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ฮี่ๆๆ ขอกล่าวทักทายทุกคนด้วยเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ 

'โก๋หน่ึง' (ตัวแสบ) ที่ไม่รู ้ว่าความแสบเซี้ยวเปรี้ยวซ่าท่ีมีในตัวเขาคนน้ีมีส่วนท่ีได ้

มาจากผลไม้สุดโปรดของเขาอย่างส้มหรือเปล่า ความชอบส้มของโก๋หน่ึง หากใช ้

ค�าว่าชอบมนัก็คงจะน้อยเกินไป อาจเรยีกได้ว่าเขาท้ังรกัและคลัง่ไคล้ส้มเป็นชวิีตจติใจ

เลยต่างหาก ทั้งเนื้อส้ม รสชาติของส้ม กลิ่นส้ม เปลือกส้ม หรือแม้แต่เจ้าของต้นส้ม

ข้างบ้านคนนั้น

เจ้าของต้นส้มข้างบ้านทีว่่าดนัมชีือ่เหมอืนกัน เรยีนอยูโ่รงเรยีนเดยีวกัน แถมยัง

อยู่ห้องเดียวกันอีก ไม่รู้ว่าความบังเอิญ (จนเกินไป) นี้ ใครเป็นคนก�าหนด แต่ไม่ว่าจะ

เป็นใครท่ีก�าหนด ชวิีตของโก๋หนึง่ก็จ�าเป็นต้องเข้ามาเก่ียวพันกับ 'โก๋สอง' อย่างช่วยไม่ได้  

แต่จะว่าไปการได้รู้จักกับเพ่ือนใหม่คนนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปเสียท้ังหมดหรอกนะ 

เพราะอย่างน้อยเขาก็มทีาสคนใหม่ทีค่อยเอาส้มแสนอร่อยมาให้ตลอดๆ ฮี่ๆ ๆ เรือ่งราว

ชวนหัวของเหล่าแก๊งเด็กแสบท่ีจะพาให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปคิดถึงบรรยากาศของ 

ช่วงวัยแห่งการเติบโตอีกครั้ง หรือถ้าหากคุณยังอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้น ก็ขอเชิญชวน

ให้มาร่วมเติบโตไปพร้อมๆ กันกับพวกเขา

ความสมัพันธ์ของโก๋หนึง่และโก๋สองจะด�าเนินต่อไปอย่างไร และเหล่าแก๊งเดก็แสบ 

จะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ไปติดตามกันต่อได้ใน 'ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่น 

มาบ้านเราตลอดเลย' แค่ชือ่เรือ่งก็สะดดุตา สะดดุหู และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะสะดดุใจ 

ทุกคนด้วยเช่นกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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ตุ้บ!

มาอีกแล้ว

เสียงประหลาดแบบนี้มาอีกแล้ว

ปลายเท้าเหยียดออกไปกดปิดพัดลมตัวเล็ก หนังสือการ์ตูนที่เคยถูกใช้

ต่างท่ีบังแดดบนหน้าถูกเอาออกมาวางไว้ข้างตัว แขนท้ังสองข้างค่อยๆ  

ดันตัวเองให้ลุกข้ึนน่ังดีๆ แสงแดดอ่อนละมุนในช่วงสายของวันกับสายลมท่ี

พัดผ่าน ช่างเป็นอะไรท่ีเหมาะเหม็งเหลือเกินกับการออกมานั่งรับลมเล่น 

ในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้

เขาหันมองดูข้างบ้าน รั้วปูนสีขาวสูงท่วมหัว ท�าให้มองไม่เห็นอะไร 

นอกเสียจากยอดต้นไม้สีเขียวของบ้านหลังข้างๆ กัน มันดูเป็นเรื่องปกติ 

ทีใ่ครหลายคนกค็งไม่แปลกใจกับภาพภาพนี ้เว้นเสยีแต่เจ้าผลไม้สีส้มลูกหน่ึง

ที่วางแหมะอยู่บนพื้นหญ้าสีเขียวสดข้างๆ ก�าแพงนั่น

ขาทั้งสองข้างภายใต้กางเกงขาสั้นเหนือเข่าพาตัวเองลุกขึ้นจากเบาะนุ่ม  

แล้วเดนิไปหยิบส้มผลนัน้ข้ึนมา มนัอยู่ในมอืเลก็ๆ ข้างน้ัน คิว้ท่ีพาดอยู่บนหน้า

ขมวดมุน่ ก่อนจะเงยหน้าขึน้มองดยูอดต้นส้มทีโ่ผล่พ้นแนวก�าแพงมาเพียงนิด 

ศีรษะเล็กเอียงมองเล็กน้อยด้วยความสงสัย

มันมาได้ยังไง

มันหล่นลงมาเหรอ

PROLOGUE     



ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย 16

แล้วถ้าอย่างนั้น เราจะต้องเอาไปคืนเจ้าของบ้านหรือเปล่านะ

ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัว ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรกับส้มลูกนี้ดี

ท้ายท่ีสุดเด็กหน้ามึนก็ตัดสินใจที่จะปอกเปลือกมัน แล้วเดินกลับมา 

นั่งตากพัดลมเหมือนเดิม หางตาแอบช�าเลืองมองดูบ้านหลังนั้นเป็นระยะ

นี่เป็นลูกที่สิบแล้วนะ 

อย่าหล่นมาอีกนะ จะกินอีกแน่นอน

มอืเลก็ค่อยๆ แกะเปลอืกส้มออก ดมกลิน่หอมอ่อนๆ จากเปลอืกของมนั

ด้วยสหีน้าสดชืน่ หลบัตาพริม้จนเหน็เป็นแนวขดีๆ แล้ววางเปลือกส้มแผ่นใหญ่

ลงบนกลุม่ผมของตวัเอง รอยย้ิมกว้างผดุออกมายามทีไ่ด้เห็นส้มลกูใหญ่ในมอื 

รสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ ก�าลังดีกระจายไปท่ัวท้ังโพรงปากในตอนท่ีเขา 

ตดัสนิใจหย่อนมนัลงไปแล้วเคีย้วมนั นึกรูส้กึโชคดพีอสมควรท่ีวันนีส้้มลกูใหญ่

หล่นมาในเขตรั้วของบ้าน มาครั้งละลูกแบบนี้ให้ได้แอบกินบ่อยๆ เลยนะ!

หางตาช�าเลอืงมองดบู้านหลงันัน้ เลยแนวก�าแพงปนูสขีาวไป บ้านสองชัน้

หลังน้ันเคยเงียบเหงามานาน จนกระท่ังมีข่าวว่ามีครอบครัวหน่ึงเพ่ิงจะ 

ย้ายเข้ามาอยู่ เข้ามาพร้อมกับต้นส้มต้นใหญ่ ลงทุนจ้างรถมาปลกูถึงหน้าบ้าน

เลยด้วยซ�้า

เด็กน้อยไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของบ้านหรอก เคยเห็นก็แต่ลูกชาย 

เจ้าของบ้าน

ดูเป็นเด็กหย่ิง ไม่พูดอะไรสักค�า หน้าตาไม่รับแขกเอาเสียเลย  

ตอนเดินเอากล้วยหอมไปฝากที่บ้านพร้อมแม่ก็ท�าตาดุๆ ใส่

ฮึ่ย น่ากลัว!

เออว่ะ...แล้วถ้าเขารูว่้าเราแอบกินส้มบ้านเขาบ่อยๆ แบบนี ้เขาจะโกรธเรา

หรือเปล่านะ

แต่ก็นั่นแหละ เด็ก ม.1 จะคิดอะไรไปได้มากกว่านั้น

เก้าอี้สีขาวตัวหนึ่งถูกลากมาวางไว้ข้างก�าแพง เพ่ือให้ร่างกายเล็กๆ  

ของเด็กคนหน่ึงสามารถที่จะปีนป่ายข้ึนไปได้ กล้วยหอมในมือถูกวางเอาไว ้

บนแนวก�าแพงนั้น ก่อนที่คนวางจะผละจากมันไป
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ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ แค่หันหลังกลับไปเก็บเก้าอี้แป๊บเดียว กล้วยหอม 

สีเหลืองของเขาก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
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ฤดูร้อนเป็นฤดูที่น่าเบื่อ

"อ่า" 

เสยีงประหลาดดงัขึน้หลงัจากท่ีเดก็น้อยขยับเข้าไปใกล้พัดลม จบัมนัจ่อหน้า 

แล้วอ้าปากใส่ เกิดเป็นเสยีงยาวๆ การกระท�าไร้สาระน้ี เดก็น้อยท�าเพ่ือแก้เบือ่

โดยเฉพาะ วันน้ีเป็นวันหยุด แต่พ่อก็ยังคงต้องออกไปท�างาน ส่วนแม่ทีห่ยุดในวันนี ้

ก็วุ่นวายอยู่กับการซกัผ้า ท�าความสะอาดบ้าน เดก็ชายโก๋ตวัแสบจงึแอบออกมา

ด้านนอก ลากปลั๊กไฟมาพร้อมกับพัดลมตวัเลก็ เสยีบมนัแล้วนอนกางขาตีพุง

อยู่ตรงระแนงไม้หน้าบ้านมาสกัพักใหญ่แล้ว บางทีก็เปิดเสือ้กระพือไล่ความร้อน 

สลับกับร้องเพลงที่แต่งขึ้นมาเองตามประสาเด็กๆ ให้นกกระจอกบนต้นไม้ฟัง

ปิดเทอมใหญ่ช่วงฤดูร้อนกินเวลาไปหลายเดือน โก๋ชอบท่ีไม่ต้องลุกไป

โรงเรยีน แต่อกีใจกร็ูส้กึเบือ่เอาเสยีมากๆ เดก็วยัน้ีก�าลงัอยู่ในช่วงว่ิงเล่นซกุซน

ตามประสา โก๋เพ่ิงจบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ีหน่ึง ก�าลงัจะข้ึนปีท่ีสองในอกีไม่นานนี้ 

เป็นเด็ก ม.ต้น ตัวแสบที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆ แบบนี้เป็นที่สุด

"เฮ้อ น่าเบื่อจังเลยๆๆ"

เด็กน ้อยบ ่นกระปอดกระแปด พลิกตัวนอนคว�่าหน ้า อ ้าปาก 

ระบายความร้อนเลียนแบบภาพจ�าสุนัข ก่อนท่ีดวงตากลมโตจะเลื่อนไปเห็น

ส้มลูกหน่ึงวางแอ้งแม้งอยู ่ตรงพ้ืนหญ้าข้างก�าแพง ปีศาจส้มไม่รอช้า  

รีบกระโดดไปคว้ามันมาแกะเปลือกกินอย่างเอร็ดอร่อย สีหน้าของเด็กน้อย 

CHAPTER 1
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เจือความสุขขึ้นมาอีกระดับ

สิ่งเดียวที่โก๋ชอบเกี่ยวกับข้างบ้านนี่ ก็คงจะมีแค่ส้มเท่านั้นแหละ

พวกเขาเพ่ิงจะย้ายเข้ามาใหม่ น่าจะราวๆ ช่วงท่ีโก๋ใกล้จะปิดเทอม 

นั่นแหละ มีบ้างที่แม่จะจูงแขนโก๋ไปยืนกดออดท่ีบ้านน้ันเพ่ือแบ่งปันของกิน 

ฝีมือของแม่โก๋นับว่าเป็นเลิศที่สุดในโลก โก๋ว่าแม่โก๋ควรไปเป็นเชฟ ท�าอะไร 

ก็อร่อยไปหมดเลย อยากกินอะไร ไปกอดเอวอ้อนนดิหน่อย แลกกับโดนดงึแก้ม

สักครั้ง แค่นั้นก็ได้กินของอร่อยแล้ว

บ้านน้ันมีกันแค่สามคน มีผู้ชาย ผู้หญิง ท่ีคาดว่าน่าจะเป็นพ่อกับแม่ 

แล้วก็ลูกชายตัวเท่าๆ กับโก๋ที่ไม่ค่อยโผล่หน้าออกมาให้เห็นเท่าไรนัก  

แต่โก๋รู ้สึกไม่ถูกชะตาเอาเสียเลย เด็กคนนั้นเอาแต่อยู่ในบ้าน เวลาท่ีโก ๋

ออกมาวิ่งเล่นด้านนอก ก็ไม่ยักเคยเห็นเด็กคนนั้นสักครั้ง

เอาเถอะ! ใช่ว่าโก๋จะอยากเห็นหน้าเสียเมื่อไรกัน

คนบ้านนั้นก็ใจดีอยู่หรอก เวลาแม่เอาของกินไปให้ก็ชอบมีขนมอร่อยๆ 

มาแลกกัน โก๋ชอบกิน เพราะมันอร่อยมาก มีคร้ังหน่ึงเป็นคุกก้ีช็อกโกแลต  

อร่อยจนยังติดใจมาจนถึงทุกวันน้ี ไม่รู้เลยว่าเขาไปซื้อมาจากไหน ว่าแล้ว 

ก็อยากกินอีกครั้งจัง

นั่นแหละ สรุปแล้วสิ่งท่ีโก๋ชอบเก่ียวกับข้างบ้าน ก็คงจะมีแค่คุกก้ี 

กับเจ้าต้นส้มต้นใหญ่นี่ พวกเขาถึงข้ันใช้รถคันใหญ่ขนมาปลูกไว้ข้างก�าแพง 

ไม่ยอมเอาต้นเล็กๆ มาปลูกแล้วรอมันโตเลย ซึ่งบ้านโก๋ที่อยู่ข้างกันก็เหมือนมี

โชคหล่นทบั วันดคีนืดีเมือ่มเีสยีงตุบ้ดงัขึน้ เดก็น้อยก็จะว่ิงหน้าตัง้มาเก็บส้มไป

ปัดฝุ่นแล้วแกะกินในทันที

ส้มบ้านเขาอร่อยมาก โก๋ชอบส้มบ้านนัน้มากเลย อยากให้แม่หามาปลกูไว้

สักต้นเหมือนกัน แต่กว่ามันจะโตจนออกผลก็คงต้องรอนานแน่ๆ

อีกท้ังไม่รู้เลยว่าส้มบ้านนั้นน่ะมันพันธุ์อะไรกันแน่ ไม่เคยกินส้มที่ไหน

แล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเท่านี้มาก่อนเลย

"แม่! ขอตังค์หน่อยยย รถไอติมๆ"

นอนกระดกิเท้าดมเปลอืกส้มได้ไม่นาน ประสาทสมัผสัอนัว่องไวของโก๋
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ก็รู ้สึกได้ถึงสัญญาณบางอย่างที่สุดแสนจะคุ้นเคย จึงรีบเด้งตัวขึ้นมา 

จากระแนงไม้ วิง่ตงึตงัไปหาแม่ทียั่งท�างานบ้านอยู่ ออดอ้อนขอเงนิจ�านวนหน่ึง 

แม่ส่ายหน้าเบาๆ แต่ก็ยอมย่ืนให้ โก๋พนมมือไหว้ขอบคุณแล้วรีบว่ิงตัวปลิว 

ออกมาหน้าบ้านทนัท ีทิง้ให้คนเป็นแม่อมย้ิมบางๆ ไล่หลงัเดก็น้อยอยู่อย่างนัน้

"ลุง ลุงงง!"

เอาอีกแล้ว! ต้องให้พี่โก๋วิ่งตามอีกแล้วเหรอ!

ลูกพ่ีโก๋ยกมือกระโดดหย็อยๆ ตะโกนเรียกรถไอศกรีมสามล้อที่เพ่ิงจะ 

ขับผ่านหน้าบ้านตัวเองไป ลุงนี่ชอบแกล้งเด็ก เงินดีๆ มีมาให้ไม่อยากได้  

ชอบขับหนี น่าหงุดหงิดจริงๆ อากาศก็ย่ิงร้อน ยังต้องให้มาว่ิงตามอยู่น่ัน  

กว่าที่จะยอมจอดรถให้กันได้ ก็เล่นเอาร้องจนเจ็บคอไปหมดแล้ว

"อันนี้ๆ"

"หมดแล้ว"

"เอ้า หมดได้ไงอะ"

เด็กน้อยหน้างองุ ้ม เมื่อไอศกรีมรสชาติโปรดหมดเกลี้ยง เบะปาก  

อยากร้องไห้โฮเสียจริง จึงยืนเกาะรถขบคิดอยู่อย่างนั้น กวาดสายตามองดู 

ภาพประกอบเจ้าของหวานคลายร้อนเพื่อเลือกซื้อรสใหม่แทนรสที่มันหมดไป 

แต่นอกจากรสน้ันแล้วโก๋ไม่ชอบรสอื่นเลยน่ี ได้แต่ก้มลงมองดูตู้ไอศกรีม 

ด้วยความเศร้าใจ

ไม่มีรสที่อยากกินเลย ฮือ

"ไอ้หนูหลีกทางให้เพื่อนหน่อย เพื่อนเขาจะซื้อ"

โก๋ถูกลุงเจ้าของรถสะกิด เขาจึงยอมขยับให้ ก่อนจะพบว่าเพ่ือน 

ทีล่งุบอกน่ะ เป็นลกูชายของบ้านข้างๆ นีเ่อง เขาไม่เคยได้มโีอกาสมองเหน็หน้า

ของเด็กคนน้ีชัดๆ มาก่อน ตัวสูงเท่าๆ กันกับโก๋เลย แต่หน้าตาแอบดูซื่อบื้อ  

ดูเป็นคนเงียบๆ มายืนซื้อไอศกรีมก็ไม่พูดอะไรมาก แค่ชี้นิ้วไปยังอันที่ตัวเอง

อยากซื้อแล้วก็ยืนรอน่ิงเงียบ มือข้างหน่ึงถือร่มกันแดดเอาไว้ ไม่แม้แต่จะ 

หันหน้ามามองโก๋เลยด้วยซ�้า

โอ๊ย โก๋ไม่ชอบหน้าคนนี้เลยๆๆ
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โอ้โฮ...เลือกซื้ออันแพงด้วยอะ!

"เอาอันนี้"

โก ๋ชี้ไปยังไอศกรีมแท่งหนึ่งบนกระดานพลาสติกน่ัน ไม่นานลุง 

ก็หยบิขึน้มาให้ ทว่าในตอนท่ีจะจ่ายเงนิน้ันเอง โก๋ก็หน้าซดี เพราะท้ังเนือ้ทัง้ตวั

มีแค่ย่ีสิบบาท แต่เจ้าน่ีราคาย่ีสิบห้าบาท ขาดไปแค่นิดเดียวเอง นิดเดียว 

เท่านั้นเอง!

"ลุงรอได้ไหม จะวิ่งไปขอแม่มาให้"

โก๋ก�าลงัจะตัง้ท่าวิง่ไปขอ แต่จู่ๆ  เดก็หน้าตายคนนัน้ก็หยิบเอาเหรยีญห้า

จากเงินทอนในมือตัวเองส่งให้ลุง ไม่พูดไม่จาอะไร ไม่อธิบายสักค�า  

แล้วเดินจากไปพร้อมร่มสีด�าคันน้ัน โก๋มองตามอย่างงงๆ ไม่คิดว่าเจ้านั่น 

จะช่วยออกเงินให้ เลยป้องปากตะโกนไล่หลังไป

"เฮ้ย! เดี๋ยวเอาไปคืนให้ที่บ้านนะ"

"..." เงียบ เด็กนั่นไม่ตอบไม่พอ แถมยังเดินหนีเข้าบ้านไปแล้วเรียบร้อย

ชิ! ไม่อยากพูดด้วยก็ไม่ต้องพูด ไม่ได้อยากให้ช่วยนักหรอก วิ่งกลับไป

เอาเงินกับแม่แป๊บเดียวก็ได้ แต่ดันมาจ่ายให้เองอะ

สุดท้ายแล้วโก๋ตัวแสบก็ได้ไอศกรีมเลิศรสมาไว้ในมือ จากท่ีหัวเสีย 

เมื่อครู่น้ีก็กลับมาย้ิมจนตาหยีแค่เพราะได้กินของหวานเย็นชื่นใจ เด็กชาย 

กลับมาน่ังลงตรงระแนงไม้หน้าบ้าน เท้ามือข้างหน่ึง เหยียดขาเล็กๆ ออกไป 

แสงแดดค่อนข้างแรงก็จริง แต่พอมีร่มจากต้นไม้พาดผ่าน บวกกับมีพัดลม 

อยู่ใกล้ตวั ไหนจะกลิน่หอมๆ สดชืน่จากเปลอืกส้มน่ีอกี ทกุอย่างมนัช่างมคีวามสขุ

เหลือเกินส�าหรับเด็กน้อยอย่างโก๋

ตุ้บ!

มาอีกแล้ว! ส้มบ้านนั้นหล่นลงมาที่บ้านเราอีกแล้ว!

โก๋ลกุขึน้อย่างอารมณ์ด ีเดนิยิม้กว้างไปเก็บเอาส้มลกูกลมๆ ทีเ่พ่ิงหล่นลงมา 

เด็กน้อยอายุเพียงสิบสองขวบเงยหน้าข้ึนมองดูเหนือรั้วก�าแพงสีขาวสะอาด 

เขามองไม่เหน็อะไรนักเพราะตัวก็สงูแค่นี ้ ไม่ถึงครึง่ก�าแพงเลยด้วยซ�า้ มคีวามสขุ 

จริงๆ ที่วันนี้มีส้มหล่นลงมาให้กินฟรีๆ ตั้งสองลูกแน่ะ!
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"มาเยอะๆ เลย ลูกพี่โก๋จะรอเก็บกินให้หมด"

เด็กน้อยคลี่ ย้ิมอย่างมีความสุข หมุนตัวกลับไป กะจะไปนั่งเล่น 

ตรงระแนงไม้ท่ีเดิม มอืข้างหน่ึงมส้ีม มอืข้างหนึง่มไีอศกรมี ช่างเป็นวันทีด่อีะไร

เช่นนี้

ตุ้บ!

ตุ้บ!

ตุ้บ!

"อ๋าๆๆ ท�าไมมันหล่นมาเยอะขนาดนี้ล่ะ"

แต่คล้อยหลังไม่ทันไร เสียงส้มหล่นจากข้างก�าแพงน่ันก็ยังไม่หยุด  

หนักลบัไปอกีที ส้มเกือบสบิลกูก็กระจายเตม็พ้ืนหญ้าสเีขยีวไปหมด โก๋ตัวแสบ

อ้าปากค้าง เขาไม่รูเ้ลยว่ามนัเกิดอะไรขึน้ ท�าไมวนัน้ีส้มถึงได้หล่นมาเยอะขนาดนี ้

สงสัยหน้าร้อน ลมคงพัดแรงล่ะมั้ง ถึงได้เอาส้มมาเป็นของฝากกันมากกว่า 

ทุกวัน

โก๋เท้าเอว มือข้างหน่ึงถือไอศกรีมกินไม่หยุด รอจนมันหมด แล้วก็ 

คลี่ย้ิมกว้างเมื่อได้เห็นสัญลักษณ์บนไม้ รีบเลียท�าความสะอาดแล้วเก็บใส่

กระเป๋ากางเกงตัวเองเอาไว้ ตบปุๆ ด้วยความสุข ไว้พ่ีโก๋จะเอาไปแลก 

ของเล่นน้า

จากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองดูยอดต้นส้มที่โยกขยับไปมาราวกับก�าลัง

ทักทายกัน โก๋แปลงร่างเป็นเจ้าหนูท�าไม ขมวดคิ้วมุ่น เอียงคอตาใสแป๋ว 

กะพรบิตาปรบิๆ พร้อมเท้าเอวมองดยูอดต้นส้มสลบักับสิง่ทีก่องอยู่บนพ้ืนหญ้า 

แล้วตัดสินใจจับชายเสื้อตัวเองยกข้ึนเล็กน้อย ท�าเป็นถุงใส่ผลส้มชั่วคราว  

ย่อตัวลงเก็บส้มพวกนั้นพร้อมหัวเราะคิกคัก รู้สึกว่าวันน้ีโชคจะเข้าข้างโก๋ 

เหลือเกินที่มีส้มหล่นลงมาเยอะขนาดนี้ ทั้งๆ ที่ปกติจะมาแค่วันละลูกสองลูก

เท่านั้น

"ฮี่ๆ ของโก๋ ของโก๋"

เด็กน้อยอมย้ิม ดวงตาเรียวเล็กหยีเป็นเสี้ยว เดินเท้าเปล่าเตาะแตะ 

ย�่าพื้นหญ้า กลับไปยังระแนงไม้ที่เดิม แต่แล้วก็ชะงัก เอี้ยวตัวหันกลับไปมอง
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ก�าแพงสีขาวนั่นอีกคร้ัง สลับกับก้มลงมองดูกองส้มท่ีใช้เส้ือรองเอาไว้จนตุง  

โก๋ตัวแสบหัวเราะคิกคัก เอ่ยออกมากับลมกับฟ้าอย่างอารมณ์ดี

"คิกๆ อย่านะเว้ย มาอีกกินอีกแน่นอน ไม่คืนด้วย!"

โก๋กลับไปน่ังอยู่ตรงระแนงไม้ที่เดิม ตั้งหน้าตั้งตาแกะเปลือกส้มออก 

ทีละผล โยนส้มท่ีแกะกลีบเข้าปาก เคี้ยวจั๊บๆ จนรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยว 

แตกซ่านไปท่ัวปาก เด็กชายหลับตาอมย้ิมคนเดียวอย่างอารมณ์ดี บางที 

ก็หยิบเอาเปลือกส้มมาวางแปะบนหัว บางทีก็เอามาดม โก๋ไม่รู้เลยว่าท�าไม 

เขาถึงชอบส้มของข้างบ้านมากขนาดนี้ รู้แค่ว่าส้มบ้านนั้นอร่อยมาก แล้วก็ 

หอมมากจริงๆ

แต่พอก้มลงมองดกูองเปลอืกส้มทัง้หลายแล้ว ในใจก็แอบรูส้กึไม่ค่อยดี

ขึน้มา เดก็น้อยน่ังยกนิว้เคาะหวัตวัเองป๊อกๆ อย่างใช้ความคดิ เคาะอยู่สองสามท ี

ก่อนจะยันตวัลกุข้ึน วิง่ตึงตังเข้าไปในบ้าน ไม่รูว่้าวันน้ีจะยังพอมอีะไรเอาไปใช้

แลกเปลี่ยนได้หรือเปล่า กระทั่งเจอนมกล่องท่ียังเหลืออยู่ในลังกระดาษ  

เขาจึงหยิบมันขึ้นมา แล้วเดินกลับไปยังก�าแพงขาวข้างบ้านนั่นอีกครั้ง

มอืข้างซ้ายมนีมกล่อง มอืข้างขวามกีล้วยเลบ็มอืนางลกูเลก็ๆ ทีไ่ปแอบจิก๊

ของแม่มา

โก๋ตัวแสบปีนเก้าอ้ี เขย่งตัวข้ึนไปเพ่ือวางมันไว้บนก�าแพงข้างๆ กัน  

แล้วจึงเดินกลับออกมา ยกเก้าอ้ีตัวน้ันกลับไปเก็บท่ีเดิม ก่อนจะกลับมานอน

เปิดเสื้อตีพุง กางแขนขาเพื่อรับลมเย็นๆ หน้าบ้าน ฤดูร้อนปีนี้ร้อนมากจริงๆ

อ๋า อิ่มส้มจัง เย็นนี้จะกินข้าวเย็นได้ไหมนะ

โก๋นอนมองกองเปลอืกส้ม เดก็น้อยหยิบมนัขึน้มาวางแหมะบนหน้าตวัเอง 

นอนหลับตาพริ้มแล้วสูดกลิ่นหอมหวานอมเปรี้ยว สักพักก็เหมือนได้ยินเสียง

ประหลาดบางอย่าง เลยรีบปัดเปลือกส้มออกจากหน้า แล้วเด้งตัวลุกข้ึนนั่ง 

ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อพบว่านมกับกล้วยเล็บมือนางของตัวเองหายไปแล้ว

"มะ...แม่"

"..."

"แม่! ผีหลอกกก!"
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ถ้าพูดถึงฤดูร้อน ก็คงหนีไม่พ้นสงกรานต์ในเดือนเมษายน

"เด็กๆ อย่าขึ้นไปบนถนนเด็ดขาดเลยนะ"

"ค้าบ!"

"ดูลูกด้วยนะคุณ"

แม่ของโก๋ก�าชบัพ่อของโก๋ให้ออกมานัง่เฝ้าเดก็ๆ ตัง้ด่านฉดีน�า้กันหน้าบ้าน 

วันน้ีโก๋สวมใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น ทับด้วยเสื้อลายดอกสีสันสดใส  

มาพร้อมกับกระบอกปืนฉีดน�้าพ่วงกระเป๋าพลาสติกรูปตัวการ์ตูนอยู่บนหลัง 

สวมใส่แว่นตาสแีดง ฉกีย้ิมกว้างจนตาหยอีย่างอารมณ์ดี วันน้ีนอกจากโก๋แล้ว

ยังมีเพื่อนๆ อีกสองสามคนกับเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ละแวกเดียวกันมาร่วมสนุก 

คอยสาดน�้าใส่รถคันนั้นคันนี้ไปด้วยกัน

ช!ิ มคีนมาร่วมเล่นด้วยมนัก็ดอียู่หรอกนะ แต่เดอืนน้ีใครจะช่วยพ่อกับแม่

โก๋จ่ายค่าน�้าเล่า ค่าน�้าบ้านโก๋พุ่งพรวดแหงแก๋เลย แบบนี้เงินค่าขนมของพี่โก๋

ก็ต้องถูกเบียดเบียนด้วยน่ะสิ โฮ...

ถนนหน้าบ้านโก๋เปียกน�้าไปหมด พ่อนั่งมองเด็กๆ เล่นน�้ากันจากใต้ร่ม

ต้นไม้ข้างประตูบ้าน โก๋ก็ท�าหน้าที่เป็นคนคอยควบคุมเพ่ือนและเด็กน้อยต่อ

อีกทอด ไม่ยอมให้ใครพรวดพราดทะเล่อทะล่าออกไปบนถนนเด็ดขาด

เล่นกันมาตั้งแต่เช้า รถราก็มีวิ่งผ่านให้ได้สาดน�้าใส่อยู่บ้าง โก๋กับเพื่อน

ดวลกันด้วยปืนฉีดน�้าที่พ่อกับแม่พวกเขาซื้อให้ เอามาอวดกันใหญ่ โก๋ยกย้ิม

CHAPTER 2
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อย่างผูม้ชียัเมือ่ได้เหน็ดวงตาแวววาวของเดก็ตวัเลก็ๆ จบัจ้องมายังสิง่ท่ีสะพาย

อยู่บนหลัง

ฮึ! ใครๆ ก็อยากมีปืนเป้ตัวการ์ตูนเหมือนพี่โก๋ บอกแล้วว่าเท่!

ไม่รู้ว่าพ่อไปหากระบะผสมปูนใหญ่ๆ นี่มาจากไหน รู้แค่ว่าโก๋ชอบมาก 

มากทีส่ดุ เตมิน�า้ลงไปจนเตม็ก่อนจะลงไปนอนแช่อยู่ในน้ันกับเพ่ือนตัวเท่าๆ กัน

อีกสองคน ลิ่วล้อเบอร์หนึ่งชื่อออก้า ส่วนลิ่วล้อเบอร์สองอีกคนท่ีนอนแช่น�้า 

ท�าหน้าฟินอยู ่ข ้างกันชื่อออกัส หน้าตาเหมือนกัน ชื่อคล้ายกันแบบน้ี  

ก็เพราะว่าทัง้คูเ่ป็นแฝดกันน่ันเอง สองคนนีเ้ป็นเพ่ือนกับพ่ีโก๋มาตัง้แต่ตอนเข้า

โรงเรียนใหม่ๆ เลยล่ะ

โก๋เพ่ิงจะอายุสบิสอง ทัง้ๆ ท่ีเพ่ือนชัน้เดยีวกันอายุสบิสามไปตัง้นานแล้ว 

ปีนีพ้วกเขาก็คงจะสบิสีกั่น แต่อกีไม่กีเ่ดอืนข้างหน้าน้ีโก๋เพ่ิงจะแตะสบิสามเอง 

ต้องรอปีหน้าถึงจะอายุสิบสี่ เขาไม่ค่อยชอบเท่าไรนักท่ีรู้ว่าจริงๆ แล้วตัวเอง

เกิดช้าที่สุดในชั้นเรียน แบบนั้นน่ะ มันไม่ใช่ว่าโก๋จะเป็นน้องของทุกคน 

หรืออย่างไร ไม่เอาๆๆ พ่ีโก๋จะเป็นพ่ีโก๋! สิบสองแล้วอย่างไร โธ่! สุดท้าย 

ก็เรียนห้องเดียวกันนั่นแหละน่า

ตัวแสบท้ังสาม พอเจอแสงอาทิตย์ตอนบ่ายเข้าไปหน่อยก็เริ่มร้อนจน 

ขีเ้กียจลกุไปยืนฉดีน�า้ ปล่อยให้เดก็ประถมตวัเลก็ตวัน้อยยืนเล่นกันอยู่ตรงนัน้ 

ส่วนพวกเขาก็นอนแช่เป็นหมาหอบแดดอยู่ในกระบะสีด�าใบใหญ่น่ี นอน 

แหงนหน้าหลับตาพร้ิม ท�าหน้าตาฟินๆ อะไรจะมีความสุขมากไปกว่าการได้

นอนแช่น�้าในวันที่อากาศสดชื่นแบบนี้อีก ถึงจะร้อนไปหน่อยก็เถอะนะ  

แต่พอพ่อเดินไปซื้อน�้าแข็งมือก้อนใหญ่ๆ มาใส่ลงในน�้าให้ เพียงเท่าน้ัน 

ชีวิตของตัวแสบทั้งสามหน่อก็มีสีสันขึ้นมาทันที

หือ?

โก๋กะพริบแพขนตาเปียกๆ หันไปกระซิบกระซาบกับเจ้าแฝดทั้งสอง 

ให้มองไปยังบริเวณหน้าบ้านข้างๆ กัน ตอนนี้กลับมีเด็กคนหน่ึงท่ีดูจะอายุ 

รุ ่นราวคราวเดียวกับพวกเขายังคงยืนอยู่ตรงน้ัน ไม่ใช่ใครเลย ก็ลูกชาย 

เจ้าของบ้านน่ันแหละ ออกมายืนอยู่คนเดียวพร้อมกับปืนฉีดน�้ากระบอกโต 
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ที่ท�าให้ตัวแสบทั้งสามต่างพากันหูต้ังตาวาว ปืนกระบอกโตขนาดน้ัน  

ของแพงชดัๆ เลยนีห่ว่า ก่ีร้อยเข้าไปน่ะ โห สดุยอดเลย ก้มลงมองปืนพลาสตกิ

ในมือตัวเองแล้วก็ได้แต่ร้องหูยอยู่ในใจ ปืนหมอนั่นเท่ชะมัด!

เดก็คนนัน้สวมใส่เสือ้ผ้ามดิชดิ ถึงเสือ้ลายดอกสส้ีมทีใ่ส่อยู่ผ้าจะบางก็จรงิ 

แต่กลับใส่ปลอกแขนยาวสีด�าท้ังสองข้าง ใส่กางเกงขายาว ใส่หมวกแก๊ป 

เพื่อป้องกันแดด โก๋เห็นแล้วก็ได้แต่ส่ายหน้า หมอนั่นแต่งตัวแตกต่างจากเขา

ทุกกระเบียดนิ้ว หน้าร้อนแบบนี้จะมัวมาใส่เสื้อผ้าน่าอึดอัดไปท�าไม กลัวแดด

ขนาดนั้นก็ไม่ต้องออกมาเล่นเถอะ ไปนอนในบ้านไป๊!

"เด็กๆ มากินแตงโมมา"

"แตงโม!"

นางฟ้าแม่ทนูหัวของโก๋เดนิออกมาพร้อมถาดผลไม้สแีดงหัน่เป็นชิน้พอดคี�า 

เจ้าลกูลงิทัง้สามผดุขึน้มาจากกระบะน�า้ ตรงไปแย่งแตงโมกันใหญ่ โก๋มองเห็น

แม่ตัวเองเดินไปคุยกับเด็กข้างบ้านหน้าใหม่คนน้ัน ไม่รู้คุยอะไรกัน สักพัก 

เจ้านั่นถึงได้เดินมาร่วมเล่นน�้าที่หน้าบ้านของโก๋ไปด้วยอีกคน

โก๋หรีต่ามองอย่างไม่ไว้วางใจ คนบ้านน้ันไม่ได้เข้ามารวมกลุม่กับพวกโก๋

แต่อย่างใด กลับเลือกที่จะยืนเล่นกับแก๊งเด็กตัวเล็กๆ ยืนถือกระบอกปืนนิ่งๆ 

เหมือนถูกลากคอให้มาเล่นสงกรานต์อย่างไรอย่างนั้นเลย บรรดาเจ้าตัวเล็ก 

ทั้งหลายที่เล่นกันตรงนั้นต่างก็ส่งเสียงฮือฮาให้กับปืนกระบอกโตไม่หยุด  

โก๋แค่นหัวเราะ จิ้มแตงโมเข้าปากเคี้ยวจั๊บๆ พลางส่งสายตาไม่ค่อยพอใจนัก

ไปยังเจ้าของปืนกระบอกโตนั่น

ของพ่ีโก๋เท่กว่าตั้งเยอะน่า มีเป้สะพายหลังด้วยเน่ียเห็นไหม โคตรเท่  

ไอ้นั่นมันก็แค่ปืนใหญ่กว่าเฉยๆ หรอก แขนก็แทบจะไม่มีแรงถืออยู่แล้วยังจะ

เอาออกมาอวดอีก เฮอะ!

โก๋ยู่ปาก หันกลบัมากินแตงโมเย็นๆ ท่ีแม่อตุส่าห์ห่ันมาให้กิน อากาศร้อน

แบบน้ี ได้เล่นน�า้ ได้กินแตงโมเย็นฉ�า่ชืน่ใจ อะไรจะมคีวามสขุมากไปกว่านีอ้กี

โก๋กับเพ่ือนแฝดปล่อยให้แก๊งเด็กเล็กเล่นสาดน�้ากันไป ส่วนทางน้ี 

ก็เก๊กท่าท�าขรึมเหมือนเป็นเด็กโตแล้ว ไม่เล่นอะไรไร้สาระเหมือนเด็กเล็ก 
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พวกน้ันหรอก น่ังกินแตงโมไปเก๊กไปแบบน้ัน พ่อปรายตามองแล้วก็ได้แต ่

ส่ายหน้าอมยิ้ม นึกในใจว่าเด็กวัยนี้มันเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยหรือเปล่านะ

สกัพักก็มรีถกระบะคนัใหญ่วิง่มา ในตอนน้ันเองท่ีพวกเดก็เก๊กว่าโตแล้ว

พากันฟอร์มแตก รถคันใหญ่แบบน้ี บรรทุกคนมาเต็มท้ายรถ มีถังน�้า 

สารพัดขนาด เวลาทีพ่วกเขาขบัมาจอดหน้าบ้านก็จะได้สาดน�า้กันสนกุเชยีวล่ะ 

โก๋รีบสะพายเป้แบกปืนให้มั่น พ่อของโก๋หัวเราะใหญ่ ช่วยจับสายยางฉีดพ่น

เป็นละอองช่วยอีกแรง รถคันน้ันมาจอดนิ่งๆ อยู่หน้าบ้าน ปล่อยให้พวกเขา 

สาดน�้าใส่กันและกันอยู่เกือบสิบนาทีก่อนที่จะแยกออกไป โก๋และเพ่ือนๆ 

หัวเราะเฮฮาชอบใจใหญ่ เปียกไปหมดท้ังตัว หน้าโก๋ขาววอกเพราะเมื่อครู ่

มคีนเอาแป้งลงมาประแก้มเดก็ๆ เอาสนุก เพ่ือนของโก๋ก็โดน แม้จะไม่เยอะอะไร 

แต่ตอนนี้เด็กน้อยทั้งสามก็หน้าขาวจั๊วะไปหมดเลย ยิ่งมองก็จะยิ่งมีแต่ชี้หน้า

ล้อกันข�าๆ

ในตอนนั้นเองที่หางตาของโก๋เหมือนเห็นบางอย่างผิดปกติไป นอกจาก

พวกเขาแล้ว เด็กหน้าใหม่คนน้ันก็ยังโดนประแป้งไปด้วย เขาโดนเยอะเลย  

คงเพราะคนพวกนั้นนึกเอ็นดูอะไรไม่รู้ จึงประแป้งเสียจนเต็มหน้า เด็กคนนั้น

เลยยืนน่ิงๆ ท�าท่าจะยกสองมอืขึน้มาขย้ีตา สหีน้าไม่ค่อยดนัีก มองปราดเดยีว

โก๋ก็รู้ได้ในทันที แป้งเปียกๆ เข้าตาเจ้าโง่นั่นแน่นอน

เฮ้อ หลอดพลังชีวิตต�่าเตี้ยเรี่ยดินเสียเหลือเกิน มาๆ ลูกพี่โก๋จะช่วย

"หันหน้ามาน่ี ก้มหน้าลง" โก๋เดนิไปลากสายยางเข้าไปหาเพ่ือนบ้านคนน้ัน 

แล้วจบัให้ท�าตามทีต่วัเองสัง่ พอจ่อสายยางใส่ มอืเล็กๆ ก็ลูบหน้าลูบตาตัวเอง

เพ่ือท�าความสะอาดแป้งออกจากใบหน้าในทันที โก๋พ่นลมหายใจหงุดหงิดท่ี

เจ้าน่ียังสวมหมวกแก๊ปอยู่ได้ แล้วมันจะไปล้างหน้าถนัดได้อย่างไรกัน  

เขาเลยตัดสินใจที่จะช่วยถอดออกแล้วถือเอาไว้ให้ รอกระทั่งอีกคนใช้มือ 

ล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อย แต่แล้วอีกฝ่ายก็ยังคงกะพริบตาแดงๆ ไปมา

ราวกับยังไม่หายระคายเคือง

"เพื่อนเป็นยังไงบ้างลูก"

ไม่ใช่เพื่อนโก๋สักหน่อยแม่!
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แน่นอนว่าโก๋ไม่ได้พูดประโยคน้ันออกไป เขายอมย่ืนสายยางให้แม่ตวัเอง

จดัการดแูลต่อ แล้วโก๋ก็เดนิกลบัไปนอนแช่ตวัในกระบะใบใหญ่พร้อมสองแฝด

อีกครั้ง หางตาก็ช�าเลืองมองไปทางเด็กหน้าใหม่เป็นระยะ แม่ของโก๋ดูแล

ประคบประหงมอย่างด ีช่วยล้างตาให้จนดขีึน้แล้วยังเดนิไปส่งถึงท่ีบ้านอกีด้วย

สุดท้ายแล้วเจ้านั่นก็ได้สัมผัสกับวันสงกรานต์แค่น้ัน ระยะเวลาส้ันๆ  

ที่ออกมาเล่นด้วยกัน เอ...แต่จะเรียกว่ามาเล่นด้วยกันก็ไม่ถูก เพราะรายนั้น 

ไม่มาใกล้พวกโก๋เลย เล่นแต่กับเดก็ตวัเลก็ๆ ลกูหลานร้านช�า ยืนถือปืนกระบอกโต

แต่ไม่รู้จักยิง ลงมายืนโง่ๆ ท�าตัวเหมือนจ่าเฉยตามป้อมต�ารวจเลย

ก็มบ้ีางแหละนะทีโ่ก๋รูส้กึว่าเดก็นัน่มองมา แต่พอเขาขมวดคิว้มองกลบัไป 

รายนั้นก็หันหน้าหนีทันที

สดุท้ายแล้ว เดก็คนน้ันเดนิกลบัไปทีบ้่าน แล้วก็ไม่ออกมาอกีเลยกระท่ัง

พ่อกับแม่ของโก๋บอกให้เลิกเล่น แยกย้ายกันกลับบ้านไปอาบน�้าอาบท่า  

เดีย๋วจะไม่สบายกัน โก๋เลยต้องโบกมอืลาเพ่ือนๆ ช่วยพ่อเก็บอปุกรณ์เข้าไปในบ้าน 

ล้างทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจะรีบเข้าไปอาบน�้าอาบท่า พอเดินออกมา 

พร้อมกับเสื้อผ้าชุดใหม่สบายตัวอีกทีก็เย็นมากแล้ว วันน้ีแม่บอกว่าจะท�า

อาหารมื้อใหญ่ให้กิน รอดูเลยว่าวันนี้จะมีอะไรลงกระเพาะใหญ่ๆ ของพี่โก๋ ฮี่ๆ

"เอ วันนี้ไม่มีส้มหล่นมาให้พี่โก๋สักลูกเลยเหรอ อยากกินส้มจัง"

เด็กน้อยเดินย�่าออกมายืนรอใต้ก�าแพง เงยหน้าข้ึนมองยอดต้นส้ม 

แล้วถอนหายใจ ต่อให้วนันีจ้ะมแีตงโมอร่อยเลศิรส แต่มนัก็ไม่มอีะไรทีจ่ะมาสู้

ส้มต้นนี้ได้เลยจริงๆ อยากกินส้ม พี่โก๋อยากกินส้มว้อยยย

สักพักโก๋ก็เห็นแม่เดินออกมาหน้าบ้าน เปิดประตูรั้วออกไปแล้วพูดคุย

กับคนที่เพ่ิงมาหา โก๋จ�าได้ นั่นคือผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้าน แม่ของเด็กผู้ชาย 

คนนั้นน่ีเอง โก๋แอบย่องเข้าไปใกล้แล้วฟังว่าแม่ของเขากับแม่ของเด็กคนน้ัน 

พูดคุยอะไรกัน ได้ยินคร่าวๆ แค่ว่ามาขอบคุณเร่ืองที่เด็กคนน้ันแป้งเข้าตา  

แล้วก็ย่ืนกล่องกระดาษบางอย่างให้แม่ของโก๋ พวกเขาสองคนคุยกันไม่นาน 

ก็แยกกัน แม่เดนิกลบัมาเห็นพ่ีโก๋แอบอยู่ก็หวัเราะแผ่วเบาแล้วย่ืนกล่องน้ันให้ 

สองมือเล็กรับเอาไว้อย่างงงๆ
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"รางวัลเด็กดีของพี่โก๋ครับ"

"หา?"

แม่ไม่อธิบายอะไร ปล่อยให้โก๋ยืนงง เกาหัวแกรกๆ ก่อนจะก้มลงมองดู

กล่องกระดาษสีน�้าตาลในมือ ด้านบนแปะพลาสติกใสเอาไว้ท�าให้โก๋มองเห็น

สิ่งท่ีอยู่ภายใน มันคือเค้กส้ม เค้กส้มจริงๆ ไม่ติงนัง เป็นเค้กส้มก้อนเล็กๆ  

มีซอสส้มราดนิดหน่อย ยิ่งมองก็ยิ่งชวนให้น�้าลายไหลเยิ้ม

วันนีไ้ม่มส้ีมเป็นลกูหล่นมาให้กินก็จรงิ แต่เค้กส้มนีก็่เกินคาดไปมากเลย

"ฮี่ๆๆ"

โก๋นัง่ลงตรงระแนงไม้หน้าบ้านท่ีเดิม แกะกล่องออกแล้วตักจ้วงขนมเค้ก

นัน่เข้าปาก อร่อยจนน�า้ตาซมึ เขาหลบัตาท�าหน้าฟิน เค้กเตม็ปากจนแก้มพอง

หยุบหยับเวลาเคี้ยว มันหอมกลิ่นส้มมากๆ แถมรสชาติหวานอมเปรี้ยวก�าลัง

พอดี กินไปกินมาไม่นานก็หมดแล้ว แอบนึกเสียดาย อยากจะกินเยอะกว่านี้

จัง คนบ้านนั้นชอบมีขนมอร่อยๆ ตลอดเลย น่าอิจฉาเด็กคนนั้นนะ ดูท่าคงจะ

ได้กินขนมอร่อยแบบนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าเนี่ย แถมยังมีส้มเต็มต้นให้เก็บกิน

ตอนไหนก็ได้อีก น่าอิจฉาจริงๆ เลย

และประเพณีไหว้ผีของพ่ีโก๋ก็เกิดข้ึนอีกครั้ง คราวน้ีเป็นกล้วยหอม 

ลูกใหญ่ที่ถูกวางเซ่นสังเวยบนแนวก�าแพง เด็กน้อยปัดมือสองสามทีหลังจาก

เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย ยืนเท้าเอวเงยหน้ามองดูอยู่อย่างนั้นแล้วเอ่ยออกไป

"วันนี้พี่โก๋ไม่ได้กินส้มเลยสักลูก พรุ่งนี้ขอเยอะๆ เลยนะ สาธุ!"

ยืนพนมมอืพูดจนเสรจ็ก็เป่าเพ้ียง ได้ยินเสยีงแม่เรยีกให้เข้าไปกินข้าวเย็น 

เลยเลิกสนใจข้างก�าแพงนั้นแล้ววิ่งตึงตังกลับเข้าไปในบ้านเหมือนเดิม

พ่ีโก๋คิดว่านะ...หลังจากน้ีพ่ีโก๋จะลองบอกพ่อให้สร้างศาลพระภูมิ 

ข้างก�าแพงน่ันเอาไว้ ไม่รูว่้าสิง่ท่ีอยู่ตรงนัน้คืออะไร แต่พ่ีโก๋ว่ามนัศักด์ิสทิธ์ิมาก

เย็นวันน้ันสาธุเพ้ียงเอาไว้ ใครจะไปรู้ว่าเช้าวันต่อมา กลับมีส้มมัดรวม

ใส่ถุงใบใหญ่หล่นลงมาวางอยู่บนพื้นหญ้าเสียอย่างนั้น

โฮ ถ้าจะมาขนาดนี้ พี่โก๋ไม่กินแล้วได้ไหม พี่โก๋เอาไปชั่งกิโลขายดีกว่า 

ฮี่ๆๆ
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ปิดเทอมใหญ่หน้าร้อนสิ้นสุดลงแล้ว

หมดเวลาส�าหรับการนอนถลกเสื้อตีพุงอยู่บ้าน โก๋ต้องกลับมาสวมใส ่

ชุดนักเรียนอีกครั้ง ก้าวข้ึนไปเป็นเด็ก ม.2 หน้าใสก๊ิง อ้าปากหาวหวอดๆ  

ตอนเวลาเจ็ดโมงเช้า มีจักรยานหนึ่งคันกับกระเป๋าเป้เบาๆ อีกหนึ่งใบ  

เช้าวันจันทร์ วันแรกของการเปิดเทอมค่อนข้างแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง  

มีเมฆสีขาวก้อนน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่บนน้ัน พอเงยหน้ามองฟ้าทีก็โชว์สกิล

ปล่อยมือจากแฮนด์รถจักรยานทั้งสองข้างไปด้วย กางมันออกแล้วปั่นตรงไป

ตามถนน มุมปากของเด็กน้อยยกข้ึนสูง ดวงตาหยีเรียวเล็กเป็นเสี้ยว ก่อนจะ

ต้องรีบจับเอาไว้เช่นเดิมเมื่อมาถึงทางแยกข้างหน้า

เมื่อเช้างอแงอิดออดกับแม่สารพัด เพราะเอาแต่นอนโก่งก้นตาหยี 

สู้แสงตะวัน โดนแม่บ่นจนหูชาเลย แม่เท้าเอวส่งเสียงจิ๊จ๊ะตั้งแต่เช้า ไล่ให้ไป

อาบน�้าแต่งตัว เดินเข้ามาหาแล้วพยายามแงะพี่โก๋ออกจากเตียง กว่าที่จะตื่น

เต็มตาได้ ก็ใช้เวลาไปเป็นสิบนาทีเลย

ยืนอดิออดทีบ้่านให้แม่บ่นอยู่นานสองนาน ในทีส่ดุโก๋ก็ต้องออกเดนิทาง

ไปยังโรงเรียนของตัวเอง มองเห็นเด็กนักเรียนต้ังแต่ชั้นปีแรกยันปีสุดท้าย 

นั่งกระจายกันเป็นกลุ่มๆ ตามมุมนั้นมุมน้ีของโรงเรียน บรรยากาศของการ 

เปิดเทอมท่ีโก๋ไม่ได้สัมผัสมานานหลายเดือน เข้าไปจอดรถจักรยานคันเก่ง 

ของตัวเองเอาไว้แล้วรีบว่ิงไปกระโดดใส่สองแฝดทันที ท้ังสามคนน่ังคุยโม้กัน

CHAPTER 3
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สารพัด เวลาแห่งการเข้าแถวหน้าเสาธงอนัสดุแสนจะน่าเบือ่ก็มาถึง โก๋อ้าปาก

หาวหวอดๆ ท�าเสียงยานคางพูดไป เฝ้ารอคอยเวลาที่จะได้ขึ้นห้องเรียนเสียที 

เปิดเทอมวันแรกก็จะส่งไมค์ให้คุณครูทุกคนยัน ผอ. ขึ้นมาพูดเลยมั้งนั่น

จนแล้วจนรอด กว่าท่ีทุกคนจะได้แยกย้าย โก๋เดินกอดคอเพ่ือนสนิท

อย่างสองแฝดขึ้นตึก หยอกเย้ากันสนุกสนาน เล่าถึงเรื่องราวท่ีได้ท�าในช่วง 

ปิดเทอมที่ผ่านมา โก๋เอ่ยชมว่าเพ่ือนตัวสูงข้ึน แถมยังแอบเห็นสาวอีกห้อง 

ท่ีเดนิผ่านกันเหล่มองออก้าด้วย โก๋ขยิบตาให้แฝดอย่างออกัสแล้วส่งเสยีงโห่แซว

ดังลั่นทันที

สองแฝดออก้ากับออกัส จะว่าเหมอืนก็เหมอืน จะว่าต่างก็ต่าง อย่างเรือ่ง

หน้าตา เพราะเป็นแฝดเลยคล้ายกันอยู่แล้ว แต่โก๋แยกได้เพราะออก้า 

จะหน้ายาวกว่า แล้วก็มีขี้แมลงวันจุดหน่ึงตรงมุมปากข้างขวา หลายคน 

ชอบบอกว่าออก้าหน้าตาดีกว่าออกัส เพราะชอบมีข่าวลือว่าคนน้ันคนน้ี 

แอบชอบอยู่บ่อยๆ พวกเขาก็เลยชอบแซวเอาสนุกไปด้วย ส่วนออกัส รายน้ี 

ไม่สนใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อะไรหรอก นั่งอ่านมันแต่การ์ตูนหมึกด�า มังงะญี่ปุ่น

ทัง้หลาย โดยหวังว่าสกัวันตวัเองจะค้นพบความจรงิว่ามสีายเลอืดจากตระกูล

อันสูงส่งอยู่ภายในร่างกาย ในขณะท่ีออก้าหลีสาว ออกัสก็ฝึกฝนตัวตน 

เป็นผู้ใช้เวทมนตร์อยู่

เปิดเทอมโก๋ชอบก็แค่เวลาที่ได้เจอเพื่อน ได้หัวเราะกับพวกมันนี่แหละ

ปกติการเรียนของโก๋จะเป็นแบบเดินเรียน คือถ้าหมดเวลา เปลี่ยนวิชา 

ก็ต้องเดินไปเรียนห้องอ่ืนตึกอ่ืนเอา ใจหนึ่งโก๋ก็ไม่ชอบเพราะขี้เกียจเดิน  

ไม่เหมือนสมัยประถมท่ีนั่งอยู่ท่ีห้อง มีโต๊ะประจ�า มีคุณครูประจ�า ไม่ต้อง 

ลุกเดินไปไหนให้เหนื่อย แต่พอตอนนี้ จริงๆ โก๋ก็ว่ามันมีข้อดีอยู่บ้าง นั่นก็คือ

เวลาเปลีย่นคาบก็จะได้แอบมองดน่ัูนนี ่เป็นการส�ารวจเรือ่งราวทีเ่กิดข้ึนภายใน

โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน รุ่นน้อง รุ่นพี่ หรือจะเป็นครูก็ตาม เรียกง่ายๆ ก็คือ 

การเดินเปลี่ยนห้องเรียนนี่มันช่างดีต่อนิสัยขี้เสือ...ข้ีสงสัย อยากรู้อยากเห็น 

ของโก๋เสียเหลือเกิน ฮี่ๆ

วิชาแรกเริ่มต้นขึ้น ยังไม่ทันที่คุณครูจะเข้ามาในห้องโก๋ก็ง่วงนอน 
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เสยีแล้ว เขาทิง้ตวัหมอบไปกับหน้าโต๊ะ คอยมองดเูพ่ือนๆ ทกุคนเดนิผ่านประตู

เข้ามา ลอบสังเกตว่าคนนั้นผูกโบสีอะไร ท�าผมทรงอะไร คนนั้นผมยาวแล้วนี่ 

เปลี่ยนกระเป๋าใหม่ด้วย โอ๊ะ! น่ันเขามีกล่องดินสอแบบท่ีโก๋เคยอยากได้เลย 

นี่นา

แต่โก๋ไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่า...เปิดเทอมใหม่ในฤดูร้อนครั้งน้ี จะน�าพาใคร

บางคนเข้ามาในชีวิตของเขาเพิ่มอีกหนึ่งคน

"เอ๋? นั่น...เดี๋ยว ไอ้โก๋ นั่นใช่คนที่เคยไปเล่นน�้าสงกรานต์ที่บ้านมึงปะ"

ออก้าเอ่ยพร้อมชี้มือไปยังคนท่ีเดินเข้ามาใหม่ ซึ่งคนคนน้ันนับได้ว่า 

เป็นความสนใจเพียงหน่ึงเดียวของทุกคนในชั้น เดิมทีห้องของโก๋มีรวมกัน

ประมาณย่ีสบิกว่าคนเอง เพ่ือนก็จ�าหน้ากันได้หมด พอมใีครมาใหม่ก็เป็นอะไร 

ที่ทุกคนต้องให้ความสนใจมากๆ กันอยู่แล้ว

เปิดเทอมใหม่ในฤดูร้อนกับเพื่อนใหม่งั้นสินะ

โก๋เงยหน้าข้ึน สบตาเข้ากับเด็กข้างบ้านคนน้ันที่ตอนนี้กลายมาเป็น 

เพ่ือนร่วมชั้นกันแบบงงๆ อีกฝ่ายไม่ได้พูดจาอะไรกับใคร เพียงแค่เดิน 

สะพายกระเป๋าไปหาโต๊ะว่างแล้วนั่งลงเงียบๆ ไม่ชวนใครพูดคุย กระท่ังเริ่มมี

คนขยับเข้าไปทกัทายก่อน โก๋หรีต่ามอง กระพือใบหตูวัเองยิกๆ เผลอเก็บข้อมลู

ของเด็กหน้าตายคนนั้นเอาไว้

สิ่งที่น่าตกใจกว่าการปรากฏตัวของหมอน่ันในห้องน้ี น่ันก็คือเจ้าน่ัน 

มีชื่อเหมือนกันกับเขา มันชื่อโก๋เหมือนกันเป๊ะเลย กอ โอ โก ไม้จัตวา โก๋! และ

ด้วยความที่ชื่อโก๋เหมือนกันกับเขาเลยยิ่งท�าให้เพื่อนๆ เริ่มสนใจมากขึ้นไปอีก

"ฮะๆ เพิ่งรู้ว่าชื่อเหมือนมึงเลยว่ะโก๋"

ออก้าหวัเราะคกิคกั กระตกุแขนแฝดตวัเองให้ลกุขึน้ไปทกัทายเพ่ือนใหม่ 

ตอนแรกก็จะชวนโก๋ไปด้วยแต่โก๋ไม่เอา เขาสะบดัแขนแล้วนัง่กอดอกหน้างองุม้ 

จ้องเขมง็ไปยังแผ่นหลงัของเดก็ใหม่คนน้ันท่ีก�าลงัได้รบัความสนใจจากทุกคน 

ราวกับมีกระแสไฟฟ้าเปรี๊ยะๆ ปะทุออกมาจากตาของโก๋ออริจินัลเลยทีเดียว

สรุปแล้วท้ังคาบเช้า ทุกคนก็เอาแต่พูดเร่ืองของโก๋คนใหม่กันจนท่ัว  

ไม่เว้นแม้แต่สองแฝดน่ีก็ด้วย ฟังจนเอยีนไปหมดแล้ว โก๋อยากจะว่ิงไปตะโกน
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ระบายความอัดอั้นตันใจกลางสนามตอนเท่ียงวัน ท�าไมฟ้าจะต้องส่งคน 

ชื่อเหมือนกันมาอยู่ห้องเดียวกัน ซ�้ายังเป็นคนที่ชอบท�าหน้าตาย อยู่ใกล้ๆ  

ก็รงัแต่จะมคีวามรูส้กึไม่อยากเล่นด้วย ย่ิงพอมาตอนนี ้ทกุคนกพ็ากันตัง้ฉายา

ใหม่ให้ โดยเรียกโก๋ว่าโก๋หนึ่ง และเรียกคนนั้นว่าโก๋สอง ได้ยินแล้วก็อยากจะ

ซดัหน้าไปสกัท ีหัวร้อนปดุๆๆ ชือ่โก๋สดุแสนจะเท่ เขาเป็นโก๋หนึง่เดยีวมาตัง้แต่

อนุบาล ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีคนชื่อเดียวกันโผล่มาเรียนชั้นเดียวกัน 

แถมอยู่ข้างบ้านกันอีกต่างหาก!

"มึงเป็นไร หน้าหงิกเชียวลูกพี่"

"ไม่รู้ๆๆ" โก๋หนึ่งงอแงบุ้ยปากไม่หยุด

"มันจะเป็นอะไร นอกจากไม่ชอบที่มีคนชื่อเหมือนตัวเอง"

"ตลกแล้ว โตแล้วนะไอ้โก๋ เรื่องธรรมดาจะตายไปกับอีแค่ชื่อซ�้าเนี่ย"

"มึงไม่ใช่กู มึงไม่เข้าใจหรอกก้า กูจะชื่อซ�้ากับใครก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ 

คนนั้นสิวะ"

"โอ๋ๆ ลูกพี่โก๋หัวร้อนปุดๆ ใกล้คาบบ่ายแล้วกลายร่างเป็นหมาบ้าสินะ"

"พอเลย"

โก๋โดนสองแฝดหยอกล้อจนหัวเสียไปหมด สองคนนั้นพอรู ้ว่าเขา 

ไม่ชอบใจเรื่องอะไรก็มักจะแกล้งแหย่ให้อารมณ์เสีย ไม่รู้ว่ามันน่าข�าอะไรนัก

กับการเหน็เพ่ือนก�าหมดักัดฟัน สดุท้ายโก๋เลยคว้ากระเป๋าแล้วเดนิน�าขึน้ไปรอ

บนห้องเรียนของวิชาแรกในคาบบ่าย เมื่อข้ึนไปถึงบนห้องก็ถอนหายใจยาว

แล้วนอนฟุบหน้าลงกับโต๊ะ เอียงใบหน้าหันออกไปนอกหน้าต่าง แสงแดด 

ตอนเทีย่งวนัใกล้ๆ บ่ายโมงค่อนข้างแรง สว่างจ้าไปหมด แต่โก๋กลับหลบัตาพร้ิม 

หนังตาหนักขึ้นทุกที ย่ิงโดนลมเย็นๆ จากตึกช้ันบนพัดผ่านหน้าต่างเข้ามา 

ก็ท�าให้รูส้กึสบายตวัจนโก๋เผลอเคลิม้หลบัไป สะดุง้ต่ืนอกีทีก็ตอนท่ีได้ยินเสียง

เพื่อนเริ่มเดินเข้ามาในห้องแล้ว

โก๋ตัวแสบเคี้ยวปากแจ๊บๆ ยกหลังมือเช็ดคราบน�้าลาย ก่อนจะชะงักไป

เมื่อมองเห็นผลไม้สุดโปรดวางอยู่ข้างมือตัวเอง บนโต๊ะของโก๋มีส้มลูกหน่ึง 

วางอยู่ ดวงตากลมโตของโก๋สุกสกาว มีประกายระยิบระยับอยู่ในนั้น  
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เผลอหลุดอุทานร้องว้าวออกมา เขารีบคว้าผลส้มกลมๆ น่ันเอาไว้แล้วยกมัน 

ชูขึ้นเหนือหัว เอ่ยถามเพื่อนทุกคนในห้องทันทีว่าส้มนี่ของใคร ถ้าไม่มีเจ้าของ

โก๋จะจัดการแล้วนะ!

"ไม่มีจริงอะ ของใครๆ"

"ไม่รู้ดิ แกไม่เห็นเหรอว่าใครเอามาให้"

"นอนหลับอยู่นี่ดิ ตื่นมาก็เห็นมันวางอยู่แล้ว"

โก๋เอ่ยพลางเกาหัวแกรกๆ สรุปแล้วก็ไม่มีใครแสดงตัวออกมาว่า 

เป็นเจ้าของส้มลูกนี้ ในใจจึงคิดไปแล้วว่าหรืออาจจะเป็นเพ่ือนใหม่คนน้ัน  

แต่ก็ต้องตัดช้อยส์ทิ้งไปเมื่อมองเห็นโก๋สองเพิง่จะสะพายเป้เดินหน้านิ่งเข้ามา 

โก๋หน่ึงถอนหายใจยาวแล้วลดมือลง ในเมื่อไม่มีใครอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของส้ม 

งั้นเจ้านี่ก็เสร็จข้าล่ะ ฮี่ๆๆ

ปีศาจส้มท�าการแกะเปลอืกแล้วน่ังเคีย้วมนัตุย้ๆ ยัดส้มจนเตม็กระพุ้งแก้ม 

รีบกินก่อนที่คุณครูจะเข้ามาเห็น รสชาติหวานอมเปรี้ยวท่ีสุดแสนจะคุ้นเคย

ท�าให้โก๋รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันที ดวงตากลมโตสว่างวิบวับ จากท่ีเคย

อารมณ์เสียเมื่อเช้าน้ีกลับกลายเป็นว่ามันหายไปหมด มีแรงเรียนวิชาบ่าย 

จนจบวัน ขนาดทีว่่าสองแฝดยังตกใจเลยท่ีโก๋ไม่สปัหงกช่วงบ่าย ซ�า้ยังอารมณ์ด ี

ส่งเสียงหัวเราะฮี่ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ แถมยังย้ิมตาหยีจนเพ่ือนคนอื่นเห็น 

ก็ยังงงว่าเจ้านี่มันอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้นกับอีแค่ได้กินส้มฟรีหนึ่งลูก

ก็แน่ล่ะ ได้กินส้มอร่อยๆ แถมมีเปลือกส้มอุดจมูกแบบน้ี ต่อให้โดน 

ครูด่าเขาก็ยังยิ้มได้

สองแฝดเห็นอะไรแบบน้ีจนชินตา โก๋ชอบกินส้มมาก พวกเขารู ้ดี  

วันไหนท่ีแม่ของเจ้าตวัซือ้ส้มมาให้ก็ชอบเอามานัง่กินท่ีโรงเรียนด้วย พอกินเสร็จ 

ก็ไม่เคยทิ้งเปลือกส้มในทันที ชอบเอามาดม บางทีแกะได้แผ่นใหญ่หน่อย 

ก็เอามาแปะหัว ท้ิงไว้หลายช่ัวโมงจนกลิ่นส้มติดผมติดตัวก็ช่าง ไม่สนใจว่า 

คนอื่นจะหัวเราะหรือตัวเองจะดูตลกในสายตาคนอื่นแต่อย่างใด เพราะเวลา 

ที่โก๋มีส้ม จากปีศาจน้อยตัวร้ายก็กลายเป็นเจ้าหนูไปในเดี๋ยวนั้น

โก๋เดนิไปพลางดมเปลอืกส้มในมอืไปพลาง ก่อนจะหนัไปมองเพ่ือนใหม่
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คนนั้นท่ีเพ่ิงจะเดินตามกันออกมาจากห้องเรียน โก๋สองไม่ได้มองหน้าเขาเลย 

ไม่แม้แต่จะเดินผ่าน ไม่แม้แต่จะเฉียดมาใกล้กัน อีกฝ่ายเดินออกไปไกลๆ  

รวมกลุม่อยู่กบัแก๊งคนเก่งของห้องเรยีน น�าพวกเขาลงไปจากตึกแล้วเรยีบร้อย 

โก๋ตัวแสบก้มลงมองดูเศษเปลือกส้มในมือทันที

ความคิดบางอย่างผุดขึ้นมา แต่สุดท้ายโก๋ก็ส่ายหน้าพรืด

ไม่มีทางอะ ดูก็รู้ว่าระหว่างสองโก๋ไม่ชอบหน้ากัน นี่ไม่ใช่ส้มบ้านนั้น

แน่นอน

แล้วสรุปเจ้าส้มนี่มันมาจากไหนกันล่ะเนี่ย เอ๊ะ! ปวดหัวแล้วนะเน่ีย  

ใครเอามาให้พี่โก๋กัน
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เปิดเทอมมาเกือบเดือนแล้ว เมื่อไรจะปิดเทอมอีก พรุ่งนี้เลยได้ไหม

โก๋หน่ึงตวัแสบของห้องหมดฤทธ์ิทันทีเมือ่เวลาบ่ายมาถึง อากาศค่อนข้าง

ร้อนอบอ้าว ย่ิงมาเรียนท่ีห้องนี้ก็ย่ิงเหมือนตกนรกทั้งเป็น พัดลมบนเพดาน 

ก็แทบไม่ช่วยอะไรเลย โก๋คนเก่งที่ไม่ถูกกับความร้อนแทบจะอ้าปากแลบลิ้น

ห้อยออกมา พลงังานก้อนสดุท้ายหมดเกลีย้ง เหลอืเพียงซากปวกเปียกของเดก็

หลังห้องก็เท่านั้น

ปกติแล้วต�าแหน่งข้างกันกับโก๋จะเป็นออก้ากับออกัสนั่งขนาบข้าง  

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน เผลอท�าตาปรือไปแค่ไม่ก่ีวินาที สองแฝดก็ลุกขึ้นท�าท่า 

จะเดินไปที่อื่น โก๋หน่ึงท�าหน้าตาเหลอหลาเหมือนคนเพ่ิงตื่น กระตุกชายเสื้อ

เพื่อนยิกๆ ร้องงอแงเพื่อสอบถามทันที

"ครสูัง่ให้ท�างาน จบัคูกั่นท�า กูจะไปท�ากับน�า้ ส่วนไอ้กัสต้องไปท�ากับบมี" 

ออก้าหนักลบัมาชีแ้จงให้คนทีเ่อาแต่หลบัในคาบฟัง ส่ายหน้าเลก็น้อย โก๋นีม่นั

โก๋จริงๆ โตจนป่านนี้แล้วยังชอบแอบหลับในห้องเรียน เห็นไหม มันไม่รู้เลย 

ด้วยซ�้าว่าคู่มันคือใคร

"แล้วกูคู่กับใครอะ"

สองแฝดมองหน้ากัน ยังไม่ทันจะได้พูดอะไร จู่ๆ  เดก็ใหม่หน้านิง่ก็เดนิมา

พร้อมกับสมุดแบบฝึกหัดในมือ สามตัวแสบหลังห้องมองหน้ากันเงียบๆ  

ก่อนที่ออก้าและออกัสจะรีบช่ิงหนีออกมาแล้วระเบิดหัวเราะ เห็นสีหน้าของ 

CHAPTER 4



27Littleskyofme

โก๋หนึ่งไหม ถ้าบีบคอตัวเองตายได้หมอนั่นคงท�าไปแล้ว โก๋หน่ึงวิญญาณ 

แทบหลุดออกจากร่างเมื่อรู้ว่าต้องจับคู่ท�างานกับคนท่ีตัวเองไม่ชอบหน้ามาก

ที่สุด แค่คิดก็นึกสนุกขึ้นมา ดูท่าว่าวันนี้ต้องได้เห็นคนขาดใจตายคาห้องเรียน

อย่างแน่นอน

ออก้ากับออกัสไม่ค่อยเข้าใจนักว่าท�าไมเพ่ือนโก๋ของพวกเขาถึงได้ไม่ชอบ

โก๋คนใหม่นัก รู้อยู่หรอกว่ามันคงมีอารมณ์หมั่นไส้ ไม่ชอบหน้า ไม่ถูกชะตา  

ยิ่งโก๋สองชอบท�าหน้าตานิ่งเฉยแบบนี้อีก โก๋หนึ่งก็คงไม่ชอบ แต่ว่าโก๋คนใหม่

นี่ก็ไม่ได้ท�าอะไรไม่ดีเลยสักอย่าง ไม่ใช่พวกจอมแกล้ง ไม่ใช่พวกอันธพาล  

หรือเด็กเกเร ออกจะเป็นเด็กเรียนนั่งหน้าห้องเสียด้วยซ�้า ทั้งอาทิตย์ก็พูด 

แทบนับค�าได้ ตอนแรกพวกเขาก็คิดไปแล้วว่าโก๋สองเป็นใบ้หรือเปล่า หรือ 

อาจจะมีความผิดปกติทางด้านการพูด เพราะเจ้าตัวไม่พูดอะไรกับใครเลย  

ไม่พูดเลยจริงๆ ยกเว้นก็แต่เวลาที่มีคนไปถามเรื่องเรียนเรื่องงานเท่านั้น

ถ้าหากโก๋หน่ึงเป็นตวัแสบ เมือ่มดัรวมกันกับสองแฝดแล้วอยู่ด้วยกันน้ัน

เรยีกได้ว่าวุน่วายน่าปวดหวัเสยีย่ิงกว่าปล่อยลงิเข้าป่า เป็นเดก็หลงัห้องทีว่นัๆ 

เอาแต่ท�าตัวน่าจับไปตีก้น ส่วนโก๋สองกลับตรงกันข้าม เปรียบด่ังบัวพ้นน�้า  

ขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง ส่องแสงสว่างเป็นที่สนใจของคุณครู ไม่ว่าใครต่าง 

ก็เอน็ดเูดก็ใหม่คนน้ี ท้ังยังมแีววว่าในอนาคตถ้าหากมกีารสอบแข่งขนัวิชาการ

อะไรแล้วล่ะก็ โก๋สองคงจะติดเป็นตัวเลือกอีกคนอย่างแน่นอน โดยเขามักจะ

เกาะกลุม่อยู่กับแก๊งเดก็ด ี เด็กเรยีน นัง่หน้าห้องตัง้ใจฟังคร ูจดลงบนสมดุยิกๆๆ 

ท้ังกลุม่นัน่เป็นผูห้ญิงไปแล้วเกือบท้ังหมด เว้นแต่โก๋สองกับผูช้ายเนิร์ดอกีไม่ก่ีคน

เท่านั้น

แล้วคิดดสู ิคณุครสูุม่จบัคูอ่ย่างไรให้ได้เทพเซยีนจากสวรรค์มาอยูด้่วยกัน

กับปีศาจส้มขี้หัวร้อน แตกเป็นแตกแน่นอนงานนี้

ชื่อโก๋เหมือนกันแท้ๆ แต่อย่างอื่นกลับแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว

"..."

"..."

โก๋หนึ่งอยากจะร้องไห้ หันไปยกนิ้วกลางส่งให้เพ่ือนตัวแสบที่แอบ 
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เกาะแขนกันหัวเราะคิกคัก เขาจะบ้าตายอยู่แล้ว ท�างานกับคนคนนี้น่าอึดอัด

จะตายไป ไอ้หมอนีก็่ไม่พูดไม่จาอะไรสกัค�า เดนิไปหยิบเก้าอีม้านัง่ตรงข้ามกัน 

พวกเขาทั้งคู่ต่างกางสมุดแบบฝึกหัดแล้วท�าได้แค่นั่งมองกันและกันเงียบๆ

อะไร จะต้องท�าอะไรล่ะ

แล้วเมือ่ไรมนัจะอ้าปากพูด! พูดส!ิ พูดมา! ท�างานไม่เป็นนะเว้ย ได้ข่าวว่า

ฉลาดนักก็อธิบายมาสิ นี่ไม่รู้เลยด้วยซ�้าว่าคุณครูมีงานให้ท�าเนี่ย แล้วต้องส่ง

ตอนไหน ท้ายคาบเหรอ หรอืเอากลบัไปท�าเป็นการบ้าน หรือต้องส่งอาทิตย์หน้า 

หรืออะไร ยังไง กรรไกร ตะไบ งง

จนแล้วจนรอดเจ้านัน่ก็ไม่ยอมพูด ก้มหน้าหยิบปากกาข้ึนมาท�าคนเดยีว

เงียบๆ โก๋หน่ึงขบเข้ียวเคี้ยวฟัน นึกอยากจะถลกแขนเสื้อแล้วตะปบหัวทุยๆ  

นีไ่ปที แต่ก็ย้ังเอาไว้แล้วท่องนะโมในใจ ได้! ในเมือ่มาท�างานกลุม่แต่ไม่คยุกัน

สักค�า จะเอาแบบน้ีก็ได้ ชิ! ก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกน่า พ่ีโก๋ท�าได้อยู่แล้ว  

ระดับนี้ เฮอะ!

โก๋สูดลมหายใจเข้าลึกๆ รู ้สึกเหมือนมีไฟกองใหญ่ลุกโชนท่ัวหลัง  

เตรียมจะท�าแบบฝึกหัดในเล่มของตัวเอง โดยอิงจากข้อที่อีกฝ่ายก�าลังท�าอยู่ 

จับปากกาให้มั่นเหมาะแล้วเตรียมจรดน�้าหมึกลงไป

ข้อหนึ่ง...อืม สงสัยต้องไปดูข้อสองก่อน

ข้อสอง...อะไรวะเนี่ย ข้ามๆ

ข้อสาม...ข้าม

ข้อสี่...โอ๊ย ไอ้ฉิบหาย ยาก!

ข้อห้า...

ข้อหก...

...

...

ไอ้หยา...ท�าไม่ได้เลยสักข้อ อยากร้องไห้ ท�าไมไม่รู้เรื่องเลยวะ ต้องเติม

อะไรบ้างเนี่ย

แอบช�าเลอืงมองโก๋หมายเลขสองก็ได้แต่อ้าปากค้าง เพราะอกีฝ่ายก้มหน้า
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เขียนยิกๆ แทบไม่ต้องใช้เวลาคิดเลยด้วยซ�้า เหมือนมองเห็นค�าตอบลอยเด้ง

ออกมาจากข้อน้ันแล้วก็เขียนลงไปเลย ในตอนน้ันเองท่ีโก๋เพ่ิงจะเข้าใจถึง 

ความหมายของค�าว่าฟ้ากับเหวจริงๆ

นี่...นี่เขาโง่กว่าโก๋สองขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย!

ตอนแรกก็แอบคิดล่ะนะว่าตัวเองช่างโชคร้ายท่ีได้มาอยู่ร่วมทีมกับ 

พ่อหนุม่น้อยหน้าตายนี ่แต่ไปๆ มาๆ ก็เริม่คดิว่าโชคดีแล้ว เพราะเจ้าน่ีเก่งมาก 

ท�าแป๊บเดียวก็ใกล้ครบทุกข้อแล้ว ชะโงกชะเง้อมองดูคนอื่นท่ีโต๊ะข้างๆ กัน 

ก็ยังไม่ถึงไหนเลย รูจมูกพ่ีโก๋เดี๋ยวบานเดี๋ยวหุบ ส่งเสียงหัวเราะฮี่ๆ ในใจ  

จ้องมองไปยงัเพ่ือนตวัแสบทัง้สองคนแล้วส่งกระแสจติพูดคยุกัน ยักคิว้หลิว่ตา

เยาะเย้ยว่าตอนน้ีตัวเองมีเทพเป็นคู่ท�างาน ไม่ต้องเหนื่อยใช้หัวอะไรทั้งสิ้น  

รอลอกลูกเดียว ฮี่ๆๆ

โก๋สองนั่งท�าไปเรื่อยๆ จนเกือบจะเสร็จทุกข้อ ส่วนโก๋หน่ึงตัวแสบ 

ก็รีบเขียนค�าตอบตามทันที ดวงตากลมโตจ้องมองค�าตอบพวกน้ัน แลบล้ิน 

เลยีรมิฝีปากแผลบ็ๆ เดีย๋วก้มเดีย๋วเงยอยู่อย่างน้ัน พอท�าจนเหลอืแค่ข้อสดุท้าย

ก็กลับมานั่งเท้าคางวาดรูปรออย่างอารมณ์ดี แต่มันกลับถูกทิ้งค้างเอาไว ้

อย่างน้ัน โก๋สองยังไม่ลงมือท�าอะไรสักที นอกจากน่ังมองมันน่ิงๆ ซึ่งโก๋หน่ึง 

ก็ไม่ได้พูดอะไร น่ังวาดรูปรอค�าตอบไปเรื่อยเปื่อย กะว่ารอให้โก๋สองท�าจน 

เสร็จแล้วก็จะเอามาลอกอยู่ดี ถ้าไม่ให้ก็จะต้องเจอฤทธ์ิโก๋ตัวจริงเสียงจริง 

หน่อยล่ะ วัดกันไปเลยว่าโก๋ไหนที่ใหญ่กว่า

แต่เวลาผ่านมานานแล้ว โก๋สองก็ยังค้างข้อนั้นเอาไว้ เหลือบมองเวลา

เหลอืน้อยเตม็ท ีคณุครก็ูคล้ายกับก�าลงัมองดเูวลาอยู่เหมอืนกัน ในตอนนัน้เอง

ทีโ่ก๋ถึงเริม่ร้อนรนข้ึนมาบ้าง ตบมอืข้างหนึง่ลงบนหน้ากระดาษของโก๋สองเบาๆ 

ขมวดคิ้วมุ่นแล้วจ้องมองใบหน้าของอีกฝ่าย

"ยังไม่เสร็จอีกเหรอวะ มันยากอะไรขนาดนั้น"

"..."

"เร็วๆ รีบท�าข้อสุดท้าย จะได้เอาไปส่งครู"

บ๊ะ! มามองหน้ากันท�าไม บนหน้ามันมีค�าตอบเหรอ ฮะ!
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"ไหน ข้อนีท้�าไม่ได้เหรอ" ท�าเป็นถามไปอย่างนัน้ ตวัเองก็ท�าไม่ได้เหมอืนกัน 

โก๋หนึง่มองดคู�าศพัท์ภาษาองักฤษทัง้หลายแล้วก็ได้แต่เบ้หน้า เขาน่ีไม่รูเ้สยีย่ิงกว่า

ไม่รูอ้กี ภาษาองักฤษกับโก๋คอืของแสลง ทัง้ชวีติเขาถูกอยู่แต่กับส้มเท่านัน้แหละ

"มึงท�ามาตั้งหลายข้อแล้วท�าไมมึงมาติดข้อนี้ได้วะ"

"อย่ามากูมึง" 

"..."

"ไม่ชอบ" 

โก๋หน่ึงอ้าปากค้างไปแล้ว ค�าพูดแรกที่เจ้านี่พูดกับเขา แม้จะไม่ได ้

หยาบคายอะไร แต่ก็ท�าเอาคนฟังรู ้สึกเหมือนโดนตบหน้ากลางห้องเรียน

อย่างไรอย่างนัน้ พอโก๋สองพูดจบก็ก้มหน้าเขียนค�าตอบต่อให้เสรจ็ ตรวจสอบ

ความเรยีบร้อย จากน้ันก็ลกุข้ึนเดนิไปนู่นแล้ว ดทีีค่วามตาไวของโก๋หนึง่เป็นพลงั

ในระดบัเจ้าปีศาจ เขารบีเขยีนตามแล้วเอาไปส่งคณุครทูนัท ีพลางตวัดตามอง

ไปยังคนท่ีนัง่ท�างานกับตวัเองเมือ่ครูน่ี ้เม้มปากด้วยความรูสึ้กคับแค้นใจ ใช่สิ! 

เขามันก็ไม่ใช่คนที่นิสัยดีอะไรอยู่แล้ว เป็นตัวแสบมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ดวงตก

มาท�างานคู่กันเองก็ช่วยไม่ได้

ก็ไม่ได้ชอบหน้าเหมือนกันน่ันแหละ นอกจากส้มท่ีบ้านก็ไม่เห็นมีอะไร

น่าสนใจสักอย่าง

คอยดนูะ วันน้ีจะไปจดุธูปไหว้ ขอให้ส้มหล่นมาทีบ้่านโก๋สกัครึง่ต้นเลย! 

คอยดูๆๆ

หลังจากจบคาบเรยีนน้ัน โก๋ก็กลบัมาเป็นปีศาจหวัร้อนอารมณ์เสยีอกีครัง้ 

เขาพ่นลมหายใจฟึดฟัดจนสองแฝดที่ตัวติดกันยังรับมือไม่ถูก เดาว่าที่หัวเสีย

ก็คงมาจากงานกลุ่มที่ท�ากับโก๋หน้าใหม่นั่นแหละ ถึงท�าให้โก๋หงุดหงิดขนาดนี้ 

น่าแปลก ท้ังที่เพ่ิงเจอกันได้ไม่นาน เรื่องท่ีผิดใจกันก่อนหน้าน้ีก็ไม่น่าจะมี  

คยุกันไหมก็ไม่เคย ไม่รูว่้าแค่ไม่ชอบหน้ากันแค่น้ี ท�าไมโก๋หนึง่ถึงได้ดหูงดุหงดินัก

รอกระทั่งเวลาเลิกเรียนวนมาถึง โก๋โบกมือลาเพ่ือนๆ วันน้ีต้องรีบกลับ

เพราะตั้งใจแล้วว่าจะไปจุดธูปขอให้ส้มครึ่งต้นหล่นมาบ้านตัวเอง ถือเป็นการ

แก้เผ็ดเจ้าคนที่ท�าให้เขาหัวเสียในวันนี้
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"เฮ้ย ท�าไมไม่ตอบ"

"..."

"ไอ้นี่ วอนตีนเหรอมึงอะ"

เขาว่าจะเดินอ้อมไปยังเส้นทางลัดเพ่ือให้ถึงที่จอดรถจักรยานเร็วขึ้น  

แต่กลับพบเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้าเสียก่อน โก๋หนึ่งยืนขมวดคิ้วมุ่น มองดู

กลุ่มคนราวๆ สี่ห้าคนที่ก�าลังยืนห้อมล้อมใครบางคนอยู่ ก่อนจะเบิกตากว้าง

เมื่อพบว่าคนที่ก�าลังถูกรุมอยู่คือเจ้าโก๋หน้าใหม่ เพื่อนร่วมห้องของเขานั่นเอง

โอ๊ย ให้ตายสิ เห็นหน้าตาจืดๆ แบบนั้น แต่ดึงดูดเรื่องซวยให้ตัวเอง 

เก่งจังนะ

ใจหนึง่โก๋ก็อยากจะแก้เผด็ด้วยการลองปล่อยให้เจ้าคนน่าร�าคาญคนน้ัน

โดนแกล้งดูสักครั้ง แต่จิตส�านึกส่วนดีก็ร้องเตือนดังลั่น ท�าใจปล่อยผ่านไม่ได้ 

พวกน้ันเป็นพ่ีๆ ม.3 ท่ีขึน้ชือ่เรือ่งนิสยัไม่ค่อยดเีท่าไรนกั ไม่คดิว่าคนอย่างโก๋สอง 

จะไปมีเรื่องกับพวกน้ีได้ แต่พอแอบฟังไปแอบฟังมาก็ถึงเริ่มเข้าใจ ประเด็น

แรกเริ่มก็มีแค่มองหน้าหาเรื่องกันเท่าน้ัน และพ่ีพวกน้ันก็คงหงุดหงิดมากข้ึน

เพราะเวลาพูดอะไรไปโก๋สองก็ท�าหน้ามนึไม่ตอบสกัค�า ยืนท�าหน้าตายซมึกะทอื

เหมอืนตวัโง่งมอยู่อย่างนัน้ พวกเขาก็เลยโมโหจนต้องกระชากคอเสือ้อย่างทีเ่ห็น

โอ๊ยๆๆ ก็ได้ ช่วยไอ้คนหน้าตายนัน่สกัครัง้ก็ไม่เป็นไรหรอก ก�าลงัอารมณ์

เสียพอดี หาที่ระบายสักหน่อยก็แล้วกัน

"เฮ้ย"

โก๋หน่ึงไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปได้ความเปรี้ยวมาจากส้มข้างบ้านนั่น 

หรอืเปล่าถึงได้กล้าขนาดน้ี เขาไม่สนแม้ว่าอกีฝ่ังจะมคีนมากกว่า อาศยัจงัหวะ

ชุลมุนพวกน้ันในการรีบดึงแขนโก๋สองให้ว่ิงหนีออกมา พอเห็นหน้าคุณครูปุ๊บ 

โก๋หนึ่งตัวแสบก็บีบน�้าตา ท�าเป็นสะอื้นไห้ฮักๆ ชี้ไปยังกลุ่มรุ่นพี่ ยืนท�าตัวสั่นๆ 

หดคอห่อไหล่อย่างน่าสงสาร รอกระท่ังคุณครูพุ่งไปจัดการพวกนั้นท่ีก�าลัง 

วิ่งหนีหางจุกก้น โก๋หนึ่งตัวแสบก็ส่งเสียงหัวเราะชั่วร้ายออกมาอีกครั้ง

"ฮี่ๆๆ"

"..."



ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย 132

"เอ้า ยืนซื่อบื้ออะไรอีก ไปดิ"

"..."

"อยากโดนต่อยอกีคนหรอืไงฮะ ไปๆ ตอนนีพ่ี้โก๋ก�าลงัอารมณ์ดี จะยกโทษ

เรื่องในวันนี้ให้ก็แล้วกัน"

"..."

"เอ้า ยังไม่ไปอีก ก็บอกว่า...โอ๊ยยย! เจ็บ!"

โก๋หน่ึงตีมือคนท่ีก�าลังจับมุมปากตัวเองอย่างแรงทันทีพลางเบ้หน้า 

เล็กน้อย ไอ้นี่ อยากตายหรือไงถึงยื่นมือมาจับแผลกัน คนเขาก�าลังอารมณ์ดี

ที่ได้เห็นรุ่นพี่พวกนั้นโดนคุณครูจัดการอยู่แท้ๆ เชียว

ย่ิงมองหน้าน่ิงๆ แบบน้ีก็ย่ิงหงุดหงิด โก๋ตัวแสบส่ายหน้าแล้วกระชับ

กระเป๋าสะพายขึ้นไหล่ หันหลังเดินหนีไปยังรถจักรยานของตัวเองทันที

แน่นอนว่าเย็นวันน้ันพ่ีโก๋โดนแม่บ่นยกใหญ่ แถมแม่ยังบอกว่าจะลดเงนิ

ค่าขนมทั้งอาทิตย์อีก พี่โก๋อยากจะร้องไห้ รู้สึกเหมือนโลกจะถล่ม ฟ้าจะทลาย 

เป็นแค่เด็ก ม.2 แต่ต้องมาโดนหักเงินค่าขนม นี่มันเจ็บปวดสิ้นดี พ่อก็ไม่ช่วย

อะไรเลย ได้แต่ขยิบตาให้กัน เห็นนะว่าแอบยกน้ิวโป้งท่ีรูว่้าลกูชายต่อยคนได้น่ะ 

แต่โก๋จนกรอบแล้ว จะไม่มีเงินไปกินขนมแล้วเนี่ยพ่อ!

เมื่อท�าอะไรไม่ได้ก็ได้แต่จุดธูปกับข้างก�าแพง พ่ีโก๋เบ้ปากงอแง 

ไม่หยุดหย่อน ร�าพึงร�าพันน้อยใจในโชคชะตาเหลือเกิน เกิดเป็นพ่ีโก๋น่ีมัน 

น่าเศร้า ตัวก็แค่นี้ยังถูกแม่หักเงินค่าขนมอีก ท่ีท�าไปก็เพ่ือช่วยคนต่างหาก 

ท�าไมฟ้าไม่มีเมตตา!

เช้าวันใหม่ พ่ีโก๋มาโรงเรยีนด้วยสภาพเซือ่งซมึ พูดถึงเรือ่งค่าขนมไม่ได้เลย 

แตะแล้วเหมือนแตะโดนเกล็ดย้อน* แทงทะลุหัวใจ เจ็บเสียดจี๊ดๆ ทุกก้าวย่าง 

เดินขึ้นไปยังห้องเรียนด้วยความหมดอาลัยตายอยาก มองไปทางไหน 

ก็หม่นมัวไปเสียหมด ขนาดที่ว่าสองแฝดก็ยังท�าให้เพื่อนอารมณ์ดีขึ้นไม่ได้

* เกล็ดย้อน หมายถึงเกล็ดบริเวณใต้คอมังกร ซึ่งหันไปในทางตรงข้ามกับเกล็ดในบริเวณอื่น โดยเชื่อกันว่า

หากใครไปแตะโดนเกล็ดนี้เข้า มังกรจะโกรธจัดและฆ่าคนผู้นั้น ปัจจุบันใช้เปรียบเทียบการท�าให้ผู้มีอ�านาจ

เกิดความโกรธ
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"หือ?"

"โก๋ ของโก๋อะ"

แต่พอเดนิเข้ามาก็เจอเพ่ือนมงุดอูะไรสกัอย่าง โก๋หน่ึงตวัแสบจากท่ีเศร้า

มาตั้งแต่เช้ากลับหูตั้งตาวาวอีกครั้งเมื่อได้พบกองขนมหวานมากมายรวมกัน

เป็นถุงใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม เท่านั้นไม่พอ ยังมีส้มอีกสองสามผลอยู่ในถุงนั้นด้วย!

เป็นอีกครั้งท่ีโก๋หน่ึงไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของมัน ถามเพ่ือนคนแรกที่เจอ 

เขาก็บอกว่าเข้ามาในห้องก็เห็นมนัวางอยู่ก่อนแล้ว มแีค่กระดาษท่ีถูกทบัเอาไว้ 

บอกว่าให้โก๋หนึ่งเท่านั้น แต่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนให้

ช่างมนัเถอะ! พ่ีโก๋ไม่สนใจหรอกนะ ท้ังโรงเรยีนมนัจะมใีครทีถู่กเรยีกว่า

โก๋หน่ึงถ้าไม่ใช่เขาอีก กล้าเอามาให้ก็กล้ารับ เยอะขนาดน้ีอย่าคิดว่าพ่ีโก๋ 

จะจัดการไม่หมดนะ กินเกลี้ยงแน่นอน!

จากโลกที่หม่นหมองก็กลับมาสว่างสดใสอีกครั้ง โก๋หนึ่งตัวแสบวันน้ี 

เดินกอดถุงขนมถุงใหญ่ ตบถุงปุๆ ไปมา ยิ้มแป้นแล้นจนตาหยี เดินผ่านใคร 

ก็โปรยปรายกลิ่นส้มและรอยยิ้มไปท่ัว บนหัวมีแผ่นเปลือกส้มแผ่นใหญ่ 

แปะเอาไว้แลดูตลก แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจสายตาคนมอง ส่งเสียงหัวเราะฮี่ๆ 

เคี้ยวส้มหวานๆ อย่างมีความสุข

ดทู่าทางวันนีปี้ศาจส้มก�าลงัคดิจะวางแผนการยึดครองท้ังโลกด้วยกล่ินส้ม

และรอยยิ้มเสียแล้ว
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