FRIENDLY COFFEE
“ยัยกิ่งงงงงง ”
“ยัยกิ่งงงงงง”
“ยัยกิ่งงงงงง’’
มาอีกแล้วเสี ยงแบบนี้ น่าเบื่อจริ งๆเลย เฮ้อ!! ฉันถอนหายใจและรี บเก็บของเตรี ยมตัวที่จะกลับบ้าน
“ยัยกิ่งเธอต้องคู่กบั ฉันนะในการทางานรายงานครั้งนี้หน่ะ’’ เสี ยงยัยมอคค่ามาโหยหวยอยูข่ า้ งๆหู ฉนั
“ไม่ได้ยยั กิ่ง เธอต้องคู่กบั ฉันเท่านั้น’’ นี่ เธอเป็ นแม่ฉนั ตั้งแต่เมื่อไหร่ ยยั เนสเล่
“กรี๊ ดดด เธอเป็ นของฉันคนเดียวเท่านั้นและเธอต้องคู่กบั ฉันเท่านั้นยัยกิ่งง’’ นี่ฉนั กับเธอเป็ นคู่เลสเบียนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เนี่ ยยัยทรี โอ
เสี ยงยัยเพื่อนสนิทแฝดสามและรวมทั้งแขนของพวกมันก็มาเขย่าแขนฉันจนสุ ดแรงจนทาให้ฉนั ทนไม่ไหวแล้วจึงได้ตะโกนพูดว่า
“หยุดได้แล้วทั้งสามคนนัน่ แหล่ะ ทะเลาะอะไรกันไม่เป็ นเรื่ องเป็ นพี่นอ้ งกันซะเปล่า’’ ฉันมองไปหาเพื่อนที่โดนฉันว่าเมื่อกี้ หน้าแต่ละคนก็หน้า
หงอยทันที
“แต่วา่ เนสเล่อยากคู่กบั กิ่งจริ งๆนะ” เสียงเนสเล่ยงั ไม่ยอมแพ้
“ใช่ ก็กิ่งหน่ะเก่งวิชาชี ววิทยานี่ ซึ่งต่างกับพวกเราเรี ยนมาไม่เคยได้เกรด4เลย กิ่งเรี ยนได้ต้ งั เกรด4ทุกเทอม แถมยังได้ทอ๊ ปทุกครั้งของการสอบอีก
ด้วย ทั้งที่อาจารย์องั คณาเป็ นคนที่เขี้ยวแถมยังออกข้อสอบยากอีกด้วยและนี่ยงั จะให้ทาโครงงานอีก’’ เสี ยงยัยมอคค่าทั้งชื่ นชม(ฉัน)และเกลียดชัง
(คุณครู องั คณา) แต่วา่ ... ยัยมอคค่าแกพูดทาให้ฉนั แบบว่าดีใจเล็กๆนะเนี่ ย นี่ฉนั เรี ยนวิชาชี วเก่งขนาดนี้เลยเหรอ ตกลงได้แล้วๆ ตกลงฉันเลือกยัย
มอคค่าเป็ นคูท่ าโครงงานดีกว่า (ยัยกิ่งนี่เธอเลวมากกก .v.) จะให้ทายังไงล่ะก็ฉนั เป็ นคนบ้ายอนี่ 555
“ฉันตกลงแล้ว ฉันจะเลือกยัยมอคค่าเป็ นเพื่อนร่ วมทาโครงงาน’’ O_O หน้าพื่อนทั้งสามคน
“จริ งเหรอ จริ งๆนะกิ่ง กรี๊ ดดดดรักกิ่งที่สุดเลย’’ เสี ยงยัยมอคค่าดูตื่นเต้น ดีใจ กระดี๊กระด๊ามาก
“กิ่งไม่ใช่วา่ ที่เธอจะคู่กบั มอคค่าเพราะว่ามอคค่าพูดยอแกเหรอ’’ ยัยทรี โอนี่ฉลาดจริ งๆเลย
“ก็ได้ งั้นเราไปหาคู่อื่นกันทารายงานกันเถอะ ทรี โอ’’ อยูด่ ีๆเนสเล่ก็จบั มือทรี โอแล้วเดินออกไป
“สงสัยสองคนนั้นจะโกรธเธอจริ งแล้วล่ะกิ่ง ก็แกเล่นเป็ นอย่างเนี้ ยถึงไม่มีใครอยากทางานด้วย’’
“ก็แกไง”
“อันนี้มนั เหตุสุดวิสยั ต่างหากย่ะ แกเก่งวิชานี้ ฉนั ก็ตอ้ งเลือกแกอยูแ่ ล้ว” อ้าว ยัยมอคค่าตกลงนี่ แกจะชมฉันหรื อจะประชดเนี่ ย
“’งั้นพรุ่ งนี้เรามาคุยเรื่ องการทาโครงงานที่บา้ นเธอนะกิ่ง แล้วเจอกันพรุ่ งนี้ นะ”
“อืม เจอกันพรุ่ งนี้ จะ๊ ’’ แล้วมอคค่าก็เดินออกไปทางที่เนสเล่และทรี โอเดินออกไปเมื่อกี้น้ ี
วันเสาร์

“กิ่งงงง ตื่นหรื อยังงงงง’’ เสี ยงใครเนี่ ยมาปลุกแต่เช้า คนเขาจะหลับจะนอน
“กิ่งเราจะเข้าไปแล้วนะ’’ เสี ยงนี่ มนั ... ว๊ากกก แย่แล้วลืมไปว่าวันนี้ เรากับมอคค่าต้องช่วยกันทาโครงงานนี่ นา ซวยแล้วๆยัยกิ่งเอ๊ยย ไม่น่าตื่นสาย
เลย
“กิ่งอยูไ่ หม’’ เสี ยงถามของมอคค่าดังลงมาจากข้างล่าง
“รอแป๊ ปนึงนะ มอคค่าเดี๋ยวลงไป” เมื่อตะโกนตอบเสร็ จฉันก็ รี บแปรงฟันอาบน้ าและแต่งตัวอย่างรี บเร่ ง
“ขอโทษที ที่ให้รอ แล้วนี่มนั อะไรเนี่ย’’ เมื่อฉันเดินเข้ามาในห้องรับแขกก็เห็นมอคค่าแบกกระเป๋ ายังกับกระเป๋ าเดินทางมาสามใบ แถมมือทั้ง
สองข้างก็ถือหนังสื อมาด้วย หน้าปกของหนังสื อยังเขียนว่า BIOLOGY อีก
“ทาไมต้องแบกมาเยอะด้วยล่ะ ที่บา้ นฉันก็มี’’ฉันถามด้วยความแปลกใจ
“ก็ฉนั ไม่ค่อยรู้เรื่ องพวกนี้นี่นา ก็เลยเอามาเผื่อ เรี ยนกับครู องั คณาแล้วโคตรงงตะระเลย มาๆเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทาเรื่ องอะไรดี’’ ระหว่าง
ที่มอคค่าพูดฉันก็นงั่ ลงบนโซฟาแล้วหยิบหนังสื อที่มอคค่าแบกมาดูเผื่อมีเนื้ อหาน่าสนใจที่อยากจะทา
“ฉันว่าเราทาเรื่ องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมดีไหมที่มนั มีเรื่ องเกี่ยวกับเมนเดลด้วยอ่ะ’’ฉันลองเสนอเนื้อเรื่ องที่จะทาให้มอคค่าฟัง ถึงแม้มอคค่า
จะเรี ยนไม่เก่งแต่ยยั นัน่ ต้องรู้ จกั อยูแ่ ล้วว่าเมนเดลเป็ นใคร
“หื ม’’ มอคค่าที่อ่านหนังสื ออยู่ ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วถามว่า “เมนเดลคืออะไรเหรอ”
0-0“นี่เธอไม่รู้จกั เมนเดลเหรอ’’ บ้าหรื อเปล่า เมนเดลเลยนะ จะไม่รู้จกั ได้ยงั ไง คาถามที่ถามไปเมื่อกี้ก็เป็ นแค่คาถามเบสิ คเลยนะ ขนาดเด็ก
ประถมยังรู้เลย
“เฮ้ออ มอคค่าเอ้ยยฟั งให้ดีนะเมนเดลก็คือ’’ และฉันก็ได้สาธยายความรู้พ้นื ฐานการถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้กบั ยัยมอคค่าฟัง
“ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นก็คือลักษณะต่าง ๆ ในสิ่ งมีชีวิตจะถ่ายทอดไปทาง ยีน ที่อยูใ่ น เซลล์สืบพันธุ์ และเมนเดลก็เป็ นคนที่ประสบ
ความสาเร็ จกับการทดลองนี้ เมนเดลเริ่ มทาการทดลองผสมพันธุ์ถวั่ ลันเตาโดยเก็บรวบรวมพันธุ์ถวั่ ลันเตา 34 สายพันธุ์ แล้วทาการผสมข้ามพันธุ์
ไปมา จากนั้นก็นาเมล็ดที่ได้จากการผสมพันธุ์ไปปลูกเพื่อสังเกตลักษณะของถัว่ ลันเตารุ่ นต่างๆ เมนเดลใช้เวลาในการทดลองนานถึง 7 ปี จึง
สามารถจะสรุ ปผลได้ สาหรับพวกเราแล้วมันเป็ นการทดลองที่ทรมานมากซึ่งถ้าหากเป็ นพวกเราก็คงแบบว่า.... เอ้อ! ช่างมันเถอะ”
“เข้าใจหรื อยังมอคค่า’
“ฮ่าๆๆ ก็พอจะเข้าใจนะ’’ ดูมนั ตอบ
“ถ้าอย่างนั้นตกลงหัวข้อหลักเราจะทาเรื่ องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่กนั ’’ ฉันได้เสนอความคิดเห็นกับมอคค่าเพราะเดี๋ยว
ยังไงงานทุกอย่างมันต้องตกลงมาที่ฉนั แน่นอน
“แล้วเราจะแบ่งหน้าที่งานกันยังไงดีล่ะ’’ มอคค่าถาม และฉันก็ไม่รอรี บตอบกลับไป
“เดี๋ยวมอคค่าทาเรื่ องการผสมลักษณะเดียว การผสมสองลักษณะ การผสมสามลักษณะหรื อมากกว่า และ การทดสอบจีโนไทป์ และอย่าลืมหา
ความหมายศัพท์เฉพาะของคาแต่ละคาด้วยว่ามันหมายถึงอะไร’’
“โหยยยย เยอะจังเลยอ่ะ จะทาไหวไหมเนี่ย’’ มอคค่าบ่น

“ไม่ไหวก็ตอ้ งไหว เพราะมันเป็ นหน้าที่ของเราที่ตอ้ งทาฉันก็ไม่ต่างอะไรกับแกหรอกน่า’’
“แล้วแกทาเรื่ องอะไรอ่ะ”
“เท่าที่มีก็กฎของเมนเดลซึ่ งก็มีกฎการแยกของยีนและกฎการรวมอิสระของยีนแล้วก็มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่เป็ นไปตามกฎของเมนเดล
หัวข้อย่อยที่ตอ้ งหาก็จะมีลกั ษณะเด่นไม่สมบูรณ์ ลักษณะเด่นร่ วมกัน พอลียนี และการถ่ายทอดพันธุกรรมีที่อยูน่ ิ วเคลียส”
“เธอเยอะกว่าของฉันอีกอ่ะ”
“ก็ใช่น่ะสิ ของแกง่ายสุ ดแล้ว” ฉันพูดแบบประชดเพื่อให้มนั รู้สึกตัว
“เธอไปหาเนื้อหามาแล้วเดี๋ยววันจันทร์ มาอธิ บายให้ฉนั ฟังด้วยว่าลักษณะแต่ละอย่างมันเป็ นยังไง ”
“คร้าบบบบ คุณครู องั คณา สอง”
“เมื่อกี้วา่ อะไรนะ”
“อ้อ เปล่ามีแค่น้ ี ใช่ไหมงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะ” และมอคค่าก็รีบเก็บกระเป๋ าและแบกหนังสื อและรี บออกจากบ้านฉันทันที เฮ้อออ ได้แต่ถอน
หายใจ ว่าแล้วฉันก็นงั่ พลางคิดว่าเราควรจะทาโครงงานเรื่ องอื่นด้วยดีไหมอย่างเช่นพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอหรื อว่าจะเป็ นเรื่ องยีน
และโครโมโซมดี เอาอย่างนี้ ก็แล้วกันทาสามเรื่ องโดยเน้นเรื่ องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็ นหลัก ส่ วนอีกสองเรื่ องเป็ นแค่เนื้ อหาเล็กๆน้อยๆก็
แล้วกัน ว่าแล้วฉันก็คน้ เนื้อหาต่างๆทางอินเตอร์ เน็ตและหนังสื อทันที
เวลา สองทุ่ม
“โอ้ยยย เมื่อยจัง นี่กี่โมงแล้วเนี่ ย” ฉันที่นงั่ ค้นหาข้อมูลอยูน่ านก็เหลือบดูเวลาที่แขวนอยูบ่ นเพดาน เมื่อเห็นเวลาก็ตอ้ งO_O
“กรี้ ดดดดดด นี่มนั อะไรเนี่ ย สองทุ่มแล้วเหรอเนี่ ย ว้ากกจะทายังไงดี ที่บา้ นก็ไม่มีใครอยู่ ข้างนอกก็มืดค่าแล้วแล้วเราจะไปซื้ ออะไรกินดีเนี่ย ใน
บ้านก็ไม่มีของกิน” ว่าแล้วฉันก็รีบวิง่ เดินลงไปชั้นล่างไปเปิ ดตูเ้ ย็นดูว่ายังมีอะไรให้กินบ้าง เมื่อเปิ ดตูเ้ ย็นก็เห็น
“ของกินมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ย” ตูจาได้วา่ ของกินไม่เหลืออยูแ่ ล้วเนี่ยและคนอย่างฉันก็เป็ นพวกที่เดินซื้ อกับข้าวไม่เป็ นด้วย
“ว่าไงยัยน้องรักอยูด่ ีก็วิ่งลงมา จนพี่อาบน้ าอยูแ่ ทบสะดุง้ แหน่ะ” อยูด่ ีๆก็มีเสี ยงผูช้ ายที่ฟังคุน้ เคยมาพูดอยูใ่ กล้และมาขยี้หวั ฉันอย่างแรง หัวฉันจะ
หลุดไหมเนี่ย แต่เสี ยงนี้ทาให้ฉนั รู ้สึกดีใจมากๆ
“เฮียเก่งงงงง กรี้ ดดดคิดถึงจังเลย ไม่ได้เจอกันตั้งนานแหน่ะ” เฮียเก่งหน้าเหวอทันที ไม่คิดล่ะสิ วา่ ฉันจะกล้าทา เพราะตอนนี้ สิ่งที่ฉนั ทาอยูก่ ็คือ
กระโดดเกาะและยืน่ หน้าเข้ามาใกล้ ซึ่งทุกครั้งเวลาเราเจอหน้ากันที่ห่างหายกันไปนาน เวลาเจอหน้ากันทีไรได้แบบว่า... ไม่พดู ดีกว่า
“แล้วเป็ นอะไรเนี่ ยอยูด่ ีๆก็รีบวิ่งลงมา รู ้ไหมว่าบ้านจะพังก็เพราะแกนะยัยกิ่ง”
“อ้าว ก็หนูนงั่ ทารายงานอยูบ่ นห้องนานเพลินไปหน่อย รู ้ตวั อีกทีก็สองทุ่มแล้ว คิดว่าจะไม่มีขา้ วให้กินแล้วนะเนี่ ย”ฉันหยอดคาพูดอย่างน่า
สงสารให้พี่ชาย เผื่อพี่ชายจะใจอ่อนแล้วทากับข้าวให้ฉนั กิน
“สมน้ าหน้า ไปเลยไป เฮียซื้ อกับข้าวมาตั้งเยอะ ถ้าหิ วนักก็ไปอุ่นกินเอง พี่จะขึ้นไปเล่นเกมส์แล้ว บ๊ายบายนะน้องรัก” แงก! มันไม่สะทกสะท้าน
เลยอ่ะ ไอพี่บา้

วันจันทร์
“อ่านอะไรอยูอ่ ่ะเนสเล่” ฉันถามหนังสื อที่เนสเล่อ่านอยูซ่ ่ ึ งในความเป็ นจริ งแล้วฉันอยากรู ้มากเลยว่ามันยังโกรธฉันอยูห่ รื อเปล่า
“หื ม ก็เห็นอยูไ่ ม่ใช่หรอว่าเราอ่านอะไรอยู”่ เมื่อเนสเล่พดู เสร็ จก็หนั หนังสื อกลับหลังแล้วให้ฉนั ดูชื่อหนังสื อ
“วิวฒั นาการ อย่าบอกนะว่าเธอจะทาเรื่ องนี้ ”
“ถูกต้อง ถึงแม้วา่ ฉันจะไม่ได้คู่ทาโครงงานที่ดีเหมือนเธอ แต่ฉนั ก็สามารถขอคาปรึ กษากับอาจารย์และรุ่ นพี่ได้เหมือนกันและอีกอย่างหนังสื อนี่
รุ่ นพี่ที่ชื่อโบให้มาน่ะ เขาบอกว่าเป็ นหนังสื อที่ดีมากก็เลยเอามาให้ฉนั ยืม”ฉันเงียบ
“ตกลงว่าเธอยังไม่หายโกรธฉันใช่ไหม”ฉันถามอย่างจริ งจัง
“ก็แล้วแต่จะคิดน่ะนะ ถ้าเธอยังไม่แก้นิสยั ขี้อวดของตัวเองฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง”เมื่อเนสเล่พดู จบอาจารย์ประจาชั้นก็เข้ามาในห้องพอดี คาพูด
ของเนสเล่เมื่อกี้น้ ี ทาให้ฉนั สะอึกไปเลย นิ สยั ฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ
“จริ งด้วยสิ !!”
“อะไรชนากานต์ อยูด่ ีก็พดู แทรกที่ครู กาลังพูดอยู”่
“ขอโทษค่ะ” อายเลยตูเพื่อนหันกันมามองที่เราใหญ่เลย (ยกเว้นเนสเล่) จริ งด้วยสิ แล้วนี่ ยยั มอคค่าและทรี โอหายไปไหนเนี่ ย อยากจะถามเนสเล่ก็
ไม่กล้าถาม
“’งั้นครู ก็ขอฝากงานวันวิทย์กบั ห้องพวกเธอก็แล้วกันนะ พอดีครู ไม่มีเวลามาเป็ นที่ปรึ กษากับพวกเธอได้”
“อ้าว ทาไมล่ะคะอาจารย์ วันเสาร์น้ ี ก็เป็ นวันหยุดนี่” นักเรี ยนคนหนึ่ งถามอย่างสงสัย
“พอดีครู ตอ้ งไปดูคอนเสริ ตบ์ ิ๊กแบงหน่ะ ชัว่ โมงโฮมรู มก็มีแค่น้ ี ไปเรี ยนวิชาอื่นต่อได้” และอาจารย์ก็เดินออกไปพร้อมกับหน้าเหวอของนักเรี ยน
ในห้อง
“เฮ้ออออ ” ฉันนัง่ ถอนหายใจปลงกับชีวิตของตังเอง
“ถอนหายใจหยัง่ กับคนแก่แหน่ะยัยกิ่ง”
“เย้ยย มาตัง่ แต่เมื่อไหร่ เนี่ ยยัยทรี โอ”
“ก็มาตั้งแต่ที่แกทาตัวเหมือนกับคนแก่นนั่ แหล่ะ” อ้าวไอ้เพื่อนคนนี้ นิ
“แกไม่ได้โกรธฉันแล้วเหรอ”ฉันถามอย่างสงสัยเพราะตอนนี้เนสเล่ก็ยงั ไม่หายโกรธฉันเลย แถมยังไม่มีทีท่าว่าอยากจะพูดกับฉันด้วย
“ฉันหน่ะหายโกรธแกตั้งชาติที่แล้วนู่นนนน”
“อ้าวแต่ยยั เนสเล่ยงั ไม่หายโกรธเราเลย”
“ยัยเนสเล่มนั เป็ นคนที่ไม่ชอบคนนิสยั อวดเก่งหน่ะ แล้วบังเอิญแกก็อยูใ่ นเครื่ อข่ายของพวกที่อวดเก่งซะด้ยสิ ”

“นี่แกพูดอย่างมีหลักการมากเลย ว่าแต่นี่ยยั มอคค่าอยูไ่ หนหน่ะไม่เห็นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว” ฉันถามถึงมอคค่า เพราะไม่รู้วา่ ตอนนี้ มนั หายหัวไป
ไหน
“อ๋ อ เห็นมันบอกว่าแกให้มนั หาข้อมูลอะไรไม่รู้ตอนนี้ ก็ยงั คงหาอยูม่ ้ งั สงสัยจะมาเรี ยนตอนกลางวันหน่ะ”หยุดเรี ยนครึ่ งวันเพื่อหาข้อมูลที่ฉนั
บอก อะไรมันจะโอเวอร์ ป่านนั้นแถมฉันสัง่ ให้มนั หาเมื่อสองวันที่แล้วนะยังหาไม่เสร็ จอีกเหรอ ชักรู ้สึกสังหรณ์ใจไม่ดียงั ไงยังงั้นสิ ยยั กิ่ง =..=
ตอนบ่าย
เมื่อฉันเดินเข้ามาในห้องเรี ยนก็เห็นมอคค่านัง่ อยู่
“อรุ ณสวัสด์จร้ากิ่ง” อรุ ณสวัสดิบา้ นเธอสิ นี่มนั ตอนกลางวันแล้วนะ
“สวัสดีจร้า ได้ข่าวว่าโดดเรี ยนเพื่อจะมานัง่ หาข้อมูลที่ฉนั บอกให้หาใช้ไหมเอ่ย แต่รู้สึกว่าฉันให้เธอหาไปตั้งแต่สองวันที่แล้วนะ”
“555555” ดูมนั หัวเราะ
“แล้วไหนล่ะข้อมูลที่ฉนั บอกให้หา” ฉันพูดพร้อมกับแบมือเพื่อที่จะดูวา่ มอคค่าทามาจริ งหรื อป่ าว
“นี่จะ๊ งานที่เธอให้ทา”
“ไหนลองบอกมาสิ วา่ มันหมายถึงอะไรบ้างที่ฉนั บอกให้หา”
“ได้เลยจร้า”
“การผสมลักษณะเดียวหรื อเรี ยกภาษอังกฤษว่าmonohybrid crossเป็ นการผสมระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม โดยพิจารณาลักษณะที่ตอ้ งการผสมเพียงลักษณะเดียว เช่นผสมหนูสีดากับหนูสีขาวโดยพิจารณาลักษณะสี ขนของหนูเท่านั้นซึ่งจะมี
ยีนแค่คู่เดียว จบข่าวจร้า”
“แค่น้ ี” ฉันอึ้ง
“อือ ก็แค่น้ ีแหล่ะฉันหาได้แค่น้ ี”นี่ เธอจะบ้าเหรอยัยมอคค่า ฉันให้เวลาหาตั้งนานกลับได้ขอ้ มูลมาแค่น้ ี สมองเธอทาด้วยอะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะ
เชื่อเลยจริ งๆ อยากจะพูดอย่างนี้ แต่ก็ไม่กล้าพูด -v“เธอหามาได้แค่น้ ีเหรอ”ฉันถามแบบแอบปะชด
“อื้ม” และแล้วอารมณ์ของฉันก็ข้ ึนปรี้ ดทันที มันทนไม่ไหวแล้วโว้ยยยยย ยังมีหน้ามาตอบแบบหน้าตาเฉย
“เธอจะบ้าไปแล้วหรื อไง ฉันให้เวลาหาตั้งสองวันเชียวนะแต่เธอกลับหาไม่ได้แค่น้ ี อยูช่ ้ นั ไหนแล้วหรื อว่าอยูอ่ นุบาลหรื อไงเนื้ อหาที่เธอหาก็ยงั
กับเด็กอนุบาลหา ไปเรี ยนใหม่ดีไหมเนี่ ย
“เกิดอะไรขึ้นกิ่ง”ทรี โอรี บวิ่งเข้ามาหาด้วยความตกใจทันที
“อาจารย์องั คณามาแล้ว” เสี ยงเด็กนักเรี ยนคนหนึ่งตะโกน
“ก็ถามน้องแกสิ วา่ มันเกิดอะไรขึ้น”เมื่อฉันพูดจบก็เดินกลับเข้าที่โต๊ะทันทีดว้ ยความอารมณ์โกรธ

“เอาล่ะ นักเรี ยนวันนี้ ครู จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงงานว่าต้องทาอะไรอีกบ้าง สาหรับใครที่ทาเรื่ องเกี่ยวกับระบบนิเวศหรื อการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้ทาเป็ นแบบสื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปpower point ส่วนเรื่ องวิวฒั นาการและเรื่ องอื่นให้ทามารู ปแบบไหนก็ได้
แล้วแต่นกั เรี ยนเลย”
“อ้าว อาจารย์ทาไมต้องเป็ นแค่สองเรื่ องนี้ ล่ะคะที่ตอ้ งทาในรู ปแบบ power point”
“นัน่ ก็เพราะว่าเรื่ องพันธุศาสตร์เป็ นเรื่ องที่พวกเธอบางคนอาจจะคิดว่ายากที่สุดแต่ในทางกลับกันแล้วถ้าพวกเธอลองตั้งใจอ่านเรื่ องนี้ ให้ดีๆและ
และลองพยายามทาความเข้าใจกับมัน มันก็จะง่ายแถมเนื้ อหาเรื่ องนี้ ก็มีเยอะมากรวมทั้งเรื่ องระบบนิ เวศด้วย ครู ก็เลยอยากให้พวกเธอทามาใน
รู ปแบบนี้เพื่อที่จะให้เป็ นรู ปแบบตัวอย่างให้พวกรุ่ นน้องดู โดยเฉพาะชนากานต์ ครู ฝากความหวังโครงงานนี้ไว้ที่เธอเพราะครู เชื่ อว่ารู ปแบบที่
เธอทามานั้นต้องดูดีแน่นอน งั้นเรามาเริ่ มเรี ยนเรื่ องระบบนิเวศกัน” ซวยล่ะสิ ทีน้ ี ถูกเล่นฝากความหวังไว้อย่างนี้ แล้วงานจะเหลือเหรอ แถมยังต้อง
ทาเป็ นรู ปแบบ power point ตัวเองยิง่ ไม่เก่งคอมอยู่ อย่างนี้สิถึงจะเรี ยกว่างานงอกของแท้ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ
“มีใครพอจะรู ้บา้ งว่าระบบนิ เวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรี ยกว่าอะไร” ไบโอสเฟี ยร์ ฉันแอบตอบในใจเพราะฉันมัน่ ใจว่าตัวเองจะต้องโดนให้ตอบ
อย่างแน่นอน และยังไม่ทนั ได้คิดอาจารย์ก็หนั หน้ามาทางฉันแล้วพูดว่า
“ชนากานต์ เธอตอบได้ไหม”
“เออ... ไบโอสเฟี ยร์ หรื อเปล่าคะ” ฉันแกล้งทาเป็ นตอบตะกุกตะกัก ตูวา่ แล้วเชียวว่าต้องโดน
“ถูกต้อง โลกของเราหน่ะมีระบบนิเวศอยูม่ ากมายทั้งระบบนิ เวศบนบกและระบบนิ เวศในน้ า ซึ่ งรวมกันเป็ นโลกของสิ่ งมีชีวิตหรื อเรี ยกว่าไบ
โอสเฟี ยร์นนั่ เองซึ่ งจัดเป็ นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด” อืมรู ้สึกว่ายิง่ อาจารย์บรรยายเท่าไหร่ ตวั เราก็เริ่ มรู ้สึกง่วงขึ้นมาทันที ไม่ไหวแล้ว...
“กิ่ง ตื่นได้แล้ว ยัยกิ่ง”
“หะ...หื ม อ้าวทรี โอมีอะไรเหรอ”
“นี่มนั เลยเวลาเลิกเรี ยนแล้ว ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างเธอจะมาหลับในคาบเรี ยน”
“ฮ่าๆ ไม่รู้สิสงสัยจะเครี ยดละมั้งถึงได้ง่วงอย่างนี้ ”
“เธอจะไปเครี ยดทาไม เก่งไม่ใช่หรอสาหรับเธอโครงงานก็เหมือนกับปลอกล้วยเข้าปากนัน่ แหล่ะ”
“มันก็ใช่อยูห่ รอก แต่วา่ ต้องทาเป็ นpower point ด้วยนะสิ ฉันถึงได้เครี ยดไง” แค่น้ ี ก็ปวดหัวจะตายอยูแ่ ล้ว
“นี่กิ่งเธอลืมไปแล้วหรื อไงว่าเธอคู่กบั มอคค่าอ่ะ”
“ทรี โอ เธออย่าไปพูดถึงมอคค่าหรอก ให้ช่วยหาเนื้อหาแค่น้ นั ยังทาไม่ได้เลย” พูดแล้วฉันก็ยงั ฉุ นไม่หายเลย
“เรื่ องที่แกพูดมันก็จริ งอยูห่ รอกที่มอคค่าจะหาเนื้ อหามาได้แค่น้ ี แต่ลองคิดในทางกลับกันดูสิ ถึงมอคค่าจะไม่เก่งเรื่ องพวกนี้แบบแกแต่ยยั นี่ เก่ง
ด้านคอมนะเว้ย แกก็แค่หาเนื้ อหาแล้วส่งไปให้มอคค่าทาเป็ นpower point ก็เสร็ จแล้ว ลองให้มอคค่าทาดูสิยยั เนี่ ยเรี ยกว่าเทพได้เลยมั้งไม่แน่ว่า
รู ปแบบpower point อากจะออกมาสวยก็ได้ เห็นไหมคนเรามันต้องมีดา้ นบวกและด้านลบบ้างสิ แกจะไปเอาอะไรมากกับมอคค่ามันทีแกไม่เก่ง
คอม มันยังไม่เห็นว่าอะไรแกเลย ทางที่ดีแกควรจะต้องไปขอโทษมันด้วย”
“อืม”ฉันได้แต่ตอบว่าอืม ทรี โอเล่นสัง่ สอนฉันอย่างกับแม่แหน่ะแต่ก็เอาเถอะ รี บไปขอโทษมอคค่าดีกว่า

“ว่าแต่ตอนนี้ มอคค่าอยูไ่ หนล่ะ”
“แกเล่นว่ามันอย่างนั้นมันคงจะอยากอยูท่ ี่โรงเรี ยนต่ออยูอ่ ่ะนะ ป่ านนี้ ก็คงกลับบ้านแล้วมั้ง ”
“อ้าวแล้วแกล่ะ ไม่กลับบ้านเหรอทรี โอ”
“ยังอ่ะต้องอยูท่ าโครงงานกับไอวิวมันหน่ะ”
“แกทาเรื่ องอะไรอ่ะ”
“ฮึๆ แน่นอนคนอย่างฉันน่ะเหรอก็ทาเรื่ องพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอยังไงล่ะ”
“โหวว ยากนะเว้ยเรื่ องนี้ อ่ะ แกจะทาไหวเหรออ”
“มาอีกแล้วนิสยั แบบนี้ ชอบดูถูกคนอื่นเนี่ ย ที่ฉนั ทาเรื่ องนี้ ก็เพราะว่ามันเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหน่ะ พอดีฉนั อยากเรี ยนเกี่ยวกับพวกเทคนิค
การแพทย์ดว้ ยก็เลยสนใจเรื่ องนี้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเธอมาช่วยอธิ บายให้วิวฟั งหน่อยสิ วา่ เรื่ องพวกนี้มนั เป็ นเกี่ยวกับอะไร ไอวิวมันก็เหมือนกับ
มอคค่านัน่ แหล่ะไม่ค่อยรู ้เรื่ องพวกนี่มากเท่าไหร่ ”
“ได้สิ งั้นฉันจะอธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอก็แล้วกัน”และฉันกับทรี โอและรวมทั้งวิวก็นมานัง่ ฟั งที่ฉนั จะบรรยายให้ฟังที่ใต้
ต้นไม้ใหญ่แถวด้านหลังของโรงเรี ยน
“การประยุกต์ใช้น้ นั จะใช้ได้ทางด้านเชิงการแพทย์และเภสัชกรรมเชิงนิติวิทยศาสตร์เชิงการเกษตรและการใช้พนั ธุศาสตร์เพื่อศึกษาค้นคว้าหา
ยีนและหน้าที่ของยีน”
“แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะ” วิวถามอย่างด้วยความสงสัย
“ฉันก็รู้แค่พอคร่ าวๆนะพวกทางด้านเชิ งการแพทย์นี่ก็จะประยุกต์ใช้ไปในทางวินิจฉัยโรค การบาบัดด้วยยีน หรื อการสร้างผลิตภัณฑ์ทางเภสัช
กรรม เช่น การใช้เทคนิค PCR เพื่อตรวจสอบว่ามีจีโนมของไวรัสอยูใ่ นสิ่ งมีชีวิตนั้นอยูห่ รื อไม่หรื อว่าจะเป็ นการผลิตโปรตีน เช่น การผลิต
ฮอร์โมนอินซูลินซึ่ งวิธีน้ ี เป็ นตัวอย่างแรกที่นาเทคโนโลยีทางDNAมาใช้ในการผลิตสารที่ใช้เชิงเภสัชกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวาน ”
“อ้อ...อืมๆ”
“และก็ยงั มีอีกในเชิ งการเกษตรเช่นการทาฟาร์ มสัตว์หรื อการสร้างพืชดัดแปรพันธุกรรม”
“แล้วมันทากันยังงไงล่ะ”ทรี โอถาม -O“ก็เนี่ยจะอธิบายให้ฟัง การทาฟาร์มสัตว์เนี่ยเขาก็จะใช้เทคโนโลยีทาง DNA ปรับปรุ งพันธ์สตั ว์เพื่อให้มีลกั ษณะที่ดีข้ ึนโดยใช้วิธีการเคลื่อนย้าย
ยีน ส่วนการสร้างพืชดัดแปรพันธุกรรมก็เหมือนกับสัตว์นนั่ แหล่ะแต่จะง่ายกว่าของสัตว์ก็ตรงที่วา่ พืชนั้นมีศกั ยภาพในการรับยีนจากภายนอก
และสามารถสร้างต้นพืชขึ้นใหม่จากเซลล์ เนื้ อเยือ่ หรื อส่ วนต่างๆได้ ฉันอธิ บายแค่น้ ี พอจะรู ้เรื่ องไหม”
“อื้ม เราก็พอจะเก็ตบ้างแล้วล่ะ ขอบคุณมากเลยกิ่งที่อุตส่าห์สละเวลามาอธิบายให้พวกเราฟั ง” วิว ขอบคุณฉันอย่างลึกซึ้ งซึ่ งถ้าเป็ นไอทรี โอมันก็
คงจะ....
“เฮ้ย ขอบใจนะเว้ยเพื่อนที่มานัง่ อธิ บายให้พวกเราทั้งสองเข้าใจกัน เพื่อเป็ นการตอบแทนฉันมีเรื่ องหนึ่งจะมาบอก”อยูด่ ีๆทรี โอก็พดู แล้วยืน่ หน้า
เข้ามาใกล้ฉนั (มันคงจะไม่กินฉันหรอกนะ)

“เรื่ องอะไรล่ะ” ฉันถามอย่างแปลกใจกับคาพูดและท่าทางของมัน
“ก็เรื่ องที่แกทะเลาะกับเนสเล่และมอคค่ามันอ่ะ”
“มอคค่ากับเนสเล่ทาไมหรอ”
“มอคค่าอย่าเพิ่งไปสนใจ สนใจไอเนสเล่ก่อน ตอนนี้ หน่ะมันไม่ได้โกรธแกหรอกแต่มนั แค่อยากจะสัง่ สอนกับนิ สยั แย่ๆของแกก็เท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นแกอย่าไปเครี ยดและกังวลกับเรื่ องนั้นล่ะ ความจริ งแล้วฉันก็ไม่อยากบอกหรอกนะเพราะเนสเล่มนั เป็ นคนบอกเองว่าอย่าเอาเรื่ องนี้
ไปบอกกับแก ขนาดมอคค่าเองก็ยงั ไม่รู้เรื่ องนี้ เลยแต่ที่ฉนั บอกแกก็เพราะว่าเห็นแกงานก็เยอะอยูแ่ ล้วแล้วยังจะมาเครี ยดเรื่ องเพื่อนอีก ฉันก็เลย
ตัดสิ นใจที่จะบอกแกเพื่อไม่ให้แกเครี ยด แถมเครี ยดมากระวังเส้นเลือดในสมองแตกล่ะ เข้าใจไหมไอเพื่อนรัก” เมื่อทรี โอพูดเสร็ จก็เอากาปั้ นมา
เขกหัวฉันทายังกับฉันเป็ นเด็กน้อย แต่วา่ เมื่อทรี โอพูดอย่างนี้กบั ฉันแล้วก็ทาให้ฉนั รู ้สึกดีใจและสี ยใจ ดีใจที่ยงั มีเพื่อนที่มาคอยปลอบใจและคอย
อยูเ่ ป็ นเพื่อนเรายามที่เราเสี ยใจและเสี ยใจที่เราไม่น่าที่จะทะเลาะกับเพื่อนด้วยเรื่ องเล็กๆเท่าพริ กขี้หนู และเนื่ องจากความกดดันทั้งอาจารย์และ
เรื่ องเพื่อนที่มนั ประดังเข้ามาก็ทาให้ฉนั อดกลั้นมันไม่ไหวอีกต่อไป
“เฮ้ย ไอกิ่งคาพูดของฉันมันซึ้ งขนาดนั้นเลยหรอ ถึงกับต้องร้องไห้มาหน่ะ”ฮึกๆๆๆฮืออออๆๆๆๆ......
“ก็มนั ไม่ไหวแล้วนี่ แกเห็นฉันยิม้ มาทั้งวันจึงคิดว่าฉันไม่ได้มวั แต่คิดมากอยูห่ รื อไง”
“ก็ใช่น่ะสิ ”ดูมนั ตอบ ไอเพื่อนบ้า อยากจะร้องไห้ออกมาเพื่อระบายความกดดันให้มนั หายไปให้หมดจากตัวเราเพราะถ้าทาอย่างนี้แล้วมันจะทา
ให้เรารู ้สึกสบายใจขึ้นมา
“อยากร้องก็ร้องมาเถอะกิ่ง ถ้าแกไม่ไหวจริ งๆ” ทรี โอที่ยนื อึ้งอยูถ่ อนหายใจเฮื อกหนึ่ งแล้วก็นงั่ ลงข้างตัวฉันแล้วลูบผมและปลอบฉันอย่างโอน
โยน ทรี โอแกรู้ไหมว่ายิง่ แกทาอย่างนี้ ฉนั ยิง่ อยากร้องไห้

“ขอบคุณมากนะที่คอยอยูเ่ ป็ นเพื่อนฉัน งั้นฉันกลับบ้านก่อนนะ บ๊ายบาย” ฉันโบกมือบ๊ายบายทรี โอ และมันก็โบกตอบกลับมาแล้วพูดว่า
“แล้วเจอกันพรุ่ งนี้ หวังว่าเราจะได้เห็นผลงานเธอกับไอมอคค่ามันนะ เพราะพรุ่ งนี้ เป็ นวันพรี เซนต์งานของแก” ฉันอึ้งและก็ตกใจมาก แล้วพูด
ออกไปว่า
“เฮ้ย!!! เดี๋ยวพรุ่ งนี้ พรี เซนต์แล้วเหรอ ทาไมไม่มีใครบอกฉันเลยล่ะ”
“โทษทีวะ่ อาจารย์เค้าฝากมาบอกฉันให้มาบอกแกแต่ที่น้ ี ....เพื่อนรักเอ๋ ยยฉันลืมเลยว่ะที่ตอ้ งบอกแก แต่อย่างน้อยฉันก็ไถ่โทษแกแล้วนะเว้ย ถ้า
งั้นฉันไปก่อนล่ะ” เมื่อมันพูดจบก็รีบวิ่งบึ่งกลับบ้านทันทีโดยทิ้งฉันให้ยนื อึ้งอยูอ่ ย่างนั้น ยะ...อย่าบอกนะว่าที่เมื่อกี้มนั คอยปลอบใจและคอยอยู่
เป็ นเพื่อนฉันมาตลอดก็เพราะว่า....... ไอทรี โออออออออออ ฉันจะ.......แก

“กลับมาแล้วคร่ า” เมื่อฉันรี บบึ่งกลับมาถึงบ้านก็รีบขึ้นห้องและเตรี ยมตัวที่จะส่ งงานให้กบั มอคค่าอย่างรี บเร่ ง พร้ อมกับนึ กแค้นไอทรี โอมัน ดี
นะเนี่ ยที่ฉนั นัง่ หาข้อมูลเมื่อคืนนี้ มาทั้งหมดแล้วไม่ง้ นั โลกแตกแน่ถา้ เกิดอาจารย์องั คณารู ้ วา่ ฉันยังทารายงานไม่สร็ จปี นี้ ก็อย่าหวังที่จะได้เกรดสี่
เลยยัยกิ่ง โอ้ยยยยย วันนี้ มนั เป็ นวันอะไรวะเนี่ย

เวลาผ่านไป 15 นาที
ฮู่วววค่อยยังชัว่ ในที่สุดก็ส่งข้อมูลเสร็ จสักที ส่วนที่เหลือก็ได้แต่เพิง่ มอคค่าแล้ว เมื่อฉันส่งเสร็ จก็พลางนึ กคิดว่าควรจะโทรไปหามอคค่าดีไหมแต่
ยังไม่ทนั ได้ตดั สิ นใจเสี ยงโทรศัพท์ก็ดงั ขึ้นมาและชื่อสายที่เรี ยกเข้าก็ไม่ใช่ใครซึ่ งก็เป็ นมอคค่านัน่ เอง
“ฮะๆ...ฮัลโหล”ฉันรับโทรศัพท์ดว้ ยอาการตื่นเต้น
“ฮัลโหลกิ่ง งานที่ส่งมามันคืออะไรเหรอ”
“ตอนนี้อย่าเพิ่งถามฉัน มอคค่าฉันต้องเพิ่งแกแล้วนะเพื่อนยาก”
“เอ๋ ...แป๊ บนะกิ่ง พี่ทรี โอ พี่ไปแกล้งอะไรกิ่งมันหน่ะ” ป่ าว พี่ไม้ได้แกล้งสักหน่อย เสี ยงคาพูดแก้ตวั ของทรี โอดังเข้ามาในโทรศัพท์ฉนั ดูมนั พูด
“มีอะไรหรื อเปล่ากิ่ง ดูรีบร้ อนเชียว” จะไม่ให้รีบร้อนได้ไง งานมันต้องส่ งพรุ่ งนี้ แล้ว
“มอคค่า งานวิชาชีวของเราต้องพรี เซนต์พรุ่ งนี้ ”
“หาๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“อย่าเพิง่ หา ตอนนี้ ขอ้ มูลฉันหาให้หมดแล้ว เหลือแต่ก็พวกทาpower point อ่ะ คือแบบว่า.... ฉัน”
“ไม่ตอ้ งห่วงเดี๋ยวพวกที่เหลือเราทาเอง power point ใช้ไหมได้เดี๋ยวฉันทาให้ไม่ตอ้ งเครี ยดนะกิ่งแล้วก็อีกมีเรื่ องอีกอย่างหนึ่ ง ขอโทษนะเรื่ องเมื่อ
เช้านี้ที่ทาให้เธอโกรธหน่ะ ”
“เรื่ องนั้นเหรอ เราก็ตอ้ งขอโทษเหมือนกันที่พดู ไม่ดีกบั เธอไป ถ้าอย่างนั้นเรามาคืนดีกนั นะ ”
“อื้ม ขอบคุงมาเลยนะกิ่งที่ให้โอกาสฉัน งานนี้ ฉนั จะตั้งใจทางานอย่างเต็มที่เลย”
“อื้ม ฝากด้วยนะแล้วก็ขอบคุงมากนะมอคค่าที่เธอยังให้อภัยฉันที่ฉนั พูดกับเธอแรงเกินไป”
“เรื่ องแค่น้ ีไม่เห็นจะเป็ นอะไรเลย แค่น้ ีก่อนนะ บ๊ายบาย”
“บ๊ายบาย” เมื่อฉันวางสายโทรศัพท์จบ ก็ยมิ้ อย่างกับคนบ้าอยูค่ นเดียวในตอนนั้นนัน่ เองที่ฉนั กาลังยิม้ อย่างมีความสุ ขที่ได้คืนดีกบั เพื่อนก็มีเสี ยง
หนึ่งดังขึ้นมา
“เป็ นบ้าอะไรเนี่ ย ถึงกับนัง่ ยิม้ อยูค่ นเดี ยว” เฮียเก่งซึ่งเป็ นพี่ชายของฉันก็เดินเข้ามาแล้วมองหน้าฉันอย่างกับเจออุจจาระ
“ก็คนมันมีความสุขนี่ จะนัง่ ยิม้ อยูค่ นเดี ยวไม่ได้หรื อไง” ฉันตอบกลับอย่างมีเหตุผล
“เออๆ เฮียแค่จะมาบอกว่ากินข้าวได้แล้ว เฮียอุ่นกับข้าวไว้ให้วางอยูบ่ นโต๊ะหน่ะ คืนนี้อาจจะไม่กลับบ้านนะโปรเจคงานยังไม่เสร็ จต้องไปค้าง
คืนที่มหาลัย อาจจะยังไม่กลับสองสามวัน”
“อื้ม ไปดีมาดีล่ะรักษาตัวด้วย” เมื่อฉันพูดคานี้ ไปก็แปลกใจมากทาไมเฮียถึงไม่ยอมตอบกลับมาก็เลยยกหน้าขึ้นไปมองก็เห็นหน้าเฮียดูอ้ ึงๆ
“เป็ นไรอ่ะเฮีย”เมื่อเฮียรู ้สึกตัวก็รีบแก้ตวั ว่า

“อ้อเปล่าเฮียแค่ตกใจคาพูดของแกเมื่อกี่น้ ี อ่ะ เพิ่งได้ฟังเป็ นครั้งแรกจากปากน้องสาวนะเนี่ย”เมื่อเฮียพูดจบก็เดินเข้ามาขยี้หวั ฉันอย่างแรงแล้วก็
เดินออกจาห้องฉันไป ทาให้ฉนั อดนึกคิดไม่ได้วา่ วันนี้ ถึงแม้จะมีเรื่ องเศร้าคอยเข้ามาหาฉันแต่มนั ก็ยงั มีเรื่ องดีๆเข้ามาหาฉันเหมือนกัน
วันต่อมา
“อรุ ณสวัสดิจร้ากิ่งงงง”
“อรุ ณสวัสดิจร้ามอคค่า” วันนี้ เป็ นวันที่ฉนั มีความสุ ขมากเพราะได้คืนดีกบั เพื่อนคนนี้ แล้ว แถมวันนี้ จะเป็ นวันที่ฉนั พรี เซนต์งานอีกด้วยได้เวลา
พิศวาสคะแนนอาจารย์แล้ว
“โย่วว สวัสดีกิ่ง” จู่ๆเสี ยงของทรี โอก็ดงั ขึ้นมาเมื่อฉันหันหลังมองไปก็เห็นทรี โอเดินมาคู่กบั เนสเล่
“สวัสดีกิ่ง” เนสเล่ทกั
“อื้ม สวัสดีจา้ ”
กริ๊ งงงงง เสี ยงออดเข้าเรี ยนก็ดงั ขึ้นและอาจารย์ก็เดินเข้ามา
“เอาล่ะวันนี้ มีพรี เซนต์งานใช่ไหม คู่ของชนากานต์แล้วก็คู่ของพิชญา(เนสเล่)เตรี ยมตัวออกมาพรี เซนต์งานได้” ไอทรี โอไหนแกบอกว่าอาจารย์
ฝากมาบอกแกแค่คนเดียวไม่ใช่หรื อ แต่ทาไมเนสเล่มนั ดูไม่ตกใจเลยว่าคู่ของมันจะต้องออกมาพรี เซนต์วนั นี้ ฉันหันไปหาไอทรี โอด้วยฉายรังสี
อามหิ ตใส่มนั แต่มนั ก็ไม่สนใจ แถมยังผิวปากอีก
“กิ่ง ไปเตรี ยมตัวกันเถอะ” เสี ยงของมอคค่ารี บปลุกฉันให้ลุกขึ้นจากหลุมอามหิ ตที่มีต่อไอทรี โอมัน
“อะ... เอ้อ จ้ามอคค่า แล้วนี่เธอทา power poit เสร็ จแล้วใช่เปล่า”
“อื้ม ฉันทาเสร็ จแล้ว รับรองเลยว่าอาจารย์กบั เพื่อนนักเรี ยนทุกคนต้องอึ้ง เรารู ้ วา่ เธอเก่งอยูแ่ ล้วก็เลยทาเนื้ อหาแหวกแนวที่ไม่เหมือนใครเขาทา
กันน่ะ” เอ่ออออ มอคค่าเธอไปทาอะไรกับเนื้อหาที่ฉนั หามาให้อ่ะ แต่ช่างเถอะตายก็ตายด้วยกัน แล้วมอคค่าก็เดินไปที่คอมพิวเตอร์ แล้วเสี ยบใส่
แฟลชไดรฟ์ เพื่อลงข้อมูลลงในเครื่ องคอมให้เพื่อนและอาจารย์เห็นและเมื่อฉันรู ปแบบ power poit ที่มนั ทา หน้าตาของฉันก็เลย O_O
“เยีย่ ม รู ปแบบนี้แหล่ะที่ครู ตอ้ งการสมแล้วที่เป็ นงานของชนากานต์”เอ่อออ อาจารย์องั คณาค่ะหนูอยากจะบอกจริ งๆว่าหนูไม่ได้ทาหรอกค่ะ ไอ
power poit เนี่ย เพื่อนหนูเป็ นคนทาเองแหล่ะ -v“แล้วใครเป็ นคนพรี เซนต์หล่ะ ”
“หนูค่ะ” ฉันตอบพร้อมกับเดินออกมาที่หน้าห้องแล้วก็เริ่ มสาธยายให้กบั เพื่อนและอาจารย์ฟัง
“กรถ่ายทอดพันธุกรรมจะแบ่งย่อยไปเป็ นหลายหัวข้อซึ่ งเนื้อหานี้ ดิฉนั ขออธิ บายใจความสาคัญก็แล้วกัน เพื่อนๆพอจะรู ้ใช่ไหมว่าเมนเดลคือใคร
และเขาได้ทาการทดลองอะไรบ้างซึ่ งเนื้อหาส่ วนนี้ ฉนั ขอไม่พดู ก็แล้วเพราะว่าทุกคนคงรู ้กนั หมดแล้ว งั้นเรามาเข้าสู่ เรื่ องสาคัญกันดีกว่า การผสม
ลักษณะเดียวหรื อเรี ยกภาษอังกฤษว่าmonohybrid crossเป็ นการผสมระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยพิจารณาลักษณะที่ตอ้ งการผสมเพียงลักษณะเดียว ส่วนการผสมสองลักษณะนั้นหรื อเรี ยกว่า dihybrid cross เป็ นการผสมโดยพิจารณาสอง
ลักษณะ งั้นเราเข้ามาสู่เรื่ องการข่มไม่สมบูรณ์ก็แล้วกัน การข่มไม่สมบูรณ์น้ นั จะเป็ นการที่แอลลีนหนึ่ งไม่สามารถข่มแอลลีนหนึ่งได้อย่าง
สมบูรณ์ ทาให้ฟีโนไทป์ ของพ่อแม่ที่เป็ นฮอมอไซกัส....”

“เอ่อ ขอถามอย่างหนึ่ งนะแอลลีนนี่ก็คือรู ปแบบต่างๆของยีนหรื อเปล่าอย่างเช่นตัวอย่างของยีนอันหนึ่งคือยีนที่กาหนดรู ปร่ างของใบหู บางคน
จะมียนี ที่กาหนดให้ใบหูมีรูปร่ างแบบติ่งหูยนื่ ออกมาส่ วนยีนอีกชนิ ดหนึ่งจะทาให้เกิดใบหู รูปร่ างแบบที่ไม่มีติ่งหู ยนื่ ออก เราเรี ยกรู ปแบบที่
ต่างกันของยีนว่าแอลลีนใช่ไหม”เพื่อนนักเรี ยนคนหนึ่งถามขึ้นและก็อธิบายความเข้าใจด้วยตนเองซึ่ งเพื่อนคนนี้ ก็พดู ถูก
“ใช่แล้ว งั้นเรามาต่อกันเรื่ องการข่มร่ วมกันเลยเพื่อนๆคงจะรู ้แล้วสิ นะว่ามนุษนย์เรานั้นมีหมู่เลือดอะไรบ้าง ดิฉนั ขอยกตัวอย่างก็แล้วสมมุตว่า
พ่อมีหมู่เลือดเอและแม่มีหมู่เลือดบีแสดงว่าลูกที่เกิดมานั้นจะต้องเป็ นหมู่เลือดเอบี”
“อ้ออออ”
15 นาทีผา่ นไป
“กลุ่มของดิฉนั ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ ค่ะ” เสี ยงปรบมือของเพื่อนๆก็ดงั ขึ้น บราโว่ววว แถมยังมีคาพูดนี้ พดู ขึ้นมาด้วยนะ = =’’
“เอาล่ะ กลุ่มต่อไปกลุ่มของพิชญา กลุ่มนี้ ทาเรื่ องวิวฒั นาการใช้ไหม”ในที่สุดงานพรี เซนต์วนั นี้ ก็ผ่านไปได้ดว้ ยดี (^3^)Y
“ค่ะ ดิฉนั วันนี้ จะมาอธิบายเรื่ องวิฒนาการค่ะ งั้นก็ขอเริ่ มอธิ บายเลยก็แล้วกัน วิวฒั นาการนั้นคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งมีชีวิตที่มีลกั ษณะ
เปลี่ยนไปจากบรรพบุรุษและสามารถถ่ายทอดลักษณะนี้ ไปยังรุ่ นต่อไปทาให้ลูกหลานที่เกิดขึ้นมีลกั ษณะแตกต่างจากบรรพบุรุษและถูกคัดเลือก
ให้มีชีวิตอยูร่ อดในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันในระยะเวลาที่ยาวนานได้”
ทุกคนในห้องเริ่ มไปเฝ้ าพระอินทร์ กนั เรื่ อยๆแล้วแฮะ แต่เอาหน่อยเถอะยัยเนสเล่อุตส่ าห์ต้ งั ใจอธิ บาย ฟังที่มนั พูดหน่อยก็แล้วกัน
“ซึ่งเรื่ องนี้มีนกั วิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศษและนักธรรมชาติชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องนี้ข้ ึนมาโดย ฌอง ลามาร์ ก นักวิทยาศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศษได้เสนอว่าอวัยวะส่ วนใดที่มีการใช้งานมากในการดารงชี วิตจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้น ขณะที่อวัยวะที่ไม่ค่อยใช้งานจะอ่อนแอและ
เสื่ อมลงไป ส่วนชาลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติชาวอังกฤษได้เสนอว่าสิ่ งมีชีวิตบนโลกนี่ เป็ นรุ่ นลูกหลานที่มีลกั ษณะแตกต่างกันจากสิ่ งมีชีวิตที่มีมา
ในอดีต ความแตกต่างนี้เกิดจากการสะสมลักษณะที่แตกต่างกันไปจากบรรพบุรุษแต่จะมีลกั ษณะที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกคัดเลือกให้สามารถ
ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ซ่ ึ งเรี ยกทฤษฎีน้ ีวา่ ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ” มันเริ่ มนานแล้วนะเนสเล่
30 นาทีผา่ นไป
“ดิฉนั ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ” คร่ อกๆๆๆ หะ...หื มจบแล้วเหรอ นี่ เราฟังที่เนสเล่บรรยายจนเผลอหลับไปแล้วหรื อเนี่ ย ตัวฉันเพิ่งตื่นจากการ
เฝ้ าพระอินทร์ ก็ยงั งัวเงียอยูก่ ็เหลือบไปดูนาฬิกาก็ปรากฏว่า อุแม่จา้ วววววว หมดคาบเรี ยนแล้วหรื อเนี่ ย นี่ ไอเนสเล่มนั พรี เซนต์จนหมดชัว่ โมงเลย
หรื อ เมื่อฉันหันไปมองทางด้านอาจารย์องั คณาก็เห็นอาจารย์นงั่ สะลึมสะลืออยู่ อืม อาจารย์ก็เป็ นไปกับเขาเหมือนกันด้วยแฮะ
“อาจารย์หมดเวลาเลิกเรี ยนแล้วค่ะ” นักเรี ยนคนหนึ่งเตือนอาจารย์ดว้ ยความหวังดี
“อะ... อ้าว หมดเวลาแล้วหรื อเอาล่ะ งั้นชัว่ โมงนี้ ก็ขอจบเพียงแค่น้ ี ก็แล้วกัน”
“นักเรี ยนทั้งหมดทาความเคารพ” เสี ยงขอบคุณครับ/ค่ะดังขึ้นพร้ อมกันทัว่ ห้อง
“นี่ยยั กิ่งฉันรู้นะว่าเมื่อกี้แกแอบงีบหลับอยู่ แถมน้ าลายไหลย้อยด้วยแหล่ะ ฮ่าๆๆๆ” อยูด่ ีทรี โอก็วิ่งเข้ามาหาฉันแล้วพูดคานี้
“จะบ้าเหรอฉันจะไปทาท่าอุบาทว์น้ นั ได้ยงั ไง”
“อ้าว ไม่เชื่อก็ตอ้ งเชื่อ ” เมื่อมันพูดเสร็ จ ก็หยิบมือถือขึ้นมาเมื่อฉันมองไปที่มือถือมันก็พบว่า

“กรี้ ดดดดด นี่เธอแอบถ่ายฉันเหรอ>/////<” รู ปมันแบบว่าอุบาทว์ชะมัดยากเลยอ่ะ ไม่อยากให้ใครเห็นรู ปนี้ เลย
“นี่ๆมอคค่า เนสเล่ มาดูรูปอะไรนี่สิ รับรองเงินล้านยังเอาไม่เอาอยูเ่ ลย”
“รู ปอะไรเหรอทรี โอ”เสี ยงมอคค่าและเนสเล่พพู ร้อมกัน
“ไอทรี โอ้ๆๆๆๆ”ฉันรี บตะโกนชื่อมันด้วยความเดื อดดาลหวังว่ามันจะกลัวฉันบ้างนะ
“เออน่า” แต่มนั ก็ไม่กลัวฉัน เมื่อเนสเล่กบั มอคค่าเห็นรู ปของฉันก็เงียบ
“ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”เสี ยงหัวเราะของมอคค่า -////“ฮ่าๆๆๆๆๆ”ตามด้วยเสี ยงหัวเราะของเนสเล่ -//////////////“โฮะๆๆๆๆๆๆ”แล้วก็ไม่ใช่เสี ยงใครนอกจากไอทรี โอมัน =_= แต่เมื่อฉันเห็นเพื่อนๆทั้งสามคนนั้นแล้วก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้ก็เลยหัวเราะตาม
เพื่อนไป
“ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” เสี ยงหัวเราะของพวกเราทั้งสี่ คนหัวเราะกันจบกลบเสี ยงในห้องกันอย่างมีความสุ ข ทาให้ฉนั รู ้สึกว่าการที่
มีเพื่อนสนิทนั้นมันเป็ นการมีชิวิตที่มีรสชาติที่เข้มข้นที่สุดในชี วิตซึ่ งเหมือนกับเพื่อนของฉันกลุ่มนี้ พี่นอ้ งฝาแฝดกาแฟ เนสเล่ มอคค่าและก็ทรี
โอ เพื่อนสนิ ทที่ฉนั รักมากที่สุด

-จบ-

