
FRIENDLY COFFEE 

“ยยัก่ิงงงงงง ” 

“ยยัก่ิงงงงงง” 

“ยยัก่ิงงงงงง’’ 

มาอีกแลว้เสียงแบบน้ี น่าเบ่ือจริงๆเลย เฮอ้!! ฉนัถอนหายใจและรีบเก็บของเตรียมตวัท่ีจะกลบับา้น 

“ยยัก่ิงเธอตอ้งคู่กบัฉนันะในการท างานรายงานคร้ังน้ีหน่ะ’’ เสียงยยัมอคค่ามาโหยหวยอยูข่า้งๆหูฉนั 

“ไม่ไดย้ยัก่ิง เธอตอ้งคู่กบัฉนัเท่านั้น’’ น่ีเธอเป็นแม่ฉนัตั้งแต่เม่ือไหร่ยยัเนสเล่ 

“กร๊ีดดด เธอเป็นของฉนัคนเดียวเท่านั้นและเธอตอ้งคู่กบัฉนัเท่านั้นยยัก่ิงง’’ น่ีฉนักบัเธอเป็นคู่เลสเบียนกนัตั้งแต่เม่ือไหร่เน่ียยยัทรีโอ 

 เสียงยยัเพ่ือนสนิทแฝดสามและรวมทั้งแขนของพวกมนัก็มาเขยา่แขนฉนัจนสุดแรงจนท าให้ฉนัทนไม่ไหวแลว้จึงไดต้ะโกนพดูวา่ 

“หยดุไดแ้ลว้ทั้งสามคนนัน่แหล่ะ ทะเลาะอะไรกนัไม่เป็นเร่ืองเป็นพ่ีนอ้งกนัซะเปล่า’’ ฉนัมองไปหาเพ่ือนท่ีโดนฉนัว่าเม่ือก้ี หนา้แต่ละคนก็หนา้

หงอยทนัที 

“แต่วา่เนสเล่อยากคู่กบัก่ิงจริงๆนะ” เสียงเนสเล่ยงัไม่ยอมแพ ้

“ใช่ กก่ิ็งหน่ะเก่งวิชาชีววิทยาน่ี ซ่ึงต่างกบัพวกเราเรียนมาไม่เคยไดเ้กรด4เลย ก่ิงเรียนไดต้ั้งเกรด4ทุกเทอม แถมยงัไดท้อ๊ปทุกคร้ังของการสอบอีก

ดว้ย ทั้งท่ีอาจารยอ์งัคณาเป็นคนท่ีเข้ียวแถมยงัออกขอ้สอบยากอีกดว้ยและน่ียงัจะให้ท  าโครงงานอีก’’ เสียงยยัมอคค่าทั้งช่ืนชม(ฉนั)และเกลียดชงั

(คุณครูองัคณา)  แต่วา่... ยยัมอคค่าแกพดูท าให้ฉนัแบบวา่ดีใจเล็กๆนะเน่ีย น่ีฉนัเรียนวิชาชีวเก่งขนาดน้ีเลยเหรอ ตกลงไดแ้ลว้ๆ ตกลงฉนัเลือกยยั

มอคค่าเป็นคูท่  าโครงงานดีกว่า (ยยัก่ิงน่ีเธอเลวมากกก .v.) จะให้ท  ายงัไงล่ะก็ฉนัเป็นคนบา้ยอน่ี 555 

“ฉนัตกลงแลว้ ฉนัจะเลือกยยัมอคค่าเป็นเพ่ือนร่วมท าโครงงาน’’ O_O หนา้พ่ือนทั้งสามคน  

“จริงเหรอ จริงๆนะก่ิง กร๊ีดดดดรักก่ิงท่ีสุดเลย’’ เสียงยยัมอคค่าดูต่ืนเตน้ ดีใจ กระด๊ีกระด๊ามาก 

“ก่ิงไม่ใช่วา่ท่ีเธอจะคู่กบัมอคค่าเพราะวา่มอคค่าพดูยอแกเหรอ’’ ยยัทรีโอน่ีฉลาดจริงๆเลย 

“ก็ได ้งั้นเราไปหาคู่อ่ืนกนัท ารายงานกนัเถอะ ทรีโอ’’ อยูดี่ๆเนสเล่ก็จบัมือทรีโอแลว้เดินออกไป 

“สงสยัสองคนนั้นจะโกรธเธอจริงแลว้ล่ะก่ิง กแ็กเล่นเป็นอยา่งเน้ียถึงไม่มีใครอยากท างานดว้ย’’ 

“ก็แกไง” 

“อนัน้ีมนัเหตุสุดวิสยัต่างหากยะ่ แกเก่งวิชาน้ีฉนัก็ตอ้งเลือกแกอยูแ่ลว้” อา้ว ยยัมอคค่าตกลงน่ีแกจะชมฉนัหรือจะประชดเน่ีย 

“’งั้นพรุ่งน้ีเรามาคุยเร่ืองการท าโครงงานท่ีบา้นเธอนะก่ิง แลว้เจอกนัพรุ่งน้ีนะ” 

“อืม เจอกนัพรุ่งน้ีจะ๊ ’’ แลว้มอคค่าก็เดินออกไปทางท่ีเนสเล่และทรีโอเดินออกไปเม่ือก้ีน้ี 

วนัเสาร์ 



“ก่ิงงงง ต่ืนหรือยงังงงง’’ เสียงใครเน่ียมาปลุกแต่เชา้ คนเขาจะหลบัจะนอน 

“ก่ิงเราจะเขา้ไปแลว้นะ’’ เสียงน่ีมนั... วา๊กกก แยแ่ลว้ลืมไปวา่วนัน้ีเรากบัมอคค่าตอ้งช่วยกนัท าโครงงานน่ีนา ซวยแลว้ๆยยัก่ิงเอย๊ย ไม่น่าต่ืนสาย

เลย  

“ก่ิงอยูไ่หม’’ เสียงถามของมอคค่าดงัลงมาจากขา้งล่าง 

“รอแป๊ปนึงนะ มอคค่าเด๋ียวลงไป” เม่ือตะโกนตอบเสร็จฉนัก็ รีบแปรงฟันอาบน ้าและแต่งตวัอยา่งรีบเร่ง 

“ขอโทษที ท่ีให้รอ แลว้น่ีมนัอะไรเน่ีย’’ เม่ือฉนัเดินเขา้มาในห้องรับแขกก็เห็นมอคค่าแบกกระเป๋ายงักบักระเป๋าเดินทางมาสามใบ แถมมือทั้ง

สองขา้งก็ถือหนงัสือมาดว้ย หนา้ปกของหนงัสือยงัเขียนว่า BIOLOGY อีก 

“ท าไมตอ้งแบกมาเยอะดว้ยล่ะ ท่ีบา้นฉนัก็มี’’ฉนัถามดว้ยความแปลกใจ  

“ก็ฉนัไม่ค่อยรู้เร่ืองพวกน้ีน่ีนา ก็เลยเอามาเผ่ือ เรียนกบัครูองัคณาแลว้โคตรงงตะระเลย มาๆเรามาช่วยกนัคิดดีกวา่วา่จะท าเร่ืองอะไรดี’’ ระหวา่ง

ท่ีมอคค่าพดูฉนัก็นัง่ลงบนโซฟาแลว้หยบิหนงัสือท่ีมอคค่าแบกมาดูเผ่ือมีเน้ือหาน่าสนใจท่ีอยากจะท า 

“ฉนัวา่เราท าเร่ืองการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมดีไหมท่ีมนัมีเร่ืองเก่ียวกบัเมนเดลดว้ยอ่ะ’’ฉนัลองเสนอเน้ือเร่ืองท่ีจะท าให้มอคค่าฟัง ถึงแมม้อคค่า

จะเรียนไม่เก่งแต่ยยันัน่ตอ้งรู้จกัอยูแ่ลว้วา่เมนเดลเป็นใคร 

“หืม’’ มอคค่าท่ีอ่านหนงัสืออยู ่ก็เงยหนา้ข้ึนมาแลว้ถามวา่ “เมนเดลคืออะไรเหรอ” 

0-0“น่ีเธอไม่รู้จกัเมนเดลเหรอ’’ บา้หรือเปล่า เมนเดลเลยนะ จะไม่รู้จกัไดย้งัไง ค  าถามท่ีถามไปเม่ือก้ีก็เป็นแค่ค  าถามเบสิคเลยนะ ขนาดเด็ก

ประถมยงัรู้เลย 

“เฮอ้อ มอคค่าเอย้ยฟังให้ดีนะเมนเดลกคื็อ’’ และฉนัก็ไดส้าธยายความรู้พ้ืนฐานการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมให้กบัยยัมอคค่าฟัง 

“ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมนั้นก็คือลกัษณะต่าง ๆ ในส่ิงมีชีวิตจะถ่ายทอดไปทาง ยนี ท่ีอยูใ่น เซลลสื์บพนัธ์ุ และเมนเดลก็เป็นคนท่ีประสบ
ความส าเร็จกบัการทดลองน้ี เมนเดลเร่ิมท าการทดลองผสมพนัธุ์ถัว่ลนัเตาโดยเก็บรวบรวมพนัธุ์ถัว่ลนัเตา 34 สายพนัธ์ุ แลว้ท าการผสมขา้มพนัธ์ุ
ไปมา จากนั้นก็น าเมล็ดท่ีไดจ้ากการผสมพนัธุ์ไปปลูกเพ่ือสงัเกตลกัษณะของถัว่ลนัเตารุ่นต่างๆ เมนเดลใชเ้วลาในการทดลองนานถึง 7 ปี จึง
สามารถจะสรุปผลได ้ส าหรับพวกเราแลว้มนัเป็นการทดลองท่ีทรมานมากซ่ึงถา้หากเป็นพวกเราก็คงแบบวา่.... เออ้! ช่างมนัเถอะ” 
“เขา้ใจหรือยงัมอคค่า’ 

“ฮ่าๆๆ ก็พอจะเขา้ใจนะ’’ ดูมนัตอบ 

“ถา้อยา่งนั้นตกลงหวัขอ้หลกัเราจะท าเร่ืองการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เด๋ียวเราจะแบ่งหนา้ท่ีกนั’’ ฉนัไดเ้สนอความคิดเห็นกบัมอคค่าเพราะเด๋ียว

ยงัไงงานทุกอยา่งมนัตอ้งตกลงมาท่ีฉนัแน่นอน 

“แลว้เราจะแบ่งหนา้ท่ีงานกนัยงัไงดีล่ะ’’ มอคค่าถาม และฉนัก็ไม่รอรีบตอบกลบัไป 

“เด๋ียวมอคค่าท าเร่ืองการผสมลกัษณะเดียว การผสมสองลกัษณะ การผสมสามลกัษณะหรือมากกวา่ และ การทดสอบจีโนไทป์ และอยา่ลืมหา

ความหมายศพัทเ์ฉพาะของค าแต่ละค าดว้ยว่ามนัหมายถึงอะไร’’ 

“โหยยยย เยอะจงัเลยอ่ะ จะท าไหวไหมเน่ีย’’ มอคค่าบ่น 



“ไม่ไหวก็ตอ้งไหว เพราะมนัเป็นหนา้ท่ีของเราท่ีตอ้งท าฉนัก็ไม่ต่างอะไรกบัแกหรอกน่า’’ 

“แลว้แกท าเร่ืองอะไรอ่ะ” 

“เท่าท่ีมีก็กฎของเมนเดลซ่ึงก็มีกฎการแยกของยนีและกฎการรวมอิสระของยนีแลว้ก็มีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมท่ีไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล

หวัขอ้ยอ่ยท่ีตอ้งหาก็จะมีลกัษณะเด่นไม่สมบูรณ์ ลกัษณะเด่นร่วมกนั พอลียนี และการถ่ายทอดพนัธุกรรมีท่ีอยูนิ่วเคลียส” 

“เธอเยอะกวา่ของฉนัอีกอ่ะ” 

“ก็ใช่น่ะสิ ของแกง่ายสุดแลว้” ฉนัพดูแบบประชดเพื่อให้มนัรู้สึกตวั  

“เธอไปหาเน้ือหามาแลว้เด๋ียววนัจนัทร์มาอธิบายให้ฉนัฟังดว้ยวา่ลกัษณะแต่ละอยา่งมนัเป็นยงัไง ”  

“คร้าบบบบ คุณครูองัคณา สอง” 

“เม่ือก้ีวา่อะไรนะ” 

“ออ้ เปล่ามีแค่น้ีใช่ไหมงั้นฉนัขอตวักลบัก่อนนะ” และมอคค่าก็รีบเก็บกระเป๋าและแบกหนงัสือและรีบออกจากบา้นฉนัทนัที เฮอ้ออ ไดแ้ต่ถอน

หายใจ วา่แลว้ฉนัก็นัง่พลางคิดวา่เราควรจะท าโครงงานเร่ืองอ่ืนดว้ยดีไหมอยา่งเช่นพนัธุศาสตร์และเทคโนโลยทีางดีเอน็เอหรือว่าจะเป็นเร่ืองยนี

และโครโมโซมดี เอาอยา่งน้ีก็แลว้กนัท าสามเร่ืองโดยเนน้เร่ืองการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมเป็นหลกั ส่วนอีกสองเร่ืองเป็นแค่เน้ือหาเล็กๆนอ้ยๆก็

แลว้กนั วา่แลว้ฉนักค็น้เน้ือหาต่างๆทางอินเตอร์เน็ตและหนงัสือทนัที 

เวลา สองทุ่ม 

“โอย้ยย เม่ือยจงั น่ีก่ีโมงแลว้เน่ีย” ฉนัท่ีนัง่คน้หาขอ้มูลอยูน่านก็เหลือบดูเวลาท่ีแขวนอยูบ่นเพดาน เม่ือเห็นเวลาก็ตอ้งO_O 

“กร้ีดดดดดด น่ีมนัอะไรเน่ีย สองทุ่มแลว้เหรอเน่ีย วา้กกจะท ายงัไงดี ท่ีบา้นก็ไม่มีใครอยู ่ขา้งนอกก็มืดค ่าแลว้แลว้เราจะไปซ้ืออะไรกินดีเน่ีย ใน

บา้นก็ไม่มีของกิน” วา่แลว้ฉนัก็รีบว่ิงเดินลงไปชั้นล่างไปเปิดตูเ้ยน็ดูว่ายงัมีอะไรให้กินบา้ง  เม่ือเปิดตูเ้ยน็ก็เห็น 

“ของกินมาจากไหนเยอะแยะวะเน่ีย” ตูจ  าไดว้า่ของกินไม่เหลืออยูแ่ลว้เน่ียและคนอยา่งฉนัก็เป็นพวกท่ีเดินซ้ือกบัขา้วไม่เป็นดว้ย 

“วา่ไงยยันอ้งรักอยูดี่ก็ว่ิงลงมา จนพ่ีอาบน ้าอยูแ่ทบสะดุง้แหน่ะ” อยูดี่ๆก็มีเสียงผูช้ายท่ีฟังคุน้เคยมาพดูอยูใ่กลแ้ละมาขยี้หวัฉนัอยา่งแรง หวัฉนัจะ

หลุดไหมเน่ีย  แต่เสียงน้ีท าให้ฉนัรู้สึกดีใจมากๆ 

“เฮียเก่งงงงง กร้ีดดดคิดถึงจงัเลย ไม่ไดเ้จอกนัตั้งนานแหน่ะ” เฮียเก่งหนา้เหวอทนัที ไม่คิดล่ะสิวา่ฉนัจะกลา้ท า เพราะตอนน้ีส่ิงท่ีฉนัท าอยูก่็คือ

กระโดดเกาะและยืน่หนา้เขา้มาใกล ้ซ่ึงทุกคร้ังเวลาเราเจอหนา้กนัท่ีห่างหายกนัไปนาน เวลาเจอหน้ากนัทีไรไดแ้บบวา่... ไม่พดูดีกวา่ 

“แลว้เป็นอะไรเน่ียอยูดี่ๆก็รีบว่ิงลงมา รู้ไหมวา่บา้นจะพงัก็เพราะแกนะยยัก่ิง” 

“อา้ว ก็หนูนัง่ท  ารายงานอยูบ่นห้องนานเพลินไปหน่อย รู้ตวัอีกทีก็สองทุ่มแลว้ คิดวา่จะไม่มีขา้วให้กินแลว้นะเน่ีย”ฉนัหยอดค าพดูอยา่งน่า

สงสารให้พ่ีชาย เผ่ือพ่ีชายจะใจอ่อนแลว้ท ากบัขา้วให้ฉนักิน 

“สมน ้าหนา้ ไปเลยไป เฮียซ้ือกบัขา้วมาตั้งเยอะ ถา้หิวนกัก็ไปอุ่นกินเอง พ่ีจะข้ึนไปเล่นเกมส์แลว้ บา๊ยบายนะนอ้งรัก” แงก! มนัไม่สะทกสะทา้น

เลยอ่ะ ไอพ่ีบา้ 



 

วนัจนัทร์ 

“อ่านอะไรอยูอ่่ะเนสเล่” ฉนัถามหนงัสือท่ีเนสเล่อ่านอยูซ่ึ่งในความเป็นจริงแลว้ฉนัอยากรู้มากเลยวา่มนัยงัโกรธฉนัอยูห่รือเปล่า 

“หืม ก็เห็นอยูไ่ม่ใช่หรอวา่เราอ่านอะไรอยู”่เม่ือเนสเล่พดูเสร็จก็หนัหนงัสือกลบัหลงัแลว้ให้ฉนัดูช่ือหนงัสือ  

“วิวฒันาการ อยา่บอกนะวา่เธอจะท าเร่ืองน้ี” 

“ถูกตอ้ง ถึงแมว้า่ฉนัจะไม่ไดคู้่ท  าโครงงานท่ีดีเหมือนเธอ แต่ฉนัก็สามารถขอค าปรึกษากบัอาจารยแ์ละรุ่นพ่ีไดเ้หมือนกนัและอีกอยา่งหนงัสือน่ี

รุ่นพ่ีท่ีช่ือโบให้มาน่ะ เขาบอกวา่เป็นหนงัสือท่ีดีมากก็เลยเอามาให้ฉนัยมื”ฉนัเงียบ 

“ตกลงวา่เธอยงัไม่หายโกรธฉนัใช่ไหม”ฉนัถามอยา่งจริงจงั 

“ก็แลว้แต่จะคิดน่ะนะ ถา้เธอยงัไม่แกนิ้สยัข้ีอวดของตวัเองฉนัก็ไม่รู้ว่าจะพดูยงัไง”เม่ือเนสเล่พดูจบอาจารยป์ระจ าชั้นก็เขา้มาในห้องพอดี ค  าพดู

ของเนสเล่เม่ือก้ีน้ีท  าให้ฉนัสะอึกไปเลย นิสยัฉนัมนัแยข่นาดนั้นเลยเหรอ   

“จริงดว้ยสิ!!” 

“อะไรชนากานต ์อยูดี่ก็พดูแทรกท่ีครูก าลงัพดูอยู”่ 

“ขอโทษค่ะ” อายเลยตูเพ่ือนหนักนัมามองท่ีเราใหญ่เลย (ยกเวน้เนสเล่) จริงดว้ยสิแลว้น่ียยัมอคค่าและทรีโอหายไปไหนเน่ีย อยากจะถามเนสเล่ก็

ไม่กลา้ถาม 

“’งั้นครูก็ขอฝากงานวนัวิทยก์บัห้องพวกเธอก็แลว้กนันะ พอดีครูไม่มีเวลามาเป็นท่ีปรึกษากบัพวกเธอได”้ 

“อา้ว ท าไมล่ะคะอาจารย ์วนัเสาร์น้ีก็เป็นวนัหยดุน่ี” นกัเรียนคนหน่ึงถามอยา่งสงสยั 

“พอดีครูตอ้งไปดูคอนเสริตบ๊ิ์กแบงหน่ะ ชัว่โมงโฮมรูมก็มีแค่น้ีไปเรียนวิชาอ่ืนต่อได”้ และอาจารยก์็เดินออกไปพร้อมกบัหนา้เหวอของนกัเรียน

ในห้อง  

“เฮอ้อออ ” ฉนันัง่ถอนหายใจปลงกบัชีวิตของตงัเอง 

“ถอนหายใจหย ัง่กบัคนแก่แหน่ะยยัก่ิง” 

“เยย้ย มาตัง่แต่เม่ือไหร่เน่ียยยัทรีโอ” 

“ก็มาตั้งแต่ท่ีแกท าตวัเหมือนกบัคนแก่นัน่แหล่ะ” อา้วไอเ้พ่ือนคนน้ีนิ 

“แกไม่ไดโ้กรธฉนัแลว้เหรอ”ฉนัถามอยา่งสงสยัเพราะตอนน้ีเนสเล่ก็ยงัไม่หายโกรธฉนัเลย แถมยงัไม่มีทีท่าวา่อยากจะพดูกบัฉนัดว้ย 

“ฉนัหน่ะหายโกรธแกตั้งชาติท่ีแลว้นู่นนนน” 

“อา้วแต่ยยัเนสเล่ยงัไม่หายโกรธเราเลย” 

“ยยัเนสเล่มนัเป็นคนท่ีไม่ชอบคนนิสยัอวดเก่งหน่ะ แลว้บงัเอิญแกก็อยูใ่นเคร่ือข่ายของพวกท่ีอวดเก่งซะดย้สิ” 



“น่ีแกพดูอยา่งมีหลกัการมากเลย วา่แต่น่ียยัมอคค่าอยูไ่หนหน่ะไม่เห็นตั้งแต่เม่ือเชา้แลว้” ฉนัถามถึงมอคค่า เพราะไม่รู้วา่ตอนน้ีมนัหายหวัไป

ไหน 

“อ๋อ เห็นมนับอกวา่แกให้มนัหาขอ้มูลอะไรไม่รู้ตอนน้ีก็ยงัคงหาอยูม่ ั้ง สงสยัจะมาเรียนตอนกลางวนัหน่ะ”หยดุเรียนคร่ึงวนัเพื่อหาขอ้มูลท่ีฉนั

บอก อะไรมนัจะโอเวอร์ป่านนั้นแถมฉนัสัง่ให้มนัหาเม่ือสองวนัท่ีแลว้นะยงัหาไม่เสร็จอีกเหรอ ชกัรู้สึกสงัหรณ์ใจไม่ดียงัไงยงังั้นสิยยัก่ิง =..= 

ตอนบ่าย 

เม่ือฉนัเดินเขา้มาในห้องเรียนก็เห็นมอคค่านัง่อยู ่

“อรุณสวสัดจ์ร้าก่ิง” อรุณสวสัดิบา้นเธอสิ น่ีมนัตอนกลางวนัแลว้นะ 

“สวสัดีจร้า ไดข้่าววา่โดดเรียนเพ่ือจะมานัง่หาขอ้มูลท่ีฉนับอกให้หาใชไ้หมเอ่ย แต่รู้สึกวา่ฉนัให้เธอหาไปตั้งแต่สองวนัท่ีแลว้นะ” 

“555555” ดูมนัหวัเราะ 

“แลว้ไหนล่ะขอ้มูลท่ีฉนับอกให้หา” ฉนัพดูพร้อมกบัแบมือเพ่ือท่ีจะดูว่ามอคค่าท ามาจริงหรือป่าว 

“น่ีจะ๊ งานท่ีเธอให้ท  า” 

“ไหนลองบอกมาสิวา่มนัหมายถึงอะไรบา้งท่ีฉนับอกให้หา” 

“ไดเ้ลยจร้า” 

“การผสมลกัษณะเดียวหรือเรียกภาษองักฤษวา่monohybrid crossเป็นการผสมระหวา่งพอ่พนัธุ์และแม่พนัธุ์เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรม โดยพิจารณาลกัษณะท่ีตอ้งการผสมเพียงลกัษณะเดียว เช่นผสมหนูสีด ากบัหนูสีขาวโดยพิจารณาลกัษณะสีขนของหนูเท่านั้นซ่ึงจะมี

ยนีแค่คู่เดียว จบข่าวจร้า” 

“แค่น้ี” ฉนัอ้ึง 

“อือ ก็แค่น้ีแหล่ะฉนัหาไดแ้ค่น้ี”น่ีเธอจะบา้เหรอยยัมอคค่า ฉนัให้เวลาหาตั้งนานกลบัไดข้อ้มูลมาแค่น้ี สมองเธอท าดว้ยอะไรเน่ียฉนัไม่อยากจะ

เช่ือเลยจริงๆ อยากจะพดูอยา่งน้ีแต่ก็ไม่กลา้พดู -v-  

 “เธอหามาไดแ้ค่น้ีเหรอ”ฉนัถามแบบแอบปะชด 

“อ้ืม” และแลว้อารมณ์ของฉนัก็ข้ึนปร้ีดทนัที มนัทนไม่ไหวแลว้โวย้ยยยย ยงัมีหนา้มาตอบแบบหนา้ตาเฉย 

“เธอจะบา้ไปแลว้หรือไง ฉนัให้เวลาหาตั้งสองวนัเชียวนะแต่เธอกลบัหาไม่ไดแ้ค่น้ี อยูช่ั้นไหนแลว้หรือวา่อยูอ่นุบาลหรือไงเน้ือหาท่ีเธอหาก็ยงั

กบัเด็กอนุบาลหา ไปเรียนใหม่ดีไหมเน่ีย 

“เกิดอะไรข้ึนก่ิง”ทรีโอรีบว่ิงเขา้มาหาดว้ยความตกใจทนัที  

“อาจารยอ์งัคณามาแลว้” เสียงเด็กนกัเรียนคนหน่ึงตะโกน 

“ก็ถามนอ้งแกสิวา่มนัเกิดอะไรข้ึน”เม่ือฉนัพดูจบก็เดินกลบัเขา้ท่ีโตะ๊ทนัทีดว้ยความอารมณ์โกรธ 



 “เอาล่ะ นกัเรียนวนัน้ีครูจะบอกรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงงานว่าตอ้งท าอะไรอีกบา้ง ส าหรับใครท่ีท าเร่ืองเก่ียวกบัระบบนิเวศหรือการ

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมให้ท  าเป็นแบบส่ือการเรียนการสอนในรูปpower point ส่วนเร่ืองวิวฒันาการและเร่ืองอ่ืนให้ท  ามารูปแบบไหนก็ได้

แลว้แต่นกัเรียนเลย” 

“อา้ว อาจารยท์  าไมตอ้งเป็นแค่สองเร่ืองน้ีล่ะคะท่ีตอ้งท าในรูปแบบ power point”  

“นัน่ก็เพราะว่าเร่ืองพนัธุศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีพวกเธอบางคนอาจจะคิดวา่ยากท่ีสุดแต่ในทางกลบักนัแลว้ถา้พวกเธอลองตั้งใจอ่านเร่ืองน้ีให้ดีๆและ

และลองพยายามท าความเขา้ใจกบัมนั มนัก็จะง่ายแถมเน้ือหาเร่ืองน้ีก็มีเยอะมากรวมทั้งเร่ืองระบบนิเวศดว้ย ครูก็เลยอยากให้พวกเธอท ามาใน

รูปแบบน้ีเพ่ือท่ีจะให้เป็นรูปแบบตวัอยา่งให้พวกรุ่นนอ้งดู โดยเฉพาะชนากานต ์ครูฝากความหวงัโครงงานน้ีไวท่ี้เธอเพราะครูเช่ือว่ารูปแบบท่ี

เธอท ามานั้นตอ้งดูดีแน่นอน งั้นเรามาเร่ิมเรียนเร่ืองระบบนิเวศกนั” ซวยล่ะสิทีน้ีถูกเล่นฝากความหวงัไวอ้ยา่งน้ีแลว้งานจะเหลือเหรอ แถมยงัตอ้ง

ท าเป็นรูปแบบ power point ตวัเองยิง่ไม่เก่งคอมอยู ่อยา่งน้ีสิถึงจะเรียกวา่งานงอกของแท ้ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ 

“มีใครพอจะรู้บา้งวา่ระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเรียกวา่อะไร” ไบโอสเฟียร์ ฉนัแอบตอบในใจเพราะฉนัมัน่ใจวา่ตวัเองจะตอ้งโดนให้ตอบ

อยา่งแน่นอน และยงัไม่ทนัไดคิ้ดอาจารยก์็หนัหนา้มาทางฉนัแลว้พดูวา่ 

“ชนากานต ์เธอตอบไดไ้หม” 

“เออ... ไบโอสเฟียร์หรือเปล่าคะ” ฉนัแกลง้ท าเป็นตอบตะกุกตะกกั ตูวา่แลว้เชียวว่าตอ้งโดน 

“ถูกตอ้ง โลกของเราหน่ะมีระบบนิเวศอยูม่ากมายทั้งระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน ้า ซ่ึงรวมกนัเป็นโลกของส่ิงมีชีวิตหรือเรียกว่าไบ

โอสเฟียร์นัน่เองซ่ึงจดัเป็นระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด” อืมรู้สึกวา่ยิง่อาจารยบ์รรยายเท่าไหร่ตวัเราก็เร่ิมรู้สึกง่วงข้ึนมาทนัที ไม่ไหวแลว้... 

“ก่ิง ต่ืนไดแ้ลว้ ยยัก่ิง” 

“หะ...หืม อา้วทรีโอมีอะไรเหรอ” 

“น่ีมนัเลยเวลาเลิกเรียนแลว้ ไม่อยากจะเช่ือเลยวา่คนอยา่งเธอจะมาหลบัในคาบเรียน” 

“ฮ่าๆ ไม่รู้สิสงสยัจะเครียดละมั้งถึงไดง่้วงอยา่งน้ี” 

“เธอจะไปเครียดท าไม เก่งไม่ใช่หรอส าหรับเธอโครงงานก็เหมือนกบัปลอกลว้ยเขา้ปากนัน่แหล่ะ” 

“มนัก็ใช่อยูห่รอก แต่วา่ตอ้งท าเป็นpower point ดว้ยนะสิ ฉนัถึงไดเ้ครียดไง” แค่น้ีก็ปวดหวัจะตายอยูแ่ลว้ 

“น่ีก่ิงเธอลืมไปแลว้หรือไงวา่เธอคู่กบัมอคค่าอ่ะ” 

“ทรีโอ เธออยา่ไปพดูถึงมอคค่าหรอก ให้ช่วยหาเน้ือหาแค่นั้นยงัท าไม่ไดเ้ลย” พดูแลว้ฉนัก็ยงัฉุนไม่หายเลย 

“เร่ืองท่ีแกพดูมนัก็จริงอยูห่รอกท่ีมอคค่าจะหาเน้ือหามาไดแ้ค่น้ี แต่ลองคิดในทางกลบักนัดูสิ ถึงมอคค่าจะไม่เก่งเร่ืองพวกน้ีแบบแกแต่ยยัน่ีเก่ง

ดา้นคอมนะเวย้ แกก็แค่หาเน้ือหาแลว้ส่งไปให้มอคค่าท าเป็นpower point ก็เสร็จแลว้ ลองให้มอคค่าท าดูสิยยัเน่ียเรียกวา่เทพไดเ้ลยมั้งไม่แน่ว่า

รูปแบบpower point อากจะออกมาสวยก็ได ้เห็นไหมคนเรามนัตอ้งมีดา้นบวกและดา้นลบบา้งสิแกจะไปเอาอะไรมากกบัมอคค่ามนัทีแกไม่เก่ง

คอม มนัยงัไม่เห็นวา่อะไรแกเลย ทางท่ีดีแกควรจะตอ้งไปขอโทษมนัดว้ย” 

“อืม”ฉนัไดแ้ต่ตอบวา่อืม ทรีโอเล่นสัง่สอนฉนัอยา่งกบัแม่แหน่ะแต่ก็เอาเถอะ รีบไปขอโทษมอคค่าดีกว่า 



“วา่แต่ตอนน้ีมอคค่าอยูไ่หนล่ะ” 

“แกเล่นวา่มนัอยา่งนั้นมนัคงจะอยากอยูท่ี่โรงเรียนต่ออยูอ่่ะนะ ป่านน้ีก็คงกลบับา้นแลว้มั้ง ” 

“อา้วแลว้แกล่ะ ไม่กลบับา้นเหรอทรีโอ” 

“ยงัอ่ะตอ้งอยูท่  าโครงงานกบัไอวิวมนัหน่ะ” 

“แกท าเร่ืองอะไรอ่ะ” 

“ฮึๆ แน่นอนคนอยา่งฉนัน่ะเหรอก็ท  าเร่ืองพนัธุศาสตร์และเทคโนโลยทีางดีเอน็เอยงัไงล่ะ” 

“โหวว ยากนะเวย้เร่ืองน้ีอ่ะ แกจะท าไหวเหรออ” 

“มาอีกแลว้นิสยัแบบน้ี ชอบดูถูกคนอ่ืนเน่ีย ท่ีฉนัท าเร่ืองน้ีก็เพราะวา่มนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยหีน่ะ พอดีฉนัอยากเรียนเก่ียวกบัพวกเทคนิค

การแพทยด์ว้ยก็เลยสนใจเร่ืองน้ี ไหนๆก็ไหนๆแลว้เธอมาช่วยอธิบายให้วิวฟังหน่อยสิวา่เร่ืองพวกน้ีมนัเป็นเก่ียวกบัอะไร ไอวิวมนัก็เหมือนกบั

มอคค่านัน่แหล่ะไม่ค่อยรู้เร่ืองพวกน่ีมากเท่าไหร่” 

“ไดสิ้ งั้นฉนัจะอธิบายการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางดีเอน็เอก็แลว้กนั”และฉนักบัทรีโอและรวมทั้งวิวก็นมานัง่ฟังท่ีฉนัจะบรรยายให้ฟังท่ีใต้

ตน้ไมใ้หญ่แถวดา้นหลงัของโรงเรียน 

“การประยกุตใ์ชน้ั้นจะใชไ้ดท้างดา้นเชิงการแพทยแ์ละเภสชักรรมเชิงนิติวิทยศาสตร์เชิงการเกษตรและการใชพ้นัธุศาสตร์เพื่อศึกษาคน้ควา้หา

ยนีและหนา้ท่ีของยนี” 

“แลว้มนัต่างกนัยงัไงอ่ะ” วิวถามอยา่งดว้ยความสงสยั 

“ฉนัก็รู้แค่พอคร่าวๆนะพวกทางดา้นเชิงการแพทยน่ี์ก็จะประยกุตใ์ชไ้ปในทางวินิจฉยัโรค การบ าบดัดว้ยยนี หรือการสร้างผลิตภณัฑท์างเภสชั

กรรม เช่น การใชเ้ทคนิค PCR เพื่อตรวจสอบว่ามีจีโนมของไวรัสอยูใ่นส่ิงมีชีวิตนั้นอยูห่รือไม่หรือวา่จะเป็นการผลิตโปรตีน เช่น การผลิต

ฮอร์โมนอินซูลินซ่ึงวิธีน้ีเป็นตวัอยา่งแรกท่ีน าเทคโนโลยทีางDNAมาใชใ้นการผลิตสารท่ีใชเ้ชิงเภสชักรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวาน ” 

“ออ้...อืมๆ” 

“และก็ยงัมีอีกในเชิงการเกษตรเช่นการท าฟาร์มสตัวห์รือการสร้างพืชดดัแปรพนัธุกรรม” 

“แลว้มนัท ากนัยงังไงล่ะ”ทรีโอถาม -O- 

“ก็เน่ียจะอธิบายให้ฟัง การท าฟาร์มสตัวเ์น่ียเขาก็จะใชเ้ทคโนโลยทีาง DNA ปรับปรุงพนัธ์สตัวเ์พ่ือให้มีลกัษณะท่ีดีข้ึนโดยใชวิ้ธีการเคล่ือนยา้ย

ยนี ส่วนการสร้างพืชดดัแปรพนัธุกรรมก็เหมือนกบัสตัวน์ัน่แหล่ะแต่จะง่ายกวา่ของสตัวก์็ตรงท่ีวา่พืชนั้นมีศกัยภาพในการรับยนีจากภายนอก

และสามารถสร้างตน้พืชข้ึนใหม่จากเซลล ์เน้ือเยือ่หรือส่วนต่างๆได ้ฉนัอธิบายแค่น้ีพอจะรู้เร่ืองไหม” 

“อ้ืม เราก็พอจะเก็ตบา้งแลว้ล่ะ ขอบคุณมากเลยก่ิงท่ีอุตส่าห์สละเวลามาอธิบายให้พวกเราฟัง” วิว ขอบคุณฉนัอยา่งลึกซ้ึงซ่ึงถา้เป็นไอทรีโอมนัก็

คงจะ.... 

“เฮย้ ขอบใจนะเวย้เพ่ือนท่ีมานัง่อธิบายให้พวกเราทั้งสองเขา้ใจกนั เพ่ือเป็นการตอบแทนฉนัมีเร่ืองหน่ึงจะมาบอก”อยูดี่ๆทรีโอก็พดูแลว้ยืน่หนา้

เขา้มาใกลฉ้นั(มนัคงจะไม่กินฉนัหรอกนะ) 



“เร่ืองอะไรล่ะ” ฉนัถามอยา่งแปลกใจกบัค าพดูและท่าทางของมนั 

“ก็เร่ืองท่ีแกทะเลาะกบัเนสเล่และมอคค่ามนัอ่ะ” 

“มอคค่ากบัเนสเล่ท าไมหรอ” 

“มอคค่าอยา่เพ่ิงไปสนใจ สนใจไอเนสเล่ก่อน ตอนน้ีหน่ะมนัไม่ไดโ้กรธแกหรอกแต่มนัแค่อยากจะสัง่สอนกบันิสยัแย่ๆ ของแกก็เท่านั้นเอง 

เพราะฉะนั้นแกอยา่ไปเครียดและกงัวลกบัเร่ืองนั้นล่ะ ความจริงแลว้ฉนัก็ไม่อยากบอกหรอกนะเพราะเนสเล่มนัเป็นคนบอกเองวา่อยา่เอาเร่ืองน้ี

ไปบอกกบัแก ขนาดมอคค่าเองก็ยงัไม่รู้เร่ืองน้ีเลยแต่ท่ีฉนับอกแกก็เพราะวา่เห็นแกงานก็เยอะอยูแ่ลว้แลว้ยงัจะมาเครียดเร่ืองเพ่ือนอีก ฉนัก็เลย

ตดัสินใจท่ีจะบอกแกเพ่ือไม่ให้แกเครียด แถมเครียดมากระวงัเส้นเลือดในสมองแตกล่ะ เขา้ใจไหมไอเพ่ือนรัก” เม่ือทรีโอพดูเสร็จก็เอาก าป้ันมา

เขกหวัฉนัท ายงักบัฉนัเป็นเด็กนอ้ย แต่วา่เม่ือทรีโอพดูอยา่งน้ีกบัฉนัแลว้ก็ท  าให้ฉนัรู้สึกดีใจและสียใจ ดีใจท่ียงัมีเพ่ือนท่ีมาคอยปลอบใจและคอย

อยูเ่ป็นเพ่ือนเรายามท่ีเราเสียใจและเสียใจท่ีเราไม่น่าท่ีจะทะเลาะกบัเพ่ือนดว้ยเร่ืองเล็กๆเท่าพริกข้ีหนู และเน่ืองจากความกดดนัทั้งอาจารยแ์ละ

เร่ืองเพื่อนท่ีมนัประดงัเขา้มาก็ท  าให้ฉนัอดกลั้นมนัไม่ไหวอีกต่อไป  

“เฮย้ ไอก่ิงค  าพดูของฉนัมนัซ้ึงขนาดนั้นเลยหรอ ถึงกบัตอ้งร้องไห้มาหน่ะ”ฮึกๆๆๆฮืออออๆๆๆๆ...... 

“ก็มนัไม่ไหวแลว้น่ี แกเห็นฉนัยิม้มาทั้งวนัจึงคิดว่าฉนัไม่ไดม้วัแต่คิดมากอยูห่รือไง” 

“ก็ใช่น่ะสิ”ดูมนัตอบ ไอเพื่อนบา้ อยากจะร้องไห้ออกมาเพ่ือระบายความกดดนัให้มนัหายไปให้หมดจากตวัเราเพราะถา้ท าอยา่งน้ีแลว้มนัจะท า

ให้เรารู้สึกสบายใจข้ึนมา 

“อยากร้องก็ร้องมาเถอะก่ิง ถา้แกไม่ไหวจริงๆ” ทรีโอท่ียนือ้ึงอยูถ่อนหายใจเฮือกหน่ึงแลว้ก็นัง่ลงขา้งตวัฉนัแลว้ลูบผมและปลอบฉนัอยา่งโอน

โยน ทรีโอแกรู้ไหมวา่ยิง่แกท าอยา่งน้ีฉนัยิง่อยากร้องไห้ 

  

 

“ขอบคุณมากนะท่ีคอยอยูเ่ป็นเพ่ือนฉนั งั้นฉนักลบับา้นก่อนนะ บา๊ยบาย” ฉนัโบกมือบา๊ยบายทรีโอ และมนัก็โบกตอบกลบัมาแลว้พดูวา่ 

“แลว้เจอกนัพรุ่งน้ี หวงัวา่เราจะไดเ้ห็นผลงานเธอกบัไอมอคค่ามนันะ เพราะพรุ่งน้ีเป็นวนัพรีเซนตง์านของแก” ฉนัอ้ึงและก็ตกใจมาก แลว้พดู

ออกไปว่า 

“เฮย้!!! เด๋ียวพรุ่งน้ีพรีเซนตแ์ลว้เหรอ ท าไมไม่มีใครบอกฉนัเลยล่ะ” 

“โทษทีวะ่ อาจารยเ์คา้ฝากมาบอกฉนัให้มาบอกแกแต่ท่ีน้ี....เพ่ือนรักเอ๋ยยฉนัลืมเลยวะ่ท่ีตอ้งบอกแก แต่อยา่งนอ้ยฉันก็ไถ่โทษแกแลว้นะเวย้ ถา้

งั้นฉนัไปก่อนล่ะ” เม่ือมนัพดูจบก็รีบว่ิงบ่ึงกลบับา้นทนัทีโดยทิ้งฉนัให้ยนือ้ึงอยูอ่ยา่งนั้น ยะ...อยา่บอกนะวา่ท่ีเม่ือก้ีมนัคอยปลอบใจและคอยอยู่

เป็นเพ่ือนฉนัมาตลอดก็เพราะว่า....... ไอทรีโออออออออออ ฉนัจะ.......แก 

 

“กลบัมาแลว้คร่า” เม่ือฉนัรีบบ่ึงกลบัมาถึงบา้นก็รีบข้ึนห้องและเตรียมตวัท่ีจะส่งงานให้กบัมอคค่าอยา่งรีบเร่ง พร้อมกบันึกแคน้ไอทรีโอมนั ดี

นะเน่ียท่ีฉนันัง่หาขอ้มูลเม่ือคืนน้ีมาทั้งหมดแลว้ไม่งั้นโลกแตกแน่ถา้เกิดอาจารยอ์งัคณารู้วา่ฉนัยงัท ารายงานไม่สร็จปีน้ีก็อยา่หวงัท่ีจะไดเ้กรดส่ี

เลยยยัก่ิง โอย้ยยยย วนัน้ีมนัเป็นวนัอะไรวะเน่ีย  



เวลาผา่นไป 15 นาที 

ฮู่วววค่อยยงัชัว่ในท่ีสุดก็ส่งขอ้มูลเสร็จสกัที ส่วนท่ีเหลือก็ไดแ้ต่เพ่ิงมอคค่าแลว้ เม่ือฉนัส่งเสร็จก็พลางนึกคิดว่าควรจะโทรไปหามอคค่าดีไหมแต่

ยงัไม่ทนัไดต้ดัสินใจเสียงโทรศพัทก์็ดงัข้ึนมาและช่ือสายท่ีเรียกเขา้ก็ไม่ใช่ใครซ่ึงก็เป็นมอคค่านัน่เอง 

“ฮะๆ...ฮลัโหล”ฉนัรับโทรศพัทด์ว้ยอาการต่ืนเตน้  

“ฮลัโหลก่ิง งานท่ีส่งมามนัคืออะไรเหรอ” 

“ตอนน้ีอยา่เพ่ิงถามฉนั มอคค่าฉนัตอ้งเพ่ิงแกแลว้นะเพ่ือนยาก” 

“เอ๋...แป๊บนะก่ิง พ่ีทรีโอ พ่ีไปแกลง้อะไรก่ิงมนัหน่ะ” ป่าว พ่ีไมไ้ดแ้กลง้สกัหน่อย เสียงค าพดูแกต้วัของทรีโอดงัเขา้มาในโทรศพัทฉ์นั ดูมนัพดู 

“มีอะไรหรือเปล่าก่ิง ดูรีบร้อนเชียว” จะไม่ให้รีบร้อนไดไ้ง งานมนัตอ้งส่งพรุ่งน้ีแลว้ 

“มอคค่า งานวิชาชีวของเราตอ้งพรีเซนตพ์รุ่งน้ี” 

“หาๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อยา่เพ่ิงหา ตอนน้ีขอ้มูลฉนัหาให้หมดแลว้ เหลือแต่ก็พวกท าpower point อ่ะ คือแบบวา่.... ฉนั” 

“ไม่ตอ้งห่วงเด๋ียวพวกท่ีเหลือเราท าเอง power point ใชไ้หมไดเ้ด๋ียวฉนัท าให้ไม่ตอ้งเครียดนะก่ิงแลว้ก็อีกมีเร่ืองอีกอยา่งหน่ึง ขอโทษนะเร่ืองเม่ือ

เชา้น้ีท่ีท  าให้เธอโกรธหน่ะ ” 

“เร่ืองนั้นเหรอ เราก็ตอ้งขอโทษเหมือนกนัท่ีพดูไม่ดีกบัเธอไป ถา้อยา่งนั้นเรามาคืนดีกนันะ  ” 

“อ้ืม ขอบคุงมาเลยนะก่ิงท่ีให้โอกาสฉัน งานน้ีฉนัจะตั้งใจท างานอยา่งเตม็ท่ีเลย” 

“อ้ืม ฝากดว้ยนะแลว้ก็ขอบคุงมากนะมอคค่าท่ีเธอยงัให้อภยัฉนัท่ีฉนัพดูกบัเธอแรงเกินไป” 

“เร่ืองแค่น้ีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย แค่น้ีก่อนนะ บา๊ยบาย” 

“บา๊ยบาย” เม่ือฉนัวางสายโทรศพัทจ์บ ก็ยิม้อยา่งกบัคนบา้อยูค่นเดียวในตอนนั้นนัน่เองท่ีฉนัก าลงัยิม้อยา่งมีความสุขท่ีไดคื้นดีกบัเพ่ือนก็มีเสียง

หน่ึงดงัข้ึนมา  

“เป็นบา้อะไรเน่ีย ถึงกบันัง่ยิม้อยูค่นเดียว” เฮียเก่งซ่ึงเป็นพ่ีชายของฉนัก็เดินเขา้มาแลว้มองหน้าฉนัอยา่งกบัเจออุจจาระ 

“ก็คนมนัมีความสุขน่ี จะนัง่ยิม้อยูค่นเดียวไม่ไดห้รือไง” ฉนัตอบกลบัอยา่งมีเหตุผล 

“เออๆ เฮียแค่จะมาบอกวา่กินขา้วไดแ้ลว้ เฮียอุ่นกบัขา้วไวใ้ห้วางอยูบ่นโตะ๊หน่ะ คืนน้ีอาจจะไม่กลบับา้นนะโปรเจคงานยงัไม่เสร็จตอ้งไปคา้ง

คืนท่ีมหาลยั อาจจะยงัไม่กลบัสองสามวนั” 

“อ้ืม ไปดีมาดีล่ะรักษาตวัดว้ย” เม่ือฉนัพดูค  าน้ีไปก็แปลกใจมากท าไมเฮียถึงไม่ยอมตอบกลบัมาก็เลยยกหนา้ข้ึนไปมองก็เห็นหนา้เฮียดูอ้ึงๆ 

“เป็นไรอ่ะเฮีย”เม่ือเฮียรู้สึกตวัก็รีบแกต้วัวา่ 



“ออ้เปล่าเฮียแค่ตกใจค าพดูของแกเม่ือก่ีน้ีอ่ะ เพ่ิงไดฟั้งเป็นคร้ังแรกจากปากน้องสาวนะเน่ีย”เม่ือเฮียพดูจบก็เดินเขา้มาขยี้หวัฉนัอยา่งแรงแลว้ก็

เดินออกจาห้องฉนัไป ท าให้ฉนัอดนึกคิดไม่ไดว้า่วนัน้ีถึงแมจ้ะมีเร่ืองเศร้าคอยเขา้มาหาฉนัแต่มนัก็ยงัมีเร่ืองดีๆเขา้มาหาฉนัเหมือนกนั 

วนัต่อมา 

“อรุณสวสัดิจร้าก่ิงงงง” 

“อรุณสวสัดิจร้ามอคค่า” วนัน้ีเป็นวนัท่ีฉนัมีความสุขมากเพราะไดคื้นดีกบัเพ่ือนคนน้ีแลว้ แถมวนัน้ีจะเป็นวนัท่ีฉนัพรีเซนตง์านอีกดว้ยไดเ้วลา

พิศวาสคะแนนอาจารยแ์ลว้  

“โยว่ว สวสัดีก่ิง” จู่ๆเสียงของทรีโอก็ดงัข้ึนมาเม่ือฉนัหนัหลงัมองไปก็เห็นทรีโอเดินมาคู่กบัเนสเล่ 

“สวสัดีก่ิง” เนสเล่ทกั 

“อ้ืม สวสัดีจา้”  

กร๊ิงงงงง เสียงออดเขา้เรียนก็ดงัข้ึนและอาจารยก์็เดินเขา้มา 

“เอาล่ะวนัน้ีมีพรีเซนตง์านใช่ไหม คู่ของชนากานตแ์ลว้ก็คู่ของพิชญา(เนสเล่)เตรียมตวัออกมาพรีเซนตง์านได”้ ไอทรีโอไหนแกบอกวา่อาจารย์

ฝากมาบอกแกแค่คนเดียวไม่ใช่หรือ แต่ท าไมเนสเล่มนัดูไม่ตกใจเลยวา่คู่ของมนัจะตอ้งออกมาพรีเซนตว์นัน้ี ฉนัหนัไปหาไอทรีโอดว้ยฉายรังสี

อ ามหิตใส่มนั แต่มนัก็ไม่สนใจ แถมยงัผิวปากอีก 

“ก่ิง ไปเตรียมตวักนัเถอะ” เสียงของมอคค่ารีบปลุกฉนัใหลุ้กข้ึนจากหลุมอ ามหิตท่ีมีต่อไอทรีโอมนั 

“อะ... เออ้ จา้มอคค่า แลว้น่ีเธอท า power poit เสร็จแลว้ใช่เปล่า” 

“อ้ืม ฉนัท าเสร็จแลว้ รับรองเลยว่าอาจารยก์บัเพ่ือนนกัเรียนทุกคนตอ้งอ้ึง เรารู้วา่เธอเก่งอยูแ่ลว้ก็เลยท าเน้ือหาแหวกแนวท่ีไม่เหมือนใครเขาท า

กนัน่ะ” เอ่ออออ มอคค่าเธอไปท าอะไรกบัเน้ือหาท่ีฉนัหามาให้อ่ะ แต่ช่างเถอะตายก็ตายดว้ยกนั แลว้มอคค่าก็เดินไปท่ีคอมพิวเตอร์แลว้เสียบใส่

แฟลชไดรฟ์เพื่อลงขอ้มูลลงในเคร่ืองคอมให้เพ่ือนและอาจารยเ์ห็นและเม่ือฉนัรูปแบบ power poit ท่ีมนัท า หนา้ตาของฉนัก็เลย O_O  

“เยีย่ม รูปแบบน้ีแหล่ะท่ีครูตอ้งการสมแลว้ท่ีเป็นงานของชนากานต”์เอ่อออ อาจารยอ์งัคณาค่ะหนูอยากจะบอกจริงๆวา่หนูไม่ไดท้  าหรอกค่ะ ไอ

power poit เน่ีย เพ่ือนหนูเป็นคนท าเองแหล่ะ -v-  

“แลว้ใครเป็นคนพรีเซนตห์ล่ะ ” 

“หนูค่ะ” ฉนัตอบพร้อมกบัเดินออกมาท่ีหนา้ห้องแลว้ก็เร่ิมสาธยายให้กบัเพ่ือนและอาจารยฟั์ง 

“กรถ่ายทอดพนัธุกรรมจะแบ่งยอ่ยไปเป็นหลายหวัขอ้ซ่ึงเน้ือหาน้ีดิฉนัขออธิบายใจความส าคญัก็แลว้กนั เพ่ือนๆพอจะรู้ใช่ไหมวา่เมนเดลคือใคร

และเขาไดท้  าการทดลองอะไรบา้งซ่ึงเน้ือหาส่วนน้ีฉนัขอไม่พดูก็แลว้เพราะว่าทุกคนคงรู้กนัหมดแลว้ งั้นเรามาเขา้สู่เร่ืองส าคญักนัดีกวา่ การผสม

ลกัษณะเดียวหรือเรียกภาษองักฤษวา่monohybrid crossเป็นการผสมระหวา่งพ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

โดยพิจารณาลกัษณะท่ีตอ้งการผสมเพียงลกัษณะเดียว ส่วนการผสมสองลกัษณะนั้นหรือเรียกวา่ dihybrid cross เป็นการผสมโดยพิจารณาสอง

ลกัษณะ งั้นเราเขา้มาสู่เร่ืองการข่มไม่สมบูรณ์ก็แลว้กนั การข่มไม่สมบูรณ์นั้น จะเป็นการท่ีแอลลีนหน่ึงไม่สามารถข่มแอลลีนหน่ึงไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ ท าให้ฟีโนไทป์ของพอ่แม่ท่ีเป็นฮอมอไซกสั....” 



“เอ่อ ขอถามอยา่งหน่ึงนะแอลลีนน่ีก็คือรูปแบบต่างๆของยนีหรือเปล่าอยา่งเช่นตวัอยา่งของยนีอนัหน่ึงคือยนีท่ีก าหนดรูปร่างของใบหู บางคน

จะมียนีท่ีก าหนดใหใ้บหูมีรูปร่างแบบต่ิงหูยืน่ออกมาส่วนยนีอีกชนิดหน่ึงจะท าให้เกิดใบหูรูปร่างแบบท่ีไม่มีต่ิงหูยืน่ออก เราเรียกรูปแบบท่ี

ต่างกนัของยนีว่าแอลลีนใช่ไหม”เพ่ือนนกัเรียนคนหน่ึงถามข้ึนและก็อธิบายความเขา้ใจดว้ยตนเองซ่ึงเพ่ือนคนน้ีก็พดูถูก 

“ใช่แลว้ งั้นเรามาต่อกนัเร่ืองการข่มร่วมกนัเลยเพ่ือนๆคงจะรู้แลว้สินะวา่มนุษนยเ์รานั้นมีหมู่เลือดอะไรบา้ง ดิฉนัขอยกตวัอยา่งก็แลว้สมมุตวา่

พอ่มีหมู่เลือดเอและแม่มีหมู่เลือดบีแสดงวา่ลูกท่ีเกิดมานั้นจะตอ้งเป็นหมู่เลือดเอบี” 

“ออ้อออ” 

15 นาทีผา่นไป 

“กลุ่มของดิฉนัก็ขอจบการรายงานเพียงเท่าน้ีค่ะ” เสียงปรบมือของเพ่ือนๆก็ดงัข้ึน บราโว่ววว แถมยงัมีค  าพดูน้ีพดูข้ึนมาดว้ยนะ = =’’ 

“เอาล่ะ กลุ่มต่อไปกลุ่มของพิชญา กลุ่มน้ีท าเร่ืองวิวฒันาการใชไ้หม”ในท่ีสุดงานพรีเซนตว์นัน้ีก็ผ่านไปไดด้ว้ยดี (^3^)Y 

“ค่ะ ดิฉนัวนัน้ีจะมาอธิบายเร่ืองวิฒนาการค่ะ งั้นก็ขอเร่ิมอธิบายเลยก็แลว้กนั วิวฒันาการนั้นคือการเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะ

เปล่ียนไปจากบรรพบุรุษและสามารถถ่ายทอดลกัษณะน้ีไปยงัรุ่นต่อไปท าให้ลูกหลานท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะแตกต่างจากบรรพบุรุษและถูกคดัเลือก

ให้มีชีวิตอยูร่อดในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัในระยะเวลาท่ียาวนานได”้ 

ทุกคนในห้องเร่ิมไปเฝ้าพระอินทร์กนัเร่ือยๆแลว้แฮะ แต่เอาหน่อยเถอะยยัเนสเล่อุตส่าห์ตั้งใจอธิบาย ฟังท่ีมนัพดูหน่อยก็แลว้กนั 

“ซ่ึงเร่ืองน้ีมีนกัวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศษและนกัธรรมชาติชาวองักฤษไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีข้ึนมาโดย ฌอง ลามาร์ก นกัวิทยาศาสตร์ชาว

ฝร่ังเศษไดเ้สนอวา่อวยัวะส่วนใดท่ีมีการใชง้านมากในการด ารงชีวิตจะมีขนาดใหญ่และแขง็แรงข้ึน ขณะท่ีอวยัวะท่ีไม่ค่อยใชง้านจะอ่อนแอและ

เส่ือมลงไป ส่วนชาลส์ ดาร์วิน นกัธรรมชาติชาวองักฤษไดเ้สนอวา่ส่ิงมีชีวิตบนโลกน่ีเป็นรุ่นลูกหลานท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัจากส่ิงมีชีวิตท่ีมีมา

ในอดีต ความแตกต่างน้ีเกิดจากการสะสมลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปจากบรรพบุรุษแต่จะมีลกัษณะท่ีเหมาะสมเท่านั้นท่ีจะถูกคดัเลือกให้สามารถ

ด ารงชีวิตอยูไ่ดซ่ึ้งเรียกทฤษฎีน้ีวา่ ทฤษฎีการคดัเลือกโดยธรรมชาติ ” มนัเร่ิมนานแลว้นะเนสเล่ 

30 นาทีผา่นไป 

“ดิฉนัขอจบรายงานเพียงเท่าน้ีค่ะ” คร่อกๆๆๆ หะ...หืมจบแลว้เหรอ น่ีเราฟังท่ีเนสเล่บรรยายจนเผลอหลบัไปแลว้หรือเน่ีย ตวัฉนัเพ่ิงต่ืนจากการ

เฝ้าพระอินทร์ก็ยงังวัเงียอยูก่็เหลือบไปดูนาฬิกาก็ปรากฏวา่ อุแม่จา้วววววว หมดคาบเรียนแลว้หรือเน่ีย น่ีไอเนสเล่มนัพรีเซนตจ์นหมดชัว่โมงเลย

หรือ เม่ือฉนัหนัไปมองทางดา้นอาจารยอ์งัคณาก็เห็นอาจารยน์ัง่สะลึมสะลืออยู ่อืม อาจารยก์็เป็นไปกบัเขาเหมือนกนัดว้ยแฮะ 

“อาจารยห์มดเวลาเลิกเรียนแลว้ค่ะ” นกัเรียนคนหน่ึงเตือนอาจารยด์ว้ยความหวงัดี 

“อะ... อา้ว หมดเวลาแลว้หรือเอาล่ะ งั้นชัว่โมงน้ีก็ขอจบเพียงแค่น้ีก็แลว้กนั” 

“นกัเรียนทั้งหมดท าความเคารพ” เสียงขอบคุณครับ/ค่ะดงัข้ึนพร้อมกนัทัว่ห้อง 

“น่ียยัก่ิงฉนัรู้นะว่าเม่ือก้ีแกแอบงีบหลบัอยู ่แถมน ้าลายไหลยอ้ยดว้ยแหล่ะ ฮ่าๆๆๆ” อยูดี่ทรีโอก็ว่ิงเขา้มาหาฉนัแลว้พดูค  าน้ี 

“จะบา้เหรอฉนัจะไปท าท่าอุบาทวน์ั้นไดย้งัไง” 

“อา้ว ไม่เช่ือก็ตอ้งเช่ือ ” เม่ือมนัพดูเสร็จ ก็หยบิมือถือข้ึนมาเม่ือฉนัมองไปท่ีมือถือมนัก็พบวา่ 



“กร้ีดดดดด น่ีเธอแอบถ่ายฉนัเหรอ>/////<” รูปมนัแบบวา่อุบาทวช์ะมดัยากเลยอ่ะ ไม่อยากให้ใครเห็นรูปน้ีเลย  

“น่ีๆมอคค่า เนสเล่ มาดูรูปอะไรน่ีสิ รับรองเงินลา้นยงัเอาไม่เอาอยูเ่ลย” 

“รูปอะไรเหรอทรีโอ”เสียงมอคค่าและเนสเล่พพูร้อมกนั 

“ไอทรีโอ้ๆ ๆๆๆ”ฉนัรีบตะโกนช่ือมนัดว้ยความเดือดดาลหวงัวา่มนัจะกลวัฉนับา้งนะ 

“เออน่า” แต่มนัก็ไม่กลวัฉนั เม่ือเนสเล่กบัมอคค่าเห็นรูปของฉนัก็เงียบ  

“ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”เสียงหวัเราะของมอคค่า -////- 

“ฮ่าๆๆๆๆๆ”ตามดว้ยเสียงหวัเราะของเนสเล่ -//////////////- 

“โฮะๆๆๆๆๆๆ”แลว้ก็ไม่ใช่เสียงใครนอกจากไอทรีโอมนั =_= แต่เม่ือฉนัเห็นเพ่ือนๆทั้งสามคนนั้นแลว้ก็อดท่ีจะหวัเราะไม่ไดก้็เลยหวัเราะตาม

เพื่อนไป 

“ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” เสียงหวัเราะของพวกเราทั้งส่ีคนหวัเราะกนัจบกลบเสียงในห้องกนัอยา่งมีความสุข ท าให้ฉนัรู้สึกวา่การท่ี

มีเพ่ือนสนิทนั้นมนัเป็นการมีชิวิตท่ีมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ท่ีสุดในชีวิตซ่ึงเหมือนกบัเพ่ือนของฉนักลุ่มน้ี พ่ีนอ้งฝาแฝดกาแฟ เนสเล่ มอคค่าและก็ทรี

โอ เพื่อนสนิทท่ีฉนัรักมากท่ีสุด 

-จบ- 

 

  

 

 


