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Chapter 1
Penguin Leader

ตั้งแต่เด็ก สนามก็ชอบเล่นหุ่นยนต์ ชอบดูการ์ตูนฮีโร่  

อ่านการ์ตูนผู้ชาย แล้วก็ชอบเตะบอล เจ้าลูกหนังกลมๆ เป็นเพื่อน

ซี้คู่ใจมาเนิ่นนาน ทั้งห้องนอนก็มีแต่โปสเตอร์นักบอล มีถ้วยรางวัล 

เหรียญรางวัลสารพัด สนามคิดว่าตัวเองก็เป็นผู้ชายธรรมดาๆ ท่ี

ชอบอะไรแบบผู้ชายๆ จนกระทั่งในที่สุดห้องนอนเขาก็มีสิ่งแปลก

ปลอมเข้ามา

ตุ๊กตาเพนกวิน!

ตาคมกลอกไปมาด้วยความอึดอัดปนหงุดหงิด ไม่รู้จะเอาไง

กับเพนกวินตัวนี้ดี มันตัวขนาดเท่าหมอนใบย่อมๆ เลย นุ่ม กอด

อุ่น แต่!...มันก็น่าโมโหอยู่ดี

โมโหทีช่อบเจ้าเพนกวนินีม่ากเกนิไป เพราะมนัพานจะนึกถึง

หน้าคนให้ตลอดเวลา ถึงอีกฝ่ายจะแค่ให้มาแบบไม่คิดอะไรก็เถอะ 

เฮ้ย! แล้วจะให้คิดอะไร ก็เพื่อนกัน...ปลอบใจกัน มันก็...ก็ปกติ... 
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เออ ปกตินั่นแหละ ปกติสุดๆ ปกติมากกก ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ 

“แม่งอะไรวะเนี่ย หรือกูจะเป็นไบโพลาร์?”

มอืหนาคว้าเพนกวนิตวัปัญหายดัใส่ตูเ้สือ้ผ้าในทันที บรรยา-

กาศคุ้นเคยค่อยกลับมาหน่อย เจ้าเพนกวินนั่นมันมีอะไรแปลกๆ 

ท�าให้เขารู้สึกไม่เป็นตัวเอง

ก็ต้องแบบนั้นอยู ่แล้ว เพราะปกติเขาก็ไม่ได้ชอบตุ ๊กตา 

สักหน่อย

สนามคิดว่าตัวเองรู้สึกดีขึ้นที่ขจัดตุ๊กตาเพนกวินไปได้ แต่

เปล่าเลย แม่งยงัพานมองไปทีตู้่เสือ้ผ้าอยูเ่รือ่ย นอนไม่หลบั กระสบั 

กระส่าย เออ...ก็ได้วะแม่ง

สุดท้ายเจ้าตุ๊กตาเพนกวินก็เลยได้มานอนด้วยกัน สนาม

เกลียดหน้ามันเป็นบ้า ไอ้นกปากเหลืองอ้วนๆ นี่ แต่ก็อีกนั่นแหละ 

ในที่สุดก็อดใจไม่ไหว เอามันมากอดอยู่ดี

“สนาม เป็นไงบ้าง”

คิ้วเข้มขมวดมุ่นเมื่อเจ้าหัวหน้าแก๊งเพนกวินดักอยู่หน้าห้อง 

ตาแป๋วจ้องมาที่เขา ปากสีชมพูนั่นเม้มเล็กน้อย สองแขนที่ก�าแน่น

อยู่ข้างตัวท�าให้นึกถึง...ครีบเพนกวิน? มันเรียกว่าครีบหรือเปล่า

ยังไม่ทันได้วิเคราะห์อะไร เจ้าครีบเพนกวินก็มาแปะอยู่บน

แก้มสนามซะอย่างนั้น สนามสะดุ้งเม่ือตาแป๋วขยับมาประชิดใน

ระดับโคลสอัพ

“สนาม ไม่สบายเหรอ”

“เหี้ย!”

“ท�าไมพูดไม่เพราะล่ะ”
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สนามเบี่ยงตัวหนีจากคนที่แกล้งท�าหน้ามุ่ยใส่ มันก็แค่แกล้ง

นัน่แหละ เพราะตาแป๋วๆ นัน่วบิวบัราวกบัสนุกนักหนา มนักวนตนี!

“แพตตี้ ทางนี้!”

“เซเว่นหวัดดี สนามหวัดดีจ้ะ”

“อื้อ”

สนามก้มหัวทักทายเพื่อนร่วมห้องอีกคนเล็กน้อย แล้วเดิน

เข้าห้องไป เขาไม่ได้สนิทกับแพตตี้นัก ก็เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ที่จะ

แบ่งกลุม่ผู้ชายผูห้ญงิชดัเจน มแีต่ไอ้หวัหน้าเพนกวนินัน่แหละทีส่นทิ

กับคนนั้นคนนี้ไปทั่ว

เรื่องน่าหงุดหงิดเกี่ยวกับหัวหน้าแก๊งเพนกวินก็คือ มันนั่งติด

กบัเขา เขาเรยีนโรงเรยีนนีม้านานจนถงึมธัยมหก แต่มนัเป็นเด็กใหม่ 

แล้วบงัเอญิโต๊ะข้างๆ กว่็างพอด ีเลยต้องมานัง่คูก่นั แล้วชวีติสงบสขุ

ราบเรียบที่มีแต่ฟุตบอลก็โดนเพนกวินคุกคาม

มนัคกุคามชวีติเขาแบบหน้าไม่อาย ใช้ครบี(?)ตะเกียกตะกาย

พาตวัเองมาอยูใ่นสายตาเขาตลอดเวลา แถมกวนประสาทได้ตลอด

ปีตลอดชาติ

“อ้าวสนาม ดินสอทู่เหรอ ใช้ของเราก่อนก็ได้นะ เราใช้ดินสอ

กด สะดวกดี”

แล้วมันก็ดึงดินสอไม้ของเขาออก แทนท่ีด้วยดินสอกดลาย

เพนกวิน 

“เอ๊ะ! ยางลบสนามก้อนเล็กจัง เรามีสองก้อนนะ เพิ่งซื้อมา

ใหม่ ใช้ของเราสิ”

ยางลบก็มีปลอกลายเพนกวิน

“ปากกาหมึกไม่ออกเหรอ ยี่ห้อนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเนอะ ใช้
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อันนี้ดีกว่า เราชอบยี่ห้อนี้มากเลย”

ปากกาก็เพนกวิน

ลิควิดก็เพนกวิน

ไฮไลต์ก็เพนกวิน

ไม้บรรทัดก็เพนกวิน

แล้วกลายเป็นว่ามนัยดัเยยีดแก๊งเพนกวนิให้เขาใช้! จนตอนน้ี 

กระเป๋าดินสอเขาก็กลายเป็นเพนกวินไปกับมันแล้ว เพราะมันดัน

ซื้อมาให้เป็นของขวัญที่แข่งบอลชนะโรงเรียนติดๆ กัน ซึ่งก็ชนะ 

ทุกครั้งอยู่แล้ว

งานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่ครูให้จัดบอร์ดเกี่ยวกับสัตว์ มันก็

เอาตีม (theme) ขั้วโลกที่มีหมี มีแมวน�้า แล้วก็เพนกวิน! แถมไม่รู้ 

ว่ามันหาสติ๊กเกอร์เพนกวินมาจากไหนเยอะแยะ แปะเต็มบอร์ด 

ไปหมด

เพื่อนในกลุ่มก็ไม่มีใครคัดค้าน เพราะว่างานท�าบอร์ดแม่ง

โคตรน่าเบื่อ พอมีคนตื่นเต้นเลยโยนๆ ไปให้มันท�า ไอ้คนโดนโบ้ย 

งานก็ดันไม่ว่าอะไร นั่งแปะบอร์ดจนถึงเย็น เขาก็เลย...เลยช่วย 

ก็ได้วะ ไหนๆ วันนี้ก็ไม่มีซ้อมบอล

“อ้าว! สนามไม่ไปเตะบอลเหรอ”

“อือ ลูกโค้ชป่วย เอามาดิ เดี๋ยวช่วย”

“อ๋อ ได้ๆ อ้ะ เอาอันนี้ไปตัดให้หน่อย”

สนามรับกระดาษกับกรรไกรจากมืออีกฝ่ายมาแล้วก็ไม่ 

แปลกใจ มันให้ตัดรูปเพนกวิน ตอนนี้บอร์ดก็ท�าไปได้บางส่วนแล้ว 

จรงิๆ มนัควรจะช่วยกนัห้าคน แต่งานกลุ่มแม่งกไ็ม่เคยจะแฟร์หรอก

“มึงนี่ไม่เบื่อเพนกวินบ้างเหรอวะ”
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“เพนกวินคือสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในโลก! ท�าไมอ้ะ สนาม 

ไม่ชอบเหรอ”

“เอ่อ เปล่า กูเฉยๆ”

ตาแป๋วที่จ้องมองมาขยับยิ้มเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว แล้ว 

เจ้าตัวก็พยักหน้าหงึกๆ ท�าเสียงเล็กเสียงน้อยประมาณว่า ใช่ม้า~ 

บอกแล้ว เพนกวินน่ารัก

“แล้ว...ตุ๊กตาที่ให้ไป มันนุ่มแมะ?”

“กูไม่เล่นตุ๊กตา ใส่ตู้ไว้อ้ะ”

สนามรู้สึกร้อนๆ ที่ใบหูนิดหน่อย เขาโกหกไม่เก่ง แต่จะให้

พูดว่าก็กอดแม่งทุกคืน ใครมันจะไปกล้าพูดวะ

“อ้าวเหรอ เสียดายจัง กวิ้นกวิ้นนิ่มมากเลยนะ เรานอนกอด

ทุกคืนเลย สนามลองกอดสักคืนสองคืน รับรองจะติดใจเจ้ากวิ้น 

กวิ้น ไม่เก็บเข้าตู้อีกเลย”

“กวิ้นกวิ้น?”

“ชื่อตุ๊กตาไง”

“เป็นผู้ชายอะไรวะ มุ้งมิ้งฉิบหาย”

ทว่าหัวหน้าแก๊งเพนกวินกลับหัวเราะอารมณ์ดี

“โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ผู้ชายก็ชอบของน่ารักได้ บอลไทยไป

บอลโลกแล้วนะ รูย้งั แถมเป็นนกับอลหญงิด้วย บางอย่างก็อย่าเอา

เพศสภาพมาแบ่งดิ ชอบก็คือชอบปะวะ...”

“แค่นี้ท�าเป็นจริงจัง... ไหนมี’ไรอีก ตัดเพนกวินเสร็จแล้ว”

“อ้ะ งั้นเอาหมีไปตัดอีกตัว”

“แล้วมึงท�า’ไรเนี่ย กูตัดทั้งหมีทั้งเพนกวิน”

“ก็สนามมัวแต่ชวนคุยอ้ะ ลืมเลย...งั้นเราแปะสติ๊กเกอร ์
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แล้วกัน”

“มีทั้งหมีทั้งแมวน�้า ท�าไมแปะแต่เพนกวิน”

“ก็ซื้อมาแต่เพนกวินอ้ะ พอเจอเพนกวิน อย่างอื่นก็ไม่สนใจ

เลย เวลาเราชอบอะไรสักอย่างมากๆ สายตามันก็เห็นแต่สิ่งสิ่งนั้น 

คนคนนัน้...เหมอืนกบัมแีสงส่องมาทีเ่ขาคนเดยีว แล้วคนอืน่กก็ลาย

เป็นสีเทาๆ ด�าๆ ไปหมดเลย สนามว่าจริงไหม”

ตึก! ตึก!...ตึก! ตึก!

สายตาพราวระยับที่คุ้นเคยกลายเป็นการจ้องมองมานิ่งๆ  

มมุปากยกข้ึนเป็นรอยยิม้ พานท�าให้หัวใจเต้นแปลกๆ เหมอืนมคีน

กดหยุดเวลา เหมือนว่า...มันมีบางอย่างแปลกไป 

เหมือนจะมีสปอตไลต์โผล่มาจากไหนสักที่

เหมือนว่าจะมีบรรยากาศรอบข้างที่สีจางลง

เหมือนว่า...ทุกอย่างมันจะท�าให้เขาเห็นแค่...

“เราก็เลยรักเพนกวินแบบล�าเอียงอ้ะ หมีกับแมวน�้าก็...

ขอโทษด้วยนะ เธอไม่ผ่านรอบคัดเลือก”

เออช่างมันเหอะ...

สนามส่ายหัวให้สมองโล่งๆ แล้วมุ่งมั่นกับการตัดหมีขาวต่อ

กูไม่น่าไปคุยกับมันเลย แม่งเผยแผ่ลัทธิเพนกวินฉิบหาย

“อ้ะ ให้”

มือที่ก�าลังตัดแมวน�้า(ตัดหมีเสร็จแล้ว)ชะงัก เมื่อสติ๊กเกอร์

เพนกวินถูกแปะลงบนอกเสื้อด้านซ้าย คล้ายๆ กับว่าตรงต�าแหน่ง

หัวใจพอดี

“เล่นอะไรเนี่ย!”

“สติ๊กเกอร์ไง ไม่เคยแปะเหรอ อ้ะ ให้แปะคืนก็ได้”
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“ไม่เอา กูรู้มึงชอบให้แปะ”

“อะไรว้า! ไม่หลงกลเลย แปะเล่นๆ ไปเหอะ บอร์ดมันเต็ม

แล้วเนี่ย เหลืออยู่สองตัวเอง”

สนามรบัแผ่นสต๊ิกเกอร์ทีอ่กีฝ่ายยดัเยยีดใส่มอืมา แล้วค่อยๆ 

ลอกสติ๊กเกอร์เพนกวินคาบนกในปาก แปะลงไปท่ีอกเสื้ออีกฝ่าย  

ใช้มือตบๆ จนแน่ใจว่าสติ๊กเกอร์จะไม่หลุด 

แต่ก็ต้องเลิกคิ้วงงๆ เมื่อหัวหน้าแก๊งเพนกวินยกมือเกาแก้ม

เขินๆ

“อะไร”

“เอ่อ สนาม...จับนมเราอ้ะ”

“เฮ้ย! ก็แปะสติ๊กเกอร์เฉยๆ ปะวะ”

“ก็ท�าไมต้องจับย�้าๆ ด้วย ทีเรายังไม่จับนมสนามเลยนะ”

“ปะ...เปล่านะ...”

กลายเป็นสนามเองทีห่น้าร้อนผ่าว ไม่รูเ้พราะโมโหหรอือะไร 

แต่ไอ้ท่าทางท�าปากยู่ของอีกฝ่าย แถมมองเคืองๆ น่ีอีก มันก็... 

ก็พูดไม่ถูกโว้ย!

“เราล้อเล่นน่ะ เขินเหรอ หน้าแดงเชียว”

ไอ้กวิ้นมึง!!!

“โธ่ สนามโกรธเหรอ หยอกเล่นนิดเดียวเอง แค่ไม่ได้จับนม

เราจริงๆ ท�าไมต้องโกรธด้วย”

มัน! กวน! ตีน! 

สนามรู้สึกว่าสกิลของตัวเองกับไอ้หัวหน้าแก๊งเพนกวินนี ่

เทียบกันไม่ได้ เพราะมันอาศัยความหน้าด้านเป็นต่อ ความอ้อร้อ

เป็นรอง แล้วยังซ่อนไม้ตายเป็นความกวนตีนเข้าไปอีก จึงเลือก 
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ที่จะเงียบ

พูดไป มันก็เอาครีบ(?)แถ ลื่นปรื๊ดเป็นเพนกวินสเก๊ตน�้าแข็ง

อยู่ดี การเงียบอาจจะท�าให้มันยอมแพ้แล้วเลิกเพ้อเจ้อไปเองก็ได้

กว่าจะจัดบอร์ดเสร็จก็หกโมงกว่า คนส่วนใหญ่กลับกันไป

หมดแล้ว ปกติจะเหลือพวกกลุ่มซ้อมบอล แต่วันนี้ไม่มีซ้อม ท�าให้

บรรยากาศโรงเรียนยามเย็นค่อนข้างวังเวง แล้วห้องเรียนม.6 ก็ 

อยู่ชั้นเกือบบนสุด อาคารเรียนยามนี้ว่างเปล่าไม่มีคน มีเพียงแสง

ไฟสลัวและความเงียบงัน

สนามเป็นคนตัวสูง ช่วงขาค่อนข้างยาว ท�าให้เดินน�าเซเว่น 

อยู่หลายก้าว จนกระทั่งต้องชะงักจังหวะการเดินเมื่อคนที่เดิน 

ตามหลังเข้ามากอดแขน

“ท�าอะไร”

“สนาม โรงเรียนเรามีผีไหม”

“หา!? บ้า! ไม่มีหรอก”

“แต่...มันดูหลอนๆ อ้ะ เราเคยได้ยินมาว่ามีคนเจอผีด้วยนะ 

ตอนสองทุ่ม”

“ใครจะอยู่โรงเรียนตอนสองทุ่ม”

“ก็พวกสภานักเรียนไง ท�ากิจกรรมอะไรแบบนั้น”

“เลอะเทอะ ท�าไม มึงกลัวผี?”

“บ้า...ใครจะไปกลัว ก็...ก็สงสัยเฉยๆ”

สนามเห็นท่าทางปากเก่งแล้วอดข�าไม่ได้ ท�าเท่มาทั้งวัน ดัน

ตกน�้าแข็งตายตอนเย็นนะไอ้กวิ้นกวิ้น ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ขอเอา

คืนหน่อยแล้วกัน

“เออ จะว่าไปก็เคยได้ยินนะ”
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“จะ...จริงเหรอ”

“อืม...ตรงบันไดแบบนี้แหละ”

เซเว่นสะดุง้เพราะตอนนีพ้วกเขากอ็ยูร่ะหว่างการเดนิลงบนัได 

ตาโตเบิกกว้าง มือแนบแขนสนามแน่น

“บะ...บันไดฝั่งไหน”

เพราะตึกเรียนค่อนข้างใหญ่ ท�าให้มีบันไดสองฝั่ง

“เอ...ฝ่ังไหนนะ จ�าไม่ได้เหมอืนกนั แต่ประมาณชัน้สามชัน้ส่ี”

“กะ...ก็ชั้นนี้อะดิ”

พวกเขาก�าลงัอยูต่รงบนัไดระหว่างชัน้สามกบัชัน้สีพ่อด ีสนาม

เกือบหลุดหัวเราะกับท่าทางหวาดกลัวของเซเว่น ก่อนจะคิดว่า 

เลิกแกล้งดีกว่า เดี๋ยวอีกฝ่ายจะหัวใจวายตายก่อน

“พูดเล่...”

ตึง!

“ว้ากกกกกกกกกกกก”

“เฮ้ย!”

อยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงอะไรกระแทกดังลั่น ก่อนเซเว่นที่อยู่บน

บันไดสูงกว่าหนึ่งขั้นจะกระโจนโถมตัวลงมาใส่สนามเต็มๆ สนาม 

ตาเบิกกว้าง พยายามจะทรงตัว แต่เขาเองก็ยืนอยู่บนบันได ท�าให้

สุดท้ายก็ล้มลง

“โอ๊ย! ซี้ดดด”

“ผี ผี ผี ผีมาแล้ววววววว ว้ากกกกกก”

สนามขมวดคิ้วมุ่นมองคนโวยวายอยู่ด้านบน ไม่ได้รู้เลยว่า

ตอนนี้ตัวเองหล่นลงมาทับเขาอยู่ สนามลองขยับแขนขยับขา ก ็

โล่งใจที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไร ไม่งั้นคงต้องงดซ้อมบอลไปพักใหญ่
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ตอนนี้ปัญหามีอย่างเดียวคือไอ้เพนกวินกลัวผีนี่แหละ มัน 

ซุกหน้าลงกับไหล่เขาโหวกเหวกโวยวาย สองมือขยุ้มเสื้อเขาไว้แน่น 

สนามจะยกมือดันออกก็ชะงักเพราะกลิ่นหอมจากเส้นผมนิ่ม ไม่รู้

ว่ากลิ่นอะไร อาจจะเป็นกลิ่นดอกไม้ก็ได้

“สนาม ผีมายัง!”

สนามเบกิตากว้างเมือ่อยู่ๆ  เซเว่นกด็นัตัวเองขึน้มา จนปลาย

จมกูอกีฝ่ายแตะลงข้างแก้ม เขาถกูหอมแก้ม! ถกูเพนกวนิหอมแก้ม!

หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าตอนเตะบอลเข้าโกล 

ตัวเกร็งยิ่งกว่าตอนเตะจุดโทษ

สองมืออ่อนแรงเหมือนคนไม่ออกก�าลังกาย

ร่างกายขยับไม่ได้เหมือนถูกแช่แข็ง

น่ากลัวกว่าผีก็ไอ้เพนกวินนี่แหละ! มึงชัดๆ มึงคนเดียว มึง

เลย ไอ้เพนกวินเซเว่น ไอ้กวิ้นกวิ้น ไอ้เวรเอ๊ย! มึงกลับขั้วโลกเหนือ

ไปเลยไป๊!
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Chapter 2
ลัทธิเพนกวิน

“ลงแข่งบอลเฟรชชี่นะ?”

“อือ”

“เอาเสื้อเบอร์อะไร...ลืมไป คงเอาเบอร์เจ็ด”

สนามไม่ได้ตอบอะไร ปล่อยให้แพตตี้เดินไปคุยกับคนอื่นต่อ 

แพตตี้ก็มาจากโรงเรียนเดียวกันที่สอบติดมหาวิทยาลัยน้ี แพตตี้ 

เป็นเพื่อนสนิทของเซเว่นมาก่อน แต่เป็นคนที่...เขาไม่อยากยุ่งด้วย 

เท่าไหร่นัก

เขาอยู่ห้องเดียวกับแพตต้ีมาหลายปีแต่แทบไม่ได้คุยกันเลย 

พักหลังตอนม.6 ก็คุยบ้างเพราะเซเว่น แต่มันชวนอึดอัดมากกว่า 

เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่ง

ตาหลุบมองจอโทรศัพท์ ตอนนี้เซเว่นคงฝังตัวเองอยู่บนลู่วิ่ง 

สักสามส่ีโมงคงไลน์มาตามให้กลบัโรงแรม เซเว่นเป็นเพนกวนิขีเ้กยีจ 

บ้าอ�านาจ และรวย แทนที่จะอยู่คอนโดมิเนียมก็พาตัวเองไปอยู่
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โรงแรม...

โรงแรมของแพตตี้!

โรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนส�าหรับลูกคนรวย มหาเศรษฐี  

เซเว่นก็เช่นกัน แต่เขาไม่ใช่ ก็เลยไม่สนิทกับใครนัก เพราะกิจกรรม

คนรวยบางทีมันก็ยากจะเข้าใจ

ฐานะก็เป็นจุดหนึ่งที่เขากับอีกฝ่ายค่อนข้างแตกต่างกัน แต่

มันก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน บางวันเลยต้องไปนอนโรงแรม บางวัน 

ก็หิ้วมันมานอนที่บ้าน

ดีตรงที่เซเว่นเข้ากับแม่เขาได้ดี ดีมาก ดีจนคิดว่าแม่ก็โดน

เพนกวินล้างสมองไปแล้ว ไอ้ตุ๊กตาเพนกวินนั่นก็เลยกลายเป็นลูก

รักแม่ไปอีกคน

ตัวไม่อยู่ยังอุตส่าห์แผ่อิทธิพลในบ้านคนอื่น! จะว่าไปก็โดน

มันแผ่อิทธิพลมาตลอดนั่นแหละ

“สนาม ไม่เห็นต้องรุนแรงเลยอ้ะ”

สนามก�าลงัอดทนอดกลัน้ หายใจเข้านบัหนึง่ หายใจออกนบั

สอง

“เราแค่หอมแก้มสนามเอง ท�าไมต้องหวงด้วย แค่แก้มเอง ให้

หอมคืนก็ได้นะ”

เซเว่นที่เดินตามหลัง อยู่ๆ ก็วิ่งแซงขึ้นมาท�าหน้าแอ๊บแบ๊ว 

เอานิ้วชี้จิ้มแก้มตัวเอง ท่าทางมันก็น่ารัก แต่หน้ามันกวนประสาท

เกินไปจนน่าหมั่นไส้

“หลบดิ้ คนจะเดิน”

“โห่! อะไรวะ ไม่เล่นด้วยเลย”

เร่ืองเหตุการณ์ผีหลอกบนบันไดจบลงที่ภารโรงเดินผ่านมา
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พอดี เป็นลุงแกนั่นแหละเผลอปิดประตูเสียงดัง พอไม่มีคนอยู่แล้ว 

ก็เลยท�าให้ตกใจเฉยๆ

‘แก้มสนามนุ่มจัง’

คนกลวัผกีลายร่างเป็นคนกวนตนีโดยทันที จรงิๆ ปกตเิซเว่น 

กไ็ม่ได้แอ๊บแบ๊วอะไรตลอดเวลา แต่มนัชอบกวนประสาทเฉยๆ ปกติ

มันก็...ก็ปกติ

มันค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วยซ�้าเพราะเป็นนักเรียนใหม่ ปกติ

นักเรียนใหม่จะมาตอนม.4 แล้วเรียนด้วยกันยาวถึงม.6 พอมันเพิ่ง

มาก็เลยโดดเด่น นิสัยดีด้วยมั้ง เห็นเข้าได้กับทุกคน แต่เขาคงเป็น

ข้อยกเว้น เพราะมันใช้ครีบ(?)ตะกายเอาตัวเองมาท�าอะไรกวน

ประสาทแบบหน้ามึนๆ

“สนามกลับบ้านทางไหน”

“รถเมล์”

“สายไหนนะ”

“หลายสาย”

“อะไรวะ อย่ากวนดิ”

เซเว่นแกล้งยกขานิดหน่อยมาเตะแข้งเบาๆ

“คนแบบมึงมาบอกคนอื่นว่าห้ามกวนได้ด้วยเหรอ”

“โธ่สนาม เราออกจะนิสัยดี สนามไม่เห็นความดีของเรา 

บ้างเหรอ”

สนามส่ายหัวกับความหน้ามึนของเซเว่น เจ้าตัวก็ดูเหมือนรู้

ว่าเขาอ่อนอกอ่อนใจ เลยหัวเราะออกมา ทัง้คูย่นืรอรถเมล์อยูท่ีป้่าย

ด้วยกนั เวลาเกอืบทุม่แบบนีร้ถยงัตดิอยู ่เพราะเป็นเวลาคนเลกิงาน

“ไม่ได้กลับบ้านแน่เลยอ้ะ”
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“เดี๋ยวคงมา ก็รถมันติด”

“ประเทศไทยรถติดจัง”

“ก็ปกติ อย่าบ่นดิ”

“โธ่! ไม่โกรธดิ วันนี้สนามท�าหน้าเบ่ือเราหลายรอบแล้วนะ 

เราเสียใจจัง”

“ก็กูเบื่อมึง”

“แต่เราไม่เคยเบื่อสนามเลยนะ เอ๊ะ! แบบนี้แสดงว่าเรานิสัย

ดีกว่าสนามสิ? สนามมีเพื่อนนิสัยดีจัง น่าอิจฉาเนอะ ได้ข่าวว่า

หน้าตาดีด้วย อ้าว! สนามจะไปไหน สนามกลับมาก่อน ต้องรอ

รถเมล์นะ”

สุดท้ายก็ยังต้องมาขึ้นรถเมล์สายเดียวกัน แต่สนามคิดว่า 

เซเว่นน่าจะไม่คุ้นเคยกับรถเมล์เท่าไหร่ เพราะดูตื่นเต้นไปหมด คน

ก็เบียดเป็นปลากระป๋อง เซเว่นเตี้ยกว่าสนามอยู่หนึ่งช่วงหัว ท�าให้

เขาได้กลิ่นแชมพูหอมๆ ที่ยังนึกไม่ออกว่ากลิ่นดอกไม้อะไรกันแน่

“ชิดในหน่อยพี่”

เซเว่นเซเล็กน้อยเพราะถูกคนข้างๆ เบียด สนามเห็นอีกฝ่าย

เซเข้ามา มอืเขากไ็ปอตัโนมติั...สอดเข้าไปโอบรอบแผ่นหลงับางแล้ว

ดึงมาชิดตัวเอง

“โทษที”

“ยืนดีๆ คนมันเยอะ”

แม้จะเป็นเสี้ยววินาที แต่ภาพที่เซเว่นเงยหน้าขึ้นมาสบตา

ก่อนปากสีชมพูจะขยบัยิม้กถ็กูเมม็โมรีไ่ว้ในหัวเรยีบร้อยแล้ว สนาม

รู้สึกหน้าร้อนผ่าว ก็ไม่ได้มีอะไรสักหน่อย แค่ช่วยเพื่อนร่วมห้อง

กเ็หมอืนรบัลูกฟตุบอลปะวะ ทีลู่กมันส่งแรงมาก็ต้องรบั แล้ว
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ดึงแขนกลับนิดหน่อยเพื่อลดแรงต้าน ก็แค่...แค่เปลี่ยนจากลูกบอล

เป็นเอว

คนห่า’ไรเอวนิดเดียว ไปอยู่อเมริกามาจริงหรือเปล่า แฮม-

เบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟรายส์ไม่เคยกินเหรอ 

สนามรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปกติจริงๆ นั่นแหละ แต่ไม่รู้

ว่าท�าไม เขาไม่เคยเป็นแบบนีม้าก่อน พอทิง้ตวัลงบนทีน่อนกย็งัต้อง

คว้าตุ๊กตาเพนกวินมาจ้อง นกปากเหลือง มีครีบ มันน่ารักยังไงวะ

กวนตีนก็เท่านั้น!

ก�าปั้นเบาๆ ถูกอัดลงบนหน้าตุ๊กตาจนบี้ มุมปากเริ่มแต้มยิ้ม

นิดหน่อยท่ีได้เอาคืนบ้าง ถึงจะไม่ได้เอาคืนกับเจ้าตัวโดยตรงแต่ 

มันก็...ก็สะใจนิดหน่อย

เป็นไงล่ะ เพนกวินน่ารักที่สุดในโลกของมึง หน้าบู้หน้าบ้ี

เพราะก�าปั้นกูแล้ว แต่ต่อยไปต่อยมาก็ยิ่งอนาถตัวเอง เป็นบ้า 

เป็นบอมาต่อยตุ๊กตา

“กวิ้นกวิ้น มึงนี่น่าร�าคาญ”

โยนทิ้งไปปลายเตียง พยายามข่มตาหลับ แต่สักพักก็ต้อง 

ลุกไปคว้ากวิ้นกวิ้นมากอด ไม่อยากยอมรับหรอก แต่มันกลายเป็น

ไอเท็มส�าคัญในการนอนไปแล้ว 

เสียงข้อความดงัขึน้ท�าให้สนามต้องดนัตวัลกุจากเตยีงไปหยบิ

มือถือขึ้นมาเปิด ปกติไม่ค่อยมีใครส่งข้อความมาหาเท่าไหร่ แล้ว

เดี๋ยวนี้ก็ใช้ไลน์กันหมดแล้ว ใครจะมาส่งเมสเสจดึกๆ ดื่นๆ อาจจะ

เป็นโฆษณาก็ได้ แต่มันก็ติดนิสัย ถ้าไม่ได้ดูให้เห็นกับตาก็ไม่ได้อีก
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‘สนาม วันนี้แต๊งกิ้วนะ อุตส่าห์เดินมาส่งเราที่โรงแรมด้วย 

เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาขนมไปให้ชิม อ๋อ ไม่ได้ท�าเองนะ ซื้อมา ไม่ต้องซึ้ง 

อย่าลืมนอนกอดกวิ้นกวิ้นล่ะ กวิ้นกวิ้นนุ่มจริงๆ นะ ฝันดี’

สนามแทบจะปากวิ้นกวิ้นในมือทิ้ง แต่แม่งก็...ก็หุบย้ิม 

ไม่ได้อ้ะ แค่เห็นมันดูเหนื่อยๆ เหมือนไม่เคยขึ้นรถเมล์ เลยเดินไป

ส่ง โรงแรมมนักติ็ดถนน ไม่ได้ลกึอะไร ถงึจะไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องไป

อยู่โรงแรม แต่มีเงินท�า’ไรก็ได้อยู่แล้ว เขาแค่ไปส่งในฐานะเพื่อน ก็

เพื่อนกัน...เพื่อนไง

แต่แม่งก็กวนตีนแบบนี้ไง แล้วยังเผยแพร่ลัทธิเพนกวิน

เรี่ยราดอีก หงุดหงิด...

หงุดหงิดแล้วยิ้มท�าไมวะ!

กลายเป็นว่านอนไม่หลบั เรือ่งของเซเว่นหมนุวนอยู่ในหวัจน

หลบัไม่ลง เซเว่นย้ายมาทีโ่รงเรยีนนีสั้กพกัแล้ว แล้วกม็านัง่ข้างๆ กนั  

แต่...แต่ก็คิดไม่ออกว่าท�าไมถึงมีอาการแปลกๆ กับเซเว่นอยู่เรื่อย 

แล้วยังสมบัติเซเว่นที่เป็นของเขาอย่างพวกเพนกวินท้ังหลายอีก 

อยู่ๆ มันก็เพิ่มมาเรื่อยๆ

ถ้าอกีฝ่ายเป็นเจ้าพ่อลทัธเิพนกวนิจรงิ กค็งได้เขาเป็นสมาชกิ

ไปแล้วแบบเนียนๆ สนามไม่คิดว่าเซเว่นจะอยากเป็นเพื่อนกับ 

ตวัเองนกัหรอก เขาไม่ได้มเีพือ่นเยอะมาแต่ไหนแต่ไร อาจจะเพราะ

ฐานะเองก็มีส่วน โรงเรียนนี้มันโรงเรียนไฮโซ เขาซึ่งฐานะยากจน 

ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เพราะมันใช้เงินเยอะ  

สนใจแค่เรื่องเตะบอลที่เพื่อนๆ ก็ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องอื่นนอกจาก 

บอล
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ส่วนเซเว่นยังไงก็ลูกคนรวย ของสารพัดที่ใช้อย่างไอ้ตระกูล

เพนกวินนี่ก็ราคาแพงทั้งนั้น โรงแรมที่อยู่ก็น่าจะราคาแพง ก็ไม่ได้

คิดว่าเซเว่นจะมาดูถูกอะไร แค่คิดว่า...มันต่างกันเกินไปไหม

คนเรามักอยากคบเพื่อนนิสัยคล้ายๆ กัน คุยเรื่องเดียวกัน

มากกว่าอยูแ่ล้ว แต่อาจจะเพราะนัง่โต๊ะตดิกนัก็เลยชวนคยุไปอย่าง

นั้น? แต่อีกใจก็คิดว่าเซเว่นคงไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรหรอก มันก็ดู

ตลกๆ ดี กับท่าทางกวนๆ เสียงหนึ่งสองสามของมัน ก็...เพนกวิน

ก็คือเพนกวินปะวะ

‘เพนกวินคือสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในโลก’

ภาพหน้ายิ้มๆ ปากสีชมพู ตาเรียว กลิ่นหอมจากเส้นผม...

และนิ้วที่จิ้มลงมาตรงตราโรงเรียนบนอกเสื้อด้านขวา

‘สนาม...’

“อึก...”

หัวใจเต้นแรงเป็นกองรัว จนต้องยกมือขึ้นมาขยุ้มอกเสื้อ 

เหงือ่ไหลซมึออกมาอย่างไร้สาเหตุ แล้วเสียงของเซเว่นก็ตามหลอก

ตามหลอนอยู่รอบตัว พยายามสลัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุด

แม่งเผยแพร่ลัทธิหรือท�าสมองเขาติดไวรัสกันแน่วะ!

สนามหงุดหงิดแต่เช้า เพราะกว่าจะนอนหลับก็ตีสอง

เข้าไปแล้ว เขามาถึงโรงเรียนตอนเจ็ดโมงตรง เพราะถ้าสายกว่านี้ 

รถติดเปล่าๆ มาเช้าก็ดีกว่า

นักเรียนยังบางตาเพราะยังเช้าอยู่ แต่ดันมีคนมาเช้ากว่า... 

นั่นคือเซเว่น 

จะว่าไป มาโรงเรยีนทไีรกเ็จออกีฝ่ายนัง่อยู่หน้าห้องแล้วทุกที 
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แต่วนันีเ้ซเว่นนัง่อยูท่ีโ่ต๊ะ ก้มหน้าแนบแก้มลงกบัโต๊ะแล้วหลบัตาลง

ทีน่ัง่ของเขากบัเซเว่นอยูติ่ดหน้าต่างแถวหลงัสดุ เซเว่นน่ังอยู่

ด้านในเพราะอีกฝ่ายขี้ร้อน บางทีที่ห้องไม่ได้เปิดแอร์จึงอยากนั่งที่

ที่มันรับลม คงจะไม่ชินกับอากาศร้อนๆ ของประเทศไทย

หลายครั้งที่ร้อนอบอ้าว แก้มของเซเว่นจะแดงระเรื่อเหมือน

มะเขือเทศ คิ้วจะขมวดแล้วปากก็จะยู่เพราะหงุดหงิด แล้วท�าไม 

ถึงจ�าได้หมดเลยวะ

สนามส่ายหัวแล้วค่อยๆ เลื่อนเก้าอี้ไม่ให้เสียงดังรบกวนคน

ท่ีหลับอยู่ หยิบการบ้านที่ยังท�าไม่เสร็จขึ้นมาท�าต่อ สนามไม่ใช ่

คนเรียนเก่ง แล้วช่วงนี้ยังเรียนไม่รู้เรื่องอีก เลยขี้เกียจท�าการบ้าน 

ไปด้วย ก็อาศัยมาปั่นเอาตอนเช้าแทน

“งื้อ...”

คนที่นอนแนบแก้มหันมาทางเขาพลางขมวดคิ้วมุ่น ตาเรียว

กะพริบปริบๆ เหมือนจะตื่นแล้ว

“สนาม...”

เสยีงอ่อนระโหยโรยแรงท�าให้สนามรูส้กึว่าอกีฝ่ายอาจจะป่วย 

แต่ยังไม่ทันได้ท�าอะไร มือที่วางอยู่บนโต๊ะก็ถูกดึงไปวางแหมะบน

หน้าผากอีกฝ่าย อุณหภูมิที่ร้อนกว่าทุกทีท�าให้แน่ใจว่าเซเว่นไม่

สบาย

“สนามมือเย็นจัง เรามึนหัวมากเลย”

“แล้วกินยามารึยัง”

“ไม่เอาอ้ะ ไม่ชอบกินยา”

“มือกูไม่ใช่เจลลดไข้นะ”

สนามดึงมือออกแต่เซเว่นกลับรั้งไว้ไม่ยอมปล่อย แถมยัง
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จัดการให้วางแหมะลงที่เดิม เอาแต่ใจเป็นบ้า!

“รู้สึกดีจัง”

“ไปกินยาดีกว่า”

“ไม่ชอบอ้ะ ขออยู่แบบนี้สักพัก เดี๋ยวคงดีขึ้น”

สนามถอนหายใจ ปล่อยเจ้าเพนกวนิผูเ้อาแต่ใจยึดมอืไปตาม

สะดวก ก่อนจะใช้มือที่ว่างอยู่ข้างเดียวท�าการบ้านต่อ แต่อาการ

ขยับยุกยิกของคนข้างๆ ก็ดึงความสนใจไปอีกครั้ง

คราวนี้มือเขาไม่ได้วางอยู่บนหน้าผากแล้ว แต่มันเล่นจับเขา

แบมือแล้วแนบแก้มตัวเองลงมาวางแหมะแทนหมอนซะอย่างนั้น

“สบายไหม”

“มาก มอืสนามใหญ่จงั นกับอลต้องมือใหญ่แบบน้ีทุกคนปะ”

“ก็กูตัวใหญ่”

“ตรงนั้นก็ใหญ่ด้วยเหรอ”

สนามถลึงตาใส่คนเข้าโหมดกวนตีนอีกรอบ เซเว่นหัวเราะ

อารมณ์ดี แต่คิ้วก็ยังขมวดอยู่ คงจะมึนหัวจริงๆ แต่ก็ดื้อไม่ยอมไป

กินยา

“ไปห้องพยาบาลเหอะ เดี๋ยวพาไป”

“ไม่เอา เหยยย ไม่ไป อย่าดงึนะสนาม หยุดดดดดด ไม่กินยา

นะ ไม่เอา”

โวยวายไปเหอะ ไอ้เพนกวิน สนามไม่คิดจะยอมให้เพนกวิน

เอาแต่ใจหรอก ป่วยก็ต้องกินยาปะวะ จะมางอแงอะไร เซเว่น 

พยายามดึงตัวเองออก แต่แรงก็สู้ไม่ไหว ท�าให้ต้องเดินตามคนแรง

เยอะกว่าไปเรื่อยๆ

“อ้าวสนาม หวัดดีจ้ะ เอ๋! เซเว่น? ท�าอะไรกันเหรอ”
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แพตตี้ที่เพิ่งมาถึงมองทั้งคู่งงๆ แถมสนามยังเหมือนก�าลัง 

จะลากเซเว่นออกไปด้วย 

“เอ่อ คือ...ปล่อยก่อนดิสนาม”

“เซเว่นป่วย จะพาไปกินยา”

สนามไม่ปล่อยเพราะคดิว่าเซเว่นจะหาทางบ่ายเบีย่งอกีเพราะ 

เจอเพื่อน เซเว่นกับแพตตี้ค่อนข้างสนิทกันพอสมควร

“อ้าว! เซเว่นป่วยเหรอ งั้นเราพาไป...”

“แพตตีไ้ม่ต้องหรอก คงมีแต่เราทีจ่ะลากเซเว่นไปห้องพยาบาล 

ได้ ดื้อฉิบหาย ตามมาดีๆ เลยไอ้กวิ้นกวิ้น”

สนามลากเซเว่นให้เดนิตามมา คราวนีเ้ซเว่นไม่ได้พูดอะไรจน

ไปถึงห้องพยาบาล แต่เพราะติดช่วงเวลาเข้าแถวพอดี ท�าให้ครู

ประจ�าห้องลงไปคุมแถวด้านล่าง

“ไม่ต้องกินก็ได้ ไปเข้าแถวเหอะ”

“ป่วยก็ต้องกินยา อย่าดื้อ แล้วดูท�าหน้าดิ ปวดหัวใช่ไหม”

มอืหนายกขึน้นวดขมบัคนคิว้ขมวดทีน่ัง่ข้างกนั มอืของสนาม

อกีข้างกย็งัจบัข้อมอืเซเว่นไว้เพราะกลวัเพนกวนิดือ้จะสไลด์ครบีหนี

ออกไปจากห้องพยาบาลอีก

“สนามเป็นห่วงเราใช่ไหมล่ะ ใจดีนะเนี่ย”

“ก็ปกติปะวะ”

“ใจดีเป็นปกติเลยเหรอ แบบนี้จะแย่เอานะ”

“แย่? แย่ยังไง”

“ก็...มันอาจจะท�าให้...เข้าใจผิดได้น่ะ”


