
'น้องสาว...คือสิ่งมีชีวิตท่ีน่ารัก น่าทะนุถนอม

แต่น่ันหมายถึงน้องสาวแท้ๆ เท่าน้ันนะ

ยัยกระต่ายจ๋ิวตัวแสบน่ัน...ผมไม่นับ!'

– ทีค ปี 4 (พี่ชาย) –
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บทน�า

8.30 น.

ลานว่างข้างตึก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย G

"ฮัลโหล"

[...ว่า?]

"คืนน้ีพ่ีกลับห้องมั้ย"

[ไม่มั้ง...ไม่แน่]

"กลับหน่อยเถอะนะ...น้องไม่อยากอยู่คนเดียว L"

[ท�าไม...กลัวอะไร]

"วันก่อนมีคนแทงกันตายท่ีหน้าคอนโดฯ เค้าลือกันว่าผีเฮี้ยนมาก  

น้องกลัววว...พ่ีกลับมาอยู่เป็นเพ่ือนน้องหน่อยนะ นะๆๆ T^T"

[ไร้สาระ ผีไม่มีจริงหรอก]

"แต่กลับมาหน่อยไม่ได้เหรอ"

[ไม่รู้เหมือนกัน ตอบไม่ได้ คืนน้ีน่าจะดึก]
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"งั้นน้องไปอยู่กับพ่ีได้มั้ย ในฐานะยามเฝ้ารั้วก็ได้"

[เหอะๆ เลอะเทอะน่า เอางี้ ถ้ากลัวก็โทรบอกเพ่ือนเธอให้มานอนด้วย 

แค่นี้นะ]

"พ่ีจะไม่กลับจริงๆ เหรอ แต่เมื่อวานก็..."

ตู๊ด...ตู๊ด...ตู๊ด

วางไปแล้ว

ใจร้ายชะมัด! ใจร้ายสุดๆ เลย TOT

บางทีฉันก็สงสัยนะว่าฉันกับพ่ีควอทซ์เป็นพ่ีน้องกันจริงหรือเปล่า  

ท�าไมเขาถึงดูไม่ค่อยรัก ไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนพ่ีน้องบ้านอื่นเลย หลายครั้ง

ที่รู้สึกเหมือนเขาจะเกลียดและร�าคาญฉันด้วยซ�้า แล้วสิ่งท่ีแย่กว่านั้นคืออะไร

รูป่้ะ ต้ังแต่จ�าความได้ ฉนัก็มแีต่เขา!!! ฉนัมแีต่พ่ีชาย...ส่วนพ่อกับแม่อยู่ทีไ่หน 

อะไรยังไง ฉันก็ไม่เคยรู้ พ่ีควอทซ์ไม่เคยพูดถึงเลยสักครั้ง บอกแค่ว่ารู้ไปก็ไม่มี

ประโยชน์ สิ่งเดียวท่ียืนยันได้ว่าเขาเป็นพ่ีชายของฉันก็คือ สูติบัตรท่ีติดตัวฉัน

มาตั้งแต่เกิด เราใช้นามสกุลเดียวกัน กรุ๊ปเลือดเดียวกัน ส่วน DNA น้ันไม่รู้  

ไม่เคยตรวจ แต่ถึงจะตรวจไปก็เท่าน้ัน เพราะต่อให้เขาจะเป็นพ่ีชายแท้ๆ  

หรือไม่แท้ของฉัน

ฉันก็มีแต่เขาอยู่ดี...

ว่าก็ว่าเถอะ จะบอกว่ามีแต่เขาก็ไม่ถูกต้องนัก ก่อนหน้านี้พวกเราเคย

ใช้ชีวิตอยู่กับป้าแก้ว แกบอกว่าแกเป็นพ่ีสาวของแม่ฉัน แต่พอฉันถามว่า 

พ่อแม่หายไปไหน ป้าก็ไม่เคยตอบ แกบอกแค่ว่า พ่อกับแม่ไม่มีเงินเลี้ยง 

พวกเรา ถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะกลับมารับ หลังจากนั้นฉันก็เลยไม่ได้ถามอะไรแกอีก 

จนกระท่ังฉันอายุได้สิบสองปี ป้าก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พวกเรา

เคว้งคว้างมาก เพราะตอนน้ันพ่ีควอทซ์ก็อายุแค่สิบสี่ เขาก็เลยต้องหาเงินด้วย

การเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆ จนพอมีชื่อเสียงในหมู่สาวๆ อยู่บ้าง จากนั้นก็พอมี

เงินเช่าคอนโดฯ เก่าๆ อยู่ด้วยกันสองคนพ่ีน้อง แต่ฉันกับพ่ีควอทซ์มีเวลาอยู่

ด้วยกันน้อยมากๆ ในหน่ึงอาทิตย์เขาจะอยู่ห้องไม่เกินสามวัน ในสามวันก็อยู่

แค่ไม่ก่ีช่ัวโมง พูดง่ายๆ คือแค่กลับมานอน อาบน�้า เปลี่ยนชุด แล้วก็ออกไป

ข้างนอกละ เราไม่เคยได้ไปเท่ียวไหนด้วยกัน ไม่เคยได้น่ังดูทีวีด้วยกัน  
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แทบไม่เคยได้ท�ากิจกรรมอะไรร่วมกันเลยด้วยซ�้า แถมบางทีเขาก็ท�าเหมือน

ฉันเป็นอากาศท่ีไม่มีตัวตน ไม่มีชีวิต ไม่มีแม้กระท่ังจิตวิญญาณ TOT

จะบอกอะไรให้นะ! ฉันเคยน้อยใจจนถึงข้ันเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าหนีไปอยู่

กับเพ่ือนสนทิเป็นเวลาสามวนั...แต่ก็เท่าน้ันแหละ พ่ีควอทซ์ไม่เคยโทรมาตาม 

ไม่เคยทักมาถาม ไม่เคยสนใจว่าฉนัจะเป็นตายร้ายดยัีงไง จนสดุท้ายฉนัก็ต้อง

เป็นฝ่ายบากหน้าแห้งๆ กลับมาเอง เพราะไม่มีเงินใช้ ยังดีหน่อยท่ีถึงแม้ว่าเขา

จะเกลียดฉัน แต่เขาก็ยังคงท�างานหารายได้พิเศษทุกๆ คืนเพ่ือหาเงินมาจ่าย

ค่าเช่าห้องและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะแบ่งให้ฉันใช้แค่เดือนละ

สามพันก็เถอะนะ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใช้สักบาทเลยนี่นา TOT

เฮ้อ~ แต่มันก็คงจะดีกว่าน้ีมาก ถ้าฉันมีพ่ีชายท่ีใส่ใจฉัน มีเวลาให้ฉัน 

อยากไปไหนมาไหนกับฉันแบบพ่ีน้องของคนอื่นๆ เขาบ้าง ก็น่าจะดีไม่น้อย

เลยนะ

"เฮียไม่ให้ไป!"

เสียงเกร้ียวกราดของผู้ชายคนหน่ึงดังมาจากลานกว้างข้างคณะ ท�าให้

ฉันอดหันไปมองไม่ได้ คนที่ยืนตรงหน้าเขาคือสาวสวยประจ�าคณะที่ใครๆ  

ก็รูจ้กั เธอชือ่ 'สตาร์' นักศึกษาสาวปีสอง คณะเดยีวกับฉนั เธอเป็นดรมัเมเยอร์ 

ไม้หน่ึงของคณะด้วย ส่วนผู้ชายคนน้ีไม่ใช่แฟนหรอก แต่เป็นพ่ีชายของเธอ

ต่างหาก

ท�าไมฉันถึงรู้น่ะเหรอ...

เออน่ะ! ฉันรู้ก็แล้วกัน ^O^

"เฮียไม่มีเหตุผลเลยอ่ะ นี่มันงานรับน้องของคณะนะ ตอนเข้าปีหนึ่ง ฉัน

ก็ยอมตกเป็นข้ีปากรุ่นพ่ี ไม่ไปรับน้องกับเพ่ือนคนอื่นๆ มารอบนึงแล้ว แต่ 

พอขึ้นปีสอง ฉันเป็นรุ่นพ่ี ฉันก็ต้องไปช่วยเพ่ือนๆ ดูแลรุ่นน้องบ้าง จะไม่ให้

ร่วมงานอะไรของมหา'ลัยเลย มันเป็นไปไม่ได้"

"เฮียไม่ได้ห้ามไม่ให้แกเข้าร่วมงานรับน้องของคณะ แต่เฮียไม่ให้แกไป
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นอนค้างอ้างแรมต่างจังหวัดกับไอ้พวกเสือ สิงห์ กระทิง แรดพวกน้ันต่างหาก"

"เฮยีก็พูดเว่อร์เกิน! พวกน้ันมนัก็เพ่ือนฉนัทัง้นัน้ มนัไม่ท�าอะไรฉนัหรอก"

"พวกเพ่ือนแกน่ันแหละตัวดี ไอ้แซน ไอ้นิค ไอ้สามงี้ แต่ละคน มันก็ชอบ

แกกันท้ังน้ันไม่ใช่รึไง ย่ิงได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันแบบนี้ มันได้ฉวยโอกาสกับ

แกแน่"

"โอ๊ย! ท�าไมเฮียถึงมองโลกในแง่ร้ายนักนะ พวกมันก็แค่หยอกฉันเล่นๆ 

เฮียโหดขนาดน้ี ไม่มีใครกล้ายุ่งกับฉันหรอกน่า"

...

พวกเขาทะเลาะกันเสียงดังล้งเล้งจนคนท่ีเดินผ่านไปผ่านมาต้องหัน 

ไปมอง เหน็แล้วก็ตลกดแีฮะ พ่ีสตาร์ดเูหมอืนว่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ท่ีพ่ีชาย

หวงเกินเบอร์ขนาดน้ี ตรงข้ามกับฉันเลยอ่า ฉันอยากได้พ่ีชายแบบนี้จะตาย 

อยากมีคนมาตามหวง ตามเอาใจใส่ พาไปไหนมาไหนบ้าง หรืออย่างน้อยแค่

ท�าเหมือนฉันยังมีตัวตนอยู่บนโลกก็ยังดี ทุกวันน้ีนอกจากยัยมินมินเพ่ือนสนิท 

และตุ๊กตากระต่ายชื่อแครอทท่ีฉันนอนกอดอยู่ทุกคืน ฉันก็ไม่มีใครแล้ว U_U 

ย่ิงช่วงหลังๆ มานี้ยัยมินมินหนีไปมีแฟน นางก็ติดแฟนหนุบหนับย่ิงกว่ากาว

ดักหนู ฉันก็เลยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวไปโดยปริยาย

ถ้าเราแลกพ่ีชายกันได้ก็ดีสิ...

ฟึ่บ!

พ่ีสตาร์เดินมาฟุบตัวลงท่ีม้าน่ัง ดูเหมอืนเธอก�าลงัจะร้องไห้อยู่นะ บางที 

ถ้าฉันได้ลองพูดในสิ่งที่ก�าลังคิดอยู่ออกไปตอนน้ี เธออาจจะยอมตกลงโดย

ไม่ทันได้คิดไตร่ตรองดีๆ ก่อนก็ได้

ไม่ลองไม่รู้ล่ะนะ >_<

หมับ~

ฉนัเดนิไปน่ังลงข้างๆ แล้วจบัไหล่พ่ีสตาร์เบาๆ แต่เล่นเอาเธอสะดุง้โหยง 

เอ่อ...อย่าเพ่ิงกลัวกันเลยจ้า หนูไม่ใช่ผี~~ เธอเงยหน้าขึ้นมาจ้องหน้าฉันแล้ว

ท�าท่าเหมือนจะเอามือป้ายน�้าตาท้ิง แต่ฉันกลัวดวงตาสวยๆ ของเธอจะ
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เลอะเทอะเปรอะมาสคาร่า ก็เลยส่งผ้าเช็ดหน้าของตัวเองให้ เธอรับไปถือ 

อย่างงงๆ แต่ก็ยอมใช้มันซับน�้าตาโดยดี

"เธอเป็นใคร"

พอตั้งสติได้พ่ีสตาร์ก็ถามฉันด้วยน�้าเสียงห้วนๆ คงอยากด่าอยู่ในใจว่า

มาสาระแนเสนอหน้าอะไรตอนนี้ แต่ฉันไม่เป็นไร เสี่ยงแต่คงต้องยิ้มต้องสู้ 

กันไป~~

"ฉันชื่อแรบบิท อยู่ปีหน่ึง คณะเดียวกับพ่ีค่ะ"

"แล้ว?"

"ฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะมาน�าเสนอพ่ี"

"อะไร =_="

"เรามา..."

"...?"

"แลกพ่ีชายกันมั้ย ^^"

1
แลกพี่ชาย

"แลก...พ่ีชาย?"

พ่ีสตาร์ท�าหน้างงๆ คิ้วขมวดจนแทบจะผูกกันเป็นเงื่อนพิรอด ไม่แปลก

หรอกท่ีเธอจะอึ้ง เพราะแม้แต่ฉันเองก็ยังอึ้งกับความคิดของตัวเองไปชั่วขณะ

หน่ึงเหมือนกันแหละ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับล่ะนะว่าแนวคิดน้ีนี่มัน...

เฉียบ!

"ใช่ค่ะ...พ่ีชายของพ่ีกับพ่ีชายของฉัน...เราเอามาแลกกันเถอะ~~"

"มันจะเป็นไปได้ยังไง น่ีเธอก�าลังเล่นตลกอะไรเน่ีย รายการล้อกันเล่น

เหรอ =[]="

"ไม่ตลกนะคะ...ฉันจริงจัง!"

"แล้วพ่ีชายของเธอเป็นใคร เรียนท่ีไหน อะไรยังไง ท�าไมถึงคิดว่าฉันจะ

ยอมแลกด้วยง่ายๆ"
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"พ่ีชายฉันเป็นคนดังของคณะวิศวฯ เลยล่ะค่ะ พ่ีน่าจะเคยรู้จักเขานะ"

"คณะวิศวฯ? โอ๊ย! ฉันไม่ค่อยรู้จักผู้ชายคณะน้ันหรอก"

"เขาชื่อ...พ่ีควอทซ์"

"หืม?"

ใบหน้าสวยของพ่ีสตาร์ชะงักไปเล็กน้อย เธอดูเหมือนจะคุ้นเคยกับ 

ชื่อนี้ ถึงกับสะดุดกึกทันทีท่ีได้ยิน บอกแล้วว่าพ่ีชายฉันดังย่ิงกว่าระเบิด ซึ่งก็ 

ดีนะ การดีลของเราจะได้จบลงง่ายๆ หน่อย

"พ่ีรู้จักมั้ยคะ"

"เอ...ท่ีเป็นนักดนตรีของมหา'ลัยด้วยป่ะ"

"ใช่ค่ะๆ คนน้ันแหละ พ่ีเร่ิมนึกออกแล้วใช่มั้ย"

"ฉันจ�าหน้าไม่ค่อยได้หรอก แต่คุ้นๆ ชื่อ เหมือนว่าจะเป็นหนุ่มฮอต 

ด้วยนะ ใช่มะ"

"ร้อนฮอตปรอทแตกเลยล่ะค่ะ ใครๆ ก็รู้จักเขา >_<"

"เหรอๆ"

พ่ีสตาร์พยักหน้าหงึกหงัก เร่ิมมีท่าทีสนใจข้อเสนอของฉันมากขึ้นแล้ว 

แหงล่ะ! ถ้าพ่ีชายฉันเป็นกุ๊ยข้างถนน ติดยา หน้าตาไม่เอาถ่าน ใครจะกล้า 

เอามาเสนอแลกล่ะ แจกฟรียังไม่มีใครเอาเลยมั้ง

"มีหลักฐานครบ ไม่โกหกแน่นอนค่ะ"

"อืม...ถ้างั้นท�าไมเธอถึงอยากแลกพ่ีชายกับฉันล่ะ มีพ่ีเป็นคนดัง แถม

หล่อด้วย ไม่ชอบรึไง"

"ชอบสิคะ...แต่ว่าพ่ีชายฉันไม่เหมือนพ่ีชายคนอื่นเน่ียสิ T_T"

"ไม่เหมือนยังไง"

"เขาชอบท�าเหมือนฉันไม่มีตัวตน ไม่เคยสนใจ ไม่เคยเป็นห่วง ฉันจะ

เป็นตายร้ายดียังไงก็ปล่อยเบลอใส่ตลอด เราแทบไม่ค่อยได้คุยกัน ไม่เคย 

กินข้าวร่วมโต๊ะกัน พูดง่ายๆ เลยก็คือ เวลาอยู่ในห้องด้วยกัน ฉันก็เป็นได ้

แค่แมลงสาบตัวหน่ึงที่ไต่ไปไต่มาในห้องเขาเท่าน้ันเองค่ะ ดีกว่าหน่อยท่ีเขา

ไม่เอาไม้มาไล่ตีน่ะ"

ฉันพยายามตีหน้าเศร้า แต่ไม่ได้เล่าความเท็จนะ นี่เรื่องจริงล้วนๆ  
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ไม่ได้ดึงดราม่าเพ่ิมเพ่ือให้ตัวเองดูน่าสงสารแต่ประการใด สาบานนน!  

(ความจริงมีเร่ืองท่ีน่าเศร้ากว่าน้ีด้วย)

"โห...โหดร้ายจัง มีพ่ีชายแบบน้ีบนโลกด้วยเหรอ O_o"

"มีสิคะ พ่ีชายฉันน่ีแหละ" ฉันเบะปาก อินเนอร์เริ่มมา "เขาเย็นชาเอา

มากๆ จนฉันเร่ิมสงสัยว่าฉันใช่น้องสาวแท้ๆ ของเขารึเปล่า เพราะบางทีเขาก็

ชอบท�าเหมือนฉันไม่ใช่น้อง"

"น่ันสิ...หรือเธอไม่ใช่??"

"ใช่สคิะ" ฉนัหยิบบตัรประชาชนตวัเองออกมาวางข้างส�าเนาบตัรประชาชน 

ของเขาที่เคยแอบจิ๊กเอาไปถ่ายเอกสารมา "นี่ไง เรานามสกุลเดียวกัน แถมตา 

จมูก ปาก ยังเหมือนกันเปี๊ยบ"

พ่ีสตาร์จ้องมองบัตรประชาชนของเราสองพ่ีน้องสลับกันไปมา ก่อนจะ

ถอนหายใจเบาๆ

"เฮ้อ~ คนหล่อน่ี...แม้แต่ถ่ายบัตรประชาชนยังหล่อเลยเนอะ ดูดีจัง 

อย่างกับดาราแน่ะ >///<"

เดี๋ยวก่อน!!

"คือ...พ่ีไม่ควรไปโฟกัสเรื่องน้ันนะคะ -_-;"

"อ้อ! โทษทีๆ" พ่ีสตาร์ย้ิมแห้ง แต่ยังจ้องรูปพ่ีควอทซ์ไม่หยุด อีกนิดก็จะ

หลดุติดหน้าขึน้มาละ "เอาเป็นว่าฉนัเชือ่แล้วก็ได้ว่าพวกเธอเป็นพ่ีน้องกัน แล้ว

ยังไงต่อ ท�าไมเธอถึงอยากได้พ่ีชายฉันล่ะ"

"ก็พ่ีเค้าดูใส่ใจ ห่วงใย แล้วก็หวงน้องสาวอย่างพ่ีเอามากๆ เลยนี่คะ  

ฉันอยากมีโมเมนต์แบบน้ันแทบตายแต่ก็ไม่เคยมี เลยรู้สึกอิจฉาขึ้นมาน่ะค่ะ"

"โอ๊ยยย ไม่น่าอิจฉาเลยสักนิดดด ได้โปรด! ช่วยรีบเอาพ่ีชายฉันไปเก็บ

ไกลๆ เลยเหอะ ฉันร�าคาญจะแย่อยู่แล้ว วุ่นวายก็ที่หนึ่ง จู้จี้ซะยิ่งกว่าแฟน 

ห้ามน่ันห้ามนี่ทุกเรื่อง น่าเบื่อจะตายไป ฉันล่ะออกจะอยากได้พ่ีชายอย่างเธอ

มากกว่า"

"น่ีไงคะ! เราถึงควรจะแลกพ่ีชายกันไง ^O^"

"อืมก็นะ..."

พ่ีสตาร์เงียบไปเหมือนก�าลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง นิ้วของเธอเคาะโต๊ะ
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เป็นจังหวะ สายตาทอดมองไปข้างหน้า มีความลังเลเล็กน้อย

เอาเว้ยยย! ความหวังของฉันเริ่มมองเห็นแสงสว่างร�าไรแล้ว แค่เธอมี

หยุดคิดนิดๆ หน่อยๆ ก็เป็นสัญญาณอันดีท่ีจะขย้ีต่อ...

"เราลองแลกกันแค่เดือนเดียวก็ได้นะคะ เดือนเดียวเท่านั้น ถ้ามัน 

เวิร์กก็ค่อยลองต่อ"

"แล้วถ้าสมมติว่า...คือ...สมมตินะ แบบว่าวันนึงเธอเกิดอยากจะไปงาน

รับน้องต่างจังหวัดกับเพ่ือนๆ ไรงี้ พ่ีชายเธอจะว่าไง"

"ก็ไม่ว่ายังไงค่ะ เพราะฉันไปไหนมาไหนก็ไม่เคยต้องบอกเขาอยู่แล้ว 

อยากไปดาวอังคารก็ไม่ว่า พูดง่ายๆ ก็คือ อยากไปไหนก็ไปเหอะ แหะๆ ^^;"

ข�าแห้งงง คือถึงจะพูดติดตลกไปอย่างนัน้ แต่กอ็ดเจบ็ปวดกับความจรงิ

อันขมขื่นน่ีไม่ได้ T^T

"งั้นเหรอ...แต่พ่ีชายฉันไม่ยอมให้ฉันไปไหนมาไหนกับเพื่อนเลยนะ 

ยกเว้นว่าเขาจะติดสอยห้อยตามไปด้วย ซึ่งฉันไม่ชอบเอามากๆ การมาของ 

พ่ีชายท�าให้งานกร่อยเสมอ ระยะหลังฉันก็เลยต้องตัดปัญหาด้วยการไม่ไป 

นอนอยู่บ้านยังสนุกกว่า L"

"แต่ถ้าพ่ีสตาร์มาเป็นน้องสาวพ่ีควอทซ์ พ่ีสตาร์จะได้สิทธ์ินั้นทันทีค่ะ 

อยากไปไหนก็ได้ อยากท�าอะไรก็ท�า เขาไม่เคยห้าม ไม่เคยว่าอะไรทั้งน้ัน"

ไม่เคยพูดว่าเป็นห่วงเลยด้วยซ�้า...

"แล้วถ้าตกลง ฉันต้องท�ายังไงบ้าง"

"เซ็นสัญญาในนี้ค่ะ" ฉันรีบหยิบสัญญาท่ีร่างไว้เรียบร้อยแล้วออกมา

กางลงบนโต๊ะ "พ่ีลองอ่านดูก่อนก็ได้นะ"
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 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)

"อ่ะ...อ่านจบแล้วยังไงต่อ"

"ก็แค่เซ็นชื่อลงตรงช่องน้ีค่ะ" ฉันชี้ไปท่ีเส้นสีทึบทางมุมขวาล่าง "แค่น้ัน

ก็เป็นอันเสร็จ"

"แล้วอย่างอื่นล่ะ...เช่น การใช้ชีวิต พ่อแม่เธอ อะไรงี้"
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"ฉันไม่มีพ่อแม่หรอกค่ะ ทั้งชีวิตอยู่กับพ่ีชายแค่สองคน ถ้าพ่ีเซ็นปุ๊บ  

พ่ีก็ไปใช้ชวีติเป็นน้องสาวพ่ีควอทซ์แทนฉนัได้เลย แล้วพ่ีชายพ่ีก็จะบงัคบัอะไร

พ่ีไม่ได้อีก เพราะพ่ีไม่ใช่น้องสาวเขาแล้ว...อย่างน้อยก็หนึ่งเดือน"

"แล้วปกติ...พ่ีชายเธอเป็นคนยังไงล่ะ หมายถึงว่า นิสัยท่ัวๆ ไป ท่ีไม่ได้

เป็นกับน้องสาวโดยเฉพาะน่ะ"

"ก็...เป็นคนน่ิงๆ เงียบๆ พูดน้อยต่อยหนักค่ะ อันท่ีจริงเขาก็ไม่ค่อย 

กลับบ้านด้วย นานๆ จะกลับสักที เนี่ย...อย่างวันน้ีฉันก็โทรไปอ้อนวอนให ้

เขากลับมาอยู่เป็นเพ่ือน เขายังไม่ยอมกลับเลย ส่วนนิสัยอื่นๆ ก็ปกติท่ัวไป 

ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงด้วยซ�้า"

"ดี...ฉันอยากได้พ่ีชายแบบน้ีแหละ พ่ีชายในฝันของฉันเลย ^^"

"งั้นก็...เซ็นชื่อลงตรงน้ีเลยค่ะ เราจะได้แลกเปลี่ยนพ่ีชายกันสักที"

"อ่ะๆ...ลองดูก็ได้ แต่ถ้าพ่ีชายเธอแตะต้องตัวฉันแม้แต่นิดเดียว  

ฉันเปลี่ยนกลับเลยนะ"

"เขาไม่ท�าแบบน้ันแน่ค่ะ...ฉันมั่นใจ"

"ก็ดี"

"อีกอย่าง...เขาเองก็มีแฟนแล้วด้วย"

"อ่าฮะ ไม่มีปัญหา เพราะฉันก็มี เออ งั้นคราวน้ีฉันก็พาแฟนมาท่ีห้อง

ได้แล้วสิ"

"ได้เสมอเลยค่ะ พ่ีควอทซ์ไม่เคยว่าอยู่แล้ว แค่อย่าท�าห้องสกปรก

เลอะเทอะก็พอ"

"เย่ียมไปเลย! ถ้าเฮียทีคนิสัยแบบนี้บ้างก็คงจะดีสิ ฉันคงจะแฮปปี ้

มากกก...อ้อ! พ่ีชายฉันชื่อทีคนะ แต่ปกติฉันจะเรียกเฮียทีค ส่วนเธออยากจะ

เรียกแบบไหนก็ตามใจ เอาท่ีสะดวก"

"โอเคค่ะ ^^"

"งั้นตามน้ีนะ...สถานะของเราเปลี่ยนกันต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป"

"ดีล!"

ส�าเร็จแล้ว!!! >_<

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกอย่างจะง่ายดายแบบนี้ ฉันเข้าไปทักพ่ีสตาร์
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ได้ถูกจังหวะดีจริงๆ ทีนี้ล่ะ ฉันก็จะได้ผู้ชายแสนดีอย่างเฮียทีคมาเป็นพ่ีชาย

ของฉันแล้ว งื่อออ ฟินมากกก...

แล้วเจอกันนะคะ...พ่ีชาย (^_<)

2
ทวงน้องสาวคืน

16.30 น.

คณะนิเทศศาสตร์

พ่ีสตาร์บอกไว้ว่าปกติแล้วพ่ีทีคจะมารับเธอท่ีคณะตอนประมาณบ่าย

สี่โมงครึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาน้ันพอดีเด๊ะ ฉันแอบกลับห้องไปเก็บสัมภาระมา

เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เท่ียง พร้อมกว่าน้ีไม่มีอีกแล้วค่ะพ่ีชายยย >O<

อ๊ะ! น่ันไง...พ่ีทีคเดินมาแล้ว เขาน่ีช่างน่ารักและตรงเวลาจริงๆ แต่พอ

ฉันจะเดนิเข้าไปหาเขาเพือ่แนะน�าตวัให้รูจ้กักนัไว้ กม็ีผูห้ญิงอีกคนหนึง่เดนิมา

ตัดหน้า แถมยังรีบพุ่งปรี่เข้าไปหาเขาก่อน ฉันก็เลยได้แต่ชะลอฝีเท้า แล้วเดิน

เข้าไปให้ใกล้สองคนน้ันมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้

ย่อง~ ย่อง

ใช่ค่ะ...ฉันก�าลังแอบฟัง >///<

"อ้าว! ทับทิม...ยัยสตาร์ล่ะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอ"

พ่ีทีคเอ่ยปากทักพ่ีคนท่ีชื่อทับทิม ดูท่าทางนางน่าจะเป็นเพ่ือนสนิทของ

พ่ีสตาร์นะ ฉันเคยเห็นพวกเธอเดินไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆ

"เอ่อ...คือ"

"มีอะไร พูดจาอ�้าๆ อึ้งๆ"

"สตาร์ฝากน่ีมาให้พ่ีค่ะ"

พ่ีทับทิมส่งกระดาษที่เขียนอะไรบางอย่างให้พ่ีทีค สีหน้าของเขา

เคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆ ในระหว่างที่ไล่สายตาอ่านข้อความในน้ันทีละบรรทัด 

จนในที่สุด เขาก็ฉีกกระดาษแผ่นน้ันออกเป็นชิ้นเล็กช้ินน้อย ก่อนจะขย�าเก็บ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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