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ชีสเค้กมันม่วง สมูธตี้มันม่วง บราวนี่มันม่วง~ แหมมม แค่อ่านเมนูขนมหวาน

ท่ีพระเอกกับนางเอกของเราขยันกินกันท้ังเรื่องแล้ว มยองนังก็อดนํ้าลายหกไม่ได้เลยค่า 

สาบานจริงจริ๊งงงว่าไม่ได้หกเพราะความหล่อของพระเอกเรา (ถึงพระเอกจะน่ากินมากๆ 

ก็เถอะ ว้ายยย >//<)

แน่นอนเลยว่า 'C-1 Little Bro น้องเล็ก (สุดมึน) คนนี้... เปนคนของเธอ 100%' 

เปนผลงานใหม่แกะกล่องของนักเขียน 'PeePigga' ของเราน่ันเอง มยองนังขอแอบ

กระซิบนิดนึงว่านอกจากน้องเล็กอย่าง 'ซีวาน' แล้ว ยังมีพ่ีชายอีก 2 คน สามารถ

ไปติดตามพวกเขาได้ใน 'C-4 Big Bro พ่ีชาย (โหด) คนน้ี... น่ารัก 100%' กับ 

'C-9 Middle Bro พ่ีรอง (แสนอินดี้) คนนี้... รักเธอ 100%' ซึ่งเรื่องราวของพวกเขารับรอง

สนุกไม่แพ้กันเลยทีเดียว!

ว่าแล้วมยองนังขอตัวไปหาซื้อพ่ีๆ ของซีวานมาอ่านให้ชุ่มชื่นหัวใจก่อนนะคะ 

แล้วก็จะรีบไปซื้อขนมปงมันม่วงมากินด้วยซะหน่อย อ่านนิยายไปกินขนมไปมันต้อง

เพลิดเพลินแสนสบายอุราแน่ๆ ฮ่าๆๆๆ ^O^ แล้วเจอกันใหม่ค่าาา

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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เปนคร้ังแรกเลยที่ PeePigga แต่งนิยายเปนเซ็ตร่วมกับนักเขียนท่านอื่น! ตื่นเต้น

มากกกก~

เรื่องน้ีอยู่ในเซ็ต 'ครอบครัวตระกูลซี' (เซ็ตน้ีมีสามเรื่อง อ่านแยกกันได้ แต่ถ้า

จะให้สนุกท่ีสุด แนะนําให้อ่านทุกเร่ืองค่ะ อิอิ) แต่งเรื่องนี้แล้วเพลินมาก เพราะน้องมึน 

(ฉายาท่ีใช้เรียกพระเอก) เห็นแก่กิน เอย ชอบของกินเหมือนคนแต่งเลย (ฮาาา) ยังไง

ก็ฝากให้เอ็นดูน้องมึนด้วยน้า รวมถึงพ่ีๆ ของน้องด้วย ท้ังสามเรื่องในเซ็ตน้ีคือ

- C-4 Big Bro พ่ีชาย (โหด) คนน้ี... น่ารัก 100% (CandyCat เขียน)

- C-9 Middle Bro พ่ีรอง (แสนอินดี้) คนน้ี... รักเธอ 100% (JOlly' M เขียน)

- C-1 Little Bro น้องเล็ก (สุดมึน) คนน้ี... เปนคนของเธอ 100% (PeePigga

เขียน)

ขอบคุณทุกคนท่ีมีส่วนทําให้นิยายเรื่องน้ีมีโอกาสได้ตีพิมพ

เปนรปูเล่ม ขอบคณุพ่ีตนู (CandyCat) และน้องจอม (JOlly' M) 

ที่ชวนไปแต่งเซ็ตและคอยให้คําแนะนําตลอด ซึ้งใจมาก~ 

ขอบคุณคนอ่านทุกคนด้วย ท้ังที่ติดตามอยู่แล้วหรือที่

เพ่ิงรู ้จักกันก็ดี ยินดีที่ได้รู ้จักนะคะ แวะไปคุยกันได้ท่ี

เพจ PeePigga รักคนอ่านน้า~ 

PeePigga
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ชื่อเล่น : ซีวัน...แต่ไม่ค่อยชอบชื่อน้ีเท่าไหร่ ขอเปลี่ยนเป็น 'ซีวาน 

(C-wan)' แล้วกัน (อายุ 17 ปี)

เกิด : 1 กรกฎาคม 25xx

นิสัยคร่าวๆ : ชอบท�าหน้ามึน น่ิง เงียบ ไม่ใช่เรียบร้อย แค่ขี้เกียจพูด  

มีความคิดเป็นของตัวเอง ยอมฟังแต่อาจจะไม่ท�าตาม (ดื้อเงียบ)

ฉายา : คนหน้ามึน, ซีวานผู้ไม่สนไม่แคร์สิ่งใดในโลก

สิ่งท่ีชอบ : อาหารฝีมือพ่ีซีโฟร์ ขนมหวานทุกชนิด (ยกเว้นที่มีส่วนผสม

ของกาแฟ)

สิ่งท่ีเกลียด : กาแฟ อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกาแฟ  

กลิ่นกาแฟ และการถูกล้อเลียนในเร่ืองท่ีน่าร�าคาญ

งานอดิเรก : อ่านหนังสือ เล่นเกม ท�าหน้ามึน

ความสามารถพิเศษ : 

- อ่านหนังสือได้ทุกท่ี ทุกสภาวะแวดล้อม (ยกเว้นที่ที่แสงไม่พอ)

- อยู่ในท่ีเสียงดังแค่ไหนก็ยังน่ิง เพราะถ้าทนความบ้าของพ่ีๆ ท่ีบ้านได้ 

เรื่องโหวกเหวกโวยวายทุกสิ่งบนโลกก็แค่เร่ืองจิ๊บๆ (เสียงก็แค่เข้าหูซ้าย 

ทะลุหูขวาไป ไม่สนใจ)

- ก�าจัดแมลง ปลวก หนอนให้ตายด้วยมือเปล่าได้

Page C-1 Little Bro �������� (������) �����...������������ 100%.indd   7 16/8/2562 BE   16:28



PeePigga

8

อยากบอกอะไรกับพ่ีๆ : ไม่มีหรอกครับ แต่ถ้าให้พูดก็... 

"ถึงพ่ีซีโฟร์...เมื่อไหร่พ่ีจะท�าขนมหวานได้อร่อยซะที ผมขี้เกียจไปซื้อ

ขนมที่ร้านนอกบ้านกินละนะ (แต่รู้แหละว่าคงยาก เพราะพ่ีซีโฟร์ท�าขนมทีไร 

กินไม่ได้ทุกที)"

"ถึงพ่ีซีนายน์...ไปเท่ียวหลายๆ ท่ีก็ซื้อขนมมาฝากน้องบ้าง อะไรอร่อย

ก็ซื้อมาหน่อยเหอะ รอของฝากอยู่นะครับ"

บทน�ำ

ผมชื่อ...ซีวาน

สถานะเป็นลูกชายคนเล็กของบ้าน มีพ่ีชายสองคนชื่อ 'ซีโฟร์' (พ่ีคนโต) 

กับ 'ซีนายน์' (พี่คนรอง) พวกเราพี่น้องเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน แม่เป็นคนไทย 

พ่อเป็นชาวอเมริกันรูปร่างสูงใหญ่ ซึ่งผมเหมือนแม่มากกว่าพ่อนะ นัยน์ตา

และผมสีน�้าตาลเข้มเหมือนแม่ หุ ่นก็ตัวเล็กเหมือนแม่ ไม่ได้ก�าย�าล�่าบึ้ก 

เหมือนพ่ีๆ (โดยเฉพาะพ่ีซีโฟร์ น่ันน่ะหมียักษ์แต่งคอสเพลย์เป็นคนชัดๆ)  

แต่อย่างน้อยผมก็ได้ความสูงมาจากพ่ออยู่บ้างน่ะนะ หุ่นผมเลยค่อนข้างสูง 

ถ้าออกก�าลังกายจริงๆ จังๆ ก็คงจะสร้างกล้ามเน้ือได้บ้าง ซึ่งผมขี้เกียจอ่ะ  

ถึงจะมีเล่นกีฬาบ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นจริงจัง แค่พอให้ร่างกายเผาผลาญพลังงาน

จากการกิน (ท่ีค่อนข้างเยอะ) ของผมในแต่ละวัน ไม่ให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดตัว

เท่าน้ันเอง

แล้วท่ีจริงผมก็ไม่ได้ชื่อซีวานหรอก แต่ชื่อ 'ซีวัน' ต่างหาก...

'ซีวัน' เป็นชื่อท่ีแม่ผมต้ังให้เพราะผมเกิดวันท่ีหนึ่ง และมีพ่ีชายสองคน

ท่ีชื่อข้ึนต้นด้วย 'ซี' อยู่แล้ว แม่เลยตั้งง่ายๆ ว่าซีวัน ไม่มีความหมายพิเศษ 

อะไรหรอก แล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหากับชื่อตัวเองด้วย จนกระทั่งไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 

ตอนน้ันผมอยู่ ม.ต้น มีเพ่ือนต่างห้องท่ีไม่ชอบขี้หน้าผม สมมติว่าชื่อ นาย ก 

ละกัน นาย ก คิดยังไงไม่รู้ถึงเอาชื่อผมไปเสิร์ชกูเกิล แล้วเจอว่าชื่อผมพ้อง 

กับผลิตภัณฑ์ก�าจัดเห็บย่ีห้อหน่ึงท่ีผมเองก็ไม่รู้จักเหมือนกัน แต่เอาเป็นว่า 

หลังจากน้ันเขาก็เรียกผมว่า 'ไอ้เห็บ' เรียกคนเดียวไม่พอ ยังพานป่าวประกาศ
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บอกคนอื่นให้เรียกต่อๆ ไปอีก 

คือออ ไม่ได้อายนะ แต่ร�าคาญเข้าใจป่ะ ผมโคตรร�าคาญนาย ก กับ

เพ่ือนของเขามากๆ คิดว่าการท่ีผมมีพ่ีชายคนโตชอบแหกปากร้องเพลง 

เสียงผิดคีย์ท่ีบ้านมันน่าร�าคาญแล้วนะ แต่อย่างน้อยพ่ีชายยังมีข้อดีตรงที่ 

ท�าอาหารอร่อย ผมเลยพอมองข้ามข้อไม่ดีของเขาและท�าเป็นไม่สนใจได้  

แต่นาย ก น่ีไม่เคยท�าอะไรให้ผมรู้สึกโอเคเลย ผมถึงเริ่มเกลียดเขาละ 

แต่ก่อนที่ผมจะเกลียดเขาไปมากกว่าน้ีจนเผลอท�าอะไรที่ไม่ค่อยดี

ตอบโต้นาย ก และเพ่ือนๆ ก็มีเพื่อนผู้หญิงในห้องกลุ่มหน่ึงออกโรงช่วยผม  

(มารู้ทีหลังว่าหนึ่งในเพ่ือนผู้หญิงกลุ่มนี้มีคนท่ีนาย ก แอบชอบรวมอยู่ด้วย  

ซึ่งเธอแอบชอบผม และนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้นาย ก เกลียดผม) เพ่ือน 

ผู้หญิงกลุ่มน้ันต่อว่านาย ก กับพรรคพวก บอกให้หยุดเรียกผมแบบน้ันแล้ว 

กลับมาเรียกซีวันเหมือนเดิม ซึ่งก็มีทั้งคนยอมและไม่ยอมหยุด แล้วก็ยังมี

ประเด็นเรื่องชื่อพ้องน่ันอีก ดังน้ันผมเลยบอกทุกคนไปว่า ผมจะเปลี่ยนชื่อเล่น

ล่ะนะ

ต่อไปเรียกผมว่า 'ซีวาน' ก็แล้วกัน...

ถามว่าชื่อ 'ซีวาน' น้ีได้มาแต่ใด เอาความจริงไหม จริงๆ คือชื่อมัน 

ออกเสียงคล้ายๆ กับชื่อเดิม แต่ลากเสียงยาวกว่า ซ่ึงผมเคยได้ยินชื่อน้ีผ่านๆ 

หูจากทีวีหรือสื่อออนไลน์อะไรสักอย่าง เห็นว่าเป็นช่ือดาราเกาหลีมั้ง แล้ว 

ถ้ามองอีกมุมหนึ่งหน้าตาผมก็มีส่วนคล้ายไอดอลเกาหลีอยู่เหมือนกัน จึง 

ไม่ได้ดูขัดอะไรถ้าผมจะใช้ชื่อเล่นเป็นภาษาเกาหลี (ผมมโนเองครับ) ซึ่งผม

ต้องการเปลี่ยนชื่อจริงจัง ถึงขั้นโทรไปขออนุญาตพ่อแม่แล้ว พ่อแม่ก็โอเค  

ไม่ได้ห้ามอะไรกับการเปลี่ยนชื่อเล่นและชื่อจริงของผม โดยผมเปลี่ยนเป็น 

ชื่อเดียวกันคือซีวาน 

ตัง้แต่น้ันมาทุกคนก็เรียกผมว่าซวีาน ไม่ว่าจะเพ่ือนสนทิของผม อาจารย์  

หรือว่าใครๆ ยกเว้นแค่นาย ก และพรรคพวก ซึ่งผมเลิกให้ความส�าคัญไปละ 

พวกน้ันก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจากใช้ปากเป็นกระบอกเสียงโจมตีว่าร้ายคนอื่น 

จนในทีส่ดุพวกเขาก็เลกิล้อไปเอง เพราะเริม่ถูกคนอืน่ๆ แบนท่ีท�าตวัหาเรือ่งผม 

ไม่หยุดหย่อน 
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แต่ อ้อ...ยังมีอีกสองคนท่ีไม่ยอมเรียกชื่อใหม่ของผม น่ันคือพ่ีชาย 

ท้ังสองของผมน่ันเอง พวกเขายังเรียกชื่อเดิม แต่ช่างเถอะ มนุษย์หมียักษ ์

กับมนุษย์หมีใหญ่น่ันอยู่นอกเหนือการควบคุม ผมไม่สามารถไปบังคับอะไร 

พ่ีๆ สองคนน้ันได้

จนเมื่อข้ึน ม.ปลาย ผมเลือกสมัครสอบเข้าโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึง 

ซึ่งค่าเทอมสูงลิบ แต่ในขณะเดียวกันก็สอบเข้ายากโคตรๆ ด้วย (มีคนว่ามานะ 

แต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าข้อสอบจะยากตรงไหน) ผมกับกลุ่มเพ่ือนสนิทสอบติดและ

ได้เข้าเรียนท่ีน่ีแทบทุกคน แต่นาย ก และพรรคพวกไม่รู ้เหมือนกันว่าได้ 

สมัครสอบหรือเปล่า หรือสอบไม่ติดไม่รู ้ แต่เอาเป็นว่าพวกเขาไม่ได้เรียน

โรงเรียนเดียวกับผมแล้วล่ะ ซึ่งก็ดี ค่อยสบายหูสบายตาขึ้นหน่อย

ผมและกลุ่มเพ่ือนสนิทไม่ได้เข้าเรียนท่ีห้องเดียวกันท้ังหมดหรอกนะ  

ก็คละๆ กันไปตามห้องต่างๆ เรียงตามคะแนนที่ได้ตอนสอบเข้า ซึ่งนอกจาก

เพ่ือนเก่าแล้ว ผมก็ได้เพ่ือนใหม่อกีเพียบ แน่นอนว่าผมแนะน�าตวักับเพ่ือนใหม่ 

ทุกคนว่าผมชื่อซีวาน ทุกคนก็เข้าใจตามนั้น ดังนั้นจึงมีน้อยคนมากๆ ที่จะรู้จัก

ชื่อเล่นเดิมของผม

ปัจจุบันผมเรียนอยู่ ม.5 ชีวิตเด็ก ม.ปลาย ที่ผ่านมาของผมก็ไม่มีอะไร

พิเศษ มาเรยีนตามปกต ิมโีดดบ้างบางวชิาทีน่่าเบือ่ หลงัเลกิเรยีนก็ไปเตะบอล 

เล่นบาส เล่นเทนนิสกับเพ่ือน ก็พอเล่นได้นะ ไม่ได้เล่นเก่งมากและไม่คิดจะ

เล่นจริงจังถึงขั้นเข้าร่วมชมรมกีฬาที่พวกประธานชมรมกีฬาต่างๆ มักจะ 

มาชวนอยู่บ่อยๆ ก็อย่างที่บอกไปแล้วไง ผมเล่นกีฬาเพ่ือไม่ให้รู้สึกตัวแน่นๆ 

เวลากินเยอะเท่าน้ันเอง

คงเร่ิมสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าผมกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ

ค�าตอบคือ...ใช่ครับ

ผมกินเยอะมาก โดยเฉพาะอาหารที่พ่ีซีโฟร์ พ่ีชายคนโตของผมท�า  

ผมกินเกลี้ยงอ่ะ แต่ถ้าวันไหนพ่ีซีโฟร์ท�าปริมาณเยอะเว่อร์วังอลังการเหมือน

จะท�ากับข้าวเลี้ยงคนท้ังหมู่บ้าน อันนั้นผมก็กินไม่หมดหรอก แต่ยังไงก็ตาม 

ขอยืนยันว่าพ่ีซีโฟร์ท�าอาหารอร่อยมากจริงๆ ยังกะเชฟมาเอง อร่อยถึงข้ัน 

ผมต้องขอให้เขาท�าข้าวกล่องให้ผมมากินตอนเที่ยงด้วย เพราะรสชาติกับข้าว
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ที่โรงอาหารยังไม่ผ่านส�าหรับผม (กินได้ แต่ไม่อร่อย) 

แต่ก็มอีย่างหนึง่ท่ีพ่ีซโีฟร์ท�าไม่ได้คอืขนมหวาน ซึง่เป็นของโปรดของผม  

ผมเคยบอกให้พ่ีซโีฟร์ลองท�าแล้ว แต่มนัคอืยาพิษ มนัคอืฝันร้ายชัดๆ ผมท่ีเป็น

คนชอบขนมหวานมากๆ ยังรับไม่ได้เลย กนิไม่ได้จรงิๆ เอาให้น้องหมา น้องหมา 

ก็คงไม่กิน

ซึ่งชีวิตผมขาดของหวานไม่ได้ ผมก็เลยต้องไปตามหาขนมหวานจาก

ร้านดังๆ หรือร้านท่ีข้ึนชื่อว่าอร่อยมากินให้หายอยาก แล้ววันหนึ่งผมก็ค้นพบ

ร้านขนมหวานท่ีถูกปากโคตรๆ อยู่ใกล้ๆ โรงเรียน ม.ปลาย ที่ผมเรียนอยู่นี่เอง 

(คือผมเพ่ิงรู้จักร้านน้ีตอน ม.5 ไม่รู้ช่วง ม.4 ผมไปมุดหัวอยู่รูไหนมา ถึงพลาด

ขนมเจ้าอร่อยร้านน้ีไปได้!) 

แต่ข้อเสยีคอืร้านนีเ้ปิดเฉพาะตอนเย็น (เห็นว่ากลางวันจะท�าขนมมัง้นะ  

ผมก็ไม่แน่ใจ) ถ้าเลิกเรียนช้าหรือเล่นกีฬานานไปหน่อย กว่าจะออกจาก

โรงเรียนไปท่ีร้านขนมหวานแสนอร่อยน่ัน บางทีก็ไปไม่ทัน ขนมหมดก่อน

เหมือนวันน้ีเป็นต้น...

โคตรหงุดหงิด!

ขนมหวานที่ผมชอบที่สุดของร้านนี้คือ 'ขนมปังมันม่วงนมสด' ผมเพ่ิง 

รู้ว่านั่นเป็นเมนูลิมิเต็ดท่ีมีขายเฉพาะวันอังคาร และมีขายจ�านวนจ�ากัด ซึ่ง 

วันอังคารท่ีแล้วผมบังเอิญโชคดีมาทันตอนที่มันเหลือชิ้นสุดท้าย ผมเลยลอง

ซื้อไปกิน 

โหยยย สุดยอดเลย อร่อยอย่างเทพ!

วันอังคารในสัปดาห์ต่อมา (ซึ่งก็คือวันน้ี) ผมว่าจะรีบมาซ้ืออีก แต่ดัน

หมดก่อนซะงั้น ลองไปบอกเจ้าของร้านว่าขอสั่งท�าแล้วจองไว้ล่วงหน้า แต่

เจ้าของร้านก็ไม่รับออเดอร์ บอกจะท�าขนมแค่ตามตารางทีต่นเองวางไว้เท่านัน้ 

(เจ้าของร้านโคตรอินดี้ เหมือนไอ้พ่ีซีนายน์ พ่ีชายคนรองของผมไม่มีผิด)  

วันน้ีผมเลยอดกินขนมปังมันม่วงนมสดเลย ชิ!!

ผมเดินกลับบ้านด้วยความหงุดหงิด โมโหหิวด้วยแหละ ตอนเช้า 

พ่ีซีโฟร์ท�าข้าวกล่องให้น้อยไป ไม่อิ่ม ยังไม่ถึงคร่ึงกระเพาะเลย กะจะมากิน

ขนมปังมนัม่วงนมสดแสนอร่อยรองท้องก่อนก็ไม่ได้กิน กลบับ้านไปผมต้องได้ 
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กินข้าว 

หิวโว้ยยย

ในใจคิดงั้น แต่หน้าผมยังน่ิง ไม่ได้แสดงออกหรือโวยวายอะไร ขี้เกียจ

ปั้นหน้าอ่ะ ผมข้ีเกียจคิดว่าเวลาไหนต้องท�าหน้ายังไง ผมเลยตีหน้านิ่งๆ มึนๆ 

ตลอดเวลา หลายคนที่เห็นมักเข้าใจไปว่าผมก�าลังงง ไม่ก็มึน ง่วง หรือ 

อารมณ์เสีย แต่ไม่ใช่ครับทุกคน ผมแค่ข้ีเกียจแสดงออกทางสีหน้าครับ

บ้านผมกับโรงเรียนอยู่ห่างกันแค่รถไฟฟ้าไม่ก่ีสถานี ลงจากสถานี 

แล้วเดินเข้าหมู่บ้านมาไม่ไกลก็ถึงบ้านละ ผมก็เดินมาเรื่อยๆ แอบเห็นว่า 

มีผู ้หญิงประหลาดสองคนยืนท�าลับๆ ล่อๆ อยู่หลังเสาไฟริมร้ัวบ้านผม  

พูดอะไรกันก็ไม่รู ้ ผมไม่ได้สนใจ ผมเดินเข้าบ้านไปตามปกติ เพราะไม่ใช ่

ครั้งแรกท่ีมีเหตุการณ์แบบน้ี มีหลายครั้งแล้วล่ะ เชื่อเหอะอีกสักพักเดี๋ยว 

ก็มีคนมาจัดการไล่ผู้หญิงประหลาดพวกน้ันไปเองแหละ ผมไม่ต้องท�าอะไร

หรอก

เข้ามาในบ้านแล้วผมก็เอากระเป๋านักเรียนไปเก็บบนห้องนอนที่อยู่ 

ชั้นสองของบ้าน พอเรียบร้อยก็เปิดประตูห้องออกมาเจอกับพ่ีซีนายน์ พ่ีชาย

คนรองที่ก�าลังจะเข้าห้องนอนของเขาพอดี ผมเหลือบมองเขาเงียบๆ ท่าทาง 

พ่ีซีนายน์เพ่ิงจะกลับมาถึงบ้านเหมือนกัน

"..." 

ทกุอย่างตกอยู่ภายใต้ความเงียบ เพราะผมไม่รูจ้ะชวนคยุอะไร คดิไม่ออก  

แค่ค�าทักทายก็ยังคิดไม่ออก ตอนน้ีหิว น�้าตาลตก สมองไม่ค่อยสั่งการ 

อืม...ถือว่าการมองเป็นการทักทายก็แล้วกัน

ดังน้ันผมจึงเหลือบมองพ่ีซีนายน์เพ่ือทักทาย (?) นิดหน่อย แล้วผม 

ก็เบนสายตาไปทางอื่น ก่อนจะสะดุ้งนิดๆ เมื่อรู้สึกว่ามีอะไรแข็งๆ ฟาดลงท่ีขา

ขวับ!!

ผมหันกลับไปมอง คนร้ายคือ (ไอ้) พ่ีซีนายน์น่ันเอง พ่ีเขาเตะขาผม  

ถึงจะเตะเบาๆ ก็เหอะ แต่มนัตกใจนะเว้ยเฮ้ย แถมเตะแล้วยงัเดินเข้าห้องตวัเอง 

ไปเฉยเลย โวะ!!

แต่น่ันก็คงเป็นการทักทาย (??) ล่ะมั้ง
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ผมส่ายหัว เลิกคิดสนใจเรื่องพ่ีชายคนรองจอมอินด้ี แล้วเดินลงบันได

ไปชั้นหน่ึง มุ่งตรงไปท่ีห้องครัว ส�ารวจตู้เย็นและบนเตาแก๊ส...

ไม่มีอะไรเลย... 

พ่ีซโีฟร์ยังไม่ท�ากับข้าวอกีเหรอเนีย่ (พ่อแม่พวกเราไปท�างานต่างประเทศ 

น่ะ จริงๆ บ้านก็รวยนะ แต่ไม่ได้จ้างแม่บ้าน พ่ีซีโฟร์ในฐานะพ่ีชายคนโตจึง 

รับผิดชอบจัดการหมดทุกอย่าง ท้ังท�ากับข้าว ซักผ้า ท�าความสะอาดบ้าน  

ส่วนผมก็ช่วยท�าความสะอาดบ้างถ้าไม่ข้ีเกียจ แต่ส่วนใหญ่ก็ข้ีเกียจ)

ผมเดินออกมาจากครัว เห็นพ่ีซีโฟร์เดินเข้ามาในบ้านพอดีด้วยสีหน้า

เคร่งเครียด พร้อมกับร่างกายหมียักษ์น่ัน

แต่ทว่า...

ฟั่บๆๆ

พ่ีหมียักษ์ก�าลังยืนจ้องแมลงสาบตัวใหญ่สีด�าที่กางปีกบินฟั่บๆ พุ่งไป

ตรงหน้าเขา จากหน้าเคร่ง เปลี่ยนเป็นหน้าซีด

"..." ผมยืนมองเงียบๆ โดยไม่พูดอะไร

ฟ้าววว

"ย้ากกกกก" 

พ่ีซีโฟร์หวีดร้อง (เสียงร้องเพ้ียนพอๆ กับตอนที่พ่ีแกร้องเพลง) ขณะ 

โยกตัวกระโดดหลบแมลงท่ีก�าลังบินตรงเข้าไปหา 

เอ่อ...คือออ แมลงตัวเล็กกว่ามัดกล้ามท่ีแขนของพ่ีแกเยอะเลยนะ  

จะกลัวอะไรขนาดน้ัน

แต่ก็นะ ความกลัวของคนเรามันไม่เหมือนกัน พ่ีซีโฟร์กลัวแมลง แต่ผม

ไม่กลัว มันก็คงเหมือนกับความชอบความเกลียดล่ะมั้ง ผมยังเกลียดกาแฟ 

ทั้งที่คนอื่นกินได้ปกติ บางคนก็ชอบดื่มมากๆ ด้วย (แต่ผมโคตรเกลียดรสชาติ

กาแฟนั่น เกลียดยันกลิ่น!)

ฟั่บๆๆๆ

ไอ้แมลงสาบตัวน้ันยังบินวนเวียนตามรังควานพ่ีซีโฟร์ไม่เลิก อืม... 

ถ้าเป็นแบบน้ี พ่ีซีโฟร์ก็จะกลัวเจ้าตัวจิ๋วบินได้นั่นจนไม่เป็นอันท�าอะไร และ 

ไม่ยอมท�ากับข้าวให้ผมกินซะที
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อืม...

ป้าบ!

เพ่ือกับข้าวแสนอร่อย ผมเลยเดนิไปคว้ารองเท้าแล้วพุ่งตวัไปใช้รองเท้า

ในมือฟาดเจ้าจิ๋วบินได้อย่างแรง จนมันกระเด็นไปกระแทกกับผนังบ้าน  

แล้วก็ฟาดอีกซ�้าๆ ให้แน่ใจว่ามันตายแล้วจริงๆ

ป้าบๆๆ

พอเหลือแต่ซาก ผมก็จัดการเก็บกวาดซากแมลงสาบไปท้ิงถังขยะ  

แล้วหันไปทางพ่ีชายคนโต เห็นท่านพ่ียังยืนท�าหน้าช็อกอยู่ ผมจึงมองเขานิ่งๆ 

เพ่ือส่งข้อความบอกทางสายตาว่า

'ไม่ต้องกลวัแล้วพ่ี มนัตายแล้ว ผมจดัการเจ้าแมลงท่ีพ่ีกลวัให้เรยีบร้อย 

รีบไปท�ากับข้าวเถอะ ผมหิว'

บอก (ทางสายตา) แล้วผมก็เดินเข้าไปในห้องน่ังเล่นเพ่ือรอกินข้าว  

แต่พอน่ังแล้วก็มาคิดทบทวนย้อนหลังกับเหตุการณ์เมื่อก้ี

พ่ีซีโฟร์จะเข้าใจสิ่งท่ีผมบอก (ทางสายตา) ไหมนะ

ปกติก็ไม่เข้าใจน่ีหว่า... (แต่ไม่ใช่แค่พ่ีซีโฟร์หรอก พ่ีซีนายน์ก็ไม่เข้าใจ 

เพ่ือนสนิทผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ จะว่าไปก็แทบไม่มีใครเข้าใจผมเลย)

หิวโว้ยยย

ผมตัดสนิใจใช้พลงังานท่ีมเีหลอือยู่น้อยนิด เดนิไปเปิดประตหู้องนัง่เล่น

แล้วย่ืนหน้าออกไปมอง น่ันไง พ่ีซีโฟร์ยังคงยืนช็อกอยู่ท่ีเดิม เขาไม่เข้าใจผม

จริงๆ ด้วยสินะ

"พ่ีซีโฟร์" 

"หะ...หือ" พ่ีชายคนโตตอบเสียงสั่นๆ หน้าตาเหลอหลา ท่าทางเหมือน

ยังกลัวไม่หาย แมลงสาบนั่นก็ตายไปแล้วนะ หรือพ่ีแกมองเห็นวิญญาณ

แมลงสาบแล้วกลัวอีก เฮ้อออ แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้กินข้าว

คงต้องพูดสิ่งท่ีคิดออกไปแล้วล่ะ

"ข้าวล่ะ"

"…"

"หิว"
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"…"

หวังว่าพ่ีซีโฟร์คงเข้าใจ (ความหิว) ของผมแล้วนะ

พูดจบผมก็ปิดประตูห้อง กลับไปนั่งตามเดิม แล้วหยิบสมาร์ตโฟนมา

เล่นเกมรอ จนพ่ีซีโฟร์เรียกไปกินข้าวนั่นแหละ ผมถึงออกมาจากห้องน่ังเล่น

เดินไปที่ห้องกินข้าว

กับข้าววันน้ี...ต้มย�ากุ้งน�้าข้นกับหมูหวาน

โอเค ดีเย่ียมมากท่านพ่ี สมกับท่ีรอคอย!

ผมเดินไปตักข้าวใส่จานแล้วก็มานั่งกินกับข้าวแสนอร่อยฝีมือพ่ีซีโฟร์ 

อร่อยมากจริงๆ ถ้าไปแข่งท�าอาหารตามรายการดังๆ พ่ีชายผมต้องได้รางวัล

แน่ๆ แต่ไม่ไปน่ันแหละดีแล้ว ถ้าไปแล้วพ่ีชายเกิดดังข้ึนมา มีภัตตาคารหรูๆ 

มาติดต่อทาบทามให้ไปเป็นเชฟ เดี๋ยวชีวิตพ่ีชายจะวุ่นวายแล้วไม่มีเวลา 

ท�ากับข้าวให้น้องๆ อย่างผมหรือพ่ีซีนายน์กิน ไม่เอา ไม่ดีหรอก

"จะไปไหนอีก"

การกินของผมชะงักไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงพ่ีซีโฟร์พูดขึ้น เมื่อ 

เงยหน้าข้ึนมองก็เห็นพ่ีซีนายน์ พ่ีชายคนรองของผมเดินสะพายกระเป๋า 

ลงบันไดมา ในมือถือกุญแจรถด้วย

หืม? พ่ีซีนายน์จะไปไหน?

อ่า แต่พ่ีแกก็เป็นแบบน้ีอยู่แล้วแหละ ผลบุๆ โผล่ๆ อารมณ์เอาแน่เอานอน 

ไม่ได้ อยากท�าอะไรก็ท�า อยากไปไหนก็ไป บอกได้ค�าเดียวว่าอินดี้สุดกู่

"เดี๋ยวมา" พ่ีซีนายน์ตอบสั้นๆ

"อีกแล้วเหรอซีนายน์" พ่ีคนโตเร่ิมดุพ่ีคนรอง "นายจะออกจากบ้านโดย

ไม่กินกับข้าวท่ีพ่ีตั้งใจท�าอีกแล้วนะ"

"ไม่ล่ะ ไม่อร่อย"

ไม่จริงครับ!!

ผมหันขวับไปมองพ่ีรองน่ิงๆ ด้วยความฉุนนิดๆ แล้วยกนิ้วโป้งให้อย่าง

โกรธๆ เพ่ือเถียงว่าผมไม่เห็นด้วยกับค�าพูดของพ่ีรองนะ กับข้าวของพ่ีซีโฟร์

อร่อยจะตายไป (แต่ไม่รู้ใครจะเข้าใจผิดว่าผมเห็นด้วยกับค�าพูดของพ่ีรอง 

หรือเปล่า ก็ช่างเถอะ ข้ีเกียจพูดอธิบายต่อ)
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"ไปก่อนนะ ไม่ต้องโทรตามด้วย อยากกลับเดี๋ยวกลับมาเอง"

"กลับมากินข้าวก่อนโว้ย ไอ้น้องเวร!"

"บาย" 

พ่ีซีนายน์ไม่สนใจฟังค�าพูดของพ่ีซีโฟร์เลย ท้ังที่พ่ีหมียักษ์ซีโฟร์ท�าเสียง

ค�ารามราวกับจะกินหัวคนได้อยู่แล้วนั่น แต่ผมก็ไม่ได้กลัวท่าทางแบบนั้นของ

พ่ีซีโฟร์นะ จริงๆ แล้วพ่ีแกใจดี ไม่ได้น่ากลัวเหมือนหน้าตาซะหน่อย 

พอพ่ีชายคนรองออกจากบ้านไปแล้ว กับข้าวส่วนของพ่ีซนีายน์ก็กลายเป็น 

ของผม เยส!

"กับข้าวไม่อร่อยจริงเหรอ ซีวัน"

ก็บอกให้เรียกซีวาน

ผมมองพ่ีชายคนโตตาขวาง คดิในใจแต่ไม่ได้พูดออกมา แล้วพูดเฉพาะ

ค�าตอบของค�าถาม

"ไม่จริง"

"ไม่จริง? งั้นก็แปลว่าอร่อย"

"อื้อ อร่อย"

ถ้าตอบไม่อร่อย เดี๋ยวไม่มีข้าวกิน

พ่ีซีโฟร์ดูอารมณ์ดีขึ้นหลังจากได้ยินค�าตอบจากผม ส่วนผมก็ก้มหน้า

ก้มตากินข้าวต่อจนอิ่มแปล้ แต่กระเพาะก็ยังเรียกร้องอยากกินของหวาน 

ตบท้าย 

เฮ้อออ เซ็ง ถ้าวันน้ีขนมปังมันม่วงนมสดร้านน้ันไม่หมดก่อน ผมคงได้

กินของหวานล้างปากแล้ว โด่~ 

ใครกันท่ีชิงซื้อขนมปังมันม่วงนมสดของโปรดของผมไป อย่าให้รู้นะ 

ผมจะ...

จะ...

จะ...

จะท�าอะไร คิดไม่ออกว่ะ 

ค่อยคิดอีกทีละกัน

แต่วันอังคารหน้าผมจะต้องกินขนมปังมันม่วงนมสดร้านน้ันให้ได้ 
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จะไม่ยอมพลาดเหมือนวันน้ีแน่!!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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