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บทน าน า้สุวรรณ 
สาํหรบันํา้สวุรรณ  การเขียนนิยายคือความสขุ  ความสขุ

ไมไ่ดอ้ยูท่ี่จาํนวนผูซื้อ้  จาํนวนผูค้นที่ช่ืนชอบ  แตอ่ยูท่ี่หนึง่คนอ่าน  
และเขา้ใจสิ่งที่น ํา้สวุรรณสื่อสาร 

นิยาย คือ อาหาร  เพราะแมค่า้อยา่งนํา้สวุรรณ  ขาย
อาหาร=นิยาย  ยอ่มทาํอาหารถกูปากทกุคนไมไ่ด ้  แต่นํา้สวุรรณ
เช่ือว่า  อาหารทกุจานมีความอรอ่ยในตวัของมนั  วตัถดิุบท่ีใช้
แตกต่างกนัไปตามแมค่า้  แต่รา้นของนํา้สวุรรณจะทาํอาหารดว้ย
ความสขุ  เพราะเช่ือว่าผูท้าน...จะมีความสขุเช่นกนั 

นิยายเหมือนเงาสะทอ้นตวัตนผูแ้ตง่  ภายใตต้วัอกัษรบน
เนือ้กระดาษมากความหมาย  ตวัตนผูแ้ตง่ลว้นสอดแทรกความ
เป็นตวัเองเสมอ  เรื่องราวถกัรอ้ยเป็นโครงเรื่องผ่านอกัษร  มโน
ภาพความคิดก่อเกิดดว้ยจินตนาการ  ตวัละครในเรื่องถกูสรา้ง
ดว้ยอารมณผ์ูแ้ต่ง  ยอ่มคาดหวงัการเขา้ถงึของผูอ้่านในเรือ่งราว 

ลา้นคนชมช่ืนไมเ่ท่าหนึ่งคนรกัษ ์
หมื่นคนชมชอบไมเ่ท่าหนึง่คนเขา้ใจ 

 
น า้สุวรรณ 
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บทน า 
‘ความรกั’ คือ ความรูส้ึกดี ๆ ที่มอบใหก้ันดว้ยความ

จริงใจ  มอบความสขุใหใ้ครอีกคนดว้ยหวงัดีแมชี้วิตก็มอบให้
ได ้ ความรกัคือสิง่งดงามเกินกวา่จะหาสิง่ใดมาเทียบได ้

 ‚ความรกัสวยงามจังเลยนะคะ  แต่ทาํไมความรกัตอ้ง
เกิดขึน้กับเราแบบนี ้ หนูอยากรกัพี่ไดแ้บบที่คนอื่นรกั   ทาํไม
เรา....ตอ้งเป็นพี่นอ้งกนัดว้ย‛  เสียงหวานเอ่ยถามดว้ยความ
เศรา้  เมื่อเธอไดม้อบความรกัใหก้บัชายที่ไดช่ื้อว่าเป็นพี่ชายไป
แลว้ 

การุณ  เด็กสาววัยสิบเก้าที่ต้องอาศัยในบ้านหลัง
เดียวกันกับพี่ชายดว้ยความไวใ้จของพ่อแม่   ใครเลยจะรูว้่า
ความใกลชิ้ดระหว่างชายหญิงที่ไม่ไดเ้ป็นพี่นอ้งโดยแทจ้ะรกั
กนั  ก่อเกิดความใกลชิ้ดจนหวัใจสั่นไหว 

อาวุธ  พี่ชายที่รกัและหวงัดีกับนอ้งสาวมาเสมอ  เขามี
เธอในชีวิตจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได ้ ความผูกพันก่อ
ตวัจนเขาไม่อาจจะยินยอมใหเ้ธอเป็นของใครในโลกนี ้ เขาได้
รกัเธอไปแลว้ทัง้ที่มนัเป็นสิง่ที่ไมค่วร 
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ตอนที ่1 
 

 ‚การุณตื่นไดแ้ลว้  การุณ..วนันีม้ีเรียนนะคะ‛  อาวุธ
เอ่ยเรียกหญิงสาวพรอ้มกับใชส้องมือดึงผา้ห่มที่เธอกอดแน่น
แต่แม้จะพยายามดึงทึ่งออกจากมือบางหญิงสาวก็ไม่ยอม
ปลอ่ย 

 ‚งือ้ออ..  พี่อาวธุ  ขอนอนอีกหนอ่ย  เพ่ิงจะตีหา้เอง‛ 
‚ตีห้าอะไร  จะเจ็ดโมงเช้าแล้ว   ลุกเลยเด็กดือ้!! ‛  

อาวุธใชส้องมือจับแขนนอ้งสาวต่างสายเลือดที่ยังหลบัตาลุก
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นั่ง   แม้ร่างกายจะนั่งแต่ดวงตาก็ยังหลับด้วยเพราะเธอไม่
อยากไปเรียนเธอมีพี่ชายที่แสนน่ารกัคอยเอาอกเอาใจดูแล
เสมอ‚...อย่างอแงนะ  วันนีข้อใหพ้ี่ไปส่งที่คณะไม่ใช่เหรอตื่น
เลย...‛ 

 ‚อืม้..ก็ได ้ นอ้งตื่นก็ได‛้ 
แมเ้วลาจะล่วงเลยมาหลายปีจนอาวุธอายุย่ีสิบสองปี

แลว้การุณก็ยงัเป็นนอ้งสาวท่ีติดพ่ีชายเช่นในวยัเด็ก   บา้นหลงั
ขนาดเล็กที่ประกอบและกรุณาเลือกซือ้ให้คนทั้งสองได้พัก
อาศัยเพื่อเรียนหนังสือ  ทั้งคู่เช่ือใจในตัวอาวุธที่มีความเป็น
ผูน้าํในทกุดา้น  การดแูลนอ้งสาวขีอ้อ้นอย่างการุณจึงเป็นสิ่งที่
เขาทาํตัง้แตพ่อ่กบัแมร่ว่มเรยีงเคียงหมอน 

 ‚นอ้งยอมตื่น  เพราะว่าพี่จะไปส่งที่คณะเลยนะ  พี่วธุรู ้
ไหมวา่เพื่อนของนอ้ง....อยากเจอพี่มาก...‛  เสียงพดูอย่างออด
ออ้นลากยาวทัง้ที่ยังไม่ไดแ้ปรงฟันพ่นใสห่นา้พี่ชาย  เธอจงใจ
พูดใส่ทัง้ที่รูว้่ามนัจะตอ้งมีกลิ่นปาก  ทาํอย่างไรไดเ้มื่อเธอนัน้
สนิทกบัพี่ชายเหลอืเกิน 

 ‚จรงิเหรอ.....หืม้!!  จริงเหรอ!!‛  อาวธุกม้หนา้เขา้ไป
หาคนตัวเล็กที่ยังนั่ งติดเตียง  ก่อนที่เขาจะลงนํ้าหนักเขก
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มะเหงกบนหนา้ผากทุยของนอ้งสาวเป็นการทาํโทษ‚นี่แน่...  
ไปอาบนํา้แปรงฟันเลย‛ 

 ‚โอ๊ย....พี่อาวธุ  นอ้งเจ็บนะ‛ 
 ‚ถา้ไม่เสร็จภายในสามสิบนาที  ออมเลตหวัหอมของ

โปรดเด็กดือ้หมดแน.่..‛ 
 ‚อรา๊ย!!  อย่ากินหมดนะ  ตอ้งเหลอืไวใ้หน้อ้งนะ!!‛   
การุณตะโกนตามหลงัพ่ีชายที่กาํลงัเดินออกไปจากหอ้ง  

เธอควา้ผา้เช็ดตัวเขา้หอ้งนํา้เพื่อจัดการกับตัวเอง   ทั้งที่รูว้่า
พี่ชายไมม่ีทางกินอาหารของโปรดที่เธอชอบออ้นใหเ้ขาทาํบ่อย
แน่  แต่ ก็ยังรีบร้อนตามที่พี่ชายขู่ด้วยความสดใสและมี
ความสขุ 

โต๊ะอาหารที่อาวุธนั่ งกินข้าวจนอิ่มก่อนที่จะนั่ งเล่น
โทรศัพทร์อน้องสาว  เขากาํลังเรียนวิศวกรรมปีสี่ที่กาํลังจะ
เรียนจบในไม่ชา้  เขาคาดหวงัต่อการสานต่อกิจการของพ่อที่
เจริญกา้วหนา้ดว้ยไดร้บัความไวใ้จ  ส่วนการุณเรียนคหกรรม
ด้วยความชอบในเรื่องละเอียดอ่อนเย็บปักถักรอ้ยและการ
อาหาร  เธอเป็นเด็กปีหนึ่งที่หนุ่มนอ้ยใหญ่จอ้งมองหมายปอง
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ในความงาม  แต่ดว้ยมีพี่ชายสดุหลอ่ตามประกบในทกุที่จึงไม่
มีใครกลา้ย่างกรายเขา้มาจีบเป็นตวัตน 

 ‚พี่วุธน่ารักที่สุด...    ออมเลตหัวหอมหอมฟุ้งเลย  
ฟอด!!‛  การุณกอดพี่ชายจากดา้นหลงัที่นั่งอยู่บนเกา้อีก้่อนจะ
กดจมกูหอมแกม้พี่อย่างเต็มแรงเป็นการใหร้างวลั 

คนถูกกระทาํตวัแข็งชาทาํอะไรไม่ถูกทัง้ที่ปลายนิว้ปัด
ป่ายไปบนหนา้จอโทรศพัท ์ ดว้ยการกระทาํที่แมจ้ะเลน่หยอก
ลอ้กันบ่อยครัง้ตามประสาพี่นอ้ง   หากแต่วันนีท้ัง้เขาและกา
รุณต่างเปลี่ยนแปลงไปทางร่างกายที่เต็มไปดว้ยความหนุ่ม
สาว   เขาพยายามขม่ใจยิม้ราบเรยีบไปยงันอ้งสาวที่เปลี่ยนไป
นั่งจบัชอ้นและสอ้มหนา้จานอาหารตนเอง 

 ‚การุณ  ต่อไปนีอ้ย่าเล่นแบบนีก้ับพี่อีกนะ  ใครเห็นจะ
ดไูมด่‛ี 

 ‚ไม่ดียังไงเหรอคะ..  ก็เราเป็นพี่น้องกัน  อื ้มมม..
อรอ่ย!!‛  การุณหลบัตาพริม้ต่อรสชาติอาหารที่เขา้ปาก  ไม่ว่า
จะกินก่ีครัง้เธอก็ยงัรูส้กึวา่มนัอรอ่ยเหลอืเกิน 

 ‚อ๊า.. เออ..เอาเถอะ!!  รบีกินเขา้จะไดไ้ปเรยีน‛ 
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-----ตกึคหกรรม----- 
การุณลากตวัพี่ชายที่ไม่มีเรยีนเชา้เขา้มาหากลุ่มเพื่อน

ดว้ยความตื่นเตน้  สองแขนกอดรัง้แขนแกรง่ของพี่ชายเดินไป
ตามทางเดินดว้ยรอยยิม้  หัวทุยที่ปล่อยผมยาวดาํสะบัดไป
ตามการเคลื่อนไหวทิง้ตวัซบลงกับบ่าแกรง่พี่ชายอย่างแสนรกั  
การกระทาํท่ีมีเพียงพี่ชายเทา่นัน้ที่เธออยากใกลชิ้ด 

 ‚พี่ชายของเรามาแลว้  หลอ่ไหม!!‛  การุณรอ้งบอกต่อ
เพื่อนที่นั่งจบักลุม่กนัในยามเชา้ 

เพียงทุกสายตาหันมาหาคนทั้งสองอาวุธก็มีความขัด
เขินเล็กนอ้ยที่ตอ้งตกอยู่ในความสนใจ  แมเ้ขาไม่ใช่ผูช้ายพูด
นอ้ยเช่นพ่อแต่ก็ไม่ไดเ้ป็นเสือผูห้ญิงเพียงพอที่จะคุน้ชินกับ
สายตาหญิงสาว  รวมไปถึงชายจริงหญิงไม่แทท้ี่พุ่งเขา้มาหา
ตวัอย่างนา่ตกใจ 

 ‚อือ้...  หล่อแน่นมากเลยค่ะ  พี่อาวุธข๋า...‛  บารมี  
หรอืมีมีใ้นชุดนกัศึกษาชายรดัรูปลากมือไปตามหนา้ทอ้งที่แข็ง
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เป็นลอนของชายหนุ่ม‚ขนาดหน้าท้องยังแข็งขนาดนี ้ แล้ว
อย่างอื่นจะแข็งขนาดไหนเนีย้!!‛ 

 ‚อะไรแข็งมีมีฮ้่า ๆ  ๆ  ๆ ‛  การุณหวัเราะรา่ต่อสิ่งที่
เพื่อนสนิทพูดหยอกลอ้  เห็นพี่ชายถูกลวนลามก็ย่ิงมีความสขุ
เพราะเห็นพ่ีชายขดัเขินจนใบหแูดงไปทัง้ห ู

 ‚ก็จะอะไรละแม่ชีการุณ  ก็ไออ้ืม้..‛  อาวธุเอามือปิด
ปากบารมีอย่างเต็มแรงเมื่อเขาไม่อยากใหน้อ้งสาวรบัฟังสิ่งไม่
ดีเขา้ไปในห ู  คนตวัเล็กที่พอจะรูค้วามหมายอยู่บา้งหวัเราะรา่
กบัการกระทาํของพ่ีชาย   

แต่บารมีที่ถูกอาวุธปิดปากไวก็้ไม่ไดเ้กรงกลวั  เมื่อเขา
ใชม้ือลากไปตามหนา้ทอ้งแข็งลงสูค่วามเป็นชายผา่นเนือ้ผา้ 

‚วา้ว!!  มีมี ้ เธอลวนลามพี่ชายเรา ฮะฮ่า ๆ  ๆ ‛  การุณ
เอามือปิดตาทัง้ที่ปากยงัหวัเราะ 

ทุกอย่างเกิดขึน้รวดเร็วจนอาวุธสะบัดตัวบารมีออก
แทบไม่ทัน  เขารีบไปยืนหลังการุณด้วยความกลัวในหญิง
ประเภทสอง   นอ้งสาวคนสวยทาํท่าทีปกป้องดว้ยการกางมือ
กันพี่ชายจากบารมีไว้ท่าทางน่ารักประหนึ่งว่าพวกเขาคือ
เด็กชายเจ็ดขวบและนอ้งสาวสามขวบ 
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 ‚อย่าเขา้มานะมีมี ้ เราจะปกป้องพี่ชายของเราจากเธอ
เอง  ฮ่า ๆ  ๆ   เธอจะลวนลามพี่ชายของเราไมไ่ด ้ ฮ่า  ๆ   ‛ 

นานราวสบินาทีกวา่บารมีจะหยุดก่อกวนอาวธุ  นํา้แดง
แกว้โตถูกวางลงตรงหนา้เมื่อบารมีทาํหนา้ที่ไปซือ้  อาวธุไดแ้ต่
มองน้องสาวที่ เล่น เ ป็นเด็กจนเหงื่อท่วมตั ว    เขาหยิบ
ผา้เช็ดหนา้ในกระเป๋าก่อนที่จะเช็ดหนา้ใหก้ับคนตัวเล็กขา้ง
กาย  หญิงสาวผูน้อ้งหันมายิม้ก่อนที่เธอจะใหเ้ขาซบัเหงื่อให ้ 
มนัเป็นการดแูลเอาใจใสข่องเธอทัง้สองเช่นปกติ 

 ‚งือ้ออ..  มีซบัเหงื่อใหก้นัดว้ยอ่า  ถา้ไม่มีใครรูว้่าเป็นพี่
นอ้งกันตอ้งคิดว่าเป็นแฟนกันแน่‛  บารมีว่าพรอ้มกับกด
กระดาษซบัหนา้มนัลงบนหนา้ของตวัเองแมป้ากจากพูดแต่ก็
ไมไ่ดใ้สใ่จเทา่ไหร ่

 ‚เป็นแฟนกันก็ดีสิ  เราจะได้มีพี่อาวุธดูแลไปตลอด
ชีวิต‛  การุณพดูเสียงใสขณะที่อาวธุมองหนา้หญิงสาวอย่าง
ตกใจ  ‚มีมีรู้ไ้หมว่าเราไม่อยากใหพ้ี่อาวธุมีแฟนเลย  ถา้มีแฟน
พี่อาวธุตอ้งรกัแฟนมากกวา่เราแน่  ๆ ‛ 
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 ‚พี่ไม่มีทางรกัใครมากกว่าการุณหรอก‛  อาวุธพูด
แทรกดว้ยความรูส้ึกใครเลยจะมาเทียบเท่าคนที่อยู่ในสายตา
เสมอเช่นการุณ 

บารมีได้แต่มองสองพี่น้องสลับกันไปมาด้วยความ
สนใจ  เมื่อการสนทนาที่พอจะมองเห็นอะไรบางอย่างหลบ
ซอ่นแมจ้ะไมปั่กใจเช่ือแต่ความรูส้กึมากมายมนับ่งบอก   แม่ชี
ตวันอ้ยที่มกัใชเ้รียกแสดงถึงความรกัที่ตนเองมีใหเ้พื่อนที่แสน
ดีคนนี  ้  ‚จริงด้วยค่ะพี่อาวุธขา..  ใครจะรักแฟนมากกว่า
นอ้งสาวใช่ไหมคะ  มีมีรู้‛้ 

 ‚ออ...ใช่  เออ่..พี่ไปเรยีนก่อนนะ  แลว้เย็นนีพ้ี่จะมารบั‛ 
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ตอนที ่2 
 
การุณมองตามหลังพี่ชายที่เดินแยกออกไปด้วยแวว

ตาหวาน  เมื่อเธอเองรูแ้จ้งแก่ใจในความรูส้ึกที่มีให ้  ความ
ใกลชิ้ดในทุกคืนวันของช่วงเวลาที่ผ่านมาทาํใหเ้ธอรูว้่านั่นคือ
ความรกั   ความรกัที่ก่อเกิดขึน้โดยที่เธอไมรู่ต้วัมาก่อน   
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นบัจากวนัที่ตอ้งมาเรยีนตอ่กรุงเทพฯและใชชี้วิตในบา้น
หลังเดียวกับพี่ชาย   มันทาํให้เธอรูว้่าความรักที่มอบให้กับ
อาวุธคือความรักเช่นชู้สาว  ไม่ใช่ความรกัเฉกเช่นพี่น้องใน
สายตาทุกคน  ทัง้ที่รูด้ีว่าเธอและเขาไม่ใช่พี่นอ้งโดยสายเลือด
แตก็่ไมอ่าจแสดงความรกัออกไปตามตรงดว้ยเพราะมนัเป็นสิ่ง
ที่ผิด 

ใครเลยจะรับได้กับการที่พี่น้องน้องมีความสัมพันธ์
ลึกซึง้   สายตาคนภายนอกที่มองเขา้มาจะเป็นเช่นไรเมื่อพ่อ
กับแม่ไดก้ัน  ลูกกับลูกของคนทั้งสองก็มีสายใยแบบนี ้  ทุก
อย่างที่ไตรต่รองดว้ยวุฒิภาวะจึงทาํใหเ้ธอเลือกที่จะเก็บมนัไว้
ในใจ  

 ‚แม่ชีการุณ  อย่าบอกนะว่าเธอนะหลงรักพี่ชาย...
อืม้มม‛  การุณใชม้ือเรียวปิดปากเพื่อนสาวที่ย่ืนหนา้เขา้มา
ใกล ้ แมต้อนนีจ้ะอยู่กันสองคนก็ไม่อยากที่จะใหใ้ครมาไดยิ้น
เรือ่งนี ้

 ‚อย่าพูดไปนะ..เราขอรอ้ง‛  การุณออ้นวอนดว้ย
ความเห็นใจ  ช่วงเวลาที่เรียนที่นี่เธอสนิทและไวใ้จบารมีมาก
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ที่สดุ   ทกุเรือ่งในชีวิตจึงถกูเลา่ใหเ้พื่อนสาวไดเ้ขา้ใจว่าเธอและ
อาวธุไมใ่ช่พี่นอ้งกนัโดยแท ้

 ‚ไม่พดูหรอกน่า...  เหอ้!!‛  บารมีถอนหายใจพรอ้มกบั
มองไปรอบ  ‚ความจริงมนัก็ไม่ไดผ้ิดนะ  ก็เธอไม่ไดเ้ป็นพี่นอ้ง
จรงิ ๆ กบัพี่อาวธุ  ถา้จะรกัจะชอบก็ไมเ่ห็นจะเป็นไร‛ 

 ‚เป็นสิ...‛  การุณพูดเสียงเศรา้  เธอคิดมาเป็น
เวลานานทาํไมเธอจะไม่รูว้่ามนัมีผลเสียอะไรบา้ง   ‚ถา้มีใครรู ้
เรื่องนี ้ ตากับยายก็คงจะมองเราสองคนไม่ดี  พ่อกับแม่ก็ตอ้ง
อบัอาย  มนัเป็นเรือ่งที่ยอมรบัไม่ไดใ้คร ๆ ก็รูด้ี  ขอรอ้งนะ..มีมี ้
อย่าบอกใคร‛ 

 ‚......‛ 
 ‚นะมีมี.้..  เราไวใ้จมีมีท้ี่สดุนะ‛ 
 ‚อะ ๆ ก็ได ้ จะไม่บอกใคร‛  บารมีรบัปากในที่สดุ  แม้

จะเป็นชายไมจ่รงิหญิงไมแ่ทแ้ตก็่ไมม่ีนิสยัเอาเรือ่งคนอื่นไปพดู
ใหเ้สยีหาย 

 ‚ฮลัโหล...อะไรไม่บอกใครคะ  บอกหน่อยอยากรู‛้  คน
ผูม้าใหมเ่อย่ถามเมื่อไดยิ้นประโยคที่ไมค่อ่ยชดัเทา่ไหร ่  
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จิตราเพื่อตั้งแต่สมัยมัธยมที่เรียนที่เดียวกับการุณมา
ตลอด  เธอเป็นที่หนึ่งในทุกดา้นดว้ยพยายามทาํตัวเหนือกว่า
การุณที่เป็นลกูคนรวย   การตามมาเรยีนที่เดียวกบัเจา้หลอ่นก็
ไมใ่ช่ใจรกั  เพียงแคเ่ธออยากไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวัที่
เป็นลกูจา้งของกรเมท  พอ่ที่ทาํงานเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทแต่ก็
ไม่ใช่เจา้ของ  เธอมองเห็นความโดดเด่นของการุณมาตลอด
นบัจากเขา้โรงเรยีน   ผูห้ญิงที่อยู่เหนือกวา่ดว้ยฐานะทางสงัคม
แต่ก็ไม่เคยชนะเธอสักเรื่อง  ทั้งการเรียนและงานคหกรรมที่
จิตราเอาชนะไดท้กุอย่าง 

 ‚ไมม่ีอะไรหรอกจิตรา  มีมีแ้อบรกัผูช้ายนะ‛ 
 ‚ช่าย..หลอ่มากเลยนะแก‛  บารมีเสรมิในสิง่ที่การุณได้

ปทูางไว ้ สรรพนามที่ใชเ้รยีกกบัจิตราก็จะแตกต่างออกไปดว้ย
คนหนึง่เรยีบรอ้ยออ่นหวาน  อีกคนทาํทีเป็นเรยีบรอ้ยเทา่นัน้ 

 ‚ใครเหรอ  ฉนัรูจ้กัไหม!!‛ 
 ‚ไม่บอกยะ  เรื่องผู้ชายเรื่องใหญ่  ฉันไม่บอกแก

เด็ดขาด‛ 
 ‚โอเค..‛  แมจิ้ตราจะไม่รบัรูเ้รื่องราวทัง้หมดที่เพื่อน

สนทนากันก่อนหน้า   แต่เธอก็พอจะคาดเดาได้ว่ามันต้อง
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เก่ียวกับอาวุธพี่ชายของการุณ   ด้วยเธอมองเห็นแก้วนํ้า
สามแกว้วางอยู่บนโต๊ะ   มนัคงไม่ใช่ความหวงัดีที่เพื่อนจะซือ้
รอเธอเป็นแน ่

 

 
 

อาวุธนั่ งอยู่ในรถอยู่นานเพื่อตั้งสติในเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้   

ผา่นมาแลว้ก่ีปีที่เขากบัการุณไดช่ื้อวา่เป็นพี่นอ้ง   
ผา่นมาแลว้ก่ีวนัที่เขารกัและหวงัดีกบัการุณมาเสมอ   
ผา่นมาแลว้ก่ีนาทีที่เขาไมอ่าจเอาเธอออกไปจากหวัใจ 
ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความรูส้ึกในใจก็เหลือแค่

เพียงความหมายเดียว  ความหมายที่มนัคือความรกัที่เขามอบ
ใหก้บันอ้งสาว   ความรกัที่เขาอยากใหม้นัเกิดกบัคนอื่นที่ไม่ได้
มีความสัมพันธ์แบบนี ้  แต่เขาก็ไม่สามารถห้ามความรูส้ึก
ตวัเองได ้ ‘เขารกัการุณเช่นคนรกั’ 

 ‚นอ้งสาว  การุณคือนอ้งสาว  แกจะตอ้งไม่คิดอะไรไป
มากกวา่นี‛้  เสยีงพร ํ่าบอกกบัตวัเองเพื่อยํา้เตือนในสิ่งที่ไม่ควร
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จะเกิด   เขาไม่ควรที่จะรกัเธอดว้ยความรูส้ึกมากกว่าพี่นอ้ง   
แตว่นัคืนก็ทาํใหค้วามรูส้กึมนัชดัเจนมากขึน้ทกุคืนวนั 

LINE!!! 
สายฝน : วนันีพ้ี่ไมม่ีเรยีนไมใ่ช่เหรอคะ  มาทาํไม 
อาวุธอ่านขอ้ความในมือถือก่อนที่จะมองไปรอบ ๆ รถ  

มองเห็นสายตาของหญิงสาวที่อยู่ในชดุนกัศกึษารดัรูปจอ้งมอง
มายังเขา   สายฝนคือนอ้งสาวของสายฟ้าเพื่อนสนิทของเขา
เอง   สายฟ้าพยายามจะใหน้อ้งสาวไดเ้ป็นแฟนกับอาวุธผูม้ี
นิสยัดีและไมเ่จา้ชู ้  เขาเองก็พยายามเขา้หานอ้งสาวของอาวธุ
เช่นกนัแตก็่ถกูกนัทา่ดว้ยพี่ชายตลอดเวลาที่ผา่นมา 

การทกัทายที่อาวธุไม่ไดต้อบขอ้ความกลบัไปแต่เลือกที่
จะเดินเขา้ไปหา  หญิงสาวอกอวบที่หลายคนในมหาลยัก็ต่าง
หมายปองอยากได้เป็นเจ้าของ  แต่เธอก็เลือกว่าใครที่จะดี
เพียงพอที่จะพาชีวิตอับเฉาไรเ้งินทองของเธอขึน้ที่สูง  และ
อาวธุคือหนึง่ในคนที่เธอเลอืกแลว้ 

 ‚ฝนมาหาพี่สายฟ้านะค่ะ เห็นพี่นั่งหนา้เครยีดอยู่ในรถ  
คิดวา่มีปัญหาอะไรรเึปลา่‛ 
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 ‚เปล่าครบั..  วนันีฟ้้ามนัก็ไม่มีเรียนไม่ใช่เหรอ  ฝนจาํ
ผิดรเึปลา่‛ 

 ‚......‛  สายฝนยิม้จางเมื่อแทจ้ริงแลว้เธอมาหา
อาจารยท์ี่เป็นเหย่ือกระเป๋าหนักใหเ้ธอไดไ้ถเงินซือ้ของตาม
ชอบใจ  แลกกับการนอนไม่ก่ีครัง้  ‚นั่นสิ..  ฝนนี่แย่จังเลยนะ
คะ   นี่ฝนก็ติดตอ่พี่ฟ้าไมไ่ด ้ พี่ฟ้าบอกว่าจะเอาเงินของเดือนนี ้
มาให ้ ฝนไมม่ีเงินแลว้ตอนนี ้ พี่ชายไมเ่คยจะดแูลเลย‛ 

 ‚เอาของพี่ไปก่อนส.ิ..‛  อาวธุหยิบกระเป๋าเงินก่อนที่จะ
ส่งแบงคส์ีเทาใหก้ับหญิงสาวตรงหนา้สองใบ  ชีวิตตอนนีข้อง
เขามีเงินมากพอที่จะใชส้อยแตเ่ขาก็ไม่เคยจะฟุ่ มเฟือยดว้ยรูว้่า
ชีวิตที่มันลาํบากรสชาติเป็นยังไง   ความที่เห็นหญิงสาวเป็น
อย่างนอ้งสาวจึงอยากช่วยเหลอื 

 ‚ไมด่ีกวา่..  ฝนเกรงใจ  เดี๋ยวฝนพยายามโทรหาพี่ฟ้าก็
ได.้..‛ 

 ‚เกรงใจอะไร  เอาไปใชก้่อน..วันนีไ้อฟ้้ามันไม่เขา้มา
แน ่  แลว้ฝนจะกินอะไร  เกิดจาํเป็นตอ้งใช‛้  อาวธุจบัยดัเงินใส่
มือของหญิงสาวพรอ้มกบัการบอกกลา่ว 
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 ‚......‛  คนรบัเงินยิม้อย่างพอใจเมื่อเธอคิดว่าเลือกถูก
แลว้ท่ีจะเป็นอาวธุ  หลมุเงินหลมุใหญ่ที่เธอจะกอบโกยเท่าไหร่
ก็ไดต้ามที่ตอ้งการ  ‚ขอบคณุนะคะ  ฝนจะรบีเอาเงินที่พี่ฟ้ามา
คืนคะ่‛ 

 ‚ครบั..  พี่ไปก่อนนะ‛ 
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ตอนที ่3 
 
เย็นของวนัในตลาดสดที่การุณอยากกินตม้จืด   สองพี่

นอ้งจึงพากันมาเลือกซือ้วัตถุดิบเข้าครัวทาํอาหารเช่นปกติ  
หากแต่ครัง้นีไ้ม่ปกติเมื่อสายฟ้าพานอ้งสาวมาดักรอที่นี่  สิ่ง
เดียวที่สายฟ้าจะเขา้หานอ้งสาวของอาวุธไดค้ือพี่ชายตอ้งมี
แฟน  และนั่นก็เป็นหนา้ท่ีของสายฝนที่เธอยินดีอย่างมาก 

สายฝนยืนนิ่งอยู่มุมหนึ่งของตลาดมองเห็นสองพี่นอ้ง
หยอกลอ้กนัอย่างน่ารกั  หากใครไม่รูก็้จะเขา้ใจว่าคนทัง้คู่เป็น
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คนรกักนัอย่างแนน่อน  ความเป็นหญิงที่ย่อมมองออกในความ
ใกลชิ้ดทางสายตา  ท่าทางและกิริยาที่เธอสัมผัสไดถ้ึงอะไร
บางอย่าง  

 ‚อา้วสายฝน  มาทาํอะไรแถวนีเ้หรอ‛  อาวธุเดินคู่กับ
นอ้งสาวมาทกัทาย  เขารูด้ีวา่ท่ีพกัของเธอไมไ่ดอ้ยู่แถวนี ้

 ‚พี่วาบอกว่าพี่สายฟ้าจะมาหาพี่วธุนะค่ะ  ฝนก็เลยมา
รอ  พี่สายฟ้ามาหารยึงัอา่คะ‛ 

 ‚พี่ไม่รูเ้ลยว่ามันจะมาหาพี่  เออ....ไปรอที่บา้นพี่ก็ได้
นะ‛   

 ‚ขอบคณุคะ่  ขอรบกวนหนอ่ยนะคะนอ้งการุณ‛ 
 ‚.......‛  คนถูกเอ่ยเรยีกเพียงยิม้  การุณพอจะรูอ้ยู่บา้ง

ว่าหญิงสาวที่ดูจะสวยและเปรีย้วตัง้แต่หวัจรดเทา้คือนอ้งสาว
ของเพื่อนพี่ชาย  แต่ก็ไม่บ่อยครั้งที่จะได้ใกล้ชิดสนิทสนม
มากกวา่การเห็นหนา้ 

บา้นหลงัเล็กขนาดพอเหมาะแก่การอยู่อาศยัสองคนพี่
นอ้งไดร้บัแขกไมร่บัเชิญ  สายฝนยิม้ออ่นยิม้หวานสง่สายตาไป
ยังอาวุธที่แมจ้ะไม่ไดส้นใจใคร่มอง   จนเมื่อชายหนุ่มที่กาํลงั
สารวนช่วยนอ้งสาวทาํอาหารตอ้งออกไปรบัสายจากพ่อที่อยู่
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ต่างจังหวัด   แขกไม่ไดร้บัเชิญจึงเข้าไปสนทนากับนอ้งสาว
เพียงคนเดียวของอาวธุดว้ยความใครรู่ ้

 ‚น่ารกัจังเลยนะคะพี่นอ้งช่วยกันทาํอาหาร  พี่อาวุธก็
นา่รกั  เอาใจใสน่อ้งสาวอย่างนอ้งการุณทกุเรือ่ง‛ 

 ‚ค่ะ  พี่วธุน่ารกั...‛  เธอตอบเพียงผ่าน ๆ ไม่ไดห้นัมอง
คนพูดที่พยายามสื่อสารถึงอะไร  ส่วนลึกก็ไม่ชอบใจที่มีหญิง
สาวเขา้มาในบา้นแลว้สง่สายตาหวานใหพ้ี่ชายที่เธอหลงรกั 

 ‚แลว้รกัไหมคะ่...‛ 
 ‚.......‛  สิ่งที่ถามมีความหมายมากมายเกินกว่าที่จะ

เขา้ใจในความหมาย  คนฟังหนัมองคนพดูในทนัทีทนัใดขณะที่
มือเรยีวกาํลงัหั่นผกั  ‚โอ๊ะ..  โอย้ยยย‛ 

คมมีดบาดลงปลายนิว้สวยดว้ยไม่ระวัง  อาวุธไดยิ้น
เสียงรอ้งของนอ้งสาวจึงรีบวิ่งเขา้มาหาอย่างไม่รอช้า   ชาย
หนุ่มตัวสูงจับรัง้คนตัวเล็กลา้งมือด้วยนํา้สะอาดด้วยความ
ตระหนก  ทา่ทีใกลชิ้ดแสนหว่งหาที่สายฝนพยายามจะเช่ือว่านี่
คือพี่นอ้งที่ห่วงใย  แต่เหตุใดเธอจึงไม่เคยรูส้ึกว่าพี่ชายที่มีจะ
ทาํแบบนี ้ สายตาที่มองเป็นประกายแห่งความรกัที่สื่อสารเมื่อ
หนัประสบ   มนัเป็นสายตาของพี่นอ้งจรงิ ๆ หรอื 
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 ‚เจ็บไหมการุณ..   เดี๋ยวพี่พาไปทาํแผล‛ 
 ‚แคน่ีเ้องพี่อาวธุ  การุณไมเ่ป็นไรคะ่‛ 
 ‚ไมไ่ด ้ แผลเลก็นอ้ยพี่ก็ไมอ่ยากใหก้ารุณมี‛ 
ทั้งที่เธอยืนเป็นหนึ่งของคนทั้งสองกับไม่ได้รับความ

สนใจสกันิด  ถอ้ยคาํเอ่ยหวานราวกับเธอเป็นเพียงอากาศไร้
ตวัตนไปเสียอย่างนัน้  แขกไม่ไดร้บัเชิญอย่างสายฝนจึงคิดว่า
ควรจะไปจากตรงนี ้

 ‚เออ..  พี่อาวุธค่ะ  ฝนว่าพี่ฟ้าต้องไม่มาที่นี่แน่เลย  
ยงัไงฝนกลบัก่อนดีกวา่นะคะ‛ 

 ‚พี่ขอไมไ่ปสง่นะ  ขอทาํแผลใหก้ารุณก่อน...‛ 
แล้วชายหนุ่ม ก็หันไปหาน้องสาวที่ โอบกอดจาก

ดา้นหลงัเพื่อลา้งแผล  การกระทาํที่สายฝนเพียงยิม้และเดิน
ออกจากบา้นไป  มือเรยีวของหญิงสาวเมื่อเขา้มาในรถสว่นตวั
รบีกดโทรหาพ่ีชายที่ตระเตรยีมใหเ้ธอเขา้มาอย่างไมพ่อใจ 

 ‚นี่!!  พี่อาวุธกับนอ้งสาวนี่มันยังไงกัน  ทาํไมมันดูไม่
เหมือนพี่น้องเลย  ขนาดคนตาบอดยังดูรูเ้ลยว่ามันมีอะไร
บางอย่าง  สองคนนีม้นัเป็นพี่นอ้งกนัจรงิ ๆ ไหมเนีย้พี่‛ 



 

26 | ห น้ า  

 (‚...คงไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกมั้ง  ไอ้วุธมันก็รักและ
หว่งนอ้งสาวตามประสา   มงึแหละที่ออ่ยมนัไมพ่อ‛) 

 ‚ไม่พอบา้อะไร  อ่อยจนไม่รูจ้ะอ่อยยังไง  เบื่อ..  แค่นี ้
แหละ‛ 

 
 

หลงัมือ้อาหารที่สองพี่นอ้งกินดว้ยกันเช่นปกติ  การุณ
แยกตัวไปอาบนํา้ด้วยร่างกายเต็มไปดว้ยเหงื่อไคลแห่งการ
ทาํอาหาร  รา่งกายเปลือยเปล่าใตฟั้กบวัที่เย็นฉํ่าสาดสายเขา้
หาตวัดว้ยความสดช่ืน  ใบหนา้สวยยิม้อ่อนหวานเมื่อคิดยอ้น
ไปถึงความใกลชิ้ดที่พี่ชายลา้งแผลให้กับเธอ  แผงอกแน่น
เบียดเสียดดา้นหลงัดว้ยความไม่ตัง้ใจในเหตกุารณ ์ แต่มนัทาํ
ใหเ้ธอสั่นสะทา้นหวั่นไหวดว้ยใจที่รกัเสมอ 

 ‚ถา้นอ้งเลือกได ้ นอ้งคงอยากจะเกิดเป็นใครก็ไดท้ี่รกั
กบัพี่ได.้..‛  มือเรยีวลากเนือ้สบู่ฟองนุ่มไปตามเนือ้ผิวพรอ้มกบั
การพร ํ่าพูด  เธอยิม้อย่างมีความสุขและหมุนตัวไปรอบใต้
สายนํา้ดว้ยความอิ่มเอม 

อ๊ะ..ตุ๊บ!!  โอย้ยยยยยยย!!! 
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รา่งเล็กที่กาํลงัหมนุตวัขาพลิกลม้ลงใตส้ายนํา้ที่สาดใส ่ 
เธอเจ็บปวดและพยายามจะลกุขึน้อย่างยากเย็นเหลือเกินที่จะ
ทาํได ้

 ‚โอย้...  ทาํไงดีละ  โอ๊ะโอย้!!‛  ย่ิงพยายามลกุก็ย่ิงเจ็บ
ที่ขอ้เทา้มากขึน้ไปทกุที 

ก๊อก ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  
 ‚การุณ  เป็นอะไรรเึปล่าพี่ไดยิ้นเสียงรอ้ง‛  เสียงรอ้ง

ของพี่ชายจากนอกหอ้งดงัเขา้มา 
 ‚......‛  คนเปลือยเปลา่นั่งกบัพืน้เริม่คิดหนกัเมื่อจะทาํ

อย่างไรดีกบัเหตกุารณน์ี ้ จะใหพ้ี่ชายเขา้มาดก็ูเหมือนจะดไูม่ดี
เอาเสียเลย  หากแต่ไม่ใหพ้ี่ชายเขา้มาเธอก็ไม่รูจ้ะช่วยเหลือ
ตวัเองอย่างไร 

 ‚การุณ  ไดยิ้นพี่ไหม  การุณ...เป็นอะไรรเึปลา่‛ 
 ‚พี่อาวธุ..  นอ้งลม้!!‛  ในที่สดุหญิงสาวก็สง่เสียงเรยีก

คนที่อยู่ดา้นนอกดว้ยอยากไดค้วามช่วยเหลอื    
 ‚รอพี่แปบนะ  พี่ไปเอากญุแจก่อน‛   
ไดยิ้นเสียงพี่ชายรอ้งตะโกนก่อนที่จะหายไปในชั่วครู ่ 

ไม่นานก็ไดยิ้นเสียงบิดไขที่หนา้ประตูหอ้งนอนเขา้มาดา้นใน  
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หวัใจหญิงสาวอึกกระทึกเมื่อเธอไรซ้ึ่งเสือ้ผา้ที่โอบรดัร่างกาย  
อีกทัง้ยงัเต็มไปดว้ยฟองสบูท่ี่ยงัไมไ่ดร้บัการชะลา้ง 

แก๊ก!!  แกรก๊!! 
 ‚พี่อาวธุอย่าเพิ่งเขา้มาค่ะ..‛  เสียงรอ้งบอกเมื่อประตู

หอ้งนํา้กาํลงัถกูเปิดออก  ‚คือนอ้ง..โป๊  นอ้ง..เจ็บขาหยิบผา้ไม่
ถึง  แลว้นอ้งก็ยงัเต็มไปดว้ยฟองสบู่‛ 

เพียงรับฟังเลือดในกายก็วิ่งพล่านราวกับรับรูว้่าสิ่งที่
น้องสาวพร ํ่าบอกมีความชัดเจนแห่งกายสาวมากแค่ไหน  
สายตาคมมองไปในหอ้งสีหวานก่อนจะเห็นผา้ผืนโต  มือหนา
ควา้ผา้ผืนหนาพาดลงที่แขนก่อนจะหยิบควา้ผา้ผืนเล็กมาโพก
ปิดตาหนา้หอ้งนํา้ก่อนจะย่างกรายเขา้ไป 

การุณมองเห็นพี่ชายค่อยเดินเขา้มาชา้ ๆ ดว้ยสองมือที่
จบัคลาํไปกบัพืน้พนงัก็เกิดรอยยิม้ สองขากา้วต่อกนัอย่างชา้ ๆ 
ดว้ยตามองไปเห็นเพื่อเขา้ไปหานอ้งสาว   ไม่กลา้แมแ้ต่กวาด
มือไปรอบ ๆ ดว้ยกลัวจะสมัผัสกับร่างกายที่ไดร้บัคาํบอกว่า
เปลอืยเปลา่ 
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 ‚เดินมาอีกนิด...  นอ้งอยู่ตรงนี‛้  คนเดินขยบัเดินหนา้
ไปเรือ่ย ๆ ‚อีกกา้วหนึง่คะ่  คอ่ย ๆ เดิน  โอเคหยุดค่ะ..หยุดตรง
นี‛้ 

 ‚นี่ผา้  การุณเอา..เออ่..เอานุง่ก่อนเดี๋ยวพี่พาออกไป‛ 
 ‚หนลูกุไมไ่หว...‛ 
 ‚เอ่อ...งัน้  งัน้จับแขนพี่นะ‛  อาวธุขยับตวัเขา้หาใน

ความมืดที่มองไม่เห็น  มือเล็กจบัลงกับแขนแกรง่พยายามยืน
ขึน้เพื่อนุ่งผา้ออกไปจากหอ้ง   แต่ดว้ยร่างกายที่เต็มไปดว้ย
ฟองสบูจ่ึงทาํใหเ้ธอลืน่อีกครัง้  ‚การุณระวงั!!!!‛ 

สองวงแขนโอบกอดรา่งกายหญิงสาวที่ไรส้ิ่งใดขวางกัน้   
สมัผสัไดถ้ึงกายเนือ้ที่นุม่หยุ่นแมไ้ม่สามารถมองเห็นดว้ยความ
สวยงามแหง่รา่งกาย   แตเ่ขาก็สามารถรบัรูไ้ดถ้ึงทกุอย่างอย่าง
ชัดเจน  คนถูกโอบกอดตัวแข็งนิ่งทาํอะไรไม่ถูกเมื่อมันเป็น
ความใกลชิ้ดที่แสนวาบหวิว  แมจ้ะพยายามเขา้ใจว่าพี่ชาย
พยายามช่วยเหลอืแตเ่ธอก็ขดัเขินเหลอืเกิน 

 
 
 



 

30 | ห น้ า  

 
 
 

 
 

ตอนที ่4 
 
ผิวกายขาวผ่องเป็นยองใยนั่ งลงบนเตียงกว้างหลัง

เหตุการณอ์ึกกระทึกเกิดขึน้   อาวุธนวดขอ้เทา้ใหก้ับนอ้งสาว
โดยที่เขานั่งลงกับพืน้เย็นจดัไม่มองสงู   ดว้ยเนือ้ผิวกายสาวที่
มีผา้นอ้ยชิน้ปิดคลมุยากเหลอืแสนที่จะไม่คิดอะไรไปไกลกว่านี ้  
ดว้ยใจของตนก็แอบรกัหญิงสาวเป็นทนุมานานมากแลว้ 
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การุณรูด้ีว่าตนเองเป็นได้แค่น้องสาวที่หลงรักพี่ชาย  
ทุกการกระทาํที่ดูแลเธอดีเหลือเกินนับตั้งแต่เธอยังเด็ก  การ
ปกป้องที่อาวุธไม่เคยทอดทิง้ไปไหน   ความใส่ใจที่ทาํใหเ้ธอ
หลงรกัเขาไปแลว้จนอยากจะถอยหนี 

 ‚พอแลว้ค่ะพี่อาวธุ‛  ดวงตาเธอวาวใสดว้ยม่านนํา้ตา  
เธอรูส้ึกรกัเขาอยู่เต็มอกแต่รกัไม่ได ้ มันยากที่เธอจะหักหา้ม
เมื่อเขาดีแสนดีกบัเธอเสมอ 

 ‚การุณรอ้งไหท้าํไม  เจ็บเหรอ...  พี่ขอโทษ‛ 
 ‚นอ้งเจ็บ  อึก...‛  ‘นอ้งเจ็บที่นอ้งรกัพี่ไม่ได ’้  หวัใจ

หญิงสาวไดแ้ตพ่ร ํา่บอกในใจไมก่ลา้เอย่ปาก   จะทาํอย่างไรให้
เธอตดัใจจากเขาได ้   

สองมือบางกาํแน่นกดลงที่กลางอกดว้ยความเจ็บชํา้  
เธอคิดว่าเธอจะเก็บมันเอาไวไ้ดโ้ดยไม่เอ่ยบอก  แต่มันก็เจ็บ
เหลอืเกินเมื่อใจที่รกัไมอ่าจหกัหา้มได ้

การกระทาํที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดที่อาวธุไม่รูเ้ลย
ว่ามันคือตรงไหน  สองมือของเขาจับลงบนมือบางที่กดลง
กลางอกก่อนจะกอดเอาไว ้ เมื่อไม่รูว้่าเจ็บที่แห่งใดแต่ใจไม่
อยากใหเ้ธอนัน้รอ้งไหเ้สยีนํา้ตาแมแ้ตน่อ้ย 
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 ‚เจ็บตรงไหนบอกพี่  อย่ารอ้งนะการุณ  ไมต่อ้งรอ้ง...‛ 
 ‚ฮือ้ออ  ฮึก ๆ ..  พี่อาวธุมีแฟนยงัคะ  อึก ๆ ...เมื่อไหร่

พี่อาวุธจะมีแฟนคะฮือ้ ๆ ‛  การุณสะอึกสะอืน้บอกทัง้ที่เธอ
ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขามีแฟนแมแ้ตน่อ้ย   ความเดียวในหวัที่เธอรูส้กึ
คือเธออยากตัดใจจากเขาก่อนที่ความรูส้ึกมันจะเกินเลยไป
มากกว่านี ้ หากเขามีคนรกัที่เป็นเจา้ของหัวใจโดยที่เธอไม่มี
สทิธ์ิคงทาํใหเ้ธอคิดไดว้า่ควรจะถอยหา่งออกไปจากเขา 

 ‚....เออ่..ก็  ความจรงิพี่ก็คยุกบัสายฝนอยู่นะ  เพียงแค่
เรายงัไม่มีสถานะกนัชดัเจน  การุณไม่ตอ้งกลวั  พี่มีพี่สะใภใ้ห้
เราแน่ ๆ ‛  คาํพดูที่คลา้ยจะบอกตวัเองใหจ้าํว่าเธอที่รกัเป็น
นอ้งสาวไม่มีสิทธ์ิคิดเป็นแบบอื่น   เขาผละร่างกายออกจาก
ออ้มกอดที่ไม่ควรกระทาํก่อนที่จะกระพริบตามองไปทางอื่น    
‚แต่งตัวไดใ้ช่ไหม  มันคงไม่ดีถา้พี่จะ..  เอ่อ..ความจริงพี่ช่วย
หาเสือ้ผา้ได‛้ 

 ‚ฮึก ๆ   นอ้งหาเองคะ่  พี่อาวธุไปพกัเถอะ‛ 
 ‚เอ่อ...เอางัน้เหรอ  งัน้..พี่ไปก่อนนะ‛  อาวุธเดิน

ออกไปอย่างสบัสน  เขาไมรู่ส้าเหตทุี่การุณพดูถึงแฟน  แต่เขารู ้
วา่ควรจะทาํอะไรตอ่ไปในเวลานี ้
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ความตั้งใจและมุ่งมั่ นย่อมนําพาให้สายฟ้าเข้าหา
นอ้งสาวเพื่อนรักมากไปกว่าเดิม  วันที่ชายหนุ่มรูด้ีว่าอาวุธ
จะต้องพาน้องสาวกลับต่างจังหวัดเพื่อหาครอบครัว   ทาง
เดียวที่เขาจะไดใ้กลชิ้ดและทาํคะแนนพรอ้มกันย่อมตอ้งอาศยั
สายฝนเขา้ไปกีดกนั   สองพี่นอ้งรว่มมือกนัขอตามไปยงัรสีอรท์
ที่แอบรูม้าวา่ครอบครวัทัง้คูเ่ป็นเจา้ของ 

ทา้ยที่สดุเมื่ออาวุธก็ตอ้งยอมใหค้นทัง้สองตามมาดว้ย
เพราะปากพลัง้บอกว่ากาํลงัคบหาพูดคุยกับสายฝนนอ้งสาว
สายฟ้า  ตลอดทางที่มีการุณนั่ งข้างกายก็ ไม่มีสิ่งใดหลุด
ออกมาจากปาก คนทั้งคู่มีสิ่งที่กาํลังครุ่นคิดภายในใจจนไม่
อาจที่จะดแูลแขกที่มารว่ม 

 ‚การุณกับอาวุธมีปัญหากันเหรอ  ทําไมดูเงียบจัง  
ปกติจะรกักนัดีไม่ใช่เหรอ‛  เสียงที่ถามขึน้ทาํใหค้นทัง้สองหนั
มองหนา้กนัเลก็นอ้ย 
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ทัง้ที่เขาทัง้สองไม่ไดท้าํอะไรใหบ้าดหมางนํา้ใจแต่ส่วน
ลึกกลับไม่มีความกลา้เพียงพอที่จะเผชิญหนา้และสบตากัน
เช่นเดิม 

 ‚เปลา่เลย..   ฉนัแคก่าํลงัคิดอะไรไปเรือ่ย‛ 
 ‚การุณก็แคเ่มารถนะคะ่‛ 
เหตุผลมากมายถูกเอ่ยอา้งออกมาจากปากดว้ยความ

สมเหตุสมผล  สายฟ้าหลงเช่ือและไม่คิดสงสยัในอากัปกิริยา
ของคนทัง้สอง  ผิดกับสายฝนที่มองเห็นอะไรบางอย่างที่หลบ
ซ่อนแต่ยงัไม่มั่นใจ   บางสิ่งที่เธอไม่อาจรูไ้ดว้่ามนัจะเป็นจรงิที่
จะเกิดขึน้กบัพี่นอ้ง 

จนรถวิ่งเข้าไปในรีสอรท์ที่สวยงามและเป็นสถานที่
พกัผ่อนที่หลายคนเลือกจะมา  กรุณาวิ่งเขา้มาหาลกูสาวเมื่อ
เธอเปิดประตูลงจากรถ  เช่นเดียวกับเด็กชายอานัทที่ตอนนี ้
อายยุ่างเขา้ปีที่เกา้ลกูหลงของพอ่ประกอบ 

 ‚นี่พี่สายฟ้าเพื่อนพี่อาวุธค่ะแม่  และนี่น้องสาวพี่
สายฟ้าช่ือสายฝน‛  การุณใชโ้อกาสแนะนาํคนทัง้สองต่อพ่อ
แม่ใหไ้ดท้าํความรูจ้กัก่อนที่คู่สายตาของเธอจะหนัไปยงัพี่ชาย
ที่เธอหลงรกั  ดวงใจเจ็บปวดแต่อยากตอกยํา้ใหเ้ธอนัน้เลิกคิด
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อะไรที่มันไม่ควร  ‚และก็เป็นแฟนของพี่อาวุธดว้ยนะคะแม ่ 
หนไูปสบืมาแลว้‛ 

 ‚.......‛  อาวธุตกตะลงึในคาํแนะนาํของนอ้งสาวที่ไม่
ทนัตัง้ตวัขณะที่สายฝนเพียงแตยิ่ม้เขินหลงัจากยกมือไหว ้

 ‚พี่อาวุธมีแฟนแลว้เหรอครบั  คนนีเ้หรอที่พี่อาวุธบอก
วา่รกัมานานมากกกกกกกกกกโอ๊ย!!‛  มะกอกลกูโตเขกลงบน
หวัของเด็กชายวยัเกา้ขวบ  ครัง้หนึ่งที่เขาเคยบอกกับเด็กชาย
ว่ามีแฟนแลว้ที่แอบรกัมานานมาก  แต่ก็ไม่ไดบ้อกช่ือออกไป
วา่แทจ้รงิคือพี่สาวของอานทัเองที่เขาหลงรกั 

 ‚พูดมากจริงอานัท  วันนีซ้นรึเปล่า  พี่กับพี่การุณซือ้
ขนมมาฝากเพียบเลย‛ 

 ‚จรงิเหรอครบั  พี่การุณซือ้รถบงัคบัมาใหด้ว้ยรเึปลา่ที่
สญัญาไว‛้  เด็กชายมีความจาํดีเอ่ยถามทวงของฝากหลงัจาก
พี่ชายและพี่สาวไดก้ลบับา้นมาหลายเดือน 

 ‚ซือ้มาส ิ ไปเลน่กนั...‛ 
การุณกอดคอนอ้งชายเดินแยกออกไปจากกลุม่คน  เธอ

แอบปาดนํา้ตาโดยไม่ใหใ้ครเห็นกับความรูส้ึกที่พยายามตอก
ยํา้ใหต้ัวเองเจ็บ  เธอรกัเขามากแต่ไม่อาจรกัและครอบครอง
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เป็นเจา้ของได ้ ทัง้ที่อยู่ใกลก้ันในรัว้บา้นก็ไม่อาจพูดความใน
ใจออกไป 
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ตอนที ่5 
 
มือ้อาหารเย็นของทุกมือ้ในหลายปีที่ผ่านมาการุณไม่

เคยนั่งห่างจากอาวุธแมแ้ต่ครัง้  แต่เมื่อหญิงสาวจะนั่งลงบน
เกา้อีท้ี่นั่งประจาํหัวใจก็พลนัคิดเขา้ขา้งตัวเอง  เธอมองไปยัง
ชายหญิงพ่ีนอ้งที่กาํลงัเดินเขา้มาในหอ้งอาหารพรอ้มกบัพี่ชาย   
รา่งกายก็พลนัเคลือ่นยา้ยไปนั่งเกา้อีอ้ีกตวัดว้ยจาํยอม 

อาวุธจอ้งมองการุณที่นั่งคู่กับแม่และเด็กชายอานัทผู้
เป็นนอ้ง  ขา้งกายของเขามีสายฝนและพี่ชายของเธอซึ่งเป็น
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เพื่อนสนิท  ความแตกตา่งที่บอ่ยครัง้จะเป็นคนตกัอาหารใหก้บั
นอ้งสาวคนดีที่ออดออ้น   ตอนนีเ้ธอยา้ยไปนั่งไกลตัวราวกับ
ตอ้งการจะหนีหายไปจากชีวิตของเขาเสยีได ้

 ‚กลบัมาคราวนีแ้มว่า่การุณของแม่ดแูปลก ๆ   ปกติจะ
ออ้นพี่อาวธุตลอด  ทาํไมวนันี.้...‛ 

 ‚ก็พี่อาวุธมีแฟนแลว้นิคะแม่   เราต้องให้ความเป็น
สว่นตวัใช่ไหมคะพี่อาวธุ‛  เธอหนัไปยิม้สบตากับพี่ชายทาํที
เป็นเรื่องปกติ  แต่การสบตาเพียงอึดใจก็ทาํใหม้่านนํา้ใสไหล
ในดวงตาโดยงา่ย  ‚อูย้..  อะไรเขา้ตาก็ไม่รูค้่ะแม่  หนขูอไปเขา้
หอ้งนํา้ก่อนนะคะ‛ 

 ‚เดี๋ยวแมด่ใูหก้ารุณ...‛ 
 ‚ไม่เป็นไรค่ะ  หนูดูแลตวัเองได.้..‛  คาํบอกกล่าวที่

ตะโกนกลบัมาก่อนที่เธอจะว่ิงหายไป  อาวธุไดแ้ตม่องตามหลงั
เมื่อเขาเองก็ไม่รูจ้ะจัดการกับความรูส้ึกตัวเองอย่างไร   แอบ
คิดว่ามนัดีแลว้ที่การุณเขา้ใจว่าสายฝนคือคนรกั  เขาเองจะได้
ตดัใจและไกลหา่งจากเธอได ้

ตลอดการรบัประทานอาหารการุณที่บอกว่ามีเศษผง
เขา้ตาก็ไม่กลบัเขา้มาอีกเลย  เธอเลือกเขา้ไปในหอ้งครวัและ
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หาขนมปังทาแยมกินเป็นอาหาร  เธอเจ็บปวดที่หัวใจและไม่
อยากที่จะกลบัเขา้ไปเพื่อเห็นพี่ชายนั่งขา้งกบัหญิงคนรกั 

 ‚ทาํไมหนีมากินแยมแบบนี.้..‛  ประกอบเขา้มาหาลกู
สาวที่หายไปนานจนผิดสังเกต  กรุณาอยากจะเข้ามาด้วย
ตวัเองแต่ประกอบไม่รูจ้ะตอ้นรบัแขกของลูกยังไงจึงอาสามา
หาลกูสาว    

 ‚........‛  การุณเพียงหนัมายิม้ก่อนที่จะกินขนมปังใน
มือ  ‚พ่อประกอบไม่อยากไปเที่ยวเล่นที่กรุงเทพเหรอ  การุณ
จะพาเที่ยวเอง  การุณรูจ้กัที่เที่ยวหลายที่เลยนะคะ‛ 

 ‚ที่ไหนก็คงไม่มีความสุขเท่าที่บา้น  พ่อว่าอยู่บ้านมี
ความสขุมากกวา่‛ คนตวัเล็กไดแ้ต่พยกัหนา้และเช่ือในสิ่งที่พ่อ
พูด  ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นพ่อประกอบที่ใจเย็นพูดนอ้ยจะไป
เที่ยวที่ไหน   ‚ถา้มีอะไรไม่สบายใจ  ปรกึษาพ่อกับแม่นะ  ทุก
อย่างบนโลกใบนีม้ีทางออกถา้ลกูกลา้ท่ีจะพดู‛ 

 ‚..........คะ่‛ 
 ‘ทกุเรือ่ง...ยกเวน้เรือ่งที่นอ้งสาวแอบรกัพี่ชาย’  การุณ

เพียงพดูกบัตวัเองในใจทัง้ที่กาํลงัยิม้ส่งไปใหก้บัพ่อ   ไม่มีใคร
สามารถที่จะยอมรบัเรือ่งราวแบบนีไ้ด ้
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เย็นยํ่าจนคํ่าที่อาวุธพักที่รีสอรท์  เขานอนไม่หลับจึง

ออกเดินไปตามทางเดินอย่างไรจุ้ดหมาย  เรื่องราวในหัวที่มี
เพียงเรื่องเดียวที่หนักอก   ท่าทีหมางเมินของหญิงสาวที่เขา
สนใจเอาใจใสม่ากว่าครึง่ชีวิต  วนันีเ้ธอทาํตวัเหินห่างโดยอา้ง
วา่ตนเองกาํลงัจะมีความรกัจึงตอ้งการความเป็นสว่นตวั 

ทัง้ที่สมองบอกวา่ดีแลว้แตห่วัใจกลบัไมค่ิดแบบนัน้เลย 
เมื่อในใจมนัเอาแตบ่อกวา่รกั!!  วา่รกั!! 
เดินเรื่อยไปตามความเหงาและหัวใจที่อ้างว้างจน

สายตามองเห็นอะไรบางอย่าง  การุณกาํลงันั่งบนชิงชา้ตวัเล็ก
ที่พ่อประกอบทาํใหเ้มื่อครัง้ที่เธอยังเป็นเด็กหญิง  ภาพพี่ชาย
คอยส่งกําลังแขนไกวชิงช้าให้เธออย่างสนุกผุดเข้ามาใน
ความคิด  ภาพแห่งรอยยิม้ที่เธอและเขามีความสุขด้วยกัน
เสมอมา 

 ‚นอนไมห่ลบัเหรอ‛   
 ‚........‛  เสียงเรียกจากดา้นหลงัที่ทาํใหค้นที่กาํลงัใจ

ลอยหยุดลงชะงัก  แมเ้ธอจะไม่หนักลบัไปก็รูไ้ดแ้น่ชัดว่าคนที่
อยู่ขา้งหลงัคือใคร 
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 ‚พี่ขอ..‛ 
 ‚นอ้งง่วงนอนแลว้ค่ะ‛  การุณพดูแทรกก่อนที่จะหมาย

เดินออกห่างไปจากเขา   แต่ร่างกายบอบบางก็ถูกรวบกลาง
อากาศก่อนจะอยู่ในออ้มกอดของพี่ชาย 

ลมหายใจของหญิงสาวขาดหว้งเมื่อถูกรวบแนบชิดกับ
กายชายที่เธอหลงรกั  สมัผสัรา่งกายที่เธอไมเ่คยรูส้กึว่านี่คือคาํ
วา่พ่ีนอ้ง  แตเ่พียงแคค่ิดวา่เธอและเขาไม่มีโอกาสที่จะรกักนัได้
หวัใจก็เจ็บปวดเหลอืเกิน 

 ‚ปลอ่ยนอ้งนะพี่อาวธุ  ใครมาเห็นเขา้จะดไูม่ดี...‛  ทัง้
ที่ชิงช้าแห่งนีอ้ยู่ห่างไกลจากสายตาคนในรีสอรท์ด้วยพืน้ที่
ส่วนตัว  และเพื่อนทั้งสองที่พักอยู่ในพืน้ที่ของรีสอรท์ก็คงไม่
เห็นแน ่

 ‚พี่ชายจะกอดนอ้งสาวไม่ไดเ้หรอ  แต่ก่อน....การุณก็
กอดพี่ออกจะบ่อย‛  เสียงกระซิบแผ่วเบาที่มนัออกมาจากใจ
กน้บึง้  เขาโอบกระชบัรา่งกายในวงแขนเขา้หาดว้ยความรูส้กึที่
อยากมีเธอเพียงคนเดียวในชีวิต  หลงลืมสิ่งถูกผิดแห่งความ
เป็นพี่นอ้งที่ขวางกัน้ความสมัพนัธท์ัง้สอง   
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 ‚........‛  แกม้สวยอาบดว้ยนํา้ใสจากดวงตาเพราะ
ความรูส้กึ  เธอรกัเขาและอยากโอบกอดดว้ยรา่งกายเหลือเกิน
ดว้ยใจรกั  แต่ก็รูด้ีว่าทาํอะไรไม่ไดจ้ึงไดแ้ต่นิ่งเฉยใหเ้ขาโอบ
กอด 

 ‚...เรา........มีอะไรที่...ไม่เขา้ใจกนัหรือเปล่า   พี่อยาก
...รกั  และพดูคยุกบันอ้งสาวของพ่ี.....เหมือนเดิม‛ 

 ‚.......‛  รา่งกายสะอืน้ทัง้น ํา้ตาเมื่อคาํว่ารกัมีคาํว่าพี่
เขา้มาแทรกกลาง  หวัใจหญิงสาวบอบชํา้และสะอืน้ตวัโยนจน
คนที่อยู่ขา้งหลงัสมัผสัได ้

 ‚การุณ  รอ้งไหท้าํไม‛ อาวุธหมุนรา่งกายคนที่รอ้งไห้
มาเผชิญหนา้  ปาดเช็ดนํา้ตาที่รินไหลออกมาเป็นสายโดยที่
เขาไม่รูส้าเหต ุ สองมือประคองแกม้สาวใหด้วงตาพานประสบ   
คู่สายตาที่เต็มเป่ียมไปดว้ยความรกักันและกันอย่างมากลน้   
‚พี่...รกัการุณนะ‛ 

 ‚ฮึก ๆ ..นอ้งก็รกัพี่‛ 
ความหมายของกันและกนัที่สื่อประสาน  ความในใจที่

พยายามบอกถึงความรกัที่มนัไม่ใช่คาํว่าพี่นอ้ง  ความใกลชิ้ด
ในความมืดสลวัที่พรางตาจากสายตาคนมากมาย  เรียวปาก
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หนาแนบชิดริมฝีปากบางดว้ยความรูส้ึก  แนบชิดความรูส้ึก
ภายในที่เขามีอย่างมากลน้กับคนตรงหน้าที่หัวใจเรียกรอ้ง   
โอบกอดร่างกายของคนใตค้วามสูงสมัผัสรุกลํา้ในโพรงปาก
ดว้ยความตัง้ใจ 

รสจูบหวานลึกดูดดึงให้การุณเอนอ่อนตกอยู่ภายใต้
ออ้มกอดที่แสนหวงแหน  พ่ีชายที่เธอหลงรกัและความรูส้กึชั่วดี
ไดพ้ลนัหายไปกับความรูส้ึกลกึซึง้ในวนันี ้ เมื่อความรกัก่อเกิด
และมนัไมส่ามารถที่จะหกัหา้มไดเ้ลยทัง้ที่พยายาม 

 ‚เรารกักนัไดไ้หม...  เรา...  ไมใ่ช่พี่นอ้งกนัจรงิ ๆ ‛ 
 ‚......‛  เสียงคาํถามชิดริมฝีปากที่หยั่งลึกเขา้ไปใน

ดวงใจ  เธออยากถามคาํถามนีก้บัพี่ชายหลายครัง้แต่มนัก็ไม่มี
ความกลา้มากพอ 

 ‚พี่รกัการุณมากกว่านอ้ง อืม้มมม‛  ริมฝีปากเล็กปิด
กั้นริมฝีปากหนาทัง้นํา้ตา  มันเป็นคาํตอบเดียวที่เธอจะตอบ
เขาไดใ้นเวลานี ้ เมื่อความรกันาํพาหัวสมองการไตร่ตรองจึง
สญูหายเหลอืเพียงความรูส้กึ 
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ตอนที ่6 
 
โต๊ะอาหารตวัเดิมที่กรุณาเตรียมอาหารของโปรดมาให้

ลกูสาวที่หนา้ตาเศรา้หมองไม่สดใส  เธอจดัโต๊ะจดัจานรอคอย
มือ้อาหารแหง่การรว่มโต๊ะ  เมื่อไมรู่ส้าเหตวุา่ลกูสาวเศรา้หมอง
ดว้ยเรือ่งใดคนเป็นแมก็่ทาํไดเ้พียงดแูลหว่งใย 

 ‚อานทัพี่หิวขา้วแลว้  อยากกินขา้ว  พี่อาวธุมากินขา้ว
ค่ะ‛  เสียงใสดงัลอดเขา้มาในหอ้งพรอ้มกบัสามพี่นอ้งที่จบัมือ
เดินเรยีงเขา้มาในหอ้งอาหาร 
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อาวธุเลือ่นเกา้อีใ้หก้บัการุณขา้งกายอย่างเช่นที่ผ่านมา
ที่เคยนั่งคู่ พรอ้มเพรียงดว้ยอานัทวิ่งเขา้ไปหาแม่และนั่งขา้ง
กาย  ประกอบเดินตามเขา้มาทีหลงันั่งหัวโต๊ะจอ้งมองความ
สดใสของพี่นอ้งที่ดจูะแตกตา่งไปจากเมื่อวานเห็นไดช้ดั 

 ‚เมื่อวานนีค้งงอนกันมัง้คะ....‛  กรุณาหนัไปพูดกับ
สามีเมื่อมนัดเูป็นภาพที่นา่สงสยัใครรู่ ้

มือ้อาหารที่เต็มไปดว้ยเสียงหวัเราะจนสายฟ้าและสาย
ฝนอดไมไ่ดท้ี่จะสงสยั  ตาํแหน่งที่นั่งและการกระทาํที่มนัดตู่าง
ไปจากเมื่อวานชัดเจน  สีหนา้แววตาของการุณก็ไม่เหมือนคน
เมื่อวานที่เอาแตน่ิ่งเฉยเศรา้หมอง 

 ‚นอ้งการุณทาน‛ / ‚การุณนี่ของโปรดนอ้ง...‛  อาวธุ
และสายฟ้าพูดแทบจะพร้อมกันขณะที่สองมือตักอาหาร   
สายตาคนทัง้โต๊ะหนัมามองหนา้ในทนัที 

 ‚ขอบคณุค่ะพี่อาวธุ..‛  แต่หญิงสาวกลบัสง่ยิม้หวาน
และยกจานรบัอาหารจากคนเป็นพี่มากกว่าชายแปลกหนา้ที่
เจอกนัไมก่ี่ครัง้   

การุณมองออกว่าสายฟ้าเขา้มาในชีวิตดว้ยสายตาและ
การจับจ้อง  เธอไม่ชอบผู้ชายแบบสายฟ้าแต่ชอบผู้ชายที่
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อบอุ่นและแสนดีอย่างอาวุธ  และตอนนีเ้ธอกับเขาก็กาํลงัคบ
หากันแบบลบั ๆ ในฐานะคนรกัไม่ใช่พี่นอ้ง   สายตาที่มองมา
หากนัจึงเป็นสายตาที่หวานช่ืนเกินกวา่ปกติ 

สายฟ้ารูส้ึกเสียหนา้เล็กนอ้ยต่อการกระทาํของการุณ   
แตเ่ขาก็ทาํอะไรไมไ่ดเ้มื่อรูแ้ลว้ว่าเธอและพี่ชายเหมาะที่จะเป็น
เหย่ือในเกมนี ้ หากนอ้งสาวอย่างสายฝนไดอ้าวธุและเขาไดก้า
รุณก็จะสขุสบายบนกองเงินกองทองแหง่นี ้

 ‚ทาํไมพี่อาวธุไมต่กัใหผ้มบา้ง...‛  เด็กชายอานทัวยัเกา้
ขวบพดูบา้ง 

 ‚อิจฉาเหรอ  อยากกินอะไรพี่จะตกัให้‛  การุณรอ้งว่า
คนทีน่ั่งขา้งกายแมท่ี่เต็มไปดว้ยรอยยิม้ 

 ‚ไมเ่อา  จะใหพ้ี่อาวธุตกั...‛ 
 ‚.....‛  อาวธุไดแ้ตยิ่ม้ก่อนที่จะตกัไก่ทอดฝีมือแม่กรุณา

ใหก้บัคนออ้นที่กาํลงัอิจฉา 
ทกุคนบนโต๊ะอาหารเต็มไปดว้ยรอยยิม้ผิดกับสายฝนที่

เอาแต่นั่งเงียบจอ้งมองสองพี่นอ้งการุณอาวุธหลายความรูส้ึก  
เธอสงัเกตเห็นอะไรบางอย่างมานานแลว้แต่ไม่รูว้่ามนัเป็นจริง
หรอืเปลา่ 
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 ‚แลว้วนันีจ้ะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวท่ีไหน...‛ 
 ‚ผมไปดว้ย...‛  ยงัไม่มีสถานที่ระบุเด็กชายอานทัก็รบี

พูดแทรก  แม่กรุณาที่เอ่ยถามจึงไดแ้ต่ยิม้   ‚ใหอ้านทัไปดว้ย
นะพ่ีการุณ‛ 

 ‚เมื่อกีย้ังไม่ใหพ้ี่ตัก..  ตอนนีจ้ะมาออ้น  กลบัมาคราว
หนา้ไมซ่ือ้อะไรมาฝากแลว้‛ 

 ‚โอ๋  ๆ    รักกันนะพี่กา รุณ  ให้อานัทไปด้วยนะ ‛  
เด็กชายออดออ้น  การุณไดแ้ต่ยิม้ตอบขณะที่มือที่อยู่ใตโ้ต๊ะ
อาหารกาํลงัจบัมือซา้ยของพี่ชายดว้ยความรกั 

 

 
 

‚พี่อาวธุถ่ายรูปใหส้ายฝนหน่อยไดไ้หมคะ...‛  สายฝน
วิ่งเขา้มาหาพรอ้มกับฉวยโอกาสกอดแขนชายหนุ่ม  เธอแอบ
ชายตาไปหาหญิงสาวอีกคนที่เป็นน้องที่อยู่ติดกับร่างกาย
อาวธุไมห่า่งไปไหน 
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 ‚เออ่.....‛  อาวธุหนัมองการุณเล็กนอ้ยก่อนที่เขาจะหนั
มาหาสายฝน   โดยปกติเขาก็ไม่ใช่ผูช้ายเจา้ชูท้ี่ชอบถึงเนือ้ตวั
หญิงสาวอยู่แลว้   ‚ไดส้.ิ...‛ 

การุณเดินเลี่ยงไปยังโต๊ะม้าหินตัวหนึ่งพร้อมกับ
เด็กชายวัยเก้าขวบ  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีเ้ธอมาบ่อยมาก
ดว้ยไม่ไกลจากบ้านและรีสอรท์ เธอมองอาวุธถ่ายรูปใหก้ับ
หญิงสาวและพยายามทาํสีหนา้ใหเ้ป็นปกติ  เมื่อไดป้ลดปลอ่ย
ความรูส้กึวา่รกัเขาไปแลว้ก็รูส้กึถึงความเป็นเจา้ของ    

เธอหึงที่เขามีหญิงอื่นขา้งกายแมช้ายหนุ่มจะอธิบาย
แลว้วา่ท่ีตอบไปวา่คยุกบัสายฝนเพราะสบัสน   แทจ้รงิแลว้การ
ตอบนัน้เพื่อทาํใหใ้จลบลืมว่ารกัการุณไม่ได ้ แต่เมื่อหัวใจทัง้
สองรกักนัจึงไม่มีประโยชนท์ี่จะมีคนอื่นเขา้มาในชีวิต  แต่ดว้ย
สถานะที่ทุกคนรูว้่าคนทัง้คู่คือพี่นอ้งอาวุธและการุณจึงตกลง
กนัวา่จะไมบ่อกเรือ่งนีก้บัใคร 

 ‚นอ้งการุณอยากถ่ายรูปไหม  พี่จะถ่ายให้‛  สายฟ้า
เสนอตวัขณะที่เด็กชายวยัเกา้ขวบมองหนา้เป็นคาํถาม 

 ‚ไมค่ะ่  การุณไมช่อบถ่ายรูป‛ 
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 ‚แต่อานัทอยากกินขนม  พี่พาไปซื ้อได้ไหมครับ ‛  
เด็กชายจับมือคนตัวสูงที่พยายามเขา้หาพี่สาว   เขาอายุเกา้
ขวบแลว้ทาํไมจะดูไม่ออกว่าผูช้ายคนนีพ้ยายามจะจีบพี่สาว  
และเขาก็ไมช่อบผูช้ายคนนี ้

 ‚ไดค้รบั..  อยากกินอะไรนาํไปเลยครบั‛ 
 ‚พี่จะซือ้ใหท้กุอย่างเลยเหรอครบั‛  สายฟ้าพยกัหนา้

ตอบตาใสดว้ยไมรู่ว้า่เด็กชายจะมีความสามารถซือ้อะไรไดบ้า้ง  
‚งัน้ไปกนัเลย...‛ 

การุณรูด้ีว่าอานัทเอาตัวรอดได้ด้วยมาที่นี่ออกบ่อย  
เธอมองไปยังพี่ชายที่ยังถ่ายรูปไปแลว้เสร็จกับหญิงสาวแสน
สวย  เธอหายใจเขา้ลึกก่อนจะเดินเขา้ไปตามธรรมชาติเพียง
คนเดียว   อย่างนอ้ยตอนนีเ้ธอก็ไดร้กักบัพี่ชายอย่างที่อยากรกั  
ถึงแมว้า่จะตอ้งเก็บความสมัพนัธเ์หลา่นีเ้อาไวก็้ตาม 

เดินไกลเขา้ไปตามทางเดินที่เธอเดินเล่นไม่รูก่ี้ครัง้นับ
จากที่เคยมาเที่ยว  ความเดียวที่จาํไดค้ือเธอและอาวุธวิ่งเล่น
ตามทางเดินนีจ้นจาํไดท้กุซอกมมุของที่นี่ 

 ‚เดินคนเดียวไมเ่หงาเหรอครบั...‛  อาวธุวิ่งตามทางลดั
ก่อนที่จะเขา้มาตดัหนา้การุณอย่างทนัท่วงที  คนที่ถูกตามมา
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หันมองดา้นหลงัอย่างตกใจดว้ยไม่รูม้ีใครตามมาบา้ง  ‚ไม่มี
ใครตามมาหรอก  พี่ใหอ้านทัจดัการแลว้‛ 

 ‚จดัการยงัไงพ่ีอาวธุ....‛ 
 ‚ก็ใหพ้าเดินหลงทางไง  ป่านนีค้งกาํลงัหาทางออกแน่‛  

มือหนาจบัมั่นที่มือหญิงสาวก่อนที่จะเดินไปตามทางเดิน  ทัง้ที่
เคยมาบ่อยแต่กลบัรูส้ึกว่าการมาครัง้นีม้ีความสขุกว่าทุกครัง้  
เมื่อสถานะของทัง้คู่ไดเ้ปลี่ยนไปแลว้   ‚อดทนหน่อยนะ  เดี๋ยว
เราก็ไดก้ลบัไปบา้นของเรา...ที่ไมม่ีใครแลว้‛ 

 ‚ค่ะ....‛  ‘บา้นของเรา’  การุณมีความสขุเหลือเกินกบั
สิง่ที่ชายหนุ่มไดพ้ดูออกมา  บา้นของเราที่ไม่ต่างกบัการอยู่กนั
ฉนัทผ์วัเมีย 

 ‚สายฟ้ามันกาํลังจีบการุณ  การุณอย่าไปอยู่ใกลม้ัน
นะ  เวลาไปไหนก็ตอ้งบอกพี่‛ 

 ‚พี่สายฝนก็จีบพี่นะ...‛ 
 ‚แต่พี่ไม่ไดส้นใจสายฝน  คนเดียวที่พี่สนใจคือการุณ

เขา้ใจไหม...‛  เพียงสายตาที่มองกนัเธอก็รบัรูว้่ามนัคือความ
รกั   ความรกัที่ทาํใหเ้ธอจบัมั่นกบัมือหนาและเดินคูไ่ปดว้ยกนั 
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ตอนที ่7 
 

ก๊อก!!  ก๊อก!!  ก๊อก!! 
เสียงเคาะประตูดังขึน้ก่อนที่สายฝนจะเขา้ไปในห้อง

พี่ชาย  เชา้วนัพรุง่นีต้อ้งเดินทางกลบัแลว้และยงัรูส้กึปวดเมื่อย
ไปทัง้ตัวกับการโดนหลอกใหเ้ดินหลงทางไปคนละทิศละทาง  
กว่าที่จะหาทางกลับมายังทางออกไดก็้เล่นเอาสายฝนแทบ
หมดแรง 
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 ‚อะไรยยัฝน  ไม่เหนื่อยไง  ไปนอนดิ‛  สายฟ้าสนใจ
เพียงหนา้จอโทรศัพทท์ี่เต็มไปดว้ยหญิงสาวในชุดนุ่งนอ้ยห่ม
นอ้ยที่กาํลงัอวดลลีายั่วยวน  หากการุณไมเ่กิดมาบนความรวย
เขาก็คงไมเ่ขา้หาเมื่อเธอแสนจะนา่เบื่อและจืดชืด 

 ‚เหนื่อยสิ..  แต่มนัหงดุหงิดนอนไม่หลบั‛  สายฝนทิง้
ตวันั่งลงบนที่นอนอย่างไม่สบอารมณเ์ท่าไหรน่กั  ‚พี่ไม่สงัเกต
บา้งรึไงว่าสายตาของพี่อาวุธเวลามองการุณมันแปลก  ท่าที  
แววตา  หลายอย่างเลย  ฉนัแอบสงัเกตมาหลายครัง้แลว้  สอง
คนนีเ้หมือนมีอะไรบางอย่าง‛ 

 ‚อะไรละบางอย่างที่ว่า  อาวุธมนัก็รกันอ้งสาวมนัแบบ
นีแ้ตไ่หนแตไ่รอยู่แลว้‛ 

 ‚นอ้งสาวเหรอ   แต่ตอนที่เรากลบัมาจากเที่ยว  ฉนัตื่น
ก่อนที่จะถึงรสีอรท์  ฉนัเห็นพี่อาวธุจบัมือกบัการุณนะ  มนัเป็น
พี่นอ้งกันจริง ๆ เหรอ‛  คนสงสัยใคร่รูย้ังไม่ลดละความ
พยายาม  เธอสงสยั  และเธอก็ยงัไมย่อมแพ ้

 ‚พี่กบันอ้งจบัมือกนัไม่ไดร้ไึง  ไป..ออกไป  จะนอนแลว้
งว่งนอน‛ 
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 ‚จะนอนบา้อะไร..  จะช่วยตัวเองสิไม่ว่า  พึ่งพาอะไร
ไม่ไดเ้ลยไอพ้ี่บา้‛  สายฝนเดินกระแทกเทา้ออกไปจากหอ้ง
อย่างไมส่บอารมณ ์

การจบัมือกนับนรถไม่ใช่ครัง้แรกที่เธอมองเห็น  สายตา
ที่มองกนัที่ตลาด  ทา่ทีที่อยู่ดว้ยกนั  หลายอย่างมนับอกกบัเธอ
วา่น่ีไมใ่ช่พี่นอ้ง   มนัไมใ่ช่พี่นอ้งอย่างเธอและสายฟ้าสกันิด 

 ‚สายฟ้ามันก็ไม่ยักจับมือเรานี่หว่า...  มันใช่เหรอ ‛  
สายฝนมองมือของตัวเองที่ไม่เคยมีสกัครัง้ที่พี่ชายจะจับเวลา
ขับรถ  หรือแมแ้ต่สายตาที่มองกันแบบหวานช่ืนราวกับคู่รัก
ใหม่ปลามัน    ‚พี่น้องเขาทาํกันแบบนีเ้หรอวะ  มันใช่เหรอ  
หรอืคิดมากไปเองวะ  เอ๊ะ!!‛ 

สายตาของสายฝนมองไปยังความมืดสลัวในสวน
ดอกไม้ของรีสอรท์ที่ เธอไปถ่ายรูปมาหลายรอบ   สายตา
มองเห็นเงาของชายหญิงที่เดินคู่กนัไปในความมืด  ชายหญิงที่
ดคูลา้ยกบัคนที่เธอกาํลงัสงสยัใครรู่ ้

ความขอ้งใจนาํพาใหเ้ธอเดินตามชายหญิงสองคนนัน้
เพื่อใหรู้แ้น่ว่าใช่คนที่เธอกาํลงัสงสยัหรือไม่  ถึงแมจ้ะเห็นลาง 
ๆ แตเ่ธอก็พอจาํไดว้า่นั่นคืออาวธุและอีกคนคือการุณ 
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ทางเดินที่เริ่มไกลจากสวนดอกไมไ้ปยังดา้นหลงัที่เธอ
จาํไดว้่าอาวุธเคยบอกว่าเป็นพืน้ที่ที่ไม่ไดอ้นุญาตใหค้นนอก
เขา้  เป็นพืน้ที่นั่งเลน่ของอาวธุและการุณตอนเด็ก ๆ   ทกุอย่าง
ที่นาํพาทาํใหเ้ธอย่ิงเช่ือว่าเป็นสองคนนัน้   สายฝนหยิบควา้
เครือ่งมือสือ่สารเพื่อจะบนัทึกภาพเหตกุารณ ์ เธอมั่นใจว่าสอง
คนนัน้มีอะไรบางอย่างที่มากกวา่พ่ีนอ้ง 

 

 
 

เพีย๊ะ!!!! 
 ‚โอ๊ย!!  ไอยุ้งบา้  มากดัอะไรตอนนีว้ะ อุ๊บ!!‛  สายฝน

เอามือปิดปากเมื่อเธอเผลอตีแขนตัวเองที่ยุงกัดและอุทาน
ออกมา  เธอมองกลบัไปที่เดิมที่คลา้ยว่าจะเห็นหญิงสาวกาํลงั
นั่งบนชิงช้า  แต่สิ่งที่มองเห็นก็หายไปสะอย่างนั้น  ‚อ้าว!!  
หายไปไหนวะ‛ 

สายฝนเดินออกจากที่ซ่อนหลงัพุ่มไมม้องหาสองคนที่
ติดตาม  แตไ่มว่า่จะมองไปทางไหนก็มองไมเ่ห็น 
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 ‚เธอจะเห็นเราไหมคะ‛  การุณที่อยู่ในออ้มกอดของ
อาวธุกระซิบถาม   

ทัง้เขาและเธอรบีหลบหลงัพุ่มไมข้า้งตน้ไมใ้หญ่ดว้ยคุน้
ชินในพืน้ที่   ไม่คิดว่าสายฝนจะแอบตามออกมาทั้งที่มันดึก
มากแลว้   อาวธุแอบนดัการุณใหอ้อกจากหอ้งและมาเจอกนัที่
สวน  เขาอยากไปนั่งเลน่ที่ชิงชา้และพดูคุยเรือ่งของกนัและกัน  
ไมค่ิดวา่จะมีใครอีกคนที่ตามมา 

 ‚บา้จรงิ..  อตุสา่หต์ามมา!!‛  สายฝนสะบดัเสียงก่อนที่
จะเดินกลบัเขา้ไปในรสีอรท์  เธอรูส้กึเสียเที่ยวกบัเรือ่งนีแ้ต่ก็ยงั
มั่นใจวา่คนที่ตามมาคืออาวธุและการุณแน่ 

สองพี่น้องที่หลบอยู่หลังพุ่มไม้ได้แต่ถอนหายใจแรง   
ทัง้คูม่องตามหลงัของสายฝนจนเธอพน้ไปจากสายตาเขา้พืน้ที่
ของรสีอรท์ 

 ‚พี่สายฝนไม่เห็นเราใช่ไหมพี่อาวุธ  ไม่เห็นใช่ไหมคะ‛  
การุณรอ้งถามเมื่อแนใ่จแลว้วา่สายฝนไมอ่ยู่ตรงนี ้ มีเพียงออ้ม
กอดของอาวุธเท่านั้นที่ตอบกลับมาเมื่อเขาเองก็ไม่มั่นใจว่า
สายฝนเห็นอะไรหรือไม่  ‚ถา้เห็นพวกเราสองคน  มนัตอ้งถึงหู
แมก่บัพอ่ประกอบแน‛่ 
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 ‚แต่เราก็ไม่ไดท้าํอะไรผิดนิ  เราแค่มานั่งชิงชา้  เราแค่
มาเดินเลน่การุณ‛  อาวธุกระชบัออ้มกอดพรอ้มกบักดจูบลง
กลางหนา้ผากของหญิงในวงแขน  ‚มนัไม่มีอะไร  เราไม่ไดท้าํ
อะไรผิด  แต่ต่อใหรู้ถ้ึงพ่อกับแม่  เราก็ไม่ได้ทาํอะไรผิด   เรา
ไมใ่ช่พี่นอ้งกนัจรงิ ๆ ‛ 

 ‚.....‛  การุณกอดแนบกับแผงชายหนุ่มดว้ยความ
อ่อนไหว  เธอไม่ชอบความรูส้ึกแบบนี ้ เธออยากกลบัไปอยู่ที่
บา้นที่มีแคเ่ขาและเธอเทา่นัน้ 

 ‚พรุ่งนีเ้ราก็กลับแลว้...  มันไม่มีอะไร  ถ้าใครถามก็
บอกว่าการุณนอนแลว้เพราะเหนื่อยไม่ไดอ้อกมา  พี่จะจดัการ
ทกุอย่างเอง‛ 

 
 

-------เชา้ของวนั------- 
อาวุธจัดการเรื่องของเมื่อคืนดว้ยความรอ้นใจ  เขาให้

คนสนิทที่คุน้เคยซึง่เป็นพนกังานยกของที่นี่กุข่าวลือเรือ่งหลอน  
บอกเลา่เรือ่งราวว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อครัง้ก่อสรา้งต่อเติม
ที่นายช่างผูร้บัเหมาและเมียที่รกักนัมากตายที่นั่น   วนัดีคืนดีก็
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จะมีคนเห็นชายหญิงเดินคู่กนัในบรเิวณนัน้ดว้ยวิญญาณยงัไม
ไปผดุไปเกิด 

เรือ่งราวขา่วลือกระจายไปอย่างรวดเรว็ดั่งที่อาวธุไดค้ิด
ไว ้ จากเดมิที่พืน้ที่ตรงนัน้จะไม่ใหใ้ครเขา้ก็จะกลายเป็นพืน้ที่ที่
ไม่มีใครกลา้เข้าไป   เช้าของวันที่สายฝนเตรียมเรื่องเล่าจะ
บอกกับพี่ชายเป็นคนแรกก็เห็นว่าพี่ชายกาํลังยืนพูดคุยกับ
พนกังานรสีอรท์ที่เป็นสาวสวย 

 ‚พี่สายฟ้า  มวัแต่คุยกบัสาวนั่นแหละ  มีเรือ่งจะพดูให้
ฟัง‛  สายฝนดึงแขนพี่ชายจากกลุ่มสนทนาแต่ไม่สาํเร็จเมื่อ
ชายตวัโตกาํลงัฟังเรือ่งนา่สนใจ 

 ‚เดี๋ยวก่อนฝน  กาํลงัฟังเรือ่งผีในรสีอรท์‛ 
 ‚ผีเหรอ!!...‛  สายฝนคิดยอ้นไปถึงเหตกุารณเ์มื่อคืนที่

เกิดขึน้   มันคงไม่ใช่เรื่องเดียวที่เธอเจอมาใช่ไหม  ‚ผีที่ไหน
เหรอ   เลา่ใหฟั้งบางส‛ิ 

 ‚มาตอนเขาเล่าจบแลว้  พี่จะเล่าใหฟั้ง‛  สายฟ้าพา
นอ้งสาวเดินแยกออกมาเมื่อพนกังานสาวไดเ้วลาทาํงานแลว้  
‚พนกังานในรสีอรท์เขาเลา่วา่อาคารที่ตอ่เติมรมิบึงฝ่ังนูน้นะ  มี
ผี!!  เขาว่ากันว่าตอนที่ก่อสรา้งมีผวัเมียที่ตายคู่กันที่นั่น  เห็น
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ว่าเป็นผูร้บัเหมากับเมีย  แลว้วิญญาณก็จะวนเวียนแถวนั้น  
วนัดีคืนดีก็จะมีคนเห็นมาเดินเล่นจับมือกัน   ไมก็ไปนั่งชิงชา้  
หรอืไมก็่กอดกนัที่นั่น‛ 

 ‚........‛  สายฝนหนา้ถอดสีพูดอะไรไม่ออกเมื่อทุก
อย่างมนัตรงกบัเหตกุารณท์ี่เธอเจอเมื่อคืนมาก 

 ‚เพราะที่นั่ นมีผีนี่ เอง เขาถึ งห้ามคนนอกเข้าไป  
พนกังานบอกว่าไม่มีใครกลา้เขา้ไปเลยนะ  ขนาดพนกังานทาํ
ความสะอาดยังตอ้งใส่พระ  บางคนก็ถึงกับลาออกเพราะอยู่
ไมไ่ด ้ เฮีย้นมาก!!!‛ 

 ‚พี่ครบั!!‛ 
กริด๊ดดดดดด!!! 
สายฝนรอ้งลั่นเมื่ออานทัที่ถูกพ่อประกอบใหม้าตามคน

ทัง้สองรอ้งทกั  เธอกระโดดกอดพี่ชายจนตวัโยนเมื่อเธอกาํลงั
กลวัอย่างสดุขีดกบัเหตกุารณท์ี่คลา้ยกบัเรือ่งเมื่อคืน 

 ‚เกิดอะไรขึน้อานัท  มีอะไรรึเปล่าสายฟ้า  สายฝน‛  
กรุณาว่ิงเขา้มาหาลกูชายเมื่อไมรู่ว้า่เกิดเรือ่งอะไร  สองมือกอด
ตวัลกูชายตวันอ้ยดว้ยไมรู่ว้า่เกิดอบุตัิเหตไุหม 

 ‚ไมรู่ค้รบั  ผมแคเ่รยีกพี่เขา   พี่เขาก็กรีด๊ลั่นเลย‛ 
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 ‚เอ่อคือ...‛  สายฝนพยายามตัง้สติ  เธอมองไปรอบ ๆ 
ที่พนกังานหลายคนกาํลงัมองมาเป็นตาเดียว   ‚คือ...พี่สายฟ้า
เล่าเรื่องผีที่อาคารขา้งบึงอาค่ะ   ฝนก็เลยกลวัค่ะคุณแม่  ขอ
โทษที่ทาํใหต้กใจนะคะ‛ 

 ‚ผี!!  ผีท่ีไหนกนั  ที่นี่‛ 
 ‚แม่ครบั...‛  อาวธุเขา้มากอดจากดา้นหลงัเมื่อคนเป็น

แม่กาํลงัเอ่ยพูดความจริงที่ลบลา้งเรื่องเล่าที่เขาก่อเอาไว ้ ให้
สายฝนหวาดกลวัและเขา้ใจแบบนีด้ีแลว้เรือ่งราวความลบัของ
เขาและการุณจะไดเ้ป็นความลบัต่อไป   ‚ผมหิวขา้วแลว้  เรา
ไปกินขา้วกนัเถอะครบั  หิวยงัอานทั‛ 

 ‚หิวครบั  วนันีม้ีไก่ทอดเยอะ  จะกินสิบน่องเลยใหพ้ี่กา
รุณกินไม่ทัน‛  เด็กชายว่าพลางวิ่งนาํไปยังหอ้งอาหารที่
จดัเตรยีมไวเ้รยีบรอ้ย 

การเดินทางกลบัจึงเป็นเรื่องที่ราบรืน่เมื่อความลบัของ
คนทัง้คู่ยังเป็นความลบัต่อไป  การุณระวังตัวมากกว่าเดิมไม่
ใกลชิ้ดเกินงามต่อหนา้คนอื่น  เธอจะตอ้งรกัษาความลบัที่เต็ม
ไปดว้ยความสขุของเธอเอาไว ้
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หลังจากที่เดินทางกลับมายังบ้านของตัวเองการุณก็
เดินปิดม่านทุกบานของในบา้นหลังนี ้  เธออยากใหแ้น่ใจว่า
เธอและเขาจะไม่เผลอแสดงความรกัต่อกันจนใครต่อใครมา
เห็น   อย่างนอ้ยก็เพื่อรกัษาความรกัของเธอที่มีต่อพี่ชายให้
นานที่สดุเทา่ท่ีจะทาํได ้

 ‚เรยีบรอ้ย...‛  การุณปิดม่านหอ้งสดุทา้ยในหอ้งนอน
ของพี่ชาย  เธอยืนมองมันดว้ยความภูมิใจเมื่อต่อไปเธอและ
เขาจะกอดและจบัมือกนัตอนไหนก็ได ้

 ‚ทาํอะไรเหรอการุณ..‛  เสียงพดูพรอ้มกบัรา่งกายของ
ชายที่ผ่านการอาบนํา้มาใหม่หมาดเขา้มาหาหญิงสาว  เขา
กอดแนบตัวเย็นกับคนตัวเล็กที่บัดนีต้ัวแข็งทื่อกลายเป็นหิน  
‚ปิดมา่นแบบนีก็้ดีนะ   พี่อยากกอดการุณทกุที่ในบา้นหลงันี‛้ 

 ‚.......‛  เธอวางมือขนาบกบัแขนชายหนุ่มช่วงเอวก่อน
จะแหงนหงายจอ้งมองหนา้ของอาวุธ  เรียวปากหนากม้ลงจูบ
ชิดริมฝีปากอย่างหักหา้มใจไม่ไดเ้มื่อเขาอยากมีเธอเป็นคน
เดียวในหว้งแหง่หวัใจ 
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ตอนที ่8 
 
เรียวปากหนาก้มลงจูบชิดริมฝีปากอย่างหักห้ามใจ

ไม่ไดเ้มื่อเขาอยากมีเธอเป็นคนเดียวในหว้งแห่งหวัใจ  สองมือ
ประคองกอดให้เธอหันหน้าเข้ามาหาและจูบแนบชิดรุกลํา้
กวา่เดิม 

กายชายที่ผา่นการอาบนํา้เย็นจดัโอบกอดและบดเบียด
รา่งกายเขา้หาการุณจนเธอตัง้ตวัไม่ถูก  เธอรกัเขาและยอมทกุ
อย่างเมื่อมนัเป็นสิ่งที่เธอหมายตอ้งการ   รมิฝีปากหนาลากไล้
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จูบซบัไปตามกายเนือ้ซอกคอขาวที่แหงนงาย  เธอหอบหายใจ
กระเสา่กบัแรงสมัผสัซาบซา่นที่ชายหนุม่มอบให ้

 ‚อ๊า...นอ้งรกัพี่นะ‛  เสียงแหบซ่านเปลง่ออกจากลาํคอ
พรอ้มกบัสองมือที่วางทาบกบัแผงอกเขา    

คาํบอกรกัทาํใหอ้าวุธที่รกัเธอสดุหวัใจหยุดชะงกัก่อนที่
ทกุอย่างจะเกินเลยดว้ยอารมณห์กัหา้ม  เธอเป็นหญิงที่เขารกั
สดุหวัใจจนไม่อาจจะทาํลายเธอได ้ ความสมัพนัธล์กึซึง้ที่ตอ้ง
หลบซอ่นจึงไมค่วรเกิดหากเธอไมยิ่นยอม 

 ‚เดินทางมาเหนื่อย ๆ   การุณไปพกัผ่อนนะ‛  มือหนา
ลูบแก้มใสแผ่วเบาพรอ้มกับจูบซับ  หนทางขา้งหนา้คงหนัก
หนากวา่วนันีห้ากเขาและเธอเกินเลยไปกว่านี ้ หากเธอพรอ้มที่
จะเผชิญทกุอย่างเขาจะไมร่รีอที่จะเป็นของกนัและกนั 

 ‚มนัไม่เกิดขึน้เพราะพี่ไม่รกันอ้งใช่ไหม..‛  เสียงหวาน
เอ่ยกระซิบเมื่อเธอยินยอมที่จะเป็นของเขา  เธอหวาดหวั่นว่า
มนัจะเป็นแคเ่พียงความฝันที่ไดร้กักบัพี่ชายตวัเอง 

 ‚มนัไมใ่ช่แบบนัน้  แตพ่ี่แคอ่ยากใหก้ารุณมั่นใจว่าหาก
ทกุอย่างเกิดขึน้  เราจะรบัทุกอย่างไดไ้หม   พี่ยินดีรบัทกุอย่าง
ที่มันจะเกิดขึน้  พี่ร ักการุณ  พี่รักการุณคนเดียวเท่านั้น   พี่
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อยากให้การุณได้มี เวลาคิด..และไตร่ตรองให้แน่ใจ  ว่า
ความสมัพนัธข์องเราควรจะไปตอ่ไหม‛  

 ‚......‛ 
 ‚พี่รกัการุณคนเดียว  ...การุณของพี่‛  รมิฝีปากหนากด

ลงบางเบากบัรมิฝีปากบางและพวงแกม้  เขาจูบซบัหยดนํา้ตา
ของหญิงสาวที่มนัรนิไหลอาบแกม้ดว้ยความรูส้กึ 

นํา้ใสของความเจ็บปวดรินไหลอย่างไม่อาจเก็บกลัน้  
หัวใจของหญิงสาวรา้วรานจากความรกัของตนเองในเวลานี ้ 
ริมฝีปากเล็กจูบชิดเรียวปากหนาของชายตัวสูงด้วยหัวใจที่
บอบชํา้   เธอรกัเขาและพรอ้มจะผ่านเรื่องทุกอย่างไปกับเขา  
เธอคงเสียใจหากพรุง่นีต้อ้งตายจากโลกนีไ้ปโดยไม่มีโอกาสได้
รกัคนที่รกั 

มือเล็กปลดกระดุมเสือ้ตวัยาวออกจากรา่งกายสั่นเทา
ดว้ยแรงสะอืน้   เธอละจากริมฝีปากและตอบคาํถามของเขา
ดว้ยการกระทาํ  เธอจะผ่านเรื่องทุกอย่างนบัจากวันนีไ้ปดว้ย
ความรกัที่เธอมอบให ้   
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 ‚พี่รกัการุณนะ‛  มือหนาจับสองมือบางที่พยายาม
ปลดเปลือ้ง   เขาจอ้งลกึเขา้ไปในดวงตาสวยหวานก่อนจะเป็น
ฝ่ายถอดสิง่ขวางกัน้ออกจากตวั 

ผิวกายขาวผ่องปรากฏตรงหนา้ก่อนที่ริมฝีปากจะทาบ
ทบัดดูกลืนลิน้เล็ก  สองรา่งกายกอดเก่ียวเป็นหนึ่งเดียวพรอ้ม
กบันอนราบบนที่นอนหนา  ดวงตาคู่สวยหลบัพริม้ยินยอมทุก
การสมัผสัเทา่ท่ีชายหนุม่จะพดัพาเธอไป   

ความรกัที่สกุงอมหอมหวานนาํพาใหส้องกายขา้มเขา้
ไปสูห่ว้งแหง่สวาท   สมัพนัธล์กึซึง้ที่เป็นเครือ่งหมายแห่งความ
รกัที่พวกเขาจะมอบใหแ้ก่กันได ้ ไม่ว่าพรุ่งนีจ้ะเกิดอะไรพวก
เขาก็จะยอมรบัผลของมนั 

 

 
 

ความรกัยากย่ิงสิง่ใดจะเขา้ถึงแก่นแท ้ เมื่อสองรา่งกาย
กกกอดแนบรา่งใตผ้า้ห่มผืนหนาดว้ยความสมัพนัธ ์  ความรกั
พัดพาใหช้ายหนุ่มที่เก็บกลัน้ความรกัมานานปีไดป้ลดปล่อย  
เขาและเธอกลายเป็นชายหญิงที่มีสมัพนัธล์กึซึง้เช่นผวัเมีย 



 

65 | ห น้ า  

อาวุธกดซับริมฝีปากกับพวงแก้มสวยของหญิงสาวที่
เป็นดั่งดวงใจ  โอบกอดแนบชิดให้เธอบดเบียดเข้าหาด้วย
ปรารถนาและอาทรต่อเธอเพียงคนเดียวเท่านัน้  รา่งกายเล็ก
ในออ้มกอดเปลือยเปล่าบดเบียดเขา้หาดว้ยความรกัที่มากย่ิง  
เธอรกัเขาและยอมใหส้ิง่ที่มีคา่แก่เขาเพียงผูเ้ดียว 

 ‚นอ้งรกัพี่นะ...‛  คาํว่ารกัที่พดูซํา้ก่ีครัง้ก็ไม่เคยรูเ้บื่อ
เช่นเดียวกบัคนฟังที่อยากไดยิ้นทกุเชา้คํ่าลมหายใจเขา้ออก 

 ‚พี่ก็รกัการุณ   เราจะผา่นทกุอย่างไปดว้ยกนั‛ 
 ‚ค่ะ..  เราจะผ่านทกุอย่างไปดว้ยกนั  ฮึก ๆ ‛  มือเล็ก

กอดแน่นรอบลาํตวัของชายหนุ่มดว้ยความอ่อนไหว  อาวุธรูด้ี
ว่าการุณกาํลังหวาดกลัวต่อหนทางข้างหน้าที่จะต้องเผชิญ  
เขาเองก็หวาดกลวัเหลอืเกิน!!  ‚พี่อาวธุจะไปไหน...‛ 

เสียงหวานเอ่ยถามเมื่อมือหนาจับแขนที่โอบกอดออก
จากตวั   หวัใจดวงนอ้ยไหววบูเมื่อเขาอ่อนแอเหลือเกินในเวลา
นี ้

 ‚พี่จะไปหาอะไรใหก้ารุณกินไง  นอนพกัเถอะนะคนดี‛  
การุณเพียงพยกัหนา้เมื่อเธอรูส้กึปวดเมื่อยไปทัง้ตวักบักิจกรรม
สวาททีช่ายหนุม่มอบให ้ ‚พี่รกัการุณนะ...‛ 
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อาวุธลูบหัวคนที่นอนอยู่บนเตียงก่อนที่จะออกไปจาก
หอ้ง   เขารูด้ีวา่ครัง้แรกของหญิงสาวย่อมทาํใหร้า่งกายของเธอ
บอบชํา้   ชายที่ดูแลเธอมากว่าครึง่ชีวิตย่อมไม่ยินยอมใหเ้ธอ
ตอ้งมาเหนื่อยออ่นหงุหาอาหาร   

แต่เมื่อบ้านช่องที่ ไม่ได้อยู่หลายวันจึงไม่มีของสด
เพียงพอสาํหรับการทาํอาหาร  เขาเดินกลับไปยังห้องนอน
ก่อนที่จะสวมใสเ่สือ้ผา้เพื่อไปตลาด   จดัแจงทาํทกุอย่างอย่าง
เบาแรงที่สุดดว้ยมองเห็นคนตัวเล็กกาํลงัหลบัใหลดว้ยความ
ออ่นลา้ 

ก่อนออกจากบ้านยังไม่วายเข้าไปหอมลงที่กลาง
หนา้ผากราวกับเขาจะจากไปนานและอดที่จะคิดถึงเธอไม่ได ้ 
เมื่อสามารถที่จะแสดงความรกัก็อยากจะกระทาํเท่าที่หัวใจ
หมายมั่น 

สายฝนแอบดกัรออยู่หนา้บา้นของอาวธุอยู่นานดว้ยเธอ
ไม่อยากที่จะเช่ือใจและกลบับา้น  ถึงแมว้่าเรื่องเมื่อคืนที่เธอ
เจอจะเป็นผีสางที่ทาํใหเ้ธอจิตตกไปมาก  แต่ความในใจที่เธอ
ยงัเช่ือวา่สองพี่นอ้งมีความสมัพนัธล์กึซึง้กวา่ท่ีเห็นยงัคงอยู่ 
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เย็นยํ่าของวนัที่การุณตื่นมาพบกับความมืดมิดและไร้
เงาของชายคนรกั  เธอชันตัวออกจากที่นอนดว้ยความปวด
เมื่อยก่อนจะพบวา่บา้นทัง้หลงัมืดสนิทไรค้นที่เธอคะนงึหา 

 ‚พี่อาวธุ  พี่อาวธุอยู่ไหน..นอ้งไม่ตลกนะ‛  การุณกา้ว
เทา้ไปยงัหอ้งครวัที่ยงัปิดไฟมืดสนิท  แต่เมื่อเปิดไฟแลว้ก็ยงัไม่
พบชายที่เธอรอ้งเรยีกหา 

ดวงตาคู่สวยกรอกมองซ้ายขวาด้วยความสับสนใน
หวัใจ  เธอวิ่งกลบัไปที่หอ้งนอนก่อนที่จะหาโทรศพัทต์ิดต่อชาย
คนรกั  มือเล็กสั่นเทาหวาดกลัวต่อทุกอย่างพรอ้มกับนํา้ใสที่
ไหลรนิอาบแกม้   แตย่ิ่งเช็ดก็ย่ิงไหลจนดวงตาพรา่เบลอมองไม่
เห็นหนา้จอ 

LINE!!! 
สายฝน : พี่อาวธุอยู่กบัพี่  ไมต่อ้งหาหรอก 
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ตอนที ่9 
 
‚ฝนไลนบ์อกนอ้งการุณแลว้นะคะพี่อาวุธ  แต่ยังไม่ทนั

จะรูเ้รือ่ง....โทรศพัทก็์แบตหมดสะก่อน  ทาํไงดีอ่าคะ!!‛  สาย
ฝนปิดโทรศัพท์หลังจากส่งข้อความไปบอกการุณแค่เพียง
ประโยคเดียว  ‘พี่อาวธุอยู่กบัพี่  ไมต่อ้งหาหรอก’    

เธอจงใจใหร้ถเหยียบตะปูที่เธอวางไวก้ับมือแลว้รอให้
อาวุธขับรถผ่าน   เธอคํานวณเวลาดีแล้วว่าเขาจะต้อง
ช่วยเหลือและใชเ้วลานานมากพอที่จะกลบับา้นชา้   ขอ้ความ
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ที่เธอส่งไปจะทาํให้หญิงสาวที่ไม่ได้เป็นแค่น้องลงแดงตาย   
เธอจะทาํทกุอย่างเพ่ือพิสจูนว์า่ความคิดของเธอถกูตอ้งแลว้ 

 ‚ไม่เป็นอะไรหรอก  การุณตอ้งเขา้ใจ  พี่เองก็ไม่น่าลืม
หยิบโทรศพัทอ์อกมา‛  ชายหนุ่มเรง่มือเปลี่ยนถ่ายลอ้อะไหล่
ใหก้บัหญิงสาวเพื่อนรุน่นอ้ง  เขารอ้นใจเหลือเกินเมื่อไม่รูว้่ากา
รุณตื่นขึน้มาแลว้จะเครยีดมากแคไ่หนที่ไมพ่บตนเอง 

 ‚พี่ฟ้าใหฝ้นมาเอาของที่ลืมไวบ้นรถพี่....แต่พอมาหาก็
ไมม่ีสงสยัจะแก่แลว้เลอะเลือน  แลว้รถก็ดนัมาเหยียบเจา้ตะปู
สะได ้ โชคดีที่พี่อาวธุไปตลาดกลบัมา  ไม่งัน้ฝนไม่รูจ้ะทาํยงัไง
เลย   ถนนตรงนีก็้ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านดว้ย‛  สายฝนโยน
โทรศพัทท์ี่ปิดเครือ่งแลว้เขา้ไปในรถผ่านช่องกระจกที่เปิด  เธอ
พิงตวักับรถจอ้งมองชายหนุ่มร่างกาํยาํเปลี่ยนถ่ายลอ้อะไหล่
ดว้ยรอยยิม้ 

หนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่อาวุธทาํทุกอย่างอย่างเร็วที่สุดแต่
ทอ้งฟ้าก็มืดมิดไปหมดเสียแลว้  เขารอ้นใจอย่างมากจนคลา้ย
วา่หวัใจไดห้ลดุลอยไปหาคนที่อยู่ที่บา้นแลว้ 

 ‚พี่อาวธุทานนํา้ก่อนนะคะ  ฝนขอบคณุมาก ๆ ที่พี่ช่วย
ฝน‛ 
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 ‚ไมเ่ป็นไรฝน  พี่เขา้บา้นก่อนนะ...ของที่ลืมไวไ้ม่เจอใช่
ไหม‛  อาวธุหมายจะเดินไปที่รถเพราะเขารอ้นใจอยากที่จะ
กลบับา้นแตส่ายฝนก็รัง้มือเอาไว ้ ‚มีอะไรอีกรเึปลา่...‛ 

 ‚ฝน..  ฝนปวดฉ่ีอ่าค่ะ  ขอฝนไปเข้าห้องนํา้ที่บ้านพี่
หนอ่ยไดไ้หมคะ‛ 

 ‚.....อา..ไปสิ‛  ทา้ยที่สดุอาวุธผูแ้สนดีก็ยอมใหห้ญิง
สาวขบัรถตามมาที่บา้น   โดยที่เขาไม่ไดรู้เ้ลยว่าเธอเป็นหญิง
สาวท่ีแสนรา้ยกาจและกาํลงัจะทาํลายความรกัที่เริม่ก่อตวัของ
เขา 

สายฝนก้าวเดินตามอาวุธเขา้ไปในตัวบ้านที่มืดสนิท   
เธอกวาดตามองหาการุณผูเ้ป็นเป้าหมายที่เธอตอ้งการพาน
พบ  แตก็่ไรเ้งาหญิงสาวผูน้อ้งของชายหนุ่มอย่างที่เป็น  เธอจาํ
ใจเดินไปเขา้หอ้งนํา้ทัง้ที่ไม่ไดอ้ยากเขา้สกันอ้ยนิด   รบีทาํธุระ
ก่อนจะออกมาก็ยงัไมเ่ห็นคนที่อยากเจอ  

 ‚ไปตลาดนานจังเลยนะคะนอ้งหุงขา้วเรียบรอ้ยแลว้‛  
การุณเดินออกมาจากหอ้งครวัดว้ยรอยยิม้แหง่การปรุงป้ัน  เธอ
รูด้ีวา่หญิงสาวคนนีต้อ้งการอะไรและจะไมท่าํใหเ้ธอสมหวงั 

 ‚การุณ..  นอ้ง‛ 
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 ‚นอ้งหุงขา้วเรียบรอ้ยแลว้  รอพี่อาวุธทาํกับขา้วใหกิ้น
คะ่‛  การุณกดัฟันยิม้หวานใหก้บัคนทัง้สอง  ‚พอพี่สายฝนไลน์
มาบอก  นอ้งก็เลยหงุขา้วรอค่ะ   แลว้นี่พี่สายฝนมีธุระอะไรอีก
ไหมคะการุณกบัพี่อาวธุจะไดท้าํอาหารทานกนั  สกัที!!‛ 

 ‚อ่า...  ไม่มีค่ะ  พี่แค่มาเข้าห้องนํา้  ไปก่อนนะคะพี่
อาวธุ  ขอบคณุมากนะคะวนันี ้ ไปก่อนนะนอ้งการุณ‛  สายฝน
กา้วเดินออกไปจากบา้นอย่างจาํใจเมื่อเธอไม่สมหวังอย่างที่
ตัง้ใจสกันิด 

อาวธุเดินไปสง่สายฝนจนแน่ใจว่าเธอขบัรถออกไปแลว้
จึงปิดรั้วบ้าน  เขารอ้นใจรีบเข้ามาในบ้านเพราะรูส้ึกได้ว่า
นํา้เสียงของการุณไม่ปกติ  เธอตอ้งไม่ไดเ้ช่ือใจอย่างที่ปากว่า
แน ่

สองเทา้ก้าวเดินเขา้ไปในบา้นก็พบกับร่างเล็กที่กาํลัง
พาตวัเองเขา้ไปในหอ้งนอน  เขาพยายามวิ่งใหเ้ร็วแต่ก็ไม่ทัน
ร่างเล็กที่ เข้าห้องลงกลอน  ลมหายใจชายหนุ่มถ่ายถอน
ออกมาจากอกเมื่อเขาพลาดแลว้ที่ทาํให้การุณเสียใจ   เขา
ไมไ่ดอ้ยากใหท้กุอย่างเป็นแบบนี ้

ก๊อก ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  
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 ‚การุณ  ออกมาคยุกบัพี่ก่อนนะ  มนัไมม่ีอะไรเลย‛ 
 ‚อกึ ๆ  ฮึก ๆ ...‛  การุณทรุดตวัรอ้งไหก้บัพืน้หนา้ประตู

ที่เธอเขา้มาในหอ้ง   เพียงวันแรกของกันและกันก็ทาํใหเ้ธอรู ้
แลว้วา่มนัเจ็บปวดหวัใจมากขนาดไหน 

 ‚การุณฟังพี่นะ  พี่เปลี่ยนลอ้ใหฝ้น  มนันานมาก  พี่รีบ
แลว้แตก็่ยงักลบัชา้  พี่ขอโทษ‛ 

 ‚....ฮึก ๆ   ฮือ้อออ  อกึ ๆ ...‛ 
 ‚........พี่รกัการุณนะ  พี่ไม่ไดร้กัสายฝน  สายฝนไม่ได้

อยู่ในสายตาพี่ดว้ยซํา้‛  อาวุธวางมือลงบนบานประตูดว้ย
ความหว่งหา    

เขารูว้่าเธอกาํลงัรอ้งไหแ้ละเสียใจกบัเรือ่งที่เกิดขึน้  กา
รุณบอบบางและอ่อนไหวกบัเรือ่งราวทกุอย่างที่กระทบใจ   ทัง้
ที่เขามีกุญแจที่สามารถจะไขเขา้ไปแต่ก็ไม่ทาํเมื่อการุณยังไม่
พรอ้มที่จะเจอหนา้ 

รา่งกายสงูใหญ่ทรุดตวันั่งลงกับพืน้ขา้งบานประตูดว้ย
ใจเปราะบาง   มันเป็นสิ่งเดียวที่เขาทาํไดใ้นเวลานีค้ือการรอ
คอย  รอคอยใหน้อ้งสาวที่ผันตัวมาเป็นคนรกัพรอ้มที่จะเจอ
หนา้เขา 
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22.00 น. 
การุณรอ้งไหจ้นไม่มีน ํา้ตาจะรินไหลออกมาจากดวงตา   

เธอเปิดประตูออกจากหอ้งอย่างเบามือก่อนที่จะเห็นชายหนุ่ม
เงยหนา้มอง   เขาเพียงมองจอ้งหญิงสาวที่กาํลงัยืนเต็มความ
สูง   สองคู่สายตามองสบเป่ียมไปดว้ยความรกัที่มอบใหก้ัน
หากแตม่นัมีความเจ็บชํา้เมื่อความรกัเกิดขึน้ผิดที่ผิดเวลา 

 ‚พี่อาวธุ  ฮึก ๆ .....‛   รา่งบางโผเขา้กอดคนที่นั่งราบ
กบัพืน้พิงกาํแพง   วงแขนหนาโอบกอดและปลอบประโลมดว้ย
ใจรกั 

 ‚การุณเช่ือพี่ใช่ไหม   พี่ไม่มีทางคิดอะไรกับสายอืม...‛  
มือเล็กปิดปากของชายหนุ่มที่ก ําลังเอ่ยบอกถึงความจริงที่
เกิดขึน้  ความจรงิสิง่เดียวที่เขาจะบอกใหเ้ธอรบัรูว้่าไม่มีทางรกั
ใครไปมากกวา่คนตรงหนา้ 

 ‚นอ้งแค่อ่อนแอเกินไป...  นอ้งแค่รูส้กึว่ามนัเจ็บมาก ๆ   
เพราะนอ้งรกัพี่มาก   รกั...จนรูส้ึกเจ็บเวลาที่มีใครเขา้ใกลพ้ี่  
แตน่อ้งรู.้.นอ้งเช่ือ...วา่พ่ีอาวธุรกันอ้งคนเดียว‛ 
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 ‚.......‛  อาวธุปาดนํา้ตาที่ไหลอาบแกม้ใสก่อนที่เขาจะ
ดงึเธอเขา้มากอดแนบอก   ‚ไมต่อ้งรอ้งนะ  พี่รกัการุณคนเดียว  
ไปนั่งรอพี่ที่โซฟานะ   พี่จะทาํอะไรใหกิ้น‛ 

 ‚.......‛  คนตวัเล็กสา่ยหวัในออ้มกอด  เธออยากที่จะ
กอดเขาเอาไวแ้บบนีเ้สียมากกว่า  เธอไม่รูส้ึกหิวต่ออาหารใด
เลยสกันิด 
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ตอนที ่10 
 

หอ้งนอนของอาวุธถูกจัดระเบียบหอ้งเสียใหม่หมดทุก
อย่าง  นับตัง้แต่หอ้งนํา้ที่จะมีผา้เช็ดตัวสองผืนสีชมพูและนํา้
เงินเขม้  แปรงสฟัีนในแกว้ใส  ชัน้วางของที่มีรูปถ่ายชายหญิงคู่
กัน  ตลอดจนตู้เสื ้อผ้าที่การุณ ขนมารวมกับอาวุธเป็นที่
เรยีบรอ้ย 

แววตาหวานจอ้งมองทกุสิ่งอย่างที่ถูกเปลี่ยนแปลงดว้ย
ความรกั  อย่างนอ้ยที่นี่ก็เป็นพืน้ที่เดียวที่เธอและเขาจะไดร้กั
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กันอย่างเปิดเผย  สองเทา้ก้าวเดินออกจากหอ้งมองหาชาย
หนุ่มที่รบัอาสาทาํอาหาร   มนัเป็นภาพที่คุน้ชินไปเสียแลว้นบั
จากวันที่เธอเขา้มาเรียนในกรุงเทพฯ  พี่ชายที่แสนดีกับนอ้ง
และชายหนุม่ที่รกัมั่นในหญิงสาว 

 ‚วนันีพ้อ่ครวัทาํอะไรใหน้อ้งกินคะ...‛ 
 ‚ขา้วผดัครบั...‛  พอ่ครวัในชุดเอีย๊มยิม้หวานก่อนที่เขา

จะยกจานขา้วผดัมาวางตรงหนา้  ‚เพราะเมื่อคืนเด็กดือ้ไม่ยอม
กินขา้ว  เชา้นีเ้ลยตอ้งกินขา้วผดั‛ 

 ‚นอ้งกินอะไรก็ได ้ ถา้พ่ีอาวธุทาํ...  ไปคะ่กินขา้วกนั...‛ 
อาวุธได้แต่มองหญิงสาวคนรักยิ ้มร่าเริงไปยังโต๊ะ

อาหาร   เขาแอบมองเห็นว่าเธอเอาขา้วของมาไวท้ี่หอ้งแต่ก็
ไมไ่ดค้ิดวา่    ดว้ยแทจ้รงิแลว้หากเธอไมข่นขา้วของเขา้มาเขาก็
จะเป็นฝ่ายจดัการทกุอย่างเพ่ือใหไ้ดอ้ยู่ขา้งกายเธอที่สดุ 

มือ้อาหารที่แสนอร่อยของชายหญิงที่ไดช่ื้อว่าเป็นผัว
เมียอย่างเต็มตัว  ไม่ว่าจะเป็นมือ้อาหารหรือการทาํอะไรก็ดู
เหมือนจะมีความสขุไปเสียหมด   ขา้วทุกคาํที่ถูกตักเขา้ไปใน
ปากพรอ้มกบัสายตาที่มองเห็นหนา้คนรกัมนัเป็นสิง่พิเศษที่เธอ
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และเขารอคอย   จนวนันีท้ี่ทกุอย่างไดแ้จ่มแจง้ว่าเธอสามารถที่
จะรกัเขาไดด้ว้ยใจที่มีใหก้นั 

 ‚พี่อาวุธน้องอิ่มแลว้....  กินไม่ไหวแลว้ท้องจะแตก‛  
คนตัวเล็กเบี่ยงหน้าหนีเมื่อเขาตักข้าวคาํโตคาํสุดท้ายป้อน   
จานขา้วผดัจานเดียวที่กินดว้ยกันแสนอร่อยจนเธอกินขา้วได้
มากกวา่ปกติ   ‚นอ้งไมไ่หวจรงิ ๆ   นอ้งกินเยอะกวา่พ่ีอีกนะ‛ 

 ‚พี่กินเองก็ได ้  ใช่ส.ิ..ฝีมือพี่มนัไมอ่รอ่ย‛  คนพดูมีท่าที
หมองเศรา้จนหญิงสาวมีใบหนา้เปื้อนยิม้ 

 ‚พี่อาวธุรา้ย  อย่าทาํแบบนีก้บัผูห้ญิงคนไหนนะ..‛  คน
ตวัเลก็วา่ก่อนจะอา้ปากรบัขา้วคาํสดุทา้ย   

 ‚เก่งมาก....‛  มีรางวลัเป็นรมิฝีปากหนาที่หอมแกม้เธอ
ฟอดใหญ่ก่อนที่เขาจะยกจานไปลา้ง 

หนา้ที่ลา้งจานที่ไม่ไดท้าํเพราะเธอและเขามีสถานะที่
มากกว่าพี่น้อง   แต่มันเป็นสิ่งที่ชายหนุ่มทาํจนคุ้นชินด้วย
อยากดูแลการุณใหไ้ดม้ากที่สดุมาแต่ไหนแต่ไร  แมว้นันีจ้ะได้
รกัเธออย่างเต็มอกก็ไมค่ิดท่ีจะผิดไปจากเดิมใหเ้ธอตอ้งเจ็บชํา้ 

 ‚อั๊ม...อืม้...  นอ้งทาํเองก็ไดน้ะพี่อาวธุ  ต่อไปนีน้อ้งจะ
เป็นคนทาํอาหารและลา้งจานเอง‛ 
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 ‚ทาํไมละ!!‛  ชายตวัโตไม่ไดห้นัไปมองหนา้คนตวัเล็ก
ที่ยืนดา้นหลงั  เขายังคงลา้งจานอย่างที่เคยทาํเพราะมันก็แค่
ไมก่ี่ใบของคนสองคน 

 ‚ก็...........ก็มนัเป็น   หนา้ที่....ของ‛  คนตวัโตหนัมา
มองหน้าด้วยรอยยิม้เมื่อเขารูว้่าสิ่งที่เธอจะเอ่ยพูดคืออะไร   
‚หนา้ท่ีของเมีย!!‛ 

 ‚......‛  อาวธุกม้เล็กนอ้ยมองหนา้คนตวัเล็กที่แดงสกุ
ดว้ยเลือดฝาดก่อนที่เขาจะหอมแกม้เธออีกครัง้กบัความน่ารกั
นี ้

 ‚นอ้งพดูผิดเหรอ...‛ 
 ‚ไม่ผิด...  แต่ก็ไม่ถูกที่พี่จะใหก้ารุณทาํ   พี่ทาํเพราะพี่

อยากทาํ  ไมไ่ดท้าํเพราะวา่หนา้ท่ี  เขา้ใจไหมครบั.......ที่รกั!!‛ 
 ‚../////..‛ 

 
 

เชา้ของวนัเรียนของการุณที่สดใสแต่ไม่ใช่วนัเรียนของ
อาวธุ  คนตวัโตตื่นแต่เชา้ทาํอาหารอย่างเช่นปกติขณะที่คนตวั
เล็กยังฝังตัวอยู่ในที่นอน   เมื่อคืนนีเ้ด็กดือ้ไม่ยอมนอนดว้ย
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ออดออ้นอยากจะใหช้ายหนุ่มไปส่งในเชา้วันนี ้  คนเจา้เล่หท์ี่
อยากใหห้ญิงสาวออดออ้นทาํทีจะไม่ไปส่งทัง้ที่แทจ้รงิแลว้เขา
อยากจะไปเฝา้เธอไมใ่หใ้ครเขา้มาจีบดว้ยซํา้ 

 ‚การุณ..ตื่นเรว็  สายแลว้...‛   
 ‚.......‛  คนตวัเล็กกอดผา้ห่มแน่นหลงัจากไดยิ้นเสียง

เรียก  เธอยังไม่ไดร้บัคาํตอบว่าเขาจะไปส่งจึงงอแงหาเรื่องไม่
ไปเรียนเอาดือ้ ๆ   เธอเองก็ไม่ใช่เด็กเรียนดีมาแต่ไหนแต่ไร
อาศยัที่มีพี่ชายอย่างอาวธุช่วยทาํการบา้นเสยีมากกว่า 

 ‚สายแลว้นะการุณเดี๋ยวรถติด  ตื่นเรว็คนเก่งของพี่...‛  
อาวุธพยายามยือ้ยุดเอาผา้ห่มออกจากออ้มกอดคนที่หลบัตา  
เขารู ้ว่าเธอตื่นแล้วแต่ไม่ยอมที่จะลุกไปเรียนด้วยหาเรื่อง  
ตลอดเวลาที่มีเธอเข้ามาอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่ครัง้แรกที่เธอจะ
งอแง   ‚ตื่นเรว็...ถา้อยากใหพ้ี่ไปสง่‛ 

 ‚จริงเหรอ!!‛  คนกอดผา้ห่มดีดตัวนั่งหนา้ตาเฉย  
ดวงตาของเธอเป็นประกายที่เขาจะไปสง่อย่างเช่นเคย  หลาย
อย่างเปลี่ยนไปทําให้อาวุธคิดว่าไม่ควรจะไปส่งหญิงสาว
บ่อยครัง้   ความผิดที่ติดตวัและปกปิดไวย้่อมหวาดระแวงว่า
ใครจะลว่งรู ้
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 ‚ดไูมเ่หมือนคนเพิ่งตื่นเลยนะ!!‛ 
 ‚งือ้....  ก็นอ้งอยากใหพ้ี่ไปส่ง  พี่อาวุธจะไปส่งนอ้งใช่

ไหม  ดีใจจงัเลย‛ 
 ‚แต่ถา้อาบนํา้และกินขา้วไม่เสร็จตามเวลาพี่ไม่ไปส่ง

นะ....‛  คนที่ยืนเต็มความสงูคาดโทษไว ้
 ‚จะไปอาบเดี๋ยวนีค้ะ่...‛ 
อาวุธไดแ้ต่ส่ายหัวเบา ๆ กับความน่ารกัของหญิงสาว   

มันเป็นความที่คุ้นชินของเขาและเธอที่อยู่ด้วยกันมาเสมอ  
สองปีแรกที่เขามาเรียนที่กรุงเทพฯและตอ้งไกลห่างจากหญิง
สาวท่ีอยู่ในฐานะนอ้ง   เขาเหงาและคิดถึงเธออย่างมากดว้ยใจ
ไม่อยากที่จะไกลไปไหน   เขาขับรถกลบับา้นแทบทุกอาทิตย์
เพราะอยากเห็นหนา้อยากจะใหน้อ้งสาวที่แสนน่ารกัออดออ้น
ทกุวนั    

จนเมื่อการุณเรียนจบมาอยู่ด้วยกันเขาแสนจะมี
ความสขุ  และตอนนีท้กุอย่างก็เปลี่ยนไปดว้ยเขาสามารถที่จะ
ตื่นมาเห็นหนา้เธอในทกุเชา้  กอดเธอในทกุคืน 

ตึกคหกรรมที่คนไม่ค่อยพลกุพล่านเท่าไหรย่ังมีมมุเดิม
ที่บารมีนั่งรอเพื่อน  วนันีม้ีจิตราท่ีมาเรว็กวา่ปกตินั่งรอก่อนแลว้  
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สองพี่นอ้งในสายตาคนอื่นเดินเขา้ไปหาก่อนที่จะทกัทายเช่นที่
เคย   ทัง้อาวธุและการุณต่างกงัวลเล็กนอ้ยว่าพวกเขาจะทาํให้
ใครผิดสังเกต  แต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปจึงไดรู้ว้่าทุกอย่างเป็น
ปกติไมม่ีใครสงสยั 

 ‚วนันีพ้ี่อาวธุมาเฝา้การุณนานจงัเลยนะคะ   ทาํใหม้ีมี ้
...หิวไปหมดแลว้‛  มีมีเ้ริ่มขยับรา่งกายที่เต็มไปดว้ยความ
แข็งแรงเขา้หา  ขณะที่อาวุธเริ่มถอยห่างจนรา่งกายชิดกับกา
รุณ  ‚ไม่ตอ้งกลวันะคะพี่อาวุธ  แรก ๆ มนัจะลาํบาก  แต่หลงั 
ๆ มนัจะฟินเองคะ่...‛ 

 ‚งือ้..มีมี.้..  พูดอารายอ่า  ฮ่า ๆ  ๆ ‛  การุณหวัเราะ
เสียงหลงทั้งที่รูอ้ยู่แลว้ว่าเพื่อนหมายถึงอะไร  ‚พี่อาวุธอย่า
เสยีงเชิงชายใหม้ีมีน้ะ  นอ้งไมย่อม  ฮ่า ๆ  ๆ ‛ 

 ‚ไมอ่ยากไดฉ้นัเป็นพี่สะใภเ้หรอ   หรอืจะเป็นพี่เขย  อ่า 
ๆ   ไดห้มดนะ..‛ 

 ‚ฮ่า ๆ  ๆ  ๆ   มีมี.้..น่าเกลียด‛  อาวธุเปลี่ยนตาํแหน่งที่
นั่งใหก้ารุณนั่งคั่นกลาง  เขารูส้ึกไม่ปลอดภัยที่จะตอ้งอยู่ขา้ง
บารมี  ‚พี่อาวธุเขากลวัแลว้..ฮ่า ๆ  ๆ ‛ 



 

82 | ห น้ า  

 ‚นี่นังบารมี  เล่นอยู่นั่นแหละ  เขา้เรียนไปได้แลว้..‛  
จิตราวา่พลางสาดสายตาไปหาอาวธุ  เธอเองรูจ้กัอาวธุมานาน
แต่ก็ไม่มีความกลา้พอที่จะเขา้ไปสนิทคลกุคลีดว้ย   นอกจาก
ความพยายามที่จะเอาชนะการุณทกุเรือ่งเธอก็ยงัแอบรกัอาวธุ
ไม่เคยแสดงออกมาสกัครัง้  ‚พี่อาวุธไม่มีเรยีนเหรอ   มานั่งคุย
กบัพวกเราสะนาน‛ 

 ‚ก็ตอ้งไม่มีสิมึงงงง  ถา้มีเขาจะมานั่งเฝ้านอ้งสาวเขา
เหรอ  ถามโง ่ๆ ‛  บารมีตอกกลบัเอาคืนที่ถูกเรยีกช่ือเต็มอย่าง
ไมไ่วห้นา้ 

 ‚ใช่!!  พี่ไมม่ีเรยีน  รอการุณขึน้เรยีนพี่ก็จะกลบัแลว้‛ 
 ‚งัน้พี่อาวธุกลบัเถอะคะ่  นอ้งจะขึน้ไปเรยีนแลว้  ขบัรถ

ดี ๆ นะคะ..‛ 
 ‚ครบั....‛  อาวธุลบูหวันอ้งสาวอย่างเอ็นด ู
ทัง้อาวุธและการุณต่างเดินกันแยกไปคนละทางขณะที่

เพียงเพิ่งแยกการุณก็หยิบโทรศัพท์ขึน้มาหวังว่าจะได้เห็น
ขอ้ความจากชายหนุม่ 

LINE!!! 
อาวธุ : ตัง้ใจเรยีนนะครบัเด็กดี 
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และข้อความก็เด้งขึน้มาอย่างที่ เธอคาดหวังเอาไว ้ 
หญิงสาวยิม้จนแกม้แทบแตกกับการกระทาํเล็กนอ้ยแต่เป่ียม
ไปดว้ยความสขุ   แมไ้ม่รูว้่าวนัขา้งหนา้จะเป็นอย่างไรแต่วนันี ้
เธอสขุใจเหลอืเกินที่ไดร้กัเขา 

อาวธุ : เย็นนีพ้ี่ไปรบัที่หอ้งมีมีน้ะ  อย่าเหลวไหลนะ 
การุณ : คะ่....ท.ร. (ที่รกั) 
การุณพิมพข์อ้ความไปยิม้ไปกับ ท.ร. ที่ไดต้กลงกันไว้

แลว้ว่าแทนคาํว่า ‘ที่รกั’   ความสขุที่เกิดขึน้จนการุณไม่ทนั
สังเกตว่ามีคู่สายตาหนึ่งกาํลังมองเธอด้วยความไม่ชอบใจ  
จิตราเฝ้าแอบมองในทุกความสขุของเธอที่เกิดขึน้  เธอไม่เคย
คิดจะชอบรอ้ยยิม้ที่แสนจะมีความสขุของการุณสกัครัง้เมื่อเธอ
คิดว่าหากเธอเกิดในครอบครวัเช่นเธอที่เป็นลูกจ้างก็คงไม่มี
ทางยิม้อย่างมีความสขุแน ่

หอ้งสมุดที่อาวุธเลือกแวะหาอะไรอ่านก่อนที่เขาจะขบั
รถกลบับา้น  วนันีเ้ขาคงไดน้อนอา่นหนงัสือทัง้วนัเพราะเด็กดือ้
ของหวัใจมีเรยีน  แต่แมน้ไม่มีเธอขา้งกายเขาก็ยงัเฝา้คิดถึงแต่
เธอคนเดียวทกุลมหายใจเขา้ออก 
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 ‚วนันีไ้ม่มีเรยีนเหรอคะ...‛  เสียงหนึ่งดงัขึน้ทาํใหอ้าวธุ
รูว้า่เป็นสายฝนที่เดินเขา้มา   

 ‚......‛  เหตกุารณใ์นวนันัน้ยงัจาํไดด้ีว่าเขาจะไม่ทาํให้
การุณตอ้งคิดมาก   ทัง้ท่ีตนเองบรสิทุธ์ิใจแต่ก็รูเ้ช่นกันว่าหญิง
สาวคนรกับอบบาง  ‚สายฝนมาอา่นหนงัสอืเหรอ‛ 

 ‚ใช่ค่ะ  ถา้สายฝนว่างก็จะมาอ่านหนงัสือที่นี่‛  ทัง้ที่
แทจ้ริงแลว้เธอมาที่นี่เพราะสายฟ้าเป็นคนเอ่ยบอก   สายฟ้า
แอบสืบรูม้าว่าวันนีก้ารุณจะไปหอ้งเพื่อนไม่มีพี่ชายตามติด  
และมนัก็เหมาะที่สายฝนจะทาํคะแนน 

 ‚งัน้ตามสบายนะ  พี่ไดห้นงัสือที่จะอ่านแลว้‛  อาวุธ
เดินเลี่ยงออกไปโดยไม่เห็นสีหนา้แห่งความผิดหวงัของสายฝน  
เธอตัง้ใจใส่เสือ้ตัวที่รกัที่สุดเพื่อที่จะมาอ่อยชายหนุ่ม   อีกทัง้
ยงักระโปรงที่สัน้ที่คิดวา่ชายคนไหนก็ตอ้งไมห่ลดุมือ 

 ‚พี่อาวธุจะนั่งอา่นโต๊ะไหนคะ  สายฝนขอนั่งดว้ย‛  เธอ
วิ่งตามชายหนุม่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเลม่หนึง่ที่ติดมือ 

 ‚พี่จะยืมไปอ่านนะ  สายฝนสนใจหนังสือแนวนีเ้หรอ  
อ่านใหส้นกุนะ‛  เขามองไปยงัหนงัสือของสายฝน ‘ขอม  เมือง
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เก่าพนัปี’  มีรอยยิม้แหง้ ๆ ของคนถือที่ปฏิเสธไม่ลงเมื่อถือมนั
ออกมาแลว้  ‚งัน้พี่ไปก่อนนะ....‛ 

 ‚อะ..ดะ...เดี๋ยว‛  สายฝนอยากจะกรีด๊ออกมาใหล้ั่น
หอ้งสมดุแต่ทาํไม่ได ้ เธอกม้มองหนงัสือที่อยู่ในมือก่อนจะบีบ
มนัแนน่ดว้ยความโมโหและทาํอะไรไมไ่ด ้
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ตอนที ่11 
 
การุณ : ตอนนีถ้ึงหอ้งมีมีแ้ลว้นะ   จิตราไม่ไดม้าดว้ย

บอกวา่ทาํรายงานเองได ้
อาวธุ : การุณก็ใหพ้ี่สอนก็ได ้ ไมเ่ห็นตอ้งไปทาํกบัมีมี ้
การุณ : นอ้งกลวัมีมีต้ามกลบับา้น  เดี๋ยวมีมีป้ล ํา้พ่ีเอา 
 ‚โอ๊ย!!  จะคุยอะไรกันขนาดนัน้ค่ะ  ใหม้าทาํรายงาน

นะ  ไม่ไดใ้หม้าแชทกบัพี่ชาย‛  บารมีวางแกว้นํา้ใหก้บัเพื่อน
ก่อนที่จะพดูอย่างไมใ่สใ่จ   
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บารมีรูอ้ยู่แลว้วา่การุณแอบมีใจใหพ้ี่ชายเพียงแต่ไม่รูว้่า
เกินเลยถึงขัน้ไหน  แต่บนความลบัที่บอกใครไม่ไดท้ัง้เธอและ
อาวธุตา่งเลอืกที่จะเก็บทกุอย่างเอาไวแ้คเ่พียงสองคน   

 ‚.......‛  การุณเก็บโทรศพัทแ์ละพยายามทาํสีหนา้เรยีบ
เฉยดว้ยคิดวา่เพื่อนไมล่ว่งรูถ้ึงสิง่ที่เป็นไป 

 ‚ไมต่อ้งมาทาํหนา้แบ๊วหรอกแมชี่   คิดวา่ดไูมอ่อกเหรอ
จ๊ะว่าเธอกับพี่ชายไปถึงไหน!!‛  การุณตาโตวาวเมื่อเพื่อนที่
กาํลงัจอ้งอยู่กับหนา้จอโนต้บุ๊คพูดอะไรออกมา  ‚แต่ไวใ้จฉัน
เถอะว่ามนัจะไม่มีใครรูจ้ากปากฉนั  เห็นแม่ชีไม่ทาํหนา้เศรา้ก็
ดีใจจะแย่‛ 

 ‚มีมี.้..  ระ..รูเ้หรอ...‛ 
 ‚รู!้!!  แต่ไม่ไดรู้ว้นันีห้รอก  เมื่อวานไปตลาดแถวบา้น

เธอไง  วา่จะเขา้ไปทกั  แตเ่ห็นเดินจงูมือกนั  แลว้แบบสายตาที่
มองกนัอา่นะ...ภาษีนํา้ตาลคงเอาไมอ่ยู่  จะดดูกนัไปอยู่แลว้‛ 

 ‚......‛  การุณกม้หนา้เศรา้โดยไม่ไดพู้ดอะไรออกมา   
จะทาํอย่างไรดีเมื่อมีใครอีกคนรูเ้รื่องที่ไม่ควรจะรู ้  สิ่งที่เธอ
กลวัมากที่สดุก็คือความลบัที่หลบซอ่นหลดุลอดออกไป 



 

88 | ห น้ า  

 ‚ทาํหนา้เศรา้  ไม่มีใครรูห้รอก  ก็ฉนัรูว้่าแกชอบพี่เขา..
มนัก็เดาไดไ้ง  แตค่นอื่นเขารูแ้คพ่ี่นอ้ง  จะเครยีดทาํไม!!‛ 

 ‚มีมีอ้ย่าบอกใครนะ‛  การุณยกมือประนมไหวเ้พื่อน  
มนัสรา้งความตกใจใหก้บับารมีเมื่อนอกจากการยกมือไหวเ้ธอ
ยงัมีนํา้ตาที่ไหลออก  เธอไม่คิดว่าเพื่อนจะจรงิจงัขนาดนี ้ ‚นะ
มีมี ้ เราขอรอ้ง  อกึ ๆ   นะ..‛ 

 ‚บอกวา่สบายใจไง  รอ้งทาํไม  ไม่ตอ้งไหวด้ว้ย  โอ๋ ๆ ‛  
ชายไม่จรงิหญิงไม่แทใ้จสั่นรวัดว้ยไม่เคยตอ้งปลอบใจใครจาก
การรอ้งไห ้ แต่การุณเพื่อนหญิงที่เต็มไปดว้ยความอ่อนโยน
และเป็นเพื่อนที่ดีนับตั้งแต่วันแรกที่ รู ้จัก   แบบนีแ้ล้วก็ไม่
อาจจะกลา้ทาํรา้ยจิตใจเธอได ้ ‚อย่ารอ้งนะ   ปลอบไม่เป็นอ่า
..อย่ารอ้ง  โอ ๋ๆ ‛ 

ก๊อก!!  ก๊อก!!  ก๊อก!! 
เสียงประตูดังขึน้ที่หนา้หอ้งของบารมีทาํใหค้นทัง้สอง

ประหลาดใจ  การุณเช็ดนํา้ตาของตวัเองขณะที่บารมีเดินไปที่
หนา้ประต ู  ใครเลยจะมาในช่วงเวลานีด้ว้ยคนทัง้สองก็ไม่ไดม้ี
เพื่อนมากมายนกั   หากจะเป็นจิตราก็คงไม่ใช่เมื่อเธอไม่ค่อย
ชอบมาท่ีหอ้งรงัหนนูีเ้ทา่ไหร ่
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และชายที่มาปรากฏตัวหน้าห้องก็เป็นสายตาเพื่อน
สนิทของอาวุธ   สายตาชายหนุ่มมองเขา้ไปในหอ้งเห็นหญิง
สาวหนา้หวานนั่งกบัพืน้มองกลบัมา   

 ‚มีอะไรคะ  หอ้งนีห้อ้งกระเทย..  ถา้ผูช้ายเขา้จะทาํผวั  
จะเขา้ไหมคะ...‛ 

 ‚เขา้!!..‛  สายฟ้าตอบเสยีงเรยีบ 
 ‚อา้ว!!  อีการุณออกไปสกิจูะมีผวั‛ 
 ‚แต่เขา้ไปหาการุณนะ...‛  และสายฟ้าก็แทรกตวัเขา้

ไปในหอ้งโดยไม่สนใจบารมีสักนิด  คนที่นั่งตาแดงในหอ้งได้
แน่นิ่งแมเ้ธอจะรูจ้ักชายหนุ่มก่อนแลว้  เมื่อการรูจ้ักกันไม่ได้
หมายความว่าเธอจะตอ้งสนิทชิดเชือ้มากไปกว่านี ้ ‚อาวธุใหพ้ี่
มารบันอ้งการุณนะครบั  มนับอกวา่..ติดธุระ‛ 

 

 
 

‚........‛  การุณนิ่งเงียบตอ่ชายหนุ่มที่เขา้มาภายในหอ้ง  
ชายที่เขา้มาโดยไม่ไดร้บัอนญุาตและเจา้ของหอ้งอย่างบารมีก็



 

90 | ห น้ า  

ไมไ่ดยิ้นดีสกันิด  เพียงเท่านีก็้มากพอที่หญิงสาวจะเมินเฉยต่อ
ผูช้ายเช่นเขา 

 ‚พี่พดูเรือ่งจรงินะ  สายฝนโทรมาบอกพี่ว่ารถของไอว้ธุ
เกิดอบุตัิเหตุ‛  การุณหยิบโทรศพัทห์มายจะโทรหาชายคนรกั
ดว้ยทา่ทีของสายฟ้าไมน่า่เช่ือถือสกันิด  แต่เมื่อมือจะหยิบควา้
โทรศพัทม์ือหนาก็ควา้มือของเธอไวม้ั่น   ‚ไมเ่ช่ือพี่เหรอ...‛ 

 ‚โอ๊ย!!  ผู้ชาย..อย่ารุกแรงค่ะ  ชะนีตื่นหมดนะคะ‛  
ระหว่างที่บารมีกาํลงัอยู่ขา้งหลงัและใชป้ากต่อกรกับสายฟ้า
บารมีพยายามส่งขอ้ความหาอาวธุ  ถึงเธอจะเป็นชายแต่หาก
มีอะไรเกิดขึน้ก็คงช่วยเพื่อนไมไ่ด ้

 ‚ถา้พ่ีอาวธุจะไมม่ารบั  พี่อาวธุตอ้งโทรบอกการุณคะ่.‛ 
 ‚ก็พี่บอกอยู่นี่ไง!!....วา่‛ 
 ‚ว่าอะไรสายฟ้า..‛  อาวธุเขา้มาในหอ้งอย่างรีบรอ้น

หลงัอ่านขอ้ความ   ความจริงเขามาถึงก่อนเวลาแลว้ดว้ยรถ
ประจาํทางแต่ตั้งใจใหก้ารุณทาํงานใหเ้สร็จก่อนจะขึน้มาหา  
‚กูไม่รูม้าก่อนว่าสายฝนรูว้่ากูจะเกิดอุบัติเหตุ   มันบังเอิญ  
หรอืเพราะอะไรที่ทาํใหไ้อศ้รขบัรถกชูนเสาไฟฟ้า‛ 

 ‚อ๊ะ...ก ู กวูา่...‛ 
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 ‚มึงออกไปสะ!!  แล้วอย่ามาวุ่นวายกับน้องกูอีก ‛  
เสียงตํ่าดว้ยความโกรธอย่างที่อาวุธไม่เคยใชก้ับใคร   เขาเริ่ม
จบัทางสองพี่นอ้งออกวา่ตอ้งการอะไรจากเขากนัแน่ 

สายฟ้าหัวเสียยอมที่จะเดินออกไปจากหอ้ง  ถึงแมว้่า
เขาจะไม่พอใจที่เพื่อนไม่ไวห้นา้แต่ก็ไม่อยากใหก้ารใหญ่เสีย  
เมื่อเขาและสายฝนไดว้างแผนกนัไวแ้ลว้..หากทาํใหส้องพี่นอ้ง
รกัดี ๆ ไม่ไดก็้จะแบล็คเมลใ์หห้กักันไปขา้ง   นอ้งสาวอ่อนต่อ
โลกแบบการุณหากตื่นมาบนเตียงกับสายฟ้าก็คงไม่คณามือ
แน ่

อาวธุโกรธมากจนนั่งไม่ติดกบัเรือ่งที่เกิดขึน้   เขายืนนิ่ง
และพยายามใชค้วามคิดวา่ปลอ่ยใหค้นแบบนีเ้ขา้ใกลก้ารุณได้
ยงัไง  จนมือเลก็ของหญิงสาวจบัลงที่ตน้แขนใหเ้ขารูส้กึตวั 

 ‚มนัทาํอะไรการุณรเึปล่า  มนัไม่ไดท้าํอะไรใช่ไหม...‛  
การุณส่ายหวัเป็นคาํตอบก่อนที่เธอจะกอดร่างกายของเขาไว ้ 
เธอรูว้่าเขากาํลงัโกรธเพราะรกัเธอมาก  เหตกุารณแ์บบนีไ้ม่ใช่
ครัง้แรกที่เขาเขา้มาปกปอ้ง  ‚การุณ...มีมี!้!‛ 

 ‚สบายใจเถอะค่ะ  มีมีไ้ม่บอกใครหรอก‛  ชายไม่จริง
หญิงไมแ่ทล้ม้ตวันั่งกบัที่นอนจอ้งมองคนทัง้สอง  เธอเพียงเห็น
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แม่ชีตัวนอ้ยที่น่ารกัยิม้ไดก็้มีความสุขเสียอย่างนัน้  ‚แต่ถา้พี่
เอามีมีเ้ป็นเมียอีกคน  ความลบัจะเงียบมากคะ่‛ 

 ‚บา้!!..  ไม่ให‛้  การุณรอ้งว่าทัง้ที่ยงักอดแนบอกกับ
แผงอกชายหนุม่ 

 ‚วุย้!!  ขีห้วง‛ 
 ‚ก็...แฟนเขานะ‛  อาวธุยิม้เขินเมื่อการุณพดูแบบนีก้บั

เพื่อน  เขาลบูหวัเธออย่างแผ่วเบาพรอ้มกบัสายตามองบนของ
เพื่อนกระเทย 

 ‚วนันีร้ายงานไม่สาํเรจ็แลว้  ไวไ้ป..ทาํรายงานที่บา้นพี่
ก็ไดน้ะ‛  อาวธุเสนอ  เมื่อการุณไวใ้จมีมีเ้ขาก็จะไวใ้จเช่นกัน  
‚วันนี ้เราไปหาอะไรกินดีไหม  ตอนที่พี่ลงรถเมล์เห็นร้าน
ก๋วยเตี๋ยวนา่กินมาก‛ 

 ‚เพราะไอห้นา้ปลากระโหน่ั่นแท ้ๆ   รายงานก็เลยไม่ได้
ทาํ  หนา้ตาก็ไมห่ลอ่ยงัจะมั่นหนา้ตอแหล...  กระเทยเซ็ง!!‛   

ตลอดทางที่คนทั้งสามจะไปหาอะไรกินก็ต่างเต็มไป
ด้วยเสียงบ่นของบารมี  เธอเองก็ไม่ค่อยชอบหน้าสายฟ้า
เทา่ไหรต่ลอดเวลาท่ีเจอหนา้  ย่ิงมาเจอแบบนีก็้ย่ิงไม่ชอบ  เมื่อ
เทียบกบัอาวธุผูช้ายอบอุน่พดูเพราะของแมชี่ตวันอ้ยแลว้ 
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การเดินทางกลบับา้นที่เคยนั่งรถหรูเปลี่ยนเป็นรถเมล์
หลายที่นั่ง  ความร ํ่ารวยที่เกิดขึน้กบัครอบครวัไม่ไดท้าํใหอ้าวธุ
หลงลมืว่าครัง้หนึ่งเขาเคยทกุขย์ากมากแค่ไหน  มือหนาจบัมือ
เล็กที่วางอยู่บนหนา้ขาและกาํลงัเอาหนา้โตล้มยามเย็น   เขา
เพียงรบัรูว้า่เธอไมไ่ดท้กุขใ์จที่ตอ้งใชชี้วิตแบบนี ้

เขาไม่รูเ้ลยว่าหากวันหนึ่งเมื่อความลบัที่เขาและหญิง
สาวหลบซ่อนไวล้่วงรูถ้ึงทุกคนจะเป็นเช่นไร  ทัง้เธอและเขาจะ
ยงัยืนเคียงขา้งกนัไหม  ความรกัจะเป็นความรกัหรอืเปลา่  หรอื
การใชชี้วิตจะตอ้งไปเริ่มนับหนึ่งใหม่กันสองคนโดยไม่มีอะไร
ติดตวั 

 ‚นอ้งรกัพี่นะคะ...‛  อยู่ดี ๆ คนตวัเล็กก็หนัมากระซิบ
ขา้งหเูอาดือ้ ๆ   เธออยากพดูคาํนีท้กุวนัโดยไมรู่จ้กัเบื่อ 

 ‚ทาํไมขีอ้อ้นแบบนี.้..‛ 
 ‚พี่อาวธุไม่ชอบเหรอ...อือ้อ..‛  จมกูเล็กถูกบีบทาํโทษ

เบามือ  ‚อา่..นอ้งเจ็บนะ‛ 
 ‚เด็กดือ้  ขีอ้อ้น  งอแง...ละก็นา่รกั‛ 
 ‚..///...‛  การุณยิม้เขินก่อนจะเอาหวัพิงกบับ่าของเขา

อย่างมีความสขุ 



 

94 | ห น้ า  

เธอไม่รูห้รอกว่าความสุขสาํหรับคนอื่นคืออะไร  สิ่ง
เดียวที่เธอรบัรูค้ือความสขุของเธอที่มีอาวธุ   ความสขุของการ
ไดร้กัเขาอย่างเปิดเผยไม่ตอ้งปิดบังเช่นนอ้งสาว   ความสุขที่
สามารถที่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั 

การเดินทางใชเ้วลานานกว่าปกติดว้ยตอ้งต่อรถหลาย
สายกวา่จะถึงบา้น  แตม่นัก็เต็มไปดว้ยความสขุไมต่า่งจากการ
ไดน้ั่งรถเล่นชมเมือง  การุณหญิงสาวที่แสนออดออ้นไม่รูส้ึก
เหนื่อยสกันิดกบัชอบที่เธอไดน้ั่งรถไปไหนมาไหนกบัเขาสองต่อ
สอง 

 ‚พี่อาวธุ  เราไปเที่ยวกนัไหม...‛  การุณเอ่ยถามขณะ
เลื่อนหนา้จอโทรศพัทห์าที่เที่ยว  เธออยากเที่ยวที่ไกล ๆ ที่เธอ
และเขาจะทาํอะไรก็ไดอ้ย่างเปิดเผย  ในขณะที่คนถูกถามลม้
ตวัลงนอนกบัโซฟาเนือ้นิ่มหนา้ทีวี  ‚ทะเลไหมคะ....‛ 

 ‚อืม้...โอเคอ๊ะ‛  อาวธุรอ้งเสียงหลงเมื่อหญิงสาวลม้ตวั
นอนทาบไปกบัอกของเขา   เธอทาํแกม้กลมเมื่อชายหนุ่มสนใจ
แตท่ีวี  ‚เป็นอะไร  ก็พี่บอกวา่โอเคไง‛ 
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 ‚โอเค  แต่พี่สนใจทีวี  ไม่ไดส้นใจนอ้ง..เบื่อนอ้งเหรอ‛  
คนตัวเล็กออดออ้นตามนิสยั  เธอไม่ไดค้ิดโกรธแต่อยากที่จะ
นอนทบับนรา่งกายหนาที่เธอชอบเลน่บอ่ยในวยัเด็ก 

 ‚สนใจสิ..  ไหนดสูิมีที่ไหนบา้ง‛  คนตวัเล็กไม่ยอมหนี
ออกไปจากตวั  เธอยงัคนนอนบนแผงอกของเขาและเอาหวัซุก
ซบเขา้หาความอุน่ในหอ้งที่เย็นฉํ่าไปดว้ยแอร ์ ‚แลว้เราจะดกูนั
แบบนีเ้หรอ  หืม้..  ดไูมถ่นดัเลย‛ 

 ‚ดแูบบนีแ้หละ  นอ้งอยากนอนแบบนี‛้ 
 ‚..////..‛  อาวุธไดแ้ต่ยิม้ก่อนที่เขาจะเลื่อนหนา้จอดู

ทะเลเมืองใตท้ี่การุณเป็นคนหา  ‚ภเูก็ตไหม..  ดสูวยดี..  การุณ
วา่ไง‛ 

 ‚......‛  คนตวัเลก็เงียบดว้ยเพราะการเดินทางหลายต่อ
จึงทาํใหเ้ธอเหนื่อยและหลบัใหลไปโดยไม่รูต้วั  แมป้ากจะบอก
วา่ไมเ่หนื่อยแตร่า่งกายเธอมนัฟ้อง 

 ‚หลบัไปแลว้..  ไหนบอกวา่ไมเ่หนื่อยไง  เด็กดือ้!!‛ 
 


