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จำกใจผู้ เขียน 
 

 
ในท่ีสุด หัวใจจ ำนนรัก ก็เดินทำงสู่มือคุณผู้อ่ำนจนได้ หลงัจำกท่ี

ปล่อยให้รอกันเกือบข้ำมปี เหลือบตำมองวนัท่ีในปฏิทิน ไม่น่ำเช่ือว่ำจะเป็น
วนัเดียวกนักบัท่ีเขียนค ำน ำของ หัวใจอ้อนรัก เมื่อ ๑๑ เดือนก่อน แต่ถึงจะ
เน่ินนำนขนำดนี ้ก็ยงัไมข้่ำมปีละเนอะ 

ขอบคณุผู้อ่ำนทุกท่ำนท่ียงัติดตำมกนั แม้ผู้ เขียนจะเขียนบ้ำง อู้ บ้ำง 
แต่ก็ยงัรอกนัอย่ำงอดทน ขอบคณุมำกจริง ๆ นะคะ สญัญำว่ำปีหน้ำฟ้ำใหม่
จะเป็นคนใหม ่จะเขียนนิยำยออกมำให้สม ่ำเสมอกว่ำนี ้อย่ำเพ่ิงทิง้กนัไปไหน
นะ 

กลับมำครำวนีพ้ำพ่ีภูมิกับหนูอินมำต่อควำมสนุกสนำนให้จบกับ   
โคแก่เดอะซีรีส์ เร่ืองรำวก็ยงัคงมีกลิ่นอำยห่ืนคอมเมดีอ้ยู่เช่นเดิม ยงัอยำก
ให้อ่ำนไปยิม้ไป หัวเรำะคิกคกับ้ำงในบำงที อย่ำงท่ีอ่ำน หัวใจอ้อนรัก ค่ะ  
แต่ก็ใช่ว่ำจะมีแต่ข ำและห่ืน ควำมหวำนซึง้  กินใจ ควำมลึกซึง้และย่ิงใหญ่ 
ของควำมรัก ก็จัดให้แบบไม่กั๊กเช่นกัน สำรภำพว่ำเขียนจบแล้วหลงรักพ่ีภูมิ
กบัหนอูิน และหวงัวำ่คนอำ่นจะรู้สกึเช่นเดียวกนันะคะ  

เร่ืองรำวในเร่ืองนีจ้ะด ำเนินไปพร้อม ๆ กบัเร่ืองรำวของพ่ีอิฐกบัพลอย
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ใน หัวใจอ้อนรัก เพรำะฉะนัน้พ่ีอิฐกบัพลอยก็จะปรำกฏตวัเร่ือย ๆ อย่ำงท่ี
หนอูินกบัพ่ีภมูิปรำกฏตวับ่อย ๆ ในเร่ืองแรกคะ่ 

นอกจำกนีย้ังเปิดตัวพระเอกเร่ืองใหม่ ศิขรินทร ณ เวียงสรอง     
จะเป็นนิยำยแนวไหน อย่ำงไร โปรดติดตำม 

ขอให้อำ่นอย่ำงมีควำมสขุคะ่ 

 
บ้ำนท่ีเพิร์ท ออสเตรเลีย 
         ๒๙ ธ.ค. ๕๘ 
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บทน ำ  
 
 

 “ยำยอินยงัเดก็ เดก็กวำ่นำยมำกด้วย ฉนัวำ่ไมค่วร เลิกคิดเถอะภมูิ” 
ไอ้อิฐ อิศรำ เพ่ือนรักท่ีตอนนีเ้ขำไม่ค่อยอยำกจะรักสักเท่ำไร          

พูดด้วยสีหน้ำจริงจัง  หลังจำกท่ีเขำสำรภำพควำมในใจท่ีมีต่ออินทิรำ  
น้องสำวสดุรักสดุหวงของมนั  

น่ีหำกไม่เพรำะเป็นพ่ีชำยของผู้หญิงท่ีเขำรัก อย่ำคิดว่ำเขำจะยอม 
ให้มนัพูดแบบนี ้เขำจะรักใครชอบใคร คนท่ีเป็นเพียงเพ่ือนอย่ำงมนัไม่มีสิทธ์ิ
มำตดัสินว่ำควรหรือไม่ควร แต่อินทิรำท่ีเขำพอใจ กลบัเป็นน้องสำวของมนั
เสียน่ี เลยต้องยอมให้มำกำงปีกเป็นอปุสรรคควำมรักอยู่แบบนี ้

“ฉันรักจริงหวงัแต่งนะเว้ย นำยห้ำมไม่ได้หรอก” เขำยืนยนัควำมรู้สกึ 
คนเป็นเพ่ือนควรจะสนบัสนนุเขำ มำกกวำ่ท่ีจะมำเป็นก้ำงชิน้โตแบบนี ้         

“ห้ำมได้สิ ฉนัเป็นพ่ีชำย ถ้ำฉนัไมย่อม นำยจะท ำอะไรได้”  
“อย่ำง่ีเง่ำสิวะไอ้อิฐ ฉันมีอะไรท่ีท ำให้นำยคิดว่ำไม่ดีพอส ำหรับ    

น้องอินวะ” เขำถำมอย่ำงจริงจงั   
“นำยแก่ เ กิน ไปส ำห รับอิน  นำยอำยุมำกกว่ำอินตั ง้สิบสี่ ปี                     
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ไมก่ลวัคนมองวำ่เป็นเฒ่ำหวังหูรือไงวะ” 

“อำยุเป็นเพียงตัวเลข แล้วฉันก็ไม่ได้ดูแก่แบบเป็นพ่อน้องอินได้     
สกัหน่อย ใครจะมำมองวำ่เป็นเฒ่ำหวัง”ู  

ค ำนัน้มันส ำหรับพวกตำแก่ตัณหำกลับท่ีช่ืนชอบสำว ๆ ครำวลูก
ตำ่งหำก เขำกบัอินทิรำยงัห่ำงไกลกบัค ำวำ่เฒ่ำหวังมูำกนกั 

“อินยงัไมย่ี่สิบด้วยซ ำ้ ไมเ่รียกเฒ่ำหวังแูล้วจะเรียกอะไรวะไอ้ภมูิ” 
ค ำพูดของอิศรำท ำให้เขำชะงัก เร่ิมมองเห็นและเข้ำใจในเหตุผล  

ของเพ่ือน  
จริงสินะ อินทิรำยงัเป็นผู้ เยำว์อยู่เลย และเขำก็อำยุมำกกว่ำเธอมำก

จริง ๆ เสียด้วย 
เขำพิจำรณำถึงควำมควรไม่ควร แม้อำยุจะเป็นเพียงตัวเลข            

แต่เขำซึ่งเป็นผู้ ใหญ่จะรักกับเด็กสำวก็คงจะดูไม่ดีจริง  ๆ จึงบอกเพ่ือน          
ถึงควำมตัง้ใจ หลังจำกคิดพิจำรณำอย่ำงถ้วนถ่ี แม้จะขัดใจตัวเองแค่ไหน     
ก็ตำม 

“งัน้ฉันจะรอจนน้องอินเรียนจบ ถึงตอนนัน้น้องอินก็เป็นผู้ ใหญ่แล้ว 
ฉันจะจีบน้องอิน ไม่สนหรอกว่ำนำยจะคิดยังไง และจะไม่ยอมให้นำยห้ำม
ด้วย”  

“ถ้ำคิดว่ำจะรอได้จนถึงตอนนัน้โดยไม่มีเมียไปเสียก่อนฉันก็จะยอม
ให้นำยจีบอิน”  

เป็นกำรตดัสินใจท่ีดีท่ีสดุของเพ่ือนรักของเขำเลยครำวนี ้ 
“ขอบใจมำกอิฐ แต่ระหว่ำงนีน้ำยอย่ำมำห้ำมถ้ำฉันจะเฝ้ำน้องอิน 

อยู่ห่ำง ๆ ฉันยังจีบน้องอินไม่ได้ ก็อย่ำหวังว่ำจะยอมให้ใครตัดหน้ำจีบไป
ก่อน”  
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“ตำมใจ” 
เขำถือว่ำค ำพูดสัน้ ๆ ของเพ่ือนคือสัญญำณไฟเขียวของเส้นทำง 

สำยรัก 
และหลงัจำกวนันัน้ เขำก็กลำยมำเป็นติ่งครอบครัวของไอ้เพ่ือนรัก

อย่ำงท่ีไมม่ีใครห้ำมได้ ไมว่ำ่จะวนัส ำคญัหรือวนัไมส่ ำคญั เขำก็จะวนเวียนอยู่
กบัคนบ้ำนนัน้เสมอ ๆ 

อย่ำงน้อย ๆ ให้เห็นอินทิรำอยู่ในสำยตำตลอดเพ่ือควำมสบำยใจ   
รอน้องอินเรียนจบเม่ือไร ไอ้ภมูิจะจดัหนกัจดัเตม็! 
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“พ่ีภูมิ...” อินทิรำพึมพ ำเบำ ๆ หันไปสบตำกับบุษรำคัมเพ่ือนสนิท
โดยมิได้นัดหมำยเมื่อมองเห็นคนท่ีเพ่ิงจะโทร. เข้ำมำหำพ่ีชำยปรำกฏตวัขึน้
และเดินเข้ำมำสวมกอดกนัตรงหน้ำ 

หมำยควำมว่ำอย่ำงไร! คืนนีพ่ี้อิฐพ่ีชำยเธอตกปำกรับค ำพำเธอกบั
บุษรำคัมมำดื่มฉลองเรียนจบ ซึ่งเป็นแผนจับคู่ของอินทิรำ โดยหมำยใจให้
เพ่ือนปฏิบัติกำรรุก หลังจำกท่ีหลงรักพ่ีชำยเธอมำนำนแต่เขำไม่เคยสนใจ   
คืนนีอ้ินทิรำวำงแผนมั่นเหมำะว่ำจะให้บุษรำคัมกับพ่ีอิฐได้ใช้เวลำด้วยกัน   
ให้แม่เพ่ือนรักใช้ควำมสำว ควำมสวย และหน้ำอกหน้ำใจตู้ม ๆ นั่น ยั่วยวน  
ให้พ่ีชำยเธอตบะแตก แตพ่ี่ภมูิกลบัตำมมำด้วยเสียน่ี 

เขำจะรู้ไหมวำ่ท ำเสียแผนไปหมด!  
พ่ีภูมิเป็นเพ่ือนสนิทกับพ่ีชำยเธอ ตัง้แต่จ ำควำมได้ก็เห็นพ่ีภูมิ

วนเวียนใกล้ชิดอยู่กับพ่ีอิฐตลอด เรียนมำด้วยกันตัง้แต่อนุบำลจนจบมธัยม 
พอเรียนมหำวิทยำลยัก็ยังไปเรียนท่ีเดียวกัน แม้จะคนละคณะแต่ก็อำศยัอยู่ 
อพำร์ตเมนต์เดียวกัน พอไปเรียนต่อท่ีต่ำงประเทศก็ยังไปด้วยกันอีก         
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เรียนจบกลับมำท ำงำน พ่ีอิฐเปิดบริษัทก่อสร้ำง พ่ีภูมิเปิดบริษัทออกแบบ      
มีกำรร่วมงำนกันบ้ำงในบำงโครงกำร และเท่ำท่ีอินทิรำจ ำได้ พ่ีภูมิจะอยู่กบั  
พ่ีอิฐเสมอในทุกโอกำส ไม่ว่ำจะวนัส ำคญัหรือวนัธรรมดำ แม้แต่กำรไปเท่ียว
ในครอบครัว พ่ีภมูิยงัติดสอยห้อยตำมไปด้วย! 

ตอนแรกก็คิดว่ำสองคนนีเ้ป็นเพ่ือนสนิทท่ีรักกันมำกจนไม่สำมำรถ
แยกจำกกันไปไหนได้ แต่เมื่อเวลำผ่ำนมำเน่ินนำนแต่ไม่เคยเห็นทัง้สอง         
มีคนรักกนัสกัที เป็นหนุ่มโสดท่ีควงคู่กนัไปไหนมำไหนตลอด จำกท่ีตอนแรก
ไม่เคยคิดอกุศลก็เ ร่ิมคิด ผู้ ชำยสองคนท่ีสนิทสนมแนบแน่นกันเช่นนี  ้            
คนรักก็ไมเ่คยมี จะเป็นอะไรไปได้หำกไมใ่ช่กินกนัเอง!  

เมื่อคิดเช่นนัน้อินทิรำจึง ถือว่ำ พ่ีภูมิ เ ป็นศัต รูหัวใจตัวฉกำจ             
ของเพ่ือนรัก ซึง่เธอต้องถือเป็นศตัรูของตนเองด้วย หญิงสำวจึงไม่เคยญำติดี    
กบัภูมิเสียที โดยเฉพำะในช่วงหลงัท่ีมีโอกำสเป็นต้องหำเร่ืองชวนเขำทะเลำะ
อยู่เสมอ 

“สวสัดีครับสำว ๆ พำไอ้อิฐมำปลอ่ยแก่หรือครับ”  
เขำหันมำทักทำยเธอกับบุษรำคมัอย่ำงอำรมณ์ดี จึงต้องยกมือไหว้

แล้วทกัทำยอย่ำงเสียไมไ่ด้ 
“สวสัดีคะ่พ่ีภมูิ”  
เสร็จแล้วก็หนัไปหำพ่ีชำย 
“พ่ีอิฐกับพ่ีภูมิสั่งเคร่ืองดื่มรอไปก่อนนะคะ อินกับพลอยขอตัว        

ไปห้องน ำ้ก่อน”  
บอกแล้วก็คว้ำแขนเพ่ือนเพ่ือออกเดิน หำกจะไม่ถูกชำยหนุ่มท่ีเพ่ิง

มำถงึขวำงไว้เสียก่อน 
“ให้พ่ีพำไปดีกวำ่”  
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“ไม่เป็นไรค่ะพ่ีภูมิ อินกบัยำยพลอยไปกนัเองได้ พ่ีภูมิอยู่คยุกบัพ่ีอิฐ

เถอะคะ่”  
เขำต้องไปห้องน ำ้ก็เพรำะตัวเองยังจะตำมมำอีก อินทิรำคิดอย่ำง  

ขดัใจ อดส่งค้อนให้ชำยหนุ่มไม่ได้ ก่อนท่ีจะดึงแขนบุษรำคมัพำเดินเลี่ยงเขำ
ตรงไปยงัห้องน ำ้ท่ีอยู่ไมไ่กลจำกโต๊ะท่ีนัง่นกั  

“พ่ีอิฐชวนพ่ีภมูิมำด้วยหรืออิน”  
แมเ่พ่ือนรักท่ีท ำหน้ำรำวกบัจะร้องไห้ถำมทนัทีท่ีเข้ำมำในห้องน ำ้ 
“เออ! ฉันก็ไม่อยำกจะคิดมำกหรอกนะ แต่ท ำไมพ่ีอิฐต้องชวนพ่ีภูมิ

ด้วยล่ะ จะมำเท่ียวกับพวกเรำโดยไม่มีพ่ีภูมิไม่ได้เลยหรือไง” อินทิรำบ่น
กระปอดกระแปด กำรท่ีพ่ีภูมิตำมมำเท่ียวด้วยแบบนีย่ิ้งตอกย ำ้ควำมคิด
อกศุลของเธอวำ่เขำทัง้สองช่ืนชอบกำรท ำเหมืองทอง!  

“แล้วเรำต้องท ำยงัไงละ่อิน ฉนัไมก่ล้ำเลือ้ยหรอกนะถ้ำพ่ีภมูิอยู่ด้วย”  
ค ำถำมจำกบุษรำคมัย่ิงท ำให้อินทิรำของขึน้ ‘เลือ้ย’ คือแผนท่ีหญิง

สำววำงไว้ให้เพ่ือนปฏิบัติเพ่ือยัว่พ่ีชำยเธอ แต่เมื่อพ่ีภูมิปรำกฏตวัทุกอย่ำงก็
ผิดพลำดไปหมด  

“เด๋ียวฉนัจะก ำจดัพ่ีภมูิเอง พอสบโอกำสแกได้อยู่กบัพ่ีอิฐสองตอ่สอง 
ต้องเร่ิมตำมแผนทันทีนะ” หญิงสำวหำทำงออก เธอต้องหำทำงพำพ่ีภูมิ       
ไปท่ีอื่นเพ่ือเปิดโอกำสให้พ่ีชำยและเพ่ือนสนิทได้ใช้เวลำด้วยกนั 

สองสำวซักซ้อมแผนกำรกันต่ออีกเล็กน้อยแล้วจึงกลับไปยังโต๊ะ      
ท่ีสองหนุ่มนัง่รออยู่  

เมื่อไปถึงโต๊ะท่ีนั่งซึ่งเป็นโซฟำหนังนุ่ม ประกอบด้วยโซฟำยำว   
ขนำดสองท่ีนั่งจัดวำงหันหน้ำเข้ำหำกัน โดยมีโต๊ะตัวเล็กอยู่ระหว่ำงกลำง
ส ำหรับวำงเคร่ืองดื่ม ซึ่งทัง้สองหนุ่มจับจองโซฟำกันคนละตัว อินทิรำจึง      
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พำตนเองไปนัง่ลงข้ำง ๆ ภมูิ เพ่ือให้บษุรำคมัได้นัง่บนโซฟำตวัเดียวกบัพ่ีชำย 

“พ่ีสั่งน ำ้ส้มให้” พ่ีชำยว่ำพลำงบุ้ ยใบ้ไปยังแก้วก้ำนทรงสูงท่ีบรรจุ
น ำ้ส้มสีสดเตม็แก้ว มีชิน้ส้มฝำนเสียบอยู่บนปำกแก้วดนู่ำดื่ม  

“ พ่ีอิฐ ! ท ำไมสั่งน ำ้ ส้มคะ อินกับยำยพลอยไม่ใช่นำงเอกนะ              
ไมเ่อำน ำ้ส้ม ไปคะ่พ่ีภมูิ ไปสัง่เหล้ำกนั” อินทิรำแกล้งโวยวำยแล้วคว้ำแขนภูมิ
ให้ไปสั่งเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยังบำร์เคร่ืองดื่มด้วยกัน เพ่ือเปิดโอกำส           
ให้เพ่ือนสำวได้อยู่กบัพ่ีชำยสองต่อสอง แต่ยงัไม่ทนัได้ลกุไปไหน ผู้ เป็นพ่ีชำย
ก็ปรำมเสียงเรียบ 

“ยำยอิน เป็นเดก็เป็นเลก็จะกินเหล้ำท ำไม”  
“เด็กท่ีไหนคะ พวกเรำเรียนจบแล้ว โตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว แล้วอีกอย่ำง 

พ่ีอิฐกับพ่ีภูมิก็อยู่ ไม่เห็นเป็นไรเลย หรือพ่ีอิฐจะให้อินกับยำยพลอยไปกิน   
กบัคนอื่น”  

“เอำน่ำอิฐ ให้น้องดื่มเถอะ นำน ๆ ที”  
เมื่อได้ยินเสียงพ่ีภูมิบอกกับพ่ีชำย อินทิรำก็อดปรำยตำไปมองแล้ว

ยิม้ให้ไมไ่ด้ พดูถกูใจแบบนีญ้ำติดีนิดหนึง่ก็ได้ 
“ก็ได้ เรียกพนกังำนละกนั ไม่ต้องเดินไปสัง่” พ่ีชำยว่ำพร้อมโบกมือ

เรียกพนกังำนท่ีเดินให้บริกำรไปมำอยู่ไมไ่กล  
อินทิรำกับบุษรำคัมจึงสั่งค็อกเทลแอลกอฮอล์ต ่ำพอเป็นพิธี             

อดเซง็อยู่ในใจไมไ่ด้เม่ือทกุอย่ำงไมเ่ป็นไปตำมแผน  
แต่แล้วอินทิรำก็ต้องยิม้กว้ำงเมื่อเห็นพ่ีชำยลกุขึน้แล้วบอกกบัทกุคน

ในโต๊ะ 
“เด๋ียวมำนะ ไปห้องน ำ้”  
เยส! ในท่ีสดุทำงก็เปิด หญิงสำวกระหย่ิมอยู่ในใจ รอจนคล้อยหลงั
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พ่ีชำย คนเจ้ำแผนกำรก็กระโดดผลุงไปนั่งข้ำง ๆ เพ่ือนสำว แล้วกระซิบ
กระซำบบอกแผนกำรในทนัที  

“ฉนัจะพำพ่ีภมูิไปท่ีอื่น แกนัง่อยู่น่ี ออ่ยผู้ชำยคนอื่นไปนะ”  
วำ่แล้วก็ต้องปลอบอกปลอบใจเพ่ือนรักยกใหญ่เม่ือบษุรำคมัโวยวำย

กบัแผนกำรท่ีเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั แต่อินทิรำก็ยืนยนัมัน่เหมำะว่ำแผนกำร
ครำวนีไ้ด้ผลแน่ ก่อนท่ีจะคว้ำแขนภูมิพำเดินจำกไป ทิง้เพ่ือนสนิทไว้เพียง
ล ำพงัโดยไมล่ืมแวะกระซิบกบัชำยหนุ่มท่ีนัง่อยู่ไมห่่ำงจำกนกั 

“เพ่ือนดิฉนันัง่เหงำอยู่คนเดียว ไปดื่มเป็นเพ่ือนหน่อยสิคะ” บอกแล้ว
ก็ชีม้ือไปยังคนท่ีนั่งเหงำอยู่คนเดียวท่ีว่ำแล้วเดินจำกไปพร้อมหัวเรำะคิกคกั
อย่ำงอำรมณ์ด ี

“คิดจะท ำอะไรน่ะเรำ” ภมูิถำมเมื่อเดินกนัมำระยะหนึง่  
อินทิรำปรำยตำมองชำยหนุ่มอย่ำงครุ่นคิด หำกเขำรู้ว่ำเธอวำงแผน

จบัคูใ่ห้พ่ีชำยกบัเพ่ือนสนิท เขำจะวำ่อย่ำงไรนะ  
“เปิดโอกำสให้ยำยพลอยกับพ่ีอิฐค่ะ” ตอบไปแล้วได้ยินเสียงเขำ

หวัเรำะห ึๆ อินทิรำจงึหนัขวบัไปหำ ถำมอย่ำงเอำเร่ือง  
“หวัเรำะอะไรคะพ่ีภมูิ” 
“หวัเรำะน้องอินจะท ำตวัเป็นแมส่ื่อ” ภมูิวำ่ ใบหน้ำยงัประดบัรอยยิม้

อำรมณ์ดี  
“ว่ำแต่คิดว่ำจะได้ผลหรือ” อดยั่วเล่นไม่ได้เมื่อเห็นท่ำทำงเอำเร่ือง

ของหญิงสำว ไม่รู้โกรธอะไรเขำ ถำมแค่นีเ้อง แล้วย่ิงดเูหมือนค ำถำมสดุท้ำย
จะย่ิงสะกิด ‘ตอ่ม’ อินทิรำมำกขึน้ เพรำะหญิงสำวขู่ฟ่อ  

“พ่ีภมูิอยู่ให้ห่ำงก็แล้วกนั”  
“อ้ำว เก่ียวอะไรกับพ่ี” เขำถำมกลัว้หัวเรำะ คิดว่ำอินทิรำพำล           
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ท่ีเพ่ือนเขำไม่ยอมรับรักเพ่ือนของเธอเสียที ไม่ได้คิดเลยว่ำหญิงสำวตรงหน้ำ 
คิดกบัเขำอย่ำงไร 

“เก่ียวสิคะ อย่ำงวันนี ้ยำยพลอยกับพ่ีอิฐควรจะได้มำนั่งดื่มกัน    
หนุงหนิงแต่พ่ีภูมิก็ตำมมำเป็นก้ำง” อินทิรำว่ำพร้อมค้อนขวบั ๆ ย่ิงเห็นภูมิ
หวัเรำะรำวกบัถูกใจย่ิงของขึน้ ไม่ได้รู้ว่ำท่ำทำงของตนนัน้น่ำเอ็นดใูนสำยตำ
ของคนมองเพียงใด  

“ก้ำงท่ีไหน ตอนนีพ่ี้อยู่ในมือน้องอิน จะท ำอะไรกบัพ่ีภูมิก็แล้วแตจ่ะ
กรุณำเลยครับ” เขำว่ำอย่ำงอำรมณ์ดี ก็จะไม่ให้อำรมณ์ดีได้อย่ำงไร             
อยู่ ๆ ก็ได้มำอยู่กับหญิงสำวตำมล ำพงั ตอนท่ีอิศรำโทร. หำ เขำคิดว่ำคงจะ
มำนั่งดื่มอยู่ด้วยกัน แต่คนข้ำง ๆ กลบัดึงเขำออกมำเสียน่ี ย่ิงเข้ำทำงไอ้ภูมิ
เลยสิ คุ้ มค่ำกับกำรท่ีต้องสละเวลำพักผ่อนท่ีตัง้ใจว่ำจะนอนให้เต็มอิ่ม
หลงัจำกลยุงำนหนกัมำทัง้สปัดำห์  

“ออกไปหำอะไรกินดีกว่ำค่ะ” อินทิรำชวน จริง ๆ แล้วก็อยำกจะ     
นัง่ดื่มอยู่แถว ๆ นีห้รอกนะ แตก่ลวัพ่ีภมูิจะหำทำงกลบัไปหำพ่ีอิฐ เพรำะฉะนัน้
พำออกไปให้ห่ำงจำกท่ีน่ีดีกวำ่ ซึง่คนถกูชวนก็พยกัหน้ำอย่ำงกระตือรือร้น 

ภูมิ เลื่อนมือไปกุมมือเล็กท่ีก่อนหน้ำนีท้ ำหน้ำท่ีคว้ำแขนเขำ           
แล้วพำเดินออกมำ แต่เมื่อห่ำงจำกโต๊ะท่ีนั่งกันอยู่เมื่อสักครู่หญิงสำวก็    
ปลอ่ยมือจำกเขำ ชำยหนุ่มจงึย่ืนมือไปจบัจงูมือเธอเสียเอง  

“พ่ีภูมิปล่อยสิคะ จะมำจูงอินท ำไม” หญิงสำวว่ำพลำงแกะมือเขำ
ออกจำกมือเธอ  

หำกชำยหนุ่มไมค่ิดจะปลอ่ย  
“ไม ่เดี๋ยวน้องอินหำย พ่ีไมม่ีน้องมำคืนไอ้อิฐหรอกนะ”  
ค ำตอบของเขำท ำให้อินทิรำต้องมองหน้ำพร้อมกลอกตำ แต่จ ำต้อง
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ยอมปล่อยให้เขำจับจูงอยู่อย่ำงนัน้เพรำะมือแข็งแรงไม่ยอมคลำยออกเลย  
ไมว่ำ่เธอจะพยำยำมแกะแคไ่หนก็ตำม 

อินทิรำเดินตำมกำรจับจูงของภูมิไปยังรถยนต์ของชำยหนุ่ม            
ซึง่จอดอยู่ท่ีลำนจอดรถของผบัท่ีเพ่ิงเดินออกมำ เมื่อเข้ำไปนัง่ในรถเรียบร้อย    
เขำก็หนัมำถำม 

“น้องอินอยำกกินอะไร”  
“หัวมุมตรงนีม้ีบะหมี่ปูอยู่ค่ะ พำอินไปกินได้ไหม” หญิงสำวถำม 

มองเห็นชำยหนุ่มพยกัหน้ำก่อนจะหนัไปตัง้ใจกบักำรขบัรถ  
อินทิรำนั่งเงียบ ๆ แต่ลอบมองใบหน้ำของคนขับอยู่ เป็นระยะ  

ใบหน้ำด้ำนข้ำงของเขำมองเห็นจมูกโด่งเป็นสนั ริมฝีปำกบำงสีชมพูระเร่ือ 
คำงบุ๋มนิด ๆ เครำเขียว ๆ นั่นท ำให้ดูน่ำมอง ต้นคอขำว ๆ ท่ีผมตดัสัน้อย่ำง
เรียบร้อยนัน่ก็ดดูี 

น่ำเสียดำย... หน้ำตำออกจะดีท ำไมถึงมำกินกันเองนะ คิดแล้วก็
ถอนหำยใจ ก่อนจะสะดุ้งเมื่อคนที่ท ำท่ำตัง้ใจกบักำรขบัรถสง่เสียงมำ  

“นัง่มองหน้ำพ่ีแล้วก็ถอนหำยใจ เสียดำยอะไรหรือครับน้องอิน”  
“เสียดำยไม่น่ำเป็น...เอ๊ย ไม่ใช่ ๆ ไม่ได้เสียดำยอะไรค่ะ” อินทิรำ

เกือบจะพดูในสิ่งท่ีคิดออกไป แตเ่ม่ือรู้ตวัก็รีบละล ่ำละลกัปฏิเสธ  
“ไมน่่ำเป็นอะไรครับ”  
“ไม่มีอะไรค่ะ พ่ีภูมิขับรถไปเลย พูดมำกจริง ” อินทิรำฉุนเฉียว      

กลบเกลื่อน  
ภูมิยักไหล่แล้วไม่ถำมอะไรต่อ คุ้ นเคยกับควำมขีห้งุดหงิดของ    

หญิงสำวท่ีมีตอ่เขำในช่วงปีหลงั ๆ จนไมรู้่สกึอะไร  
ใช้เวลำไมน่ำนภูมิก็ขบัรถมำจอดริมถนนตำมค ำสัง่กำรของคนข้ำง ๆ 
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เห็นร้ำนบะหมี่ปตูัง้อยู่บนทำงเท้ำของอีกฝ่ังของถนน มีลกูค้ำคอ่นข้ำงหนำตำ 

“พ่ีภมูิเร็ว ๆ เด๋ียวไมม่ีโต๊ะ” อินทิรำเร่ง  
หญิงสำวเปิดประตูออกไปยืนบนถนนก่อนแล้วขณะท่ีชำยหนุ่ม      

ยงัไมอ่อกมำจำกตวัรถ แตอ่ดึใจเดียวเขำก็ก้ำวออกมำแล้วคว้ำมือเธอไปจบั  
อิน ทิ ร ำมองมื อ ใหญ่ แ ล้ ว เ งยห น้ ำขึ น้ มอ งห น้ ำ เ จ้ ำข องมื อ                     

บ่นกระปอดกระแปด 
“จะจบัท ำไมเน่ียพ่ีภมูิ อินเดินเองได้”  
“ไม่เอำ ข้ำมถนนมนัอนัตรำย เกิดน้องอินเดินทะเล่อทะล่ำไปให้รถ

ชนท ำไง”  
“อินไม่ใช่เด็กอนุบำลแล้วนะคะ” หญิงสำวว่ำใบหน้ำหน้ำบึง้ตงึ หำง

ตำเห็นเขำมองมำ ริมฝีปำกแย้มออกเป็นรอยยิม้ สำยตำเป็นประกำยแปลก ๆ  
“รู้ครับวำ่โตแล้ว ย่ิงต้องหวง...”  
“อะไรนะคะ” อินทิรำถำม เธอได้ยินไม่ชัดซึ่งน่ำจะเป็นเพรำะเสียง

รถยนต์ท่ีแลน่ไปมำ เขำบอกวำ่ต้อง ‘หวง’ หรือ 
“พ่ีบอกว่ำ ย่ิงโตย่ิงต้องห่วง” ชำยหนุ่มว่ำ รอยยิม้ยังไม่เลือนไปจำก

ใบหน้ำ  
อินทิรำท ำเสียงรับรู้ในล ำคอ แล้วเดินตำมกำรจับจูงของเขำไปยัง 

ร้ำนบะหมี่ท่ีเห็นอยู่ตรงหน้ำ  
ทัง้สองเลือกนั่งท่ีโต๊ะตัวเล็ก ๆ มีเก้ำอีส้องตัววำงอยู่ตรงข้ำมกัน     

บนโต๊ะมีพวงเคร่ืองปรุงวำงอยู่ ไม่นำนบะหมี่พิเศษปูสองชำมท่ีสัง่ไปก็ถูกวำง
ลงตรงหน้ำ  

“ไม่ปรุงหรือคะ” อินทิรำถำมเมื่อเห็นภูมิหยิบตะเกียบแล้วคีบ        
เส้นบะหมี่เข้ำปำกในทนัทีโดยไมเ่ติมเคร่ืองปรุงก่อน  
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ชำยหนุ่มเงยหน้ำขึน้มำมองคนถำมแล้วยกัไหล่ 
“ก็อร่อยแล้ว” วำ่แล้วก็ก้มหน้ำกินตอ่  
อินทิรำจึงหันกลับมำยังชำมของตนก่อนจะเ ร่ิมกรรมวิ ธี เติม

เคร่ืองปรุง  
คนแอบมองถึงกับท ำหน้ำสยองเมื่อเห็นหญิงสำวตกัน ำ้ตำล น ำ้ส้ม 

และพริกป่นใส่ลงไปในชำมจนเป็นภูเขำลูกย่อม แต่ก่อนท่ีเขำจะได้ทักท้วง 
โทรศพัท์มือถือในกระเป๋ำกำงเกงก็สัน่ขึน้มำเสียก่อน 

“อยู่ไหน”  
เสียงเพ่ือนสนิทสง่มำตำมสำย ภมูิทอดสำยตำมองคนท่ีเร่ิมกินบะหมี่

อยู่ตรงหน้ำนิดหนึง่ก่อนจะตอบ  
“พำน้องอินมำกินบะหมี่ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะพำกลบัไปสง่ ไม่ต้องห่วง” 

เขำตอบ น่ิงฟังปลำยสำยสกัครู่แล้วจงึวำงสำย  
“พ่ีอิฐหรือคะ” อินทิรำถำม 
“อืม ไอ้อิฐให้พ่ีไปสง่อิน” 
“ตอนนีน้่ะหรือคะ” อินทิรำถำมเสียงสูง ดวงตำยำวรีเบิกกว้ำง         

ได้ข่ำวเธอเพ่ิงออกมำจำกบ้ำนนะ!  
“กลบัตอนท่ีน้องอินอยำกกลบัครับ พ่ีภูมิพร้อมบริกำร” ชำยหนุ่มว่ำ

ก่อนจะฉีกยิม้ สำยตำเต็มไปด้วยประกำยแห่งควำมรักท่ีคนได้รับคล้ำยกับ    
มีบำงสิ่งบงัตำจนมองไมเ่ห็น 

“น้องอินอยำกไปเท่ียวไหนคืนนี ้เดี๋ยวพ่ีพำไป” ชำยหนุ่มเสนอ    
อย่ำงใจดี  

หำกคนฟังกลบัมีควำมคิดบรรเจิด  
“ไป...ไปคอนโดฯ พ่ีภมูิดีกวำ่คะ่”  
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“หำ!”  
“ไปคอนโดฯ พ่ีภมูิ อินไมเ่คยไปเลย” หญิงสำววำ่  
เธออยำกไปดูว่ำมีร่องรอยของพ่ีชำยอยู่ในคอนโดมิเนียมของเขำ 

หรือเปลำ่ หำกมัน่ใจวำ่สองคนนีเ้ป็นคู่เกย์กนัแน่ ๆ เธอจะได้เลิกแผนกำรจบัคู่
ให้พ่ีชำยกับเพ่ือนสนิทเสีย เพรำะท ำไปก็เปล่ำประโยชน์ พ่ีชำยเธอคงไม่           
‘ได้หน้ำแล้วลืมหลงั’ แน่ ๆ  

 
คอนโดมิเนียมของภูมิตัง้อยู่บนถนนสำยธุรกิจของกรุงเทพมหำนคร 

ชำยหนุ่มพำอินทิรำขึน้มำยังชัน้สูงสุดซึ่งลิฟต์ใช้เวลำครู่ใหญ่จึงขึน้มำถึง    
หลงัออกจำกลิฟต์ชำยหนุ่มก็ย่ืนมือมำคว้ำมือเธอแล้วพำเดินตรงไปยงัห้องชุด
ของตน  

เมื่อเข้ำมำภำยในก็พบกับห้องนั่งเล่นซึ่งสิ่งของต่ำง ๆ จัดวำงอยู่
คอ่นข้ำงเรียบร้อย ท ำให้คนที่กวำดสำยตำมองไปรอบ ๆ อดคิดไมไ่ด้ 

เนีย้บไปไหม... ผิดวิสยัผู้ชำย! 
“ดื่มอะไรดีครับน้องอิน” ภมูิถำมขณะเดินไปเปิดตู้ เย็นในครัว  
“เหมือนพ่ีภูมิก็ได้ค่ะ” อินทิรำตอบง่ำย ๆ สำยตำสอดส่ำยไปรอบ ๆ 

มองหำร่องรอยหลกัฐำนเพ่ือยืนยนัในสิ่งท่ีสงสยั หำกยงัไมเ่ห็นสิ่งผิดปกติใด ๆ 
ในห้องนั่งเล่น และค ำถำมท่ีลอยมำจำกคนท่ีรินเคร่ืองดื่มอยู่ในครัวก็ท ำให้
อินทิรำถงึกบัสะดุ้ง 

“หำอะไรอยู่หรือครับน้องอิน” 
“หำ...เอ่อ...ก็มองไปงัน้ เผ่ือพ่ีภูมิซุกสำว ๆ ไว้ในนี ้ไม่เคยเห็นพ่ีภูมิ   

มีใคร อินจะได้เป็นคนแรกท่ีได้เจอแฟนพ่ีภูมิไงคะ” อินทิรำตอบคล้ำยล้อเล่น 
ก็ยงัไมก่ล้ำบอกน่ีวำ่มองหำผู้ชำย! 
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“พ่ีไมม่ีแฟน” ภมูิบอก จริงจงัทัง้น ำ้เสียงและสีหน้ำ  
อินทิรำท ำคอย่น พูดเล่นหน่อยเดียวท ำซะจริงจัง สงสัยจะสะกิด

ตอ่ม! 
“ไมม่ีกไ็มม่ีสิคะ อินพดูเลน่” อินทิรำวำ่  
แต่ดูเหมือนชำยหนุ่มจะยังไม่พอใจ เขำเดินมำคว้ำแขนเธอแล้วพำ

เดินออกจำกห้องนัง่เลน่ 
“จะพำอินไปไหนคะพ่ีภมูิ”  
“ส ำรวจว่ำพ่ีไม่มีใครซุกไว้จริง ๆ” ชำยหนุ่มตอบขณะพำเดินทะลุ

ห้องนอนเข้ำไปในห้องน ำ้ท่ีอยู่ภำยใน  
“เร่ิมจำกห้องน ำ้ก่อนละกัน ดูซิว่ำมีอะไรท่ีเป็นของผู้ หญิงอยู่บ้ำง  

หรือเปลำ่” ชำยหนุ่มบอก  
อินทิรำรีบกวำดสำยตำไปรอบ ๆ ห้องน ำ้อย่ำงรวดเร็วแล้วก็ต้อง

ผิดหวงั โธ่...ไม่มีร่องรอยของผู้หญิงในห้องนีเ้ลยสกัอย่ำงเดียว มนัจะเป็นไป
ได้อย่ำงไรท่ีผู้ชำยอำยุขนำดนีจ้ะไม่มีใครเลย นอกเสียจำก....เขำเป็นอย่ำงท่ี
เธอคิด! 

“ไม่มีค่ะ” อินทิรำพูดแล้วท ำท่ำจะเดินออกจำกห้องน ำ้ ก่อนจะถูก
ชำยหนุ่มคว้ำแขนแล้วพำเดินกลบัเข้ำไปใหม ่ 

“ในตู้ ด้วยสิ จะได้แน่ใจ”  
สิน้ค ำชำยหนุ่มอินทิรำก็หนัไปมองหน้ำเขำอย่ำงสงสยั 
“พ่ีภมูิเป็นอะไรเน่ีย อินไมอ่ยำกด ูไมม่ีก็ไมม่ีสิคะ”  
“ดูเถอะ พ่ีอยำกให้อินดู” ชำยหนุ่มบอกอ่อนโยนอย่ำงท่ีคนฟังคง    

ไมเ่ข้ำใจวำ่ท ำไม  
เมื่อเขำบอกเช่นนัน้อินทิรำจึงหันกลับเข้ำไปในห้องน ำ้อีกครัง้     
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อยำกให้ค้นนกัใช่ไหม ดีเหมือนกนั จะค้นให้ทกุซอกทกุมมุเลย แอบซ่อนอะไร
ไว้จะได้เห็นตอนนีล้ะ! 

อินทิรำเร่ิมเปิดตู้ เก็บของในห้องน ำ้ ส่วนใหญ่เป็นของใช้ในห้องน ำ้ 
แชมพู ยำสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมโกนหนวด ครีมอำบน ำ้ ฯลฯ ไม่มีร่องรอยใด ๆ 
ของมนุษย์เพศแม่อยู่ในท่ีพักของชำยหนุ่ม แต่อินทิรำก็ไม่ได้แปลกใจและ
ไมไ่ด้มองหำ เธอหำร่องรอยของพ่ีชำยตำ่งหำก!    

หญิงสำวเปิดตู้สดุท้ำยซึง่อยู่สงูในระดบัท่ีต้องเอือ้มแล้วดวงตำยำวรี
ก็ถงึกบัเบิกโตเมื่อมองเห็นสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้ำเตม็ตำ...  

ถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น! 
“กร๊ีด อี๊ พ่ีภมูิ น่ำเกลียด ทเุรศท่ีสดุ!”  
เสียงโวยวำยของอินทิรำท ำให้ภูมิมองตำมสำยตำเธอ แล้วก็ใจหำย

วำบ ฉิบหำย! ลืมไปเลยวำ่ ‘เคย’ มีของพวกนีอ้ยู่ในตู้   
ชำยหนุ่มกระโดดทีเดียวถึงตู้ แล้วย่ืนมือปิดในทันที ก่อนจะหันมำ  

ยิม้แหยให้คนที่ขยบัห่ำง ดตูกใจกบัท่ำทำงของเขำ 
“มนัอยู่ในนัน้นำนแล้ว ตอนนีพ่ี้...เออ่...พ่ีไมไ่ด้ใช้แล้วนะครับน้องอิน” 

ภมูิรีบบอก  
ก่อนหน้ำนีเ้ขำยงัพำใครกลบัห้องบ้ำงแต่เมื่ออินทิรำใกล้เรียนจบเขำ

ก็เลิกพฤติกรรมเหล่ำนัน้ เพรำะหำกเขำจะจริงจังกับเธอก็ไม่ควรจะ มี
ควำมสมัพนัธ์กบัใคร แม้จะเป็นเพียงวนัไนต์สแตนด์ก็ตำม  

ดูเหมือนภูมิจะไม่ได้รู้ว่ำเร่ืองท่ีเขำควรกังวล  ไม่ใช่อินทิรำเห็น    
ถุงยำงอนำมยัท่ีเขำเก็บไว้ในตู้  เพรำะตอนนีส้ิ่งท่ีท ำให้หญิงสำวหยุดคิดไม่ได้
คือเจลหลอ่ลื่นตำ่งหำก  

พวกเกย์มกัจะใช้เจล!  



 โ ร ส | 20 

 
อินทิรำแทบร้องไห้ เจ้ำแม่ 18+ อย่ำงเธอต้องรู้สิว่ำพวกเกย์จะใช้

เจลหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์มำกกว่ำคู่ชำยหญิง แล้วพ่ีภูมิก็มีเจลอยู่กับ
ถงุยำงอนำมยั ฮือ...  

“น้องอินอย่ำท ำหน้ำแบบนัน้ พ่ีไม่ได้ใช้แล้วจริง ๆ นะครับ” ชำยหนุ่ม
พยำยำมจะยืนยันควำมบริสุทธ์ิของตน เขำใจเสียเมื่อเห็นอินทิรำท ำหน้ำ
เหมือนจะร้องไห้ นึกก่นด่ำตนเองในใจท่ียืนยันให้เธอค้นห้องน ำ้ทัง้ ๆ ท่ีเธอ
บอกว่ำไม่ต้องกำรจะดูแล้ว ก็เขำอยำกให้เธอเห็นว่ำเขำไม่มีใครจริง ๆ         
เพ่ือปูทำงในกำรจีบ ใครจะไปนึกว่ำเขำจะสะเพร่ำ ลืมเก็บของท่ีเคยใช้          
ไปให้พ้นหพู้นตำเลำ่  

“ออกไปข้ำงนอกกนัเถอะครับน้องอิน” ภมูิชวน  
อินทิรำก ำลังจะเดินตำมชำยหนุ่ม หำกหำงตำกลับสังเกตเห็น

บำงอย่ำงท่ีวำงอยู่บนขอบอำ่งล้ำงหน้ำเสียก่อน 
ท่ีโกนหนวดสองอนั!  
“พ่ีภมูิ ท ำไมมีท่ีโกนหนวดสองอนัละ่คะ”  
“ออ๋ อนัหนึง่ของไอ้อิฐ”  
ชำยหนุ่มตอบโดยไม่รู้ว่ำค ำตอบท่ีเขำคิดว่ำปลอดภัยท่ีสุดกลับ

อนัตรำยท่ีสดุ เพรำะย่ิงช่วยตอกย ำ้ควำมคิดของคนฟัง 
ทัง้เจลหล่อลื่น ทัง้ท่ีโกนหนวดของพ่ีอิฐ ฮือ...แกหมดหวังแน่แล้ว

พลอย...  
ภูมิพำหญิงสำวเดินออกมำจำกห้องน ำ้ผ่ำนห้องนอน ครำวนีแ้ทบจะ

เป็นลำกทัง้ ๆ ตอนเข้ำมำเขำเป็นคนคะยัน้คะยอให้เธอเข้ำมำแท้ ๆ  
ส่วนคนท่ีไม่อยำกส ำรวจในตอนแรกก็อยำกจะส ำรวจให้ละเอียด

ในตอนนี !้ รู้กันให้ชัด ๆ ไปเลย บุษรำคัมจะได้ไม่เสียเวลำมำตำมรักเกย์        
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อยู่แบบนี ้ 

“มีอะไรครับน้องอิน” ภูมิหันไปถำมเมื่ออินทิรำไม่ยอมเดินตำม    
หำกยือ้แขนเขำไว้ ในใจตุ๋ม ๆ ต้อม ๆ เขำยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ในห้องนอน 
ให้อินทิรำเห็นหรือเปล่ำ แม้จะมัน่ใจว่ำไม่มี แต่คนมนัพลำดไปแล้วหนหนึ่ง    
ก็ย่อมต้องกลวัจะมีหนท่ีสองตำมมำ  

“นัน่...เสือ้สทูพ่ีอิฐหรือเปลำ่คะ”  
“อ้อ ครับ” เขำตอบอย่ำงโลง่อกแล้วอธิบำยด้วยน ำ้เสียงกระตือรือร้น  
“บำงทีเลิกงำนไอ้อิฐก็มำหำพ่ี บำงทีก็ค้ำง เลยทิง้เสือ้ผ้ำไว้น่ีบ้ำง” 
คอนโดมิเนียมของเขำกับอิศรำอยู่ห่ำงกันแค่สองสถำนีรถไฟฟ้ำ 

บำงครัง้หลงัเลิกงำนอิศรำก็จะขึน้รถไฟฟ้ำมำดื่มกับเขำท่ีน่ี เพรำะคอนโดฯ 
เพ่ือนมีน้องสำวมำค้ำงด้วยบ่อย ๆ ท ำให้อิศรำเป็นฝ่ำยมำหำเขำมำกกว่ำ      
ท่ีเขำจะไปหำ ซึง่ภมูิไมค่ำดคิดว่ำกำรท่ีเพ่ือนสนิทมำค้ำงกบัเขำจะเป็นปัญหำ
ใหญ่ของหญิงสำวตรงหน้ำ  

อินทิรำพยักหน้ำรับรู้ สีหน้ำสลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด  รู้สึกใจหำย  
แปลก ๆ พ่ีชำยเธอกบัเพ่ือนสนิทเป็นคูเ่กย์กนั เธอคงจะไมม่ีโอกำสเป็นคณุอำ
แล้ว ท ำไมถงึเป็นแบบนีไ้ปได้  

ช่วยไมไ่ด้เลยท่ีเธอคิดวำ่เป็นควำมผิดของผู้ชำยตรงหน้ำ! 
อินทิรำเดินไปทรุดตัวลงนั่งบนโซฟำอย่ำงหมดอำลัยตำยอยำก 

พ่ีชำยเป็นเกย์ เพ่ือนรักอกหัก อินทิรำอดเป็นคุณอำ ทัง้หมดนีเ้ป็นเพรำะ       
ไอ้พ่ีภูมิคนเดียว! คิดแล้วก็หันไปมองคนท่ีเดินตำมมำนั่งลงบนโซฟำ             
ตวัเดียวกนัตำวำว 

“ท ำไมพ่ีภูมิต้องท ำแบบนี !้ ท ำไมต้องเป็นพ่ีอิฐ ถ้ำเป็นคนอื่นอินจะ 
ไมส่นใจเลย ท ำไมต้องเป็นพ่ีชำยอินด้วย”  
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“อะไรครับน้องอิน พ่ีท ำอะไร” ภูมิถำมอย่ำงงุนงง แม้จะเคยชินกับ

อำรมณ์ขึน้ ๆ ลง ๆ ของอินทิรำ แต่ครำวนีช้ำยหนุ่มยอมรับว่ำเขำตำมไม่ทนั
จริง ๆ 

“ก็พ่ีภูมิจะเป็นเกย์มันก็เร่ืองของพ่ีภูมิ แต่ท ำไมต้องกินพ่ีชำยอิน     
คนอื่น ๆ มีเป็นล้ำน ท ำไมต้องเป็นพ่ีอิฐ ท ำไมคะ”  

ค ำถำมเชิงอธิบำยจำกปำกของคนที่เขำรักท ำให้ภูมิถงึกบัอึง้ ในขณะ
ท่ีเขำแอบรักเธอและรอเวลำท่ีเหมำะสม เธอกลบัคิดว่ำเขำเป็นเกย์! แล้วมนั
จะสมหวงัในรักไหมน่ีไอ้ภมูิ ชำยหนุ่มคิดอย่ำงปลง ๆ  

ดูเหมือนเมื่อเห็นท่ำทำงน่ิงอึง้ของชำยหนุ่ม คนท่ีเข้ำใจว่ำเขำเป็น
พวกนิยมไม้ป่ำเดียวกันจะถือว่ำเขำยอมรับในสิ่งท่ีเธอกล่ำวหำ ก็หำกไม่ใช่ 
เขำก็ควรจะโวยวำยสิ!  

เมื่อเขำไม่พูดอะไร อินทิรำเลยถือโอกำสร ำพันต่อ ให้สำสมกับ   
ควำมผิดหวงัและเสียใจท่ีก ำลงัรู้สกึอยู่   

“หมดกัน พ่อแม่ก็ต้องเสียใจท่ีพ่ีอิฐจะไม่มีหลำนให้ นำมสกุลพ่อ      
ก็ไม่มีคนสืบ ยำยพลอยก็อกหกัเพรำะหลงรักเกย์ อินก็อดเป็นคณุอำ อตุส่ำห์
เชียร์ยำยพลอยกบัพ่ีอิฐ พ่ีภมูิกลบัคว้ำพ่ีอิฐไปกินเสียน่ี ท ำไม...”  

ยังไม่ทันได้พูดจนจบประโยค ริมฝีปำกช่ำงว่ำกลับถูกปิดด้วยริม
ฝีปำกอุน่ของคนที่ไมม่ีค ำพดูใด ๆ มำพกัใหญ่ ๆ เสียอย่ำงนัน้ 
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ตกใจคงจะน้อยไปส ำหรับควำมรู้สึกของอินทิรำในตอนนี ้หญิงสำว
ช็อก ท่ี ‘เกย์’ ปิดปำกเธอด้วยริมฝีปำกของเขำ เท่ำนัน้ยังไม่พอ พ่ีภูมิยัง        
บดเคล้ำกลีบปำกของเธอ สองมือประคองใบหน้ำ ลิน้อุ่นสอดเข้ำมำในปำก
แล้วดูดดึงเรียวลิน้ของเธอ อินทิรำท ำอะไรไม่ถูก นั่งน่ิง ปล่อยให้เขำรุกรำน
ตำมอ ำเภอใจ  

สัมผัสของภูมิท ำให้อินทิรำรู้สึกรำวใจจะขำด นำทีหนึ่งเธอรู้สึก
เหมือนหัวใจจะหยุดเต้น อีกนำทีหนึ่งกลับรัวกระหน ่ำรำวจะหลุดออกมำ   
นอกอก สมองมึนงง รับรู้แต่สัมผัสหวำมท่ีชำยหนุ่มส่งมำให้ สัมผัสท่ีท ำให้
อินทิรำรู้สึกรำวกับล่องลอยอยู่ท่ำมกลำงกลุ่มหมอก กว่ำหมอกจะสลำย     
เธอก็ออ่นระทวยในอ้อมแขนของเขำเสียแล้ว 

“พ่ีภูมิ!” หญิงสำวอทุำนเรียกชำยหนุ่มเสียงดงั เมื่อมีสติรับรู้ว่ำอะไร
เป็นอะไร  

“พ่ีภูมิจูบอิน! พ่ีภู้ มมมมมมิ รู้ไหมน่ีมันจูบแรกของอินนะ มำขโมย  
จูบแรกของอินได้ยงัไง” หญิงสำวว่ำทัง้กระหน ่ำทุบตีหน้ำอกเขำซึง่อยู่ใกล้มือ
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ท่ีสดุ 

ภูมิต้องใช้สองมือท่ีแข็งแรงกว่ำจบัหญิงสำวไว้ไม่ให้ประทุษร้ำยเขำ
มำกไปกวำ่นี ้ 

“เสียจูบแรกให้พ่ีแล้ว งัน้...เป็นแฟนกนันะ” ชำยหนุ่มว่ำยิม้ ๆ ท ำเอำ
คนท่ีก ำลังคลั่งเพรำะเสียจูบแรกถึงกับชะงักไป ดวงตำยำวรีเบิกกว้ำง          
เขำวำ่อะไรนะ... ‘เป็นแฟนกนันะ’ งัน้หรือ... แต.่..เขำเป็นเกย์น่ี! 

“พ่ีภูมิเป็นเกย์มำชวนอินเป็นแฟนได้ไง” อินทิรำพูดออกไปไวเท่ำ
ควำมคิด  

คนได้ยินถงึกบัสำ่ยหน้ำ ถอนหำยใจ  
“ขนำดนีย้งัคิดวำ่พ่ีเป็นเกย์อยู่อีกหรือ”  
“ก็...ไมใ่ช่หรือคะ”  
ดูเหมือนสมองของอินทิรำจะหยุดท ำงำนชั่วครำว ทัง้ ๆ ท่ีเขำเพ่ิง   

จูบเธอไปอย่ำงเต็มอำรมณ์หวำม แต่ดูเหมือนจะยงัไม่สำมำรถยืนยันกบัเธอ
ได้วำ่เขำไมใ่ช่เกย์ ท ำให้ภมูิอดหวัเรำะไมไ่ด้  

“ใช่ได้ยงัไง เดก็โง่ ขนำดนีย้งัจะถำม”  
“แต่พ่ีอิฐกบัพ่ีภูมิสนิทกนัมำก ไปไหนมำไหน ท ำอะไรด้วยกนัตลอด 

แล้วก็ไมเ่ห็นเคยมีแฟนกนัสกัที อินก็เลยคิดวำ่...เอ่อ...กินกนัเอง” อินทิรำบอก
รำวจะแก้ตวั 

 “พ่ีไมม่ีใครเพรำะรอน้องอินโตตำ่งหำก”  
“แตอ่ินไมช่อบคนแก่!” ถ้อยค ำร้ำยกำจจำกปำกของเธอท ำให้อินทิรำ

ได้รับมะเหงกจำกคนท่ีเพ่ิงขอเธอเป็นแฟนไปหยก ๆ  
“โอ๊ย พ่ีภูมิ เจ็บนะคะ” อินทิรำคล ำศีรษะป้อย แต่จริง ๆ ก็ไม่ได้เจ็บ

เท่ำไร 
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“เจ็บสิดี พดูออกมำได้วำ่คนแก่ ใครท่ีไหนแก่” ชำยหนุ่มท ำเสียงขงึขงั 
“พ่ีภูมิแก่กว่ำอินสิบสี่ปี สิบสี่ปีนะคะ ตอนนีอ้ินแค่ย่ีสิบสองแต่พ่ีภูมิ

สำมสิบหก เกือบสี่สิบแล้วนะคะ ไม่แก่จะเรียกอะไร อินไม่ใช่ยำยพลอยนะ  
จะได้ชอบโคแก่ อินไมช่อบ ไมเ่อำ” หญิงสำวตอกย ำ้ถึงอำยท่ีุห่ำงกนัมำกมำย
ระหว่ำงเขำและเธอ ภูมิใจแป้ว หำกอินทิรำไม่รู้สึกอะไรกับเขำจริง ๆ เขำคง
ต้องอกหกัใช่ไหม  

แต.่..เขำเพ่ิงจบูเธอไปและเธอก็ไมไ่ด้ขดัขืนด้วย!  
“ไมรู้่ละ จบูกบัพ่ีไปแล้ว รับผิดชอบด้วย”  
“ไม่เอ๊ำ!” อินทิรำปฏิเสธเสียงสงู จะให้คบคนแก่เพรำะแค่เสียจบูแรก

ให้เขำน่ีนะ แถมก่อนหน้ำนีเ้ธอเพ่ิงคิดว่ำเขำเป็นเกย์อยู่ด้วย คิดแล้วก็ดิน้รน
จนหลดุจำกอ้อมกอดแข็งแรง ไปยืนหอบอยู่อีกฟำกหนึง่ของห้อง  

“น้องอิน พ่ีรักน้องอินนะ รักมำนำนแล้วแต่รอให้ถึงเวลำท่ีเหมำะสม
ก่อน ตอนนีอ้ินเรียนจบแล้ว เป็นแฟนกับพ่ีนะ” ชำยหนุ่มเปลี่ยนวิธีกำร เขำ
บอกเธอด้วยน ำ้เสียงนุ่มนวลและจริงจงั พร้อมสำวเท้ำเข้ำหำช้ำ ๆ 

“พ่ีภมูิอย่ำเข้ำมำนะ!” อินทิรำร้องสัง่เสียงหลงตัง้ท่ำพร้อมว่ิงหนี  
ภูมิเห็นท่ำทำงนัน้ของหญิงสำวแล้วลอบถอนใจ เขำหยุดเดินก่อน

ถำมเสียงจริงจงั 
“น้องอินรังเกียจพ่ีหรือ”  
รังเกียจหรือ...อินทิรำถำมตนเอง ทบทวนควำมรู้สึกเมื่อสักครู่            

ท่ีผ่ำนมำขณะอยู่ในอ้อมแขนเขำ นอกจำกควำมตกใจจนดูเหมือนจะช็อก     
ท่ีถกูเกย์จู่โจมปล ำ้จบูแล้วเธอรู้สกึอะไรอีก  

ควำมรู้สึกล่อง ๆ ลอย ๆ หวำม ๆ ไหว ๆ ขณะกลีบปำกถูกบดเคล้ำ
จำกริมฝีปำกอุน่ของเขำจะเรียกวำ่รังเกียจได้ไหม...  
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ควำมรู้สึกหอมหวำนรำวกับละเลียดมำร์ชเมลโล่วสีสวยท่ีย่ิงรู้รส    

ย่ิงกระหำยอยำกมำกขึน้ในตอนท่ีเขำบดจูบ มันใกล้เคียงกับควำมรู้สึก
เดียดฉนัท์หรือเปลำ่  

ไม่...อินทิรำมีค ำตอบให้ตนเอง เธอไม่ได้รังเกียจเขำเลย แต่...         
ถึงจะไม่ได้ รังเกียจก็ไม่ไ ด้แปลว่ำเธอจะตกลงเป็นแฟนกับเขำง่ำย ๆ           
อย่ำงท่ีเขำต้องกำรนี่! 

“น้องอินมำนั่งน่ี” ภูมิบอกเสียงอ่อน ไม่พยำยำมก้ำวเข้ำไปหำหญิง
สำวอีก เม่ือเห็นอินทิรำมองมำอย่ำงกล้ำ ๆ กลวั ๆ  

“มำนัง่น่ี พ่ีไมท่ ำอะไรหรอกน่ำ ดทู ำหน้ำเข้ำ” 
“ไมท่ ำอะไร... พดูมำได้ พ่ีภมูิเพ่ิงจบูอินไปนะ!” 
“ไม่ท ำอีกแล้ว” ชำยหนุ่มว่ำแล้วเดินตรงไปหำ ครำวนีอ้ินทิรำไม่ถอย

หนี ภมูิจงึย่ืนมือไปจบัจงูมือเลก็ให้มำนัง่ลงท่ีโซฟำด้วยกนั  
น่ำแปลกท่ีเธอปล่อยให้เขำจับจูงโดยง่ำย แต่อำจจะเป็นเพรำะรู้จกั

สนิทสนมกันมำตัง้แต่จ ำควำมได้ ภูมิเหมือนเป็นคนในครอบครัวท่ีเธอรัก      
ไม่ต่ำงไปจำกพ่ีชำย แม้ช่วงหลังจะแอบเหม็นขีห้น้ำเพรำะคิดว่ำเขำเป็น     
ศัตรูหัวใจของเพ่ือน และเป็นตัวกำรท ำให้พ่ีชำยเธอผิดเพศ ท ำให้ออกฤทธ์ิ
ออกเดชกบัเขำอยู่บ่อย ๆ แตอ่ินทิรำก็ไมเ่คยเกลียดภมูิ เม่ือเขำเผยควำมในใจ
ว่ำคิดกับเธอเกินน้อง ควำมรู้สึกมีเพียงประหลำดใจ ด้วยไม่เคยคำดคิดว่ำ  
เขำจะมองเธอในแง่นัน้ ก็ในเมื่อเธอมองว่ำเขำเป็นเกย์ ใครจะไปคิดเลำ่ว่ำเขำ
จะชอบเธอแบบหญิงชำย 

ภูมิพำอินทิรำเดินไปนั่งยังโซฟำ มือใหญ่กุมมือเล็กไว้ไม่ปล่อย       
อินทิรำพยำยำมบิดมือออกจำกกำรเกำะกุมของเขำแต่ไม่เป็นผล จนในท่ีสดุ
ต้องเอย่ปำก 
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“พ่ีภมูิปลอ่ยมืออินก่อน”  
“ปลอ่ยแล้วน้องอินจะวิ่งหนีหรือเปลำ่” ชำยหนุ่มถำม 
“ไม่ว่ิงหรอกน่ำ” ตอบก้มหน้ำงุด ยังรู้สึกขัดเขินไม่หำยกับจูบแรก      

ท่ีเขำมอบให้ แม้จะก๋ำกัน่ท ำตวัเช่ียวชำญเร่ืองแบบนัน้แค่ไหน ก็รู้เพียงทฤษฎี
ในหนงัสือ แต่เมื่อถูกสอนภำคปฏิบตัิจำกคนตรงหน้ำ มนัก็ท ำให้เธอมองเขำ
ได้ไมเ่ตม็ตำ  

 “น้องอินคิดยังไง” ภูมิถำมคนท่ียังก้มหน้ำงุดไม่ยอมสบตำกับเขำ 
มองเห็นหญิงสำวสำ่ยศีรษะจนผมซอยสัน้สัน่กระจำย  

“อินไม.่..ไมค่ิด”  
“ไม่คิดไม่ได้ ต้องคิด!” ภูมิบอกเสียงเคร่ง ท ำให้คนก้มหน้ำเงยหน้ำ

ขึน้มำมองเขำตำโต  
“พ่ีภมูจิะมำบงัคบัอินได้ยงัไงคะ”  
น ำ้เสียงไต่ขึน้ไปท่ีปลำยจมูก ใบหน้ำงอง ำ้ แต่แปลกท่ีคนนั่งมอง 

กลบัยิม้อำรมณ์ดี  
“ไม่ได้บังคับเสียหน่อย ขอควำมกรุณำต่ำงหำกครับผม” เขำว่ำ  

อย่ำงออดอ้อน ยิม้ในหน้ำอย่ำงอำรมณ์ดี ใจอยำกจะดงึคนตรงหน้ำเข้ำมำจูบ
อีก แต่ต้องห้ำมใจอดเปรีย้วไว้กินหวำน ตอนนีก้ล่อมให้เธอยอมพิจำรณำเขำ
ให้ได้เสียก่อน 

“อินไมรู้่จะคิดยงัไง อินไมเ่คยมองพ่ีภมูิแบบนัน้” 
“ก็เร่ิมมองเสียสิ” 
“มัน ไม่ ง่ ำยแบบนั น้ น่ี คะ  อิน เห็น พ่ีภูมิ เ ป็น พ่ีชำยมำตลอด                    

จะเปลี่ยนไปง่ำย ๆ ได้ยงัไง”  
“แต่เรำจูบกันไปแล้ว ควำมสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมแล้ว พ่ีรู้ว่ำ     
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น้องอินมองพ่ีอย่ำงเดิมไม่ได้แล้ว ใช่ไหม...” เขำถำม ดวงตำคมกริบจ้องตำ
เธอ  

อินทิรำหลุบสำยตำลงต ่ำ ไม่อำจสู้ สำยตำคมนัน้ได้  เขำพูดถูก       
เธอไมส่ำมำรถมองเขำได้อย่ำงท่ีเคยมองแล้ว 

“อิน . . .อินไม่ รู้  พ่ีภูมิอยำกให้อินท ำยังไงล่ะคะ” อินทิรำถำม           
อย่ำงจนปัญญำ  

“คบกบัพ่ี” ชำยหนุ่มตอบทนัควนั  
“แต่...” เขำเป็นพ่ีภูมิ เป็นเพ่ือนสนิทพ่ีชำย และอำยุมำกกว่ำเธอ   

เกินรอบ!  
“แตอ่ะไร” 
“พ่ีภูมิแก่...ว้ำย” ตัง้ใจจะบอกว่ำ ‘พ่ีภูมิแก่กว่ำอินตัง้เยอะ’ แต่พูดยงั

ไม่ทนัจบก็ต้องหวีดร้องเพรำะถูกคนนัง่ข้ำง ๆ ตวดัแขนทีเดียว เธอก็ขึน้ไปนัง่
อยู่บนตกัเขำเรียบร้อย  

“ถ้ำพูดว่ำพ่ีแก่อีกค ำเดียว พ่ีจะปล ำ้น้องอินให้พดูไม่ออกเลย” เขำว่ำ 
เสียงเรียบ แตต่ำเป็นประกำยวิบวบั แล้วก็ต้องหวัเรำะถูกใจกบัท่ำทำงของคน    
บนตกั  

อินทิรำทบุเขำรัว ๆ ปำกก็พร ่ำบ่น  
“พ่ีภมูิ น่ีแน่ะ อย่ำมำขู่อินแบบนีน้ะ”  
“ไม่ได้ขู่ พูดจริง” เขำว่ำ หยุดไปนิด แล้วตำก็เป็นประกำยซุกซน   

ก่อนจะพดูตอ่ 
“เอ หรือจะปล ำ้เลยดีนะ อยำกมีเมียแล้ว” พูดแล้วก็ท ำท่ำจะปล ำ้จบู

คนบนตกั  
อินทิรำยกสองมือขึน้ดันใบหน้ำเขำไว้ไม่ยอมให้เข้ำใกล้ เธอ           
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ปำกก็บอก 

“พ่ีภมูิ อย่ำนะ ไมเ่ลน่นะคะ”  
“ไมเ่ลน่ พดูจริงท ำจริง”  
“ไม่เอ๊ำ ปล่อยก่อน คุยกันก่อน... นะคะ” ท้ำยประโยคทอดเสียง

ออ่นหวำน ปะเหลำะคนหน้ำมืด อย่ำเพ่ิงปล ำ้อินตอนนีน้้ำ 
“งัน้ว่ำมำ” ชำยหนุ่มว่ำ สองแขนยงัโอบกระชบั ไม่ยอมให้คนบนตกั

ดิน้หนีไปไหนได้  
อินทิรำพยำยำมดิน้รนจะให้หลุดจำกอ้อมกอดตุ๊กแกแต่ก็ไม่เป็นผล 

สดุท้ำยก็หยดุน่ิงอยู่ในอ้อมแขนเขำอย่ำงยอมจ ำนน 
“อินตกลงพิจำรณำพ่ีภมูิก็ได้”  
“พิจำรณำแปลวำ่?” เขำถำมเสียงยำนคำง  
อินทิรำสง่ค้อนให้ แตย่งัพยำยำมใจเย็นอธิบำย 
“ก็แปลว่ำพิจำรณำไงคะ อินจะมองพ่ีภูมิอย่ำงผู้ชำยคนหนึ่งท่ีเข้ำมำ

จีบอิน”  
“พ่ีขอน้องอินเป็นแฟนตำ่งหำก” 
“มนัเร็วไป” อินทิรำตอบทนัควนั  
“จะใ ห้อิน เปลี่ ยนสถำนะ พ่ีภูมิจำกเ พ่ือน พ่ีชำยมำเ ป็นแฟน                

แคช่ัว่ข้ำมคืนเลยหรือคะ”  
“ใช”่  
ค ำตอบสัน้ ๆ ของเขำท ำให้อินทิรำอดหวัเรำะไมไ่ด้ 
“พ่ีภูมิบ้ำไปแล้ว ใครจะไปท ำได้ อินให้ได้แค่นีแ้หละ จะเอำไม่เอำ” 

หญิงสำวแกล้งท ำเสียงขึงขังบ้ำง คนบ้ำอะไร เอำแต่ใจขนำดนี ้น่ีเขำขอหรือ
บงัคบัขู่เข็ญให้เธอเป็นแฟนเขำกนัแน่  
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“เอำก็ได้ แตม่ีข้อแม้” ชำยหนุ่มวำ่  
“ข้อแม้อะไรคะ”  
“ห้ำมพิจำรณำใครอื่นอีก”  
“อ้ำว แล้วแบบนีม้นัจะตำ่งกบัเป็นแฟนกนัตรงไหน”  
“ไม่รู้ล่ะ ถ้ำไม่ตกลงเดี๋ยวพ่ีจับปล ำ้คืนนีแ้ล้วพรุ่งนีไ้ปบอกคุณพ่อ  

คณุแมห่ำฤกษ์แตง่เลยแล้วกนั”  
ค ำพูดของชำยหนุ่มท ำให้คนฟังชักจะมีอำรมณ์ เสียงจึงแข็งขึน้     

โดยอตัโนมตัิ 
“ค ำก็ปล ำ้สองค ำก็ปล ำ้ พ่ีภมูิเห็นอินเป็นอะไร!”  
“เห็นเป็นคนท่ีพ่ีรักไง ไม่รักใครจะอยำกปล ำ้” เขำว่ำ ก่อนจะบอกต่อ

ยิม้ ๆ  
“เห็นอย่ำงนีผ้มก็เลือกนะคร้ำบ”  
“อินต้องภูมิใจไหมท่ีถกูเลือก... ปล่อยเลย” ท้ำยประโยคพยำยำมจะ

แกะมือกำวให้หลดุออก  
ภูมิก้มลงมองคนท่ีพยำยำมจะดิน้ให้หลดุไปจำกอ้อมกอดเขำแล้วจุ๊

ปำกจ๊ิจ๊ะ 
“อยู่น่ิง ๆ สิ ดิน้ท ำไมเน่ีย”  
“ก็ปลอ่ยสิคะ อินยอมพ่ีภมูิแล้วไง” 
“ยอมให้จูบสิแล้วจะปล่อย” เขำว่ำยิม้ ๆ ทอดสำยตำท่ีทอประกำย 

วิบวบับนใบหน้ำเร่ือสีของคนในอ้อมกอดอย่ำงถกูใจ  
อินทิรำถอนหำยใจ หำกไมย่อมโอนออ่น 
“ได้คืบจะเอำศอก! ไมเ่อำคะ่ ปลอ่ย!” บอกเสียงแข็ง  
แตค่นฟังดไูมส่ะทกสะท้ำนสกันิด  
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“กอดกนัแบบนีอ้บอุ่นดีจะตำย” ชำยหนุ่มว่ำ แต่ก็ยอมให้เธอขยบัลง

จำกตกัไปนัง่อยู่บนโซฟำเคียงกนั ในขณะท่ีเขำหนัไปสนใจรีโมตท่ีหยิบมำจำก
โต๊ะตรงหน้ำ แตม่ือหนึง่ยงัยดึมือเลก็ไว้ไมย่อมปลอ่ย 

“พ่ีภมูิ...” 
“หืม...” ชำยหนุ่มขำนรับเสียงหวำนนัน่โดยไมห่นัไปมองคนพดู  
“พ่ีภูมิอย่ำเพ่ิงบอกใครนะคะ อินยงัไม่อยำกให้ใครรู้ว่ำพ่ีภูมิคิดไมซ่ื่อ

กบัอิน”  
“คิดไมซ่ื่อ!” ชำยหนุ่มเน้นเสียงสงู  
“กำรที่พ่ีรักน้องอินน่ีมนัเรียกคิดไมซ่ื่อตรงไหนไมท่รำบครับ”  
“ไมรู้่ละ่ พ่ีภมูิอย่ำบอกใครนะคะ อินขอร้อง”  
“สำยไปแล้ว” ชำยหนุ่มวำ่เร่ือย ๆ ด้วยท่ำทำงสบำย ๆ 
“อะไรนะคะ! สำยไปแล้ว? หมำยควำมว่ำยังไง พ่ีภูมิบอกใคร ๆ      

ไปหมดแล้วหรือคะ” อินทิรำถำมน ำ้เสียงตกอกตกใจ  
ภูมิยิม้มุมปำก ขบขันกับหน้ำตำตื่น ๆ ของเธอ ใจอยำกแกล้งให้

มำกกวำ่นี ้แตต่ดัสินใจบอกไปตำมควำมจริง 
“ไม่ใคร ๆ หรอก แต่ไอ้อิฐรู้ และก็เพรำะไอ้อิฐไม่ยอม พ่ีถึงต้องรอจน

น้องอินเรียนจบน่ีไง ถ้ำไม่มีไอ้อิฐ ป่ำนนีเ้รำเป็นแฟนกนัไปนำนแล้ว” เขำบอก 
ดมูัน่อกมัน่ใจเหลือเกินวำ่จะสมหวงัในควำมรัก  

อินทิรำอดมองด้วยควำมหมัน่ไส้ไม่ได้ คอยดูนะ จะไม่ตกลงให้เสีย
เซลฟ์ไปเลย! หญิงสำวหมำยมำดกบัตนเองในใจ แตป่ำกกลบัพดูอีกอย่ำง  

“พ่ีภมูิสญัญำกบัอินก่อนวำ่จะไมบ่อกใครอีก นะคะ”  
“ท ำไมพ่ีจงึไมค่วรบอกใคร” เขำถำม หวัคิว้ย่นน้อย ๆ 
“อินไม่อยำกให้ใครรู้ว่ำพ่ีภูมิคิดยงัไงกบัอิน นะคะ อินสญัญำจะเป็น
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เด็กดี จะไม่พิจำรณำใครอย่ำงท่ีพ่ีภูมิต้องกำร แต่พ่ีภูมิต้องท ำตวัปกติกบัอิน
ตอ่หน้ำคนอื่น นะคะ”  

ค ำว่ำ ‘ท ำตวัปกติต่อหน้ำคนอื่น’ ท ำให้ภูมิยิม้ซุกซน เขำก้มลงถำม 
ติดใบหหูญิงสำววำ่ 

“แตท่ ำอะไร ๆ เวลำอยู่กบัน้องอินสองตอ่สองได้ใช่ไหม”  
“อะไร ๆ นั่นก็ต้องอยู่ในขอบเขต เพรำะเรำยังไม่ได้เป็นแฟนกัน” 

หญิงสำวบอกเสียงเคร่ง  
หำกภมูิหวัเรำะห ึ
“ขอบเขตของน้องอินกับพ่ีมนัไม่เท่ำกัน งัน้พ่ีท ำตำมขอบเขตของพ่ี   

ก็แล้วกนั”  
“พ่ีภมู!ิ”  
“ถ้ำน้องอินไม่อยำกให้ใครรู้ก็ต้องตกลงตำมนัน้ แต่ถ้ำ น้องอิน         

ไม่ตกลง ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่ำพ่ีก ำลังจีบน้องอิน ดีเหมือนกัน     
คนอื่น ๆ จะได้ไมก่ล้ำมำยุ่ง” 

“พ่ีภมู!ิ”  
“ตกลงหรือเปล่ำล่ะ ” ชำยหนุ่มถำมลอยหน้ำลอยตำ อินทิรำ         

ถอนหำยใจ บอกอบุอิบ 
“สญัญำก่อน”  
“สัญญำ” ภูมิว่ำแล้วย่ืนนิว้ก้อยไปเก่ียวกับนิว้ก้อยของหญิงสำว  

ก่อนจะเอย่ค ำมัน่  
“สัญญำว่ำจะท ำตัวปกติต่อหน้ำคนอื่น แต่จะท ำอะไร ๆ ท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของพ่ีเวลำเรำอยู่สองตอ่สอง” 
“พ่ีภมู!ิ” 
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“เร่ืองเป็นเกย์ตัดไปได้เลย” อินทิรำบอกเพ่ือนด้วยใบหน้ำเร่ือสี         
ซึ่งคนท่ีวุ่นวำยอยู่กับควำมคิดของตนไม่ทันสังเกตเห็น บุษรำคัมมำหำเธอ     
ท่ีบ้ำนแตเ่ช้ำพร้อมข่ำวดี หลงัจำกกลบัจำกไปผบัเมื่อคืนนี ้ 

ถึงจะตื่นเต้นยินดีท่ีพ่ีชำยเธอยอมคบหำดูใจ แม้จะเป็นเวลำเพียง
เดือนเดียวตำมท่ีร้องขอ แต่บุษรำคัมก็ยังกังวลว่ำพ่ีอิฐอำจจะเป็นเกย์         
และไม่มีวนัสนใจตน อินทิรำจึงต้องยืนยนัว่ำพ่ีชำยไม่ได้เป็นเกย์ เพรำะคนท่ี
เธอคิดว่ำเขำเป็นคู่เกย์กันนัน้ยืนยันกับเธอมำแล้วเมื่อคืนนี ้แต่ดูเหมือน
บษุรำคมัจะยงัไมเ่ช่ือง่ำย ๆ เพรำะหนัมำถำมเธอเสียงสงู   

“อ้ำว ท ำไมล่ะ เมื่อคืนแกยังสวดพ่ีภูมิท่ีมำเท่ียวกับพ่ีอิฐอยู่ เลย   
ท ำไมวนันีม้ำตดัเร่ืองเกย์ไปแล้วละ่”  

“เออน่ำ เอำเป็นว่ำพ่ีอิฐไม่ได้เป็นเกย์ก็แล้วกัน” อินทิรำตัดบท       
โดยไมอ่ธิบำยอะไรมำกไปกวำ่นัน้ จะให้บอกได้อย่ำงไรวำ่พ่ีภมูิพิสจูน์แล้วด้วย
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ริมฝีปำกของเขำเอง! 

“แน่ใจได้ยงัไง”  
บุษรำคัมยังไม่ยอมแพ้ ยังส่งค ำถำมมำให้คนฟังหนำว ๆ ร้อน ๆ     

คนย่ิงไม่อยำกคิดถึงเหตุกำรณ์เมื่อคืนอยู่ จึงรีบบอกปัด อีกทัง้หลบหน้ำ    
หลบตำ เครำะห์ดี ท่ีแม่เ พ่ือนรักมัวแต่วุ่นวำยอยู่กับควำมคิดของตน               
จงึไมไ่ด้สนใจมองหน้ำอินทิรำมำกนกั  

“แน่ ใจก็แล้วกันน่ำ  แกไม่ ต้องคิดมำกแล้ ว พ่ีอิฐแมนทัง้แท่ง            
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องพิสูจน์แล้ว แค่หำทำงให้พ่ีอิฐตกเป็นของแกก็พอ ”   
หญิงสำวบอกก่อนท่ีจะถำมถึงเหตุกำรณ์เมื่อคืนนี ้ซึ่งบุษรำคัมก็เล่ำให้ฟัง
อย่ำงกระตือรือร้น  

“แกเป็นไรน่ะ หน้ำสลดเชียว” อินทิรำถำมเมื่อคนท่ีเจือ้ยแจ้ว        
ด้วยใบหน้ำรำวกับดอกทำนตะวนัได้รับแสงเมื่อสกัครู่ ตอนนีก้ลบัหน้ำสลด 
หดเหลือสองนิว้  

“ฉนัคิดวำ่พอครบเดือน พ่ีอิฐคงจะปฏิเสธฉนัเหมือนเดิมแหละอิน”  
“อ้ำว ท ำไมคิดแบบนัน้ ”  หญิงสำวถำม บำงครั ง้ก็อดสงสำร              

แม่เพ่ือนรักไม่ได้ท่ีไม่เคยมีควำมมั่นใจในตัวเองเลยเมื่อเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ    
พ่ีอิฐ 

“ไมรู้่สิ พ่ีอิฐไมเ่ห็นมีทีท่ำอะไรเลย” บษุรำคมัตอบเสียงแผ่ว 
“แหม เดตแรก แกจะเอำอะไรมำกมำย”  
พ่ีอิฐไมใ่ช่พ่ีภมูิจะได้จบูตัง้แตย่งัไมเ่ดต!  
“แคจ่บัมือยงัไมม่ีเลยนะ”  
“แกดีใจเถอะ พ่ีชำยฉันเป็นสุภำพบุรุษ ท่ีฉันอ่ำนมำนะ เขำบอกว่ำ 

ในเดตแรกไม่ควรจะแตะเนือ้ต้องตวักันมำกกว่ำท่ีจ ำเป็น มนัแสดงให้เห็นถึง
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กำรให้เกียรติกนั”  

“แคจ่บัมือก็ไมไ่ด้หรือ”  
“ไม่ได้!” อินทิรำตอบน ำ้เสียงหนักแน่น รู้สึกพอใจอยู่ลึก ๆ ท่ีพ่ีชำย  

ไมฉ่วยโอกำสเอำกบับษุรำคมั... ไมเ่หมือนใครบำงคน... ฮึ! เขำไมไ่ด้แคจ่บัมือ
แต่เขำจูบเธอ! แล้วยังบังคับขู่เข็ญให้เธอยอมตกลงเป็นแฟนกับเขำด้วย         
พ่ีภูมิฉีกทุกทฤษฎีท่ีอินทิรำเคยอ่ำนมำทัง้หมด แล้วเธอยังไปตกลงปลงใจ    
จะพิจำรณำเขำอีก หญิงสำวได้แตป่ลงกบัตนเอง 

แต่แ ม้จะตกลงว่ำจะพิจำรณำเขำ อิน ทิรำก็ตั ง้ ใจไ ว้แล้วว่ำ                 
จะพยำยำมหลบหน้ำ เธอรู้ว่ำภูมิค่อนข้ำงงำนยุ่ง เขำคงไม่มีเวลำมำวุ่นวำย
กับเธอมำกมำย และอีกไม่นำนเธอก็จะไปท ำงำนกับพ่ีชำยแล้ว เวลำท่ีจะ     
ได้เจอกันคงจะหำยำกมำกขึน้ ไอ้กำรกระท ำอะไร ๆ ตำมขอบเขตของเขำ      
ท่ีท ำให้เธอรู้สึกวูบวำบคงจะไม่เกิดขึน้บ่อยนัก เพรำะเธอไม่แน่ใจเลยว่ำ    
หำกมัน เ กิดขึ น้ บ่ อย  ๆ  เ ธอจะ ไม่ เ คลิ ม้ จนไปตอบตกลง เ ป็นแฟน                    
อย่ำงท่ีเขำต้องกำร  

แต่แล้วเย็นนัน้อินทิรำเพ่ิงจะรู้ว่ำแผนกำรหลบหน้ำของเธอชักจะ      
มีปัญหำ เพรำะทันทีท่ีรถของพ่ีอิฐเคลื่อนออกไปจำกบริเวณบ้ำนเพ่ือไปรับ
บุษรำคมัไปรับประทำนอำหำรเย็นด้วยกนั รถยนต์ของใครอีกคนก็สวนเข้ำมำ
ทนัที  

“พ่ีภมูิ...” 
“มำยืนรอพ่ีภมูิถงึหน้ำบ้ำนเลยหรือครับน้องอิน”  
คนท่ีเพ่ิงเปิดประตูรถออกมำทักทำยเธอ ใบหน้ำประดับรอยยิม้

กว้ำงขวำง อินทิรำอดไม่ได้ท่ีจะส่งค้อนวงใหญ่ให้เขำ ใครมำยืนรอเขำ          
ถงึหน้ำบ้ำนกนั เธอยืนสง่พ่ีอิฐตำ่งหำก  
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“พ่ีอิฐไมอ่ยู่คะ่” อินทิรำทกัทำยเชิงบอก  
ภูมิยิม้กว้ำงรำวกับถูกใจ เขำเดินมำคว้ำตัวเธอเข้ำไปกอดแล้วจูบ  

เร็ว ๆ ท่ีริมฝีปำก ก่อนจะบอก  
“มำรับวำ่ท่ีแฟนไปกินข้ำวครับ ไมไ่ด้มำหำไอ้อิฐ”  
“พ่ีภูมิ ท ำอะไรรุ่มร่ำม!” อินทิรำฟำดเพียะท่ีต้นแขนของชำยหนุ่ม

พร้อมกับมองไปรอบ ๆ ตวั กลวัเหลือเกินว่ำจะมีใครเห็นกำรกระท ำของเขำ 
หำกชำยหนุ่มกลบัดไูม่สะทกสะท้ำนแต่อย่ำงใด เขำย่ืนมือมำดงึมือเธอไปจบั
แล้วพำเดินเข้ำไปในบ้ำน  

“ไปแตง่ตวัเร็ว” 
“มำไม่บอกไม่กลำ่ว อินไม่ได้ว่ำงพร้อมจะไปไหนกบัพ่ีภูมิตลอดเวลำ

นะคะ” อินทิรำว่ำ ใบหน้ำงอง ำ้ แม้ลกึ ๆ จะพอใจท่ีคืนนีไ้ม่ต้องกินข้ำวเย็นอยู่
บ้ำนคนเดียวเพรำะไมม่ีใครอยู่สกัคนก็ตำม  

“พ่ี รู้ว่ำวันนี น้้องอินต้องกินข้ำวคนเดียว ไอ้อิฐไปเดตกับพลอย       
คุณพ่อคุณแม่ไปงำนแต่งงำน กว่ำจะกลับก็ดึกโขเพรำะรอส่งตัวก่อน         
ส่วนน้องอินอยู่บ้ำนคนเดียว เปล่ำเปลี่ยวหวัโต เพรำะรักนะน่ีถึงมำรับออกไป
หำอะไรกินด้วยกนั” ชำยหนุ่มวำ่รำวกบัทวงบญุคณุ  

“ไมไ่ด้ขอให้มำน่ีคะ”  
“แต่มำแล้ว พูดมำก ไปแต่งตัวไป พ่ีให้เวลำสิบนำที” ชำยหนุ่มว่ำ

ขณะเดินเคียงเธอเข้ำไปในห้องนั่งเล่น เขำผลักหญิงสำวให้ขึน้ไปข้ำงบน 
ในขณะท่ีตัวเองเดินไปนั่งบนโซฟำอย่ำงถือวิสำสะด้วยคุ้ น เคยกันดี                
กบับ้ำนหลงันี ้เพรำะเข้ำนอกออกในมำตัง้แตเ่ลก็จนโต  

“สิบนำทีจะเสร็จได้ไงคะ” อินทิรำโวยวำย  
ภูมิยิม้อ่อนโยน พูดเสียงนุ่ม หำกสำยตำคมกริบอย่ำงจะบอกว่ำ    
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เขำไมไ่ด้พดูเลน่ 

“ถ้ำไมเ่สร็จพ่ีจะขึน้ไปช่วยแตง่”  
สิ น้ค ำของชำยหนุ่ม  อิน ทิรำหันกลับไป ว่ิงขึ น้บันไดในทันที           

เพรำะเห็นสำยตำเขำแล้วรู้วำ่เขำเอำจริงแน่หำกเธอมวัแตโ่อ้เอ้  
สิบนำทีไม่ขำดไม่เกิน ภูมิอดยิม้ไม่ได้เมื่อเห็นอินทิรำเดินลงบนัไดมำ

ภำยในเวลำท่ีเขำให้ หญิงสำวแต่งตัวด้วยเสือ้ยืดพอดีตัวสีแดงกับกำงเกง
ยีนส์สกินน่ีขำสี่ส่วน รองเท้ำส้นสูงแบบคีบ ใบหน้ำเกลีย้งเกลำปรำศจำก
เคร่ืองส ำอำงนัน้งอง ำ้  

“ดสูิ อินไมม่ีเวลำแตง่หน้ำเลย ผมยงัแทบไมไ่ด้หวี”  
ภูมิมองผมหยักศกซอยสัน้ท่ีท ำสีและไฮไลต์ส่งให้ใบหน้ำเรียวนัน้      

ดูสวยเฉ่ียวด้วยสำยตำอ่อนโยน เขำย่ืนมือไปขยีผ้มเธออย่ำง เอ็นดู             
กลำ่วเสียงนุ่ม 

“แคนี่ก้็สวยแล้ว”  
“ผมยุ่งหมด” อินทิรำบ่นอบุอิบ ดงึมือชำยหนุ่มออกจำกศีรษะของตน 
ภูมิจึงกุมมือเล็กไว้ไม่ปล่อย แล้วพำเดินตรงไปยังรถยนต์ในโรงรถ

ทนัที  
ภูมิพำอินทิรำขับรถมำจอดยังโรงแรมหรูริมแม่น ำ้เ จ้ำพระยำ            

ในตอนแรกหญิงสำวคิดว่ำเขำจะพำเธอมำรับประทำนอำหำรเย็นท่ี น่ี            
แต่เขำกลับพำเธอเดินเลยไปด้ำนหลัง ตรงไปยังท่ำเ รือของโรงแรม                  
ซึง่มีเรือลอ่งแมน่ ำ้จอดเทียบท่ำอยู่สองล ำ 

“ กินข้ำวบนเ รือกันดีกว่ำ ”  ชำยหนุ่มว่ำพลำงจับจูงหญิงสำว            
เดินตรงไปยังพนักงำนท่ีรออยู่ หลังจำกเช็กอินเรียบร้อยพนักงำนอีกคน          
ก็พำทัง้สองลงเรือตรงไปนัง่ยงัโต๊ะท่ีชำยหนุ่มจองไว้ 
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โต๊ะท่ีทัง้สองนั่งอยู่บนดำดฟ้ำเรือ ท่ีแม้จะไม่ค่อยเป็นส่วนตวัเท่ำไร 

แต่สำมำรถมองเห็นทัศนียภำพโดยรอบได้อย่ำงเต็มตำ ลมแม่น ำ้พัดแผ่ว   
รู้สึกเย็นสดช่ืน ดนตรีแสดงสดเป็นท ำนองเพลงรักหวำนแว่วอยู่ไม่ไกล        
ส่วนอำหำรมีให้เลือกทัง้แบบบุฟเฟต์และแบบสั่งในเมนู ซึ่งภูมิเลือกท่ีจะ      
สั่งจำกเมนู เพรำะอยำกนั่งรับประทำนกันเงียบ ๆ มำกกว่ำจะเดินไปมำ     
เพ่ือตกัอำหำร  

เรือเคลื่อนออกจำกท่ำของโรงแรมแล้วล่องแม่น ำ้ผ่ำนสถำนท่ีส ำคญั
หลำยแห่งของกรุงเทพมหำนคร ทัง้ศูนย์รำชกำร วัดวำอำรำม หรือโรงแรม     
ท่ีเป็นตึกสูงริมแม่น ำ้ แสงไฟสองฟำกฝ่ังเป็นประกำยระยิบระยับ บำงครัง้      
ก็สวนกันกับเรือล ำอื่น ๆ ท่ีล่องอยู่คนละฝ่ังของแม่น ำ้ เป็นภำพบรรยำกำศ     
ท่ีสวยงำมของกรุงเทพฯ ในอีกมมุมองหนึง่ท่ีไมค่อ่ยได้เห็นบ่อยนกั 

สองหนุ่มสำวนั่งรับประทำนอำหำรพร้อมกับชมควำมงดงำมของ
ทัศนียภำพยำมค ่ำคืน อำหำรรสดีแกล้มกับบทสนทนำท่ีหำสำระไม่ค่อยได้    
แต่ภูมิก็มีควำมสุข ท่ีในท่ีสุดเขำก็สำมำรถแสดงออกถึงควำมรักท่ีมีต่อ     
หญิงสำวได้ แม้เธอจะยงัไมก่ล้ำเปิดเผยตอ่คนอื่น ๆ ก็ตำม  

“น้องอินไปท ำงำนกับพ่ีไหม” ชำยหนุ่มถำมขณะนั่งมองอินทิรำ
ละเลียดไอศกรีมหลงัอำหำร  

หญิงสำวเงยหน้ำขึน้มองเขำก่อนจะตอบด้วยน ำ้เสียงสบำย ๆ  
“ช้ำไปแล้วคะ่ พ่ีอิฐหำงำนให้อินแล้ว” 
“ยกเลิกกบัไอ้อิฐสิ พ่ีหำให้ก็ได้”  
“ไม่หรอกค่ะ อินไม่ได้อยำกเจอพ่ีภูมิตลอดเวลำขนำดนัน้” หญิงสำว

วำ่ แล้วต้องท ำคอย่นเม่ือเห็นสำยตำคำดโทษของเขำ  
“ไมต้่องห่วง น้องอินได้เจอพ่ีบ่อย ๆ แน่”  
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“พ่ีภูมิว่ำงขนำดนัน้เลยหรือไงคะ” อินทิรำว่ำอย่ำงไม่รู้ถึงแผนกำร   

ในใจของเขำ แตภ่มูิก็เพียงแตม่องยิม้ ๆ โดยไมเ่ปิดเผยแผนกำรที่วำดไว้ 
“ไม่ว่ำงหรอก แต่รอดกู็แล้วกนั” ชำยหนุ่มตอบยิม้ ๆ แล้วหนัไปสนใจ

เคร่ืองดื่มในมือ ในขณะท่ีอินทิรำก็ก้มหน้ำจดักำรไอศกรีมตรงหน้ำ  
 
เรือกลับมำเทียบท่ำในเวลำไม่ดึกมำกนัก ภูมิยกนำฬิกำข้อมือ       

ขึน้ดูเวลำแล้วหันไปหำคนท่ีเดินอยู่ข้ำง ๆ ก่อนจะบอกด้วยประโยคท่ีท ำให้   
คนฟังต้องหนัขวบั 

“ยงัวนัอยู่เลย ไปนัง่เลน่ท่ีคอนโดฯ พ่ีดีกวำ่นะ”  
แก้มใส ๆ ตำเรียว ๆ ท่ีเบิกโตของคนท่ีหนัมำมองเขำท ำให้ภูมิอดเย้ำ

ไมไ่ด้ 
“ไม่ต้องมำท ำหน้ำเหมือนพ่ีก ำลังหลอกไปปล ำ้เลย” เขำหยุดนิด  

มองคนท่ีอ้ำปำกคล้ำยจะเถียงแล้วหุบลง ก่อนจะพูดต่อในสิ่งท่ีท ำให้คนท่ี       
สีหน้ำผ่อนคลำยลงเลก็น้อยเมื่อสกัครู่หน้ำแดงและแว้ดเขำเสียงดงั 

“พ่ีไมไ่ด้หลอก ชวนจริง” 
“พ่ีภูมิ!” อินทิรำเรียกช่ือชำยหนุ่มอย่ำงเหลืออด ท ำไมเขำถึงได้ห่ำม

และกวนเบือ้งล่ำงได้ขนำดนี ้ย่ิงเขำมองเธอด้วยตำเป็นประกำยวิบวับ      
อย่ำงขบขันและถูกใจท่ี ‘สะกิดต่อม’ เธอได้ อินทิรำย่ิงอยำกจะปล่อยหมดั  
ตรง ๆ ไปยงัใบหน้ำหลอ่เหลำนัน่สกัหมดั  

“พ่ีภูมินิสัยไม่ดี อินไม่ไปกับพ่ีภูมิแล้ว” หญิงสำวว่ำ ใบหน้ำบึง้ตึง    
ไม่รู้หลงผิดไปตกลงรับเขำไว้พิจำรณำได้อย่ำงไร คนอย่ำงพ่ีภูมิน่ีนะท่ีจะ 
กลำยมำเป็นคนรักของเธอได้ หรือต่อให้เป็นขึน้มำจริง ๆ น่ำกลวัว่ำแทนท่ีจะ
รักกันดูดดื่ม เขำจะท ำให้เธอเส้นเลือดในสมองแตกตำยวันละหลำย ๆ หน 
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เสียมำกกวำ่ 

ดูเหมือนภูมิจะสัมผัสอำรมณ์ของอีกฝ่ำยได้ ชำยหนุ่มจึงยกมือขึน้
โอบไหล่ของหญิงสำวแล้วดึงเข้ำหำตน ไม่น ำพำต่ออำกำรสะบัดสะบิง้        
ของคนในวงแขน 

“น้องอินยั่วขึน้ง่ำยแบบนีส้ิพ่ีถึงชอบยั่ว” เขำว่ำกลัว้หัวเรำะ ก่อนจะ
เปลี่ยนน ำ้เสียงเป็นส ำเนียงออ่นโยนเจือออดอ้อนนิด ๆ  

“พ่ีล้อเลน่ ยงัวนัอยู่เลย น้องอินกลบับ้ำนตอนนีก้็ต้องอยู่คนเดียวอยู่ดี 
ไปนัง่เลน่ท่ีคอนโดฯ พ่ีก่อนนะ แล้วพ่ีจะไปสง่”  

“แล้วพ่ีภูมิจะ. . . เอ่อ . . .จะปล ำ้อินหรือเปล่ำ ”  หญิงสำวถำม             
เสียงอ่อนลง แม้จะรู้ว่ำเขำ ‘อำจจะ’ พูดเล่น แต่กบัพ่ีภูมิเธอไม่มัน่ใจหรอกว่ำ
เขำจะ ‘ท ำจริง ’ ขึน้มำเมื่อไร จึงต้องถำมไว้ก่อน เพรำะเช่ือว่ำเขำจะ                 
ไมผิ่ดค ำพดู  

“ไม่ปล ำ้หรอกน่ำ” เขำบอกด้วยน ำ้เสียงสบำย ๆ แต่ยงัไม่ทนัท่ีคนฟัง
จะได้สบำยใจ เขำก็พดูในสิ่งท่ีท ำให้อินทิรำแทบกร๊ีดขึน้มำอีก 

“ระดบัไอ้ภมูิไมต้่องปล ำ้ครับ”  
“ พ่ีภูมิ ! จ ริงจังนะคะ ถ้ำ พ่ีภูมิยังพูดแบบนีอ้ินไม่ไปกับ พ่ีภูมิ               

จริง ๆ ด้วย”  
“โอเค ๆ พ่ีล้อเล่น แค่ไปนั่งเล่นเฉย ๆ พ่ีมีงำนเร่งท่ีต้องกลับไปดู      

ได้หรือเปล่ำ น้องอินก็ดูหนังฟังเพลงอะไรไป พ่ีไม่กวนหรอก” ชำยหนุ่มว่ำ 
อินทิรำเหลต่ำมอง  

“มองแบบนัน้ไม่เช่ือใจพ่ีภูมิหรือครับ” ชำยหนุ่มถำม แสร้งท ำ        
หน้ำเศร้ำ  

อินทิรำไม่ตกหลุม เธอรู้ว่ำเขำแกล้งท ำ คนอย่ำงพ่ีภูมิไม่มำเศร้ำ
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เพรำะเธอไมเ่ช่ือใจหรอก อินทิรำรู้ดี  

“ไม่เช่ือสิ พ่ีภูมิท ำอะไรข้ำมขัน้ไปหมด อินไม่รู้จะท ำยังไงกับ พ่ีภูมิ
แล้ว” หญิงสำวบ่นอย่ำงไม่จริงจัง เขำข้ำมขัน้ เขำไม่ท ำตำมทฤษฎีทัง้หลำย    
ท่ีเธอเคยอำ่นมำ และมนัท ำให้อินทิรำไมรู้่จะจดักำรกบัเขำอย่ำงไรดี 

“พ่ีข้ำมขัน้อะไรตรงไหนบ้ำง ไหนวำ่มำซิ” ชำยหนุ่มถำมอย่ำงนกึสนกุ 
อินทิรำค้อนให้แตก่็ตอบแตโ่ดยดี 
“พ่ีภมูิไมไ่ด้จีบอินตำมสเตป็ ข้ำมไปจบูก่อน แล้วบงัคบัให้อินรับพ่ีภูมิ

ไว้พิจำรณำ แล้วเพ่ิงมำเดต” อินทิรำตอบไปอย่ำงอดึอดัขดัข้อง เธออยำกจะมี
เดตอย่ำงมนุษย์ปกติธรรมดำเขำบ้ำง แต่หลวมตวัตกลงให้โอกำสเขำไปแล้ว 
เดตธรรมดำคงไมอ่ยู่ในสำรบบชีวิตของเธอแน่ 

“แล้วน้องอินอยำกให้พ่ีท ำยงัไง บอกมำสิ”  
“พ่ีภูมิจะท ำให้อินหรือคะ” อินทิรำถำมอย่ำงไม่ค่อยอยำกจะเช่ือ    

สักเท่ำไร แต่น ำ้ เสียงก็ เ จือส ำเนียงตื่นเต้นยินดี  ดวงตำเป็นประกำย            
อย่ำงมีควำมหวงั 

“ท ำให้สิ พ่ีรักน้องอินนะ” ชำยหนุ่มว่ำพลำงเปิดประตูให้หญิงสำว 
เข้ำไปนั่งเมื่อเดินมำถึงรถ จำกนัน้จึงเดินอ้อมไปฝ่ังคนขับแล้วก้ำวเข้ำไปนั่ง
ประจ ำท่ีหำกยงัไมอ่อกรถ เพรำะรอฟังค ำตอบจำกคนนัง่เคียงอยู่ 

“ก็อินอยำกให้เรำคอ่ย ๆ เป็นคอ่ย ๆ ไป” 
“แล้ว...”  
“แล้วน่ีเพ่ิงเป็นเดตแรก ก็ควรท่ีจะแค่กินข้ำวกนัเฉย ๆ ห้ำมแตะเนือ้

ต้องตวั ห้ำม...เออ่...จบู” บอกแล้วก็หน้ำร้อนวบูเมื่อคิดถงึจบูของเขำ  
ภูมิปรำยสำยตำมองคนท่ีตัง้ข้อก ำหนดกับเขำแต่หน้ำแดงปลั่ง      

แล้วยิม้อย่ำงเอ็นดู ชำยหนุ่มยกมือขึน้ขยีศ้ีรษะหญิงสำวเบำ ๆ ทีหนึ่ง         
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ก่อนจะหนัไปเข้ำเกียร์แล้วถอยรถออกจำกช่องจอด  

อินทิรำหนัมองคนท่ียงัไม่มีค ำตอบใด ๆ ให้เธออยู่สกัพกั เม่ือแน่ใจว่ำ
เขำคงไมพ่ดูอะไรแน่แล้ว จงึทวงถำม 

“วำ่ไงคะ พ่ีภมูิจะท ำให้อินได้หรือเปลำ่”  
“อืม...คอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมบุ่่มบ่ำม...” เขำพดูแล้วน่ิงไปรำวกบัครุ่นคิด 

นำนจนคนรอฟังเกือบหมดควำมอดทนจงึพดูตอ่ 
“โอเค”  
“โอเค... พ่ีภูมิไม่มีปัญหำหรือคะ” อินทิรำถำมอย่ำงประหลำดใจ      

ท่ีชำยหนุ่มท ำตำมง่ำยดำย ท ำไมพ่ีภูมิไม่โวยวำย อินทิรำยอมรับ ว่ำ         
แปลกใจมำกกบัท่ำทำงวำ่ง่ำยของเขำ 

“หรือน้องอินอยำกให้พ่ีมีปัญหำ” ชำยหนุ่มถำม ละสำยตำจำกถนน
ตรงหน้ำหนัไปมองยงัคนนัง่เคียง เห็นเธอสำ่ยหน้ำดิก 

“ไม.่..ไมค่ะ่ ไมม่ีปัญหำก็ดีแล้ว”  
“โอเค เข้ำใจตรงกัน” เขำว่ำแล้วหันกลับไปตัง้ใจกับกำรขับรถ     

ไมไ่ด้ชวนหญิงสำวคยุอะไรอีก  
อินทิรำอดไม่ได้ท่ีจะแอบมองเสีย้วหน้ำด้ำนข้ำงของเขำ ใบหน้ำน่ิง ๆ 

อย่ำงมีสมำธิกบักำรขบัรถนัน้ท ำให้เธอไมรู้่วำ่เขำก ำลงัคิดอะไรอยู่  
ใช้เวลำไม่นำนนกัภูมิก็น ำรถเข้ำไปจอดยงัท่ีว่ำงข้ำงถนนหน้ำอำคำร

คอนโดมิเนียมท่ีพักของเขำ อินทิรำเปิดประตูออกมำทันทีท่ีรถจอดสนิท     
โดยไมร่อให้ชำยหนุ่มมำเปิดให้  

อินทิรำยืนรอจนเขำลอ็กรถแล้วเดินอ้อมมำหำเธอจงึท ำท่ำจะเดินตรง
ไปยงัตวัอำคำร แตแ่ล้วขำท่ีก ำลงัก้ำวก็ต้องชะงกัเม่ือเสียงทุ้มเอย่ถำม  

"จบัมือก็ไมไ่ด้หรือ”  
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“เอ่อ...ได้...ได้อยู่มัง้คะ” ตอบพร้อมย่ืนมือไปให้มือใหญ่ และเพรำะ

มวัแตก้่มหน้ำเลยไมรู้่วำ่เจ้ำของมือนัน้มองเธอด้วยสำยตำเอือ้เอน็ดเูพียงใด  
ระหว่ำงเดินเข้ำสู่ตัวอำคำร อินทิรำอดบริภำษตนเองในใจไม่ได้      

ทัง้ ๆ ท่ีตัง้ใจว่ำจะไม่แตะเนือ้ต้องตวั แต่เมื่อเขำถำมเพียงแค่นัน้เธอก็ย่ืนมือ 
ให้เขำทนัทีรำวกบักลวัเขำจะเปลี่ยนใจ  

เป็นบ้ำอะไรไปแล้วยำยอิน!    
เมื่อเข้ำมำภำยในห้องชุดของชำยหนุ่ม ภูมิ เดินไปเปิดตู้ เย็น           

เพ่ือหำเคร่ืองดื่ม เขำหนัมำถำมคนท่ีเดินอยู่ด้ำนหลงั  
“น้องอินดื่มอะไร”  
“พ่ีภมูิดื่มอะไรอินก็ดื่มอนันัน้ละ่คะ่” หญิงสำวตอบ  
ภูมิจึงหยิบขวดไวน์ขำวท่ีแช่เย็นจัดอยู่ในตู้ เย็นออกมำเปิดแล้วริน   

ใสแ่ก้วสองใบ ก่อนจะถือเดินตำมอินทิรำไปยงัโซฟำในห้องนัง่เลน่  
ชำยหนุ่มย่ืนแก้วไวน์ในมือใบหนึ่งให้หญิงสำว แล้วเดินอ้อมไปนั่ง 

บนโซฟำ เขำวำงแก้วไวน์ในมือลงบนโต๊ะแล้วตบมือลงบนโซฟำข้ำงตัว       
เป็นเชิงเชิญชวนให้อินทิรำไปนัง่ด้วย  

คนถูกชวนเดินไปวำงแก้วไวน์ลงบนโต๊ะหน้ำโซฟำแล้วหย่อนกำย   
ลงนัง่ ซึง่ตอนนัน้เองท่ีได้รู้วำ่เธอพลำดเสียแล้ว 

ยังไม่ทันท่ีก้นจะได้สัมผัสเบำะโซฟำเสียด้วยซ ำ้ในตอนท่ีรู้สึกถึง   
อ้ อมแขนแข็ งแ ร ง ท่ี ย่ื นมำค ว้ ำ เ อ ว เ ธอแ ล้ วดึ ง ใ ห้นั่ ง ล งบนตัก เ ข ำ                        
สองแขนแข็งแรงโอบกอดเธอแนบแน่นอย่ำงจะบอกให้รู้ว่ำเขำจะไม่ปล่อย   
ให้เธอหลดุมือไปไหน ก่อนท่ีจะรู้สกึถงึใบหน้ำสำกระคำยด้วยเครำท่ีเร่ิมผุดตอ
ท่ีซุกไซ้ลงมำบริเวณซอกคอและใบห ูพลำงกระซิบ 

“พ่ีเปลี่ยนใจแล้ว”  
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อินทิรำย่นคอหนีสัมผัสของเขำ ริมฝีปำกนุ่ม ๆ ลมหำยใจอุ่น ๆ          

ท่ีเคลียคลออยู่ระหว่ำงซอกคอและใบหทู ำให้เธอคิดอะไรไม่ออก แม้แต่ค ำพดู
ของเขำเธอก็คล้ำย ๆ จะไมเ่ข้ำใจ 

“พ่ีภูมิ...” อินทิรำเรียกชำยหนุ่มเสียงสั่น เรียกท ำไมก็ตอบตนเอง
ไมไ่ด้ 

“ครับ” ภมูิขำนรับโดยไมห่ยดุสมัผสั สองแขนกอดรัดแน่นขึน้  
อินทิรำหำยใจไม่ออก แต่ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะแรงกอดรัดของเขำ       

หรือผลของสมัผสัหวำมไหวท่ีท ำเอำเธอตวัออ่นรำวขีผ้ึง้ท่ีถกูลนไฟกนัแน่ 
“ปลอ่ย...ปลอ่ยก่อน อินคิดอะไรไมอ่อก” 
“ไม่เห็นต้องคิดอะไรน่ี” ชำยหนุ่มว่ำ ยอมถอนริมฝีปำกหำกไม่คลำย

อ้อมกอด  
แต่แค่นัน้ก็ช่วยอินทิรำได้มำก เพรำะสัมผัสอุ่น ๆ จำกริมฝีปำก     

ของเขำทรงพลัง เสียจนรู้สึกรำวกับมีกลุ่มหมอกลอยล่องอยู่ เต็มหัว               
เมื่อเขำหยุดสัมผัส ก็ท ำให้หมอกสลำยไปบ้ำงพอให้สมองเร่ิมท ำงำน            
แม้จะอย่ำงช้ำ ๆ ก็ดีกวำ่ไมท่ ำงำนเลยอย่ำงเมื่อสกัครู่ท่ีผ่ำนมำ 

“เรำตกลงกนัวำ่จะไมแ่ตะเนือ้ต้องตวัไงคะ” อินทิรำทวงถำมข้อตกลง
ท่ีเขำยอมรับก่อนท่ีจะขึน้มำยังท่ีพกัของเขำ ได้ยินเสียงชำยหนุ่มหวัเรำะเบำ
ในล ำคอ แตไ่มเ่ห็นจะปลอ่ยมือจำกเธอ 

“พ่ีบอกวำ่เปลี่ยนใจแล้วไงครับ”  
“พ่ีภมูิจะมำเปลี่ยนใจง่ำย ๆ แบบนีไ้มไ่ด้นะคะ”  
“ท ำไมจะไม่ได้ล่ะ ใครก ำหนดหรือว่ำเรำต้องห้ำมแตะเนือ้ต้องตัว   

ในเดตแรก” ชำยหนุ่มว่ำน ำ้เสียงไม่ทุกข์ร้อน แต่คนท่ีร้อนดจูะเป็นคนท่ียงัถูก
กกัอยู่ในอ้อมกอดแข็งแรงมำกกวำ่  
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“ใคร ๆ ก็บอก ผู้ รู้ทกุส ำนกั ไมม่ีใครสัง่สอนให้...เออ่...ให้จูบกนัตัง้แต่

ครัง้แรก” อินทิรำว่ำ เสียงขึงขังตอนต้นประโยคหำกแผ่วลงในตอนปลำย   
ด้วยรู้สึกขัดเขิน ย่ิงตอนนีท่ี้เขำผลักเธอให้เอนลงไปบนโซฟำโดยมีตัวเขำ 
คร่อมอยู่ย่ิงท ำให้อินทิรำไม่กล้ำแม้จะมองหน้ำเขำ จึงตรึงสำยตำอยู่เพียง  
แผงอกกว้ำงของเขำเท่ำนัน้ 

“เรำผ่ำนช่วงเวลำนัน้กันมำแล้ว พ่ีว่ำเรำมำเร่ิมต้นหลังจำกท่ีเรำ     
จูบกนัแล้วดีกว่ำ ไหนบอกมำซิว่ำผู้ รู้ของน้องอินบอกว่ำต้องรอก่ีเดตถึงจะท ำ       
ไอ้นัน่ได้”  

“ไอ้นัน่... ไอ้ไหนคะ” อินทิรำถำมหน้ำตำตื่น ไอ้นัน่ของพ่ีภูมิคือไอ้นัน่
เดียวกนักบัท่ีเธอก ำลงัคิดอยู่หรือเปลำ่ ถ้ำใช่ เขำกล้ำถำมเธอแบบนีไ้ด้ยงัไง!  

“ไอ้ท่ีน้องอินคิดอยู่นั่นแหละ” ชำยหนุ่มตอบรำวกับรู้ว่ำเธอคิดอะไร
อยู่  

“พ่ีภมู!ิ น่ำเกลียด พดูอะไรออกมำรู้ตวัหรือเปลำ่” 
“รู้สิ วำ่ไง พ่ีต้องรออีกก่ีเดต”  
“อินไม่รู้ ไม่เคยสนใจ” อินทิรำตอบโดยไม่สบตำเพรำะโกหกเขำ    

เตม็ ๆ ท ำไมเธอจะไมรู้่เลำ่ ระดบันีเ้คยพลำดท่ีไหน 
“แต่พ่ีรู้ เขำบอกว่ำต้องรอ 3.53 เดตถึงจะมีอะไรกันได้” ชำยหนุ่ม 

สวนเร็ว  
อินทิรำถึงกับอ้ำปำกค้ำง พ่ีภูมิไปเอำมำจำกไหน นั่นมนัคือผลกำร

ส ำรวจท่ีเธอเพ่ิงอ่ำนจำกนิตยสำรหัวนอกฉบับหนึ่งเมื่อต้นปีน่ีเองเลยนะ        
พ่ีภมูิอำ่นนิตยสำรพวกนีด้้วยหรือไง  

ยงัไม่ทนัท่ีอินทิรำจะได้วำ่อะไรตอ่ ชำยหนุ่มก็บอก ขณะท่ีจ้องตำเธอ
อย่ำงมีควำมหมำย  
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“น่ีเดตแรก รออีกแค่สอง พอครัง้ต่อไปก็...” ภูมิพูดไม่จบ เพรำะ    

สองมือเลก็ของอินทิรำยกขึน้ปิดปำกเขำเสียก่อน 
“พ่ีภูมิอย่ำพูดนะ อินไม่ตกลงนะคะ” บอกเขำแล้วก็ร้อนวูบวำบ     

เมื่อรู้สึกว่ำชำยหนุ่มขยับริมฝีปำกจูบมือเธอ ซึ่งกำรกระท ำของเขำท ำให้    
ควำมตัง้ใจท่ีจะขดัขืนไม่ยอมให้เขำท ำอะไรมำกไปกว่ำนีห้นีหำยไปจำกสมอง
จนหมดสิน้  

ภูมิจับสองมือของอินทิรำให้โอบรอบคอเขำหลังจำกจูบมือเธอ       
จนพอใจแล้ว ก่อนจะโน้มใบหน้ำลงแนบริมฝีปำกกับปำกเธอ  บดจูบ             
อยู่เน่ินนำนจนพอใจจงึถอนริมฝีปำก 

“ท ำไมน้องอินต้องไม่อยำกจูบด้วยนะ จูบกันแล้วรู้สึกดีแบบนี ้     
น้องอินไมช่อบหรือ” เขำถำมชิดริมฝีปำก  

ชอบ... อินทิรำได้แต่ตอบในใจ แต่ก็เพรำะชอบน่ีละท่ีท ำให้เธอ       
ไม่อยำกจะจูบกับเขำ ก็ดูสิ แค่โดนเขำจูบแค่นีเ้ธอก็อ่อนระทวยไปถึงไหน ๆ 
หำกถกูเขำจบูบ่อย ๆ ‘ไอ้นัน่’ ท่ีวำ่ จะมำถงึก่อนเดตท่ี 3.53 หรือเปลำ่ก็ไมรู้่!  

“ให้เวลำอินบ้ำงสิคะ”  
เสียงอ่อยของคนในอ้อมแขนเรียกรอยยิม้อ่อนโยนจำกชำยหนุ่ม    

เขำก็พอรู้ตวัอยู่ว่ำเขำทัง้มดัมือชกและเอำแต่ใจกับเธอ แต่ถึงอย่ำงนัน้ เขำก็
บอกเธอไปอย่ำงท่ีคิด 

“พ่ีอำยุไม่น้อยแล้ว อยำกมีเมียแล้วครับ” บอกแล้วก็ต้องหัวเรำะ    
กบัสีหน้ำขดัเขินของคนฟัง ชำยหนุ่มก้มลงจบูหนกั ๆ เร็ว ๆ ท่ีริมฝีปำกของเธอ
อีกครัง้ก่อนท่ีจะผละออกแล้วดงึเธอให้ลกุขึน้ แขนข้ำงหนึ่งโอบไหล่แล้วรัง้ให้
หญิงสำวนัง่อยู่ด้วยกนับนโซฟำ ก่อนจะบอกเสียงไมด่งันกั 

“ท ำตวัดี ๆ แล้วพ่ีจะยืดเวลำให้” 
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“ท ำตวัดี ๆ ยงัไงคะ”  
“แคใ่ห้พ่ีช่ืนใจบ่อย ๆ ก็พอ”  
ค ำตอบของชำยหนุ่มท ำให้อินทิรำหน้ำร้อนวูบ ขัดเขินจนท ำอะไร   

ไมถ่กู ด้วยรู้ดีวำ่ ‘ช่ืนใจ’ ของเขำนัน้หมำยควำมวำ่อย่ำงไร  
“น้องอินดูทีวีไปนะ พ่ีขอท ำงำนเดี๋ยว เดี๋ยวสักห้ำทุ่มพ่ีจะไปส่ง       

ดกึไปไหม” เขำถำมพลำงย่ืนรีโมตคอนโทรลสง่ให้  
อินทิรำรับมำแล้วตอบเขำ 
“ไม่หรอกค่ะ กว่ำพ่อกับแม่จะกลับคงหลังเท่ียงคืน” อินทิรำบอก

พลำงกดรีโมตหำรำยกำรท่ีน่ำสนใจ หำงตำเห็นชำยหนุ่มเดินหำยเข้ำไป       
ในห้องห้องหนึง่ซึง่เดำวำ่น่ำจะเป็นห้องท ำงำนของเขำ 

หญิงสำวนั่งดูทีวีอยู่เงียบ ๆ คนเดียวครู่ใหญ่ก็ไม่มีว่ีแววว่ำคนท่ี    
หำยเข้ำไปในห้องท ำงำนจะกลับออกมำ คนท่ีถูกน ำมำปล่อยไว้กับทีวี           
จงึเร่ิมบ่นงมึง ำ 

“คนบ้ำ จะท ำงำนแล้วพำเรำมำนั่งหง่ำวอยู่น่ีท ำไมเน่ีย” บ่นแล้ว       
ก็ชะเง้อคอมอง แต่ก็ไม่เห็นว่ำคนท่ีอยู่ในห้องจะเดินกลับออกมำสักที            
ในท่ีสุดอินทิรำก็ทนไม่ไหว เดินตำมเข้ำไปในห้องท่ีเห็นเขำหำยตัวเข้ำไป      
ตัง้นำนสองนำน  

อินทิรำจรดปลำยเท้ำแผ่วเบำเข้ำไปในห้องเพรำะไม่อยำกรบกวน  
คนท่ีก ำลงัท ำงำน ภำพของภูมิท่ีนั่งอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมีภำพสเก็ตช์
ของตึกหลังหนึ่งปรำกฏอยู่ เหมือนกับภำพท่ีเคยเห็นจนเจนตำในช่วงเวลำ
หนึง่... 

 
‘พ่ีภูมิท ำอะไรคะ’ เสียงเล็ก ๆ จำกเด็กหญิงตวัอ้วนป้อมท่ียืนชะเง้อ
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มองข้ำมไหล่เขำถำม ภูมิหนัไปมองแล้วยิม้ให้ แขนแข็งแรงย่ืนไปดงึเด็กหญิง
ให้นัง่ลงบนตกั ก่อนจะอธิบำยเสียงออ่นโยน 

‘พ่ีภมูิวำดรูปบ้ำน น้องอินชอบไหมคะ’ 
‘ชอบค่ะ วำดให้น้องอินบ้ำงสิคะ ’ เด็กหญิงขอ และพ่ีชำยใจดี              

ก็เก็บงำนท่ีท ำอยู่แล้ววำดรูปให้น้องในทนัที 
‘น้องอินอยำกได้บ้ำนแบบไหนคะ ’ ชำยหนุ่มถำมอย่ำงอำรมณ์ดี    

คนตัวเล็กดิน้ยุกยิกบนตักเขำอย่ำงตื่นเต้น ปำกก็บอกในสิ่งท่ีต้องกำร
เจือ้ยแจ้ว 

‘เอำบ้ำนสำมชัน้ ให้พ่อกับแม่ชัน้นึง พ่ีอิฐชัน้นึง แล้วน้องอินชัน้นึง ’ 
เดก็หญิงวำ่ก่อนจะน่ิงไปเมื่อนกึอะไรได้ 

‘ว้ำ แล้วพ่ีภูมิจะอยู่ชัน้ไหนล่ะ’ พูดกบัตนเองมำกกว่ำจะพูดกับคนท่ี
วำดรูปบ้ำนให้ ภมูิยิม้เอน็ดกู่อนจะเสนอทำงออก 

‘พ่ีภมูิอยู่กบัน้องอินได้ไหมคะ’  
‘ได้สิคะ’ ตอบรับอย่ำงกระตือรือร้นพร้อมฉีกยิม้กว้ำง ก่อนจะบอก

ด้วยน ำ้เสียงเจ้ำกีเ้จ้ำกำร  
‘งัน้พ่ีภูมิต้องแต่งงำนกับน้องอินจะได้ย้ำยมำอยู่ด้วยกันได้ ’ ค ำพูด

จำกเด็กหญิงไร้เดียงสำท่ีคงจะไม่เข้ำใจควำมหมำยของกำรแต่งงำน           
เสียด้วยซ ำ้ท ำให้ภมูิหวัเรำะอย่ำงขบขนัก่อนจะถำมอย่ำงเอน็ด ู

‘แก่แดดนะเรำ ไปเอำมำจำกไหนว่ำต้องแต่งงำนกนัถึงจะอยู่ด้วยกนั
ได้’  

‘น้องอิน รู้  น้ำกรกับน้ำไหมแต่งงำนกันแล้วก็ ย้ำยไปอยู่ บ้ำน            
หลงัใหญ่ ๆ ด้วยกนั’ เด็กน้อยเพ่ิงไปงำนขึน้บ้ำนใหม่มำกบัพ่อแม่เมื่ออำทิตย์
ก่อนน่ีเอง  
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‘งัน้พอเรำแต่งงำนกันแล้ว น้องอินช่วยพ่ีภูมิแต่งบ้ำนได้ไหมคะ ’    

ชำยหนุ่มถำม  
เดก็หญิงน่ิงคิดสกัพกัก่อนจะถำมอย่ำงไมแ่น่ใจ  
‘แตง่บ้ำนท ำยงัไงคะ’ 
‘อืม...ก็เอำรูปสวย ๆ มำติดให้บ้ำนดูน่ำอยู่ไงคะ’ ชำยหนุ่มอธิบำย

อย่ำงท่ีเด็กหกขวบจะเข้ำใจได้ เด็กหญิงบนตักเขำพยักหน้ำหงึกหงัก     
รับปำกรับค ำหนกัแน่น 

‘ค่ะ น้องอินจะช่วยพ่ีภมูิแต่งบ้ำนให้สวย ๆ เลย น้องอินจะวำดรูปเอง
ด้วย’  

‘เก่งมำก แล้วพอน้องอินเรียนมหำ ’ลัยเหมือนพ่ีภูมิก็เรียนตกแต่ง
ภำยในดีไหมคะ จะได้มำช่วยพ่ีภมูิแตง่บ้ำน’  

‘โอเคเล้ย’ เด็กหญิงว่ำแล้วนัง่รออย่ำงใจเย็น มองดพ่ีูภูมิวำดรูปบ้ำน
สำมชัน้อย่ำงท่ีต้องกำรให้ ใช้เวลำไม่นำนชำยหนุ่มก็จัดกำรพิมพ์ภำพนัน้ 
ออกมำแล้วย่ืนให้คนรอ 

เด็กหญิงอินทิรำย่ืนมือไปรับก่อนจะถือกระดำษแผ่นนัน้ว่ิงไปหำ
มำรดำของชำยหนุ่ม  

‘คณุป้ำขำ พ่ีภมูิวำดรูปบ้ำนให้น้องอิน ซ้วยสวยละ่’  
 
“คิดอะไรอยู่” เสียงทุ้ มของคนท่ีนั่งท ำงำนอยู่หน้ำจอเรียกอินทิรำ    

ให้หลดุจำกภวงัค์ หญิงสำวหนัไปยิม้แหยให้เขำ ตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะไม่ให้เขำรู้
เดด็ขำดวำ่เธอคิดถงึอะไรอยู่ แตท่ ำไมเขำถงึได้มองเธอยิม้ ๆ แบบนัน้ละ่!  

“รู้ไหมพ่ีคิดถงึอะไร” ชำยหนุ่มถำมเมื่ออินทิรำไมย่อมตอบ 
“คิดถึงอะไรคะ” หญิงสำวถำมโดยไม่สบตำ เพรำะไม่อำจสู้ประกำย
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วิบวับในดวงตำทัง้สองตรงหน้ำได้ มันดูเต็มไปด้วยเลศนัยจนเธอรู้สึก       
เสียวสนัหลงัวำบ ๆ อย่ำงไรก็ไมรู้่ 

“ พ่ีคิดถึงตอนท่ีวำดรูปบ้ำนให้เด็กคนหนึ่ง  เด็ก ท่ีใจดีจะให้ พ่ี              
อยู่บ้ำนด้วยแต่ต้องแต่งงำนกันก่อน” เขำว่ำพร้อมกับยิม้ใส่ตำเธอ อินทิรำ
หลบตำแล้วพดูอบุอิบ 

“พ่ีภมูิจะไปถือสำอะไรกบัค ำพดูของเดก็หกขวบคะ”  
“งัน้เดก็ย่ีสิบสองขวบจะพดูให้ช่ืนใจอีกทีได้หรือเปลำ่คะ”  
“ไมไ่ด้คะ่” อินทิรำตอบทนัควนั ก่อนจะเปลี่ยนเร่ือง “พ่ีภมูิท ำอะไรอยู่

คะ”  
“มำนั่งน่ีมำ” ภูมิเรียกพร้อมย่ืนมือมำคว้ำแขนหญิงสำวแล้วดึง      

เข้ำหำตวั  
อินทิรำตกใจนิด ๆ เขำคงไม่ดึงเธอไปนั่งตักเหมือนตอนเป็นเด็ก 

หรอกนะ! แต่ดูเหมือนหญิงสำวจะคิดมำกไปเอง เพรำะภูมิเพียงแต่ลุกขึน้  
จำกเก้ำอีท่ี้นั่งอยู่แล้วเลื่อนเก้ำอีใ้ห้เธอนั่งแทน ส่วนตัวเขำเดินอ้อมมำยืน   
โน้มตวัอยู่ด้ำนหลงัเธอ มือหนึ่งวำงบนไหล่ของหญิงสำว ส่วนอีกมือจบัเมำส์
เพ่ือโชว์ภำพสเก็ตช์ท่ีหน้ำจอ 

“โพรเจกต์ใหมพ่ี่ท่ีเชียงรำย”  
“เชียงรำยเลยหรือคะ” 
“อืม เจ้ำของเขำติดต่อมำ พ่ีเห็นงำนแล้วตกลงทนัที” ชำยหนุ่มบอก

อย่ำงอำรมณ์ดี มือคลิกเมำส์เลื่อนภำพให้หญิงสำวดหูลำย ๆ มมุพลำงเล่ำถึง
โครงกำร 

“ตกึนีเ้ป็นคุ้มเก่ำของเจ้ำทำงเหนือ เจ้ำของเพ่ิงกลบัมำจำกเมืองนอก 
เขำได้รับมรดกมำแล้วอยำกท ำเป็นบูติกโฮเทล กับแกลลอร่ีภำพวำด           
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ของเขำเอง”  

“เจ้ำชำยเมืองเหนือหรือคะ” อินทิรำถำมน ำ้เสียงตื่นเต้นนิด ๆ         
ภมูิเหลม่องเมื่อเห็นวำ่คนฟังดจูะตื่นเต้นมำกผิดปกติ 

“เป็นคนธรรมดำแล้ว ไมใ่ช่เจ้ำชำย ไมต้่องท ำเสียงตื่นเต้นขนำดนัน้”  
“ว้ำ...” อินทิรำแกล้งอทุำนเสียดำย ภูมิส่ำยหน้ำระอำ ก่อนจะเลำ่ตอ่

ด้วยน ำ้เสียงเป็นกำรเป็นงำน 
“พ่ี รับงำนออกแบบกับตกแต่งภำยใน” เขำว่ำแล้วหยุดไปนิด        

ลอบมองสีหน้ำของคนฟัง เห็นอินทิรำตำโตเมื่อได้ยินว่ำเขำท ำตกแต่งภำยใน
ด้วย  

“สนไหม” เขำถำม เห็นหญิงสำวท ำท่ำถอนหำยใจรำวกบัเสียดำย 
“พ่ีภมูิมีทีมตกแตง่ภำยในน่ีคะ”  
“มี” ชำยหนุ่มตอบสัน้ ๆ  
“แล้วจะถำมอินท ำไมว่ำสนไหม” หญิงสำวว่ำน ำ้เสียงติดจะเง้ำงอด 

แค่ เห็นภำพสเก็ตช์ของตึก แค่ไ ด้ ยินประวัติค ร่ำว ๆ อินทิรำก็คิดว่ำ                
งำนตกแตง่ภำยในตกึหลงันีค้งจะสนกุแน่ แตจ่ะมีประโยชน์อะไร เธอไมไ่ด้เป็น
คนท ำน่ี 

“สนหรือเปลำ่ละ่” 
“อิจฉำคนได้ท ำค่ะ” อินทิรำตอบตำมตรง คงจะดีไม่น้อยหำกเธอ      

มีโอกำสได้ท ำงำนชิน้นี ้แต่คงเป็นไปไมไ่ด้ เพรำะภมูิมีทีมงำนของเขำอยู่แล้ว 
“ถ้ำน้องอินอยำกท ำก็มำท ำกบัพ่ีสิ” ชำยหนุ่มชวน  
หำกคนฟังกลบัสำ่ยหน้ำ 
“ไม่ล่ะค่ะ พ่ีอิฐมีงำนให้อินแล้ว อีกอย่ำงอยู่ตัง้เชียงรำย แม่คงให้อิน

ไปหรอก”  
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ค ำตอบจำกหญิงสำวท ำให้ภูมิเพียงยิม้แค่มุมปำกโดยไม่พูดชักชวน

อีก เขำโชว์งำนท่ีออกแบบเสร็จไปแล้วบำงส่วนให้หญิงสำวดตู่อไปอีกสกัพัก 
ก่อนจะกลำ่วชวนเมื่อเห็นเวลำบนมมุลำ่งของหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 

“จะห้ำทุ่มแล้ว กลบับ้ำนดีไหม”  
“ค่ะ” อินทิรำตอบรับเมื่อเห็นว่ำได้เวลำกลับบ้ำนตำมท่ีชำยหนุ่ม     

ได้บอกไว้ก่อนหน้ำนีแ้ล้ว  
ใช้เวลำไม่นำนก็มำถึงบ้ำนเพรำะเป็นช่วงเวลำท่ีรถรำบนท้องถนน

เบำบำง บ้ำนท่ีปิดไฟเงียบและโรงรถท่ีว่ำงเปล่ำท ำให้รู้ว่ำคนอื่น ๆ ยงัไม่กลบั 
ภมูิจงึถำมอย่ำงเป็นห่วง 

“ให้พ่ีอยู่เป็นเพ่ือนก่อนไหม”  
“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวอินจะอำบน ำ้นอนแล้ว พ่ีภูมิกลับบ้ำนเถอะ       

ดกึแล้ว” อินทิรำปฏิเสธแล้วยืนรอให้เขำกลบัไปยงัรถ  
หำกชำยหนุ่มกลับไม่ขยับ เข ยื อ้น  แถมยัง จ้องตำ เธอ เขม็ ง                  

จนหญิงสำวไมก่ล้ำสู้สำยตำอีก  
“มีอะไรหรือเปล่ำคะพ่ีภูมิ” ถำมอย่ำงอดไม่ได้ เห็นเขำหัวเรำะหึ   

ก่อนจะวำดแขนทัง้สองข้ำงมำโอบเอวเธอแล้วดงึเข้ำหำตวั 
“น้องอินลืมอะไรหรือเปลำ่” เขำถำมเสียงนุ่ม ปลำยจมกูโด่งเคลียอยู่

กบัจมกูเธอ หญิงสำวหน้ำร้อนวบูกบัควำมใกล้ชิดท่ีเกิดขึน้ ถำมอบุอิบ 
“ลืม...เออ่...ลืมอะไรคะ”  
ชำยหนุ่มไม่ตอบ หำกโน้มใบหน้ำลงฝังจุมพิตบนริมฝีปำกฉ ่ำ     

ดูดดื่มควำมหวำนล ำ้จนคนถูกจูบแทบหำยใจหำยคอไม่ออก หลังถอนริม
ฝีปำกออกเขำก็บอกคนในอ้อมแขนยิม้ ๆ  

“ขอบคณุส ำหรับควำมช่ืนใจครับน้องอิน”  
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๔ 
 
 

“มีอะไรวะไอ้ภมูิ มำหำฉนัถงึน่ี”  
อิศรำเพ่ือนสนิทถำมเขำหลังจำกรอจนเลขำฯ ซึ่งเอำกำแฟเข้ำมำ

เสิร์ฟให้ลับตัวไปจำกห้อง เขำมำหำเพ่ือนรักถึงท่ีท ำงำนวันนี ้ทัง้ ๆ ท่ีปกติ     
จะนดัพบกนัข้ำงนอกก็เพรำะมีเร่ืองบำงอย่ำงท่ีต้องจดักำรให้เรียบร้อย 

“ฉนัมีงำนมำเสนอน้องอิน” 
“อ้ำว เสนอยำยอินแล้วเก่ียวอะไรกบัฉนัวะ” 
“อย่ำมำแกล้งโง่ไอ้อิฐ น้องอินจะท ำงำนกบัแก และฉันต้องกำรให้แก

เสนองำนของฉันให้กับน้องอิน” เขำบอกในสิ่งท่ีต้องกำรอย่ำงไม่อ้อมค้อม 
รู้สึกหมั่นไส้ไอ้เพ่ือนรักอยู่ไม่น้อย มันรู้ว่ำเขำต้องกำรอะไร จึงท ำยักท่ำ          
อยู่แบบนีเ้พรำะรู้วำ่เขำจะต้องง้อ  

“ยำยอินจะท ำโครงกำรท่ีหวัหิน” อิศรำบอก 
“งำนใหญ่แบบนัน้น้องจะได้ท ำอะไรจริงจังหรือเปล่ำ ” ภูมิถำม   

อย่ำงจริงจงั  
เขำพอรู้ว่ำโครงกำรท่ีหัวหินเป็นโครงกำรบ้ำนพักตำกอำกำศ             
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ท่ีค่อนข้ำงใหญ่ เม็ดเงินลงทุนสูงลิ่ว อิศรำคงไม่กล้ำวำงงำนตกแต่งภำยใน
ทัง้หมดในมืออินทิรำ อย่ำงมำกหญิงสำวก็คงเป็นได้แคฟั่นเฟืองเลก็ ๆ ตวัหนึง่
ขององค์กรเท่ำนัน้  

“นำยมีงำนอะไรให้อินท ำ” อิศรำถำมตรงเป้ำ เขำเป็นพ่ีชำย          
ย่อมต้องกำรสิ่งท่ีดีท่ีสดุให้น้องสำวเช่นกนั หำกภูมิมีงำนท่ีเหมำะกว่ำเขำก็คง
ไมกี่ดกนั เพรำะรู้วำ่ภมูิก็ต้องกำรให้สิ่งท่ีดีท่ีสดุแก่อินทิรำไมต่ำ่งไปจำกเขำ 

“ฉันมีโพรเจกต์รีโนเวตท่ีเชียงรำย วันมะรืนจะบินไปคุยเร่ืองแบบ  
ครั ง้สุดท้ำย ก่อนจะกลับมำลงมือเขียนแบบ ฉันว่ำจะให้ น้องอินท ำ          
ตกแตง่ภำยใน มนัเป็นโอกำสที่ดีและจะเป็นพอร์ต1ให้อินด้วย”  

“แล้วคนของนำยจะไม่มีปัญหำหรือไง อินเป็นใคร อยู่ ๆ ก็เข้ำมำท ำ” 
อิศรำถำมอย่ำงเป็นห่วง ไม่ต้องกำรให้น้องสำวมีปัญหำกับกำรได้ท ำงำน  
ข้ำมหน้ำข้ำมตำใคร 

“บริษัทของฉนั จะมอบหมำยให้ใครท ำก็ได้ไมใ่ช่หรือวะไอ้อิฐ”  
“ก็แคเ่ป็นห่วง”  
“เออ ไมม่ีปัญหำหรอก เพียงแตว่ำ่ต้องไปเชียงรำยพกันงึ”  
“ต้องเฝำ้เลยหรือ”  
“อืม เจ้ำของอยำกเร่งให้เสร็จเ ร็ว ๆ มันเป็นคุ้ มเ จ้ำนำยเก่ ำ               

เขำจะท ำเป็นบูติกโฮเทล น้องอินเห็นงำนแล้วและฉันรู้ว่ำน้องอยำกท ำ         
ติดแคท่ี่ต้องไปเชียงรำย น้องอินคิดวำ่คณุแมค่งไมย่อมให้ไป”  

“อินอยำกท ำ?” อิศรำถำมพลำงเลิกคิว้ ไม่เชิงไม่เช่ือแต่ดูเหมือน
แปลกใจมำกกวำ่ 

                                                   
1 พอร์ต (Portfolio) แฟ้มแสดงผลงำน 
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“น้องอินท ำหน้ำเหมือนมีขนมอยู่ตรงหน้ำแต่กินไม่ได้ ฉันมั่นใจ       

วำ่น้องอินอยำกท ำ แตจ่ะอยำกท ำงำนกบัฉนัหรือเปลำ่น่ีไมแ่น่ใจ” เขำวำ่ยิม้ ๆ 
รู้วำ่อินทิรำไมอ่ยำกจะท ำงำนกบัเขำแน่ 

“งัน้ฉนัจะบอกน้อง” 
“เฮ้ย ไม่ต้องหรอก แค่นำยช่วยพูดกบัคณุพ่อคุณแม่ให้อินไปท ำงำน 

ท่ีเชียงรำยกบัฉนัได้ก็พอ สว่นน้องอินเดี๋ยวฉนัจดักำรเอง”  
ค ำพูดของภูมิท ำให้อิศรำอดหัวเรำะหึพร้อมส่ำยหน้ำอย่ำงอ่อนใจ

ไมไ่ด้  
“แน่ใจหรือไอ้ภมูิวำ่จะมดัมือชกแบบนี ้ระวงัยำยอินอำละวำดนะ”  
“เออน่ำ ฉันจัดกำรได้ เช่ือสิ” ภูมิบอกพร้อมยักคิว้ เขำมีวิธีจัดกำร  

กับอินทิรำท่ีได้ผล แต่ไม่คิดว่ำจะต้องป่ำวประกำศวิธีกำรนัน้กับใคร 
โดยเฉพำะพ่ีชำยของเธอท่ีนัง่อยู่ตรงหน้ำ ไมบ่อกน่ำจะดีท่ีสดุ 

 
อินทิรำอยู่บ้ำนคนเดียวอย่ำงเหงำ ๆ บิดำมำรดำไปท ำงำน พ่ีชำย

อำศยัอยู่ท่ีคอนโดมิเนียมกลำงกรุงของเขำในวนัธรรมดำ  
ปกติหญิงสำวจะใช้เวลำกบัเพ่ือนสำวบ้ำนติดกนัผู้วำ่งงำนเหมือนกนั 

แต่วนันีเ้ธอเพ่ิงส่งบุษรำคมัให้ไปดูแลพ่ีชำยซึง่ไม่สบำยอยู่ท่ีคอนโดฯ ของเขำ 
อินทิรำจงึไร้คูห่ ูนัง่ ๆ นอน ๆ อยู่ท่ีบ้ำนอย่ำงเซง็ ๆ  

เสียงเรียกเข้ำของโทรศัพท์มือถือเรียกหญิงสำวให้หันไปมอง         
เมื่อเห็นช่ือคนโทร. มำท่ีปรำกฏอยู่บนหน้ำจอก็เรียกรอยยิม้บำงเบำท่ีมมุปำก
ได้วบูหนึง่  

“ไม่ท ำงำนท ำกำรหรือคะพ่ีภูมิ” หำกเมื่อเอ่ยทักทำยไปตำมสำย  
กลบัฟังดหูำเร่ืองเสียอย่ำงนัน้   



 โ ร ส | 56 

 
“ท ำ” เขำตอบสัน้ ก่อนจะสัง่รวดเร็ว 
“น้องอินแตง่ตวัรอนะ อีกคร่ึงชัว่โมงพ่ีจะถงึบ้ำนน้องอิน”  
“เด๋ียว ๆ อินจ ำได้วำ่เรำไมไ่ด้มีนดัอะไรกนัวนันีน้ะคะ” 
“เปลำ่ ไมม่ี” 
“อ้ำว...” อินทิรำอทุำน ก่อนจะบ่นอย่ำงอดไมไ่ด้ 
“พ่ีภูมิเห็นอินไม่มีอะไรท ำ จนนึกจะมำหำเมื่อไร ลำกไปไหนก็ได้     

งัน้หรือคะ”  
“แล้วน้องอินมีอะไรท ำหรือเปลำ่ละ่”  
“ก็ . . . เอ่อ...ไม่มี ” จ ำต้องยอมรับอย่ำงเสียไม่ได้ แต่ถึงเธอจะ          

ไม่ได้ท ำอะไร ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำอยำกจะมำหำเธอ ลำกไปไหนตอ่ไหน
ตำมอ ำเภอใจก็ได้น่ี  

“อีกคร่ึงชัว่โมงเจอกนั แล้วค่อยคยุ พ่ีไม่มีเวลำ” ชำยหนุ่มว่ำแล้ววำง
สำยไปโดยไมเ่ปิดโอกำสให้คนฟังโวยวำย 

อินทิรำย่นจมกูใสโ่ทรศพัท์ในมือก่อนจะถอนใจยำวแล้วลงมือแต่งตวั 
แม้จะบ่นให้เขำ แตก่็ท ำตำมค ำสัง่ของเขำแตโ่ดยดี 

ไม่นำนไปกว่ำคร่ึงชั่วโมงอย่ำงท่ีเขำบอก ชำยหนุ่มก็ปรำกฏตัว         
ท่ีบ้ำนเธอ 

ภูมิอยู่ในชุดเสือ้ยืดคอกลมสีขำวพอดีตัวกับกำงเกงยีนส์สี เข้ม      
สวมรองเท้ำบู๊ ตหุ้ ม ข้อแบบผู้ ชำย เขำจอดรถแล้วเดินตรงไปคว้ำมือ                
คนที่เดินออกมำจำกบ้ำนแล้วพำเดินกลบัไปยงัรถยนต์โดยไมพ่ดูไมจ่ำ 

เมื่อไปถึงรถ ชำยหนุ่มให้อินทิรำยืนรออยู่ครู่หนึ่ง ในขณะท่ีเขำ     
หยิบกระเป๋ำเดินทำงท่ีวำงอยู่บนเบำะหน้ำคู่คนขับไปวำงบนเบำะหลัง    
พร้อม ๆ กับเสือ้แจ็กเก็ตยีนส์สีเดียวกับกำงเกง เรียบร้อยก็หันมำยิม้ให้         
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คนที่ยืนรออยู่เบือ้งหลงัแล้วผำยมือเชือ้เชิญให้เข้ำไปในรถ 

อินทิรำก้ำวเข้ำไปในรถอย่ำงวำ่ง่ำย รออดึใจเดียวชำยหนุ่มก็เดินอ้อม
มำเปิดประตฝ่ัูงคนขบัแล้วเข้ำไปนัง่ประจ ำท่ี  

“พ่ีภูมิก ำลงัจะไปไหนหรือคะ” อินทิรำถำมในขณะท่ีชำยหนุ่มถอยรถ
ออกจำกบริเวณบ้ำนของเธอ ทัง้กระเป๋ำเดินทำงและกำรแต่งตัวของเขำ       
ท ำให้อินทิรำรู้โดยท่ีเขำไมต้่องบอกวำ่เขำก ำลงัจะเดินทำง 

“เชียงรำย” ชำยหนุ่มบอกพร้อมยิม้ให้ “เคร่ืองออกบ่ำยสำม”  
“เพ่ิงเท่ียง” อินทิรำเปรย ภูมิหันมำยิม้อย่ำงเข้ำใจในควำมหมำย      

ท่ีไมต้่องเอย่ปำก 
“พ่ีไม่ได้รีบไปเช็กอินล่วงหน้ำสำมชั่วโมงหรอกน่ำ” เขำบอกก่อนจะ

ถำม เปลี่ยนเร่ืองจนคนฟังตำมไมท่นั 
“น้องอินกินอะไรหรือยงั”  
“ยังค่ะ ก็พ่ีภูมิโทรมำสัง่ให้แต่งตัว อินจะเอำเวลำท่ีไหนไปกินอะไร  

ละ่คะ”  
“บ่นจริง” ชำยหนุ่มวำ่อย่ำงไมจ่ริงจงั ก่อนจะถำมเสียงออ่นโยน 
“หิวไหม รอถงึสนำมบินก่อนได้หรือเปลำ่”  
“คะ่” ก็เธอมีทำงเลือกอื่นท่ีไหนละ่ นัง่อยู่ในรถกบัเขำแล้วน่ี  
“พ่ีต้องไปเชียงรำย จะไม่ได้เจอกันอีกหลำยวันเลยอยำกกินข้ำว    

กบัน้องอินก่อน แตไ่มม่ีเวลำแล้ว กินท่ีสนำมบินระหวำ่งรอขึน้เคร่ืองน้องอินคง
ไม่ว่ำอะไรนะ กลบัจำกเชียงรำยแล้วพ่ีจะมำรับไปหำอะไรกินดี ๆ” เขำบอก
แกมอธิบำยและออกตวั 

“พ่ีภมูจิะไปท ำงำนท่ีเชียงรำยแล้วหรือคะ”  
“ยงัหรอก พ่ีเอำงำนท่ีออกแบบแล้วไปคยุกบัเจ้ำของเป็นครัง้สดุท้ำย 
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ถ้ำโอเคแล้วจะได้กลบัมำเขียนแบบน่ะ อยำกพำน้องอินไปด้วยจงั”  

“อิมพอสสิเบิล้คะ่ เชิญพ่ีภมูิตำมสบำย” อินทิรำวำ่อย่ำงทนัท่วงที  
ภูมิไม่ได้พูดอะไรอีก เขำเพียงมองเธอยิม้ ๆ ตำเป็นประกำยวิบวบั 

อย่ำงดมูีเลศนยัเท่ำนัน้ 
 
ใช้เวลำเกือบชั่วโมงรถยนต์ของชำยหนุ่มก็น ำคนทัง้สองมำถึง

สนำมบิน หลังจำกจอดรถเรียบร้อย ภูมิก็สะพำยกระเป๋ำคอมพิวเตอร์      
พร้อมกับหิว้กระเป๋ำเสือ้ผ้ำด้วยมือหนึ่ง และจับจูงคนตวัเล็กกว่ำอีกมือหนึ่ง 
พำเดินไปยังอำคำรผู้ โดยสำรแล้วขึน้บันไดเลื่อนไปยังชัน้ผู้ โดยสำรขำออก    
ฝ่ังผู้ โดยสำรภำยในประเทศ เมื่อมองเห็นว่ำเคำน์เตอร์เช็กอินเปิดให้บริกำร
แล้ว ชำยหนุ่มจงึหนัไปบอก 

“พ่ีเช็กอินไว้ก่อนนะ แล้วไปหำอะไรกินกนั”  
“ตำมสบำยค่ะ” อินทิรำตอบแล้วเดินเคียงชำยหนุ่มไปยังเคำน์เตอร์

เช็กอินท่ีมีผู้คนตอ่แถวอยู่บำงตำ ใช้เวลำไมน่ำนก็เสร็จเรียบร้อย 
หลงัจำกรับประทำนอำหำรกลำงวนักนัเสร็จ ภมิูยกนำฬิกำขึน้ดูเวลำ

ก่อนจะถอนหำยใจ  
“พ่ีต้องไปแล้วน้องอิน ฝำกน้องอินขบัรถไปจอดท่ีคอนโดฯ ให้พ่ีด้วย 

ก็แล้วกนันะ”  
“พ่ีภมูิจะไปหลำยวนัหรือคะ”  
“ยังไม่แน่ใจ อำจจะเป็นอำทิตย์ คุยเร่ืองแบบเสร็จแล้วอำจจะต้อง

ตระเวนหำของต่อ เพรำะหลำยอย่ำงอำจจะต้องหำแหล่งเฉพำะ พ่ีอยำกไปดู 
ท่ีทำงไว้ก่อน เวลำตกแต่งภายในเข้ำจะได้ไมล่ ำบำก”  

อินทิรำรู้สึกว่ำเขำเน้นเสียงท่ีค ำว่ำ ‘ตกแต่งภำยใน’ พร้อม ๆ กับท่ี 
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จ้องเธอด้วยตำเป็นประกำยแปลก ๆ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมำก เพรำะระยะหลงั
พ่ีภมูิก็มองเธอแบบนีอ้ยู่บ่อย ๆ  

“พ่ีภมูิจะให้อินมำรับหรือเปลำ่คะ” 
“ไมเ่ป็นไร พ่ีนัง่แท็กซี่กลบัเองดีกว่ำน้องอินจะได้ไมต้่องล ำบำก” 
“ไม่ล ำบำก แค่นีเ้องอินมำ...” พูดยังไม่ทันจบประโยคก็ต้องชะงัก 

เม่ืออ้อมแขนแข็งแรงของชำยหนุ่มวำดมำคว้ำเอวแล้วดงึเข้ำหำ 
“พ่ีไม่มีเวลำแล้ว” ชำยหนุ่มว่ำเร็ว ๆ ก่อนจะโน้มใบหน้ำเข้ำหำ        

คนท่ีอ้ำปำกค้ำงด้วยกำรกระท ำอนัปุบปับของเขำ เปิดทำงสู่ควำมฉ ่ำหวำน  
ให้ดดูดื่มจนพอใจ ไมน่ำนก็ถอนริมฝีปำกออกอย่ำงไมใ่คร่เตม็ใจนกั 

“ขบัรถดี ๆ ละ่ แล้วพ่ีจะโทรหำ”  
“เดิน...เอ่อ...เดินทำงปลอดภัยนะคะพ่ีภูมิ” อินทิรำบอกชำยหนุ่ม

ตะกุกตะกักหลังจำกท่ีเพ่ิงหำเสียงตัวเองเจอ พ่ีภูมิสำมำรถท ำให้เธอ     
สญูเสียควำมเป็นตวัเองได้เสมอเลย 

อินทิรำพอรู้ตวัเองอยู่ว่ำเธอสงบเสง่ียมผิดปกตินับแต่รู้ว่ำเขำก ำลัง 
จะเดินทำง ทัง้นีอ้ำจจะเป็นเพรำะเม่ือรู้วำ่เขำจะไมอ่ยู่หลำยวนัก็ท ำให้เธอรู้สกึ
ใจหำยแปลก ๆ จนไม่มีอำรมณ์จะออกฤทธ์ิออกเดชกับเขำอย่ำงท่ีท ำ          
เป็นประจ ำ ย่ิงเมื่อเขำจู่ โจมมอบสัมผัสหวำม ย่ิงท ำให้อินทิรำแทบจะ
กลำยเป็นใบ้ไปเลย  

ภูมิเดินไปส่งอินทิรำจนถึงทำงเช่ือมสู่อำคำรจอดรถ ยกมือโบก       
ให้หญิงสำวเป็นครัง้สดุท้ำยก่อนจะเดินกลบัเข้ำไปยงัตวัอำคำรผู้ โดยสำร  

อินทิรำมองตำมก่อนจะถอนหำยใจยำว  
‘อาทิตย์เดียวเองน่ายายอิน ท าเหมือนจะเป็นจะตายไปได้’ หญิงสำว

เอ็ดตนเองในใจ ไม่เคยคิดว่ำจะมีวันท่ีเธอรู้สึกใจหำยเมื่อได้รู้ว่ำจะไม่ได้      



 โ ร ส | 60 

 
เห็นหน้ำ ไมไ่ด้ฟังค ำพดูกวน ๆ ของเขำไปเป็นอำทิตย์แบบนี ้  

 
กว่ำอินทิรำจะขับรถมำถึงคอนโดมิเนียมของภูมิก็ใช้เวลำเกือบ    

สองชั่วโมง เพรำะหลังจำกลงจำกทวงด่วนก็มำติดแหง็กอยู่ท่ ำมกลำง
กำรจรำจรท่ีคบัคัง่กลำงกรุง กวำ่จะขยบัไปได้แตล่ะเมตรช่ำงแสนเข็ญ 

หญิงสำวก ำลงัจอดรถในตอนท่ีเสียงโทรศพัท์มือถือดงัขึน้ เม่ือเห็นว่ำ
ใครก ำลงัโทร. เข้ำมำจงึกดรับ  

“น้องอิน ถงึบ้ำนหรือยงั” ภมูิทกัมำตำมสำย 
“พ่ีภมูิถงึเชียงรำยแล้วหรือคะ”  
“ใช่ ลงจำกเคร่ืองก็โทร. หำน้องอินเลย อยู่ไหนน่ี” อินทิรำถอนหำยใจ

ก่อนจะตอบแกมบ่นอย่ำงหงดุหงิด 
“พ่ีภูมิไปตัง้เชียงรำยแต่ถึงพร้อม ๆ อินเลย อินเพ่ิงถึงค่ะ เพ่ิงจอดรถ

เสร็จเน่ีย”  
ภูมิหัวเรำะเบำ นึกภำพใบหน้ำงอง ำ้ของคนปลำยสำยได้ทันที      

หำกอยู่ด้วยกนัเขำคงจะโคลงศีรษะเธออย่ำงเอน็ดอูย่ำงท่ีชอบท ำ  
“จะกลับบ้ำนเลยหรือเปล่ำ ” ชำยหนุ่มถำม ได้ยินปลำยสำย          

ถอนหำยใจแล้วคอ่ยตอบ 
“ยงัไม่รู้เลยค่ะ กลบับ้ำนก็คงเบ่ือ เพรำะไม่มีใครอยู่ ยำยพลอยก็อยู่

กบัพ่ีอิฐ”  
“งัน้ก็ขึน้ไปดหูนงับนห้องพ่ีก่อนสิ ค ่ำ ๆ คอ่ยกลบั คีย์กำร์ดห้อยอยู่กบั

กุญแจรถนัน่ละ” ภูมิบอกอย่ำงใจดี ปลำยสำยเงียบไปอดึใจหนึ่งรำวกบัก ำลงั
ตดัสินใจ ก่อนจะตกลง 

“ดีเหมือนกนัค่ะ อินนดัจะไปหำยำยพลอยท่ีคอนโดฯ พ่ีอิฐตอนดกึ ๆ 
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นู่น ไมอ่ยำกกลบัไปกลบัมำ” 

“โอเค ดหูนงัให้สนกุนะ พ่ีต้องไปแล้ว เดี๋ยวคืนนีพ่ี้จะโทร. หำอีกที”  
“ค่ะพ่ีภูมิ บ๋ำยบำยค่ะ” หลังกดวำงสำย อินทิรำเดินไปยังลิฟต์      

เพ่ือขึน้ไปยงัชัน้สงูสดุซึง่เป็นท่ีตัง้ของห้องชดุของชำยหนุ่ม  
เมื่อก้ำวเข้ำไปในห้อง ทุกอย่ำงในนัน้อยู่อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย

อย่ำงท่ีเธอจ ำได้ ครัง้หนึ่งเธอเคยคิดว่ำห้องเรียบร้อยเกินกว่ำจะเป็นผู้ชำย  
เตม็ตวั ควำมคิดท่ีท ำให้เขำจบูเธอเพ่ือพิสจูน์วำ่เขำไมไ่ด้เป็นอย่ำงท่ีเธอคิด  

“คนบ้ำ...” อินทิรำพึมพ ำอยู่คนเดียวเมื่อคิดถึงคนท่ีท ำให้หน้ำร้อน 
อยู่ในตอนนี ้ 

หญิงสำวเดินไปกดเปิดทีวีในห้องนั่งเล่นก่อนจะเดินไปนั่งบนโซฟำ 
หยิบรีโมตคอนโทรลมำเปิดหำช่องภำพยนตร์ เมื่อไม่เห็นว่ำมีหนังเร่ืองไหน
น่ำสนใจ จึงมองหำแผ่นดีวีดีหนังในตู้ ท่ีมีแผ่นจัดเรียงอยู่เต็ม ก่อนท่ีสำยตำ  
จะสบเข้ำกบัอลับัม้รูปท่ีวำงเรียงอยู่บนชัน้  

“ดรููปเลน่ดีกวำ่” หญิงสำวพมึพ ำกบัตนเองพลำงย่ืนมือไปหยิบอลับัม้
ท่ีอยู่ใกล้มือท่ีสดุ 

อินทิรำคิดว่ำรูปท่ีอยู่ในอัลบัม้คงเป็นรูปของเจ้ำของห้อง ในใจ        
นึกสนุกคิดว่ำอำจจะได้เห็นรูปตลก ๆ ของเขำท่ีไม่เคยเห็นมำก่อน แต่เมื่อ   
เปิดอัลบัม้ขึน้มำ สำยตำสบกับรูปหลำย ๆ ใบท่ีอยู่ในนัน้ก็ต้องขมวดคิว้       
เม่ือเห็นวำ่เป็นรูปของคนท่ีเธอรู้จกัดี 

ดีเกินไปเสียด้วยซ ำ้... 
อินทิรำมองภำพของตนเองท่ียืนยิม้แฉ่งให้กล้องโดยมี ร่ำงสูง         

ของเจ้ำของห้องยืนโอบไหล่เธออยู่หลวม ๆ ด้วยควำมรู้สึกแปลก ๆ จ ำได้ว่ำ
เป็นภำพในวนัรับปริญญำของเธอ พ่ีภูมิไปร่วมแสดงควำมยินดีพร้อมดอกไม้
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ช่อโต และเธอก็ถ่ำยรูปกับเขำโดยท่ีไม่ได้คิดอะไร กำรถ่ำยรูปกับพ่ีภูมิ              
ก็ เหมือนถ่ำยกับ พ่ีชำยหรือบิดำมำรดำ แต่นั่นมันก่อนท่ี เธอจะ รู้ ว่ำ                 
เขำคิดอย่ำงไรกับเธอ ในตอนนีท่ี้รู้แล้ว และถูกเขำสอนให้รู้จักรสสัมผัส      
จำกริมฝีปำกร้ำย ๆ นั่น ท ำให้เธอมองคนในภำพด้วยควำมรู้สึกท่ีเปลี่ยนไป
จำกเดิม แต่เปลี่ยนไปอย่ำงไรนัน้หญิงสำวยังบอกตนเองไม่ได้ รู้แต่ว่ำ         
เธอไมส่ำมำรถมองพ่ีภมูิเป็นพ่ีชำยได้อย่ำงเดิมอีกแล้ว 

ภำพคู่ระหว่ำงเขำและเธอมีอยู่เพียงเท่ำนัน้ นอกจำกนัน้มีภำพเธอ
กับครอบครัวอีกสองสำมภำพ ส่วนท่ีเหลือเป็นภำพของเธอทั ง้หมด             
และทุกภำพก็อยู่ในอิริยำบถท่ีเรียกว่ำ ‘แอบถ่ำย’ ทัง้สิน้ เพรำะเธอไม่ได้รู้ตวั
เลยวำ่มีใครบำงคนแอบเก็บภำพเธอไว้แทบจะทกุท่วงท่ำขนำดนี ้

“คนโรคจิต...” อินทิรำพึมพ ำกับลมกับแล้ง ก้มมองภำพของตน      
ในอิริยำบถแบบไม่รู้ตวัว่ำมีใครบำงคนแอบเก็บภำพไว้ หญิงสำวระบำยยิม้ 
ภำพแต่ละภำพท่ีเห็นนี ้ให้ควำมรู้สึกนุ่มนวลชวนฝัน ดูเหมือนเป็นรูปของ
ผู้หญิงท่ีแสนอ่อนหวำนคนหนึ่ง ไม่ใช่อินทิรำอย่ำงท่ีเธอรู้จกัตวัเองมำแต่ไหน
แตไ่รเลย 

พ่ีภมูิช่ำงเก็บภำพ... 
 อินทิรำจมอยู่กับกำรเปิดดูรูปในอัลบัม้ เธอไม่เคยรู้ว่ำในเวลำ          

ท่ีไม่รู้ตัว ตัวเธอเองก็ดูน่ำรักดีเหมือนกัน ต้องขอบคุณคนแอบเก็บภำพ          
ใช่ไหมน่ี  

เมื่อเสร็จจำกอัลบัม้แรก อินทิรำเปิดอัลบัม้ต่อไป ซึ่งภำพในอลับัม้    
ก็ยังเป็นเธอในท่ำทำงท่ีไม่รู้ตวัว่ำมีคนแอบถ่ำยอยู่เช่นเดิม ดูเหมือนพ่ีภูมิจะ
แอบเก็บภำพเธอในทุกโอกำส ตลอดเวลำท่ีเขำท ำตัวติดกันกับพ่ีชำยเธอ 
ครอบครัวเธอไปเท่ียวเขำก็ติดสอยห้อยตำมไปด้วย ไม่ว่ำจะในโอกำสไหน ๆ 
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พ่ีภูมิจะเก็บภำพเธอไว้เสมอ ซึ่งหำกไม่แอบเปิดอลับัม้รูปท่ีเขำเก็บไว้ท่ีบ้ำน 
เธอคงไมเ่คยรู้ 

หลงัจำกท่ีเปิดดรููปจนหมดทกุอลับัม้ หญิงสำวพบวำ่ รูปของเธอท่ีถูก
แอบถ่ำย เร่ิมต้นตัง้แต่พ่ีภูมิกลับมำจำกต่ำงประเทศ เธอไม่เคยรู้เลยว่ำ       
เขำแอบมองเธอมำนำนขนำดนัน้  

อินทิรำเก็บอัลบัม้รูปเข้ำท่ีก่อนท่ีจะดูเวลำ เมื่อพบว่ำเธอนั่งดูรูป   
เป็นเวลำนำนกว่ำท่ีคิด จึงรีบลุกขึน้เพ่ือเตรียมตวัไปหำพ่ีชำยและเพ่ือนสนิท 
หญิงสำวตัดสินใจทิ ง้รถของภูมิไ ว้ ท่ี น่ี  เพรำะใช้รถไฟฟ้ำสะดวกกว่ำ               
อีกทัง้บุษรำคัมก็ขับรถไปท่ีคอนโดมิเนียมของพ่ีชำยเธอ จึงคิดว่ำกลับบ้ำน  
กบัเพ่ือนน่ำจะดีกวำ่ขบัรถแยกกนัไปคนละคนั  

ใช้เวลำไม่นำนอินทิรำก็มำถึงคอนโดมิเนียมของพ่ีชำย แต่ก่อนท่ีจะ
ได้ขึน้ไปข้ำงบน โทรศพัท์มือถือในกระเป๋ำก็ดงัขึน้เสียก่อน เมื่อเห็นว่ำเป็นใคร
โท ร .  มำก็ อด รู้ สึ ก วูบ วำบไม่ ไ ด้  เ มื่ อ คิ ดถึ งภำพจ ำน วนมำกมำย                              
ท่ีเขำแอบถ่ำยเธอ 

“สวสัดีคะ่พ่ีภมูิ” อินทิรำทกัทำยไปตำมสำย 
“น้องอินอยู่ไหนแล้ว โทษทีท่ีเพ่ิงโทร. มำ พ่ีไปกินข้ำวกบัเจ้ำของงำน

เพ่ิงเสร็จ”  
“อยู่คอนโดฯ พ่ีอิฐคะ่ อินจอดรถไว้ท่ีคอนโดฯ พ่ีภมูินะคะ”  
“อ้ำว แล้วน้องอินไปคอนโดฯ ไอ้อิฐยงัไง”  
“บีทีเอสคะ่ เร็วด้วย ตอนนีถ้งึแล้ว อินต้องไปแล้วนะคะ”  
“ครับ...น้องอินครับ...” ภูมิเรียกโดยไม่พูดอะไร ท ำให้คนท่ีรอฟัง   

ต้องถำมอย่ำงอดไมไ่ด้ 
“คะ...” 
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“คิดถึงนะ” เสียงทุ้มท่ีส่งมำท ำให้คนฟังกลอกตำ ไม่แน่ใจว่ำระหว่ำง

ควำมรู้สกึออ่นใจกบัเขิน เธอก ำลงัรู้สกึอะไรอยู่มำกวำ่กนั เม่ือยงัจบัควำมรู้สกึ
ตนเองไมไ่ด้ จงึตดับทเร็ว  

“ไปแหละ” ว่ำแล้วก็กดตดัสำยในทนัที ก่อนจะยกมือขึน้จบัข้ำงแก้ม
ของตนเพรำะรู้สกึวำ่มนัชกัจะร้อนผ่ำว ๆ  

“คนบ้ำ...” อย่ำมำพดูให้เขินแบบนีน้ะ!  
 
เพรำะภูมิไม่อยู่ทัง้สัปดำห์และไม่รู้ว่ำจะกลับมำวันไหน อีกทัง้

ควำมสมัพนัธ์ของเพ่ือนรักและพ่ีชำยท่ีแม้จะค่อย ๆ ก้ำวหน้ำแต่ก็ยงัช้ำกว่ำท่ี
อินทิรำต้องกำร หญิงสำวจงึมีควำมคิดบรรเจิด ชวนสองคนนัน้ไปเท่ียวดีกวำ่!  

หญิงสำวรบเร้ำพ่ีชำยให้พำไปเท่ียว ซึ่งเมื่อเขำไม่ยอมโอนอ่อน      
เธอก็เข้ำทำงมำรดำ ซึง่ในท่ีสดุก็ใช้ก ำลงัภำยในบงัคบัพ่ีอิฐให้พำเธอไปเท่ียว
จนได้ 

อินทิรำหวงัว่ำทริปกระชบัควำมสมัพนัธ์ครัง้นีจ้ะท ำให้ควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงพ่ีชำยและเพ่ือนสนิทลึกซึง้ขึน้ไปอีกระดบั เมื่อทัง้สองคนไม่ยอมเร่ง  
สปีด อินทิรำจงึจดักำรเอง ก็เธออยำกมีหลำนแล้วน่ีนำ  

เมื่อพ่ีชำยตกลงจะพำไปเท่ียว เช้ำวันต่อมำอินทิรำรีบตื่นแต่เช้ำ   
แล้วมุดรัว้ไปยังบ้ำนติดกัน บุกขึน้ไปถึงห้องนอนเพ่ือนรัก ท่ีแม้ตอนแรก        
จะงอแงเพรำะอยำกนอนมำกกว่ำตื่นมำคุยกับเธอ แต่เมื่อรู้ว่ำจะได้ไปเท่ียว
กบัพ่ีอิฐ บษุรำคมัก็ตำสวำ่งอย่ำงไมต้่องใช้เวลำเลย 

อินทิรำรับประทำนอำหำรเช้ำกับเพ่ือนรักก่อนท่ีจะพำกันออกไป    
หำซือ้ชดุวำ่ยน ำ้เพ่ือปฏิบตัิภำรกิจกระชบัควำมสมัพนัธ์  

แม้เพ่ือนรักจะโอดครวญวำ่ชดุวำ่ยน ำ้ท่ีเธอเลือกให้นัน้เปิดเผยเกินไป 
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แต่อินทิรำก็ยืนยันว่ำหำกอยำกให้มนัได้ผล ก็ต้องใส่ชุดแบบนี ้แต่ไม่ได้รู้ว่ำ   
แม่เพ่ือนรักจะตลบหลงัด้วยกำรบงัคบัให้เธอซือ้ชุดแบบเดียวกนั ด้วยกำรขู่วำ่
หำกเธอไม่ยอมใส่ บุษรำคมัก็จะไม่ใส่เช่นกนั อินทิรำจึงจ ำต้องซือ้ชุดว่ำยน ำ้ 
‘โคตรโป๊’ มำอย่ำงเสียไมไ่ด้ และหวงัวำ่จะไมต้่องใสใ่ห้ใครเห็น 

แตใ่ครเลยจะรู้อนำคต!    
หลังชอปปิง้เสร็จซึ่งเป็นเวลำอำหำรกลำงวันพอดี อินทิรำจึงชวน

บุษรำคมัไปรับประทำนอำหำรกลำงวนักับพ่ีชำย ซึ่งแม่เพ่ือนรักก็ไม่ปฏิเสธ 
หญิงสำวจึงโทรศัพท์เข้ำไปบอกพ่ีชำยไว้แล้วขึน้รถไฟฟ้ำตรงไปยังท่ีท ำงำน
ของเขำทนัที  

เมื่อไปถึงตึกท่ีท ำงำนของพ่ีชำยก็พบว่ำเขำลงมำยืนรออยู่หน้ำตึก
ตำมท่ีตกลงกนัไว้ แต่มีบำงสิ่งบำงอย่ำงท่ีนอกเหนือจำกท่ีคยุกนั เขำไม่ได้ยืน
อยู่คนเดียว แต่มีใครบำงคนยืนอยู่ด้วยและยิม้กว้ำงทันทีท่ีเห็นเธอและ
บษุรำคมัเดินตรงเข้ำไปหำ 

พ่ีภมูิ... 
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ทัง้หมดพำกันเดินไปยังโรงแรมท่ีอยู่ติดกับอำคำรส ำนักงำน             
ซึ่งเลขำนุกำรของอิศรำจดักำรจองโต๊ะไว้ให้ อินทิรำพยำยำมจะเดินเคียงกนั
ไปกบัเพ่ือนรัก แตถ่กูมือใหญ่รัง้ไว้ เขำก้มลงกระซิบให้ได้ยินกนัสองคน 

“ไหนบอกอยำกเปิดโอกำสให้เพ่ือน แล้วเดินคูก่นัไปแบบนี ้เพ่ือนจะมี
โอกำสไหม”  

“อินเปิดโอกำสตอนอื่นก็ได้” อินทิรำว่ำอบุอิบ ก่อนจะหนัไปมองเขำ
ตำโตเม่ือรู้สกึวำ่มือใหญ่สอดประสำนกบัมือเธอ 

“พ่ีภมูิ เด๋ียวใครเห็น”  
“ไม่มีใครเห็นหรอกน่ำ น้องพลอยมองแต่ไอ้อิฐ ไม่มีสำยตำมองมำ

ทำงนีห้รอก ส่วนไอ้อิฐ เห็นก็ไม่เป็นไรหรอก” ชำยหนุ่มบอกพลำงกระชบัมือ 
แล้วเดินเคียงกนัไปตำมหลงัสองหนุ่มสำวท่ีเดินอยู่ข้ำงหน้ำโดยไม่พูดอะไรอีก 
และไมย่อมปลอ่ยมือท่ีอินทิรำพยำยำมยือ้ยดุ  

ในท่ีสุดหญิงสำวก็ต้องยอมปล่อยให้เขำจับจูงด้วยหัวใจท่ีเต้น        
ตุม๋ ๆ ต้อม ๆ ไปตลอดทำง  
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ระหว่ำงมือ้อำหำรสองหนุ่มผูกขำดกำรสนทนำเสียเป็นส่วนใหญ่   

อิศรำถำมไถ่ถึงโครงกำรท่ีเชียงรำยท่ีภูมิเพ่ิงกลบัมำจำกกำรคุยกับเจ้ำของ
เร่ืองกำรออกแบบเป็นครัง้สุดท้ำย ก่อนท่ีจะกลับมำเขียนแบบส ำหรับ           
ท ำกำรก่อสร้ำงต่อไป ท ำให้สองสำวน่ิงฟังในสิ่ง ท่ีภูมิและอิศรำคุยกัน          
ด้วยควำมสนอกสนใจ 

แม้ปำกจะคุยกับเพ่ือน สำยตำมองสบกับคนท่ีนั่งอยู่ตรงหน้ำ          
ซึ่งเป็นอิศรำและบุษรำคมัท่ีนั่งข้ำงกัน แต่มือใหญ่กลบัจับมือเล็กกว่ำใต้โต๊ะ
โดยไม่มีใครเห็น อินทิรำพยำยำมจะดึงมือออกเพรำะกลวัใครจะเห็น แม้ว่ำ  
มือทัง้สองจะซอ่นอยู่ใต้โต๊ะก็เถอะ เธอก็เกรงใครจะมองลอดใต้โต๊ะเข้ำมำเห็น
สองมือท่ีสอดประสำนกันอยู่ น่ีนำ แต่ถึงแม้จะดึงออกอย่ำงไร มือใหญ่             
ท่ีดูเหมือนจะแข็งแรงกว่ำก็ไม่ยอมปล่อยมือเธอให้เป็นอิสระ และเมื่อเธอ     
ไมย่อมหยดุยือ้เขำก็ก้มลงมำกระซิบข้ำงหู 

“ถ้ำไมห่ยดุดงึ พ่ีจะวำงมือบนโต๊ะแล้วนะ”  
เท่ำนัน้เองท่ีท ำให้อินทิรำยอมนัง่น่ิง ปลอ่ยให้เขำกมุมืออยู่เช่นนัน้ 
บทสนทนำเปลี่ยนจำกเร่ืองนู้ นไปเร่ืองนี ้จนกระทั่ งอิศรำบอก         

กบัเพ่ือนเมื่อนกึได้ 
“ เออภูมิ  วันศุก ร์ นี ฉ้ั นกับอิ นกับพลอยจะ ไป เกำะ ล้ ำนกัน                    

วำ่งหรือเปลำ่ ไปด้วยกนัสิ”  
“ว่ำงเสมอครับเพ่ือน” ภูมิตอบยิม้ ๆ ปรำยสำยตำมองคนข้ำง ๆ      

ซึ่งก ำลังเลี่ยงสำยตำพยำยำมส่งสำรของหญิงสำวอีกคน ภูมิอดยิ ้ม           
อย่ำงขบขนัแกมอ่อนใจไมไ่ด้ เห็นหน้ำกงัวลของบุษรำคมัเขำก็พอจะเดำได้ว่ำ
เธอกังวลสิ่งใด คงจะยังคิดว่ำเขำเป็นเกย์และจะไปเป็นก้ำงขวำงคอ            
เธอกบัไอ้อิฐน่ะสิ ซึง่เร่ืองนีต้้องโทษคนข้ำง ๆ ท่ีเอำควำมคิดบ้ำ ๆ นัน้ไปใสห่วั
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บษุรำคมั คิดดงันัน้จงึมองหญิงสำวอย่ำงคำดโทษ 

อินทิรำหันหน้ำมำยิม้แหยให้ชำยหนุ่ม รู้ดีว่ำท ำไมเขำจึงมองเธอ
เช่นนัน้ ก็เธอเป็นคนท ำให้บษุรำคมัเข้ำใจภูมิผิด และตอนนีท่ี้แม้เธอจะยืนยนั
นอนยนัแค่ไหนว่ำชำยหนุ่มไม่ได้เป็นเกย์ บุษรำคมัท่ีเช่ือไปแล้วก็ดไูม่ค่อยจะ
อยำกเปลี่ยนควำมคิดมำกนกั 

หลังอำหำรกลำงวัน ภูมิและสองสำวแยกไปขึน้รถไฟฟ้ำ ชำยหนุ่ม
กลับบ้ำนในขณะท่ีสองสำวกลับไปเอำรถยนต์ท่ีจอดไว้ท่ีห้ำงสรรพสินค้ำ      
ไม่ไกลนัก ซึ่งต้องแยกกันไปคนละทำง แต่ก่อนท่ีจะแยกกัน ภูมิก็รัง้แขน     
ของอินทิรำไว้ ก่อนจะหนัไปบอกบษุรำคมั 

“ขอคยุกบัน้องอินแป๊บหนึง่นะครับน้องพลอย”  
เมื่อหญิงสำวพยกัหน้ำแล้วเดินเลี่ยงไปยืนรออยู่ไม่ไกลนกั ภูมิจึงหนั

มำหำหญิงสำวท่ีขู่เขำฟ่อทนัที 
“อย่ำท ำอะไรรุ่มร่ำมตอ่หน้ำพลอยนะ”  
ค ำพูดของหญิงสำวท ำให้ภูมิหวัเรำะเสียงก้องอย่ำงขบขนั ก่อนท่ีจะ

เย้ำ ตำเป็นประกำย 
“เวลำเจอหน้ำพ่ี น้องอินคิดแตเ่ร่ืองนัน้ใช่ไหมน่ี”  
“บ้ำ...อินไมไ่ด้คิดแบบนัน้เสียหน่อย”  
“ไม่ต้องแก้ตวั เห็น ๆ กันอยู่” ชำยหนุ่มว่ำยิม้ ๆ ก่อนท่ีจะบอกอย่ำง

จริงจงัขึน้  
“พ่ีไม่ท ำอะไรหรอกน่ะ” ยังไม่ทันให้คนฟังได้โล่งใจ เขำก็พูดต่อ     

“รออยู่กนัสองคนก่อน” 
“บ้ำ พ่ีภมูิบ้ำ” อินทิรำวำ่ หน้ำตำแดงเถือก  
ภูมิมองอย่ำงเอ็นดู ใจอยำกจะดึงหญิงสำวเข้ำมำจูบหนัก ๆ             
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ให้สมกบัควำมคิดถึงท่ีไมไ่ด้เจอกนัตัง้เป็นอำทิตย์ แตเ่พรำะอยู่ท่ำมกลำงผู้คน
จงึท ำอย่ำงท่ีคิดไมไ่ด้  

“เย็นนีพ่ี้จะเอำของฝำกจำกเชียงรำยไปให้คุณพ่อคุณแม่  น้องอิน
แต่งตวัรอนะ ออกไปหำอะไรกินกนั” เขำบอกก่อนจะมองเธอน่ิง ๆ แล้วกล่ำว
เสียงนุ่ม 

“คิดถึง. . .”  ชำยหนุ่มว่ำก่อนจะปล่อยมือแล้วเดินห่ำงออกไป             
ไมล่ืมโบกมือให้บษุรำคมัเป็นเชิงอ ำลำแล้วเดินไปอีกฝ่ังของสถำนี  

 
ภูมิมำท่ีบ้ำนในตอนเย็นอย่ำงท่ีเขำบอกไว้ ชำยหนุ่มมีของฝำก

มำกมำยมำให้บิดำมำรดำเธอ ส่วนใหญ่จะเป็นอำหำรเมืองเหนือ ทัง้ไส้อัว่ 
แหนม น ำ้พริกหนุ่ม แคบหมู ซึ่งมำรดำให้หญิงสำวน ำเข้ำไปเก็บไว้ในครัว 
ในขณะท่ีท่ำนทกัทำยไถ่ถำมสำรทกุข์สกุดิบของเพ่ือนสนิทของลกูชำย 

“ครำวนีท้ ำไมรับงำนไกลถึงเชียงรำยล่ะลูก ” คุณอัจฉรำถำม          
ชำยหนุ่มท่ีเธอรักเหมือนลูก ด้วยเห็นกันมำแต่เล็กแต่น้อย งำนกำรของเขำ 
เธอก็ใสใ่จไมต่ำ่งไปจำกลกูชำยตน  

“ตึกสวยมำกครับคุณแม่ เห็นแล้วผมตกลงอย่ำงแทบไม่ต้องคิด”  
ชำยหนุ่มตอบกลัว้หัวเรำะ ปกติกว่ำเขำจะรับท ำงำนต้องมีกำรคิดวิเครำะห์
อะไรมำกมำย แต่กับตึกคุ้มเก่ำของอดีตเจ้ำนำยทำงเหนือหลังนี ้ เขำกลับ    
ตกลงใจก่อนท่ีจะได้พดูคยุรำยละเอียดเสียด้วยซ ำ้ 

“อิฐบอกวำ่ภมูิอยำกให้น้องไปท ำงำนด้วยหรือ”  
“ฮะ อย่ำงท่ีบอกว่ำผมหลงรักตึกหลังนี ้ทำงเจ้ำของเขำก็เช่ือใจ     

ทำงเรำว่ำจะท ำตึกของเขำให้กลับมำมีชีวิตชีวำได้อีกครัง้ โดยท่ีไม่ท ำลำย    
จิตวิญญำณเดิมของตึก และเขำจะไม่เข้ำมำก้ำวก่ำยกับกำรปรับปรุง        
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และตกแตง่ของเรำ ผมคิดวำ่น้องจะได้ใช้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี ซึง่จะช่วย
เพ่ิมประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงให้กบัน้องอินและเป็นพอร์ตส ำหรับอนำคต 
อีกอย่ำงผมคมุงำนเอง ถ้ำน้องมีปัญหำ ผมพร้อมเข้ำช่วย”  

“แล้วเจ้ำตวัเขำวำ่ยงัไงละ่ ต้องเดินทำงไกลถงึเชียงรำย”  
“น้องอินดสูนใจฮะ แตน้่องคิดวำ่คณุแมค่งไมอ่นญุำตให้ไปเชียงรำย”  
“ถ้ำไปกับภูมิแม่ก็ไม่ห่วงหรอก ถ้ำอิฐกับภูมิเห็นว่ำน้องควรท ำ       

และอินอยำกท ำด้วยแม่ก็ไม่มีปัญหำ” มำรดำของหญิงสำวบอกเป็นเชิง
อนญุำต 

“ขอบคุณมำกครับคุณแม่ ผมเช่ือว่ำอินจะได้เรียนรู้จำกงำนนีเ้ยอะ
แน่นอนครับ” ภมูิยกมือไหว้ขอบคณุ 

“แมห่่วงงำนของภมูิมำกกวำ่ ยำยเดก็ไมเ่อำไหนของแมจ่ะท ำงำนภูมิ
เละหรือเปล่ำ” ท่ำนว่ำยิม้ ๆ แม้อินทิรำจะเรียนจบมำโดยตรง แต่คนเป็นแม่ 
ไม่แน่ใจเอำเสียเลยว่ำลูกสำวจะรับผิดชอบงำนใหญ่ได้ วนั ๆ เห็นแต่ว่ิงเล่น 
ไมเ่คยจะจริงจงักบัอะไร  

ภมูเิพียงระบำยยิม้ ก่อนจะบอกท่ำนเสียงหนกัแน่น  
“ผมเช่ือวำ่น้องอินท ำได้ฮะ”  
“อ้ำว ยำยอินมำแล้ว ว่ำแต่จะพำกันไปไหนหรือตำภูมิ” คุณอจัฉรำ

เห็นบุตรสำวเดินกลับออกมำจำกในครัว จึงหันไปถำมชำยหนุ่ม เป็นกำร
เปลี่ยนเร่ืองกลำย ๆ  

“ผมสญัญำจะพำน้องอินไปหำอะไรกินตัง้แตก่่อนไปเชียงรำยฮะ”  
“งัน้หรือ งัน้ก็ไปเถอะ อย่ำกลบัดกึนกัก็แล้วกนั”  
“อินไปนะคะแม่” อินทิรำเดินมำสวมกอดแล้วหอมแก้มมำรดำ  

ก่อนท่ีจะเดินตำมชำยหนุ่มออกไปยงัรถยนต์ท่ีจอดอยู่ 
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หลงัจำกรถยนต์ของชำยหนุ่มเคลื่อนออกจำกบริเวณบ้ำน มือใหญ่

ของคนท่ีท ำหน้ำท่ีขับรถก็ย่ืนมำคว้ำมือเล็กของคนนั่งเคียงไปกุมไว้ ในขณะ
คนถกูจบัมือก็บ่นอบุอิบ 

“จบัท ำไมเน่ีย อินไมห่ำยไปไหนหรอกคะ่”  
“รัก” ชำยหนุ่มพูดสัน้ ๆ สำยตำมองตรงไปข้ำงหน้ำ ใบหน้ำไม่แสดง

อำรมณ์  
แต่คนฟังถึงกับพูดไม่ออก แม้จะไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเขำบอกรักเธอ       

แต่ถ้อยค ำสัน้ ๆ ท่ีเปล่งออกมำจำกปำกของเจ้ำของมืออุ่นท่ีกุมมือเธออยู่       
ก็ท ำให้หวัใจคนฟังหวำมไหวจนไมก่ล้ำจะบ่นอีกเลย  

“พ่ีภมูิไมเ่ห็นบอกวำ่จะกลบัมำวนันี”้ หลงัจำกนัง่กนัไปเงียบ ๆ สกัพกั 
อินทิรำก็ถำมเป็นเชิงชวนคยุ  

ภมูิหนัไปมองหญิงสำวนิดหนึง่ก่อนจะตอบ 
“บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิ ”  เขำว่ำ ก่อนท่ีใบหน้ำจะตึงขึน้ นิด ๆ              

“ถ้ำไมก่ลบั ก็คงไมไ่ด้ไปเท่ียวด้วย เพรำะไมม่ีใครคิดจะชวนอยู่แล้วน่ี”  
“ก็...อินคิดวำ่พ่ีภมูิไมอ่ยู่น่ีคะ่ ถ้ำอยู่ก็...ก็ต้องชวนอยู่แล้ว”  
“ให้มนัจริงเถอะ ถ้ำมีครำวหน้ำแล้วไมช่วนพ่ีอีก ระวงัตวัไว้ให้ดี”  
“พ่ีภูมิจะท ำอะไรอิน” อินทิรำถำมเสียงห้วน รู้สึกว่ำค ำคำดโทษ    

ของเขำมนัช่ำงระคำยหรูะคำยใจเสียจริง  
“ท ำโทษตำมวิธีกำรของพ่ี”  
เขำตอบหน้ำตำย แถมยังหันมำหลิ่วตำให้เธออีกแน่ะ คนฟังเลย    

อดถำมอย่ำงท้ำทำยไมไ่ด้ 
“มีสิทธ์ิอะไรมำท ำโทษอินคะ!”  
“งัน้ท ำให้มีสิทธ์ิวนันีเ้ลยดีไหมคะ”  
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ชำยหนุ่มถำมขณะหันมำมองเธอยิม้ ๆ ดวงตำเป็นประกำยวิบวับ  

จนคนปำกเก่งเมื่อสกัครู่ไมก่ล้ำสบตำ ได้แตบ่่นพมึพ ำกบัตนเอง  
“อย่ำมำพดูบ้ำ ๆ นะ...” 
ภูมิปรำยสำยตำมองใบหน้ำแดงก ่ำของคนท่ีสงบปำกสงบค ำลง  

ด้วยควำมรู้สกึอ่อนโยน เขำแทบไม่อยำกจะเช่ือว่ำในท่ีสดุเวลำนีก้็มำถงึจนได้ 
หลงัจำกท่ีรอให้หญิงสำว ‘โต’ อยู่หลำยปี ต่อไปนีไ้ม่มีอะไรท่ีจะเป็นอปุสรรค
ควำมรักของเขำได้อีกแล้ว อีกไม่นำนหรอก เขำจะท ำให้อินทิรำเปลี่ยนมำใช้
นำมสกลุเขำให้ได้ 

ชำยหนุ่มขับรถพำหญิงสำวมุ่งหน้ำสู่ใจกลำงเมืองหลวง ซึ่งคนท่ีนัง่
อยู่บนเบำะท่ีนั่งผู้ โดยสำรก็คิดว่ำเขำจะพำเธอไปรับประทำนอำหำร              
ยงัร้ำนไหนสกัแห่ง แตเ่ม่ือเขำเลีย้วรถเข้ำสูค่อนโดมิเนียมของเขำ อินทิรำก็หนั
ไปมองชำยหนุ่มเลิ่กลัก่  

“ไหนบอกจะพำอินไปหำอะไรกินไงคะ”  
“คิดถงึน้องอินน่ะ ไมไ่ด้เจอตัง้หลำยวนั กินข้ำวกบัพ่ีท่ีน่ีนะ” ชำยหนุ่ม

ว่ำน ำ้ เสียงออดอ้อน ค ำพูดคล้ำยจะขอร้อง แต่กลับไม่รอฟังค ำตอบ                  
หำกเดินอ้อมมำคว้ำแขนเธอแล้วพำเดินตรงไปยังลิฟต์ในทันทีท่ีเธอ            
ก้ำวออกมำยืนข้ำงรถ  

ทันทีท่ีเข้ำมำภำยในห้องชุดของชำยหนุ่มได้ อ้อมแขนแข็งแรงของ
เจ้ำของห้องก็วำดมำคว้ำเอวหญิงสำวแล้วดึงเข้ำไปสู่อกแกร่งอย่ำงไม่ทัน      
ให้ตัง้ตวั!  

“พ่ีภมู!ิ” อินทิรำอทุำน ตกอกตกใจกบักำรจู่โจมของเขำ สองมือยกขึน้
ดนัตนเองออกจำกอ้อมกอดของชำยหนุ่มโดยอตัโนมตัิ  

“อย่ำดิน้สิ คิดถึงมำกรู้หรือเปล่ำ” เสียงทุ้ มบอก สองมือจับมือเธอ   



 โ ร ส | 73 

 
ให้หยุดประทุษร้ำยเขำ ใบหน้ำโน้มลงไปหำใบหน้ำท่ีแหงนเงยมองเขำ       
ด้วยท่ำทำงตกใจนัน้ ดวงตำคมจ้องมองดวงตำเรียวท่ีเบิกโตกว่ำปกติ         
ด้วยประกำยออ่นโยน เขำบอกเธออีกครัง้ด้วยเสียงนุ่มทุ้มชวนฟัง 

“คิดถงึ...”  
แล้วริมฝีปำกท่ีเอ่ยถ้อยค ำแสนหวำนนัน้ก็ค่อย ๆ จรดลงไป             

บนริมฝีปำกอิ่ม คลึงเคล้ำปำกอุ่นของเขำเข้ำกับกลีบปำกเธอ ดูดดื่ม        
ควำมหอมหวำนของสัมผัสลึกล ำ้ จุมพิตช ่ำชองท่ีท ำให้คนท่ีเก่งแต่ทฤษฎี     
แต่เพ่ิงเคยได้ลองปฏิบัติเมื่อไม่นำนนีถ้ึงกับเข่ำอ่อน ระทดระทวยอยู่ใน     
อ้อมกอดแข็งแกร่งของเขำ 

“คิดถึงพ่ีบ้ำงหรือเปล่ำ...หืม...น้องอิน” ชำยหนุ่มถำมชิดริมฝีปำก    
ท่ีแม้จะถอนจุมพิตแสนหวำนนั่นออกไปแล้วหำกไม่ยอมผละใบหน้ำไปไหน 
มือใหญ่ยกประคองใบหน้ำหมดจดให้แหงนเงยเพ่ือมองให้เต็มตำ มือข้ำงหนึ่ง
ยกขึน้ลบูผมคนในอ้อมแขนออ่นโยน  

อินทิรำหลุบสำยตำมองเพียงปลำยคำงของเขำ ขัดเ ขินกับ          
ควำมใกล้ชิดท่ีเกิดขึน้ ไมก่ล้ำแม้แตจ่ะคิดวำ่เธอคิดถงึเขำหรือเปลำ่  

ดูเหมือนภูมิจะไม่ได้ต้องกำรค ำตอบ หำกเพียงต้องกำรบอก
ควำมรู้สึกท่ีล้นอกของตนออกไปเท่ำนัน้ ชำยหนุ่มกระชับอ้อมแขนแล้วโน้ม
ใบหน้ำลงฝังจูบหนัก ๆ บนหน้ำผำกกลมกลึงของหญิงสำว ยิม้ให้อย่ำง
ออ่นโยนแล้วบอก 

“น้องอินไปดเูคร่ืองดื่มในตู้ เย็นนะ พ่ีจะท ำกบัข้ำว”  
อินทิรำเดินไปท ำตำมค ำสัง่อย่ำงว่ำง่ำย ไม่แปลกใจท่ีชำยหนุ่มจะ  

ลงมือท ำอำหำรเอง เพรำะปกติเวลำไปท่ีบ้ำนเธอเขำก็เข้ำครัวอยู่บ่อย ๆ   
หญิงสำวจดักำรชงเคร่ืองดื่มแล้วถือแก้วใบหนึง่ไปวำงให้คนท่ีง่วนอยู่หน้ำเตำ 



 โ ร ส | 74 

 
ก่อนจะถือแก้วของตนไปวำงลงบนโต๊ะรับประทำนอำหำร แล้วหันไปบอก
เจ้ำของบ้ำนเชิงขออนญุำต 

“อินจดัโต๊ะนะคะ”  
“ขอบคุณครับ” ภูมิหันมำยิม้ให้พร้อมกล่ำวขอบคุณ ก่อนท่ีจะ        

หนักลบัไปให้ควำมสนใจกบัอำหำรตรงหน้ำ  
อินทิรำจึงเดินไปหยิบจำนชำมในตู้ มำวำงเตรียมบนโต๊ะส ำหรับ     

มือ้อำหำรเย็น ซึ่งรอไม่นำน อำหำรเย็นง่ำย ๆ ท่ีชำยหนุ่มลงมือท ำก็เสร็จ
เรียบร้อย พร้อมขึน้โต๊ะ 

“มีข้ำวเหนียวด้วยหรือคะ” อินทิรำถำมอย่ำงตื่นเต้น ตอนท่ีชำยหนุ่ม
เอำของฝำกจำกเชียงรำยไปให้ท่ีบ้ำน เธอเห็นแคบหมูกับน ำ้พริกหนุ่มแล้ว   
ยงัอยำกจิม้ข้ำวเหนียวและนกึเสียดำยอยู่เลยท่ีต้องออกไปรับประทำนอำหำร
ข้ำงนอกกบัเขำ ซึง่ไมค่ิดเลยวำ่จะมีสิ่งท่ีเธออยำกกินด้วย  

“พ่ีซือ้เข้ำมำ รู้วำ่น้องอินชอบ” ชำยหนุ่มตอบยิม้ ๆ  
อินทิรำยิม้ตอบจนตำหยี เวลำพ่ีภูมิไม่กวนและท ำตัวดี ๆ กับเธอ      

ก็น่ำรักดีเหมือนกนั 
หลงัรับประทำนอำหำรเย็น ทัง้สองช่วยกันเก็บล้ำงก่อนท่ีจะย้ำยไป

ยังห้องนั่งเล่น ภูมิไม่ได้เปิดโทรทัศน์แต่เลือกเปิดเพลงเบำ ๆ เ พ่ือไม่ให้        
ห้องเงียบจนเกินไป  

“พ่ีภูมิกลับมำตัง้แต่เมื่อไรคะ” อินทิรำถำม เห็นกระเป๋ำเดินทำง    
ของเขำยงัวำงอยู่ในห้องนัง่เลน่อยู่เลย 

“เพ่ิงกลบัมำถงึแล้วไอ้อิฐก็โทร. มำชวนไปกินกลำงวนั”  
“งำนเรียบร้อยดีหรือคะ”  
“ก็ดี ทำงเจ้ำของพอใจกับแบบแล้ว ตอนนีม้ีเวลำเร่งเขียนแบบ   
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เดือนหนึง่” 

“เดือนเดียวเองหรือคะ” อินทิรำถำมตำโต หนึ่งเดือนส ำหรับกำร 
เขียนแบบงำนปรับปรุงตึกท่ีแม้จะไม่ใช่กำรสร้ำงขึน้ใหม่ แต่หนึ่งเดือน             
ก็สัน้เหลือเกิน คนเขียนจะได้หลบัได้นอนไหมนัน่ 

“อืม เจ้ำของเขำอยำกเร่งให้เสร็จเร็ว ๆ แต่น้องอินไม่ต้องห่วงหรอก  
พ่ีมีทีมเขียนแบบ พวกนัน้ชินกับงำนเร่ง ๆ ดี อีกอย่ำงพ่ีดูแล้วรู้ว่ำเสร็จทัน     
ไมง่ัน้ไมต่กลงหรอก วำ่แต่น้องอินเถอะ ตกลงไปท ำงำนกบัพ่ีนะ” เขำวำ่รวบรัด  

อินทิรำหนัมองเขำ จ ำได้ว่ำเธอไม่เคยบอกว่ำจะไปท ำงำนกบัเขำเลย
สกัครัง้ 

“อินไม่เคยบอกว่ำขอคิดก่อนเลยนะคะ” เธอหมำยถึงเธอปฏิเสธเขำ
ไปแล้วตำ่งหำก 

“พ่ีรู้ แต่อยำกให้น้องอินท ำด้วยจริง ๆ น้องอินก็เห็นว่ำมนัเป็นโอกำส
ท่ีดีแคไ่หน แล้วจะปฏิเสธท ำไม”  

“อินไม่รู้...” หญิงสำวพูดเสียงแผ่ว แต่จริง ๆ รู้ดี เธอไม่อยำกท ำงำน
กบัพ่ีภูมิเพรำะไม่อยำกจะอยู่ใกล้เขำมำกเกินไป เพรำะนบัตัง้แต่เขำประกำศ
ว่ำจะรุกหนักและก็ท ำจริง เธอก็หวัน่ไหวจะแย่แล้ว หำกต้องท ำงำนด้วยกัน 
เจอกนัทกุวนั เจออำกำรปำกวำ่มือถงึของเขำบ่อย ๆ เธอจะไมเ่สร็จเขำหรือไง 

“ไมรู้่ละ่ พ่ีคยุกบัไอ้อิฐกบัคณุแมแ่ล้ว ทกุคนสนบัสนนุ พ่ีใสช่ื่อน้องอิน   
ท ำตกแตง่ภำยในแล้วด้วย”  

“หืม!?” จะบ้ำหรือไง! “พ่ีภมูิ น่ีมดัมือชกอินหรือคะ”  
“ใช่ มีปัญหำหรือเปลำ่” ชำยหนุ่มตอบหน้ำตำย  
สว่นคนฟังนัน้อยำกตำยจริง ๆ  
“พ่ีภูมิไม่มีสิทธ์ิจะมำจัดกำรอะไร ๆ แทนอินนะคะ ถ้ำอินไม่ตกลง     
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พ่ีภมิูก็ไมมี่สิทธ์ิจะใสช่ื่ออินลงไป!” อินทิรำบอกแทบเป็นตะโกน  

แต่คนถูกตะโกนใส่หน้ำกลับเพียงแต่มองเธอยิม้ ๆ รำวกับถูกใจ     
กบัอำกำรเป็นฟืนเป็นไฟของเธอ 

“น้องอิน พ่ีท ำเพ่ือน้องอินนะ แคเ่ห็นสำยตำน้องอินตอนมองภำพร่ำง
ตึกพ่ีก็รู้แล้วว่ำน้องอินอยำกท ำแค่ไหน พ่ีคุยกับไอ้อิฐ มนัก็เห็นด้วยท่ีน้องอิน
จะท ำงำนนี ้เพรำะน้องอินจะได้ใช้ควำมสำมำรถของตัวเองเต็มท่ี มีพ่ีเป็น      
พ่ีเลีย้ง น้องอินก็รู้ว่ำพ่ีต้องกำรสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้น้องอินเสมอ ทุกคนต้องกำร     
สิ่งท่ีดีท่ีสดุให้น้องอิน รู้ใช่ไหม”  

“ก็รู้...” ปฏิเสธไม่ได้หรอก ในฐำนะน้องน้อยท่ีมีพ่ีชำยท่ีมีอำยุห่ำงกนั
ถึงสิบสี่ปีท่ีดูแลเอำใจใส่เธอรำวกับลูก แถมยังพ่วงเพ่ือนสนิทอย่ำงพ่ีภูมิ       
มำช่วยดแูลเธออีกคนหนึ่งด้วย ตัง้แต่เล็กจนโตอินทิรำมีหลำยมือท่ีย่ืนเข้ำมำ
โอบอุ้มเธอ จนตอนนีเ้รียนจบแล้ว มือเหล่ำนัน้ก็ดูจะไม่ยอมวำงเธอลงเสียที 
ชี วิตนี จ้ะต้องถูกคนท่ี รักเธอเหล่ำนี ดู้แลตลอดไปหรืออย่ำงไรกันนะ             
หญิงสำวคิดอย่ำงออ่นใจ  

“รู้ก็ดีแล้ว ท ำตัวเป็นเด็กดี เช่ือฟังผู้ ใหญ่ กลับจำกเกำะล้ำนก็ไป    
เร่ิมงำนท่ีบริษัทพ่ี” ชำยหนุ่มว่ำ ก่อนท่ีจะรัง้เธอเข้ำสู่อ้อมอก มือข้ำงหนึ่ง    
เชยคำงเธอขึน้ให้มองสบกบัดวงตำคมของเขำท่ีมองเธออยู่อย่ำงลกึซึง้  

“เลิกคุยเ ร่ืองงำนดีกว่ำ ” เขำว่ำแล้วโน้มใบหน้ำลงฝังจุมพิต              
บนริมฝีปำกอิ่มของเธอ อินทิรำตวัแข็งอย่ำงท ำอะไรไม่ถูกกบักำรเปลี่ยนเร่ือง
ปบุปับของเขำ แตเ่ม่ือรู้สกึถงึจมุพิตเรียกร้องเธอก็ตอบสนองอย่ำงแทบไมรู้่ตวั  

ภูมิครำงเบำ ๆ กับสัมผัสตอบรับไม่เดียงสำจำกคนในอ้อมแขน      
เขำเพ่ิมสัมผัสจุมพิตให้หนักหน่วงขึน้ ลึกซึง้ขึน้ ปลุกอำรมณ์คนถูกจูบ        
และอะไร ๆ ในตวัเขำให้ตื่นเพริด ย่ิงหญิงสำวไม่ปัดป้องหำกโอนอ่อนไปกบั 
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ทุกสมัผัสของเขำ ย่ิงท ำให้ชำยหนุ่มย่ำมใจ จำกท่ีตัง้ใจแค่จูบอย่ำงท่ีเคยท ำ 
แต่ควำมน่ำรักน่ำใคร่ของคนท่ีจับจองพืน้ท่ีในหัวใจของเขำมำนำนก็ท ำให้
อำรมณ์ของเขำเร่ิมจะเตลิดออกนอกลู่นอกทำง ย่ิงเสียงครวญครำง           
ด้วยอำรมณ์รัญจวนของคนด้อยประสบกำรณ์ท่ีแว่วมำเข้ำหู ย่ิงกระตุ้ น        
ไฟปรำรถนำในกำยเขำให้ลกุโชติ 

มือข้ำงหนึ่งของชำยหนุ่มสอดเข้ำใต้เสื อ้ของหญิงสำว ลูบไล้             
ไปทั่วแผ่นหลังเนียนอย่ำงช้ำ ๆ ก่อนจะสะกิดเบำ ๆ ท่ีตะขอเสือ้ชัน้ใน            
ซึ่งก็หลุดออกจำกกันอย่ำงง่ำยดำย จำกนัน้มือใหญ่ท่ีเพ่ิงปลดเปลือ้ง
พนัธนำกำรรัดรึงให้ทรวงคูง่ำมก็เลื่อนมำด้ำนหน้ำ เพ่ือโอบอุ้มเนินเนือ้อวบอิ่ม
แทนผ้ำลกูไม้ชิน้น้อยท่ีปลกูปลดออกไป  

มืออุ่นท่ีคลึงเคล้นหน้ำอกเธออยู่ท ำให้อินทิรำหำยใจขัด หญิงสำว
หลบัตำพริม้กบัสมัผสัเร้ำอำรมณ์นัน่ รู้สกึทัง้หวำดหวัน่และอยำกรู้อยำกลอง 
พ่ีภูมิไม่เคยเข้ำถึงเนือ้ถึงตัวเธอขนำดนีม้ำก่อน สัญชำตญำณบอกว่ำ          
เขำจะไม่ยอมหยุดแค่นี ้อินทิรำไม่แน่ใจว่ำเธออยำกจะให้เขำหยุดหรือไปต่อ 
แต่ควำมรู้สึกท่ีเขำจุดขึน้ด้วยสัมผัสอ่อนโยนแต่หนักแน่นร้อนแรงอยู่ในที       
ทัง้ปำกและมือนี ้ก็ท ำให้อินทิรำอยำกไปตอ่ 

อ่ำนมำตัง้มำก ไม่เคยรู้เลยว่ำพอได้สัมผัสด้วยตัวเอง  มันจะรู้สึก
ดีกวำ่ท่ีเคยคิดเป็นร้อยเท่ำ!  

ด้วยอำรมณ์ควำมต้องกำรท่ีเตลิดไปไกล อีกทัง้คนในอ้อมแขน         
ท่ีท ำท่ำว่ำจะเตลิดไปด้วยกัน ท ำให้ภูมิตัดสินใจลุกขึน้แล้วช้อนอุ้ มคนท่ี         
ตวัออ่นอยู่บนโซฟำพำเดินเข้ำห้องนอนไปในท่ีสดุ 

 


