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อันนยองค่าทุกคนนน >.< วันนี้มยองนังมีนิยายเรื่องใหม่มานําเสนอ นิยาย
เรื่ อ งนั้ น ก็ คื อ ...แทน ทะดะแดนแทนแถ่ น แถ่ น แทน แท้ น นน! 'Ordinary Sky
หนึ่งรักเคียงกายนายแสนดี' จากนักเขียนนามปากกา 'Hameii' นั่นเอง แปะๆๆ
ถามว่ า ทํ า ไมต้ อ งเป ด ตั ว อลั ง การขนาดนี้ มยองนั ง ขอสปอยล เ ลยนะคะว่ า
พระเอกนางเอกของเราในเรื่ อ งนี้ เ ป น คนธรรมดา เอ้ า ! ธรรมดาแล้ ว เกี่ ย วอะไรกั บ
ความอลังการล่ะ...เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า ไม่งั้นมยองนังจะออกทะเลไปไกล ฮ่าๆๆ
ที่มยองนังจะบอกทุกคนคือคนบางคนที่แสนจะธรรมดาก็กลายเปนคนพิเศษสําหรับ
ใครคนหนึ่งได้ หนังสือเล่มนี้เองก็เปนเล่มที่พิเศษสําหรับมยองนังเหมือนกันค่า เพราะ
ทําให้มยองนังคิดถึงช่วงเวลาปปปเลิฟมากๆ เลย ทั้งความรักในวัยเรียน ความทุกข
จากการไม่สมหวัง ความสุขจากมิตรภาพ ทุกอย่างต่างอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้
รอคอยให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสไปพร้อมๆ กัน ว่าแล้วมยองนังก็ขอตัวไปฝนหวานถึง
รักครั้งแรกก่อนนะคะ ขอให้ทุกคนสนุกกับการอ่านค่า บายบายยย ^O^
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีคะ่ นักอ่านทุกคน เผือ่ ใครยังไม่รู้ นามปากกา 'Hameii' อ่านว่า 'ฮะเหม่ย' นะคะ
'Ordinary Sky หนึ่งรักเคียงกายนายแสนดี' เปนเรื่องราวความรักหวานใสใน
รั้วโรงเรียนที่มีไอเดียเริ่มต้นมาจากกิจกรรมของเด็กมัธยมและความต้องการส่วนตัวของ
เหม่ยที่อยากพูดถึงตัวละครธรรมดาๆ ดูบ้าง เชื่อว่านักอ่านที่กําลังเรียนอยู่หรือเรียนจบ
ไปแล้ว แต่ยงั หวนคิดถึงวัยเรียนอยูบ่ อ่ ยๆ จะต้องอินตามและตกหลุมรักทุกตัวละครในเรือ่ ง
อย่างแน่นอน
หนังสือเล่มนี้ยังคงเขียนขึ้นด้วยความรักและเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณ...
ขอบคุณมา ปา หมิ่น และทุกคนในครอบครัวสําหรับทุกๆ อย่าง
ขอบคุณกองบรรณาธิการทุกคนโดยเฉพาะคุณนํา้ ฝนทีช่ ว่ ยดูแลต้นฉบับ ขอบคุณ
พี่วิก (VICMON) สําหรับหน้าปกสวยๆ รวมถึงขอบคุณทีมงานฝายอื่นทุกคนที่ทํางาน
อย่างหนักเพื่อให้หนังสือเล่มนี้ออกมาสมบูรณที่สุด
ขอบคุณสํานักพิมพแจ่มใส บ้านหลังสีส้มที่ทําให้เหม่ยรักการอ่านและหลงใหล
การเขียนมาจนถึงทุกวันนี้
ขอบคุณนักอ่านออนไลนมากๆ ถึงมากที่สุดที่คอยให้กําลังใจกันอย่างอบอุ่น
เสมอมา
และสุดท้าย...ขอบคุณนักอ่านทุกคนทีห่ ยิบหนังสือเล่มนี้
ขึ้นมา
ขอให้มีความสุขกับการอ่านนะคะ
ฮะเหม่ย
Twitter/IG: Hameii66
Facebook Page: Hameii
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เป้สนิม
คงไม่มีใครคิดว่าการคอร์รัปชันในรั้วโรงเรียน...จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
สิ่งสวยงามที่เรียกว่าความรัก
ฉันเองก็เช่นกัน
แม้ 'โรงเรียนสาธิตธารตะวัน' จะเป็นโรงเรียนชื่อดังประจ�ำจังหวัด
ของฉั น แต่ ก็เ ป็ น โรงเรี ย นรั ฐ บาลแสนธรรมดาที่มีก ฎระเบีย บไม่ต่างจาก
โรงเรียนมัธยมทั่วไปสักเท่าไร นั่นรวมถึงการบังคับให้นักเรียนทุกคนใช้สินค้า
ของโรงเรียนอย่างกระเป๋าเป้ดว้ ย ทุกปีทผี่ ลิตออกมามันก็เป็นเป้สดี ำ� แบบทัว่ ๆ ไป
นี่แหละ แต่คงเป็นโชคชะตาสุดประหลาดของฉันที่ได้เข้าเรียนที่นี่ในช่วงที่มี
กระเป๋านักเรียนรุ่นใหม่ล่าสุดผลิตออกมาพอดี
เราทุกคนเรียกมันว่า 'เป้สนิม'
หลังจากเปิดเทอมได้ไม่ถึงเดือนกระเป๋านักเรียนที่ควรจะเป็นสีด�ำก็เริ่ม
เปลีย่ นเป็นสีสม้ ๆ แดงๆ คล้ายกับสีสนิม รอยด่างดวงทีต่ ดิ อยูต่ ามเสือ้ นักเรียน
ของเด็กๆ สร้างความไม่พอใจให้ผู้ปกครองหลายคน น�ำไปสู่การประท้วงเพื่อ
เรียกร้องให้ ผอ. แสดงความรับผิดชอบต่อสินค้าของโรงเรียนทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
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เมื่อข่าวลือที่ว่า ผอ. สั่งผลิตกระเป๋าเกรดต�่ำแล้วกั๊กเงินส่วนต่างไว้ใช้เอง
แพร่ไปทัว่ โรงเรียน ฉันในวัย 13 ปีกเ็ พิง่ เข้าใจว่าคอร์รปั ชันไม่ใช่คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตัว
ของนักการเมือง แต่ ผอ. เองก็อาจมีคณ
ุ สมบัตขิ อ้ นีด้ ว้ ย หลังมีการสอบสวนวินยั
จนได้ความจริงตรงตามเสียงเล่าลือทุกอย่าง ผอ. ขี้โกงคนนั้นก็ถูกไล่ออก
แล้วไม่กี่วันต่อมาก็มีนักข่าวจากรายการข่าวช่องดังมาท�ำข่าวถึงโรงเรียนเรา
พลังโซเชียลท�ำให้วีรกรรมสุดฉาวของอดีต ผอ. โรงเรียนดังเผยแพร่
ไปทั่วประเทศ เป้สนิมกลายเป็นสัญลักษณ์ของการคอร์รัปชันที่ติดเทรนด์
ทวิ ต เตอร์ อ ยู ่ ห ลายสั ป ดาห์ ส่ ง ผลให้ ผอ. คนใหม่ต้องรีบจัดตารางเวลา
ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นไปรับกระเป๋าล็อตใหม่ซึ่งได้รับการการันตีคุณภาพ
จากโรงงานทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในจังหวัด โดยมีเงือ่ นไขข้อเดียวคือต้องเอาเป้สนิม
มาแลก สมาคมต่อต้านคอร์รปั ชันของจังหวัดบริจาคเงินเพิม่ งบการผลิตกระเป๋า
ให้แก่โรงเรียนเป็นจ�ำนวนมาก กระเป๋าบ้านๆ จึงถูกยกระดับเป็นกระเป๋าเกรดเอ
เนื้ อ ผ้ า ดี ตั ด เย็ บ เนี้ ย บ คนที่ ไ ม่ ไ ด้ ซื้ อ เป้ ส นิ ม ถึ ง กั บ ร้ อ งโอดครวญเพราะ
ไม่มีอะไรไปแลก 'เป้ไฮโซ' รุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายของโรงเรียนเรา
และนั่นก็คือที่มาที่ไปของเป้สนิมกับเป้ไฮโซ
จุดเริ่มต้นสุดพิลึกกึกกือที่ท�ำให้ฉันได้รู้จักกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้เป็นรักครั้งแรกของฉัน
เมื่อกระเป๋าล็อตใหม่ถูกส่งมาถึงสหกรณ์โรงเรียน น้องเล็กสุดอย่าง
เด็ก ม.1 ก็ได้คิวไปแลกคืนก่อนใครเพื่อน แต่คงเป็นความโชคร้ายซ�้ำซ้อน
ของฉัน เพราะโรคอีสุกอีใสท�ำให้ฉันต้องหยุดเรียนเกือบทั้งเดือน แถมยังเป็น
ช่วงที่ป๋า (พ่อ) ยุ่งมากจนลืมไปรับกระเป๋าแทน พอฉันหายดีกลับไปเรียน
ได้อีกครั้ง ใบเซ็นชื่อรับกระเป๋าของนักเรียนห้อง ม.1/1 ก็ไม่เหลือที่ว่างให้ฉัน
เซ็นเสียแล้ว ช่องว่างหลังชื่อฉันถูกเติมเต็มด้วยลายมือหวัดๆ ของใครคนหนึ่ง
ฉันเพ่งอยู่นานจนในที่สุดก็อ่านออก มันเขียนว่า...
'นภัทร'
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แล้วท�ำไมนภัทรคนนี้ถึงมาเซ็นชื่อในช่องของคนอื่นเนี่ย!
"นี่เธอ ถึงเวลาเรียนแล้วนะ" เกือบสิบนาทีที่ฉันไล่ดูรายชื่อนักเรียน
ทั้งสายชั้นเพื่อหาว่าเด็กชายนภัทรเรียนอยู่ห้องไหน แต่ยังหาไม่เจอครูประจ�ำ
สหกรณ์ก็มาเคาะโต๊ะเรียกเสียก่อน "แล้วนี่มารื้ออะไรที่โต๊ะท�ำงานของครูฮึ!?"
ฉันพยายามอธิบายให้ 'ครูหฤทัย' ที่รูปร่างเหมือนแม่หมีกริซลีย์ฟังว่า
มีคนขโมยเป้ทคี่ วรจะเป็นของฉันไป เธอสะดุง้ เฮือกคล้ายจะรูส้ กึ ผิดทีป่ ล่อยให้
เด็กๆ เซ็นชื่อกันซี้ซั้ว แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเป้ไฮโซส�ำหรับแลกฟรีหมดเกลี้ยงไป
ตัง้ แต่อาทิตย์ทแี่ ล้ว ประกอบกับเป้ของฉันสียงั ไม่ลอกมากพอทีจ่ ะเรียกว่าเป้สนิม
เธอเลยปัดความรับผิดชอบด้วยการบอกให้ฉันทนๆ ใช้มันไปก่อนจนกว่า
ของล็อตใหม่จะมาลง ซึ่งเท่าที่ฉันรู้มันคือเทอมหน้า และแน่นอนที่สุดคือ
มันจะไม่ใช่เป้ไฮโซอีกต่อไป
มันเป็นการเริ่มต้นชีวิตมัธยมที่สุดแสนจะเลวร้ายส�ำหรับฉัน นานวันไป
สีสนิมก็ยงิ่ ชัดเจนขึน้ ราวกับมีสนิมเกาะจริงๆ แต่กลับไม่มคี รูคนไหนยอมให้ฉนั
ใช้กระเป๋าจากทีอ่ นื่ เพราะมันผิดระเบียบ ฉันจึงต้องใช้เป้สนิมต่อไปอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ ยิ่งได้เห็นกับตาว่าเพื่อนทั้งห้องได้ใช้เป้ไฮโซกันทุกคน ความมั่นใจที่ฉัน
มีอยู่น้อยนิดก็แทบจะกลายเป็นศูนย์ แม้เป้ไฮโซจะไม่ได้สวยไฮโซสมชื่อ แต่
ฉันก็ชอบมันมากกว่าเป้สนิมอยู่ดี อย่างน้อยเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีแต่
คนมอง แถมยังไม่โดนเพื่อนในห้องล้อด้วย
"พณิชาคนไหนอ่ะ"
"ขนมผิงไง"
"ขนมผิงไหนอ่ะ มีคนชื่อนั้นด้วยเหรอ"
"มีดิ ก็ยัยหน้าลายที่ใช้เป้สนิมไง!"
"อ๋อ!"
ด้วยความทีเ่ ด็ก ม.1 ทุกคนล้วนเป็นเด็กใหม่ทยี่ งั รูจ้ กั กันไม่ทวั่ ถึง บวกกับ
ทักษะการเข้าสังคมทีต่ ดิ ลบสุดๆ ของฉัน คนส่วนใหญ่กเ็ ลยนึกหน้าฉันไม่ออก
จนกว่าจะมีใครสักคนพูดถึงจุดด่างด�ำบนหน้าฉันกับเป้สนิม เหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นซ�้ำๆ จนฉันไม่อยากไปโรงเรียน แต่ก็พยายามอดทนไว้เพราะเชื่อว่า
แผลมันจะจางลง และอีกไม่นานทุกคนคงจะเลิกพูดถึงกระเป๋าของฉันไปเอง
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กระทั่งคาบเรียนสุดท้ายของวันหนึ่งเส้นความอดทนของฉันก็ขาดผึง
มันเป็นวันศุกร์ที่อากาศดีที่สุดนับตั้งแต่เปิดเทอมมา ครูศิลปะจับสลาก
แบ่งกลุ่มให้เราออกไปวาดรูปเปลี่ยนบรรยากาศกันนอกห้องเรียน แต่ละกลุ่ม
จะได้หวั ข้อทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละสถานทีท่ คี่ รูกำ� หนด ฉันได้หวั ข้อรัว้ โรงเรียน
"กลุ่มรั้วโรงเรียนมารวมตัวกันตรงนี้!!" ตอนที่ครูศิลปะออกจากห้อง
ไปแล้ว เด็กผู้ชายผิวคล�้ำตัวสูงโย่งคนหนึ่งก็ปีนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วตะโกน
ลัน่ ห้อง โดยมีเด็กผูห้ ญิงหน้าหมวยอีกคนยืนหัวเราะคิกคักอยูข่ า้ งๆ ทันทีทฉี่ นั
หยิบอุปกรณ์วาดรูปเดินไปหา เขาก็กระโดดลงมาจากโต๊ะพร้อมฉีกยิ้มจนเห็น
ฟันเขีย้ ว "เธอคือคนทีไ่ ด้ทหี่ นึง่ ตอนสอบเข้าช่ะ ทีช่ อื่ อะไรชาๆ อ้อ! เห็นละ พณิชา
นี่เอง หน้าไม่ลายแล้วนี่"
ฉันคล�ำหน้าตัวเองอย่างเสียความมั่นใจ เอียงคอจะอ่านชื่อที่ปักอยู่
บนอกซ้ายของเขาบ้าง แต่เด็กหมวยกระโดดเข้ามาคั่นตรงกลางแล้วชี้มาที่
อุปกรณ์วาดรูปในมือฉันเสียก่อน
"เธอไม่เอาเป๋าไปเหรอ จบคาบนีแ้ ล้วจะได้เดินไปหน้าโรงเรียนพร้อมกัน
เลยไง"
"หมายถึงเราเหรอคะ"
"อื้อ ก็มีเธอคนเดียวที่ไม่เอาเป๋าไปด้วยนี่ จะให้เราหมายถึงใครล่ะ"
ใจฉันเต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นเพราะไม่เคยเดินไปหน้าโรงเรียน
พร้อมใครมาก่อน หรือพูดให้ถูกก็คือฉันยังไม่ได้ท�ำความรู้จักกับเพื่อนใหม่
เลยสักคน ด้วยนิสยั ขีอ้ าย ไม่กล้าทักใครก่อนท�ำให้ฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งการปรับตัว
เข้าสังคมมาตั้งแต่ประถมแล้วล่ะ
"เราเดินไปด้วยกันได้เหรอคะ"
"อื้อ ได้สิ ถึงบอกให้เอาเป๋าไปเลยไง แล้วก็ไม่ต้องพูดคะขากับเราก็ได้
เราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะ"
ค�ำว่าเพือ่ นท�ำให้หวั ใจฉันพองโต แต่เพราะกลัวว่าเธอจะไม่อยากคบกับ
คนทีม่ เี ป้นา่ เกลียดๆ อย่างฉัน ฉันเลยโกหกออกไป "ไม่เอาไปดีกว่า มันหนัก"
เด็กหมวยกระโดดจึ๋งๆ ราวกับก�ำลังบอกว่าตารางสอนวันนี้ไม่เห็นหนัก
ตรงไหน
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"ขีโ้ ม้!" เด็กผูช้ ายคนเดิมโพล่งขึน้ "เธอแค่ไม่อยากเอาเป๋าโสโครกของเธอ
ไปด้วยใช่ไหมล่า ฮ่าๆๆ"
"หยุดพูดแบบนั้นนะติน!"
"เอ๊า เธอเป็นคนตัง้ ชือ่ นีเ้ องไม่ใช่รไึ ง เด็กหญิงเป้สนิม นามสกุลโสโครก
ชื่อเล่นว่าน้องหน้าลาย"
"ติน!!"
ฉันหน้าชาวาบ รูว้ า่ พวกเขาก็แค่พดู เล่นไปเรือ่ ย แต่ประเด็นนีม้ นั ไม่ตลก
เลยส�ำหรับฉัน ดูเหมือนเด็กผู้ชายจะเพิ่งรู้ว่าตัวเองพูดอะไรแย่ๆ ออกมา เขา
วิ่งมาขวางประตูห้องไว้เพื่อไม่ให้ฉันเดินหนีออกไป
"เฮ้ๆ ไม่เอา ไม่โกรธดิ ก็แค่พูดเล่นน่า เราไม่เรียกแบบนั้นแล้วก็ได้...
เฮ้ย! ธะ...เธอจะร้องเหรอ!"
ฉันกัดฟันแน่น เหวีย่ งสมุดวาดรูปใส่มอื เขาก่อนทีม่ นั จะสัมผัสถูกตัวฉัน
เด็กหมวยก้มลงเก็บ พยายามจะส่งคืนแต่ฉนั ไม่รบั ฉันไม่อยากเป็นเพือ่ นกับเธอ
อีกต่อไปแล้ว
"ตินมันก็ปากพูเดิ้ลแบบนี้แหละ อย่าไปใส่ใจเลยนะ ป่ะ ไปวาดรูปกัน
ดีกว่า"
"อ้าวเฮ้ย ไหงโทษเราคนเดียววะเอย เธอนั่นแหละที่เริ่ม..."
"เงียบน่า!"
เพือ่ นคนอืน่ ๆ พากันออกจากห้องเรียน ขณะทีส่ องคนนัน้ เริม่ เถียงกันว่า
ใครจะรับผิดชอบทีท่ ำ� ให้ฉนั ร้องไห้ ซึง่ ฉันยังไม่ได้รอ้ งสักหน่อย! ฉันวกกลับไปยัง
ที่นั่งของตัวเอง หยิบกระเป๋าเจ้าปัญหาขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วออกจากห้องเรียน
ทางประตูหลังทันที สองคนนั้นตะโกนเรียกฉันแต่ไม่ได้วิ่งตามมา คงไม่มีใคร
อยากเข้าใกล้กระเป๋าโสโครกของฉันนักหรอก ฉันจะเอามันไปทิ้ง! จะเอา
กระเป๋าใบอืน่ มาใช้ ต่อให้โดนครูดกุ ช็ า่ งปะไร ยังไงมันก็ยงั ดีกว่าการถูกเรียกด้วย
ฉายาบ้าๆ ไปตลอดทัง้ ปีกแ็ ล้วกัน!
"หยุดเดี๋ยวนี้นะ!!!"
ขณะทีฉ่ นั วิง่ ลงบันไดมาถึงชัน้ หนึง่ เสียงก้องกังวานของ 'ครูอำ� พล' ผูเ้ ป็น
หัวหน้าฝ่ายปกครองของ ม.ต้น ก็แผดพุ่งมาตามทางเดิน เมื่อฉันมองตรงไป
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ก็พบว่าครูอำ� พลก�ำลังไล่กวดเด็กนักเรียนชายคนหนึง่ ซึง่ ก�ำลังวิง่ ตรงมาทางฉัน
ด้วยความเร็วสูง เขาส่งสัญญาณให้ฉนั หลบออกไปจากเลนของเขา แน่นอนว่า
ไม่ต้องขอฉันก็ตั้งใจจะเปิดทางให้อยู่แล้ว ทว่า...
"หยุดนะเจ้านภัทร!!!"
เสียงตะโกนของครูอ�ำพลท�ำให้ฉันขึงตามองเด็กผู้ชายคนนั้น เพราะ
ชือ่ ของเขาดึงภาพลายมือขยุกขยุยในใบเซ็นชือ่ รับกระเป๋ากลับเข้าสูส่ มอง ราวกับ
มีใครมากระซิบข้างหูวา่ 'หมอนีแ่ หละ หัวขโมย!' จูๆ่ ฉันก็เปลีย่ นใจ ยืน่ ขาข้างหนึง่
ล�ำ้ เข้าไปในเลนของเขา
"เฮ้ยยย!!"
ความเร็วทีเ่ ขาใส่มาเต็มสองเท้าท�ำให้ไม่สามารถเบรกได้ในระยะกระชัน้ ชิด
เขาสะดุดขาฉันแล้วตีลังกาไถลไปกับพื้นหินขัด เกิดเป็นเสียงเอี๊ยดยาวๆ
ผสานไปกับเสียงอุทานของครูอำ� พล พวกครูกบั นักเรียนทีช่ ะโงกหน้าออกมาดู
เหตุการณ์ต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันเมื่อร่างผอมกะหร่องม้วนตัวหนีถังขยะ
ตรงปลายทางได้อย่างฉิวเฉียด...
ตึงงงง!!!
...แต่จบไม่สวยเพราะเขาดันกลิ้งไปชนเสาปูนต้นใหญ่ที่อยู่ข้างถังขยะ
เข้าอย่างจัง!
"อ๊าก!!"
ฉันเบิกตาโพลงด้วยความตกใจสุดขีด ไม่ได้เตรียมรับมือกับผลลัพธ์
ทีเ่ ลวร้ายแบบนี้ หัวใจเต้นระรัวเมือ่ ฉุกคิดได้วา่ เขาอาจจะไม่ใช่นภัทรทีม่ าแย่ง
เป้ไฮโซใบสุดท้ายไป แต่อาจจะเป็น 'นะ-พัด' ที่สะกดแบบอื่น หรือที่แย่ที่สุด
ก็คือไม่ใช่ทั้งสองอย่าง แต่เป็นฉันที่หูเพี้ยนไปเอง
"เมื่อกี้เธอตั้งใจดักขาเจ้านภัทรเรอะ"
ฉันสั่นหัวตอบครูอ�ำพลอย่างพวกขี้ขลาด แต่แล้วเป้สนิมในมือก็ท�ำให้
ฉันพยักหน้าอีกครั้ง
"หืม? มันยังไงกันแน่ฮะ"
"คือว่า..." ฉันลอบมองเด็กชายผู้เคราะห์ร้ายยันตัวขึ้นจากพื้น เขา
พยายามจะเอือ้ มมือไปหยิบรองเท้านักเรียนสุดมอมแมมทีห่ ลุดออกไปจากเท้า
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เมือ่ กีน้ ี้ แต่ดเู หมือนแขนข้างนัน้ จะได้รบั บาดเจ็บรุนแรงจึงล้มตึงลงไปอีกครัง้
"ว้ายตายแล้ว อย่าเพิ่งขยับตัวสินภัทร!"
"ลุกไม่ขึ้นก็ไม่ต้องลุก ครูว่าไหล่เธอมันผิดที่ผิดทางอยู่นะ ไหนขอครู
ดูหน่อยซิ"
ครูอำ� พลก�ำลังจะเข้าไปช่วยพวกครูผหู้ ญิงอีกแรง แต่ฉนั ดึงแขนเสือ้ ชืน้ เหงือ่
ของเขาเอาไว้
"นะ...นภัทรขโมยกระเป๋าของหนูไป..."
"อ๊ากกก!"
นภัทรร้องลั่น
"ฮึก...ฮืออออ!"
ฉันเองก็ร้องลั่นไม่แพ้กัน
แทนที่ครูอ�ำพลจะได้เข้าไปช่วยคนเจ็บกลับต้องมายืนลูบหัวลูบหลัง
ให้ฉันใจเย็นๆ แม้จะยังไม่มั่นใจว่านภัทรคนนี้ใช่หัวขโมยตัวจริงหรือเปล่า แต่
ฉันก็ชี้ไปที่เขาแล้วพรั่งพรูเรื่องทั้งหมดออกมาเพราะเชื่อว่าความผิดของเขา
จะท�ำให้ความผิดของตัวเองลดน้อยลงบ้าง ดูเหมือนมันจะได้ผล เพราะสายตา
ของครูทกุ คนในทีเ่ กิดเหตุพงุ่ ตรงไปทีน่ ภัทร ราวกับตัดสินได้แล้วว่าใครสมควร
ได้รับบทลงโทษ
"ก่อเรื่องอีกแล้วเหรอเนี่ย เพิ่งจะเทอมแรกเองนะ!"
"ท�ำแบบนี้มันเข้าข่ายลักทรัพย์เลยนะ เธออยากโดนไล่ออกรึไงนภัทร!"
ยกเว้นครูอ�ำพลคนเดียวที่ยังรับฟังค�ำปฏิเสธของนภัทรอยู่
"เอาล่ะๆ พวกคุณกลับไปสอนเด็กๆ ต่อได้แล้ว เดีย๋ วทางนีผ้ มจัดการต่อ
เอง"
ฉันยืนก้มหน้างุดอยู่ด้านหลังครูอ�ำพลเพราะอายที่น�้ำตาไหลออกมา
ไม่หยุด ได้ยินครูอ�ำพลสั่งให้นักเรียนที่อยู่แถวนั้นพานภัทรไปห้องพยาบาล
เมื่อไล่ต้อนคนที่เหลือกลับเข้าห้องเรียนได้แล้วครูอ�ำพลก็หันมาคุยกับฉัน
"พณิชา ครูวา่ เธอกลับไปเรียนก่อนดีกว่า ส่วนเรือ่ งกระเป๋า ถ้าเจ้านภัทร
ผิดจริงครูจะทวงคืนให้ ตกลงไหม"
ฉันไม่ตกลง ยิง่ ร้องไห้หนักกว่าเก่าเมือ่ คิดว่าตัวเองต้องกลับไปในทีท่ มี่ แี ต่
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คนรังเกียจกระเป๋าของฉัน จนในทีส่ ดุ ครูอำ� พลก็ยอมให้ฉนั โดดเรียนแล้วพาไป
นั่งสงบสติอารมณ์ในห้องปกครอง แต่เพราะห้องปกครองของโรงเรียนอยู่ใน
อาคาร ม.1 แค่มองผ่านประตูกระจกออกไปก็เห็นจุดเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน
ภาพทีน่ ายนภัทรล้มลงจึงตามมาหลอนหูหลอนตาไม่เลิก ฉันเลยหยุดร้องไม่ได้
สักทีจนครูอ�ำพลต้องโทรแจ้งให้ป๋ามารับฉันกลับบ้าน ก่อนจะปล่อยให้ฉัน
อยู่ตามล�ำพังเพราะต้องตามไปดูอาการนภัทรที่ห้องพยาบาล ฉันกลัวว่า
เขาจะกลับมาพร้อมกับบทลงโทษทีฉ่ นั ท�ำให้แขนนภัทรหัก กลัวว่าเพือ่ นในห้อง
จะรู้เรื่องนี้แล้วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อันธพาลที่ใช้กระเป๋าโสโครกอย่างฉันอีก
แล้วความคิดฟุ้งซ่านก็พาฉันมาถึงจุดที่โรงเรียนนี้ไม่น่าอยู่อีกต่อไปแล้ว
ฉันเริม่ คิดหาเหตุผลร้อยแปดทีจ่ ะขอร้องให้ปา๋ ย้ายฉันออกจากทีน่ ใี่ ห้ได้
แต่เมือ่ นึกย้อนไปถึงวันประกาศผลสอบกับวันทีป่ า๋ มาท�ำเรือ่ งขอทุนให้ทโี่ รงเรียน
ทุกเหตุผลก็ดจู ะไม่เข้าท่าเลยสักข้อ ล�ำพังค่าใช้จา่ ยในการเรียนมหาวิทยาลัยปีแรก
ของพี่ชายทั้งสองคนเลือดตาป๋าก็แทบจะกระเด็นแล้ว ถ้าฉันทิ้งทุนเรียนฟรี
ของทีน่ ไี่ ปกลางเทอมแบบนี้ นอกจากจะท�ำให้ปา๋ เสียเวลาหาทีเ่ รียนใหม่ให้แล้ว
ยังท�ำให้รายจ่ายทีป่ า๋ ตัดทิง้ ไปผุดขึน้ มาโดยใช่เหตุอกี ด้วย
คิดมาถึงตรงนีฉ้ นั ก็ฟบุ หน้าลงกับโต๊ะแล้วปล่อยโฮออกมาอย่างคนสิน้ หวัง
จนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆ ถึงได้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องอีกต่อไป
น�ำ้ มูกน�ำ้ ตาท�ำให้ฉนั ไม่กล้าเงยหน้าขึน้ แต่เงาใหญ่ยกั ษ์กท็ อดเข้ามาใกล้จนฉัน
ได้ยินเสียงลมหายใจถี่ยิบ ราวกับเจ้าตัวเพิ่งผ่านการวิ่งมาหลายสิบกิโลเมตร
ฉันเห็นรองเท้านักเรียนใหม่เอี่ยมคู่ยักษ์ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งผ่านซอกแขน
คิดว่าเขาคงมาส่งงานให้ครูอ�ำพล แต่เงานั่นกลับขยับยุกยิกและใช้เวลานาน
เหมือนมีภารกิจทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ เกิดเสียงกุกกักๆ ดังต่อเนือ่ งกันคล้ายกับตอนที่
ฉันก�ำลังจัดตารางสอน และเมือ่ เสียงรูดซิปกระเป๋าดังขึน้ ครัง้ สุดท้ายพร้อมกับ
เสียงพูดคุยทีด่ งั มาจากประตูทางเข้า เงานัน้ ก็เคลือ่ นผ่านไป...อย่างเร่งรีบ!
"อ้าว ใครเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ล่ะเนี่ย แอร์เออออกหมด คิดว่าโรงเรียน
ไม่ต้องจ่ายค่าน�้ำค่าไฟรึไง"
ฉันเงยหน้าขึน้ ทันทีเพราะแน่ใจว่าเสียงหัวเราะทีด่ งั แทรกมากับเสียงบ่น
ของครูอำ� พลคือเสียงของป๋า หลังจากเช็ดน�ำ้ ตาแล้วก็เห็นครูเขาก�ำลังเท้าสะเอว
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Ordinary Sky หนึ่งรักเคียงกายนายแสนดี
จ้องเขม็งไปทีน่ อกหน้าต่าง พึมพ�ำอะไรไม่รคู้ นเดียวก่อนจะเลือ่ นปิดอย่างหัวเสีย
เป็นเวลาเดียวกับที่ป๋าเดินมานั่งยองๆ ข้างโต๊ะ แล้วเอ่ยถามเสียงอ่อนโยน
"เป็นอะไรน่ะเรา ร้องไห้ท�ำไม"
"ป๋า...ผิงอยาก...ลา..."
"หืม?"
ค� ำ ว่ า อยากลาออกติ ด อยู ่ ใ นล� ำ คอ เพราะเสื้ อ เชิ้ ต สี ข าวหม่ น ๆ ที่ มี
รอยปะหลายรอยกับชายเนกไทที่มีด้ายรุ่ยออกมาท�ำให้ฉันตระหนักได้ว่า
ตัวเองไม่อยู่ในฐานะที่จะงอแงได้เลย
"อยากได้อะไรผิง ไหนลองบอกป๋ามาซิ"
"วันนี้..." ฉันสบตากับครูอ�ำพลที่ท�ำหน้าลุ้นยิ่งกว่าป๋าเสียอีก "วันนี้
เรียนศิลปะค่ะ...แต่ผิงไม่ได้เอาสมุดวาดรูปมา มันน่าเบื่อที่ต้องนั่งรอเฉยๆ
ผิงก็เลย...อยากกลับบ้าน"
ป๋าหัวเราะออกมาอย่างขบขันระคนเอ็นดู มือหนาลอยมาขยี้หัวแล้ว
ย้ายไปจูงมือฉันให้ลุกขึ้น "ป่ะ รีบกลับบ้านกันดีกว่า ขืนชักช้าเดี๋ยวบ้านมันจะ
วิ่งหนีไป ฮ่าๆ"
ครูอำ� พลพยักหน้าอย่างเห็นด้วยทัง้ ทีน่ า่ จะรูด้ กี ว่าใครว่าสิง่ ทีฉ่ นั บอกป๋า
ไม่ใช่เรื่องจริง เขาช�ำเลืองมองไปที่หน้าต่างบานเดิมแล้วถอนหายใจซ�้ำๆ
ไม่รวู้ า่ โล่งใจหรือหนักใจกันแน่ แต่กอ่ นทีฉ่ นั จะเดินออกมาจากโซนโต๊ะท�ำงาน
ของเหล่าคุณครู เสียงร้อนรนของเขาก็รั้งฉันเอาไว้
"เดี๋ยวๆๆ ลืมกระเป๋าแน่ะพณิชา"
ฉันหันกลับไป เตรียมจะขอถุงใส่ของจากครูเพราะฉันไม่ตอ้ งการเป้สนิม
ใบนั้นแล้ว
แต่สงิ่ ทีค่ รูยนื่ ให้คอื เป้สดี ำ� แวววาว...เป้ไฮโซทีฉ่ นั อยากได้มากกว่าสิง่ ใด
บนโลกใบนี้!
"เอ้า รับไปสิ ขนอะไรมาเยอะแยะฮึ หนักเอาเรื่องเลยนะ"
"ไม่ใช่ของหนูค่ะ"
"หืม? จะไม่ใช่ได้ยังไง ก็...ครูเห็นเธอถือเข้ามาวางไว้ตรงนี้นี่"
ฉันส่ายหน้ายืนยัน มองไปรอบห้องเพื่อหาเป้น่าเกลียดของตัวเอง
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Hameii
ครู อ� ำ พลสาวเท้ า เข้ า มาพลางเปิ ด ซิ ป หยิ บ หนั ง สื อ กั บ สมุ ด ขึ้ น มา
อย่างละเล่ม "พณิชา ด�ำรงชนกกุล นี่ก็พณิชา ด�ำรงชนกกุล ชื่อเธอไม่ใช่เหรอ"
"อ้าว ลูกได้เป้ใบใหม่แล้วเหรอ ไวดีจงั นึกว่าต้องรอถึงเทอมหน้าซะอีก"
ป๋ารับกระเป๋าเป้ใบนั้นมาจากมือครูแล้วส่งให้ฉันถือไว้ พวงกุญแจ
รูปหมวกฟางเล็กๆ ทีห่ อ้ ยอยูต่ รงกระเป๋าช่องหน้าสุดเป็นเครือ่ งยืนยันอีกชัน้ ว่า
มันไม่ใช่กระเป๋านักเรียนของฉันแน่ๆ แต่ยังไม่ทันทักท้วงอะไร ครูอ�ำพล
ก็เปรยขึ้นว่ามีประชุมรอบเย็นที่ตึกอ�ำนวยการเสียก่อน ป๋าจึงรีบตัดบทเพราะ
ไม่อยากรบกวนเวลาท�ำงานของครูเขามากไปกว่านี้
เราสองพ่อลูกออกมาจากห้องปกครองในตอนที่ออดบอกเวลาเลิกเรียน
ดังขึ้น ขณะที่เราก�ำลังจะเลี้ยวออกจากอาคารเรียนไปขึ้นเจ้ามอเตอร์ไซค์
ซอมซ่อของป๋า บทสนทนาของกลุ่มครูผู้หญิงที่เดินผ่านไปด้านหลังก็ลอยมา
เข้าหูฉันพอดี
"ผอ. รับเข้ามาได้ยังไง ขนาดครูอ�ำพลยังเอาไม่ค่อยอยู่เลย ไม่รู้จะเข็น
ให้จบเทอมนี้ได้รึเปล่า" ครูร่างท้วมบ่น
"ท่าจะยากค่ะ ทั้งเรื่องบุหรี่ ทั้งเรื่องหนีเรียน แล้วนี่ยังจะมีนิสัยขี้ขโมย
เฮ้อ" ครูผิวคล�้ำส�ำทับแบบไม่เว้นจังหวะหายใจ "เมื่อกี้มีลูกศิษย์มาฟ้องว่า
เห็นเด็กผู้ชายปีนออกมาทางหน้าต่างหลังห้องปกครองด้วยนะคะ น้องว่า
ต้องเป็นแกแน่ๆ เลย เข้าไปขโมยอะไรรึเปล่าก็ไม่รู้"
ประโยคนัน้ ท�ำให้ฉนั ชะงักเท้า นึกไปถึงเงาปริศนากับหน้าต่างทีเ่ ปิดค้างไว้
ในห้องปกครอง
"แต่แกอยู่ที่ห้องพยาบาลไม่ใช่เหรอ ท่าทางจะเจ็บหนักด้วย"
"แหมคุณพี่ขา แกอาจจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่พวกเราเห็นก็ได้นะคะ
น้องเห็นแกท�ำท่าจะเอือ้ มไปหยิบรองเท้าใส่ แต่พอเราหันไปมองก็รบี ทิง้ ตัวเลย
คงแกล้งเจ็บหนีความผิดนั่นแหละ"
"ต๊ายตาย เด็กอายุแค่นี้ จะร้ายกาจได้ขนาดนั้นเชียว"
"พวกคุ ณ พี่ พูด ถึ ง ใครเหรอคะเนี่ ย " ครูส าวใส่แว่น ท่าทางเรีย บร้อย
พูดแทรกขึ้น ดูเหมือนเธอจะเป็นคนเดียวที่สอนอยู่บนชั้นสองตอนเกิดเรื่อง
"จะเป็นใครไปได้ แสบๆ แบบนี้ก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะ"

16

Page Ordinary Sky.indd 16

3/2/2563 BE 10:39

Ordinary Sky หนึ่งรักเคียงกายนายแสนดี
"เอ๋...?"
"ก็เจ้านภัทรห้องแปด ห้องของคุณน้องไงคะ!"
แล้วฉันก็ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเป้ไฮโซกับพวงกุญแจหมวกฟางอันนี้
(ติดตามอ่านต่1
อได้ในฉบับเต็ม)
นภัทร

17

หลังจากการแลกกระเป๋าแบบงงๆ ในวันนัน้ เป้สนิมก็ทำ� ให้นภัทรห้องแปด
อยูใ่ นสายตาของฉันมาตลอด
"นั่นมันเป้สนิมไม่ใช่เหรอ ท�ำไมยังมีคนใช้อยู่อ่ะ"
"น่าจะเป็นคนสุดท้ายของโลกแล้วล่ะ หมอนั่นคงไปแลกคืนไม่ทันมั้ง"
"อ้าว มีงี้ด้วยเหรอ ฉันนึกว่า ผอ. สั่งผลิตเป้ไฮโซเท่ากับจ�ำนวนเป้สนิม
ซะอีก"
"ฉันก็ไม่รอู้ ะ่ แต่ทรี่ ๆู้ คือตอนนีไ้ ม่มเี ป้ให้แลกฟรีแล้ว ต้องเสียตังค์ซอื้ ใหม่
อย่างเดียว"
"ซื้อใหม่ก็ไม่ใช่เป้ไฮโซน่ะสิ"
"อ่าฮะ ซวยไปเลยเนอะ"
เมื่ อ ไรก็ ต ามที่ เ ด็ ก ม.1 ต้ อ งมารวมตั ว กั น นภั ท รจะโดดเด่ น ที่ สุ ด
ท่ า มกลางนั ก เรี ย นหลายร้ อ ยชี วิ ต เพราะเขาเป็ น เพี ย งคนเดี ย วที่ ยั ง ใช้ เ ป้
สีประหลาดนั่นอยู่ และด้วยความที่เขาถูกลงโทษให้วิ่งรอบสนามจากการ
มาโรงเรียนสายเป็นประจ�ำ ฉันจึงมองเห็นเขาแทบทุกเช้าจนกลายเป็นภาพที่
คุ้นตาไปเสียแล้ว
"ได้ยนิ มาว่าพวกห้องแปดตีกนั อีกแล้ว รอบนีม้ เี ด็กถูกหามส่งโรงพยาบาล
ด้วยเหรอคะคุณน้อง"
"ใช่ค่ะคุณพี่ เฮ้อ น้องล่ะสงสารครูสุดาจริงจริ๊งที่ต้องไปประจ�ำชั้นห้อง
ที่มีแต่เด็กฝากเด็กเกเรแบบนั้น"
"นัน่ สิ ขนาดมีครูอำ� พลช่วยปราบตัวแสบๆ ครูสดุ ายังต้องกินยาแก้เครียด
ทุกวันเลย ยังสาวยังสวยแท้ๆ"
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