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1

คณิตศาสตร์เหรียญทองน่ะครับ

ในบ้านของเธอมีเปียโนอยู่หลังหนึ่ง
หกโมงเช้า แดดแรกของวันทอแสงลงบนเปียโนหลังนั้น พ่อก�ำลัง
หยิบถ้วยรางวัลใส่ในลังกระดาษ
"เอาแฟ้มใส่เกียรติบตั รมาให้พอ่ ที" พ่อกล่าว มือหยิบถ้วยรางวัลจากการ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเรียงลงในลังสีนำ�้ ตาล
ลินหยิบแฟ้มสีดำ� หนาบรรจุเกียรติบตั รเรียนดีมากมายยืน่ ให้พอ่ ดวงตาสีดำ�
เรียวเล็กของเธอจับจ้องถ้วยรางวัลถ้วยสุดท้ายทีย่ งั อยูบ่ นชัน้ วางของ ไม่ได้
ลงไปอยู่ในกล่องรวมกับถ้วยรางวัลอืน่ ๆ
"พ่อ ถ้วยรางวัลที่ชนะเลิศประกวดเปียโนตอน ป.หนึ่ง ล่ะ ไม่เอาไป
เหรอ"
"เราไปสมัครเข้าเรียน ม.ปลาย เอาไปแค่ผลงานตอน ม.ต้น กับ
ประถมปลายบางส่วนก็พอแล้วล่ะ อันนั้นมันเก่านานไปแล้ว"
"อืม..." ลินตอบรับ ตายังคงจับจ้องที่ถ้วยรางวัลนั้น วันนี้เธอสวมชุด
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นักเรียน ม.ต้น มัดผมเปียเดี่ยวดูเรียบร้อย แถมยังสวมแว่นสายตาอันโต
วันนีเ้ ธอจะไปสอบสัมภาษณ์เพือ่ เข้าเรียนโรงเรียนกรุงเทพทวีปญ
ั ญา
โรงเรียนที่พ่ออยากให้เธอได้เข้าเรียนมากที่สุด
รถยนต์ สี ด� ำ คั น หรู จ อดอยู ่ ต รงหน้ า โรงแรมแห่ ง หนึ่ ง คนขั บ รถ
กระดิกนิ้วตามจังหวะเพลงก�ำลังรอให้ผู้ โดยสารของเขาเดินออกมาจาก
ในโรงแรม
ผู้ โดยสารทีเ่ ขารอคอยไม่ใช่แขกทีม่ าพักแต่คอื ตัวเจ้าของโรงแรมเอง
คนขับรถประจ�ำตัวของท่านผู้บริหารนั่งฟังเพลงเพลินๆ แต่เมื่อสายตา
เหลือบไปเห็นว่าเจ้านายของตนเดินลงบันไดหน้าประตูตรงมาทีร่ ถแล้ว เขา
ก็รบี กดปิดเพลงลูกทุง่ พร้อมหันไปตรวจเช็กอีกครัง้ ว่าเบาะทีน่ งั่ อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย
ประตูถกู เปิดออก เจ้านายของเขาก้าวเท้าขึน้ รถพร้อมด้วยภรรยาและ
ลูกชายวัยรุน่ เจ้านายเอ่ยชือ่ โรงเรียนแห่งหนึง่ และบอกชือ่ ถนนทีต่ งั้ คนขับรถ
เอ่ยว่า "รับทราบครับ" แล้วออกรถอย่างนุม่ นวล
"ทางโรงเรียนเขาเรียกมาเท่าไหร่คะ" ฝ่ายภรรยาถามขึ้นเรียบๆ
"พิจารณาจากผลสอบของเจ้าพัฒน์" คนเป็นพ่อตอบ "เขาขอให้เรา
ซื้อ iMac ให้ โรงเรียนยี่สิบเครื่อง"
"ก็คุ้มนะคะ ตาพัฒน์จะได้เรียนในโรงเรียนดีๆ" คุณแม่เอ่ย
"ไม่ต้องห่วงหรอก เขาติดต่อเรามาก่อนสัมภาษณ์เสียอีก ยังไงก็ ได้
เข้า เรีย นแน่ๆ อยู่แ ล้ว " พ่อพูด อย่า งเฉยชาแต่แฝงความมั่นใจอยู่ ใน
กระแสเสียง ส่วนลูกชายไม่ได้ตอบอะไร เขามองออกไปนอกรถคล้ายไม่อยู่
ร่วมในการสนทนา คนขับรถเองก็นงิ่ เงียบ ท�ำเป็นไม่รบั รูบ้ ทสนทนาที่ ได้ยนิ
อยู่ในขณะนี้
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รถสีด�ำมุ่งหน้าไปสู่โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญา
ในห้องโถงของโรงเรียนมีเก้าอีถ้ กู จัดไว้เป็นแถวยาว แต่ละแถวมีเก้าอี้
สามตัวส�ำหรับให้นักเรียนที่รอเข้าคิวสัมภาษณ์ ได้นั่งกับผู้ปกครองของตน
พัฒน์นั่งกระดิกเท้ารอโดยมีพ่อแม่นั่งขนาบข้าง เขาหันไปรอบๆ มอง
นักเรียนคนอื่นด้วยความสนใจ จนกระทั่งแม่ส่งเสียงปราม
"พัฒน์ อย่านั่งกระดิกเท้า"
พัฒน์มองหน้าแม่ หยุดกระดิกเท้าในทันใด
ตอนนัน้ เองทีส่ าวน้อยคนหนึง่ เดินออกมาจากห้องสัมภาษณ์ เธอเป็น
เด็กสาวหน้าตาสดใสน่ารัก เดินเคียงคูม่ ากับคุณพ่อของตน พัฒน์สะดุดตา
ความสวยใสของเด็กสาวทันที เขาเหลือบมองเธอ สาวเจ้าเดินขนาบคุณพ่อ
ปากพูดเสียงเจือ้ ยแจ้ว
"เขาเรียกตัง้ สีแ่ สน พ่อมีจา่ ยเหรอ" แม้จะกล่าวเช่นนัน้ แต่ในดวงตา
ของเธอไร้ซงึ่ แววกังวล
"พอไหวอยูแ่ หละเกรซ" คุณพ่อหัวเราะ โอบไหล่ลกู สาวด้วยความเอ็นดู
ตอนนั้นเองที่ดวงตาสุกใสของเกรซเคลื่อนมาจับที่ ใบหน้าของพัฒน์
เธอหยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง พัฒน์จึงโบกมือให้เธอด้วยท่าทางสบายๆ
เกรซยิ้มตอบ ก่อนจะเดินเลยเก้าอี้ของเขาไป
ร่างของเกรซเดินผ่านเก้าอี้ซึ่งแบงค์นั่งอยู่กับแม่ของเขา แม่นั่งนิ่ง
พยายามยืดหลังให้ตรง แต่ความปวดทรมานที่เกาะกินแผ่นหลังของแม่
ท�ำให้แม่นั่งได้ตัวไม่ตรงนัก หลังและไหล่ของแม่งองุ้มลง เป็นผลจากการ
ท�ำงานหนักมาเป็นเวลานาน
แบงค์มองเด็กสาวที่เดินผ่านเขาไปพลางคิดถึงค�ำพูดของเธอ
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สีแ่ สน...หากเรียกแพงขนาดนัน้ เขาก็คงไม่มปี ญ
ั ญาเข้าเรียนโรงเรียนนี้
เด็กหนุ่มบิดมือไปมา สีหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์และกังวล
ในที่สุดก็ถึงคิวของลิน เมื่อเลขาฯ ของ ผอ. ประกาศชื่อ "รินรดา
นิลเทพ" เธอกับพ่อก็ลุกขึ้นจากที่นั่ง พ่อเดินแบกลังกระดาษใบใหญ่ ลิน
จึงเป็นคนเปิดประตูให้กับเขา
เมื่อเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ซึ่งคือห้องท�ำงานของ ผอ. ลินมองไป
รอบๆ ห้องก่อนจะหยุดสายตาพิจารณา ผอ. ซึ่งเป็นหญิงสาววัยกลางคน
แต่งตัวสุภาพแต่ทนั สมัย ไว้ผมบ็อบทะมัดทะแมง ผอ. ดูมมี าดของนักธุรกิจ
หญิงแกร่งมากกว่ามาดของคุณครูใจดี ลินยกมือไหว้เธอ ก่อนจะนัง่ ลงทีเ่ ก้าอี้
หน้าโต๊ะตัวนัน้ มองใบหน้ารูปไข่ของหญิงเจ้าของห้องด้วยความสนใจ
ผอ. เริ่มต้นด้วยการให้ลินแนะน�ำตัว จากนั้นก็เปิดแฟ้มประวัติ
ที่พ่อของเธอยื่นให้ ด้านในมีเกียรติบัตรที่แสดงว่าเธอได้เกรด 4.00 จาก
โรงเรียนเก่าตลอดทั้งสามปีที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
"เกรดเฉลีย่ 4.00 ตลอดทุกปีตงั้ แต่ ป.หนึง่ เป็นนักเรียนดีเด่นตัง้ แต่
ม.หนึง่ ถึง ม.สาม แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ได้อนั ดับหนึง่ ของเขตพืน้ ที่
การศึกษา อันนีภ้ าพตอนชนะเลิศครอสเวิรด์ ระดับประเทศครับ" พ่อของลิน
พูดด้วยน�ำ้ เสียงนุม่ ๆ ของคนเป็นครู เขาเอ่ยอธิบายเกียรติบตั รในแต่ละหน้า
ซึง่ ผอ. เปิดมาพบ ฝ่ายลินก็ได้แค่นงั่ ยิม้ ๆ อยูข่ า้ งพ่อ รอยยิม้ ของเธอนัน้
มีความรู้สึกเกร็งๆ ผสมอยู่ อาจเกิดจากความอายที่พ่อเล่าประวัติของตน
อย่างละเอียด หรือไม่กเ็ ป็นเพราะเธอก�ำลังกังวลกับการสอบสัมภาษณ์
เสียงที่นุ่มนวลของพ่อพูดต่อไป "มีถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
นะครับ อันนี้ถ้วยการแข่งว่ายน�้ำ" พ่อท�ำท่าจะหยิบถ้วยรางวัลออกมาจาก
ในลังกระดาษ แต่ ผอ. ยกมือขึ้นห้ามเสียก่อน
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"ไม่ต้องแล้วล่ะพี่วิทย์" เธอเรียกชื่อพ่ออย่างคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้ว
"ขนาดนี้ก็พอแล้ว"
ผอ. วางแฟ้มลงบนโต๊ะ ถูมือไปมาพร้อมพูดต่อ "ไม่ต้องถามแล้ว
ล่ะมั้งคะว่าโรงเรียนเราอยากจะรับน้องลินหรือเปล่า ต้องถามน้องลิน
มากกว่า" ผอ. หันมามองลิน สีหน้าและแววตาของเธอดูอ่อนโยนใจดี
ขณะเอ่ยว่า "อยากเรียนที่นี่ ไหมคะ"
แม้จะได้รับข่าวน่ายินดี แต่ลินกลับมีสีหน้าลังเลใจ
"ว่าไงลูก" พ่อยิ้มแย้ม ตบไหล่ลินพลางพูดกระตุ้น
ลินเหลือบตาไปมา ขณะที่เอ่ยตอบไปว่า "หนู...ยังไม่ต้องให้คำ� ตอบ
ตอนนี้ก็ ได้ ใช่ไหมคะ..."
ค�ำตอบของลินท�ำให้ผู้ ใหญ่อกี สองคนในห้องท�ำหน้าสงสัยออกมาทันที
ผอ. ขยับตัวอย่างแปลกใจ ส่วนผู้เป็นพ่อมองหน้าลูกสาว
"ไม่ใช่วา่ หนูไม่อยากเรียนทีน่ นี่ ะคะ" ลินรีบพูด "แค่คดิ ว่าทีเ่ ดิมอาจจะ
เหมาะกับหนูมากกว่าอ่ะค่ะ เพราะว่าถ้าย้ายมาทีน่ ี่ เรียนหนึง่ ปี พ่อต้องจ่าย
เกือบปีละแสนห้าอ่ะค่ะ"
หญิงผู้อ�ำนวยการแลดูประหลาดใจ เธอกล่าวว่า "แสนห้าได้ยังไงคะ
ค่าเทอมที่นี่เทอมละหกหมื่น ก็ปีละแสนสองสิ"
ลินกลืนน�้ำลาย แสดงสีหน้ากังวลก่อนอธิบายออกไปว่า
"ก็ใช่คะ่ แต่โรงเรียนเดิมทีห่ นูเรียนเป็นโรงเรียนทีพ่ อ่ สอนอยู่ หนูเลย
ไปเรียนพร้อมพ่อได้ทกุ เช้า แต่ถา้ มาทีน่ ี่ หนูตอ้ งนัง่ BTS รวมค่ามอเตอร์ไซค์
เข้าซอยก็ตกวันละ 80 บาท ไปกลับ 8 เดือน 170 วัน บวกลบวันหยุดราชการ
แล้วด้วยเนีย่ คิดเป็นเงิน 13,600 บาทต่อปี"
ระหว่างที่ลินพูดออกมาพ่อก็แสดงสีหน้าตกใจมากขึ้นเรื่อยๆ เขา
เอื้อมมือไปแตะขาลินให้หยุดพูด แต่เธอไม่หยุด แถมยังตีมือพ่อให้หยุดห้าม
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เธอ และรัวริมฝีปากพูดต่อไป
"แล้วก็ยังมีเรื่องค่าข้าวแกงอ่ะค่ะ"
ประโยคต่อมาเรียกสีหน้ากึ่งประหลาดใจกึ่งกระอักกระอ่วนจาก ผอ.
แต่ลินไม่สนใจ ยังคงสาธยายต่อไป
"อาหารกลางวันโรงเรียนเก่าหนู กับข้าว 2 อย่าง 20 บาท ส่วนที่นี่
35 บาท แพงกว่า 75%"
คราวนี้พ่อแสดงสีหน้าหนักใจออกมาอย่างชัดเจน แต่การค�ำนวณ
ค่าใช้จ่ายของลินยังไม่จบ เธอตกลงใจจะสาธยายให้มันหมดสิ้นไปเลยว่า
เธอค�ำนวณยังไงมันถึงได้ค�ำตอบออกมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท!
"แล้วยังมีค่าอุปกรณ์การเรียนใหม่ราว 875 บาท และก็ชุดนักเรียน
ใหม่อีก 1,184 บาทด้วยนะคะ รวมๆ แล้วหนูก็เลยคิดว่า..." ค�ำตอบมันได้
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แต่ค�ำนี้ลินไม่ได้พูดออกไป เธอเปลี่ยนไปพูดสรุปว่า
"มันอาจจะไม่คุ้มค่ะ"
ผอ. เคาะนิว้ กับโต๊ะ สีหน้าคล้ายประเมินอะไรอยู่ในใจ เธอเหมือนถูกใจ
ในตัวลินด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง ส่วนผู้เป็นพ่อก็พยายามท�ำหน้าปกติ
แล้วพูดตลกกลบเกลือ่ นว่า "คณิตศาสตร์เหรียญทองน่ะครับ"
จากนั้นพ่อก็หันไปจับแขนลินพร้อมเรียกเบาๆ "ลูก...พ่อจ่ายได้"
ค�ำยืนยันจากผูเ้ ป็นพ่อไม่ได้ทำ� ให้ลนิ คลายกังวล เธอกระซิบตอบกลับไป
"พ่อจ่ายไม่ไหวหรอก"
แล้วพ่อก็ตอบกลับมา "ไหว เชื่อพ่อสิ"
"แต่พ่อ..."
ระหว่างทีส่ องพ่อลูกก�ำลังเถียงกันแบบกระซิบอยูน่ นั้ ผอ. ก็พดู แทรก
ขึน้ มา "แล้วถ้าให้เรียนฟรีละ่ คะ"
สองพ่อลูกหยุดกระซิบกระซาบแล้วหันมามองหน้าเธอทันที
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ผอ. จึงพูดต่อไปอีกว่า "อ่ะ พีว่ ทิ ย์ เดีย๋ วน้องแถมทุนอาหารกลางวันฟรี
ให้เลยก็แล้วกันนะคะ อยากให้รู้ว่าโรงเรียนของเราเห็นค่าความฉลาดของ
น้องลินขนาดไหน" จากนัน้ เธอก็หนั มามองหน้าลิน แสดงสีหน้าใจดีแล้วพูด
"คุม้ หรือยังคะ น้องลิน"
แต่ผู้ที่ตอบกลับเป็นประวิทย์ผู้เป็นพ่อซึ่งเอ่ยกลับมา "คุ้มครับ คุ้มค่า
ที่แบกถ้วยรางวัลมาเนี่ย"
การเล่นมุกตลกของพ่อท�ำให้ ผอ. หัวเราะ "ลูกเก่งก็ต้องแบกมาหนัก
หน่อยนะคะ"
พ่อยิ้ม หันไปถามลิน "ตกลงนะลูก"
และเด็กสาวก็ตอบรับด้วยการพยักหน้าพร้อมรอยยิ้ม
ตั้งแต่วันนั้น รินรดา นิลเทพก็กลายเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียน
กรุงเทพทวีปัญญา
(ติดตามอ่านต่อได้ ในฉบับเต็ม)
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