
คํานําสํานักพิมพ์

ทุกคนมีความดำมืดซุกซ่อนอยู่ตรงไหนสักที่ในจิตใจด้วยกันทั้งนั้น  

ทัง้ยงัมสีญัชาตญาณของการใชก้ำลงัรนุแรงอยูใ่นดเีอน็เอ และความรนุแรงนัน้ 

ก็มีพลังเหนือจินตนาการเลยทีเดียว...

พบกับคดีฆาตกรรมสุดสยองที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำ จู่  ๆ  เด็กนักเรียน 

เกือบทั้งห้องก็ตายหมู่ในสภาพที่เหมือนฆ่ากันเองและฆ่าตัวตายในห้องเรียน  

สภาพของที่เกิดเหตุเรียกได้ว่า  “เละเทะ”  สิ้นดี นำพาไปสู่การค้นหาต้นเหตุ 

แห่งการฆาตกรรมที่ดึงด้านมืดของทุกคนให้ออกมาโลดแล่น ไม่ว่าจะเป็น 

ครูประจำชั้นสาวที่เก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้เพราะหวังว่ามันจะคลี่คลาย 

ไปในด้านดีได้เอง นายตำรวจอารมณ์ร้ายที่กดข่มพฤติกรรมรุนแรงเอาไว้  

นักเรียนหญิงผู้ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน อีกทั้งยัง 

ถูกคนเกือบทั้งโรงเรียนคว่ำบาตรจนต้องดิ้นรนหาทางเอาคืนด้วยตัวเอง

แล้วใครกันที่ต้องรับผิดชอบ...

แพรวสำนักพิมพ์

มีนาคม ๒๕๖๒
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บทนำ

ชายผู้นั้นเงียบ มองลงไปที่เด็กสาวบนเตียงผ่าตัด

	 เด็กสาวอยู่ในสภาพเกือบเปลือย มือและเท้าถูกตรึงไว้กับเตียง การ 

เต้นของหัวใจและการหายใจเป็นปกติ ดูเหมือนจะอยู่ในอาการสงบ

	 ที่นี่ไม่ใช่ห้องผ่าตัดและไม่ใช่ห้องในโรงพยาบาล แต่เป็นห้องศิลป์ 

ในบ้านส่วนบุคคลที่ชายผู้นั้นใช้สำหรับทำงานอดิเรก ดวงไฟถูกหรี่ให้แสง 

อ่อนลง มีแต่แสงจากไฟตั้งโต๊ะเท่านั้นที่สาดส่องลงมาที่เตียงผ่าตัด

	 ชายสวมเสื้อกาวน์สีฟ้าผู้นั้นเอื้อมมือที่ไม่ได้ใส่ถุงมือไปลูบศีรษะ 

เด็กสาวอย่างอ่อนโยน

	 “รู้สึกยังไง”

	 เด็กสาวมองจ้องขึ้นมาที่ชายผู้นั้นขณะตอบว่า

	 “วันนี้จะผ่าตัดตรงไหนคะ”

	 พอเด็กสาวถาม ชายผู้นั้นก็ใช้นิ้วไล้เปลือกตาข้างขวาของผู้พูดให้ 

ปิดลง

	 “วันนี้จะทดลองอะไรสักหน่อย”

	 ชายผู้นั้นขีดไม้ขีดจ่อไส้ตะเกียงแอลกอฮอล์บนโต๊ะปฏิบัติงาน อาศัย 

แสงสว่างของตะเกียงนั้นหยิบเข็มจากถาดสีเงินขึ้นมาร้อยกับเส้นด้ายสีดำ

	 แล้วเริ่มเอาเข็มนั้นไปอังกับเปลวไฟ ครู่หนึ่งต่อมาปลายเข็มก็แดง 

เป็นประกาย

	 “ปาป๊า หยุด...หยุดนะ”
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	 อุปกรณ์ตรวจวัดแสดงจำนวนครั้งการเต้นของหัวใจและการหายใจ 

ของเด็กหญิงเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย

	 ชายผู้นั้นโน้มตัวลงไปแล้วเริ่มเย็บเปลือกตาขวาของเด็กสาว



๓



๔



บทที่ ๑
คิตาฮาระ นาโฮโกะ
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๑

คิตาฮาระ นาโฮโกะ ว้าวุ่นอยู่กับความคิดที่ทำให้รู้สึก 

หงดุหงดิไมส่บายใจ ตอนนีเ้ธอทำอะไรไมถ่กูนอกจากปลอ่ยตวัไปตามวนัเวลา

	 งานที่ครูประจำชั้นต้องทำเมื่อเปิดเทอมใหม่หลังหยุดฤดูร้อนมี  

ก่ายกองเป็นภูเขา บนโต๊ะทำงานตรงหน้ามีรายงานการอ่านวรรณกรรมของ 

เด็กนักเรียนวางซ้อนกันอยู่เป็นตั้งใหญ่รอให้ตรวจในฐานะที่เป็นครูสอนวิชา 

ภาษาประจำชาติ อีกทั้งยังมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นท่ีปรึกษาชมรม 

โยธวาทิต ซ่ึงทำให้ต้องจัดทำตารางเวลากิจกรรมชมรมและแผนการฝึกซ้อม 

สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นยังมีงานยุ่งยาก 

ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการโรงเรียนอีกหลาย ๆ  เรื่อง แต่หลายวัน 

มานี้งานทั้งหมดถูกทิ้งเอาไว้โดยไม่ได้แตะเลยจนนิดเดียว

	 ระหว่างช่วงปิดเทอมนานหลายวัน นาโฮโกะภาวนามาตลอดขอให้ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนปีสอง ห้องซี เมื่อเทอมหนึ่งนั้นไม่ยืดเยื้อมาจนถึง 

เทอมสอง ขอให้วันหยุดยาวช่วยฟื้นฟูจิตใจของเด็กชายเด็กหญิงเพื่อที่จะได้ 

เข้าสู่เทอมใหม่ด้วยความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสด้วยเถิด แต่คำภาวนาของเธอ 

ไม่บรรลุผล

	 โทรศัพท์มือถือได้รับข้อความจากไลน์ เป็นโฆษณาจากร้านที่เธอไป 

ลงทะเบียนเอาไว้ วัน  ๆ  มีแต่ข้อความน่าเบื่อเหล่านี้ส่งเข้ามาไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อ 

กี่ครั้ง นาโฮโกะทิ้งไว้อย่างนั้นโดยไม่เปิดอ่าน

	 มองขึ้นไปที่นาฬิกาบนฝาผนัง  ๑๘  นาฬิกา  ๓๐  นาทีเข้าไปแล้ว  
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จากนั้นครู่หนึ่งเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น

	 “พ่อแม่เด็กนักเรียนติดต่อเข้ามาบ้างหรือยังครับ”

	 โมริวากิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโทร.มาถามโดยตรงเลยทีเดียว

	 นาโฮโกะเค้นเสียงตอบ 

	 “ไม่มีค่ะ”

	 มีเสียงถอนใจด้วยความหงุดหงิดลอดออกมาตามสาย

	 “แย่มาก ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนของเราขึ้นมา นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเรื่อง 

อย่างนี้”

	 “ดิฉันต้องขอโทษจริง ๆ  ค่ะที่ทำให้ผู้อำนวยการต้องเดือดร้อนไปด้วย  

ตำรวจ...ทางตำรวจไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรหรือคะ”

	 โมริวากิ ผู้อำนวยการโรงเรียนขึ้นเสียงสูง

	 “คุณครูคิตาฮาระ เด็กนักเรียนที่หายตัวไปไม่ใช่เด็กประถมนะครับ  

เด็กมอปลายไม่กลับบ้านแค่วันสองวัน คุณคิดหรือว่าตำรวจเขาจะระดม 

กำลังเข้าไปค้นหาตามป่าเขารอบ ๆ นี่”

	 “ขอโทษค่ะ”

	 “ว่าแต่ปัญหาที่เกิดกับห้องซี ตอนเทอมหนึ่ง คุณจัดการเคลียร์ 

เรียบร้อยแล้วนะ”

	 คำถามนั้นแฝงสำเนียงคาดคั้นเอาคำตอบ

	 “แน่นอนค่ะ”

	 “ดีครับ ถ้ามีผู้ปกครองติดต่อมา คุณแจ้งผมทันทีเลยนะ วันนี้ผม 

อยู่ที่โรงเรียนถึงราวเก้าโมง”

	 “ค่ะ ขอโทษจริง ๆ ค่ะที่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อน...”

	 โทรศัพท์ถูกตัดสายไปทั้ง  ๆ  ที่นาโฮโกะยังพูดไม่จบ เหงื่อซึมขึ้นมา 

ชุ่มรักแร้

	 ชั้นปีสองห้องซี ที่นาโฮโกะเป็นครูประจำชั้น เพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ 

เรียกได้ว่าผิดปกติ

 เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนหน้านี้ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นราว 

เที่ยงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงปิดเทอมฤดูร้อน คนที่ 



8

นักเรียนของฉันตายยกห้อง คืนเดียว ๒๔ ศพ

โทร.เข้ามาคือแม่ของมิยาตะ โทโมเอะ นักเรียนห้องซี เธอบอกว่าลูกสาว 

ออกจากบ้านไปโรงเรียนกวดวิชาตั้งแต่เย็นวันที่ ๓๐ จนป่านนี้ยังไม่กลับมา 

และติดต่อไม่ได้ด้วย

	 นาโฮโกะลังเลไม่รู้จะจัดการอย่างไรดี ในที่สุดก็ตัดสินใจแจ้งเรื่องนี้ 

ต่อครูใหญ่โองิวาระ

	 “อ่อนใจเหลือเกินกับปัญหามากมายของมอสองห้องซีปีนี้”

	 เธอไม่อาจเถียงครูใหญ่ได้ เพราะนั่นคือความจริง

	 เมื่อแผนกพิทักษ์ความปลอดภัยการดำรงชีวิตของสถานีตำรวจฮันโน 

ซึง่รบัผดิชอบทอ้งทีเ่กดิเหตไุดร้บัแจง้ความจากครใูหญ่ เจา้หนา้ทีก่ไ็ดแ้จกจา่ย 

รายละเอียดเกี่ยวกับมิยาตะ โทโมเอะ ซึ่งได้แก่ ภาพใบหน้าและลักษณะ 

เด่นในร่างกาย ไปยังป้อมตำรวจทุกแห่งในชุมชนละแวกนั้น

	 นาโฮโกะเกือบไม่ได้นอนตลอดคืนก่อนวันเปิดเทอมใหม่วันที่ ๑  

กันยายน และเมื่อถึงวันนั้นปรากฏว่านักเรียนสามคนคือ อีจิมะ นาโอโตะ,  

มาสึโมโตะ โชง ิ และซากุราดะ อาซามิ ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 มาสึโมโตะ โชงิ กับซากุราดะ อาซามิ นั้น ถึงจะประพฤติตัวไม่ค่อย 

ดีนักมาตั้งแต่มอหนึ่งราวช่วงฤดูร้อน คือเคยมีประวัติการมาสายและกลับ 

ก่อนเลิกเรียน แต่ก็ไม่เคยขาดเรียนตามอำเภอใจอย่างนี้แม้แต่ครั้งเดียว  

ที่น่าตกใจกว่าก็คือการที่อีจิมะ นาโอโตะ ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

นาโอโตะเป็นนักเรียนเรียนดี ได้คะแนนท็อปสุดในชั้นเรียน ถึงแม้ในระยะ 

หลังนี้จะมีปฏิกิริยาเชิงต่อต้านซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นให้สะดุดตาบ้าง 

อย่างแต่งตัวไม่เรียบร้อย กัดสีผม แต่ก็ไม่บกพร่องเรื่องการเรียน

	 โรงเรียนมัธยมปลายนันโจซึ่งดำเนินกิจการโดยเอกชนแห่งนี้ได้ชื่อว่า 

เป็นโรงเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย  ซึ่งตามปกตินักเรียนน้อยคนจะ 

โดดเรียนโดยไม่คำนึงถึงระเบียบวินัย ดังนั้นการมีนักเรียนห้องเดียวกัน 

ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตทีเดียวถึงสามคนภายใต้ภาวะแวดล้อมเช่นนี้  

จึงเป็นธรรมดาที่ทางโรงเรียนจะต้องเกิดความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพความ 

เป็นผู้นำของเธอในฐานะครูประจำชั้น เพราะตั้งแต่เป็นครู นาโฮโกะเพิ่ง 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูประจำชั้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษานี้เอง การถูก 



9

ฮิมุคานะ คุราระ

ตำหนิเพราะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งแรกบกพร่องเช่นนี้ คง 

จะทำให้เธอไม่ได้เป็นครูประจำชั้นไประยะหนึ่ง

	 วันน้ัน หลังช่ัวโมงกิจกรรมในห้องเรียนช่วงเช้า นาโฮโกะโทร.ไปท่ีบ้าน 

นักเรียนสามคนท่ีขาดเรียน คืออีจิมะ นาโอโตะ, มาสึโมโตะ โชงิ และ 

ซากุราดะ อาซามิ แม้จะต้องใช้เวลาพอดูกว่าจะติดต่อกับพ่อแม่ของเด็ก 

ทั้งสาม ซึ่งบางคนทำงานเต็มเวลาและบางคนทำงานชั่วคราวแบบไม่เต็มเวลา 

ได้ แต่พอรู้ว่าลูกของตนขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันเปิดเทอมใหม่ 

เช่นนั้น ต่างคนก็ต่างขอโทษขอโพยกันยกใหญ่ แม่ของอีจิมะ นาโอโตะ 

ผู้ใส่ใจกับการศึกษามากเป็นพิเศษนั้นรู้สึกจะหวั่นวิตกมาก ฟังเรื่องแล้ว 

ปรากฏว่าเด็กทั้งสามแต่งเครื่องแบบนักเรียนออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าตาม 

ปกติ จากนั้นพ่อแม่แต่ละบ้านต่างลองพยายามติดต่อลูกของตน แต่ก็ 

ไม่สำเร็จ เพราะโทรศัพท์มือถือเหมือนจะปิดเครื่องหรือขัดข้อง

	 นาโฮโกะตื่นตระหนก

	 พอกิจกรรมทั้งหมดของวันนั้นเสร็จสิ้นลงตามกำหนดการ นาโฮโกะ 

ก็โทร.ถึงฮารุโยะ แม่ของมิยาตะ โทโมเอะ เป็นอย่างแรก ได้ความว่ายัง 

ติดต่อกับโทโมเอะไม่ได้ ฟังจากน้ำเสียงก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าสภาพจิตใจของ 

อีกฝ่ายย่ำแย่เพียงใด นาโฮโกะปลอบและให้กำลังใจ แล้วโทร.ติดต่อพ่อแม่ 

ของนักเรียนทั้งสามที่ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกครั้ง ซึ่งก็ได้รู้ว่า 

ทั้งหมดยังติดต่อกับลูกตนเองไม่ได้ พวกเขาแยกย้ายกันออกไปตามหา 

ตามที่ที่เด็ก  ๆ  น่าจะแวะเวียนไป สอบถามเบาะแสจากเพื่อน  ๆ ตลอดจน 

คนรู้จัก แต่ก็เหนื่อยเปล่า เพราะไม่ได้เรื่องอะไรจนนิดเดียว จึงไปยื่น 

คำร้องขอให้ตำรวจค้นหาในคืนนั้น

	 ดูเหมือนแผนกพิทักษ์ความปลอดภัยการดำรงชีวิตของสถานีตำรวจ 

ฮันโนจะตกใจกันมากที่ได้รับคำร้องให้สืบหาเด็กนักเรียนชั้นเดียวกันของ 

โรงเรียนเดียวกันถึงสี่คนเกือบจะในเวลาเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการ 

สืบหาเด็ก  ๆ  อย่างจริงจัง นอกเหนือไปจากออกคำสั่งที่ให้เพิ่มการออก 

ลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยของชุมชนภายในท้องที่ให้มากครั้งขึ้น 

เท่านั้น
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	 โรงเรียนมัธยมปลายนันโจตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง 

ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองฮันโน จังหวัด 

ไซตามะ ทางตำรวจอาจคาดเดาไปทางดา้นดวีา่เดก็ ๆ คงเกาะกลุม่เพรดิกนัไป 

ด้วยความคึกคะนอง เพราะโรงเรียนก็เพิ่งจะเปิดเทอมหลังหยุดภาคฤดูร้อน  

พอเบื่อก็คงพากันกลับบ้านเอง

	 แตว่นันี ้ วนัที ่ ๒ กนัยายนแลว้ นกัเรยีนสีค่นคอื มยิาตะ โทโมเอะ, 

อจีมิะ นาโอโตะ มาสโึมโตะ โชง ิ และซากรุาดะ อาซาม ิ กย็งัไมม่าโรงเรยีน  

และยังติดต่อใครไม่ได้สักคนเช่นเดิม

	 ทั้งหมดหายสาบสูญไปเสียแล้ว

	 เช้าวันนี้  นาโฮโกะประกาศระหว่างชั่วโมงกิจกรรมในห้องเรียน  

ขอให้นักเรียนในชั้นช่วยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนทั้งสี่คนนั้น การชุมนุม 

ทักทายปราศรัยช่วงเช้าถูกร่นเวลาให้สั้นลง จากนั้นโมริวากิ ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับรองลงไปได้เข้าประชุมที่จัดขึ้นเป็นการ 

ฉุกเฉินกันพร้อมหน้า และในการประชุมนั้นเองทุกคนก็ได้รู้รับเรื่องราว 

ที่ช่วยให้เห็นสภาพการณ์ในวงกว้างมากขึ้น

	 นั่นก็คือการที่คิมุระ โคซุเกะ ที่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้มาจนถึง 

ปีที่แล้วได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมาหลายวันแล้ว

	 เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว คิมุระ โคซุเกะ ถูกจับกุมในข้อหาจู่โจม 

ทำร้ายร่างกายเด็กหญิงนักเรียนประถมระหว่างทางจากโรงเรียนกลับบ้าน  

หลังจากนั้นก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียน  เนื่องจากนักเรียนคนนี้มีความ 

ประพฤติไม่ดีอยู่แล้ว คือทั้งกินเหล้า สูบบุหรี่ ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น 

บรรดาครูที่ต้องรับมือกับสารพัดปัญหาตลอดมาต่างโล่งใจไปตาม ๆ กัน

	 แม้ว่าโคซุเกะจะขาดจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมปลาย 

นันโจไปแล้ว  แต่ดู เหมือนยังคบนักเรียนคนอื่น  ๆ  เป็นเพื่อนกันอยู่   

โดยเฉพาะมาสึโมโตะ โชงิ ที่มาจากโรงเรียนมัธยมต้นเดียวกันนั้นดูเหมือน 

จะพบกันบ่อยมาก ทางโรงเรียนได้ติดต่อสอบถามไปยังพ่อแม่ของโคซุเกะ 

ตามคำขอของพ่อแม่โชงิ จึงรู้ว่าโคซุเกะก็ไม่ได้กลับบ้านมาตั้งแต่วันที่ ๓๐  

สิงหาคม
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	 ความสมัพนัธข์องเดก็กลุม่นีค้อื มาสโึมโตะ โชง ิ กบัอจีมิะ นาโอโตะ 

เป็นเพื่อนร่วมชมรมฟุตบอล และโชงิกับซากุราดะ อาซามิ เป็นแฟนกัน  

ดังนั้นจึงคิดกันว่ามีความเป็นได้สูงที่ตอนนี้ คิมุระ โคซุเกะ, มาสึโมโตะ  

โชงิ, ซากุราดะ อาซามิ และอีจิมะ นาโอโตะ จะอยู่ด้วยกัน

	 โมริวากิ ผู้อำนวยการกล่าวสรุปก่อนเลิกประชุมว่า ในเบื้องต้นทาง 

โรงเรียนได้แจ้งความให้ตำรวจดำเนินการสืบหาตัวนักเรียนทั้งสี่ กับมิยาตะ 

โทโมเอะ รวมห้าคน เรียบร้อยแล้ว ขอให้ครูทุกคนร่วมมือเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน ช่วยดูแลให้คำแนะนำและปลอบใจเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ  ไม่ให้ 

ตื่นตระหนก

โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณเรียกอีกแล้ว คนโทร.คือพ่อของอีจิมะ นาโอโตะ 

และทันทีกดรับสายเสียงกราดเกรี้ยวด้วยความโกรธจัดก็เสียดแทงเข้าไป 

ในหู

	 “คุณเป็นครูประจำชั้นประสาอะไร เด็กนักเรียนหายไปถึงสี่คน ยัง 

มีหน้ามาบอกได้ว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าหายไปไหน นายคิมุระ โคซุเกะ 

ที่อาจไปด้วยกันคนนั้น  ดูเหมือนจะเป็นเด็กเหลือขอที่ถูกไล่ออกจาก 

โรงเรียนไปแล้วไม่ใช่รึ รู้ทั้งรู้คุณยังทำหน้าตาเฉยปล่อยให้นาโอโตะไป 

เข้ากลุ่มกับหมอนั่น นี่ถ้านาโอโตะเป็นอะไรไป ฉันจะทำให้เธอไม่ได้ขึ้นไป 

ยืนหน้าชั้นสอนใคร ๆ ได้อีกต่อไป จำเอาไว้”

	 พอ่ของอจีมิะ นาโอโตะ แผดเสยีงระเบดิความโกรธและชงิชงัทีอ่ดัอัน้ 

อยู่ในอกจนพอใจแล้วจึงวางหูเงียบไป

	 ครูใหญ่โองิวาระโทร.ตามมาติด ๆ หลังจากสั่งการที่เกือบจะเหมือน 

กับของผู้อำนวยการโรงเรียนทุกถ้อยคำแล้ว ยังตำหนิว่า เธอนั้นไม่ได้ 

บกพร่องในฐานะที่เป็นผู้นำอย่างเดียว แต่ยังเป็นผู้ใหญ่ไม่เต็มตัวในฐานะ 

ที่เป็นคนคนหนึ่งด้วย นาโฮโกะได้แต่กล่าวขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า

	 อยา่วา่แตน่อนเลย แมจ้ะอาบนำ้กย็งัลงัเล เพราะไมม่ทีางรูว้า่โทรศพัท ์

จะดังขึ้นมาเมื่อไร ภาพและเสียงจากโทรทัศน์ที่เปิดทิ้งไว้ได้แต่ผ่านตาผ่านหู 

ของนาโฮโกะไปราวอากาศธาตุ เวลาและนาทีที่ตึงเครียดราวเส้นเชือกถูกผูก 



12

นักเรียนของฉันตายยกห้อง คืนเดียว ๒๔ ศพ

แน่นเป็นเกลียวค่อย  ๆ  ล่วงไป โดยที่เธอไม่อาจจับต้องทำอะไรได้แม้แต่ 

อย่างเดียว

	 ห้าทุ่มครึ่งแล้ว อีกหนึ่งวันกำลังจะสิ้นสุดลงโดยไม่ได้รับการติดต่อ 

จากคนที่รอคอย พอความตึงเครียดค่อยคลายลงบ้างเมื่อคิดว่าป่านนี้แล้ว 

ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นอีก ความเหนื่อยเพลียก็ถาโถมเข้ามาทันทีเป็นหลายเท่า

	 การบ้านของนักเรียนช่วงปิดเทอมฤดูร้อนวางซ้อนกันเป็นตั้งใหญ่ 

อยู่ตรงหน้าทั้งอย่างนั้น นาโฮโกะยังไม่มีกำลังใจที่จะตรวจ แต่ไม่รู้ว่าอะไร 

เหมือนกันที่ทำให้เธอเอื้อมมือไปหยิบกระดาษเขียนรายงานแผ่นแรกสุด 

ออกมาจากตั้ง

	 รายงานนั้นเป็นของมิยาตะ โทโมเอะ หนึ่งในนักเรียนที่หายตัวไป  

ชื่อที่หัวกระดาษเขียนด้วยลายมือบางเบาไม่หนักแน่น ส่วนเนื้อหาที่ให้แสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่ให้เลือกอ่านเป็นการบ้านมีอยู่บรรทัดเดียว

	 ไม่ได้อ่านอะไรเลย

	 นาโฮโกะไม่ได้บอกใครและไม่คิดที่จะบอก คือเธอแอบกลัวอยู่ 

เงียบ  ๆ  ว่าการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของเด็กนักเรียนทั้งสี่นั้น อาจ 

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดกับมิยาตะ โทโมเอะ “เรื่องนั้น” ก็ได้

	 เมื่อครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เธอควรพูดคุยถึงเรื่องนั้น 

ให้หมดเปลือกกับพวกนักเรียนแล้วคลี่คลายปัญหานั้นให้เสร็จสิ้นเสียตั้งแต่ 

เกิดเรื่อง  ตอนนี้ความรู้สึกที่หนักอกอยู่คือความห่วงใยเด็กนักเรียนที่  

หายไป ซึ่งเธอพร่ำภาวนาขอให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัย และเหนือ 

ยิ่งไปกว่านั้นหลายเท่าก็คือการที่ต้องมาเสียใจภายหลังกับเรื่องที่ควรจัดการ 

ให้เสร็จสิ้นไปในครั้งนั้น

	 โทรศัพท์มือถือที่วางไว้บนโต๊ะสั่นสะเทือนแจ้งว่ามีข้อความส่งเข้ามา

	 นาโฮโกะไดส้ตหิยบิโทรศพัทม์อืถอืขึน้มาด ู ผูส้ง่ขอ้ความคอืชมิาโมโตะ 

อาโอะ นักเรียนคนหนึ่งในชั้น อาโอะเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส มีเพื่อนมากมาย 

ทั้งชายและหญิง และติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ ทุกคนในชั้น

	 เท่าที่ผ่านมาชิมาโมโตะ อาโอะ  เคยส่งข้อความทางไลน์มาหาเธอ 

หลายครั้งแล้ว นาโฮโกะมีไลน์เอาไว้ติดต่อกับนักเรียนในยามฉุกเฉิน แม้ว่า 
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ชิมาโมโตะ อาโอะ จะไม่ได้สนิทกับเพื่อนนักเรียนทั้งสี่คนที่หายไปเป็นพิเศษ  

แต่ด้วยความเป็นคนกว้างขวางอาโอะอาจได้ข่าวอะไรมาบ้างก็ได้

	 ข้อความที่ปรากฏบนจอข้อความมีอยู่คำเดียว

	 ‘...ช่วยด้วย’

	 นาโฮโกะเอียงคอคิด แปลกที่ข้อความซึ่งแฝงนัยบ่งบอกถึงภาวะ 

ฉุกเฉินนั้น กลับไม่ได้เร่งเร้าให้เธอตื่นตระหนกจนนิดเดียวว่าอันตรายกำลัง 

คืบใกล้เข้ามา เพราะข้อความเพียงแค่นั้นไม่ทำให้เธอเข้าใจได้ว่าชิมาโมโตะ 

อาโอะ กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นใด

	 นาโฮโกะตั้งท่าจะพิมพ์ข้อความตอบกลับไป แต่ในช่วงไม่กี่วินาที 

นั้นเองปรากฏว่ามีข้อความจากหลายคนเข้ามาในไลน์ของเธอ และพอกดดู 

กพ็บวา่ผูส้ง่ทกุคนคอืนกัเรยีนหอ้งซี ไมว่า่จะเปน็นาคางาวะ ฮิโรมิ, ฮาเซงาวะ  

อายะ, ซุโด เอนะ หรือมุรายามะ ฮิเดอากิ

	 ‘...ครูขาช่วยด้วย’

	 ‘...แย่แล้ว มาเร็ว ๆ’

	 ‘...ทุกคนตาย’

	 ‘...-กำลังฆ่า’

	 นาโฮโกะผุดลุกข้ึนจากเก้าอ้ี พิมพ์ข้อความส่งไปถามชิมาโมโตะ อาโอะ 

ว่า ‘เกิดอะไรข้ึน’ แต่ไม่ได้รับข้อความตอบกลับ จึงส่งข้อความไปถึงนาคางาวะ 

ฮิโรมิ, ฮาเซงาวะ อายะ, ซุโด เอนะ และมุรายามะ ฮิเดอากิ ตามลำดับ  

แต่ก็ไม่ได้รับข้อความตอบกลับมาเช่นกัน

	 คิดดูแล้ว ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเด็ก ๆ อาจรวมหัวกันแกล้งครูเล่น 

อย่างโหด  ๆ แต่ทั้งสี่คนล้วนเป็นเด็กเรียบร้อย มีมารยาท และจริงจังกับ 

การเรยีน อยา่งฮาเซงาวะ อายะ กเ็ปน็ถงึหวัหนา้ชัน้ อกีทัง้แตล่ะคนยงัไมใ่ช่ 

เด็กที่จะลุกขึ้นมาเล่นตลกร้ายระหว่างที่กำลังมีปัญหาในชั้นเรียนปีสอง ห้องซี 

อย่างนี้ นอกจากนั้นยังมีอะไรบางอย่างน่าสะกิดใจให้ฉงนเกี่ยวกับเด็กห้าคน 

ที่ส่งข้อความมาไล่  ๆ  กันนี้ ในห้องเรียนนี้นาคางาวะ ฮิโรมิ กับซุโด เอนะ  

อยู่กันคนละกลุ่มและไม่เดินด้วยกัน ส่วนมุรายามะ ฮิเดอากิ  เป็นเด็ก 

นักเรียนที่เก็บเนื้อเก็บตัว เท่าที่เห็นมีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวเท่านั้นคือ  
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อจิดิะ จนุ และดเูหมอืนจะไมม่เีพือ่นผูห้ญงิเลยสกัคน เดก็ทัง้หา้ทีส่ง่ขอ้ความ 

มานั้นไม่มีจุดเชื่อมโยงกัน

	 นอกจากเป็นนักเรียนปีสอง ห้องซ ี เหมือนกันเท่านั้น

	 ตอนนี้เด็กทั้งห้านั้นคงอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ไม่เข้าใจเลยจริง ๆ

	 นาโฮโกะมองนาฬิกา เที่ยงคืนสิบห้านาทีล่วงไปแล้ว...

	 เธอหยิบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ชั้นปีสอง ห้องซี ขึ้นมา กดโทร.ไป 

ที่บ้านของชิมาโมโตะ อาโอะ ไม่นานแม่ของอาโอะก็มารับสาย นาโฮโกะ 

ขอโทษที่โทร.มาดึกดื่น พอถามถึงอาโอะ แม่ก็บอกด้วยเสียงที่บ่งบอกถึง 

ความประหลาดใจว่า

	 “อาโอะออกจากบ้านไปเมื่อราวสี่ทุ่ม บอกว่าคุณครูเรียกให้ไปพบด่วน 

อะไรประมาณนี้ละค่ะ”

	 แน่นอน นาโฮโกะไม่ได้เป็นคนเรียก

	 “ไม่ได้บอกหรือคะว่าไปไหน”

	 “คิดว่าคงเป็นที่โรงเรียน...อ้าว แล้วอะไรคะนี่ คุณครูไม่ได้เรียก 

ให้นักเรียนในห้องไปชุมนุมกันหรอกหรือคะ”

	 นาโฮโกะปลอบแม่เด็กที่รู้สึกว่าจะตกอกตกใจไม่น้อย แล้วสัญญาว่า 

จะออกไปตามหาที่โรงเรียน จากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์จะโทร.ไปที่บ้านของ 

มุรายามะ ฮิเดอากิ แต่ก็ชะงักมือเอาไว้

	 ไม่ต้องตรวจสอบต่อไปแล้ว นี่ต้องไม่ใช่เรื่องล้อกันเล่นแน่ ดูจาก 

เนื้อหาของข้อความก็ชัดแล้วว่าเด็ก ๆ กำลังตกอยู่ในอันตราย มีเวลาให้ลังเล 

อยู่ได้ที่ไหนกัน

	 นาโฮโกะกระโจนออกไปจากห้องในคอนโดของเธอ ตัดสินใจไม่ถูกว่า 

ควรโทร.แจ้งตำรวจสายด่วน ๑๑๐ ดีหรือไม่ แต่จะแจ้งได้อย่างไรในเมื่อ 

ไมรู่ว้า่เกดิอะไรขึน้กบัเดก็ ๆ และเดก็อยูท่ีโ่รงเรยีนจรงิหรอืเปลา่กไ็มรู่ ้ อยา่งนี ้

คงจะพึ่งตำรวจไม่ได ้ ก่อนอื่นต้องดูให้แน่ใจด้วยตาตนเองเสียก่อน...

	 จากคอนโดที่ฮิงาชิฮันโนไปถึงโรงเรียนด้วยจักรยานใช้เวลาราวสิบห้า 

นาที นาโฮโกะตั้งหน้าตั้งตาปั่นจักรยานไปบนถนนที่มืดสลัวเพราะมีไฟ 

ริมทางไม่พอด้วยความรีบเร่ง
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นาโฮโกะจอดจักรยาน  ไว้ข้างประตูโรงเรียนแล้ว 

เพ่งมองเข้าไปภายในบริเวณโรงเรียน

	 ดวงจันทร์แฝงตัวอยู่หลังเมฆบาง ความมืดยามดึกบดบังตัวอาคาร 

โรงเรียนที่สร้างเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เห็นแต่เพียงสลัวราง ด้านตะวันตก 

เฉียงเหนือเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่ทอดตัวออกไปในบริเวณกว้าง มีลำธาร 

ไหลผ่าน เชื่อมต่อกับป่าลึกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าไกลออกไปทางด้านโน้น

	 เท่าที่มองจากจุดที่นาโฮโกะยืนอยู่ไม่เห็นแสงสว่างลอดออกมาจาก 

หน้าต่างของอาคารโรงเรียนสักบานเดียว ประตูใหญ่และประตูทั้งสองข้าง 

ของประตใูหญต่า่งปดิใสก่ญุแจ ทัว่บรเิวณเงยีบสงดั มแีตเ่สยีงแมลงกรดีปกี 

ดังระงม บรรยากาศโดยรอบต่างกับเมื่อตอนกลางวัน รู้สึกเหมือนอุณหภูมิ 

จะลดต่ำลงไปมากจนตัวเย็นเยือก

	 ก่อนออกจากบ้านชิมาโมโตะ อาโอะ  บอกว่าจะไปที่โรงเรียน แต่ 

ตอนนาโฮโกะเดินผ่านสนามกีฬาก็ไม่เห็นแม้แต่เงาใครสักคน หรือว่าจะ 

อยู่ในอาคารเรียนกันนะ

	 โรงเรียนป้องกันภัยช่วงกลางคืนด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  

อาจมีใครปีนรั้วเข้าไปในบริเวณโรงเรียนได้ แต่ถ้าพยายามลักลอบเข้าไปใน 

ตัวอาคาร แค่เปิดหน้าต่างเพียงบานเดียว เครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือน 

ก็จะทำงานแล้วส่งสัญญาณเตือนดังก้องกังวานไปทั่วทั้งอาคาร กฎระเบียบ 

ของโรงเรียนกำหนดไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดการทำงานในหนึ่งวัน ผู้อำนวยการ 

๒
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โรงเรยีนต้องเป็นผู้เปิดระบบรักษาความปลอดภัยและปิดประตูใหญ่ใส่กุญแจ 

ด้วยตนเอง

	 แต่บางครั้งก็ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบนั้นเสมอไป อย่างก่อนวันงาน 

โรงเรียนซึ่งสมาชิกของแต่ละชมรมอยู่ซ้อมกิจกรรมเพื่อจะเข้าร่วมงานหรือ 

ร่วมการแข่งขันกันจนดึกดื่น ทำให้ครูที่บ้านอยู่ไกลบางคนต้องขออาศัย 

นอนที่โรงเรียน กรณีเช่นนี้แม้ตามกฎจะต้องเปิดระบบรักษาความปลอดภัย 

แต่ถ้าต้องมีคนจำนวนมากเข้าออกอาคารเรียน ก็อาจละเว้น ปิดระบบได้

	 นาโฮโกะตัดใจปีนข้ามประตูที่สูงประมาณหน้าอกของผู้ใหญ่เข้าไป  

และเปิดประตูกระจกด้านหน้าของอาคารเรียนเข้าไปได้ไม่ยากนักโดยที่ระบบ 

รักษาความปลอดภัยไม่ส่งเสียงเตือน วันนี้มีครูอยู่เวรตามเคย นาโฮโกะ 

เดินเข้าไปในอาคารเรียนแล้วเลี้ยวไปทางตึกขวาจนถึงห้องเล็ก  ๆ  ซึ่งใช้เป็น 

ห้องพักครูอยู่เวรติดกับห้องพักครู เธอไม่เคยเดินเลยเข้าไปถึงห้องนั้น 

แต่ได้ยินมาว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างทีวีและห้องอาบน้ำฝักบัว 

ครบครัน

	 พอเคาะประตูห้องเบา ๆ ก็มีเสียงตอบในลำคอและไม่นานประตูก็แง้ม 

ออกนิดหนึ่ง ชายผิวขาวร่างล่ำสันเบิกตามองอาคันตุกะยามวิกาลด้วยความ 

พิศวง ฮัตโทริ ยุตากะ ครูสอนวิชาเคมีนั่นเอง แต่แรกมองเผิน  ๆ  ไม่รู้ว่า 

เป็นใคร เพราะใส่ชุดวอร์มสีน้ำเงิน ไม่ใช่เสื้อกาวน์สีขาวที่ใส่อยู่เสมอ เสียง 

ทีวีลอดออกมา แสดงว่าเขาคงยังไม่นอน

	 “เกิดอะไรขึ้นหรือครับ”

	 “ขอโทษนะคะทีม่ารบกวนดกึดืน่อยา่งนี้ คอืลกูศษิยข์องฉนั...นกัเรยีน 

ปีสอง ห้องซี มาที่โรงเรียนกันหรือเปล่าคะ”

	 คุณครูฮัตโทริเองย่อมรู้ปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนปีสอง 

ห้องซี ในตอนนี้ดีอยู่แล้ว เมื่อเห็นสีหน้าท่าทางที่เคร่งเครียดหวั่นวิตกของ 

นาโฮโกะ สีหน้าของฮัตโทริก็เปลี่ยนไปเป็นจริงจังขึ้น

	 “ไม่เห็นมีใครมานี่ครับ”

	 “เมื่อกี้ลูกศิษย์ฉันส่งข้อความมาขอให้ช่วย คิดว่าไม่ใช่เรื่องตลก ขอ 

ฉันขึ้นไปตรวจดูที่ห้องเรียนหน่อยได้ไหมคะ”
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ฮิมุคานะ คุราระ

	 ฮัตโทริเข้าไปหยิบไฟฉายกระบอกใหญ่มาสองกระบอก ส่งกระบอก 

หนึ่งให้นาโฮโกะแล้วบอกว่า

	 “ผมไปด้วย”

	 ห้องเรียนปีสอง ห้องซี อยู่บนชั้นสองของตึกทางซ้ายในอาคารที่ 

เรียงตัวกันเป็นรูปสี่ เหลี่ยม  ที่ เรียกกันว่าตึกเหนือ  พอเดินไปถึงหน้า 

ชั้นรองเท้าฮัตโทริก็พบเศษดินตกอยู่บนระเบียงทางเดิน

	 “ต้องมีใครสักคนเดินย่ำขึ้นมาทั้งรองเท้าแน่ ๆ”

	 “เศษดินนี่เพิ่งตกใหม่ ๆ หรือคะ”

	 “เอ...ไม่รู้เหมือนกันนะ”

	 ภายในอาคารเรียนมืดสนิท ลำแสงสีส้มจากไฟฉายสาดส่องไกล 

ออกไปได้ไม่กี่เมตรบนระเบียงทางเดิน ท่ามกลางความเงียบสงัดมีแต่เสียง 

ฝีเท้าที่เร่งรีบของคนทั้งสองเท่านั้นที่ดังก้องสะท้อน

	 นาโฮโกะกลัวความเงียบจนต้องพูดขึ้น 

	 “ตอนเทีย่งคนืกวา่ ๆ ลกูศษิยข์องฉนัหา้คนสง่ขอ้ความมาตดิ ๆ กนัวา่... 

ช่วยด้วย...และก็...ฆ่า ดูเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตรายจนแทบจะเอาตัว 

ไม่รอดอยู่แล้ว”

	 “ฆ่า...หรือครับ ถ้าจริงอย่างนั้นละก็เรื่องใหญ่แน่ เด็กบอกว่าอยู่ที่ 

โรงเรียนหรือครับ”

	 พอพูดไปถึงการสนทนาระหว่างเธอกับแม่ของชิมาโมโตะ อาโอะ ครู 

ฮัตโทริก็ยกมือขึ้นดูนาฬิกา เอียงคอคล้ายพยายามคิดทบทวนเหตุการณ์

	 นาโฮโกะใจเต้นระทึกด้วยความหวาดระแวง ทว่าภายในอาคารเรียน 

เงียบสงัด  ไม่มีวี่แววให้คิดได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นี่อย่างที่ เธอ 

วิตกกังวลได้เลย

	 โทรศัพท์มือถือเงียบกริบมาตลอดตั้งแต่นั้น ทำให้รู้สึกงงงวยกับสิ่ง 

ที่เกิดขึ้น

	 “ได้ยินเสียงเด็กร้องหรืออะไรบ้างหรือเปล่าคะ”

	 “ไม่ครับ ไม่ได้ยินอะไรเลย”

	 ทั้งสองเดินผ่านเข้าไปในตึกเหนือแล้วก้าวขึ้นบันไดไปชั้นสอง ซึ่ง 



18

นักเรียนของฉันตายยกห้อง คืนเดียว ๒๔ ศพ

หอ้งเรยีนชัน้ปสีอง หอ้งซ ี อยูช่ว่งกลางของชัน้ ทัว่บรเิวณเงยีบสงดั ไมไ่ดย้นิ 

เสียงอะไรทั้งสิ้น

	 “เด็กโกหกว่าไปโรงเรียน แต่จริง ๆ แล้วไปชุมนุมกันที่บ้านเพื่อนละมั้ง  

คงจะดื่มสุรากันจนเมามายแล้วก็ชวนกันส่งข้อความมาแกล้งครู อาจเป็น 

อย่างนั้นก็ได้นะครับ”

	 ฮัตโทริพูดด้วยสำเนียงติดตลกซึ่งฟังดูไม่สมกับที่เป็นครูเอาเสียเลย  

ดูเหมือนความเงียบสงบรอบข้างจะทำให้เขานิ่งนอนใจว่าคงไม่เกิดเหตุ 

ผิดปกติอะไร แต่คำพูดนั้นทำลายความรู้สึกของนาโฮโกะผู้เชื่อถือในตัว 

ลูกศิษย์ทุกคนของเธอ 

	 ทั้งสองขึ้นบันไดมาถึงชั้นสองของตึก แสงจันทร์สลัวรางส่องผ่าน 

หนา้ตา่งดา้นขวามอืเขา้มาสะทอ้นพืน้ระเบยีงทางเดนิทีต่รงแนว่และยาวเหยยีด 

อยู่ตรงหน้าให้ดูขาวเรื่อขึ้นมา

	 ฮัตโทริหันมาส่งสายตาเป็นเชิงถามนาโฮโกะว่า...นี่ไง ไม่เห็นมีใคร 

สักคน แล้วยังจะเข้าไปดูอีกหรือครับ...

	 นาโฮโกะออกเดินนำไปข้างหน้าด้วยสำนึกในความรับผิดชอบ ส่วน 

ฮัตโทริเดินตามไปด้วยท่าทีจำยอมเพราะไม่มีทางเลือก

	 แม้กระทั่งมายืนอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่ 

เสียงกระซิบ และไม่มีแสงสว่างลอดออกมาจากในห้องด้วย

	 นาโฮโกะไม่รีรอ เปิดประตูหลังของห้องเรียน พอจะก้าวเข้าไปนั้น 

เอง อากาศอับทึบและกลิ่นเหม็นรุนแรงก็พุ่งเข้ามากระทบตัวเธออย่างจัง 

จนต้องร้องอุทานออกมา นาโฮโกะยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น ขนลุกซู่ขึ้นมา 

ทั้งตัวโดยไม่รู้สาเหตุ

	 เธอยกมือขึ้นปิดปากและจมูก เพ่งสายตาเข้าไปในความมืดสลัว  

ก็พบว่าโต๊ะเก้าอี้ที่ควรตั้งเรียงอยู่เป็นระเบียบนั้นหายไป แต่มีอะไรสักอย่าง 

ที่คล้ายตุ๊กตาเกาะก่ายเบียดเสียดกันแทนที่

	 นาโฮโกะรู้ดีว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนของผนังห้อง แต่มือเธอสั่นเทา 

จนไม่อาจเคลื่อนไหวได้ดังใจ

	 ฮัตโทริดันตัวนาโฮโกะให้หลีกไปข้างหนึ่งเพื่อจะได้มองเข้าไปบ้าง
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ฮิมุคานะ คุราระ

	 “อะไร นั่นมันอะไรกัน”

	 และพอเขาเอื้อมมือไปกดสวิตช์ไฟ ห้องเรียนก็สว่างจ้าขึ้นทันใด

	 ภาพสยองขวัญปรากฏขึ้นต่อสายตาในบัดดล

	 ฮัตโทริผงะเซไปล้มก้นกระแทกไม่เป็นท่า ร้องสุดเสียงไม่เป็นภาษา 

มนุษย์ นาโฮโกะกรีดร้องออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ เข่าอ่อนหมดแรงจนต้อง 

ทรุดลงไปกับพื้นห้อง

	 เด็กชายเด็กสาวนอนเกาะก่ายกันอยู่ตรงกลางห้องเรียน

	 ราวสามสบิคนเหน็จะได ้ บางคนอยูใ่นชดุเครือ่งแบบนกัเรยีน บางคน 

อยู่ชุดลำลอง ทั้งหมดไม่ว่าหญิงหรือชายนอนสุมกันอยู่บนพื้นราวกับถูก 

เก็บรวมกันก่อนเอามาทิ้งไว้ แต่ละคนอยู่ในท่าต่าง ๆ กัน บ้างอยู่ในท่านอน 

พาดตัวคว่ำหน้าลงไปบนร่างของอีกคน บ้างอยู่ในท่ากอดรัดมือกับเท้าก่อน 

จะวางทับเกาะก่ายกัน มีคนที่นอนหงายอยู่กับพื้นคนเดียวด้วย

	 เด็กหนุ่มบางคนใบหน้าบวมแดงคล้ำ ตา จมูก ปากและทั่วใบหน้า 

มีแผลฉีกขาดเลือดไหลเหมือนถูกชกต่อยอย่างรุนแรง แยกไม่ออกว่าใคร 

เป็นใคร เด็กสาวบางคนกำมีดคัตเตอร์อันใหญ่บ้างเล็กบ้าง และข้าง  ๆ  ตัว 

มีอะไรที่เหมือนกับนิ้วคนหล่นเกลื่อนอยู่

	 เด็กหนุ่มคนหนึ่งถูกทุบหัวจนกะโหลกยุบ ใบหน้าบิดเบี้ยว เด็กหนุ่ม 

อีกคนที่ถือไม้เบสบอลล้มทับอยู่ข้างบนก็ดูเหมือนจะถูกอีกคนจู่โจมด้วย 

อาวุธสังหาร เพราะเนื้อแก้มหลุดหายไป ปากฉีก คอถูกฟันเกือบขาด  

มีไม้ฉากโลหะอันใหญ่ตกอยู่ข้าง  ๆ เด็กสาวที่ถูกทุบหัว กรีดหน้าเป็นแผล 

เหวอะหวะ และจมูกถูกเฉือนทิ้งไป

	 เด็กคนหนึ่งถูกเสียบด้วยก้านไม้กวาดเข้าทางปากทะลุลงไปถึงอวัยวะ 

ภายใน อยู่ในสภาพเหมือนอาหารเสียบไม้ อีกคนถูกทิ่มด้วยก้านไม้ยาว 

แหลมเข้าไปที่กระบอกตาและสีข้างจำนวนนับไม่ถ้วน จนดูเหมือนตัวเม่น 

ที่พ่ายแพ้การแข่งกันเป็นจ่าฝูง เด็กแต่ละคนต่างนำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ใน 

ห้องเรียนมาใช้เป็นอาวุธสังหารกันและกัน

	 เด็กหลายคนถูกรัดคอด้วยเข็มขัดจนเลือดคั่ง หน้าบวมเบ่ง ดวงตา 

ว่างเปล่าไร้แววเหลือกลาน ดูสงบกว่าคนอื่น  ๆ แต่ความทุกข์ทรมานนั้นคง 
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นักเรียนของฉันตายยกห้อง คืนเดียว ๒๔ ศพ

สุดจะจินตนาการ ซึ่งจะเห็นได้จากน้ำขุ่นข้นคล้ายอุจจาระและปัสสาวะที่ 

เจิ่งนองอยู่ด้านล่างของลำตัว

	 ทุกคนยังเป็นเด็กที่อยู่ในวัยรุ่น แต่งกายตามแฟชั่น ขยันเรียนเพื่อ 

เตรียมศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงขึ้นไป ต่างร่วมกิจกรรมชมรมอย่างคึกคัก  

ทั้งยังเป็นเด็กที่มีโอกาสใช้ชีวิตวัยหนุ่มสาวกันอย่างคุ้มค่าเต็มที่ และ 

มีโอกาสฝันถึงอนาคตที่สดใส

	 เด็ก  ๆ  แสดงการฆ่ากันเองโดยใช้ทุกวิธีที่คิดได้จนตายไปศพแล้ว 

ศพเล่า  แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้น  เพราะหลังจากนั้น 

ดูเหมือนจะแสดงกันต่อไปจนกว่าจะมีใครร้องบอกให้ “หยุด”

	 ฮัตโทริฟื้นจากอาการช็อกแล้วเดินเข้ามาในห้อง เขาเข้าไปที่ร่างของ 

เด็กนักเรียน ลองเขย่าไหล่ดูบ้าง ดึงแก้มดูบ้าง แต่ไม่มีใครตอบสนอง

	 เด็กนักเรียนทุกคนในที่นั้นสิ้นลมแล้ว

	 “คุณครูคิตาฮาระ โทร.หาตำรวจกับรถพยาบาลครับ”

	 เสียงตะโกนก้องของฮัตโทริเรียกสติของนาโฮโกะให้กลับคืนมา เธอ 

กดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนิ้วมือที่สั่นเทาและหลังจากนั้นก็ตกอยู่ในสภาพ 

เหม่อลอยเหมือนคนไร้วิญญาณ จำอะไรไม่ได้ไปหลายสิบนาที


