
บทน�ำ
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	 “ท�ำไม...”
	 ครางอย่างไม่คาดฝันว่าจะประสบกับเรื่องเช่นนี้	 แต่แม้
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ	 ที่เปล่งลอดไรฟัน
ออกมากลับเป็นเพียงเสียงอู้อี้ไม่ต่างจากเสียงกระซิบ	
	 เพราะล�าคอถูกรัดแน่นด้วยสองมือของคนตรงหน้า	
	 แน่น...	เสียจนกระทั่งลมหายใจก็ไม่อาจไหลเลื่อนเคลื่อนผ่าน
หลอดลมได้ตามปกติ
	 “แค่ก	 ๆ”	 ไอโขลกอย่างทรมาน	 ปลายนิ้วไร้ก�าลัง	 พยายาม
งัดแงะมือของอีกฝ่ายท่ีบีบแน่นราวคีมคีบ	 ตาเหลือกถลนกลอกไปมา
ราวกับมองหาทางรอด
	 แต่ไม่มี...	ไม่มีทางหนีทางเลี่ยง	เมื่อเรี่ยวแรงก�าลังเหือดหาย
ไปพร้อมลมหายใจที่ใกล้จะดับสูญ
	 ท�าไม...ท�าไมถึงท�าเช่นนี้	?
	 ห้วงค�านึงสุดท้ายก่อนหมดลม	 คือค�าถามว่าท�าไมเธอถึงถูก
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ท�าร้ายอย่างโหดเหี้ยมอ�ามหิตเช่นนี้
	 สองตาเบิกโพลง	 คล้ายประทับภาพใบหน้าฆาตกรเอาไว้ใน
ความทรงจ�า	
	 ก่อนวิญญาณหลุดลอยจากร่าง...

	 หอบหายใจหนกัหน่วงด้วยอารมณ์ผสมผสาน	ทัง้ตืน่เต้น	ตกใจ	
และหวาดกลัว
	 นิว้ถกูยกเข้าปากก่อนขบฟันกดัเลบ็ตามนสิยัส่วนตวัอันเคยชนิ	
ยามเครยีดหรอืวติกกงัวล	ตนมักเผลอกดัเลบ็จนกดุเข้าไปในเนือ้	บางครา																																																																																								
ส่งเลือดซิบให้เจ็บปวด
	 แต่ครัง้นี	้ความเจบ็ปวดท้ังมวล	ถกูกลบทับด้วยความหวาดผวา																																																																										
ต่ออนาคตท่ีอาจเกดิข้ึน	หากไม่รบีจดัการศพของมันให้สิน้ซากไปจากโลก!
	 ...หั่นเป็นชิ้นแล้วแยกไปฝังตามที่ต่าง	ๆ	
	 ...เผานั่งยางให้ไหม้เป็นตอตะโก	
	 ...โบกปูนถ่วงน�้าให้จมอยู่ในนั้นไปตลอดกาล	
	 สารพัดวิธีผุดข้ึนมาในสมอง	 เพื่อไตร่ตรองหาหนทางท่ีจะ						
ไม่หลงเหลือเบาะแสให้สาวมาถึงตัวได	้
	 มันไม่ควรเป็นเช่นนี!้	ทัง้ท่ีผ่านมา	เคยประสบปัญหาท่ีแก้ไม่ตก																																																																																		
หลายครัง้หลายครา	แต่กผ่็านมันมาได้ทุกครัง้จนพานให้คดิว่าตนเก่งกล้า																																																																																				
สามารถ
	 แต่มันกลบับังอาจต้อน	ต้อน...ให้จนมุมไม่มทีางเลอืก	นอกจาก	
‘ฆ่า’	มันเท่านั้น
	 ระย�า!	
	 แม้ขุ่นเคืองในใจ	 แต่ไม่อาจออกจากห้องนี้ไปท้ังท่ีใบหน้า
เดือดดาล	เสื้อผ้าหน้าผมยับย่นราวคนจร
	 ส่องกระจก	 เอามือลูบผมให้เรียบ	 จัดเสื้อผ้าให้เข้าท่ีเข้าทาง	
หันมองร่างท่ีนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นครู่หนึ่งจนแน่ใจว่ามันไม่มีโอกาส								
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ลุกขึ้นมาร้องแรกแหกกระเชอได้อีก	
	 ก่อนเดนิออกจากห้องไป	โดยไม่ลมืลอ็กประตแูละใส่แม่กญุแจ
อย่างแน่นหนา
	 รอก่อนเถอะมึง	เดี๋ยวกูจะกลับมาเอาร่างมึงไปท�าลาย
	 ...ไม่ให้เหลือซากแม้เศษธุลี!
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	 “หมดเวลำ	ยืนรอตรงนี้จนกว่ำเพื่อนจะเข้ำแถวเสร็จ	แล้ว
ฉันจะจดชื่อพวกเธอส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหักคะแนนจิตพิสัย อะไรกัน  
เปิดเทอมวันแรกก็มาโรงเรียนสายเสียแล้ว” 
	 อาจารย์สาวใหญ่บ่นเป็นหมีกินผึ้ง	เหงื่อไคลไหลย้อยอาบท่วม
ใบหน้า	 ย่ิงช้ันไขมันท่ีหนาจนร่างอวบอ้วนเหมือนถังแก๊สมีแขนมีขา				
ย่ิงท�าให้ระบบระบายความร้อนในร่างท�างานดีกว่าคนอ่ืน	 จนเส้ือเช้ิต
แขนยาวสีครีมเปียกชุ่ม	 ผมที่ตีเป็นกระบังโค้งเป็นวงสวยในยามเช้า	
บัดนี้ยุ่งเหยิงด้วยเปียกซ่ก
 ‘โรงเรียนเวทธ์พิทยา’	 กลับมาคึกคักอีกครั้ง	 หลังปิดเทอมไป
กว่าสองเดอืน	เม่ือพบหน้ากนั	นกัเรยีนแต่ละคนกพู็ดคยุทักทายไต่ถาม
สารทุกข์สุกดิบของเพื่อนจนเสียงดังระงมราวนกกระจอกแตกรัง	
	 ใช่เพียงเสียงคนท่ีจอแจ	 กระท่ังเสียงการจราจรบนถนน							
ด้านหน้าโรงเรียนก็ยังดังไม่หยุดด้วยเสียงแตร	 เสียงเครื่องยนต์	 ฟังดู
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คล้ายเสียงดนตรีที่หนวกหูมากกว่าน่าฟัง
	 ที่รถราหนาแน่นขนาดนี้	เพราะเวทธ์พิทยาคือโรงเรียนเอกชน
อันดบัต้นของประเทศท่ีเพยีบพร้อมด้วยข้อดต่ีาง	ๆ 	ตามค�าโฆษณาจาก
สื่อทุกแขนง
	 -	สอบติดทุกมหาวิทยาลัยได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
	 -	สือ่สารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามอ่ืน	ๆ 	ได้เหมอืนเจ้าของ
ภาษา
	 -	สือ่การเรยีนการสอนทันสมัยเทียบเท่าออกซฟอร์ด	อะคาเดมี1

	 -	การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการทุกปี
	 และอื่น	ๆ 	อีกมากมาย	ที่มิใช่ค�าชวนเชื่อ	แต่มีหลักฐานยืนยัน
ความส�าเร็จของการบริหารโรงเรียน	 การคัดเลือกครูผู้สอน	 และการ
วางแผนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจนเหล่าผู้ปกครองต่าง
ปรารถนาให้บุตรหลานได้ศึกษาในร้ัวโรงเรียนแห่งนี้	 แม้ต้องแลกด้วย
ค่าใช้จ่ายแพงระยับก็ตาม
 และอีกระบบที่เป็นจุดเด่นของเวทธ์พิทยา ซึ่งแตกต่างจาก
โรงเรียนอื่นก็คือระบบการจัดล�าดับห้องเรียน
 แต่ละชั้นปี จะมีการแบ่งห้องเรียนออกเป็น 7 ห้อง แทนด้วย
อักษรภาษาอังกฤษ โดยตั้งแต่คลาส A ถึง F จะแบ่งตามสาขาวิชาที่
เลือกเรียน และตามคะแนนการเรียน
 เว้นเพียงคลาส S
 หาก A ถงึ F ถกูเปรยีบเทยีบตามผลการศกึษา S กลับต่างออก
ไป เพราะเป็นอักษรย่อมาจากค�าว่า ‘Special’ ที่แปลว่า ‘พิเศษ’
 ไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาอะไร หากคณาจารย์ประเมินแล้ว

	 1	Oxford	Royale	Academy	(ORA)	เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นน�าของอังกฤษ	ที่มีหลักสูตรภาคฤดูร้อน	
(summer	school)	 ส�าหรับนักเรียนต่างชาติ	 และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย	
(university	preparation	programmes)	ตลอดทั้งปี	 โดยในทุก	ๆ	ปี	มีนักเรียนนับพันคนสมัครเรียนใน	ORA																																																																																																																																
จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อคว้าโอกาสในการได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนที่ ได้แรงบันดาลใจจาก
มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง	Oxford,	Cambridge,	 Imperial	College	London,	St	Andrews	 และ	Yale	 ของ
สหรัฐอเมริกา
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ว่ามีอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ อย่างโดดเด่นและสามารถพัฒนาให้ความ
เป็นอัจฉริยะนั้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นได้ นักเรียนคนนั้นจะถูกจัดให้ศึกษา
ในคลาส S อันเป็นคลาสพิเศษทันที
	 แตกต่าง...อย่างโดดเด่น
	 ราวกับอภิสิทธิ์ชนที่ได้รับสิทธิ์ต่าง	ๆ	เหนือนักเรียนจากคลาส
อ่ืน	 ดังเช่นการยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นหลายรายการนอกจากค่าบ�ารุง						
การศึกษา	 สามารถใช้งานสื่อการเรียนการสอนได้ทุกประเภททุกเวลา
โดยไม่ต้องขออนญุาตจากครผููด้แูล	มห้ีองอาบน�า้และห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า
ส�าหรับท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยในห้องมีตู้ล็อกเกอร์ส่วนตัวขนาดใหญ	่																																																																							
เท่าตู้เย็น	22	 คิวบิกฟุต	 และอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย	 ที่ท�าให้เด็กทุกคน
ปรารถนาเป็นสมาชิกของคลาสพิเศษนี้	
 ‘อนุวัฒน์’ หรือ ‘ต้อม’ นักเรียนชั้น	ม.6	หมาด	ๆ	ก็ปรารถนา
จะเป็นสมาชิก	S	Class	เช่นกัน	
	 มิได้ต้องการจะมีชื่อเสียง	หน้าตา	หรือสิทธิพิเศษเหนือเพื่อน
คนอื่น	อันที่จริงคนที่แทบจะไร้ตัวตนอย่างเขา	การอยู่เหนือคนอื่นเป็น
เรื่องที่ยากเกินฝันเสียด้วยซ�้า	
	 จะด้วยรูปร่างท่ีส่วนสูงพอดีกับความสูงของผู้หญิงวัยเดียวกัน
ท่ีเตี้ยท่ีสุดในห้อง	 หรือหน้าตาข้ีริ้วท่ีเกรอะกรังไปด้วยสิวจนแทบไม่มี
ท่ีว่างให้เม็ดใหม่ผุดข้ึน	 หรือความอ่อนด้อยท้ังวิชาการและทักษะอ่ืน							
ผลการเรียนคาบเส้น	กิจกรรมติดลบ	ดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่อยู่ผิดที่
ผิดทางที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้
	 เพราะพ่อคนเดียวแท้	ๆ
	 ก่อนหน้านี้อนุวัฒน์เป็นเด็กท่ีมีชีวิตสุขสบายไม่ต่างจาก					
เพ่ือนคนอ่ืน	 ด้วยอาชีพวิศวกรของพ่อท่ีมีเงินทองมากมายส่งเสีย																													
ให้เขาเรียนหนังสือในโรงเรียนอันดับต้นอย่างเวทธ์พิทยา	 อยากได้															
อะไรก็ได้มาราวเสกสรร	
	 แต่เพราะพ่อท้ิงเขากบัแม่ไป	พร้อมหอบเงนิทองท่ีเกบ็หอมรอมรบิ																																																																											
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ไปจนเกลีย้งไม่เหลอืสกับาท	เพือ่ไปปรนเปรอเมยีใหม่ท่ีอายุมากกว่าเขา
เพยีงสองปี	แม่ซ่ึงเป็นเมยีแบบนางเอกละครยคุเก่า	คอืเป็นช้างเท้าหลงั																																																																										
โดยสมบูรณ์พร้อม	 ไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงตัดสินใจอันใดในบ้าน	 ครั้น																
เมื่อพ่อจากไป	ก็ท�าได้เพียงร้องไห้คร�า่ครวญ	จมอยู่กับกองน�้าตาอย่าง											
น่าสังเวช
	 เขาเหมือนเรือท่ีลอยคว้างอยู่กลางมหาสมุทรท่ีเต็มไปด้วย	
คลื่นลมรุนแรง	 แม่ไม่เคยท�างานอ่ืนใดนอกจากงานบ้านและเลี้ยงลูก	
แม้ด้วยส�านกึว่านบัจากนีค้งไม่มีใครเอาเงนิมาให้เป็นรายจ่ายภายในบ้าน
ดังเดิมอีกจนต้องออกตระเวนหางานท�า	แต่ด้วยประสบการณ์เป็นศูนย์	
สขุภาพก็ใช่ว่าจะแข็งแรง	สามวันดสีีว่นัไข้อย่างนัน้	จะหยบิจบังานอะไร
ท่ีต้องใช้แรงหรือต้องอดหลับอดนอน	 พานจะเป็นลมเป็นแล้งไปเสีย
เปล่า	ๆ
	 เขาจึงต้องท�างานพิเศษ	แต่ด้วยอายุเพียงเท่านี้	ความรู้ก็เพียง
เท่านี้	 ท่ีท�าได้ก็มีแค่พนักงานร้านสะดวกซ้ือในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
เท่านั้น
	 เคยคิดจะดร็อปเรียน	แต่แม่ทัดทานเอาไว้	บอกว่าอีกเพียงแค่			
ปีเดยีว	เขากจ็ะมีวฒุมิธัยมปลาย	ซึง่อย่างน้อยก็ใช้สมัครท�างานท่ีดกีว่านี้																																																																							
ได้	และถ้าชีวิตดีขึ้นเมื่อไหร่	ค่อยเรียนต่อก็ยังไม่สาย	
	 ไม่มีใครแก่เกินเรียน...	แม่พูดเช่นนี้เสมอ	และเขาก็เชื่อเสมอ
เช่นกัน
	 อดทนอีกนดิ	ถ้าเรยีนจบเม่ือไหร่	เขาตัง้ใจจะท�างานในโรงงาน	
ไปด้วยเรยีนมหาวทิยาลยัเปิดไปด้วย	แม้หัวไม่ค่อยด	ีแต่ถ้าขยนัสกัหน่อย																																																																																									
ก็คงจบปริญญาตรีได้
	 “อ๊ะ!”
	 เพราะคิดอะไรเรื่อยเปื่อย	 จึงไม่ได้มองทางให้ดีระหว่างเดิน	
ไม่ทันถึงห้องเรียน	 ก็ชนเข้ากับคนท่ีเขาไม่อยากเจอหน้ามากท่ีสุด					
เสียได้
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	 “ขะ...ขอโทษนะ	อานนท์”
	 ละล�่าละลักกล่าวขอโทษจนฟังแทบไม่เป็นภาษา	ยิ่งเห็นสีหน้า																																																																										
ถมึงทึงของนักเรียนนักเลงท่ีกิตติศัพท์ระบือไกล	 ว่าท้าตีท้าต่อย								
และเอาชนะโรงเรียนอ่ืนมาแล้วนักต่อนักอย่าง	 อานนท์ นักเรียน								
ชั้น	ม.6	ห้อง	S	Class	ขาของอนุวัฒน์ก็สั่นผับแทบประคองร่างเอาไว้
ไม่อยู่
	 “ไม่ต้องขอโทษหรอก”	
	 คนถกูชนย้ิมเห็นฟันขาวเรยีงเป็นแถวเป็นแนว	ก่อนชะโงกหน้า
เข้าใกล้อนุวัฒน์ที่บัดนี้สั่นเทิ้มไปทั้งตัวแล้ว	
	 และกระซิบข้างหูของเขา	“เพราะกูไม่เคยยกโทษให้ใคร”
	 พร้อมกบัค�าพดูสดุท้ายในประโยค	ก�าป้ันลุน่	ๆ 	กก็ระแทกใส่ท้อง
ของอนุวัฒน์จนเด็กหนุ่มร่างเล็กตัวงอเป็นกุ้ง	ทรุดฮวบลงกองกับพื้น																																																																													
ก่อนไอโขลกพลางเอามือกุมท้องอย่างเจ็บปวด
	 ไม่กลวัใครหน้าไหน...	แม้นกัเรยีนท่ีมุ่งหน้าเดนิมาทางเดยีวกนั
เพราะเพิง่เลกิแถวเคารพธงชาตแิละก�าลงัเดนิข้ึนอาคารเรียนจะมองมา
ท่ีตนเป็นจดุเดยีว	แต่อานนท์กลบัมองเห็นเป็นสายตาช่ืนชมในพละก�าลงั
ความแข็งแกร่ง	จนคนร่างสงูใหญ่	ไว้ผมทรงสกนิเฮด	อดแสยะย้ิมมมุปาก																																																																																			
ไม่ได้
	 ด้วยรูปลักษณ์พะยี่ห้อ	 ‘นักเลง’	 เต็มข้ัน	 ตั้งแต่คิ้วพาดเฉียง
คล้ายลูกศร	 ส่งดวงตาให้เบิกโพลงตลอดเวลา	 แม้จมูกโด่งได้รูปแต่													
รมิฝีปากหนานัน้ซีดคล�า้ด้วยสบูบุหรีจ่ดัชนดิมวนต่อมวน	ติง่หูมรีบู่งบอก																																																																													
ว่าเคยใส่เครื่องประดับตามแฟชั่น	รูปร่างสูงใหญ่กว่าเด็กวัยเดียวกันโข	
อีกทั้งกล้ามเนื้อหนาหนั่นนั่น	ประกอบขึ้นจากการฝึกฝนร่างกายให้สม
ต�าแหน่ง	‘นักกรีฑา’	ของโรงเรียน
	 เพราะสมรรถภาพร่างกายนี้เอง	 ท�าให้เขาได้รับเลือกให้อยู	่						
S	Class	 ตั้งแต่เข้าเรียนช้ันมัธยมปลาย	 แม้วิชาการด้านอ่ืนจะติดลบ
ก็ตาม
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	 อานนท์ท่ีย้ิมสะใจอยู่	 ยิ่งฉีกย้ิมกว้าง	 เมื่อคนตรงหน้าโก่งคอ
อาเจยีนออกมาจนหมดไส้หมดพุง	แค่หมดัเดียว	อกีฝ่ายยังอาการหนกั
ขนาดนี้	ยิ่งคิดยิ่งภาคภูมิในความแข็งแกร่งของตัวเอง
	 และที่ตั้งใจจะจัดหนักให้คนซุ่มซ่ามอีกดอก	พลันต้องชะงักงัน	
เมื่อสายตาเหลือบแลเห็นครูคนหนึ่งเดินตรงเข้ามา
	 ชายกลางคนสวมแว่นในชุดเสือ้สคีรมีซ่ึงเคยเป็นสขีาว	เดนิห่อไหล่																																																																																																															
คล้ายคนไม่มัน่ใจในตวัเอง	ผมยาวระต้นคอนัน้รงุรงัเหมอืนไม่เคยสมัผสั
หวี
	 เมื่ออานนท์เห็นเป็นครูวิทยาศาสตร	์ ก็ละวางความสนใจ	 หัน
กลับมามองร่างเล็กที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยอ้วกของตัวเอง
	 มือจิกผมอนุวัฒน์ข้ึนมาจนร่างลอย	 เด็กหนุ่มร้องครวญคราง
อย่างเจ็บปวด	สายตามองสบดวงตาหลังแว่นของ	ครูภูเบศร์ อย่างขอ
ความช่วยเหลือ	
	 แต่อีกฝ่ายกลบัเดนิผ่านไป	คล้ายมองไม่เห็นสิง่ท่ีเกดิข้ึนตรงหน้า																																																																																																																																													
								“อะไร...กัน”
	 ทั้งที่ตนโดนท�าร้ายอยู่แท้	ๆ	แต่คนเป็นครูกลับท�าเหมือนเป็น
อากาศธาตุ	
	 เพราะรูอ้ยู่แล้วว่าครวูทิยาศาสตร์นัน่ท�าตวัเหมอืนผ	ีมกัจะโผล่
ออกมาในที่ที่มีเรื่องน่าสนใจ	 แต่ก็ท�าเพียงมองราวกับเก็บรายละเอียด	
ไม่เข้าไปยุ่มย่ามท้ังท่ีเป็นหน้าท่ี	อานนท์จงึรูแ้น่แก่ใจว่าตนไม่โดนลงโทษ
แน่
	 “มึงซวยไปนะ	 ที่ครูท่ีเดินมาเห็นดันเป็นครูภูเบศร์”	 นักกรีฑา
หนุ่มง้างหมัด	หมายซัดเข้าใส่ใบหน้าให้จมูกที่บี้แบนอยู่แล้ว	ยุบลงไป
เป็นหลุม	“ฝันดีนะ	ไอ้กระจอก”
	 เดก็หนุม่กล่าวค�าลาพร้อมเหวีย่งหมัดเต็มก�าลงั	เพือ่นนกัเรยีน
และรุ่นน้องปิดตาไม่กล้ามองภาพโหดร้ายที่เกิดขึ้น
	 เว้นเพียงคนผู้เดียว
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	 หมับ!
	 อานนท์ไม่อาจท�าได้อย่างท่ีต้ังใจ	เม่ือแขนกลบัถกูรัง้เอาไว้ด้วย
คนที่จู่	ๆ	ก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลัง
	 “ถึงจะอยู่	S	Class	ก็ใช่ว่าท�าร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้แล้วจะ
ไม่โดนพักการเรียนนะ”
	 คนอารมณ์ร้อน	เมือ่ถกูขัดใจเช่นนี	้ความโกรธกพ็ุง่ทะยานราว
ปรอทแตก	อานนท์ปล่อยร่างอนุวัฒน์ให้ร่วงลงไปกับพื้นอีกรอบ	ก่อน
หันมาตะคอกใส่คนด้านหลัง
	 “เสือกอะไรด้วยวะ!”
	 กระทั่งเห็นใบหน้า	คิ้วพลันเลิกขึ้นเล็กน้อยอย่างประหลาดใจ
	 “ไอ้คิวบ์”
	 คนถกูเรยีกตหีน้านิง่ราวรปูสลกั	วงหน้าหล่อเหลาราวเทพป้ันแต่ง																																																																																																										
ไม่แสดงอาการทางสีหน้าแววตา	ราวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมิใช่เรื่องใหญ่โต
อันใด
	 ราวกับ...	คนตรงหน้า	มิได้น่าหวาดผวาดังเช่นที่ทุกคนรู้สึก
	 “กลับจากเมืองนอกก็อวดเก่งเลยเหรอมึง	 หรืออยากโดนซัด
แบบไอ้นี่”
	 คนถูกซัดบัดนี้ถอยกรูดไปอยู่ห่างระยะหมัดเท้าของอานนท์		
ไกลลิบ	ท�าเพียงมองคนมาช่วยด้วยแววตาซาบซึ้ง
	 “ได้ข่าวว่าเพิง่โดนทัณฑ์บนไม่ใช่เหรอ	ถงึจะโง่แค่ไหน	แต่กค็ง																																																																																																																							
พอรูน้ะว่าถ้าท�าผดิกฎโรงเรยีนอีกครัง้	จะโดนตัดคะแนนความประพฤติ	
และถึงแม้จะมีโควตานักกีฬาท่ีสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เลย																																																																																																																					
โดยไม่ต้องสอบ	แต่ถ้าเกรดเฉลีย่ไม่ถงึเกณฑ์	ก็โดนรไีทร์ก่อนจะจบ	ม.6																																																																							
เอาง่าย	ๆ	ได้เหมือนกันนะ”
	 มิได้หวาดกลวัจนต้องยกข้ออ้างข้ึนมาเลีย่งการปะทะ	แต่เพราะ	
‘ฉลาด’	เกินกว่าจะเปลืองแรงโดยใช่เหตุ
	 เมื่ออานนท์ได้ยินดังนั้น	 แม้ใจอยากเอาก�าปั้นประเคนใส่คน
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หน้าน่ิงสักหมัดสองหมัด	 แต่ก็ไม่อาจท�าได้	 เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายมิใช่
นักเรียนคนอื่นที่ย�าเกรงต่อ	S	Class	
	 ในเมือ่ ‘ควิบ์’ หรอื ‘นพิจน์’	คอืผูท่ี้มอัีจฉรยิภาพจนได้รบัคดัเลอืก																																																																																																				
ให้เรยีนห้องเดยีวกบัตน	ซ�า้หากเทียบกนัเฉพาะเรือ่งมันสมอง	คนตรงหน้า																																																																																							
ต่างหากที่สมควรถูกเรียกว่า	‘อัจฉริยะ’	อย่างแท้จริง
	 อานนท์จงึฮึดฮัดเดนิเตะเท้าจากไป	ท่ามกลางความโล่งใจของ
นักเรียนที่เหลือทุกคน
	 และเม่ือเพื่อนคนอ่ืน	 ๆ	 รู้ว่านิพจน์กลับมาแล้ว	 ก็ตรงเข้า
ห้อมล้อมพูดคุยราวกับจอกแหนที่ถูกหินโยนใส่จนกระจายเป็นวง	ก่อน
เคลื่อนกลับเข้ามาเกาะกลุ่มกันอีก
	 ท้ังรปูลกัษณ์และปฏภิาณไหวพรบิ	ท�าให้อนวุฒัน์อดท้ิงสายตา
ค้างที่ใบหน้าเรียบเฉยของนิพจน์อย่างไม่วางตาไม่ได้

	 “ได้แฟนเมกันบ้างไหมวะ	 อยากรู้ว่านมใหญ่กว่าสาวไทยมาก
แค่ไหน”
	 บทสนทนาติดเรตดังแบบไม่อายใครหน้าไหน	อาจเพราะเรียน
ด้วยกันมาปีนี้เข้าปีที่สาม	รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว	จึงไม่จ�าเป็นต้องเก็บง�า
รสนิยม
	 นิพจน์ยิ้มน้อยพลางส่ายหน้าปฏิเสธ
	 “ไปเรียน	ไม่ได้ไปหาแฟน”
	 ค�าตอบนี้เรียกรอยย้ิมเคลิบเคลิ้มดั่งต้องมนตร์ของเพื่อน
นักเรียนหญิงที่เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจได้เป็นทิวแถบ	สาว	ๆ	ใน	S	Class	
ต่างยินดีปรีดากันถ้วนหน้า	 เพราะเมื่อเปิดเรียนในปีการศึกษาสุดท้าย	
คนท่ีพวกเธอปลาบปลื้มเดินทางกลับจากต่างประเทศมาเรียนช้ัน	 ม.6	
และจะส�าเร็จการศึกษาไปพร้อมกับพวกเธอ
	 ท่ีจริงแล้ว	 ด้วยความสามารถและมันสมองระดับอัจฉริยะ				
ของนิพจน์	 การสอบชิงทุนเพื่อศึกษาในต่างประเทศจนจบมัธยมปลาย	
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หรือเรียนต่อในระดับปริญญา	ก็ไม่ใช่เรื่องยาก	แต่เด็กหนุ่มกลับเลือก
สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของต่างประเทศ	 ซึ่งมีก�าหนดเพียง
หนึ่งปีเท่านั้น
	 เม่ือรู้ว่าสอบชิงทุนได้	 เพ่ือนหลายคนสงสัยและสอบถามว่า
ท�าไมนิพจน์ไม่เลือกสอบทุนระยะยาว
	 “เราชอบกินผัดกะเพรา	ผัดกะเพราที่โน่นไม่อร่อยเหมือนที่นี่”
	 เหตผุลท่ีเขาบอกท�าให้ทุกคนต้องเกาศรีษะแกรก	ไม่รูว่้าเพือ่น
เป็นคนประหลาด	 หรือเป็นเพราะพวกเขาเข้าไม่ถึงความอัจฉริยะของ
หมอนี่กันแน่
	 หลงัศกึษาเรยีนรูแ้ละได้รบัประสบการณ์จาก	Pine	View	School1 
ท่ีสหรัฐอเมริกามาครบตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	 นิพจน์ก็เดินทาง																																																																																			
กลับมาถึงประเทศไทยเมื่อสองวันก่อน	 และมาเรียนพร้อมเพ่ือนในวัน
เปิดภาคการศึกษานี้โดยมิได้บอกใคร
	 อาจเพราะ...	เขาไม่มีเพื่อนที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนสนิทเลยก็ได้
	 ด้วยระบบการคดัเลอืกนกัเรยีนเข้า	S	Class	จะมคีณะกรรมการ
ซ่ึงประกอบด้วยครูจากสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ประเมินอัจฉริยภาพนักเรียน
ในทุกภาคการศึกษา	 บางคนแม้ได้รับการประเมินสูงจนถูกเลื่อนจาก
ห้องเรยีนปกตมิาอยู่ในห้อง	S	แต่หากระหว่างเรยีนเกดิไม่ตัง้ใจ	ไม่ฝึกซ้อม																																																																																										
พัฒนาศักยภาพของตน	จนผลการประเมินตกต�่า	ก็มีสิทธิ์กลับไปเรียน
คลาสเดิมได้โดยไม่ตั้งตัว
	 นักเรียนของ	S	Class	จึงไม่ซ�้าหน้าในทุกเทอม	
	 เด็กหนุ่มกวาดตามองรอบห้อง	 เห็นคนคุ้นหน้าเพียงไม่กี่คน	
นอกนั้นคงเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนคลาส
	 และสายตาท่ีกวาดมองไปนั้น	 เมื่อสบเข้ากับดวงตาหวานเย้ิม																																																																												
	 1	Pine	View	School	for	the	Gifted	หรือที่รู้จักกันในชื่อ	Pine	View	School	เป็นโรงเรียนสหศึกษา
ของรัฐที่ตั้งอยู่ใน	Osprey	รัฐฟลอริดา	ประเทศสหรัฐอเมริกา	Pine	View	School	ให้บริการนักเรียนตั้งแต่เกรด	2	
ถึงเกรด	12
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ของเพ่ือนนักเรียนหญิงท่ีลอบมองเขาอย่างช่ืนชมโดยไม่เปิดเผย							
เด็กสาวเหล่านั้นก็พลันต้องอายม้วน
	 จะมิให้หน้าแดงซ่านได้อย่างไร	ในเมื่อคนที่ตกเป็นเป้าสายตา	
รวมรปูลกัษณ์ของทุกนยิามความหล่อเข้าไว้ด้วยกนั	จะด้วยดวงตาเรยีวร	ี																																																																																																	
ดจุตามงักรซ่ึงมีนยัน์ตาสนี�า้ตาล	ไม่ด�าสนทิเช่นคนไทยตามปกต	ิคิว้เข้ม
พาดเฉียงดั่งคันศร	 จมูกโด่งได้รูปรับกับริมฝีปากบางเฉียบสีอมชมพู
ธรรมชาต	ิผวิขาวจดันัน้ท�าให้นกัเรยีนหญิงบางคนมองแล้วต้องกลบัมา
ส�ารวจผวิด�าด่างของตนเองอย่างอจิฉา	เส้นผมยาวกว่านกัเรยีนชายคนอืน่																																																																																																
เป็นสีน�้าตาลเช่นกัน
	 หากยืนรวมกับเหล่าดารานักแสดงวัยรุ่น	 คงกลมกลืนจนแยก
ไม่ออกว่าคนไหนดารา	คนไหนนักเรียนธรรมดา
	 บานประตหู้องเปิดออก	พร้อมร่างหญงิสาวในชดุกางเกงเอวสงู
ขาบานสีชมพูกับเสื้อเชิ้ตผ้าชิฟฟอนแขนยาวแบบโบผูกด้านหน้าสีขาว	
พะยี่ห้อ	CC	Double	O	ก้าวฉับเข้ามาในห้องด้วยท่าทางทะมัดทะแมง	
บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเองและเป็นผู้หญิงสมัยใหม่
	 ผมรวบตึงม้วนเป็นวงบนหลังศีรษะ	 เสียบเอาไว้ด้วยดินสอไม้
แทนปิ่นปักผม	 เรียกความหมั่นไส้ให้เพ่ือนครูหัวโบราณท่ีคร�่าเคร่งกับ
การแต่งกายตามระเบียบทุกกระเบียด	แต่เก๋ไก๋ถูกใจเด็กนักเรียน
	 “Good	morning	everybody.”
	 “Good	morning	teacher.”
	 ตอบอย่างพร้อมเพรียง	 ราวประโยคนี้ถูกฝังเอาไว้ในซีรีบรัม
ของเด็กไทยทุกคน	
	 “Are	you	ready	for	new	term	?”
	 “Yes,	I	am.”
	 ครูสาวย้ิมพราย	 ตาเป็นประกายอย่างคนกระตือรือร้น	 รู้ดี
ว่าปีสุดท้ายของการศึกษา	 นักเรียนทุกคนต่างคร�่าเคร่งกับการเรียน							
การอ่านหนังสือ	 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย	 ด้วยความ
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เป็นคนหัวก้าวหน้า	ไม่ยึดติดกับผลการศึกษา	เพราะคิดว่าความส�าเร็จ
ในชีวิตวัดกนัไม่ได้จากเกรดเฉลีย่เพียงอย่างเดยีว	เธอจึงไม่อยากให้เดก็
เครียดเรื่องเรียนจนเกินไปนัก
	 “สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน	 เราอาจเคยเรียนด้วยกันมาแล้ว					
หรือบางคนเพ่ิงเคยเจอครูเป็นครั้งแรกในห้อง	 ครูชื่อ	 ศรีคช เรียกว่า 
ครูบัว	 ก็ได้ค่ะ	 เป็นครูวิชาภาษาอังกฤษ	 จะมาเป็นครูท่ีปรึกษาของ							
พวกเธอในปีการศึกษานี้”
	 นกัเรยีนต่างยิม้แย้มยินด	ีเพราะรูถ้งึอุปนสิยัใจคอของครสูาวคนนี้																																																																																																											
ว่าเป็นผู้เข้าอกเข้าใจในพฤติกรรมของวัยฮอร์โมนส์	 และเป็นท่ีปรึกษา																																																																					
ของนกัเรยีนหลายคนเรือ่งปัญหาการเรยีน	ไปจนถงึปัญหาชีวติส่วนอืน่
	 “ขอต้อนรบัคิวบ์ท่ีเพิง่กลบัมาจากแลกเปลีย่นท่ีอเมรกิาด้วยนะ	
เป็นยังไงบ้าง	สนุกไหม	?”
	 คนถูกถามลุกยืนอย่างมีมารยาท	“ครับผม”
	 “เล่าให้เพือ่นฟังหน่อย	ว่า	Pine	View	School	เป็นอย่างไรบ้าง”
	 นิพจน์ไม่ถนัดการพูดหน้าชั้นนัก	 จึงยืนอยู่ตรงโต๊ะของตัวเอง
ก่อนพูดด้วยน�้าเสียงเรียบ	
	 “หนาวครับ	ผมไม่ชอบอากาศหนาว”
	 ครูสาวเลิกคิ้ว	ไม่คาดว่าจะได้ยิน	‘เรื่องเล่า’	เช่นนี้
	 “อะ...เอ่อ	จ้ะ	นั่งลงได้จ้ะ”
	 เขานัง่ลงตามสัง่	ก่อนสบตาครศูรคีชเลก็น้อย	และกล่าวพร้อม
ยิ้มมุมปาก	
	 “ครูไม่รบีกลบัไปกนิชาไข่มกุเหรอครบั	เดีย๋วน�า้แขง็ละลายหมด
จะไม่อร่อยนะ”
	 ครูที่ปรึกษาอดสงสัยไม่ได้	 “รู้ได้ยังไงจ๊ะ	 ว่าครูซื้อชาไข่มุกมา
และยังกินไม่หมด	?”
	 “ก.็..”	 นพิจน์สดูลมหายใจเข้าเลก็น้อย	 ก่อนตอบค�าถามแบบ																																																																																															
ยาวเหยียด	“ผมเห็นครจูอดรถตอนผมเดนิเข้ามาในโรงเรยีนพอด	ีตอนนัน้																																																																																										
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เป็นเวลา	07.50	 น.	 ครูลงจากรถพร้อมแบกกระเป๋าและเอกสาร									
กองพะเนินขึ้นตึกไป	ห้องพักครูอยู่ชั้นสอง	กว่าจะเก็บของเสร็จใช้เวลา
ประมาณสิบนาที	 และผมยังเห็นครูยืนอยู่หน้าแถวตอนเคารพธงชาติ	
ตอน	08.00	 น.	 นั่นหมายถึงตั้งแต่ครูมาถึงโรงเรียน	 ยังไม่ได้แวะไป
ที่ไหนจนถึงตอนนั้น”
	 ห้องเรยีนเงยีบกรบิราวสรรพเสยีงถกูดดู	ทกุคนตัง้ใจฟังท่ีนพิจน์
พูด
	 “พอเลิกแถวตอน	08.15	น.	พวกเราเดินขึ้นมาถึงอาคารเรียน
ตอน	08.20	น.	ครเูข้ามาโฮมรมูตอน	08.40	น.	แสดงว่าครูไปท่ีอ่ืนก่อน
ย่ีสบินาที	ท่ีปลายขากางเกงครมีูสแีดงเป้ือนอยู่	น่าจะเป็นสีของทางเท้า
ตรงทางออกด้านหลงัโรงเรยีนซ่ึงเพิง่ทาเอาไว้เม่ือเช้า	สยัีงไม่แห้ง	คอื...
ผมเข้าโรงเรียนทางประตูหลังน่ะครับ	เลยบังเอิญเห็น	กางเกงครูน่าจะ
เลอะตอนยกขาจากถนนขึ้นมาเดินบนทางเท้านั่น”
	 ราวถูกสะกด	 ครูศรีคชยังคงฟังต่อไปด้วยสีหน้าและแววตาท่ี
เบิกกว้างขึ้นเรื่อย	ๆ
	 “ตอนเรียน	ม.4	ผมจ�าได้ว่าครูกินมังสวิรัต	ิจนต้องห่อข้าวมา
กนิท่ีโรงเรยีนเองทุกวนั	จงึไม่น่าไปซ้ืออาหารท่ีร้านในซอยหลงัโรงเรยีน	
แต่ผมดจูากเนต็เห็นว่าในซอยนัน้มร้ีานชานมไข่มุกมาเปิดใหม่	ร้านนัน้
น่าจะเป็นเป้าหมายของครูใช่ไหมครับ	 คิดว่าพอครูซ้ือเสร็จก็รีบเดิน
กลับมาโฮมรูม	ชายังวางเอาไว้บนโต๊ะ	ระยะทางจากร้านชานั่นมาถึง										
ห้องพกัคร	ูบวกเวลาขึน้บันไดอีกสองช้ันมาห้องเรยีนนี	้ใช้เวลาประมาณ
สิบนาที	 บวกเวลาท้ังหมดตั้งแต่เดินไปร้านตอนเลิกแถว	 ก็ประมาณ																																																																	
ยี่สิบนาทีพอดี”
	 ถึงตอนนี้	ปากครูศรีคชเปิดอ้ากว้างจนสุดอย่างไม่ตั้งใจ
	 “ครูโฮมรมูมาสบินาทีแล้ว	น�า้แขง็คงละลายไปพอสมควร	รสชา		
จางลงเยอะแล้วละครับ”
	 เงียบกริบ	 ราวกาลหยุดเคลื่อน	 นิพจน์ไม่รู้เลยว่าทุกสายตา				
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จับจ้องเขาอย่างประหลาดใจแกมทึ่ง
	 ท่ึง...	ในอัจฉรยิภาพการคดิวเิคราะห์	จดจ�า	และค�านวณ	สมฉายา																																																																																							
‘อัจฉริยะคณิตศาสตร์’	
	 สมัยเรยีนมัธยมต้น	นพิจน์เคยแสดงศกัยภาพทางคณติศาสตร์
ให้ครแูละเพือ่นร่วมช้ันเรยีนได้อ้ึงอยู่หลายต่อหลายครัง้	เม่ือข้ึนมัธยมปลาย																																																																																					
จึงเป็นนักเรียนรายชื่อแรก	ๆ	ที่คณะกรรมการจัดให้อยู่ใน	S	Class	นี้
อย่างไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแม้ใด
	 “สมเป็นคิวบ์	 เอางี้แล้วกัน	วันนี้เป็นวันแรกของชีวิต	ม.6	ครู		
ขอให้พวกเธอตั้งใจเรียน	 แต่อย่าเครียดกับมันมาก	 เพราะหนทางให้
พวกเธอเติบโตข้ึนไปยังมีอีกมากมายกว่าแค่มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง
เพียงหนึ่งหรือสองแห่ง	ถ้าใครมีปัญหาอะไร	ไลน์ไปบอกครูได้นะ	ไอดี
ไลน์ครูคือ...”
	 พูดจบก็ใช้ปากกาเคมีสีน�้าเงินเขียนไอดีไลน์ของตนเองลงบน
ไวท์บอร์ด
	 “ป่านนี้ชาละลายหมดแล้วมั้ง	 ที่อุตส่าห์ถ่อไปซื้อร้านข้างนอก	
เพราะเป็นสูตรโลว์แคลด้วย	 งั้นครูไปก่อนนะ	 แล้วอย่าเสียงดังกันล่ะ	
ชั่วโมงแรกของครูรุ่งทิพย์ด้วย	เดี๋ยวจะโดนกินหัวเอา”
	 ครศูรคีชกล่าวตดิตลก	เมือ่ได้ยนิชือ่ครสูาวใหญ่วยัใกล้เกษียณ
ที่ดุเสียจนนักเรียนให้ฉายาว่า	 ‘รุ่งไวเลอร์’	ที่มาจากชื่อรุ่งทิพย์ผสมกับ
สุนัขพันธุ์ดุอย่างร็อตไวเลอร์	 ต่อให้เป็นเด็ก	S	Class	 ก็ไม่มีใครกล้า				
ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
	 เมื่อครูศรีคชเดินออกจากห้องไป	 นิพจน์จึงหยิบหนังสือเรียน
วิชาหน้าท่ีพลเมือง	 วัฒนธรรม	 และการด�าเนินชีวิตในสังคมขึ้นมา	
เตรียมพร้อม	 โดยมิได้สนใจสายตาหลงใหลไคล้คลั่งของเพื่อนสาว					
ท้ังหน้าเก่าหน้าใหม่	 และสายตาหม่ันไส้ริษยาของเพื่อนนักเรียนชาย
บางคนที่อิจฉาความพอปพิวลาร์
	 เฮือก!
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	 ราวหัวใจถกูบีบ	นพิจน์ท่ีนัง่แถวสองจากหน้าช้ันเรยีน	หนัขวบั
กลับไปมองด้านหลังจนคอแทบเคล็ด	เพราะจู่	ๆ	ก็รู้สึกเหมือนถูกจ้อง
มองด้วยสายตาคมกริบ	เหมือนสายตาของอสรพิษยามจับจ้องเหยื่อ
	 เหงื่อกาฬไหลจากขมับ	 ย้อยลงมาถึงปลายคางท้ังท่ีอากาศ			
เย็นเยียบ	หัวใจเต้นระรวัอย่างไม่รูส้าเหต	ุเพือ่นท่ีนัง่ด้านหลงัมองอาการ
ประหลาดของนิพจน์ก็ต้องมุ่นคิ้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร
	 ไม่ม.ี..	ไม่มีใครมสีายตาน่าสะพรงึกลวัท่ีข่มขวญัให้เขาหวาดผวา																																																																																																			
ได้เลย	หรือเป็นเพียงอาการเจ็ตแล็กตกค้าง	จึงปริวิตกไปเอง
 เขาส่ายศรีษะไล่ความคดิฟุ้งซ่าน	ก่อนหนักลบัไปนัง่นิง่เพือ่รอ
เรียนวิชาแรก	โดยละวางความสนใจสายตาปริศนาที่รู้สึกไปเอง
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ตัวแปรสุ่มและกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็น
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	 มีค�ำกล่ำวที่ว่ำ	เวลำแห่งควำมสุขมักผ่ำนไปเร็วเสมอ	
	 นักเรียนทุกคนเห็นข้อเท็จจริงก็ตอนนี้	เพราะเวลาในการเรียน
นั้นตรงข้ามกับค�าว่าความสุขอย่างสุดขั้ว	 กว่าจะผ่านแต่ละวินาทีไปได้
ช่างช้าเช่ืองจนหลายคนภาวนาให้เขม็นาฬิกาเดนิเรว็ข้ึนอีกสกันดิกยั็งดี
	 และเมือ่เสยีงออดเลกิเรียนคร่ึงวันเช้าดงัข้ึน	กร็าวกบัได้ยินเสยีง
ระฆังดังจากสวรรค์	 นักเรียนทุกคนกรูกันออกจากห้องไปท�ากิจกรรม
ส่วนตัวตามที่ตั้งใจเอาไว้	ซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่โรงอาหารซึ่งตั้งอยู่
ด้านข้างของรั้วโรงเรียน
	 และแม้อากาศภายนอกจะร้อนระอ	ุจนพานให้คดิว่าประเทศไทย
มีเพียงสองฤดู	 นั่นคือฤดูร้อน	 กับร้อนฉิบหาย	 แต่เพียงย่างเท้าเข้าสู	่			
โรงอาหาร	ทุกคนก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นฉ�า่จากเครื่องปรับอากาศ
ที่ระดมเปิดอย่างเต็มก�าลังโดยไม่แยแสต่อปัญหาโลกร้อน
	 แลกกบัค่าเสรมิการศกึษาท่ีผูป้กครองต้องจ่ายเพิม่เตมินอกเหนอื
จากค่าบ�ารุงการศึกษาตามปกติแล้ว	 ค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็มิได้
ท�าให้โรงเรียนขาดทุนแต่อย่างใด
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	 ร้านอาหารท่ีตัง้เรยีงรายรอบผนงัท้ังสามด้าน	มใีห้เลอืกมากมาย
หลากหลายชนิด	 ท้ังอาหารไทยอย่างข้าวแกง	 อาหารตามสั่งท่ัวไป																																																																																										
หรืออาหารจานเดียวอย่างข้าวขาหมู	ข้าวมันไก่	ข้าวหมูแดงหมูกรอบ	
ขนมจีน	ก๋วยเตี๋ยว	หอยทอดผัดไทย	ไปจนถึงอาหารต่างชาติอย่างเช่น
สเต็ก	สปาเก็ตตี้	หรือแฮมเบอร์เกอร์
	 ร้านเครื่องดื่มก็มีท้ังน�้าผลไม้	น�้าอัดลม	ชา	กาแฟ	แม้มีร้าน																																																																																																																																					
ชาไข่มกุ	แต่เพราะไม่มีสูตรแคลอรีต�่า	จึงเป็นเหตุให้ครูศรีคชต้องออก
ไปซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้ที่นอกโรงเรียน	
	 ผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว	 เมนูสิ้นคิดของใครหลายคน	 กลับ
เป็นเมนูโปรดของนิพจน์ท่ีกินติดกันเป็นมื้อท่ีสี่	 นับตั้งแต่ลงเครื่องท่ี							
สนามบินสวุรรณภมิู	แม้สหรฐัอเมรกิาจะมร้ีานอาหารไทย	แต่รสชาตขิอง
ผัดกะเพราอเมริกันไม่เหมือนผัดกะเพราของไทย	 ทั้งท่ีวัตถุดิบต่าง	 ๆ																																																																																						
ก็ส่งตรงมาจากประเทศไทย
	 นี่เป็นเรื่องที่แม้แต่อัจฉริยะอย่างนิพจน์ก็ยังหาค�าตอบไม่ได้
	 เขามากินข้าวช้า	 เพราะน�ารายงานการเรียนแลกเปลี่ยนไปส่ง
ที่ฝ่ายวิชาการ	กว่าจะมาถึงโรงอาหาร	คนก็เริ่มบางตาแล้ว
	 เพราะไม่มีเพื่อนสนิท	 มิได้คบค้าสมาคมเป็นกลุ่มแก๊งกับใคร	
นิพจน์จึงเลือกถือจานข้าวเดินมานั่งที่โต๊ะตัวด้านในสุด	โต๊ะอาหารเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	 มีเก้าอ้ีฝั่งละสองตัว	 รวมแล้วหนึ่งโต๊ะนั่งได้แปดคน	
แต่แม้โต๊ะอ่ืนจะมคีนจบัจองนัง่กนัเกอืบเตม็ทุกตวั	คงมเีพยีงโต๊ะท่ีนพิจน์
นั่งเท่านั้น	ที่มีเขาเพียงล�าพัง
	 เด็กสาวคนหนึ่งยืนชั่งใจอยู่ครู่ใหญ	่มือถือชามก๋วยเตี๋ยวที่เมื่อ
สกัพกัยงัส่งควนักรุน่	แต่เพราะยนืลงัเลอยู่นาน	น�า้ซุปจงึหายร้อนไปแล้ว
	 เอายังไงดี...	โต๊ะตัวอื่นยังพอมีที่นั่งเหลืออยู่ประปราย	แต่โต๊ะ
ของนิพจน์มีที่ว่างเหลือมากที่สุด	คงไม่แปลกอะไรถ้าจะไปขอนั่งด้วย
	 แต่คนอ่ืนจะมองว่าอย่างไร	 เมื่อเธอท่ีเป็นถึงดาวโรงเรียน	 มี
ผู้ชายมากมายส่งขนม	 ของขวัญ	 และข้อความจีบมาให้ทางโซเชียล			
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ไม่เว้นแต่ละวนั	กลบัต้องบากหน้าไปพดูค�าว่า	“ขอเรานัง่ด้วยได้ไหม	?”																																																																								
กับผู้ชายคนนั้น
 ‘สุนิษา’	 หรือ ‘ไผ่หลิว’	 นักเรียนสาวผิวขาวแบบคนเหนือ								
วงหน้าแฉล้มอันประกอบด้วยปากนดิ	จมกูหน่อย	ตาเป็นเส้นแบบฉบบั	
‘สาวหมวย’	 ท่ีชายไทยนิยมกันในยุคนี้สมัยนี้	 ผมเส้นยาวเรียบลื่นดุจ		
แพรไหม	มัดรวบเป็นทรงหางม้า	ผูกด้วยโบสีชมพู	เธออุตส่าห์ปฏิเสธ
เพื่อนที่ชวนไปนั่งกินข้าวในห้องแต่งตัวของชมรมเชียร์ลีดเดอร์	เพราะ
คิดว่าอาจมีโอกาสได้นั่งโต๊ะเดียวกับนิพจน์ท่ีลอบสังเกตแล้วว่าเขามา
กินข้าวคนเดียว
	 อุตส่าห์ผลักดันตัวเองจนได้มาอยู่	S	Class	ที่ลงเชียร์ลีดเดอร์	
และสมัครประกวดดาวโรงเรยีน	กเ็พราะต้องการเป็นเดก็ห้อง	S	ห้องเดยีว																																																																																			
กับเขาแท้	ๆ	แต่พอถึงเวลา	กลับไม่กล้าเสียอย่างนั้น	
	 สนุษิาสดูลมหายใจเตม็ปอดเพือ่เรยีกความม่ันใจ	ก่อนก้าวด้วย
ท่วงท่าสง่างามสมต�าแหน่ง	เดินตรงไปยังโต๊ะตัวสุดท้ายของโรงอาหาร
	 “เอ่อ...	ตรงนี้มีใครนั่งหรือยัง	ขอเรานั่งด้วยได้ไหม	?”
	 นิพจน์เหลียวมองด้านข้างตามเสียง	เห็นเป็นคนคุ้นหน้า
	 “ไม่มี	นั่งสิ”
	 เด็กสาวหยุดกึก	กัดฟันกรอดอย่างแค้นเคืองตนเอง	เมื่อที่นั่ง
ฝ่ังตรงข้ามของนพิจน์	กลบัถกูคนอ่ืนตัดหน้าไปเสยีเพราะเธอมัวแต่ยืน
ลังเลอยู่นานสองนาน
	 “เมื่อเช้า...ขอบใจมากนะ	ที่มาช่วยเรา”
	 คนท่ีไม่รู้ว่าตวัเองตดัหน้าดาวโรงเรยีน	เอ่ยปากขอบคณุนพิจน์
จากใจ	
	 “ไม่เป็นไร”	พดูน้อยตามบุคลกิส่วนตัว	จนท�าให้คนมองว่าหย่ิง
และเข้าถึงยาก
	 แต่กระนั้นคนที่นั่งตรงข้ามก็ยังอยากเข้าใกล้
	 “เราชื่อต้อม	อยู่ห้อง	F	ถ้านายไม่รังเกียจ	เราขอ...เป็นเพื่อน
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กับนายได้ไหม	?”
	 แปลกคน...	ยคุนีส้มัยนี	้ยงัมคีนพดูประโยคอะไรแบบนีอี้กหรอื
	 “ได้สิ	เราชื่อคิวบ์”
	 แม้จะอยู่คนละห้อง	 แต่ไม่มีใครในช้ัน	 ม.6	 ไม่รู้จักอัจฉริยะ
คณิตศาสตร์อย่างนิพจน์หรอก	 เมื่อได้ยินดังนั้น	 อนุวัฒน์จึงยิ้มกว้าง
ก่อนลงมือตักหอยทอด
	 “อยากเป็นเพื่อนกับเรา	 ถึงขนาดกินข้าวหมดไปจานหนึ่งแล้ว	
ยังซื้ออีกจานมารอกินพร้อมกันเลยเหรอ	?”
	 อนวัุฒน์ชะงกั	มอืท่ีถอืช้อนอยู่เตรยีมจะส่งอาหารเข้าปาก	ต้อง
ถือค้างอยู่อย่างนั้นเมื่อนิพจน์พูดในสิ่งที่เขาท�าเช่นนั้นจริง	ๆ	
	 “นายรู้ได้ยังไง	?”
	 “พริกติดซอกฟันนายอยู่	 หอยทอดไม่มีพริกแบบนี้	 ถ้านาย					
ไม่แอบโดดเรียนมากินข้าวตั้งแต่คาบแรก	 ก็น่าจะกินอะไรสักอย่าง			
หมดไปแล้ว	และซื้อมาอีกจานตอนเห็นเราเข้ามาในโรงอาหาร”
	 จริงดั่งท่ีเขาพูดทุกประการ	 อนุวัฒน์ท่ีซ้ือข้าวผัดกะเพรามา			
นัง่กนิ	พลางสอดส่ายสายตามองหานพิจน์แต่ไม่พบ	จงึกนิข้าวจนหมด		
และตั้งใจไปหาอะไรท�าเพื่อรอเวลาเข้าเรียนคาบบ่าย	แต่กลับพบว่าคน
ที่รอเดินเข้าโรงอาหารมาในตอนนั้น	
	 ด้วยไม่มีข้ออ้างท่ีจะนั่งกับเขานาน	 ๆ	 จึงจ�าต้องซ้ืออาหาร					
อีกจานเพื่อมานั่งด้วยกันเช่นนี้
	 เด็กหนุ่มรีบเอาลิ้นดุนเพื่อหวังให้พริกหลุดจากซอกฟันอย่าง
ขวยอาย	 เมื่อถูกจับได้ก็ไม่มีอะไรต้องปกปิด	 ทั้งคู่พูดคุยสัพเพเหระ			
โดยส่วนใหญ่อนุวัฒน์จะเป็นฝ่ายคุยเสียมากกว่า	
	 โดยไม่รู้เลยว่า	 มีสายตาขุ่นเคืองของสุนิษามองจ้องอย่าง						
ไม่กะพริบ

	 หลังเลิกเรียน	 อนุวัฒน์เก็บของอย่างรีบเร่ง	 งานพาร์ทไทม์ท่ี
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ร้านสะดวกซื้อจ�าต้องตอกบัตรเข้างานก่อนเวลา	17.00	น.	หาไม่แล้ว	
รายได้ที่น้อยนิดอยู่แล้ว	จะยิ่งถูกหักให้น้อยลงไปจนแทบไม่เหลือ
	 จากโรงเรยีน	นัง่รถประจ�าทางไปเพียงสองป้าย	กจ็ะถงึสถานท่ี																															
ท�างาน	เด็กหนุ่มเดินอ้อมด้านหลังอาคารเรียนเพื่อหวังใช้ทางลัดไปยัง
ประตูทางออกด้านหลัง
	 แต่หนทางกลับถูกกั้นขวาง
	 “ปล่อยให้กูรอนานเลยนะ	ไอ้เตี้ย”
	 เป็นอานนท์ท่ียืนพิงผนงักอดอกอยู่ตรงหน้า	แม้ทางเดนิจะกว้าง
พอให้อนุวัฒน์เดินผ่านไปได้	แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ปรารถนาให้เขา
ไปจากตรงนี้
	 “เมื่อเช้ามีคนมาเสือก	 ธุระของเราเลยยังไม่จบ	 เอาเป็นว่า...	
มาต่อกันเลยดีไหม	?”
	 คนร่างสูงเหยียดยืนเต็มท่ี	 ก่อนย่างสามขุมมาหาอนุวัฒน์ท่ี
ถอยกรูดไม่คิดชีวิต	 จนไปชนเข้ากับพรรคพวกของอานนท์อีกสองคน
ที่ยืนดักรออยู่
	 “มะ...ไม่นะ”	สหีน้าเหยเกของต้อมบ่งบอกถงึอารมณ์หวาดกลวั		
อย่างถึงท่ีสุด	 หากใช้เส้นทางปกติท่ีคนอ่ืนเดินกัน	 คงไม่ต้องประสบ
เคราะห์ร้ายเช่นนี	้เขาโกรธตัวเองที่เลือกใช้ทางลัดเพื่อประหยัดเวลา
	 เด็กหนุ่มร่างสูงอีกสองคนท่ีดูเหมือนจะเป็นลูกไล่ของอานนท	์
ล็อกแขนอนุวัฒน์เอาไว้จนร่างท่ีพยายามด้ินเร่าอย่างเอาตัวรอด	 ขยับ
กายแทบไม่ได้ด้วยความต่างของก�าลังและรูปร่าง	อานนท์ไม่รอช้า	รีบ
พุ่งเข้าใส่	 ก่อนเหวี่ยงหมัดฟาดใส่ใบหน้า	 จนแก้มของอนุวัฒน์สะบัด
ตามแรงชก
	 ฟันกรามหลุดจากปากพร้อมเลือดไหลเป็นทาง
	 “ช่วย...ด้วย...”	คนถูกชกร้องครางอย่างเจ็บปวด	สมองมึนงง	
จากการถูกกระแทก	 เมื่อสายตาท่ีพร่าเลือนกลับมาเห็นชัด	 เขาก็
ปรารถนาให้ตนมองไม่เห็นดังเดิม	 เพราะบัดนี	้ คนตรงหน้าท�าหน้าตา
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น่ากลวัดจุผห่ีาซาตาน	ชะตากรรมเลวร้ายของเขาคงจบลงท่ีต้องไปนอน
หยอดน�า้ข้าวต้มที่โรงพยาบาลเป็นแน่
	 แต่คนท่ีตนเพิ่งผูกมิตรและขอเป็นเพื่อนไปเม่ือตอนกลางวัน	
กลับโผล่มาอีกคราอย่างไม่คาดฝัน
	 “สามต่อหนึ่งเหรอ	แมน	ๆ	เขาไม่หมาหมู่หรอก”
	 อานนท์กัดฟันกรอด	เป็นนิพจน์อีกแล้วที่สอดมือเข้ามายุ่ง	
	 และแม้เม่ือเช้าเขาจะหยุดมือเพราะค�าขู่	 แต่ระหว่างวันกลับ
คิดทบทวนได้ว่า	หากจัดการนิพจน์ให้เจ็บหนักจนพูดไม่ได้เสีย	ก็ไม่มี
พยานบ่งชี้ว่าเขาเป็นคนลงมือ	คิดได้เช่นนี้อานนท์จึงเปลี่ยนเป้าหมาย	
จากอนุวัฒน์มาเป็นนิพจน์ที่ตนชิงชังเป็นทุนเดิม
	 “ตอนนีเ้ป็นสามต่อสองแล้วยงัไงล่ะ	เสือกมากนกั	มงึก็ไปนอน			
โรงพยาบาลเป็นเพื่อนไอ้เตี้ยนี่แล้วกัน”
	 อานนท์ใช้ความเร็วของนักกีฬา	 เคลื่อนจากต�าแหน่งท่ียืนอยู่
ในพริบตา	มาปรากฏตรงหน้านิพจน์พร้อมยกเท้าขึ้นถีบ
	 แต่อัจฉรยิะคณติศาสตร์มิใช่คนอ่อนแอ	ทกัษะการค�านวณถกูน�า
มาใช้ในการประเมินว่าคนตรงหน้าจะเคลือ่นไหวอย่างไร	ท�าอะไรต่อไป																																																																															
เช่นเดียวกับท่ีประเมินแล้วว่าอานนท์มีโอกาสลอบท�าร้ายอนุวัฒน	์						
อีกครัง้	จงึลอบตดิตามมาตัง้แต่เห็นเป้าหมายเดนิมุง่หน้ามาท่ีทางออก
หลังโรงเรียนเพียงล�าพังเช่นนี้
	 นิพจน์เคลื่อนตัวหลบอย่างแคล่วคล่อง	 เท่าน้ันไม่พอ	 ยังเตะ
ตัดขาจนนักกรีฑาโรงเรียนล้มคว�า่ไม่เป็นท่า	
	 อานนท์เดือดดาลจนหน้าด�าหน้าแดง	ตะโกนกร้าวสั่งลูกสมุน
“เฮ้ย!	พวกมึงน่ะ	มากระทืบไอ้เหี้ยนี่ซะ”
	 เมื่อถูกสั่ง	 สองคนจึงปล่อยมือจากอนุวัฒน์	 เปลี่ยนเป้าหมาย
มาเป็นนิพจน์แทน	สามคนยืนล้อมเป็นสามเหลี่ยม	ปิดทุกทางหลบหนี
	 ต่อให้เก่งค�านวณอย่างไร	ก็ไม่มีทางจบัตาดกูารเคลือ่นไหวของ
คนสามคนพร้อมกันได้ในเวลาเดียว
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	 ไอ้คนทางซ้ายรปูร่างสงูโย่ง	แต่ผอมเหมอืนไม้เสยีบลกูช้ิน	มนัท่ี
อยู่ใกล้ท่ีสดุ	พุ่งปราดเข้าหานพิจน์จากด้านหลงัหมายจบัร่างพนัธนาการ
เอาไว้	ให้ลูกพี่ของมันกระทืบให้สาแก่ใจ
	 แต่ศีรษะพลันถูกกระแทกจนล้มหน้าฟาดกับพื้น	 หมดสติไป			
ในทันที
	 นิพจน์มองตาม	 เห็นเป็นลูกฟุตบอลลูกหนึ่งกระเด้งตามแรง
กระแทก	กลับไปที่เท้าของคนที่เพิ่งเตะมันมา
	 “ก็ไม่ได้อยากจะยุ่งนะ	แต่เพราะเป็นนกักฬีาโรงเรยีนเหมอืนกนั																																																																											
ฉันละเกลยีดนกักฬีาท่ีเอาความแข็งแรงซ่ึงควรจะไปลงท่ีกฬีา	มาใช้แบบ
ผิด	ๆ	อย่างนี้เข้ากระดูกด�าเลยว่ะ”
 ‘วิภู’	หรือ ‘เกม’	นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน	สอดมือเข้ามา
ช่วยคนที่สอดมือเข้ามาช่วยคนอื่นอีกทอดหนึ่ง
	 “เหลือสองต่อสอง	ทีนี้ก็ตัวต่อตัวละนะ”
	 นิพจน์หันไปมองเพื่อนร่วม	S	Class	อย่างขอบคุณ	ก่อน		
ประจันหน้ากับอานนท์ท่ีกัดฟันกรอดอย่างเกรี้ยวโกรธ
	 ...โดยไร้ซึ่งความหวาดกลัวในจิตใจแม้เพียงเศษเสี้ยว

	 เด็กหนุ่มสองคนนั่งหลังพิงกันในตรอกแคบ	วิ่งมาไกลเท่าไหร่
ไม่อาจรู	้รูต้วัอีกทีกเ็หนือ่ยจนหอบตวัโยน	แข้งขาหมดเร่ียวแรงจนต้อง
ทรุดกายนั่งลงทั้งคู่
	 แม้เหนื่อยหนัก	แต่ยังปรากฏรอยยิ้มบนใบหน้า	ราวกับได้พบ
มิตรสหายที่รู้ใจ
	 นิพจน์และวิภูผละออกจากกัน	 ก่อนมองหน้าและพยักหน้า
ราวยอมรับในตัวของอีกฝ่าย	 ใบหน้ามีร่องรอยบาดแผลอยู่เพียงน้อย	
เม่ือคนหนึ่งมีทักษะการค�านวณและประเมินการเคลื่อนไหว	 ขณะที่									
นกัฟุตบอลโรงเรียนนัน้แกร่งกล้าไม่กลวัใครหน้าไหน	จงึมไิด้รบัอนัตราย
จากนักเรียนนักเลงอย่างอานนท์และพรรคพวก
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	 เคราะห์ดีท่ีครูฝ่ายปกครองมาเห็นเหตุการณ์	 จึงยุติการวิวาท																																																																																																															
ไม่ชกต่อยกนัถงึข้ันหัวร้างข้างแตก	 แต่กต้็องวิง่เตลดิหนกีนัไปคนละทิศ																						
ละทาง	นพิจน์ตระหนกัรูว่้าคนท่ีโผล่มาช่วยเก่งกาจและมีความสามารถ
ด้านการต่อสู้ในระดับสูง	 ย่อมรู้ทางหนีทีไล่ไม่ให้โดนจับตัวจนถูกตัด
คะแนนได้	จึงวิ่งตามเขาออกทางประตูหลังโรงเรียนหลบมาซ่อนตัวใน
ตรอกเล็กแห่งนี้
	 “โคตรเหนื่อยเลย”	 เป็นวิภูที่กล่าวด้วยน�้าเสียงร่าเริง	ทั้งที่เพิ่ง
ผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาหมาด	ๆ	
	 นิพจน์พยักหน้าเห็นด้วย	 แม้เหนื่อย	 แต่รู้สึกดีท่ีนอกจากเขา
แล้ว	ยังมคีนท่ีไม่อาจทนต่อความเลวร้ายอย่างการกลัน่แกล้งในโรงเรยีน
ด้วยเหมือนกัน
	 “เรารู้จักนาย	อัจฉริยะคณิตศาสตร์”
	 คนถกูนยิามย่นหน้า	“เรยีกช่ือได้ไหม	ฉายาแบบนีต้ลกจะตาย”
	 นักฟุตบอลโรงเรียนหัวเราะร่า	 “เท่ดีซะอีก	 อย่างเรายังมีคน
เรียกว่าโรนัลโด้เมืองไทยเลย”
	 “ภูมิใจกับเรื่องแบบนี้	นายเป็นเด็กประถมหรือไง”
	 นิพจน์กล่าวค่อนอย่างมิได้จริงจังอะไร	 ถึงตอนนี้เขาเพิ่งได้
สังเกตรูปลักษณ์คนตรงหน้าชัดเต็มตา
	 วิภูมีรูปร่างหน้าตาแบบนักกีฬาอย่างเด่นชัด	 ทั้งผมสั้นเกรียน	
ผิวเข้มคม	 ดวงตาโตสุกสกาวราวสนใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไปหมด	
เม่ือประกอบกับค้ิวเข้มและริมฝีปากหยัก	 ท�าให้เขาห่างไกลจากค�าว่า
ส�าอางไปโข
	 เม่ือท้ังสองคนหายเหนื่อยก็ลุกข้ึน	 ปัดกางเกงท่ีเปื ้อนดิน					
และมองออกไปนอกตรอก	
	 ครฝู่ายวชิาการไม่ได้วิง่ตามมาถงึตรงนี	้คงเหน็เพยีงนกัเรยีนท่ี
เดนิไปในทิศทางเดยีวกนัเพราะเป็นเวลาเลกิเรยีน	และผู้คนท่ีเดนิไปมา							
อย่างบางตา	แตกต่างจากความวุ่นวายขวักไขว่ที่ประตูหน้าลิบลับ
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	 “เราเพิ่งเข้าเรียน	S	Class	 เม่ือปีท่ีแล้ว	 ได้ยินค�าร�่าลือถึง
อัจฉริยะคณิตศาสตร์จนเอียน	 คิดภาพว่าต้องเป็นพวกเนิร์ดแว่นหนา
พูดจาเป็นสูตรคณิตฟังไม่รู้เรื่อง	แต่...นายก็ดูเป็นคนปกติดีนี่นา”
	 คนท่ีถกูคดิภาพไปเองว่าไม่ปกต	ิยิง่ตหีน้าเซ็ง	เขาไม่ถนดัรบัมอื
คนประเภทนี้สักเท่าไหร่
	 “เวรแล้ว!	เลยเวลาซ้อมบอลมาแล้ว	โดนครแูพ่นกบาลแหงเลย”	
นักกีฬาหนุ่มนึกถึงครั้งที่ไปซ้อมฟุตบอลสาย	จนถูกสั่งท�าโทษด้วยการ
วิ่งรอบสนามจนกว่าครูที่นั่งเฉย	 ๆ	 บนอัฒจันทร์จะเหนื่อย	 ซึ่งก็ท�าให้
เขาหมดเรี่ยวแรงจนหลับเป็นตาย	“เราชื่อเกมนะ	ยินดีที่ได้รู้จัก”
	 นิพจน์พยักหน้า	มองส่งร่างสูงที่วิ่งผลุนออกจากตรอกแคบไป
จนลับตา	ก่อนเดินตามออกไปและแยกไปคนละทาง
	 แม้เจอเรื่องแย่	แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดีอยู่บ้าง
	 เขาพบคนที่เรียกอย่างสนิทใจว่า	‘เพื่อน’	ได้คนหนึ่งแล้ว

	 ระบบการเรียนการสอนของ	S	Class	คือหากเป็นวิชาสามัญที่
นกัเรยีนทุกสาขาต้องเรยีน	จะเรยีนรวมกนัท้ังห้อง	แต่ถ้าเป็นวชิาเฉพาะ
ท่ีมเีรยีนในแต่ละสาย	จะแยกเรยีนเพยีงสายของตนเอง	คล้ายการเรยีน
ส่วนตวั	ซ่ึงเป็นระบบท่ีช่วยพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนในคลาสนีอ้ย่าง
สูงที่สุด
	 และวิชาแรกของวันท่ีสอง	 คือพลศึกษา	 แม้เด็กมัธยมปลาย
โดยเฉพาะ	 ม.6	 ท่ีต้องคร�่าเคร่งกับเนื้อหาวิชาการเพื่อเตรียมตัวสอบ	
แต่พลศึกษาก็เป็นวิชาบังคับที่เด็กทุกคนต้องเรียน
	 ดเูหมือนนกัเรยีนชายจะต่ืนเต้นกบัวชิา	‘ไอกโิด’1	ซ่ึงเป็นศลิปะ
การต่อสูป้้องกนัตวัของญ่ีปุ่นท่ีก�าลงัจะได้เรยีนกนัในวนันี	้บางคนก�าหมดั																																																																																

	 1	ไอกิโด	เป็นศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นสมัยใหม่พัฒนาโดยโมะริเฮอิ	อุเอะชิบะ	เป็นการรวมศิลปะการต่อสู้	
ปรัชญา	และความเชื่อทางศาสนาไว้ด้วยกัน	 ไอกิโดมักแปลว่า	 “หนทางแห่งการรวมพลังงานชีวิต”	หรือ	 “หนทาง
แห่งจิตวิญญาณท่ีประสานกัน”	เป้าหมายของอุเอะชิบะคือสร้างศิลปะท่ีผู้ฝึกฝนใช้ป้องกันตัวและป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู	้																																																																																																																														
บาดเจ็บด้วย
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ชกลมเพือ่วอรม์รา่งกาย	หมายมัน่แสดงท่าทางแขง็แรงเพือ่อวดสาว	ๆ 	
	 นิพจน์กับวิภูจับคู่เดินอยู่ด้านหลังสุด	 บางคนแปลกใจเพราะ		
ไม่เคยเห็นสองคนนี้คุยหรือรู้จักกันมาก่อน	
	 โรงเรียนเงียบสงบ	 นักเรียนช้ันอ่ืนต่างนั่งเรียนในห้องอย่าง
เงียบเชียบ	 แตกต่างจากช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนท่ีเสียงจ้อกแจ้กจอแจ				
ดงัระงมไปท่ัว	ระยะจากห้องเรยีนถงึอาคารพลศกึษาไม่ไกลนกั	ใช้เวลา
เดินเพียงครู	่ทั้งหมดก็มาหยุดอยู่ด้านหน้าโรงยิม
	 ประตูโรงยิมยังไม่เปิด...
 ‘พฤกษ์’	ผูเ้ป็นหัวหน้าห้อง	ได้รบัแจ้งจากครผููส้อนวิชาพลศกึษา
ว่าให้มารวมกนัท่ีโรงยิมก่อน	เพราะตนติดธรุะ	จะมาช้าสักหน่อย	แต่นัน่
ไม่ใช่เรือ่งน่าแปลกใจ	เพราะปกตจิะมีนกัการมาเปิดประตูโรงยิมทุกเช้า
อยู่แล้ว
	 แต่วนันีมั้นกลบัปิด	ราวไม่มใีครรูว่้ามีการเรยีนการสอน	และเป็น
วิภูที่อดรนทนไม่ได้	เดินตัดผ่านแถวเพื่อนที่ยืนออกันด้านหน้า	ไปเปิด
ประตู
	 ล็อก...
	 ประตูไม้แบบสองบานตดิกนัถกูลอ็กลกูบิดจากภายใน	แดดเริม่
ระอุจนทุกคนที่ยืนด้านหน้าเอามือพัดเพื่อหวังคลายร้อน
	 เคราะห์ดีท่ีวิภูเป็นนักกีฬาโรงเรียน	 มีกุญแจโรงยิมเพื่อเปิด
เข้าไปใช้บริการพกติดเอาไว้	 เขาไม่รอค�าสั่งอนุญาตจากหัวหน้าห้อง	
ลงมือไขกุญแจเพื่อหวังให้ทุกคนเข้าไปหลบแดดด้านใน
	 บานประตูเปิดอ้า	กลิ่นอับชื้นผสานกลิ่นเน่าโชยมาจากภายใน	
จนวิภูต้องเอานิ้วบีบจมูก	 เห็นเพียงม่านความมืดที่กางกั้นทุกสรรพสิ่ง
เอาไว	้แต่เด็กหนุ่มจ�าต�าแหน่งสวิตช์ไฟได	้จึงคล�าทางไปกดปุ่มเปิดไฟ
สร้างความสว่าง
	 และเพียงหลอดนีออนเหนือผนังส่งแสงจ้า	 เสียงหวีดร้อง				
อย่างตระหนกก็ดังลั่น	 สะท้อนก้องไปมาคล้ายเสียงครวญครางของ
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วิญญาณ
	 เด็กสาวท่ีเดินตามหลังวิภูมา	 ชี้มือไปท่ีแป้นบาสเกตบอล													
ทุกสายตามองตามปลายนิ้ว	เห็นร่างห้อยค้างอยู่ตรงนั้น
 ตาเหลือกถลนแทบหลุดออกมานอกเบ้า ลิ้นจุกคับปากคล้าย
หนอนขนาดยกัษ์ชอนไชเข้าไป หน้าไร้สเีลอืด กลบัม่วงคล�า้ดัง่สเีนือ้เน่า                                                                   
สองมือหงิกเกร็ง ทั้งที่แขนแนบลู่ไปกับล�าตัว
	 เพียงลมพัดกรูจากภายนอก	 ร่างนั้นก็แกว่งเบา	 ๆ	 ราวตุ้ม
นาฬิกา	ด้วยเชือกท่ีโยงกบัเสาแป้นบาสเกตบอลอ้อมข้ึนมาพาดแป้นไม้																																										
สี่เหลี่ยม	ร้อยผ่านรูห่วงมามัดรอบคอ
	 “กรี๊ด!!!”
	 โสตประสาทของนพิจน์ไม่รบัรูซ่ึ้งเสยีงท่ีได้ยิน	คงท�าเพยีงจบัจ้อง																																																																																																						
ใบหน้าของ	‘อนุวัฒน์’	ที่บัดนี้มีสภาพเป็นศพแขวนคอ
	 ...ตาไม่กะพริบ
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 “ผมขอส่ังให้ทุกคนแจ้งเด็กนักเรียน	ว่ำห้ำมเผยแพร่ข้อมูล			
หรือรูปภาพศพและสถานที่เกิดเหตุทางสื่อโซเชียลโดยเด็ดขาด ถ้าใคร
ฝ่าฝืนค�าสั่งจะถูกพักการเรียน!”
	 เสียงเฉียบขาดของ	 ‘ประภาส’	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัยใกล้
เกษียณ	 สั่งการครูทุกคนท่ีถูกเรียกประชุมด่วน	 เส้นเลือดบนขมับ							
เต้นตบุ	บ่งบอกถงึความขึง้เครยีดท่ีเกดิเหตุการณ์เลวร้ายขึน้ในโรงเรยีน
เวทธ์พิทยา
	 ไม่ต่างจากครูแต่ละคนท่ีบางคนมีสีหน้าหวาดผวา	 บางคนยัง
ไม่หายตกใจ	 ขณะที่บางคนคล้ายตื่นเต้นเมื่อพบเจอเรื่องใหญ่ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นเช่นนี้
	 ผู้อ�านวยการกวาดตามองทุกคน	 เมื่อเช้าขณะท่ีเขาก�าลังนั่ง			
จบิกาแฟอ่านหนงัสอืพมิพ์อยู่ในห้องท�างาน	กมี็เสยีงแหลมเสยีดโสตจาก																																																																																	
ครูสาวใหญ่คนหนึ่ง	 วิ่งมารายงานว่าพบศพเด็กผูกคออยู่ท่ีโรงยิม	 แม้
อายุอานามขนาดนี้	 แต่เพียงได้ยิน	 ประภาสก็ลุกผึงจากเก้าอี	้ วิ่งแบบ
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