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เริ่มต้นที่ ครูมาเอจิมะ ซึ่งเป็นครูกีฬายิงธนู
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ครูอีกคนหนึ่งแต่งตัวเป็นตัวตลกถูกวางยาพิษจนแดดิ้น 

ก๊วนนักเรียนมีปัญหากลายเป็นกลุ่มผู้น่าสงสัย 
ในที่สุดครูมาเอจิมะร่วมสืบกับตำารวจจนรู้ว่าใครคือฆาตกร

ทว่าเมื่อปมคลี่คลาย ครูมาเอจิมะผู้รอดตาย 
ต้องมาผจญเจอกับการลอบสังหาร 

หัวใจหลังเลิกเรียนที่ควรมีเสียงเต้นอย่างร่าเริง... 
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

1

บทที่ 1

วนัองัคารที่ 10 กนัยายน หลงัเลกิเรยีน

ได้ยนิเสยีงครดืจากเหนอืศรีษะ พอแหงนหน้าขึ้นโดยสญัชาตญาณ 

เหน็วตัถสุดี�าถูกโยนจากหน้าต่างชั้น 3 ลงมาใกล้ตวั ผมรบีเอี้ยวตวัหลบ 

วตัถสุดี�านั้นหล่นลงบนพื้นและแตกกระจายตรงจดุที่ผมยนือยู่เมื่อครู่

มนัคอืกระถางต้นเจอราเนยีม

เหตกุารณ์เกดิขึ้นขณะเดนิอยูข้่างตกึหลงัเลกิเรยีน ได้ยนิเสยีงเปียโน 

จากที่ไหนสักแห่ง ผมจ้องกระถางดินเผานั้น ตะลึงงันไปชั่วขณะ ไม่รู้ว่า 

เกดิอะไรขึ้น แต่ได้สตกิลบัมาเมื่อเหงื่อกาฬจากใต้รกัแร้ไหลมาถงึแขน

พริบตาจากนั้นผมออกวิ่ง กระโจนเข้าไปในตึกเรียน วิ่งขึ้นบันได

สดุแรง
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บทที่ 1

ไปยนืบนโถงชั้น 3 อย่างเหนื่อยหอบ หวัใจเต้นแรง ไม่เพยีงเพราะ 

แค่วิ่ง แต่เพราะความกลัวเพิ่งถึงขีดสุดเอาตอนนั้น ถ้าโดนเข้าจังๆ ละก ็

พลนัหวนนกึถงึสแีดงของดอกเจอราเนยีม

จากต�าแหน่งหน้าต่างนั่นตรงกับห้องเรียนไหนนะ เท้าผมหยุด 

ตรงหน้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์ กลิ่นฉุนของสารเคมีโชยมา เมื่อมอง 

ไปเหน็ประตูแง้มอยู่ราว 5 เซนตเิมตร

ผมเปิดประตูอย่างแรง พร้อมกับลมเย็นสบายโชยมา หน้าต่าง 

ตรงหน้าเปิดอยู่ ผ้าม่านสขีาวพลิ้วไหว

ผมมุง่หน้าตามโถงทางเดนิอกีครั้ง จ�าไม่ได้ว่าตั้งแต่กระถางตกลงมา 

จนวิ่งมาถึงนี่ใช้เวลาไปเท่าไร แต่รู้สึกว่าผู้โยนกระถางลงมาต้องซ่อนอยู ่

ในห้องเรยีนใดห้องเรยีนหนึ่งที่เรยีงรายอยู่สองข้างทางเดนินี้

ตกึเรยีนหกัมมุเป็นรปูตวั L กลางทาง พอเลี้ยวตรงมมุผมหยดุชะงกั 

เพราะได้ยินเสียงพูดจากห้องเรียนที่แขวนป้าย ม. 5C ผมเปิดประตูโดย 

ไม่รั้งรอ

ในนั้นมีนักเรียน 5 คนรวมตัวกันอยู่ริมหน้าต่างเหมือนก�าลังเขียน

อะไรบางอย่าง พวกหล่อนตกใจและหนัมองผู้บกุรกุพร้อมกนั

ผมจงึต้องพูดอะไรบางอย่าง

“ท�าอะไรอยู่น่ะ”

นกัเรยีนผู้อยู่ด้านหน้าสดุตอบ

“ชมรมวรรณกรรมค่ะ...ก�าลงัจดัท�าหนงัสอืรวมบทกวกีนั”

น�้าเสยีงหนกัแน่น ราวอยากบอกว่าอย่ามายุ่ง

“มใีครมาทางนี้รเึปล่า”

ทั้ง 5 คนมองหน้ากนัแล้วส่ายหน้า

“แล้วไม่มใีครเดนิผ่านโถงไปบ้างร”ึ

พวกหล่อนมองหน้ากนัอกีครั้ง “ไม่มนีี่นา” ได้ยนิเสยีงพมึพ�าเบาๆ 

แล้วนกัเรยีนคนเมื่อครู่จงึตอบเหมอืนเป็นตวัแทน “ไม่ทนัสงัเกตค่ะ” 
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

“เหรอ...ขอบใจ”

ผมมองรอบห้องก่อนปิดประตู

ช่วงนั้นเองที่ได้ยนิเสยีงเปียโนอกีครั้ง จะว่าไปเหมอืนได้ยนิมาตลอด

ตั้งแต่เมื่อครู ่ถงึผมจะไม่รูจ้กัเพลงคลาสสกิด ีแต่เพลงนี้กเ็คยได้ยนิมาก่อน 

คดิว่าน่าจะมฝีีมอืดพีอตวัทเีดยีว

ห้องดนตรีอยู่ด้านในสุด เสียงเพลงดังมาจากที่นั่น ผมเปิดประตู

ห้องเรียนทุกห้อง เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีใครอยู่ และสุดท้ายเหลือแต ่

ห้องดนตรนีั่น

ผมเปิดประตอูย่างแรง เกดิเสยีงรบกวนราวกบัเป็นสิ่งที่ขวางกระแส

น�้าไหล ท�าลายสิ่งปลูกสร้างสวยงาม เสียงเปียโนชะงักลงเหมือนกลั้น

หายใจ

คนเล่นเปียโนมองหน้าผมอย่างหวาดกลัว หน้าคุ้นๆ นักเรียน 

ชั้น ม. 5A นั่นเอง ผวิขาวสะดดุตา แต่ตอนนี้ค่อนข้างซดีเผอืด ผมรบีเอ่ย 

“ขอโทษ”

“มใีครมาที่นี่บ้างมั้ย”

ผมถามพร้อมมองรอบห้อง เก้าอี้ยาวเรียง 3 แถว ริมหน้าต่างมี

ออร์แกนเก่าๆ 2 ตวั ผนงัประดบัด้วยภาพเขยีนคตีกวมีชีื่อผู้สร้างคณุูปการ

ให้แก่วงการดนตร ีดูแล้วไม่น่ามทีี่ซ่อนเลย

เธอส่ายหน้าไม่พูดอะไร เธอเล่นแกรนด์เปียโน ท่าทางค่อนข้างเก่า

“เรอะ...”

ผมอ้อมไปด้านหลังเธอเข้าไปใกล้หน้าต่าง เห็นพวกชมรมต่างๆ 

ก�าลงัวิ่งอยู่ในสนาม

บนัไดตกึเรยีนอยู่ด้านซ้ายเมื่อออกจากห้องดนตรไีป บางทคีนร้าย

อาจหนจีากตรงนั้น คดิว่าน่าจะมเีวลาพอ ปัญหาคอืคนร้ายนั้นคอืใคร...

ผมรู้สกึตวัว่าเธอผู้เล่นเปียโนก�าลงัจ้องผมนิ่ง หน้าเป็นกงัวล ผมจงึ

ปั้นยิ้มก่อนพูด
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บทที่ 1

“เล่นต่อไปส ิอยากฟังต่ออกีหน่อย”

เธอจึงมีสีหน้าผ่อนคลาย ตามองโน้ตเพลงแวบหนึ่ง ก่อนจะขยับ

นิ้วอย่างอ่อนช้อย สร้างเสียงบรรเลงแผ่วเบา...ใช่แล้วโชแปงนี่ เพลงม ี

ชื่อเสยีงซึ่งแม้แต่ผมยงัรู้จกั

ฟังเพลงโชแปงขณะมองนอกหน้าต่าง ช่างเป็นเวลาที่หรูหรา 

ไม่น่าเชื่อ แต่ผมยงัรู้สกึไม่ด ีหวัใจยงัคงหมองหม่นเหมอืนเดมิ

ผมเริ่มเป็นครตูั้งแต่ราว 5 ปีก่อน ไม่ได้สนใจในการศกึษาเป็นพเิศษ 

หรือไม่เคยใฝ่ฝันในอาชีพนี้เลย สรุปว่าเป็นการ “ตกกระไดพลอยโจน” 

เสยีมากกว่า

ผมจบปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยของรัฐใกล้บ้าน เข้าท�างานในบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า 

แห่งหนึ่ง สาเหตุที่เลือกบริษัทนี้เพราะส�านักงานใหญ่อยู่ในเมืองเดียวกัน 

แต่กลบัถกูส่งไปประจ�าสถาบนัวจิยัที่อยูแ่ถบชนิช ูแต่เพราะเป็นงานพฒันา

และออกแบบระบบสื่อสารใยแก้ว เห็นว่าเป็นไปตามความต้องการของ 

ตวัเอง จงึท�างานนั้นอยู่ 3 ปี

จุดเปลี่ยนมาถึงในปีที่ 4 มีการสร้างโรงงานใหม่ที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่วิจัยระบบสื่อสารใยแก้วส่วนใหญ่ถูกย้ายไปประจ�า

ที่นั่น แน่นอนผมก็ด้วย ผมลังเล เพราะมีภาพลักษณ์ว่าภาคตะวันออก

เฉียงเหนือช่างห่างไกล และยังรู้สึกสยองไปกับค�าพูดทีเล่นทีจริงของรุ่นพี่

ที่ท�างานว่าอาจต้องอยู่ในป่าในเขาไปตลอดชวีติ 

ผมเลยลองคิดจะเปลี่ยนงาน จะไปสมัครงานบริษัทอื่นดี หรือ

จะไปเป็นข้าราชการดี แต่ไม่ว่าหนทางไหนก็ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆ เห็นท ี

คงต้องยอมรับและไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะคิดถอดใจเช่นนั้น  

แม่ก็แนะน�าให้เป็นครู ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเคยสอบวุฒิครูคณิตศาสตร์  

ถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็น่าเสียดาย แน่นอนแม่คงไม่อยากให้ลูกไป 

อยู่ในที่ห่างไกลอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ในความเป็นจริง 
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ในแง่รายได้ ครูกไ็ม่ใช่อาชพีเลวร้ายเมื่อเทยีบกบัรายได้ในตอนนั้น

แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสอบผ่านเข้ารับราชการครูได้ พอผมพูด 

เช่นนั้น แม่บอกว่าถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนอาจเป็นไปได้  

ดูเหมอืนพ่อผู้ล่วงลบัจะมเีส้นสายพอควรในสมาคมโรงเรยีนเอกชน

ภาพลักษณ์ต่ออาชีพครูของผมคือ ไม่ได้อยากท�าเป็นพิเศษ แต่ก็ 

ไม่ได้รงัเกยีจ และไม่ได้มอีาชพีที่อยากท�าจนถงึขนาดต้องปฏเิสธค�าแนะน�า

อย่างกระตือรือร้นของแม่ผู้ชรา สุดท้ายผมยอมรับข้อเสนอนั้นโดยไม่ได ้

คดิอะไรมาก แค่คดิว่าจะลองท�าดูสกั 2-3 ปี

ผมได้รบัค�าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเดอืนมนีาคมปีถดัไป

โรงเรยีนเอกชนมธัยมปลายสตรเีซกะ ชื่อสถานที่ท�างานใหม่ของผม

โรงเรยีนมธัยมปลายแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานรีถไฟ S เพยีง 5 นาท ี

ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านจดัสรรและทุ่งนา อนัเป็นสิ่งแวดล้อมที่น่าประหลาด 

มีนักเรียนชั้นปีละ 360 คน แบ่งเป็น 8 ห้อง ห้องละ 45 คน มีประวัติ 

ความเป็นมากว่า 20 ปี และมีอัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงพอควร 

จึงเป็นโรงเรียนระดับท็อปของโรงเรียนมัธยมปลายสตรีด้วยกันในจังหวัด 

พอผมบอกว่า “จะไปเป็นครูโรงเรียนมัธยมปลายสตรีเซกะ” ทุกคนต่าง

แสดงความยนิดี

ผมยื่นใบลาออกจากบริษัทและเริ่มงานสอนตั้งแต่เดือนเมษายน 

ผมยงัจ�าคาบเรยีนแรกที่สอนได้ด ีน่าจะเป็นชั้น ม. 4 เพราะตวัเองเพิ่งมา

ที่โรงเรยีนนี้จงึแนะน�าตวัว่าเป็นเดก็ใหม่ด้วยกนั

พอจบคาบเรยีนแรกเท่านั้น ผมได้สูญเสยีความเชื่อมั่นในอาชพีครู 

ไม่ใช่เพราะท�าพลาด หรือล�าบากใจในการจัดการนักเรียน แต่เป็นเพราะ

ทนสายตาเหล่านกัเรยีนหญงิไม่ไหว

ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่ถูกจับจ้อง ถ้าเลือกได้ชอบหลบอยู่

หลงัเงาผู้คนมากกว่า ทว่างานของครูในโรงเรยีนท�าเช่นนั้นไม่ได้ นกัเรยีน

ต่างมปีฏกิริยิาต่อทกุค�าพูด จบัจ้องทกุการเคลื่อนไหวของผม รู้สกึเหมอืน
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บทที่ 1

ถูกสายตาเกอืบร้อยจบัตามองตลอดคาบเรยีน

ผมเริ่มจะคุน้เคยกบัสายตาพวกหล่อนเมื่อราว 2 ปีก่อน ไม่ใช่เพราะ

ใจกล้าหน้าด้านขึ้น แต่เพราะรู้แล้วว่าพวกนกัเรยีนไม่ได้สนใจครูขนาดนั้น

แต่ผมไม่อาจเข้าใจความรู้สกึของพวกหล่อนเลย

อย่างไรก็ตาม มีแต่เรื่องชวนให้ประหลาดใจตลอด คิดว่าพวกเขา 

เป็นผู ้ใหญ่แต่บางครั้งก็เหมือนเด็กอย่างไม่น่าเชื่อ แต่แล้วบางครั้งก ็

สร้างปัญหาแบบเดยีวกบัผู้ใหญ่ ไม่เคยเลยสกัครั้งที่จะเดาพฤตกิรรมของ

พวกหล่อนได้ เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นปีแรกหรอืปีที่ 5 นี้กแ็ทบไม่ต่างกนั

ไม่แค่พวกนกัเรยีน บคุคลผูเ้ป็นครใูนโรงเรยีนกม็ไีม่น้อยที่ผมเหน็แล้ว

เหมือนสิ่งมีชีวิตคนละสายพันธุ์กับผมผู้เดินต่างเส้นทางมาก่อน พวกเขา 

ต้องใช้แรงกายอย่างไร้ความหมายเพื่อจะบบีเค้นนกัเรยีน ว้าวุน่กบัการตรวจ 

ผมเผ้าการแต่งกาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่อาจเข้าใจได้

สถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนมีสิ่งไม่อาจเข้าใจได้มากเกินไป นั่นคือ

ความรู้สกึต่อ 5 ปีที่ผ่านมา

แต่ความจรงิมเีรื่องหนึ่งที่เข้าใจได้ชดัเจนเมื่อไม่นานมานี้

นั่นคอืมคีนผู้ต้องการฆ่าผมอยู่ใกล้ๆ

ผมเพิ่งรู้สึกถึงเจตนาสังหารนั้นตอนเช้าของ 3 วันก่อน สถานที่ 

คอืชานชาลาสถานรีถไฟ S ขณะผมก�าลงัเดนิไหลลื่นไปกบัฝูงชนซึ่งลงมา

จากรถไฟที่แน่นขนัดบนขอบชานชาลา จู่ๆ มีคนผลักจากด้านข้าง ด้วย

ความไม่ทนัระวงั ผมเสยีสมดลุ เซไปด้านนอก 1-2 ก้าว กว่าจะทรงตวัได้

กเ็กอืบหล่นลงรางรถไฟ คดิว่าห่างไปไม่ถงึ 10 เซนตเิมตรเท่านั้นเอง

อนัตรายจรงิ ใครกนันะ ขณะก�าลงัคดิฉบัพลนัทนัใดนั้นผมสั่นเทา

ไปทั่วร่าง รถด่วนก�าลงัแล่นผ่านบนรางที่ผมเกอืบหล่นไป

ผมยนืตวัแขง็ทื่อ

และมั่นใจว่าใครบางคนจงใจผลกั กะจงัหวะรอให้ผมเผลอ...

แต่ใครกนั น่าเสยีดายคงเป็นไปไม่ได้ที่จะค้นหาคนร้ายจากฝูงชนนั้น
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ผมรู้สึกถึงเจตนาสังหารครั้งที่สองเมื่อวาน ผมไปว่ายน�้าที่สระ 

คนเดยีว เพราะชมรมว่ายน�้าหยดุซ้อม ผมชอบว่ายน�้า

หลงัว่าย 50 เมตร ราว 3 รอบจงึขึ้นจากสระ จะเหนื่อยมากไม่ได้

เพราะต้องไปโค้ชให้ชมรมยงิธนู

เมื่อยืดตัวผ่อนคลายที่ข้างสระน�้ากลางแดดจ้าเสร็จจึงไปอาบน�้า  

ถึงจะเข้าเดือนกันยายนแล้วแต่อากาศยังร้อนจัดต่อเนื่อง น�้าจากฝักบัว

ช่างสดชื่นเหนอือื่นใด

ผมสงัเกตเหน็สิ่งนั้นกเ็มื่ออาบเสรจ็ปิดน�้าแล้ว มนัหล่นอยู่ห่างจาก

เท้าไปราวเมตรเดยีว ไม่ส ิ เพราะน�้าขงัอยู่ถงึตาตุ่ม ควรเรยีกว่ามนัจมอยู่

ถึงจะถูก มองเห็นเป็นกล่องเล็กสีขาวขนาดราวก�าปั้น พอยื่นหน้าเข้าไป

สงัเกตดู ทนัใดนั้นผมต้องรบีกระโจนออกจากห้องอาบน�้า

มันเป็นรางปลั๊กไฟขนาด 100 โวลต์ ที่เห็นเป็นกล่องเล็กสีขาว 

คอืตวัราง ส่วนสายไฟอกีด้านเสยีบกบัปลั๊กในห้องแต่งตวั

ก่อนลงสระไม่มีของแบบนี้แน่ นั่นหมายความว่ามีคนมาแอบวาง

ระหว่างผมว่ายน�้า เพื่ออะไรกัน ค�าตอบนั้นชัดเจน หวังให้ผมถูกไฟช็อต

ตายแน่

ถงึกระนั้นท�าไมถงึรอดปลอดภยัมาได้นะ ด้วยความสงสยัจงึไปดูที่

แผงไฟฟ้า ปรากฏว่าเป็นดงัคาด เบรกเกอร์ตดัวงจรไฟท�างานเมื่อกระแสไฟ

ไหลลงน�้ามากเกนิจนโอเวอร์โหลดนั่นเอง แต่ถ้าเป็นเบรกเกอร์ที่รบัโหลดไฟ

ได้มากกว่านี้ล่ะ ผมรู้สกึเสยีวสนัหลงั

และครั้งที่สามกค็อืกระถางเจอราเนยีมเมื่อครู่

ที่แล้วมาผมโชคดีรอดมาได้ทั้ง 3 ครั้ง แต่คงไม่โชคดีได้ตลอดไป 

คนร้ายคงใช้วธิเีดด็ขาดขึ้นแน่ เราต้องหาตวัคนร้ายให้ได้ก่อน

ผู้ต้องสงสัยเป็นกลุ่มคนในโรงเรียน กลุ่มบุคคลผู้ไม่อาจรู้ตัวตน 

ที่แน่นอนได้
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ที่ขึ้นแท่นรับรางวัลทันที

โรงเรียนเอกชนมัธยมปลายสตรีเซกะ
มีฉากหลังเป็นงานกีฬาสี พาเหรดแฟนซี และการฆาตกรรมในห้องปิดตาย 

“ผู้ต้องสงสัยเป็นกลุ่มคนในโรงเรียน กลุ่มบุคคลผู้ ไม่อาจรู้ตัวตนที่แน่นอนได้”
ในโรงเรียนซึ่งมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ นักการ ผู้ปกครอง 
เริ่มต้นที่ ครูมาเอจิมะ ซึ่งเป็นครูกีฬายิงธนู

โดนปองร้ายทุกรูปแบบ หาตัวผู้ประสงค์ร้ายไม่ได้
แต่เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมครูในห้องเปลี่ยนชุดกีฬา เป้าก็เปลี่ยนไป 

แถมยังมีการตายเกิดขึ้นในงานวันกีฬาสี 
ครูอีกคนหนึ่งแต่งตัวเป็นตัวตลกถูกวางยาพิษจนแดดิ้น 

ก๊วนนักเรียนมีปัญหากลายเป็นกลุ่มผู้น่าสงสัย 
ในที่สุดครูมาเอจิมะร่วมสืบกับตำารวจจนรู้ว่าใครคือฆาตกร

ทว่าเมื่อปมคลี่คลาย ครูมาเอจิมะผู้รอดตาย 
ต้องมาผจญเจอกับการลอบสังหาร 

หัวใจหลังเลิกเรียนที่ควรมีเสียงเต้นอย่างร่าเริง... 
กลับร้องคร่ำาครวญถึงบางคนที่กำาลังจากไป

ทุกอย่างเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้ 
รางวัล Edogawa Rampo Prize ครั้งที่ 31
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