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บทที ่1 
สำยตำสีน ำ้ตำลของชำยหนุ่มผู้ หนึ่ งมองตัว บ้ำน

ทำวน์เฮำส์หลงัขนำดกะทดัรัด 
‘อำ--กลบัมำแล้วสินะ’ เขำคดิ 
ข้ำงตวัเขำคือกระเป๋ำสมัภำระมำกมำย รถแท็กซ่ีเพิ่งแล่น

จำกไปเม่ือสกัครู่นีเ้อง 
เนตร พ่ีชำยคนรองจำกพ่ีน้องทัง้หมดสำมคนเพิ่งกลับ

จำกมหำวิทยำลัยวิทยำเขตต่ำงจังหวัดท่ีปี 1 ต้องอยู่หอ เขำจบ
กำรเป็นเฟรชชี และตอนนีก็้ถึงครำวมหำวิทยำลัยปิดเทอม เขำ
กลบัมำบ้ำน หลงัจำกจำกไปนำนหนึง่ปีเตม็ ๆ 

เขำได้โทรบอกมำรดำไว้ก่อนแล้ววำ่จะกลบั แตไ่ม่ได้บอก
กบัพ่ีชำยและน้องชำยคือ พอร์ช และ ลกูชบุ 

พอร์ช เนตร ลูกชุบ คือช่ือของบุตรชำยสำมคนของ นำง
ทศัน์วรรณ เรียงตำมล ำดบัจำกคนโตไปคนเล็ก 

บุตรชำยคนโตสุด เรียนอยู่ชัน้ปี 2 ก ำลังจะขึน้ปี 3 ของ
มหำวิทยำลยัเอกชนแหง่หนึง่ 

บุตรชำยคนรอง เรียนอยู่ชัน้ปี 1 ก ำลังจะขึน้ปี 2 ของ
มหำวิทยำลยัรัฐบำลแถวหน้ำ 

บุตรชำยคนเล็ก เพิ่งจะเรียนอยู่ชัน้ ม.3 ขึน้ ม.4 เท่ำ
นัน้เอง 
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พอร์ชกบัเนตรห่ำงกนัแคห่นึ่งปี แตเ่นตรกบัลกูชบุห่ำงกนั
เกือบห้ำปี 

นำงทศัน์วรรณไม่ได้คิดว่ำตนเองจะมีลกูชบุแล้ว แต่ทว่ำ
เม่ือลกูชำยคนนีม้ำเกิดหล่อนก็ดีใจ เพรำะลูกชุบเป็นเด็กน่ำรัก ขี ้
ออดอ้อนมำกท่ีสดุในสำมคน 

…จริง ๆ เนตรก็เคยเป็นเด็กน่ำรัก ตอนท่ีมีแค่พอร์ชกับ
เนตร แตเ่ม่ือลกูชบุมำเกิดโดยท่ีไมไ่ด้มีใครคำดถึง ท่ำทีของเนตรก็
ดเูปล่ียนไป… เล็กน้อย 

เนตรไม่ได้เข้ำกันได้ดีกับใครเป็นพิเศษ เขำมักชอบเก็บ
ตวัอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใครมำกนักตำมนิสยัเงียบขรึม ลูกชุบ
เข้ำกบัพอร์ชได้ดี พอร์ชซึง่เป็นพ่ีชำยคนโตใจดีและตำมใจน้องเล็ก
ของบ้ำนอยำ่งไม่ต้องสงสยั ซึ่งนัน่ท ำให้เนตรพบว่ำเขำได้รับควำม
สนใจน้อยลงทัง้จำกพอร์ชและแม่ 

บดิำของพวกเขำเลิกรำกบัมำรดำนำนแล้ว ตัง้แตเ่นตรอยู่
รำว ๆ ชัน้ ม.ต้น แมเ่ป็นฝ่ำยออกจำกบ้ำนและพำพวกเขำทัง้สำม
มำด้วย เน่ืองจำกช่ือของพ่อเป็นเจ้ำบ้ำน และพ่อต้องกำรให้
ภรรยำใหมม่ำอยู ่พอ่ไมไ่ด้สนใจไยดีอะไรในตวัพวกเขำอีกตอ่ไป 

พ่อและแม่ไม่ได้แต่งงำนกันด้วยควำมรัก แต่เพรำะ
ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงำมแนะน ำให้รู้จกั พอแตง่งำนกนัไปควำม ‘ไม่ได้
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รัก’ ก็คือ ‘ไม่ได้รัก’ แม้จะมีลกูด้วยกนัถึงสำมคน แตจ่ ำนวนบตุรก็
ไมใ่ชต่วับง่บอกวำ่สำมีภรรยำรักกนัแนน่แฟ้นกลมเกลียว 

ถ้ำบอกว่ำยินดีท่ีกลับบ้ำน เนตรคิดว่ำเขำก็คงโกหก
ตวัเองนิดหนอ่ย 

“เฮ้อ--” เขำพรูลมหำยใจออกมำ มือข้ำงขวำลำกกระเป๋ำ
เดนิทำง แขนข้ำงซ้ำยสะพำยกระเป๋ำผ้ำใบเล็ก 

เขำไขกุญแจรัว้ ร่ำงสูงโปร่งพำตนเองเข้ำมำในบ้ำนซึ่ง
ห่ำงหำยไปนำน เนตรไม่ได้กลับมำท่ีบ้ำนเลยในวันหยุดสุด
สปัดำห์ เขำหำยตวัไปจำกบ้ำนนำนหนึง่ปีเตม็อยำ่งสิน้เชิง 

“พ่ี… เนตร ?” 
เสียงท่ีเขำได้ยินคือเสียงของลูกชบุ เนตรเบือนสำยตำไป

ทำงต้นเสียงในตอนท่ีไขกญุแจกลบัเข้ำท่ี 
เด็กหนุ่มซึ่งเคยดตูวัเล็กกว่ำตอนนียื้นอยู่หน้ำบ้ำน ลกูชบุ

ดเูก้ ๆ กงั ๆ วำ่จะก้ำวเข้ำมำชว่ยรับเขำดีหรือไม่ 
เนตรมองน้อง พิจำรณำว่ำเด็กหนุ่มเติบโตขึน้มำกใน

ชว่งหนึง่ปีท่ีเขำไมอ่ยู ่หรือมนัอำจเป็นเพรำะช่วงเวลำท่ีอยูด้่วยกนั
เขำไมไ่ด้ให้ควำมสนใจกบัลกูชบุเลย 

“...” 
“...” 
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มีแต่ควำมเงียบต่อกัน สองพ่ีน้องท่ีไม่สนิทดูน่ำอึดอัด 
สดุท้ำยก็เป็นลูกชุบท่ีพูดกับเขำก่อน “จะให้ไปบอกแม่หรือพ่ีพอร์
ชไหม วำ่พ่ีกลบัมำแล้ว” 

“ไมต้่อง” เขำตอบเรียบ ๆ 
“แล้วน่ีก ำลงัจะไปไหน” เขำถำมกลบั 
“จะออกไปซือ้ของ” 
“อ้อ--” 
เนตรไม่ไ ด้สนใจ ชำยหนุ่ม ร่ำงสูงลำกกระเป๋ำเดิน

ทำงผ่ำนตวัของลกูชบุไป คิดในใจตอนเดินสวนกนัว่ำหมอน่ีตวัสงู
ทนัเขำแล้วเหรอ เผลอ ๆ จะสงูกว่ำเล็กน้อยด้วยซ ำ้ อะไรจะโตเร็ว
ขนำดนัน้ 

ลกูชบุเดินออกจำกบ้ำนไปอย่ำงหงอย ๆ น้องสดุท้องของ
บ้ำนไม่ค่อยได้รับควำมสนใจจำกพ่ีคนรองเท่ำท่ีควร ไม่ใช่ไม่รู้
หรอกนะว่ำเนตรแอบไม่พอใจกำรเกิดมำบนโลกนีข้องเขำ เพรำะ
เหมือนจะแยง่ควำมสนใจจำกเจ้ำตวัไป 

เนตรเข้ำมำในบ้ำนก็เจอแมก่บัพอร์ชนัง่อยู่ 
“อ้ำวเนตร” แมรี่บทกั “มำเร็วกวำ่ท่ีคดินะเน่ีย” 
“พอดีรถไมต่ดินะ่ครับ ผมก็นัง่แท็กซ่ีขึน้ทำงดว่นมำเลย” 
“แล้วน่ีไมเ่ห็นบอกฉนัเลย” พอร์ชคอ่นขอด 
“ไมจ่ ำเป็นน่ี” 
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“ปำกดีเหมือนเดมิแก” 
พอร์ชหวัเรำะนิดหน่อย ไมได้สนใจอะไรมำกตำมประสำ

พ่ีคนโตท่ีแสนธรรมดำ พอร์ชค่อนข้ำงเป็นคนง่ำย ๆ รูปร่ำงออก
ท้วม ๆ ชอบท ำตวัสบำย ๆ 

ใบหน้ำของพวกเขำสำมพ่ีน้องคล้ำยกนั ใบหน้ำของพ่ีคน
โตไม่ได้มีอะไรโดดเด่น ส่วนใบหน้ำของเขำซึ่งเป็นคนรองนัน้ติด
ไปทำงคมเข้ม ด้วยคิว้หนำได้รูปรับกับใบหน้ำท่ีดูสมชำยชำตรี 
ขณะท่ีน้องคนสดุท้องก็มีใบหน้ำคมเช่นกัน แตด่ลูะมนุกว่ำเขำซึ่ง
ออกคอ่นข้ำงแข็งกระด้ำง คิว้ของลกูชบุโค้งและเรียวกว่ำเล็กน้อย 
ท ำให้หน้ำของลกูชบุดใูสและนำ่รักกวำ่เขำ 

“มนัไปซือ้อะไรของมนั” ชำยหนุม่ถำม พดูถึงน้องคนเล็ก 
“บตัรเตมิเงินมัง้ มนัเอำตงัค์ไปเลน่เกม” 
พอร์ชตอบ 
“ไร้สำระจริง ๆ--” 
ค ำตอบของเขำท ำพอร์ชเลิกคิว้ พอรู้คร่ำว ๆ หรอกว่ำ

เนตรไม่สนิทกบัน้อง นึกว่ำจำกบ้ำนไปหนึ่งปีกลบับ้ำนจะดีขึน้ ท่ี
ไหนได้ละ่ มนัยงัคงเหมือนเดมิ 

“อ้ำว ๆ ขึน้ไปล้ำงหน้ำล้ำงตำแล้วลงมำกินข้ำวกินปลำ
กนัลกู” นำงทศัน์วรรณวำ่ 
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เนตรท ำตำม เขำลำกกระเป๋ำแกรก ๆ ขึน้บนัไดเข้ำมำใน
ห้องสว่นตวัของตวัเองท่ีชัน้สอง 

พอร์ชนอนคนเดียว ในขณะท่ีเขำนอนกับลูกชุบเพรำะ
บ้ำนของเขำมีห้องอยู่แค่นี ้แม่ของเขำนอนชัน้ล่ำงซึ่งกัน้ห้องติด
แอร์ กลำยเป็นพอร์ชสบำยสดุในบรรดำพ่ีน้อง 

บตุรชำยคนรองมำนัง่ท่ีโต๊ะทำนข้ำว ขณะเสียงประตหูน้ำ
บ้ำนดงัและร่ำงของลกูชบุกลบัเข้ำมำ 

“ได้มะ” คนถำมคือพอร์ช ลูกชุบชูสลิปบตัรเติมเงินท่ีซือ้
จำก 7-11 ให้ด ู

“เกมไร” 
ลกูชบุยกัไหล ่ยิม้ซน ๆ ให้พอร์ช 
“ประหยดั ๆ หน่อยนะลกู บ้ำนเรำไม่มีเงินมำกขนำดนัน้” 

แม่พูดเตือน น้องเล็กของบ้ำนเข้ำไปกอดหอมออเซำะแม่ เนตร
มองภำพนัน้แล้วรู้สกึ… อิจฉำ 

เนตรนึกไมอ่อกเลยว่ำกำรนอนร่วมห้องกนัระหวำ่งเขำกบั
ลกูชุบเป็นอย่ำงไร เขำแทบจะหลงลืมมนัไป ...ในเวลำนำนนบัปี 
...หรือไมก็่ตลอดมำ 

ชำยหนุ่มตกัข้ำวเข้ำปำก ไม่มีมือ้ไหนอร่อยเท่ำบ้ำนเรำ 
“กินเยอะ ๆ นะเนตร” แมพ่ดู 
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“เป็นยงัไงบ้ำงแกท่ีมหำ’ลยัอะ หำยตวัไปเลย คนอ่ืนเขำ
กลบับ้ำนกนัสดุสปัดำห์ไมใ่ชรึ่” 

“เออ…” 
เขำไม่รู้จะตอบค ำถำมของพ่ีคนโตอย่ำงไร จะบอกว่ำเขำ

ไม่ได้อยำกกลบัมำนกัก็ไมได้ เนตรมองไปท่ีอีกฝ่ังของโต๊ะ ลูกชุบ
ก ำลงันัง่กินข้ำวเงียบ ๆ มนัไม่ใชว่ิสยัของน้องเท่ำไหร่ท่ีจะชวนเขำ
คยุเทำ่เจ้ำตวัคยุกบัพอร์ช แตก็่ไมใ่ชไ่มมี่ปฏิสมัพนัธ์กนัเลย ยงัไงก็ 
พีน่อ้ง กนั 

พวกเขำทำนข้ำวเสร็จ พอร์ชช่วยแม่เก็บจำนไปล้ำง ขณะ
เขำขึน้ไปหมกตวับนห้องนอน อำจจะดไูม่สนิท แตเ่พรำะทุกคนรู้
วำ่เขำชอบสร้ำงโลกสว่นตวัแคไ่หน ไมมี่ใครอยำกยำ่งกรำยเข้ำมำ
ยุง่ในโลกของเนตร 

ร่ำงสงูของชำยหนุม่เตม็ตวัเดนิเข้ำมำในห้องนอนห้องเก่ำ 
เขำนัง่ลงบนพืน้ คอ่ย ๆ รือ้ของออกจำกกระเป๋ำ เสือ้ผ้ำเขำยดัทบั 
ๆ กนัจนแทบจะเน่ำหนอนเพรำะไม่ได้ซกั ก็นะ… เห็นว่ำไหน ๆ ก็
จะกลบับ้ำนวนันีแ้ล้วเลยกะเอำมำซกัรวบยอดซะเลย 

เนตรก ำลงัรือ้ของในขณะท่ีเสียงลูกบิดประตูดงัขึน้ ร่ำง
ของลกูชบุคอ่ย ๆ เดนิเข้ำมำในห้อง 

“พ่ี… เนตร ให้ชว่ยไหม” 
“ขอบใจมำก” 
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เขำพูดออกไปแทบจะทันที เห็นลูกชุบยิม้กว้ำงกลับมำ 
เจ้ำตวัเดินมำนัง่ข้ำงเขำ เขำมองเห็นมือซึ่งเคยเล็กกว่ำนีข้องเจ้ำ
ตวัเตบิใหญ่ขึน้ตำมกำลเวลำ 

‘โตเร็ว’ เขำคดิ สำยตำสีน ำ้ตำลมองน้องอยำ่งเผลอไผล 
เนตรพยำยำมเบรกควำมคิดอกุศลบำงอย่ำงท่ีบงัเกิดใน

ใจ ตลอดเวลำหนึ่งปีท่ีผ่ำนมำในรัว้มหำ ’ลัย กำรไปอยู่หอพัก
ห่ำงไกลจำกครอบครัว มันท ำให้เขำได้ค้นพบควำมจริงข้อหนึ่ง
เก่ียวกบัรสนิยมทำงเพศ 

ตลอดชีวิตท่ีผำ่นมำ เขำชอบผู้หญิงไม่ก่ีคน แตช่อบผู้ชำย
มำกกวำ่ 

เขำเป็นเกย์ ไม่ใช่ไบ แต่ถ้ำถำมว่ำท ำอะไรกับผู้หญิงได้
ไหมเขำท ำได้ แตก็่แคไ่มอ่ยำกท ำ 

ตอนนีเ้ขำแน่ใจแล้วเพรำะเขำได้ลองมีอะไรกบัผู้ชำย… รู
มเมท แต่เขำจะไม่พูดเร่ืองนีอ้อกไปเด็ดขำด เขำไม่ต้องกำรให้
พอร์ช ลกูชบุ และโดยเฉพำะแมรู้่ 

รูมเมทของเขำน่ำรัก ตรงสเปก แค่นอนด้วยกันครัง้สอง
ครัง้คงไม่ถือเป็นควำมผิดร้ำยแรงหรอกกระมงั พวกเขำก็แค่วิน-
วิน เขำได้ ฝ่ำยนัน้ก็ได้ น่ียงัไมร่วมถึงประสบกำรณ์กบัผู้ชำยน่ำรัก
คนอ่ืนอีก… 
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เขำควรจะหยุดแค่นี ้แต่ควำมคิดไม่รักดีมนัก็บงัเกิดเม่ือ
เขำเห็นน้องชำยคนเล็กท่ีไม่ได้มองอย่ำงเต็มตำมำนำนแสนนำน 
เขำแทบไม่เคยสนใจลูกชุบเลย แม้ว่ำจะนอนห้องเดียวกันมำ
ตลอดก็ตำม เวลำผำ่นไปเป็นสิบปี จนกระทัง่วนันีเ้ขำกลบัมำบ้ำน
พร้อมกับประสบกำรณ์ใหม่ท่ีเปิดโลกทัศน์ทำงด้ำนรสนิยมทำง
เพศของเขำ เนตรเร่ิมกลวัตวัเอง 

ลกูชบุชว่ยเขำเอำของออกจำกกระเป๋ำ 
“ไปเรียนเป็นไงบ้ำง” ลูกชุบถำม ไม่ได้เบือนสำยตำจำก

มือตนเองขึน้มองเขำตอนพดู 
“ก็ดี ล ำบำกกวำ่ตอนมธัยมเยอะ” 
เขำตอบ 
“รับน้องละ่เป็นไง โหดเปล๊ำ” 
ถำมเสียงสงู 
“ก็งัน้ ๆ แหละ พอดีไมไ่ด้สนใจ” 
ตอบตำมสไตล์ตวัเขำจริง ๆ ลูกชุบท ำหน้ำยู่เหมือนกลืน

ของขมลงคอ  
“ท่ีบ้ำนปกตดีิใชไ่หม” เขำถำมกลบั 
“อืม้ แต่ฉันไม่คอ่ยได้ท ำอะไรหรอก ก็นัง่ ๆ นอน ๆ แล้วก็

เท่ียวเลน่” 
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“ฟังดูไร้ควำมรับผิดชอบไปหน่อยนะ จะอยู่ ม.ปลำย 
แล้ว” เขำว่ำ ไม่คิดว่ำตนเองพดูแรงไปหรอก เพรำะเขำมนัก็ชอบ
วิพำกษ์วิจำรณ์ผู้คนเช่นนีม้ำนมนำน คนในบ้ำนน่ะชินแล้วว่ำเขำ
ชอบสร้ำงโลกของตนเอง 

“...” 
ลกูชบุไม่พดูอะไรแตล่กุขึน้เฉย ร่ำงสงูเพรียวของน้องชำย

เดินตรงไปนั่งท่ีเตียง กอดเข่ำ บ่นอะไรงุบงิบแล้วก็คว้ำมือถือ
ขึน้มำเลน่เกม 

“น่ีจะไมช่ว่ยแล้ว ?” เขำถำม 
“ไมรู้่” ฝ่ำยนัน้ตอบ งอนแล้วละ่สิ 
เนตรหอบเอำเสือ้ผ้ำไปยดัลงตะกร้ำท่ีชัน้ล่ำง ของอะไรท่ี

ไม่จ ำเป็นอีกแล้วพวกกระจกุกระจิกทัง้หลำยเขำก็โยนมนัลงขยะ 
ก่อนจะขึน้มำยงัห้องตนเองและลกูชบุอีกครัง้ 

เขำพบว่ำน้องชำยนอนหลบัไปแล้ว มือถือวำงข้ำงตวั งีบ
กลำงวันอย่ำงขีเ้กียจเช่นเคย ลูกชุบชอบท ำตัวว่ำงงำน ไม่ค่อย
ช่วยงำนบ้ำนได้แต่ประจบประแจงรอให้คนมำเอำใจ (แม่และ
พอร์ช) 

เขำไม่ค่อยตำมใจลูกชุบนกั มนัท ำให้ลูกชุบคิดว่ำเขำไม่
ยอมรับและไมส่นิทกบัเขำเทำ่ท่ีควร 

เนตรเข้ำไปนัง่ใกล้ ๆ เตียงของลกูชบุ 



ห น้ า  | 12 

 

อีหน ู(พี่รักหนไูหม?) | กระรอกน้อยสนี ำ้ตำลหมน่ 
 

เขำพิจำรณำใบหน้ำของน้องชำยคนเล็ก 
งดงาม ใสซ่ือ ร่าเริง เป็นที่รัก น่ีคือสิ่งท่ีเนตรคิดได้ ลกูชบุ

เหมือนคนมีบุคลิกภำพแตกต่ำงจำกเขำอย่ำงสิน้เชิง เขำมองว่ำ
น้องน่ำรัก น่ำหลงใหล ...ประโยคหลังไม่น่ำมีในควำมคิดเลย 
เนตรก ำลังรู้สึกว่ำตนเองเป็นพ่ีท่ีแย่มำก น่ีเขำเป็นบ้ำอะไร ถึง
ก ำลงัคดิอกศุลเชน่นีก้บัน้องตวัเอง 

เนตรพยำยำมไลค่วำมคดิบ้ำ ๆ ออกไป 
เขำจะคิดแบบนีก้บัผู้ชำยคนไหนแตต้่องไม่ใช่น้อง น่ีน้อง 

น้องแท้ ๆ น้องโว้ย เขำพยำยำมคิด ชำยหนุ่มพำควำมคิดอัน
สบัสนออกจำกสมองสว่นไฮโปทำลำมสั 

เนตรอดใจไม่ได้ตอนท่ีเขำนัง่มองน้อง มือหยำบยกขึน้ไป
ปัดผมท่ีปรกหน้ำผำกมนออก เขำมองใบหน้ำของน้อง รู้สึกว่ำ
ตนเองกบัพอร์ชคงมีปมด้อยเอำมำกเพรำะลกูชบุหน้ำตำดีท่ีสดุใน
พ่ีน้องสำมคน ...แบบโดด ๆ เลยด้วย… 

“สำวคงเยอะสิ” เขำพึมพ ำ ไม่ได้คิดว่ำน้องจะบงัเอิญต่ืน
มำพอดีได้ยิน 

“พ่ีเนตร ใครสำวเยอะ--?” 
มือของลูบชุบยกขึน้ขยีต้ำไปมำ ร่ำงสูงเพรียวผุดลุกขึน้ 

น ำ้เสียงงัวเงียอยู่มำก ลูกชุบขยีต้ำจนแดง เนตรมองแล้วก็ช่วย
ไมไ่ด้ท่ีจะข ำ 
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“ห ึๆ” 
“หวัเรำะอะไรอ้ะ” 
“ตำแดงหมดแล้ว” เขำพดูเสียงกลัว้หวัเรำะ ไม่รู้ตวัตอนท่ี

เอำมือไปจบัแถว ๆ ตำใสแป๋วของน้อง 
“!!!” 
ลกูชุบสะดุ้งนิด ๆ ตอนเขำจบั เบือนหน้ำไปทำงอ่ืนอย่ำง

รวดเร็ว เนตรนึกแปลกใจแตก็่ไมไ่ด้คิดอะไรมำก คิดว่ำเด็กโตแล้ว
ก็คงไมอ่ยำกให้พ่ีมำจบัตวัละ่มัง้ 

คนเป็นพ่ีลุกออกไป ไม่ได้ติดใจ ขณะคนเป็นน้องรู้สึก
อุณหภูมิร่ำงกำยร้อนเห่อ ริมฝีปำกบำงขบเข้ำหำกันพลำงเม้ม
ปำก รีบหนัหน้ำหนีให้พ้นก่อนพ่ีชำยจะสงัเกตอำกำรผิดปกติ 

‘...’ 
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บทที ่2 
ชีวิตประจ ำวันด ำเนินไปอย่ำงเช่ืองช้ำ เนตรไม่อยำกให้

ปิดเทอมจบลงเร็วเทำ่ไหร่ เขำไมช่ื่นชอบกำรพบปะผู้คนนกั พออยู่
ปี 2 ก็ต้องย้ำยมำเรียนในกรุงเทพ ฯ ท่ีน่ีรถก็เยอะคนก็แยะ 
จ้อกแจ้กจอแจ ท่ีจริงชีวิตแถบชำนเมืองท่ีวิทยำเขตนอกเมือง
หลวงนัน้ค่อนข้ำงตอบโจทย์นิสัยส่วนตัวของเนตรมำกกว่ำ แต่
หำกยงัอยูท่ี่นัน่เขำก็คงพลำดอะไรไป… 

“แล้วไม่ต้องเตรียมตวัไปโรงเรียนวนันีเ้หรอ” พอร์ชถำม
ตอนท่ีพวกเขำสำมพ่ีน้องนัง่กินข้ำวเช้ำ 

“ไมอ่ะ แคไ่ปเอำหนงัสือเรียนกบัชดุใหม่” 
ลกูชบุวำ่ 
“ขยนัวะ่” พ่ีคนโตหวัเรำะ 
“ลกูควรดพ่ีูเนตรเป็นตวัอย่ำงนะ ถ้ำขยนั ๆ และเรียนเก่ง 

ๆ จะได้เข้ำมหำ’ลยัดงั ๆ นะลกู” 
แมพ่ดูขึน้ตอนยกอำหำรเช้ำมำให้ 
ใบหน้ำของพอร์ชถอดสีนิดหน่อย เขำสะท้อนใจกับ

ค่ำนิยมของแม่ เพรำะตวัเขำนัน้สอบแอดมิชชันไม่ติด ถึงได้ไป
เรียนเอกชน 

จ ำได้ว่ำแม่เซ็งมำกตอนนัน้แตก็่ยงัมีควำมหวงักบัเนตรท่ี
อำยนุ้อยกวำ่เขำหนึง่ปี และน้องคนกลำงก็ไมท่ ำให้ผิดหวงั… 
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เขำในฐำนะพ่ีคนโตก็ยินดี แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่ำเนตร
เก่งถึงขนำดนัน้เลยหรือ ดูคนบุคลิกภำพเก็บตวัอย่ำงเจ้ำตัวไม่
น่ำจะซุ่มเรียนเก่งได้ขนำดนี ้เอหรือเขำคิดผิด เนตรต้องแชร์ห้อง
กับลูกชุบจอมป่วน ก็ไม่น่ำจะมีเวลำเอำสมำธิไปอ่ำนหนังสือท่ี
ไหนเขำก็ยงัสงสยั แตไ่มค่ดิจะถำม 

“พ่ีเนตร” จู ่ๆ ลกูชบุก็พดูขึน้ 
“???” 
คนถกูเรียกท ำสีหน้ำเป็นค ำถำมใส่น้อง เป็นเชิงว่ำพดูมำ

ส ิ
“เดี๋ยวไปโรงเรียนกบัฉนัหนอ่ยได้เปลำ่” 
“ไปคนเดียวก็ได้ไม่ใช่เหรอ ปกติเห็นสำว ๆ มำรับมำส่ง

หวักระไดไมแ่ห้ง” เนตรพดู 
“ก็อยำกให้นำยไปด้วยน่ี” คนเป็นน้องวำ่ 
“อยู่บ้ำนว่ำง ๆ ก็ไปกับน้องหน่อยเถอะลูก” พอแม่พูด

เนตรก็ขดัไมไ่ด้ ค ำพดูของแมถื่อเป็นประกำศิต เนตรไมไ่ด้สนิทกบั
แม่มำกเหมือนลูกชบุและพอร์ช เขำคอ่นข้ำงเป็นคนมีโลกส่วนตวั 
...พอเร่ิมโตเป็นหนุม่ 

“--ก็ได้” 
รอยยิม้ฉำยชัดอยู่ในแววตำของลูกชุบ แต่เจ้ำของร่ำงสูง

เพรียวก็พยำยำมเก็บอำกำรไว้… 
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พอเนตรชว่ยแมเ่ก็บโต๊ะเสร็จสองพี่น้องก็เข้ำมำในห้อง 
เนตรนัง่บนขอบเตียงอย่ำงเบื่อหน่ำย เขำควรได้รับควำม

สดช่ืนจำกปิดเทอมให้มำกแท้ ๆ แต่มันก็ไม่เป็นอย่ำงนัน้ มันมี
อะไรหลำยอย่ำงท่ีว้ำวุน่ใจ อยำ่งหนึง่แน ่ๆ ล่ะคือเขำไมส่บำยใจท่ี
ตวัเองดเูหมือนจะสนใจผู้ชำยมำกกวำ่ผู้หญิง กบัสองคือ… 

“ฮบึ” 
เขำหนัไปมองตอนท่ีน้องก ำลงัพยำยำมถอดเสือ้ยืดออก 

เสือ้มันตวัเล็กเพรำะลูกชุบโตขึน้มำก ดูเหมือนเจ้ำตวัจะต้องใช้
ควำมพยำยำมในกำรถอดมนัออกจำกไหล ่

“เลิกใสเ่ถอะตวันี”้ เนตรพดูขึน้ “มนัคบั นำยโตแล้วนะ” 
ลกูชุบไม่ได้พูดอะไรกระทัง่ถอดเสือ้ออกมำจำกศีรษะได้ 

เจ้ำตวัยืนเผชิญหน้ำกบัเขำสำยตำของเนตรช่วยไม่ได้ท่ีจะมอง… 
ท่อนบนของลูกชุบเปล่ำเปลือย เขำมองแผ่นอกบำง เร่ือยจนถึง
จดุเล็ก ๆ ท่ีหน้ำอก ชำยหนุม่มองผิวขำวท่ีคงจะนุม่มือนัน่ แล้วอด
คดิไมไ่ด้วำ่ถ้ำได้ลองสมัผสัมนัจะเป็นยงัไงนะ 

มันนำนแค่ไหนแล้วท่ีเขำไม่ได้เห็นตอนน้องถอดเสือ้ 
เนตรรู้สึกเหมือนตนเองหลงลืมไปถึงชว่งเวลำเก่ำ ๆ ท่ีผำ่นมำ มนั
เป็นเพรำะอะไร เพรำะเขำไม่ได้สนใจลกูชบุมำกพออย่ำงนัน้เหรอ 
แล้วตวัเขำในตอนนัน้มวัท ำอะไรกนันะ 

“คงเลิกใสต่วันีไ้มไ่ด้หรอก” ลบูชบุพดูขึน้มำ 
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“ท ำไมละ่” 
“ก็เสือ้ตัวนีเ้ป็นตัวท่ีเหมือนกับของนำยไง แม่ซือ้ให้เรำ

สองคนเพรำะมันเหลือสองตัวสุดท้ำยพอดี อ้ออีกอย่ ำงนะ 
พอร์ชน่ะตวัใหญ่เกินไปท่ีจะใส่” ลูกชุบหวัเรำะคิกคกัเหมือนเป็น
เร่ืองสนุกเต็มประดำ เนตรลุกขึน้ตรงไปยงัตู้ เสือ้ผ้ำ เขำไปควำน
หำเสือ้ตวัเดียวกนันี ้

“น่ีไง” เขำหยิบมนัออกมำ เดนิมำยืนตรงหน้ำลกูชบุ 
ควำมสงูของพวกเขำไล่เล่ียกนั เนตรนกึฉนุนิด ๆ ท่ีลกูชบุ

เหมือนจะสูงกว่ำ 3-4 เซน และหน้ำตำของลูกชุบโดดเด่นมำก 
ตอนเด็ก ๆ สมัยท่ีไปสนำมเด็กเล่นด้วยกัน สำว ๆ มองเมินเขำ
หรือพอร์ชไปเลย 

มำวันนีเ้นตรไม่ได้สนใจกับเร่ือง  ‘สำว’ อีกแล้ว ตัง้แต่รู้
รสนิยมของตนเอง ไปอยู่หอมหำ’ลยัแคห่นึ่งปี เขำก็ตอบค ำถำมท่ี
คัง่ค้ำงใจตลอดมำได้ 

เนตรย่ืนเสือ้ให้น้องดู สำยตำของเขำควรจะอยู่ ท่ีมือ
ตนเองหรือมือของน้อง แตเ่ขำซุกซนมองส ำรวจทัว่ตวัขำวเนียนน่ำ
สมัผสันัน้ 

ลกูชบุผอมทีเดียว รูปร่ำงคอ่นข้ำงโปร่งกวำ่เขำนกั 
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ไม่รู้มองนำนไปหรืออย่ำงไรเม่ือลูกชุบเหมือนจะรู้ตวัรีบ
ส่งคืนเสือ้แล้วหันหลังให้ น้องเดินไปท่ีตู้ เสือ้ผ้ำ คว้ำชุดท่ีจะใส่
ออกไปโรงเรียนวนันีม้ำ 

เนตรไม่ได้เปล่ียนเสือ้ตวัใหม่ เพรำะเขำคิดว่ำตวัท่ีใส่อยู่
ตอนนีก็้พอดไูด้แล้วโรงเรียนก็อยู่แคนี่ ้เขำขีเ้กียจท ำเร่ืองเอิกเกริก 

“ไปกนัพ่ีเนตร” 
เสียงเล็กชวนเขำ 
“อืม” 
พวกเขำมำกันท่ีโรงเรียนมัธยมของลูกชุบ เด็กนักเรียน

หลำยคนเดินสวนกบัพวกเขำออกมำ เด็กผู้หญิงพอเห็นลกูชบุ ก็มี
ท่ำทีระริกระรีก้ันใหญ่ เนตรคิดว่ำอะไรมนัจะ ฮอต ขนำดนัน้ ตวั
เขำสมยัเรียนไม่เห็นเคยมีใครสนใจเท่ำนีแ้ม้เขำจะมีแฟนคนแรก
เป็นเดก็ผู้หญิงท่ีเรียนอยูอี่กห้องหนึง่ก็เถอะ 

“ลกูชบุไปเอำเสือ้ใต้ตกึหนึง่อะ” 
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมำทกั ตวัใหญ่ ๆ ใส่แว่น ท่ำทำง

เป็นผู้น ำ 
“ใครอะนำย พ่ีเหรอ” 
เดก็หญิงแวน่คนนัน้ถำมน้องของเขำตอนมองหน้ำ 
“พ่ีอะ” 
คนเป็นน้องตอบ 
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เพ่ือนคนนัน้พยกัหน้ำให้เขำนิดหนึ่งแล้วเดนิจำกไป เนตร
นกึสงสยัวำ่น่ีคือทำ่ทีท่ีใช้ปฏิบตักิบัรุ่นพ่ีท่ีอำยมุำกกวำ่เหรอเน่ีย 

“หวัหน้ำอะ” ลกูชบุพดู ตอนท่ีเขำมองตำมเจ้ำหลอ่น 
“มัน่ใจดีเนอะ” 
“เป็นคนเดียวท่ีไม่คลั่งไคล้ฉันรู้ปะ ในห้องอะ” พูดด้วย

ใบหน้ำซุกซน 
“เว่อร์ รู้แล้วว่ำฮอต” เขำเอ็ดไม่จริงจังนัก แต่ในใจช่วย

ไม่ได้ท่ีจะก ำลงันึกเปรียบเทียบ ระหว่ำงตนเองและน้องชำยสดุรัก
สดุหวงของบ้ำน 

พวกเขำสองคนเดินไปยงัสถำนท่ีซึ่งรับหนงัสือเรียนและ
เคร่ืองแบบ 

เนตรยืนรอหำ่ง ๆ ขณะให้น้องชำยเข้ำไป เขำมองลกูชบุท่ี
ถกูทกัโดยคณะกรรมกำรนกัเรียนซึง่ท ำหน้ำท่ีอยูต่รงนัน้ได้ยินแว่ว 
ๆ ถึงสิ่งท่ีคยุกนั 

“วนันีพ้ำพ่ีมำเปิดตวัเหรอลกูชบุ” 
“พดูซะชวนจิน้” 
“อ้ำว ฉนัพดูอะไรผิดไปเหรอ” 
“พ่ีหลอ่นะนะ่ แบง่บ้ำงดิ” 
“ไมไ่ด้” ประโยคนีคื้อเสียงพดูของน้องชำยเขำ 
“ง่อวว ท ำเป็นหวง ปกตเิห็นมำกบัพ่ีท่ีตวัใหญ่ ๆ ไมใ่ชรึ่” 
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“พ่ีพอร์ชนะ่” ลกูชบุพดู 
“น่ีนำยมีพ่ีก่ีคนกนัแน”่ 
เนตรรู้สึกว่ำมันช่ำงไร้สำระ น่ีเขำต้องกลับเข้ำสู่โลก

นกัเรียนอีกครัง้หลงัผำ่นพ้นไปแล้วรึไง 
เขำยืนแกร่ว ๆ คิดว่ำเม่ือไหร่จะเสร็จงำนจะได้กลบั เร่ือง

นีไ้มค่วรเป็นหน้ำท่ีของเขำแท้ ๆ แตก็่ปฏิเสธแมไ่มไ่ด้ แม่มกัจะดท่ีุ
เขำไม่คอ่ยให้เวลำแก่ลูกชุบ เขำไม่สนใจ ไม่ได้พำไปเท่ียว พำไป
เล่นหรืออะไร ก็ให้พอร์ชท ำไปสิ มนัหน้ำท่ีอะไรเขำล่ะ ให้พ่ีคนโต
เลีย้งไปก็ดีแล้ว 

ถ้าโลกรู้ว่าเขาเป็นพี่ที่คิดริษยาน้องโลกจะประจานเขา
ไหมนะ เนตรมีควำมคิดแบบนีม้ำนบัตัง้แตล่กูชบุเกิด มนัซ่อนเร้น
อยู่ในหลืบลึกของจิตใจ เขำไม่อำจแสดงออกได้ตรำบใดท่ีลูกชุบ
เป็นลกูคนโปรดท่ีสดุของพอ่แม ่

‘พ่อ’ เนตรไม่อยำกพูดถึงค ำนี ้เขำมีวยัเด็กท่ียำกล ำบำก
กบัควำมสมัพนัธ์ตอ่คนเป็นพอ่ 

พ่อมกัจะทบุตีเขำซึ่งเป็นลูกคนกลำงเป็นประจ ำ กวดขนั 
เข้มงวด แคเ่ฉพำะเขำคนเดียวจนเขำไมส่ำมำรถกระดกิตวัไปไหน
ได้ เขำเลยมุ่งมัน่เรียน ๆๆ เข้ำไป เพรำะรู้ว่ำผลสอบได้เกรดส่ีจะ
เป็นสิ่งเดียวท่ีท ำให้พอ่ไมโ่มโหในวนันัน้ 
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พ่อของเขำบอกว่ำเขำมันพวกดือ้เงียบเนตรยังจ ำได้วัน
หนึ่งตอนท่ีพ่อกินเหล้ำมำแล้วจะมำตีเขำอีกตำมเคย แตเ่นตรจ ำ
ไม่ได้ว่ำตนเองใช้สำยตำแบบไหนมองพ่อตอบกลับไป ตอนนัน้
ใบหน้ำของเขำโดนตบซะหัน แต่เขำไม่ร้องสักแอะ ตอนนัน้เม่ือ
มองไปก็เห็นลูกชุบซึ่งยังอยู่แค่ชัน้อนุบำลมองมำ เขำอยู่รำว ๆ 
ประถมปลำย ตอนท่ีน้องมองเขำก็มองน้อง อดไม่ได้ท่ีจะแสดง
ควำมเกลียดชงัออกผ่ำนแววตำไป  นัน่เป็นควำมเก็บกดในใจเขำ 
พ่อตีเขำต่อหน้ำลูกชุบบ่อย ๆ แต่กลับโอ๋น้องคนเล็กจนเว่อร์ 
พอร์ชก็โดนตีบ้ำงแต่ไม่เท่ำไหร่ จะว่ำไปพ่อเร่ิมลงมือกับเขำก็
นบัตัง้แต่ลูกชุบเกิดมำนั่นแหละ เด็กคนนัน้ขโมยควำมรักควำม
สนใจจำกทุกคนไปเสียหมด เพรำะว่ำน่ำรักน่ำเอ็นดูทะนุถนอม 
ตำ่งจำกคนดือ้เงียบอยำ่งเขำ 

เนตรเห็นลกูชบุประจบพอ่ออกจะบ่อย และพ่อดจูะแสดง
ควำมสนใจในทำงท่ีดีตอ่ลูกชบุคนเดียว ลูกชบุได้ทกุอย่ำงขณะท่ี
เขำกบัพอร์ชต้องรอตอ่ไป เสือ้ผ้ำ ของเล่น นิทำน ทกุอย่ำงและทกุ
อย่ำง เนตรถึงไม่อยำกอยู่บ้ำนแม้กระทัง่ตอนนีถ้ึงจะมีแคแ่ม่แล้ว 
พอหำทำงออกไปได้ด้วยกำรอยู่หอพักมหำ ’ลัย เขำไม่ได้อยำก
กลบัมำท่ีบ้ำนนกัเพรำะคงทนตอ่ หลมุด า ในใจไมไ่หว 

ท่ีจริงลกูชบุก็ไมไ่ด้ผิด ...ไมไ่ด้ผิดอะไรเลย… 
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ความสัมพนัธ์อันห่างเหินด าเนินมาตั้งแต่ตอนนั้นและ
ยงัคงด าเนินต่อไป 

“ปะ เสร็จแล้ว ไปกนัพ่ีเนตร” 
ลกูชบุเดนิถือของสองมือมำหำเขำ 
“กลบัเลยน--” ยงัพดูไมท่นัจบประโยคก็ถกูขดัขึน้มำวำ่ 
“รุ่นพ่ีบอกว่ำมีร้ำนไอติมเปิดใหม่อะพำไปกินหน่อยดิ 

น้ำำ” 
ลกูอ้อนต้องมำใช่ไหมแตม่นัคงใช้ได้ผลถ้ำเป็นพอร์ช เม่ือ

เนตรพดูกลบัไปด้วยทำ่ทีเฉยชำว่ำ “ขอโทษนะฉันรีบกลบั นำยไป
คนเดียวเถอะ” 

“แต่ฉัน--” สีหน้ำดูผิดหวังมำก ๆ เนตรนึกว่ำเร่ืองจะจบ
แต่เขำก็ต้องปวดหวัเม่ือเจ้ำน้องตวัดีพูดต่อไปว่ำ “งัน้กลบัไปฉัน
จะบอกแมล่ะกนั ว่ำพ่ีเนตร แคนี่อ้ะก็ไปด้วยกนัไมไ่ด้ !” 

กระแทกเสียงใสอ่ยำ่งเจ้ำอำรมณ์ เนตรมองหน้ำน้องชำย
ซึง่อำยหุำ่งกนัห้ำปี เขำพดูเสียงเย็น 

“อยำกจะท ำอะไรก็ท ำ ถ้ำอยำกกินมำกจริง ๆ แล้วไปคน
เดียวไมไ่ด้ก็กลบัไปชวนพ่ีพอร์ชออกมำด้วยละกนั ฉนัขอบำย” 
 

สุดท้ำยลูกชุบก็จ ำต้องกลับบ้ำนมำกับเขำด้วยใบหน้ำ
บอกบญุไมรั่บ 
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เจ้ำของร่ำงสงูเพรียวท ำหน้ำหงิก และระหวำ่งทำงทัง้สอง
ก็ไมส่นทนำกนัเลยด้วย 

เนตรกลบัเข้ำมำในห้องได้เขำก็ถอนหำยใจ ลูกชุบยงัไม่
ตำมเข้ำมำคงฟ้องแม่ฟ้องพอร์ชอีกตำมเคย เนตรมองปฏิทิน เร่ิม
อยำกให้เปิดเทอมเร็ว ๆ เพ่ือท่ีเขำจะได้ไม่ต้องอยูบ้่ำนซะแล้ว และ
ลกูชุบเองหมอนัน่ก็จะได้ไปโรงเรียน ไม่ต้องมำท ำอะไรให้เกะกะ
ระรำนใจ ควำมคิดเร่ืองย้ำยไปอยู่เองคนเดียวเคยผุดเข้ำมำใน
ควำมคิดของเนตร ...เขำไม่อยำกอยู่ร่วมชำยคำกับลกูชบุแตท่ว่ำ
ตอนนีเ้ขำกลับมีควำมคิดประหลำดบำงอย่ำงเข้ำมำแทรก แม้
พยำยำมกดไว้สกัแคไ่หนแตม่นัก็ยำกจงั 

ลูกชุบเข้ำมำในห้องในอีกรำวสิบกว่ำนำที วำงของลงท่ี
พืน้และมองเขำอยำ่งไมส่บอำรมณ์ 

“ทีหลงัถ้ำอยำกได้คนตำมใจแนะน ำให้ไปกบัพ่ีพอร์ชนะ” 
เนตรชิงพดูขึน้มำก่อน 

“มนัไม่เก่ียวอะไรกับพ่ีพอร์ช ฉันก็แค่--!” ลูกชุบกัดปำก
ตนเองไมอ่ำจพดูตอ่ให้จบได้ 

“นำยท ำไม” เนตรถำมกลบั 
“ฉัน--” ท ำหน้ำแปลก ๆ เนตรไม่เข้ำใจว่ำหมอน่ีเป็นอะไร

ขึน้มำอีก ท่ีจริงทำ่ทีของลกูชบุก็แปลก ๆ ตัง้แตเ่ขำกลบัมำจำกหอ
แล้ว 
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ลกูชุบกระโดดขึน้เตียงไปนอนเล่นเกมในโทรศพัท์ ไม่ได้
ตอบค ำถำมหรือพูดอะไรต่อ ขณะท่ีเนตรกดรีโมทคอนโทรลเปิด
ทีวี “รำยกำรไร้สำระ” เขำพึมพ ำ กดมนัปิดทัง้ท่ีเพิ่งเปิดขึน้มำไม่
ถึงสิบวินำที 

ก๊อก ๆๆ 
เสียงเคำะประตูดังขึน้ตำมด้วยเสียงพูดของนำงทัศน์

วรรณ 
“เนตร มำน่ีหนอ่ยลกู มำคยุกบัแมห่นอ่ย” 
ดวงตำสีน ำ้ตำลของพ่ีคนรองเบิกกว้ำง เขำอ้ำปำก

เล็กน้อยก่อนผ่อนลมหำยใจพรูออกมำ เม่ือหันไปมองเตียงอีก
เตียงก็เห็นลกูชบุนอนมองเขำ เนตรพอเดำได้เลำ ๆ แล้วว่ำน่ีเร่ือง
อะไร 

ชำยหนุม่ลงมำหำแมข้่ำงลำ่ง 
“นัง่สิเนตร” 
แมบ่อกและเขำนัง่ลงท่ีเก้ำอีท้ำนข้ำว 
“เนตรลกูเป็นพ่ีนะ อยำ่ท ำตวัมีปัญหำสิ” 
“ผมน่ีนะมีปัญหำ” เขำขึน้เสียงสูง เลิกคิว้ พอร์ชซึ่งนั่ง

อำ่นหนงัสือพิมพ์อยูท่ี่อีกมมุหนึง่เหลือบตำมองมำเล็กน้อย 
“เนตรแม่รู้นะว่ำลูกกับน้องเข้ำกันไม่ค่อยดีเท่ำไหร่ แต่ก็

โต ๆ กนัแล้ว--” 
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“ผมทรำบครับ” 
“งัน้… แล้วท ำไม” 
“แตล่กูชบุ เขำก็ควรจะโตด้วย” 
“เนตร” คนเป็นแม่ท ำหน้ำเหน่ือยใจ “น้องเขำอยำกสนิท

กบัเนตรนะ” 
คิว้เข้มของชำยหนุ่มขมวดทนัที “สนิท ? กับผมน่ีนะ เขำ

สนิทกบัพ่ีพอร์ชและแมอ่ยูแ่ล้ว” 
“ลกูน่ีดือ้จงันะเนตร” 
ชำยหนุ่มขีเ้กียจเถียงอีกต่อไป เขำหนัหลงัให้แม่ เดินเซ็ง 

ๆ กลบัขึน้มำบนห้อง พอเปิดประตเูข้ำมำก็เห็นลกูชบุนอนหลบัอีก
ตำมเคย พอเล่นเกมเสร็จก็นอน เนตรคิดว่ำชีวิตน้องชำยช่ำง
สบำย เขำเดินเข้ำไปใกล้ ๆ นึกตกใจตนเองเหมือนกนัท่ีท ำแบบนี ้
เป็นครัง้ท่ีสองแล้ว ท ำไมมนัถึงเกิดควำมรู้สึกว้ำวุ่นใจ อยำกมอง
หน้ำน้องให้ชดั ๆ เวลำท่ีเจ้ำตวัหลบัแบบนีจ้ะเป็นโอกำสท่ีดี… 

เนตรเดินไปยืนค ำ้ศีรษะลกูชบุท่ีนอนสบำย เขำพิจำรณำ
ใบหน้ำน้อง ไม่ปฏิเสธหรอกว่ำลูกชุบมีใบหน้ำท่ีงดงำมมำกรำว
กับเทวดำน้อย ๆ ของบ้ำน เขำมองแพขนตำท่ีทำบทับพวงแก้ม 
มองริมฝีปำกบำงสีสด มองเร่ือยลงมำท่ีล ำคอขำว เร่ือยลงมำอีกท่ี
หน้ำอกซึ่งสะท้อนขึน้ลงตำมกำรหำยใจ ตวัของลูกชุบบำงมำก
หำกเทียบกบัเขำซึง่เป็นพ่ี เนตรมีกล้ำมเนือ้มำกกวำ่ 
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เขำคว้ำผ้ำแพรบำง ๆ มำหม่ให้ ถึงจะนอนกลำงวนัก็เถอะ 
แตอ่ำกำศวนันีเ้ย็น ๆ มืด ๆ ยงัไงไมรู้่เหมือนฝนจะตก  

ลกูชบุเหมือนจะรู้สึกตวัตอนถกูเอำผ้ำคลมุกำย มือควำน
เปะปะและจบัท่ีผ้ำ เนตรหวัเรำะเบำ ๆ ตอนท่ีเจ้ำตวัส่งเสียง “อือ” 
เหมือนถูกรบกวนกำรนอน เขำเอำมือลูบศีรษะลูกชุบ ถึงยงัไงก็
น้องจริงไหม เนตรคงท ำไปแบบนัน้โดยท่ีไม่รู้ว่ำลูกชุบน่ะรู้สึกตวั
แล้วตัง้แตมื่อของเนตรสมัผสัเพียงแตแ่กล้งไมลื่มตำขึน้มำ 

ในอกของคนเป็นน้องเต้นระทึกอย่ำงห้ำมไม่ได้ รู้สึก
ต่ืนเต้นมำก ๆ แล้วก็รู้สกึแปลก ๆ ด้วย ...เป็นควำมรู้สกึบำงอย่ำง
ท่ีบอกไม่ถกู แต่มนัไม่น่ำเกิดกับสมัผสัของพ่ีชำยแท้ ๆ เลย ...มนั
วบูไหว วำบหวำม ยงัไงก็ไมรู้่… 

‘จบัอีกสิ’ 
‘ชอบจงั’ 
‘รู้สกึดี’ 
ในใจของลูกชุบท่ีหลับตำคิดแบบนัน้ เขำไม่อยำกให้

ช่วงเวลำนีจ้บลงเลย ถ้ำเวลำท่ีเขำหลับแล้วพ่ีชำยคนกลำงจะ
แสดง ‘ด้ำนนี’้ ตอ่เขำ เขำก็อยำกหลบัไปตลอด… 

มือ้อำหำรเย็นอันเรียบง่ำยของครอบครัวผ่ำนไปโดยท่ีมี
ควำมแปลกประหลำดเกิดขึน้ อย่ำงน้อยก็ในใจของลกูชุบ ...และ
เนตร 
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เนตรอยำกจะรีบ ๆ อำบน ำ้แล้วปิดไฟนอน เขำอยำกจะ
ไล่ควำมคิดท่ีซ่อนลึกในใจออกไปเสียจริง ท่ีจริงเม่ือตอนกลำงวนั
ตอนท่ีเขำลบูกลุ่มผมนุม่ของน้อง เขำมองริมฝีปำกสวย แล้วคดิใน
ใจวำ่อยำกลองจบู 

บ้ำเอำมำก ๆ 
เนตรกลัวตัวเองขึน้ทุกวัน คิดว่ำคงจะเก็บกดตอนเด็ก

หรือไมก็่เพรำะเพิ่งได้เรียนรู้รสนิยมทำงเพศท่ีแท้จริงของตนเอง 
บำงทีเขำอำจต้องอ้ำงโน่นน่ีเพ่ือไปอยู่ห้องพอร์ชชัว่ครำว 

รึไมก็่ย่ืนข้อเสนอให้พอร์ชชว่ยมำอยูห้่องนี ้
เขำพยำยำมระงับใจไว้ แต่มันก็ยำกเต็มทน เม่ือเขำชัก

อยำกจะส่งสัญญำณออกไปแล้วว่ำเขำคิดอย่ำงไร ไม่งัน้คงอก
แตกตำยไปตลอดแน ่

“จะอำบก่อนมะ” 
ลูกชุบถำมเขำตอนเข้ำมำในห้อง ขึน้ห้องมำก่อนทุกที

เพรำะไมเ่คยชว่ยแมท่ ำงำนและแมก็่ไม่เคยว่ำ มีแตเ่ขำกบัพอร์ชน่ี
แหละท่ีต้องชว่ยตวัเป็นเกลียวหวัเป็นน็อต 

“ได้” เขำตอบ 
ปกติเนตรจะไม่ถอดเสือ้ผ้ำข้ำงนอกแต่จะถอดและสวม

ชดุนอนออกมำจำกห้องน ำ้เลยเพ่ือไมเ่สียเวลำแตว่นันี…้ 
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ชำยหนุ่มถอดเสือ้ยืดออก อวดกล้ำมเนือ้ซึ่งดูสมชำย
มำกกวำ่คนท่ีก ำลงัจ้อง 

“...” 
ตำสีน ำ้ตำลอ่อนก ำลงัจบัจ้องท่ีเขำ เนตรเหมือนเห็นรอย

แปลกใจในแววตำของลกูชบุด้วย 
เขำคว้ำผ้ำเช็ดตวัมำพนัทอ่นลำ่ง ถอดกำงเกงขำยำวออก

อยำ่งอ้อยอ่ิงและกำงเกงชัน้ใน ลกูชบุมองเขำตำค้ำง สำยตำเล่ือน
ต ่ำลงมำจำกแผงอกไปสู่มือของเนตรท่ีพับกำงเกงข้ำงนอกและ
ข้ำงในเพื่อท่ีจะน ำไปใสต่ะกร้ำ 

‘อำ--’ เนตรแอบกระหยิ่มในใจตอนมองเห็นสีหน้ำของลกู
ชบุ เดำวำ่ต้องรวบรวมควำมกล้ำอย่ำงมำกท่ีจะจ้องเขำตรง ๆ 

เขำเดินผ่ำนหน้ำน้องชำยคนเล็กไปอย่ำงเจตนำ มือหนำ
ยกขึน้สำงผม และนัน่แหละเขำเห็นลกูชบุมองตำมหลงัมำ 

ทำ่ทีแบบนีล้ะ่ก็… เขำรู้ วำ่ลกูชบุก็คดิ 
เนตรเข้ำไปอำบน ำ้อยำ่งอำรมณ์ดีแบบไม่เคยเป็นมำก่อน 

ไม่ใช่เข้ำข้ำงตวัเองแต่ว่ำถ้ำลองท ำแบบนีแ้ล้วลูกชบุมีปฏิกิริยำก็
แสดงวำ่… 

ควำมผิดชอบชั่วดีท่ีเหลือเพียงน้อยนิดในใจของเนตร
ก ำลงัจะถูกท ำลำยลง เขำไม่สำมำรถซ่อนกดควำมปรำรถนำอนั
บดิเบีย้วในระดบัลกึตอ่น้องชำยผู้งดงำมได้ 
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‘ไม่สนิท’ ค ำเดียวท่ีก้องในสมอง ‘พอไม่สนิท ควำมรู้สึก
ของเขำในฐำนะ พี ่ก็ดจูะเบำบำงเหมือนฝุ่ นผง’ ยิ่งมำรู้สึกชดั ๆ ก็
ตอนออกไปจำกบ้ำนหนึง่ปีแล้วกลบัมำ 

แม้เม่ือก่อนจะเคยนอนห้องเดียวกนัแตเ่นตรก็ไม่ได้สนิท
กับลูกชุบ พอฝ่ำยนัน้เบื่อท่ีเข้ำกับเขำไม่ค่อยได้ก็จะไปตำมติด
พอร์ชและแม่แทน พอร์ชเป็นพ่ีคนโตไม่อยำกวุ่นวำยแต่ก็ต้อง
รับภำระเลีย้งดลูกูชบุอยำ่งเสียไมไ่ด้เพรำะเขำไมย่อมท ำ 

เขำยงันกึแปลกใจ 
ลกูชบุมำขอให้เขำไปท่ีโรงเรียนเป็นเพ่ือนแทนท่ีจะไปกับ

พอร์ช เห็นปกติออกจะติดกับพอร์ชแจ หรือยงัไงเขำก็คิดไม่ออก
และไมค่ดิด้วย 

เนตรออกมำจำกห้องน ำ้ เขำใช้ผ้ำขนหนผืูนเล็กท่ีพำดบำ่
ซบัหยดน ำ้ท่ีใบหน้ำ เขำแตง่ตวัออกมำเลยเพรำะถ้ำไมท่ ำงีจ้ะดจูง
ใจจนเกินไป 

ลกูชบุผดุลกุขึน้ เดินดุม่ ๆ ไปเข้ำห้องน ำ้ตอ่จำกเขำโดยท่ี
ไมไ่ด้ถอดเสือ้ผ้ำกองไว้ด้ำนนอกเหมือนเคย เนตรนกึเอะใจ 

“เอ้ำ--?” 
“จะไปถอดข้ำงใน” น้องชำยตอบโดยท่ีเขำยงัไม่ทนัเอ่ย

ประโยคค ำถำม 
ริมฝีปำกของเนตรยกขึน้ ‘แคนี่ก็้ชดัแล้ว’ 
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ลูกชุบกระสบักระส่ำยมำก ๆ ตอนท่ีอำบน ำ้ไปด้วยและ
คิดเร่ืองเหตกุำรณ์เม่ือครู่ไปด้วย ‘พ่ีเนตรแปลกไป’ คิดได้แค่นีแ้ต่
ยงัไงมนัก็ไมใ่ชแ่ง่ดี 

รูปร่ำงของเนตรชำ่งแตกตำ่งจำกเขำอยำ่งสิน้เชิง เขำไม่มี
หรอกไอ้กล้ำมเนือ้สวย ๆ แบบนัน้ ตวัเขำผอมบำงและแห้งจะแย่
อยู่แล้ว ถ้ำวดักนัท่ีหุ่นล่ะก็เนตรเหนือกว่ำเห็น ๆ หน้ำของเนตรคม
เข้มถึงแม้ผิวจะขำวจดัและเนตรมกัจะมีหน้ำเดียวตลอด ไม่ใช่คน
ชอบยิม้มำตัง้แตไ่หนแตไ่รแล้วไปดรููปในบตัรนิสิตได้ 

ลกูชบุรีบพนัผ้ำเช็ดตวัออกมำจำกห้องน ำ้ จะว่ำไปเนตรดู
แปลก ๆ ตัง้แตก่ลบัมำครำวนี…้ 

เด็กหนุ่มไม่รู้ว่ำพ่ีชำยของตนไปเจอเหตกุำรณ์อะไรบ้ำง
ในกำรใช้ชีวิตอยู่นอกบ้ำนเป็นเวลำหนึ่งปี เพรำะพ่ีไม่ได้ส่งข่ำว… 
ไม่เคยส่งข่ำวและไม่เคยกลบัมำท่ีบ้ำนเลย ตวัเขำแอบคิดว่ำพ่ีคง
ลืมเลือนครอบครัวไปแล้วด้วยซ ำ้ ตอนนัน้เขำอยู่คนเดียวในห้อง
โล่ง ๆ ยงัมองไปท่ีเตียงนอนของเนตรเลยว่ำป่ำนนีพ่ี้ชำยคนกลำง
จะเป็นยงัไงและท ำอะไรอยู่ 

และ… 
จะ คิดถึง เขำบ้ำงหรือเปลำ่ 
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เขำก ำลังโตเป็นหนุ่มในตอนนัน้ มีอะไรมำกมำยท่ีเขำ
ต้องเรียนรู้ บ้ำนหลงันีว้่ำงเปล่ำเกินไปเม่ือไม่มีพ่ีชำยท่ีเขำไม่สนิท
คนนัน้ 

ลูกชุบคิดหำเหตุผลมำตลอดว่ำท ำไมพ่ีเนตรจึงเมินเฉย
กบัเขำ กำรท่ีแม่ให้มำอยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่ว่ำจะสนิทกันมำกขึน้
นะ เพรำะเปอร์เซ็นต์มนัก็เทำ่เดมิ 

เนตรเฉยเมยเสียจนน่ำกลวั ไม่ว่ำเขำจะพยำยำมเข้ำไป
วุ่นวำยจุ้ นจ้ำนแค่ไหนแต่เขำก็ได้เรียนรู้อย่ำงหนึ่งว่ำ ‘พ่ีเนตร’ 
ไมใ่ช ่‘พ่ีพอร์ช’ 

พอร์ชตำมใจ สปอยล์ แต่เนตรไม่ใช่ เนตรมองน้องนิ่ง ๆ 
ทุกครัง้ท่ีน้องพยำยำมมำท ำลำยโลกส่วนตัวท่ีเนตรบรรจงสร้ำง 
แค่สำยตำนิ่งของพ่ีก็ท ำให้ลูกชุบรู้แล้วว่ำควรหุบปำกและถอย
ฉำก เด็กหนุ่มเคยเห็นตอนพ่อทุบตีพ่ีเนตร สมัยท่ีพ่อแม่ยงัไม่ได้
หย่ำขำดจำกกัน แววตำท่ีพ่ีชำยมองเขำซึ่งบังเอิญผ่ำนมำเห็น
จงัหวะนัน้ชำ่งล ำ้ลกึ พวกเขำสองคนไมเ่คยหยิบประเดน็นีข้ึน้พดู 

เด็กหนุ่มเดินไปท่ีตู้ เสือ้ผ้ำ เอำตัวเข้ำไปชิดมันเหมือน
พยำยำมบงัร่ำงกำยตนเองให้พ้นจำกรัศมีกำรมองเห็นของอีกคน
ท่ีอยู่ในห้องนี ้เนตรขีดเขียนอะไรบำงอย่ำงลงในสมดุบนัทึกท่ีเจ้ำ
ตวัชอบจด น่ีเป็นโอกำสดีเลยท่ีเขำจะรีบ ๆ แต่งตวัให้มันเสร็จ ๆ 
แล้วก็ปิดไฟนอน 
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มือบำงหยิบชุดนอนตวัเก่ง เขำก ำลงัสวมมนัแตส่ำยตำก็
ดนัหนัไปเห็นพ่ีชำยมองตนผำ่นทำงกระจกตู้เสือ้ผ้ำ 

‘...’ 
สำยตำของพ่ีจับจ้องท่ีตวัเขำ ลูกชุบหน้ำร้อนเหมือนจะ

โดนสำยตำคู่นัน้แผดเผำอย่ำงไรก็ไม่รู้ เล่นจ้องไม่วำงตำมนัพำล
ให้อดึอดันะ 

“สวยจงั” เสียงใหญ่พมึพ ำ “โตแล้วสินะ” 
“อึก้” คนเป็นน้องกลืนน ำ้ลำยลงคอยำกเย็น จู่ ๆ มำพูด

อะไรแบบนี ้
“--แน่นอน” แต่เขำก็ยังแกล้งตอบกวนกลับไป ทัง้ท่ีใน

ใจนะ่ไหวหวัน่จะแย ่
เนตรปิดสมุดแล้วลุกขึน้มำ ตอนนัน้เองท่ีลูกชุบรีบดึง

เสือ้ผ้ำทัง้ทอ่นบนและทอ่นล่ำงให้เข้ำท่ีอย่ำงไว เขำปิดประตตูู้  จะ
เดินหนีเนตรไปท่ีเตียงของตนเองอย่ำงไม่รู้ไม่เห็นแต่ทว่ำพ่ีชำย
กลบัก้ำวเข้ำมำเอำมือวำงแหมะบนศีรษะเขำแล้วพูดว่ำ “ไดร์ผม
ให้ไหม” 

ลกูชบุไม่เคยชินท่ีพ่ีคนกลำงจดัทรงผมให้ ถ้ำเป็นพ่ีคนโต
ละก็เขำมักขอให้ฝ่ำยนัน้ช่วยบ่อย ๆ ตอนท่ีมือหนำของเนตร
สมัผสักับศีรษะเขำนัน้ เขำรู้สึกดีจนซำบซ่ำนไปทัง้หวัใจ เหมือน
บำงอยำ่งในสว่นลกึของจิตใจได้รับกำรเตมิเตม็ 
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สำยตำสีน ำ้ตำลอ่อนมองหน้ำพ่ีผ่ำนกระจก ฝ่ำยนัน้ไดร์
ผมและเอำหวีมำจัดทรงให้ แม้จะดีใจแต่ก็ยังคิดว่ำ พ่ีกินยำไม่
เขยำ่ขวดหรือเปลำ่ 

“จะนอนเลยไหม” ชำยหนุ่มถำมขึน้ในอีกสิบกว่ำนำที
ต่อจำกนัน้ หลังจำกท่ีเนตรย้ำยตนเองกลับไปท่ีเตียงของตน
ตำมเดมิ 

“อือ้ นอนเลย” 
ลกูชบุรีบตอบสง่ ๆ ไป น่ีคือค ำพดูท่ีเขำต้องกำรอยูแ่ล้ว 
คนเป็นพ่ีปิดไฟ จำกนัน้พำเอำตนเองไปอยู่ใต้ผ้ำห่ม ห้อง

ทัง้ห้องมืดสนิท ลกูชุบยงัคงนอนลืมตำท่ำมกลำงควำมมืด ได้ยิน
เพียงแตเ่สียงเคร่ืองปรับอำกำศและเข็มนำฬิกำแขวนผนงัเทำ่นัน้ 

ตำคูส่วยคอ่ย ๆ ปรือลง ๆ ก่อนจะหลบัในท่ีสดุ 
… 
.. 
. 
ลูกชุบกึ่งหลบักึ่งต่ืน แม้จะพยำยำมเท่ำไหร่แต่ก็นอนได้

ไมส่นิท 
เขำมองฝ่ำควำมมืด ‘ตีสอง’ แล้วก็หลบัตำลงพยำยำมข่ม

ใจให้หลับต่อไป แต่มนัก็ไม่ประติดประต่อเม่ือเขำหลับ ๆ ต่ืน ๆ 
อีกครัง้แล้วรู้สกึได้วำ่มีใครมำยืนท่ีข้ำงเตียง 
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‘...’ 
‘ไมใ่ชผี่แน ่ๆ เอหรือวำ่ผีจริง ๆ !?’ 
เร่ิมคิดต่ืนตระหนกเพรำะเขำกลัวผี แต่ก็จะไม่ลืมตำ

ขึน้มำเด็ดขำด เขำเลยนอนนิ่งอยู่อย่ำงนัน้แกล้งท ำเป็นหลับซะ
เดี๋ยวก็คงหลบัไปจริง ๆ เอง 

มนัคงจะเป็นอย่ำงนัน้หำกเขำไม่ได้รู้สกึว่ำใครคนหนึง่คน
นัน้ก ำลงัใช้มือสมัผสัข้ำงแก้มของเขำ ควำมรู้สึกท่ีคุ้นเคยมนับอก
ให้เขำรู้วำ่คือใคร และกลิ่นเสือ้ผ้ำของฝ่ำยนัน้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

‘พ่ีเนตร--’ 
ใจของน้องคนเล็กเต้นรัว ตอนนีไ้ม่อำจท ำใจให้หลับได้

แล้ว มือหนำสัมผัสแก้มของเขำอย่ำงอ่อนโยนหำยไปแต่แทนท่ี
ด้วยควำมรู้สกึหนกั ๆ ท่ีริมฝีปำก 

‘!!!’ 
ไม่น่ำเช่ือแตเ่ขำไม่ได้ฝันไปแน่ ๆ ! พ่ีชำยก ำลงัจูบเขำ… 

ท่ีปำก ...ตอนเขำหลบั… 
ควำมรู้สึกดีเข้ำมำปะทะในใจลูกชุบ แม้ไม่รู้ว่ำเนตรท ำ

แบบนีเ้พ่ืออะไรแต่เขำก็รู้สึกดีมำก อยำกให้มันนำนกว่ำนี …้ 
มำกกวำ่นี…้ ด้วยซ ำ้ 
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เนตรกลบัไปนอนท ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้หลงัจำกนัน้ 
ตอนนัน้แหละท่ีลูกชุบลืมตำโพลง พยำยำมระงับกำรหำยใจท่ี
รุนแรงให้เป็นปกตเิพรำะรู้วำ่เนตรคงยงัไมห่ลบัในทนัที 

เขำมองไปท่ีแผน่หลงัของพี่ เกิดค ำถำมในใจมำกมำย 
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บทที ่3 
ลกูชบุต้องพยำยำมอย่ำงมำกท่ีจะท ำตวัเป็นปกติเม่ือเจอ

หน้ำเนตร แตม่นัก็ยำกและยำกมำกขึน้เม่ือพ่ีชำยยงัคงท ำแบบนัน้
กบัเขำในคืนตอ่มำและตอ่ ๆ มำ 

ไม่รู้ท ำไมต้องแอบจูบตอนหลบั แต่พ่ีน้องกันเขำจบูกันท่ี
ปำกเหรอ จะถำมใครก็ไมไ่ด้ เม่ือก่อนเคยจบูด้วยเหรอก็ไม่ พ่ีแทบ
ไมแ่สดงควำมรักตอ่เขำมำกไปกวำ่กอด--อุ้ม 

มองปฏิทินแล้วเหลือเวลำอีกไม่ถึงเดือนท่ีโรงเรียนของ
เขำจะเปิดเทอม แล้วพ่ีเนตร… พ่ีเหลือเวลำนำนกว่ำเขำนิดหน่อย 
อยำ่งน้อยก็หลำยเดือนอยู ่

เขำไม่รู้จะท ำอะไรนอกจำกนั่งเล่นเกมมือถือ เล่นจน
เลเวลจะตนัอยูแ่ล้ว ไมมี่อะไรท่ีนำ่สนกุกวำ่นีห้รือไง 

“เปิดทีวีซิพอร์ช” 
เสียงแม่ซึ่งก ำลงัรีดผ้ำอยู่ท่ีโต๊ะรีดผ้ำบอกพอร์ชซึ่งนัง่อยู่

บนโซฟำหน้ำทีวี 
พ่ีคนโตเดนิไปเปิดแล้วกลบัมำอำ่นหนงัสือพิมพ์ในเซกชนั

กีฬำตอ่ 
“อ้ำ--” พอร์ชอุทำน ท ำเอำคนท่ีเหลือหนัไปมอง แต่สิ่งท่ี

เข้ำมำในประสำทกำรมองเห็นคือพอร์ชกดรีโมทเปล่ียนช่อง
ปัจจบุนั 
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“ทีมชำติไทยแข่ง ท่ีรำชมัง ฯ” พ่ีคนโตพูดถึงฟุตบอลทีม
ชำตไิทยซึง่จะลงเตะอุน่เคร่ืองกบัทีมชำตอ่ืิน 

ช่องท่ีพอร์ชเปิดก ำลังมีข่ำวกีฬำพอดีและก ำลังพูดถึง
เร่ืองนี ้ลกูชบุรู้สกึสนใจขึน้มำ เพรำะรำชมงั ฯ ...ก็ใกล้แคนี่เ้อง… 

“ผมขอตงัค์ไปดูบอลได้เปล่ำแม่” พอร์ชพูดกับนำงทัศน์
วรรณ 

“ตัว๋เทำ่ไหร่เน่ียพอร์ช” คนเป็นแมรี่บถำมดกัคอ 
“หนึ่งพันเอ่อ เอำถูกสุดก็ได้ครับ” นับว่ำรู้งำนท่ีรีบพูด

แบบนี ้ดีกวำ่แมไ่มต่ำมใจ 
“หนึ่งพันน่ีกะท่ีนั่งวีไอพีเลยไหม” คนพูดคือเนตรท่ีเพิ่ง

กลบัมำจำกไปข้ำงนอก 
“สกิลปำกดี” พอร์ชเอ็ด และเนตรยกัไหล่ 
“ว่ำแต่ไปไหนไม่เคยชวนน้องเลยนะลูก แล้วซือ้ของมำ

ฝำกน้องบ้ำงเปลำ่” เป็นเสียงของแมท่ี่พดูแทรก 
ลกูชุบมองไปท่ีเนตรทนัทีท่ีคนพ่ีถูกพำดพิง แต่ดยูงัไงใน

มือของเนตรก็มีแค่แก้วเคร่ืองด่ืมไซส์ยักษ์แก้วเดียว และถุงท่ี
ใสบ่ิก๊เปำจมัโบ้ 

“เออ…” 
เสียงเล็กเหมือนอยำกจะพูดอะไรกับเนตรแต่สุดท้ำยก็

ไมไ่ด้พดูออกไป ย่ิงเม่ือคนเป็นพ่ีพดูออกมำแบบนี ้“ก็ตอนท่ีเขำไป
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ซือ้บัตรเล่นเกมเขำยังไม่ซือ้อะไรมำเผ่ือผมเลย แล้วท ำไมผม
จะต้องซือ้เผ่ือเขำด้วย” 

แม่ส่ำยศีรษะอย่ำงระอำ เม่ือไหร่จะเลิกทะเลำะกันสกัที
นะพี่น้องคูนี่ ้

“ตกลงพอร์ชจะไปดบูอลใช่มะ พำน้องไปด้วยสิ ปิดเทอม
วำ่ง ๆ ไมมี่อะไรท ำดีกวำ่นัง่เลน่เกมมือถือ” 

ลกูชุบรีบพยกัหน้ำเห็นด้วยกับแม่ทนัที พอร์ชถึงกับถอน
ใจ ‘ให้ตำยเถอะเป็นภำระกอีูกแล้ว’ 

เนตรเอำของกินขึน้มำบนห้อง ทัง้พอร์ชทัง้ลูกชุบท ำตัว
ชิลมำก ทัง้สองสนิทสนมกบัแม่ดี ช่ำงตำ่งจำกเขำท่ีมกัจะโดนบ่น
อยูเ่สมอ 

เ ข ำ ไ ด้ยิ น เ สี ย งประตู เ ปิดแก ร๊ก  หัน ไปมองตำม
สญัชำตญำณก็เห็นลกูชบุเข้ำมำ “พ่ีเนตรไปดบูอลไหม” น้องชำย
ถำมคนเป็นพ่ี 

“ไมล่ะ่” เขำบอกปฏิเสธ 
“แตพ่ี่ก็ชอบฟตุบอลไมใ่ชเ่หรอ” 
น้องเล็กยงัคงคะยัน้คะยอ 
“ไมดี่กวำ่ นำยไปกบัพ่ีพอร์ชเถอะ” 
“...” 
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ลูกชุบเร่ิมหงุดหงิด ดูยังไงก็รู้ว่ำคงเป็นเพรำะเนตรไม่
อยำกไปกบัตน 

“นำยไม่อยำกไปกับฉันใช่ไหมล่ะ” เขำหำเร่ือง และตอน
นัน้ท่ีหวัคิว้ของเนตรขมวดเข้ำหำกนั 

“อย่ำชวนทะเลำะจะได้ไหม” ชำยหนุ่มพูดเสียงต ่ำ ดู
อำรมณ์ไมค่อ่ยดีเห็นได้ชดั 

“แล้วท ำไมอ้ะ ตัว๋มนัก็ไม่แพงเรำไปกนัสำมคนพ่ีน้องก็ได้
น่ี” 

“ฉนัไมว่ำ่ง” 
“นำยไมว่ำ่ง ? เทำ่ท่ีฉนัเห็นคือวำ่งมำกเลย ?” 
“ไม่ว่ำงเท่ำนำยหรอก โตขนำดนีแ้ล้วยงัเอำแตขี่เ้กียจ ไม่

ชว่ยงำนแม”่ 
“พ่ีเนตร !” 
“ท ำอะไรก็ท ำ--ตำมสบำย ใช้ชีวิตให้มีควำมสุขละกนันะ 

ลูกชายของแม่” 
ไอ้ค ำพูดหลังเจตนำแซะเต็ม ๆ ลูกชุบคิดไม่ออกเลยว่ำ

ผู้ชำยคนนีใ้ช่คนท่ีแอบจูบปำกเขำตอนกลำงคืนได้ยงัไง จะว่ำไป
รอยสมัผสัมนัยงัตดิอยูต่รงนีเ้ลย… 
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ริมฝีปำกสีสวยเม้มเข้ำหำกัน นิว้บำงเผลอยกขึน้มำแตะ 
เด็กหนุ่มก ำลังจะหมุนตวัเดินออกจำกห้องไป ตอนท่ีท ำท่ำแบบ
นัน้ ไมค่ดิวำ่คนเป็นพ่ีจะสงัเกต 

‘...ลกูชบุ ?’ 
 

พวกเขำไม่ได้พูดกันเลยตลอดทัง้บ่ำยจนถึงค ่ำ พอตก
กลำงคืนทัง้เนตรและลูกชุบก็รีบอำบน ำ้และปิดไฟนอนเตียงใคร
เตียงมนั 

ลูกชุบนึกฉุน คอยดูนะว่ำคืนนีจ้ะมำท ำอะไร  ‘แบบนัน้’ 
อีกหรือเปลำ่ 

เขำแทบไม่ได้หลับตลอดคืน รอดูว่ำพ่ีจะลุกมำเม่ือไหร่ 
เขำรีบหลบัตำป๋ีตอนได้ยินเสียงสปริงเตียงของพ่ี หัวใจเต้นรัวเร็ว
อย่ำงห้ำมไม่ได้แม้ในขณะท่ีนอนหลบัตำ เขำกลบัได้ยินเสียงเปิด
สวิตช์ไฟแทน ‘เข้ำห้องน ำ้หรอกเหรอ’ 

ไม่รู้จะดีใจหรือไม่ดีใจ พอเนตรกลบัออกมำอีกครัง้ลกูชุบ
ก็นอนหลบัตำป๋ีเหมือนเดิม และตอนนัน้เองท่ีเขำรู้ว่ำเนตรเข้ำมำ
ใกล้ รู้สึกได้ถึงควำมอุ่นร้อนของลมหำยใจท่ีปะทะใบหน้ำมนัท ำ
เอำใจหวิว ๆ ชอบกล ในใจเรียกร้องว่ำ ‘จบูสิ’ แตเ่ขำไม่เคยแสดง
ออกไปและไมเ่คยพดูเร่ืองนี ้เชน่เดียวกบัเนตรด้วย 
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ฝ่ำยเนตรเองชำยหนุ่มส่งสัญญำณออกไปแต่ ไม่รู้ว่ำ
น้องชำยจะคิดเหมือนตนเองหรือไม่ ลูกชุบไม่ได้แสดงอะไร
ออกมำ มันท ำให้เขำคิดว่ำถ้ำรุกมำกไปอำจท ำให้ทุกอย่ำง
พงัทลำยลง 

แต่เนตรก็อยำกรู้ใจลูกชุบ ...อยำกรู้ว่ำคิด  ‘เหมือนกัน’ 
หรือเปล่ำ พูดไปแล้วอำจฟังดูน่ำขันเพรำะเขำกับลูกชุบก็ไม่ได้
สนิทกนัขนำดนัน้แล้วจะคิดเหมือนกนัได้อย่ำงไร แตไ่อ้ ‘ช่องว่ำง’ 
ท่ีมีอยู่ตลอดนัน้ มนัท ำให้ควำมสมัพนัธ์หกัเหไปในทิศทำงแปลก 
ๆ ได้ พอไมส่นิท ไมค่ลกุคลี ก็ไม่รู้สึกผิด 

เนตร ก้มหน้ำลงไปหำคนท่ี  (แกล้ง )  นอนหลับอยู่
ทำ่มกลำงควำมมืด  

เขำจบูลกูชบุก่อนท่ีหน้ำผำก เอำริมฝีปำกแชอ่ยำ่งอ้อยอ่ิง
ก่อนค่อย ๆ ลำกไปเร่ือย ๆ จนทั่วใบหน้ำ ลมหำยใจของเนตรท่ี
ปะทะใบหน้ำใสท ำให้คนแกล้งนอนหลบัจะแกล้งไม่ไหวอีกต่อไป 
ลูกชุบตกใจมำกท่ีพ่ีจูบแบบนี ้และเขำก็ตกใจมำกกว่ำเดิมเม่ือ
พ่ีชำยมำหยดุอยู่ท่ีริมฝีปำก แม้เขำจะหลบัตำแตว่นันีม้นัมีอะไรไม่
เหมือนเดิม พ่ีเนตรก ำลัง… ลิน้ของชำยหนุ่มพัวพันอยู่ตรงริม
ฝีปำกลำ่ง 

‘!!!’ 
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ลูกชุบนอนตวัแข็งเป็นหิน เขำแทบลืมหำยใจไปด้วยซ ำ้
สถำนกำรณ์แบบนีจ้ะท ำอย่ำงไรดี ท ำไม่รู้ไม่เห็นซะเด๋ียวพ่ีก็คง
เลิกจบูเองแต…่ 

เขำท ำในสิ่งตรงข้ำมเม่ือค่อย ๆ เผยอปำกขึน้ให้ช้ำ-ช้ำ
ท่ีสุด ไม่อยำกให้คนปล้นจูบจบัได้ เขำค่อย ๆ เผยอปำกให้เนตร
สอดลิน้เข้ำมำ ท ำเหมือนตวัเองนอนหลับแล้วอ้ำปำกพอดี ก็แค่
บงัเอิญ 

“อือ--” 
ลกูชบุครำงในล ำคอ จะทนไมไ่หวอีกตอ่ไปเพรำะเนตรจบู

เขำอย่ำงดดูด่ืมเหลือเกิน มนัไม่ใช่กำรจบูระดบัปกติ และแน่นอน
วำ่ไมมี่พ่ีน้องปกตท่ีิไหนจบูปำกกนั 

ลิน้ของพ่ีกระหวดัโดนลิน้ของเขำ แม้จะหลบัตำแตป่ล่อย
กำยใจให้ล่องลอยไปซะหมด ลูกชุบรู้สึกเหมือนถูกเติมเต็มซึ่ง
ควำมปรำรถนำในสว่นลกึ เขำรักพ่ีเนตร… รักแบบท่ีไมใ่ชน้่องพี่ ! 

ช่วงเวลำแห่งควำมกดดนัผ่ำนไปเม่ือเนตรถอนริมฝีปำก
ออก ถ้ำให้เดำพ่ีชำยคงกลบัไปนอนท ำเหมือนทกุคืนท่ีผ่ำนมำแต่
เขำทนไมไ่หวอีกตอ่ไปแล้ว 

“พ่ีเนตร” 
เสียงเรียกท ำให้เจ้ำของช่ือถึงกบัสะดุ้ง เนตรตัง้สตไิด้และ

กดเปิดไฟในตอนท่ีเจ้ำตวัยืนอยู่กลำงห้อง 
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“ลกูชบุ…?” 
เสียงใหญ่สมชำยค้ำงแค่นัน้ เนตรมองน้องชำยคนเล็ก

ของบ้ำนท่ีลุกขึน้นัง่บนเตียง สำยตำสีน ำ้ตำลอ่อนก ำลงัจ้องมอง
มำท่ีเขำ 

“ต่ืนตัง้แต่เม่ือไหร่” เนตรถำมออกไป ท ำไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้
ท ำอะไรทัง้นัน้ 

“พ่ีเนตร ฉนั… พ่ี…” 
ลูกชุบพูดล ำบำกน่ำดู เม่ือเจ้ำตวัก ำมือกับผ้ำห่มท่ีคลุม

ทอ่นลำ่งแนน่ 
“...” 
เนตรเงียบ เขำก ำลงัคิดว่ำน่ีเขำท ำพงัหรือเปล่ำแตค่ ำพูด

ท่ีไมค่ำดคดิก็ดงัมำจำกปำกของลกูชบุ 
“ฉันตกหลุมรักพ่ี” 
ฟังดี ๆ นะ ไม่ใช่ ฉนัรักพี่ แต่ ฉนัตกหลุมรักพี่--มนัไม่น่ำ

เป็นประโยคท่ีพ่ีน้องปกตจิะพดูกนัไอ้ค ำวำ่ ‘ตกหลมุรัก’ 
“--นำนเทำ่ไหร่แล้ว” 
เนตรหำเสียงตนเองจนเจอ เขำเดินเข้ำหำน้องชำยท่ีนั่ง

นิ่งท่ีเดมิ 
“นำน--” ลกูชบุเว้นจงัหวะไป “นำนตัง้แตฉ่นัยงัเดก็กวำ่นี”้ 
“...” 
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คนอึง้กลำยเป็นเนตร เขำเดินไปหยุดอยู่หน้ำน้องซึ่ง
แหงนเงยใบหน้ำขึน้มองสบตำเขำ มือใหญ่ของเนตรคว้ำไปสมัผสั
ใบหน้ำเกลีย้งเกลำนัน้ เขำลบูไล้อยำ่งอ่อนโยนทะนถุนอม สำยตำ
สีน ำ้ตำลมองต ่ำลง เป็นแววออ่นโยนท่ีเตม็ไปด้วยควำมรัก ใคร่ 

“สวยจัง” เขำพูดตอนสัมผัสใบหน้ำนัน้ ลูกชุบท ำหน้ำ
ฉงนนิดหนอ่ยตอนแรกแตก็่ยิม้ออกมำเพรำะรู้เนตรหมำยควำมว่ำ
อยำ่งไร 

มือเล็กเอือ้มไปโน้มคอพ่ีชำยลงมำ สำยตำสีน ำ้ตำลอ่อน
เป็นประกำยหวำนหยดย้อย คนพ่ีแทบจะลืมหำยใจเม่ือเห็นแวว
ตำแบบนัน้ เขำท ำตำมท่ีน้องต้องกำรเม่ือก้มลงมอบจุมพิตหวำน
ลกึล ำ้ให้ลกูชบุอีกครัง้ 

“พ่ีเนตร… จะหำยใจ… ไม่ออก” ลูกชุบพูดขำดห้วงทุก
จังหวะท่ีเนตรถอนปำกออกเพ่ือให้ได้พัก พวกเขำทัง้สองมอง
สบตำกนั ลกูชบุยิม้หวำนให้ชำยหนุม่ 

“ก่ีโมงแล้ว” เนตรแกล้งถำมเร่ืองเวลำ แต่ลูกชุบกลับ
หวัเรำะเสียงดงั 

“เบำ ๆ !” เขำเอ็ด “เดี๋ยวแมก่บัพ่ีพอร์ชได้ยิน” 
“เด๋ียวแม่กับพ่ีพอร์ชรู้…” ลูกชุบพูดตำมแต่เปล่ียนค ำ

ท้ำยอยำ่งมีนยั เอำมือท ำทำ่จปุำกแล้วยิม้กวนใสเ่ขำ 
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เนตรหวัเรำะ เลือดสบูฉีดไปท่ีแก้มและใบหน้ำจนร้อนวบู
วำบไปหมด รู้สึกงงนิดหน่อยตอนท่ีลูกชุบลุกขึน้จำกเตียง ก ำลัง
จะอ้ำปำกถำมว่ำจะไปไหนแต่ค ำตอบก็ท ำให้ชำยหนุ่มใจลิงโลด
เม่ือน้องรักเดนิไปท่ีเตียงของเขำแล้วทิง้ตวั “จะนอนน่ี” 

“จัดให้สิ สาวน้อย” 
ฟังดแูปลก ๆ แต่คนถูกเรียกเหมือนจะไม่คดัค้ำน ลูกชุบ

ยอมไมว่ำ่จะเร่ืองอะไร ขอแคพ่ี่เนตรสนใจเขำ เขำจะท ำทกุทำง 
เนตรปีนขึน้เตียงไป ดันตัวเองให้ชิดฝำเพ่ือเป็นหลัก 

ขณะท่ีร่ำงนุ่ม ๆ ของลูกชุบเบียดเข้ำมำชิดเขำเจ้ำตัวซุกกับอก
กว้ำงของเนตร รีบออเซำะ 

เนตรลูบกลุ่มผมนุ่มของน้อง เขำม้วนปอยผมข้ำงหน้ำ
ของน้องขึน้ใช้ริมฝีปำกแตะ ลกูชบุยิม้กับอกของพ่ี หลบัตำลงต่อ
จำกนีค้งหลบัสบำย 
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บทที ่4 
“ไปก่อนนะแม่” เสียงของพอร์ชดงัขึน้ในบ่ำยวันหนึ่งซึ่ง

ตรงกบัวนัท่ีทีมชำติไทยจะลงเตะอุน่เคร่ืองท่ีรำชมงั ฯ พอร์ชก ำลงั
จะออกไปดฟูตุบอลกบัลกูชบุ ขณะท่ีเนตรอยูท่ี่บ้ำน 

“เนตรไปไหนล่ะ” พ่ีคนโตถำมมองซ้ำยมองขวำขณะเขำ
ก ำลงัจะเอำเท้ำใสล่งไปในรองเท้ำ “ไมเ่ห็นเลย” 

“อยู่บนห้องมัง้จ๊ะ อ้ำว มำนัน่แล้วไง” นำงทศัน์วรรณบุ้ย
ใบ้ไปทำงบตุรชำยคนกลำงท่ีก ำลงัเดนิลงมำจำกบนัไดพอดี 

พอร์ชหนัไปมองและพยกัหน้ำ ซึ่งตอนนัน้ก็เป็นตอนท่ีลกู
ชบุออกมำจำกห้องน ำ้ข้ำงลำ่ง 

“แม่ผมไปก่อนน้ำ--” ลูกชุบลำกเสียงเข้ำไปกอดหอมแม่
อยำ่งออดอ้อนเหมือนเชน่ทกุครัง้ 

“ครับผม” นำงทศัน์วรรณยิม้ 
เด็กหนุ่มก ำลังจะเดินไปหำพอร์ชแต่ก็ต้องเหลียวหลัง

กลับไปมองท่ีบันไดตอนท่ีได้ยินพ่ีคนโตของบ้ำนพูด “ไปละไอ้
เนตร ไว้จะกลบัมำเลำ่” 

“ตำมสบำย” เนตรพดูออกไป สำยตำจบัจ้องอยู่ท่ีใบหน้ำ
ของลกูชุบหำใช่คูส่นทนำ ลกูชบุมองคนเป็นพ่ี แววตำหงอยนิด ๆ 
เหมือนอยำกให้มำด้วยกนั 
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พอร์ชดูนำฬิกำข้อมือ “ตำยล่ะ จะบ่ำยสำมแล้วรึน่ี เร็ว
เข้ำ เร็วหนอ่ยดีกวำ่เด๋ียวรถตดิ” 

“อืม้” ลูกชุบหันหลังและก ำลังจะเดินตำมพอร์ชไปแต่
พ่ีชำยคนกลำงกลบัเดนิเข้ำมำ 

เขำวำงมือบนบำ่ของน้อง “เท่ียวให้สนกุนะ” 
ลูกชุบยิม้ซีด ๆ ให้ ยังคงพยำยำมพูดอีกครัง้  “ไม่ไปแน่

เหรออ ซือ้ตัว๋หน้ำงำนก็ได้” 
เด็กหนุ่มเข้ำไปบีบนวดบ่ำแขนเนตร อ้อนทุกวิถีทำงเผ่ือ

เนตรจะใจอ่อนบ้ำง แต่สิ่งท่ีได้กลับมำเป็นค ำตอบคือเนตรเพียง
แคพ่ดูอยำ่งเยือกเย็นวำ่ “ไมล่ะ่” 

...ใจจริงของลูกชบุก็คือ เขำเพียงแคอ่ยำกใช้เวลำอยู่กับ
เนตรเท่ำนัน้ ถึงแม้พวกเขำจะแสดงควำมรักต่อกันด้วยกำรจูบ
ปำกทกุค ่ำคืน แตท่ว่ำมนัก็ไม่พอเม่ือเนตรยงัคงมีโลกส่วนตวัท่ีสูง
ชะลดู ไมเ่ปิดใจให้เขำเข้ำไปอยู่ด้วยกนับ้ำงเลย 

เนตรพยำยำมปฏิเสธ ค ำชวนของเขำให้ออกไปไหนกัน
สองคน เนตรยงัคงพยำยำมยดัเยียดพอร์ชมำให้ หรือไม่ก็บอกว่ำ
งัน้ให้พอร์ชไปด้วย ลกูชบุรู้สกึ เฟล 

‘จะเข้าใจไหมเนีย่ว่าฉนัอยากอยู่กบันายสองคน เฮ้อ !’ 
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“ไปกนัเถอะลกูชบุ เสียเวลำไปเยอะละ” พอร์ชเอำแตเ่ป็น
กงัวลกบัเร่ืองเวลำ เนตรมองพ่ีคนโตจำกนัน้ก็เบือนสำยตำไปมอง
ลกูชบุอีกครัง้ ...ฝ่ำยนัน้ได้แตท่ ำปำกบู ่

สองคนนัน้ออกไป ลกูชบุหนัมำมองเขำท ำตำละห้อย “...” 
เนตรไม่รู้จะพดูว่ำยงัไงเม่ือเขำหนัตวักลบัมำ เขำจะขึน้ไปบนห้อง 
ดถู่ำยทอดสดเอำก็ได้  

“ลูกควรใช้เวลำกับน้องให้มำกกว่ำนีน้ะ เนตร” แม่พูด
เสียงเขียวตอนเขำเดนิผำ่น 

“--ครับ” 
เนตรเป็นลูกคนกลำง เขำเคยถูกพ่อทุบตี ถูกแม่กดดัน

และทุกวันนีก็้ยังเป็นอยู่ เนตรมีควำมใกล้ชิดกับครอบครัวน้อย
กว่ำพ่ีและน้องมำก เขำออกไปอยู่หอ แตพ่อร์ชไม่ต้อง ทัง้ท่ีจริง ๆ 
มหำวิทยำลยัเอกชนของพอร์ชก็ไกลแต่พอร์ชยืนกรำนหนักแน่น
ว่ำไม่ไป แตน่ัน่แหละแม่ก็เห็นดีเห็นงำมเพรำะจะได้อยู่เป็นเพ่ือน
ลกูชบุ เนตรไปเรียนแถบชำนเมืองนอกกรุงเทพ ฯ หนึ่งปี ไม่เคยมี
ใครไปเย่ียมและตวัเขำเองก็ไม่เคยกลบับ้ำน แม่โทรมำถำมข่ำว
ครำวบ้ำง แตเ่ขำไมเ่คยได้รับจำกพอร์ชและลกูชบุ 

ลกูชบุน่ะคงเพรำะไม่สนิทกบัเขำอยู่แล้ว มนัก็เลยเหมือน
มีช่องว่ำงขนำดมหึมำตลอด ส่วนพอร์ช… ก็คงไม่ได้สนิทกับเขำ
เหมือนกนั 
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เนตรคิดวำ่ชีวิตตอนเดก็เคยดีกวำ่นี ้ตอนท่ีแม่ยงัไมค่ลอด
ลกูชบุออกมำ ‘ท ำไมกนันะ’ เขำเฝำ้ถำมตนเอง พอมีลกูชบุ ทกุคน
ก็ลืมเลือนเนตรกนัไป 

ท่ีจริงพอร์ชก็คงคิดเหมือนกัน แต่เพรำะหมอนั่นเข้ำกับ
ลกูชบุได้ ยงัไงก็เป็นพ่ีคนโต คงไมค่ิดอะไรหยมุหยิมเหมือนเขำอยู่
แล้ว 
 

ทำงฝ่ังพอร์ชและลกูชบุ พ่ีชำยคนโตและน้องคนเล็ก พวก
เขำสองคนก ำลงัตดิแหง็กอยูบ่นรถเมล์ท่ีจะไปรำชมงั ฯ 

“เ ฮ้ยย  ก่ี โมงแล้ว เ น่ีย ” พอร์ชพูดยำนคำงแต่ท่ำ ที
กระสับกระส่ำย พ่ีชำยคนโตเป็นกังวลกับเวลำจนเว่อร์ เหมือน
พอร์ชจะอยำกดมูำก ๆ 

...ท่ีจริงลกูชบุก็อยำกดนูะ แตต่ดิตรงท่ีคงจะอยำกดกูวำ่นี ้
ถ้ำเนตรมำด้วยกนั… 

สองพ่ีน้องนั่งอยู่ท่ีเบำะหลังสุด รถเคล่ือนตวัอย่ำงช้ำ ๆ 
บนถนนรำมค ำแหง ท่ีจริงรถก็ติดตำมเวลำเลิกงำน--เลิกเรียน แต่
ท่ีพวกเขำต่ืนเต้นเพรำะมีเป้ำหมำยจะต้องเข้ำสนำมตอน 16.00 
น. 

บตุรชำยสำมคนของบ้ำน เป็นคอบอลตวัจริง แตม่นัก็จะ
เรียงล ำดบั ความบา้บอล ลดหลัน่กนัไปในแตล่ะคน 
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ลูกชุบ>พอร์ช>เนตร รำว ๆ นัน้... 
คนทยอยลงจำกรถ จนกระทัง่ในท่ีสดุก็ถึงควิของพวกเขำ

ท่ีจะลงสกัที ทัง้สองเดินจ ำ้ยำว ๆ ผ่ำนกลุ่มแฟนบอลทีมชำติไทย
มำกหน้ำหลำยตำท่ีบ้ำงก็จบักลุ่มอยู่บริเวณทำงเข้ำ บ้ำงก็ทยอย
เดนิผำ่นกำรตรวจสมัภำระและเข้ำสนำมไป 

สองพ่ีน้องเข้ำประตูมำในสนำม พวกเขำขึน้ไปนั่งยัง
อฒัจนัทร์ตำมท่ีนัง่ซึง่ระบใุนตัว๋ ถูกสดุ ตำมท่ีมำรดำต้องกำร ฝ่ังท่ี
พอร์ชไปจองเอำไว้ลว่งหน้ำท่ีไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 

เงินทองของบ้ำนไม่ได้มำกมำยขนำดนัน้เม่ือแม่ต้องจ่ำย
คำ่เทอม ม.เอกชน ให้พอร์ช ซึง่สนใจงำนทำงด้ำนนิเทศ 

“เอ๊ย นั่งตรงนีดี้กว่ำ” ลูกชุบเสนอแนะ คนเป็นน้องเดิน
น ำหน้ำพอร์ชเข้ำมำและรีบกวกัมือหย็อย ๆ เรียกพ่ี 

“เอ้ำ ๆ” 
พอร์ชทรุดกำยลงนั่ง ถอนใจพรู ในท่ีสุดก็มำทันอย่ำง

ถมเถ 
“ไอ้เนตรแม่งคงเบื่ออยู่บ้ำนกับแม่สองคน สมน ำ้หน้ำ” 

พอร์ชหวัเรำะ ๆ แตพ่อหนัไปเห็นหน้ำคนข้ำง ๆ ยู่ย่ีเหมือนผ้ำท่ีถกู
ขย ำ เขำก็ต้องรีบถำม “อะไรเน่ียท ำหน้ำหงิกจงัน้อง” 

ลกูชบุเหลือบตำมองพ่ีคนโต พดูออกไปตำมใจคิด“ท ำไม
พ่ีเนตรชอบปฏิเสธอะ” 
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พอร์ชถอนใจ “คือมนัก็ปฏิเสธอยูแ่ล้วปะ้” 
“หรือวำ่พ่ีเนตรไมอ่ยำกไปกบัฉนั” 
“เหยคดิมำกไปปะ้” 
ลกูชบุคดิวำ่ตอนนีเ้นตรจะก ำลงัเปิดชอ่งทีวีท่ีถ่ำยทอดสด

ทีมชำติไทยดไูหมนะ อยำกให้กล้องแพนมำท่ีอัฒจนัทร์แล้วเห็น
เขำจงั เผ่ือพ่ีชำยจะได้เห็นวำ่เขำจะสนกุมำก ๆ… 

อยำกไมม่ำเหรอก็ได้ ! 
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บทที ่5 
เม่ือถึงตอนเย็นเนตรก็เปิดทีวีไป สองคนนัน้คงนั่งอยู่ใน

สนำมเรียบร้อยแล้ว  
ชำยหนุ่มทำนอำหำรเย็นกับแม่สองคนและช่วยเก็บล้ำง

เสร็จ พอหลังจำกนัน้ก็ขึน้มำบนห้องแล้วเขำก็เปิดทีวีน่ีแหละ 
รำยกำรถ่ำยทอดสดเร่ิมแล้ว พิธีกรภำคสนำมไปอยู่ในสนำม
บรรยำกำศจริง กล้องแพนไปรอบ ๆ เนตรมองไปยังอัฒจนัทร์ท่ี
คลำคล ่ำไปด้วยผู้คน 

“...” 
กล้องตวัหนึ่งแพนไป แวบ ๆ--เขำเห็นพอร์ชและลูกชุบ

ทำงอฒัจันทร์ฝ่ังหลังโกล ตัว๋ท่ีรำคำถูกท่ีสุดอยู่ตรงนัน้ แต่ก็เป็น
ฝ่ังท่ีเชียร์มนัท่ีสดุเช่นกนัดจูำกพร็อพของแตล่ะคนแล้ว สร้ำงสีสัน
ได้มำกทีเดียว 

เนตรบนัทึกควำมคิดลงในไดอำรี สำยตำมองจ้องทีวีเป็น
พกั ๆ ท่ีเสียงพิธีกรต่ืนเต้นและเสียงผู้ชมเฮฮำดงั 
 

...ผลกำรแข่งขันจบลงตรงท่ีทีมชำติไทยแพ้ทีมชำติ
แคเมอรูนไป 2 ประตตูอ่ 3 

เนตรปิดทีวีและเข้ำไปอำบน ำ้ตัง้แต่ตอนกำรแข่งขันจบ 
เขำนอนเอกเขนกบนเตียง ก ำลังคิดว่ำว่ำงขนำดนีล้องเข้ำแอปส
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โตร์หำเกมใหม่ ๆ มำเล่นแบบลกูชบุดีไหมแม้เขำจะไม่ใช่สำยเกม
ก็เถอะนะ เขำก ำลงัคิดว่ำเคยเห็นน้องชำยเสียเงินซือ้สลิปเติมเงิน
โทรศพัท์ไปเตมิเกมในวนัแรกท่ีเขำกลบัถึงบ้ำนหลงัจำกออกไปอยู่
หอมหำ’ลยั 

เวลำผ่ำนไปประมำณสักหลำยชัว่โมง หนงัตำของเนตร
หนกัอึง้จนลืมไม่ขึน้ตอนท่ีเขำรู้สึกถึงน ำ้หนกัของร่ำงกำยคนท่ีกด
ทบัลงบนตวั 

เขำงัวเงีย พยำยำมลืมตำต่ืนก็พบว่ำไฟในห้องยงัเปิดโร่ 
แสดงวำ่เขำเผลอหลบัไปตอนไหนสกัตอน 

เปลือกตำเปิดขึน้ เนตรเบือนสำยตำลงมองท่ีหน้ำอก
ตวัเอง ‘อะไรหนกั ๆ วะ ?’ 

สิ่งท่ีทบัร่ำงของเขำอยูคื่อตวัของลกูชบุซึง่ยงัอยู่ในชดุเดิม
ท่ีใส่ออกไป กลิ่นเหง่ือของฝ่ำยนัน้ลอยปะทะจมกู อะไรกนั น ำ้ท่ำ
ยงัไมอ่ำบเลยปะ้ น่ีคือเพิ่งกลบัมำวำ่งัน้ 

“ต่ืนแล้วเหรอ” ร่ำงเพรียวบำงช้อนตำขึน้มองเขำ ยิม้ใส่
หน้ำด้วยรอยยิม้ซุกซนเหมือนเดก็ไร้เดียงสำ 

“อำบน ำ้ยงั ?” ชำยหนุม่ถำม แสร้งท ำจมกูฟดุฟิด 
“เพิ่งมำถึงเอง” ลูกชุบว่ำ เปล่ียนจำกนอนทับเป็นลุก

ขึน้มำนัง่ทบัแทน 
“หนกันะเว้ย” เนตรเอ็ด  
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“จะนอนแล้วเหรอ” 
“เออ” 
“ได้ดถู่ำยทอดสดปะ้” 
“ด”ู 
“เป็นไงบ้ำง” 
“ก็ดี” 
“ดีบ้ำอะไรแพ้” 
“ก็แคอุ่น่เคร่ือง ใจเย็นได้ปะ” 
เนตรรู้ว่ำลูกชุบน่ะบ้ำบอลขนำดไหน คงพูดแบบนีด้้วย

ล ำบำก แต่เกมกีฬำมันคือสันทนำกำร รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย วนันีแ้พ้
วนัหน้ำเอำใหม ่

ลกูชบุไม่ยอมลุกออกไปจำกตวัเขำสกัที เนตรเร่ิมรู้สึกไม่
สะดวก ฝ่ำยนัน้นัง่ทับอยู่ตรงกลำงหว่ำงขำเขำ น่ีก ำลงัคิดว่ำดีท่ี
เขำนอนห่มผ้ำไว้นะตอนเลน่โทรศพัท์ ไม่อย่ำงนัน้ล่ะก็… เนตรไม่
อยำกฝันเปียกเหมือนคนตอนเพิ่งแตกเนือ้หนุ่มหรอกนะ เขำขี ้
เกียจต้องแอบซกักำงเกงใน 

ลกูชบุไม่ยอมลกุ ตรงกนัข้ำมยงัโน้มตวัเข้ำมำอีก ร่ำงของ
น้องชำยคนเล็กคร่อมตวัเนตรแทบทัง้ตวั สำยตำสีน ำ้ตำลซึ่งเข้ม
กว่ำของคนเป็นพ่ีมองใบหน้ำของน้องเขม็ง เขำเห็นลกูชบุไม่ยอม
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สบตำแต่ย่ืนหน้ำเข้ำมำใกล้ โฟกสัสำยตำของลูกชบุมองตรงไหน
สกัแหง่บนใบหน้ำเขำท่ีต ่ำกวำ่ดวงตำ 

ลูกชุบเอำมือมำแตะ ๆ ใบหน้ำของเขำ ช่ำงเป็นสมัผสัท่ี
บำงเบำมำก เนตรรู้สึกได้โดยสัญชำตญำณว่ำลูกชุบคงไม่กล้ำ
สมัผสัเขำมำก ...หำกเขำไมเ่ร่ิม 

เนตรลุกพรวด เขำผลักร่ำงน้องชำยให้นอนลงแทน 
กลำยเป็นฝ่ำยนัน้มำเป็นฝ่ำยอยู่ใต้ร่ำงเขำ ลกูชบุไม่ปฏิเสธไม่ขดั
ขืน เม่ือเนตรประคองใบหน้ำงดงำมไว้ในฝ่ำมือแล้วก้มลงมอบ
จมุพิตหนกั ๆ ให้ 

คนเป็นน้องหลับตำพริม้ เนตรมองเห็นแพขนตำหนำท่ี
ทำบทบัพวงแก้มแล้วรู้สกึวำ่ลกูชบุชำ่ง เกินหา้มใจ เสียจริง 

ท่ีผำ่นมำเขำพยำยำมเก็บกดครอบง ำควำมรู้สึกแท้จริงใน
สว่นลกึไว้ตลอด ตอนเดก็จนถึงวยัรุ่นเขำเคยไมพ่อใจลกูชบุเพรำะ
อิจฉำท่ีพอ่ไม่เคยตี ไมเ่คยแตะต้อง ไม่เหมือนเขำกบัพอร์ช ลกูชบุ
มกัได้อะไรพิเศษ ๆ จำกแม่ก่อนพ่ีน้องคนอ่ืนเสมอเพรำะเป็นคนขี ้
อ้อน ออเซำะเก่ง ขณะท่ีตัวเขำก็เหมือนคนต้องคอยมองอยู่วง
นอก 

เขำคิดว่ำถ้ำตวัเองท ำให้ลกูชบุซึ่งเป็นเหมือนเทวดำน้อย 
ๆ ของบ้ำนสยบยอมได้ในสักวันหนึ่งก็คงดี แม้ฝ่ำยนัน้จะแสดง
อำกำรว่ำอยำกใกล้ชิดเขำก็ตำมแตเ่ขำก็เมินเฉยมำโดยตลอด รอ
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ดวู่ำจะอดทนไปได้สกัก่ีน ำ้หำกประจบคนท่ีประจบไปก็เทำ่นัน้ ลกู
ชุบจะได้รู้ว่ำ ทุกสิ่งมันไม่เป็นไปตำมท่ีลูกชุบต้องกำรไปซะหมด
หรอกนะตรำบใดท่ียงัมีพ่ีชำยอยำ่งเขำอยู่ 

เขำมองเห็นควำมเปล่ียนแปลงท่ี เกิดขึน้กับเด็กหนุ่ม 
เม่ือก่อนเขำไม่เคยสนใจแต่ตอนนีพ้อมองให้เต็มตำ  ‘น่ำรัก’ เขำ
คิดได้ค ำเดียวตอนเห็นฝ่ำยนัน้หลังจำกบ้ำนไปหนึ่งปีกับอีกนิด
หน่อย ท่ีจริงมันเพรำะตัวเขำพยำยำมจะยืดเวลำให้ได้ เขำไม่
อยำกกลบับ้ำนจนถึงขนำดว่ำอยำกจะอยูห่อพกัให้นำนท่ีสดุเท่ำท่ี
จะท ำได้ เป็นแคไ่มก่ี่คนในเอกท่ีไมเ่คยกลบัมำเย่ียมบ้ำนเลย 

รูมเมทของเขำท่ีมีควำมสมัพันธ์กันล ำ้ลึกเพรำะอำรมณ์
พำไปและควำมอยำกรู้ว่ำรสนิยมทำงเพศของตนเองเป็นอย่ำงไร
กนัแนแ่คถ่ำมเนตรวำ่เขำมีพ่ีน้องบ้ำงหรือเปลำ่ เขำตอบ ‘มี’ แตใ่น
ใจไม่อยำกนึกถึงสกัเท่ำไหร่ เพรำะคิดว่ำทกุคนคงมีควำมสขุกนัดี
ท่ีไมมี่เขำอยู ่

ในตอนนัน้ใบหน้ำของน้องคนเล็กลอยมำ ลูกชุบเหมือน
พยำยำมจะสนิทกบัเขำให้ได้ อยำกได้ควำมสนใจและกำรยอมรับ
จำกเขำมำกกวำ่ใคร ตอนนัน้เขำก็คดิไม่ออกหรอกว่ำท ำไมถึงเป็น
อย่ำงนัน้ คิดแค่ว่ำคงเพรำะลูกชุบอยำกประจบเอำใจทุกคน 
ตนเองจะได้เป็นท่ีรักแล้วก็จะได้ทกุอยำ่งตำมแตใ่จปรำรถนำ 
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แต่มำวันนีเ้นตรก็รู้สึกแล้วว่ำเร่ืองนีม้ันมีอะไรแปลก ๆ 
เขำเร่ิมฉุกใจตัง้แต่เขำรู้ว่ำตวัคิดอะไรกับลูกชุบท่ีมนัไม่ใช่พ่ีน้อง 
และเร่ิมรู้สึกว่ำฝ่ำยนัน้ก็คิดกับเขำ… แบบไม่ใช่พ่ีน้องเช่นกัน แต่
วำ่ไมย่อมรับ… 

เขำบดเบียดริมฝีปำกได้รูปของตนเองเข้ำหำปำกบำง เร่ิม
หยุดไม่ได้เม่ือวำงมือลงบนหน้ำอกแบนรำบของลูกชุบ อยำก
สมัผสัจะตำยอยู่แล้ว เขำแทบทนไม่ไหว คิดเร่ืองนีใ้นควำมคิดมำ
ตลอดว่ำถ้ำหำกมีโอกำสได้สมัผสัผิวนุ่ม ๆ ล่ืน ๆ นัน่ท่ีอยู่ภำยใต้
ร่มผ้ำของน้องก็คงดี 

อกศุลมำกใชไ่หม ใช ่แตเ่ขำหยดุไมไ่หวอีกตอ่ไป-- 
เนตรไม่ได้เมำ ไม่ได้อะไรทัง้นัน้ สติสมัปชญัญะครบถ้วน

สำมสิบสอง เขำไม่ได้ละเมออยู่หรือฝันอยู่ แตน่ี่คือควำมจริงท่ีมนั
ก ำลงัจะด ำเนินไปสูข่ัน้ถดัไป  

ข้ันถัดไปท่ีจะท าให้ชีวิตของพวกเขาเบนเข็มออก
จากเส้นทาง ‘พ่ีน้อง’ ปกตไิปตลอดกาล 
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บทที ่6 
เนตรลูบไล้ไปทัว่ผิวกำยท่ีเขำเฝ้ำปรำรถนำอยำกสัมผัส

มำตลอดในส่วนลึก เขำใช้มือสัมผัสทั่วกำยส่วนบนของลูกชุบ 
น้องของเขำไม่มีท่ำทีจะขัดขืน สำยตำสีน ำ้ตำลอ่อนคู่นัน้มอง
ใบหน้ำและกำรกระท ำของเขำ ริมฝีปำกบำงเผยอ ในดวงตำและ
ทำ่ทีนัน้มีแววเชือ้เชิญอยำ่งชดัเจน 

เนตรไม่เข้ำใจว่ำลกูชบุจะพยำยำมเก็บกด ปิดบงัอีกนำน
เท่ำไหร่ ทัง้ท่ีเขำคิดว่ำ… ลูกชุบเองก็ต้องกำรสิ่งเดียวกันมำโดย
ตลอด เขำรู้ว่ำสิ่งท่ีท ำอยู่มนัผิด แม่จะไม่มีวนัให้อภยั พอร์ชจะไม่
มีวนัให้อภยั ญำตทิกุคนจะไม่มีวนัให้อภยั และสดุท้ำย--โลกจะไม่
มีวนัให้อภยั แตท่วำ่ ! 

มือของเนตรเคล่ือนต ่ำไปเลิกชำยเสือ้ลกูชบุขึน้ เขำไม่สน
อีกตอ่ไปแล้ว 

พวกเขำไม่มีใครพดูอะไรใช้แตภ่ำษำกำยพดูกนั ร่ำงข้ำง
ใต้นอนนิ่งปลอ่ยแขนวำงข้ำงล ำตวัไม่คิดจะขดัขืนทกัท้วงใด ๆ ทัง้
ท่ีรู้ว่ำตวัเองก ำลงัท ำอะไรและพ่ีชำยท่ีรักนกัหนำก ำลงัจะท ำอะไร
กบัตน 

ใจหนึ่งของลกูชบุ--เศษเสีย้วในควำมคิดบอกเด็กหนุ่มว่ำ
ถ้ำท ำแบบนีแ้ม่จะต้องไม่ให้อภัย พ่ีพอร์ชก็จะต้องไม่ให้อภัย ใช่
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เขำรู้ แตเ่ขำไม่สนใคร เขำสนเพียงแตเ่นตร แคเ่นตรคนเดียวท่ีเขำ
สนใจตลอดมำ ! 

ร่ำงสงูของคนพ่ีเลิกเสือ้น้องไปกองไว้เหนือหน้ำอก เนตร
สูดลมหำยใจเข้ำ ขณะมองผิวขำวเนียนเรียบล่ืนท่ีอยู่ภำยใต้
อำภรณ์ เม็ดเชอร์รีสีแดงท่ีอยู่กึ่งกลำงควำมแบนรำบนัน้ช่ำงดึง
ควำมสนใจของเขำยิ่งนกั ชำยหนุม่ไม่รอทำ่ เขำมองตำของลกูชบุ
อีกครัง้ประมำณว่ำ ‘พ่ีขอนะ’ ลกูชบุไม่พดูอะไรแต่ยกมือท่ีเคยทิง้
ไว้ข้ำงล ำตวัขึน้มำลบูไล้แขนแกร่งของเนตร 

“...” 
ชำยหนุ่มวำงมือลงบนหน้ำอกลกูชบุ เขำเร่ิมต้นสมัผสัมนั

อย่ำงจริงจงัโดยไม่มีผ้ำขวำงกัน้ คนถกูสมัผสัเกร็งตวั และยิ่งเกร็ง
มำกขึน้ตอนคนพ่ีบีบยอดอก “อ้ะ” เสียงเล็กครำงออกมำ หน้ำตำ
บดิเบีย้วเพรำะรู้สกึแปลก ๆ เร่ิมรู้สกึมำกขึน้… มำกขึน้…  

พวกเขำลืมเลือนไปเลยว่ำคนหนึ่งอำบน ำ้แล้วและอีกคน
ยงัไม่ได้อำบน ำ้ ควำมพิศวำสมันครอบง ำไปทั่วห้องและทุกอณู
แหง่จิตใจ 

“...เบำเสียงนะ เดี๋ยวแม่รู้” เนตรกระซิบ ใช้ฝ่ำมือใหญ่ปิด
ปำกน้องชำยไว้หลวม ๆ ตอนท่ีเขำก ำลังจะก้มหน้ำใช้ปำก
ครอบครองเม็ดเชอร์รีสีหวำนนัน่ 
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ลูกชุบรีบพยักหน้ำรัว นัยน์ตำสีอ่อนหยำดเยิม้ไปด้วย
ละอองน ำ้ท่ีอยู่ดี ๆ ก็ก่อตัวขึน้มำ ...ไม่รู้ท ำไมเหมือนกัน… คง
เพรำะกลวัด้วย 

“อยำ่ร้อง” เนตรเห็นทำ่ทีของน้องก็เลยตดัสินใจจบูท่ีขมบั
เบำ ๆ อย่ำงปลอบประโลม  “ร้องตอนนีก็้ไม่ทันแล้วล่ะ แต่ถ้ำ
อยำกจะให้หยดุจริง ๆ…” 

“ไม…่ ต้อง” เสียงเล็กตอบอยำ่งขำดห้วง 
เนตรมองใบหน้ำของน้องชำยด้วยควำมรู้สึกมำกมำยท่ี

ส่ือออกไปทำงแววตำ ชำยหนุ่มยิม้มุมปำกเพียงเล็กน้อย เขำลด
ระดบัใบหน้ำลงมำท่ีอกของลกูชบุตำมเดิมก่อนจะฉกหน้ำลงไปใช้
ปำกงบัผลเชอร์รีเต็มแรงแตร่ะวงัไม่ให้ฟันไปโดน เขำดดูดงึ ใช้ลิน้
ปรนเปรอให้อยำ่งช ำนำญ 

ลกูชบุอดคดิไมไ่ด้วำ่ท่ีเนตรช ำนำญขนำดนีก็้คงเพรำะ… 
เด็กหนุ่มในวัยเด็กกว่ำนีพ้อจะเคยเห็นมำบ้ำงว่ำพ่ีชำย

คนกลำงดสูนใจผู้ชำยมำกกว่ำผู้หญิง พ่ีคบแตเ่พ่ือนผู้ชำย ไม่คบ
เพ่ือนผู้หญิงเลย แตพ่ี่เคยมีแฟนผู้หญิงนะ 

สมยัท่ีพ่ีอยู่ ม.ต้น และเขำเพิ่งจะอยู่ชัน้ประถม เขำเห็นพ่ี
สนิทกับเพ่ือนผู้ ชำยคนหนึ่งมำกเคยพำมำบ้ำนและพ่ีก็ออกไป
เท่ียวกบัคนนัน้  
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‘ฉันกับหมอนั่นใครดูดีกว่ำกัน ’ ตัวของลูกชุบเคยคิด
เปรียบเทียบแบบนัน้ตอนเห็นเพ่ือนคนสนิทของพ่ีเนตร นั่นเป็น
เพรำะเขำอิจฉำและรู้สึกไม่พอใจ แต่ตอนนัน้ก็ไม่รู้หรอกว่ำควำม
ไม่พอใจเกิดจำกสำเหตอุะไร เขำรู้สึกดีใจมำกท่ีพ่ีของเขำเรียนคน
ละโรงเรียนกบัหมอนัน่ตอน ม.ปลำย เพรำะฝ่ังนัน้ได้ยินพ่ีพดูแว่ว 
ๆ กบัแมว่ำ่ออกไปเรียนสำยอำชีพ 

‘พวกเขำห่ำงกัน’ ส ำหรับลูกชุบน่ีคือสิ่งท่ีปรำรถนำซ่อน
เร้น 

พอเนตรอยู ่ม.ปลำย เร่ืองพวกนีด้หูำยไปนิดหน่อยเพรำะ
ตัง้หน้ำเรียนอย่ำงเดียวเน่ืองจำกปัญหำครอบครัวด้วย อตุส่ำห์ได้
แยกจำกพ่อ เนตรก็คงอยำกท ำตวัให้ดีขึน้เพ่ือแม่จะได้พอใจอย่ำง
น้อยก็คือเข้ำมหำวิทยำลยัของรัฐได้ 

ลกูชบุไมเ่ห็นอะไรมำกนกัและเนตรเองก็ไมใ่ห้ควำมสนใจ
กบัเขำด้วย ช่วงนัน้เขำเหมือนก ำลงัใกล้จะเข้ำเรียนชัน้มธัยม อยู่
ประมำณ ป.5-ป.6 ช่องว่ำงท่ีถมไม่เคยเติมก็ยังคงว่ำงเปล่ำ
เชน่เดมิ 

กลับมำท่ีสถำนกำรณ์ปัจจุบันซึ่งลูกชุบคิดสะระตะไป
เร่ือย เนตรสมัผสัเขำแบบท่ีท ำให้รู้สึกดี มาก ท่ีจริงก็แคส่มัผสั แต่
มันคงเป็นเพรำะเขำต้องกำร อยำกได้ แต่ไม่สำมำรถแสดง
ควำมรู้สกึท่ีแท้จริงออกไปได้ตลอดมำ 
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ตวัเขำเองก็ไม่รู้หรอกว่ำมนัตัง้แตเ่ม่ือไหร่ สำยตำของเขำ
มองเนตรเป็นพ่ีหรือเป็นอะไร แต่สำยตำของเนตรเองก็มองเขำ
เป็นน้องหรือเป็นอะไร เร่ืองพวกนีม้นัเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือไหร่กนัแน่ก็สดุ
จะรู้ช่วงเวลำแนช่ดัได้ รู้เพียงแตว่่ำตอนนี ้ณ สถำนกำรณ์ปัจจบุนั
เร่ืองรำวมันก ำลังจะเลยเถิด และไม่มีใครคิดห้ำมปรำมในสิ่งท่ี
ก ำลงัจะเกิดเลย 

‘เราเป็นพีน่อ้งแท ้ๆ มนัผิดนะ’ 
‘จะท าไดย้งัไงเนีย่’ 
ทัง้สองรู้ดีแก่ใจแตก็่ปลอ่ยให้ควำมรู้สึกมนัด ำดิง่ไปเพรำะ

ไม่อำจห้ำมใจได้ อีกไม่เท่ำไหร่ลูกชุบจะเปิดเทอมและเนตร
จะต้องไปมหำ’ลัยแล้ว พวกเขำจะไม่มีเวลำ--ไม่มีเวลำอีกนำน
ส ำหรับควำมคดิอนัฟุ้งซำ่นนี ้

เนตรพลิกตวัให้ลกูชบุหนัหลงัเม่ือสร้ำงรอยไว้ข้ำงหน้ำซะ
มำกมำย และเขำก็จะท ำเช่นเดียวกับแผ่นหลังขำวเนียน เขำ
เหมือนคนอดอยำกเก็บกดมำจำกไหน 

“พรุ่งนีใ้ส่เสือ้ท่ีแขนสำมสว่นนะ จะพยำยำม… ไมใ่ห้รอย
ขึน้ไปถึงตรงคอ” เนตรพูดขณะท่ีซุกไซ้ใบหน้ำกับแผ่นหลังของ
น้องท่ีนอนคว ่ำ เขำดดูจนเกิดเสียงดงัจ๊วบ รอยจ ำ้สีแดงปรำกฏขึน้
เหมือนด้ำนหน้ำ รวมทัง้รอยฟันอีกเล็กน้อย เขำจะตีตรำเป็น
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เจ้ำของลูกชุบไปซะทกุส่วน แค่เขำคนเดียวเท่ำนัน้ท่ีจะท ำแบบนี ้
ได้ ! 

ลกูชบุใช้มือปิดปำกตวัเองเอำไว้เพ่ือกัน้เสียงร้องออกมำ
จำกปำกทุกครัง้ท่ีเนตรท ำให้เกิดควำมเสียวซ่ำน ท้องบิดเกร็งไป
หมดแตเ่ขำก็ไมก่ล้ำท ำอะไรมำกไปกว่ำนอนนิ่งด้วยเพรำะสว่นลึก
ยังมีควำมเกรงต่อเนตรท่ีเป็นพ่ีชำยซึ่งอำยุห่ำงกันถึงห้ำปี เด็ก
หนุ่มกลัวด้วย จริงอยู่ว่ำอยำกใกล้ชิดพ่ี อยำกให้พ่ียอมรับและ
สนใจเยอะ ๆ อยำกรักและอยำกถูกรัก แต่อีกสิ่งหนึ่งท่ีกลำยมำ
เป็นองค์ประกอบก็คือเซ็กซ์ เม่ือเนตรในวัยหนุ่มเต็มตวัก ำลังคึก 
แต่ส่วนลึกคือเนตรอยำกมีอ ำนำจครอบง ำเหนือลูกชุบอย่ำง
สมบรูณ์ 

มันก็คล้ำย ๆ เ ร่ืองอุปสงค์ -อุปทำนตำมวิชำเ รียน
เศรษฐศำสตร์สมยั ม.ต้น ไมว่่ำอะไรก็ตำมมนัควรจะต้องอยูใ่นจดุ
สมดลุ แตเ่รำจะหำจดุสมดลุนัน้เจอได้อยำ่งไร 

เนตรก็ต้องกำรลูกชุบ ลูกชุบก็ต้องกำรเนตร แต่ค ำว่ำ 
‘ต้องกำร’ ดมูนัจะไมไ่ด้เป็นไปในแง่เดียวกนัซะหมด ลกูชบุเองไมรู้่ 
หำกอะไรท่ีจะท ำให้เนตรยอมรับในตวัเขำได้เขำก็จะท ำ และนัน่… 
มันก็น ำมำสู่เร่ืองรำวอันเลยเถิดท่ีไม่ควรเกิดขึน้ระหว่ำงพ่ีชำย
น้องชำยแท้ ๆ  

“อำ--” ลกูชบุครำงตอนท่ีเนตรเลิกทิง้น ำ้หนกับนตวั 
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เนตรมองร่องรอยบนแผ่นหลงัของลูกชบุแล้วรู้สึกสงสำร
เหมือนกนั เขำท ำอยำ่งใจเย็น ไม่รู้เวลำผ่ำนไปก่ีโมงก่ียำมแล้วแต่
น่ีมนัเพิ่งจะเร่ิมต้นเทำ่นัน้ มือหนำพลิกตวัน้องหนักลบัมำ บริเวณ
แผ่นอกบำงรำบก็เฉกเช่นเดียวกนั รอยจ ำ้ รอยกัด เตม็ไปหมด แต่
เนตรก็ยงัยัง้ไว้ได้ตรงท่ีไมไ่ด้ยุง่กบัตรงคอ 

“รู้สึกเป็นยงัไง” ชำยหนุ่มถำมเสียงพร่ำ มือลบูผมของลกู
ชบุท่ีชืน้เหง่ือ 

“แปลก ๆ…” คนเป็นน้องตอบ 
“เหรอ…” 
สำยตำสีน ำ้ตำลวำบขึน้ตอนท่ีเขำก ำลงัใช้มือสองข้ำงวำง

ไปบนขอบกำงเกงและซิป 
“พ่ีเนตร !” 
มำตอนนีแ้หละท่ีลกูชุบเหมือนจะอิดออด เสียงเล็กเรียก

เขำเสียงดงั แตเ่ขำก็ท ำทำ่จปุำกบอกวำ่เด๋ียวแมไ่ด้ยิน 
ลูกชุบยึดมือของเนตรไว้ สำยตำเต็มไปด้วยควำมกังวล

และขลำดกลวั แตเ่นตรกลบัทอดสำยตำมองมำอยำ่งยำกลึกหยัง่
ถึง สีหน้ำของชำยหนุ่มแสดงควำมสุขุม และดไูม่ละอำยกับสิ่งท่ี
ท ำด้วย 

เขำคอ่ย ๆ แกะมือลกูชบุออก ซึ่งมนัก็หลุดง่ำยเพรำะคน
น้องก็สับสน รู้ว่ำผิดเพรำะจะเกิดผลตำมมำมำกมำย แต่ก็ไม่ได้
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คิดจะห้ำมจริงจังหรือพยำยำมคัดค้ำนเพรำะในส่วนลึกก็
ปรำรถนำ 

“ตอนเข้ำมำน่ะล็อกประตูแล้วใช่ไหม” เนตรถำมย ำ้อีก
ครัง้ 

“ล็อก” ลกูชบุพดู 
มือของเนตรเคล่ือนไปรูดซิปลง เขำจับสำบของมันให้

แหวกออกจนมองเห็นกำงเกงชัน้ในท่ีอีกฝ่ำยใส่ 
เนตรดึงกำงเกงยีนส์ของน้องออกไปจำกเรียวขำ จนลูก

ชบุแทบจะอยูใ่นสภำพเกือบเปลือย 
“...” 
เนตรทอดสำยตำมองอย่ำงล ำ้ลึก เห็นลูกชุบยกแขนขึน้

ปิดตำ เผยอปำกหำยใจหอบถ่ีก็ยิ่งรู้สึกต่ืนเต้น เขำสูดลมหำยใจ
อีกนิดหน่อยก่อนจะค่อย ๆ ใช้มือถอดกำงเกงชัน้ในซึ่งเป็นด่ำน
สดุท้ำยออก 

ลกูชบุบิดขำเข้ำหำกันนิดหน่อยตอนท่ีกำงเกงในถูกถอด
ออกไป เนตรรู้สกึเหมือนตนเองอยูใ่นควำมฝันด้วยซ ำ้ท่ีในท่ีสดุมนั
ก็มีวนัท่ีร่ำงเปลือยเปลำ่ของน้องชำยแสนไร้เดียงสำมำนอนระทด
ระทวยอยูใ่ต้ร่ำงเขำ 

“แข็งน่ี” เขำพดูตอนท่ีมองอวยัวะกึ่งกลำงกำยน้อง 
“...” 
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“จะให้ชว่ยไหม” 
“...” 
ชำยหนุ่มย่ืนมือออกไป เหลือบตำมองสำยตำลูกชุบ ซึ่ง

คนเป็นน้องเอำแขนออกจำกหน้ำแล้วตอนนีก้ ำลังมองมือของ
พ่ีชำยด้วยควำมประหมำ่ ต่ืนเต้น 

“สำวเยอะนะเรำเน่ีย แต่ว่ำ--” เนตรไม่ได้พูดจนจบ เขำ
กอบกุมสิ่งนัน้ จับอย่ำงบำงเบำก่อนจะค่อย ๆ ลงน ำ้หนกัมือจน
ก ำรอบ เขำรูดรัง้มนั ท ำช้ำ ๆ คอยดวูำ่ลกูชบุจะมีปฏิกิริยำยงัไง 

“นำยก็หนุ่มเยอะ” ลูกชุบพูดเสียงเบำ นยัน์ตำสีน ำ้ตำล
ออ่นมองหน้ำเนตร 

“รู้ด้วยเหรอ” เนตรคิดว่ำลูกชุบจะรู้ไหมว่ำเขำเป็นเกย์  
ตอนแรกไมอ่ยำกให้รู้ แตต่อนนีถ้ึงรู้หรือไมรู้่ก็ไมส่ ำคญัแล้ว 

“ห”ึ ลกูชบุสง่เสียงขึน้จมกู เบือนหน้ำไปทำงอ่ืน  
“งอนอะไร จะมำงอนเอำตอนนีเ้น่ียนะ” 
“เปล่ำเว้ย” ลูกชุบรู้ว่ำตนเองอย่ำงไรก็เป็นรองเนตร 

เพรำะควำมเป็นพ่ีมนัค ำ้อยู่ และเขำก็ไม่ได้อยำกแข็งขืนกับเนตร
ด้วยยกเว้นเร่ืองชอบท ำตวัเป็นเด็ก ๆ นั่นมันคงเป็นนิสัยของลูก
คนเล็กซึง่เป็นคนโปรดของแม ่เขำเลยเอำแตใ่จและอยำกให้พ่ีเอำ
ใจ 

กึด้ 
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ร่ำงสูงเพรียวกัดปำกตนเองแน่นตอนท่ีพ่ีชำยชักรูด
อวัยวะเบือ้งล่ำงของเขำเร็วขึน้ ๆ จนเขำรู้สึกเหมือนตนเองจวน
เจียนจะปลดปลอ่ยอยูร่อมร่อ  

“อึก้ เนตร เนตร--” 
พยำยำมเงียบอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ถ้ำส่งเสียงดัง

ออกไปล่ะก็พอร์ช… พอร์ชท่ีอยู่ห้องบนชัน้สองเหมือนกนัจะได้ยิน 
รวมทัง้แมซ่ึง่อยูช่ัน้ลำ่งด้วย 

“ดีไหม” ใบหน้ำของคนถำมเปือ้นยิม้ขณะมองใบหน้ำ
แดงก ่ำของผู้ถกูถำม 

คิว้ของลูกชุบขมวดเข้ำหำกัน เขำกัดปำก หลับตำแน่น
คดิว่ำตนเองคงจะได้ขึน้สวรรค์แล้วแตจู่่ ๆ น ำ้หนกัมือของพ่ีชำยก็
หำยไป 

“!!!” 
เปลือกตำเปิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว นยัน์ตำสีน ำ้ตำลอ่อนมอง

หำต้นเหตก็ุพบว่ำพ่ีชำยเร่งรีบถอดชุดนอนออกเหว่ียงกระเด็นไป
คนละทิศละทำง 

“พ่ีเนตร ?” 
สิ่งท่ีปรำกฏอยู่ต่อหน้ำเขำซึ่งอำรมณ์ค้ำงคือร่ำงก ำย ำ

ของพี่ซึง่เปลำ่เปลือย 
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เนตรเดนิเข้ำมำแล้วคกุเข่ำท่ีปลำยเตียง เอำมือสอดใต้ข้อ
พบัขำลกูชบุแล้วดงึเข้ำหำตวั 

“พ่ีเนตร จะท ำอะไรน่ะ” คนน้องร้องอย่ำงต่ืนตระหนก 
ตอนนีอ้ำรมณ์พิศวำสท่ีค้ำงมนัแทนท่ีด้วยอำรมณ์อ่ืน--กลวั ! 

สิ่งนัน้ท่ีหว่ำงขำของเนตรต่ืนตวัจนน่ำกลัว ท่ีจริงตอนท่ี
แนบชิดกันลูกชุบก็พอรู้ว่ำบำงอย่ำงมนัดนัเนือ้ผ้ำออกมำเสียดสี
เขำอยูต่ลอดแตพ่ี่ก็ยงัคงมีสีหน้ำสขุมุอยูไ่ด้ เก่งจริง ๆ 

“ม...ไม ่พ่ี… มนัใหญ่อ้ะ ฉนัไมไ่หวหรอก” 
นยัน์ตำของลูกชุบเร่ิมคลอไปด้วยน ำ้ตำ คงกลวัแล้วจริง 

ๆ เม่ือเหตกุำรณ์ก ำลงัจะด ำเนินไปถึงขัน้สดุท้ำย 
“...” เนตรไมพ่ดูอะไร เขำมนัช่ำงแย่มำกท่ีจะท ำได้ลงจริง 

ๆ เขำก ำลังจะท ำกับน้องชำยแท้ ๆ เพียงคนเดียวของตน ท่ีจริง
เนตรก็ไม่คดิวำ่จิตใจตนเองจะบิดเบีย้วไปได้ถึงขัน้นี ้ท่ีจริงพอมอง
ลกูชบุซึ่งร้องไห้เขำก็สงสำร เกือบจะใจอ่อน แตว่่ำหำกไม่ท ำแบบ
นี…้ หำกไม่ท ำแบบนีเ้ขำจะไม่มีวนัสนองต่อควำมคิดในส่วนลึก
ได้ ควำมคิดแห่งกำรเอำชนะและอยู่เหนือกว่ำ รวมทัง้แก้แค้นท่ี
ทกุคนรักลกูชบุมำกกวำ่เขำด้วย 

เนตรคว้ำกระปกุวำสลีน เขำล้วงมือลงไปจำกนัน้ก็น ำมนั
มำปำ้ยท่ีชอ่งทำงของลกูชบุ 

“น่ี ...พ่ี...” 
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“ขดัขืนสิ” เนตรพูด “ขดัขืนเด๋ียวนี ้หรือจะร้องโวยวำยให้
คนอ่ืนได้ยินก็ได้ ไมง่ัน้ฉนัจะไปตอ่ไมร่อแล้วนะ” 

“อึก้” น้องชำยแสนน่ำรักได้แตก่ลืนน ำ้ลำย ลกูชบุไม่กล้ำ
ขดัขืนและแน่นอนว่ำไม่กล้ำร้องด้วย ท่ีจริงจะว่ำกล้ำหรือไม่กล้ำก็
ไมถ่กู เพรำะใจจริงเขำก็อยำก… 

เนตรใช้นิว้นวด ๆ วน ๆ ตรงรอยจีบ เขำกด ๆ ตรงนัน้ 
ก่อนจะสอดนิว้พรวดเข้ำไป 

“อ๊ำ !” ลกูชบุครำงลัน่ ใบหน้ำเหยเกด้วยควำมเจ็บ 
“เจ็บ… พ่ีเนตร” หน้ำตำงดงำมหล่อเหลำบดันีแ้ดงเถือก

และเจ้ำตวัก็ก ำลงัร้องไห้ ดวงตำของลูกชุบชืน้แฉะไปด้วยน ำ้ตำ 
สองตำแดงก ่ำดนูำ่สงสำร “จกุ…” 

พดูออกมำได้แคนี่ ้เม่ือเนตรคอ่ย ๆ ขยบันิว้ ชำยหนุ่มโน้ม
ตวัไปข้ำงหน้ำ เขำก้มลงจูบซบัน ำ้ตำให้น้องน้อยท่ีก ำลงัเสียขวญั 
“ใจเย็น ๆ นะ อย่ำร้อง เด๋ียวใครจะมำได้ยิน --” พูดเหมือนทัง้
ปลอบทัง้ออกค ำสัง่ 

เขำควำนนิว้ในช่องทำงคับแคบ ไม่ ได้เร่งร้อนแต่รอ
จนกว่ำลูกชุบจะผ่อนคลำยลง จนเม่ือเป็นเช่นนัน้เขำก็ถอนนิว้
ออก เขำประคองควำมเป็นชำยท่ีแข็งตวัของตน รูดมนัไปด้วยมือ
ของตนเองขณะพูดกบัลูกชุบ “อย่ำเกร็งนะ ผ่อนคลำยเข้ำไว้แล้ว
จะไมเ่จ็บมำก นะ” 
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ลูกชุบช้อนตำขึน้มองคนเป็นพ่ี แววตำน่ำสงสำรเหมือน
น้องถกูพ่ีรังแก แตถ่ึงกระนัน้ก็พยกัหน้ำโดยดี พยำยำมผ่อนคลำย
เม่ือเนตรคอ่ย ๆ สอดใสอ่วยัวะเพศเข้ำมำในร่ำงกำยของเขำ 

“แน่นจัง” เนตรพึมพ ำ สูดลมหำยใจเข้ำลึก  “อำ--แล้วก็
อุน่มำกด้วย ตวันำยเน่ีย ดีจริง” 

ลูกชุบอยำกจะตะแคงตัวหนี แต่พอท ำงัน้กลำยเป็นว่ำ
เนตรลงมำนอนซ้อนแผ่นหลงัของเขำ ลมหำยใจอุ่นของคนพ่ีเป่ำ
รดข้ำงแก้มจนชวนขนลุก หน้ำอกแกร่งแนบชิดกับแผ่นหลังบำง 
ขณะสว่นนัน้สอดประสำนแนบแนน่ 

“จะขยบันะ ใจเย็น ๆ เจ็บนิดเดียวอดทนนะ” 
พูดดเูอำแต่ใจมำก เนตรใช้ฝ่ำมือเอือ้มไปปิดปำกเล็ก ๆ 

ไว้ไมใ่ห้ร้องตอนท่ีเขำเสือกแทง “อ้ะ !” แตม่นัก็ยงัมีเสียงหลดุลอด
ออกมำแม้ลกูชบุพยำยำมแล้ว 

ของเหลวอุ่นใสไหลตกต้องสนัมือของเนตรท่ีอยู่บนหน้ำ
ของลกูชบุ เนตรรู้วำ่น้องชำยคนเล็กก ำลงัร ่ำไห้อย่ำงห้ำมไม่ได้ 

“คนดีของพี่ อยำ่ร้องไห้ เช่ือใจพี่นะ พ่ี รัก นำย” 
เขำพรมจูบท่ีซอกคอและพวงแก้มของลูกชุบทำงด้ำน

หลัง ขณะร่ำงกำยท่อนล่ำงก็ท ำหน้ำท่ีของมันอย่ำงไม่ขำดตก
บกพร่อง 
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เนตรเสือกแทงลึกขึน้ ๆ เขำพยำยำมหำจดุท่ีลูกชบุรู้สีกดี
โดยสงัเกตได้จำกปฏิกิริยำตอบกลับเม่ือฝ่ำยนัน้สะดุ้ งแล้วเผลอ
กดัมือของเขำท่ีปิดปำกอยูเ่พ่ือระบำยควำมเสียว 

“ตรงนีใ้ชไ่หม” เขำกระซิบเสียงพร่ำ 
ลูกชุบพยักหน้ำรัว พยำยำมหันหน้ำมำมองเขำแต่ชำย

หนุม่ก็ตอบรับด้วยกำรจบูท่ีดวงตำคูส่วยคูน่ัน้ 
ท่ีจริงเขำอยำกฟังเสียงครำงของลกูชบุ แตค่งท ำงัน้ไม่ได้

เพรำะควำมลบัคงได้แตก ท่ีจริงเอำมือปิดปำกไว้แบบนีน้่ำสงสำร
มำก แตเ่ขำก็ไมรู้่จะท ำเชน่ไรก็ต้องกนัไว้ดีกวำ่แก้ 

มือของลูกชุบจดักำรกบัอวยัวะด้ำนหน้ำของตนเอง รู้สึก
ถึงเหง่ือของเนตรท่ีตกกระทบลงบนใบหน้ำตอนท่ีเนตรพลิกตวัเขำ
ให้หนักลบัมำเผชิญหน้ำและตวัของเนตรพลิกมำคร่อมอยูด้่ำนบน 
มอบบทรักท่ียำวนำนหนกัหนว่งให้ 

เนตรเหง่ือออกทั่วใบหน้ำ มันไหลอย่ำงกับอำบน ำ้ ตก
ต้องลงบนใบหน้ำของลกูชบุและผ้ำปท่ีูนอนทกุครัง้ท่ีขยับกำยเป็น
จงัหวะ 

“!!!” 
และแล้วจดุสิน้สดุก็มำถึงเม่ือเนตรปลดปลอ่ยน ำ้สีขำวขุ่น

ไว้เลอะเต็มหว่ำงขำขำว เขำถอนกำยออก ฟุบตวัลงซบลูกชุบท่ี
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นอนหำยใจหอบเชน่กนั รู้สกึเหนอะ ๆ ท่ีท้องก็รู้วำ่ลกูชบุเองก็เสร็จ
แล้วเหมือนกนั 

เนตรช้อนตัวน้องขึน้มำ กอดแนบแน่นและเอำมือซับ
น ำ้ตำให้ 

ลูกชุบซบหน้ำกับอกเขำอย่ำงหำท่ีพึ่งพิง ตัวสั่นนิด ๆ 
เนตรได้แต่พูดปลอบประโลมค ำหวำนดงัข้ำงหู “อย่าร้องนะคน
ดี” 
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บทที ่7 
เม่ือต่ืนขึน้มำในตอนสำยแล้วเจอหน้ำกนั มนัเหมือนบำง

สิ่งบำงอยำ่งได้เปล่ียนไป  
ลกูชบุมองหน้ำคนพ่ียิม้ ๆ แล้วก้มหลบตำ 
เนตรมองเห็นหน้ำของน้องดสูะเทิน้อำยอย่ำงไรชอบกล 

มันไม่เหมือนลูกชุบตำมปกติท่ีเขำรู้จักมำจนถึงเม่ือวำน  “นอน
หลบัหรือเปลำ่” ถำมอยำ่งหว่งใย 

“อือ--เนตร ?” 
“???” 
ค ำเรียกเปล่ียนไป ค ำว่ำ ‘พ่ี’ ข้ำงหน้ำถกูตดัออก เจ้ำของ

ช่ือพอจะเดำเหตผุลออกได้ เขำไม่ได้ว่ำและไม่ได้ถำม ท่ีจริงเรียก
แบบนีก็้ดี เขำจะได้ไมต้่องละอำยในสิ่งท่ีท ำลงไปเลย อ้อ แตเ่ขำก็
ไมค่ดิจะละอำยอยูแ่ล้วใครจะวำ่หน้ำด้ำนก็เชิญ 

“เจ็บหรือเปลำ่” ถำมตอ่ไป 
“นิดหนอ่ยนะ่” คนน้องตอบ 
“ดีแล้วละ่” เสียงใหญ่พดู  
“อะไรคือดี” ลูกชุบรีบพูดแทรก ขณะท่ีเนตรลุกขึน้จำก

ปลำยเตยีงตนเองเดนิเข้ำมำหำแล้วก็จุ๊บ 
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“อือ้” ลูกชุบร้องประท้วงแต่ไม่ได้ผลกัไสหรือขัดขืนอะไร 
ในทำงตรงข้ำมมือเล็กดึงร่ำงพ่ีเข้ำมำ ให้ฝ่ำยนัน้จูบตัวเองให้
ลกึซึง้กวำ่นีอี้ก และแนน่อนวำ่เนตรจดัให้ 

คนซึ่งนัง่อยู่เปิดปำกให้คนซึ่งยืนคร่อมศีรษะสอดลิน้เข้ำ
มำ ลูกชุบว่ำง่ำยมำกเวลำเขำจูบ ไม่ขดัขืนแล้วยงัอ้ำปำกให้เขำ
เอำลิน้เข้ำมำพวัพนัในโพรงปำกนุม่อย่ำงโดยดีอีก ท่ีจริงควำมจริง
ข้อนีเ้นตรนึกแปลกใจมำตัง้แต่ท่ีเขำลองขโมยจูบน้องตอนหลับ
แล้ว ตอนนัน้ลกูชบุต่ืนขึน้มำ ถ้ำเป็นคนอ่ืนเขำคงโดนถีบตกเตียง 
แตน่ี่… 

พกัควำมคิดเร่ืองเก่ำไปเถิดในเม่ือปัญหำเร่ืองใหม่ก ำลงั
จะตำมมำอีกมำกมำยเม่ือเขำทัง้สอง ‘ล ำ้เส้น’  

‘เราเป็นพีน่อ้งกนันะ’ 
‘พีน่อ้งแท ้ๆ’ 
ท ำไปแล้วท ำยงัไงได้… เขำท ำไปแล้วจริง ๆ… 
“ไปอำบน ำ้ไหม” เนตรถำมอยำ่งหวงัดี เม่ือคืนลูกชบุดอง

ทัง้คืน ตอนกลบัมำจำกไปดบูอลกบัพอร์ชก็โดนเขำจดั… เออนัน่
แหละ… แม้แต่ตวัเขำก็ไม่ได้อำบน ำ้ใหม่เพรำะหมดพลังงำนไป
เยอะ 
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เนตรไม่เคยต้องใช้เวลำกับใครมำกขนำดนี ้แต่น่ีคือลูก
ชบุไง เร่ืองมนัไม่ง่ำยขนำดนัน้ท่ีเขำจะท ำให้น้องชำยยอมรับเร่ือง
นีง้่ำย ๆ ...แตม่นัก็ไมไ่ด้ยำกเชน่กนั… 

“อำบดเิหม็นจะตำยอยูแ่ล้ว” คนเป็นน้องตอบ ลกุขึน้จำก
เตียง 

“ไมป่วดท้องใชไ่หม” 
“ถำมท ำไม” 
“อ้ำว--” เนตรยิม้แปลก ๆ ลูกชุบเลยรู้ว่ำเนตรหมำยถึง

อะไร 
เดก็หนุม่แก้มขึน้สีนิด ๆ “ไม ่!” 
“แตต่อนนำยหลบัฉันช่วยเอำออกให้แล้ว” เนตรว่ำ ท่ีจริง

คือลูกชุบน่ะเหน่ือยจนแทบสลบ เขำเองก็เช่นกัน ไม่เคยต้องใช้
พลงังำนมำกเทำ่นีม้ำก่อน แตเ่พรำะเป็นลกูชบุ… เขำถึงได้กงัวล 

“ตอนไหน” 
“เอำนำ่” 
“...” 
“อย่ำงนัน้ฉันลงไปข้ำงล่ำงก่อนนะน่ีก็สำยแล้วอะ ” 

สำยตำสีน ำ้ตำลดเูวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำแขวน “ถ้ำลงมำพร้อม
กนัแมจ่ะสงสยั” 
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“ได้ดิ ตำมนัน้แหละ” ลูกชุบว่ำ คว้ำผ้ำเช็ดตัวเดินผ่ำน
เนตรไป เด็กหนุ่มยกก ำปัน้ขึน้มำตอ่ยแขนพ่ีชำยอยำ่งหยอก ๆ ไป
หนึง่ที 

“ไปละ เจอกนัข้ำงลำ่ง” 
  

“ท ำไมต่ืนสำยกันจัง” คนถำมคือพอร์ช เขำก ำลังตัก
ซีเรียลเข้ำปำก 

“ใส่นมซะเกือบล้น” ปฏิกิริยำโต้กลับของเนตรคือกำร
เปล่ียนประเดน็ 

“อร่อย” พอร์ชวำ่ “แล้วแกจะเปิดเทอมเม่ือไหร่เนตร” 
คนถกูถำมลำกเก้ำอีแ้ละสอดตวัลงไปส ำเร็จ เขำมองซ้ำย

ขวำ ไมไ่ด้ตอบค ำถำมของพอร์ชแตถ่ำมกลบั “แมล่ะ่” 
“ออกไปรดน ำ้ต้นไม้น่ะ รอแกกบัลกูชบุเน่ีย ก็รู้ว่ำบ้ำนเรำ

ต้องกินข้ำวพร้อมกนั” 
“ครับ ๆ” 
“ขอถำมเร่ืองมหำ’ลยัหนอ่ยนะ แบบว่ำอยำกรู้” พ่ีชำยคน

โตว่ำ ส ำหรับพอร์ชท่ีสอบไม่ติดก็ยังรู้สึกด้อยกว่ำเนตรอยู่ดี เขำ
เซ็งท่ีเป็นพ่ีคนโตแตก่ลบัท ำไมไ่ด้ 

“ไปอยูห่อดีมะ เป็นยงัไงรู้สกึยงัไง” 
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ม่ำนตำของพอร์ชขยำย แสดงควำมสนใจในสิ่งนีอ้ย่ำง
แท้จริง พอร์ชอำยมุำกกวำ่เนตรหนึง่ปี ปีนีเ้ขำก็จะอยูปี่ 3 แล้ว 

“ฉันว่ำนำยโฟกสัตรงนำยใกล้จะจบแล้วดีกว่ำ” เนตรพูด 
“เร่ืองสถำบนัมนัไมไ่ด้ส ำคญัขนำดนัน้นะพ่ีพอร์ช” 

“เอ๊ำ แกอยำ่พดูงีด้ ิแกสอบตดิแกก็พดูได้” 
“แล้วมนัส ำคญัอะไรขนำดนัน้” เนตรเริมหงุดหงิด พ่ีชำย

ร่ำงใหญ่ดปัูกใจเร่ืองนีม้ำก เขำอยำกให้พอร์ชผ่อนคลำย และเลิก
ยดึตดิเร่ืองกำรแขง่ขนัเร่ืองกำรศกึษำกบัเขำเสียที 

“พ่ีพอร์ช” เนตรพดูเสียงต ่ำ 
“อะไร” 
เนตรอ้ำปำก เขำก ำลงัคิดหำค ำพูดดี ๆ ตอนนัน้ท่ีลูกชุบ

ลงบนัไดมำแต่ชำยหนุ่มไม่รู้เขำยังคงพูดต่อไป “พ่ีกับลูกชุบเป็น
ลกูท่ีสนิทกบัแมม่ำกกวำ่ฉนั เพรำะฉะนัน้--” 

“???” 
“เพรำะฉะนัน้ก็ควรเลิกพูดเร่ืองนีไ้ด้ ท่ีฉันอุตส่ำห์เลือกท่ี

ต้องไปเรียนไกลเน่ีย เพรำะฉนัเบื่อบ้ำนนี ้พ่ีเข้ำใจมะ” 
“เฮ้ยเนตร…” 
“ฉันคิดว่ำพ่ีกับลูกชุบจะได้ใช้พืน้ท่ีให้เต็มท่ี ยังไงฉันก็

ไม่ใช่ลูกท่ีแม่รักเท่ำลูกชุบกับพ่ี มนัจะมีหรือไม่มีฉันอยู่ มันไม่ได้
สลกัส ำคญัอะไร อีกอยำ่งฉันก็อยำกใช้ชีวิต อยำก--” 
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เนตรหยุดพูดแล้วหันไปมองข้ำงตัวเม่ือรู้สึกว่ำใครมำ
สะกิด ลกูชบุนัน่เอง 

“เฮ้ยลกูชบุ” พอร์ชพดู “พ่ีคนกลำงของแกเขำไม่อยำกอยู่
บ้ำนเดียวกบัเรำแล้วแนะ่” 

“หมำยควำมว่ำไง” ลูกชุบว่ำ สำยตำสีน ำ้ตำลอ่อนตวัด
จำกพอร์ชกลบัมำมองเนตรอยำ่งเอำแตใ่จทนัที 

“เปลำ่” เนตรตดับท 
ลูกชุบนั่งลง ยังติดใจกับท่ีพ่ีชำยสองคนพูดกันอยู่ดี แต่

แล้วตอนนัน้เองท่ีนำงทัศน์วรรณเข้ำมำ หัวข้อสนทนำเร่ืองเม่ือ
สกัครู่จงึเงียบไป 

“ต่ืนสำยนะสองหนุม่” 
คนเป็นแมว่ำ่ 
“ก็เม่ือคืนกลบัดึกน่ีครับ ไปดบูอลกับพ่ีพอร์ชดึก” ลูกชุบ

ท ำเสียงอ้อนแล้วประจบแม ่เนตรคดิวำ่ภำพนัน้มนัน่ำรัก แตจ่ริง ๆ 
แล้วมนัยงัมีควำมรู้สกึบำงอยำ่งซอ่นหลืบในใจเขำ 

...อิจฉำลกูชบุ ? 
หรืออะไรท่ีใกล้เคียงกบัสิ่งดงักลำ่ว 
พวกเขำสองคนเปล่ียนสถำนะจำกพ่ีชำยน้องชำยไปแล้ว 

อนัท่ีจริงเนตรควรยินดีท่ีตอนนีลู้กชุบก็ต้องอยู่ใต้อำณัติของเขำ 
เขำได้วำงอ ำนำจ ได้เป็นเจ้ำของ มันก็น่ำจะดีอย่ำงเขำต้องกำร 
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ทว่ำยังมีบำงอย่ำงติดค้ำงในใจตลอด เนตรไม่อำจพูดว่ำตนเอง  
‘ชีวิตด๊ีดี’ ได้ 

เนตรไม่ปฏิเสธว่ำเขำหำหนทำงออกจำกบ้ำนตลอดเวลำ 
ท่ีจริงเขำไม่ควรคิดแบบนีเ้ลยแต่ไม่รู้ท ำไม เขำเป็นลูกคนกลำง
และตอนนีก้ ำลงัมีปัญหำสดุ ๆ ปัญหำอนัเกิดจำก ใจ ของเขำเอง 
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บทที ่8 
ต้นเดือนพฤษภำคมมำถึง อีกไม่นำนโรงเรียนมธัยมของ

ลกูชบุจะเปิดภำคกำรศกึษำใหม ่
ส่วนมหำวิทยำลัยของเนตรนัน้จะเ ปิดเ รียนเ ดือน

มิถนุำยน 
ชีวิตยงัคงด ำเนินไปตำมปกติ ตัง้แต่คืนนัน้มำก็ดเูหมือน

ควำมสมัพนัธ์จะถล ำ ล ำ้เส้นขึน้เร่ือย ๆ 
พวกเขำต้องหลบซ่อนทัง้จำกแม่และพอร์ช ต่อหน้ำสอง

คนนัน้ก็ท ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้เพียงแต่สนิทสนมกันมำกขึน้ 
แม่ไม่คิดอะไรคิดแค่ว่ำดีแล้วท่ีลูกชำยทัง้สองเข้ำกนัได้สกัที ส่วน
พอร์ชก็ดีใจเพรำะภำระกำรดแูลลกูชบุและพำไปโน่นไปน่ีจะได้ไม่
ต้องตกเป็นของตนคนเดียว 

“ท ำไมไม่ชอบไปกับเพ่ือน” เนตรถำมค ำถำมนีต้อนท่ีลูก
ชบุนอนหนนุอยูบ่นตกัเขำ เขำลบูผมฝ่ำยนัน้อยำ่งเอำใจ 

“หืม” ลกูชบุพลิกตวัเข้ำหำ เอำมือจิม้พงุ (ท่ีไม่มีพงุ) ของ
เนตรเลน่ 

“น่ีถำมจริง ๆ นะ” เสียงใหญ่พดูอย่ำงใจเย็น มนัเป็นสิ่งท่ี
เนตรอยำกรู้มำตัง้แตเ่ล็กแตน้่อย 
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“อยำกอยู่กับพ่ี…” ลูกชุบตอบเสียงเบำ เนตรก ำลังจะ
ถำมวำ่พ่ีคนไหน ถ้ำหำกลกูชบุไมพ่ดูประโยคตอ่ไปซะก่อน “--ไมส่ิ 
อยำกอยูก่บั เนตร” 

“อ้อ…” ชำยหนุ่มยิม้เก้อ ๆ ถ้ำเป็นเม่ือก่อนเจ้ำตวัมำพูด
แบบนีเ้ขำจะไลไ่ปแล้วพดูวำ่ ไปประจบพีพ่อร์ชเถอะ 

“ม.4 เลือกเรียนสำยอะไร” ชำยหนุ่มถำมต่อไป รู้สึก
เหมือนตนเองไม่ได้สนใจควำมเป็นไปของลกูชบุมำนำนมำก หรือ
อีกนยัหนึง่คือไมเ่คยให้ควำมสนใจเลย 

“สำยศลิป์-ทัว่ไปอะ” 
“อืม” เนตรรับค ำในล ำคอ ชำยหนุ่มฉกหน้ำลงมำ จูบลูก

ชบุท่ีปำก 
“เนตร--” 
“ปำกสวยจงั นำ่จบูมำก” คนพ่ีพมึพ ำตอนท่ีริมฝีปำกพวก

เขำคลอเคลียกนั น ำ้ใส ๆ ไหลเยิม้ออกมำตอนท่ีถอนหน้ำออก 
ลกูชบุมองเนตรตำปรือปรอย “ถ้ำสวยก็จบูอีกสิ จบูเยอะ 

ๆ…” 
“รู้ไหมวำ่พดูอะไรออกมำ” 
“รู้” 
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เนตรดึงตวัลูกชุบให้ขึน้มำนัง่บนตกั เขำสอดมือลงไปใน
กำงเกงใส่อยู่บ้ำนของเจ้ำตวั มือใหญ่จับหมับท่ีกลำงกำย นวด
คลงึเบำ ๆ อยำ่งเร้ำอำรมณ์ 

ลกูชบุหน้ำแดงมำกแตก็่ไม่ได้ห้ำมอีกตำมเคย เจ้ำตวัเอำ
มือออกจำกแถวนัน้ให้เนตรสมัผสัตำมสบำยด้วยซ ำ้ 

“ตอนท ำแบบนีจ้ะนึกถึงใครบ้ำงนะ เคยจินตนำกำรถึงฉัน
ตอนฉนัไมอ่ยูไ่หม” 

“จะบ้ำเหรอ” 
คนน้องแหว 
“หรือว่ำไมจ่ริง--” เนตรซุกหน้ำลงกบัซอกคอขำว เขำออก

แรงดดู ขบ เม้ม ไมส่นวำ่มนัจะเกิดรอยแดงหรือไม่ 
“เนตรถ้ำท ำแบบนี…้” 
“ใสเ่สือ้คอเตำ่สิ” 
“แตอ่ำกำศไมไ่ด้หนำว” 
“ไมมี่ใครจะสนใจหรอกวำ่นำยจะใสเ่สือ้ตวัไหน” 
“เช่ีย” 
“ล้อเลน่หรอก ไมท่ ำรอยไว้ชดัขนำดนัน้” 
เนตรระวงัตวัเสมอเวลำจะท ำเร่ืองอย่ำงว่ำ เขำจะท ำให้

แมแ่ละพอร์ชผิดสงัเกตไมไ่ด้ 
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เขำจูบคอลูกชุบ ...จูบเบำ ๆ เท่ำนัน้ มือของเขำขยบัไป
ด้วยตอนท่ีจูบ ลูกชุบร้องครำงอืออำในล ำคอ ต้องพยำยำมกลัน้
เสียงไว้สุดฤทธ์ิไม่เช่นนัน้ควำมลบัจะแตกและพวกเขำจะถกูโลก
ประณำม แตก่่อนจะถกูโลกประณำมแมค่งจบัได้ก่อน 

“เนตร ขยับเร็ว ๆ--” ลูกชุบพูดเสียงพร่ำ เจ้ำตวัเริดหน้ำ
ขึน้อย่ำงเสียวสยิว เนตรใช้อีกมือท่ีว่ำงอยู่เอือ้มไปจับท่ีคอแถว
ลกูกระเดือกของน้อง เขำไล้เบำ ๆ ก่อนจะเล่ือนขึน้ไปยงัริมฝีปำก 
เขำสอดนิว้เข้ำไปในโพรงปำกเล็ก ซึ่งแน่นอนวำ่ลกูชบุเปิดปำกแต่
โดยดีดูดนิว้ของเขำแบบชวนให้อวัยวะเบือ้งล่ำงท่ีไม่ได้ใช้งำน
ปวดหนบึ 

“จะออกไหม” เนตรถำม ลกูชบุพยกัหน้ำหงึกหงกั 
“อีกนิดเนตร ขยบัมือเร็ว ๆ อ๊ำำ นัน่ แบบนัน้แหละ” 
“แบบนีใ้ชไ่หม” 
“อ้ะ เนตร เนตร” 
เวลำอีกฝ่ำยเรียกเขำแบบไม่มีค ำว่ำ ‘พ่ี’ น ำหน้ำมนัท ำให้

ควำมผิดชอบชัว่ดีของเนตรมลำยไปสิน้ 
ชำยหนุ่มไม่รู้สึกวำ่ตวัเองคือพ่ี แล้วน่ีคือน้อง เขำรู้สึกเป็น

อ่ืน… เป็นอ่ืนวำ่ตนจะท ำอะไรก็ได้ ท ำแบบนีก็้ได้ ถึงท ำไปก็ไม่ผิด 
! 
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น ำ้สีขำวขุ่นเปือ้นเต็มมือของเนตร ชำยหนุ่มกำงนิว้ คว้ำ
ทิชชมูำแล้วเช็ดท่ีมือตนเองรวมทัง้สง่กระดำษให้ลกูชบุด้วย 

ร่ำงสงูเพรียวหอบแฮ่ก ๆ บนตกัของเนตร ตอนนัน้ท่ีก็รู้สึก
วำ่อวยัวะบำงส่วนของพ่ีชำยทิ่มบัน้ท้ำยอยู่ตลอด แสดงว่ำเนตรก็
เกิดอำรมณ์แตไ่มพ่ดูอะไร 

“...” ลกูชบุตดัสินใจลงไปนัง่คกุเข่ำเบือ้งล่ำงเนตร โดยไม่
พดูอะไรเดก็หนุม่ถอดกำงเกงพี่ออก ควำมเป็นชำยของเนตรผงำด
ชชูนัท้ำทำยสำยตำเขำมำกตอนท่ีเล่ือนขอบกำงเกงในลง 

“ชบุ” 
“...” 
มือเล็กประคองสิ่งนัน้ คอ่ยๆ นวดคลึงท่ีก้อนกลม ๆ สอง

ลูกก่อนจะขยับมำยังจุดยุทธศำสตร์ เขำสัมผัสมันเบำ ๆ แต่ดู
เหมือนจะไมไ่ด้ดัง่ใจจงึตดัสินใจท ำบำงอยำ่ง 

“น่ี--” เนตรมองภำพลกูชบุท่ีก้มหน้ำลงไปใช้ปำกกบัส่วน
นัน้ของตน เขำสดุจะต้ำนทำนกบัสิ่งนีเ้พรำะมนัมำกเกินกว่ำท่ีเขำ
คิด เนตรคำดไม่ถึงแต่ก็สดุจะยินดี ลกูชบุท ำแบบนีใ้ห้เขำเองโดย
ท่ีเขำไม่ได้ร้องขอไม่ได้บงัคบั มนัก็แสดงให้เห็นชดั ๆ ว่ำเจ้ำตวัมี
ใจให้เขำอยูม่ำก 
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“เก่งมำกเด็กดีของพี่” เนตรพดูขณะใช้มือจบัศีรษะลกูชบุ
ให้อมเข้ำไปลึกขึน้ ๆ ไม่คิดเลยว่ำจะรู้สึกดีขนำดนี ้ไม่ว่ำใครก็ไม่
เคยท ำให้เขำฟินได้ขนำดต้องสง่เสียงครำงต ่ำ ๆ ออกมำ 

“อ้ำ--ลูกชุบ แบบนัน้แหละ--” เนตรพูด รู้สึกดีมำก ๆ จน
เหมือนตวัจะลอย เขำเอนตวัไปด้ำนหลงัเอำมือเท้ำเตียงนอน ลูก
ชุบปรนเปรอเขำจนแทบเสร็จอยู่รอมร่อ ตอนนัน้แหละท่ีมีคนมำ
ขดัจงัหวะ 

“เนตร ! ลกูชบุ ! ท ำอะไรกนั ยงัไมล่งมำกินข้ำวอีก” 
เสียงของแม่นัน่เอง สองพ่ีน้องสะดุ้ง พวกเขำมองตำกัน 

ในนัน้กลบัมีแตร่่องรอยแห่งควำมปรำรถนำ สองคนยิม้ให้กนัแล้ว
ท ำตอ่ไปไมส่นวำ่แมจ่ะเดนิออกไปแล้ว 

“พอแล้วล่ะ” เนตรเชยคำงเล็กขึน้ตอนท่ีเขำรู้ตวัว่ำก ำลงั
จะปลดปลอ่ย 

“ไอ้เอ็นไอ (ไม่เป็นไร)” ลูกชุบพูดและยังไม่ยอมถอย
ออกไปจำกสิ่งนัน้ของเขำ 

“ชบุ พอแล้ว ไมอ่ยำ่งนัน้…” 
น ำ้สีขำวขุ่นทะลกัพรวดเต็มหน้ำของลกูชบุ “อือ” คนน้อง

ใช้ปลำยนิว้ปำ้ยมนัออกจำกแถวตำ เนตรมองภำพนัน้แล้วใจหนึ่ง
สงสำรแต่อีกใจหนึ่งสะใจท่ีเขำได้ครอบครองลูกชุบ ได้ท ำให้ฝ่ำย
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นัน้ต้องท ำแบบนีใ้ห้เขำ มนัท ำให้เนตรรู้สึกมีอ ำนำจเหนืออย่ำงท่ี
เคยต้องกำรมำตลอดชีวิต 

“เด๋ียวเช็ดให้” ชำยหนุ่มว่ำ กระดำษทิชชูหมดไปหลำย
แผน่เพรำะกำมกิจนี ้

เขำพำลกูชบุไปล้ำงหน้ำและตวัเขำเองก็ล้ำงมือด้วย พวก
เขำเข้ำไปในห้องน ำ้แคบ ๆ กนัสองคน ลกูชบุคว้ำผ้ำขนหนมูำเช็ด
มือให้เนตร และเนตรก็คว้ำผ้ำอีกผืนไปเช็ดหน้ำให้ลกูชบุเชน่กนั 

“สำวน้อย” เนตรพึมพ ำ เขำลบูศีรษะลกูชบุ ก้มลงจุมพิต
หน้ำผำก ลกูชบุเข้ำมำซุกอก กอดเขำอยำ่งออดอ้อน 

“ไปกินข้ำวกนันะ รีบลงไปเด๋ียวแมส่งสยั” 
… 
.. 
. 
“พ่ีพอร์ชส่งขวดน ำ้ปลำมำทีดิ” เนตรพูดขณะท่ีเขำก ำลงั

ตกัไขด่ำวใสจ่ำนข้ำว 
“อ้ะน่ี” 
ทุกคนในโต๊ะเป็นงงกันหมดรวมทัง้เนตรด้วยท่ีคนส่งให้

ไมใ่ชเ่จ้ำของช่ือ 
“ขอบใจมำกชบุ” 
“อืม” ลกูชบุยิม้ ๆ ใส ่
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ทัง้นำงทศัน์วรรณและพอร์ชมองมำท่ีพ่ีคนกลำงและน้อง
คนเล็กเป็นตำเดียว 

“???” 
“???” 
“เออ่--” 
“จะว่ำไปแกเรียกลูกชุบย่อ ๆ ด้วย ไปญำติดีกันตัง้แต่

เม่ือไหร่” พอร์ชสงสยั 
“คือ--” 
“ญำติดีก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอพ่ีพอร์ช” เนตรซึ่งอึกอกัไม่ต้อง

ตอบเพรำะลกูชบุตอบให้แล้ว 
“ดีแล้วล่ะลูก ดี ๆ กันไว้อย่ำตีกันอีกล่ะ” นำงทัศน์วรรณ

ไมต่ดิใจ 
“ครับ/ครับผม” 
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บทที ่9 
...มนัรู้สึกดีอย่ำงบอกไม่ถูกเลยท่ีลกูชบุแสนขีอ้้อนคนนัน้

มำออเซำะเขำแบบนี ้
ท่ีจริงเนตรรู้สึกดีนะ รู้สึกดีมำก ๆ เม่ือก่อนเขำเห็นสิ่งนี ้

แล้วอำจหมัน่ไส้ เอำละ่ตอนนีก็้ยงัหมัน่ไส้ถ้ำหำกมนัเกิดขึน้กบัแม่
หรือพอร์ช แตพ่อมนัเกิดขึน้กบัเขำ เขำก็ไมส่ำมำรถปฏิเสธร่ำงนุ่ม
ได้เลย 

“เ นตรพ รุ่ ง นี จ้ ะ ไป เ รี ยนแ ล้ วอะ ” ลูกชุบท ำ เ สี ย ง
กระเง้ำกระงอด พวกเขำซุกอยู่ใต้ผ้ำห่มเดียวกัน นับตัง้แต่ท่ี มี
อะไรกันครัง้แรกก็ดเูหมือนว่ำลูกชบุจะไม่ค่อยยอมนอนเตียงของ
ตนเองดี ๆ อีกเลย 

“ไปก็ไปสิ”  
ชำยหนุม่พดู ไมไ่ด้คดิว่ำจู ่ๆ ลกูชบุจะลกุพรวดขึน้แล้วขึน้

เสียงใส่เขำอย่ำงไม่พอใจ “ท ำไมพดูแบบนีอ้ะ ไม่อยำกอยู่ด้วยกนั
แล้วใชไ่หม” 

เนตรงงเป็นไก่ตำแตก เขำไม่ได้หมำยควำมว่ำอย่ำงนัน้
สักหน่อย  ก็แค่ ไป โรง เ รียน ก็ คือ ต้อง ไป โรง เ รียน  ลูกชุบ
ตีควำมหมำยไปแบบนัน้ได้ไงกนันะ 

“ใชอ่ยำ่งนัน้ซะท่ีไหนละ่ ฉนัหมำยถึง นำยต้องไปโรงเรียน
ก็คือต้องไปโรงเรียน ไมเ่ห็นจะเป็นไงเลย” 
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“แตฉ่นัไมอ่ยำกไป ฉนัอยำกอยูก่บัเนตร” 
“กลบัมำบ้ำนก็เจอกนัทกุวนัอยูแ่ล้วไมใ่ช่เหรอ” 
“ก็อยำกอยูด้่วยกนัตลอดน่ี” 
“ชบุ” 
เนตรพดูเสียงเย็น และมนัท ำให้ลูกชุบหุบปำกได้ เจ้ำตวั

หนัหลงันัง่กระแทกกบัพืน้เตียงอยำ่งไม่สบอำรมณ์ มีอยูอ่ย่ำงหนึ่ง
ท่ีเนตรสงัเกตได้ตัง้แตค่วำมสมัพนัธ์กลำยมำเป็นแบบนีคื้อ… ลูก
ชบุเอำแตใ่จมำกขึน้ 

“แล้วตอนท่ีฉนัไมอ่ยูเ่นตรจะท ำอะไร” 
“ฉนัจะไปท ำอะไรได้” 
“เนตรได้คบใครหรือเปลำ่ 
“คบอะไร ไปฟังมำจำกใครเน่ีย” 
“...” 
เนตรรู้สึกสนัหลงัหวะนิด ๆ หรือลกูชบุหมำยถึงเร่ืองท่ีเขำ

เป็นเกย์ เจ้ำตวัคงจะรู้แล้วมัง้เพรำะเรำนอนด้วยกนัไปแล้ว 
“นำยมำกกว่ำมัง้ไปโรงเรียนน่ะ สำวเยอะไม่ใช่เหรอ” 

เนตรวำ่ 
“แล้วไง” 
“เอ๊ำ ก็ไม่แล้วไง คิดว่ำใครมีโอกำสจะ  คบใคร มำกกว่ำ

ละ่” 
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“มีผู้ชำยมำจีบฉนัด้วย เนตร” 
“ฮะ ?” 
“จริง ไมไ่ด้มีแตผู่้หญิงหรอก” 
“...” 
คนเป็นพ่ีเงียบไป ควำมรู้สกึในใจท่ีเกิดขึน้น่ำจะใกล้เคียง

กับค ำว่ำ ‘หึงหวง’ ส ำหรับกรณีแบบนีแ้ต่มนัไม่ใช่ สิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
ควำมคิดเนตรคือ ลูกชุบมีแต่คนมำชอบมำกมำยไม่เลือกเพศ 
ในขณะท่ีตัวเขำมันไม่ใช่ คนชอบลูกชุบเพรำะหน้ำตำดี แต่
หน้ำตำของเขำไมไ่ด้ดีมำกเหมือนฝ่ำยนัน้ 

ควำมริษยำในหลืบลึกท่ีเนตรมีตอ่ลกูชบุมนัยงัคงซ่อนใน
ใจเสมอมำ เนตรไม่อำจปฏิเสธได้ เขำไม่ใช่พ่ีชำยท่ีดี แล้วก็ไม่ใช่
แฟนท่ีดี--ไม่ใช่สำมีท่ีดี เนตรไม่อำจเป็นคนดีได้ในควำมสมัพนัธ์
ไม่ว่ำกบัใครเพรำะเขำมีก ำแพงในจิตใจ เขำก้ำวพ้นสิ่งนีไ้ปไม่ได้
แม้จะพยำยำมเทำ่ไหร่ ...ควำมริษยำ… 

และสิ่งนีก้ ำลังส่งผลให้ตัวเนตร--ตลอดชีวิตท่ีผ่ำนมำ 
เนตรไม่เคยรู้สึกรักใครจำกใจจริงเลยแม้แต่คนนอนด้วยกันเคย
คบกนั 

“แล้วน่ีมหำ’ลยัเปิดเทอมเม่ือไหร่อะ” ลกูชบุถำมขึน้ 
“มิถนุำ” เนตรตอบแห้ง ๆ 
“แล้วต้องรีบไปเรียนปะ้ เข้ำเรียนตอนไหน กลบัตอนไหน” 
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“เออ่...” 
“มนัเรียนเหมือนมธัยมปะ้” 
“...” เนตรเงียบไปชัว่อึดใจ แตเ่ขำก็พดูออกมำจนได้ “จะ

อยำกรู้ไปท ำไม ไว้นำยเรียนจบก็รู้เองถ้ำได้เข้ำมหำ’ลยัอะนะ” 
“แล้วท ำไมฉันจะไม่ได้เข้ำมหำ ’ลัย” ลูกชุบเร่ิมหงุดหงิด 

เดก็หนุม่มีควำมอดทนต ่ำเป็นทนุเดิม มนัเร่ิมออกมำแผลงฤทธ์ิกบั
เนตรมำกขึน้เม่ือพวกเขำกลำยเป็นสถำนะอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่ี่-น้อง 

“นำยไมฉ่ลำดเทำ่ฉนั” เนตรตอบให้แบบตรงประเดน็ ใคร
จะด่ำเขำยโสโอหังก็เอำแต่มนัเป็นเร่ืองจริง เขำถูกพ่อเค่ียวเข็ญ
เข้มงวดจนกระดกิตวัแทบไม่ได้เลยต้องใช้กำรเรียนมำแลกกบักำร
ท่ีพ่อจะไม่ทุบตี แต่ลูกชุบเอำแต่นั่งนอนสบำย ไม่ต้องท ำอะไร
ทัง้สิน้ ใช้ชีวิตอย่ำงเทวดำบนสวรรค์ก็ไม่ปำน หน ำซ ำ้ยงัได้ทุก ๆ 
อยำ่ง… 

“ไอ้พ่ีเหีย้” 
“เอ้ำ” 
อยูดี่ ๆ ก็มำดำ่เขำแถมหำเร่ืองชวนทะเลำะ เนตรรู้สึกเบื่อ 

ถึงจะได้ท ำแบบนัน้กบัอีกฝ่ำยแทบทกุค ่ำคืน มนัท ำให้เขำได้ก ำไร
และฝ่ำยนัน้ก็ไมไ่ด้ขำดทนุ แตเ่นตรกลบัรู้สกึสขุไมส่ดุ 

เนตรก ำลงัคดิวำ่ตนเองแสวงหำสิ่งใดกนัแน่ 
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สำยตำสีน ำ้ตำลมองไปท่ีปฏิทิน สีหน้ำของเขำมีแววตึง
เครียด ริมฝีปำกเบะออกเล็กน้อย พร้อมกบัพรูลมหำยใจบำงเบำ 
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บทที ่10 
วนัรุ่งขึน้ลกูชบุออกไปโรงเรียนในวนัเปิดเทอมวนัแรก 
เนตรได้มีโอกำสอยูเ่ด่ียว ๆ ในห้อง มนัช่ำงเงียบสงบเวลำ

ลูกชุบไม่อยู่ แม่ก็อยู่ข้ำงล่ำง ท ำนั่นท ำน่ี พอร์ชก็อยู่ในห้องของ
พอร์ช 

เนตรเปิดคอมพิวเตอร์ เขำจะหำงำนอดิเรกท ำ หรือถ้ำ
เป็นงำนท่ีได้เงินเขำก็ยิ่งยินดีเป็นอย่ำงมำก ชำยหนุม่เสิร์ชหำว่ำมี
อะไรนำ่สนใจ จนเขำได้ไปพบคอนเทนต์หนึง่ในยทูบู 

“เขียนนิยำยหรือ” เนตรพึมพ ำกับตนเอง เขำไม่รีรอท่ีจะ
กดเข้ำไปในวดีิโอนัน้ทนัที 

เนตรดูมันไปเร่ือย ๆ แต่เขำก็ไม่ได้คิดเร่ืองเขียนงำน
ประเภทนิยำยเท่ำไหร่ เพรำะเขำดูจะมีควำมถนัดทำงด้ำนแต่ง
กลอน--แตง่เพลงมำกกวำ่ 

งำนแต่งเพลงคงจะยำกเกินไปส ำหรับคนยงัไม่เคยหยิบ
จบังำนประเภทนีเ้ป็นชิน้เป็นอนัอย่ำงเนตร เขำชอบเขียนไดอำรีก็
จริง แต่มันก็แค่เขียนไดอำรีตำมปกติ ชำยหนุ่มก ำลังคิดว่ำเขำ
น่ำจะลองแต่งกลอนลงเน็ต สมัยเ รียนก็เคยได้เกรดส่ีวิชำ
ภำษำไทยตลอดเชียวนะลองงดัควำมรู้ตรงนัน้มำใช้ก็ไมส่ำย 

เนตรเข้ำไปศกึษำคอนเทนต์มำกมำย ทกุคนตำ่งก็แนะน ำ
ให้ลองเขียนแล้วโพสต์ลงเว็บไซต์… เนตรก ำลงัคิดวำ่ตวัเขำเองจะ
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ท ำได้ไหม สมยัก่อนก็เคยแตง่กลอนให้เพ่ือนเหมือนกนั ประมำณ
วำ่ครูวิชำภำษำไทยสัง่งำนแล้วเพ่ือนมนัคดิไมอ่อกก็ให้เขำชว่ยท ำ
ให้แทน 

‘บำงทีนะ--บำงที--’ 
เนตรคดิไปด้วยขณะหยิบสมดุไดอำรีออกมำและลองจรด

ปำกกำลงไปเพ่ือเขียนกลอนแปดบทหนึ่ง เขำก ำลังคิดว่ำเขำ
อำจจะเอำดีทำงด้ำนนีก็้ได้ มันอำจบนัดำลเงินทองให้เขำ และ
เขำ… ก็จะได้ออกไปจำกบ้ำนในท่ีสดุ 

เนตรไมต่กใจกบัควำมคดิตนเอง 
ใช่… เขำอยำกออกไปอยู่เองจะแย่ ท่ีท่ีเขำจะได้เป็น

อิสระไมต้่องอยูร่่วมบ้ำนกบัพ่ีชำย… และน้องชำย 
หำกลูกชบุรู้เข้ำ เจ้ำตวัต้องอำละวำดใส่เขำ ต้องไม่ยอม

ให้มนัเกิดเหตกุำรณ์นี ้เขำยงัคงมีควำมสมัพนัธ์กบัลกูชุบเร่ือยมำ
ยำมค ่ำคืน และท ำตวัเหมือนปกตทิกุครัง้ในยำมกลำงวนั 

เนตรก ำลงัจะเข้ำโหมดคนเห็นแก่ตวั ควำมรู้สึกท่ีเนตรมี
ตอ่ลกูชบุมนัคือรักจริงหรือแคใ่คร่กนัแน่ 

เนตรปรำรถนำลกูชบุ ใชแ่ล้ว เพียงแต-่- 
คิดไปก็ป่วยกำร เนตรพยำยำมอย่ำงยิ่งยวดท่ีจะเขียน

กลอนให้ส ำเร็จเป็นตวัน ำร่อง 
‘จะท าอย่างไรกบัความสมัพนัธ์นี้ 
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มนัไม่มีทางออกก้าวหรือถอย 
ฉนัคนเดิมคงตอ้งนัง่ตาปรอยปรอย 
คิดเรียงร้อยความรู้สึกเข้าดว้ยกนั 
ฉนัรักเธอจริงก็ไม่โกหก 
อย่าหกัอกฉนัเลยคงน่าขนั 
มนัคงมีวนัของเราในสกัวนั 
เธอจงรอวนันัน้ฉนัรักเธอ’ 
เนตรมองผลงำน “โอเค ไม่เลว” เขำพดูกบัตนเอง ใช้เวลำ

แตง่ไวมำกไมถ่ึงสิบนำที 
ชำยหนุ่มสมคัรเว็บไซต์ท่ีเขำเปิดโอกำสให้นกัเขียนอิสระ

แสดงฝีมือได้ เนตรใช้เวลำทัง้วนัหมดไปในวนันีด้้วยกำรแตง่โคลง 
ฉนัท์ กำพย์ กลอน ตำมท่ีตนจะรือ้ฟืน้ควำมทรงจ ำขึน้มำได้ เขำใส่
ลกูเล่นไปในค ำประพนัธ์ ส่วนใหญ่ก็แต่งเร่ืองควำมรัก… เร่ืองลูก
ชุบ--มีอะไรให้เขียนเยอะ และคงไม่มีคนอ่ำนรู้หรอกว่ำผู้ เขียน
ก ำลงัพดูถึงน้องชำยแท้ ๆ อยูใ่นแง่ชู้สำว หรือถึงรู้ก็ไมรู้่วำ่ไอ้คนช่ือ
เนตรมนัคือใคร หน้ำตำเป็นอยำ่งไร ...อยำ่งน้อยก็ตอนนี…้ 

“กลบัมำแล้ว” ลูกชุบกลับมำถึงในตอนเย็น แต่สิ่งท่ีเห็น
คือพ่ีชำย (?) เอำแตส่ำละวนอยูก่บัคอมพิวเตอร์ 

“ท ำไร” ร่ำงสงูเพรียวเดินอ้อมมำข้ำงหลงั เอำคำงเกยกับ
บำ่ร่ำงสงูโดยท่ียงัไมไ่ด้เอำเปน้กัเรียนออกจำกหลงัเลย 



ห น้ า  | 96 

 

อีหน ู(พี่รักหนไูหม?) | กระรอกน้อยสนี ำ้ตำลหมน่ 
 

“งำน” ชำยหนุม่ตอบ 
“งำนอะไรปิดเทอมไมใ่ชเ่หรอ” 
“อำชีพเสริม” 
“???” 
 ลกูชบุท ำหน้ำงงแล้วเลิกสนใจ รู้ว่ำเวลำเนตรอยูใ่นโหมด

โลกสว่นตวัใครก็เข้ำไปปว้นเปีย้นไมไ่ด้ 
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บทที ่11 
เนตรเอำแต่สนใจกับคอมพิวเตอร์ นอนก็ดึกด่ืนและดู

เหมือนจะไมส่นใจลกูชบุไปเลย 
สำยตำสีน ำ้ตำลอ่อนมองแผ่นหลงัของพ่ีชำยท่ีเอำแต่นัง่

ท่ีหน้ำโต๊ะคอม เขียนอะไรหยุกหยิกในสมุดไดอำรีจำกนัน้ก็เงย
หน้ำขึน้มำมองจอ จำกนัน้ก็รัวนิว้บนคีย์บอร์ด 

“ท ำอะไรนกัหนำวะ” ลกูชบุพดูขึน้มำเสียงดงั ท ำหน้ำหงิก 
เออ… เนตรก็ยงัไมส่นใจสกัที 

“เนตร” 
“นอนได้แล้วพรุ่งนีต้้องไปโรงเรียน” 
“เนตร !” 
“อะไรอีกวะคนจะท ำงำน” ชำยหนุ่มสวน คิว้ของเขำผูก

เป็นปมตอนท่ีหนัมำ 
แป๊ก 
เสียงปิดสวิตช์ไฟดงัขึน้ 
“เช่ีย เปิดไฟเดี๋ยวนีน้ะ” เนตรขึน้เสียงกบัน้องอีกครัง้ 
“ก็บอกให้ฉันนอนนำยก็มำนอนด้วยดิ อะไรวะบอกให้คน

อ่ืนนอนแล้วตวัเองเปิดไฟสว่ำงโร่มนัจะนอนได้ไงประสำทปะ้” ลกู
ชบุพดูยำว นัง่ขดัสมำธิใต้ผ้ำหม่อยำ่งไมพ่อใจ 
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“ฉนับอกวำ่ฉนัต้องท ำงำนน่ีไมพ่อใจอะไรเน่ีย อยำ่เอำแต่
ใจได้ปะ” เนตรแหว ระยะหลงั ๆ ลกูชบุไม่น่ำรักจริง ๆ นะ เอำแต่
ใจกบัเขำมำกขึน้ทกุว่ีวนั 

“สนใจกนับ้ำงสิ” น ำ้เสียงเง้ำงอน 
“น่ีก็สนใจมำกเกินไปด้วยซ ำ้” 
เนตรเดินไปเปิดสวิตช์ไฟเพียงดวงเดียวในห้อง เขำ

กลบัมำนัง่หน้ำโต๊ะคอม ตำค้ำงไม่ง่วงไม่นอนเพรำะตอนนีก้ ำลงั
สมคัรเว็บท่ีให้ลงขำยงำนเขียนได้ 

ไม่น่ำเช่ือว่ำบทควำมของเนตรจะได้รับควำมนิยมอย่ำง
มำก พอตอนหลงัเนตรเร่ิมอยำกเปล่ียนมำเขียนพวกแนวปรัชญำ
ควำมรักเหมือนหนงัสือ How To แตก็่คิดว่ำตนเองคงไม่เหมำะไป
สอนใครเขำได้ จึงเลือกน ำเสนอผ่ำนบทกลอนโดนใจวัยรุ่น
ตำมเดมิ 

เนตรทดลองอะไรใหม่ ๆ ด้วยกำรให้ผู้ อ่ำนคอมเมนต์
มำแล้วเขำจะแต่งกลอนในหวัข้อนัน้ให้ มีคนเอำกำรบ้ำนท่ีครูสัง่
มำให้เนตรด้วย เนตรหัวเรำะแต่เขำก็แต่งให้โดยไม่ได้คิดตังค์
แม้แตบ่ำทเดียว 

เขำเร่ิมเพลิดเพลินกับกำรท ำงำนนี ้เนตรได้รับค่ำขนม
เล็ก ๆ น้อย ๆ เข้ำบญัชีมำจนได้ มนัยงัไม่มำกไม่มำยแตเ่ขำก็เร่ิม
คดิถึงลูท่ำงถดัไป… 


