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ก่อนจะเล่นฟตเนสก็ต้องเปลี่ยนเปนชุดวอรมเพ่ือความคล่องตัว ก่อนจะไป

ต่างประเทศ ก็ต้องแลกเปลี่ยนเงินไทยเปนเงินของประเทศน้ันๆ เพ่ือนําไปใช้จ่าย

ตอนอยู่ต่างแดน ก่อนจะ...เอย ขืนยกตัวอย่างไม่เลิกแบบน้ี มยองนังคงได้เปลี่ยนหน้าที่

ไปเปนโฆษกพรรค...ตรงน้ีดีกว่าแน่ๆ เลยเจ้าค่ะ แหะๆ เกือบไปแว้ว ^O^

ก็แหม คืออยากจะพูดให้เข้าเร่ืองกับการท่ีเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างในชีวิต 

ถ้าเปนสิง่ของหรอืเงนิตราอย่างท่ีบอกไป ก็สามารถเปลีย่นกันได้เปนปกตอิยู่แล้วใช่มัย้ล่ะ 

แต่หากวันหน่ึง สิ่งท่ีเรามาแลกเปลี่ยนกันคือตัวบุคคล มันจะเกิดความวุ่นวายสักแค่ไหน

กันเล่า เอ้า หรือว่ามยองนังจะแตกตื่นไปเอง เพราะในนิยายเรื่องใหม่ของแสตมปเบอรี่

ที่เค้าหยิบมาฝากในคร้ังน้ี ประเด็นดังกล่าวก็ถือว่าออกมาราบรื่น ไม่มีการตีกันอยู่นะ

ซะเมือ่ไหร่ล่ะ! บอกเลยว่ามนับนัเทงิย่ิงกว่าน้ันอกี เพราะพ่ีชายชัว่คราวของเล่มน้ีน่ะ 

ดุย่ิงกว่ามะ...แมวขู่ฟอไปอี๊กกก O_O!!! ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราววุ่นๆ ปนดุเดือดครั้งน้ีจะ

ปนปวนแค่ไหน พลิกหน้ากระดาษไปติดตามได้ใน 'Exchange Brother หล่อ แรง ร้าย! 

พ่ีชายชั่วคราว' กันได้เลยจ้า >///<

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า...แปลกใจล่ะสิ น่ีมันเซ็ตไหน โปรเจ็กตอะไร ทําไมจู่ๆ ก็โผล่มาแบบ
ไม่บอกไม่กล่าว เซอรไพรสมากๆ เซอรไพรสตัวเองเน่ียแหละ 555 จู่ๆ ก็อยากเขียน
นยิายเซต็แบบสองเล่มคูกั่น แต่ลองเขยีนคนเดยีวดบู้างไง แรงบนัดาลใจก็มาจากการเห็น
ไอดอลท่ีเราชอบ เขามีพ่ีชายน้องสาวกัน อย่างเช่น นิชคุณก็มีน้องสาวคือน้องเชอรีน 
หรืออย่างฟานปงปงก็มีน้องชายสุดหล่อคือฟานเฉิงเฉิง ไอ้เราก็เลยเกิดอิจฉาขึ้นมา 
แล้วคิดว่าถ้าแลกพ่ีแลกน้องกับพวกเขาได้ก็คงจะดี (แต่แค่ช่ัวคราวนะ 555) ถ้ามีครบ
สองเล่ม อ่าน Brother ก่อนนะคะ แต่ถ้าลองซือ้แค่เล่มใดเล่มหน่ึง จะอ่านเล่มไหนก็ได้ค่า 
ไม่งง เพราะเหตุการณเกิดข้ึนพร้อมกัน แต่จะครบถ้วนสุดถ้าซื้อทั้งคู่นะค้า

เรามาดูกันนะคะว่าสองครอบครัวน้ี หลังจากแลกพ่ีแลกน้องกันไปแล้ว ชีวิตของ
พวกเขาจะเปนยังไง รับประกันความแสบ ฮา ซ่าส ซึ้ง และที่สําคัญฟนมากกก หวังว่า
ทุกคนจะรักท้ังพ่ีและน้องของท้ังสองเล่มน้า ขอบคุณพ่ีแฝด @twinayaume สําหรับ
ภาพสวยๆ ท้ังหมดท่ีตั้งใจวาดให้น้องด้วยนะคะ รักกก 

ป.ล. อ่านจบแล้วมาเม้าทมอยกันได้ในแท็ก #พ่ีชายชั่วคราว 
#น้องสาวแลกเปลี่ยน นะจาาา

Contact me : www.facebook.com/lovestampberry 
Follow me : www.twitter.com/stampberriez หรือ 

www.instagram.com/stampberriez
My Shop : www.facebook.com/lovemerryberry 

(ขายเสื้อผ้าน่ารักๆ แบบท่ีนางเอกนิยายใส่ค่า)
My Review : www.facebook.com/tamryreview 

(รีวิวซีรี่ส การตูน นิยาย ของกิน เครื่องสําอาง ฯลฯ)
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'พี่ชายน่ะเหรอ ก็แค่สิ่งมีชีวิตที่น่าร�าคาญ

จุ้นจ้าน วุ่นวาย และชอบเจ้ากี้เจ้าการเป็นที่สุด!!!'

- สตาร์ ปี 2 (น้องสาว) -

Page Exchange Brother.indd   6 11/3/2562 BE   17:07



Exchange Brother หล่อ แรง ร้าย! พี่ชายชั่วคราว

7

บทน�า

8.30 น. 

ลานว่างข้างตึก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย G

"เฮียไม่ให้ไป!"

ถึงจะไม่ได้ผิดไปจากท่ีคาดไว้สักเท่าไหร่ แต่น่ันก็ไม่ได้หมายความว่า 

ฉันจะต้องยอมแพ้กับเรื่องน้ีง่ายๆ น่ีฉันอยู่ปีสองแล้วนะ ควรจะมีความคิด 

เป็นของตัวเองได้แล้ว ควรจะได้ท�าอะไรตามใจตัวเอง ควรจะได้ออกไป 

แฮงก์เอาต์กับเพ่ือนๆ บ้าง แต่เปล่าเลย ตั้งแต่พ่อกับแม่ย้ายไปท�างานที ่

เมืองนอก พ่ีชายจอมบงการอย่างเฮียทีคก็เป็นทุกอย่างให้ฉันแล้ว เป็นทั้ง 

พ่อ แม่ พ่ีชาย อกีนิดก็จะย่ิงกว่าแฟนแล้วด้วย เพราะคอยประกบตดิตลอดเวลา  

ริ้นไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม ไม่ว่าผู้ชายหน้าไหนก็ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด...

ฉันเบื่อ เบื่อ เบื่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เบื่อจนไม่รู ้จะท�ายังไงแล้ว 

โว้ยยยยยย

"เฮียไม่มีเหตุผลเลยอ่ะ น่ีมันงานรับน้องของคณะนะ ตอนเข้าปีหนึ่ง  
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ฉันก็ยอมตกเป็นขี้ปากรุ่นพ่ี ไม่ไปรับน้องกับเพ่ือนคนอื่นๆ มารอบนึงแล้ว  

แต่พอขึ้นปีสอง ฉันเป็นรุ่นพี่ ฉันก็ต้องไปช่วยเพื่อนๆ ดูแลรุ่นน้องบ้าง จะไม่ให้

ร่วมงานอะไรของมหา'ลัยเลย มันเป็นไปไม่ได้"

"เฮียไม่ได้ห้ามไม่ให้แกเข้าร่วมงานรับน้องของคณะ แต่เฮียไม่ให้แกไป

นอนค้างอ้างแรมต่างจังหวัดกับไอ้พวกเสือ สิงห์ กระทิง แรดพวกนั้นต่างหาก"

"เฮยีก็พูดเว่อร์เกิน! พวกน้ันมนัก็เพ่ือนฉนัทัง้นัน้ มนัไม่ท�าอะไรฉนัหรอก"

"พวกเพ่ือนแกน่ันแหละตัวดี ไอ้แซน ไอ้นิค ไอ้สามงี้ แต่ละคน มันก็ 

ชอบแกกันทั้งนั้นไม่ใช่รึไง ยิ่งได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันแบบนี้ มันได้ฉวยโอกาส

กับแกแน่"

"โอ๊ย! ท�าไมเฮียถึงมองโลกในแง่ร้ายนักนะ พวกมันก็แค่หยอกฉันเล่นๆ 

เฮียโหดขนาดนี้ ไม่มีใครกล้ายุ่งกับฉันหรอกน่า"

"ไม่ต้องมาอ้างอะไรท้ังนั้น เอาเป็นว่า ถ้าต้องไปนอนค้างอ้างแรม 

ต่างจังหวัด เฮียไม่ให้ไป! อ้างเฮียไปเลยก็ได้ พวกเพ่ือนแกก็รู้ฤทธ์ิเดชเฮีย 

อยู่แล้วไม่ใช่รึไง"

"เหอะ! แค่น้ีพวกมันก็ล้อฉันว่าเป็นน้องแหง่กันหมดแล้ว เมื่อไหร่เฮีย 

จะเลิกบังคับฉันแบบน้ีสักที ฉันโตแล้วนะ ควรมีอิสระพอที่จะตัดสินใจ 

ไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้แล้ว น่ีอะไร แฟนก็ไม่ให้มี ต่างจังหวัดก็ไม่ให้ไป 

เที่ยวกลางคืนยิ่งไม่ต้องหวัง ฉันก็มีชีวิตวัยรุ่นของฉันเหมือนกันนะ"

น�้าตาของฉันเร่ิมร้ืนข้ึนมาท่ีขอบตา หน้าร้อนผ่าวๆ ไปหมด ฉันยอม 

มามากเกินไปแล้ว ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอม ไม่ยอมเด็ดขาด!

"โอเค...โอเค ก็ได้ ฉันให้แกไปก็ได้"

ฮะ? อะไรนะ O_O หูฝาดหรือเปล่าเนี่ย เฮียยอมแล้วเหรอ ยอมง่ายๆ 

แบบนี้เลยเหรอ...

"จริงเหรอเฮีย! เฮียอนุญาตแล้วใช่มั้ย เดี๋ยวนะๆ ขอหยิบมือถือขึ้นมา 

อัดเสียงไว้ก่อนว่าเฮียยอมแล้ว ห้ามเปลี่ยนใจทีหลังเด็ดขาด ลูกผู้ชายพูดแล้ว

ห้ามคืนค�า"

"อือ..."

"ไชโย! เฮยีน่ารกัท่ีสดุเลยยยยยย ฮอือออออ ฉนัสญัญาว่าจะดแูลตวัเองดีๆ   
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เวลาไปไหนจะไปกับเพื่อนผู้หญิงตลอด จะไม่คุยกับคนแปลกหน้า แล้วก็..."

"แต่เฮียจะไปด้วย J"

"เฮีย!!!"

ใจจริงอยากตะโกนด้วยน�้าเสียงอีกแบบ แต่อาจจะดูหยาบคายเกินไป

หน่อย

"ไม่งั้นก็อย่าหวังว่าจะได้ไป เฮียไม่ยอมให้แกไปทริปน้ันคนเดียว... 

เด็ดขาด!"

"..."

"ไปเรียนก่อนล่ะ เย็นน้ีเจอกัน เดี๋ยวมารับท่ีเก่าเวลาเดิม รู ้ใช่มั้ยว่า 

ถ้าไม่ท�าตามค�าสั่งจะเป็นยังไง"

"อือ"

"พูดให้มันเพราะๆ หน่อย"

"...ค่ะ"

"ดีมาก"

เฮยีทีคย้ิมอย่างพอใจ ก่อนจะเอือ้มมอืมาขยีผ้มฉนัจนยุ่ง แล้วเดนิผวิปาก

จากไปอย่างมีความสุข ปล่อยให้ฉันยืนน�้าตาไหลอาบแก้มอยู่อย่างน้ัน โดย 

ไม่สนใจจะหันมามองเลยแม้แต่นิดเดียว...

ฮึก~

ฉนันัง่แปะลงบนม้านัง่แล้วฟุบหน้าลงกับโต๊ะ จากนัน้ก็ร้องไห้โฮออกมา

โดยไม่สนใจใครหน้าไหนท้ังสิ้น เอาจริงๆ ฉันเป็นคนสตรองมากเลยนะ ไม่ว่า 

จะเกิดอะไรเลวร้ายแค่ไหนก็ไม่เคยร้องไห้ ยกเว้นกับพ่ีชายฉันนี่แหละ  

ฉนัล่ะเบ่ือ! จริงๆ ก็ต้องโทษไปถึงพ่อกับแม่ด้วย เพราะก่อนท่ีพวกท่านจะบนิไป

ท�างานท่ีอังกฤษ พวกท่านฝากฝังฉันไว้กับเฮียทีคและให้เฮียเป็นคนจัดการ 

ดูแลเรื่องเงินทั้งหมด โดยที่พ่อกับแม่จะโอนเงินมาให้ใช้เดือนละห้าหมื่น  

แบ่งกันคนละสองหมื่นห้า แต่ถ้าฉันท�าอะไรไม่ดี หรือดื้อ ไม่ยอมท�าตามท่ี 

เฮียสั่ง ฉันก็จะโดนหักเงิน หักๆๆๆ หักยับจนแทบไม่เหลือหลอ เคยคิดจะ 

แอบหนีไปเที่ยวอยู่ครั้ง แต่ปีนออกมายังไม่ทันพ้นหน้าบ้านเลย เฮียก็ดันจับได้
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ซะก่อน เดือนนั้นทั้งเดือนฉันแทบจะกลายเป็นขอทาน ไม่มีเงินใช้สักบาท  

ต้องยืมเพื่อนกินไปวันๆ

เหตุผลท่ีพ่ีชายต้องเข้มงวดกับฉันถึงขนาดนี้ เพราะพ่อกับแม่ขู่เอาไว ้

ด้วยว่าถ้าเกิดอะไรข้ึนกับฉันไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ เราสองคนจะต้อง

ย้ายไปอยู่กับพวกท่านท่ีอังกฤษทันที และคนท่ีติดเพ่ือนจนไม่ยอมมีแฟน 

อย่างเฮียทีคน่ะเหรอจะยอมไปอยู่ที่โน่น ไม่มีวันซะหรอก! นั่นแหละ...ฉันก็เลย

กลายเป็นไข่ในหินของเขา เป็นนกในกรงทอง เป็นผักดองในโหลแก้ว TOT  

เฮียห้ามฉันท�าทุกอย่างบนโลกน้ีท่ีจะเสี่ยงอันตราย หรือเก่ียวข้องกับผู้ชาย 

ทั้งโลก (ยกเว้นพ่อ) คืออีกนิดก็คงจะเอาฉันขึ้นเสลี่ยงแล้วแบกติดตัวไปด้วย

ตลอดเวลาแล้วล่ะ

ไม่รูเ้ป็นโชคดหีรอืโชคร้ายของฉนักันแน่ทีดั่นเกิดมาสวย เป็นถึงดรมัเมเยอร์ 

ไม้หนึ่งของคณะ ผู้ชายถึงได้รุมตอมกันหึ่งไม่หวาดไม่ไหว แต่คนพวกนั้นก็โดน

เฮียทีคไล่ตะเพิดกระเจิดกระเจิงไปหมด เพราะแบบน้ีก็ย่ิงท�าให้เฮียหวงฉัน

มากกว่าเดมิ และนัน่ก็ท�าให้ฉนัอดึอดัสดุๆ การท่ีพ่ีน้องรักกันมนัก็ดอียู่หรอกนะ 

แต่แบบนี้มันก็มากเกินไป ฉันสูญเสียอิสระทุกอย่างในชีวิต ไม่ต่างอะไรกับ 

ตดิคกุ ถ้าสวมเสือ้ลายทางขาวด�ากับมโีซ่ล่ามอกีสกัหน่อยก็ใช่เลย...นักโทษชดัๆ!

หมับ~

ใครสกัคนเอือ้มมอืมาจบัไหล่ฉนัไว้ เล่นเอาสะดุง้โหยง พอเงยหน้าขึน้มา

ก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนักศึกษา หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม ดวงตากลมโต

สดใส เธอมองฉันแล้วยิ้มแป้นเหมือนรู้จักกันมานาน

แต่ฉันว่าฉันไม่รู้จักยัยนี่นะ!

"หวัดดีค่ะ...พี่สตาร์ ^^"

เธอเรียกฉันด้วยรอยย้ิมใสซื่อ น�้าเสียงงุ้งงิ้ง ไม่แปลกใจหรอกที่ยัยนี ่

จะรู้จักชื่อฉัน เพราะใครๆ ในคณะน้ีก็รู้จักฉันกันท้ังน้ัน แต่ที่แปลกก็คือ นาง 

มาทักฉันท�าไม ต้องการอะไรไม่ทราบ -_-;

ฟื้ด~

ฉนัรีบสดูน�า้มกูแล้วยกมอืข้ึนเพ่ือจะป้ายน�า้ตาออก แต่เธอกย่ื็นผ้าเชด็หน้า 

ลายกระต่ายสชีมพูมาให้ พลางย้ิมกว้างจนตาเป็นสระอ ิยัยน่ีคือมนุษย์แฮปป้ีไวรัส
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อย่างแท้จริง ถ้าใบหน้าของฉันตอนนี้เป็นตัวแทนของคนโคตรทุกข์แห่งปีได้  

ยัยนี่ก็คงเป็นตัวแทนมิสร่าเริงแห่งชาติประจ�าปี 2019 ไปนั่นล่ะ

"ใช้นี่ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวดวงตาสวยๆ ของพี่เลอะมาสคาร่าหมด"

ฉันรับผ้าเช็ดหน้าจากมือเธอมาอย่างงงๆ แต่ก็ยอมเอามันมาซับน�้าตา

ออกโดยด ีเพราะเห็นด้วยกับท่ีเธอพูด ฉนัไม่ควรตาเลอะเป็นหมแีพนด้าอดนอน

ก่อนจะเข้าเรียนวิชาแรกนี่นา...อายเค้า

"เธอเป็นใคร"

พอเช็ดจนน�้าตาแห้งแล้วฉันก็ตัดสินใจถามออกไป อย่าบอกนะว่ายัยนี่

เป็นเลสเบี้ยนแล้วจะมาจีบฉันน่ะ แอบท�าตัวไม่ถูก คือ...ปกติคนจีบเยอะก็จริง 

แต่ก็มีแค่ผู ้ชายและผู้ทอม ผู้หญิงสไตล์น่ารักๆ แบบน้ียังไม่เคยมีเลยนะ  

ขนลุกเล็กๆ >O<

"ฉันชื่อแรบบิท อยู่ปีหนึ่ง คณะเดียวกับพี่ค่ะ"

"แล้ว?"

"ฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะมาน�าเสนอพี่"

"อะไร"

"เรามา..."

"...?"

"แลกพี่ชายกันมั้ย ^^"

1
แลกพี่ชาย

12.15 น.

โรงอาหาร คณะนิเทศศาสตร์

"แล้วแกก็ตกลงเนี่ยนะ! ยัยสตาร์!!! ผีเข้าเปล่าเนี่ย =[]="

ว่าแล้วล่ะว่าเร่ืองน้ีต้องไม่มใีครเห็นด้วย โดยเฉพาะยัยทับทมิ เพ่ือนสาว

สดุสวยท่ีแอบมใีจให้พ่ีชายฉนัเลก็ๆ แต่พ่ีชายฉันไม่สนใจหรอก ก็ขานัน้นอกจาก
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จะติดเพ่ือนแล้วยังตดิน้องสาวหนบึหนบั เทเวลาส่วนตวัมาเฝ้าน้องสาวจนหมด 

ไม่มีเวลาเหลือไปถึงแฟนหรอก

"ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าฉันไม่ท�าแบบน้ี ฉันก็หมดสิทธ์ิไปงานรับน้องกับ

พวกแกนะ"

"แล้วพ่ีชายยัยนั่นเป็นใคร ไว้ใจได้รึเปล่าก็ไม่รู้ แกอาจจะโดนหลอก 

ก็ได้นะเพื่อน ยิ่งสวยๆ อยู่ด้วย"

"แหม...แก ก่อนจะแลกกัน ฉันก็ต้องเช็กประวัติพ่ีชายเค้าก่อนสิ  

พ่ีชายยัยน่ันก็คืออีตาควอทซ์ไง ควอทซ์ วิศวะ ปีสาม หนุ่มนักดนตรีสุดเท่ 

ที่สาวกรี๊ดกันทั่วมหา'ลัยนั่นน่ะ"

"อุ๊ย! จริงเหรอ ถามจริง (O)"

น่ันไง...เสียงเปลี่ยนทันที ตางี้เป็นรูปหัวใจเลยนะยะ นังเพ่ือนแรด  

พูดถึงผู้ชายหล่อๆ หน่อยไม่ได้ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าแทบไม่ทัน

"จริง...ยัยน่ันส่งหลกัฐานทุกอย่างให้ฉนัดแูล้ว ท้ังรปูถ่าย ใบเกิด แถมยัง

โทรคุยกับเขาให้ดูต่อหน้าด้วย จะว่าไปยัยนั่นก็น่าสงสารนะ ดูท่าอีตาควอทซ์

จะไม่ค่อยสนใจเธอสักเท่าไหร่จริงๆ ด้วย ตอนโทรหาก็เหมือนร�าคาญๆ แล้วก็

รีบตัดบทวางสายเฉยเลย ต่างกับเฮียทีคลิบลับ ขานั้นกว่าจะยอมวางสายจาก

ฉันได้ร�่าไรอยู่นั่นแหละ"

"แต่ถ้าแกท�าแบบนี้ เฮียทีคก็อาจจะตัดเงินเดือนแกได้นะ แล้วฉันก็ 

ไม่มีเงินให้ยืมแล้วด้วย บอกไว้ก่อนล่วงหน้า เดือนนี้โคตรช็อตอ่ะ"

"เออออ...รู้แล้วล่ะน่า สัญญาการแลกเปลี่ยนท�าไว้แค่เดือนเดียวเอง  

ขอแค่ฉันได้ไปงานรับน้องอย่างอิสระโดยไม่มีเฮียทีคไปวุ่นวายก็พอใจละ  

ฉันยังพอมีเงินเก็บเหลืออยู่บ้างนิดหน่อย อดทนอยู่อย่างยาจกไปสักเดือน  

กินข้าวคลุกน�้าปลาบ้างอะไรบ้าง ก็คงพออยู่ได้แหละ"

"เดี๋ยวนะ สัญญา? สัญญาอะไร น่ีถึงขั้นท�าสัญญาเป็นจริงเป็นจังกัน 

เลยเหรอ O_O"

"เออสิยะ! บอกแล้วว่าไม่ได้มาเล่นๆ นี่ฉันเอาจริงนะ เปลี่ยนจริงๆ  

อยากมีพ่ีชายท่ีไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตให้มันมากมายมานานแล้ว  

ถ้าเกิดมนัเวิร์กข้ึนมานะ อยากจะเซน็สญัญายาวๆ ต่อเน่ืองไปสกัปีเลยด้วยซ�า้"
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"แกก็บ้า! มนัมท่ีีไหนล่ะแลกเปลีย่นพ่ีชายกันแบบนี ้แล้วไหนอ่ะ สญัญา 

เอามาดูดิ๊"

"อ่ะ...เอาไป"

ฉันล้วงเอากระดาษสีขาวในกระเป๋าสะพายออกมาส่งให้ยัยทับทิมอ่าน 

ยัยนั่นอ่านไปท�าตาเหลือกไปอย่างกับฉันส่งรูปผีให้ดูงั้นแหละ

สัญญาแลกเปลี่ยนพี่ชาย

ข้าพเจ้า นางสาวสิรตา พิทักษ์วงษา (สตาร์) น้องสาวของ นายฑีรติ พิทักษ์วงษา (ทีค)  
มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนพ่ีชายกับ นางสาวเรดาริน วิทยานุรักษ์ (แรบบิท) ซึ่งเป็น 

น้องสาวของ นายคชินทร์ วิทยานุรักษ์ (ควอทซ์) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. นางสาวสิรตาจะต้องเข้าไปอยู่ร่วมกับนายคชินทร์ ในฐานะน้องสาวเป็นเวลา

หนึ่งเดือน

2. สิ่งของทุกอย่างที่นางสาวสิรตาเป็นเจ้าของจะยังคงเดิม แลกเปลี่ยนกันแค่

สถานะความเป็นพี่น้องเท่านั้น

3. เมื่อเซ็นสัญญาแล้ว ไม่มีสิทธ์ิเปลี่ยนพ่ีชายกลับคืน จนกว่าจะครบก�าหนด 

หนึ่งเดือน ยกเว้นแต่ว่า โดนพ่ีชายท�าร้ายร่างกาย หรือก่อเหตุอันให้เกิดความบาดเจ็บ

ทางร่างกายและจิตใจ จึงสามารถให้เปลี่ยนกลับได้ตามเหตุผลสมควร

4. หากคนใดคนหนึ่งผิดสัญญาจะต้องชดใช ้เ งินแก่อีกฝ่ายเป็นจ�านวน  

สองแสนบาทถ้วน

5. หากไม่พอใจพ่ีชายท่ีแลกเปลีย่นไป น้องสาวสามารถย้ายหรอืหนีไปอยู่ท่ีอืน่ได้ 

แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะคืนได้ หากอีกฝ่ายไม่ยินยอม

6. ไม่ขอรบัประกันความสมัพันธ์อืน่ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยไม่ได้คาดคดิ ข้ึนอยู่กับ

วิจารณญาณและการวางตวัของแต่ละคน ซึง่หากมคีวามสมัพันธ์ทางใจท่ีเกินกว่าความเป็น 

พี่น้อง ขอให้รอจนกว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงก่อน จึงค่อยเปลี่ยนสถานะเองได้ตามใจชอบ

     ลงชื่อ    สิรตา พิทักษ์วงษา   
     (นางสาวสริตา พทัิกษ์วงษา)
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"โอ้โห...ค่าปรับสองแสนเลยเหรอแก! โหดมากกก =[]="

"เออ...เพราะงั้นเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วล่ะ เสี่ยงแต่คงต้องย้ิมต้องสู้กันไป 

>_<"

"แล้วถ้าเกิดหมอน่ันเป็นคนอารมณ์รนุแรง กลบับ้านมาซ้อมแกเช้าเย็นล่ะ  

จะท�าไง"

"ไม่หรอกน่า...ฉันดูเน้ือตัวยัยแรบบิทแล้ว ไม่มีร่องรอยฟกช�้าอะไรใดๆ 

อีกอย่าง ถ้าหมอนั่นท�าร้ายร่างกายฉัน ฉันก็เปลี่ยนคืนได้ อ่านดูข้อสามสิ  

ข้อสามเนี่ยยย ตาบอดเหรอยะ!"

"แล้วแกจะรอให้มันซ้อมแกก่อนรึไง ถึงจะยอมเปลี่ยนกลับน่ะ เกิดมัน

แทงแกตายท�าไง เปลี่ยนกลับไม่ทันแล้วนะเว้ย อีกอย่างนะ ถ้ามันหน้ามืด 

ข่มขืนแกขึ้นมาล่ะ แจ้งความก็ไม่ได้ด้วยเพราะแกไปเสนอหน้าอยู่ในบ้าน 

เขาเอง"

"เรื่องน้ันไม่ต้องห่วง ฉันพกอาวุธติดตัวไปครบทีมเลยแหละ มีท้ัง 

เครื่องช็อตไฟฟ้า สเปรย์พริกไทย มีดพก สนับมือ อีกอย่าง ตอนอยู่บ้าน 

ฉันก็จะล็อกห้องให้แน่นหนา จะติดสัญญาณไซเรนไว้ในห้องนอนด้วย เวลา 

มีใครบุกรุกเข้ามาจะได้ดังลั่นสนั่นซอยไปเลยไง"

"เฮ้อออ แกน่ีนะ คิดอะไรง่ายๆ ตลอดเลย ฉันเป็นห่วงจริงๆ นะเน่ีย  

แต่ท�าไงได้ เซ็นสัญญาไปแล้ว ก็คงห้ามอะไรไม่ได้หรอก ยังไงถ้ามีอะไร 

ไม่ชอบมาพากลล่ะก็ โทรหาฉันได้ทันทีเลยนะ"

"แกยินดีจะมาเปลี่ยนตัวแทนฉันว่างั้น"

"เออสิ! เอ๊ย! ไม่ใช่ อีบ้าาา...ไปอยู่ร่วมกับคนไม่รู้จักแบบนั้น ไม่เอาด้วย

หรอก ต่อให้หล่อแค่ไหนก็เหอะ มีเบื้องหลังอะไรที่น่ากลัวรึเปล่าก็ไม่รู้"

"แกอ่ะ...พูดมาแบบนี้ ฉันเริ่มกลัวแล้วนะ"

"ก็เออไง! เพ่ิงจะมากลัวเหรอ เสี่ยงจะตายไป ใครก็ไม่รู้เน่ีย ถึงจะเป็น 

คนดังก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้นะ หมอน่ันหล่อก็จริง แต่ดูเถ่ือนๆ เหมือนพวกนักเลง

จะตายไป หน้าก็ไม่เคยยิ้ม อยู่บ้านอาจจะเล่นยา มั่วเซ็กซ์อะไรงี้ก็ได้"

"กรี๊ดดด แก!!! ท�าไงดี เปลี่ยนใจทันมั้ยอ่ะ >O<"

คือเอาจริงๆ ยอมรับว่าตอนน้ันไร้สติมากกก คิดแค่ว่าแลกกันแค่เดือน
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เดียวเอง ขอแค่ฉันได้มีโอกาสลองใช้ชีวิตแบบอิสระดูบ้างสักครั้ง แล้วหมอนั่น

ก็เป็นคนดัง หน้าตาดี ดูไม่มีพิษมีภัย ไม่น่าจะมีปัญหา แต่พอเจอยัยทับทิมมา

ปั่นหัวถ่ีๆ เข้า ตอนนี้ก็เริ่มกลัวแล้วอ่ะ ถ้าหมอนั่นฆ่าข่มขืนฉันล่ะ จะท�ายังไง 

T_T

"ทันมั้ยล่ะ สองแสน"

"แก๊"

"เอางี้ แกต้องเริ่มไปเป็นน้องสาวบ้านนั้นเมื่อไหร่ เดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อน"

"คืนนี้..."

"เออๆ งั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปอยู่เป็นเพ่ือนก่อน ขอดูลาดเลาว่าหมอน่ัน 

เป็นคนยังไง แต่คงไปได้แค่คืนเดียวนะ เพราะพ่ีไอซ์ไม่ค่อยชอบให้ฉันไป 

นอนค้างบ้านใครน่ะ"

พี่ไอซ์ก็คือแฟนสุดที่รักของทับทิม ฉันว่าเฮียทีคขี้หวงแล้วนะ เจอพี่ไอซ์

เข้าไป คูณสิบไปเลยจ้าาา

"ก็ได้ๆ ลองดูลู่ทางก่อนแล้วกัน ขอบคุณแกมากนะทับทิม"

"เออ...ไม่เป็นไรหรอก แล้วนี่แกจะบอกเรื่องนี้ให้พี่ไทม์รู้ป่ะเนี่ย ถ้าเขารู้

แกตายแน่"

เย้ยยย! =[]=

ซวยละ ฉนัลมืเรือ่งน้ีไปสนิทเลย T_T ลมืไปเลยว่าตวัเองมแีฟน แล้วการที่ 

ฉนัต้องไปอยู่ร่วมกับพ่ีชายซึง่ไม่ใช่พ่ีชายท่ีคลานตามกันมาแบบน้ัน ไม่ใช่เรือ่งท่ี 

จะยอมรบักันได้ง่ายๆ พ่ีไทม์ไม่ยอมแน่ๆ โอ๊ย!!! ท�าไมฉนัถึงไร้สตไิด้ขนาดน้ีนะ 

ยัยน่ันต้องมอมเมาอะไรฉนัแน่ๆ ฉนัถึงได้เห็นกงจกัรเป็นดอกบวัไปซะหมดเลย 

โฮ~~~

"จริงด้วยแก! เร่ืองน้ีพ่ีไทม์จะรู้ไม่ได้นะ ห้ามเดด็ขาด แกห้ามบอกเลยนะ 

ไหว้ล่ะ"

"เออ ฉันไม่บอกอยู่แล้ว แต่แกนั่นแหละ จะปิดเขาไปตลอดได้ยังไง  

ตั้งเดือนนึงเลยนะ"

"ไม่รู้สิ ขอคิดก่อน ฉันนี่มันจอมหาเหาใส่หัวแท้ๆ จะบ้าตายยย"

"อ่ะแฮ่ม~ มีอะไรปิดบังพี่งั้นเหรอสาวๆ"
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จ๊ากกก =[]= ตกใจหมดเลย ท�าไมถึงได้ตายยากขนาดนี ้ ห้อยพระวัดไหน 

มาเนี่ย กลัวแล้ววว >O<

"พะ...พี่ไทม์!!! O_O"

ยัยทับทิมท�าตาเหลือกย่ิงกว่าเห็นผีน่ังขบวนแห่มากันท้ังป่าช้า ส่วนฉัน

น่ะเหรอ ใบ้กินไปเรียบร้อยแล้วจ้า พูดไม่ออก บอกไม่ถูก ช้อนที่ก�าลังจะ 

ตักข้าวกินแทบร่วงหลุดจากมือ

"ว่าไง มีความลับอะไรกับพี่คะ สตาร์ ^^"

พี่ไทม์นั่งลงข้างๆ ฉัน แล้วส่งรอยยิ้มพิฆาตมาให้ นี่ยังไม่รวมน�้าเสียงที่

เยือกเย็นยิ่งกว่าจุดเยือกแข็งใดๆ แม้ไม่ต้องแปลงร่างเป็นเอลซ่าก็สัมผัสได้ว่า

พายุหิมะก�าลังจะมา

"พี่มาได้ไงคะ ไม่เห็นบอกก่อนเลยว่าจะแวะมานี่"

"ท�าไมล่ะ แค่จะมากินข้าวกับแฟน พ่ีต้องบอกก่อนด้วยเหรอ อ้อ!  

เพราะก�าลังปิดบังอะไรพี่อยู่ใช่มั้ย ถึงมาหาไม่ได้น่ะ"

"ปะ...เปล่า ไม่ใช่นะคะ แต่พ่ีก็รู้ว่าเฮียทีคน่ะหวงสตาร์มาก ถ้าเฮียรู้ว่า 

มีผู้ชายมานั่งกินข้าวกับสตาร์แบบนี้ เฮียเอาตายแน่ๆ"

"ไม่ต้องห่วง พ่ีให้เพ่ือนเช็กแล้วว่าหมอนั่นอยู่ห้องสมุด ไปหาข้อมูล 

ท�าธีสิส ไม่แวะมาเห็นเราอยู่ด้วยกันที่นี่หรอก"

"แต่อาจจะมีคนเอาไปฟ้องก็ได้ พี่ก็รู้ว่าเฮียน่ะสายเยอะจะตาย"

"งั้นเธอก็บอกไปแล้วกันว่าพี่มาจีบยัยทับทิม"

"เฮ้อ~ ด้ืออีกแล้วอ่ะ ถ้าพ่ีไทม์ไม่ท�าตามที่สตาร์ขอ เราคงคบกัน 

ได้ยากนะคะ แบบนี้สตาร์ไม่สบายใจเลย"

"โอเคๆ คือพ่ีแค่แวะมาเอาของท่ีเพ่ือนเฉยๆ น่ะ เดี๋ยวก็ไปแล้ว แต่ 

ก่อนไป บอกมาก่อนว่าพวกเธอปิดบังอะไรพี่"

"เอ่อ...คือ"

นกึว่าจะรอดแล้วเชยีว ท�ายังไงด ีคดิไม่ออกเลย ปิดบงัอะไรดอ่ีะ น่ียังดีนะ 

ท่ีมาได้ยินแค่ช่วงหลงัๆ ถ้ามาทนัช่วงทียั่ยทับทิมกางสญัญาอ่านหราแบบน้ันล่ะก็  

ฉันอาจจะโดนพี่ไทม์ฆ่าตายก่อนโดนเฮียทีคเล่นงานก็เป็นได้

"ยัยสตาร์จะจัดเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ให้พ่ีน่ะค่ะ!" ในที่สุดยัยทับทิมก็ 
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โพล่งออกมาช่วยชีวิตไว้ได้ทัน "จริงๆ ทับทิมไม่ควรบอกพ่ีเลย แต่ถ้าไม่พูด  

พี่ก็จะไม่เลิกสงสัยใช่มั้ยล่ะคะ"

เย่ียมมากเพ่ือน! ไม่เสียแรงที่เป็นเพ่ือนรักกันมาตั้งแต่มัธยม ฮือออ  

รอดแล้ววว >_<

"โธ่! ฉนับอกแล้วไงว่าอย่าบอก พ่ีไทม์ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเน่ีย" ฉนัแกล้งบ่น 

ไปตามน�า้เพ่ือความแนบเนียน "สงสยัไม่ต้องจดัแล้วล่ะ น่ีแหละ เซอร์ไพรส์สดุ L"

"อ้าว...ไหงงั้นล่ะ ไม่งอนสิคะคนดี ก็พี่ไม่รู้นี่นา วันเกิดพี่อีกตั้งสองเดือน

ข้างหน้า ท�าไมรีบเซอร์ไพรส์จังล่ะคะ" พ่ีไทม์เสียงอ่อนลงทันที ท่าทางเขาจะ 

เชื่อสนิท ยัยทับทิมขยิบตาให้ฉันเป็นเชิงสื่อความหมายว่า

'เธอติดหนี้บุญคุณฉันอีกแล้วนะรอบนี้'

"ก็สถานที่ท่ีสตาร์จะจัดงานมันต้องจองล่วงหน้าสองเดือนไงล่ะคะ แต่

ช่างมนัเถอะ ไม่จงไม่จดัมนัแล้ว ก็แค่ไปกินข้าวกันธรรมดาเหมือนทุกปีแหละค่ะ  

หมดอารมณ์!"

ขยี้ไปอีกกก ฉันพลิกกลับมาเป็นฝ่ายงอนได้ไงเนี่ย ทึ่ง!

"พ่ีขอโทษนะ พ่ีไม่รู้จริงๆ ว่าจะเป็นเรื่องนี้ แต่ไม่เป็นไรหรอก สตาร ์

ไม่ต้องจัดงานอะไรใหญ่โตให้พ่ีก็ได้ แค่มีสตาร์อยู่ข้างๆ ทุกปี พี่ก็มีความสุข 

แล้วล่ะ"

"ค่ะ...ถ้างั้นพี่ก็รีบไปได้แล้ว ก่อนที่จะมีใครมาเห็นเข้านะคะ"

"โอเคๆ ก็ได้ งั้นพี่ไปล่ะ เดี๋ยวคืนนี้พี่โทรหานะ"

"บ๊ายบายค่า"

เฮ้อออ~ โล่งอก ในที่สุดก็ไปสักที ค่อยกินข้าวอร่อยหน่อย ยัยทับทิมนี่

สีหน้าร่าเริงอย่างเห็นได้ชัด นางดูภูมิใจเหมือนเพ่ิงได้ปล่อยพลังกอบกู้โลก 

มายังไงยังงั้น -_-;

"ไงล่ะ ต้องขอบคุณความหัวไวของฉันนะ! ไม่งั้นแกตายแน่"

"เออ...ขอบใจมากกกค่า ไว้จะเลี้ยงหนังตอบแทนนะ"

"เยส! โอเคเลย สัญญาว่าจะเก็บเรื่องน้ีไว้เป็นความลับอย่างดี มีแค่ 

ฉันและแกเท่านั้นที่รู้"

"ดีมาก...งั้นเดี๋ยวฉันมานะ ถ้ากลับมาเข้าห้องช้าก็ฝากเช็กชื่อด้วย"
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"ฮะ? อะไรของแกเนี่ย อิ่มแล้วเหรอ แล้วนี่จะไปไหน O_o"

"เออน่า...มีธุระนิดหน่อย ฝากเก็บจานด้วยนะเพื่อนรัก บ๊ายบายยย"

"อ้าววว...ยัยสตาร์! นังงูพิษ!!!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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