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แด่เพื่อนๆ ห้อง 6 (SKB) รุ่น 96

ผู้ที่ท�ำให้ช่วงวัยรุ่นของเรำเป็นช่วงเวลำที่มีค่ำของชีวิต
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บทน�ำ

10 เรือ่งน่ำรูเ้ก่ียวกับ 'ศตำยุ' หรอื 'สตำร์' นกัเรยีน ม.5/1 คนท่ีผมแอบชอบ

1. เป็นเจ้ำของหน้ำตำท่ีน่ำรักมำกกกกกกก มำกท่ีสุดในสำมโลก 

เอกลกัษณ์ท่ีหลำยคนจ�ำสตำร์ได้นัน่ก็คือเหลก็จดัฟันสฟ้ีำของเขำ (สตำร์ไม่เคย

เปลี่ยนยำงเป็นสีอื่นเลย) 

2. เพิ่งย้ำยมำเรียนที่โรงเรียนผมตอน ม.4 ซึ่งนับได้ว่ำเป็นนักเรียนใหม่ 

เมื่อเทียบกับผมและเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดิมมำตั้งแต่อนุบำล

3. มีแฟนคลับอยู่ทั่วโรงเรียน ที่ส�ำคัญแฟนคลับเหล่ำนั้นก็เป็นเพศ 

เดียวกันกับสตำร์ด้วย

4. รวยแบบอภิมหำรวย ผมคิดว่ำน่ำจะติดหนึ่งในห้ำของคนที่รวยที่สุด

ในโรงเรียน 

5. เป็นเด็กเนิร์ดและก็ตั้งใจเรียนสุดๆ ผมได้ข่ำวมำว่ำเกรดเฉลี่ยตอน  

ม.4 ทั้งสองเทอมคือ 4.00 และเขำก็เรียนสำยวิทย์ด้วย (อย่ำงเทพ) 

6. เป็นที่รักของเพ่ือนๆ ในห้องเป็นอย่ำงมำก ทุกวันผมมักจะเห็นเขำ 

ถูกรุมล้อมไปด้วยไอ้พวกห้องหนึ่งท่ีชอบแสดงสีหน้ำอวดใส่คนอื่นไม่น้อย 

ที่ได้อยู่ใกล้ชิดสตำร์ (พวกมึงเป็นเพ่ือนหรือพวกมึงอยำกเป็นแฟนเขำ กูถำม

หน่อย)

7. ไม่ได้เรียน รด. 

8. ยิ้มเก่ง นิสัยดี ไม่หยิ่ง ชอบให้เพื่อนลอกกำรบ้ำนมำก
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9. ยังโสด

10. ผมยังไม่เคยคุยกับเขำเลย
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"เชี่ยยยยย มึงเสร็จหรือยัง" 

"เสร็จแล้ว แป๊บนึงๆ"

"เร็วๆ จะไม่ทันแล้วนะเว้ย"

"กูรู้แล้วล่ะน่ำ"

ช่ำงเป็นกำรต้อนรบัเปิดเทอมทีน่่ำสขุดีจีรงิๆ ผมกับ 'ไอ้สกิ' ตืน่สำยตัง้แต่

วันแรก เรำสองคนก�ำลงัรบีอย่ำงมำกเพ่ือทีจ่ะไปให้ทนัเข้ำแถว ตอนนีเ้ป็นเวลำ

เจ็ดโมงกว่ำๆ แล้ว หำกเรำออกจำกบ้ำนผมเวลำน้ี ก็จะถึงโรงเรียนเกือบๆ  

แปดโมง และนั่นก็หมำยควำมว่ำผมกับไอ้สิกก�ำลังจะสำย!

"ขนำดกูมำนอนบ้ำนมึงเพื่อที่จะไปโรงเรียนให้ทันแท้ๆ" ไอ้สิกบ่น 

"บ่นท�ำซำกอะไร แล้วใครใช้ให้มึงมำนอนไม่ทรำบ"

"ก็บ้ำนมึงใกล้โรงเรียนกว่ำบ้ำนกูอ่ะ"

"ฟวย เมื่อคืนไปเดตกับสำว กลัวกลับบ้ำนดึกก็เลยมำนอนบ้ำนกู กูรู้ว่ำ

สันดำนมึงเป็นยังไง" ผมพูดไปด้วยพร้อมๆ กับยัดเท้ำเข้ำรองเท้ำไปด้วย 

"สำวทีไ่หนวะ ไม่ม"ี ไอ้สกิลอยหน้ำลอยตำ ผมส่ำยหน้ำให้มนัเบำๆ ขณะ

หยิบรองเท้ำนักเรียนของมันขึ้นมำแล้วก็โยนไปใส่ตัวมัน 

"เร็ว อย่ำชักช้ำ"

"ไอ้สัด ไม่โยนมำใส่หน้ำกูเลยล่ะ"

"เร็วววววว"

ตอนที่ 1
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กว่ำจะขึ้นรถไฟฟ้ำ กว่ำจะสู้รบปรบมือกับมนุษย์วัยท�ำงำนในกรุงเทพฯ 

และกว่ำจะว่ิงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำไปถึงโรงเรียน ผมเริ่มท�ำใจแล้วล่ะว่ำผมกับ

ไอ้สกิโดนจบัเข้ำกลุม่มำสำยแน่ๆ นกึภำพออกเลยว่ำจะโดนลงโทษยังไงส�ำหรบั

เปิดเทอมวันแรกคณุครก็ูคงจะจดัแบบเบำะๆ ให้น่ันก็คอืว่ิงรอบสนำมฟตุบอล

ห้ำรอบเอ๊งงงงง (ประชด) 

"วิ่งเลยไอ้สัด" ไอ้สิกดันตัวผมให้วิ่งเร็วขึ้น 

"รู้แล้วน่ำ" ผมท่ีขำสั้นกว่ำมันสองเซ็นต์พยำยำมที่จะไม่ให้มันแซงหน้ำ

ผมมำกจนเกินไปนัก

เอำเป็นว่ำผมเร่ิมท�ำใจแล้วล่ะว่ำยังไงก็ต้องโดนท�ำโทษแน่ๆ แต่ถ้ำจะ 

ไม่ให้ผมรบีอะไรเลยในขณะทีไ่อ้สกิรบีฉบิหำย ผมก็กลวัว่ำตวัเองจะกลำยเป็น

ตัวถ่วงของมัน ฉะน้ันผมจึงรีบในแบบที่ควรรีบ พยำยำมที่จะไปให้ทันแบบ 

ฉวิเฉยีด ดกีว่ำสำยไปมำกกว่ำเดมิ บำงทโีทษหนักอำจจะเป็นโทษท่ีเบำลงกไ็ด้ 

ผมหำยใจหอบหนักเพรำะไม่ได้ออกก�ำลังกำยมำนำน ในท่ีสุดผมกับ

เพ่ือนก็มำถึงรถไฟฟ้ำ เรำไม่ได้หยุดว่ิงกันเลยครบั คนท่ีเดนิสวนไปมำก็พำกันมอง 

ไม่รู้ว่ำมองเพรำะเห็นพวกผมวิ่งจนหัวแทบทิ่มหรือว่ำมองเพื่อนผมกันแน่ 

ท�ำไมผมถึงคิดอย่ำงนั้นน่ะเหรอ ก็เพื่อนผมมันหล่อไง

ห้ำเร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับไอ้สิก (ห้ำเร่ืองก็พอ สิบเรื่องเดี๋ยวมันเยอะเกินไป) 

เรื่องแรกเลยนะครับคือมันหล่อ หล่อแบบพิมพ์นิยมสุดจะโดดเด่น มองไกลๆ 

ห่ำงกับมันสองร้อยเมตรก็ยังรู้ว่ำมันหล่อ ผมกับเพ่ือนยังน่ังชมมันบ่อยๆ ท้ังๆ 

ที่คบกันมำนำนแล้วว่ำ 'ไอ้เห้ียเอ๊ย ท�ำไมมึงหล่อแบบน้ีวะ' 'มึงหยุดหล่อบำ้ง

ก็ได้ไอ้สัด' และก็ 'เลิกแย่งซีนพวกกูได้แล้ว!' 

เข้ำใจค�ำว่ำหล่อจนเพ่ือนอวยกันอยู่ใช่มั้ยครับ ปกติเพ่ือนกันคงไม่มำ 

นัง่อวยกันหรอก แต่บงัเอญิไอ้เห้ียนีม่นัหล่อเกินไปไง เพ่ือนก็เลยต้องอวยอย่ำง

หนีควำมจริงไม่ได้ (จริงๆ แล้วก็แอบหมั่นไส้อยู่นิดๆ) 

"แม่ง คนเยอะฉิบหำย" ไอ้สิกบ่นทันทีเมื่อเห็นแถวของคนท่ีรอรถไฟฟ้ำ

บนชำนชำลำยำวเหยียดแถมยังหนำแน่น "มึงกับกูคงถึงโรงเรียนสิบโมงแหง"

"..."
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"ว่ำแต่มึงมองหน้ำกูท�ำไมวะ" 

"เปล่ำ" ผมหันไปมองทำงอ่ืน ที่ผมต้องมองมันเพรำะผมนินทำมันอยู ่

ในใจน่ีไง จะว่ำไปแล้วก็ขอนินทำต่อเลยแล้วกัน ไหนๆ ก็ไม่มีอะไรให้ท�ำอยู ่

แล้วนี่ นอกจำกยืนรอไปเรื่อยๆ อ่ะ

เรื่องท่ีสองท่ีเป็นเร่ืองน่ำรู ้ของเพ่ือนผมก็คือชื่อจริงของมันคือฟิสิกส์  

ชื่อเล่นก็คือฟิสิกส์ แต่ไม่ค่อยมีใครเรียกชื่อมันเต็มๆ เท่ำไหร่นักนอกจำก 

พวกคุณครู ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเรียกมันว่ำ 'ไอ้สิก' 'ไอ้เชี่ยสิก' แต่ถ้ำคนท่ี 

มำเรียกมันอำรมณ์ดี อยำกแกล้งมันสักหน่อยก็จะเรียกมันว่ำ 'สิกกี้' 'สิกกี้จ๋ำ' 

'สิกก้ีเพ่ือนเลิฟ' ซึ่งไอ้สิกแม่งโคตรไม่ชอบ พอรู้ว่ำมันไม่ชอบ ผมกับเพ่ือน 

อีกหลำยคนก็พำกันเรียกมันแบบนั้นกันใหญ่

"หึๆ" 

"ข�ำเชี่ยไรของมึง" ไอ้สิกเลิกคิ้วมอง ผมที่ต่อแถวอยู่ข้ำงหลังมันยังคงยิ้ม

ต่อไปไม่ตอบอะไร

เรื่องท่ีสำม ไอ้สิกเป็นคนหวงน้องมำกกกกกกก หลำยคนอำจจะนึกว่ำ

มนัมน้ีองสำวหรอืเปล่ำ เปล่ำครบั มนัมน้ีองชำย น้องชำยมนัชือ่เคม ี(พ่อแม่มนั

จบวิทยำศำสตร์และเป็นอำจำรย์วิชำวิทย์ฯ ท้ังคู่) น้องเรียนอยู่ ม.2 หน้ำตำ 

มีแววคล้ำยไอ้สิกอยู่บ้ำงแต่ก็น้อยมำก เคมีเป็นเด็กตัวเล็กครับ ผมมองทีไรก็

รู้สึกเหมือนก�ำลังมองสตำร์อยู่ทุกทีไป (รูปร่ำงหน้ำตำคล้ำยๆ กัน) เพรำะเคมี

เหมอืนสตำร์มำกเกินไปนีแ่หละ ไอ้สกิทีเ่ป็นพ่ีชำยก็เลยโคตรหวง เคยมหีนหน่ึง

ที่ 'ไอ้อ๊อฟ' เพ่ือนในกลุ่มแซวว่ำขอจองน้องชำยมันเอำไว้ จะได้จีบตอนโต  

สิ้นเสียงไอ้อ๊อฟเท่ำนั้นแหละ ไอ้สิกก็ไล่เตะไอ้อ๊อฟทั้งวันเลยครับวันนั้น (จะว่ำ

ไปทุกวันนี้มันก็ยังไล่เตะไอ้อ๊อฟอยู่นะ)

"เคมีมันไปถึงโรงเรียนยังวะ" ไม่ทันขำดค�ำ (ในใจ) ไอ้สิกก็ควักโทรศัพท์

ขึ้นมำไลน์หำน้องชำยมันทันที เคมีเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับพวกเรำครับ  

จงึไม่แปลกทีผ่มกับเพ่ือนจะรูจ้กัและก็ไม่แปลกทีพ่ี่ชำยอย่ำงไอ้สกิจะเป็นห่วง

ผมหยิบหูฟังข้ึนมำเสียบหูแล้วกดโทรศัพท์เลือกเพลง ในระหว่ำงน้ันก็

มองดูแผ่นหลังของไอ้สิกที่พิมพ์ข้อควำมคุยกับน้อง ก่อนที่จะนึกถึงเรื่องต่อไป
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ของมัน

เรื่องท่ีสี่ ไอ้สิกมีก๊ิกมำกมำยมหำศำลล้ำนแปดจนผมกับเพ่ือนขี้เกียจ 

จะนับ มนัเป็นคนหล่อท่ีรูต้วัว่ำตวัเองหล่อ เพรำะฉะน้ันมนัจงึใช้โอกำสน้ีคุยกับ

คนนั้นคนนี้ไปทั่ว ส่วนใหญ่สำวๆ เหล่ำนั้นก็รู้แหละครับว่ำไอ้สิกมีคนคุยเยอะ 

แต่พวกเธอก็มกัจะยอมเป็นหน่ึงในบรรดำคนคยุของไอ้สกิอยู่ด ีใครทีไ่ด้คยุกับ

มันคงสำมำรถไปบอกให้คนท้ังโรงเรียนของตัวเองอิจฉำได้ เดี๋ยวนี้สำวๆ เขำ

ชอบอวดเรื่องนี้กันแล้วมั้งครับ ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่ำไหร่ 

และก็เร่ืองสุดท้ำย มันยังโสดอยู่ มันเคยบอกผมว่ำยังไม่อยำกผูกมัด 

กับใคร อำยุก็เพ่ิงเท่ำนี้จะไปคิดจริงจังท�ำไม สนุกไปวันๆ ดีกว่ำ อ้อ ขอแถม 

อีกสักเร่ือง มันชื่อฟิสิกส์ก็จริงแต่แม่งเรียนวิชำน้ีได้โคตรห่วย (มึงอำยบ้ำงมั้ย 

ชื่อฟิสิกส์ พ่อแม่ก็เป็นอำจำรย์วิชำวิทย์ฯ ด้วย แต่ท�ำไมมึงถึง...เอำเถอะครับ 

ผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันนี่หว่ำ)

ในท่ีสุดผมก็เล่ำเรื่องเก่ียวกับมันจบ เป็นโชคดีของผมกับไอ้สิกเมื่อ 

ในที่สุดก็ถึงคิวของพวกเรำที่จะได้เข้ำไปในขบวนรถไฟฟ้ำ แน่นอนว่ำผมกับ 

มันต้องเบียดกันมำก เพรำะทุกคนรอบตัวเรำต่ำงก็ต้องกำรท่ีจะไปถึงท่ีหมำย

โดยเร็วที่สุด พวกเรำโดนเบียดจนหลังผมติดกับผนังรถไฟฟ้ำใกล้ประตูอีกฝั่ง 

ข้ำงหน้ำของผมก็คือไอ้สิก

ผมมองซ้ำยมองขวำพลำงดึงหูฟังออกจำกหู "ไม่มีใครใส่ชุดนักเรียน

โรงเรียนเรำเลยว่ะ" 

"ใครจะสำยเหมือนเรำได้อีกล่ะ" ไอ้สิกพึมพ�ำ

"ก็มึงนั่นแหละ มัวแต่ชวนกูดูหนังอะไรก็ไม่รู้"

"มึงบอกกูเองว่ำมึงไม่กล้ำดูคนเดียว กูก็ต้องดูเป็นเพื่อนมึงดิ"

"มึงก็ไม่น่ำชวนกูเลยไง"

"มึงก็ไม่น่ำยอมกูป่ะ"

ผมกับไอ้สิกเสียงดังข้ึนจนใครหลำยคนเริ่มกระแอมและหันมำมอง  

เรำสองคนจึงพร้อมใจกันสงบปำกสงบค�ำ

ก่อนที่รถจะขยับ จู่ๆ ผมก็เห็นร่ำงเล็กๆ ผิวขำวมำหยุดอยู่ใกล้ๆ ร่ำงนั้น
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สวมชุดนักเรียนกำงเกงสีกรมท่ำเหมือนผมกับไอ้สิกเด๊ะ

ที่ส�ำคัญเขำคนนั้นก็คือสตำร์

แม่เจ้ำ...ผมถึงกับอ้ำปำกค้ำงตอนก้มหน้ำลงไปมองดูเขำ (เขำเต้ียกว่ำ

ผมน่ะครับ)

"อ้ำว สตำร์" ไอ้สิกที่ไม่รู ้ห่ำรู้เหวอะไรในใจผมเลยเอ่ยทักผู้มำใหม่  

"สำยเหมือนกันเหรอเนี่ย" 

"อืม" สตำร์เบะปำก แกล้งท�ำหน้ำเหมือนจะร้องไห้ โหยยยย น่ำรัก 

ฉิบหำยยยย "มึงกับฟืนก็สำยเหมือนกันเหรอวะ" 

สตำร์รู้จักผม ผมรู้จักสตำร์ แต่ผมไม่เคยคุยกับเขำ ส่วนไอ้สิก...แม่งก็

รู้จักคนไปหมดทั้งโรงเรียนนั่นแหละ

"ช่ำย เพรำะไอ้เชี่ยนี่อ่ะดิ" สิกถองสีข้ำงผม กำรท่ีมันท�ำแบบน้ันท�ำให ้

สตำร์ต้องหันมำมองหน้ำผม ผมเริ่มท�ำสีหน้ำไม่ถูก รู้สึกขวยเขินท�ำอะไรไม่ถูก

ไปหมด "เป็นห่ำอะไร จะชักกระตุกเหรอ"

มันเป็นเพื่อนผมจริงป่ะวะ "พ่อง"

"อยู่ด้วยกันมำเหรอเมื่อคืน" สตำร์ถำมย้ิมๆ ระหว่ำงน้ันรถไฟฟ้ำก็เริ่ม

เคลื่อนที่พอดี 

"อืม้ มำนอนบ้ำนมนัน่ะ มธุีระนดิหน่อย อกีอย่ำงบ้ำนมนัอยู่ใกล้โรงเรยีน

มำกกว่ำบ้ำนกู" โอ้โหไอ้เห้ีย ถ้ำเขำถำมเลขบตัรประชำชนมงึก็จะบอกเขำใช่มัย้ 

อะไรจะละเอียดปำนนั้นวะ 

"สนิทกันเนอะ"

"ก็..." ไอ้สกิแกล้งเบ้ปำก "ไม่อยำกยอมรบัเท่ำไหร่ แต่รูจ้กักับมนัมำตัง้แต่ 

ม.1 ก็ถือว่ำสนิทนั่นแหละ"

ผมกับเพ่ือนในกลุ่มอีกสองคน (ไอ้อ๊อฟและ 'ไอ้ตัง') รู้จักกันมำต้ังแต่

อนบุำล ส่วนไอ้สกิมำใหม่ทีส่ดุในกลุม่เพรำะเพ่ิงรูจ้กักันตอน ม.1 ตำมทีม่นัพูด 

แต่ถึงอย่ำงน้ันผมก็สนิทกับมันมำกนะ (ถึงจะไม่อยำกยอมรับเท่ำไหร่ก็เหอะ 

#กูไม่ยอมให้มึงพูดแบบนั้นคนเดียวหรอกเว้ย) 

"ดีว่ะ กูไม่เคยมีเพื่อนที่กูสำมำรถนอนค้ำงบ้ำนมันได้เลย"
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"มึงอยำกมีหรือไงวะ ท�ำไมถึงพูดแบบนั้น" สิกมีสีหน้ำข�ำๆ 

"ไม่ค่อยมีใครอยำกสนิทกับกูแบบนั้นเลยอ่ะ"

"โหย ไอ้บ้ำ คิดมำก" สิกตบไหล่สตำร์รำวกับต้องกำรปลอบ "เดี๋ยวก็มี  

ไอ้พวกห้องหนึ่งคงมีแต่คนอยำกนอนกับมึงเยอะเลย"

"เหรอวะ"

ไอ้เหีย้สกิ ผมก�ำหมดัแน่นเพ่ือควบคมุตวัเองไม่ให้ต่อยไหล่มนั สตำร์ไม่รู้

หรอกครบัว่ำค�ำพูดของไอ้สกิมคีวำมหมำยว่ำยังไง แต่ผมน่ีเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้ง 

ใครๆ ก็พูดถึงสตำร์ว่ำเป็นหนุม่ฮอตท่ำมกลำงหนุม่ๆ ด้วยกัน แต่เขำไม่รูต้วัเลย

ครับว่ำถูกพูดถึงแบบนั้น

จะว่ำไปก็น่ำสงสำร น่ำรัก น่ำทะนุถนอม (หลังๆ เติมเอำเอง) 

"ไอ้นี่ก็เงียบเลย มึงเป็นใบ้หรือไง" ไอ้สิกหันมำเอำไหล่ชนเข้ำกับไหล่ผม 

ผมกะพริบตำปริบๆ "จะให้กูพูดอะไรล่ะ"

"ฟืนเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วป่ะ" สตำร์ท�ำตำยิ้มใส่ผม

อื้อหือ ใจสั่นระรัว ต้องกำรเครื่องช่วยหำยใจด่วนนนนน 

"ใช่ กูไม่ค่อยพูดน่ะ" เสียงของผมสั่นไปหมดอย่ำงควบคุมไม่ได้ รู้สึก

สมเพชตัวเองเป็นบ้ำ

"อยู่กับสิกก็คงมีแต่สิกที่พูดสินะ" 

"ก็..."

"อย่ำพูดอย่ำงนั้นดิ ไอ้เห้ียนี่พูดมำกจะตำย เถียงค�ำไม่ตกฟำก ชอบ 

ต่อปำกต่อค�ำที่สุด"

มึงช่วยเกรงใจภำพลักษณ์กูด้วยไอ้เห้ียสิก "บ้ำ กูเคยเป็นแบบนั้นด้วย 

เหรอวะ"

"ตอแหลเอ๊ย" สิกส่ำยหน้ำเบำๆ ให้ผม

บทสนทนำยังคงด�ำเนินต่อไปตำมปกติโดยท่ีส่วนใหญ่สิกกับสตำร์จะ

เป็นฝ่ำยที่คุยกัน ส่วนผมนั้นก็เงียบ ท�ำเป็นฟังบ้ำงไม่ฟังบ้ำง (จริงๆ แล้วก็ฟัง

ทุกประโยค) ถึงแม้ว่ำผมจะคิดวำ่ผมเริ่มต้นเปิดเทอมชั้น ม.5 ได้ไม่ดีเทำ่ไหร่

เพรำะผมสำย แต่อย่ำงน้อยผมก็โชคดีอย่ำงหนึ่ง
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ในที่สุด...ผมก็ได้คุยกับสตำร์แล้วครับ #น�้ำตำไหลพรำกกกกกกก

08.14 น.

ผมยืนอยู่ในแถวเรียงหน้ำกระดำนต่อหน้ำครูบูลด็อก ครูฝ่ำยปกครอง

สุดโหดที่นักเรียนโรงเรียนผมกลัวนักกลัวหนำ จริงๆ แล้วครูไม่ได้ชื่อบูลด็อก

หรอกครับ (ใครเล่ำจะชื่อนี้ถ้ำไม่ใช่หมำ) แต่เพรำะครูหน้ำเหมือนหมำพันธุ์น้ี

แถมยังดเุหมอืน...หมำ (ยกมอืไหว้เหนอืหัวหลงัจบค�ำพูด) นักเรยีนก็เลยพำกัน

เรียกครูแบบนี้กันหมด

"มำสำยตั้งแต่วันแรก แย่ท่ีสุด" ครูเริ่มสวดบทแรกของวัน "นำยฟิสิกส์ 

เอำเสื้อเข้ำไปในกำงเกง"

ไอ้สิกรีบจัดกำรตำมที่ครูบอก ผมเริ่มจัดกำรของตัวเองบ้ำง ป้องกันกำร

โดนด่ำ

"หน้ำหล่อซะเปล่ำ แต่ท�ำไมไม่มีระเบียบวินัย"

"โห ครู ตอนปิดเทอมผมตื่นตอนสิบโมงเช้ำ จู่ๆ จะให้มำตื่นหกโมงเช้ำ  

ผมก็ปรับตัวไม่ทันป่ะครับ" มันตั้งใจกวนประสำทครูชัดๆ ไอ้เหี้ยสิก มึงเงียบไว้

ก็ไม่มีใครหำว่ำมึงเป็นใบ้หรอกนะเว้ยยยยยยยย

ผมไม่ได้ห่วงมนัครบั ผมห่วงตวัเองเน่ีย มนัต้องพำคนอืน่ซวยไปด้วยแน่ๆ 

คอยดูกันได้เลย T_T 

"ท�ำไมนักเรยีนหลำยพันคนท่ีก�ำลงัเข้ำแถวกันอยู่ถึงปรบัตวัทนั แต่ท�ำไม

เธอปรับไม่ทัน" 

ไอ้สิกกะพริบตำปริบๆ "ผมสูง ผมต้องนอนเยอะกว่ำคนอื่นครับ"

บ้ำนมึงดิสำดดด

"ให้ตำย ไป ไปวิ่งรอบอำคำรนั้นให้หมดทุกคน ไม่ถึงสิบรอบไม่ต้องขึ้น

ห้องเรียน ก่อนไปอย่ำลืมบอกชื่อกับสำรวัตรนักเรียนด้วยนะ แย่จริงๆ" 

ก็ยังดีท่ีไม่ใช่สนำมฟุตบอล ผมถอนหำยใจโล่งอกก่อนท่ีสำยตำตัวเอง

จะไปสบตำกับสตำร์ที่ก�ำลังส่งยิ้มโล่งใจมำให้ 

คุณพระ รู้สึกตั้งตัวไม่ทัน 
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"โชคดีเนอะ"

ใช่ กูโชคดีมำก ไม่ใช่เรื่องบทลงโทษของครู แต่เป็นรอยย้ิมของมึงท่ี 

ส่งมำให้กูเนี่ย

"ออกวิ่งได้แล้วไอ้เหี้ย" ไอ้สิกดันหลังผมให้วิ่งไปข้ำงหน้ำ 

ในท่ีสุดผมก็ว่ิงเสร็จ รู้สึกได้เหง่ือตั้งแต่เช้ำ วันนี้ทั้งวันผมต้องทรมำน 

ไปกับอำกำรเหนยีวตวัน้ีแน่ๆ ตอนนีส้ำยตำของผมส่งไปคำดโทษกับไอ้สิกเป็น

ที่เรียบร้อย เพรำะถ้ำมันไม่กวนประสำทครูบูลด็อก บำงทีครูอำจจะลดโทษ 

ให้เหลือแค่ห้ำรอบก็ได้ 

"ดูท�ำหน้ำท�ำตำ" ไอ้สิกส่ำยหน้ำเบำๆ ให้ผม "กูมีเรื่องจะคุยกับมึงด้วย"

"คุยห่ำไรล่ะ" ผมกับมันเดินไปที่บริเวณตู้น�้ำดื่ม "ว่ำมำดิ"

"มึงแดกน�้ำก่อน" 

พอเรำดื่มน�้ำกันเรียบร้อย ผมก็มองหน้ำมันอย่ำงรอคอยสิ่งที่มันจะพูด

"ว่ำไง"

"มึงชอบสตาร์ใช่มั้ย"

ผมถึงกับถลึงตำ เรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครทั้งสิ้น ไอ้สิกแม่งรู้ได้ไง!

"กูว่ำแล้ว" ไอ้สิกท�ำหน้ำเหมือนรู้เรื่องน้ีอยู่แล้ว "ปกติมึงเงียบซะที่ไหน 

ขนำดอยู่ต่อหน้ำสำวๆ มึงก็ยังหลั่นล้ำได้ แต่พอมำอยู่ต่อหน้ำสตำร์คนสวย  

มึงกลับท�ำเชี่ยไรไม่ถูก"

"แม่งเอ๊ย" ผมบ่นเบำๆ "กูไม่น่ำสนิทกับมึงเลยไอ้เชี่ย"

"ท�ำไมวะ ไม่เห็นต้องเก็บเป็นควำมลับเลย"

"..."

"มึงชอบเขำแบบไหนวะ จริงจังหรือเปล่ำ หรือว่ำแค่ปล้ืมๆ เหมือนท่ี 

ไอ้พวกห้องหนึ่งปลื้มเขำ"

ผมถอนหำยใจก่อนที่จะตัดสินใจพูด "กูชอบจริงๆ มึง" 

"หึ"

"แต่กูไม่กล้ำจีบเขำว่ะ" 

"สำด" ไอ้สิกขยับแขนมำโอบรอบคอผม "มึงเป็นเพ่ือนใครครับ มึงเป็น
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เพื่อนของฟิสิกส์คนหล่อ ฟิสิกส์คนคูลนะครับ กูจะพำมึงไปจีบเขำเอง"

"เฮ้ยยยย ไม่เอำ"

"อีกไม่นำนก็จบ ม.6 และก็แยกย้ำยกันแล้ว มึงจะปล่อยให้เวลำมัน 

เสียไปเปล่ำๆ หรือไง"

"กู...กู..." ผมมองหน้ำเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ อย่ำงหนักใจ "กูไม่กล้ำ"

"ไอ้เรื่องนั้นกูรู้อยู่แล้วล่ะ กูถึงจะเป็นคนช่วยมึงเองนี่ไง"

"แต่ว่ำ..."

"มึงกลัวห่ำไรเนี่ย"

"..."

"กลัวจีบไม่ติดเหรอ"

"ไม่ใช่แบบนั้น"

"ถ้ำงัน้ก็เลกิกลวัได้แล้ว" ไอ้สกิกอดคอผมแน่นขึน้ "ตำมมำน่ี ไปพูดเรือ่งน้ี 

กับไอ้อ๊อฟและก็ไอ้ตังกัน"

"ไม่เอำ" ผมรีบพูด "อย่ำให้เพื่อนรู้เยอะเลยมึง รู้กันแค่เรำสองคนพอ"

ไอ้สกิชะงกั มองดูผมอย่ำงประเมนิก่อนท่ีจะฉกีย้ิมออกมำเบำๆ "ก็ได้ ให้

เป็นควำมลับของเรำสองคนก็ได้"

"..."

"เริ่มวันนี้เลยมั้ยล่ะ" 

"อะไรวะ"

"อย่ำงแรกที่มึงควรท�ำนะ แป๊บหนึ่ง" ไอ้สิกเลิกกอดคอผม มันหยิบอะไร

บำงอย่ำงออกมำจำกกระเป๋ำ เป็นโน้ตกระดำษแข็งสขีำวท่ีมนัชอบเอำมำเขยีน

ค�ำศัพท์ไว้ท่อง (ถึงจะโง่ฟิสิกส์ แต่ไอ้สิกก็ฉลำดในวิชำภำษำอังกฤษ) จำกนั้น

มันก็หยิบปำกกำออกมำและก็เขียนอะไรไม่รู้ยุกยิกลงไป

"มึงท�ำห่ำไรเนี่ย"

"นี่คือสิ่งท่ีกูจะเขียนให้มึงตลอดระยะเวลำท่ีมึงจีบสตำร์หลังจำกน้ีไป 

และนี่คือกำร์ดใบแรก" ไอ้สิกส่งกำร์ดใบนั้นให้ผม 
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โน้ตกำร์ดใบที่ 1

ต่อจำกนี้ไป นี่คือควำมลับระหว่ำงเรำ

"กูขอประโยชน์จำกค�ำพวกนี้" ผมอดไม่ได้ที่จะพูดออกมำพร้อมกับท�ำ

หน้ำมุ่ย แม้ผมจะแสดงออกไปแบบนั้น แต่ไม่รู้ท�ำไมผมถึงรู้สึกชอบไอ้เชี่ยสิก

ในมมุนี ้มมุท่ีมกีำรเขยีนโน้ตกำร์ดเลก็ๆ กระจุม๋กระจิม๋ ปกติมนัเป็นคนท่ีไม่ค่อย

ละเอียดอ่อนแบบนี้หรอกครับ

"ไอ้เหี้ย ประโยชน์จะมำหลังจำกนี้เว้ย" สิกดูมั่นอกมั่นใจมำก

"มึง จริงๆ แล้วกูก็ไม่ได้อยำก..."

"เลกิแอบรกัสกัทเีถอะว่ะ ถ้ำมงึรกัเขำชอบเขำ มงึกค็วรแสดงออกให้เขำ

รู้ไปเลย"

"มงึก็พูดง่ำยนี ่มงึดูหนงัหน้ำมงึกับหนังหน้ำกูด้วย" ผมคดิว่ำคนอย่ำงมนั

ไม่ว่ำจะแอบรักใครก็ต้องสมหวังแน่ๆ ผมจึงพูดออกไปแบบนั้น 

"มันเทียบกันไม่ได้หรอก ถ้ำกูชอบใครกูก็แสดงออกไปตรงๆ นะ" 

"เออ จรงิว่ะ" ผมถึงกบัชะงกั จะว่ำไปมนัชอบใคร มนัก็พุ่งตรงไปท่ีผูห้ญิง

เขำทันทีโดยที่ไม่เสียเวลำคิดสักวินำทีเลยครับ

"ใช่มั้ยล่ะ" 

"..."

"ไม่ต้องห่วงนะ กู ฟิสิกส์คนนี้ จะท�ำให้มึงสมหวังในควำมรัก"

"..."

"ถ้ำมึงไม่สมหวังนะ ไปถีบไอ้เชี่ยอ๊อฟได้เลย โทษฐำนท่ีมันบอกว่ำจะ 

จีบน้องกู!"

"เกี่ยวตรงไหน ยังไม่หำยโกรธเรื่องนี้อีกเหรอ"

"น้องใคร ใครก็หวงป่ะวะ" ไอ้สกิหยิบโน้ตกำร์ดขึน้มำอกีหนึง่ใบก่อนทีจ่ะ

มองหน้ำผมอย่ำงเจ้ำเล่ห์ "บทเรียนจำกฟิสิกส์คนคูลก�ำลังจะเริ่มแล้วนะครับ 

ติณภัทรพร้อมมั้ย"

ติณภัทรคือผมเอง 
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"กูพร้อมก็ได้ ถ้ำมึงพร้อมขนำดนี้แล้ว" ผมพูดเพื่อถนอมน�้ำใจเพื่อน

"งั้นเรำมำเริ่มภำรกิจกันเลย"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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