


คนที่ดื่มนมหมดแล้ว ขอให้นำกล่องเปล่าไปวางในตะกร้าตาม 

เลขที่ของตัวเองแล้วกลับมานั่งประจำที่นะคะ ดูเหมือนทุกคนจะดื่มกันเสร็จ 

หมดแล้ว เมื่อกี้ครูได้ยินเสียงบ่นว่า “ขนาดวันปิดภาคเรียนก็ยังต้องดื่มนมอีก 

หรอืนี”่ วนันีเ้ปน็วนัสดุทา้ยทีท่กุคนตอ้งดืม่คะ่ ขอบคณุทกุคนทีใ่หค้วามรว่มมอื 

ดว้ยดมีาตลอดนะคะ ถามว่า “ปหีนา้ไมม่แีลว้เหรอ” ใชไ่หมคะ ไมม่คีะ่ ปกีาร 

ศกึษานี ้ โรงเรยีนมธัยมตน้ S ของเราถกูกำหนดใหเ้ปน็โรงเรยีนนำรอ่ง “โครงการ 

รณรงค์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศดื่มนม โดยกระทรวงแรงงานและ 

สวัสดิการสังคม” ดังนั้น นักเรียนทุกคนจึงต้องดื่มนมทุกวัน วันละ  ๒๐๐ 

มิลลิลิตร ครูคิดว่าพอถึงเวลาตรวจร่างกายประจำปีในเดือนเมษายน ทั้งส่วนสูง 

และความหนาแน่นมวลกระดูกของพวกเราคงจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กที่อายุ 

เท่ากันจากทั่วประเทศแน่  ๆ ว่าไหมคะ อยากรู้ผลเร็ว ๆ  จังเลยค่ะ บางคนอาจ 

คิดว่า “เห็นพวกเราเป็นหนูทดลองหรือไง” แน่นอนว่าสำหรับคนที่ดื่มนมแล้ว 

รู้สึกไม่สบายท้องหรือไม่ชอบดื่ม ปีที่ผ่านมาคงเป็นปีแห่งความทุกข์ทรมานมาก  

ส่วนการที่โรงเรียนเราได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องก็แค่เพราะคณะกรรมการ 

การศึกษาเขาสุ่มเอา และยังต้องระบุห้องเรียนกับชื่อนามสกุลทั้งที่กล่องกระดาษ 

กับตะกร้า เพื่อยืนยันว่านักเรียนดื่มจริงหรือเปล่า ก็คงไม่แปลกหรอกค่ะ หาก 

พวกเราจะคดิวา่ตวัเองถกูใชเ้ปน็หนทูดลอง แตส่ำหรบัคนทีเ่มือ่ครูย่งัดืม่นมดว้ย 

บ ท ที่  ๑  นักบุญ 
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ทา่ทางเอรด็อรอ่ยอยูด่ ีๆ แตพ่อไดย้นิคำวา่หนทูดลองปุบ๊กท็ำหนา้เบท้นัท ี ขอให ้

ฟังครูก่อนนะคะ ลองคิดดูดี  ๆ เถอะค่ะ ว่าการด่ืมนมทุกวันมันไม่ดีจริง  ๆหรือเปล่า 

ตอนนี้ร่างกายทุกคนกำลังเริ่มเข้าสู่ระยะที่สองของวัยแห่งการเจริญเติบโตแล้ว 

ถึงจะมีการรณรงค์ให้ทุกคนดื่มนมที่บ้านทุกวันเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง 

แต่จะมีสักกี่คนเชียวคะที่ทำได้จริง อีกอย่าง แคลเซียมในนมไม่ได้มีประโยชน์ 

แค่ช่วยเสริมสร้างกระดูกเท่านั้น ยังมีผลต่อการรับส่งข้อมูลของประสาทด้วย 

เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินใครถามคนที่หงุดหงิดง่ายว่า “ร่างกายขาดแคลเซียม 

หรอืเปลา่” นัน่กเ็พราะเหตนุีล้ะคะ่ ครไูดย้นิมาว่า วะตะนะเบะคงุ ทีบ่า้นเขาเปน็ 

รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟา้และสามารถลบโมเสกในวดิโีอโปอ๊อกไดถ้งึ ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์

เอาวิดีโอนั่นมาเวียนแจกให้เพื่อนนักเรียนชายโดยใส่ซองจดหมายของโรงเรียน 

สอนพเิศษปกปดิไว ้ จากทีค่รเูลา่ คงจะเหน็กนัแลว้ใชไ่หมคะวา่ วยันีไ้มเ่พยีงแต ่

ร่างกายของเราเท่านั้นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จิตใจของเราก็กำลังเปลี่ยนแปลงไป 

มากดว้ย ตวัอยา่งทีค่รยูกมาอาจจะไมเ่หมาะสมนกั แตน่ีล่ะคะ่สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ 

ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในวัยต่อต้านระยะที่สอง เราเรียกวัยแห่งการเจริญเติบโต 

และวัยต่อต้านนี้รวมกันว่าวัยรุ่น พวกเราที่อยู่ในวัยนี้จะมีความรู้สึกอ่อนไหว 

เจบ็ปวดกบัคำพดูเลก็ ๆ นอ้ย ๆ และจติใจถกูกระทบกระเทอืนจากเรือ่งเลก็ไดง้า่ย 

มาก ขณะเดยีวกนักจ็ะพยายามแสวงหาอัตลกัษณข์องตวัเอง พอนกึออกไหมคะ 

ว่าตัวเองก็มีอาการแบบนี้หรือเปล่า เป็นต้นว่า เมื่อกี้ถ้ามีใครสักคนพูดขึ้นมาว่า 

“โชคดีจังที่ได้ดื่มนมฟรีทุกวัน!” คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ บรรยากาศอึมครึม 

รอบตัวทุกคนเมื่อครู่คงจะเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหม 

ในโลกนี้มีหลากหลายเรื่องราวนักที่แม้จะเป็นเหตุการณ์เดียวกัน แต่ก็มองได้ 

หลายมุม แล้วแต่วิธีคิด หลายคนอาจงงว่าทำไมจู่ ๆ ครูก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมา ทั้งที่ 

เมื่อกี้ยังคุยเรื่องนมอยู่เลย นี่ไงคะ การที่อาจารย์หลายคนชมเปาะว่านักเรียน 

ชั้น ม. ๑ รุ่นนี้มีวุฒิภาวะกว่ารุ่นก่อน ๆ อาจเป็นผลจากการดื่มนมก็ได้

	 เราหยดุเรือ่งนมไวเ้ทา่นีด้กีวา่ ครขูอแจ้งใหท้กุคนทราบวา่ ครจูะทำหนา้ที ่

เป็นครูสอนที่นี่จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะ บางคนอาจมีคำถามว่า “ครูจะย้ายไป 

โรงเรยีนอืน่เหรอ” ไมใ่ชค่ะ่ ครจูะเลกิเปน็ครแูลว้ ออกจากงานเลย เพราะฉะนัน้ 
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นักเรียนชั้น ม. ๑ ห้อง B จึงเป็นนักเรียนห้องสุดท้ายที่ครูจะจดจำไปตลอดชีวิต  

ขอบคุณสำหรับคนที่ส่งเสียงอุทานด้วยความเสียดายนะคะ หลายคนคงสงสัยว่า 

“ทีล่าออกเพราะเรือ่งนัน้เปน็สาเหตหุรอืเปลา่” ก ็ วนันีค้รมูเีรือ่งจะคยุกบัพวกเรา 

ทุกคนเป็นครั้งสุดท้าย รวมถึงเรื่องนั้นด้วยค่ะ 

R

	 พอจะเลิกอาชีพครูเข้าจริง ๆ ครูก็มานึกทบทวนดูว่า การเป็นครูนั้นคือ 

อะไรกันแน่ 

	 ที่ครูเลือกอาชีพครูไม่ได้มีเหตุผลเป็นพิเศษ ทำนองว่าครูผู้มีพระคุณ 

ท่านหนึ่งมาเปลี่ยนแปลงชีวิตครูไปหรืออะไรอย่างนั้นหรอกค่ะ เหตุผลก็เพราะ 

ครเูกดิมาในครอบครวัทีย่ากจน พอ่แมค่รบูอกเสมอวา่ เดก็ผูห้ญงิไมจ่ำเปน็ตอ้ง 

เรียนต่อ แต่ครูชอบเรียนหนังสือ และตอนนั้นครูก็ได้สมัครขอทุนจากมูลนิธิ 

สง่เสรมิการศกึษาทีช่ือ่วา่ อิคเุอไค แลว้ไดร้บัเลอืกอยา่งงา่ยดาย ซึง่ความจรงิทีค่ร ู

ได้รับเลือกคงไม่ใช่เพราะผลการเรียนดีหรอกค่ะ แต่คงเป็นเพราะบ้านครูฐานะ 

ย่ำแย่มากกว่า พอได้รับทุน ครูก็เลยมีโอกาสเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยท้องถิ่น 

ของรฐั ไดเ้รยีนวชิาเคมทีีค่รรูกัทีส่ดุ และยงัหารายไดเ้สรมิดว้ยการสอนพเิศษใน 

โรงเรียนกวดวิชาไปด้วย ผู้ใหญ่บางคนอาจสงสารเด็ก ๆ ที่ต้องเรียนพิเศษกันจน 

ดึกดื่น ไม่ได้กินข้าวกินปลาเป็นเรื่องเป็นราว แต่จากมุมมองของครู ครูกลับ 

คิดว่า เด็กพวกนั้นโชคดีมากนะคะ ที่มีโอกาสได้เรียนต่อ แถมยังมีพ่อแม่คอย 

ออ้นวอนใหเ้รยีนอกีดว้ย เอาเถอะคะ่ ตอ่นะคะ พอขึน้ปสีีค่รกูต็อ้งเริม่หางานทำ 

จริง ๆ ตอนนั้นครูยังอาลัยอาวรณ์อาชีพนักวิจัยอยู ่ แต่ในที่สุดความรู้สึกอยากมี 

ชีวิตที่มั่นคงก็เป็นฝ่ายชนะ จากนั้นพอรู้ว่ามูลนิธิอิคุเอไคมีข้อยกเว้นให้ผู้ที่มี 

อาชพีครไูมต่อ้งใชท้นุคนื ครกูเ็ลยไปสอบคดัเลอืกเปน็ครโูดยไมล่งัเล “แรงจงูใจ 

ในการเป็นครูของครูไม่บริสุทธ์ินักอย่างน้ันหรือคะ” ใครจะว่าครูแบบน้ันก็ไม่แปลก 

หรอก แตข่อใหรู้เ้ถอะคะ่วา่ เมือ่ครตูดัสนิใจจะทำอาชพีนีแ้ลว้ ครกูต็ัง้ใจวา่จะทำ 

หนา้ทีใ่นฐานะครใูหด้ทีีส่ดุ สมยันีม้คีนจำนวนมากทีอ่ยูบ่า้นเฉย ๆ และไมท่ำอะไร 
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ทัง้ทีอ่ายมุากแลว้ โดยอา้งวา่ยงัคน้หาสิง่ทีต่วัเองอยากทำไมเ่จอ สว่นคนทีค่น้พบ 

สิง่ทีต่วัเองอยากทำและไดท้ำสิง่นัน้เปน็อาชพีจรงิ  ๆ กม็นีอ้ยมาก ดงันัน้เราจงึควร 

เริ่มต้นจากการทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดก่อนจะดีกว่าไหม และครูยังเชื่อด้วย 

ว่า เมือ่ถงึเวลาทีเ่ราคน้พบสิง่ทีเ่ราอยากทำจรงิ ๆ ประสบการณท์ีเ่คยผา่นมายอ่ม 

ไม่ส่งผลในทางลบกับเราแน่นอนค่ะ บางคนอาจสงสัยว่า  “ทำไมครูถึงเลือกมา 

สอนในโรงเรยีนมธัยมตน้ ไมใ่ชม่ธัยมปลาย” เหตผุลคอื เพราะครคูดิวา่ ในเมือ่ 

จะทำงานเป็นผู้ให้การศึกษาทั้งที ก็น่าจะลองสอนในชั้นเรียนที่เป็นการศึกษา 

ภาคบงัคบัดว้ย เพราะหากเปน็โรงเรยีนมธัยมปลาย นกัเรยีนคนไหนคดิจะลาออก 

เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่เหมือนกับมัธยมต้น ครูตั้งใจว่าอยากจะอยู่กับเด็ก ๆ ที่ไม่มีทาง 

หนกีารเรยีนในชัน้มธัยมตน้มากกวา่ แหม ครเูองกเ็คยมชีว่งทีอ่ดุมการณแ์รงกลา้ 

เหมือนกันนะคะ 

	 ทะนะกะซัง โอะกะวะคุง นี่ไม่ใช่เรื่องน่าหัวเราะนะคะ

	 ครูทำหน้าที่ครูชั้นมัธยมต้นมาได้  ๘  ปีเต็มแล้ว ตอนแรกครูไปสอน 

โรงเรียนมัธยมต้น M ในตัวเมืองอยู่  ๓  ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เหมือนกับได้ฝึกงาน 

ไปด้วย จากนั้นก็หยุดงานไป ๑ ปี ก่อนจะย้ายมาสอนที่โรงเรียนมัธยมต้น  S  

ซึ่งมีบรรยากาศสบาย  ๆ ตั้งอยู่ใกล้เขตรอยต่อของสองจังหวัดแห่งนี้ เท่ากับว่า 

ครูทำงานจริง ๆ มาประมาณ ๗ ป ี

	 หลายคนอาจสงสัยว่า “โรงเรียนมัธยมต้น M น่ันน่ะเหรอ” ใช่ค่ะ โรงเรียน 

ที่มีครูซะกุระโนะมิยะ มะซะโยะชิ ที่เดี๋ยวนี้เราเห็นในโทรทัศน์บ่อย ๆ นั่นละค่ะ  

เดี๋ยวนะคะทุกคน อยู่ในความสงบก่อน เขาดังขนาดนั้นเชียวเหรอคะ “ครูรู้จัก 

เขาดว้ยเหรอ” อมื ครทูำงานทีเ่ดยีวกบัเขามา ๓ ปกีต็อ้งรูจ้กักนัเปน็ธรรมดาละคะ่ 

แต่ถึงครูซะกุระโนะมิยะจะได้ชื่อว่าเป็นครูผู้มีอุดมการณ์แรงกล้ามาแต่ไหนแต่ไร 

แต่เมื่อก่อนเขาก็ยังไม่เท่าตอนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นครูคิดว่าทุกคนคงรู้เรื่อง 

ของเขาละเอยีดกวา่ครแูน ่ๆ อะไรนะคะ มะเอะกะวะซงั “เลา่ใหฟ้งัหนอ่ยคะ่ หน ู

ไม่รู้” อืม ท่ีจริงไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ แต่เอาเป็นว่าครูจะเล่าให้ฟังคร่าว  ๆ ก็แล้วกัน 
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ค่ะ ครูซะกุระโนะมิยะน่ะเคยเป็นหัวหน้าแก๊งกวนเมืองตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้น 

แล้วตอนชั้น  ม.  ๕ เขาก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะไปก่อเหตุทำร้ายร่างกาย 

อาจารยป์ระจำชัน้ หลงัจากนัน้ครซูะกรุะโนะมยิะกอ็อกตระเวนทอ่งเทีย่วไปทัว่โลก 

ได้ยินว่าช่วงนั้นเขายังคงทำเรื่องโลดโผนหลายอย่างเหมือนเคย แต่แล้ววันหนึ่ง  

หลังจากได้พบผู้คนมากมายที่ต้องสู้ชีวิตท่ามกลางภาวะสงครามและความยากจน 

และไดล้องใชช้วีติรว่มกบัคนเหลา่นัน้ ครซูะกรุะโนะมยิะกเ็ริม่สำนกึในการกระทำ 

ทีผ่ดิพลาดของตวัเอง พอกลบัมาญีปุ่น่ เขากส็อบจนไดว้ฒุกิารศกึษาระดบัมธัยม 

ปลาย เขา้เรยีนตอ่ในมหาวทิยาลยัเอกชนชือ่ดงั และเปน็ครสูอนภาษาองักฤษใน 

โรงเรียนมัธยมต้น ครูได้ยินว่า เหตุผลที่ครูซะกุระโนะมิยะเลือกสอนโรงเรียน 

มธัยมตน้กเ็พราะไมอ่ยากใหเ้ดก็วยัเดยีวกบัทีต่วัเองเคยหลงเดนิทางผดิตอ้งซำ้รอย 

แบบเดยีวกนั ครซูะกรุะโนะมยิะไดเ้ริม่กจิวตัรอยา่งหนึง่เมือ่หลายปกีอ่น คอืหลงั 

โรงเรียนเลิกเขาจะตระเวนไปตามย่านแสงสีในเมือง เพื่อสอดส่องมองหาเด็ก ๆ  

ที่เดินเตร็ดเตร่ไร้จุดหมายไม่ยอมกลับบ้าน พอพบเด็กพวกนั้น แม้จะไม่ใช่ 

นกัเรยีนของโรงเรยีนตวัเอง ครซูะกรุะโนะมยิะกจ็ะเขา้ไปพดูคยุดว้ยและพยายาม 

พูดโน้มน้าวอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้เด็กพวกนั้นกลับใจมา “รักและดูแลตัวเอง 

ดีกว่า เริ่มใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะ” ด้วยเหตุนี้ละค่ะ ครูซะกุระโนะมิยะจึงมี 

ฉายาว่า “ครูเฮี้ยวผู้เปลี่ยนโลก” จนได้ออกรายการโทรทัศน์และเขียนหนังสือ มี 

ผลงานเป็นที่รู้จักกว้างขวาง “ในรายการโทรทัศน์เมื่อสัปดาห์ก่อนก็พูดเรื่องเดียว 

กนันีไ้ปแลว้” หรอืคะ ออ้ ขอโทษดว้ยนะคะ สำหรบัคนทีรู่จ้กัครซูะกรุะโนะมยิะ 

อยูแ่ลว้ ทีค่รเูพิง่เลา่จบไปคงจะนา่เบือ่มากสทิา่ วา่ไงนะคะ “ครลูมืเลา่เรือ่งสำคญั 

ไป” อ้อ หมายถึงเรื่องที่ว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีที่ครูซะกุระโนะมิยะอายุ 

ครบ ๓๓ ป ี เขาไดร้บัแจง้จากหมอวา่เขาเหลอืเวลาใชช้วีติบนโลกนีอ้กีแคไ่มก่ีเ่ดอืน 

แตเ่ขากไ็มย่อ่ทอ้ กลบัมุง่มัน่ตัง้ใจวา่จะทำหนา้ทีผู่ใ้หก้ารศกึษาแกเ่ดก็ ๆ ใหด้ทีีส่ดุ 

จนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย ผู้คนจึงโจษขานกันว่าครูซะกุระโนะมิยะไม่ได้เป็นแค่ 

ครผููม้อีดุมการณแ์รงกลา้ธรรมดา ๆ แตเ่รยีกไดว้า่เปน็นกับญุตวัจรงิ อะเบะคงุนี ่

รู้ละเอียดดีจัง “นับถือเขา” “อยากเป็นแบบครูซะกุระโนะมิยะ” หรือคะ

	 ถ้าเป็นไปได้ ครูขอให้พวกเธอเอาอย่างเขาเฉพาะชีวิตในช่วงครึ่งหลัง 
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ก็พอค่ะ

	 เอาละ กลายเป็นเรื่องครูซะกุระโนะมิยะไปเสียแล้ว สำหรับนักเรียนที่ 

ใฝ่ฝันถึงครูไฟแรงอุดมการณ์แรงกล้า คนอย่างครูคงไม่ถูกใจพวกเธอเท่าไหร่ 

หรอกมั้งคะ อย่างที่เล่าไปแล้วว่า ตอนเริ่มอาชีพครูใหม่  ๆ  ครูเองก็ใฝ่ฝันอยาก 

เป็นครูผู้มุ่งมั่นในอุดมการณ์เหมือนกัน ขนาดที่ว่าพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา 

อย่างหนึ่ง ก็พร้อมจะละทิ้งเรื่องการสอนไว้และไปทุ่มเทช่วยเหลือคนอื่นหาทาง 

แก้ไข หรือหากจู่ ๆ นักเรียนคนหนึ่งเกิดพรวดพราดออกจากห้องเรียนไป ต่อให้ 

สอนอยู่ก็พร้อมจะวิ่งตามไปทันที แต่แล้ววันหนึ่งครูก็คิดได้ว่า โลกนี้ไม่มีใคร 

สมบูรณ์แบบหรอกค่ะ การที่คนซึ่งทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์คิดจะโน้มน้าว 

ปลูกฝังความคิดให้เด็ก  ๆ มันอาจเป็นแค่การเข้าใจผิดอย่างมหันต์ ดีไม่ดีอาจ 

เป็นแค่การยัดเยียดทัศนคติการดำรงชีวิตแบบของตัวเองให้เด็ก ๆ เพื่อสร้างความ 

พึงพอใจให้ตนเองก็ได้ ผลสุดท้ายมันอาจเป็นแค่การมองเด็กอย่างคนที่คิดว่า 

ตัวเองอยู่ในฐานะสูงกว่า ดังนั้น หลังจากหยุดพักงานไป ๑ ปี และย้ายมาสอน 

ทีโ่รงเรยีนมธัยมตน้ S ครจูงึสรา้งกฎใหต้วัเองวา่ ขอ้แรก ครจูะไมเ่รยีกนกัเรยีน 

ด้วยชื่อห้วน  ๆ ส่วนอีกข้อก็คือ ครูจะพยายามมองนักเรียนจากมุมมองที่ 

เท่าเทียมกันและใช้คำพูดที่สุภาพค่ะ นี่คือกฎ ๒ ข้อของครู แม้มันจะเป็นแค่ 

เรือ่งเลก็ ๆ แตอ่ยา่งไรเสยี ครรููว้า่มนีกัเรยีนบางคนรบัรูไ้ดน้ะคะ “รบัรูอ้ะไรได”้ 

น่ะหรือคะ ก็คงรับรู้และเข้าใจว่าตัวเองคือใครมังคะ เนื่องจากทุกวันนี้มีข่าว 

เหตุการณ์ทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นให้เห็นแทบทุกวัน และคนส่วนใหญ่มักคิดว่า 

เด็กเป็นฝ่ายถูกผู้ใหญ่ทารุณ แต่ในความเป็นจริง เด็กแทบทุกคนต่างได้รับการ 

เลีย้งดมูาอยา่งด ี บา้งกถ็กูผูใ้หญอ่อ้นวอนขอรอ้งใหเ้รยีนหนงัสอื บา้งกข็อรอ้งให ้

รับประทานอาหาร เพราะฉะนั้นเด็ก  ๆ  ก็เลยกล้าเรียกผู้ใหญ่แบบห้วน  ๆ กล้า 

พดูจาไมส่ภุาพกบัผูใ้หญ ่ ถกูไหมคะ ในบรรดาพวกครเูองกม็จีำนวนไมน่อ้ยทีค่ดิ 

ว่า การถูกนักเรียนเรียกด้วยฉายาที่ตั้งให้หรือใช้คำพูดไม่สุภาพเป็นเครื่องพิสูจน ์

ให้เห็นว่านักเรียนรัก นั่นก็เพราะพวกครูอุดมการณ์แรงกล้าตามละครโทรทัศน์ 

มกัเปน็แบบนัน้นะ่สคิะ เวลาเราดลูะครทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัโรงเรยีน เคยคดิไหมคะ 

ว่า ทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้น ครูอุดมการณ์แรงกล้ากับนักเรียนที่ก่อปัญหามักจะ 
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ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นทุกครั้ง แล้วพวกเราเคยนึกสงสัยไหมว่า ถ้าอย่างนั้น  

นักเรียนส่วนใหญ่ที่เหลือซึ่งมีชื่อขึ้นตอนท้ายละครเพียงแค่ว่าเป็นนักเรียนชั้น 

อะไร ห้องอะไรพวกนั้นน่ะ เป็นอย่างไร ครูอุดมการณ์แรงกล้ามักตั้งใจเล่าถึง 

ประสบการณ์ของตัวเองหรือความรู้สึกลึก  ๆของนักเรียนเจ้าปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจ 

โดยไม่สนใจว่าอยู่ในชั่วโมงเรียนหรือเปล่า แต่ถามหน่อยเถอะค่ะว่า ทุกคน 

อยากฟังเรื่องนั้นหรือคะ หากมีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนสักคนรวบรวมความกล้า 

เอย่ปากขอรอ้งใหห้ยดุเลา่แลว้สอนตอ่ ครอูดุมการณแ์รงกลา้กค็งเริม่ตน้สาธยาย 

เรื่องไร้สาระประเภทความหมายของความเป็นมนุษย์...หรืออะไรทำนองนั้นให้ฟัง 

อีก บางครั้ง สุดท้ายนักเรียนที่ตั้งใจเรียนก็จะต้องเข้าไปขอโทษนักเรียนที่ 

ก่อปัญหา ถ้าเราแค่เห็นเรื่องทำนองนี้ในละครโทรทัศน์อย่างเดียวก็คงไม่เท่าไหร่ 

แตถ่า้มนัเกดิขึน้ในชวีติจรงิละ่คะ จะเปน็อยา่งไร เพราะในความเปน็จรงิ สำหรบั 

นักเรียนที่ทำตัวดีอยู่แล้ว จะมีเรื่องอะไรสำคัญขนาดถึงกับต้องหยุดการเรียน 

การสอนเพื่อมาสั่งสอนเขาเชียวหรือคะ หากเทียบกันแล้ว คนที่ทำตัวดี ไม่ 

เถลไถลออกนอกลู่นอกทาง ย่อมน่าสรรเสริญกว่าคนที่เคยออกนอกลู่นอกทาง 

แต่มากลับใจได้ทีหลังอยู่แล้วจริงไหมคะ แต่น่าเสียดายที่ในชีวิตประจำวันของ 

พวกเรา คนแบบแรกมักไม่ได้รับความสนใจ แม้แต่ในโรงเรียนก็เถอะ และ 

ในที่สุดเรื่องนี้ก็จะเป็นสาเหตุให้คนที่ทำตัวดีเป็นปกติอยู่ทุกวันเริ่มตั้งคำถามถึง 

คุณค่าของตัวเอง หลายครั้งพานกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ความคิดของเด็กคนนั้น 

เบี่ยงเบนไปในทางลบ

R

	 “ความไวเ้นือ้เชือ่ใจ” เปน็คำหนึง่ทีใ่ชก้นับอ่ยระหวา่งครกูบันกัเรยีน ตัง้แต ่

เข้าสมัยที่นักเรียนมัธยมต้นมีโทรศัพท์มือถือกันจนเป็นเรื่องปกติ ครูก็เริ่มได้รับ 

ข้อความทางโทรศัพท์มือถือจากนักเรียนทำนองว่า อยากตายบ้าง ไม่รู้จะมีชีวิต 

อยู่ไปทำไมบ้าง ข้อความเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาช่วงดึกมาก ๆ ประมาณตีสอง  

ตีสาม จนบางครั้งครูนึกอยากทำเป็นไม่แยแสข้อความที่ส่งมาแบบไม่เกรงใจ 

เหลา่นี ้ แตก่ท็ำไมล่งคะ่ บางกรณกีเ็ปน็การจงใจกลัน่แกลง้ อยา่งเชน่ ครผููช้าย 
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ได้รับข้อความจากนักเรียนหญิงในห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองว่า 

“ครูขา ช่วยด้วยค่ะ เพื่อนหนูกำลังเดือดร้อน” และเรียกให้ไปพบที่หน้าโรงแรม 

ม่านรูด ความจริงครูคนนั้นควรเอะใจและระวังตัวบ้างนะคะ ที่ถูกเรียกให้ไปใน 

สถานทีแ่บบนัน้ แตถ่งึอยา่งนัน้เขากย็งัรบีบึง่ไปตามทีน่กัเรยีนขอรอ้ง และกลาย 

เปน็วา่เขาถกูถา่ยรปูตอนยนือยูห่นา้โรงแรม วนัตอ่มา ผูป้กครองของนกัเรยีนมา 

โวยวายที่โรงเรียน บอกว่าจะแจ้งตำรวจ แต่พวกเราที่เป็นครูด้วยกันรู้ทันทีว่า 

นั่นคือละครตบตา เพราะพวกเรารู้ว่าจิตใจของครูคนน้ันไม่ได้เป็นเพศเดียวกับ 

ร่างกาย ตอนน้ันพวกเราเพื่อนครูต่างช่วยกันห้ามครูผู้ชายว่า ไม่จำเป็นต้อง 

เปดิเผยเรือ่งภาวะเบีย่งเบนทางเพศของตนเพยีงเพราะเรือ่งโกหกหลอกลวงแบบนัน้ 

หรอก แต่เขาก็ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงต่อทั้งผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่ 

ก่อเรื่อง โดยให้เหตุผลว่า ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองในฐานะครู ส่วน 

สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นมันไร้สาระมากค่ะ นักเรียนหญิงที่ก่อเหตุแค่โกรธที่ 

ถกูครตูกัเตอืนเรือ่งคยุกบัเพือ่นในชัว่โมงเรยีน เธอคดิแคน้วา่ทำไมตวัเองถงึถกูดุ 

อยู่คนเดียว “บทลงโทษ” หรือคะ ไม่มีหรอกค่ะ สุดท้ายโรงเรียนก็ต้องยอมแพ้ 

ผูป้กครองทีล่ะเลยความประพฤติของลูกสาว เอาแต่กล่าวโทษโรงเรียนว่า โรงเรียน 

น้ีมันอะไรกัน เอาใครก็ไม่รู้มาเป็นครูประจำชั้นของเด็กวัยรุ่นซึ่งกำลังอยู่ในวัยที่ 

จิตใจไม่มั่นคง ทั้งเกย์เอย ทั้งแม่ที่เลี้ยงลูกตัวคนเดียวเอย จริง ๆ อาจไม่ค่อย 

เหมาะนักนะคะที่จะใช้คำว่าแพ้หรือชนะในสถาบันการศึกษาอย่างนี้... “แล้ว 

ครูคนนั้นเป็นยังไงต่อ”  หรือคะ เขาย้ายไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ไปเป็นครูผู้หญิงใน 

โรงเรียนอื่นแล้วค่ะ 

	 ตัวอย่างที่ครูเล่าให้ฟังอาจจะสุดกู่ไปนิด เพราะถ้าเรื่องที่ครูเล่าเกิดกับคร ู

ผูช้ายคนอืน่ กค็งไมง่า่ยทีจ่ะพสิจูนค์วามบรสิทุธิ ์ ตัง้แตน่ัน้มา โรงเรยีนมธัยมตน้ 

S ของเราจึงมีกฎว่า หากครูคนใดถูกนักเรียนต่างเพศเรียกให้ออกไปพบ แม้ 

จะเป็นนักเรียนประจำชั้นของตน ก็จะต้องขอให้ครูคนอื่นที่เป็นเพศเดียวกับ 

นักเรียนไปแทน แต่ละชั้นเรียนของโรงเรียนเราแบ่งออกเป็น ๔ ห้อง และการมี 

ครปูระจำชัน้เปน็หญงิสองและชายสอง กเ็พือ่ใหส้ะดวกตอ่การจดัการกบักรณทีีว่า่ 

นี่ละค่ะ ถ้านักเรียนชายในห้องนี้เรียกครูออกไปพบ ครูก็ต้องติดต่อครูโทะคุระ 
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ประจำห้อง A เพื่อขอให้ไปแทน กลับกัน ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนหญิงใน 

ห้อง A ครูก็ต้องไปแทนเหมือนกัน “ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน” หรือคะ แน่นอนค่ะ 

เพราะเราไมไ่ดบ้อกใหน้กัเรยีนรูน้ีน่า “ถา้รูว้า่จะเปน็ครโูทะครุะมาแทน ถงึจะเจอ 

เหตวุกิฤตจิรงิ ๆ กค็งไมก่ลา้สง่ขอ้ความไปบอก” หรอืคะ แหม พดูอยา่งนีแ้สดง 

ว่าฮะเสะกะวะคุงเคยทำอะไรไม่ดีไว้ในชั่วโมงเรียนพละสินะคะ อ้อ เมื่อกี้ที่ 

ฮะเสะกะวะคุงพูดถึงเวลาเจอเหตุวิกฤติจริง  ๆ  ขึ้นมานั้น ครูจะเล่าให้ฟังว่า ใน 

บรรดาข้อความทางมือถือทั้งหมดที่ครูได้รับ บางครั้งก็เป็นเหตุวิกฤติจริง  ๆ  ค่ะ  

แต่ปีหนึ่งจะมีอย่างมากก็แค่สองสามครั้ง ขอโทษด้วยนะคะที่ครูใช้หลักเกณฑ์ 

ของตัวเองตัดสิน แน่นอนค่ะว่า ณ ขณะนั้นเจ้าตัวคนที่ส่งข้อความมาอาจรู้สึก 

อยากตาย หาทางออกไม่ได้ สับสนในความหมายของการมีชีวิตอยู่จริง ๆ หรือ 

อาจจะถลำลึกเข้าไปในโลกส่วนตัวจนรู้สึกเหมือนว่าตัวเองถูกทอดทิ้งให้อยู่ใน 

โลกกว้างตามลำพัง และอาจจะรู้สึกเต็มกลืนกับปัญหาของตัวเองอยู่ก็เป็นได้  

แต่อย่างน้อยครูก็อยากขอให้พวกเรามีน้ำใจพอที่จะคิดถึงอีกฝ่ายบ้างว่า เขา 

กำลังทำอะไรอยู่ตอนที่เราส่งข้อความ แต่อันที่จริงกรณีของคนที่ยังพอจะคิด 

สง่ขอ้ความไดน้ัน้ถอืวา่ไมน่า่หว่งมากนกั เพราะครวูา่คนทีก่ำลงัอยูใ่นความมดืมน 

จริง ๆ คงไม่มัวมาส่งข้อความถึงครูแน่ ๆ 

	 คนที่พึ่งพาข้อความทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าใคร จริง ๆ แล้วอาจเป็น 

ตัวครูเองก็ได้ค่ะ 

R

	 แม้ครูจะเป็นครู แต่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนักเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรอก 

นะคะ เพราะชีวิตของครูยังมีคนอื่นที่สำคัญมากกว่านั้น ทุกคนคงรู้แล้วว่าครู 

เป็นซิงเกิ้ลมัม หรือแม่ที่เลี้ยงลูกตัวคนเดียวโดยไม่ได้แต่งงาน อันที่จริงครูมี 

กำหนดจะแตง่งานกบัคนทีเ่ปน็พอ่ของมะนะมิ ลกูสาวอาย ุ ๔ ขวบของครู ผูช้าย 

คนนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ครูไม่มี และเป็นคนที่ครูให้ความเคารพจากก้นบึ้ง 

ของหัวใจ ครูทราบว่าตัวเองท้องก่อนวันแต่งงานไม่นาน เราสองคนยินดีกับโชค 
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สองชั้นครั้งนี้มาก และยังหยอกกันเล่นเลยว่าท้องก่อนแต่งจนได้นะ พอครูท้อง 

เขาคนนั้นก็ถือโอกาสตรวจร่างกายเสียเลย ตอนนั้นเขาตรวจร่างกายโดยไม่ได้ 

คิดจริงจังอะไร แต่ผลตรวจปรากฏว่าเขาเป็นโรคร้ายแรง การแต่งงานจึงต้อง 

ล้มเลิก ถามว่า “เพราะโรคนั้นเป็นสาเหตุหรือเปล่า” หรือคะ ใช่ค่ะ “สงสาร 

เขาจัง” เหรอ นั่นสินะ อิโนะซะกะซัง คงมีคนมากมายที่พร้อมจะเดินหน้า 

แต่งงานแม้ว่าคู่ของตัวเองจะเป็นโรคร้ายแรง และร่วมกันต่อสู้โรคนั้นในฐานะ 

สามภีรรยา งัน้ครขูอถามหนอ่ยวา่ ถา้เปน็ทกุคนจะทำอยา่งไรคะ หากรูว้า่คนรกั 

ของเราติดเชื้อเอชไอวี...เอชไอวีคืออาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไวรัสที่เป็นสาเหตุ 

ของโรคเอดส์ที่เรารู้จักกันนั่นเอง คงไม่ต้องอธิบายใช่ไหมคะ การบ้านสำหรับ 

ปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ครูให้อ่านหนังสือและเขียนแสดงความเห็น รู้ไหมคะว่า 

พวกเราในหอ้งนีเ้กนิกวา่ครึง่เลอืกอา่นหนงัสอืเลม่เดยีวกนั และพดูเปน็เสยีงเดยีว 

กันว่า “ซาบซึ้งเหลือเกิน” “น้ำตาไหลไม่หยุด” เห็นอย่างนั้นแล้วครูจึงอดไปหา 

หนังสือเล่มที่ว่ามาลองอ่านบ้างไม่ได้ หนังสือเล่มนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิง 

ที่ขายตัวเพื่อแลกเงินจนติดเชื้อเอชไอวีและตายด้วยอาการป่วยของโรคร้ายใน 

ตอนจบ มีคนท้วงว่า “เนื้อเรื่องไม่ได้มีแค่นั้น” เหรอคะ ดูเหมือนพวกเราจะไม่ 

พอใจกบัคำอธบิายของครนูะคะนี ่ แตค่รวูา่คนทีซ่าบซึง้กบัหนงัสอืเลม่นี ้ หากมคีน 

ที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนไข้ติดเชื้อเอชไอวีมายืนตรงหน้าจริง  ๆ  ก็คงไม่อยาก 

เขา้ใกลใ้ชไ่หมคะ ฮะมะซะกซัิง ถงึจะนัง่แถวหนา้ แตไ่มต่อ้งกลวัครถูงึขนาดกลัน้ 

หายใจก็ได้นะคะ เพราะโรคนี้ไม่ติดต่อทางลมหายใจ รู้สึกว่าบรรยากาศในห้อง 

ตอนนี ้ ทกุคนดเูหมอืนจะไมอ่ยากเขา้ใกลค้รใูนรศัมคีรึง่เมตรเลย การจบัมอื ไอ 

จาม อาบนำ้หรอืวา่ยนำ้ในอ่างหรอืสระเดยีวกนั ใชภ้าชนะรว่มกนั ยงุ สตัวเ์ลีย้ง 

ที่ครูเอ่ยมาทั้งหมด รวมทั้งการจูบเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เป็นพาหะของโรคนี้ค่ะ การ 

ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้ติดเชื้อไม่ทำให้ติดโรค เพราะฉะนั้น ต่อให้มีผู้ติดเชื้อ 

ในห้องเรียนนี้จริง การทำกิจกรรมร่วมกับคนคนนั้นก็ไม่ทำให้ติดเชื้อแน่นอนค่ะ  

ในหนงัสอืไมไ่ดเ้ขยีนบอกเรือ่งเหลา่นีไ้วใ้ชไ่หมคะ อ้อ ครลูมืบอกไปวา่ ครไูมไ่ด ้

ตดิเชือ้เอชไอวหีรอกนะคะ เอ แตด่เูหมอืนทกุคนจะทำหนา้เหมอืนไมเ่ชือ่ จรงิอยู ่

ที่การมีเพศสัมพันธ์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อได้ แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ  

ครูรู้ว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้อตั้งแต่ตอนตรวจครรภ์แล้ว ตอนนั้นแม้แต่ครูเองยัง 
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แทบไมอ่ยากเชือ่เลยวา่ตวัเองจะไมต่ดิ จนถงึกบัตอ้งขอใหห้มอตรวจใหมอ่กีครัง้ 

ตอนหลงัครทูราบเรือ่งโอกาสความเปน็ไปไดข้องการตดิเชือ้จากการมเีพศสมัพนัธ ์

แล้วจึงเข้าใจ แต่ครูขอไม่บอกนะคะว่าความเป็นไปได้คือกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะครู 

รู้ว่าพวกเราอ่อนไหวกับตัวเลขได้ง่าย ใครที่อยากรู้ ขอให้ไปค้นคว้าเอาเองค่ะ 

	 สาเหตุที่คนรักของครูติดเชื้อ ก็เพราะเขาเคยใช้ชีวิตแบบไม่ห่วงตัวเองอยู ่

พักหนึ่งสมัยอยู่ต่างประเทศ แน่นอนค่ะว่า ตอนที่รู้เรื่อง ครูทำใจยอมรับโดย 

ไม่คิดอะไรไม่ได้ ตอนที่รู้ว่าเขามีเชื้อเอชไอวี แม้จะรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้อ  

แตผ่ลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัจติใจของครกูม็ากมายเหลอืเกนิ ความหวาดกลวัวา่หาก 

ลำดับการตรวจของเราสองคนสลับกัน ตัวครูอาจเป็นผู้ติดเชื้อก็ได้ มันกัดกิน 

ใจครอูยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งจรงิ ๆ และแมจ้ะรูว้า่ตวัเองไมเ่ปน็อะไร แตค่วามกลวั 

ว่าลูกในท้องจะติดเชื้อก็ทำให้ครูนอนไม่หลับไม่รู้กี่คืนต่อกี่คืน บางครั้งครูถึงกับ 

รู้สึกเกลียดชังคนรักของตัวเองมาก ทั้งที่เขาเคยเป็นคนที่ครูให้ความเคารพ 

มาตลอด เขาขอโทษครูซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขณะเดียวกันก็ขอร้องวิงวอนให้ครูรักษา 

ลูกในท้องไว้ จริง ๆ ตัวครูเองไม่เคยคิดจะทำแท้งอยู่แล้วค่ะ เพราะการทำแท้ง 

ไม่ต่างอะไรกับฆาตกรรม หลังจากรู้ว่าติดเชื้อแล้ว คนรักของครูก็ไม่ได้ใช้ชีวิต 

แบบทิง้ขวา้งนะคะ เขาคดิแคว่า่มนัเปน็กรรมสนอง แตก่อ็ยา่งวา่ละคะ่ ในโลกนี ้

ยังมีคนไข้โรคฮีโมฟีเลีย๑  จำนวนมากติดเชื้อโรคนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำความ 

ผิดพลาดอะไรเลย

	 อย่างไรก็แล้วแต่ ครูคิดว่าความรู้สึกสิ้นหวังภายในใจเขามันคงมาก 

เกนิกวา่ทีค่รจูะประมาณได้ ตอนนัน้ครขูอใหเ้ขาแตง่งานกบัครู เพราะคดิวา่หาก 

เราทัง้คูท่ำความเขา้ใจกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ด ีๆ กน่็าจะสามารถใชช้วีติประจำวนั 

ร่วมกันได้โดยไม่มีอุปสรรค และจะเป็นผลดีต่อลูกที่เกิดมามากกว่าหากมีพ่อ 

 ๑ Hemophilia หรอืโรคเลอืดไหลไมห่ยดุ เปน็โรคจากพนัธกุรรม ผูป้ว่ยจะมอีาการเลอืดไหลไมห่ยดุ	 

เมื่อเกิดบาดแผล เนื่องจากขาดโปรตีนบางชนิดที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว จึงต้องรับบริจาคพลาสมาจากเลือดของ 

ผู้อื่น ผู้ป่วยเป็นโรคนี้จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อเอชไอวีที่ติดมากับเลือดที่ได้รับการบริจาค
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อยู่ด้วย แต่เขากลับปฏิเสธครูท่าเดียว การมีความมุ่งมั่นสูงเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง 

ของเขา แต่ในอีกแง่หนึ่งเขาก็เป็นคนหัวแข็งมาก เขาขอให้ครูคิดถึงความสุข 

ของลูกเป็นอันดับแรก เพราะในสังคมปัจจุบันคนทั่วไปยังมองผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

อยา่งมอีคต ิ เหมือนกับท่ีเม่ือครู่น้ีครูเห็นพวกเราบางคนกล้ันหายใจหรือมองครูเป็น 

ตัวประหลาดนัน่ละคะ่ เพราะฉะนัน้ ถงึแมล้กูครจูะไมต่ดิเชือ้ แตห่ากคนรอบขา้ง 

รู้ว่าพ่อของเขาติดเชื้อเอชไอวี ลูกครูจะถูกปฏิบัติด้วยแบบไหน ถึงลูกครูจะหา 

เพื่อนได้ แต่พ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็อาจจะห้ามลูกไม่ให้เล่นกับลูกคร ู หรือเวลา 

ไปโรงเรียน ต่อให้ความจริงแล้วลูกครูจะรับประทานอาหารกลางวันหรือเรียน 

วชิาพละรว่มกบัเพือ่น  ๆทีโ่รงเรยีนไดโ้ดยไมม่ปีญัหา แตก่อ็าจจะถกูเพือ่นนกัเรยีน 

หรือแม้แต่ครูกลั่นแกล้งเอาก็ได้ จริงไหมคะ ใช่แล้วค่ะ ในความเป็นจริงเด็ก 

ทีไ่มม่พีอ่กม็กัถกูมองดว้ยสายตาอคตเิหมอืนกนั แตใ่นสงัคมของเรา อยา่งไรเสยี 

ลูกไม่มีพ่อก็ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่าลูกที่มีพ่อติดเชื้อเอชไอวีอยู่ดี ครูกับคนรัก 

คุยกันเรื่องเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่า จนเราตัดสินใจล้มเลิกการแต่งงานในที่สุด  

ครูจึงคลอดและเลี้ยงลูกสาวตามลำพัง

	 หลังคลอด ครูถึงได้รู้ว่ามะนะมิก็ไม่ได้ติดเชื้อเหมือนกับครู คงไม่ต้อง 

บอกนะคะว่าครูโล่งอกมากแค่ไหน ครูสาบานกับตัวเองว่าจะเลี้ยงดูและปกป้อง 

ลกูสาวคนนีใ้หด้ทีีส่ดุ จะทุม่เทความรกัทัง้หมดใหเ้ขา ถา้ใครถามครวูา่ ระหวา่ง 

ลูกสาวกับนักเรียนในห้องนี้ใครสำคัญกว่ากัน ครูตอบได้โดยไม่ลังเลเลยค่ะ 

ว่าลกูสาวสำคญักวา่ ของมนัแนอ่ยูแ่ลว้ไมใ่ชห่รอืคะ มคีรัง้เดยีวเทา่นัน้ทีม่ะนะมิ 

เคยถามครวูา่พอ่ไปไหน ครบูอกเขาวา่ พอ่ของมะนะมติัง้ใจทำงานหนกัอยูใ่นทีท่ี ่

ไม่สามารถมาเจอหนูได้ไงจ๊ะ หลังจากคนรักของครูยอมตัดใจจากการเป็นพ่อ 

ของมะนะมิแล้ว เขาก็ทุ่มเทความมุ่งมั่นทั้งหมดที่มีแก่งาน ราวกับจะเอาชีวิต 

ที่เหลือของตัวเองเข้าแลก

	 แต่ตอนนี้ไม่มีมะนะมิอีกต่อไปแล้ว 

R
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	 พอมะนะมิอายุได้ขวบหนึ่ง ครูก็กลับเข้ามาทำงานต่อโดยฝากมะนะมิ 

ไว้กับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในเมืองบางแห่งอาจยอมรับฝากเด็กจน 

ถงึดกึหนอ่ย แตส่ำหรบันอกเมอืงอยา่งทีน่ี ่ ไมว่า่จะขอตอ่เวลาแคไ่หน มากทีส่ดุ 

กไ็ดไ้มเ่กนิหกโมงเยน็คะ่ บา้นพอ่แมค่รหูรอืกอ็ยูไ่กล ครจูงึจำเปน็ตอ้งใชบ้รกิาร 

จากศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุแทน แล้วทางศูนย์ก็แนะนำทะเคะนะกะซังมาให้ค่ะ  

เธออาศยัอยูต่รงหลงัสระวา่ยนำ้ของโรงเรยีนนีเ่อง ใช่คะ่ บา้นหลงัทีเ่ลีย้งหมาสดีำ 

ตวัโตชือ่เจา้มคุนุัน่ละ หลายคนคงเคยแบง่อาหารจากกลอ่งขา้วหรอืขนมของตวัเอง 

ให้มุคุผ่านรั้วข้าง ๆ สระว่ายน้ำใช่ไหมคะ ทุก ๆ วันทะเคะนะกะซังจะไปรับมะนะมิ 

ตอนสี่โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาปิดทำการของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และช่วยดูแลมะนะมิ 

ให้จนกว่าครูจะเสร็จจากงาน มะนะมิชอบทะเคะนะกะซังมากถึงขนาดเรียกว่า 

คุณยาย แล้วก็ติดทะเคะนะกะซังแจ อีกอย่าง มะนะมิยังเอ็นดูเจ้ามุคุมากด้วย  

ถึงกับมาเล่าให้ครูฟังว่า “หนูเป็นแผนกให้อาหารมุคุ” ทะเคะนะกะซังช่วยดูแล 

มะนะมิให้ครูอยู่เกือบ ๓ ปี แต่พอเข้าปีนี้ สุขภาพของทะเคะนะกะซังแย่ลงจน 

ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่พักหนึ่ง ครูรู้สึกไม่ดีที่จะขอให้ศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ 

แนะนำคนใหม่ให้ทันทีที่ทะเคะนะกะซังป่วยเข้าโรงพยาบาล จึงตัดสินใจไปรับ 

มะนะมิจากศูนย์รับเลี้ยงเด็กด้วยตัวเองจนกว่าอาการของทะเคะนะกะซังจะดีขึ้น 

ปกติครูจะขอต่อเวลาที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กไปถึงหกโมงเย็น โดยตัวเองจะรีบ 

สะสางงานทีโ่รงเรยีนใหเ้รยีบรอ้ยแลว้จงึไปรบัมะนะมิ มเีฉพาะวนัพธุนีล่ะคะ่ ทีม่ ี

ประชุมบุคลากรโรงเรียน ครูจึงต้องไปรับมะนะมิตั้งแต่สี่โมงเย็นเพื่อมาฝาก 

ไว้ที่ห้องพยาบาลก่อน เพราะไม่อย่างนั้นหากประชุมยืดเยื้อก็จะไปรับไม่ได้  

ไนโตซงักบัมตัสกุะวะซงัเคยชว่ยเปน็เพือ่นเลน่กบัมะนะมบิอ่ย ๆ ใชไ่หม ขอบคณุ 

มากนะคะ มะนะมิคงปลื้มใจมากที่ได้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนเล่น เพราะเขาเคยมา 

กระซิบข้างหูครูอย่างกับกำลังเล่าความลับสุดยอดให้ฟังว่า “พี่สองคนนั้นบอกว่า 

มะนะมิน่ารักเหมือนวะตะอุสะจังด้วยละ” 

	 อย่าร้องไห้สิคะ ทั้งสองคน 

	 มะนะมิชอบกระต่ายมาก เพราะเขาชอบของที่มีสัมผัสฟู  ๆ  นุ่ม  ๆ ก็เลย 
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ชอบตัวการ์ตูนกระต่ายชื่อ “วะตะอุสะจัง” ที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในหมู่เด็กเล็กและ 

นกัเรยีนมธัยมปลาย ทกุอยา่งทีม่ะนะมเิอาตดิตวัไปศนูยร์บัเลีย้งเดก็ ไมว่า่จะเปน็ 

กระเปา๋ ผา้เชด็หนา้ ทชิช ู ถงุเทา้ รองเทา้ ทกุอยา่งเปน็รปูวะตะอสุะจงัทัง้หมด 

ทุกเช้ามะนะมิจะเดินถือยางมัดผมรูปวะตะอุสะจังเข้ามานั่งตักครูแล้วบอกว่า  

“ชว่ยทำใหห้นเูหมอืนวะตะอสุะจงัหนอ่ยคะ่” ในวนัหยดุ เวลาครพูาไปศนูยก์ารคา้ 

ทุกครั้งที่เห็นผลิตภัณฑ์รูปวะตะอุสะจัง มะนะมิจะทำตาเป็นประกายแล้วพูดว่า 

“น่ารักจัง” เสมอ 

	 ก่อนที่มะนะมิจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งสัปดาห์ ครูพาเขาไปศูนย์การค้า 

หลังจากไม่ได้พาไปเสียนาน วันนั้นพอดีมีเทศกาลวาเลนไทน์ ทางศูนย์การค้า 

เลยเอาชอ็กโกแลตหลายชนดิมาขายทีล่านกวา้งซึง่จดัขึน้เปน็พเิศษ มชีอ็กโกแลต 

น่ารัก ๆ เหมาะจะให้เพื่อนผู้หญิงเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าการให้ช็อกโกแลต 

แลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนผู้หญิงกำลังเป็นที่นิยมใช่ไหมคะ เขาเรียกอะไรนะ  

“ช.ก.ล.พ.” ช็อกโกแลตให้เพ่ือนหรือเปล่า มะนะมิไปเจอช็อกโกแลตรูปวะตะอุสะจัง 

เข้า มีช็อกโกแลตรูปหน้าวะตะอุสะจังชิ้นหนึ่งใส่อยู่ในกระเป๋าสะพายข้างเล็ก ๆ  

ทำจากผา้คลา้ยขนสตัวร์ปูหนา้วะตะอสุะจงั พอเหน็เขา้มะนะมกิอ็ยากไดท้นัทอียา่ง 

ที่ครูคิดไว้ไม่ผิด แต่เราสองคนมีกฎอยู่ว่า ออกนอกบ้านแต่ละครั้งจะซื้อของได ้

แค่ชิ้นเดียว วันนั้นมะนะมิซื้อเสื้อวอร์มวะตะอุสะจังไปแล้ว เสื้อวอร์มสีชมพู 

ที่เขาใส่ตอนเสียชีวิตนั่นละค่ะ ครูพยายามจูงมือมะนะมิเดินออกไป โดยบอก 

กับเขาว่า “เก็บไว้มาซื้อคราวหน้านะจ๊ะ” ปกติถ้าครูพูดแบบนั้น ต่อให้เป็น 

ผลิตภัณฑ์วะตะอุสะจัง มะนะมิก็จะยอมถอยเสมอแม้จะไม่เต็มใจเท่าไหร่ แต่ 

วันนั้นมะนะมิไม่ยอมท่าเดียว ขอร้องว่า ซื้ออันนี้ให้หนูหน่อย หนูไม่เอาเสื้อผ้า 

ก็ได้ มะนะมิเริ่มร้องไห้ ลงไปนั่งแผละตรงนั้น แต่สัญญาต้องเป็นสัญญา ครู 

ก็เลยยอมลกูสาวงา่ย ๆ ไมไ่ดเ้หมอืนกนั แมใ้นใจตอนนัน้จะคดิอยูว่า่ ถา้แอบซือ้ 

ใหเ้ปน็ของขวญัวนัวาเลนไทน ์ มะนะมจิะดใีจแคไ่หนนะ แตค่รจูำตอ้งทำหนา้เขม้ 

ดุเขาว่า สัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอลูก ครูคิดว่าความรักกับการตามใจมันเป็น 

คนละเรื่องกันค่ะ วันนั้นบังเอิญชิโมะมุระคุงมาเดินซื้อของกับครอบครัวพอดี  

เขาพูดกับครูว่า “ของราคาแค ่ ๗๐๐ เยนเอง ถ้าอยากได้ขนาดนั้นทำไมไม่ซื้อให ้
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เสยีละ่” ซึง่ทำใหค้รรููส้กึอายเหมอืนกนั แตส่ำหรบัมะนะม ิ ครไูมรู่ว้า่การมบีคุคล 

ที่สามมาปรากฏตัวนั้นทำให้จิตใจเขาสงบขึ้นมาหรืออย่างไร จู่  ๆ  เขาก็ลุกขึ้นยืน 

ทำแก้มป่องแล้วบอกว่า “มาคราวหน้าต้องซื้อให้หนูด้วยนะ” วันนั้นครูฝืนยิ้ม 

โบกมือให้ชิโมะมุระคุงแล้วเดินจากมา แต่ ณ วันนี้ วันที่มะนะมิจากไปแล้วโดย 

ไม่อยู่รอวันวาเลนไทน์ ครูรู้สึกเสียใจอยู่ทุกวันว่าน่าจะซื้อให้เขาไปตั้งแต่ตอนนั้น 

	 วันที่เกิดเหตุ การประชุมบุคลากรโรงเรียนเสร็จก่อนหกโมงนิดหน่อย  

แม้ว่าครูประจำห้องพยาบาลจะต้องเข้าประชุมบุคลากรด้วย แต่ปกติก็มักจะมี 

นักเรียนหญิงสลับกันเข้าไปเล่นเป็นเพื่อนมะนะมิเสมออยู่แล้ว มะนะมิจึงรอครู 

ที่ห้องพยาบาลได้โดยไม่บ่นว่าเหงาหรือเบื่อเลยสักครั้ง แต่วันนั้นพอครูไปรับที่ 

หอ้งพยาบาลกไ็มเ่จอตวัมะนะม ิ ไปดทูีห่อ้งนำ้กไ็มม่ ี ครจูงึเริม่ออกตามหา ในใจ 

แค่สงสัยว่ามะนะมิคงไปเล่นกับพวกพี่ ๆ ตามห้องกิจกรรมชมรม เพราะตอนนั้น 

เป็นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมใกล้จะทำความสะอาดห้อง 

หรอืเปลีย่นเสือ้ผา้เสรจ็พอด ี ครจูำไดว้า่ วนันัน้ครเูจอไนโตซงักบัมตัสกุะวะซงัเปน็ 

คนแรกใช่ไหมคะ พอครูถามว่ามะนะมิได้ไปเล่นที่ห้องศิลปะหรือเปล่า ก็ได้รับ 

คำตอบว่า “พวกเราไปหามะนะมิจังที่ห้องพยาบาลตั้งแต่ก่อนห้าโมงเย็น ตั้งใจ 

จะไปเลน่ดว้ย แตไ่มพ่บ จงึคดิวา่วนันีม้ะนะมจิงัไมไ่ดม้าคะ่” จากนัน้ทัง้สองคน 

ก็ช่วยครูออกตามหามะนะมิ ตอนนั้นดวงอาทิตย์ตกดินไปนานแล้ว แต่ใน 

โรงเรยีนยงัมนีกัเรยีนเหลอือยูอ่กีไมน่อ้ย จงึมคีรแูละนกัเรยีนหลายคนมาชว่ยกนั 

ตามหามะนะมิ โฮะชิโนะคุงที่อยู่ชมรมเบสบอลใช่ไหมคะที่เป็นคนหาเจอ เขา 

บอกว่า “วันนี้ผมยังไม่เห็น แต่ก่อนหน้านี้ผมเห็นน้องเขาเดินออกมาจากแถว ๆ 

สระว่ายน้ำครับ” จากนั้นก็ไปช่วยครูตามหามะนะมิถึงสระว่ายน้ำ ในฤดูหนาว  

โรงเรียนจะเอาโซ่มาคล้องปิดประตูไว้ ตอนนั้นพวกเราจึงต้องปีนข้ามรั้วเพื่อ 

เข้าไปข้างใน แต่สำหรับเด็กอย่างมะนะมิคงลอดเข้าทางประตูที่พอจะแง้มเป็น 

ช่องเล็ก ๆ เท่าความยาวของโซ่ที่คล้องได้ ต่อให้วิชาว่ายน้ำในฤดูร้อนจบไปแล้ว 

โรงเรียนก็จะยังปล่อยน้ำทิ้งไว้ในสระเสมอเพื่อใช้เป็นน้ำสำรองกรณีเกิดเหตุ 

เพลงิไหม ้ รา่งของมะนะมลิอยอยูบ่นผวินำ้ดำสนทิทีม่เีศษใบไมแ้หง้ลอยปะปนอยู่ 

ร่างของมะนะมิที่ถูกดึงขึ้นมาหลังจากนั้นเย็นชืดจนเกือบแข็ง หัวใจหยุดเต้นแล้ว 
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แต่ครูก็ยังเรียกชื่อเขา ผายปอดและพยายามนวดเนื้อตัวซ้ำแล้วซ้ำอีก ตอนนั้น 

ทั้งที่เห็นศพเด็กเล็กอยู่ตรงหน้า แต่โฮะชิโนะคุงก็ควบคุมสติได้ดี เขารีบไปตาม 

ครูท่านอื่นมาให้ พอไปถึงโรงพยาบาล หมอระบุสาเหตุว่ามะนะมิจมน้ำตาย  

สว่นตำรวจกล็งความเหน็ทนัทเีชน่กนัวา่มะนะมเิสยีชวีติดว้ยอบุตัเิหตพุลดัตกลงไป 

ในสระว่ายน้ำ เพราะไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บภายนอกหรือเสื้อผ้าถูกทำลาย 

เสียหาย แม้รอบตัวจะมืดแล้ว และครูเองก็ไม่มีแก่ใจจะไปคิดเรื่องอื่น แต่ก็ 

ยังจำได้ดีว่าตอนนั้นครูเห็นมุคุยื่นจมูกข้ามรั้วที่กั้นระหว่างโรงเรียนกับบ้านของ 

ทะเคะนะกะซังมองเข้ามา ต่อมาตำรวจค้นพบว่ามีเศษขนมปังตกอยู่ใกล้กับ 

บริเวณรั้ว ซึ่งเป็นขนมปังแบบเดียวกับอาหารกลางวันของศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ครู 

เอามะนะมิไปฝากไว้ ประกอบกับนักเรียนหลายคนพูดตรงกันว่า “เคยเห็น 

มะนะมิจังแถว  ๆ  สระว่ายน้ำ” ครูถึงได้รู้ว่ามะนะมิไปแถวสระว่ายน้ำทุกสัปดาห์  

คงไปให้อาหารเจ้ามุคุ บางทีมะนะมิอาจจะคิดว่า ถ้าไม่มีตัวเองคอยให้อาหาร 

สักคน มุคุคงต้องตาย โดยที่ไม่รู้ว่าทะเคะนะกะซังฝากคนข้างบ้านให้ช่วยดูแล 

มุคุไว้แล้ว ดูเหมือนทุกครั้งมะนะมิจะแอบหนีออกไปจากห้องพยาบาลคนเดียว 

และรีบกลับเข้ามาภายใน ๑๐ นาที สงสัยคงเป็นเพราะกลัวถูกครูดุค่ะ ครูเอง 

ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย เวลาครูถามว่า “มะนะมิทำอะไรระหว่างที่รอแม่หรือจ๊ะ” 

เขาจะมองครดูว้ยสายตาซกุซนแลว้เลา่เรือ่งทีต่วัเองเลน่กบัพี ่ๆ ใหฟ้งั รูท้ัง้รูน้ะคะ 

วา่สายตาแบบนัน้เปน็สายตาเวลาทีม่ะนะมกิำลงัปดิบงัอะไรอยู ่ แตค่รกูลบัไมย่อม 

ถามตอ่ใหรู้เ้รือ่ง ถา้ครถูามตอ่ ครกูค็งไมป่ลอ่ยใหม้ะนะมไิปสระวา่ยนำ้คนเดยีว 

อย่างนั้น 

	 มะนะมิตายเพราะผู้ปกครองอย่างครูดูแลเขาได้ไม่ดีพอ ครูขอโทษนะคะ 

ทีท่ำใหท้กุคนตอ้งรูส้กึสะเทอืนใจไปดว้ยไมม่ากกน็อ้ยจากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ จาก 

วันนั้น ผ่านมากว่า ๑ เดือนแล้ว แต่ทุกวันตอนเช้ามืด ครูก็ยังอดยื่นมือไป 

ควานหาตัวมะนะมิใต้ผ้าห่มไม่ได้ เวลานอน มะนะมิจะต้องเอาส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ของร่างกายมาถกูตวัครเูสมอ ถา้ครแูกลง้เอาตวัออกหา่งเมือ่ไหร ่ เขากจ็ะควานหา 

ครทูัง้ทีต่ายงัหลบัอยู ่ และพอครจูบัมอืเขา เขากจ็ะหลบัไดอ้ยา่งสบายเหมอืนเดมิ 

แตว่นันี ้ ทกุครัง้ทีล่มืตาตืน่และตระหนกัวา่ ไมว่า่จะยืน่มอืออกไปแคไ่หนกไ็มม่วีนั 
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เจอแก้มนุ่ม ๆ เส้นผมนิ่ม ๆ อย่างเคยอีกแล้ว น้ำตาของครูก็ไหลออกมาไม่หยุด  

ตอนทีค่รยูืน่ใบลาออก ครใูหญถ่ามครวูา่ “เพราะเรือ่งนัน้เปน็สาเหตใุชไ่หม” ซึง่ 

เมื่อกี้นี้คิตะฮะระซังก็เพิ่งถามคำถามเดียวกันไป จริงอยู่ว่าการที่มะนะมิตายเป็น 

สาเหตใุหค้รตูดัสนิใจลาออก แตถ่า้มะนะมติายดว้ยอบุตัเิหตจุรงิ ๆ ครกูค็ดิวา่จะ 

ทำหน้าที่ครูต่อไป เพื่อจะได้กลบเกลื่อนความเศร้า เพื่อชดใช้และสำนึกในความ 

ผิดพลาดที่ตัวเองได้ทำลงไปด้วย แต่รู้ไหมคะว่าทำไมครูถึงตัดสินใจลาออก 

	 เพราะมะนะมไิมไ่ดต้ายดว้ยอบุตัเิหตุ แตถ่กูฆา่ดว้ยนำ้มอืของนกัเรียนใน 

ห้องนี้อย่างไรล่ะคะ 

R

	 ทุกคนคิดเห็นอย่างไรคะ เกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอายุ 

	 เชน่ อายเุทา่ไหรจ่งึจะดืม่เหลา้สบูบหุรีไ่ด ้ ทราบไหมคะนชิโิอะคงุ ถกูตอ้ง 

ค่ะ ตั้งแต่อายุ ๒๐ ขึ้นไป รู้ก็ดีแล้วค่ะ อายุ ๒๐ คือปีที่มีการฉลองความเป็น 

ผู้ใหญ่ ทุกปีเรามักจะเห็นภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่คนอายุ  ๒๐  ฉลองการเป็น 

ผู้ใหญ่ด้วยการดื่มเหล้าเมาเละเทะเสมอ เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนพวกนั้น 

ถึงต้องดื่มเหล้ากันเอาเป็นเอาตายขนาดนั้น แน่นอนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งคงมาจาก 

สื่อมวลชนที่คอยยุยงส่งเสริม แต่ถ้าไม่มีข้อจำกัดว่า  “ต้องอายุ  ๒๐  ปีขึ้นไป 

ถึงจะดื่มเหล้าได้” คิดว่าพวกเขาจะดื่มกันจนเมาเละเทะขนาดนั้นไหมคะ การที่ 

กฎหมายอนุญาตให้ดื่มเหล้าได้ ไม่ได้หมายความว่าส่งเสริมให้ดื่ม แต่ครูคิดว่า  

ขอ้จำกดัเรือ่งอายมุสีว่นทำใหเ้กดิความรูส้กึวา่ เมือ่อายถุงึเกณฑแ์ลว้ถา้ไมด่ืม่เหลา้ 

จะขาดทนุ ทัง้ทีเ่จา้ตวัอาจจะไมไ่ดรู้ส้กึอยากดืม่ แตน่ัน่ละคะ่ ในอกีแงห่นึง่ ถา้ 

ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ ก็อาจจะมีนักเรียนบางคนเมาเหล้ามาโรงเรียนก็ได้ ครูว่า 

พวกเราบางคนในห้องนี้ก็คงเคยดื่มเหล้าแล้วตามที่คุณลุงคุณอาที่เป็นญาติเสนอ 

ให้ดื่มโดยไม่สนข้อจำกัดเรื่องอายุ เพราะฉะนั้นครูว่าการปล่อยให้แต่ละคน 

ใช้จิตสำนึกตัดสินใจเองว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร คงเป็นแค่เรื่องในอุดมคติเท่านั้น  
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ว่าไหมคะ 

	 ไม่เข้าใจว่าครูต้องการพูดอะไรอย่างนั้นหรือคะ

	 ว่าแต่ ดูเหมือนตอนนี้ทุกคนคงกำลังจดจ่ออยากรู้ใช่ไหมคะว่าใครคือ 

ฆาตกร ซึ่งคงเป็นความรู้สึกสงสัยใคร่รู้มากกว่าความรู้สึกสะพรึงกลัวที่ได้รู้ว่า 

มีฆาตกรอยู่ในห้องน้ีแน่ ๆ บางคนอาจจะพอเดาได้แล้ว บางคนก็ทำหน้าเหมือนรู้  

สว่นครเูองกำลงัตกใจทีต่วัฆาตกรคนนัน้ทำสหีนา้ปกตเิหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ทัง้ที ่

ครกูำลงัพดูเรือ่งนีอ้ยู ่ จรงิ  ๆความรูส้กึของครคูงไมใ่ชค่วามตกใจหรอกคะ่ เพราะ 

หนึง่ในสองฆาตกรตอ้งการใหช้ือ่ตวัเองถกูเปดิเผยตัง้แตแ่รกอยูแ่ลว้ ขณะทีส่หีนา้ 

ของฆาตกรอีกคนกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่เมื่อกี้ คงกำลังวุ่นวายใจอยู่ว่า 

ทำไมครูไม่ยอมทำตามที่เคยรับปาก ไม่ต้องห่วงนะคะ ครูตั้งใจจะไม่เปิดเผยชื่อ 

ฆาตกรทั้งสองในที่นี้อยู่แล้ว

	 พวกเรารู้จักกฎหมายเยาวชนกันไหมคะ

	 กฎหมายเยาวชนยึดถือหลักการที่ว่า เยาวชนยังขาดวุฒิภาวะและกำลัง 

อยู่ในวัยเจริญเติบโต รัฐจึงทำหน้าที่แทนพ่อแม่ผู้ปกครองในการหาวิธีที่ดีที่สุด 

สำหรบัเยาวชนทีท่ำผดิพลาดใหไ้ดก้ลบัตวักลบัใจ สมยัทีค่รยูงัอายไุมถ่งึ ๒๐ ถา้ 

เยาวชนทีอ่ายไุมถ่งึ ๑๖ ปเีปน็ฆาตกรฆา่คน แลว้ศาลครอบครัวและเยาวชนรับรอง 

ก็สามารถรอดตัวได้โดยอาจไม่ต้องถูกกักตัวที่สถานพินิจด้วยซ้ำ ความเชื่อที่ว่า 

เดก็ ๆ มจีติใจบรสิทุธิก์นัทกุคนนัน้ เดีย๋วนีต้อ้งถอืวา่เปน็เรือ่งลา้สมยัแลว้คะ่ ชว่ง 

ทศวรรษ ๑๙๙๐ มีการก่อคดีร้ายแรงโดยเยาวชนอายุ ๑๔ - ๑๕ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

ตอนนั้นทุกคนคงเพิ่งอายุ ๒ - ๓ ขวบ แต่ครูคิดว่าคงมีคนที่รู้จัก “คดีทำร้ายเด็ก 

จนถึงแก่ความตายในเมือง K” อยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ ถ้าครูบอกนามแฝง 

ทีค่นรา้ยใชใ้นจดหมายขูก่รรโชก พวกเราจำนวนไมน่อ้ยอาจรอ้ง “ออ๋ คดนีัน้เอง” 

ก็ได ้ คดทีีเ่กดิขึน้เหลา่นัน้เปน็ทีม่าของการถกเถยีงกนัอยา่งมากวา่ควรแกก้ฎหมาย 

เยาวชนหรอืไม ่ จนเมือ่เดอืนเมษายน ป ีค.ศ. ๒๐๐๑ จงึมกีารประกาศใชก้ฎหมาย 



19

มินะโตะ  คะนะเอะ 

เยาวชนฉบับแก้ไขใหม่ ซึ่งมีเรื่องการปรับลดเกณฑ์อายุเยาวชนที่เข้าข่ายได้รับ 

โทษอาญาจาก ๑๖ ป ี เหลือ ๑๔ ปีด้วย 

	 ทกุคนอาย ุ ๑๓ ปใีชไ่หมคะ เอาละคะ่ เรามาคยุกนัดกีวา่วา่ คำวา่อายนุัน้ 

หมายถึงอะไรกันแน่ 

	 พวกเราคงยังจำคดี  “ฆาตกรรมยกครอบครัว ๕ ศพในเมือง T”  ซึ่งเกิด 

เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วได้นะคะ คนร้ายแอบใส่สารพิษที่อ่านเจอตามนิยาย 

สืบสวนสอบสวนลงไปในอาหารค่ำของครอบครัวตัวเองทีละน้อย แล้วเขียนเล่า 

อาการป่วยของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนลงในบล็อกตัวเองทุกวัน แต่แล้ว 

คนรา้ยเกดิไมพ่อใจทีเ่หน็อาการของคนในครอบครวัไมร่า้ยแรงอยา่งทีค่ดิ จงึผสม 

สาร P ลงไปในแกงกะหรี่ที่เป็นอาหารเย็น ทำให้ทั้งพ่อแม่ ปู่ย่า และน้องชาย 

ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป. ๔ เสียชีวิตทั้งหมด ตัวคนร้ายเป็นลูกสาวคนโต ตอนนั้น 

กำลังเรียนชั้น ม. ๑ อายุได้ ๑๓ ปี ประโยคสุดท้ายที่เธอเขียนทิ้งไว้ในบล็อกคือ  

“ใครจะว่ายังไงก็เถอะ P นี่แหละได้ผลดีที่สุด!” คดีนี้ได้รับความสนใจจาก 

ส่ือมวลชนจนกลายเป็นข่าวใหญ่ติดต่อกันหลายวันท้ังทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 

ถามว่า “คดีลูนาซีใช่ไหม” หรือคะ ถูกต้องค่ะ โซะเนะซัง ทุกคนน่าจะรู้จักคดีนี ้

ในชือ่ทีว่า่มากกวา่ ในเทพนยิายโรมนั คำว่า “ลนูา” หมายถงึดวงจนัทร ์ หรอืเทพ ี

แหง่ดวงจันทร ์ หรอืเซรนีในเทพนยิายกรกีนัน่เอง “ไมรู่จ้กัชือ่นัน้” หรอืคะ ไมรู่ก้ ็

ไม่เป็นไรค่ะ ส่วนคำว่า “ลูนาซี” หมายถึงความผิดปกติทางจิตใจ ขาดสติสัมปชัญญะ 

หรือการกระทำที่โง่เขลา “ลูนาซี”  เป็นคำที่เด็กหญิงคนร้ายใช้เป็นนามแฝงใน 

บล็อกของตัวเอง สื่อมวลชนจึงเรียกคดีนี้ว่า “คดีลูนาซี” แล้วตั้งทฤษฎีคนสอง 

บุคลิกขึ้นมาโดยทำสกู๊ปว่า “จากเด็กสาวผู้เรียบร้อยไปสู่ลูนาซี เทพีแห่งความ 

บ้าคลั่ง” เพื่อสร้างประเด็นการนำเสนอข่าวของตัวเองให้น่าสนใจ แต่ในบรรดา 

พวกเรา จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าเด็กสาวคนนั้นได้รับโทษอย่างไรบ้าง แม้จะมีการ 

ตั้งชื่อคดีเสียดูใหญ่โต แต่ความที่คดีนี้ผู้ต้องหาเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ สื่อ 

ต่าง  ๆ  จึงต้องปิดบังชื่อและใบหน้าที่แท้จริงของผู้ต้องหา และพากันนำเสนอแต่ 

เนื้อหาที่โหดร้ายของคดี กับจิตใจที่มืดมนของเด็กสาวชนิดเกินความจริง ทั้งที่ 
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เรือ่งเหลา่นัน้เปน็เพยีงการคาดเดาเทา่นัน้ ไมน่านคดกีค็อ่ย  ๆจางหายไปจากความ 

สนใจโดยไม่มีการนำเสนอข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ พวกเราคิดดูสิคะว่า 

การนำเสนอข่าวแบบนั้นดีแล้ว เหมาะสมแล้วหรือ สุดท้ายสิ่งที่ได้จากการ 

นำเสนอข่าวคดีที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะ นอกจากการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ส่วนหนึ่ง 

เปิดรับเอาเจ้าฆาตกรนักล่าไร้ความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงที่ชื่อว่าลูนาซีเข้าไปใน 

ด้านมืดของจิตใจตัวเอง และการยุยงให้เด็ก  ๆ  ผู้น่าสงสารเทิดทูนบูชาฆาตกร 

ผูโ้งเ่ขลาคนนัน้ วา่ไหมคะ ในความเหน็สว่นตวัของคร ู ครวูา่ในเมือ่ตอ้งปดิบงัชือ่ 

และใบหนา้ทีแ่ทจ้รงิของคนรา้ยดว้ยเหตผุลวา่เปน็เดก็ทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะอยูแ่ลว้ 

ก็น่าจะปิดบังนามแฝงที่คนร้ายอหังการตั้งขึ้นมาเองด้วย และไม่ว่าคนคนนั้นจะ 

แทนตัวเองว่าลูนาซีบนบล็อกหรืออะไรก็ตาม แต่ในเมื่อสื่อมวลชนตั้งนามสมมติ 

แทนชื่อจริงสำหรับเสนอข่าว โดยเรียกว่าเด็กชาย A เด็กหญิง A อยู่แล้ว ก็น่า 

จะปิดบังนามแฝงที่ใช้ในบล็อกด้วย แล้วตั้งนามแฝงสมมติใหม่ที่น่าเกลียด  ๆ  

อย่างเช่น ของชำรุด หรือเจ้าโง่ ขึ้นมาใช้แทนเสียเลย คดีทำร้ายร่างกายเด็ก 

จนตายที่เมือง K ก็เหมือนกันค่ะ แทนที่จะนำเสนอลายเซ็นที่ฆาตกรเขียนเอง 

อยา่งโจง่แจง้อยา่งนัน้ นกัขา่วนา่จะเอามาทำเปน็เรือ่งตลกเสยีเลยวา่ “คนร้ายแค ่

เอาตัวอักษรคันจิยาก ๆ ที่คำอ่านเหมือนกันมาใช้แทนชื่อแสนธรรมดาของตัวเอง 

สงสัยคงอยากอวดละมังว่าตัวเองเขียนตัวอักษรคันจิยาก  ๆ  ได้” ทุกคนคิด 

จินตนาการรูปร่างหน้าตาของเด็กหญิงที่เรียกตัวเองว่าลูนาซีไว้ยังไงบ้างคะ ลอง 

คิดดูดี ๆ นะคะ ว่าเด็กหญิงหน้าตาสะสวยที่ไหนจะแทนตัวเองว่าลูนาซ ี ในเมื่อ 

จะไม่มีการเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงอยู่แล้ว ก็น่าจะเอาภาพวาดเหมือนของเด็ก 

คนนั้นตอนกำลังทำหน้าคิดการชั่วร้ายมาแต่งเติมให้ดูตลก อย่างใช้ปากกาสีดำ 

ขดีเนน้เสน้ตรงใตจ้มกู หรอืเพิม่รอยหยกัเวลาหวัเราะใหเ้หน็ชดั แลว้เผยแพร่ให้ 

คนทั่วไปได้เห็น ควรจะเอากิเลสของความเป็นมนุษย์ในตัวเด็กคนนี้ออกมา 

ประจานให้เต็มที่ดีกว่า เพราะยิ่งสังคมให้ความสำคัญว่าคนคนนี้เป็นคนพิเศษ  

หรือยิ่งทำเป็นเรื่องใหญ่โตเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เด็กชายเด็กหญิงที่เป็นคนร้าย 

ทั้งหลายหลงตัวเองมากขึ้นไม่ใช่หรือคะ และก็จะส่งผลให้เด็ก ๆ ที่โง่เขลาคนอื่น 

พากนัหลงใหลไดป้ลืม้ในตวัฆาตกรมากขึน้ดว้ย หากรูต้ัง้แตแ่รกวา่คนรา้ยเปน็เดก็ 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ใหญ่ก็ควรทำหน้าที่ยับยั้งการนำเสนอข่าวให้น้อยที่สุด 
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เทา่ทีจ่ะทำได ้ และสัง่สอนเดก็  ๆวา่ความโงเ่ขลาไรส้าระของเดก็คนรา้ยทีห่ลงตวัเอง 

คือความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง มันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือคะ เพราะ 

ในที่สุดโทษที่เด็กหญิงคนร้ายคนนั้นจะได้รับคงแค่ถูกสั่งให้ไปเขียนเรียงความ 

ตามสถานส่งเสริมการพึ่งตัวเองของเยาวชนที่ไหนสักแห่ง จากนั้นไม่กี่ปีก็คงได้ 

กลับมาสู่สังคมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น 

	 แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่า ในคดีนี้ คนที่ถูกโจมตีหนักยิ่งกว่าเด็กหญิงที่เป็น 

ฆาตกรคนนั้นคือใคร

	 ครสูอนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนมธัยมตน้ของเดก็คนนัน้ไงคะ เพือ่เคารพ 

สิทธิส่วนบุคคลของครูคนนั้น ในที่นี้ครูจะขอเรียกเขาว่าครู T ก็แล้วกันนะคะ  

ครู T เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นในการสอนมาก เขาไม่เห็นด้วยที่สมัยนี้การเรียน 

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เอาแต่เน้นความปลอดภัย กระทั่งการทดลองที่ไม่เป็น 

อันตรายนักก็แทบจะไม่ยอมให้นักเรียนทำ ครู T จึงพยายามคิดหามาตรการ 

ปอ้งกนัความปลอดภยัในการเรยีนการสอนตลอดมา “ครรููจ้กัเขาเปน็การสว่นตวั 

ไหม” หรอืคะ จรงิ ๆ แลว้ครเูพิง่มโีอกาสไดพ้บและคยุกบัคร ู T ในงาน “นทิรรศ- 

การผลงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ”  ก่อนเกิดเหตุ 

ไม่กี่วันเองค่ะ ก่อนจะปิดภาคเรียนฤดูร้อน เด็กหญิงคนร้ายได้ขออนุญาตครู T 

เข้าไปเอาสมุดจดที่อ้างว่าลืมไว้ในห้องทดลองเคมี ตอนนั้นบังเอิญครู  T ซึ่ง 

ทำหน้าที่ครูประจำชั้นด้วยกำลังจะถึงเวลานัดพบผู้ปกครองในอีกไม่กี่นาที จึง 

มอบกญุแจหอ้งเคมทีัง้พวงใหเ้ดก็คนนัน้ไปโดยไมต่ดิใจสงสยัอะไร เพราะเหน็วา่ 

ปกตเิธอเปน็คนตัง้ใจเรยีนและเรยีบรอ้ยอยูแ่ลว้ จากผลการสอบสวนในภายหลงั 

พบว่า สารเคมีที่เด็กคนนั้นใช้ส่วนใหญ่มาจากร้านขายยาใกล้บ้านหรือการสั่งซื้อ 

ทางอินเทอร์เน็ต มีแค่สาร P เท่านั้นที่ลักลอบนำออกมาจากห้องทดลองเคมีของ 

โรงเรียน ครู T จึงถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักถึงความหละหลวมในการเก็บ 

รักษาสารเคมี ไม่เพียงเท่านั้น บางคนถึงกับลือกันไปว่า “คงเป็นครู T นั่นเอง 

ทีย่ยุงเดก็หญงิคนนัน้ใหล้งมอืกอ่เหต”ุ คร ู T ถกูกดดนัอยา่งหนกัจนสดุทา้ยตอ้ง 

ลาออกจากการเป็นครู และไม่ใช่แค่งานเท่านั้นที่ครู T ต้องสูญเสียไป ภรรยา 
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ของเขาเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์และคำกล่าวหา 

ว่าร้ายจนสุขภาพจิตเสีย และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้  

ทั้งที่สังคมเลิกสนใจความเป็นไปของคดีแล้ว ส่วนลูกชายครู T ที่เรียนชั้น ป. ๓  

ก็ถูกนำตัวไปฝากไว้ให้คุณยายที่อยู่ในเมืองห่างไกลช่วยเลี้ยง และเปลี่ยนไปใช้ 

นามสกุลของแม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ที่โรงเรียนใหม่ ตอนนี้ครูขอไม่พูดถึงเรื่องที่เคย 

คยุกบัคร ู T เปน็การสว่นตวันะคะ เพยีงแตข่อเลา่ใหฟ้งัวา่ หลงัเกดิเหตุ ในฐานะ 

ผูส้อนวชิาวทิยาศาสตรเ์หมอืนกนั ครเูองกไ็ดร้บัแจง้จากคณะกรรมการการศกึษา 

ว่าขอให้เข้มงวดเรื่องการเก็บรักษาสารเคมีในห้องทดลองอย่างจริงจัง จริง ๆ แล้ว 

ปกติเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้สาร  P ในการเรียนการสอนเคมีสำหรับเด็ก 

มัธยมต้นหรอกค่ะ แต่บางทีครู T อาจมีความคิดอะไรบางอย่างของตัวเองก็ได้ 

แน่นอนว่าการท่ีเขามอบกุญแจให้เด็กไปง่าย  ๆ ท้ังท่ีรู้ว่าในห้องทดลองมีสารอันตราย 

อยา่ง P อาจเปน็เหตอุนัสมควรแลว้ทีท่ำใหค้ร ู T ถกูตัง้คำถามถงึความรบัผดิชอบ 

แตก่ระนัน้ทีโ่รงเรยีนของพวกเรานีก้ย็งัมสีารเคมมีากมายทีใ่ชฆ้า่คนไดเ้ลยคะ่ ถงึ 

จะไมม่สีาร P กเ็ถอะ จรงิอยูท่ีเ่ราเกบ็รกัษากญุแจตูเ้กบ็สารพวกนัน้ไวเ้ปน็อยา่งดี 

ในทีห่า่งจากมอืนกัเรยีน แตห่ากมคีนจะขโมยจรงิ ๆ แคใ่ชท้อ่นเหลก็ทบุกระจกตู ้

ก็เรียบร้อยแล้ว ไหนจะมีดทำครัวในห้องทำครัวอีกล่ะคะ หรือแม้แต่เชือกกระโดด 

ในห้องเก็บของโรงยิมก็ใช้ฆ่าคนได้เหมือนกัน อย่าว่าแต่อะไรเลย ถึงพวกเราที่ 

เปน็ครจูะรูว้า่นกัเรยีนพกมดีใสก่ระเปา๋นกัเรยีนมา พวกเรากย็ดึไมไ่ด ้ และตอ่ให ้

นักเรยีนคนไหนพกมีดไว้เพื่อทำร้ายใครจริง หากนักเรียนคนนัน้อ้างวา่พกไว้เพื่อ 

ปอ้งกนัตวัจากผูไ้มป่ระสงคด์เีวลาเดนิทางไปกลบัระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน พวกคร ู

ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี และถึงครูจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เขาก็คงได้แต่ 

พูดว่า “ขอให้ระวังอย่างเข้มงวด” ครูจะยึดมีดนั้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ 

มีเรื่องเกิดขึ้นจากมีดเล่มนั้นแล้วเท่านั้นค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าพอถึงตอนนั้นทุกอย่าง 

ก็สายไปเสยีแลว้ แลว้ครกูจ็ะถกูตำหนวิา่ “รูท้ัง้รูว้า่เดก็นกัเรยีนพกมดี แตท่ำไม 

ถึงไมป่อ้งกนัอบุตัเิหตุ ปอ้งกนัการเกดิคดกีอ่นทีม่นัจะเกดิขึน้” พวกเราลองคดิด ู

เถอะค่ะว่า คนผิดจริง ๆ คือใคร 

	 ครูซึ่งบกพร่องไม่ได้กำชับตักเตือนนักเรียนอย่างเข้มงวดเป็นฝ่ายผิด 
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จริง ๆ หรือคะ 

	 ถ้าอย่างนั้น บอกหน่อยสิคะว่า ครูควรทำอย่างไร

R

	 ครูจัดพิธีศพให้มะนะมิอย่างเงียบ  ๆ เฉพาะในหมู่คนสนิทเท่านั้น ครู 

ขอโทษนะคะที่จำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของคนมากมายที่อยากร่วมพิธีศพของ 

มะนะมิ จริง  ๆ  ครูเองก็อยากเห็นคนเยอะ ๆ  มาส่งมินะมิเหมือนกัน แต่สิ่งที่ครู 

ต้องการเห็นมากกว่าคืออยากเห็นพ่อของเขาได้มาร่วมส่งลูกสาวตัวเองไปสู่สุคติ  

มะนะมิกับพ่อเคยพบกันเพียงครั้งเดียวเมื่อปลายปีที่แล้ว คืนหนึ่งระหว่างกำลัง 

ดูโทรทัศน์ จู่  ๆ  มะนะมิก็ชี้นิ้วไปที่จอภาพแล้วพูดว่า “เมื่อวานนี้มะนะมิเจอลุง 

คนนีด้ว้ยละ” ตอนนัน้หวัใจของครแูทบจะหยดุเตน้เชยีวคะ่ มะนะมเิลา่วา่ ตอน 

ทีเ่ธอกำลงัเลน่ชงิชา้ทีศ่นูยร์บัเลีย้งเดก็ เธอเหน็ลงุคนนัน้มองดอูยูจ่ากนอกรัว้ พอ 

สบตากัน ลุงคนนั้นก็กวักมือเรียกมะนะมิให้เข้าไปหา พอเดินไปใกล้  ๆ รั้ว ลุง 

คนนั้นถามว่า “มะนะมิจังใช่ไหม ทุก ๆ วันหนูสนุกไหมจ๊ะ” พอมะนะมิตอบว่า 

“สนกุคะ่” ลงุคนนัน้กพ็ดูวา่ “ดจีงั” แลว้เดนิจากไป ครมูัน่ใจวา่ชายคนนัน้ตอ้ง 

เป็นพ่อของมะนะมิแน ่ๆ จริงอยู่ที่ระยะหลังมานี้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กแต่ละแห่งมักม ี

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ขนาดคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์เอง 

จะมองเข้าไประหว่างเดินผ่านก็ยังต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ครู 

มั่นใจว่า หากเป็นเขาคนนั้น ไม่ว่าจะถูกซักถามว่าอะไรก็ย่อมแก้ตัวได้อยู่แล้ว  

หรือบางทีศูนย์อาจจะยินดีต้อนรับและเชิญเข้าไปข้างในเลยด้วย ครูนึกสงสัยว่า 

ทำไมเขาเพิง่จะไปหามะนะมเิอาปา่นนี ้ จงึโทรศพัทไ์ปคยุกบัเขาเปน็ครัง้แรกนบัแต่ 

เลิกกันมาได้ประมาณ ๕ ปี และได้รู้ว่าในที่สุดเชื้อเอชไอวีในตัวเขาก็เริ่มแสดง 

อาการแล้ว ในหนังสือนิยายเล่มที่พวกเราอ่าน ตัวเอกในเรื่องเริ่มมีอาการป่วย 

ให้เห็นอย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริง ว่ากันว่าเชื้อเอชไอวีจะมีช่วงฟักตัว 

ประมาณ ๕ – ๑๐ ปีกว่าก่อนแสดงอาการ กรณีของพ่อมะนะมินี้ใช้เวลาถึง ๑๔ ปี 

เชยีวคะ่ คงตอ้งบอกวา่โชคดทีีอ่ยูม่าไดน้านขนาดนัน้ หรือไมแ่น ่ อาจต้องบอกวา่ 
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ทนมานานขนาดนั้นได้อย่างไร ขณะที่ครูกำลังอึ้ง นึกคำพูดที่จะพูดกับเขา 

ไมอ่อก เขากบ็อกกบัครอูยา่งไรเ้รีย่วแรงวา่ “ผมจะไมท่ำอยา่งนัน้อกีแลว้” เสยีง 

ของเขาในวนันัน้ไมม่รีอ่งรอยของความกลา้หาญทีเ่ราเคยเหน็กนัทางโทรทศันแ์มแ้ต ่

นอ้ย ครเูสนอเขาวา่ “ชว่งปดิเทอมฤดหูนาว เราสามคนพอ่แมล่กูไปเทีย่วทีไ่หน 

ไกล ๆ กนัสกัแหง่ดไีหม” ทีค่รเูสนอไปเชน่นัน้ ครไูมไ่ดท้ำเพราะสงสารทีเ่ขาเหลอื 

เวลาบนโลกใบนี้อีกไม่กี่เดือนหรอกนะคะ แต่ครูทำไปเพราะอยากให้เราสามคน 

พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกันจริง  ๆ แต่เขากลับปฏิเสธข้อเสนอของครูอย่าง 

ไร้เรี่ยวแรงเช่นกัน ดังนั้น กว่ามะนะมิจะได้รับความอบอุ่นจากอ้อมกอดของพ่อ 

เป็นครั้งแรกก็เป็นหลังจากที่เธอกลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปเสียแล้ว เขากอดศพ 

มะนะมิร้องไห้ทั้งคืน ตำหนิตัวเองว่ามะนะมิตายเพราะความผิดพลาดในอดีต 

ของเขา เราคงเคยไดย้นิสำนวนวา่รอ้งไหจ้นนำ้ตาเหอืดแหง้ใชไ่หมคะ แต่สภาพครู 

และเขาในวนันัน้เลวรา้ยยิง่กวา่ เรารอ้งไหก้นัเสยีจนครคูดิอยากใหน้ำ้ตาแหง้เหอืด 

ไปเสียทีเดียวละค่ะ ครูเสียใจเหลือเกิน เพราะถ้ารู้อย่างนี้ ครูน่าจะพยายาม 

ทุกวิถีทางที่จะสร้างโอกาสให้เราสามคนพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกันเสียตั้งแต่ 

ก่อนหน้า 

	 ตั้งแต่เมื่อกี้ ครูใช้คำว่า “เสียใจ” ไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วสินะคะ 

	 หลงัจากพธิศีพ คนจำนวนมากมาทีบ่า้นครเูพือ่บอกลามะนะม ิ ทัง้อาจารย ์

และเพื่อน  ๆ  ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น S ครู 

ขออนญุาตไมร่บัซองไมว่า่จากใครทัง้นัน้ แตท่กุคนกอ็ตุสา่หน์ำตุก๊ตาวะตะอสุะจงั 

หรือกระเป๋าใส่ขนมมามอบแด่ดวงวิญญาณของมะนะมิ ตอนนั้นครูพยายาม 

บอกตัวเองว่ามะนะมิกำลังหลับสบายโดยมีวะตะอุสะจังที่มะนะมิชอบรายล้อมอยู่ 

และตั้งใจว่าจะยอมรับความตายของมะนะมิโดยดุษณี 

	 สปัดาหท์ีแ่ลว้นีเ่องคะ่ทีท่ะเคะนะกะซงัซึง่เพิง่ออกจากโรงพยาบาลมาเยีย่ม 

ครูที่บ้าน เดือนหนึ่งพอดีหลังการจากไปของมะนะมิ ทะเคะนะกะซังร้องไห้ 

พนมมอืหนา้ศพมะนะมแิลว้กลา่วว่า “ขอโทษนะจ๊ะ” ความทีห่นงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ 
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พาดหัวข่าวเรื่องมะนะมิว่า “เด็ก  ๔  ขวบพลัดตกสระว่ายน้ำตายเพราะจะให้ 

อาหารสนุขั” ทำใหท้ะเคะนะกะซังโศกเศรา้มากราวกับตวัเองมสีว่นตอ้งรบัผดิชอบ 

ในการตายของมะนะมดิว้ย ความทีอ่บุตัเิหตคุรัง้นีเ้กดิขึน้ทีโ่รงเรยีน ประกอบกบั 

ช่วงนั้นครูเองก็ไร้เรี่ยวแรงจะทำอะไร ครูใหญ่จึงเป็นผู้ตรวจสอบข้อความในข่าว 

ให้ก่อนตีพิมพ์ค่ะ แต่ครูเสียใจเหลือเกิน เพราะหากรู้ว่าพาดหัวข่าวจะออกมา 

ในลักษณะนั้น ครูน่าจะลงมือตรวจพาดหัวข่าวด้วยตัวเองตั้งแต่แรก นี่ครูใช้ 

คำว่าเสียใจอีกแล้วสินะคะ วันนั้นทะเคะนะกะซังรวบรวมของของมะนะมิที่ 

เหลืออยู่ในบ้านทะเคะนะกะซังใส่ถุงกระดาษนำมาคืนให้ ส่วนใหญ่เป็นของที่ 

มะนะมิใช้บ่อย ๆ แต่เดี๋ยวนี้ของเหล่านั้นกลับกลายเป็นของที่มะนะมิทิ้งไว้ให้ดู 

ต่างหน้าไปเสียแล้ว ทั้งเสื้อผ้า ชุดชั้นใน ตะเกียบ ช้อน ตุ๊กตา และของเล่น 

เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ ส่วนที่ปะปนอยู่กับของพวกนั้นคือกระเป๋าสะพายไหล่รูปหน้า 

วะตะอุสะจังทำจากผ้าเลียนแบบขนสัตว์ที่มะนะมิเคยอยากได้นั่นเองค่ะ ของที่ 

มะนะมอิยากไดเ้หลอืเกนิ แตส่ดุทา้ยครกูไ็มไ่ดซ้ือ้ใหเ้ขา ครสูงสยัมากวา่เจา้สิง่นัน้ 

มาอยู่ที่นั่นได้อย่างไร เพราะทุกครั้งที่มะนะมิได้รับของจากคนอื่น หรือมีใครซื้อ 

อะไรให ้ ไมว่า่จะเปน็ทะเคะนะกะซงัหรอืใคร และไมว่า่ของนัน้จะเลก็นอ้ยแคไ่หน 

กระทั่งลูกอมเพียงเม็ดเดียว มะนะมิก็จะต้องเอามาบอกครูเสมอ ดูเหมือน 

คณุทะเคะนะกะจะไปเจอมนัอยูใ่นบา้นของเจา้มคุนุะ่คะ่ พอครูสงัเกตดดู ี  ๆจงึเหน็ 

ว่ากระเป๋าสะพายไหล่ใบน้อยนั้นมีรอยขาดลุ่ยหลายแห่งซึ่งน่าจะเป็นเพราะเจ้ามุคุ 

เอาไปเล่น แต่ถึงกระนั้นทะเคะนะกะซังก็ยังอุตส่าห์นำมาคืนพร้อมกับบอกว่า  

“ถา้เกดิมะนะมจิงัตอ้งเหงาเพราะไมม่วีะตะอสุะจงัคงนา่สงสารแย”่ ครูพูดขอบคณุ 

ทะเคะนะกะซังที่รักและเอ็นดูมะนะมิมาตลอด และขอบคุณที่เธออุตส่าห์หอบ 

รา่งกายทีย่งัไมแ่ขง็แรงเตม็ทีม่าเยีย่ม กอ่นจะขบัรถไปสง่เธอทีบ่า้น พอไปถงึครกู ็

เหน็เจา้มคุกุำลงัเลน่ลกูเบสบอลอยูใ่นสวนทีร่า้งคนดแูลมาพกัหนึง่ ทะเคะนะกะซงั 

บอกว่า “บอลลูกนั้นลอยมาจากทางโรงเรียน” แต่ครูกลับคิดว่าต่อให้มือตี 

หมายเลข ๔ ของชมรมเบสบอลสามารถตีลูกโฮมรันน่าทึ่งได้ขนาดไหน บอล 

ก็ไม่น่าจะลอยไกลข้ามตาข่ายหลังสนาม แล้วข้ามสระว่ายน้ำมาตกอยู่ที่นี่ได้  

ทะเคะนะกะซงัจึงอธบิายตอ่ว่า “บางทเีวลาหลงัเลกิเรยีน ฉนัเคยเหน็เดก็  ๆทีเ่ปน็ 

เวรทำความสะอาดรอบสระวา่ยนำ้เลน่ขวา้งรบับอลกนัทีร่มิสระ บางทบีอลอาจลอย 



26

คําสารภาพ 

เขา้มาตอนนัน้กไ็ด”้ ซึง่ทำใหค้รนูกึไดว้า่โรงเรยีนมกีารลงโทษนกัเรยีนทีท่ำผดิกฎ 

เลก็ ๆ นอ้ย ๆ โดยสัง่ใหไ้ปทำความสะอาดบรเิวณรมิสระนำ้และทีเ่กบ็ของในโรงยมิ 

ซึ่งครูลืมไปเสียสนิทเลย ทั้งที่ปีนี้นักเรียนจากห้องของเราก็เคยถูกลงโทษใน 

ลักษณะนี้มาแล้ว 

	 ในวันเกิดเหตุ มะนะมิอยู่คนเดียวที่สระน้ำจริงหรือ จู่ ๆ คำถามนั้นก็ผุด 

ขึ้นมาในใจ พอกลับมาถึงบ้าน ครูหยิบกระเปา๋สะพายรูปวะตะอุสะจังขึ้นมาจบัด ู

อีกคร้ัง พลางคิดว่ากระเป๋าสะพายใบน้ีเป็นของมะนะมิจริงหรือเปล่า ถ้าใช่ ใครกัน 

ที่ซื้อให้มะนะมิ ครูลองยกขึ้นมาแกว่งดูตรงหน้า จึงสังเกตได้ว่ากระเป๋าสะพาย 

ใบนั้นหนักกว่าน้ำหนักของวัสดุที่ควรจะเป็น พอเปิดซิปดูครูก็เห็นอะไรบางอย่าง 

รูปร่างคล้ายขดลวดไฟฟ้าอยู่ใต้ผ้าเนื้อบาง ๆ  ที่ใช้บุกระเป๋าด้านใน ลางสังหรณ์ 

เลวร้ายผุดขึ้นมาในใจทันที แต่ครูก็พยายามสะกดกลั้นความรู้สึก จากนั้น เช้า 

วันต่อมาครูจึงเรียกนักเรียนสองคนให้มาพบคนละเวลา 

	 เริ่มได้ยินเสียงดังมาจากทางเดินข้างนอกแล้ว สงสัยห้องอื่นคงทยอยเลิก 

กนัแลว้มงัคะ ใครทีม่กีจิกรรมชมรม หรอืตอ้งไปเรยีนพเิศษต่อเชญิกลบักอ่นได ้

หรอืแมแ้ตใ่ครทีไ่มม่ธีรุะ แตอ่ยากเดนิออกไปกเ็ชญิตามสบายคะ่ ทีผ่า่นมาเมือ่ครู ่

ครเูลา่แตเ่รือ่งไมน่า่ฟงั และเรือ่งทีจ่ะเลา่ตอ่จากนีก้ย็ิง่ไมน่า่ฟงัเขา้ไปใหญ่ เพราะ 

ฉะนั้นใครที่ไม่อยากฟัง ครูขอแนะนำให้เดินออกไปเสียแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่า ไม่มี 

สักคนเลยหรือคะ เอาละ ถ้าอย่างนั้นครูจะเล่าต่อนะคะ ถือว่าทุกคนอยากฟัง 

เรื่องเล่าของครูด้วยความตั้งใจของตัวเองก็แล้วกัน

	 จากนี้ไปครูจะขอเรียกคนร้ายทั้งสองคนว่า A กับ B ก็แล้วกันนะคะ 

R

	 ตอนที่เข้าเรียนใหม่  ๆ A ไม่ใช่นักเรียนที่โดดเด่นอะไรนัก แต่ดูเหมือน 

อนัทีจ่รงิ A จะเปน็คนทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอือยา่งเงยีบ  ๆจากเพือ่นนกัเรยีนชาย 
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ส่วนหนึ่ง ตอนนั้นครูยังไม่รู้เรื่องอะไร กระทั่งหลังสอบกลางภาคของภาคเรียน 

ที ่ ๑ ครจูงึเริม่สะดดุใจในตวันกัเรยีนคนนี้ วชิาวทิยาศาสตรส์ำหรบัภาคเรยีนที่ ๑ 

นั้นพวกเราเรียนชีววิทยา ซึ่ง A สอบได้ร้อยคะแนนเต็ม ทั้งชั้นมีแค่คนเดียวที่ 

ทำได้ เราจึงประกาศเรื่องที ่ A ได้คะแนนเต็มให้เป็นที่รู้กันทั้งหมด ไม่เฉพาะแค่ 

ห้องนี ้ แม้เพื่อนนักเรียนในห้องจะต่างเอ่ยชมเป็นเสียงเดียวกันว่า “สุดยอด” แต ่

บางห้องครูกลับได้ยินคำพูดที่น่าเป็นห่วงปะปนออกมาด้วย ทำนองว่า “แหงละ 

หมอนัน่ใชส้ตัวต์วัเปน็ ๆ ทำการทดลองนีน่า” คนทีเ่อย่คำพดูนัน้ออกมาดว้ยเสยีง 

กระซิบลอดไรฟันก็คือ C คุงซึ่งเคยเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเดียวกับ A 

ค่ะ ครูติดใจคำพูดของ C คุงอย่างประหลาด หลังเลิกเรียนวันนั้น ครูจึงเรียก 

C คุงไปพบที่ห้องเตรียมการสอนวิชาเคมี C คุงเริ่มเรื่องด้วยคำพูดว่า “ขอให้ครู 

เก็บเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเป็นความลับนะครับ” ก่อนจะบอกว่า สมัยเรียนประถม 

ปลาย บางครั้ง  A จะเก็บหมาหรือแมวมาที่บ้านเพื่อเป็นสัตว์ทดลองสำหรับ 

เครือ่งมอืประหลาด ๆ ทีต่วัเองคดิคน้ขึน้ ซึง่ A ตัง้ชือ่วา่ “เครือ่งลงทณัฑ”์ โดย A 

จะทรมานสัตว์เหล่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะฆ่าทิ้งอย่างโหดร้าย ตอนแรก ๆ ที่  

C คุงเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เขายังกล้า  ๆ  กลัว  ๆ ไม่ค่อยสบตาครูเท่าไหร่ แต่พอถึง 

ตอนท้ายที่ว่า “หมอนั่นน่ะ ใช้กล้องถ่ายรูปดิจิทัลถ่ายรูปพวกนั้นไว้แล้วเอาไป 

เผยแพร่ให้คนดูในเว็บไซต์ของตัวเองด้วย” เขากลับทำท่ารื่นเริงประหนึ่งกำลัง 

เล่าเรื่องผจญภัยที่กล้าหาญของตัวเอง ทำให้ครูรู้สึกกลัวจนขนลุกอย่างไรพิกล 

ครูยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่เลยค่ะ C คุงบอกเว็บไซต์ของ A ให้ครูรู้ด้วย 

วันนั้นพอกลับไปถึงห้องพักครู ครูจึงลองเปิดเข้าไปดูทันที เว็บไซต์นั้นมีชื่อว่า 

“ห้องวิจัยของดอกเตอร์อัจฉริยะ” ใต้ชื่อเว็บไซต์มีเพียงตัวอักษรชวนขนหัวลุก 

เขียนไว้ว่า “ตอนน้ีกำลังคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ช้ินใหม่ กรุณารอด้วยใจจดจ่อ!” ใน 

เอกสารประวัติของ A ที่ส่งมาจากโรงเรียนประถมก่อน A เข้าเรียนที่นี่ไม่มีเรื่อง 

พวกน้ีเขียนไว้เลย เพ่ือความแน่ใจ ครูจึงลองโทรศัพท์ไปหาครูประจำช้ัน ป. ๖ ของ 

A แตอ่กีฝา่ยกลบัตอบเพยีงวา่ “ไมเ่คยไดย้นิเรือ่งทีว่า่มากอ่น A เป็นเดก็ดมีาก  

เปน็เดก็ตัง้ใจเรยีน ผลการเรยีนกด็”ี ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มาครจูงึเริม่ใสใ่จระมดัระวงั 

เรื่อง A มากขึ้น แต่เวลาอยู่โรงเรียน A ก็ยังคงเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนคนเดิม  

ไมม่ปีญัหาทัง้เรือ่งการใชช้วีติทัว่ไปและเรือ่งเรยีน แทบจะเรยีกไดว้า่เปน็นกัเรยีน 
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ตวัอยา่งเสยีดว้ยซำ้ จนในทีส่ดุครกูล็ดความหวาดระแวงในตวั A ลง แตเ่หตผุล 

อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะช่วงนั้นนักเรียนคนอื่น  ๆ  เริ่มทำตัวไม่น่ารัก มีปัญหากัน 

มากขึ้น ครูจึงมัวแต่ยุ่ง  ๆ  กับนักเรียนพวกนั้นจนไม่มีเวลาให้เรื่องนี้เหมือนเดิม 

ด้วย...

	 ต่อมา หลังเลิกเรียนวันหนึ่งในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ขณะที่ครูกำลัง 

เตรยีมการทดลองเคมสีำหรบัชัน้ ม. ๓ A เดนิเขา้มาหาครตูามลำพงั มองอปุกรณ ์

ทดลองตา่ง  ๆในหอ้งอยา่งสนอกสนใจ แลว้ถามว่า “สาขาทีค่รเูชีย่วชาญเปน็พเิศษ 

คอือะไรหรอื” พอครตูอบวา่ “เคมคีะ่” A กถ็ามกลบัวา่ “แลว้พวกอปุกรณไ์ฟฟา้ 

ล่ะ” อันที่จริงครูเคยเรียนฟิสิกส์มาบ้าง แต่พอนึกได้ว่าพ่อของ A มีอาชีพอะไร 

แล้ว ครูจึงตอบไปว่า “เรื่องนั้นครูว่าพ่อของ A คงมีความรู้มากกว่าครูมั้งคะ”  

จากนั้นจู่  ๆ A ก็ยื่นกระเป๋าเงินใบหนึ่งออกมาตรงหน้า กระเป๋าใบนั้นเป็นที่ใส่ 

เหรยีญทำดว้ยหนงัเทยีมแบบมซิีปธรรมดา ๆ เหมอืนทีข่ายตามรา้นรอ้ยเยน๒ ทัว่ไป 

ไม่ได้มีอะไรพิเศษหากมองเผิน  ๆ  จากภายนอก ขณะที่ครูกำลังสงสัยว่ากระเป๋า 

ใบนัน้คอือะไรกนัแน ่ A กย็ิม้เจา้เลห่พ์ลางพดูวา่ “มขีองดอียูข่า้งใน ลองเปดิดสู”ิ 

ครยูืน่มอืไปหยบิกระเปา๋เงนิใบนัน้อยา่งระมดัระวงั พลางคดิวา่ตอ้งเปน็เรือ่งแกลง้ 

กันแน่  ๆ กระเป๋าใบนั้นหนักกว่าที่คาด เหมือนมีอะไรใส่อยู่ข้างใน แต่ครูก็ทำ 

ใจดีสู้เสือ คิดว่าถ้าเป็นพวกกบ แมงมุม หรืออะไรเทือกน้ันละก็ ฉันไม่ตกใจง่าย ๆ 

หรอก แต่วินาทีที่มือครูสัมผัสที่เปิดซิปนั่นเอง ครูก็รู้สึกถึงแรงสะเทือนค่อนข้าง 

รุนแรงแล่นผ่านปลายนิ้ว ตอนแรกครูคิดว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าสถิต แต่ก็ไม่น่าใช่ 

เพราะวันนั้นเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนายนและมีฝนด้วย ขณะที่ครูมองปลายนิ้ว 

สลบักบักระเปา๋เงนิอยา่งงนุงงอยูน่ัน่เอง A กเ็อย่ดว้ยสหีนา้ภาคภมูใิจวา่ “เจง๋ไหม 

ผมใชเ้วลาอยูต่ัง้ ๓ เดอืนแนะ่กวา่จะเสรจ็” แตแ่ลว้กก็ลบัเดาะลิน้ทำเสยีงไมพ่อใจ 

พลางบ่นว่า “อืม แต่ไม่ยักให้ผลรุนแรงเท่าที่คิดแฮะ” ตอนนั้นครูแทบไม่เชื่อหู 

ตัวเองเลยค่ะ ครูถามออกไปว่า “นี่เธอใช้ครูเป็นหนูทดลองเหรอ” แต่ A กลับ 

ตอบดว้ยรอยยิม้เจา้เลห่เ์หมอืนเดมิวา่ “แหม เขาว่ากนัว่า คนทีท่ำการทดลองทาง 

 ๒ ร้านขายของในญ่ีปุ่นท่ีมีสินค้าหลากหลายประเภท ท้ังร้านขายสินค้าในราคาเดียวกันคือ ๑๐๐ เยน
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เคมีและฟิสิกส์บ่อย  ๆ ต่อให้กินสารเคมีหรือโดนไฟดูดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่” 

ครูนึกถึงเรื่องที่ C คุงเคยเล่าและคำว่า “กำลังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่” ที่เห็นใน 

เวบ็ไซต ์ จึงถาม A ดว้ยนำ้เสยีงคอ่นขา้งแขง็ออกไปวา่ “เธอประดษิฐข์องอนัตราย 

พวกนี้ไปเพื่ออะไร เธอตั้งใจจะใช้ทำอะไร จะใช้ฆ่าสัตว์หรือ” ตอนนั้นปลายนิ้ว 

ครยูงัรูส้กึชาอยูเ่ลย แต ่ A กลบัทำทา่เหมอืนอยา่งทีค่นตะวนัตกชอบทำเวลารูส้กึ 

เอือมระอา แล้วพูดว่า “โมโหอะไรกันเน่ีย ผิดหวังจังท่ีครูไม่เข้าใจความยอดเย่ียม 

ของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี ้ ไม่เอาดีกว่า ผมเอาไปนำเสนอที่อื่นก็ได้” จากนั้น A ก็ดึง 

กระเป๋าเงินจากมือครูแล้วเดินออกไปจากห้อง 

	 ในการประชุมบุคลากรโรงเรียนประจำสัปดาห์นั้น ครูได้รายงานเรื่องที ่ A 

ประดิษฐ์กระเป๋าเงินที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านซิปซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนอื่นให้ 

ทีป่ระชมุรบัทราบ รวมถงึเรือ่งที ่ C คงุเลา่ใหค้รฟูงัเกีย่วกบั A ดว้ย แตท่กุคนใน 

ที่ประชุมกลับเห็นว่าหากกระแสไฟฟ้านั้นมีความแรงแค่ระดับเดียวกับไฟฟ้าสถิต 

ก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่ และไม่มีใครให้ความสำคัญ ส่วนครูใหญ่ก็พูด 

เหมือนเดิมทุกครั้งว่า “อย่างไรก็ตาม ขอให้ระมัดระวังอย่างเข้มงวด เผื่อกรณี 

เกิดเหตุไม่คาดฝัน” ครูโทรศัพท์ไปที่บ้าน A ด้วย แต่ไม่ใช่เพื่อจะตำหน ิ A หรือ 

อะไรนะคะ ครเูพยีงแคอ่ยากรอ้งขอแมข่อง A ใหค้อยจบัตาดู A เป็นระยะ เพือ่ 

ปอ้งกนัอบุตัเิหตจุำพวกไฟชอ็รต์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ แตก่ลบัไดร้บัคำตอบกึง่ประชด 

ว่า “ดิฉันเห็นครูต้องเลี้ยงลูกสาวตัวคนเดียวก็คิดว่าชีวิตจะลำบากมาก แต่ 

ดเูหมอืนทีจ่รงิครกูพ็อมเีวลาวา่งเหมอืนกนันะคะนี”่ ตัง้แตน่ัน้มาครเูลยเขา้ไปเชก็ 

เว็บไซต์ของ A ทุกวัน เพราะคิดว่าคำว่าที่อื่นที่ A พูดไว้น่าจะหมายถึงเว็บไซต์  

แต่ในเว็บไซต์ของ A ยังปรากฏเพียงประโยคที่ว่า “กรุณารอด้วยใจจดจ่อ!” 

เช่นเดิม 

	 สปัดาหต์อ่มา A มาหาครพูรอ้มดว้ยแบบฟอรม์ ๑ ใบ แฟม้ และกระเปา๋ 

เงนิใบนัน้ พดูวา่ “ครชูว่ยประทบัตราใหห้นอ่ย” A หมายถงึให้ประทับตราลงใน 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าประกวด “นิทรรศการผลงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน 

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ” ซึ่งกำลังจะหมดเขตในสิ้นเดือนมิถุนายน ครูประชา- 
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สัมพันธ์เรื่องนี้กับนักเรียนชั้น  ม.๑ อย่างพวกเราแค่นิด  ๆ หน่อย ๆ เพราะเห็นว่า 

การประกวดครั้งนี้จะปิดรับสมัครในช่วงก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยไม่คิด 

มาก่อนเลยวา่ A จะสง่กระเปา๋เงนิใบนัน้เขา้รว่มประกวดดว้ย A กรอกขอ้ความใน 

แบบฟอร์มส่วนหนึ่งแล้ว โดยในช่องหัวข้อเขียนว่า  “กระเป๋าเงินพิศวงกันขโมย” 

ชอ่งวตัถปุระสงคเ์ขยีนวา่ “เพือ่รกัษาคา่ขนมทีส่ำคญัยิง่ของคณุไวไ้มใ่หถ้กูขโมย” 

รวมทั้งช่องที่ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นอื่น  ๆ เช่น ชื่อ ชื่อโรงเรียน ก็ได้กรอกไว้ 

เรียบร้อยหมดแล้ว เหลือแค่ช่องลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นที่ยังว่างอยู่  

กระเป๋าเงินใบนั้นมีการปรับปรุงโดยเพิ่มตัวล็อกกระแสไฟฟ้าเข้าไปจึงไม่เป็น 

อนัตรายตอ่เจา้ของ แตห่ากคนทีไ่มรู่พ้ยายามจะเปดิซปิโดยไมป่ลดลอ็ก กระแส 

ไฟฟา้จะไหลออกมาทีซ่ปิจนเกดิไฟฟา้ชอ็รต์ ในแฟม้โครงงานมรีายงานระบขุัน้ตอน 

วิธีการประดิษฐ์อย่างละเอียดพร้อมรูปภาพและแผนผังแนบไว้เรียบร้อย หน้า 

สุดท้ายของรายงานเขียนไว้ว่า ปัญหาที่ยังเหลืออยู่คือกระเป๋าเงินใบนี้สามารถใช้ 

ไดผ้ลเพยีงครัง้เดยีว ซึง่ A ไดต้ัง้สมมตฐิานขอ้เสนอแนะสำหรบัการแกป้ญัหาทีว่า่ 

โดยใช้ความรู้ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่ขณะเดียวกัน ประโยคสุดท้าย  

เขากลับจบด้วยคำพูดแบบเด็ก ๆ ว่า “ผมจะพยายามปรับปรุงให้ผู้สูงอายุใช้งาน 

เจา้สิง่ประดษิฐน์ีไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัดว้ย สู ้ สู!้!” แถมยงัเขยีนรายงานทัง้ฉบบัดว้ย 

ลายมอื ทัง้ที ่ A มเีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีบ่า้น ซึง่ทำใหค้นอา่นเกดิความรูส้กึวา่เปน็ 

รายงานทีน่กัเรยีนชัน้มธัยมตน้คนหนึง่ตัง้อกตัง้ใจใชค้วามพยายามเขยีนขึน้มาเสยี 

เหลอืเกนิ พอเหน็ครพูลกิดรูายงานครา่ว ๆ จบแลว้ A กพ็ดูวา่ “ถงึครจูะไมไ่ดใ้ห ้

คำปรึกษาผมในการประดิษฐ์จริง  ๆ แต่ถ้าไม่มีตราประทับจากครู ผมก็ส่งเข้า 

ประกวดไม่ได้ ผมขอร้องละ ครูน่ะ เป็นทั้งครูประจำชั้น แถมยังเป็นครูสอน 

วิทยาศาสตรข์องผมดว้ย” แตค่รไูมอ่าจทำใจประทบัตราให้ไดใ้นทันทีคะ่ ขณะที ่

ครูกำลังลังเลอยู่นั้น A พูดต่อด้วยน้ำเสียงราวกับจะประกาศสงครามว่า “ผม 

ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อผดุงความยุติธรรม แต่ในเมื่อครูกลับเห็นว่ามัน 

เป็นของอันตราย ถ้าอย่างนั้นเราให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตัดสินดีกว่าว่าระหว่าง 

ครูกับผมใครเป็นฝ่ายถูก” หากนี่คือการแข่งขัน ผลสุดท้ายครูก็เป็นฝ่ายแพ้ค่ะ  

เพราะปรากฏวา่กระเปา๋เงนิพศิวงกนัขโมยใบนัน้ไดร้บัรางวลัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

และไดร้บัคดัเลอืกใหน้ำไปจดัแสดงตอ่ไปในการประกวดระดบัประเทศ อกีทัง้ยงั 
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ไดร้บัรางวลัพเิศษทีเ่ทยีบเทา่กบัรางวลัที่ ๓ ของการประกวดระดบัมธัยมตน้ และ 

ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก 

R

	 ครเูรยีก A มาพบทีห่อ้งเคมเีพือ่สบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการตายของ 

มะนะมิ ตอนนั้นครูจมอยู่กับความรู้สึกผิด ครูกล่าวโทษตัวเองว่า ที่ผ่านมา  

ในฐานะครู เราทำอะไรใหด้กีวา่นีไ้มไ่ดเ้ลยหรอื ชัว่โมงเรยีนในวนันัน้ถกูตดัทอน 

เวลาใหส้ัน้ลงกวา่ปกติ โรงเรยีนจงึเลกิตัง้แตเ่ลยเทีย่งมาไดไ้มน่าน พอ A ทำหนา้ 

เป็นทองไม่รู้ร้อนเดินเข้ามาในห้อง ครูก็ยื่นกระเป๋าสะพายรูปวะตะอุสะจังไป 

ตรงหน้าและพูดว่า “มีของดีอยู่ข้างใน ลองเปิดดูสิ” มันคือคำพูดแบบเดียวกับ 

ที่เขาเคยพูดกับครูก่อนหน้านั้น แน่นอนว่า A ไม่แม้แต่คิดจะแตะต้องมันด้วยซ้ำ  

นา่เสยีดายนะคะ เพราะครอูตุสา่หเ์พิม่ประสทิธภิาพใหก้ระแสไฟฟา้ในกระเปา๋เงนิ 

ใบนั้นรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่าเครื่องช็อร์ตไฟฟ้าแล้วแท้  ๆ ใช่แล้วค่ะ ของแค่นั้น 

ไมย่ากเยน็อะไร แคศ่กึษานดิหนอ่ยใคร  ๆกป็ระดษิฐ์ได ้ แตจ่ะทำหรอืไมน่ัน้ขึน้อยู ่

กับจิตสำนึกของแต่ละคนต่างหาก 

 A พดูกบัครวูา่ ในทีส่ดุกร็ูแ้ลว้สนิะ จากนัน้ A ซึง่เดาไดอ้ยูแ่ลว้วา่ตวัเอง 

ถูกเรียกมาพบด้วยสาเหตุใดก็เริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้ครูฟังอย่างภาคภูมิใจ  

ราวกับรอโอกาสนี้มานาน กระเป๋าเงินใบนั้นคือเครื่องลงทัณฑ์อย่างที่ A เรียก 

จริง ๆ ค่ะ

	 อันดับแรก A นำสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเองแสนภูมิใจซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วไป 

ทดลองกับเพื่อนร่วมชั้นกลุ่มที่ดูวิดีโอโป๊ด้วยกันเป็นประจำก่อน แม้เพื่อน  ๆ จะ 

ตื่นเต้น ร้องอุทานว่า “เจ๋ง” แต่ A ก็ไม่ค่อยพอใจกับปฏิกิริยาที่ไม่ต่างอะไรกับ 

ปฏกิริยิาของคนตกใจเวลาเปดิกลอ่งของเลน่แลว้มตีวัตุก๊ตากระโดดออกมา A คดิ 

ว่า พวกนี้ช่างไม่เข้าใจความยอดเยี่ยมของฉันเอาเสียเลย งั้นฉันเอาไปอวดให้ 

คนที่เข้าใจดูดีกว่า จากนั้น A จึงนำสิ่งประดิษฐ์ที่ว่ามาให้ครูดู และปฏิกิริยา 
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ของครกูเ็ปน็ทีพ่อใจของ A จรงิ ๆ แตรู่ไ้หมคะวา่ A เขา้ใจผดิ เพราะสิง่ทีค่รรููส้กึ 

ว่านา่กลวัจรงิ  ๆแลว้ไมใ่ชก่ระเปา๋เงนิ แตเ่ปน็จิตสำนกึของ A ตา่งหาก A ซึง่เขา้ใจ 

ว่ากระเปา๋เงนิของตวัเอง = ของอันตราย เกดิความมัน่ใจขึน้มาวา่จะสามารถทำให้ 

ทกุคนรบัรูถ้งึความยอดเยีย่มของเครือ่งลงทณัฑเ์ครือ่งนีไ้ด้ A จงึจงใจพดูเปน็เชงิ 

ท้าทายครูก่อนจากไป แต่แล้ว A กลับคาดผิด เพราะในที่สุดคนที่เดือดร้อน 

และเห็นเป็นเรื่องใหญ่มีแค่ครูคนเดียว ทำให้ A เกิดความคิดใหม่ว่า ถึงจะ 

เผยแพรก่ระเปา๋เงนินีท้างเวบ็ไซตไ์ปกอ็าจจะไมม่ปีระโยชน์ เพราะคนทีเ่ขา้มาอา่น 

ลว้นแตเ่ปน็พวกทีไ่มเ่ขา้ใจความยอดเยีย่มของสิง่ประดษิฐช์ิน้นีท้ัง้สิน้ เพราะฉะนัน้ 

จึงควรเอาไปอวดให้คนอื่นที่รู้เรื่องดีกว่า 

	 นั่นคือเหตุผลที่ A ส่งกระเป๋าเงินใบนั้นเข้าประกวดในนิทรรศการผลงาน 

วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตัดสินส่วนใหญ่ 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งใหญ่โตในวงการวิทยาศาสตร์ อ้อ แต่มี 

นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วยนะคะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม หาก 

บคุคลผูม้ชีือ่เสยีงชีว้า่งานของเขาเปน็อนัตรายในสถานทีส่าธารณะ ตวัเขากจ็ะถกู 

จับตามองในฐานะบุคคลอันตราย นั่นละค่ะความคิดของ A แต่ขณะเดียวกัน  

หากกระเป๋าเงินนี้ได้รับการตัดสินว่าเป็นของอันตรายตั้งแต่ในรอบคัดเลือก มันก็ 

จะหมดสทิธิเ์ขา้สูร่อบตอ่ไป ดงันัน้ A จงึพยายามเขยีนรายงานเพือ่สรา้งภาพใหค้น 

เหน็วา่ตนเปน็เดก็ไรเ้ดยีงสาทีต่อ้งการปกปอ้งความยตุธิรรมอยา่งดทีีส่ดุ และอาจ 

เป็นเพราะผลจากความพยายามดังกล่าวนี่เองที่ทำให้คนมองเห็นว่า A เป็นเพียง 

นกัเรยีนมธัยมตน้ตวัอยา่งคนหนึง่ และไมม่ใีครระแคะระคายความจรงิตัง้แตแ่รก 

ในเวทีประกวดระดับประเทศ A ถึงกับได้รับคำชมจากศาสตราจารย์ประจำมหา- 

วิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งซึ่งเคยออกรายการตอบคำถามทางโทรทัศน์หลายครั้งด้วย 

ว่า “เธอนีเ่กง่จงั ฉนัเองยงัประดษิฐอ์ะไรแบบนีไ้มไ่ดเ้ลย” จรงิ ๆ แลว้ที ่ A ไดร้บั 

คำชมนั้นก็เพราะกรรมการประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างของ A  

เนือ่งจากผลงานทีค่นอืน่สง่เขา้ประกวดสว่นใหญจ่ะออกมาคลา้ย  ๆกนั คอืประเภท 

หุน่ยนตช์ว่ยงาน ขณะที ่ A กลบัมองไปทีก่ารใชป้ระโยชนเ์พือ่ปอ้งกนัขโมย และ 

ทำใหก้ระเปา๋เงนิกลายเปน็อปุกรณก์นัขโมย ซำ้ยงัไมใ่ชแ่คส่ง่เสยีงเตอืนแบบทีเ่หน็ 
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ไดท้ัว่ไป ทวา่ A กลบัเขา้ใจผดิคดิวา่คำชมของอาจารยผ์ูน้ัน้เกดิจากความรูส้กึทึง่ 

ในเทคโนโลยีที่ใช้และความสามารถของตัวเอง จุดนี้ละค่ะที่ทำให้ครูเห็นว่าเขายัง 

เปน็เดก็ แมใ้นทีส่ดุ A จะยงัไมไ่ดถ้กูจบัตามองในฐานะบคุคลอนัตรายอยา่งทีห่วงั 

แต่เขาก็ได้รับความสนใจจากผู้คน มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

ดงันัน้ A จงึพอใจในระดบัหนึง่วา่ “แมจ้ะไมเ่ปน็ไปตามแผน แตอ่ยา่งนีก้โ็อเคละ” 

ครูเองตอนที่เห็น  A ทำท่าปลาบปลื้มขณะให้สัมภาษณ์ก็ยังรู้สึกอุ่นใจเลยว่า  

“เด็กคนนี้คงแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจเท่านั้น หากนำพลังส่วนนี้ไปใช้ใน 

ทางบวกได้ก็คงไม่มีปัญหา” ครูหลงคิดไปว่าปัญหาต่าง  ๆ ที่เคยกลุ้มใจในช่วงที่ 

ผ่านมาได้คลี่คลายไปหมดแล้ว  

	 พอเข้าครึ่งหลังของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน วันเดียวกับที่หนังสือพิมพ์ 

ท้องถิ่นเขียนชื่นชม  A อย่างใหญ่โตนั่นเอง ปรากฏว่าเกิด  “คดีฆาตกรรมยก 

ครอบครัว  ๕  คนในเมือง  T”  ขึ้น กลายเป็นประเด็นร้อนพาดหัวหน้าหนึ่งใน 

หนงัสอืพมิพ ์ ตัง้แตว่นันัน้เปน็ตน้มา ทัง้โทรทศันแ์ละหนงัสอืพมิพต์า่งพากนัเขยีน 

ถงึแตค่ดทีีว่า่ A ไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุตอ่หนา้นกัเรยีนทัง้โรงเรยีนในพธิี 

เปดิภาคเรยีนที ่ ๒ แตก่ลบัไมม่ใีครเอย่ถงึเรือ่งที ่ A ไดล้งหนงัสอืพมิพห์รอืเรือ่งที ่

A ได้รับคำชมจากศาสตราจารย์ผู้โด่งดังเลยแม้แต่น้อย เพราะทุกคนมัวแต่ให้ 

ความสนใจกบัคดลีนูาซี ยิง่คดขีองลนูาซเีปน็ทีส่นใจมากขึน้เทา่ไหร่ ในใจของ A 

ก็ยิ่งคุกรุ่นไปด้วยไฟแห่งความริษยามากขึ้นเท่านั้น เขาคงคิดว่า ทีเราทำดีแล้ว 

ไดร้บัคำชมกลบัไมเ่หน็มใีครสนใจสกันดิ ลนูาซไีมเ่หน็จะเกง่กาจตรงไหน สาร P 

ก็มีของมันอยู่แล้ว ยายนั่นแค่ไปเอามาใช้ฆ่าคน ฉันต่างหากที่สามารถประดิษฐ์ 

อาวธุสำหรบัฆา่คนไดเ้อง เพราะฉะนัน้ถา้ฉนัลงมอืฆา่คนบา้ง คนคงยิง่จบัตามอง 

แน่นอน ตั้งแต่นั้นมา A จึงหมกมุ่นอยู่กับการปรับปรุงเครื่องลงทัณฑ์ที่ตัวเอง 

ประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

R

	 ส่วน B นั้นเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายตั้งแต่สมัยเข้าเรียนใหม่  ๆ  แล้ว  
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เปน็คนอารมณด์ทีีใ่ครเหน็กม็กัคดิจนิตนาการวา่เขาคงไดร้บัการเลีย้งดเูปน็อยา่งดี 

จากพ่อแม่และพี่สาวทั้งสองคนซึ่งแก่กว่า  B พอสมควร วันนั้น หลังฟังเรื่อง 

ทั้งหมดจาก A ครูก็โทรศัพท์ไปเรียก B ซึ่งกลับบ้านไปแล้วให้ออกมาพบที่สระ 

ว่ายน้ำ อาจเป็นเพราะสถานที่นัดพบที่ครูเลือกจึงทำให้ B พอจะเดาได้ว่าครู 

ต้องการพบเขาเรื่องอะไร เขาปฏิเสธไม่ยอมมา โดยขอให้ครูไปที่บ้านแทน เย็น 

วนันัน้ครจูงึไปพบ B ทีบ่า้น เขาถามครวูา่ ขอใหแ้มอ่ยูด่ว้ยไดไ้หม ครเูหน็ทา่ทาง 

แม่ของ B ที่ดูงุนงงกับการมีครูมาเยี่ยมบ้านแบบกะทันหันแล้วก็เดาได้ทันทีว่าเธอ 

คงไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อน พอครูตอบตกลง B จึงเริ่มเล่าเรื่องต่าง  ๆ  ตั้งแต่สมัย 

เข้าเรียนใหม่ ๆ ให้ฟังโดยมีแม่ของเขานั่งอยู่ด้วยตลอด 

 B สมคัรเขา้ชมรมเทนนสิทนัทหีลงัจากเขา้เรยีน เหตผุลเพราะเขาตอ้งการ 

เล่นกีฬาอะไรสักอย่าง และเทนนิสก็ดูเท่ดี ซึ่งพอเข้าไปอยู่ในชมรมจริง ๆ คนที่ 

ฝึกเล่นมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลงเล่นจริงในคอร์ตได้ตั้งแต ่

เดือนพฤษภาคม ในขณะที่พวกเพิ่งเริ่มหัดเล่นหลังจากขึ้นชั้นมัธยมต้นกลับ 

ได้ทำแค่ฝึกร่างกายขั้นพื้นฐาน เข้าเดือนพฤษภาคมแล้วแม้แต่แร็กเกตก็ยังไม่ได้ 

รับอนุญาตให้จับ และ B ถูกจัดอยู่ในพวกหลัง แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจ 

หรือรู้สึกเดือดร้อนอะไรนัก เพราะสมาชิกใหม่ส่วนใหญ่ของชมรมต่างเป็น 

พวกทีเ่ริม่หดัเลน่เหมอืนกนั พอเขา้เดอืนมถินุายน ในทีส่ดุ B กไ็ดร้บัอนญุาตให ้

จบัแรก็เกต ซึง่การไดส้ะพายกระเปา๋แรก็เกตไปโรงเรยีนทำให ้ B รูส้กึวา่ตวัเองเท ่

ขึ้นมานิดหน่อย พอถึงเวลาปิดเทอมฤดูร้อน ครูโทะคุระซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำ 

ชมรมเทนนิสก็ประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อการฝึกฝนแยกกลุ่ม เช่น  

กลุ่มที่ต้องเพิ่มทักษะการรุก กลุ่มที่ต้องฝึกทักษะการรับ เป็นต้น แต่ละกลุ่มมี 

สมาชิกกลุ่มละ ๖ คน ปรากฏว่า B ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องเพิ่มสมรรถภาพ 

รา่งกายขัน้พืน้ฐาน ซึง่มกีนัแค ่ ๓ คนเทา่นัน้ แถมอกีสองคนทีเ่หลอื คนหนึง่คอื 

D ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมแต่ในนาม หลังจากเข้าชมรมสักพักแล้วก็แทบไม่ได้มา 

ร่วมกิจกรรมอีกเลย ส่วนอีกคนคือ E ที่ทั้งเตี้ย ผิวขาว ท่าทางบอบบาง จน 

ได้รับฉายาว่านายอ้อนแอ้น วันแล้ววันเล่า B ได้แต่วิ่งรอบสนามโรงเรียนกับ 

นายออ้นแอน้สองคน B ซึง่รูส้กึวา่สมรรถภาพรา่งกายของตวัเองไมเ่หน็จะดอ้ยกวา่ 
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สมาชิกกลุ่มอื่นตรงไหนจึงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก กระทั่งวันหนึ่งมีเด็กหญิง 

จากห้องเดียวกันที่สังกัดชมรมอื่นมาถาม  B ว่า “B อยู่ชมรมเทนนิส แต่ทำไม 

ถงึตอ้งวิง่ละ่” เปน็เหตกุารณท์ีท่ำให ้ B รูส้กึเสยีหนา้มาก เขาจงึรวบรวมความกลา้ 

ไปขอรอ้งครโูทะครุะใหย้า้ยตวัเองไปอยูก่ลุม่อืน่ ครโูทะครุะถามกลบัมาวา่ “ทีม่า 

ขอ เปน็เพราะเธอไมอ่ยากวิง่ หรอืเพราะไมอ่ยากใหค้นเหน็วา่วิง่กบันายออ้นแอน้ 

กนัแน”่ แนน่อนวา่ความรูส้กึของ B คอือยา่งหลงั แตเ่รือ่งแบบนัน้ใครเลา่จะกลา้ 

พูดออกไป พอ B เงียบ ครูโทะคุระจึงบอกเสียงเข้มว่า “ถ้ามัวแต่สนใจสายตา 

คนอื่นแล้วจะแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไง การฝึกแยกกลุ่มก็เหลืออีกแค่สัปดาห์เดียว  

พยายามเข้าเถอะน่า” แต่วันรุ่งขึ้น  B ให้แม่โทรศัพท์มาขอลาออกจากชมรม 

เทนนิส และเริ่มใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง 

ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียนการสอนที่เข้มข้นแทน

	 หลังจากเข้าภาคเรียนที่ ๒ ผลการเรียนของ B ที่เดิมไม่ค่อยดีนัก เริ่ม 

ดขีึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั คะแนนเฉลีย่ในการสอบกลางภาคของเขาดขีึน้กวา่ภาคเรยีน 

แรกเกือบ ๑๕ คะแนน และที่โรงเรียนกวดวิชาซึ่งแบ่งห้องเรียนตามผลการเรียน 

เขากไ็ดเ้ลือ่นระดบัจากหอ้ง E ซึง่เปน็ที ่ ๒ จากหอ้งแยส่ดุในตอนแรก ไปอยูห่อ้ง 

B ในเวลาเพียงสองเดือน ส่วน F คุงซึ่งช่วงเข้าเรียนใหม่  ๆ มีผลการเรียนอยู่ใน 

ระดับเดียวกันกับ D ก็เริ่มเรียนพิเศษที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งเดียวกันตั้งแต่เมื่อ 

เดอืนพฤศจกิายนคะ่ ในตอนแรก F ถกูจดัใหอ้ยูห่อ้ง D พวกเรารูก้นัหรอืเปลา่คะ 

ว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งสำหรับเด็กวัยรุ่นอย่างพวกเราคือ จะมีช่วงหนึ่งที่ความ 

สามารถทางด้านการเรียน กีฬา และศิลปะของเราพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด  

ยิ่งพยายามมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นผล ทำให้เด็ก  ๆ  มีความมั่นใจ และยิ่งต้องการ 

จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอีก แต่ก็มีบางคนที่มีแนวโน้มว่าจะมั่นใจในความ 

สามารถของตัวเองมากเกินไป ซึ่งจริง  ๆ  แล้วพอถึงจุดหนึ่ง การพัฒนาความ 

สามารถจะไปถึงทางตัน คล้าย  ๆ  กับที่นักกีฬามีช่วงเวลาที่ผลงานไม่ดีนั่นละค่ะ  

ตรงนี้แหละที่จะเป็นช่วงเวลาตัดสินแพ้ชนะอย่างแท้จริง บางคนก็ตกต่ำลงเพราะ 

ท้อแท้ คิดว่าตัวเองมาได้แค่นี้ บางคนที่พยายามต่อไปเรื่อย  ๆ แม้จะไม่เห็นผล 

ในทนัท ี แตก่จ็ะสามารถรกัษาระดบัเดมิไวไ้ด ้ ขณะทีบ่างคนยิง่ทุม่เทหนกัขึน้กจ็ะ 
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สามารถก้าวข้ามไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้ คำพูดที่ครูประจำชั้นนักเรียน ม. ๓ มักได้ยิน 

จากปากของผู้ปกครองในช่วงที่นักเรียนใกล้จะสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายเสมอ 

ก็คือ “ถ้าตั้งใจจริง ๆ เด็กคนนี้ต้องทำได้แน่นอนครับ/ค่ะ” แต่ในความเป็นจริง 

แล้ว กว่าครึ่งของ “เด็กคนนี้” ที่ว่า มักเป็นพวกที่ผลการเรียนดิ่งลงหลังจากผ่าน 

จุดตัดสินแพ้ชนะ เพราะเด็กพวกนี้ไม่ใช่ว่า  “ถ้าตั้งใจจริงแล้วจะทำได้” แต่เป็น 

พวกที่ “ตั้งใจทำจริง ๆ ก็ยังไม่ได้” ต่างหากค่ะ 

	 และแล้ว B ก็เดินทางมาถึงจุดตัดสินแพ้ชนะเป็นครั้งแรก 

	 หลังจากเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว ผลการเรียนของ B ก็เริ่มถึงจุด 

อิม่ตวัและตกลงในทีส่ดุ พอปใีหมผ่า่นไป หลงัจากเปดิภาคเรยีนที่ ๓ ไดไ้มน่าน 

B ก็ถูกอาจารย์สอนพิเศษที่โรงเรียนกวดวิชาต่อว่าเพื่อให้เกิดความฮึกเหิมอย่าง 

ที่เราเคยเห็นในโฆษณาโทรทัศน์ต่อหน้าเพื่อนร่วมห้องทั้งห้องว่า ถ้าเห็นผลการ 

เรียนดีขึ้นหน่อยเดียวแล้วมัวแต่นิ่งนอนใจ คิดว่ายังอยู่ในช่วงหยุดปีใหม่อยู่ละก ็

ไมน่านคงตกขบวนจนตามเพือ่นไมท่นัแน!่ ซึง่ทำให ้ B ไมพ่อใจอยา่งมาก วา่แค ่

ผลการเรียนตกนิดหน่อย ไม่น่าถึงกับต้องดุกันต่อหน้าเพื่อนทั้งห้องก็ได้นี่นา  

แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งทำให้  B ไม่พอใจหนักขึ้นไปอีก เมื่อ B ยังคงอยู่ 

ห้อง B เหมือนเดิม F คุงกลับแซงหน้าไปอยู่ห้อง A เสียแล้ว วันที่ได้รู้ข่าว B ที่ 

หงุดหงิดไม่สบอารมณ์จึงหาทางระบายออกด้วยการไปแวะร้านเกมหลังเลิกเรียน 

โดยไม่ยอมตรงกลับบ้านเหมือนเคย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเพิ่งได้รับเงินเป็น 

ของขวัญปีใหม่มาไม่นาน กระเป๋าเงินจึงยังหนาอยู่ B หมกมุ่นจดจ่ออยู่กับเกม 

จนพอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกล้อมด้วยเด็กนักเรียนมัธยมปลาย พวกนั้น 

พยายามจะแย่งกระเป๋าเงิน B ขัดขืนตามสัญชาตญาณ และถูกชกกลับด้วย 

ความแรงมากกว่าไม่รู้กี่เท่า ระหว่างนั้นตำรวจซึ่งตระเวนตรวจดูความเรียบร้อย 

มาเหน็เขา้จึงควบคมุตวัเขาไป นา่จะเปน็เวลาประมาณสกัหา้ทุม่ทีค่รไูดร้บัโทรศพัท ์

จากตำรวจ จากนั้นครูจึงแจ้งครูโทะคุระทางโทรศัพท์ทันที B ช็อกมากที่เห็นว่า 

คนที่ไปรับตัวเองไม่ใช่ครูซึ่งเป็นครูประจำชั้น แถมไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นครู 

โทะครุะทีเ่คยมเีรือ่งกนิใจกนัมากอ่นเสยีดว้ย B ถามวา่ “ทำไมครูโมะริกจุไิมม่า”  
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คำตอบของครูโทะคุระคือ “ช่วยไม่ได้ ครูโมะริกุจิเขาเป็นผู้หญิงนี่” ซึ่งทำให้ B 

เข้าใจว่าเหตุที่ครูไม่ไปรับเป็นเพราะเรื่องครอบครัว เขาคิดว่าแม่ที่เลี้ยงลูกตัว 

คนเดียวอย่างครู อย่างไรเสียก็ย่อมเห็นลูกตัวเองสำคัญกว่านักเรียนในห้อง  

ระหว่างขับรถไปส่ง B ที่บ้าน ครูโทะคุระพูดกับ B ว่า “ที่ทำไปคงเพราะไม่พอใจ 

ที่ถูกอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาต่อว่าอะไรมาใช่ไหม เธอน่ีสนใจแต่สายตาคนอ่ืน  

ใครว่าอะไรหน่อยก็อารมณ์เสีย รู้ไหม พอออกไปสู่สังคมผู้ใหญ ่ เธอจะต้องเจอ 

เรื่องลำบากกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่านะ” แต่ B ยังอ่อนต่อโลกนัก จึงเถียงกลับไปว่า  

“ผมถกูคำพดูทำรา้ยจติใจมานะ” สว่นครเูอง รูส้กึชืน่ชมครโูทะครุะมากทีเ่ขาไมใ่ช่ 

สักแต่ตวาดใส่นักเรียนอย่างเดียว แต่เขายังช่างสังเกตและเข้าใจลักษณะนิสัย 

ของนักเรียนเป็นอย่างดีด้วย 

	 ระหว่างที่ B เล่าเรื่องมาถึงตรงนี้ แม่ของ B เอ่ยว่า “น่าสงสารจัง” แทบ 

นับครั้งไม่ถ้วน แม้ใจหนึ่งครูจะคิดว่า อะไรจะบ้ารักลูกตัวเองขนาดนี้ แต่อีกใจ 

หนึง่กอ็ดอจิฉาไมไ่ดว้า่ แมข่อง B ยงัดทีีม่ลีกูทีต่วัเองคอยใหค้วามรกัมากเสยีจน 

คนคิดว่าบ้า สำหรับเหตุการณ์ที่ร้านเกมนั้น แม้ B จะตกเป็นเหยื่อ แต่กฎของ 

โรงเรยีนทีม่อียูว่า่หา้มนกัเรยีนเขา้รา้นเกม B จงึถกูสัง่ใหไ้ปทำความสะอาดบรเิวณ 

ข้างสระว่ายน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเลิกเรียนเป็นเวลา  ๑ สัปดาห์ทุกวัน  

วันละ ๑ ชั่วโมง เป็นการทำโทษ 

R

	 ตน้เดอืนกมุภาพันธ ์ A ประสบความสำเรจ็ในการเพิม่ความแรงของกระแส 

ไฟฟา้ทีไ่หลผา่นซปิกระเปา๋เงนิเปน็ ๓ เทา่จากเดมิ A อยากทดลองใชจ้รงิจนแทบ 

ทนไม่ไหว วันหนึ่งระหว่างคาบเรียน A เหลือบไปเห็น B ซึ่งนั่งโต๊ะติดกันกำลัง 

เขียนตัวหนังสือด้วยอาการกระแทกกระทั้นว่า “ไปตายซะ” ลงบนมุมสมุดจด  

หลังเลิกเรียนวันนั้น A จึงเอ่ยปากชวน B อย่างไม่จริงจังนักว่า ฉันเพิ่งได้วิดีโอ 

เจ๋ง  ๆ  มาใหม่ม้วนหนึ่ง B สนใจไปดูด้วยกันไหม ซึ่ง B ก็ตอบรับทันที เพราะ 

สนใจวดิโีอของ A มานานแลว้ หลงัจากนัน้ A อาศยัจงัหวะที ่ B กำลงัคลายความ 
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ระแวดระวังถามว่า มีใครที่นายอยากสั่งสอนให้สำนึกบ้างไหม เมื่อเห็น B ตกใจ 

กับคำถามนั้น A จึงอธิบายต่อว่า ฉันเพิ่งเพิ่มประสิทธิภาพกระเป๋าเงินพิศวงได ้

สำเร็จ แต่ยังไม่เคยลองใช้เลย ฉันประดิษฐ์เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อสั่งสอนคนเลว  

ตอนทดลองใชเ้ลยอยากทดลองใชก้บัคนเลวดว้ยนะ่ แนน่อนวา่ B เคยไดย้นิเรือ่ง 

กระเปา๋เงนิพศิวงมากอ่นแลว้ และยงัรูส้กึทึง่ที่ A ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้รอบในการ 

ประกวดระดบัประเทศ B จงึรบีเสนอชือ่ครโูทะครุะขึน้มาทนัท ี แตส่ดุทา้ยความที ่

A เป็นแค่คนขี้ขลาดที่ต้องพึ่งพาแต่อุปกรณ์ เขาจึงปฏิเสธตัวเลือกที่ดูเข้มแข็ง 

กว่าตัวเองอย่างครูโทะคุระ โดยอ้างเหตุผลว่า “ฉันไม่ค่อยอยากยุ่งกับหมอนั่น 

เท่าไหร่” B จึงเสนอชื่อครูเป็นลำดับต่อไป กลายเป็นว่าปลายหอกของความ 

ไม่พอใจหันมาทางครู ซึ่งส่งครูโทะคุระไปรับตัว B ที่สถานีตำรวจแทนในวันนั้น 

อยา่งไรละ่คะ แต ่ A ก็ปฏเิสธอีก ดว้ยเหตผุลว่าครไูมน่า่จะตดิกบัดกัเดยีวกนัอกี 

เป็นครั้งที่สอง นอกจากนี้ A ยังรู้อยู่แก่ใจแล้วด้วยว่า ถึงครูหลงกลก็คงไม่เป็น 

เรือ่งราวใหญโ่ตอยูด่ี ตอนนัน้เองที่ B นกึถงึมะนะมขิึน้มาได้ เขาเคยเหน็มะนะมิ 

บ่อย  ๆ  ช่วงที่ตัวเองต้องไปทำความสะอาดบริเวณริมสระน้ำ จึงเสนอออกไปว่า  

เอ แล้วลูกสาวโมะริกุจิล่ะ เป็นยังไง คราวนี้ A เอาด้วยค่ะ เพราะ A เองก็รู้ว่า 

ทุกวันพุธหลังเลิกเรียน ครูจะพามะนะมิมาอยู่ที่โรงเรียนด้วย พอตกลงกัน 

ได้แล้ว B จึงเล่าข้อมูลต่าง  ๆ  ให้ A รู้ ทั้งเรื่องที่เขาเคยเห็นมะนะมิเข้าไปแถว 

สระว่ายน้ำคนเดียว เรื่องที่มะนะมิให้อาหารสุนัข รวมถึงเรื่องที่มะนะมิเคยร้อง 

อยากได้กระเป๋าสะพายวะตะอุสะจังที่ศูนย์การค้า แต่ครูไม่ยอมซื้อให้ และแล้ว  

พอได้ยินคำว่ากระเป๋าสะพาย A ก็เกิดความคิดขึ้นมาทันที 

	 วันพุธต่อมา ทั้ง A และ B ไปซุ่มดักรอมะนะมิที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าข้าง 

สระวา่ยนำ้ มะนะมซิึง่เดนิมาคนเดยีว ตรงลิว่ไปหามคุทุนัท ี และเริม่เอาขนมปงั 

ทีซ่อ่นมาในเสือ้วอรม์ยืน่ใหม้นักนิขา้มรัว้กัน้ พอ A กบั B เหน็ดงันัน้กย็อ่งเขา้ไป 

ใกล้มะนะมิจากข้างหลัง โดยทั้งสองคนตกลงให้ B เป็นคนเอ่ยทักก่อนพร้อม 

รอยยิ้มตีสนิทว่า “สวัสดีจ้ะ มะนะมิจังใช่ไหม พวกพี่เป็นลูกศิษย์ของแม่หนู  

ไม่นานมานี้เราเคยเจอกันที่แฮ็ปปี้ทาวน์ไง จำได้ไหม” ตอนแรกมะนะมิยังมี 

ทีท่าระแวดระวังอยู่ A สันนิษฐานว่ามะนะมิคงกลัวว่า A กับ B จะไปฟ้องแม่ที่ 
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ตวัเองแอบมาแถวสระวา่ยนำ้คนเดยีว จงึพยายามชวนคยุดว้ยทา่ทางเปน็มติรโดย 

ซอ่นมอืไวข้า้งหลงั วา่หนชูอบหมาเหรอ พวกพีก่ช็อบเหมอืนกนั พวกเราเคยเอา 

อาหารมาให้มันกินหลายครั้งแล้ว วันนี้ก็เหมือนกัน พอได้ยินว่าพี่ชายสองคนนี้ 

ก็มาให้อาหารมุคุเหมือนกัน มะนะมิจึงค่อยคลายความหวาดระแวง จากนั้น A 

ก็นำกระเป๋าสะพายไหล่ใบเล็กที่ซ่อนไว้ด้านหลังออกมาให้มะนะมิดู วันนั้นแม่ 

ของหนูไม่ยอมซื้อให้ใช่ไหม หรือว่าตอนนี้ซื้อให้แล้ว มะนะมิส่ายศีรษะแทนการ 

ตอบคำถาม พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละ เพราะแม่ของหนูเป็นคนขอให้พวกพี่ไปซื้อมา 

เองนี่นา เอ้านี่ ของขวัญวันวาเลนไทน์จากคุณแม่ อาจจะเร็วไปนิด แต่คง 

ไม่เป็นไรนะ พูดจบ A ก็แขวนกระเป๋าสะพายใบนั้นที่คอของมะนะมิ เขาเล่าว่า 

ท่าทางมะนะมิดีใจเหลือเกินที่ได้ยินว่าเป็นของขวัญจากแม่ A ยังพูดต่อด้วยว่า  

ข้างในมีช็อกโกแลตด้วยนะ ลองเปิดดูสิ แต่ทันทีที่มะนะมิแตะซิปตามที่ A  

คะยั้นคะยอ เธอก็ล้มลงไปเดี๋ยวนั้นโดยไม่มีแม้แต่เสียงร้อง พอ A เห็นร่างของ 

มะนะมินอนแน่นิ่งไม่ขยับเขยื้อนท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาดส่อง เขาก็ 

พมึพำออกมาวา่ “สำเรจ็แลว้” พรอ้มระบายยิม้ทัว่ใบหนา้ สว่น B แทบไมอ่ยาก 

เชือ่สายตาตวัเอง เมือ่เหน็เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ตรงหนา้ B รอ้งถาม A ดว้ยเสยีงสัน่ 

เพราะความหวาดกลัวว่า เฮ้ย เกิดอะไรขึ้น ทำไมเด็กไม่ขยับเขยื้อนล่ะ แต่ A  

กลบัเอย่เพยีงวา่ เชญิปา่วประกาศบอกทกุคนไดต้ามสบายเลยนะ แลว้ปดัมอืของ 

B ออกจากไหล่ กอ่นเดนิจากไปดว้ยทา่ทางพอใจเตม็ที่ B ซึง่ถกูทิง้ใหอ้ยูต่รงนัน้ 

คนเดียวรู้สึกกลัวจับใจ แม้ในใจจะยังสงสัยว่ามะนะมิตายไปแล้วจริงหรือเปล่า  

แต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะมองร่างมะนะมิให้เต็มตา เมื่อสายตาของ B ไปสบกับ 

ดวงตาของวะตะอุสะจังที่กระเป๋าสะพายใบนั้น เขาจึงเกิดความกลัวขึ้นมาว่า  

หากมีคนรู้ว่ากระเป๋าสะพายที่ว่าคือสาเหตุการตายของมะนะม ิ เรื่องที่ตัวเองเป็น 

ผู้สมรู้ร่วมคิดก็ย่อมไม่เป็นความลับอีกต่อไป B จึงดึงกระเป๋าสะพายออกจาก 

คอมะนะมิทั้งที่ยังไม่กล้ามองร่างเธอเต็มตา แล้วขว้างกระเป๋าข้ามรั้วออกไปจน 

สุดกำลัง จริงสิ เราสร้างสถานการณ์ว่าเด็กคนนี้พลัดตกสระว่ายน้ำตายดีกว่า  

คิดได้ดังนั้น B ก็ยกร่างมะนะมิขึ้นทุ่มลงไปในสระว่ายน้ำที่ทั้งขุ่นทั้งเย็นยะเยือก  

กอ่นจะวิง่หนอีอกไปสดุกำลงั พอเลา่จบ B ออกตวัวา่ ตอนนัน้เขากลวัและสบัสน 

ไปหมด จึงจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้ แต่ที่เขาเล่ามาได้ขนาดนี้ก็นับว่าเพียงพอ 
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แล้ว จริงไหมคะ 

	 ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตายของมะนะมิค่ะ 

R

	 แมค้รจูะรูค้วามจรงิทัง้หมดแลว้ แตท่ัง้ A และ B กย็งัคงมาโรงเรยีนตาม 

ปกติ และไม่มีทีท่าว่าจะมีตำรวจมาที่โรงเรียนด้วย สงสัยใช่ไหมคะว่าทำไม ครู 

บอกกับ  A ที่แสดงสีหน้าหลงใหลได้ปลื้มกับผลงานของตัวเองขณะสารภาพ 

เรือ่งราวทัง้หมดจนจบวา่ ไมว่่าอยา่งไร เรือ่งทีเ่กดิขึน้นีก้เ็ปน็แคอ่บุตัเิหตุ ครจูะ 

ไมท่ำใหเ้รือ่งนีก้ลายเปน็คดฆีาตกรรมสยองขวญัอยา่งทีเ่ธอตอ้งการหรอก สว่น B 

ซึ่งถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ได้สารภาพเรื่องทั้งหมดออกมาเสียท ี และแม่ของ B 

ซึง่กำลงัตกตะลงึพดูไมอ่อกกบัคำสารภาพของลกูชายตวัเองนัน้ ครบูอกทัง้สองคน 

ไปว่า ในฐานะแม่ ดิฉันอยากจะฆ่าทั้ง A และ B ให้ตายเหลือเกิน แต่ดิฉันก็มี 

อีกฐานะหนึ่ง คือเป็นครูด้วย แม้ดิฉันจะมีหน้าที่ในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ต้อง 

เล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ตำรวจรู้ เพื่อที่เด็กสองคนนี้จะได้รับโทษสาสมกับสิ่งที่ 

พวกเขาทำ แต่ในฐานะครู ดิฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องดูแลเด็ก ๆ หากตำรวจสรุป 

แลว้วา่เปน็อบุตัเิหต ุ ดฉินักจ็ะไมฟ่ืน้ฝอยหาตะเขบ็ขึน้มาอกี ครพูดูเหมอืนนกับญุ 

เลย วา่ไหมคะ พอครกูลบัจากโรงเรยีนวนันัน้ พ่อของ B กโ็ทรศพัทม์าหาเพือ่ยืน่ 

ขอ้เสนอเรือ่งเงนิชดเชย แตค่รปูฏเิสธ เพราะหากครยูอมรบัเงนิกเ็ทา่กบัยอมรบัวา่ 

คดีที่เกี่ยวข้องกับส่วนของ B สิ้นสุดลงแล้ว ครูบอกพ่อของ B ว่า ดิฉันอยากให้ 

B จดจำความผิดที่ตัวเองกระทำลงไปในครั้งนี้และก้าวเดินต่อไปตามเส้นทางที่ 

ถูกต้อง แต่เมื่อใดที่ B ไม่สามารถแบกรับความหนักหน่วงของความผิดที่ตัวเอง 

กระทำได้อีก เมื่อนั้นดิฉันขอให้คุณพ่อและทุกคนช่วยดูแล คอยเป็นกำลังใจ 

ให้เขารู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยวด้วยนะคะ เป็นไง ครูพูดได้ดีไหมคะ 

	 แล้วถ้า A ไปฆ่าใครอีกจะทำอย่างไร
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	 สงบเยอืกเยน็กนัดจีงันะคะ แบบนีใ้ชท่ีเ่ขาเรยีกกนัวา่สมองเกม๓ หรอืเปลา่ 

การที่พวกเราสามารถฟังเรื่องคดีฆาตกรรมกันได้อย่างสงบมากกว่าตอนฟังเรื่อง 

เอชไอว ี เปน็สิง่ทีเ่ขา้ใจยากสำหรบัครจูรงิ ๆ แตท่ีค่รบูอกไดแ้น ่  ๆกค็อื สมมตฐิาน 

ทีว่า่ ถา้ A ไปฆา่ใครอกีนัน้ จรงิ ๆ เปน็คำพดูทีไ่มถ่กูตอ้งนะคะ หลงัจากทะเคะ- 

นะกะซังไปเยี่ยมครูที่บ้านคืนนั้น ครูก็กลับมาที่โรงเรียนเพื่อผ่ากระเป๋าสะพาย 

ใบนั้นออกมาพิสูจน์ โดยลองต่อวงจรสายไฟอีกครั้งเพื่อวัดค่าความดันไฟฟ้าดู  

ครูจะข้ามรายละเอียดเรื่องตัวเลขไปสู่ข้อสรุปเลยแล้วกันนะคะ กระแสไฟฟ้า 

แค่นั้นไม่สามารถทำให้หัวใจของใครหยุดเต้นได้แน่นอนค่ะ แม้แต่เด็ก ๔ ขวบ 

กเ็ถอะ ยกเวน้แตว่า่ใครคนนัน้จะเปน็โรคหวัใจอยูแ่ลว้ ครูยงัลองสมัผสัโดยตรง 

ด้วยตัวเองดูเลย ปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าอ่อนมากค่ะ ตอนที่ครูเคยถูกไฟช็อร์ต 

เพราะเอามอืเปยีกไปจบัสายไฟเครือ่งซกัผา้ทีก่ำลงัจะหลดุยงัแรงกวา่นีม้าก ครูวา่ 

ตอนนั้นมะนะมิคงแค่สลบไป จำได้ไหมคะ เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าสาเหตุการ 

ตายของมะนะมคิอื “จมนำ้ตาย” วนัรุง่ขึน้หลงัจากวนัเกดิเหต ุ พอ A รูว้า่รา่งของ 

มะนะมถิกูนำขึน้จากสระวา่ยนำ้ เขาเขา้ไปตอ่วา่ B วา่ “ใครใชใ้หแ้กแสไ่มเ่ขา้เรือ่ง” 

ครูเองก็อยากจะถาม B ด้วยคำถามเดียวกันเหลือเกิน แม้ว่าจุดประสงค์ในการ 

ถามจะต่างกับ A โดยสิ้นเชิงก็ตาม จริง ๆ B ไม่จำเป็นต้องเรียกใครมาช่วยก็ได้  

แต่อย่างน้อยก็น่าจะทิ้งมะนะมิไว้อย่างนั้นแล้ววิ่งหนีไปเสีย... 

	 เพราะถ้าเขาทำอย่างนั้น มะนะมิก็คงยังมีชีวิตอยู่ 

R

	 ครูไม่เคยมีความคิดอยากเป็นนักบุญหรอกค่ะ 

	 ๓ Game brain เป็นคำที่ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่อโมะริ อะคิโอะ คิดขึ้นเพื่อกล่าวถึงลักษณะเฉพาะ 

ของคลื่นสมองของคนที่ติดเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับคนไข้ที่มีอาการบกพร่องด้านประสาท 

การรับรู ้ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจของสมอง 
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	 เหตุที่ครูไม่เล่าความจริงให้ตำรวจฟัง เป็นเพราะครูไม่ต้องการปล่อยให้ 

กฎหมายเป็นผู้ลงโทษ A กับ B ต่างหาก A ที่มีเจตนาฆ่า แต่ไม่ใช่คนลงมือฆ่า  

สว่น B ทีก่ลายเปน็คนลงมอืฆา่ทัง้ทีไ่มไ่ดเ้จตนา ตอ่ใหค้รบูอกความจรงิกบัตำรวจ 

อย่าว่าแต่จะถูกส่งเข้าสถานกักกันเลย เผลอ  ๆ  โทษของสองคนนั้นอาจแค่ถูก 

ควบคมุความประพฤตกิเ็ปน็ได ้ ตอนแรกครคูดิวา่จะเอาไฟชอ็รต์ A ใหต้าย และ 

ทำให ้ B จมนำ้ตายเสยีดว้ยซำ้ แตถ่งึทำอยา่งนัน้ไปกใ็ชว่า่มะนะมจิะฟืน้คนืกลบัมา 

และเดก็สองคนนัน้จะไมม่วีนัไดส้ำนกึในความผดิของตวัเอง ครตูอ้งการใหท้ัง้สอง 

คนสำนึกในคุณค่าและความสำคัญของการมีชีวิต เมื่อสำนึกแล้วทั้งสองจะได้ 

มีชีวิตอยู่ต่อไปโดยแบกรับความหนักหนาสาหัสของกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้ด้วย  

ครูต้องทำอย่างไรด ี จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได ้

	 แล้วครูก็นึกขึ้นได้ว่า ในชีวิตจริง ใครคนหนึ่งที่ครูรู้จักดีกำลังใช้ชีวิตใน 

สภาพแบบนั้นอยู่ไม่ใช่หรือ 

	 วันนี้ครูเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเราฟังโดยเริ่มจากเรื่องการขาดแคลเซียม 

แตค่รวูา่สิง่ทีพ่วกเรายงัขาดไมไ่ดม้แีตแ่คลเซยีมเทา่นัน้หรอกคะ่ ตัง้แตส่มยัโบราณ 

แล้วที่คนญี่ปุ่นอย่างเรามีลิ้นที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ สามารถรื่นรมย์กับรสชาติ 

วัตถุดิบของอาหารนานาชนิด แต่ดูเหมือนว่าสมัยนี้เด็ก ๆ  ที่ต่อให้กินแกงกะหรี่ 

รสออ่นกบัแกงกะหรีร่สเผด็กย็งัแยกแยะความแตกตา่งไมอ่อกมจีำนวนเพิม่มากขึน้ 

เรื่อย ๆ ซึ่งว่ากันว่าความผิดปกติทางการรับรู้รสชาติที่ว่านี้มีสาเหตุมาจากร่างกาย 

ได้รับสังกะสีไม่เพียงพอ ว่าแต่ลิ้นของทุกคน ไม่สิ ลิ้นของ  A กับ  B ล่ะคะ 

เป็นอย่างไรบ้าง ดูเหมือนทั้งสองคนดื่มนมหมดแล้ว รู้สึกแปลก ๆ บ้างไหมเอ่ย 

รูส้กึไหมคะวา่นมมกีลิน่เหลก็ หรอืมรีสแปลก ๆ บา้งไหม จรงิ ๆ แลว้ครแูอบผสม 

เลือดคนที่เพิ่งดูดออกจากร่างกายสด ๆ เมื่อเช้านี้ปนลงไปในนมกล่องของทั้งสอง 

คนค่ะ ถ้ากล่องนมไม่ใช่กล่องกระดาษทึบมองไม่เห็นข้างในอย่างนี้ก็คงทำไม่ได้ 

หรอกนะคะนี่ เลือดที่ครูผสมลงไปไม่ใช่เลือดของครูเองหรอกค่ะ แต่เป็นเลือด 

ของครเูฮีย้วผูเ้ปลีย่นโลก หรอืครซูะกรุะโนะมยิะคนนัน้ ครแูอบขอแบง่มานดิหนึง่ 

น่ะค่ะ ขอย้ำว่าเลือดนะคะ ไม่ใช่ขี้เล็บ ที่ครูทำลงไปก็เพื่อหวังจะให้ทั้งสองคน 



43

มินะโตะ  คะนะเอะ 

เป็นเด็กดีไงคะ 

	 เอาละ ดูเหมือนส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ 

	 ครูคงไม่อาจรู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่ครูทำจะได้ผลหรือไม่ อย่างไรอีกสักสอง 

สามเดือนหลังจากนี้ขอให้ทั้งสองคนลองตรวจเลือดดูแล้วกันนะคะ หากติดเชื้อ  

เขาว่ากันว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ ๕ ถึง ๑๐ ปี ครูขอให้ทั้งสองคนใช้ชีวิต 

ที่เหลือคิดทบทวนถึงคุณค่าและความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ให้ดี ครูหวัง 

เหลือเกินว่า วันหนึ่งทั้งสองคนจะตระหนักถึงความร้ายแรงของความผิดที่ตัวเอง 

ได้กระทำลงไป รู้สึกสำนึกในความผิด และกล่าวคำขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจ 

ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำกับมะนะมิ อีกอย่าง เนื่องจากชั้นปีของเราจะไม่มีการเปลี่ยน 

ห้องเรียนอีกแล้ว ดังนั้นครูขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนที่เหลือคอยดูแล A และ B ด้วย 

ความอบอุ่น ไม่กีดกันพวกเขาออกจากวงสังคมนะคะ คราวนี้ครูว่าคงไม่มี 

นักเรียนคนไหนในห้องจะส่งข้อความทางมือถือบอกคนอื่นว่าตัวเองอยากตาย 

โดยไม่คิดให้ดีเสียก่อนอีกแล้ว ครูยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าตัวเองจะใช้ชีวิต 

ต่อไปอย่างไรนับจากนี้ แต่ใครจะไปรู้ ครูอาจไม่มีสิทธิ์กำหนดทางเดินชีวิต 

ของตัวเองก็ได้ ครูคงพอมีเวลาถึงแค่ช่วงที่มาตรการลงโทษของครูเริ่มเห็นผล 

มังคะ “ถ้าไม่ได้ผลล่ะ” อืม นั่นสินะคะ ถ้าอย่างนั้นครูคงบอกได้แค่ว่า ขอให้ 

ทั้งสองระวังเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ดีก็แล้วกัน 

	 ครูวางแผนจะใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิปีนี้กับพ่อของมะนะมิ  

คนที่ครูเคยวางแผนจะแต่งงานกับเขานั่นละค่ะ ตั้งแต่เกิดเหตุคราวนั้นครูก็เริ่ม 

ใช้ชีวิตร่วมกับเขาอีกครั้ง และตั้งใจว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขจนกว่าวาระ 

สดุทา้ยของเขาจะมาถงึ ขอใหท้กุคนใชเ้วลาชว่งปดิเทอมฤดใูบไมผ้ลอิยา่งมคีณุคา่ 

เช่นกันนะคะ ขอบคุณทุกคนมากสำหรับช่วงเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา 

	 ครูขอพูดเพียงเท่านี้ค่ะ


