำ

ไม่ได้สนใจรำยละเอยีดที่ทกุคนคยุกนัต่อจำกนั้น เห็นนพเก้ำเดนิหำย

เข้ำไปในครวัไม่นำนกน็�ำขนมไทยหน้ำตำดดูชีดุหนึ่งมำวำงบนโต๊ะด้วย

ท่ำทำงที่ไม่ผดิแปลกอะไร ตอนเขำกนิขนมนั่นเข้ำไปเธอยงัถำมเขำด้วย

รอยยิ้มว่ำรสชำตดิไีหม
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พอคณุหญงิร�ำพงึได้ในสิ่งที่ต้องกำรแล้วกส็บำยใจ รบีกลบัไปที่

บ้ำนเพื่อวำงแผนเตรียมงำนแต่งงำนของลูกชำยคนเล็ก ส่วนเจ้ำของ

เรื่องนั้นก็รีบออกไปหำแฟนสำวอย่ำงรุ้งลดำทันทีหลังจำกส่งมำรดำที่

บ้ำนแล้ว

เขำกบัรุ้งลดำเจอกนัเมื่อครึ่งปีก่อน หญงิสำวเป็นดไีซเนอร์ของ

แบรนด์เสื้อผ้ำชื่อดังแห่งหนึ่ง ก่อนหน้ำนี้เขำคบหำกับนำงแบบที่เคย

เป็นแบบให้รุง้ลดำ พอได้เจอกนับ่อยๆ กเ็กดิถูกชะตำ คยุกนัถกูคอเขำ

กเ็ลยเลกิกบันำงแบบคนนั้นมำคบกบัหญงิสำวแทน แม้ว่ำจะเป็นเวลำ

เพยีงไม่กี่เดอืน แต่กถ็อืว่ำเธอเป็นคนที่เขำคดิจะคบด้วยอย่ำงจรงิจงั

“พบีอกว่ำพจีะแต่งงำนเหรอคะ” รุ้งลดำทวนค�ำที่เพิ่งจะได้ยนิ

“ผมต้องขอโทษรุ้งด้วยจรงิๆ รุ้งจะด่ำจะว่ำผมยงัไงกไ็ด้”

“รุ้งเข้ำใจค่ะ เรำโตๆ กันแล้ว อีกอย่ำงรุ้งดีใจนะคะที่พีเห็น 

คณุแม่ส�ำคญัที่สดุ แต่น้องที่พต้ีองแต่งงำนด้วยเขำว่ำยงัไงคะ คนไม่เคย

คบกนัเขำจะยอมแต่งงำนเหรอ” ท่ำทำงของรุ้งลดำไม่เหมอืนที่เขำคดิ

เอำไว้สกันดิ เธอไม่ฟูมฟำยร้องไห้เสยีใจ ไม่โมโห แต่กลบัพูดกบัเขำ

ด้วยน�้ำเสยีงปกตเิจอืปนควำมเป็นห่วงด้วยซ�้ำ

“รำยนั้นเป็นเดก็หวัอ่อนครบั พ่อแม่บอกให้ท�ำอะไรกท็�ำ ผมเอง

กส็งสำรน้อง แต่กท็�ำอะไรไม่ได้ คงต้องให้คณุแม่เหน็เองว่ำมนัไม่โอเค

ที่จะจบัใครแต่งงำนกนัโดยที่ไม่ได้รกั” เขำว่ำ

“เรำกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก่อนก็ได้ค่ะ ถ้ำถึงวันนั้น

เมื่อไหร่พบีอกรุ้งนะคะ รุ้งจะรอ”

“อย่ำรอเลยครบั ถ้ำเจอคนดีๆ  รุง้กค็วรคบกบัเขำ ผมไม่รู้ว่ำต้อง

ใช้เวลำนำนเท่ำไหร่ ไม่อยำกรบัปำกรุ้งพล่อยๆ” ระพวี่ำ อำจจะเป็น

เพรำะทั้งสองคนยังคบกันไม่นำน เขำจึงพูดให้อีกฝ่ำยท�ำใจแบบนี้ได้ 

จะว่ำเขำไม่เสยีดำยหญงิสำวเลยกค็งไม่ใช่ เธอตรงสเปกเขำทกุอย่ำง 

หำกเขำปล่อยมอืเธอไปแล้วคงยำกที่จะได้เจอกบัคนแบบนี้อกี
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แต่อย่ำงว่ำ อย่ำงไรมำรดำกส็�ำคญัที่สดุ 

ขณะที่รุง้ลดำมแีววตำเศร้ำสร้อยนั้นชำยหนุม่ข้ำงกำยกลบันกึถงึ

เรื่องเงนิที่เขำจะต้องให้นพเก้ำ

ตวัแค่นั้นจะกนิใช้สกัเท่ำไรเชยีว...

“น้องเกดไม่ไปห้องสมุดเหรอคะวันนี้” นพคุณเอ่ยถาม 

น้องสำวเมื่อเหน็ว่ำอกีฝ่ำยก�ำลงันั่งเหม่อมองฟ้ำอยู่บรเิวณศำลำไม้ ดู

เหมอืนว่ำวนันี้คณุหญงิร�ำพงึกบัลกูชำยจะมำคยุเรื่องแต่งงำนกนัที่บ้ำน 

เหน็ว่ำกำรเจรจำเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ผดิกบัที่เขำและตรเีทพคดิเอำไว้

ว่ำอย่ำงไรแผนวิวำห์คลุมถุงชนของคุณหญิงร�ำพึงต้องล่มแน่นอน 

เพรำะระพดีูเหมอืนจะมคีนรกัอยู่แล้ว

“ไม่ไปค่ะ เบื่อ” เป็นครั้งแรกที่นพเก้ำพูดว่ำเบื่อห้องสมดุ หลงั

เรยีนจบมำหญงิสำวกเ็ป็นครสูอนประวตัศิำสตร์ที่โรงเรยีนเอกชนชื่อดงั

แห่งหนึ่งที่มำรดำมหีุน้ส่วนอยูด้่วย ชวีติที่อยูใ่นกรอบของเธอกว็นเวยีน

อยู่แค่บ้ำน โรงเรยีน แล้วกห็้องสมดุ หญงิสำวเตบิโตมำแบบนี้

“แล้วคุณแม่ว่ำยังไงบ้ำงคะเรื่องแต่งงำน” นพคุณนั่งลงข้ำงๆ 

น้องสำว

“ไม่ว่ำยงัไงค่ะ ก�ำลงัหำฤกษ์กนัอยู่”

“ท�ำไมน้องเกดเหมือนไม่ดีใจเลยล่ะ ได้แต่งงำนกับคนที่ชอบ 

น่ำจะดใีจนะ”

“เขำไม่ได้ชอบเกดนี่คะ”

“น้องเกดก็ท�ำให้เขำชอบสิคะ” ค�ำพูดง่ำยๆ ของนพคุณจุด

ประกำยบำงอย่ำงในหวัของนพเก้ำ จำกที่คดิว่ำจะไม่ไปห้องสมดุกค็ดิ

ว่ำคงจะต้องแวะไปหน่อย

“พี่คณุคะ เกดขอตวัก่อนนะคะ ไปห้องสมดุดกีว่ำ” 

หญิงสำวรีบลุกขึ้นแล้วเดินหำยเข้ำไปในบ้ำนทันที เธอใช้เวลำ



18  ถึงคุณภรรยา...จากสามีที่รัก

ไม่นำนในกำรอำบน�้ำแต่งตัวแล้วนั่งรถไปห้องสมุดใหญ่แห่งหนึ่งที่มำ

เป็นประจ�ำ ระหว่ำงที่เธออยู่ในห้องสมดุคนขบัรถจะรออยู่แถวนั้น พอ

ถึงตอนเย็นหรือถึงเวลำที่หญิงสำวจะกลับบ้ำนถึงได้ขับรถมำรออยู่ 

ข้ำงหน้ำ

“เดี๋ยวเกดเสรจ็แล้วจะโทร. หำนะ ลงุไปหำอะไรกนิก่อนนะคะ” 

นพเก้ำว่ำก่อนจะเดินหำยเข้ำไป เมื่อเข้ำมำข้ำงในแล้วร่ำงบำงก็เดิน

ตรงไปในห้องน�้ำ จดักำรเปลี่ยนเสื้อผ้ำแล้วเอำชดุเก่ำยดัลงในกระเป๋ำ 

สวมหมวกแล้วเดนิออกทำงประตดู้ำนหลงั พอพ้นประตหูญงิสำวกส็ดู

หำยใจเข้ำลกึ 

กลิ่นของอสิรภำพมนัสดชื่นแบบนี้เสมอ

หลังจำกออกมำแล้วหญิงสำวก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงไปที่บ้ำน

หลงัหนึ่งซึ่งห่ำงจำกห้องสมดุพอสมควร บ้ำนหลงันี้เป็นบ้ำนไม้สองชั้น

ที่ไม่ได้มบีรเิวณมำกนกั บนระเบยีงมผี้ำขนหนูเน่ำๆ ตำกอยู่สองสำม

ผนื ส่วนด้ำนล่ำงมเีศษเหลก็เก่ำๆ วำงระเกะระกะจนนพเก้ำต้องใช้เท้ำ

เขี่ยออกเพื่อที่จะเดนิเข้ำไปด้ำนใน

“ไอ้แพท อยู่ไหม เปิดประตู!” หญงิสำวตะโกนเสยีงดงัลั่น เมื่อ

เห็นว่ำไม่มีใครตอบจึงพยำยำมดึงประตูแรงๆ สองสำมที แต่ก่อนที่

ประตไูม้เก่ำๆ จะหลดุตดิมอืมำ เธอกไ็ด้ยนิเสยีงคนวิ่งลงมำจำกบนัได

“พอโว้ยอย่ำดงึ เดี๋ยวประตพูงั” หลงัจำกคนในบ้ำนตะโกนตอบ

กลบัไม่นำนกเ็ปิดประตูให้อกีฝ่ำยเข้ำมำในบ้ำน 

‘แพท’ หรอื ‘พศธน’ มองใบหน้ำสวยหวำนตรงหน้ำด้วยควำม

สดุจะทน เขำยงันอนเคลิ้มอยู่เลยแท้ๆ ต้องรบีวิ่งตำเหลอืกลงมำเปิด

ประตูแบบนี้ ถ้ำไม่ใช่เรื่องส�ำคญัเขำจะบบีคอเธอ

“มเีรื่องใหญ่จะปรกึษำ” นพเก้ำว่ำก่อนจะเดนิเข้ำไปในบ้ำนโดย

ไม่สนใจว่ำเจ้ำของบ้ำนจะอนญุำตหรอืไม่ พอเข้ำมำด้ำนในร่ำงบำงก็

ทิ้งตวันั่งลงบนโซฟำด้วยสหีน้ำที่เครยีดกว่ำปกติ
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“ฉนัไม่ได้อยำกจะด่ำนะ แต่แกจะไม่ถำมเลยเหรอว่ำสภำพฉนั

ตอนนี้อยำกให้แกมำปรกึษำอะไรไหม” พศธนชี้ไปที่ใบหน้ำอดิโรยของ

ตนเอง เขำเล่นเกมมำทั้งคนืเพิ่งได้นอนเมื่อตอนเช้ำนี่เอง พอกลำงวนั

กถ็ูกรบกวนโดยคนตรงหน้ำ เขำต้องรู้สกึอย่ำงไรกบัเรื่องนี้กนั 

“คอืเรื่องมนัเป็นอย่ำงนี้”

“เฮ้ย! ไม่ฟังฉนัเลยนะ!!”

“อะ จะพูดอะไร พูดมำส”ิ

“ไม่พดูแล้ว จะเล่ำอะไรกเ็ล่ำมำ ถ้ำไม่ใช่เรื่องใหญ่จรงินะฉนัจะ

ฆ่ำหมกส้วม” 

ควำมจริงนพเก้ำแทบจะไม่ได้ฟังเพื่อนเลย เธอแค่อยำกจะมำ

เล่ำเรื่องของตวัเองเท่ำนั้น

“ฉนัก�ำลงัจะแต่งงำนกบัพี่พ”ี หญงิสำวว่ำ

“พี่พ?ี”

“เออ พี่พ”ี

“ใครวะ” 

เครื่องหมำยค�ำถำมผดุอยู่บนหน้ำของพศธน แต่พอนกึได้ว่ำชื่อ

คล้ำยๆ ผูช้ำยที่นพเก้ำชอบพล่ำมให้ฟังอยูบ่่อยๆ กเ็บกิตำกว้ำง ถงึเขำ

จะไม่เคยเหน็หน้ำตำของอกีฝ่ำยมำก่อน แต่ได้ยนิมำว่ำโพรไฟล์ดชีนดิ

ที่เพื่อนของเขำคนนี้หลงใหลได้ปลื้มมำตั้งแต่เดก็ คงจะไม่ธรรมดำแน่ 

ขนำดคนหล่อๆ อย่ำงเขำเคยลองหยอกเย้ำ ยั่วยวนอีกฝ่ำยอยู่หลำย

เดือนก็ไม่เห็นว่ำนพเก้ำจะสนใจอะไรสักนิด รักปักใจอยู่แต่กับพี่ชำย

ลูกของเพื่อนแม่มำตั้งหลำยปี

“สมองฝ่อหรอืไง ที่เคยเล่ำตอนนั้นอะ”

“อ๋อ จ�ำได้แล้ว แล้วแกไปท�ำยังไงถึงได้แต่งงำน หรือแกแบบ 

เอำตวัเข้ำแลก? แต่ไม่ด ิ ท�ำแบบนั้นนี่โอกำสหลดุมอืสูงมำก” พศธน

ท�ำสหีน้ำครุ่นคดิ
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“คณุป้ำ...แม่ของพี่เขำอยำกได้ฉนัเป็นสะใภ้” 

เห็นใบหน้ำเขินอำยของนพเก้ำเวลำตอบแล้วชำยหนุ่มก็รู้สึก

อยำกอำเจยีน เขำไม่เคยไปที่บ้ำนของเธอ ไม่เคยเหน็ชวีติอกีด้ำนหนึ่ง

ของนพเก้ำกจ็รงิ แต่พอจะเดำได้ว่ำคงเป็นประเภทดอกฟ้ำหรอืไม่กน็ก

น้อยในกรงทองนี่แหละ เพรำะแบบนี้ถึงได้ชอบท�ำตัวเถื่อนยำมที่อยู่

นอกบ้ำน

ว่ำแต่...เขำรู้จกันพเก้ำได้อย่ำงไรน่ะเหรอ

เขำเจอกบัหญงิสำวเมื่อประมำณแปดปีก่อนในสถำนที่ที่คงไม่มี

ใครเชื่อแน่ว่ำคนตรงหน้ำจะไปอยู่ในนั้นได้ ไม่ใช่ฝำท่อหรือในคลอง

ประปำ แต่เป็นเกมออนไลน์ประเภทเอฟพีเอส1เกมหนึ่ง เจอกันบ่อย

ครั้งจนกลำยเป็นเพื่อนที่พมิพ์ข้อควำมโต้ตอบคยุกนัเรื่องเกมเป็นประจ�ำ 

ตอนนั้นเขำมั่นใจมำกว่ำเพื่อนคนนี้ต้องเป็นผู้ชำยแน่นอน ทั้งชื่อและ

รูปอวตำรไม่มตีรงไหนเลยที่ท�ำให้เขำคดิว่ำอกีฝ่ำยเป็นผู้หญงิ

‘GunslingerGod’ รูปประจ�ำตวัคอืยกัษ์อปัลกัษณ์ถอืปืน

ตอนนั้นเขำถงึกบัคยุเรื่องลบัๆ ของผูช้ำยให้อกีฝ่ำยฟังเพรำะคดิ

ว่ำนพเก้ำคือเพื่อนผู้ชำยรุ่นรำวครำวเดียวกัน จะให้เขำเชื่อได้อย่ำงไร

ในเมื่ออกีฝ่ำยพมิพ์ตอบกลบัมำว่ำ ‘แกอำจจะไม่ได้ชอบผู้หญงิคนนั้น

กไ็ด้ ถ้ำแกไม่แขง็อะ’

ผู้หญงิดีๆ  ที่ไหนพูดแบบนี้กบัเพื่อนผู้ชำยที่เจอในเกมกนัล่ะ!!

“ท�ำไงดีวะ ฉันอยำกได้เขำ แต่ไม่อยำกแบบว่ำให้เขำฝืนใจ

แต่งงำนกบัฉนัอะ” 

คิ้วของนพเก้ำผูกกนัเป็นปม แต่เรื่องนี้ดูเป็นเรื่องที่ไม่น่ำเครยีด

เท่ำไรส�ำหรบัพศธน ผูช้ำยมนัจะอะไรนกัหนำล่ะ มผีูห้ญงิสวยหุน่ดแีบบ

นี้อยู่ใกล้ๆ สองต่อสอง บรรยำกำศดีๆ  หน่อยกเ็ผลอไผลทกุคน 

1 FPS คอื First Person Shooter เกมยงิปืนประเภทมมุมองบคุคลที่หนึ่ง
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แต่กอ็ย่ำงว่ำ...ได้แค่ตวั แต่ไม่มอีะไรกำรนัตวี่ำจะได้ใจ

“แล้วเขำไม่มแีบบสนใจแกสกันดิเลยเหรอ” พศธนถำม

“ย�้ำทกุค�ำว่ำน้องสำว ใครแม่งจะแต่งงำนกบัน้องสำววะ”

“นั่นด ิแล้วที่คยุนี่พูดอะไรกนัมั่ง”

“พูดเรื่องนี้แล้วน่ำโมโห ไม่ได้เจอกันตั้งสี่ห้ำปี พอมำคุยเรื่อง

แต่งงำนเขำบอกฉันว่ำอะไรรู้ไหม แต่งงำนกันไปแล้วเขำจะให้ฉันท�ำ 

ทกุอย่ำงที่อยำกท�ำ เหมอืนแต่งงำนเพื่อเลี้ยงฉนัเหมอืนน้องสำว ให้เงนิ 

ให้ของ ทรพัย์สมบตัอิะไรของเขำ แล้วถ้ำหย่ำกนัเขำจะให้อกี” นพเก้ำ

เม้มปำกแน่น ถงึตอนนั้นเธอจะโมโหสดุๆ แต่เพรำะภำพลกัษณ์กลุสตรี

ท�ำให้เธอตบศรีษะของเขำไม่ได้ ไม่ว่ำจะอยำกท�ำแค่ไหน

พศธนเอำมอืลูบคำงอย่ำงครุ่นคดิ

“อย่ำงนี้แกกไ็ม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ เล่นเกมแล้วด”ิ

ฟังดเูหมอืนจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกบัที่หญงิสำวกลุม้ใจ

สักเท่ำไร แต่พอนึกถึงข้อดีอีกเรื่องก็คือ นพเก้ำจะมีอิสระอย่ำงเต็มที่ 

เมื่อเธอแต่งงำนออกจำกบ้ำนไปแล้วก็จะไม่มีบิดำมำรดำที่ต้องคอย

เกรงใจ ไม่ต้องเรยีบร้อยเหมอืนผ้ำพบัไว้ ไม่ต้องร้อยมำลยัทกุวนัพระ

“เออว่ะ ไอ้แพทท�ำไมแกฉลำด ควำมฝันของฉันคือกำรสร้ำง 

ห้องเล่นเกมแบบครบวงจร ทกุอย่ำงที่ฉนัไม่มฉีนัเอำเงนิพี่พมีำซื้อได้” 

พูดถึงเรื่องเงินแล้วเธอก็รู้สึกดีใจขึ้นมำทันที แม้ว่ำที่บ้ำนของเธอจะมี

ฐำนะ แต่ส�ำหรับเรื่องไร้สำระอย่ำงกำรเล่นเกมนั้น ไม่มีทำงที่มำรดำ

จะรบัได้แน่นอน

“ส่วนเรื่องแกกบัเขำน่ะ ยำกอยู่ เรำต้องประชมุกนัหน่อย”
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2
นพเก้าและคณะ

เพือ่นในเกมของนพเก้าไม่ได้มีแค่พศธนคนเดยีว นอกจาก

ชำยหนุ่มแล้วยงัมเีพื่อนผู้ชำยอกีสี่คน เพื่อนผู้หญงิใจเป็นชำยอกีหนึ่ง

คน ทั้งกลุ่มรวมเธอแล้วมเีจด็คน ไม่ว่ำจะเปลี่ยนไปเล่นเกมอะไรกม็กั

จะตำมตดิไปเล่นด้วยกนัตลอด แต่ถงึอย่ำงนั้นกม็กัจะเป็นเกมประเภท

เอฟพเีอสหรอืทพีเีอส2เสมอโดยคนที่เป็นผู้น�ำของกลุม่กค็อืนพเก้ำ เธอ

ดงัในกลุม่คนที่เล่นเกมประเภทเดยีวกนัจนทกุคนขนำนนำมว่ำ ‘เทพ G’ 

โดยส่วนใหญ่เธอมกัจะเล่นในเครื่องคอนโซล3แม้จะบงัคบัยำกกว่ำ แต่

กใ็ห้ควำมท้ำทำยอกีแบบ ส่วนปัญหำกม็อียูเ่รื่องเดยีวตรงที่ว่ำเธอเล่น

เกมพวกนี้ที่บ้ำนไม่ได้ หวยเลยมำออกที่พศธน หญงิสำวซื้อของทั้งหมด

เอำไว้ที่บ้ำนของเขำ แล้วมกัจะเข้ำมำเล่นตอนบอกคนที่บ้ำนเธอว่ำจะ

มำห้องสมดุ

“ไอ้นพท�ำไมวนันี้ห่วยจงัวะ” เสยีงของ ‘พำท’ี หนึ่งในเพื่อนที่

เล่นเกมด้วยกนัเอ่ยขึ้น

“ไม่ใช่ฉนั ไอ้แพทเล่น” นพเก้ำแย้ง

2 TPS คอื Third Person Shooter เกมยงิปืนประเภทมมุมองบคุคลที่สำม
3 Console Game คอืเครื่องเกมที่ต้องต่อกบัมอนเิตอร์หรอืทวีี
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“พระสุธนนี่เอง ถึงว่ำท�ำไมกำก” จำกนั้นเสียงหัวเรำะก็ดังลั่น

จนพศธนเริ่มรู้สึกว่ำอุณหภูมิที่ศีรษะพุ่งสูง ชื่อของเขำเป็นปมด้อยมำ

ตลอด 

“พด-สะ-ทน ไม่ใช่พระสธุน ฉนัต้องบอกพวกแกอกีกี่รอบ”

“กำกขนำดนี้ฉนัว่ำแกบนิตำมมโนรำห์ไปเถอะ”

“ปำกดไีป เดี๋ยวเจอ” 

“แล้วไหนบอกมเีรื่องส�ำคญัจะปรกึษำ มวัแต่เล่นเกมกนัเลยไม่รู้

เลยว่ำนพจะพดูเรื่องอะไร” ‘กญัญำ’ สำวหล่อหนึ่งเดยีวในกลุม่เอ่ยขึ้น 

บำงทีพวกเขำมำนั่งคุยกันเฉยๆ ก็มี บำงคนที่อยำกจะเล่นก็เล่นไป  

แม้จะไม่ได้อยูก่นัครบทกุคนตลอด แต่กว็นเจอกนัอยูอ่ย่ำงนี้จนสนทิกนั

“ฉนัก�ำลงัจะแต่งงำน” 

ทนัททีี่นพเก้ำพูดจบ คนที่อยู่ในปำร์ตี4ทั้งหมดกเ็งยีบสนทิ

“แต่งงำนในเกมอะเหรอ” พำทถีำมขึ้นท�ำลำยควำมเงยีบ หำก

บอกว่ำเป็นกญัญำที่จะแต่งงำนยงัดูน่ำเชื่อกว่ำเทพ G ของพวกเขำ

“ชตูเตอร์เกมของพวกเรำมนัมรีะบบแต่งงำนหรอืไงล่ะ” กญัญำ

แย้ง

“แต่งงำนจรงิๆ กบัผู้ชำยหล่อๆ น่ะ” นพเก้ำไม่ได้เล่ำเรื่องระพี

ให้ทุกคนฟัง ส่วนใหญ่จะบ่นให้พศธนที่เป็นคนที่เธอเจอบ่อยที่สุดฟัง

มำกกว่ำ อกีอย่ำงหลำยปีหลงัมำนี้ชำยหนุม่กไ็ม่ได้ไปมำหำสู่กบัที่บ้ำน

ของเธอเลย ดงันั้นจงึแทบไม่มเีรื่องอะไรจะเล่ำมำก

“ถำมจริง แต่งงำนแล้วก็ต้องมีลูก เลี้ยงลูกแล้วก็ต้องเลิกเล่น

เกม นี่เรำก�ำลงัจะเสยีท่ำนเทพ G ไปเหรอ” พำทโีวยวำย ตอนที่รู้ว่ำ

นพเก้ำเป็นผู้หญงิเขำกท็�ำใจไม่ได้ไปครั้งหนึ่งแล้ว นี่สถติขิองเขำยงัก้ำว

ข้ำมอกีฝ่ำยไม่ได้ เธอกด็นัจะอ�ำลำวงกำรไปเสยีก่อน ไม่ยตุธิรรม เป็น

4 Party ในที่นี้เป็นชื่อเรยีกกลุ่มสนทนำแบบเสยีงในเกมคอนโซล
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ผู้หญงิแท้ๆ แต่ดนัเล่นเกมเก่งกว่ำผู้ชำยอย่ำงเขำอกี

“แล้วเรื่องที่อยำกปรกึษำคอือะไรล่ะ” กญัญำไม่สนใจที่พำทพีดู 

เธออยำกรู้มำกกว่ำว่ำนพเก้ำอยำกจะปรึกษำอะไร ผู้หญิงแต่งงำนก็

เป็นเรื่องปกต ิแต่ว่ำกรณนีพเก้ำดจูะแปลกๆ หน่อย ท่ำทำงของอกีฝ่ำย

ไม่เหมอืนคนที่พร้อมจะแต่งงำนมคีรอบครวัเลย

“เขำไม่ได้รกัฉนั ถูกแม่บงัคบัให้แต่ง”

“วะ นยิำยน�้ำเน่ำเหรอเนี่ย” พำทสี่งเสยีงเป็นคนแรก

“น�้ำเน่ำบนหัวกบำลแกสิไอ้ที ฟังฉันพูดให้จบก่อน” ในที่สุด

นพเก้ำก็ทนไม่ได้ ใครใช้ให้พำทีปำกเสียขัดกับบรรยำกำศควำมรักที่

แสนเศร้ำของเธอกนัล่ะ

“โอเค ฉนัจะเล่นเกมเงยีบๆ เชญิแกเล่ำแบบไม่ต้องหวัร้อน”

“ฉนัน่ะ...”

“เฮลโหล เอเวอรวีนั” เสยีงหนึ่งดงัแทรกเข้ำมำทนัทพีอดกีบัตอน

ที่นพเก้ำจะเริ่มเล่ำ เหมือนมีใครบำงคนเข้ำมำในปำร์ตี ช่ำงเป็นช่วง

เวลำที่ดเีหลอืเกนิ ดจีนนพเก้ำอยำกจะกดลบกำรเป็นเพื่อนกบัคนคนนี้

เสยีเลย

“ร่ำเรงินะครบัพี่หนึ่ง” พำทรี้องทกัคนมำใหม่

“เออดเิพิ่งเลกิงำน วนันี้มดีแีอลซี5ตวัใหม่ออก ท�ำงำนเครยีดๆ 

ต้องมำชอปสกัหน่อย แล้วนี่คยุอะไรกนัเหรอ” คนมำใหม่นำมว่ำ ‘หนึ่ง’ 

หรอื ‘รพดั’ ว่ำ

“รอฟังนพเล่ำเรื่องจะแต่งงำนอยู่” กญัญำตอบ

“เออ ไม่ได้เล่ำสกัท”ี พำทเีสรมิ

“จะเล่ำแล้วเนี่ย จะเงยีบกนัได้หรอืยงั” นพเก้ำเริ่มร�ำคำญ ถ้ำ

5 DLC ย่อมำจำก Downloadable Content เป็นเนื้อหำเสรมิของเกมที่มกัจะออกมำ
หลงัจำกที่เกมตวัเตม็ภำคหลกัออกมำแล้ว
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ไม่ตดิว่ำเธอมเีพื่อนอยูแ่ค่นี้ รบัรองว่ำเธอจะต้องเลกิคบคนพวกนี้ไปให้

หมด 

เมื่อเห็นว่ำทุกอย่ำงดูสงบลงแล้วหญิงสำวก็เริ่มเล่ำทันที หลัง

จำกพดูทกุอย่ำงไปแล้วสิ่งที่เธอได้กลบัมำกค็อืควำมเงยีบ ไม่รูว่้ำทกุคน

ก�ำลงัตั้งใจฟังหรอืตั้งใจเล่นเกมกนัอยู่

“จบแล้วเหรอ” พำทถีำม

“เออจบแล้ว”

“ก่อนอื่นนะ แกไม่ได้ชอบผูห้ญงิหรอกเหรอไอ้นพ” น�้ำเสยีงของ

รพดัฟังดูตกใจมำก และที่ชำยหนุ่มคดิแบบนี้กไ็ม่แปลกเพรำะทกุครั้ง

ที่นัดเจอกัน เธอก็มักจะสวมชุดวอร์มสีด�ำหรือเสื้อผ้ำที่คิดว่ำใส่แล้ว

สบำย อย่ำงเสื้อยดืตวัโคร่งหรอืเสื้อแขนยำวบำงๆ สกัตวั ดูเผนิๆ แล้ว

กเ็หมอืนเดก็ผู้ชำยไม่มผีดิ

พศธนที่นั่งอยู่ข้ำงกำยของหญงิสำวถงึกบัเอำมอืปิดปำกตนเอง

เอำไว้กลัวว่ำจะหลุดหัวเรำะ หำกว่ำนพเก้ำไม่ได้พูดเรื่องผู้ชำยที่ชอบ

ขึ้นมำ เขำกไ็ม่มทีำงรู้ว่ำเธอกม็มีมุนี้ด้วย

“ก่อนอื่นเลยนะ คดิเรื่องเงนิก่อน อย่ำงที่สองอสิระ อย่ำงที่สำม

โอกำสที่จะท�ำให้เขำชอบเรำ” รพัดเป็นคนที่อำยุมำกที่สุดในนี้ เวลำ

ใครมปีัญหำอะไร เขำกม็กัจะเป็นคนที่แนะน�ำได้ดเีสมอ แต่กไ็ม่ใช่ว่ำ

จะเชื่อถอืได้ทกุเรื่อง

“จรงิ เรื่องนี้แกมแีต่ได้กบัได้” กญัญำเสรมิ

“แล้วข้อสำมจะท�ำยงัไง ฉนัเป็นผู้ดทีกุกระเบยีดนิ้วขนำดนี้ เขำ

ยงัไม่ชำยตำแลเลย” 

นพเก้ำถอนหำยใจ ตั้งแต่เลก็จนโตมำรดำสอนว่ำไม่ให้ออกตวั

แรง ให้ท่ำผู้ชำยหรือพูดจำไม่เรียบร้อย เธอใช้สำยตำมองได้แค่ไม่กี่

วนิำทเีท่ำนั้น มำรดำของเธอเคยบอกว่ำตอนที่เจอกบับดิำกใ็ช้วธิมีอง

ตำกนัอย่ำงนี้ ถ้ำพรหมลขิติมจีรงิกจ็ะเจอคู่แท้
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ส่วนควำมคดิของเธอตอนที่ฟังเรื่องนี้น่ะเหรอ...มองจนตำเหล่ก็

ยงัไม่ได้เลยเนี่ย!!

“ผูช้ำยทกุคนไม่ได้ชอบผูห้ญงิเรยีบร้อยซะหน่อย เดี๋ยวนี้เขำชอบ

ผู้หญงิที่เป็นตวัเอง” พศธนเอ่ยขึ้นบ้ำง

“เป็นตวัเอง? ตวัฉนัน่ะนะ” นพเก้ำนกึไม่ออกเลย ถ้ำระพเีหน็

ตวัตนที่แท้จรงิของเธอเขำจะเป็นอย่ำงไร จำกที่ไม่ได้ใส่ใจอำจจะกลำย

เป็นไม่ชอบไปเลยกไ็ด้ ยิ่งจนิตนำกำรว่ำเขำมองเธอด้วยสำยตำผดิหวงั

กป็วดใจขึ้นมำทนัที

ไม่มใีครรบัตวัตนของเธอได้หรอก แม้แต่ตวัเธอเองยงัรบัตวัเอง

ไม่ได้เลย!!

“พี่ก็แนะน�ำมำกไม่ได้ อย่ำงน้อยก็ต้องเห็นผู้ชำยคนนั้นว่ำเป็น

คนยงัไงถงึจะคดิออก งำนนี้เรื่องใหญ่ เทพ G ของเรำจะมผีวั เอ้ยสำมี

ทั้งทีพี่ต้องสแกนนะ” รพัดว่ำ แม้ว่ำวันหยุดของเขำจะไม่ได้มีเยอะ

มำกมำย แต่ท�ำงำนมำขนำดนี้ นอกจำกเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกนักไ็ม่มี

ใครมเีรื่องจะคยุกบัเขำแล้ว ชำยวยัสำมสบิต้นๆ ที่โสดสนทินี่ชวีติคงจะ

อยู่ต่อไปได้ยำกขึ้นแน่

“ต้องนดัสแกน ฉนัว่ำงวนัองัคำร” พำทวี่ำ 

“ไม่ต้องไปกไ็ด้ไอ้ท ีแกไม่ได้ส�ำคญัอะไร เอำงี้ นดัสองแฝดนั่น

ไปแล้วกัน ช่วงนี้ปิดเทอมพวกมันว่ำงกันอยู่แล้ว” พศธนหมำยถึง 

‘พิธำน’ และ ‘พิพัฒน์’ อีกสองหนุ่มที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขำซึ่งเป็น 

เดก็มหำวทิยำลยัวยัสบิเก้ำปี ถงึทกุคนจะอำยแุตกต่ำงกนั แต่เวลำเล่น

เกมด้วยกนัแล้วกลบัรู้สกึเหมอืนเพื่อนวยัเดยีวกนั

“เวรแล้วไอ้แพท ฉนัต้องกลบับ้ำนแล้ว ลงุมโีทร. มำ” 

นพเก้ำหมำยถงึคนขบัรถที่ก�ำลงัรอรบัเธออยูแ่ถวห้องสมดุ หญงิ

สำวรีบหยิบกระเป๋ำแล้ววิ่งออกไปทันที ในขณะที่พศธนงุนงงร่ำงบำง

กห็ำยไปแล้ว แต่ไม่นำนนกัเธอกว็ิ่งกลบัมำอกี แล้วใช้มอืตบศรีษะของ
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ชำยหนุ่มที่ก�ำลงันั่งเล่นเกมอยู่

“ปล่อยจอย ไปส่งหน่อยด ิรบี”

“อะไรวะ!” พศธนมองร่ำงบำงด้วยสำยตำอำฆำต

“ถ้ำไม่ไปฉนัจะชกัปลั๊ก” หญงิสำวขู่

“แกจะท�ำอะไรฉนักไ็ด้ แต่แกจะชกัปลั๊กไม่ได้ ฉนัยงัไม่มเีงนิซื้อ

ยูพเีอส” พูดจบแล้วพศธนกอ็ยำกร้องไห้ นี่คนหล่อหน้ำตำดแีบบเขำ

จะต้องมำเป็นเบ๊ให้นพเก้ำไปถึงเมื่อไหร่ ตอนนี้เขำอยำกให้หญิงสำว

แต่งงำนไปให้พ้นๆ เสยี แล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมเสยีท ี

ในระหว่ำงที่ขบัรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งนพเก้ำแถวห้องสมดุ พศธน

กค็รุน่คดิเรื่องนี้อย่ำงหนกั เขำจะพยำยำมอย่ำงเตม็ที่ในกำรผลกัภำระ

เรื่องนพเก้ำไปให้ผู้ชำยคนนั้น 

“ขอบใจมำกไอ้แพท ดแูลลกูๆ ของฉนัดีๆ  ล่ะ” นพเก้ำหมำยถงึ

อปุกรณ์กำรเล่นเกมของเธอที่ฝำกไว้ที่บ้ำนของชำยหนุ่ม 

“เออ แล้วเรื่องจบัผู้ชำยของแกเดี๋ยวคยุกนัตอนค�่ำๆ” เขำว่ำ

“ท�ำไมแกดูใส่ใจเรื่องนี้จงั”

“ฉนัอยำกเหน็แกมคีวำมสขุไง” 

หน้ำตำที่ไม่ได้ดูจริงใจเลยของพศธนไม่ได้ท�ำให้นพเก้ำเชื่อใน 

ค�ำพูดนั้น แต่ตรำบใดที่มคีนช่วย เธอกไ็ม่สนใจว่ำอกีฝ่ำยจะมเีจตนำ

อะไร

“เพื่อนที่แสนประเสรฐิ” นพเก้ำเบะปำก

เมื่อมำถึงห้องสมุด หญิงสำวก็แยกจำกพศธนแล้วเดินเข้ำไป

เปลี่ยนเสื้อผ้ำ พอจัดกำรตัวเองเสร็จเรียบร้อยนพเก้ำจึงเดินไปที่หน้ำ

ห้องสมดุ กเ็จอกบัลงุมทีี่จอดรถรออยู่แล้ว

“คณุหนคูรบั ยนิดด้ีวยนะครบัเรื่องแต่งงำน อกีหน่อยคณุหนไูป

อยู่บ้ำนสำมี ลุงคงไม่ได้มำส่งคุณหนูที่ห้องสมุดแบบนี้แล้ว ใจหำย

เหมอืนกนันะครบั” ลงุมวี่ำ 
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ลุงมีเป็นชำยสูงวัยอำยุหกสิบกว่ำแล้ว เป็นคนขับรถให้ที่บ้ำน

ของเธอมำตั้งแต่รุ่นคณุปู่ ที่บ้ำนมคีนงำนไม่เยอะนกั หนึ่งในนั้นกค็อื

ลงุมทีี่ปกตกิไ็ม่ค่อยได้ออกไปไหน เพรำะบดิำของเธอตอนนี้ว่ำงงำนจงึ

ปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้ำนเป็นงำนอดเิรก โดยมลีงุมเีป็นลกูมอื แต่บำงครั้งที่

บิดำไปเฝ้ำไร่อยู่ต่ำงจังหวัด เขำก็ไม่ได้ตำมไปด้วย หน้ำที่หลักๆ จึง

เป็นคนขบัรถพำเธอออกไปข้ำงนอกแล้วรอรบักลบับ้ำน

“เดี๋ยวเกดกก็ลบับ้ำนบ่อยๆ ถงึเวลำนั้นให้ลงุมไีปส่งกไ็ด้” เพรำะ

ลงุมเีหมอืนญำตผิู้ใหญ่คนหนึ่งของเธอ นพเก้ำจงึไม่รู้สกึอดึอดัเวลำที่

ต้องคุยเรื่องส่วนตัวด้วย ดูเหมือนว่ำทุกคนจะรู้เรื่องกำรแต่งงำนของ

เธอหมดแล้ว แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เธอใส่ใจเท่ำกบักำรที่จะท�ำอย่ำงไรให้

เจ้ำบ่ำวเปลี่ยนทศันคตทิี่มตี่อตวัเธอ

ถึงวันอังคารนพเก้ากับพศธน และสองฝาแฝดพิธานกับ

พพิฒัน์กไ็ด้เจอกนั ทั้งสองหนุ่มเป็นนกัศกึษำหน้ำตำหล่อเหลำที่ชอบ

สวมชุดนักศึกษำไปไหนมำไหน ทั้งที่ไม่ได้ไปเรียนเพรำะคิดว่ำจะได้

ส่วนลด ตอนเหน็ตวัจรงินพเก้ำยงัรู้สกึว่ำถูกหลอก ตวัแสบที่ด่ำทอทกุ

คนอย่ำงเจบ็แสบแบบนั้น ตวัจรงิกลบักลำยเป็นหนุ่มดอกไม้แบบนี้ได้

อย่ำงไรกัน แต่ผ่ำนไปนำนเข้ำเธอก็เข้ำใจ รูปลักษณ์กับนิสัยของคน

บำงประเภทกไ็ม่ได้ไปในทำงเดยีวกนัเสมอไป

“อร่อยว่ะของฟรเีนี่ยไอ้เฟลม” พธิำน แฝดคนพี่เอ่ยขึ้น

“เออ อร่อยกย็ดักนัเข้ำไปแล้วท�ำงำนด้วย” นพเก้ำว่ำ

“โหพี่นพ ผูช้ำยคนนั้นมนัหล่อกว่ำผมอกีเหรอ ต้องลงทนุนดักนั

มำสบืขนำดนี้”

“เออ”

“ตอบแค่นี้อ่ำนะ เดี๋ยวตอนเยน็เลี้ยงพซิซำด้วย”

“นี่พวกแกยังไม่อิ่มกันอีกเหรอ” นพเก้ำเหลืออด พวกเขำสั่ง
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อำหำรมำเตม็โต๊ะ ของคำวของหวำนเตม็ไปหมด ตวักไ็ม่ใหญ่ แต่กนิ

เรยีบแบบนี้ท�ำให้เธอนกึถงึนสิยัตะกละตะกลำมของตวัเอง ต้องตดิจำก

คนพวกนี้มำแน่ๆ

ตอนนี้เธอกับชำยหนุ่มทั้งสำมคน พิธำน พิพัฒน์ และพศธน

ก�ำลังนั่งอยู่ในร้ำนอำหำรที่โรงแรมซึ่งระพีบริหำรอยู่ เมื่อก่อนเธอเคย

มำที่นี่กบัครอบครวับ่อย แต่กไ็ม่เคยเจอระพ ีอำจจะเพรำะเขำต้องดแูล

ธรุกจิหลำยที่ ท�ำให้โอกำสที่จะเจอเขำนั้นมนี้อยมำก

“เอำละ มแีผนอะไรล่ะสำมพ”ี หญงิสำวเอ่ยขึ้น

“สำมพี หมำยถึงพวกเรำเหรอ” พศธนหันไปมองหนุ่มรุ่นน้อง

อกีสองคนด้วยควำมรูส้กึประหลำด เหมอืนเขำเคยได้ยนิค�ำนี้จำกที่ไหน

มำก่อน กระทั่งพธิำนและพพิฒัน์หวัเรำะคกิคกั เขำกค็ดิได้ว่ำมนัต้อง

เป็นค�ำศพัท์ที่ล่อแหลมมำกแน่

“เออ อยู่กนัสำมคนจะให้มกีี่พ”ี

“งั้นพี่พขีองแกกเ็ป็นพทีี่สี่ สี่พกีบัพวกเรำไปเลยดไีหม” 

“ไอ้บ้ำ พี่พไีม่เหมอืนพวกแกสกัหน่อย เสื่อมทรำม กกัขฬะ ไม่มี

ควำมเป็นสภุำพบรุษุ” นพเก้ำบ่น

“โถ คณุกลุสตรทีี่โลกรอ” พศธนสวนกลบั มอีย่ำงที่ไหนมำว่ำ

กนัขณะที่ตวัเองเป็นคนพำพวกเขำมำวำงแผนจบัผูช้ำยแท้ๆ สวรรค์ให้

ใบหน้ำสวยน่ำรกัแบบนั้นแก่นพเก้ำมำเพื่ออะไรกนันะ 

“ว่ำแต่ ผู้ชำยที่ว่ำเนี่ยเขำมงีำนอดเิรกอะไร หรอืสนใจอะไรเป็น

พเิศษไหม” พธิำนถำมขึ้น

นพเก้ำกลอกตำไปมำอย่ำงใช้ควำมคดิ เธอกบัเขำใช้เวลำด้วย

กนัน้อยมำก ส่วนใหญ่จะเป็นเธอที่แอบมองเขำอยูห่่ำงๆ ไม่ว่ำชำยหนุม่

จะเดนิ จะนั่ง หรอืจะจำม กเ็ป็นภำพที่น่ำมองไปหมด พอนกึถงึแล้วก็

อดที่จะยิ้มออกมำไม่ได้

“โอ้ย เป็นเอำมำก” พิพัฒน์มองหญิงสำวตรงหน้ำแล้วก็รู้สึก 
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ผดิหวงัขึ้นมำทนัท ีนี่น่ะหรอืเทพ G ของพวกเขำ ต่อให้ไม่ใช่ผูช้ำยแมนๆ 

กค็วรจะเป็นผู้หญงิเท่ๆ แบบ ลำร่ำ ครอฟต์6 ถงึจะถูก แม้จะผดิหวงั 

แต่กต็้องยอมรบัควำมจรงิว่ำนพเก้ำที่นั่งอยู่ตรงหน้ำนี้ ท�ำลำยภำพใน

หวัของพวกเขำทกุคน

สวยแต่หยำบ ชอบใช้ก�ำลงั แกล้งท�ำเป็นเรยีบร้อย แต่บ้ำผูช้ำย

“นี่แกด่ำฉนัในใจแน่ๆ ไอ้เฟลม” เหมอืนนพเก้ำจะรูส้ิ่งที่พพิฒัน์

ก�ำลงัคดิอยู่ในใจ เจ้ำตวัสะดุ้งนดิๆ ก่อนจะเบอืนหน้ำหนทีนัท ี ถงึจะ

เป็นผูห้ญงิกกัขฬะหยำบคำย แต่กย็งัเป็นเทพ G ที่แสนเก่งอยูด่ ีมสีกลิ

ควำมรบัรู้ได้แม้จะไม่พูดออกมำกต็ำม

ในขณะที่นพเก้ำจะยกมอืขึ้นเขกศรีษะหนุ่มรุ่นน้อง หญงิสำวก็

ชะงกัเมื่อเหน็ร่ำงสงูที่แสนจะสง่ำงำมในชดุสทูเดนิอยูด้่ำนนอก เธอกบั

เขำต้องเป็นเนื้อคู่กนัแน่ๆ ถงึได้เจอกนัง่ำยดำยแบบนี้ แต่พอนกึได้ว่ำ

ตวัเองอยู่ในสภำพที่ไม่เหมำะสม อยู่กบัผู้ชำยตั้งสำมคนแบบนี้เธอจะ

แก้ตัวอย่ำงไรถ้ำชำยหนุ่มเห็นเข้ำ เมื่อคิดได้แบบนั้นหญิงสำวก็ก้ม

ศรีษะลงทนัที

“มำแล้วว่ะ” นพเก้ำว่ำ

“เออหล่อจริงว่ะพี่นพ แต่หล่อขนำดนี้เขำจะเอำพี่เหรอเนี่ย” 

พพิฒัน์เกำะกระจกมองผู้ชำยที่อยู่ด้ำนนอก ดูแล้วทั้งสองคนไม่น่ำจะ

มจีดุไหนที่เชื่อมต่อกนัได้เลย นอกจำกเรื่องที่นพเก้ำบอกว่ำมำรดำของ

ทั้งสองคนสนทิกนั 

“ไม่เอำก็ต้องเอำ คุณป้ำท่ำนบัญชำมำแล้ว” นพเก้ำท�ำหน้ำ

เหมอืนตนเองได้แชมป์กำรแข่งขนัระดบัโลก แม้ว่ำเรื่องนี้ตวัเองจะไม่ได้

เปลอืงแรงอะไรเลยกต็ำม 

ศกัดิ์ศรมีนักนิไม่ได้ เพรำะฉะนั้นเอำผู้ชำยดกีว่ำ

6 Lara Croft ตวัละครเอกจำกเกม Tomb Rider
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“เหมอืนพวกใช้สูตรแอกชนัรเีพลย์7เลยอะ” พธิำนเอ่ยขึ้น

“แกเกดิทนัเหรอไอ้เฟียส” พศธนถำมด้วยควำมแปลกใจ

“ไม่ทนัใช้ แต่ทนัอ่ำนในอนิเทอร์เนต็” อกีฝ่ำยตอบก่อนจะหนั

ไปมองเป้ำหมำยของพวกเขำต่อ พนกังำนสำวสวยที่โรงแรมนี้หลำยคน

จ้องว่ำที่สำมีของนพเก้ำตำเป็นมัน พูดตำมตรงหำกมำรดำของหญิง

สำวไม่ได้รูจ้กัสนทิกนักบัที่บ้ำนของชำยหนุม่แล้ว ดอูย่ำงไรกไ็ม่เหน็ทำง

ที่นพเก้ำจะครอบครองเขำได้เลย

จรงิอยู่ที่หญงิสำวหน้ำตำด ีดูมชีำตติระกูลและกำรศกึษำ แต่ก็

ธรรมดำเกนิกว่ำจะไปยนืข้ำงผู้ชำยแบบนั้นได้ ครำวนี้สองฝำแฝดกห็นั

มำมองหน้ำท่ำนเทพ G ของพวกเขำด้วยสำยตำประเมิน ก่อนจะ 

ส่ำยหน้ำไปมำพร้อมกนั

“ไม่มหีวงัว่ะ” พธิำนว่ำ

“พี่เลกิคดิเถอะ เอำเงนิที่เขำบอกจะให้ดกีว่ำ” พพิฒัน์เสรมิ

พศธนที่นั่งฟังอยู่ด้วยพอเหน็สหีน้ำหมดหวงัของสองแฝด เขำก็

หนัไปมองเพื่อนของเขำบ้ำง 

นพเก้ำหน้ำซดีเผอืด เธอรู้อยู่แล้วว่ำตวัเองไม่ได้โดดเด่นขนำดที่

จะท�ำให้คนอย่ำงระพมีำหลงรกัหรอืสนใจได้ แต่ไม่เหน็ต้องพดูใส่หน้ำ

กนัขนำดนี้เลย

“เฮ้ย พวกแกกพ็ูดเกนิไป พี่นพมนักม็ดีแีหละ เดี๋ยวค่อยๆ คดิ

กนัไปกไ็ด้” พศธนรบีพูดให้ก�ำลงัใจเพื่อนทนัท ี

“อ้วกที่พวกแกกินออกมำให้หมดเลยนะ ไอ้เด็กเปรต!” อยู่ๆ 

นพเก้ำก็ลุกพรวดขึ้นเอำมือตีที่ศีรษะของพิธำนและพิพัฒน์คนละหนึ่ง

ท ีท�ำเอำคนทั้งร้ำนหนัมำมองกนัเป็นตำเดยีว 

7 Action replay อุปกรณ์ที่ให้ผู้เล่นสำมำรถใส่โคดเพื่อเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
บำงอย่ำงของเกม เช่น ท�ำให้ตวัละครในเกมเป็นอมตะ หรอืมเีงนิในเกมไม่จ�ำกดั
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“โอ้ย ไม่อ้วก ย่อยหมดแล้ว พูดควำมจริงเนี่ยจะตีท�ำไมวะ” 

พธิำนโวยวำย

“เออนั่นด ิถ้ำพวกผมสมองเสื่อมขึ้นมำจะท�ำยงัไง”

“แล้วจะท�ำมะ....” นพเก้ำชะงกัเมื่อเหน็ว่ำระพกี�ำลงัยนืมองเธอ

อยูท่ำงด้ำนนอกร้ำนผ่ำนกระจกใส มอืที่ก�ำลงัจะเงื้อขึ้นเพื่อทบุสองแฝด

กค็่อยๆ ลดลงมำช้ำๆ แล้วลูบที่ศรีษะของพธิำนกบัพพิฒัน์อย่ำงเอน็ดู 

ก่อนจะแสร้งท�ำเป็นเพิ่งหนัไปเหน็ระพแีล้วเบกิตำกว้ำงด้วยควำมตกใจ

ระพีเดินเข้ำมำในร้ำนตรงมำยังโต๊ะของนพเก้ำและชำยหนุ่ม

สำมคน เขำมองหญงิสำวด้วยสำยตำปกต ิไม่ได้สงสยัว่ำท�ำไมเธอมำ

อยู่ที่นี่ 

“สวัสดีค่ะพี่พี” นพเก้ำยกมือไหว้ชำยหนุ ่มอย่ำงสวยงำม 

อ่อนช้อย จนชำยหนุ่มสำมคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเดยีวกนัอ้ำปำกค้ำงเพรำะ

ไม่เคยเหน็นพเก้ำเวอร์ชนันี้มำก่อน

“น้องเกดมำทำนข้ำวกบัเพื่อนเหรอ”

“อ่อ สองคนนี้เป็นลูกศษิย์เก่ำค่ะ ส่วนคนนี้เป็นเพื่อนครูที่เคย

สอนโรงเรียนเดียวกัน” นพเก้ำว่ำก่อนจะหันไปขยิบตำให้ทั้งสำมคน 

แบบรวัๆ 

“อ่อ...สวสัดคีรบั” ทั้งสำมคนยกมอืไหว้ระพพีร้อมกนั

“ไม่ต้องไหว้กไ็ด้ครบั ไม่อย่ำงนั้นพี่รู้สกึแก่แย่ ร้ำนนี้อำหำรอร่อย

นะครบั เอำเป็นว่ำมื้อนี้พี่เลี้ยงเองนะ ตดิใจแล้วพำกนัมำบ่อยๆ กไ็ด้” 

ระพพีดูพลำงหนัไปยิ้มให้นพเก้ำอย่ำงเป็นมติร หญงิสำวยงัประพฤตติวั 

ดีเสมอต้นเสมอปลำย ตั้งแต่เล็กจนโตเขำยังไม่เคยเห็นเธอใส่อะไร 

ที่สั้นเหนอืเข่ำเลยสกัครั้ง ตอนนี้กเ็หมอืนกนั สวมกระโปรงยำวขนำด

นี้ หำกต้องขึ้นบนัไดจะไม่เหยยีบชำยกระโปรงตวัเองบ้ำงหรอืไงนะ

“ไม่เป็นไรค่ะ เกรงใจพี่พ”ี

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครบั เรำคนกนัเอง” ชำยหนุ่มว่ำ
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“ถ้ำอย่ำงนั้นเกดขอบคณุมำกนะคะ” นพเก้ำยกมอืไหว้ชำยหนุม่

อีกครั้ง ดูเหมือนทุกคนที่นี่จะไหว้เขำบ่อยเกินไปจนระพีรู้สึกตัวเอง

เหมอืนสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ไปแล้ว 

“ถ้ำอย่ำงนั้นพี่ขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวมีประชุมต่อ เอำไว้ค่อยคุย

กนั” เมื่อพูดจบเขำกย็ิ้มให้ทกุคนแล้วหมนุกำยเดนิออกไปทนัท ี

แม้ว่ำจะเป็นช่วงเวลำสั้นๆ แต่ที่ปรึกษำจ�ำเป็นสำมคนของ

นพเก้ำกต็่ำงพำกนัคดิไปในทำงเดยีวว่ำ

ไม่มหีวงั...

“ดูด ิ ตำเขำไม่กระดกิเลย พี่นพแม่งนั่งอยู่กบัผู้ชำยตั้งสำมคน

นะเว้ย” พพิฒัน์พูดขึ้นมำก่อน

“ยังเลี้ยงข้ำวผู้ชำยสำมคนนี้ด้วยอะ” พิธำนหมำยถึงตัวเอง 

พพิฒัน์ แล้วกพ็ศธน

ส่วนพศธนกน็ั่งเงยีบไม่ได้ออกควำมคดิเหน็ แต่ในใจกค็ดิไม่ต่ำง

กบัฝำแฝด ดเูหมอืนระพจีะไม่มแีววคดิอะไรกบันพเก้ำเลยสกันดิเดยีว 

ดูจำกสำยตำที่มองพวกเขำก็ไม่ได้แสดงท่ำทีเป็นมิตรหรือศัตรู 

หมำยควำมว่ำอกีฝ่ำยไม่ได้สนใจเลยว่ำพวกเขำจะมคีวำมสมัพนัธ์อะไร

กบันพเก้ำ

“ฉนัรู้ แต่ฉนัอยำกได้เขำอะ พวกแกต้องช่วยฉนัส ิ ฉนัอตุส่ำห์

ฉดุพวกแกออกมำจำกแรงก์ที่ต�่ำตมนะ!” 
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3
งานแต่ง

คุณหญิงร�าพึงได้ฤกษ์แต่งงานมาอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มี

ใครคำดคิดว่ำวันงำนนั้นถัดจำกนี้ไปเพียงแค่หนึ่งเดือน ระพีก็เครียด

หนกัเนื่องจำกเรื่องนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่กะทนัหนัเกนิไป ถงึจะเขำ

ไม่ค่อยสนใจค�ำพูดของชำวบ้ำน แต่กไ็ม่อำจละเลยเรื่องที่จะต้องมคีน

เอำไปพูดถงึอย่ำงสำเหตกุำรแต่งงำนแบบสำยฟ้ำแลบแบบนี้แน่ ดงันั้น

เขำจงึเอำเรื่องนี้มำปรกึษำมำรดำอกีครั้ง แต่กไ็ด้ค�ำตอบที่ดูเหมอืนจะ

ตำยตวัแล้ว

“ไม่เหน็เป็นอะไรเลยลกู คนที่พดูมนัไม่ได้มำนอนใต้เตยีงเรำสกั

หน่อย”

พดูจบคณุหญงิร�ำพงึกห็ยบิแหวนเพชรที่คดิว่ำจะยกให้ลูกสะใภ้

ขึ้นมำดู เธอเห็นนพเก้ำมำตั้งแต่เล็ก ด้วยควำมที่อยำกได้ลูกสำวแต่

ไม่มีโอกำสท�ำให้เกิดควำมรักควำมเอ็นดูบุตรสำวของรุ่นน้องคนสนิท

มำตลอด ขนำดคณุหมอสะใภ้คนโต ภรรยำของตรเีทพที่เพยีบพร้อม

ทกุอย่ำงกย็งัไม่ถูกใจเท่ำกบันพเก้ำเลย

ข้อนี้ระพีก็ค่อนข้ำงประหลำดใจ นพเก้ำไม่ได้เก่งเลอเลิศอะไร 

ถึงจะมีฐำนะ มีหน้ำที่กำรงำนที่ดี แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเป็นสง่ำชนิดที่

มำรดำของเขำต้องรกัต้องหลงขนำดจะเอำมำเป็นลูกสะใภ้ให้ได้
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“แล้วคนเขำจะพูดถึงน้องเกดยังไงล่ะครับ รีบแต่งงำนขนำดนี้ 

เวลำคบหำดูใจก็ไม่มีเลย เกิดเขำคิดว่ำน้องเกดท้องก่อนแต่งขึ้นมำ 

ล่ะครบั” ชำยหนุ่มยกเรื่องอกีฝ่ำยมำพูดบ้ำงหวงัจะให้มำรดำเข้ำใจ

“กไ็ม่เป็นไรนี่ เรำไม่ได้ไปจดังำนแต่งบนหวัของใคร หรอืถ้ำลูก

กงัวลมำกกร็บีท�ำให้น้องท้องเรว็ๆ กไ็ด้นะ คนเขำจะได้ไม่เอำไปลอืกนั

ผดิๆ” 

ค�ำตอบของมำรดำนั้นท�ำลำยล้ำงทกุทฤษฎทีี่เขำก�ำลงัจะคดิพดู

ต่อ เมื่อรู้ว่ำหนีไม่พ้นแล้วระพีก็ได้แต่เงียบ ปล่อยให้มำรดำจัดกำร 

งำนแต่งแบบเร่งด่วนนั้นเองตำมใจ

อำทิตย์ต่อมำเขำก็ถูกบังคับให้ไปลองชุดแต่งงำนกับนพเก้ำ  

ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้ไม่ได้เจอหน้ำกนัเลย ครั้งล่ำสดุกต็อนเขำบงัเอญิไปเจอ

เธอที่ร้ำนอำหำรในโรงแรมของเขำ ตอนนั้นเธอกย็งัท�ำกจิกรรมที่น่ำเบื่อ

โดยกำรกนิอำหำรอยู่กบัเพื่อนร่วมงำนและลูกศษิย์ 

ตอนเขำไปรับเธอที่บ้ำน ก็ยังเจอกับหญิงสำวที่มีดวงตำเป็น

ประกำยเวลำมองเขำเหมอืนทกุครั้ง พอเป็นแบบนี้แล้วระพกีร็ูส้กึอดึอดั

จงึพูดเรื่องเงนิขึ้นมำอกี

“เกดมอีะไรที่อยำกได้ไหม เครื่องเพชร นำฬิกำ หรอืคอนโด พี่

ไม่ลมืเรื่องที่พูดไว้หรอกนะ ถ้ำเกดต้องกำรอะไรกบ็อกพี่ได้เลย จะได้

เตรียมเอำไว้เนิ่นๆ” วิธีนี้เป็นวิธีที่เขำคิดว่ำจะท�ำให้นพเก้ำรู้สึกแย่กับ

ตวัเขำได้มำกที่สดุแล้ว เพรำะรูว่้ำเธอชอบตนเองถงึได้ตั้งใจพดูเรื่องเงนิ

ขึ้นมำ บำงทอีำจจะท�ำให้เธอรูส้กึเสยีศกัดิ์ศรจีนท�ำใจชอบต่อไม่ลงกไ็ด้

“ให้เป็นเงินสะดวกกว่ำค่ะ นี่เลขบัญชีของเกด แล้วแต่เลยว่ำ 

พี่พจีะให้เกดเท่ำไหร่” 

นพเก้ำพูดหน้ำตำเฉยไม่ได้มีแววโกรธเคืองเลย ส่วนระพีเอง

ได้ยินแบบนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่ำตนเองท�ำอะไรอยู่กันแน่ แม้สำยตำของ

นพเก้ำจะยังเหมือนเดิม แต่ค�ำพูดเธอมันช่ำงชวนให้สับสนเหลือเกิน 



36  ถึงคุณภรรยา...จากสามีที่รัก

เขำให้เลขำฯ ส่งรำยกำรทรัพย์สินไปให้เธอดู แต่อีกฝ่ำยก็ไม่ได้ตอบ

อะไร ท�ำเอำเขำไม่กล้ำพูดเรื่องสัญญำที่บอกเอำไว้ตอนแรก ตัวเอง 

ไม่ได้สนใจเอกสำรนั่นหรอก แต่ว่ำคนเสยีผลประโยชน์คอืเธอ ในเมื่อ

ไม่รกัษำผลประโยชน์ของตนเองกป็ล่อยไปแล้วกนั

นพเก้ำอมยิ้มน้อยๆ หลำยวนัก่อนพวกสำมพไีม่ได้เรื่องกจ็รงิ แต่

อย่ำงน้อยพอกลบัไปคยุกบัทกุคนแล้วเธอกไ็ด้ข้อสรปุดีๆ  มำหลำยอย่ำง 

โดยเฉพำะจำกรพดัและกญัญำ 

“พี่รู้ว่ำที่บ้ำนเกดไม่ได้ขดัสนเรื่องเงนิทอง แต่กย็งัสงสยันดิหน่อย

ว่ำเกดอยำกจะเอำเงนิไปท�ำอะไร” ระพถีำม เขำคดิว่ำค�ำถำมนี้แม้จะ

ดูละลำบละล้วงเกนิไป แต่กม็เีจตนำดพีอที่ควรจะเอ่ยปำกเสยีหน่อย

“หลังจำกเรำหย่ำกันแล้ว เกดอยำกได้ไว้ใช้ตอนออกจำกบ้ำน 

น่ะค่ะ บำงทีอำจจะไปเรียนต่อ แต่ถ้ำเอ่ยปำกเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ก็

ต้องออกเงินให้ เกดโตแล้วไม่อยำกรบกวนพวกท่ำน” หญิงสำวตอบ

ด้วยเหตุผลที่ระพีแย้งอะไรไม่ได้เลย ถึงสิ่งที่นพเก้ำบอกจะเป็นเรื่องด ี

แต่มนักย็งัฟังดูน่ำเบื่อ หวงัว่ำหลงัจำกแยกทำงกนัแล้วหญงิสำวจะได้

พบเจอคนดีๆ

เมื่อถึงร้ำนที่จะมำลองชุด นพเก้ำก็เป็นฝ่ำยเข้ำไปเปลี่ยนชุด

ก่อน กด็เูหมอืนในละครดทีี่ระพต้ีองมำนั่งบนโซฟำเพื่อรอดวู่ำที่เจ้ำสำว

ของเขำสวมชุดแต่งงำน ผู้หญิงทุกคนมีควำมสวยในตัวเองอยู่แล้ว 

เวลำสวมชดุแต่งงำนกแ็ค่สวยต่ำงไปจำกเดมินดิหน่อยเท่ำนั้นเอง หรอื

บำงทีเจ้ำบ่ำวที่ท�ำตำลุกวำวเวลำเห็นว่ำที่ภรรยำสวมชุดเจ้ำสำวเดิน

ออกมำ จะเป็นกำรอปุำทำนไปเองเพรำะควำมรกั คดิได้แบบนั้นระพี

กห็วัเรำะเบำๆในล�ำคอ

ปัญญำอ่อน...

นพเก้ำเดินออกมำด้วยชุดแต่งงำนสีขำวที่ดูรำบเรียบเหมือน

นสิยัของเจ้ำของ อำจจะไม่อลงักำรเหมอืนที่เหน็ในงำนของคนอื่น แต่
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โดยส่วนตวัแล้วเธอชอบชดุที่ใส่สบำยมำกกว่ำ 

อกีอย่ำงประเดน็หลกัของกำรแต่งงำนในครั้งนี้ไม่ใช่ชดุแต่งงำน 

แต่เป็นกำรจบัเจ้ำบ่ำวให้อยู่ต่ำงหำก นี่คอืสิ่งที่เธอต้องทุ่มเท

“เอำชดุนี้แหละค่ะ” นพเก้ำบอกกบัระพี

“อื้ม ก็โอเค” ชำยหนุ่มตอบรับ ว่ำที่เจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวคู่นี้ท�ำให้

พนกังำนที่ร้ำนงงงวยกนัไปหมด เพรำะปกตแิล้วคนที่มำลองชดุจะลอง

หลำยต่อหลำยชดุเพื่อให้แน่ใจว่ำตนเองดดูทีี่สดุในชดุนั้น และไม่ใช่แค่

ตวัเจ้ำสำวเท่ำนั้น แม้แต่เจ้ำบ่ำวซึ่งไปลองชดุของตวัเองกพ็อใจในชดุ

แรกที่สวมใส่ สรปุว่ำทั้งสองคนได้ชดุแต่งงำนกนัในเวลำไม่ถงึชั่วโมง

ก่อนกลบับ้ำนระพพีำนพเก้ำไปกนิอำหำรกลำงวนัที่ร้ำนอำหำร

แห่งหนึ่ง ร้ำนนี้เขำชอบพำรุ้งลดำมำบ่อยๆ เพรำะโดยส่วนตัวคิดว่ำ

อำหำรที่นี่ถกูปำกจงึไม่ได้คดิอะไรมำก แต่เพรำะควำมไม่คดิอะไรมำก

ท�ำให้เขำรูส้กึว่ำตวัเองพลำดไปจรงิๆ เมื่อเดนิเข้ำมำเจอกบัรุง้ลดำและ

เพื่อนๆ ของหญงิสำวก�ำลงัรบัประทำนอำหำรกลำงวนัอยู่เหมอืนกนั

“อ้ำวพ ีบงัเอญิจงัเลย” รุ้งลดำว่ำ พลนัเหน็เขำเดนิมำกบัหญงิ

สำวหน้ำตำดคีนหนึ่ง ที่แต่งตวัเรยีบร้อยมดิชดิรำวกบักลวัแสงแดด แต่

ถงึอย่ำงนั้นเธอกพ็อจะเดำได้ว่ำ อกีฝ่ำยคงจะเป็นคนที่มำรดำของเขำ

ต้องกำรให้เขำแต่งงำนด้วย

“รุ้ง นี่ลูกเกด ว่ำที่เจ้ำสำวของพ”ี ระพแีนะน�ำไปตรงๆ แบบนั้น

เพรำะรู้ว่ำรุง้ลดำเป็นคนอย่ำงไร เธอเข้มแขง็และยอมรบัเรื่องต่ำงๆ ได้

เร็ว ไม่มีควำมหึงหวง ตั้งค�ำถำมหรือแสดงควำมเป็นเจ้ำข้ำวเจ้ำของ 

และนั่นคอืสิ่งที่ท�ำให้เขำชอบในตวัของอกีฝ่ำย

“สวสัดค่ีะน้องลูกเกด” ดไีซเนอร์สำวมองปรำดเดยีวกร็ูว่้ำอกีฝ่ำย

คงจะอำยนุ้อยกว่ำแน่ 

“สวัสดีค่ะ” นพเก้ำยกมือไหว้ เธอเองก็รู้เหมือนกันว่ำนี่คงจะ

เป็นคนรักของระพี สำยตำเป็นประกำยระยิบระยับแบบนั้นก็ดูไม่ได้
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ต่ำงจำกเธอตรงไหน ถงึจะถูกฉำบไว้ด้วยท่ำทำงเป็นผู้ใหญ่กต็ำม

“เดี๋ยวรุง้กจ็ะกลบัแล้วละค่ะ พไีปทำนข้ำวเถอะ” รุง้ลดำว่ำก่อน

จะแยกตวัออกไป

“อำหำรมำแล้ว กินกันเถอะครับ” ระพีบอกนพเก้ำแล้วลงมือ

จดักำรอำหำรที่เพิ่งวำงลงบนโต๊ะ

นพเก้ำไม่ได้พดูอะไรต่อ เธอยงัรกัษำมำรยำทและท่ำทำงในแบบ

ที่ท�ำมำตลอด แม้ว่ำจะนกึถงึค�ำพดูของรพดัที่แนะน�ำมำ แต่กไ็ม่ได้คดิ

ว่ำกำรท�ำแบบนั้นจะได้ผล ดงันั้นเธอจงึคดิว่ำค่อยท�ำตำมที่อกีฝ่ำยบอก

ตอนหลังแต่งงำนไปแล้วจะดีกว่ำ เกิดระพีเห็นว่ำเธอเป็นอย่ำงไรแล้ว

ไม่ยอมแต่งงำนด้วยขึ้นมำจะท�ำอย่ำงไร

สำธุ...ถ้ำจับเขำได้เธอจะยอมซื้อมอนิเตอร์ใหม่ให้รพัดกับ

กญัญำเลย

การเตรยีมงานแต่งเป็นไปอย่างฉกุละหกุกจ็รงิ แต่คงต้อง

ขอยกควำมดีให้บริษัทที่รับจัดงำน หรือไม่ก็เม็ดเงินที่คุณหญิงร�ำพึง 

ทุม่ไป ขนำดฝ่ังเจ้ำสำวจะช่วยออกยงัไม่ยอม เพยีงไม่ถงึเดอืนกเ็นรมติ

งำนแต่งงำนในโรงแรมแบบที่เชญิเฉพำะญำตสินทิมำได้หนึ่งงำน 

เพื่อนของระพมีไีม่กี่คน แต่เพื่อนของนพเก้ำกลบัน้อยกว่ำมำก

นกั นบัไปนบัมำกม็เีพยีงแค่สองคนเท่ำนั้น ท่ำทำงกด็คูล้ำยกบัเจ้ำสำว

จนมองเผนิเหมอืนแฝดสำม

“นี่ฉตัรกบันชุค่ะ” นพเก้ำแนะน�ำเพื่อนของเธอให้ระพรู้ีจกั หญงิ

สำวสองคนยกมือไหว้เจ้ำบ่ำวผู้หล่อเหลำที่ดูดีทุกกระเบียดนิ้วตั้งแต่

ศรีษะจดปลำยเท้ำ 

“สวสัดคีรบั ต้องขอโทษด้วยที่พอดเีรำคยุกนัว่ำคงไม่ต้องมเีพื่อน

เจ้ำสำว ก็เลยเชิญมำเป็นแขก ยังไงก็ตำมสบำยนะครับ” ค�ำพูดกับ

รอยยิ้มที่แสนสภุำพของระพนีั้นท�ำให้ฉตัรกบันชุรูส้กึเคลิ้ม พวกเธอเป็น
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เพื่อนที่เรยีนมหำวทิยำลยัมำกบันพเก้ำ ทั้งสำมคนมนีสิยัคล้ำยกนัคอื

เรียบร้อย รักเรียน และชอบควำมสงบในห้องสมุด แม้แต่สไตล์กำร 

แต่งตวักย็งัคล้ำยคลงึกนัมำก กระโปรงยำวกรอมเท้ำ เสื้อสสีภุำพ ถ้ำ

ไม่ร้อนมำกกจ็ะสวมเสื้อแขนยำวหน่อยเพื่อควำมเรยีบร้อย

หลงัจำกเดนิออกไปแล้วระพกีเ็จอเข้ำกบัตรเีทพพี่ชำยของตวัเอง 

ร่ำงสูงมองมำทำงเขำด้วยควำมแปลกใจ เห็นหน้ำของระพีดูเหมือน

ก�ำลงัขบขนักบัอะไรสกัอย่ำง

“ดใีจขนำดนั้นเลยเหรอ ได้แต่งงำนเนี่ย” ตรเีทพขมวดคิ้วเข้ำหำ

กนั ไม่ใช่ระพหีรอกเหรอที่โวยวำยทะเลำะกบัมำรดำอยูห่ลำยครั้งเรื่อง

แต่งงำนกบันพเก้ำ อนัที่จรงิเรื่องคลมุถงุชนอะไรนี่เขำกไ็ม่ได้เหน็ด้วย

สกันดิ แล้วกไ็ม่เข้ำใจด้วยว่ำท�ำไมมำรดำถงึยดึตดิกบักำรเกี่ยวดองกบั

บ้ำนของชิดชนกขนำดนี้ แต่ในเมื่อเรื่องมันกลำยเป็นแบบนี้แล้วเขำก็

ไม่มสีทิธิ์จะพูดอะไร

“พี่ตรดีูสองคนนั้นแล้วรู้ไหมว่ำเป็นญำตฝิ่ำยไหน” ระพบีุ้ยหน้ำ

ไปทำงสองเพื่อนสำวของนพเก้ำ

“เพื่อนลูกเกดมั้ง”

“นั่นไง เหน็ทเีดยีวกร็ูเ้ลย ทกุอย่ำงรอบตวัของน้องเกดเป็นสไตล์

นี้หมด ผมไม่รู้ว่ำจะมองไปทำงไหนดี ดูเหมือนๆ กันหมดเลย” ฟัง 

เจ้ำบ่ำวบ่นแล้วตรเีทพกท็�ำหน้ำครุ่นคดิ

“แกพูดอะไรของแก พี่ไม่เข้ำใจว่ะ”

“ช่ำงเหอะ เอำเป็นว่ำน่ำเบื่อแล้วกัน” กำรนินทำผู้หญิงไม่ใช่

เรื่องด ีแต่ที่เขำท�ำอยู่นั้นไม่เชงิเป็นกำรนนิทำ แค่ยกตวัอย่ำงให้ตรเีทพ

ได้เหน็ควำมน่ำเบื่อที่เขำจะต้องเผชญิหลงัจำกนี้ต่ำงหำก

“แล้วนี่พี่ลินไปไหนล่ะครับ” ระพีถำมหำ ‘นลิน’ ภรรยำของ 

พี่ชำยที่ปกตจิะเหน็ตวัตดิกนัตลอด 

“พำซนันี่ไปเข้ำห้องน�้ำ” ตรเีทพหมำยถงึลกูสำววยัสำมขวบของ
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พวกเขำ

“อ่อ ผมนกึว่ำพี่โดนทิ้งแล้ว” เจ้ำของงำนพูดยิ้มๆ ก่อนที่จะเอำ

มือวำงบนบ่ำของพี่ชำย ทั้งที่ต้องเป็นเขำด้วยซ�้ำที่ถูกปลอบใจ ระพี

ท�ำได้เพียงให้ก�ำลังใจตัวเองอยู่เงียบๆ อย่ำงไรเขำก็รับปำกมำรดำไป

แล้ว ในสงัคมแบบนี้ ส�ำหรบัผูช้ำยกำรแต่งงำนไม่ว่ำจะกี่ครั้งมนักไ็ม่ได้

ส�ำคญัเท่ำกบัผู้หญงิ เขำควรเหน็ใจนพเก้ำมำกกว่ำ

“พูดอย่ำงนี้ในอนำคตระวังโดนเมียแกทิ้งนะ” ค�ำพูดหยอกล้อ

ของพี่ชำยท�ำให้เขำรูส้กึข�ำในใจ เขำกบันพเก้ำไม่ได้คบหำและแต่งงำน

กนัตำมธรรมชำตเิหมอืนหนุม่สำวสมยัใหม่ หรอืต่อให้จะเกดิกำรทิ้งกนั

จริงๆ คนที่ถูกทิ้งย่อมไม่ใช่เขำแน่ สำยตำของหญิงสำวที่ใช้มองเขำ

อย่ำงเอยีงอำยทกุครั้งที่สบตำนั่นท�ำให้เขำมั่นใจได้ว่ำ เธอคงหวงัเลก็ๆ 

ว่ำกำรแต่งงำนครั้งนี้จะท�ำให้ตวัเองเปลี่ยนอะไรได้

ต้องขอโทษจรงิๆ ที่คงจะไม่มวีนันั้น...

ในขณะน้ันเจ้าสาวซ่ึงก�าลงัมองกระจกอยูใ่นห้องแต่งตวัก็

ใจเต้นระรัวไม่หยุด ต่อให้เป็นคนหยำบกระด้ำงแค่ไหน แต่เธอก็เป็น 

ผูห้ญงิคนหนึ่งที่มมีมุละเอยีดอ่อน งำนแต่งงำนของตวัเองทั้งทจีะไม่ให้

ตื่นเต้นเลยได้อย่ำงไร

“ลูกเกด มีเพื่อนมำหำแน่ะ แต่พี่ให้รอข้ำงนอกไม่รู้ว่ำใช่เพื่อน

เรำหรอืเปล่ำ” ‘จรญิญำ’ ภรรยำของนพคณุโผล่หน้ำออกมำจำกประตู 

“ชื่อแพทหรอืเปล่ำคะ” นพเก้ำถำมกลบั

“ตำยแล้วพี่กล็มืถำม”

“ไม่เป็นไรค่ะ เขำอยูไ่หนคะเดี๋ยวเกดจะออกไปดเูอง” เมื่อได้รบั 

ค�ำตอบจำกพี่สะใภ้แล้วนพเก้ำกร็บีเดนิออกไปด้ำนนอกทนัท ี

พศธนที่นั่งรออยูก่บักญัญำระบำยยิ้มออกมำเมื่อเหน็นพเก้ำใน

ชดุแต่งงำน ส�ำหรบัพวกเขำแล้วภำพนี้เป็นสิ่งที่ประหลำดมำก
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“เอำของขวญัมำให้ ส่วนพวกที่เหลอืน่ะห้ำมไม่ให้มำ เดี๋ยวงำน

แตก” กัญญำเอ่ยขึ้นก่อน หญิงสำวสวมเสื้อเชิ้ตกับสูทสีด�ำ ดูเผินๆ 

แล้วเธอเหมอืนเดก็หนุม่หน้ำตำดคีนหนึ่งที่มรีปูร่ำงเลก็ ส่วนพศธนวนันี้

แต่งตวัเรยีบร้อยกว่ำทกุวนั เขำยื่นกล่องของขวญัให้หญงิสำวก่อนจะ

เอ่ยว่ำ

“ของที่แกอยำกได้ ไม่ต้องจ่ำยเงิน ให้เป็นของขวัญแต่งงำน” 

พศธนว่ำ

“เออ ขอบใจมำก” เพรำะแถวนี้ไม่มคีนอื่นอยูน่พเก้ำถงึพดูแบบ

นี้ออกมำได้ เธอสวมกอดเพื่อนหญงิชำยทั้งสองคนหลวมๆ ไม่กล้ำกอด

แน่นกว่ำนั้นเพรำะกลัวเครื่องส�ำอำงหนำๆ ที่หน้ำจะไปเลอะชุดของ

เพื่อน เธอถกูจบัแต่งหน้ำเสยีตงึจนแทบขยบัไม่ได้ “เดี๋ยวพวกแกไปนั่ง

ที่โต๊ะที่เขยีนว่ำเพื่อนเจ้ำสำวนะ ตรงนั้นมทีี่เหลอือยู่”

พศธนกับกัญญำพยักหน้ำ ถึงตอนนี้พวกเขำคงต้องเล่นละคร

หน่อย จำกคนธรรมดำเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงโคจรของนพเก้ำ พศธนคดิ

มำจำกบ้ำนแล้วว่ำเขำจะท�ำงำนเป็นบรรณำรักษ์ในห้องสมุด ส่วน

กัญญำก็คิดว่ำเธอคงจะเป็นเพื่อนที่เจอกันในโรงเรียนสอนพิเศษสมัย

เตรยีมสอบจะดกีว่ำ อกีอย่ำงตอนนี้เธอกส็อนพเิศษอยูจ่รงิๆ ถงึจะเป็น

งำนอบรมระดบัควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำรกเ็ถอะ

สองหนุ ่มสำวนั่งหนำวเหน็บกันอยู ่ในห้องจัดงำนที่ตกแต่ง

เหมอืนสวนหลงับ้ำนสไตล์องักฤษปนไทย พวกเขำอธบิำยไม่ถกูว่ำเป็น

อย่ำงไร แต่ดดูจีนไม่อยำกจะเชื่อว่ำเจ้ำสำวคอืนพเก้ำ ผูท้ี่มคีะแนนเป็น

อันดับหนึ่งทุกครั้งที่ลงแข่งจัดอันดับ เห็นเจ้ำยักษ์อัปลักษณ์ถือปืน

ก�ำลงัจะแต่งงำนเป็นฝั่งเป็นฝำแล้วกร็ู้สกึ...

“แปลกๆ ว่ะ ทนดูไม่ได้แน่ๆ” พศธนพูดขึ้นมำเบำๆ เขำเหลอืบ

ตำไปมองหญงิสำวท่ำทำงคงแก่เรยีนสองคนที่มองเขำกบักญัญำตั้งแต่

ศรีษะจดปลำยเท้ำด้วยสำยตำดูแคลน
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“เออน่ำทนหน่อย วนันี้เพื่อนแต่งงำน ถ่ำยรูปไว้เยอะๆ เอำไว้

แบลก็เมล์มนั” กญัญำพูดด้วยรอยยิ้มบำงๆ เดำว่ำสองสำวที่นั่งร่วม

โต๊ะกค็งจะรบัไม่ได้ที่มคีนมำพดูจำไม่เพรำะอยูร่่วมโต๊ะ ดงันั้นพวกเขำ

จงึตดัสนิใจที่จะไม่พูดอะไรต่อ รอจนเหน็นพเก้ำกบัเจ้ำบ่ำวเข้ำพธิกีนั

แล้วกจ็ะปลกีตวักลบัไป

ระพเีหน็เจ้ำสำวแล้วกไ็ม่ได้ตื่นตะลงึเหมอืนในละคร เขำรูอ้ยูแ่ล้ว

ว่ำนพเก้ำเป็นคนสวย ถงึวนันี้จะดสูวยกว่ำปกต ิแต่กไ็ม่ได้ต่ำงจำกเดมิ

จนต้องอ้ำปำกค้ำง เธอเดนิตรงมำยงัเวทกี่อนจะหยดุข้ำงกำยของเขำ 

โชคดทีี่ช่วงเช้ำผ่ำนพธิแีบบไทยที่บ้ำนของหญงิสำวไปแล้ว พอเจอกนั

รอบที่สองของวนัเธอกเ็ลยไม่เก้อเขนิมำก

“เหนื่อยไหมลูกเกด” ระพรีู้สกึว่ำต้องถำมบ้ำงตำมมำรยำท

“นดิหน่อยค่ะ พี่พลี่ะคะ”

“เหนื่อยมำกเลยครบั พี่ไม่คดิว่ำคณุแม่จะจดัตำรำงแน่นแบบนี้ 

ทนหน่อยนะ เดี๋ยวก็ได้พักผ่อนกันแล้ว” เขำกระซิบที่ข้ำงหูของหญิง

สำวเพรำะเสียงเพลงในงำนค่อนข้ำงดัง ใบหน้ำของเธอแดงระเรื่อ

เหมอืนกบัก�ำลงัเขนิว่ำที่สำมขีองตวัเอง ไม่ว่ำใครที่ได้เหน็ภำพนี้กต้็อง

คิดว่ำทั้งสองคนก�ำลังอยู่ในห้วงรักที่หวำนชื่นไม่มีกำรคลุมถุงชนแต่

อย่ำงใด

กว่ำจะถงึขั้นตอนส่งตวัเข้ำหอ นพเก้ำกย็นืเมื่อยจนแทบไม่อยำก

พูดกับใคร พวกเขำต้องนอนที่โรงแรมนี้หนึ่งคืนเพรำะคุณหญิงร�ำพึง

มำรดำของระพกีลวัว่ำคู่บ่ำวสำวจะเหนื่อย

ซึ่งกเ็หนื่อยจรงิๆ...

บิดำมำรดำของนพเก้ำให้ศีลให้พรกันแค่สั้นๆ ก่อนจะถึงตำ 

คณุหญงิร�ำพงึที่ร้องห่มร้องไห้พดูย้อนไปตั้งแต่ทั้งสองคนยงัเป็นเดก็ ใน

ตอนที่ใกล้จะจบ ระพีแอบเห็นนพเก้ำเอำมือปิดปำกไม่ให้ใครเห็นว่ำ

ตวัเองหำว แต่เขำที่นั่งอยู่ข้ำงๆ กลบัสมัผสัได้ว่ำเธอคงอยำกจะนอน
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เตม็ทแีล้ว

“แม่ขอให้ทั้งคู่ครองรักกันนำนๆ มีปัญหำอะไรก็ต้องคุยกันนะ 

ถ้ำคยุไม่รู้เรื่องกก็ลบับ้ำนมำให้แม่ช่วยคยุกไ็ด้” คณุหญงิร�ำพงึยิ้มแก้ม

ปรใินขณะที่ระพเีมื่อยเตม็ทน เขำต้องท�ำอะไรสกัอย่ำงให้มำรดำหยดุ

พูดแล้วกลบับ้ำน

“คณุแม่ครบั คนืเข้ำหอนะครบั” ชำยหนุ่มกระซบิกบัมำรดำ

“อ๋อๆ โอเค” จำกนั้นคุณหญิงร�ำพึงก็รีบชวนบิดำมำรดำของ

นพเก้ำกลับด้วยรอยยิ้มสบำยใจ ดูไม่เหมือนคนที่ป่วยร่อแร่เมื่อเดือน

สองเดอืนก่อนเลยสกันดิ

เมื่ออยูก่นัตำมล�ำพงัแล้วนพเก้ำกล็กุขึ้นช้ำๆ แล้วทิ้งตวันั่งลงบน

เตียงด้วยกิริยำที่ซ่อนควำมเหน็ดเหนื่อยไม่มิด ชุดที่เธอใส่อยู่ตอนนี้

อดึอดัมำก แต่เหนอืสิ่งอื่นใดเธอหวิจนคดิว่ำสำมำรถกนิววัได้ทั้งตวั

“เดี๋ยวเกดอำบน�้ำก่อนกแ็ล้วกนันะ พี่จะออกไปท�ำงำนข้ำงนอก

หน่อย” ระพีว่ำก่อนจะหยิบคอมพิวเตอร์ของตนเองเดินออกไปที่

ระเบยีง วนันี้คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกห้องกนันอน แต่ในเมื่อตกลง

กันแล้วว่ำจะแต่งงำนกันแต่ในนำม เขำก็ควรเคำรพพื้นที่ส่วนตัวของ

อกีฝ่ำย 

นพเก้ำเลิกคิ้วขึ้นทั้งสองข้ำงก่อนจะมองกล่องของขวัญของ

กญัญำแล้วเปิดออก กพ็บว่ำเป็นชดุนอนตวับำงจิ๋ว หญงิสำวสดูหำยใจ

เข้ำลกึ ก่อนตดัสนิใจปิดกล่องแล้วถอืเดนิหำยเข้ำไปในห้องน�้ำ โชคดี

ที่ชุดแต่งงำนของเธอเรียบง่ำยเกินกว่ำที่จะท�ำให้ผู้หญิงคนเดียวถอด

เองไม่ได้เหมือนชุดอื่น เธอปลดชุดออกก่อนจะมองตัวเองในกระจก

บำนใหญ่ ถงึตอนนี้เธอไม่มคีวำมมั่นใจเลยว่ำจะท�ำให้ระพมีำรกัชอบ

ตวัเองได้อย่ำงไร ยิ่งมองกล่องของขวญัตรงหน้ำแล้วกน็กึถงึของขวญั

ที่กญัญำบอกว่ำจะน�ำมำมอบให้ในวนันี้

มอืบำงค่อยๆ แกะกล่องของขวญันั้นออก แล้วหยบิของในนั้น



44  ถึงคุณภรรยา...จากสามีที่รัก

ขึ้นมำมองด้วยควำมลังเลใจ ถึงเธอจะไม่ได้เรียบร้อยเหมือนที่แสร้ง 

ท�ำอยู่ทุกวัน แต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงก๋ำกั่นที่จะใส่ชุดนอนซึ่งดูเหมือนไม่ได้

ปกปิดอะไรเลยแบบนี้ต่อหน้ำสำมหีมำดๆ ได้

“เอำวะ ด้ำนได้อำยอด” นพเก้ำเม้มปำก


