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เม่ือน�ำควำมฉลำดมำใช้ผิดทำง อำจจะพำคุณไปพบกับค�ำตอบของชีวิต 

ในรูปแบบที่ไม่เคยคำดคิด...

หำกคุณเคยดูภำพยนตร์เรื่อง 'ฉลำดเกมส์ โกง' มำแล้ว คงจะจ�ำได้ว่ำ 

ตอนน้ันต่ืนตำตืน่ใจกับทรกิกำรโกงของ 'ลนิ' ขนำดไหน คงมอีจัฉรยิะเพยีงไม่ก่ีคน 

ที่คิดค้นวิธีบอกค�ำตอบด้วยโน้ตเปียโนสี่เพลง แทนค�ำตอบ ก ข ค และ ง

จำกควำมโด่งดังและควำมส�ำเร็จของภำพยนตร์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

รวมถึงมีรำงวัลกำรันตีควำมสนุกมำกมำย วันน้ีทำงส�ำนักพิมพ์แจ่มใสได้จับมือ 

ร่วมกับ GDH ผู้ผลิตภำพยนตร์ฉลำดเกมส์ โกง น�ำเสนอมุมมองควำมคิดของ 

ตวัละครทีล่กึซึง้ขึน้ หำกตอนน้ันคณุเคยสงสยัว่ำท�ำไมตัวละครถึงตดัสนิใจท�ำแบบน้ี 

พวกเขำมีเหตุผลอะไรนอกเหนือไปจำกเร่ืองของ 'เงิน' หรือเปล่ำ เรำลองมำ 

เปิดหน้ำถัดไปเพือ่หำค�ำตอบไปพร้อมๆ กันเลยดมีัย้คะ และหวงัว่ำคณุผู้อ่ำนทกุท่ำน

จะเข้ำใจในกำรกระท�ำของพวกเขำมำกขึ้นค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ
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ลองจินตนำกำรถึงฉำกเปิดของหนังเรื่องน้ี เด็กสำวคนหน่ึงน่ังอยู่ที่ โต๊ะ  

แสงไฟสลวั ห้องมืด บรรยำกำศน่ำอดึอดั โทรศพัท์มอืถือเคร่ืองหน่ึงถูกยืน่มำให้เธอ 

เด็กสำวท่ำทำงวิตกกังวล แต่ก็เอ่ยตอบอย่ำงหนักแน่น

"ไม่ใช่ของหนูค่ะ" 

ลองเปลีย่นเด็กสำวคนน้ันให้เป็นภำพของผู้เขยีน น่ังอยูท่่ำมกลำงควำมมดืมดิ

ในแสงสลวั มอืทีอ่ยูอ่กีฟำกหน่ึงของโต๊ะไม่ได้ยืน่โทรศพัท์มำหำ แต่เสนอโอกำสให้

"เรำมีโครงกำรจะน�ำภำพยนตร์สักเรื่องหนึ่งมำเขียนเป็นนิยำย" เจ้ำของมือ

กล่ำว

ผู้เขียนยังไม่รู้ว่ำภำพยนตร์ที่ว่ำนั้นคือเรื่องอะไร 

ทีมงำนยื่นข้อเสนอ "อยำกมำเป็นคนเขียนมั้ย"

ผู้เขียนอึกอัก สองจิตสองใจ แบ่งรับแบ่งสู้ ถำมทีมงำนว่ำพวกเขำไปเจรจำ

กับทีมภำพยนตร์เรื่องไหนมำ

และค�ำตอบที่ออกจำกปำกทีมงำนก็คือ "Bad Genius"

วินำทีนั้น ผู้เขียนตกลงรับปำกทันทีโดยไม่ต้องลังเลอะไรอีก

"ท�ำค่ะ"

หนักแน่นเท่ำที่รินรดำ นิลเทพปฏิเสธโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น

หำกจะถำมว่ำมีภำพยนตร์ ไทยก่ีเร่ืองที่สำมำรถท�ำให้ผู ้ เขียนตะโกน 

โดยไม่ลังเลว่ำ "เขียนค่ะ" บอกได้เลยว่ำมีไม่ถึงสิบเร่ือง และฉลำดเกมส์โกงก็อยู่ 

บนสุดของรำยชื่อนั้น

แค่คุณภำพของตัวหนังก็ท�ำให้ผู้เขียนตกปำกรับค�ำได้ โดยไม่รอช้ำ ก็แหม  

เน้ือเรื่องสุดจ๊ีดคุ้ยเขี่ยประเด็นทำงสังคมที่ ไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนพูดถึงแบบน้ัน  

ใครๆ ก็อยำกเขียนทั้งน้ันล่ะ แล้วยังบวกคะแนนไปกับหลำยรำงวัลที่ช่วยกำรันตี

คณุภำพ และสถิตกิำรท�ำรำยได้ถล่มทลำยทัง้ในไทยและต่ำงประเทศ พดูมำถึงจุดน้ี 

จำกใจนักเขียน
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ก็ไม่เหลือพื้นที่ให้ลังเล ยังไงก็ตอบตกลง เซย์เยส 100%

แต่อีกปัจจัยที่ต้องน�ำมำพิจำรณำคือควำมเข้ำกันได้ระหว่ำงสไตล์ผู้เขียนกับ

สไตล์ของหนัง โชคดีที่แก่นเรื่องของ Bad Genius สำมำรถจูนเข้ำกับตัวตนของ 

ผู้เขยีนได้เหมอืนโตขึน้มำในบ้ำนเดยีวกัน เพรำะมทีศันคตหิลำยจดุทีต่รงกับมมุมอง

ของผู้สร้ำงภำพยนตร์ เลยท�ำให้กำรเขียนงำนชิ้นน้ีเป็นไปอย่ำงลื่นไหลสุดๆ  

แต่ละวรรคแต่ละตอนพรั่งพรูออกจำกสมองผู้เขียนเหมือนสำยน�้ำยำมเขื่อนแตก

แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำงำนชิ้นนี้ง่ำย...

กำรเปลี่ยนภำรกิจของลิน แบงค์ เกรซ และพัฒน์ ให้กลำยเป็นหนังสือ  

ผ่ำนกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงละเอยีดของผู้เขยีน โปรดวิเซอร์ และทมีบรรณำธิกำร 

เรำได้ ไปพบกับโปรดิวเซอร์ของหนัง พูดคุยสอบถำมทุกจุดที่สงสัย เก็บข้อมูล 

หลำยอย่ำงที่ ไม่มีในหนัง น�ำบทภำพยนตร์ฉบับจริงมำเลำะตะเข็บ ถอดเทปจำก 

ค�ำพูดในหนังจนเครื่องเล่นซีดีแทบระเบิด เรำเติมฉำกที่ทำงทีมท�ำหนังต้องกำร 

เล่ำเพิม่จำกตัวหนัง ป้ันแต่งฉำกทีผู้่เขยีนคดิขึน้โดยผ่ำนกำรอนุมตัจิำกทมีงำน GDH 

แล้ว กว่ำจะได้เป็นหนังสอืเล่มน้ี ทำง GDH และส�ำนักพมิพ์แจ่มใสท�ำงำนอย่ำงหนัก

จรงิๆ เรำตรวจสอบปรับแก้โครงเร่ืองร่วมกัน เพิม่เตมิแก้ไขต้นฉบบักันอย่ำงละเอยีด

มำกๆ 

ผู้เขยีนจึงอยำกใช้พืน้ทีต่รงน้ีขอบคณุกำรท�ำงำนหนักของทมีงำนทัง้สองฝ่ำย 

ทั้งจำก GDH และส�ำนักพิมพ์แจ่มใส รวมถึงขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกภำคส่วน 

ที่ให้ โอกำสรวมไปถึงช่วยเหลือผู้เขียนจนท�ำงำนชิ้นนี้ ได้ส�ำเร็จลุล่วง

ทีส่�ำคญัทีส่ดุ ขอขอบคณุผู้อ่ำนที่ให้กำรสนับสนุนหนังสอื และหวงัเป็นอย่ำงยิง่

ว่ำทกุท่ำนจะเอำใจช่วยเด็กๆ ตัวละครทัง้สี่ให้ท�ำตำมฝันได้ส�ำเร็จในทีส่ดุ

"กำรโกงน่ะเหรอ กำรท�ำตำมควำมฝัน" เสียงของแบงค์ถำมอย่ำงเยำะหยัน 

เมื่อเขำมองข้ำมไหล่ผู้เขียนมำเห็นสิ่งที่เพิ่งจะถูกพิมพ์ลงไป

"โกงอะไรกัน" พัฒน์หัวเรำะมำจำกด้ำนหลังแบงค์ "เขำเรียกว่ำกำรขยำย

โอกำสทำงกำรศึกษำต่ำงหำก"

อืม ดูท่ำว่ำเด็กๆ จะอยำกพบคุณจนทนไม่ไหวแล้ว...
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"ลิน มีคนจะมำอ่ำนเรื่องของพวกเรำ ลินว่ำเรำใส่ชุดนี้สวยรึยัง" เกรซร้อง

อย่ำงตื่นเต้น หยิบกระจกมำส่องดูสีลิปสติกเพื่อเตรียมตัวพบผู้อ่ำน

"มีคนจะเข้ำคอร์สเปียโนเหรอ"

เสียงถำมเรียบน่ิงดังมำจำกปำกเด็กสำวเจ้ำของดวงตำเรียวเล็กแสนฉลำด 

เธอก�ำลังหันหน้ำมำมองคุณ สบตำคุณด้วยแววตำที่ ไม่รู้ว่ำคิดอะไรอยู่ แววตำ 

ของคนที่ฉลำดจนไม่อำจหยั่งประเมินควำมคิดได้

ขอแนะน�ำให้รู้จัก นั่นคือรินรดำ นิลเทพ และเธอก�ำลังรอที่จะพูดคุยกับคุณ

แล้ว

อย่ำรอช้ำอยู่เลย ไปพบกับเด็กๆ ทั้งสี่กันเถอะค่ะ

ร เรือในมหำสมุท
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ร เรือในมหาสมุท

1
คณิตศาสตร์เหรียญทองน่ะครับ

ในบ้านของเธอมีเปียโนอยู่หลังหนึ่ง

หกโมงเช้า แดดแรกของวันทอแสงลงบนเปียโนหลังน้ัน พ่อก�าลัง 

หยิบถ้วยรางวัลใส่ในลังกระดาษ

"เอาแฟ้มใส่เกียรตบิตัรมาให้พ่อท"ี พ่อกล่าว มอืหยบิถ้วยรางวลัจากการ

แข่งขนัตอบปัญหาวชิาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษเรยีงลงในลงัสนี�า้ตาล 

ลนิหยบิแฟ้มสดี�าหนาบรรจุเกียรตบัิตรเรยีนดมีากมายยืน่ให้พ่อ ดวงตาสดี�า

เรียวเลก็ของเธอจับจ้องถ้วยรางวลัถ้วยสดุท้ายทีย่งัอยูบ่นชัน้วางของ ไม่ได้ 

ลงไปอยู่ในกล่องรวมกับถ้วยรางวลัอืน่ๆ

"พ่อ ถ้วยรางวัลที่ชนะเลิศประกวดเปียโนตอน ป.หนึ่ง ล่ะ ไม่เอาไป

เหรอ"

"เราไปสมัครเข้าเรียน ม.ปลาย เอาไปแค่ผลงานตอน ม.ต้น กับ 

ประถมปลายบางส่วนก็พอแล้วล่ะ อันนั้นมันเก่านานไปแล้ว"

"อืม..." ลินตอบรับ ตายังคงจับจ้องที่ถ้วยรางวัลนั้น วันนี้เธอสวมชุด
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Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง

นักเรียน ม.ต้น มัดผมเปียเดี่ยวดูเรียบร้อย แถมยังสวมแว่นสายตาอันโต

วนัน้ีเธอจะไปสอบสมัภาษณ์เพือ่เข้าเรยีนโรงเรยีนกรงุเทพทวปัีญญา 

โรงเรียนที่พ่ออยากให้เธอได้เข้าเรียนมากที่สุด

รถยนต์สีด�าคันหรูจอดอยู ่ตรงหน้าโรงแรมแห่งหน่ึง คนขับรถ 

กระดิกน้ิวตามจังหวะเพลงก�าลังรอให้ผู้ โดยสารของเขาเดินออกมาจาก 

ในโรงแรม

ผู้ โดยสารทีเ่ขารอคอยไม่ใช่แขกทีม่าพกัแต่คอืตวัเจ้าของโรงแรมเอง 

คนขับรถประจ�าตัวของท่านผู้บริหารน่ังฟังเพลงเพลินๆ แต่เมื่อสายตา

เหลอืบไปเห็นว่าเจ้านายของตนเดนิลงบันไดหน้าประตตูรงมาทีร่ถแล้ว เขา 

ก็รบีกดปิดเพลงลกูทุง่ พร้อมหันไปตรวจเชก็อกีครัง้ว่าเบาะทีน่ั่งอยู่ในสภาพ

เรียบร้อย

ประตถููกเปิดออก เจ้านายของเขาก้าวเท้าขึน้รถพร้อมด้วยภรรยาและ

ลกูชายวยัรุน่ เจ้านายเอ่ยชือ่โรงเรยีนแห่งหน่ึงและบอกชือ่ถนนทีต้ั่ง คนขบัรถ

เอ่ยว่า "รับทราบครับ" แล้วออกรถอย่างนุ่มนวล

"ทางโรงเรียนเขาเรียกมาเท่าไหร่คะ" ฝ่ายภรรยาถามขึ้นเรียบๆ

"พิจารณาจากผลสอบของเจ้าพัฒน์" คนเป็นพ่อตอบ "เขาขอให้เรา

ซื้อ iMac ให้ โรงเรียนยี่สิบเครื่อง"

"ก็คุ้มนะคะ ตาพัฒน์จะได้เรียนในโรงเรียนดีๆ" คุณแม่เอ่ย

"ไม่ต้องห่วงหรอก เขาติดต่อเรามาก่อนสัมภาษณ์เสียอีก ยังไงก็ได้

เข้าเรียนแน่ๆ อยู ่แล้ว" พ่อพูดอย่างเฉยชาแต่แฝงความมั่นใจอยู ่ ใน 

กระแสเสยีง ส่วนลกูชายไม่ได้ตอบอะไร เขามองออกไปนอกรถคล้ายไม่อยู่

ร่วมในการสนทนา คนขบัรถเองก็น่ิงเงียบ ท�าเป็นไม่รับรู้บทสนทนาที่ได้ยนิ

อยู่ในขณะนี้
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รถสีด�ามุ่งหน้าไปสู่โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญา

ในห้องโถงของโรงเรยีนมเีก้าอีถู้กจัดไว้เป็นแถวยาว แต่ละแถวมเีก้าอี้

สามตัวส�าหรับให้นักเรียนที่รอเข้าคิวสัมภาษณ์ได้น่ังกับผู้ปกครองของตน 

พัฒน์น่ังกระดิกเท้ารอโดยมีพ่อแม่น่ังขนาบข้าง เขาหันไปรอบๆ มอง 

นักเรียนคนอื่นด้วยความสนใจ จนกระทั่งแม่ส่งเสียงปราม

"พัฒน์ อย่านั่งกระดิกเท้า"

พัฒน์มองหน้าแม่ หยุดกระดิกเท้าในทันใด

ตอนน้ันเองทีส่าวน้อยคนหน่ึงเดนิออกมาจากห้องสมัภาษณ์ เธอเป็น

เด็กสาวหน้าตาสดใสน่ารัก เดนิเคยีงคูม่ากับคณุพ่อของตน พฒัน์สะดดุตา

ความสวยใสของเดก็สาวทนัท ีเขาเหลอืบมองเธอ สาวเจ้าเดนิขนาบคณุพ่อ 

ปากพดูเสยีงเจือ้ยแจ้ว

"เขาเรียกตัง้สีแ่สน พ่อมจ่ีายเหรอ" แม้จะกล่าวเช่นน้ัน แต่ในดวงตา

ของเธอไร้ซึง่แววกังวล

"พอไหวอยูแ่หละเกรซ" คณุพ่อหัวเราะ โอบไหล่ลกูสาวด้วยความเอน็ดู

ตอนน้ันเองที่ดวงตาสุกใสของเกรซเคลื่อนมาจับที่ใบหน้าของพัฒน์ 

เธอหยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง พัฒน์จึงโบกมือให้เธอด้วยท่าทางสบายๆ

เกรซยิ้มตอบ ก่อนจะเดินเลยเก้าอี้ของเขาไป

ร่างของเกรซเดินผ่านเก้าอี้ซึ่งแบงค์น่ังอยู่กับแม่ของเขา แม่น่ังน่ิง 

พยายามยืดหลังให้ตรง แต่ความปวดทรมานที่เกาะกินแผ่นหลังของแม่ 

ท�าให้แม่น่ังได้ตัวไม่ตรงนัก หลังและไหล่ของแม่งองุ้มลง เป็นผลจากการ

ท�างานหนักมาเป็นเวลานาน

แบงค์มองเด็กสาวที่เดินผ่านเขาไปพลางคิดถึงค�าพูดของเธอ
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สีแ่สน...หากเรียกแพงขนาดน้ัน เขาก็คงไม่มปัีญญาเข้าเรยีนโรงเรียนน้ี

เด็กหนุ่มบิดมือไปมา สีหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์และกังวล

ในที่สุดก็ถึงคิวของลิน เมื่อเลขาฯ ของ ผอ. ประกาศชื่อ "รินรดา  

นิลเทพ" เธอกับพ่อก็ลุกขึ้นจากที่น่ัง พ่อเดินแบกลังกระดาษใบใหญ่ ลิน 

จึงเป็นคนเปิดประตูให้กับเขา

เมื่อเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ซึ่งคือห้องท�างานของ ผอ. ลินมองไป 

รอบๆ ห้องก่อนจะหยุดสายตาพิจารณา ผอ. ซึ่งเป็นหญิงสาววัยกลางคน 

แต่งตัวสภุาพแต่ทนัสมยั ไว้ผมบอ็บทะมดัทะแมง ผอ. ดมูมีาดของนักธุรกิจ

หญงิแกร่งมากกว่ามาดของคณุครูใจดี ลนิยกมอืไหว้เธอ ก่อนจะน่ังลงทีเ่ก้าอี้

หน้าโต๊ะตวัน้ัน มองใบหน้ารปูไข่ของหญงิเจ้าของห้องด้วยความสนใจ

ผอ. เริ่มต้นด้วยการให้ลินแนะน�าตัว จากน้ันก็เปิดแฟ้มประวัติ 

ที่พ่อของเธอยื่นให้ ด้านในมีเกียรติบัตรที่แสดงว่าเธอได้เกรด 4.00 จาก

โรงเรียนเก่าตลอดทั้งสามปีที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

"เกรดเฉลีย่ 4.00 ตลอดทกุปีตัง้แต่ ป.หน่ึง เป็นนักเรยีนดเีด่นตัง้แต่ 

ม.หน่ึง ถึง ม.สาม แข่งขนัตอบปัญหาคณิตศาสตร์ได้อนัดบัหน่ึงของเขตพืน้ที่

การศกึษา อนัน้ีภาพตอนชนะเลศิครอสเวร์ิดระดบัประเทศครบั" พ่อของลนิ 

พดูด้วยน�า้เสยีงนุ่มๆ ของคนเป็นคร ูเขาเอ่ยอธิบายเกียรตบิตัรในแต่ละหน้า

ซึง่ ผอ. เปิดมาพบ ฝ่ายลนิก็ได้แค่น่ังยิม้ๆ อยูข้่างพ่อ รอยยิม้ของเธอน้ัน 

มีความรู้สึกเกร็งๆ ผสมอยู่ อาจเกิดจากความอายที่พ่อเล่าประวัติของตน

อย่างละเอยีด หรอืไม่ก็เป็นเพราะเธอก�าลงักังวลกับการสอบสมัภาษณ์

เสียงที่นุ่มนวลของพ่อพูดต่อไป "มีถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

นะครับ อันนี้ถ้วยการแข่งว่ายน�้า" พ่อท�าท่าจะหยิบถ้วยรางวัลออกมาจาก

ในลังกระดาษ แต่ ผอ. ยกมือขึ้นห้ามเสียก่อน
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"ไม่ต้องแล้วล่ะพี่วิทย์" เธอเรียกชื่อพ่ออย่างคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้ว 

"ขนาดนี้ก็พอแล้ว"

ผอ. วางแฟ้มลงบนโต๊ะ ถูมือไปมาพร้อมพูดต่อ "ไม่ต้องถามแล้ว 

ล่ะม้ังคะว่าโรงเรียนเราอยากจะรับน้องลินหรือเปล่า ต้องถามน้องลิน 

มากกว่า" ผอ. หันมามองลิน สีหน้าและแววตาของเธอดูอ่อนโยนใจดี 

ขณะเอ่ยว่า "อยากเรียนที่นี่ไหมคะ"

แม้จะได้รับข่าวน่ายินดี แต่ลินกลับมีสีหน้าลังเลใจ

"ว่าไงลูก" พ่อยิ้มแย้ม ตบไหล่ลินพลางพูดกระตุ้น

ลินเหลือบตาไปมา ขณะที่เอ่ยตอบไปว่า "หนู...ยังไม่ต้องให้ค�าตอบ

ตอนนี้ก็ได้ ใช่ไหมคะ..."

ค�าตอบของลนิท�าให้ผู้ ใหญ่อกีสองคนในห้องท�าหน้าสงสยัออกมาทนัที 

ผอ. ขยับตัวอย่างแปลกใจ ส่วนผู้เป็นพ่อมองหน้าลูกสาว

"ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากเรยีนทีน่ี่นะคะ" ลนิรีบพดู "แค่คดิว่าทีเ่ดมิอาจจะ

เหมาะกับหนูมากกว่าอ่ะค่ะ เพราะว่าถ้าย้ายมาทีน่ี่ เรยีนหน่ึงปี พ่อต้องจ่าย

เกือบปีละแสนห้าอ่ะค่ะ"

หญิงผู้อ�านวยการแลดูประหลาดใจ เธอกล่าวว่า "แสนห้าได้ยังไงคะ 

ค่าเทอมที่นี่เทอมละหกหมื่น ก็ปีละแสนสองสิ"

ลินกลืนน�้าลาย แสดงสีหน้ากังวลก่อนอธิบายออกไปว่า

"ก็ใช่ค่ะ แต่โรงเรียนเดิมทีห่นูเรียนเป็นโรงเรียนทีพ่่อสอนอยู ่ หนูเลย 

ไปเรียนพร้อมพ่อได้ทกุเช้า แต่ถ้ามาทีน่ี่ หนูต้องน่ัง BTS รวมค่ามอเตอร์ไซค์

เข้าซอยก็ตกวนัละ 80 บาท ไปกลบั 8 เดอืน 170 วนั บวกลบวนัหยดุราชการ

แล้วด้วยเน่ีย คดิเป็นเงิน 13,600 บาทต่อปี"

ระหว่างที่ลินพูดออกมาพ่อก็แสดงสีหน้าตกใจมากขึ้นเรื่อยๆ เขา 

เอื้อมมือไปแตะขาลินให้หยุดพูด แต่เธอไม่หยุด แถมยังตีมือพ่อให้หยุดห้าม
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เธอ และรัวริมฝีปากพูดต่อไป

"แล้วก็ยังมีเรื่องค่าข้าวแกงอ่ะค่ะ"

ประโยคต่อมาเรียกสีหน้ากึ่งประหลาดใจกึ่งกระอักกระอ่วนจาก ผอ. 

แต่ลินไม่สนใจ ยังคงสาธยายต่อไป

"อาหารกลางวันโรงเรียนเก่าหนู กับข้าว 2 อย่าง 20 บาท ส่วนที่นี่ 

35 บาท แพงกว่า 75%"

คราวน้ีพ่อแสดงสีหน้าหนักใจออกมาอย่างชัดเจน แต่การค�านวณ 

ค่าใช้จ่ายของลินยังไม่จบ เธอตกลงใจจะสาธยายให้มันหมดสิ้นไปเลยว่า 

เธอค�านวณยังไงมันถึงได้ค�าตอบออกมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท!

"แล้วยังมีค่าอุปกรณ์การเรียนใหม่ราว 875 บาท และก็ชุดนักเรียน

ใหม่อีก 1,184 บาทด้วยนะคะ รวมๆ แล้วหนูก็เลยคิดว่า..." ค�าตอบมันได้

หน่ึงแสนห้าหมื่นบาท แต่ค�าน้ีลินไม่ได้พูดออกไป เธอเปลี่ยนไปพูดสรุปว่า 

"มันอาจจะไม่คุ้มค่ะ"

ผอ. เคาะน้ิวกับโต๊ะ สหีน้าคล้ายประเมินอะไรอยู่ในใจ เธอเหมอืนถูกใจ

ในตัวลินด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง ส่วนผู้เป็นพ่อก็พยายามท�าหน้าปกต ิ

แล้วพดูตลกกลบเกลือ่นว่า "คณิตศาสตร์เหรยีญทองน่ะครับ"

จากนั้นพ่อก็หันไปจับแขนลินพร้อมเรียกเบาๆ "ลูก...พ่อจ่ายได้"

ค�ายนืยนัจากผู้เป็นพ่อไม่ได้ท�าให้ลนิคลายกังวล เธอกระซบิตอบกลบัไป 

"พ่อจ่ายไม่ไหวหรอก"

แล้วพ่อก็ตอบกลับมา "ไหว เชื่อพ่อสิ"

"แต่พ่อ..."

ระหว่างทีส่องพ่อลกูก�าลงัเถียงกันแบบกระซบิอยูน้ั่น ผอ. ก็พดูแทรก

ขึน้มา "แล้วถ้าให้เรยีนฟรีล่ะคะ"

สองพ่อลูกหยุดกระซิบกระซาบแล้วหันมามองหน้าเธอทันที
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ผอ. จึงพดูต่อไปอกีว่า "อ่ะ พีว่ทิย์ เดีย๋วน้องแถมทนุอาหารกลางวนัฟรี

ให้เลยก็แล้วกันนะคะ อยากให้รู้ว่าโรงเรียนของเราเห็นค่าความฉลาดของ 

น้องลนิขนาดไหน" จากน้ันเธอก็หันมามองหน้าลนิ แสดงสหีน้าใจดแีล้วพดู 

"คุม้หรือยงัคะ น้องลนิ"

แต่ผู้ที่ตอบกลับเป็นประวิทย์ผู้เป็นพ่อซึ่งเอ่ยกลับมา "คุ้มครับ คุ้มค่า 

ที่แบกถ้วยรางวัลมาเนี่ย"

การเล่นมุกตลกของพ่อท�าให้ ผอ. หัวเราะ "ลูกเก่งก็ต้องแบกมาหนัก

หน่อยนะคะ"

พ่อยิ้ม หันไปถามลิน "ตกลงนะลูก"

และเด็กสาวก็ตอบรับด้วยการพยักหน้าพร้อมรอยยิ้ม

ต้ังแต่วันน้ัน รินรดา นิลเทพก็กลายเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียน

กรุงเทพทวีปัญญา

(ติดตามอ่านต่อได้ ในฉบับเต็ม)
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