
C-4 Big Bro พี่ชาย (โหด) คนนี้... น่ารัก 100%

7ชื่อเล่น : ซีโฟร์ (อายุ 21 ปี)

เกิด : 4 เมษายน 25xx

นิสัยคร่าวๆ : เสียงดัง พูดห้วน ค่อนข้างจู้จี้จุกจิก 

ฉายา : พ่ีคนโหด, ชายผู้ฆ่าหมีด้วยมือเปล่า (ไม่รู้เหมือนกันว่าใคร 

เป็นคนตั้งให้ แต่ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่รับรองว่าไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขแน่!)

สิ่งท่ีชอบ : ของลดราคา, ขนมหวาน, เห็นน้องๆ กินข้าวจนหมดจาน, 

แหกปากร้องเพลงเพ่ือไม่ให้บ้านเงียบเกินไป

สิ่งท่ีเกลียด : หนอน แมลงสาบ การท�าเมนูขนมทุกอย่าง และผู้หญิง 

ที่ชอบมากร๊ีดกร๊าดน้องๆ ดูวุ่นวายน่าร�าคาญ

งานอดิเรก : ชอบท�าอาหาร ชอบคิดเมนูใหม่ๆ มีความสุขที่ได้ซื้อของ

ลดราคาท่ีดูคุ้มค่าสุดๆ

ความสามารถพิเศษ : มองหน้าเด็กแล้วเด็กร้องไห้ แม้แต่หมายัง 

ไม่กล้าเห่า

อยากบอกอะไรกับน้องๆ : ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินท้ิงขว้าง 

เป็นของมีค่า ผู้คนอดอยากมีมากหนักหนา ขอขอบพระคุณชาวนาทุกคน 

ที่ปลูกข้าวให้เรากิน เราจะกินไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียว
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บทน�ำ

ผมชื่อ...ซีโฟร์

สถานะเป็นลูกชายคนโตของบ้าน เรียนอยู่มหา'ลัย ปีสาม มีน้องชาย

สองคนชื่อ 'ซีนายน์' อายุ 19 ปี กับ 'ซีวัน' อายุ 17 ปี พวกเราเป็นลูกครึ่ง 

ไทย-อเมริกัน (แม่เป็นคนไทย พ่อเป็นชาวอเมริกัน) หน้าตาและรูปร่างของผม

ค่อนข้างเหมือนพ่อ ไม่สิ! เหมือนแบบก๊อปปี้กันออกมาสุดๆ เลยล่ะ ผมเป็น

คนตัวใหญ่เหมือนหมี ผิวขาว ผมสีเทาหม่น ตาสีอ�าพัน หรือบางคนเรียกว่า

นัยน์ตาหมาป่า ผมเป็นคนหน้าโหดนะ บุคลิกดูน่ากลัวถึงขนาดที่มองหน้าเด็ก

แล้วเด็กร้องไห้จ้า แม้แต่หมายังไม่กล้าเห่า จ�าได้ว่าผมเคยเอาหมาจรจัด 

มาเลี้ยงไว้หนึ่งตัวด้วยความสงสาร แต่อยู่ได้ไม่ก่ีวันเจ้าหมาตัวน้ันก็กระโดด

คาบกางเกงในของผมจากราวตากมาฟัดเล่น ผมกลับมาเห็นก็นึกโกรธสุดๆ 

แต่ไม่ได้ลงโทษอะไรมันเลยสาบานได้ แค่ยืนมองเศษซากกางเกงในท่ี 

ขาดกระจุยอย่างเงียบๆ เท่านั้นเอง แต่ไม่รู้ท�าไมเจ้าหมานั่นมันถึงได้ตัวสั่น 

แล้วร้องเอ๋งๆ ว่ิงสีค่ณูร้อยกระโดดข้ามร้ัวบ้านหนีไปด้วยความไวแสง แล้วมนัก็ 

หนีออกจากบ้านไปซะงั้น

ไปแล้ว...ไปลับ...ไม่หันกลับ...

เจ้าหมาน่ันคงกลัวผม...

กลัวรังสีอ�ามหิตท่ีแผ่ซ่านออกมาจากตัวผมงี้

เฮ้อ ขนาดหมายังกลัวผมขนาดนี้แล้วคนจะเหลือเหรอ (ปาดเหงื่อ) 

บางทีผมคงเกิดมาเพ่ือเป็นตัวร้ายในละครมากกว่าท่ีจะเป็นพระเอกล่ะมั้ง

"กร๊ีดดด มาแล้ว"

"หน้ามึนมาเชียว น่ารักชะมัด!"

"ฮ้ือออ ไม่เสียแรงท่ีแอบมาดักท่ีบ้านเขาแบบนี้"

"รีบกดชัตเตอร์เร็วๆ สิ"

"รู้แล้วน่า"

แชะ! แชะ! แชะ!

เอาเป็นว่าตอนน้ีผมก�าลงัตกอยู่ในสถานการณ์ทีห่งดุหงิดและน่าร�าคาญ 
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สุดๆ เลยก็ว่าได้ นัยน์ตาสีอ�าพันของผมหรี่ลงอย่างหัวเสียขณะจับจ้อง 

แผ่นหลังของผู้หญิงวัยรุ่นสองคนที่ก�าลังยืนลับๆ ล่อๆ อยู่หลังเสาไฟริมร้ัว 

บ้านผม น่ีถ้าผมไม่ออกไปซื้อของที่ร้านค้าทางด้านหลัง ผมก็คงจะไม่เห็น 

สองคนน้ี...

พวกผู้หญิงน่าร�าคาญท่ีชอบมาตามกรี๊ดพวกน้องๆ! 

ให้ตายเถอะ มีสักวันบ้างไหมท่ีผมจะไม่เจอผู้หญิงพวกน้ีที่มักชอบมา

แอบซุ่มดูพวกน้องๆ เนี่ย ไม่รู ้บ้างเลยหรือไงว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายนะ  

รุกล�้าความเป็นส่วนตัวแถมยังก่อให้เกิดความร�าคาญใจ

ผมเกลียดผู้หญิงแบบน้ีท่ีสุด!

"แกถ่ายรูปเขาได้เยอะป่ะ"

"เยอะอยู่ ฉันกดถ่ายรัวเลยจ้า เอาไว้ค่อยไปคัดรูปดีๆ ทีหลังแล้วกัน"

"ดีจัง ได้ตามติ่งแถมยังสามารถหาเงินจากการเอารูปเขาไปขายได้อีก 

แบบนี้น่ีมันวิเศษสุดๆ เลยเนอะ"

"รูปเซ็ตน้ีลองเอาไปสกรีนลงหมอนอิงขายดูดีป่ะ"

ดูเหมือนพวกเธอจะไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าผมได้ก้าวเดินมายืนท�าสีหน้า

ถมึงทึงอยู่ด้านหลัง สิ่งท่ีพวกเธอสองคนโฟกัสอยู่ก็คือซีวัน น้องชายคนเล็ก 

ของผมท่ีเพ่ิงเดินเข้าบ้านไปเมื่อก้ีน้ี ท่าทางหมอนั่นจะไม่รู ้ตัวเลยสักนิดว่า 

ถูกยัยสองคนน้ีแอบถ่ายรูป แถมผมยังได้ยินว่าพวกเธอจะเอารูปท่ีถ่ายไปขาย

ด้วย

ฮึ่ย ความโกรธของผมแล่นปร๊ีดข้ึนมาเลย! 

จับยัยสองคนน้ีหักกระดูกแล้วเอาไปให้หมากินดีไหมเนี่ย

"งื้อออ ฉันอยากเป็นสะใภ้บ้านน้ีจังเลยน้า~"

"แหม ตระกูล 'เคลย์บอร์น' เชียวนะ หน้าตาดี หล่อ รวย เรียนเก่ง  

เพอร์เฟ็กต์ซะขนาดน้ี ใครๆ ก็อยากเป็นสะใภ้กันท้ังน้ันแหละแกกก"

"แต่ยกเว้นพ่ีคนโหดนะ รายน้ันคงไม่มีใครอยากเป็นแฟนด้วยแหงๆ  

คนอะไรโคตรจะน่ากลัวเลย"

"อึ๋ยยย แกจะพูดถึงเขาท�าไม ขนฉันลุกซู่เลยเน่ีย"

"แหม ก็มันน่าเสียดายนี่นา เป็นพ่ีน้องกันแท้ๆ แต่กลับดูผ่าเหล่าซะ
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ขนาดน้ัน น่ีฉันเคยได้ยินว่าเขาจัดการกับพวกผู้หญิงที่มาตามตื๊อน้องๆ จน 

ยัยพวกนั้นร้องไห้ฟูมฟาย ถึงกับต้องยกมือร้องขอชีวิตเลยนะ ฉันว่าข่าวลือ

เรื่องที่เขาฆ่าหมีด้วยมือเปล่าจะต้องเป็นจริงอ่ะ แล้วไหนจะเรื่องท่ี..."

"อ่ะแฮ่ม!"

"!!!"

ผมกระแอมขัดจังหวะอย่างทนไม่ไหวจนยัยผู้หญิงสองคนท่ีเอาแต่

ซุบซิบนินทาในระยะเผาขนถึงกับสะดุ้งเฮือก วินาทีท่ีพวกเธอหันมามองผม 

ท่ียืนอยู่ด้านหลังใบหน้าก็พลันซีดเซียวราวกับเห็นผี ดวงตาเบิกกว้างเป็น 

ไข่ไดโนเสาร ์

"พวกเธอแอบถ่ายรูปน้องฉัน!" 

ผมตวาดลั่นด้วยเสียงทุ้มต�่าน่ากลัว พร้อมแผ่รังสีอ�ามหิตออกมาจน 

อีกฝ่ายถึงกับตัวสั่นสะท้าน ทรุดฮวบลงไปน่ังกองที่พ้ืนราวกับแข้งขาอ่อนแรง

เสียดื้อๆ ใบหน้าน่ีซีดเซียวจนดูไม่ได้ 

"อึก พะ...พะ...พ่ีซีโฟร์" ยัยผู ้หญิงสองคนพยายามพูดแก้ตัว แต่ 

ด้วยความกลัวหรืออะไรก็ตามจึงท�าให้เสียงท่ีเปล่งออกมาฟังแทบไม่รู้เรื่อง  

ย่ิงฟังก็ย่ิงน่าหงุดหงิด นัยน์ตาสีอ�าพันของผมหรี่ลงจับจ้องมองพวกเธออย่าง

เกรี้ยวกราด "คะคะคะ...คือว่าพวกเรา…"

"…"

"พวกเรา…"

"ฉันไม่ต้องการค�าแก้ตัวของพวกเธอ!" ผมตวาดลั่นออกไปอย่างดุดัน 

ไม่ฟังค�าแก้ตัวใดๆ ท้ังสิ้น ดวงตาฉายแวววาวโรจน์ราวกับจะพ่นไฟออกมา 

ให้ได้ "ฉันได้ยินค�าพูดทุกอย่างของพวกเธอแล้ว หึ กล้าดีนักนะ ถึงขั้นที่ 

จะเอารูปน้องฉันไปหากิน"

"TOT!!"

"เอากล้องของพวกเธอมา"

"กะ...กล้อง" พวกเธอสองคนสะดุ้งโหยง ลนลานย่ิงกว่าเดิมและกอด

กล้องถ่ายรูปเอาไว้แน่นราวกับเป็นสมบัติล�้าค่า "...กล้องของพวกเราเหรอคะ"

"ก็เออดิ!" 
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ผมสวนกลับพร้อมขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมด้วยความร�าคาญใจ ขืนยัย

สองคนนี้ยังท�าตัวชักช้าอีกสักนิด ผมจะจับหักคอเอาไปจิ้มน�้าพริกกินซะเลย 

ฮึ่ย!

"ดะ...ได้ค่ะ! เอาไปเลยค่า" 

ฟุ่บ~

ในท่ีสุดพวกเธอก็ยอมส่งกล้องถ่ายรูปมาท้ังสองกล้องด้วยสีหน้าอยาก

ร้องไห้เต็มกลืน แต่ผมไม่สนหรอก ไม่รู้สึกเห็นใจอะไรเลยสักนิด ผมรับและ 

กดเปิดกล้องดูรูปภาพท่ีถูกถ่ายไว้ เห็นว่ามีรูปแอบถ่ายซีวันเยอะมาก ให้ตาย

เถอะ มีเป็นร้อยๆ รูปเลย แถมมีรูปท่ีซีวันยืนอยู่ตรงหน้าต่างในห้องของตัวเอง

บนชั้นสองแล้วก�าลังถอดเสื้อด้วย ย่ิงดูรูปท่ีถูกแอบถ่ายไปเรื่อยๆ อารมณ์ 

ของผมก็ย่ิงคุกรุ่นมากข้ึนจนแทบระเบิด มันเป็นสิ่งท่ีไม่น่าให้อภัยสุดๆ

ฟึ่บ~

ผมจับพลิกกล้องเปิดช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดแล้วดึงมันออกมาจาก

กล้องถ่ายรูปทั้งสองเครื่อง ท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของยัยผู้หญงิสองคน 

ไม่มีใครกล้าพูดหรือร้องห้ามอะไรออกมาสักค�า พวกเธอยังคงน่ังอยู่กับพ้ืน 

ในสภาพตัวสั่นไม่หยุด เมื่อได้เมมโมร่ีการ์ดแล้วผมก็โยนกล้องถ่ายรูป 

กลับคืนไปด้วยความปรานี ส่วนเมมโมร่ีการ์ดสองอันที่อยู่ในมือเหรอ...

กร๊อบ!

หึ แค่ออกแรงนิดหน่อยมันก็หักออกเป็นสองท่อนคามือผมแล้ว 

"!!" 

ยัยผู้หญิงสองคนดูช็อกมากที่เห็นเมมโมรี่การ์ดของตัวเองไปสวรรค์  

ผมตวัดสายตาคมกริบจ้องมองพวกเธอเขม็งอย่างคาดโทษ

"ถ้าคร้ังหน้ายังเห็นพวกเธอมาตามถ่ายรูปพวกน้องๆ อีก ฉันจะ..."

…เรียกต�ำรวจ

ผมตั้งใจจะพูดแบบน้ันออกไป แต่จู่ๆ ก็มีความคิดบางอย่างแล่นเข้ามา

ในหัวเสียก่อนจึงรีบปรับเปลี่ยนค�าพูดเสียใหม่อย่างนึกสนุก

"ฆ่าพวกเธอ" 

"!!!"
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"ค่อยๆ ทรมานอย่างช้าๆ จับถลกหนัง...เลาะกระดูก...เสร็จแล้วก็ 

โยนให้หมากิน...หึๆ"

ผมพูดด้วยน�้าเสียงกดต�่าย่ิงกว่าเดิมพร้อมแสยะย้ิมน่ากลัวเลียนแบบ

คนร้ายโรคจิตที่อยู่ในหนังเรื่องที่เคยดู ไม่สิ...ถึงผมไม่ต้องเลียนแบบก็น่ากลัว

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

"TOT!!" 

ยัยผู้หญิงสองคนนั้นฟังแล้วก็ถึงกับมองผมอย่างตกตะลึงพรึงเพริด 

ตาโต อ้าปากค้าง เหงื่อผุดออกมาเต็มหน้าจนเปียกชุ่ม สักพักก็ร้องไห้น�้าตา

ไหลพรากๆ พากันยกมือไหว้ร้องอ้อนวอนขอชีวิต ผมเห็นแล้วเกือบหลุดข�า 

หวังว่ามันจะได้ผลนะ... 

แต่ถึงไม่ได้ผลอย่างน้อยในสองสามวันนี้พวกเธอคงไม่กล้าย่างกราย

มาให้ผมเห็นหน้าแน่นอน

ขวับ~

ผมไม่อยากเสียเวลาอะไรกับผู ้หญิงสองคนน้ีอีกแล้ว พอมองด้วย

สายตาเย็นเยียบเป็นครั้งสุดท้ายผมก็สะบัดหน้าก้าวเดินฉับๆ เปิดประตูรั้ว 

เข้าบ้านตัวเองไปโดยไม่สนใจเสียงร้องไห้ฟูมฟายของสองคนนั้นแต่อย่างใด 

อ่อ แล้วท่ีพูดไปตะกี้ก็แค่ล้อเล่นนะ ไม่ได้โรคจิตขนาดนั้น กรุณาอย่าคิดว่า 

ผมจะท�าแบบน้ันจริงๆ ล่ะ คือผมแค่ขู่ให้พวกเธอกลัวจะได้ไม่มาแอบถ่ายรูป

พวกน้องๆ อีกก็เท่าน้ันเอง

แต่ช่างเถอะ! 

แก้ตัวในใจก็ไม่มีใครได้ยินอยู่ดี ยังไงในสายตาของคนอื่นก็มองว่า 

ผมเป็นคนน่ากลัวอยู่แล้ว หึ ผมคือ 'ซีโฟร์' เชียวนะ บางทีคุณอาจได้ยินเรื่อง

ความน่ากลวัของผมจากยัยผูห้ญิงสองคนเมือ่ก้ีท่ีถูกผมท�าให้ร้องไห้จ้าก็เป็นได้  

แต่ผมก็ไม่แคร์หรอก ให้ผมดูเป็นคนโหด เป็นคนน่ากลัว เป็นคนที่ไม่สมควร

เข้าใกล้น่ะดีแล้ว จะได้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับผมและพวกน้องๆ ท่ีอยาก 

ใช้ชีวิตแบบสงบสุขและเรียบง่าย

ฟ้าววว~

"!!"
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แต่เฮ้ ขณะท่ีผมเปิดประตูและก้าวเดินเข้ามาในบ้านเหมือนจะมีตัว

อะไรสีด�าๆ บินโฉบผ่านไปแวบๆ นะ ผมหรี่ตาจ้องมองแต่กลับไม่พบเจอ 

สิ่งผิดปกติใดๆ ท้ังสิ้น 

ขวับๆ

มองทางซ้ายก็ไม่เจอ...

มองทางขวาก็ไม่มี...

แกร๊กๆ

นอกจากได้ยินเสียงชวนขนหัวลุกของอะไรบางอย่าง 

"…"

ด้วยความไม่ไว้วางใจจึงท�าให้ผมยังไม่ไปไหน ยืนนิ่งกวาดตามองไป

รอบๆ สัมผัสทุกอย่างพุ่งเป้าไปท่ีสิ่งลึกลับน่ัน และ...

ฟั่บๆๆ

ผ่างงง~~!!

OMG!! 

ป๊าดดด ผมเห็นมันแล้ว! แมลงสาบตัวสีด�าท่ีใหญ่แบบโคตรพ่อโคตร

แม่เลยครับท่าน! แถมมันยังกางปีกบินฟั่บๆ ร่อนเป็นเครื่องบินผาดโผน 

ไปรอบๆ ก่อนจะพุ่งตรงมาท่ีหน้าผมราวกับล็อกเป้าหมายไว้แล้ว

ค�าถามคือ...

ทุกคนคิดว่าผมควรท�ายังไงกับแมลงสาบตัวนี้ดี

A ฆ่าแมลงสาบด้วยมือเปล่า

B ชวนมันไปกินชาบู

C กางแขนรอมันบินมาเกาะหน้าด้วยความรัก

D เฉยๆ มันก็แค่แมลงสาบ

ใช่...ผมอยากจะคิดเหมือนช้อยส์ D

ถ้าไม่ติดว่าสิ่งมีชีวิตที่ผมเกลียดและหวาดกลัวมากท่ีสุดในโลกมีอยู่ 

สองอย่าง 

อย่างแรกคือหนอน...

และอย่างท่ีสองก็คือแมลงสาบเน่ียแหละ!
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ฟ้าววว~

"ย้ากกกกกก" 

ผมร้องเสียงหลงออกมาลั่นบ้าน สารอะดรีนาลินหลั่งไปทั่วร่างกาย 

จนหัวใจเต้นรัวเร็วด้วยความระทึกขวัญ หน้าซีด ปากสั่น แข้งขาอ่อนแรงด้วย

ความกลัวสุดขีด ขนตัวนี่ลุกไปหมดแล้ววว และจังหวะที่แมลงสาบบ้านั่น 

ก�าลังจะเกาะหน้า ผมก็ใช้สติท่ีมีอันน้อยนิดสั่งให้ร ่างกายเบี่ยงตัวหลบ

แมลงสาบบ้าน่ันท่ีพุ่งเข้ามาได้ทันหวุดหวิดเส้นยาแดงผ่าแปด แต่ไม่ทัน 

ได้วางใจแมลงสาบบ้าน่ันก็...

ฟั่บๆๆๆ

บินตีโค้งแล้วพุ่งตรงมาท่ีผมอีกคร้ัง!

ไอ้@!$%*%!!! (ซีโฟร์สติแตก)

ผมร้องลั่นบ้านแล้ววิ่งวนไปมาเพื่อหลบแมลงสาบตัวนั้นเหมือนหนู 

สติแตก จนกระท่ังมีใครบางคนเปิดประตูพุ่งพรวดออกมาจากห้องน่ังเล่น 

ด้วยความไวแสง ก่อนจะถอดสลิปเปอร์ท่ีสวมอยู่ออกมาหน่ึงข้าง และ...

ป้าบ!

ใช้สลิปเปอร์ฟาดเข้าไปท่ีตัวแมลงสาบที่บินร่อนอยู่อย่างจัง มันเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วมาก ผมเห็นแมลงสาบตัวน้ันกระเด็นไปกระแทกกับผนังบ้าน  

มันสะบัดหนวดอย่างมึนงงและเตรียมบินอีกครั้ง 

ป้าบๆๆ

เป็นความโหดร้ายที่ยมทูต...หรือก็คือซีวัน ไม่ยอมปล่อยให้แมลงสาบ

ตัวนั้นเชิดหน้าชูตาอีกต่อไป หมอนั่นใช้รองเท้าฟาดหลายทีจนมัน xx และ xxx 

อึ๋ยยย ภาพมันโหดร้ายเกินไป อย่าให้พูดเลย ผมจ้องมองภาพอันแสน 

น่าสยดสยองด้วยความรู้สึกหนังหัวชาวาบ หน้าซีดเผือด ตัวแข็งทื่อ แถมยัง

เผลออ้าปากค้าง 

ลึกๆ ในใจนึกสงสารแมลงสาบตัวน้ันอย่างบอกไม่ถูก…

ฮือ เห็นทีพรุ ่งน้ีผมคงต้องต่ืนแต่เช้าเพ่ือท�าบุญเสียแล้วสิ อย่าได ้

จองเวรจองกรรมกันเลยนะ

"..."
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ซีวันไม่พูดอะไรสักค�านอกจากจัดการเอาซากแมลงสาบไปท้ิงถังขยะ 

ก่อนจะหันมาเหลือบมองผมด้วยสายตานิ่งเฉยอย่างคาดเดาอารมณ์ไม่ได้  

สักพักก็เดินเข้าห้องน่ังเล่นไปแล้วปิดประตู

ปัง...

เอิ่ม ถ้าให้เดา บางทีซีวันคงร�าคาญเสียงร้องโวยวายของผมก็เลย 

ออกมาจัดการกับแมลงสาบน่ันให้ล่ะมั้ง

ซาบซึ้งใจจัง...

เอาเป็นว่าน้องชายคนเล็กของผมก็มีนิสัยแบบนี้แหละ น่ิงๆ เงียบๆ  

ไม่ค่อยพูดอะไร เป็นคนท่ีเดาอารมณ์ยากสุดๆ (แถมยังเปลี่ยนชื่อตัวเองจาก 

'ซวัีน' เป็น 'ซวีาน' ด้วย แต่ผมกยั็งเรยีกน้องด้วยชือ่เดมินัน่แหละ) ส่วนซนีายน์  

น้องชายคนกลาง...รายน้ันค่อนข้างปลีกวิเวก บ้านช่องก็ไม่ค่อยกลับ อยู่ๆ ก็

โผล่มา อยู่ๆ ก็หายไป โดยรวมแล้วนิสัยอินดี้เหลือเกิน

แอดดด~

"พ่ีซีโฟร์" 

โอ๊ะ แล้วระหว่างที่ผมก�าลังนึกถึงนิสัยแปลกๆ ของน้องชายสองคน  

ซีวันที่หายเข้าไปในห้องน่ังเล่นก็เปิดประตูแล้วย่ืนหน้าออกมาเพียงครึ่งเดียว

พร้อมกับเรียกชื่อผมด้วยน�้าเสียงเรียบเฉยมาก

"หะ...หือ" 

อาจเป็นเพราะยังช็อกอยู่กับฉากสะเทือนใจท่ีเห็นแมลงสาบถูกฆ่า 

ต่อหน้าต่อตา ผมจึงตอบน้องไปแบบน้ันด้วยใบหน้ามึนๆ เหวอๆ

"ข้าวล่ะ"

เอ๊ะ...

"หิว"

"…"

"…"

ปัง...

ซวัีนผลบุหน้ากลบัเข้าไปในห้องพร้อมปิดประต ู ทุกอย่างตกสูค่วามเงยีบ 

อีกครั้ง โอเค...ผมควรดึงสติตัวเองแล้วรีบไปท�ากับข้าวมื้อเย็นให้เจ้านาย  
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เอ๊ย น้องชายรับประทานก่อนที่หมอน่ันจะโมโหหิวแล้วเอาซากแมลงสาบ 

มาโยนใส่ผมดีกว่า แค่คิดก็สยองแล้ว บรื้อออ

ฟุ่บ~

ว่าแล้วผมก็รีบก้าวเดินไปที่ห้องครัว เอาของท่ีออกไปซื้อวางไว้บน

เคาน์เตอร์ จากน้ันก็เปิดตู้เย็นมองดูวัตถุดิบที่อัดแน่นอยู่ภายในนั้นพลาง 

นึกเมนูท่ีจะท�า

เอาไงดี...

ผมครุ่นคิดอย่างหนัก เมื่อตอนเช้าถามความเห็นซีวันแล้วนะว่า 'เย็นนี้

กินอะไร' ซึ่งซีวันก็ตอบกลับมาด้วยใบหน้าน่ิงๆ...

'อะไรก็ได้'

'งั้นต้มย�าทะเลดีไหม' 

ผมถามกลับอีกครั้ง ซีวันมองหน้าผมน่ิงๆ เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

'ไม่เอา'

'อืมมม งั้นท�ากุ้งทอดกระเทียมท่ีนายชอบดีไหม'

'เบื่อแล้ว'

'…'

'…'

'แล้วเย็นน้ีกินอะไรดี'

'อะไรก็ได้...'

ว้อททท อะไรก็ได้นีค่อื!? ผมน่ีแทบกุมขมบัตวัเองกับค�าถามโลกแตกนัน่  

แต่ช่างเถอะ ถ้าผมท�าอะไรไปน้องๆ ก็ต้องกินอยู่ดี 

โอเค งั้นท�าต้มย�ากุ้งน�้าข้นกับหมูหวานแล้วกัน!

เมือ่ได้เมนูในใจแล้วผมก็หยิบวัตถุดิบท่ีใช้ท�าออกมา ยังไงอาหารท�าเอง

ก็สะอาดและปลอดภัยท่ีสุดแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าผักจะล้างไม่สะอาดหรือว่า 

จะมีขาแมลงสาบแถมมาด้วย

ฉับๆ

คลุกๆ

ผัดๆ
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ใช้เวลาไม่นาน ผมก็ท�าต้มย�ากุ้งน�้าข้นกับหมูหวานออกมาได้อย่าง

เรียบร้อยสวยงาม ส่วนเร่ืองรสชาติไม่ต้องกังวลไป รับรองว่าต้องอร่อยแน ่

ในเมื่อกว่าจะมาถึงจุดน้ีผมใช้เวลาฝึกฝนฝีมือและเรียนรู ้วิธีท�าอาหารมา 

ต้ังแต่อายุสิบห้า เน่ืองจากพ่อกับแม่ต้องบินไปท�างานท่ีต่างประเทศบ่อยๆ  

กว่าจะกลับก็หลายเดือน แถมกลับมาไม่นานเท่าไหร่ก็บินไปต่างประเทศอีก 

ดังน้ันผมที่เป็นพ่ีคนโตจึงต้องรับหน้าที่ดูแลเรื่องภายในบ้านไปโดยปริยาย  

และไม่ใช่แค่เรื่องท�าอาหารนะ...ผมท�าทุกอย่างไม่ว่าจะซักผ้า ล้างจาน 

ท�าความสะอาดบ้าน บลาๆ แม้ว่าพ่อกับแม่คิดจะจ้างแม่บ้านแต่ผมก็ปฏิเสธ 

ผมมีความสุขท่ีได้ท�า มีความสุขที่ได้ดูแลน้องๆ มอบความรักและสร้าง 

ความครื้นเครงให้กับบ้านหลังน้ีแทนพ่อกับแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้...

...

...

ก็แค่น้ันแหละ

มันคือหน้าท่ีของ 'พ่ีชายคนโต' อย่างผมอยู่แล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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