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บทน�ำ
เป้สนิม

คงไม่มีใครคิดว่าการคอร์รัปชันในร้ัวโรงเรียน...จะเป็นจุดเริ่มต้นของ 

สิ่งสวยงามท่ีเรียกว่าความรัก

ฉันเองก็เช่นกัน

แม้ 'โรงเรียนสาธิตธารตะวัน' จะเป็นโรงเรียนชื่อดังประจ�าจังหวัด 

ของฉัน แต่ก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลแสนธรรมดาที่มีกฎระเบียบไม่ต่างจาก

โรงเรียนมัธยมท่ัวไปสักเท่าไร น่ันรวมถึงการบังคับให้นักเรียนทุกคนใช้สินค้า

ของโรงเรยีนอย่างกระเป๋าเป้ด้วย ทุกปีทีผ่ลติออกมามนัก็เป็นเป้สดี�าแบบทัว่ๆ ไป 

น่ีแหละ แต่คงเป็นโชคชะตาสุดประหลาดของฉันที่ได้เข้าเรียนท่ีนี่ในช่วงที่มี

กระเป๋านักเรียนรุ่นใหม่ล่าสุดผลิตออกมาพอดี

เราทุกคนเรียกมันว่า 'เป้สนิม'

หลังจากเปิดเทอมได้ไม่ถึงเดือนกระเป๋านักเรียนที่ควรจะเป็นสีด�าก็เริ่ม

เปลีย่นเป็นสส้ีมๆ แดงๆ คล้ายกับสสีนิม รอยด่างดวงทีต่ดิอยู่ตามเสือ้นกัเรยีน 

ของเด็กๆ สร้างความไม่พอใจให้ผู้ปกครองหลายคน น�าไปสู่การประท้วงเพ่ือ 

เรยีกร้องให้ ผอ. แสดงความรบัผดิชอบต่อสนิค้าของโรงเรียนท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

Page Ordinary Sky.indd   7 3/2/2563 BE   10:39



Hameii

8

เมื่อข่าวลือที่ว่า ผอ. สั่งผลิตกระเป๋าเกรดต�่าแล้วก๊ักเงินส่วนต่างไว้ใช้เอง 

แพร่ไปทัว่โรงเรยีน ฉนัในวัย 13 ปีก็เพ่ิงเข้าใจว่าคอร์รัปชนัไม่ใช่คุณสมบติัเฉพาะตวั

ของนักการเมอืง แต่ ผอ. เองก็อาจมคีณุสมบตัข้ิอน้ีด้วย หลงัมกีารสอบสวนวนัิย

จนได้ความจริงตรงตามเสียงเล่าลือทุกอย่าง ผอ. ข้ีโกงคนน้ันก็ถูกไล่ออก  

แล้วไม่ก่ีวันต่อมาก็มีนักข่าวจากรายการข่าวช่องดังมาท�าข่าวถึงโรงเรียนเรา

พลังโซเชียลท�าให้วีรกรรมสุดฉาวของอดีต ผอ. โรงเรียนดังเผยแพร่ 

ไปทั่วประเทศ เป้สนิมกลายเป็นสัญลักษณ์ของการคอร์รัปชันที่ติดเทรนด์ 

ทวิตเตอร์อยู่หลายสัปดาห์ ส่งผลให้ ผอ. คนใหม่ต้องรีบจัดตารางเวลา 

ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นไปรับกระเป๋าล็อตใหม่ซึ่งได้รับการการันตีคุณภาพ

จากโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงท่ีสดุในจงัหวดั โดยมีเงือ่นไขข้อเดยีวคอืต้องเอาเป้สนิม 

มาแลก สมาคมต่อต้านคอร์รัปชนัของจงัหวัดบรจิาคเงนิเพ่ิมงบการผลติกระเป๋า 

ให้แก่โรงเรยีนเป็นจ�านวนมาก กระเป๋าบ้านๆ จงึถูกยกระดบัเป็นกระเป๋าเกรดเอ 

เน้ือผ้าดี ตัดเย็บเน้ียบ คนที่ไม่ได้ซื้อเป้สนิมถึงกับร้องโอดครวญเพราะ 

ไม่มีอะไรไปแลก 'เป้ไฮโซ' รุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายของโรงเรียนเรา

และน่ันก็คือท่ีมาท่ีไปของเป้สนิมกับเป้ไฮโซ

จุดเร่ิมต้นสุดพิลึกกึกกือท่ีท�าให้ฉันได้รู้จักกับเด็กผู้ชายคนหน่ึง

ผู้เป็นรักคร้ังแรกของฉัน

เมื่อกระเป๋าล็อตใหม่ถูกส่งมาถึงสหกรณ์โรงเรียน น้องเล็กสุดอย่าง 

เด็ก ม.1 ก็ได้คิวไปแลกคืนก่อนใครเพ่ือน แต่คงเป็นความโชคร้ายซ�้าซ้อน 

ของฉัน เพราะโรคอีสุกอีใสท�าให้ฉันต้องหยุดเรียนเกือบทั้งเดือน แถมยังเป็น

ช่วงท่ีป๋า (พ่อ) ยุ่งมากจนลืมไปรับกระเป๋าแทน พอฉันหายดีกลับไปเรียน 

ได้อีกครั้ง ใบเซ็นชื่อรับกระเป๋าของนักเรียนห้อง ม.1/1 ก็ไม่เหลือท่ีว่างให้ฉัน

เซ็นเสียแล้ว ช่องว่างหลังชื่อฉันถูกเติมเต็มด้วยลายมือหวัดๆ ของใครคนหน่ึง  

ฉันเพ่งอยู่นานจนในท่ีสุดก็อ่านออก มันเขียนว่า...

'นภัทร'
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แล้วท�าไมนภัทรคนน้ีถึงมาเซ็นชื่อในช่องของคนอื่นเนี่ย!

"น่ีเธอ ถึงเวลาเรียนแล้วนะ" เกือบสิบนาทีท่ีฉันไล่ดูรายชื่อนักเรียน 

ทั้งสายชั้นเพ่ือหาว่าเด็กชายนภัทรเรียนอยู่ห้องไหน แต่ยังหาไม่เจอครูประจ�า

สหกรณ์ก็มาเคาะโต๊ะเรียกเสียก่อน "แล้วน่ีมารื้ออะไรที่โต๊ะท�างานของครูฮึ!?"

ฉันพยายามอธิบายให้ 'ครูหฤทัย' ที่รูปร่างเหมือนแม่หมีกริซลีย์ฟังว่า 

มคีนขโมยเป้ท่ีควรจะเป็นของฉนัไป เธอสะดุ้งเฮอืกคล้ายจะรูส้กึผดิท่ีปล่อยให้

เด็กๆ เซ็นชื่อกันซี้ซั้ว แต่ด้วยเหตุผลท่ีว่าเป้ไฮโซส�าหรับแลกฟรีหมดเกลี้ยงไป

ตัง้แต่อาทิตย์ทีแ่ล้ว ประกอบกับเป้ของฉนัสยัีงไม่ลอกมากพอทีจ่ะเรยีกว่าเป้สนิม 

เธอเลยปัดความรับผิดชอบด้วยการบอกให้ฉันทนๆ ใช้มันไปก่อนจนกว่า 

ของล็อตใหม่จะมาลง ซึ่งเท่าที่ฉันรู้มันคือเทอมหน้า และแน่นอนที่สุดคือ 

มันจะไม่ใช่เป้ไฮโซอีกต่อไป

มันเป็นการเริ่มต้นชีวิตมัธยมท่ีสุดแสนจะเลวร้ายส�าหรับฉัน นานวันไป 

สสีนมิก็ย่ิงชดัเจนขึน้ราวกับมสีนิมเกาะจรงิๆ แต่กลบัไม่มีครูคนไหนยอมให้ฉนั 

ใช้กระเป๋าจากท่ีอืน่เพราะมนัผดิระเบยีบ ฉนัจงึต้องใช้เป้สนมิต่อไปอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ ย่ิงได้เห็นกับตาว่าเพ่ือนทั้งห้องได้ใช้เป้ไฮโซกันทุกคน ความมั่นใจท่ีฉัน 

มีอยู่น้อยนิดก็แทบจะกลายเป็นศูนย์ แม้เป้ไฮโซจะไม่ได้สวยไฮโซสมชื่อ แต่

ฉันก็ชอบมันมากกว่าเป้สนิมอยู่ดี อย่างน้อยเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีแต ่

คนมอง แถมยังไม่โดนเพ่ือนในห้องล้อด้วย

"พณิชาคนไหนอ่ะ"

"ขนมผิงไง"

"ขนมผิงไหนอ่ะ มีคนชื่อน้ันด้วยเหรอ"

"มีดิ ก็ยัยหน้าลายท่ีใช้เป้สนิมไง!"

"อ๋อ!"

ด้วยความท่ีเดก็ ม.1 ทกุคนล้วนเป็นเดก็ใหม่ท่ียังรู้จกักันไม่ท่ัวถึง บวกกับ

ทักษะการเข้าสงัคมท่ีติดลบสดุๆ ของฉนั คนส่วนใหญ่ก็เลยนกึหน้าฉนัไม่ออก

จนกว่าจะมีใครสักคนพูดถึงจุดด่างด�าบนหน้าฉันกับเป้สนิม เหตุการณ์แบบนี้ 

เกิดข้ึนซ�้าๆ จนฉันไม่อยากไปโรงเรียน แต่ก็พยายามอดทนไว้เพราะเชื่อว่า 

แผลมันจะจางลง และอีกไม่นานทุกคนคงจะเลิกพูดถึงกระเป๋าของฉันไปเอง 
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กระทั่งคาบเรียนสุดท้ายของวันหนึ่งเส้นความอดทนของฉันก็ขาดผึง

มันเป็นวันศุกร์ที่อากาศดีที่สุดนับตั้งแต่เปิดเทอมมา ครูศิลปะจับสลาก 

แบ่งกลุ่มให้เราออกไปวาดรูปเปลี่ยนบรรยากาศกันนอกห้องเรียน แต่ละกลุ่ม 

จะได้หวัข้อทีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละสถานทีท่ี่ครกู�าหนด ฉนัได้หวัข้อรัว้โรงเรยีน

"กลุ่มรั้วโรงเรียนมารวมตัวกันตรงนี้!!" ตอนที่ครูศิลปะออกจากห้อง 

ไปแล้ว เด็กผู้ชายผิวคล�้าตัวสูงโย่งคนหน่ึงก็ปีนข้ึนไปยืนบนเก้าอี้แล้วตะโกน

ลัน่ห้อง โดยมเีดก็ผูห้ญิงหน้าหมวยอกีคนยนืหวัเราะคกิคกัอยู่ข้างๆ ทันทีทีฉ่นั 

หยิบอุปกรณ์วาดรูปเดินไปหา เขาก็กระโดดลงมาจากโต๊ะพร้อมฉีกย้ิมจนเห็น

ฟันเขีย้ว "เธอคอืคนท่ีได้ทีห่นึง่ตอนสอบเข้าช่ะ ท่ีชือ่อะไรชาๆ อ้อ! เหน็ละ พณิชา

นี่เอง หน้าไม่ลายแล้วน่ี"

ฉันคล�าหน้าตัวเองอย่างเสียความมั่นใจ เอียงคอจะอ่านชื่อท่ีปักอยู ่

บนอกซ้ายของเขาบ้าง แต่เด็กหมวยกระโดดเข้ามาคั่นตรงกลางแล้วชี้มาที่

อุปกรณ์วาดรูปในมือฉันเสียก่อน

"เธอไม่เอาเป๋าไปเหรอ จบคาบน้ีแล้วจะได้เดนิไปหน้าโรงเรยีนพร้อมกัน

เลยไง"

"หมายถึงเราเหรอคะ"

"อื้อ ก็มีเธอคนเดียวท่ีไม่เอาเป๋าไปด้วยน่ี จะให้เราหมายถึงใครล่ะ"

ใจฉันเต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นเพราะไม่เคยเดินไปหน้าโรงเรียน

พร้อมใครมาก่อน หรือพูดให้ถูกก็คือฉันยังไม่ได้ท�าความรู้จักกับเพ่ือนใหม ่

เลยสกัคน ด้วยนสิยัขีอ้าย ไม่กล้าทกัใครก่อนท�าให้ฉนัมปัีญหาเรือ่งการปรบัตัว

เข้าสังคมมาต้ังแต่ประถมแล้วล่ะ

"เราเดินไปด้วยกันได้เหรอคะ"

"อื้อ ได้สิ ถึงบอกให้เอาเป๋าไปเลยไง แล้วก็ไม่ต้องพูดคะขากับเราก็ได้  

เราเป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกันนะ"

ค�าว่าเพ่ือนท�าให้หวัใจฉนัพองโต แต่เพราะกลวัว่าเธอจะไม่อยากคบกับ

คนท่ีมเีป้น่าเกลยีดๆ อย่างฉนั ฉนัเลยโกหกออกไป "ไม่เอาไปดีกว่า มนัหนกั"

เด็กหมวยกระโดดจึ๋งๆ ราวกับก�าลังบอกว่าตารางสอนวันนี้ไม่เห็นหนัก 

ตรงไหน
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"ขีโ้ม้!" เดก็ผูช้ายคนเดมิโพล่งข้ึน "เธอแค่ไม่อยากเอาเป๋าโสโครกของเธอ 

ไปด้วยใช่ไหมล่า ฮ่าๆๆ"

"หยุดพูดแบบน้ันนะติน!"

"เอ๊า เธอเป็นคนตัง้ชือ่นีเ้องไม่ใช่รไึง เดก็หญิงเป้สนมิ นามสกุลโสโครก  

ชื่อเล่นว่าน้องหน้าลาย"

"ติน!!"

ฉนัหน้าชาวาบ รูว่้าพวกเขาก็แค่พูดเล่นไปเรือ่ย แต่ประเดน็นีม้นัไม่ตลก

เลยส�าหรับฉัน ดูเหมือนเด็กผู้ชายจะเพ่ิงรู้ว่าตัวเองพูดอะไรแย่ๆ ออกมา เขา

ว่ิงมาขวางประตูห้องไว้เพ่ือไม่ให้ฉันเดินหนีออกไป

"เฮ้ๆ ไม่เอา ไม่โกรธดิ ก็แค่พูดเล่นน่า เราไม่เรียกแบบนั้นแล้วก็ได้...

เฮ้ย! ธะ...เธอจะร้องเหรอ!"

ฉนักัดฟันแน่น เหว่ียงสมดุวาดรปูใส่มอืเขาก่อนท่ีมนัจะสมัผสัถูกตวัฉนั 

เดก็หมวยก้มลงเก็บ พยายามจะส่งคนืแต่ฉนัไม่รบั ฉนัไม่อยากเป็นเพ่ือนกับเธอ

อีกต่อไปแล้ว

"ตินมันก็ปากพูเดิ้ลแบบน้ีแหละ อย่าไปใส่ใจเลยนะ ป่ะ ไปวาดรูปกัน 

ดีกว่า"

"อ้าวเฮ้ย ไหงโทษเราคนเดียววะเอย เธอน่ันแหละท่ีเริ่ม..."

"เงียบน่า!"

เพ่ือนคนอืน่ๆ พากันออกจากห้องเรยีน ขณะทีส่องคนนัน้เริม่เถียงกันว่า

ใครจะรบัผดิชอบท่ีท�าให้ฉนัร้องไห้ ซึง่ฉนัยังไม่ได้ร้องสกัหน่อย! ฉนัวกกลบัไปยัง

ที่น่ังของตัวเอง หยิบกระเป๋าเจ้าปัญหาข้ึนมาจากเก้าอี้แล้วออกจากห้องเรียน

ทางประตูหลังทันที สองคนน้ันตะโกนเรียกฉันแต่ไม่ได้ว่ิงตามมา คงไม่มีใคร

อยากเข้าใกล้กระเป๋าโสโครกของฉันนักหรอก ฉันจะเอามันไปทิ้ง! จะเอา 

กระเป๋าใบอืน่มาใช้ ต่อให้โดนครดูก็ุช่างปะไร ยังไงมนัก็ยังดกีว่าการถูกเรยีกด้วย

ฉายาบ้าๆ ไปตลอดท้ังปีก็แล้วกัน!

"หยุดเดี๋ยวน้ีนะ!!!"

ขณะทีฉ่นัว่ิงลงบนัไดมาถึงชัน้หนึง่ เสยีงก้องกังวานของ 'ครอู�าพล' ผูเ้ป็น

หัวหน้าฝ่ายปกครองของ ม.ต้น ก็แผดพุ่งมาตามทางเดิน เมื่อฉันมองตรงไป 
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ก็พบว่าครูอ�าพลก�าลงัไล่กวดเดก็นกัเรยีนชายคนหน่ึงซึง่ก�าลงัวิง่ตรงมาทางฉนั 

ด้วยความเร็วสงู เขาส่งสญัญาณให้ฉนัหลบออกไปจากเลนของเขา แน่นอนว่า 

ไม่ต้องขอฉันก็ตั้งใจจะเปิดทางให้อยู่แล้ว ทว่า...

"หยุดนะเจ้ำนภัทร!!!"

เสียงตะโกนของครูอ�าพลท�าให้ฉันขึงตามองเด็กผู้ชายคนน้ัน เพราะ 

ชือ่ของเขาดึงภาพลายมอืขยุกขยุยในใบเซน็ช่ือรบักระเป๋ากลบัเข้าสูส่มอง ราวกับ

มใีครมากระซบิข้างหูว่า 'หมอนีแ่หละ หวัขโมย!' จู่ๆ  ฉนัก็เปลีย่นใจ ย่ืนขาข้างหนึง่

ล�า้เข้าไปในเลนของเขา

"เฮ้ยยย!!"

ความเรว็ท่ีเขาใส่มาเต็มสองเท้าท�าให้ไม่สามารถเบรกได้ในระยะกระชัน้ชดิ 

เขาสะดุดขาฉันแล้วตีลังกาไถลไปกับพ้ืนหินขัด เกิดเป็นเสียงเอี๊ยดยาวๆ  

ผสานไปกับเสยีงอทุานของครอู�าพล พวกครกัูบนกัเรยีนทีช่ะโงกหน้าออกมาดู

เหตุการณ์ต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันเมื่อร่างผอมกะหร่องม้วนตัวหนีถังขยะ 

ตรงปลายทางได้อย่างฉิวเฉียด...

ตึงงงง!!!

...แต่จบไม่สวยเพราะเขาดันกลิ้งไปชนเสาปูนต้นใหญ่ที่อยู่ข้างถังขยะ

เข้าอย่างจัง!

"อ๊าก!!"

ฉันเบิกตาโพลงด้วยความตกใจสุดขีด ไม่ได้เตรียมรับมือกับผลลัพธ์ 

ท่ีเลวร้ายแบบน้ี หัวใจเต้นระรวัเมือ่ฉกุคดิได้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่นภัทรทีม่าแย่ง 

เป้ไฮโซใบสุดท้ายไป แต่อาจจะเป็น 'นะ-พัด' ท่ีสะกดแบบอื่น หรือท่ีแย่ท่ีสุด 

ก็คือไม่ใช่ท้ังสองอย่าง แต่เป็นฉันท่ีหูเพ้ียนไปเอง

"เมื่อก้ีเธอตั้งใจดักขาเจ้านภัทรเรอะ"

ฉันสั่นหัวตอบครูอ�าพลอย่างพวกขี้ขลาด แต่แล้วเป้สนิมในมือก็ท�าให้

ฉันพยักหน้าอีกคร้ัง

"หืม? มันยังไงกันแน่ฮะ"

"คือว่า..." ฉันลอบมองเด็กชายผู้เคราะห์ร้ายยันตัวขึ้นจากพ้ืน เขา

พยายามจะเอือ้มมอืไปหยิบรองเท้านักเรยีนสดุมอมแมมท่ีหลดุออกไปจากเท้า
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เมือ่ก้ีน้ี แต่ดเูหมอืนแขนข้างนัน้จะได้รบับาดเจบ็รนุแรงจงึล้มตงึลงไปอกีครัง้

"ว้ายตายแล้ว อย่าเพ่ิงขยับตัวสินภัทร!"

"ลุกไม่ข้ึนก็ไม่ต้องลุก ครูว่าไหล่เธอมันผิดท่ีผิดทางอยู่นะ ไหนขอครู 

ดูหน่อยซิ"

ครอู�าพลก�าลงัจะเข้าไปช่วยพวกครผููห้ญงิอกีแรง แต่ฉนัดงึแขนเสือ้ชืน้เหงือ่

ของเขาเอาไว้

"นะ...นภัทรขโมยกระเป๋าของหนูไป..."

"อ๊ากกก!"

นภัทรร้องลั่น

"ฮึก...ฮืออออ!"

ฉันเองก็ร้องลั่นไม่แพ้กัน

แทนท่ีครูอ�าพลจะได้เข้าไปช่วยคนเจ็บกลับต้องมายืนลูบหัวลูบหลัง 

ให้ฉันใจเย็นๆ แม้จะยังไม่มั่นใจว่านภัทรคนน้ีใช่หัวขโมยตัวจริงหรือเปล่า แต ่

ฉันก็ชี้ไปท่ีเขาแล้วพรั่งพรูเรื่องท้ังหมดออกมาเพราะเชื่อว่าความผิดของเขา 

จะท�าให้ความผดิของตวัเองลดน้อยลงบ้าง ดูเหมอืนมนัจะได้ผล เพราะสายตา

ของครทุูกคนในท่ีเกิดเหตุพุ่งตรงไปท่ีนภัทร ราวกับตดัสนิได้แล้วว่าใครสมควร

ได้รับบทลงโทษ

"ก่อเร่ืองอีกแล้วเหรอเน่ีย เพ่ิงจะเทอมแรกเองนะ!"

"ท�าแบบนี้มันเข้าข่ายลักทรัพย์เลยนะ เธออยากโดนไล่ออกรึไงนภัทร!"

ยกเว้นครูอ�าพลคนเดียวท่ียังรับฟังค�าปฏิเสธของนภัทรอยู่

"เอาล่ะๆ พวกคณุกลบัไปสอนเดก็ๆ ต่อได้แล้ว เดีย๋วทางนีผ้มจดัการต่อ

เอง"

ฉันยืนก้มหน้างุดอยู่ด้านหลังครูอ�าพลเพราะอายท่ีน�้าตาไหลออกมา 

ไม่หยุด ได้ยินครูอ�าพลสั่งให้นักเรียนท่ีอยู่แถวนั้นพานภัทรไปห้องพยาบาล 

เมื่อไล่ต้อนคนท่ีเหลือกลับเข้าห้องเรียนได้แล้วครูอ�าพลก็หันมาคุยกับฉัน

"พณิชา ครูว่าเธอกลบัไปเรยีนก่อนดีกว่า ส่วนเรือ่งกระเป๋า ถ้าเจ้านภัทร 

ผิดจริงครูจะทวงคืนให้ ตกลงไหม"

ฉนัไม่ตกลง ยิง่ร้องไห้หนกักว่าเก่าเมือ่คดิว่าตัวเองต้องกลบัไปในทีท่ีม่แีต่
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คนรงัเกยีจกระเป๋าของฉนั จนในท่ีสดุครอู�าพลก็ยอมให้ฉนัโดดเรยีนแล้วพาไป

น่ังสงบสติอารมณ์ในห้องปกครอง แต่เพราะห้องปกครองของโรงเรียนอยู่ใน

อาคาร ม.1 แค่มองผ่านประตูกระจกออกไปก็เห็นจุดเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน 

ภาพท่ีนายนภัทรล้มลงจงึตามมาหลอนหหูลอนตาไม่เลกิ ฉนัเลยหยดุร้องไม่ได้

สักทีจนครูอ�าพลต้องโทรแจ้งให้ป๋ามารับฉันกลับบ้าน ก่อนจะปล่อยให้ฉัน 

อยู่ตามล�าพังเพราะต้องตามไปดูอาการนภัทรท่ีห้องพยาบาล ฉันกลัวว่า 

เขาจะกลบัมาพร้อมกับบทลงโทษท่ีฉนัท�าให้แขนนภัทรหกั กลวัว่าเพ่ือนในห้อง

จะรู้เรื่องน้ีแล้วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อันธพาลที่ใช้กระเป๋าโสโครกอย่างฉันอีก 

แล้วความคิดฟุ้งซ่านก็พาฉันมาถึงจุดที่โรงเรียนนี้ไม่น่าอยู่อีกต่อไปแล้ว

ฉนัเริม่คดิหาเหตผุลร้อยแปดท่ีจะขอร้องให้ป๋าย้ายฉนัออกจากท่ีน่ีให้ได้ 

แต่เมือ่นกึย้อนไปถึงวันประกาศผลสอบกับวันท่ีป๋ามาท�าเรือ่งขอทนุให้ทีโ่รงเรยีน 

ทกุเหตผุลก็ดจูะไม่เข้าท่าเลยสกัข้อ ล�าพังค่าใช้จ่ายในการเรยีนมหาวิทยาลยัปีแรก

ของพ่ีชายทั้งสองคนเลือดตาป๋าก็แทบจะกระเด็นแล้ว ถ้าฉันทิ้งทุนเรียนฟรี 

ของท่ีน่ีไปกลางเทอมแบบนี ้นอกจากจะท�าให้ป๋าเสยีเวลาหาท่ีเรยีนใหม่ให้แล้ว 

ยังท�าให้รายจ่ายทีป๋่าตดัทิง้ไปผดุขึน้มาโดยใช่เหตอุกีด้วย

คดิมาถึงตรงนีฉ้นักฟุ็บหน้าลงกับโต๊ะแล้วปล่อยโฮออกมาอย่างคนสิน้หวัง 

จนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆ ถึงได้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องอีกต่อไป 

น�า้มกูน�า้ตาท�าให้ฉนัไม่กล้าเงยหน้าขึน้ แต่เงาใหญ่ยักษ์ก็ทอดเข้ามาใกล้จนฉนั

ได้ยินเสียงลมหายใจถ่ียิบ ราวกับเจ้าตัวเพ่ิงผ่านการว่ิงมาหลายสิบกิโลเมตร  

ฉันเห็นรองเท้านักเรียนใหม่เอี่ยมคู่ยักษ์ของเด็กผู้ชายคนหน่ึงผ่านซอกแขน  

คิดว่าเขาคงมาส่งงานให้ครูอ�าพล แต่เงาน่ันกลับขยับยุกยิกและใช้เวลานาน

เหมอืนมภีารกิจทีส่�าคญักว่านัน้ เกิดเสยีงกุกกักๆ ดงัต่อเนือ่งกันคล้ายกับตอนที่

ฉนัก�าลงัจดัตารางสอน และเมือ่เสยีงรดูซปิกระเป๋าดงัขึน้ครัง้สดุท้ายพร้อมกับ

เสยีงพูดคยุทีด่งัมาจากประตทูางเข้า เงาน้ันก็เคลือ่นผ่านไป...อย่างเร่งรบี!

"อ้าว ใครเปิดหน้าต่างท้ิงไว้ล่ะเนี่ย แอร์เออออกหมด คิดว่าโรงเรียน 

ไม่ต้องจ่ายค่าน�้าค่าไฟรึไง"

ฉนัเงยหน้าขึน้ทนัทีเพราะแน่ใจว่าเสยีงหวัเราะทีด่งัแทรกมากับเสยีงบ่น

ของครอู�าพลคอืเสยีงของป๋า หลงัจากเชด็น�า้ตาแล้วก็เหน็ครูเขาก�าลงัเท้าสะเอว
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จ้องเขม็งไปท่ีนอกหน้าต่าง พึมพ�าอะไรไม่รูค้นเดียวก่อนจะเลือ่นปิดอย่างหวัเสยี 

เป็นเวลาเดียวกับที่ป๋าเดินมานั่งยองๆ ข้างโต๊ะ แล้วเอ่ยถามเสียงอ่อนโยน

"เป็นอะไรน่ะเรา ร้องไห้ท�าไม"

"ป๋า...ผิงอยาก...ลา..."

"หืม?"

ค�าว่าอยากลาออกติดอยู่ในล�าคอ เพราะเสื้อเชิ้ตสีขาวหม่นๆ ท่ีมี 

รอยปะหลายรอยกับชายเนกไทท่ีมีด้ายรุ ่ยออกมาท�าให้ฉันตระหนักได้ว่า 

ตัวเองไม่อยู่ในฐานะท่ีจะงอแงได้เลย

"อยากได้อะไรผิง ไหนลองบอกป๋ามาซิ"

"วันนี้..." ฉันสบตากับครูอ�าพลที่ท�าหน้าลุ้นย่ิงกว่าป๋าเสียอีก "วันนี ้

เรียนศิลปะค่ะ...แต่ผิงไม่ได้เอาสมุดวาดรูปมา มันน่าเบื่อที่ต้องน่ังรอเฉยๆ  

ผิงก็เลย...อยากกลับบ้าน"

ป๋าหัวเราะออกมาอย่างขบขันระคนเอ็นดู มือหนาลอยมาขย้ีหัวแล้ว 

ย้ายไปจูงมือฉันให้ลุกขึ้น "ป่ะ รีบกลับบ้านกันดีกว่า ขืนชักช้าเดี๋ยวบ้านมันจะ 

ว่ิงหนีไป ฮ่าๆ"

ครอู�าพลพยักหน้าอย่างเห็นด้วยท้ังท่ีน่าจะรูด้กีว่าใครว่าสิง่ทีฉ่นับอกป๋า

ไม่ใช่เรื่องจริง เขาช�าเลืองมองไปท่ีหน้าต่างบานเดิมแล้วถอนหายใจซ�้าๆ  

ไม่รูว่้าโล่งใจหรือหนักใจกันแน่ แต่ก่อนท่ีฉนัจะเดินออกมาจากโซนโต๊ะท�างาน 

ของเหล่าคุณครู เสียงร้อนรนของเขาก็ร้ังฉันเอาไว้

"เดี๋ยวๆๆ ลืมกระเป๋าแน่ะพณิชา"

ฉนัหันกลบัไป เตรยีมจะขอถุงใส่ของจากครเูพราะฉนัไม่ต้องการเป้สนมิ

ใบน้ันแล้ว

แต่สิง่ท่ีครูย่ืนให้คือเป้สดี�าแวววาว...เป้ไฮโซท่ีฉนัอยากได้มากกว่าสิง่ใด 

บนโลกใบน้ี!

"เอ้า รับไปสิ ขนอะไรมาเยอะแยะฮึ หนักเอาเรื่องเลยนะ"

"ไม่ใช่ของหนูค่ะ"

"หืม? จะไม่ใช่ได้ยังไง ก็...ครูเห็นเธอถือเข้ามาวางไว้ตรงน้ีนี่"

ฉันส่ายหน้ายืนยัน มองไปรอบห้องเพ่ือหาเป้น่าเกลียดของตัวเอง

Page Ordinary Sky.indd   15 3/2/2563 BE   10:39



Hameii

16

ครูอ�าพลสาวเท้าเข้ามาพลางเปิดซิป หยิบหนังสือกับสมุดขึ้นมา 

อย่างละเล่ม "พณิชา ด�ารงชนกกุล นี่ก็พณิชา ด�ารงชนกกุล ชื่อเธอไม่ใช่เหรอ"

"อ้าว ลกูได้เป้ใบใหม่แล้วเหรอ ไวดจีงั นกึว่าต้องรอถึงเทอมหน้าซะอกี"

ป๋ารับกระเป๋าเป้ใบน้ันมาจากมือครูแล้วส่งให้ฉันถือไว้ พวงกุญแจ 

รปูหมวกฟางเลก็ๆ ทีห้่อยอยู่ตรงกระเป๋าช่องหน้าสดุเป็นเคร่ืองยืนยนัอกีชัน้ว่า 

มันไม่ใช่กระเป๋านักเรียนของฉันแน่ๆ แต่ยังไม่ทันทักท้วงอะไร ครูอ�าพล 

ก็เปรยข้ึนว่ามีประชุมรอบเย็นท่ีตึกอ�านวยการเสียก่อน ป๋าจึงรีบตัดบทเพราะ

ไม่อยากรบกวนเวลาท�างานของครูเขามากไปกว่านี้

เราสองพ่อลูกออกมาจากห้องปกครองในตอนที่ออดบอกเวลาเลิกเรียน

ดังข้ึน ขณะที่เราก�าลังจะเลี้ยวออกจากอาคารเรียนไปขึ้นเจ้ามอเตอร์ไซค์

ซอมซ่อของป๋า บทสนทนาของกลุ่มครูผู้หญิงท่ีเดินผ่านไปด้านหลังก็ลอยมา

เข้าหูฉันพอดี

"ผอ. รับเข้ามาได้ยังไง ขนาดครูอ�าพลยังเอาไม่ค่อยอยู่เลย ไม่รู้จะเข็น 

ให้จบเทอมน้ีได้รึเปล่า" ครูร่างท้วมบ่น

"ท่าจะยากค่ะ ท้ังเรื่องบุหรี่ ท้ังเรื่องหนีเรียน แล้วนี่ยังจะมีนิสัยขี้ขโมย 

เฮ้อ" ครูผิวคล�้าส�าทับแบบไม่เว้นจังหวะหายใจ "เมื่อก้ีมีลูกศิษย์มาฟ้องว่า 

เห็นเด็กผู้ชายปีนออกมาทางหน้าต่างหลังห้องปกครองด้วยนะคะ น้องว่า 

ต้องเป็นแกแน่ๆ เลย เข้าไปขโมยอะไรรึเปล่าก็ไม่รู้"

ประโยคน้ันท�าให้ฉนัชะงกัเท้า นึกไปถึงเงาปรศินากับหน้าต่างท่ีเปิดค้างไว้

ในห้องปกครอง

"แต่แกอยู่ท่ีห้องพยาบาลไม่ใช่เหรอ ท่าทางจะเจ็บหนักด้วย"

"แหมคุณพ่ีขา แกอาจจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างท่ีพวกเราเห็นก็ได้นะคะ 

น้องเหน็แกท�าท่าจะเอือ้มไปหยิบรองเท้าใส่ แต่พอเราหันไปมองก็รีบท้ิงตวัเลย  

คงแกล้งเจ็บหนีความผิดน่ันแหละ"

"ต๊ายตาย เด็กอายุแค่น้ี จะร้ายกาจได้ขนาดน้ันเชียว"

"พวกคุณพ่ีพูดถึงใครเหรอคะเนี่ย" ครูสาวใส่แว่นท่าทางเรียบร้อย 

พูดแทรกข้ึน ดูเหมือนเธอจะเป็นคนเดียวท่ีสอนอยู่บนชั้นสองตอนเกิดเรื่อง

"จะเป็นใครไปได้ แสบๆ แบบน้ีก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะ"
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"เอ๋...?"

"ก็เจ้านภัทรห้องแปด ห้องของคุณน้องไงคะ!"

แล้วฉันก็ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเป้ไฮโซกับพวงกุญแจหมวกฟางอันน้ี

1
นภัทร

หลังจากการแลกกระเป๋าแบบงงๆ ในวันน้ัน เป้สนมิก็ท�าให้นภัทรห้องแปด

อยู่ในสายตาของฉนัมาตลอด

"น่ันมันเป้สนิมไม่ใช่เหรอ ท�าไมยังมีคนใช้อยู่อ่ะ"

"น่าจะเป็นคนสุดท้ายของโลกแล้วล่ะ หมอน่ันคงไปแลกคืนไม่ทันมั้ง"

"อ้าว มีง้ีด้วยเหรอ ฉันนึกว่า ผอ. สั่งผลิตเป้ไฮโซเท่ากับจ�านวนเป้สนิม

ซะอีก"

"ฉนัก็ไม่รูอ่้ะ แต่ท่ีรู้ๆ  คอืตอนนีไ้ม่มเีป้ให้แลกฟรแีล้ว ต้องเสยีตงัค์ซือ้ใหม่

อย่างเดียว"

"ซื้อใหม่ก็ไม่ใช่เป้ไฮโซน่ะสิ"

"อ่าฮะ ซวยไปเลยเนอะ"

เมื่อไรก็ตามท่ีเด็ก ม.1 ต้องมารวมตัวกัน นภัทรจะโดดเด่นที่สุด

ท่ามกลางนักเรียนหลายร้อยชีวิต เพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ยังใช้เป ้

สีประหลาดน่ันอยู่ และด้วยความที่เขาถูกลงโทษให้ว่ิงรอบสนามจากการ 

มาโรงเรียนสายเป็นประจ�า ฉันจึงมองเห็นเขาแทบทุกเช้าจนกลายเป็นภาพที่ 

คุ้นตาไปเสียแล้ว

"ได้ยินมาว่าพวกห้องแปดตกัีนอกีแล้ว รอบนีม้เีดก็ถูกหามส่งโรงพยาบาล

ด้วยเหรอคะคณุน้อง"

"ใช่ค่ะคุณพ่ี เฮ้อ น้องล่ะสงสารครูสุดาจริงจริ๊งที่ต้องไปประจ�าชั้นห้อง 

ที่มีแต่เด็กฝากเด็กเกเรแบบน้ัน"

"น่ันส ิขนาดมคีรอู�าพลช่วยปราบตวัแสบๆ ครูสดุายังต้องกินยาแก้เครยีด

ทกุวนัเลย ยังสาวยังสวยแท้ๆ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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