
บทนํา 
สุขสันต์วันตาย! 

 คํ�าคืนนี �ยงัอีกยาวไกลนกัสาํหรับวินและลงุคม... 
 เรื�องราวของ ‘คนกินคน’ ยงัทําให้ชายหนุม่ขนลกุไมห่าย เหงื�อไหลโซมเต็มแผน่หลงัด้วยความตื�นเต้นระคนแปลก
ใจด้วยความไมน่า่เชื�อวา่จะมเีรื�องแบบนี �เกิดขึ �นได้ 

“ข้าก็อยากให้เห็นวา่ผีนางบารายนะ่ นา่กลวัไมไ่ด้ครึ�งของผีในร่างมนษุย์อยา่งดนยัไงละ่” 
“แตฉ่นัวา่ก็นา่กลวัพอกนัแหละลงุ เฮ้อ...ฟังเรื�องของลงุแล้วใจหายใจควํ�าตลอด ดสูลิงุ เหงื�อฉนัไหลเต็มหลงัเลย 

ทั �งๆ ที�อากาศเย็นจะตาย” วินหนัหลงัให้ชายแกด่รู่องรอยของเหงื�อที�แตกเต็มแผน่หลงั 
“งั �นข้าก็จะเลกิเลา่แล้ว กลวัเอ็งลาํบาก” 
“โอ๊ย...ไมล่าํบากเลยลงุ” วินทําเสยีงออดอ้อนพลางเข้าไปบีบนวดให้ชายแก่อยา่งเอาใจ 
“จะเอายงัไงกนัแนว่ะ ข้าเอาใจเอ็งไมถ่กูแล้ว” 
“แหม...ก็เลา่เรื�องตอ่สลิงุ ไมง่ั �นฉนัไมทํ่าตามสญัญาที�วา่จะซื �อบหุรี�ให้ลงุสองซองถ้าลงุเลา่จนเช้านะ” ชายหนุม่

เอาของมาติดสนิบน ลงุคมเหลต่าใส ่อยากจะตบกบาลไอ้หนุม่ตวัแสบนี�เสยีจริง 
“เออๆ วา่แตจ่ะเอาเรื�องอะไรดีละ่ ?” 
“เอา๋...ก็ลงุเป็นคนเลา่ ลงุก็ตดัสนิใจเองสลิงุ แตฉ่นัขอแบบตื�นเต้นๆ นะลงุ” วินทําเสยีงราวกบัเดก็กําลงัออดอ้อน

ขอให้ผู้ใหญ่ซื �อของเลน่ให้ ลงุคมนิ�งคิด มเีรื�องอยูม่ากมายในหวั จะเลา่เรื�องไหนเป็นเรื�องที�สี�ด ี
“งั �นเอาเรื�องนี �ดีกวา่ รับรองวา่เอ็งจะกลวัจนหายใจไมท่ั�วท้องเลยละ่” 
“เรื�องเกี�ยวกบัอะไรเหรอลงุ ? เรื�องแรกมนษุย์บนัราก ุเรื�องสองตุ๊กตาผีพอร์ซเลน เรื�องสามผีนางรําอปัสรา เรื�องที�สี�

ต้องแปลกๆ อีกแนเ่ลย” วินเริ�มเดา เพราะแตล่ะเรื�องที�ลงุคมเลา่นั �นมนัพิลกึพิลั�นเสยีจนคาดไมถ่งึ 
“จะวา่แปลกก็แปลก จะวา่ไมแ่ปลกก็ไมแ่ปลก มนัเป็นเรื�องของสวนสนกุ ตอนเด็กๆ เอ็งก็คงเคยไปมาบ้างใช่ไหม 

แตเ่รื�องที�ข้าจะเลา่ ไมใ่ช่ครั �งแรกที�ได้เข้าไป แตเ่ป็นครั �งสดุท้ายที�จะได้ออกจากสวนสนกุตา่งหาก” ชายแกเ่ลา่เป็นปริศนา
อีกแล้ว ทําเอาคนฟังยน่คิ �ว 

“ยงัไงเหรอลงุ ?” 
“เอ็งจําสวนสนกุดรีมแลนด์ได้ไหม ที�เคยโดง่ดงัเมื�อสกัประมาณยี�สบิปีก่อนแตจู่่ๆ ก็ต้องปิดตวัลงอยา่งไมม่ปีี� มี

ขลุย่ บ้างก็วา่เพราะพิษเศรษฐกิจ บ้างก็วา่เพราะไปสร้างในที�ที�เป็นป่าช้าเก่า บ้างก็วา่มีเหตฆุาตกรรมตายที�นั�นจนมี
วิญญาณตามหลอกหลอน จนปัจจบุนัก็ยงัไมม่ใีครรู้วา่สรุปแล้วดรีมแลนด์ปิดตวัไปเพราะอะไร” 

“ฉนัจําได้สลิงุ ดรีมแลนด์นะ่ดงัจะตาย ตอนเด็กๆ ฉนัก็เคยให้พอ่พาไปเที�ยว ยงัจําปราสาทอศัวินที�ตั �งอยูก่ลางด
รีมแลนด์ได้เลย ที�บอกวา่ข้างในมีเจ้าหญิงนิทรานอนอยู ่ แตไ่หงเข้าไปมนัมืดอยา่งกะบ้านผีสงิก็ไมรู้่ ฉนันี�ร้องไห้จ้า ต้องให้
พอ่รีบพาออกมา แตห่ลงัจากนั �นก็ไมไ่ด้ไปอีกเลย แล้วเรื�องที�ลงุจะเลา่มนัเกี�ยวกบัดรีมแลนด์ยงัไงละ่ ?” 

“เอ๊ะ! ไอ้นี� ข้าก็ต้องปเูรื�องก่อนสวิะ ใจร้อนจริง” ลงุคมบอกพลางดดูบหุรี�เอามะเร็งเข้าปอดอีกหนึ�งฟอดใหญ่ 
กระแอมออกมาเลก็น้อยเพราะคนัคอ ก่อนจะเริ�มเลา่เรื�องสยองขวญัเรื�องที�สี� 

“ลองย้อนไปวยัเด็กส ิเอ็งมเีพื�อนมากี�คน แล้วลมืใครไปบ้างหรือเปลา่ ?” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
เสยีงเพลงสากลที�กําลงัได้รับความนิยมถกูเปิดขบักลอ่มเหลา่บรรดาหนุม่สาวที�พากนัมาอวยพรและร่วมฉลอง

งานวนัเกิดครบรอบสามสบิปีของ ‘รวิน’ ชายหนุม่รูปงามที�กําลงัหวัเราะร่าอยา่งมีความสขุ ของขวญักองโตถกูจดัวางไว้บน



โต๊ะตวัยาวทางด้านหนึ�งของสนามหญ้าหน้าบ้าน อีกทางหนึ�งของสนามเป็นสระนํ �าขนาดใหญ่ที�บริเวณโดยรอบถกูตกแตง่
ด้วยลกูโป่งหลากสสีนั สมกบัเป็นวนัแหง่ความรื�นเริง 
 “เต็มที�เลยนะทกุคน...” รวินหนัไปตะโกนบอกเพื�อนๆ ทกุคนร้องเฮขึ �นอยา่งสนกุสนาน แตแ่ล้วทนัใดนั �น...อยู่ๆ  
แสงไฟในงานก็ดบัพรึ�บลงอยา่งไมม่ีปี� มีขลุย่ 
 “เฮ้ย! เกิดอะไรขึ �น ?” ชายหนุม่อทุานด้วยความตกใจ ไมค่ดิวา่จะมีเหตกุารณ์อยา่งนี �เกิดขึ �นในงานฉลองวนัเกิด
ของเขา ยงัไมท่นัที�จะได้คิดจดัการอะไร แสงไฟจากเปลวเทียนที�ปักอยูบ่นขนมเค้กก้อนใหญ่ก็สอ่งสวา่งขึ �นจากทาง
ด้านหลงัพุม่ไม้ ทกุสายตาหนัมองแล้วยิ �มน้อยยิ �มใหญ่เมื�อได้รู้วา่มนัคือการทําเซอร์ไพรส์วนัเกิดให้กบัรวินจากแฟนสาวของ
เขานั�นเอง 
 “แฮปปี�เบิร์ธเดย์ทยู.ู..แฮปปี�เบิร์ธเดย์ทยู.ู..” แฟนสาวเป็นต้นเสยีงร้องเพลงอวยพรวนัเกิดให้กบัรวินชายคนรัก 
ก่อนที�ผู้ ร่วมงานทกุคนจะประสานเสยีงขึ �นร้องตาม รวินยิ �มแก้มบานด้วยความปลาบปลื �มใจจนถงึประโยคสดุท้ายของ
เพลง “....แฮปปี�เบิร์เดย์ท.ู..รวิน” 
 “อธิษฐานสคิะ” หญิงสาวกระซิบเบาๆ ที�ข้างหขูองรวิน ชายหนุม่พยกัหน้ารับก่อนจะหลบัตาพริ �มแล้วอธิษฐานใน
ใจ 
 แตแ่ล้วทกุอยา่งก็ต้องหยดุชะงกั เมื�อมี ‘แขกที�ไมไ่ด้รับเชิญ’ เดินเข้ามาร่วมงานด้วย ใครบางคนในชดุมาสคอตตวั
ตลกหรือโบโซ(่1) เดินเข้ามาร่วมอวยพรด้วย ใบหน้าสขีาวโพลนที�ถกูตกแตง่ด้วยลปิสติกที�ทาเกินขอบปากมานั �นชวนให้
ขบขนัสมกบัเป็นตวัสญัลกัษณ์แหง่ความรื�นเริง แตถ้่าหากสงัเกตดใูห้ดีแล้ว ภายในดวงตากลมโตของมาสคอตโบโซคู่น่ั �น
กลบัฉายแววประกายเพลงิแหง่ความแค้นที�ลกุโชนอยูใ่นใจ 
 มาสคอตโบโซทํ่าทา่ทางตลกขบขนัเรียกเสยีงหวัเราะจากคนรอบข้าง มนัเอามือล้วงไปที�ด้านหลงัหขูองรวินก่อน
จะดงึดอกไม้กระดาษออกมา เป็นการเลน่กลแบบเบสกิที�เรียกเสยีงปรบมือได้ไมน้่อย รวินอมยิ �ม หนัไปมองแฟนสาว...เซอร์
ไพรส์ได้นา่รักเสยีจริง  
 มาสคอตโบโซป่รบมือดงัๆ สามครั �งเป็นสญัญาณ และเพียงอดึใจเดยีวจากนั �นหญิงสาวโคโยตี �สองคนก็เดินเข้า
มาพร้อมกบัเพลงแดนซ์และทา่เต้นอนัยั�วยวน สองสาวเดินเข้าไปประชิดตวัรวินพลางใช้มือลบูไล้ไปตามร่างกายของชาย
หนุม่ทา่มกลางเสยีงฮือฮาของแขกที�มาร่วมงาน หนึ�งในสองสาวโคโยตี �นําพวงมาลยัขึ �นมาคล้องคอของรวิน สว่นอีกคนชว่ย
จดัพวงมาลยัดอกไม้นั �นให้เข้าที�แล้วอาศยัจงัหวะที�รวินกําลงัเคลิ �มล้วงไฟแช็คขึ �นมาจดุประทดัที�พนัอยูก่บัพวงมาลยันั �น 
เสยีงมนัดงัตมูตามจนทกุคนตกใจนกึวา่มีการยงิกนัเกิดขึ �น โดยเฉพาะรวินที�กระโดดหนีแล้วร้องโวยวายด้วยความตกใจ 
พยายามจะเอาพวงมาลยันั �นออกจากคอของตวัเอง แตแ่ล้วเสยีงประทดัก็เงียบลงเสยีก่อน 
 “เฮ้ย! เลน่บ้าอะไรวะ ?” เจ้าของงานแผดเสยีงใสม่าสคอตโบโซด้่วยอารมณ์ฉนุเฉียวเมื�อรู้ตวัวา่ถกูลองของเสยี
แล้ว ก่อนจะหนัไปทําเสยีงดใุสแ่ฟนสาว “ที�รักเลน่อะไรเนี�ย ? ผมไมส่นกุด้วยแล้วนะ”  
 “เปลา่นะรวิน ฉนัไมไ่ด้เอาไอ้ตวัตลกนี�มาร่วมงานนะ ยงันกึวา่รวินเอามาเองเสยีอีก” หญิงสาวปฏิเสธพลางทํา
หน้าตาเลิ�กลกัด้วยความไมรู้่จริงๆ 
 “แล้วมนัเป็นใครวะ!” ชายหนุม่สบถ หนักลบัมาจ้องหน้ามาสคอตโบโซน่ั�นเขม็ง แม้ใบหน้าจะถกูตกแตง่ด้วยแป้ง
และลปิสติก แตไ่มม่ีอะไรปิดบงัเงาตาของมนัได้ แววตาที�แฝงไปด้วยความเคียดแค้นแทบถลนออกมาจากเบ้ายามที�จ้อง
มองมายงัเจ้าของวนัเกิด “เฮ้ย! มงึเป็นใครวะ ? แล้วกล้าดียงัไงเข้ามาในบ้านก!ู” 
 ไมม่ีเสยีงตอบจากอีกฝ่าย มนัหนัไปรับของบางอยา่งจากโคโยตี �สาวสองคนมาถือไว้ในมือ ผู้ ร่วมงานที�ได้เห็นตา่ง
พากนัทําเสยีงฮือฮาด้วยความตกใจไมต่า่งจากรวิน  



จะไมใ่ห้ตกใจได้อยา่งไร ในเมื�อสิ�งที�อยูใ่นมือของมาสคอตโบโซน่ั �นคือพวงหรีดสสีวย...ซึ�งไมม่ใีครอยากเป็น
เจ้าของ! 
 ที�พวงหรีดมีป้ายสดีาํคาดไว้ เขียนด้วยตวัหนงัสอืสขีาววา่ 
 ‘อาลยัรกัแด่...รวิน จาก...เพื�อนเก่า’ 

 ไมท่นัได้ตั �งตวั มาสคอตโบโซเ่ดินตรงเข้าไปหารวินแล้วคล้องพวงหรีดลงในคอของอีกฝ่าย รวนิทําทา่จะตอ่ยมาส
คอตโบโซแ่ตช้่าไปเสยีแล้ว ‘ใครคนนั �น’ ใช้มือทั �งสองข้างผลกัรวินลงสระวา่ยนํ �า สายไฟที�พนัไว้ตรงพวงหรีดเมื�อโดนนํ �าจึง
เกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรขึ �นทนัที ไฟทั �งงานดบัพรึ�บลงพร้อมกบัเสยีงหวดีร้องของผู้ ร่วมงาน  

ไมน่านนกัไฟสาํรองในบ้านก็ถกูเปิดขึ �น ทกุสายตามองไปยงัสระวา่ยนํ �า เห็นร่างของรวินลอยเสยีชีวิตอยูใ่นนั �น 
ร่างกายของเขาลอยขึ �นเหนือผืนนํ �าในสภาพผพุองจากความร้อนของกระแสไฟฟ้า ดวงตาเบิกโพลงดนูา่สยดสยอง
เหลอืเกินสาํหรับผู้อยูใ่นเหตกุารณ์ แฟนสาวของรวินเห็นแล้วถึงกบักรีดร้องก่อนเป็นลมล้มพบัไป 
 “กรีIดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...” 
 ไมป่รากฏร่างของมาสคอตโบโซแ่ละโคโยตี �สองคนนั �นแล้ว... 
 ความแค้นกําลงัสกุงอม...และจะหอมหวนเมื�อได้ปลดิชีพพวกสารเลว! 
 อีกไมน่านนกัหรอก... 
  

(1) โบโซ(่BOZO) คือ ตุ๊กตาตวัตลก มกัจะแตง่หน้าให้ดโูงแ่ละนา่ขบขนั พบได้ตามงานรื�นเริงตา่งๆโดยเฉพาะ
สวนสนกุ 
 

 
 
 

ตอนที� 1 
คนที�เพื�อนไม่รัก  

ภาพของเด็กชายร่างอ้วนสวมแวน่ตาหนาเตอะ กอดกระเป๋านกัเรียนใบเขื�องที�ยดัหนงัสอืเรียนมาเต็มที�ในวนัเปิด
เทอมนั �น เป็นที�จบัจ้องของนกัเรียนเก่าอยา่งห้ามไมไ่ด้ แนล่ะ่…คนแปลกหน้ายอ่มเป็นที�สนใจของทกุคนอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะ
ในห้องเรียนห้องหนึ�งของชั �นมธัยมศกึษาปีที�สาม ที�เห็นวา่มเีด็กชายเพิ�งย้ายเข้ามาใหมเ่พื�อเรียนร่วมห้องกบัพวกเขา 

เก้าอี �นกัเรียนแถวหน้าสดุถกูเว้นวา่งไว้ ทนัทีที� ‘ธนา’ นั�งลงก็มีเสยีงซุบซิบนินทาของคนรอบข้างดงัขึ �น บ้างก็พากนั
หวัเราะในทีทา่เงอะๆ งะๆ ของเดก็ชายคนนั �น บ้างก็มองธนาด้วยความสงสารและคาดเดากนัไปตา่งๆ นานาวา่เหตทีุ�เขา
ย้ายมาตอนมธัยมปีที�สามแบบนี � อาจเพราะไปก่อเรื�องอะไรไว้ที�โรงเรียนเกา่จนโดนไลอ่อก หรือบางทีอาจสอบตกจนพอ่แม่
ต้องหาโรงเรียนใหมใ่ห้ลกูก็ได้ ปากคนยาวกวา่ปากกา นินทากาเลกนัตั �งแตเ่ดก็ยนัแก!่ 

‘อาจารย์ดจุดาว’ เดินทําหน้าเข้มเข้ามาในห้องเรียน เสยีงพดูคยุกนัเสยีงดงัของเดก็ๆ ที�กําลงัดีใจที�ได้เจอกบั
เพื�อนๆ ในวนัเปิดเทอมจงึหยดุลง ตา่งคนตา่งแยกย้ายกลบัไปนั�งประจําที�ของตวัเอง อาจารย์สาวเดนิเข้ามาในห้อง กวาด
ตาดเูด็กนกัเรียนแล้วจงึมาสะดดุกบัเด็กชายใสแ่วน่ตาหนาเตอะที�นั�งอยูแ่ถวหน้าสดุ นี�คงเป็นนกัเรียนใหมที่�ทางโรงเรียน
แจ้งไว้ละ่ส ิ

“นกัเรียน...กราบ” เสยีงของหวัหน้าห้องดงัขึ �น นกัเรียนทกุคนประนมมือแล้วกราบที�โต๊ะนกัเรียนเพื�อเป็นการทํา
ความเคารพอาจารย์ 



“สวสัดีคะ่นกัเรียน ขอต้อนรับเข้าสูก่ารเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที�สาม ปีนี �นกัเรียนคงต้องเรียนหนกัขึ �นเพื�อเตรียมตวั
สอบเข้าเรียนตอ่ในชั �นมธัยมปลาย และวนันี �อาจารย์ก็มีขา่วดมีาแจ้งสองเรื�อง” อาจารย์ดจุดาวยิ �มอยา่งมเีลศนยั เด็กๆ 
ภายในห้องทําเสยีงฮือฮาขึ �นมาทนัที คําวา่ “ขา่วด”ี นี�มนัช่างฟังดไูพเราะเสยีนี�กระไร 

“ขา่วดขีา่วแรกคือ...เรามเีพื�อนใหมเ่ข้ามาเรียนกบัเรา” อาจารย์สาวหยดุพดูแล้วปรายตามองไปยงัธนาที�กําลงันั�ง
ก้มหน้าอยูที่�โต๊ะนกัเรียน เด็กชายยงัคงนั�งนิ�งจนผู้ เป็นอาจารย์ต้องใช้ไม้เรียวที�ตดิมือมาฟาดบนโต๊ะเบาๆ เป็นเชิงเรียก 

ธนาสะดุ้งโหยง ขยบัแวน่ที�อยูบ่นใบหน้าให้เข้าที� ดวงตายงัคงดตูื�นกลวักลบัสภาพแวดล้อมใหม่ๆ  
“ออกมาหน้าชั �นแล้วแนะนําตวักบัเพื�อนๆ ส”ิ 
ธนาจําใจลกุขึ �นแล้วเดินมายืนหน้าชั �นเรียน เขายงัคงก้มหน้า ไมก่ล้าสบตาเพื�อนๆ ในห้อง นํ �าเสยีงที�พดูออกมา

นั �นเบาเสยีจนแทบจะไมไ่ด้ยิน  
“สวสัดีครับ ผมชื�อ ธนา วรวิทย์โกศล ครับ” 
“พดูดงัๆ หนอ่ยส ิบน่อะไรพมึพําอยูค่นเดยีว แล้วเวลาแนะนําตวันะ่ ให้เงยหน้ามองเพื�อนๆ ด้วย บนพื �นมนัมีอะไร

นา่มองนกัเหรอ!” อาจารย์ดจุดาวทําเสยีงด ุธนาสะดุ้งอีกครั �ง ก่อนเงยหน้าขึ �นมองไปทั�วห้องแบบไมโ่ฟกสัที�ใครเป็นพิเศษ 
แล้วเร่งเสยีงของตวัเองให้ดงัขึ �นตามคาํสั�งของอาจารย์ประจําชั �น 

“สวสัดีครับ ผมชื�อ ธนา วรวิทย์โกศล ครับ” 
ภายในห้องเงียบกริบ ทกุคนพากนัมองเด็กใหมร่าวกบัเขาเป็นตวัประหลาด บางคนอดที�จะขบขนักบัทา่ทางเก้ๆ 

กงัๆ ของธนาไมไ่ด้ จนถงึขั �นต้องใช้มือปิดปากเพื�อกลั �นเสยีงหวัเราะเอาไว้  
มเีสยีงปรบมือของอาจารย์ดจุดาวดงัขึ �นเป็นคนแรก ก่อนที�นกัเรียนคนอื�นๆ จะพากนัปรบมือตามอยา่งเสยีมิได้ 

ธนายกมือไหว้ขอบคณุแล้วรีบกลบัไปนั�งที�ของตวัเองทนัที...ที�ที�ไมม่ีใครมานั�งข้างๆ นอกเสยีจาก...ความเหงา 
“โห...เนี�ยนะขา่วดขีองอาจารย์” เสยีงของ ‘แมก็กี �’ เด็กหวัโจกร่างสงูใหญ่เกินวยับน่กระปอดประแปด เพื�อนๆ พา

กนัหวัเราะชอบใจจนอาจารย์ดจุดาวต้องใช้ไม้เรียวฟาดไปที�กระดานดําอยา่งแรงสามครั �ง เสยีงหวัเราะเหลา่นั �นจึงหยดุลง
ได้ 

“พวกเธอหวัเราะอะไรกนั! นายแม็กกี �...เดีNยวจะโดน! เปิดเทอมมาวนัแรกก็ซา่ส์เลยนะ” 
“ผมไมใ่ชเ่ป๊บซี�นะครับอาจารย์จะได้ซา่ส์...” แม็กกี �พดูจายียวนกวนประสาทตามประสาเดก็หนุม่ คนในห้องร้อง

เฮขึ �นอีกครั �ง  
อาจารย์ดจุดาวถอนหายใจยาวๆ อยา่งเหนื�อยใจ ตีก็แล้ว ดก็ุแล้ว ทําโทษก็แล้ว นายแมก็กี �นี�ยงัปากดีไมเ่ปลี�ยน

เสยีทีสนิา่ 
“ในฐานะที�เธอพดูมาก...นายแมก็กี � อาจารย์มีรางวลัจะให้เธอ” 
“รางวลัอะไรเหรอครับอาจารย์ ? ไม้เรียวไมเ่อานะครับ” 
“รางวลัที�อาจารย์จะให้ คือให้เธอคอยดแูลธนาหนึ�งอาทิตย์ โดยการพาไปกินข้าว พาไปดวูา่ห้องอะไรอยูต่รงไหน 

ที�สาํคญั...ให้เธอย้ายมานั�งกบัธนาแล้วคอยชว่ยเหลอืทกุอยา่งเทา่ที�เพื�อนคนหนึ�งทําได้” รางวลัของอาจารย์ดจุดาวดั�งเสยีง
ฟ้าผา่กลางหวัต้อนรับเปิดเทอม เขาไมช่อบหน้าไอ้ธนานั�นตั �งแตแ่รกแล้ว ไหงต้องมาคอยดแูลมนั ต้องไปนั�งกบัมนั นรกชดัๆ 
เลย! 

“โหย...อาจารย์ ไมเ่อาหรอก ผมไมช่อบ…” 
“ไมช่อบก็ต้องทํา! เพราะนี�คือคาํสั�งของอาจารย์ ถ้าเธอไมทํ่าตามคําสั�ง อาจารย์จะเอาเรื�องที�เธอไปมีเรื�องกบัเดก็

โรงเรียนข้างๆ ไปบอกกบัผู้ปกครองของเธอ เลอืกเอา!”  



เป็นการเลอืกที�ทําได้ลาํบากยากยิ�ง ทําไมนะ่หรือ ? พอ่แมข่องแมก็กี �เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลยัที�เคร่งครัดใน
พฤติกรรมของลกูชายมาก อาจารย์ดจุดาวเคยจะนําเรื�องที�แม็กกี �ยกพวกไปตีกบันกัเรียนโรงเรียนข้างๆ ไปบอกกบั
ผู้ปกครองของเดก็หนุม่แตเ่ขาขอร้องเอาไว้ เพราะถ้าพอ่แมรู้่มีหวงัเขาโดนลงโทษหนกัแน่ๆ  และอาจถกูย้ายให้ไปอยูก่บัยาย
ที�ตา่งจงัหวดั เพราะเคยถกูคาดโทษไว้เมื�อครั �งที�เคยยกพวกตกีนัครั �งที�แล้ว อาจารย์ดจุดาวเห็นใจจงึไมไ่ปบอกผู้ปกครอง
ของแม็กกี �โดยที�เด็กหนุม่ให้สญัญาวา่จะไมก่่อเรื�องอีก 

“ตกลงจะเอายงัไงนายแม็กกี � ?” 
“โห...อาจารย์ แบบนี �มนัมดัมือชกกนันี�นา ยงัไงผมก็ต้องเลอืกทําตามคําสั�งของอาจารย์อยูแ่ล้ว” แม็กกี �บน่อบุอิบ 

เพื�อนๆ พากนัหวัเราะ เด็กหนุม่ต้องหนัไปถลงึตาใสจ่งึเงียบกนัได้ ไอ้พวกนี �...เดีNยวก็เจอดีหรอก! 
“งั �นตกลงตามนี � หนึ�งอาทิตย์จากนี �ไป เธอต้องดแูลนายธนาอยา่งดี ทกุเย็นหลงัคาบเรียนวชิาสดุท้ายให้เธอกบัธ

นาไปหาอาจารย์ที�ห้องพกัของอาจารย์ทกุวนัด้วย อาจารย์จะได้ถามธนาวา่เธอดแูลเขาดีไหม ตกลงตามนี �นะ อ้อ...” 
อาจารย์ดจุดาวใช้ไม้เรียวเคาะที�โต๊ะตวัข้างๆ ธนาเป็นเชิงให้แม็กกี �ย้ายไปนั�งตรงนั �น แม็กกี �ทําหน้าหงิก จําใจคว้ากระเป๋าเป้
ยี�ห้อเอ้าท์ดอร์ขึ �นมาก่อนจะเดินไปนั�งลงข้างๆ ธนาด้วยความไมเ่ตม็ใจสกันิด  

แม็กกี �ไมเ่ก็บอาการแตอ่ยา่งใด สายตาที�จ้องมองธนานั �นเต็มไปด้วยความไมเ่ป็นมิตร ทีทา่รังเกียจแสดงออก
อยา่งชดัเจนจนอาจารย์ดจุดาวสมัผสัได้ อาจารย์สาวได้แตถ่อนหายใจยาวๆ เมื�อเห็นวา่ทกุอยา่งเรียบร้อยจึงพดูตอ่ 

“สว่นขา่วดีขา่วที�สองคือ ปีนี �ทางโรงเรียนต้องการให้นกัเรียนได้รับความรู้ทางวชิาการอยา่งเต็มที� เพื�อที�จะได้ไป
สอบเข้าเรียนตอ่ได้ ผู้ อํานวยการจึงให้ตดัคาบวา่งสองคาบที�เคยมอียูท่กุสปัดาห์เป็นการเรียนเสริมวิชาพิเศษเข้าไปแทน” 

เสยีงโหร้่องดงัขึ �นทนัทีหลงัการแจ้งขา่วดขีา่วทีสองของอาจารย์ดจุดาว กระทั�งได้ยินเสยีงไม้เรียวฟาดกบักระดาน
ดําอีกครั �งทกุคนจึงเงียบลง  

“เป็นคนป่ากนัหรือไงถงึโหไ่ด้โหด่!ี เดีNยวจะจบัตเีรียงตวัเลยนะพวกเธอ เอาละ่ เอากระดาษขึ �นมาจดตารางสอน
ได้แล้ว” อาจารย์สาววางไม้เรียวลงบนโต๊ะก่อนจะหนัไปที�กระดานดํา หยิบชอล์กขึ �นมาตีตางรางบนนั �นอยา่งง่ายๆ ก่อนจะ
เริ�มเขยีนตารางสอนตามที�ได้รับมอบมาจากทางโรงเรียน 

แม็กกี �ทําหน้าหงิก เปิดประเป๋าเป้ราคาแพงที�อ้อนให้แมซ่ื �อให้ แล้วหยิบสมดุของโรงเรียนที�สง่กลิ�นเหม็นใหมข่ึ �นมา
เตรียมจดตารางสอน แตแ่ล้วอยู่ๆ  เขาก็ต้องสะดุ้งเมื�อเดก็ชายผู้มาใหมเ่อย่ทกัเขาเบาๆ อยา่งผกูมติร 

“แม็กกี �...ยินดีที�ได้รู้จกันะ” 
“กไูมย่ินดี จบ!” แม็กกี �เบ้ปากใสพ่ลางเขยิบตวัให้หา่งจากธนาราวกบัเขาเป็นตวัเชื �อโรคที�นา่รังเกียจ ธนาหน้า

เจื�อนลงทนัที เมื�อหนัไปมองทางด้านหลงั ข้างๆ โต๊ะตวัที�แมก็กี �นั�งเมื�อสกัครู่มีผู้หญิงหน้าตานา่รักถกัเปียสองข้างนั�งจด
ตารางสอนอยูอ่ยา่งเงียบๆ 

เขารู้สกึถกูชะตากบัเธออยา่งบอกไมถ่กู... 
  
เสยีงดงัจอแจของนกัเรียนดงัไปทั�วโรงอาหาร ตา่งคนตา่งพากนัจบักลุม่นั�งทานอาหารพลางคยุเรื�องนั �นเรื�องนี �กนั

อยา่งออกรส เวลาพกัเที�ยงถือเป็นเวลาแหง่การพกัผอ่นหลงัจากตรากตรํานั�งเรียนมาตลอดชว่งเช้า เป็นเวลาแหง่การเตรียม
ชาร์ตแบตก่อนไปเรียนตอ่ในภาคบา่ย  

จานข้าวราดผดักะเพราไก่ไขด่าววางอยูต่รงหน้าของธนา เด็กหนุม่กวาดตามองรอบข้างที�มีแตค่นไมคุ่้นเคย เพื�อน
ร่วมชั �นหลายคนกําลงัคยุเฮฮาสนกุสนานเลา่เรื�องของตวัเองในระหวา่งปิดเทอม ในขณะที�เด็กใหมอ่ยา่งเขาได้แตน่ั�งเขี�ย
ข้าวในจานไปมา ไมม่คีวามรู้สกึอยากกินมนัเลยสกันิด 



“มงึดไูอ้เด็กใหมส่ ิทําหน้าอยา่งกบัคนจะตาย ดแูลกนัหนอ่ยสวิะไอ้แม็กกี � ป้อนข้าวมนัหนอ่ย เดีNยวมนัก็ไปฟ้อง
อาจารย์ดจุดาวหรอกวา่มงึไมด่แูล” เสยีงของ ‘รวิน’ เพื�อนกลุม่เดียวกนักบัแม็กกี �เอย่แซว เสยีงเฮของเพื�อนคนอื�นๆ ดงัขึ �น
ตามมาเป็นเชิงสนบัสนนุ แม็กกี �หน้านิ�ว อยากจะถีบไอ้เดก็ใหมนี่�ให้ไปไกลๆ เสยีจริง ไมรู้่ทําไมถึงเกลยีดขี �หน้ามนัจนแทบ
ไมอ่ยากอยูร่่วมโลกเอาเสยีเลย 

ความคิดเลวๆ บงัเกิดขึ �นในหวัของแม็กกี �ทนัที! 
เด็กหนุม่หนัไปคว้าจานข้าวของพวกเพื�อนปากดขีึ �นมาเทรวมกนั กอ่นจะนําไปเทใสจ่านของธนาแล้วหวัเราะร่วน 

ธนาเงยหน้ามองแม็กกี �อยา่งไมเ่ข้าใจวา่เขาทําแบบนี �ทําไม 
“มองหน้าหาพอ่มงึหรือไง! กินเข้าไปส ิกอูตุสา่ห์หวงัดีคลกุข้าวให้มงึไง!”  
เพื�อนๆ ได้ยินแม็กกี �พดูดงันั �นก็หวัเราะชอบอกชอบใจ เรียกความสนใจจากนกัเรียนโต๊ะอื�นๆ ให้หนัมามองวา่เกิด

อะไรขึ �น 
“เอ้า! ยงัไมแ่ดกอีก ถ้ามงึไมแ่ดกเข้าไป กจูะถือวา่มงึประกาศตวัเป็นศตัรูกบัพวกกนูะ เด็กใหมอ่ยา่งมงึคงไมรู้่หรอ

กวา่กลุม่พวกกนูะ่เจ๋งแคไ่หน ถ้ามงึอยากอยูที่�นี�อยา่งสบายๆ อยา่มาลองดกีบัพวกก ูพวกกสูั�งอะไรมงึก็ต้องทํา ถ้ามงึไมทํ่า 
มงึจะนกึไมถ่งึเลยละ่วา่มงึจะได้เจอกบัอะไรในโรงเรียนี �บ้าง!”  

คําขูข่องแม็กกี �ทําเอาธนาต้องกลนืนํ �าลายดงัเอืIอก มองจานข้าวตรงหน้าที�แทบแยกไมอ่อกระหวา่งข้าวของคน
กบัข้าวของหมา เดก็หนุม่ลงัเล เงยหน้ามองเพื�อนผู้ชายที�ตา่งก็รอลุ้นวา่เด็กใหมจ่ะกล้าทําตามคําขูห่รือไม ่แล้วเสยีงเฮก็ดงั
ขึ �นเมื�อธนาหยิบช้อนขึ �นมาตกัข้าวเข้าปาก แม็กกี �หวัเราะลั�นอยา่งชอบใจแล้วขึ �นไปยืนบนเก้าอี �ก่อนประกาศกร้าวกลางโรง
อาหาร 

“ทกุคน...ใครอยากเห็นคนกินข้าวหมามาดนีู�เร็ว! ไอ้เด็กใหมม่นักินข้าวหมาโว้ย!”  
เสยีงหวัเราะภายในโรงอาหารดงัขึ �น แม้ไมใ่ชค่นทั �งหมดที�จะเห็นดเีห็นงามกบัสิ�งที�แม็กกี �ทํา แตเ่สยีงเงียบ

เหลา่นั �นก็ดงัไมเ่ทา่เสยีงที�เปลง่ออกมาด้วยความชอบใจ  
มนษุย์เราชอบเห็นความหายนะของคนอื�น ไมเ่จอกบัตวัเองไมรู้่สกึหรอก! 
เด็กหนุม่รู้สกึพะอืดพะอมจนถงึกบัต้องวิ�งออกไปจากโรงอาหาร เสยีงหวัเราะไลห่ลงัด้วยความสมเพชเวทนาดงั

ก้องโรงอาหาร การแกล้งคนที�ด้อยกวา่นั �นสนกุนกัแล! 
 
ธนามาหยดุยืนอยูที่�ถงัขยะซึ�งไมห่า่งจากโรงอาหารมากนกั แล้วสาํรอกเอาสิ�งที�กินไปทั �งหมดออกมา รู้สกึเจ็บที�

บริเวณท้องเนื�องจากการอาเจียนอยา่งแรงราวกบัวา่อวยัวะภายในจะหลดุออกมาด้วย ทนัใดนั �นก็มมีือของใครคนหนึ�ง
เอื �อมมาลบูหลงัของธนาเบาๆ เดก็หนุม่หนัหน้าไปมอง เห็นเดก็ผู้หญิงหน้าตานา่รักถกัเปียสองข้างคนนั �น...เด็กสาวที�นั�งอยู่
ข้างแม็กกี �นั�นเอง 

“เป็นยงัไงบ้าง ดีขึ �นหรือยงั ?” เธอเอย่ถามด้วยความเป็นมิตร ธนามองหน้าอีกฝ่าย ไมต่อบคาํถามจนเดก็สาว
ต้องถามยํ �าอีกหน “วา่ไง...เป็นอะไรมากหรือเปลา่ ไปห้องพยาบาลไหม ?” 

“เออ่...ไมเ่ป็นอะไรหรอก ขอบใจนะ” 
“กินนํ �าหนอ่ยส ิจะได้ดีขึ �น แล้วนี�นกึยงัไงไปทําตามคํายยุงบ้าๆ ของแม็กกี �แบบนั �น แม็กกี �เองก็ไมไ่ด้เรื�องเลย 

อาจารย์ดจุดาวให้ดแูลเธอแท้ๆ แตก่ลบัมาแกล้งเธอแบบนี �” เพื�อนใหมย่ื�นขวดนํ �าเปลา่ให้กบัธนา เด็กหนุม่กลา่วขอบคณุ
ก่อนจะรับแล้วนํานํ �ามาล้างปากล้างคอ หลงัจากนั �นจึงดื�มนํ �าตามลงไป...มนัทําให้รู้สกึดีขึ �นจริงๆ 



“เราชื�อนกฮกูนะ เรียนห้องเดยีวกบัเธอนั�นแหละ” ยงัไมท่นัจะได้พดูอะไรกนัตอ่ เสยีงเรียกของ ‘ทราย’ กบั ‘ฝน’  
เพื�อนสาวอีกสองคนที�อยูก่ลุม่เดยีวกนักบันกฮกูก็ดงัขึ �นขดัจงัหวะ  

“ยายนกฮกู...ไปกนัได้แล้ว” 
“แป๊บนงึจ้า เดีNยวตามไป” เด็กสาวบอกเพื�อนที�ร้องเรียกแล้วหนัมาพดูกบัธนา “งั �นเราไปก่อนนะ ไว้เจอกนัคาบ

บา่ย” นกฮกูโบกมือลาให้เพื�อนใหมก่่อนจะเดินไปสมทบกบัทรายและฝนที�ดมูีทา่ทีไมไ่ด้อยากเสวนากบัเด็กใหมม่ากนกั  
ธนามองเดก็สาวคนนั �นเดินไปจนลบัตาแล้วก้มลงมองขวดนํ �าในมอือยา่งปลื �มใจไมน้่อย 
นํ �าใจของเพื�อนใหมค่นแรก... 
อีกทางด้านหนึ�งนั �น แม็กกี �แอบมองธนากบันกฮกูอยูอ่ยา่งเงียบๆ เขาคงไมโ่กรธเป็นฟืนเป็นไฟแบบนี �หรอก ถ้านก

ฮกูไมใ่ช่คนรักของเขา ยิ�งเจอคํายยุงสง่เสริมของเหลา่บรรดาเพื�อนตวัดีอีกสี�คนด้วยแล้ว ยิ�งทําให้เดก็หนุม่โมโหจนแทบ
อยากจะเดินเข้าไปตอ่ยไอ้เดก็ใหมน่ั�นสกัหมดัสองหมดั โทษฐานมายุง่วุน่วายกบันกฮกู 

“ดมูนัมองนกฮกูสไิอ้แม็กกี � มาวนัแรกแมง่ก็วอนโดนตีนซะแล้ว!” รวินยยุง โดยมี ‘เคน’ ‘ไตร’และ ‘ชนุ’ เพื�อนร่วม
กลุม่อีกสามรีบสนบัสนนุ  

“จริงด้วย แบบนี �ต้องสั�งสอนนะไอ้แม็กกี � หยามกนัชดัๆ” 
“เออ...กสูั�งสอนมนัแน ่แตต้่องวางแผนให้แนบเนียนเสยีก่อน ไมอ่ยา่งนั �นถ้าอาจารย์ดจุดาวรู้เข้ากจูะซวยอีก” เด็ก

หนุม่พดูพลางกํามือแนน่ จ้องเขม็งไปยงัธนาที�ตอนนี �นั�งลงใต้ต้นหกูวางแล้วมองขวดนํ �าในมือด้วยสายตาที�นา่หมั�นไส้มาก
ในความรู้สกึของแมก็กี � 

ถ้ามงึอยากลองด.ี..ก็จะได้เจอดีแนไ่อ้ธนา! 
  
แม้จะผา่นมาสามวนัแล้วสาํหรับการเข้ามาเป็นนกัเรียนใหมที่�โรงเรียนแหง่นี � แตธ่นาก็ยงัไมรู้่สกึคุ้นชินกบัที�นี�อยูด่ี 

เขายงัไมม่เีพื�อน ไมม่ีใครคยุกบัเขา ไมม่ีใครอยากให้เข้าร่วมกลุม่ วนันี �ก็เหมือนกบัทกุวนั เด็กหนุม่นั�งอยูใ่ต้ต้นหกูวางต้น
ใหญ่ที�แผกิ่�งก้านให้ร่มเงาในยามที�พระอาทิตย์สาดแสงวา่งจ้า ในอ้อมกอดมกีระเป๋านกัเรียนใบเขื�องอยู ่มนัเหมือนเป็น
เพื�อนคนเดยีวของเขาในเวลานี � หนัมองไปทางไหนก็เห็นแตค่นอื�นๆ จบักลุม่คยุกนัอยา่งสนกุสนาน คงมีแตเ่ขาเทา่นั �นที�นั�ง
อยูเ่พียงลาํพงั แตเ่ขาไมน้่อยใจหรอก มนัเป็นเรื�องปกติของเด็กใหมที่�ต้องเจอะเจอกนัทั �งนั �น คงต้องใช้เวลากวา่จะมเีพื�อน
สกัคน...ธนาทําใจไว้แล้วก่อนจะย้ายมาเรียนที�นี� 

ขณะที�นั�งใจลอยอยูน่ั�นเอง จู่ๆ ก็มลีกูฟตุบอลกลิ �งมาชนกบัเท้าจนธนาสะดุ้งตื�นจากภวงัค์ เดก็หนุม่ก้มลงเก็บลกู
บอลลกูนั �นมาถือไว้ในมือแล้วมองไปยงัสนามฟตุบอลตรงหน้า ที�บดันี �เกมการเลน่ฟตุบอลนั �นได้หยดุลงชั�วขณะ ทกุสายตา
จบัจ้องตรงมา และเพียงอดึใจเดยีวเทา่นั �น แม็กกี �ที�ปลอ่ยชายเสื �อที�เปียกชุม่ไปด้วยเหงื�อออกนอกกางเกงนกัเรียนก็วิ�งมา
หยดุอยูต่รงหน้าของธนา สหีน้าของเขาดเูป็นมิตรเสยีจนนา่ตกใจไมน้่อย เพราะตลอดเวลาที�ผา่นมาแม็กกี �ไมเ่คยปริปากคยุ
กบัเขาเลย นอกเสยีจากเวลาที�ไปรายงานตวักบัอาจารย์ดจุดาวที�แม็กกี �จะปั �นหน้าเป็นมิตรเสยีจนนา่ขนลกุ เขาทําราวกบั
วา่ธนาคือเพื�อนรักที�อยูใ่นกลุม่เดยีวกบัเขาอยา่งไรอยา่งนั �น 

แม้แม็กกี �ไมพ่ดูออกมา ธนาก็รู้หน้าที�ของตวัเองดี เขายื�นลกูฟตุบอลให้กบัอีกฝ่าย แตแ่มก็กี �กลบัไมรั่บ เขายิ �ม
ให้กบัเด็กใหมแ่ล้วเอย่ชวน   

“ไปเตะบอลด้วยกนัส”ิ 
“เออ่...” ธนารู้สกึหอืู �อ ไมอ่ยากจะเชื�อวา่ได้ยินประโยคนั �นออกจากปากของแมก็กี �  
“มาสวิะ...หรือวา่แกรังเกียจพวกฉนั” 



“ปะ...เปลา่นะ เพียงแตว่า่เราเลน่ฟตุบอลไมเ่ป็น” ธนาตอบปฏิเสธอยา่งนิ�มนวล แตด่จูะสายไปเสยีแล้วเมื�ออยู่ๆ  
มืออนัหยาบกร้านของแม็กกี �ก็คว้าแขนของธนาให้วิ�งตรงดิ�งเข้าไปยงักลางสนามฟตุบอล เพื�อนที�อยูใ่นสนามตา่งพากนั
ปรบมือต้อนรับเด็กใหม.่..ของเลน่ชิ �นใหม!่ 

“เอ้า...เพื�อนๆ วนันี �ไอ้ธนาเดก็ใหมใ่ห้เกียรตมิาเตะบอลกบัพวกเราโว้ย!”  
เสยีงเฮดงัขึ �นกบัคาํพดูของแมก็กี �ราวกบัวา่เป็นเรื�องนา่ยินดีเสยีเหลอืเกิน  
จะไมใ่ห้ยินดีได้อยา่งไรละ่ กําลงัจะมี ‘เหยื�อ’ ให้ได้เลน่สนกุทั �งคนนี�นา! 
“เราเลน่ไมเ่ป็น” ธนายงัยืนยนัคําเดิม แตด่เูหมือนเสยีงปฏิเสธของเขาจะเป็นเพียงแคส่ายลมที�พดัผา่นไปไร้ซึ�งคน

สนใจ แม็กกี �ยิ �มกริ�ม หนัไปหารวนิที�ทําหน้าที�รักษาประต ูก่อนจะกวกัมือเป็นเชิงเรียกให้เดินออกมาจากที�ตรงนั �นตามที�นดั
แนะกนัไว้ รวินยิ �มอยา่งเข้าใจในแผนการ 

“แกไปเป็นประตก็ูได้” 
“เออ่...” 
“เอ๊ะ...นี�แกจะปฏิเสธพวกฉนัหรือยงัไง!” แม็กกี �ขึ �นเสยีง ธนาสะดุ้งโหยง รีบวิ�งไปประจําตาํแหนง่ที�หน้าประตู

ฟตุบอลทนัที ทั �งที�ตั �งแตเ่กิดมาเขาไมเ่คยเลน่ฟตุบอลเลยสกัครั �ง เนื�องด้วยความเป็นคนที�ไมไ่ด้รักใคร่ในการกีฬามากนกั 
ตอนเรียนมธัยมหนึ�งเขาเคยติดศนูย์วิชาปิงปองมาแล้วเพราะสายตาสั �นและเอียง ทําให้การคาดคะแนเวลาเดาะลกูปิงปอง
คลาดเคลื�อนเสมอ 

เสยีงเฮฮาของเพื�อนๆ ดงัขึ �นอีกครั �ง ธนาไมรู้่หรอกวา่ใครอยูฝั่�งไหนเพราะทกุคนก็ใสช่ดุนกัเรียนเหมอืนกนัหมด แต่
ช่างปะไร...หน้าที�ของเขาคือรักษาประต ูใครพุง่ตรงมาเพื�อจะยงิประตเูขาจะต้องคอยป้องกนัไมใ่ห้ใครมาทําคะแนนได้ 
หน้าที�ของเขามแีคน่ั �นนี�นา 

แม็กกี �มองหน้ารวิน เคน ไตรและชนุ ที�กระจายตวักนัอยูใ่นสนามและพยกัหน้าให้กนัเป็นสญัญาณวา่ทกุอยา่ง
พร้อมแล้ว ลกูฟตุบอลที�อยูใ่นการควบคมุของชนุจึงถกูเลี �ยงฝ่าอีกฝ่ายตรงไปสง่ให้กบัเคน ก่อนที�เคนจะสง่ตอ่ให้ไตรและ
สดุท้ายก็ถกูโยนไม้ไปที�แม็กกี � เขาเลี �ยงลกูอยา่งชํานาญตรงไปที�หน้าประตฟูตุบอลฝั�งที�ธนาทําหน้าที�เป็นผู้ รักษาประตอูยู ่
รวบรวมกําลงัขาทั �งหมด เป้าหมายไมไ่ด้อยูที่�หน้าประต ูแตอ่ยูที่�ใบหน้าของไอ้ธนา! 

ลกูฟตุบอลถกูเตะอดัเข้าที�ใบหน้าของธนาอยา่งแรง อีกฝ่ายหงายหลงัล้มลงทนัทีพร้อมกบัเสยีงเฮของเพื�อนๆ เด็ก
ใหมรู้่สกึวา่หน้ามืดแม้จะมแีสงแดดจ้าของดวงตะวนัยามเที�ยงอยูบ่นเหนือหวั แวน่ตาหลดุออกจากใบหน้าหลน่ไปใน
ทิศทางใดก็ไมอ่าจทราบได้ ที�ใบหน้าเจ็บปวดจนรู้สกึชาไปหมด รสชาตทีิ�อยูใ่นปากตอนนี �คือรสคาวของเลอืด และเมื�อใช้
มือเลื�อนไปจบัที�บริเวณจมกู ของเหลวบางอยา่งก็ไหลออกมา เขาทั �งเลอืดกําเดาไหลและปากแตก! 

แม็กกี � รวิน ไตร ชนุ เคน พากนัเดนิเข้ามาหาเดก็ใหมแ่ล้วมองด้วยความสมเพช แม็กกี �ใช้เท้าเขี�ยแวน่ที�หลน่อยูไ่ม่
ไกลตวัธนามากนกัให้ไปอยูต่รงหน้าของเด็กใหมผู่้ เคราะห์ร้าย 

“โถ...ดสู ิปากแตก เลอืดกําเดาไหลเต็มเลย เจ็บมากไหมไอ้เด็กใหม ่แตล่กูผู้ชายเรื�องแคนี่ �จิIบจ๊อยนา่ หา่งไกล
หวัใจตั �งเยอะ มาๆ ลกุขึ �น จะได้เวลาเรียนแล้ว”  

แม็กกี �แสดงความมนํี �าใจด้วยการยื�นมือไปตรงหน้าของธนา อีกฝ่ายจึงประคองตวัเองให้นั�งแล้วยื�นมือไป หวงัจะ
จบัมือของแม็กกี �เพื�อให้เขาดงึตวัขึ �น แตเ่ปลา่เลย เมื�อมือของธนาสมัผสักบัอีกฝ่ายแล้วออกแรงดงึ และธนาก็กําลงัยนั
ตวัเองให้ลกุขึ �น ทนัใดนั �นแมก็กี �ก็ปลอ่ยมือของเด็กใหมอ่อก สง่ผลให้ธนาล้มลงไปกบัพื �นสนามอีกครั �งพร้อมกบัเสยีงหวัเราะ
ชอบใจของเด็กเก่า...ที�คิดวา่เกา๋เสยีเต็มประดา 



“นี�แครั่บน้องนะไอ้ธนา โทษฐานที�มงึหน้าตากวนตีนและทําตวันา่หมั�นไส้ กจูะบอกให้มงึจําใสห่วัไว้วา่ถ้ามงึเอา
เรื�องนี �ไปบอกอาจารย์ดจุดาววา่พวกกแูกล้งมงึละ่ก็...มงึจะเจอเจ็บกวา่นี �อีกร้อยเทา่! อ้อ...ที�สาํคญั มงึอยูใ่ห้หา่งจากนกฮกู
เอาไว้ด้วย คนนั �นนะ่เดก็กเูว้ย!” แม็กกี �มองอีกฝ่ายด้วยสายตารังเกียจ ก่อนจะบอกให้เพื�อนๆ กลบัไปที�ตกึเรียนเพราะได้
เวลาเข้าเรียนภาคบา่ยแล้ว ทิ �งให้ธนานอนอยูก่ลางสนามฟตุบอลแตเ่พียงลาํพงั  

อยา่งนี �นี�เอง...แม็กกี �ถึงไมช่อบหน้าเขา เพราะเขาเป็นต้นเหตทํุาให้แม็กกี �ต้องแยกที�นั�งกบันกฮกู มหินําซํ �าเขายงั
เผลอไปคยุกบันกฮกูอีก แตเ่รื�องแคนี่ �ทําไมพวกเขาถงึต้องรุมแกล้งเขาจนเจ็บขนาดนี �ด้วย ธนาไมเ่ข้าใจพวกเด็กเก่าเลยสกั
นิด 

 
อีกทางด้านหนึ�ง นกฮกู ฝนและทราย กําลงัเดินคยุกนักระหนงุกระหนิงเตรียมตวัเดินขึ �นตกึไปเรียนวชิา

ภาษาองักฤษ แตแ่ล้วก็ต้องหยดุชะงกัเมื�ออยู่ๆ  ฝนก็หนัไปสะกิดเพื�อนอีกสองคนให้มองตรงไปยงัสนามฟตุบอล ที�ตรงนั �นมี
ร่างของใครคนหนึ�งนอนแผอ่ยูอ่ยา่งไมก่ลวัความร้อนจากดวงตะวนัเลยแม้แตนิ่ดเดียว 

“ใครบ้าไปนอนอยูต่รงนั �นนะ่แก ?” ฝนเอย่ถาม พยายามเพง่มองตรงไปที�ใครคนนั �นแตด่ยูงัไงก็ดไูมอ่อก 
“คิดวา่นอนอาบแดดอยูริ่มทะเลหรือยงัไง อยา่ไปสนใจเลย ขึ �นเรียนกนัเถอะ” ทรายไมไ่ด้มีทีทา่สนใจนกั หญิง

สาวถอดรองเท้านกัเรียนที�ขดัมาจนเงาวบัเตรียมจะเดินขึ �นบนัไดไปชั �นสามของตกึ แตน่กฮกูกลบัไมทํ่าเช่นเดยีวกบัที�เพื�อน
ทํา เธอสง่กระเป๋าให้ฝนช่วยถือโดยที�อีกฝ่ายก็รับมาอยา่งงงๆ 

“อะไรของเธอยายนกฮกู ?” 
“ฉนัวา่ฉนัพอจะเดาออกวา่นั�นเป็นใคร พวกเธอสองคนขึ �นไปก่อนแล้วกนันะ” พดูจบนกฮกูก็รีบวิ�งตรงไปยงัสนาม

ฟตุบอลโดยไมฟั่งเสยีงร้องเรียกของเพื�อนอีกสองคนเลย 
 
ธนายงันอนนิ�งอยูที่�สนามฟตุบอล ดวงตามองไปยงัท้องฟ้าด้วยสายตาที�พร่าเบลอ ความเจ็บปวดทเุลาลงแล้วแต่

เขายงัไมอ่ยากจะลกุขึ �นเพื�อไปเผชิญกบัความจริงอนัโหดร้าย เขาอยากจะนอนนิ�งๆ แล้วหลบัไป อยากตื�นขึ �นมาเพื�อพบวา่
ตวัเองเรียนจบชั �นมธัยมปีที�สามแล้ว...แตก็่คงเป็นไปไมไ่ด้ 

“ธนา! มานอนทําไมตรงนี � ?” เสยีงของนกฮกูตกใจไมน้่อยเมื�อเห็นสภาพของเพื�อนใหม ่ใบหน้าที�เตม็ไปด้วยเลอืด 
เสื �อนกัเรียนสขีาวก็เปรอะไปด้วยเลอืดเช่นกนั เดก็สาวนั�งลงข้างๆ ธนาแล้วประคองให้เขาลกุขึ �นนั�ง ขณะที�เขาหนัมายิ �ม
ให้กบัเธอแล้วพดูขึ �น  

“ไมเ่ป็นอะไรหรอก...เราไมเ่ป็นอะไร” 
“ไมเ่ป็นอะไรได้ยงัไง ดสู ิปากก็แตก เลอืดกําเดาก็ไหล ฉนัวา่เธอไปห้องพยาบาลก่อนดีกวา่ ลกุขึ �นไหวไหม ?” นก

ฮกูเอย่ถามด้วยความเป็นหว่ง ธนาพยกัหน้ารับแล้วคอ่ยๆ ลกุขึ �นโดยมีนกฮกูคอยชว่ยพยงุ  
ธนาแอบเหลอืบมองอีกฝ่าย...นี�นะ่หรือแฟนของแมก็กี � ทําไมดเูป็นคนด ีไมเ่หมือนแม็กกี �เลยสกันิด 
หรือจะจริงอยา่งที�เค้าวา่กนัวา่ ‘ผู้หญิงชอบผู้ชายเลวๆ’ 

 

 


