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“เรื่องสะท้อนสังคม...แต่รสชาติสนุก”

คนไทยมีความเชื่อว่า ถ้าเด็กมีปัญหาแล้วไปพบจิตแพทย์คือบ้า 

แต่จรงิๆ แล้วมนัไม่ใช่ ก�รพบจิตแพทย์คอืก�รดแูลรกัษ�แล้วแก้ไขปัญห� 

ในเรื่องนี้เร�อย�กบอกกับสังคมว่� มันมีปัญห�นะ วิธีก�รแก้ไข

คอืต้องศกึษ�ปัญห�นัน้ แล้วแก้ไข เดก็ทีม่ปัีญห�เอ�ม�อยู่ใกล้ๆ ตวั อย่�

ผลักเข�ออกไปให้พ้นตัวเร�

เด็กที่มีปัญห�ถูกลงโทษโดยก�รให้ล�ออกไปจ�กโรงเรียน ทำ�

อย่�งนี้ไม่ใช่ก�รช่วยเหลือเด็ก เป็นก�รสร้�งปัญห�ให้เพิ่มขึ้นในสังคม

สดุท้�ยแล้วเรือ่งกจ็ะสือ่ถงึผูป้กครองว่� ถ้�มปัีญห�แล้วต้องแก้ไข 

ไม่ใช่โยนให้เป็นเรื่องของครู ทุกคนที่อยู่รอบข้�งเด็กๆ มีส่วนรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น

พ่อแม่ อย่�ไปผลักลูกให้ใคร ลูกของเร� เร�ต้องฉวยไว้ และ 

ช่วยเหลือเข�

ถึงเป็นเรื่องสะท้อนสังคม แต่รับรองว่�รสช�ติสนุก อย�กทำ�เป็น

ละครเพือ่ให้ผูช้มได้มมุมองชวีติในยคุปัจจบุนั ทมีงานมาสเตอร์วนั ซึง่เป็น

ผู้สร้�งละครเรื่องนี้ เต็มที่กันทุกคน

 สมรักษ์ ณรงค์วิชัย

 ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
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ได้ยนิชือ่ วยัแสบสาแหรกขาด มาตัง้แต่วันแรกทีพ่ีน่ัทมาบอกว่า อยาก

ลองทำ�ง�นด้วยกัน แล้วก็มีพล็อตเรื่องนี้ขึ้นม� แล้วเร�ก็ตกลงจะทำ�เรื่องนี้กัน

ตั้งแต่ครั้งแรก ทั้งที่ตอนนั้นรู้แค่พล็อตคร่�วๆ ยังไม่เป็นเรื่องย่อหรือบทละคร

เลย ด้วยคว�มที่ผมเองชอบดูหนัง ซีรี่ส์ ที่ม�จ�กชีวิตจริง (Based on true 

story) เพร�ะรู้สึกว่�เร�จับต้องได้ ศึกษ�ได้ เข้�ใจได้ พอได้พูดถึงปัญห� 

เกี่ยวกับเด็กและเย�วชน มันไม่ได้อยู่แค่ใกล้ตัว แต่มันอยู่ติดกับตัวเร�เกือบ

ทุกคน ไม่ว่�จะถ�มใคร ทุกคนเคยเจอม�เกือบหมด ไม่ว่�จะเป็นกับคนใน

ครอบครัวหรือคนรู้จัก และปัญห�ก็มีเยอะแยะม�กม�ย จ�กที่เร�ได้ไปเก็บ

ข้อมูล สัมภ�ษณ์ บ�งเคสรุนแรงม�กกว่�ที่เร�นำ�เสนอหล�ยเท่�

ก�รทำ�ละครเรื่องนี้ บอกได้เลยว่�ย�กม�กแต่ก็สนุก เพร�ะเหมือนทำ� 

Thesis จริงๆ ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอดเวล� เพร�ะนอกจ�ก 

พีน่ทักบัทมีเขยีนบทต้องศกึษ�ข้อมลูเชงิลึกของเด็กทีม่ปัีญห�แล้ว ท�งเร�เอง

กต้็องศกึษ�ด้วยเหมือนกัน เพ่ือให้เข้�ใจตรงกันและนำ�เสนออย่�งถกูต้องท่ีสดุ 

เพร�ะเร�ไม่อย�กทำ�ละครที่แค่สะท้อนสังคม แต่อย�กช้ีนำ�ให้เห็นแนวท�ง

แก้ไขให้แก่สังคมด้วย

นิย�ยเรื่องนี้นำ�เสนอให้คนอ่�นเข้�ใจได้แบบง่�ยๆ ได้ทั้งคว�มสนุก 

คว�มรู้ และมีข้อคิดคำ�คมสอดแทรกไปด้วยตลอด ทั้งที่บ�งปัญห�มันเข้�ใจ

ย�กนะ แต่พอได้อ่�นเรื่องนี้แล้ว ทำ�ให้เร�เข้�ใจม�กขึ้น และทำ�ให้อย�กไปห�

ข้อมลูเพิม่เตมิอกี กว่�จะม�เป็นทัง้นยิ�ย บทโทรทศัน์ จนกระทัง่ถงึละครเรือ่งนี้

น่�จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีที่ปรึกษ� ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล ผู้มีส่วนร่วม และผู้ที่ต้อง

ขอขอบคุณเยอะม�กจริงๆ ผมขอขอบคุณทุกคนม� ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

และต้องขอขอบคุณพี่นัทที่ได้หยิบยื่นเรื่องนี้ม�ให้ผมได้ลองอ่�นและ

ทำ�เป็นคนแรก ผมรู้ว่�พี่นัทรักเรื่องนี้ม�ก บอกเลยว่�ผมเองก็รักเรื่องนี้ไม่แพ้

กัน รออ่�นและทำ�ภ�คต่อๆ ไปอยู่นะครับ 

 ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล

 ผู้บริหารบริษัท มาสเตอร์ วัน วิดีโอ โปรดักชั่น จำากัด
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เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมในยุคปัจจุบันได้ดี เป็นเรื่องที่ยาก

และท้�ท�ยม�กสำ�หรับจ๊ะ เพร�ะต้องสวมบทบ�ทเป็นนักจิตวิทย� เร�

ต้องไปศึกษ�ห�ข้อมูล พูดคุยกับนักจิตวิทย�จริงๆ เพื่อให้เข้�ใจจริงๆ ว่�

นักจิตวิทย�เป็นอย่�งไร มีหน้�ที่อะไร มีวิธีคิดหรือว�งตัวอย่�งไร ซึ่ง 

ตัวละคร ‘ทร�ยทิพย์’ กำ�ลังทำ� Thesis ปริญญ�โทอยู่ ยังถือว่�เป็น 

นักจิตวิทย�ฝึกหัด จ๊ะก็เลยเหมือนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครนี้จริงๆ

บ�งฉ�กมีอ�รมณ์ร่วมม�ก อย�กจะร้องไห้ไปด้วย แต่ต้องห้�ม 

มีนำ้�ต�ให้เห็น หรือแม้แต่ก�รว�งตัว ท่�ท�ง บุคลิกในฉ�กที่ต้องเจอ 

กับเด็กๆ ที่มีปัญห� เพร�ะต้องทำ�ให้เด็กมีคว�มคุ้นเคยใกล้ชิดกับเร�  

พวกเค้�จึงกล้�ที่จะพูด กล้�ที่จะเปิดโลกของเค้�กับเร�

เพร�ะปัญห�ที่ผู้ใหญ่หล�ยๆ คนมองเป็นเร่ืองเล็กๆ แต่สำ�หรับ

เด็กๆ มันคือโลกทั้งใบของพวกเค้� ปัญห�ของพวกเค้�มันไม่ใช่แค่หน้�ที่

ของใครคนใดคนหนึ่งทีต่อ้งแกไ้ข แตเ่ปน็หน้�ทีข่องทั้งพอ่ แม่ ครอบครัว 

รวมถึงครูที่โรงเรียนที่ต้องช่วยกันเพื่อสังคมของเร� 

สดุท้�ยแล้ว ทัง้นยิ�ยและละครเร่ืองนี ้นอกจ�กจะให้คว�มบนัเทงิ

แล้ว ยังให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ วิธีปฏิบัติ และสอดแทรกเรื่องร�วคว�ม

รัก คว�มอบอุ่นตลอดทั้งเรื่อง เด็กดู/อ่�นได้ แต่ถ้�ผู้ใหญ่ดู/อ่�นด้วย ก็

จะดีม�กค่ะ :)

 จิตตาภา แจ่มปฐม

 นักแสดงนำาหญิง ผู้สวมบท ‘ทรายทิพย์’



เด็กและเยาวชนจะต้องเติบโตไปเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ จะ

เติบโตไปในทิศท�งใด ปัจจัยสำ�คัญที่สุดคือพื้นฐ�นครอบครัว แน่นอนว่�

คว�มรักของคนสองคน…เร�ไม่อ�จค�ดเด�ได้ เพร�ะฉะนั้นห�กเร�รู้ว่�

ปัญห�ก�รหย่�ร้�งของพ่อแม่จะส่งผลต่อเด็ก เร�จึงควรมีวิธีก�รป้องกัน

และเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กอย่�งไร…ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภ�พ

ก่อนหน้�ที่ผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ วัยแสบสาแหรกขาด ผม 

ไม่เคยสงัเกตว่�มปัีจจยัอะไรบ้�งทีท่ำ�ให้เดก็มปัีญห� แต่หลงัจ�กได้เข้�ม�

ถ่�ยทำ� ได้ดบูทละครทีม่�จ�กบทประพนัธ์ซึง่ม�จ�กก�รลงพืน้ที่ไปสำ�รวจ

ข้อมูลของพี่นัทด้วยตัวเอง ก็ทำ�ให้เห็นว่�…แท้จริงแล้วครอบครัวที่

แตกแยก…มีผลต่อเด็กม�กกว่�ที่เร�คิดไว้ม�ก! 

ผมเชื่อว่�เรื่องนี้จะทำ�ให้ทุกคนเข้�ใจในตัวเด็กๆ ที่มีปัญห�ม�ก 

ยิ่งขึ้น ไม่ได้มองเพียงแค่คว�มประพฤติที่ไม่ดีของพวกเข� แต่มองไปยัง

ต้นเหตุที่ทำ�ให้พวกเข�แสดงออกแบบนั้น และอย�กให้ทุกคนมองย้อน

กลับไปยังครอบครัว…จุดที่เล็กที่สุด…แต่เป็นส่วนสำ�คัญที่สุดที่จะทำ�ให้

สังคมเติบโตอย่�งเข้มแข็ง

ถึงแม้พวกเร�นักแสดงและทีมง�นจะไม่ได้ลงพ้ืนท่ีไปช่วยเหลือ 

เด็กเหล่�นี้อย่�งจริงจัง แต่พวกเร�เชื่อว่�…ละครเรื่องนี้…หนังสือเล่มนี้…

จะต้องมีประโยชน์ต่อสังคมไม่ม�กก็น้อย

วัยแสบสาแหรกขาด…เรื่องร�วของเด็กๆ…ที่ผู้ใหญ่…ควรอ่�น!

 ธีรเดช เมธาวรายุท

 นักแสดงนำาชาย ผู้สวมบท ‘ชวนากร’

ค�ำนิยม



ค�ำน�ำนักเขียน

การเขียนเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด คือ ‘ความท้าทายขั้นสูงสุด’ 

ตั้งแต่เริ่มต้นอ�ชีพนักเขียนบทละครโทรทัศน์

‘ท้�ท�ย’ เพร�ะเป็นก�รเขียนแนว ‘จิตวิทย�วัยรุ่น’ บวกเข้�กับ

ก�รแก้ปัญห�ของตัวนำ�เรื่องในแนว ‘สร้�งคำ�ถ�มและสืบห�คำ�ตอบ’ ใน

แบบที่เร�ไม่เคยเขียนม�ก่อน

คว�มท้�ท�ยที่ต�มม�ด้วยก�รทำ�ง�นอันแสนหนักหน่วงแต่แทรก

ไว้ด้วยคว�มสนุกสน�น บทละครเรื่องนี้เร�เขียนกันห้�คน และมีผู้ช่วย

ประจำ�ทีมอีกหนึ่งคน เร�ต้องเริ่มตั้งแต่ห�ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ 

นักจติวทิย�ทัง้ในประเทศไทยและเพือ่นทีเ่ป็นนกัจติวทิย�อยูต่่�งประเทศ 

หลังจ�กได้ข้อมูลแล้ว เร�จึงเริ่มลงมือเขียนบท 

ก�รทำ�ง�นเป็นทีมมีข้อดีคือ เร�ได้คว�มคิดอันหล�กหล�ย แต่

คว�มย�กคือ ก�รรวมคว�มหล�กหล�ยนั้นให้เป็นหนึ่งเดียว เร่ิมต้นเร�

ต้องประชุมว�งโครงละเอียดแต่ละตอน เพื่อให้ทีมแยกย้�ยกันไปลงบท 

แล้วส่งม�ให้ดิฉันปรับ แก้ เกล� จนทุกตอนออกม�เหมือนเขียนจ�กคน

คนเดียว จ�กนั้นส่งให้ คุณเกศน ีซึ่งเป็นนักจิตวิทย�อยู่ที่แคน�ด� อ่�น

ตรวจท�นเพื่อคว�มถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะส่งให้ คุณเอิน ผู้จัดละคร 

ซึ่งอ�จจะมีปรับแก้กันอีกหนึ่งรอบ 

โดยสรปุ ก�รทำ�ง�นบทเร่ืองนีค่้อนข้�งใช้เวล�ม�ก แต่สดุท้�ยแล้ว 

ทีมบททุกคนมีคว�มสุขและภูมิใจ ก�รนำ�บทละครโทรทัศน์ม�ปรับเป็น

นิย�ย ดิฉันได้รับคว�มช่วยเหลือจ�ก คุณยุ้ย–กุลทรัพย์ เอี่ยมจิตกุศล ที่

เข้�ม�แปลงร่�งจ�กบทละครโทรทศัน์เป็นนยิ�ยเล่มนี ้โดยยงัคงไว้ซึง่หวัใจ

และจิตวิญญ�ณของคว�มเป็น วัยแสบฯ อย่�งครบถ้วน 

สุดท้�ย ดิฉันขอขอบคุณผู้คนม�กม�ยที่ทำ�ให้ง�นชิ้นนี้สำ�เร็จเสร็จ

สิ้นอย่�งไม่ค�ดฝัน 



ขอบคุณ… พี่ขิม พี่ดี๋ ตา และ แว่น ทีมบทของดิฉัน ที่อดหลับอดนอน  

 ต่อสู้ม�ด้วยกัน และเร�จะสู้กันต่อไป

ขอบคุณ… หนิง และ กระแต ที่ปรึกษ�เฉพ�ะกิจและกำ�ลังใจสำ�คัญ 

 ของทีม 

ขอบคุณ… พันตำารวจเอก วินัย ธงชัย นักจิตวิทย�คลินิก โรงพย�บ�ล 

 ตำ�รวจ อุปน�ยกสม�คมนักจิตวิทย�คลินิกไทย

 คุณศราวลี ชัยจินดา นักจิตวิทย�ชำ�น�ญก�รกองบริก�รท�ง 

 ก�รแพทย์ กรมร�ชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

 อาจารย์ ดร.ณฐัสดุา เต้พนัธ์ หวัหน้�ศนูย์สขุภ�วะท�งจติ และ 

 อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�จิตวิทย�ก�รปรึกษ� คณะจิตวิทย�  

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 คุณเกศนี บรูม นักจิตวิทย�ก�รปรึกษ�วัยรุ่นและครอบครัว 

 เขตก�รศกึษ�ที ่63 รฐับรติชิโคลมัเบยี ประเทศแคน�ด�

ขอขอบพระคุณ ช่อง 3 และ คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ที่เห็นคว�มสำ�คัญ 

 ของครอบครัวและเปิดโอก�สให้ดิฉันกับทีมได้เขียนบทละคร 

 โทรทัศน์เรื่องนี้ 

 ขอบคุณจากใจ

 ณัฐิยา ศิรกรวิไล



ห ม า ย เ ห ตุ สำ า นั ก พิ ม พ์ 

นวนิย�ยเรื่องนี้มีก�รใช้ภ�ษ�ป�ก ภ�ษ�สแลง และคำ�หย�บ

เพื่อสะท้อนบุคลิกของตัวละครและอรรถรสท�งภ�ษ�เท่�นั้น

ผู้เขียนและสำ�นักพิมพ์มิได้มีเจตน�

ที่จะส่งเสริมพฤติกรรมอันไม่เหม�ะสมแต่ประก�รใด



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”





ถ้าผู้ใหญ่เอาแต่ ‘หันหน้าหนีปัญหา’

ไม่กล้าเข้าไปแตะต้องมัน เด็กๆ คงไม่รู้จะคุยกบัใคร

สุดท้ายปัญหาที่สะสมก็แสดงออกมาทางพฤติกรรม

จนท�าให้ตัวเองและสังคมเดือดร้อน

 -- ชวนากร



CHAPTER

01

“หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงข้ึน 

ต่อเน่ือง จำ�นวนเดก็ทีต้่องเตบิโตท่�มกล�งคว�มแตกแยกเพิม่ต�มไปด้วย 

ทำ�ให้ดิฉันสนใจทำ�วิทย�นิพนธ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อเช�วน์ปัญญ�และ

เช�วน์อ�รมณ์ในเด็กที่ครอบครัวหย่�ร้�งค่ะ” ร่�งบ�งกว�ดต�มอง

ปฏกิริยิ�ของอ�จ�รย์ทัง้ส�ม ในขณะทีต่วัเองยนือยูก่ล�งห้อง ดวงต�ของ

เธอฉ�ยแววประหม่�เมื่ออ�จ�รย์นั่งนิ่ง ไม่ปริป�กพูดอะไรออกม� 

“ปัญห�เด็กและเย�วชนเป็นภ�พสะท้อนของสังคม…ปัญห�ของ

พวกเข�เป็นกระจกสะท้อนให้ผู้ใหญ่อย่�งเร�มองเห็นคว�มบกพร่องของ

ตัวเอง” ตัวอกัษรตวัหน�และใหญ่บนจอโปรเจ็กเตอร์ แสดงถงึคว�มสำ�คญั

ของประโยคน้ีทีท่ร�ยทพิย์ นกัศกึษ�ปริญญ�โท คณะจติวทิย� มห�วทิย�ลยั 

ชื่อดังแห่งหนึ่งของรัฐ พย�ย�มพรีเซ็นต์ให้อ�จ�รย์ท้ังส�มท่�นเห็นถึง

คว�มชัดเจนและทิศท�งของหัวข้อวิทย�นิพนธ์ของเธอ

ทว่�อ�จ�รย์ก็ยังเงียบอยู่อีก ทร�ยทิพย์หรือทร�ยเร่ิมหน้�เจื่อน 

เล็กน้อย แต่ก็ทำ�ใจดีสู้เสือฮึดขึ้นอีกครั้ง อ้�ป�กจะร�ยง�นต่อ แต่จู่ๆ 

อ�จ�รย์พลอย หนึ่งในอ�จ�รย์ที่ขึ้นชื่อว่�เฮี้ยบที่สุดในภ�ควิช�ก็เอ่ยขึ้น

เสียก่อน 

“คุณทร�ยทพิย์ เนือ้ห�ในวทิย�นพินธ์จะมกีรณศีกึษ�ของเดก็ทีอ่ยู่
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ในครอบครัวหย่�ร้�งด้วยหรือเปล่�”

“มค่ีะ เป็นกรณศีกึษ�ทีด่ฉินัเคยทำ�ตอนฝึกง�น เอ�ม�รวมกบักรณี

ศึกษ�ของเพื่อนๆ และพี่ๆ ที่เคยเทรนกันม�ค่ะ” หญิงส�วตอบอ�จ�รย์ 

รูส้กึใจชืน้ขึน้ม�กทีม่สีญัญ�ณตอบรับ แถมอ�จ�รย์พลอยกพ็ยกัหน้�รบัรู้ 

ทำ�ท่�เหมือนจะพอใจ 

ทว่�สิ่งดีๆ ในคว�มคิดของทร�ยทิพย์ต้องสะดุด เมื่ออ�จ�รย์สุทิน 

อ�จ�รย์หนุ่มที่ไม่ค่อยมีคว�มนิยมในหมู่นักศึกษ�เท่�ไรเอ่ยขัดขึ้น 

“ผมคิดว่� กรณีศึกษ�เก่�ๆ ต�มที่คุณคิดไว้มันยังไม่เพียงพอ คุณ

ควรจะห�กรณีศึกษ�พิเศษสำ�หรับก�รทำ�วิทย�นิพนธ์เรื่องนี้โดยเฉพ�ะ”

ทร�ยทิพย์ได้ยินเช่นนั้นก็หุบยิ้มที่เริ่มกว้�งลงทันที หญิงส�วลอบ

ทำ�ส�ยต�ไม่พอใจอ�จ�รย์สุทินที่ขัดเรื่องขึ้นม� 

“ผมว่�คุณควรจะโฟกัสที่เด็กในครอบครัวหย่�ร้�งท่ียังเรียนอยู่ 

ต�มไปเกบ็ข้อมลูในโรงเรียนได้ยิง่ด”ี อ�จ�รย์สทุนิเอ่ยต่อ และทร�ยทพิย์

ก็เริ่มจะสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีนักกับคว�มยุ่งย�กที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต  

เธอหนัไปท�งอ�จ�รย์พลอย รอดวู่�อ�จ�รย์ผูท้รงอำ�น�จในก�รตดัสนิชวีติ

ก�รศึกษ�ของเธอจะว่�อย่�งไร 

“อ�จ�รย์ว่�ไงครับ” อ�จ�รย์สทุนิหนัไปถ�มอ�จ�รย์พลอยซึง่ยงัคง

มีสีหน้�เรียบเฉย ก่อนจะก้มลงมองเนื้อห�วิทย�นิพนธ์ของทร�ยทิพย์

ทร�ยทิพย์รู้สึกว่�อ�ก�ศในห้องเย็นลงกว่�เดิม เวล�ก็ดูเหมือนจะ

น�นผิดปกติด้วย อ�จ�รย์พลอยเพิ่งจะพลิกเอกส�รของเธอไปไม่กี่แผ่น

เท่�นั้น แต่หญิงส�วกลับรู้สึกว่�มันน�นเหมือนผ่�นไปหล�ยชั่วโมง

‘เพีย้ง!...ขออย่าให้อาจารย์เหน็ด้วยกบัอาจารย์สทุนิเลย’ หญงิส�วคดิ

และแล้วในทีส่ดุอ�จ�รย์พลอยกเ็งยหน้�ขึน้ ทร�ยทพิย์มองอ�จ�รย์

อีกสองคนที่เหลือ ซึ่งก็ทำ�ท่�อย�กจะรู้คำ�ตอบพอๆ กัน 

“อ�จ�รย์ขอสรุปแบบนี้นะคุณทร�ยทิพย์ เพื่อทำ�ให้ข้อมูลทันสมัย

และไม่กระจัดกระจ�ยจนเกินไป ถ้�คุณห�โรงเรียนที่จะเข้�ไปศึกษ�เด็ก

กลุ่มนี้ได้ หัวข้อนี้ก็น่�จะผ่�น”

“คะ?” ทร�ยทิพย์ตกใจแต่ก็พูดได้แค่นั้น ในแววต�ของเธอเวล�นี้

สะท้อนภ�พของอ�จ�รย์พลอย ซึง่มองเธอด้วยส�ยต�เฉยีบข�ด ในขณะที่
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อ�จ�รย์อีกสองคนพยักหน้�เห็นด้วย

“ว่�ไงคุณทร�ย คุณทำ�ได้หรือเปล่�” อ�จ�รย์สุทินหันม�ถ�มยำ้�

ทร�ยทพิย์อกึอกั รูท้ัง้รู้ว่�นีค่อืปัญห�ใหญ่ทีต่วัเองต้องเผชญิ และ

กร็ูอ้ยูเ่ตม็อกว่�ตวัเองไม่แน่ใจ แต่กลบัพยกัหน้�อย่�งแขง็ขนั แถมเธอยงั

ได้ยินเสียงตัวเองพูดว่�

“ทำ�ได้ค่ะ แค่เข้�ไปเกบ็ข้อมลูในโรงเรียนไม่น่�ย�ก ถ้�อ�จ�รย์ให้

หัวข้อผ่�น พรุ่งนี้ก็พร้อมเริ่มห�ข้อมูลได้เลยค่ะ!” 

อ�จ�รย์ทัง้ส�มทำ�ท่�พออกพอใจ ในขณะทีท่ร�ยทพิย์เริม่อย�กจะ

หัวเร�ะทั้งนำ้�ต� ในใจเธอคิดว่�

‘แล้วฉันจะไปหาที่ไหน ตัวอย่างที่อาจารย์ต้องการ ฮือ...’

 

ที่โรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา...

“โรงเรยีนเป่ียมคณุของเร� มุง่เน้นทัง้ในด้�นวชิ�ก�รและจรยิธรรม” 

พิธีกรหญิงฟังพล�งพยักหน้�รับ ขณะที่ ชวน�กร พูดต่อว่�

“ในฐ�นะรองผู้อำ�นวยก�รที่กำ�ลังจะเข้�ม�รับหน้�ท่ีดูแลโรงเรียน

ต่อจ�กคุณแม่ ผมยังคงยึดถือแนวคิดนี้ไว้เหมือนเดิม…เด็กของเร�ไม่ใช่

คนเก่งอย่�งเดียว แต่ต้องเป็น ‘คนดี’ เป็นคนที่มีคุณภ�พในสังคม” พูด

จบชวน�กรกเ็ผยรอยยิม้แห่งคว�มเชือ่มัน่ ด้วยรูปลกัษณ์ทีท่นัสมยั ใบหน้�

หล่อตี๋แนวเก�หลี ท่�ท�งของเข�จึงทำ�ให้พิธีกรหญิงอดมองดูด้วยคว�ม

ชื่นชมม�กๆ ไม่ได้ 

โรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษ�เป็นโรงเรียนขน�ดกล�ง มีชื่อเสียงด้�น

ก�รดแูลเอ�ใจใส่นกัเรียน บรรย�ก�ศสมกบัเป็นสถ�นศกึษ�ทีท่รงภมู ิให้

คว�มรู้สึกเคร่งขรึมและทรงพลัง ทั้งสภ�พแวดล้อมยังสะอ�ดสะอ้�น  

ชวน�กรในฐ�นะรองผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรียนกำ�ลงัให้สมัภ�ษณ์อยูท่ีม่มุหนึง่

หน้�ตึกเรียน ท่�ท�งของช�ยหนุ่มแสดงถึงคว�มมุ่งมั่น และมีไฟในก�ร

ทำ�ง�นพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�อย่�งเต็มเปี่ยม 

“คุณกรยงัอ�ยนุ้อย ต้องขึน้ม�เป็นผูบ้ริห�รโรงเรยีนแบบนี ้มปัีญห� 

เรื่องก�รทำ�ง�นกับครูที่อ�ยุม�กกว่�เร�หรือเปล่�คะ” พิธีกรถ�มต่อ

“ไม่มีครับ ผมอยู่ฝ่�ยบริห�ร ส่วนฝ่�ยวิช�ก�รมี…” ชวน�กรทำ�ท่�
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ลังเลเล็กน้อย ก่อนจะพูดถึงชื่อที่ไม่ค่อยอย�กพูดเท่�ไร

“ส่วนฝ่�ยวชิ�ก�รกม็คีณุอำ�น�จ เป็นครใูหญ่คอยดแูล เร�แบ่งง�น

กันชัดเจน จึงไม่มีปัญห�ในก�รทำ�ง�นครับ” ชวน�กรยิ้มรับนิดๆ ก่อนที่

พิธีกรจะหันม�พูดต่อ

“คนที่ต้องก�รส่งบุตรหล�นม�เรียนในโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษ� 

ได้ยินแบบนี้แล้วคงจะสบ�ยใจนะคะ” 

พธิกีรหนักลบัม�พดู เธอยิม้กว้�งชนดิไม่กลวัตนีก�ออกม�บนิว่อน 

แถมด้วยฟันเรียงสวยร�วกับเมล็ดข้�วโพด พิธีกรส่งยิ้มไปท�งกล้องที่

กำ�ลังถ่�ยอยู่ แล้วหันไปมองรอบๆ โรงเรียนอีกครั้งอย่�งมีคว�มสุข ก่อน

จะพูดต่อว่�

“สำ�หรับวันนี้ร�ยก�ร ‘โรงเรียนข้�งบ้�น’ ต้องขอล�ไปก่อนนะคะ 

สวัสดีค่ะ” พิธีกรส�วยกมือไหว้อย่�งสวยง�ม 

ทว่�ทันทีที่กล้องหยุดถ่�ย ก็มีเสียงเฮโลดังขึ้น เป็นเสียงเชียร์ของ

นักเรียนช�ย และเสียงตกใจของนักเรียนหญิง เมื่อแรกชวน�กรตกใจ 

ไม่แพ้คนอืน่ แต่กร็ูท้นัทว่ี�เกดิอะไรขึน้ เข�รบีหนัไปท�ง แปม เลข�นกุ�ร

ของตัวเอง ซึ่งกำ�ลังเดินเข้�ม�พอดี 

ชวน�กรยิม้ให้พธิกีรส�วทีท่ำ�ท่�อย�กรูอ้ย�กเหน็ในเหตกุ�รณ์ เข�

จงใจโปรยเสน่ห์เพื่อเบี่ยงเบนคว�มสนใจ

“เดีย๋วคณุแปม เลข�ฯ ของผมจะพ�ทมีง�นไปท�นอะไรทีโ่รงอ�ห�ร

นะครับ ท�งเร�ได้เตรียมอ�ห�รรับรองไว้แล้วหล�ยอย่�งครับ” ชวน�กร

และแปมต้อนทีมง�นทุกคนไปท�งโรงอ�ห�ร พอทีมง�นทยอยเดินออก

ไป ช�ยหนุ่มก็หันม�ท�งเลข�ฯ แล้วกระซิบว่�

“คุณแปมดูแลให้ดี ห้�มพวกนี้เข้�ใกล้โรงยิมเป็นอันข�ด!” 

“ค่ะ” แปมรับป�กแล้วกุลีกุจอจัดก�รทำ�ต�มคำ�สั่ง

ส่วนชวน�กรตีหน้�เครียดทันที จ�กนั้นรีบเดินตรงไปท�งโรงยิม 

ที่โรงยิมเนเซียม...

ถว�ยชยั และ แดนไท สองนกัเรยีนตวัแสบกำ�ลงัมเีรือ่งชกต่อยกนั 

ถว�ยชยั หรอื หว�ย โดนถบีอย่�งแรง ตวักระเดน็ไปกระแทกเข้�กบับอร์ด



ณั ฐิ ย ำ  ศิ ร ก ร ว ิไ ล   17

ล้มลง แดนไทพุ่งเข้�ไปห�ด้วยคว�มคะนอง และอัดเข้�ที่หน้�หว�ยเต็มๆ 

ดังพลั่ก! หว�ยหน้�หันไปต�มแรงชก แต่พย�ย�มเอ�ศอกยันไว้เพร�ะ 

ไม่อย�กสวน แดนไทไม่ยอม ยกมือดันแขนหว�ยและรัวหมัดใส่ไม่ย้ัง  

โดนบ้�งพล�ดบ้�ง สถ�นก�รณ์ชุลมุนม�ก 

ด้�น ศกัดิช์�ย เดก็หนุม่รปูร่�งอ้วนท้วนสมบรูณ์ เพือ่นของทัง้คูซ่ึง่

วิง่ออกไปฟ้องอ�จ�รย์เมือ่ครู่นี ้วิง่กลบัม�พร้อมอ�จ�รย์อำ�น�จ ในจงัหวะ

ที่แดนไทล็อกคอหว�ยที่โดนต่อยจนมึน ก่อนจะล�กตัวหว�ยม�โยนกอง

ลงบนพื้น ข้�งๆ ไม้เบสบอลที่หล่นอยู่

“ถ้�มงึไม่ทำ�ต�มทีก่บูอก กต้็องเจอแบบนี!้” แดนไทกำ�ลงัจะเข้�ไป

ซำ้� แต่ประจวบเหม�ะกับที่หว�ยปร�ยห�งต�ม�เห็นพอดี ด้วยอ�รมณ์

โมโหทีม่�กขึน้ ทำ�ให้หว�ยสิน้คว�มอดทน แววต�เรยีบเฉยตดิจะหว�ดหวัน่ 

ถว�ยชัยตั้งหลักแล้วผลักแดนไทเต็มแรง บัดนี้แววต�ที่บ่งบอกถึง

คว�มไม่สู้คนกลับกล�ยเป็นแข็งขืนและก้�วร้�ว เข�คว้�ไม้เบสบอลแล้ว

หวดเข้�ที่ตัวแดนไทเต็มแรงจนดัง พลั่ก!!! เป็นผลทำ�ให้แดนไทกระเด็น

ออกไปล้มลงบนพื้น และหัวชนเข้�กับเก้�อี้ย�วที่ว�งระเกะระกะอยู่

แดนไทเอ�มือกุมศีรษะ รู้สึกเจ็บม�ก แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นมือ

ตัวเองมีเลือดติดอยู่ เข�นิ่วหน้�ด้วยคว�มเจ็บแสบของบ�ดแผลที่ม�กขึ้น

เรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันถว�ยชัยก็นอตหลุด บันด�ลโทสะหยุดไม่อยู่ 

พุ่งเข้�ม�ยกเข่�ทิ่มอกแดนให้อยู่ติดพื้น แล้วรัวหมัดใส่ใบหน้�แบบไม่ยั้ง 

ในขณะทีถ่ว�ยชยักำ�ลงัจะซดัอกีหมดั ทนัใดนัน้กม็มีอืเข้�ม�จบัและ

กระช�กตัวเข�ถอยหลงัออกไป แดนไทยงันอนแอ้งแม้งอยูบ่นพืน้ หน้�ต�

บวมปูด ถว�ยชัยยังไม่ยอม พอตั้งหลักได้ก็เดินเข้�ไปเล่นง�นแดนไท 

อีกครั้ง แต่แล้วก็สะดุ้งเฮือกเพร�ะนำ้�เสียงเฉียบข�ดของชวน�กร

“พอได้แล้ว!!!” 

เด็กๆ หันไปมองรองผู้อำ�นวยก�รอย่�งตกตะลึง ไม่ค�ดคิดว่� 

ชวน�กรจะมีด้�นทีเ่ฉยีบข�ดเช่นนี ้ด้วยปกตแิล้วเข�มกัจะดเูป็นคณุครใูจดี 

มีเหตผุลและไม่ค่อยใช้อ�รมณ์ตดัสนิเดก็ต�มประส�คนยคุใหม่ ทว่�คร�วนี้

รองผูอ้ำ�นวยก�รหนุม่ ทัง้ดดูแุละน่�เกรงข�ม เล่นเอ�พวกเดก็ตวัแสบหงอ

ไปต�มๆ กัน
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ชวน�กรกำ�ลังจะควบคุมสถ�นก�รณ์ได้อยู่แล้ว อำ�น�จ อ�จ�รย์

ฝ่�ยวิช�ก�รก็โผล่เข้�ม�และโพล่งขึ้น โดยไม่สนใจที่จะตรวจสอบต้นเหตุ

ของสถ�นก�รณ์นีเ้ลยสกันดิ อำ�น�จมกัจะตดัสนิจ�กสิง่ทีต่นเองเหน็เสมอ 

ซึ่งเป็นส่วนที่ทำ�ให้หล�ยครั้งมีปัญห�ขัดแย้งกับชวน�กร 

“ก่อเรื่องอีกแล้วนะ! น�ยถว�ยชัย!!!” 

ชวน�กรหันไปท�งอำ�น�จหรือทีเ่ดก็ๆ และคนอืน่ๆ เรยีกว่� ‘ครใูหญ่’ 

อย่�งไม่พอใจ เข�ไม่เห็นด้วยกับก�รตัดสินโดยไม่สอบสวนก่อนแบบนี้ 

ด้�นถว�ยชัยซึ่งไม่ชอบอำ�น�จเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็เดินไปท่ีบอร์ดใกล้ๆ 

แถวนั้น แล้วปล่อยหมัดอัดบอร์ดระบ�ยอ�รมณ์อย่�งบ้�คลั่ง

“อ๊�กกก!!! เหี้ยอะไรวะเนี่ย!” เข�สบถโดยไม่สนใจว่�อยู่ต่อหน้�

อ�จ�รย์

“ครนู้อย จดัก�ร!” อำ�น�จสัง่นำ�้เสยีงเครยีด ไม่พอใจทีถ่ว�ยชยัทำ�

กิริย�เช่นนั้นต่อหน้�ตัวเอง 

ด้�นครนู้อยพยกัหน้� แล้วรีบเข้�ไปลอ็กตวัถว�ยชยั ชวน�กรกำ�ลงั

จะรีบเข้�ไปดูแดนไท แต่อำ�น�จเอ�ตัวม�ขว�งไว้ ก่อนจะพูดนิ่มๆ 

“ฝ่�ยธุรก�รกำ�ลังต�มท่�นผู้อำ�นวยก�ร เชิญ ‘คุณกร’ ไปเซ็น

เอกส�รเถอะครับ เรื่องเด็กๆ ผมดูแลเองได้” 

ชวน�กรชะงักกึก รู้สึกได้ถึงอ�รมณ์คว�มไม่ชอบหน้�เข�ของ

อำ�น�จ ช�ยหนุ่มหันไปมองคุณครูฝ่�ยวิช�ก�รนิ่ง แต่ดูเหมือนว่�อำ�น�จ

จะไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว เข�หันไปสั่งเด็กหนุ่มตัวอ้วนว่� 

“ศักดิ์ช�ย รีบไปต�มครูที่ห้องพย�บ�ลม�เร็ว”

“ครับ” ศักดิ์ช�ยรีบวิ่งตื๋อออกไปทันที 

“คนอื่นๆ ก็แยกย้�ยกันไปเรียนได้แล้ว! แยกย้�ยครับ!!!” อำ�น�จ

สั่งเสียงเข้ม

เด็กๆ ทยอยเดินออกไปทั้งที่ใจอย�กดูต่อ

ชวน�กรมองไปรอบห้องด้วยแววต�ครุน่คดิ ส�ยต�ของเข�ม�หยดุ

อยู่ตรงถว�ยชัยซึ่งสุดท้�ยก็นั่งลงบนพื้น กำ�ลังร้องไห้นำ้�ต�ไหล แต่ไม่มี

เสยีงสะอกึสะอืน้ใดๆ ออกม� แววต�ของเดก็หนุม่แสดงถงึคว�มเจบ็ปวด

และโกรธอยู่ข้�งใน มีครูน้อย ครูอีกคนของโรงเรียนคอยยืนคุมอยู่ ส่วน
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แดนไทซึ่งนอนแผ่อยู่นั้นก็มีอ�จ�รย์อำ�น�จคอยดูแล

เหตุก�รณ์นีแ้สดงให้เหน็ถงึคว�มขดัแย้งระหว่�งฝ่�ยบรหิ�รกบัฝ่�ย

วิช�ก�ร สะท้อนว่�คว�มเป็นจริงนั้นไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ให้สัมภ�ษณ์

ร�ยก�รโทรทศัน์ก่อนหน้�นี ้ชวน�กรได้แต่ถอนใจย�วให้แก่ปัญห�ทีเ่กดิขึน้

เสียงพรินเตอร์ยังคงทำางานไม่หยุด ตอนนี้ทรายทิพย์รู้สึกว่า 

เอกส�รอ้�งอิงม�กแค่ไหนก็ไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้หัวข้อวิทย�นิพนธ์ของ

เธอผ่�นได้ 

“ฉนัอย�กจะบ้�!” เธอบ่นกบัตวัเองขณะหยบิขนมปังชิน้ใหญ่ขึน้ม�

กัดคำ�หนึ่งแก้เครียด

ทร�ยทิพย์หลับต�ลงในขณะที่เสียงเคร่ืองพิมพ์ยังดังเข้�หูเธออยู่

อย่�งต่อเนื่อง ในที่สุดเธอก็นึกขึ้นม�ได้ว่� บ�งทีน่�จะมีคว�มหวังหนึ่งที่

ช่วยเธอได้ หญิงส�วรีบว�งขนมลงแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นม�กดห�เพื่อน

สนิทซึ่งทำ�ง�นอยู่ในโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง 

“ป�ล์ม แกพอจะช่วยฉนัได้หรอืเปล่�” ทร�ยทพิย์ถ�มทนัททีีเ่พือ่น

รับส�ย

“ฉนัอย�กจะเข้�ไปเกบ็ข้อมลูเพือ่ม�ประกอบก�รทำ�ทสีสิ โรงเรยีน

ทีแ่กทำ�ง�นอยู ่เค้�จะอนญุ�ตให้ฉนัเข้�ไปเกบ็ข้อมลูหรอืเปล่�” ทร�ยทพิย์

เดินไปเดินม�พล�งคุยโทรศัพท์ อีกมือก็ถือขนม ‘สแน็กบ�ร์’ กินไปด้วย

เพร�ะคว�มเครียด

“ไม่แน่ใจอะแก ปกตเิวล�เดก็มปัีญห� จะมคีรฝู่�ยปกครองกบัฉนั

ซึ่งเป็นครูฝ่�ยแนะแนวช่วยกันแก้ปัญห� ไม่รู้เหมือนกันว่�เค้�จะยอมให้

นักจติวทิย�1เข้�ม�เกบ็ข้อมลูหรือเปล่�” ป�ล์มตอบเพือ่นในขณะทีต่วัเอง

ก็กำ�ลังเครียดจัด เธอยืนมองนักข่�วที่ม�ออกันข้�งร้ัวเพ่ือทำ�ข่�วด�ร� 

1 นักจิตวิทย� หรือ นักจิตวิทย�คลินิก ทำ�หน้�ที่ก�รประยุกต์หลักวิช�จิตวิทย� เพื่อนำ�

ม�ใช้กับผู้ป่วยท�งจิตเวช หรือผู้มีสภ�พจิตใจยำ่�แย่หลังจ�กประสบเหตุก�รณ์ร้�ยแรง

หรือคว�มเครียดต่�งๆ ท้ังท่ีเป็นแบบชั่วคร�วหรือถ�วร เพ่ือช่วยให้อ�ก�รเหล่�นั้น

บรรเท�ลงหรือห�ยข�ด และช่วยให้เกิดก�รปรับตัวต่อสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้
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วัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนนี้

“เฮ้อ! แล้วฉันจะทำ�ยังไงดีเนี่ย” ทร�ยทิพย์โยนเปลือกขนมไปบน

โต๊ะ ท่�ท�งเป็นเดือดเป็นร้อนม�ก 

ด้�นป�ล์มก็ไม่รู้จะทำ�อย่�งไรดี เพร�ะตอนนี้นักข่�วเริ่มยกกล้อง

ม�ถ่�ยภ�พเธอด้วย หญิงส�วเลยเดินไปอีกด้�นหนึ่งของรั้ว ก็พบว่�ยังมี

นักข่�วยืนอออยู่เหมือนกัน ป�ล์มได้แต่ส่�ยหน้�

“เอ�งีน้ะ ฉนัจะลองถ�มเพือ่นๆ ทีโ่รงเรียนอืน่ให้กแ็ล้วกนั ได้เรือ่ง

ยังไงจะโทร. บอก แต่ว่�ทร�ย…ฉันมีประชุมด่วน ผอ. กำ�ลังจะม�ถึงแล้ว 

แค่นี้ก่อนนะ” ทร�ยได้ยินเพื่อนรับป�กว่�จะห�ท�งช่วยก็เริ่มเบ�ใจลง

หน่อย คิดว่�อย่�งน้อยก็ยังพอมีหวัง เธอหยุดเดินแล้วรีบเอ่ยป�ก

“ขอบใจนะ ปะ…” ทว่�ยงัไม่ทนัพดูจบ ปล�ยส�ยกว็�งไปก่อนแล้ว 

ทร�ยทิพย์มองโทรศัพท์ในมือแล้วถอนใจหนักหน่วง หญิงส�วไม่

คดิโกรธเคืองเพือ่นทีต่ดัส�ยทิง้ เพร�ะรู้ดว่ี�อกีฝ่�ยมเีหตจุำ�เป็น หญงิส�ว

หันซ้�ยหันขว� สุดท้�ยก็คว้�เอ�ถุงขนมที่เหลือขึ้นม�จัดก�ร…จนเรียบ!

อีกด้าน ในห้องประชุมของโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษากำาลังมีการ

ประชมุเครยีด นอกเหนอืจ�กเรือ่งนกัเรียนทะเล�ะกนัอย่�งหนกัในโรงยมิ

แล้ว ก็ยังมีเรื่องน่�ปวดหัวยิ่งกว่�เกิดขึ้นอีก นพลักษณ์ ผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรยีน น่ังทีห่วัโต๊ะห้องประชมุ ข้�งๆ มชีวน�กรซึง่เป็นรองผูอ้ำ�นวยก�ร

นั่งหน้�เครียดไม่แพ้กันอยู่ด้วย

เพร�ะสิ่งที่ ป�ล์ม ครูแนะแนว กับ แปม เลข�นุก�รของชวน�กร 

กำ�ลังเปิดผ่�นจอโปรเจ็กเตอร์ให้ดูนั้น เป็นภ�พของนักเรียนหญิงคนหนึ่ง

กับอุปกรณ์ย�เสพติดม�กม�ย นักเรียนหญิงคนดังกล่�วคือ มงกุฎแก้ว 

หรือ มินนี่ ซึ่งกำ�ลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 เป็นลูกส�วของ พีรด� 

นักแสดงชื่อดัง มินนี่หน้�ต�สะสวยและมีคว�มส�ม�รถม�กจนประกวด

ได้ตำ�แหน่ง ‘มิสไฮสกูล’ ทั้งยังเป็นด�ร�วัยรุ่นที่กำ�ลังม�แรงอยู่ในตอนนี้ 

“ภ�พนี้หลุดออกม�ท�งสื่อออนไลน์ และขึ้นหน้�หนึ่งของ

หนังสือพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้มีนักข่�วม�รอทำ�ข่�วอยู่หน้�

โรงเรียนเต็มไปหมดเลย” ป�ล์มร�ยง�น
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“ครูประจำ�ชั้นติดต่อไปท�งเด็กและผู้ปกครองหรือยัง” นพลักษณ์

ถ�มเสียงเครียด ส�ยต�เฉียบข�ดจับจ้องอยู่ที่รูปนักเรียนส�ว ในขณะที่

หูก็คอยฟังเสียงร�ยง�น

“ติดต่อไม่ได้ ปิดมือถือทั้งสองคนเลยค่ะ”

นพลักษณ์พยักหน้�รับรู้ ในขณะที่ชวน�กรก็กำ�ลังมองภ�พมินนี่

พล�งครุ่นคิด 

เสียงเค�ะประตูดังขึ้น จ�กนั้นอำ�น�จก็ปร�กฏตัว เข�ขออนุญ�ต

เข้�ร่วมประชมุด้วยต�มม�รย�ท ก่อนจะเดนิเข้�ม�นัง่อกีข้�งของผูอ้ำ�นวย-

ก�ร แล้วเอ่ยป�กทันที

“ผู้ปกครองหล�ยคนขอให้โรงเรียนตรวจสอบเร่ืองนี้โดยด่วนครับ 

เพร�ะบ�งคนกลัวว่�ลูกจะโดนชักชวนไปลองย�เสพติดด้วย เพื่อเป็นก�ร

รักษ�ชื่อเสียงของโรงเรียน ผมคิดว่�…เร�ควรจะลงโทษให้เด็กคนอ่ืนๆ 

เห็น จะได้ไม่เอ�เป็นเยี่ยงอย่�ง ผมเสนอให้เชิญออก!” 

ชวน�กรเริ่มทนไม่ไหวหลังจ�กพย�ย�มสงบป�กสงบคำ�อยู่น�น

เพร�ะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่กำ�ลังฟังอยู่ สำ�หรับคนที่เชื่อในเหตุผล อีกทั้งยัง

รำ่�เรียนม�จ�กต่�งประเทศเช่นเข� ช�ยหนุ่มเชื่อในก�รแก้ปัญห�จ�ก

ส�เหตุ ด้วยก�รพูดคุยและลงมือแก้ไขม�กกว่� ต่�งกับวิธีของอำ�น�จซึ่ง

ช�ยหนุ่มคิดว่�มันเป็นก�รผลักปัญห�ออกไปให้พ้นๆ 

“แต่ผมคิดว่� มันเป็นก�รโยนปัญห�ออกไปสู่สังคม ถ้�เด็กสร้�ง

ปัญห� แล้วโรงเรียนไล่ออกโดยไม่พย�ย�มแก้ปัญห� เร�จะมีโรงเรียน

เอ�ไว้ทำ�ไม” ชวน�กรเปิดฉ�กด้วยคำ�พูดตรงไปตรงม�ต�มประส�คนที่

อยู่ต่�งประเทศม�น�น

อำ�น�จชะงักกึก หันม�มองท�งช�ยหนุ่ม

“ทีน่ีค่อืโรงเรียน เอ�ไว้เรียนหนงัสอื ไม่ใช่สถ�นพนิจิทีม่ีไว้สำ�หรบั

เด็กทำ�คว�มผิด” อำ�น�จพูดด้วยแววต�น่�กลัว

“แต่เร�ยังไม่ได้สอบถ�มเด็ก ว่�เค้�เสพย�จริงหรือเปล่� ผมไม่

อย�กให้เร�ด่วนตัดสินเกินไป”

ชวน�กรเถียง แต่อำ�น�จก็ย้อนกลับทันควันเช่นกัน

“คุณกรเพิ่งกลับม�จ�กเมืองนอก อ�จจะยังไม่คุ้นกับสังคมไทย  
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ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ได้ใจเยน็และใจกว้�งพอทีจ่ะม�รอฟังคำ�อธบิ�ย ถ้�

เร�ปล่อยไว้โดยไม่ทำ�อะไร ผลเสียจะต้องตีกลับม�ที่โรงเรียนแน่นอน”

“แต่ถ้�เร� ‘รีบ’ ทำ�เกินไป ผลเสียอ�จจะตกอยู่ที่เด็กนะครับ”

ชวน�กรกับอำ�น�จปะทะค�รมกันไปม�ข้�มหน้�นพลักษณ์ คนอื่น

ได้แต่มองต�กันปริบๆ 

“ถึงเร� ‘ไม่รีบ’ ตอนนี้ผลเสียก็ตกอยู่กับเด็กอยู่แล้ว! ผมคิดว่�ยัง

ไงก็ควรไล่พวกที่มีปัญห�ออกให้หมด!” 

“แต่โรงเรียนไม่ควรไปซำ้�เติมเด็กๆ นะ!”

ชวน�กรพูดเสียงดังขึ้น ส่วนอำ�น�จก็ตะโกนกลับม�เช่นกัน

“แต่โรงเรียนก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยเหมือนกัน!”

ก่อนจะเกดิก�รปะทะค�รมและอ�รมณ์อย่�งหนกัหน่วงยิง่กว่�เดมิ 

นพลักษณ์ซึ่งนั่งฟังอยู่น�นก็ยกมือขึ้นห้�มทั้งคู่

“พอก่อน ทั้งสองคน! ฉันรู้ว่�ทุกคนหวังดีกับเด็กและโรงเรียน”

ชวน�กรกับอำ�น�จจำ�ใจต้องเงียบ ต่�งคนต่�งเบือนหน้�หนีไป

คนละท�ง นพลักษณ์ไกล่เกลี่ยต่อไปว่� 

“เอ�เป็นว่� เบือ้งต้นขอให้ทกุคนช่วยกนัทำ�คว�มเข้�ใจกบัผูป้กครอง 

ยืนยันว่�ไม่มีส�รเสพติดในโรงเรียนเร�แน่นอน ส่วนนักข่�วก็กันไว้รอบ

นอก ไม่อนุญ�ตให้เข้�ม� ฝ�กครูประจำ�ชั้นกำ�ชับเด็กในห้อง โดยเฉพ�ะ

คนทีเ่ป็นเพือ่นสนิทของมนินี ่ว่�ต้องไม่ให้สมัภ�ษณ์อะไรทัง้นัน้ ส่วนเรือ่ง

ก�รลงโทษ เร�ต้องคิดอย่�งรอบคอบเพร�ะมันส่งผลต่อสภ�พจิตใจของ

เดก็ แต่ถ้�ไม่ลงโทษเลยกไ็ม่ได้ เพร�ะเดก็ต้องเรยีนรูว่้�สิง่ทีท่ำ�ไม่ถกูต้อง 

ถ้�เด็กเสพย�จริง เร�ก็ต้องให้พักก�รเรียน หรือถ้�ผิดร้�ยแรงกว่�นั้น ก็

อ�จจะต้องถึงขั้นเชิญออกต�มที่ครูใหญ่แนะนำ�!”

อำ�น�จยิม้อย่�งพอใจม�ก ส่วนชวน�กรรูส้กึไม่เหน็ด้วยเป็นอย่�งยิง่ 

กับคว�มคิดของผู้อำ�นวยก�ร



CHAPTER

02

“กรี๊ดดด!!!” 

เสียงกรีดร้องของมงกุฎแก้วหรือมินนี่ เน็ตไอดอลส�วดังก้อง

คอนโดมเินียม เธอกำ�ลงัดงัและกำ�ลงัเนือ้หอมในวงก�รบนัเทงิ ในมอืของ

เธอถือโทรศัพท์มือถือร�ค�แพง ซึ่งเจ้�ตัวพย�ย�มอย่�งยิ่งที่จะไม่ป�มัน

ทิ้งไป

“คุณแม่! คุณแม่! คุณแม่อยู่ที่ไหน!” พอไม่เห็นม�รด� มินนี่ก็

อ�ละว�ดอีกครั้งด้วยคว�มขัดใจ โวยว�ยใส่โทรศัพท์มือถือไม่หยุด 

ประตูเปิดผลัวะ! พีรด�วิ่งเข้�ม�ในห้องด้วยหน้�ต�ท่�ท�งตกใจ  

ในมอืของเธอมโีทรศพัท์บ้�นแบบไร้ส�ยอยูด้่วย นกัแสดงหญงิชือ่ดงัมอง

ลูกส�วต�ปริบๆ มินนี่สบต�ผู้เป็นแม่แล้วกรีดร้องออกม�อีก คร�วนี้เธอ

ลุกขึ้นคว้�ข้�วของจะเขวี้ยงทิ้งอีกด้วย

พีรด�ตกใจ รีบพูดใส่โทรศัพท์ “พี่ยุทธ! พี่ยุทธ! แค่นี้ก่อนนะคะ 

ถ้�รด�กับมินนี่พร้อมเมื่อไหร่ จะไปออกเรื่องเล่�บ่�ยนี้ ให้ร�ยก�รแรก

เลยค่ะ แค่นีก่้อนนะคะ” พดูจบกโ็ยนโทรศพัท์ไว้บนเตยีงนอน แล้วเดนิไป

ห�ลูกส�ว

“มีอะไรเหรอคะลูก ร้องเสียงดังจนแม่ตกอกตกใจหมด” 

“คุณแม่ดูนี่สิคะ เพื่อนมินนี่ส่งม�ให้ดู มีนักข่�วม�รอทำ�ข่�วเต็ม
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หน้�โรงเรยีนเลย” เดก็ส�วยนืสดูลมห�ยใจลกึๆ พย�ย�มจะไม่อ�ละว�ด 

อีกครั้ง 

พีรด�รับโทรศัพท์จ�กลูกส�วม�ก้มลงดูภ�พในคลิป สีหน้�เป็น

กังวลปร�กฏขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด เธอเงยหน้�ขึ้นมองลูกส�วก่อนจะพูดว่�

“ไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนนะลูก”

พรีด�เดนิไปยงัหน้�ต่�งคอนโดมเินยีมแล้วมองลงไป ห้องของสอง

แม่ลูกอยู ่ไม่สูงม�กนัก จึงทำ�ให้มองเห็นนักข่�วท่ีรวมตัวกันอยู่หน้�

คอนโดมิเนียมได้อย่�งชัดเจน

พอมินนี่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งเครียด เธอหันกลับม�คว้�ของใกล้มือจะ

ป�เพื่อระบ�ยอ�รมณ์อีก ดีที่ว่�พีรด�ถล�เข้�ม�หยิบกรอบรูปในมือของ

ลกูส�วไว้ได้ทนั ผูเ้ป็นแม่ถอนใจอย่�งโล่งอก หยบิกรอบรปูไปว�งรวมกบั

รูปอื่นๆ บนโต๊ะที่มีอยู่หล�ยสิบรูป แล้วเอ�กระจกส่องหน้�บ�นใหญ่ม�

ยัดใส่มือลูกส�วแทน

“เอ้! ลูกส่องกระจกแล้วหวีผมหน่อยนะ ดูสิว่�ลูกแม่สวยแค่ไหน  

นี่ไงคนถึงม�ให้คว�มสนใจเร�แบบนี้”

มนินีส่่องกระจกต�มคำ�แนะนำ�ของม�รด� แล้วสหีน้�กค่็อยๆ ดขีึน้

เมื่อเห็นคว�มสวยง�มของตัวเอง เธอคิดและเชื่อต�มที่ผู้เป็นแม่บอกว่�

ตัวเองสวย ตัวเองน่�รัก จึงมีคนม�สนใจม�กม�ย

“เอ�ไว้ว่�งๆ เร�ไปเข้�สตูดิโอถ่�ยรูปกันใหม่นะคะ ดูสิ บนตู้นั่น

ยังไม่มีรูปเร�สองคนว�งไว้เลย”

พีรด�พูดเอ�ใจลูกส�วอีกครั้ง เธอชี้ไปยังตู้หนังสือซึ่งเป็นเพียงจุด

เดยีวทีด้่�นบนว่�งอยู ่นอกนัน้ไม่ว่�จะเป็นบนโต๊ะเขยีนหนงัสอื โต๊ะเครือ่ง

แป้ง หัวเตียง หรือแม้กระทั่งในห้องนำ้� ก็มีรูปของมินนี่ใส่กรอบว�งอยู่

เต็มไปหมด 

พีรด�พูดนำ�เสนอแพ็กเกจถ�่ยรูปอีกหล�ยอย่�งให้ลูกส�วฟัง จน

มนิน่ีอ�รมณ์ดเีพร�ะชอบที่ได้เหน็ตวัเองสวยน่�รกั มผีูค้นชืน่ชอบ โดยเธอ

กบัพรีด�ผูเ้ป็นแม่ไม่รู้สกันดิว่�นัน่คอืสญัญ�ณทีบ่่งบอกว่�ทัง้สองเป็นพวก

หลงตัวเอง!

“แต่…โอ๊ย! ทำ�ไมมันถึงเป็นแบบนี้ ภ�พนี้มันหลุดออกไปได้ยังไง” 
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แม้จะอ�รมณ์ดีขึ้นแล้ว แต่มินนี่ก็ยังคับข้องใจ จนอดระบ�ยออกม�อีก 

ไม่ได้

“นั่นไง แม่เตือนแล้วใช่ไหมว่�ไม่ต้องอัปรูปบ่อยนัก โดยเฉพ�ะ 

ไอ้พวกโซเชียลน่ะ ติดจริงๆ เล้ย! กินข้�ว เข้�ห้องนำ้� ฝนตก หม�เห่� ก็

ต้องบอกให้โลกรู้ ไม่ต้องไปร�ยง�นช�วโลกตลอดทุกน�ทีก็ได้มั้งลูก”

พรีด�อดใส่อ�รมณ์ไม่ได้ แม้เธอจะรู้สกึดีใจทีม่คีนม�กม�ยม�ชอบ

ลกูส�วตนเอง แต่กไ็ม่เหน็ด้วยทีม่นินีจ่ะต้องลงรปูชวีติส่วนตวัม�กนกั เธอ

เคยบอกลกูส�วแล้วว่� ถ้�อย�กจะให้คนสนใจหรอืชืน่ชม กใ็ห้ลงภ�พถ่�ย

จ�กสตูดิโอแทน เพร�ะทั้งสวยและน่�รักกว่� หรือไม่ก็เอ�ภ�พสวยๆ ที่

ไม่ได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวม�กนักม�ลงแทน แต่มินนี่ก็ไม่เคยเชื่อ 

“แต่รูปนี้มินไม่ได้เป็นคนถ่�ยนะคะ และมินก็ไม่ได้เล่นย�ด้วย แค่

เอ�ม�ถอืทำ�ท่�ขำ�ๆ เพือ่นมนัแอบม�ถ่�ยตอนไหนกไ็ม่รู ้แล้วรปูนีม้นักเ็ก่�

แล้วด้วย ส่วนเร่ืองโซเชยีล คณุแม่ไม่ต้องม�ว่�มนิเลย คณุแม่อปัไอจบ่ีอย

กว่�มินตั้งไม่รู้กี่เท่� ถ้�มินอัปทุกน�ที คุณแม่ก็อัปทุกวิน�ที!” 

“อ้�ว! มินนี่” พีรด�จิกเสียง รู้สึกโกรธที่ลูกส�วหันม�เถียง

“ที่แม่อัปก็รูปลูกทั้งนั้น ถ้�แม่ไม่ขยันลงรูปลูกแบบนี้ ลูกจะดังเป็น

เน็ตไอดอลตัง้แต่อ�ยุสิบสองงัน้เหรอ จะมีแฟนคลับ มีคนโหวตให้เป็นมิส

ไฮสกูลแบบนี้ไหม ที่แม่ทำ�ทุกอย่�งก็เพื่อลูกทั้งนั้น”

พอเจอพีรด�สวนกลับ มินนี่ก็อึ้งไป ก่อนจะทำ�ท่�จ๋อยๆ 

“ดูสิ กว่�จะดันให้ดังขึ้นม�ได้ มีทั้งง�นถ่�ยแบบ ง�นละครรออยู่

ตั้งม�กม�ย แต่ตอนนี้ทุกคนยกเลิกหมดเพร�ะไอ้รูปบ้�ๆ รูปนี้รูปเดียว”

พรีด�หันไปคว้�หนงัสอืพมิพ์ม�ป�ทิง้ตรงหน้� พอมนินีเ่หน็รปูตวัเอง

ในนั้นก็กลับม�ร้องไห้เสียใจ

“มนิ…ขอโทษ! มนิไม่ได้ตัง้ใจ แม่…มนิขอโทษ!” มนินีร้่องไห้เหมอืน 

เดก็ๆ ทัง้ทีภ่�ยนอกดเูป็นส�วสะพรัง่จ�กก�รเสรมิและปรงุแต่ง แต่เนือ้แท้

ข้�งในก็ยังเป็นเด็กอ�ยุสิบหกเท่�นั้น 

พีรด�มองลูกที่นั่งร้องไห้แล้วก็ได้แต่ส่�ยหน้� เธอไม่ได้เข้�ไป

ปลอบหรือโอบกอดลูกแต่อย่�งใด กลับหันไปมองรูปในหนังสือพิมพ์แล้ว

คดิกลุม้ในเรือ่งชือ่เสยีงทีเ่สยีไป ต่�งกบัมนินีท่ีก่ำ�ลงัมองรปูตวัเองทัง้นำ�้ต�
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ด้วยคว�มคับแค้นใจ 

ทรายทพิย์นัง่นิง่อยูท่ีห้่องทำางานภายในบ้าน ในมอืถอืโทรศพัท์อยู่ 

ต�ของเธอมองตรงไปข้�งหน้� ท่�ท�งมุ่งมั่นและใจจดใจจ่ออยู่กับอะไร

บ�งอย่�ง ทว่�วิน�ทีถัดม�หญิงส�วก็ทำ�หน้�เศร้�

“ไม่ได้เหรอคะ ทำ�ไมล่ะคะ…อ๋อ! ท�งโรงเรียนไม่มีนโยบ�ย ค่ะๆ 

ดิฉันเข้�ใจ ขอบคุณม�กนะคะ” ทร�ยทิพย์ว�งโทรศัพท์ลง หญิงส�วนั่ง

คอตก ผิดหวังที่ไม่ว่�จะพย�ย�มแค่ไหนก็ยังไม่สำ�เร็จสักที 

หญิงส�วลุกขึ้นแล้วเดินไปรอบๆ ห้องทำ�ง�นที่เต็มไปด้วยหนังสือ

และเอกส�รต่�งๆ ม�กม�ย บนโต๊ะทำ�ง�นตัวใหญ่ก็มีโปสเตอร์ข้อคิด 

ในก�รใช้ชีวิตติดอยู่ต�มมุมต่�งๆ บนโต๊ะมีขวดโหลแก้วเห็นขนมพวก 

สแน็กบ�ร์ใส่ไว้เกือบเต็มโหล ข้�งๆ ไม่ห่�งกันนักมี สักทอง ผู้เป็นพ่อ 

กำ�ลังประกอบโคมไฟให้อย่�งชำ�น�ญ

“เฮ้อออ!!! ทร�ยไล่โทร. ม�ตั้งเกือบยี่สิบโรงเรียน ไม่มีใครยอม

ให้เก็บข้อมูลเลย”

“ทร�ยทำ�เรือ่งย�กไปหรือเปล่�ลกู ลองเปลีย่นหวัข้อดมีัย้” สกัทอง

คุยไปพล�งประกอบโคมไฟ เมื่อเสร็จแล้วก็ยกม�ต้ังข้�งๆ ทร�ยทิพย์ 

พร้อมกับเสียบปลั๊กให้เรียบร้อย 

“ถ้�เปลี่ยนตอนนี้ ต้องจบปีหน้�แน่เลย ทร�ยอย�กรีบจบ จะได้

รีบห�ง�นทำ� นี่ขน�ดเลือกหัวข้อที่คิดว่�ง่�ยแล้วนะเนี่ย เฮ้อ!…พล�ด” 

“ปัญห�ของเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กๆ พย�ย�มต่อไปเรื่อยๆ อ�จจะได้

เจอแสงสว่�งที่ปล�ยอุโมงค์” สักทองพูดจบก็กดเปิดไฟ…แชะ! 

“แต๊แน!!!” สักทองทำ�ท่�ภูมิใจนำ�เสนอโคมไฟม�ก ทำ�ให้ลูกส�ว

ซึ่งนั่งเครียดอยู่น�น หัวเร�ะอ�รมณ์ดีขึ้นม�ได้ 

ทร�ยทิพย์ยกมือไหว้ แล้วกล่�วว่� “ขอบคุณค่ะพ่อ”

สักทองยิ้มรับ ก่อนจะพูดอะไรต่อ ก็ได้ยินเสียง นำ้�ทิพย์ แม่ของ

ทร�ยทิพย์ดังม�จ�กด้�นนอก

“อ�ห�รเย็นเสร็จแล้วจ้�!” นำ้�ทิพย์เดินยิ้มเข้�ม�ทั้งยังใส่ชุดกัน

เปื้อน ดูสมกับเป็นแม่บ้�น
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“วนันีม้ีไข่ตุน๋ของโปรดทร�ยด้วยนะลกู” ผูเ้ป็นแม่พย�ย�มนำ�เสนอ 

แต่ทร�ยทิพย์หันหน้�เข้�ห�จอโน้ตบุ๊กอีกครั้งแล้ว 

“คุณพ่อคุณแม่ท�นกันก่อนเลยค่ะ ทร�ยกำ�ลังห�ข้อมูลติดพัน” 

“ไปกินก่อนเถอะ ทร�ยติดพันทีไร สุดท้�ยก็กินแต่ไอ้ขนมแท่งๆ 

นั่นทุกที” 

“ไม่ใช่ขนม แต่มันเป็นอ�ห�รอัดแท่งค่ะ จังหวะรีบๆ มันช่วยชีวิต

ทร�ยทิพย์ม�หล�ยรอบแล้ว”

ทร�ยทิพย์หันม�อธิบ�ยให้ม�รด�ฟัง โดยยังไม่ยอมลุกขึ้นอยู่ดี 

ทำ�ให้คนเป็นแม่ชักจะหน้�มุ่ย

“แต่มันก็ไม่เหมือนกินข้�วนะ แม่ว่�…”

นำ�้ทพิย์คะยัน้คะยอจะให้ลกูส�วไปกนิข้�วให้ได้ สกัทองจงึจบัแขน

ภรรย�เอ�ไว้

“เอ�น่�แม่ ปล่อยให้ลกูทำ�ง�นไปเถอะ พ่อหวิแล้ว เดีย๋วลกูทำ�ง�น

เสร็จก็ลงไปกินเองแหละ”

สักทองมองหน้�ภรรย�เป็นก�รยำ้� นำ้�ทิพย์พยักหน้�รับ 

“ก็ได้ แม่จะเก็บไข่ตุ๋นไว้ให้ก็แล้วกัน จะกินก็บอก เดี๋ยวแม่อุ่นให้”

ทร�ยทิพย์รีบลุกขึ้น เดินเข้�ไปกอดแล้วยกมือไหว้ “ขอบคุณค่ะ

แม่” ก่อนจะวิ่งกลับไปอยู่หน้�โน้ตบุ๊กอีกครั้ง 

นำ้�ทิพย์มองลูกส�วทำ�ง�นด้วยคว�มเป็นห่วง สักทองเลยจูงมือดึง

ออกไป

ทร�ยทิพย์ยงัพย�ย�มห�ร�ยชือ่และหม�ยเลขโทรศพัท์ของโรงเรยีน 

ต่�งๆ อย่�งเคร่งเครียดต่อไป 

ที่โรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา ภายในห้องผู้อำานวยการ...

ชวน�กรกำ�ลงันัง่หน้�เครียดอยูก่บันพลกัษณ์ผูเ้ป็นแม่ทีย่งัคงตัง้รบั

สถ�นก�รณ์ได้อย่�งใจเย็นและมีสติ

“คุณแม่ครับ ผมไม่เห็นด้วยกับก�รไล่เด็กออก จ�กสถิติปีที่แล้ว 

โรงเรียนเร�ได้ชื่อว่�ไล่เด็กออกม�กที่สุดแล้ว แต่ละปีก็มีเด็กท่ีถูกเชิญ

ออกหล�ยสิบคน ผมรู้ว่�เป็นนโยบ�ยของครูใหญ่ ซึ่งคุณแม่ก็รู้ว่�ผม 
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ไม่เหน็ด้วย โรงเรยีนไม่ควรสอนแค่วชิ�ก�ร แต่ควรจะสอนให้เค้�รูจ้กัชวีติ

และใช้ชีวิตให้เป็น”

นพลักษณ์มองลูกช�ยนิ่งก่อนจะถ�ม

“ทุกครั้งที่ลูกต้องก�รจะทำ�อะไรสักอย่�ง ที่รู้ว่�แม่จะไม่เห็นด้วย 

ลูกจะเริ่มด้วยก�รอธิบ�ยเหตุผลย�วแบบนี้”

นพลักษณ์หยุดพูดแล้วมองลึกเข้�ไปในดวงต�ของลูกช�ย

“แม่ถ�มจริงๆ เถอะ ว่�ตกลงคร�วนี้กรจะทำ�อะไร”

ผูเ้ป็นแม่รอคำ�ตอบอย่�งใจเยน็ ด้�นชวน�กรกม็องตอบด้วยส�ยต�

มุ่งมั่น

“ผมจะทำ�โครงก�รพิเศษสำ�หรับเด็กที่พ่อแม่แยกท�งกันครับ ผม

ดูประวัตินักเรียนที่โดนไล่ออกในช่วงสองส�มปีนี้ เกือบทุกคนมีพื้นฐ�น

ครอบครวัแตกแยก ผมไม่อย�กให้เกดิเหตกุ�รณ์แบบนัน้อกี โครงก�รเร�

จะดูแลเด็กพวกนี้อย่�งใกล้ชิด”

“มนักฟั็งดดูนีะลกู แต่เดก็ทีค่รอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยกท�งกนั 

ก็ไม่ได้มีปัญห�ทุกคนนี่”

ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษ� นพลักษณ์รู้ถึง

ธรรมช�ตขิองเดก็ๆ เป็นอย่�งด ีถงึแม้โครงก�รทีล่กูช�ยเสนอจะเป็นเรือ่ง

ใหม่ม�กสำ�หรับโรงเรียนในเมืองไทย แม้จะไม่ค่อยแน่ใจนักกับคว�มคิด

ของลูกช�ย เพร�ะรู้ดีว่�สังคมไทยนั้นไม่เหมือนต่�งประเทศ ทว่�เธอก็

เห็นถึงจุดประสงค์หลักและคว�มปร�รถน�ดีของชวน�กร

“ใช่ครับ คุณแม่ก็เห็นว่�ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น”

ชวน�กรยิ้มให้ม�รด�ที่ค้อนใส่เข�แบบไม่จริงจังนัก

“คุณแม่ให้ผมทำ�เถอะครบั เร�จะคดัเดก็ก่อน ถ้�เดก็คนไหนไม่ได้

สร้�งปัญห� ก็ไม่ต้องเข้�โครงก�ร แต่ถ้�ใครเริ่มจะมีปัญห� โครงก�ร

ของเร�จะช่วยเหลือไม่ให้ปัญห�นั้นทำ�ให้เด็กต้องถูกไล่ออก”

“มันจะเวิร์กเหรอลูก เรื่องปัญห�ในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียด

อ่อน ถ้�เร�ไม่มีคว�มเข้�ใจอย่�งแท้จริง แทนที่จะแก้ปัญห� จะยิ่งเพิ่ม

ปัญห�นะ”

“ผมทร�บครับ แต่ถ้�ผู้ใหญ่เอ�แต่ ‘หันหน้�หนีปัญห�’ ไม่กล้�
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เข้�ไปแตะต้องมัน เด็กๆ คงไม่รู้จะคุยกับใคร สุดท้�ยปัญห�ท่ีสะสม 

ก็แสดงออกม�ท�งพฤติกรรม จนทำ�ให้ตัวเองและสังคมเดือดร้อนได้ 

นะครับ”

ชวน�กรพย�ย�มโน้มน้�วม�รด�ให้คิดต�ม

นพลักษณ์มองหน้�ลูกช�ยแล้วเห็นถึงคว�มมุ่งมั่นท่ีปร�กฏอยู่ใน

น้ัน ผูอ้ำ�นวยก�รใหญ่ของโรงเรียนเป่ียมคณุศกึษ�ถอนใจออกม� แต่แล้ว

ก็ตบท้�ยด้วยรอยยิ้ม อันเป็นสัญญ�ณที่ดีให้แก่ชวน�กร

“ตอนนี้ครูของเร�ก็ง�นล้นมือกันหมดแล้ว ทั้งฝ่�ยปกครอง ฝ่�ย

แนะแนว ลูกเองก็ด้วย โครงก�รละเอียดอ่อนแบบนี้จะให้ใครรับผิดชอบ

ล่ะ”

นพลกัษณ์เอ่ยป�กอกีครัง้ เธอไม่ได้คดัค้�นหรอืต้องก�รห้�มลกูช�ย 

แต่กไ็ม่อย�กให้เข�ทำ�ง�นเกนิตวั หรือสร้�งโครงก�รม�แล้วทำ�ได้ไม่ตลอด

รอดฝั่ง ห�กแต่ชวน�กรเตรียมคำ�ตอบเรื่องนี้เอ�ไว้แล้ว ช�ยหนุ่มย้ิมให ้

ผู้เป็นแม่แล้วตอบว่�

“นักจิตวิทย�ครับ”

นพลักษณ์มีสีหน้�แปลกใจในคำ�ตอบของลูกช�ย

“เร�จะห�นักจิตวิทย�ม�ดูแลในเรื่องนี้ครับคุณแม่”

ชวน�กรยำ้�อีกครั้ง แววต�ของเข�มีคว�มหวังเปี่ยมไปด้วยพลังที่

จะทำ�ง�นที่ตั้งใจไว้ให้สำ�เร็จ

สดุท้�ยนพลกัษณ์กพ็ยกัหน้�ตกลง อนญุ�ตให้ลกูช�ยทำ�โครงก�ร

ได้

ชวนากรนำาเร่ืองทีเ่ขาจะจดัตัง้โครงการพิเศษฯ นีไ้ปแจ้งให้ทกุคน

ทร�บ สร้�งคว�มแปลกใจให้แก่ครูหล�ยคน และครูน้อย หนึ่งในครูคน

สนิทของอำ�น�จหรือครูใหญ่ก็ออกป�กขึ้นม�ทันที

“นักจิตวิทย�เนี่ยนะ นักเรียนเร�ไม่ได้บ้�นะครับ!” ท่�ท�งไม่ค่อย

เห็นด้วยกึ่งๆ ไม่พอใจแสดงออกอย่�งชัดเจน ชวน�กรรับรู้ได้ทันที เข� 

หันม�จะพูดบ�งอย่�ง แต่ป�ล์มที่รู้ดีว่�จังหวะแบบนี้เป็นเหตุให้ทุกคน 

มีป�กมีเสียงกันม�หล�ยครั้งแล้ว เธอจึงขัดขึ้นม�ก่อน 
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“ครูน้อยคะ นักจิตวิทย�ไม่ได้มีไว้รักษ�คนบ้�นะคะ เค้�มีไว้ทำ�ให้

คนเข้�ใจตัวเองม�กขึ้น”

ทว่�ครนู้อยกลบัฟังแบบหทูวนลม ไม่พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจเพร�ะ

มีอคติ 

ชวน�กรหันไปพยักหน้�และยิ้มให้อย่�งพอใจต่อคำ�อธิบ�ยของครู

แนะแนว เพร�ะสิ่งที่ป�ล์มพูดนั้นถูกต้องต�มคว�มคิดของเข� 

“นักจิตวิทย�จะม�ทำ�ง�นประส�นกับครูฝ่�ยปกครองและครูฝ่�ย

แนะแนว เพื่อทำ�ก�รปรับพฤติกรรมของเด็กในกลุ่มเสี่ยงที่จะโดนไล่ออก 

เป็นก�รแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ที่ปล�ยเหตุครับ”

ชวน�กรอธิบ�ยเสริม ก่อนจะส่งแฟ้มที่ถือม�ให้ป�ล์ม แล้วเอ่ยว่�

“เด็กที่เข้�ร่วมโครงก�ร ผมเลือกม�สองคน”

ป�ล์มก้มดูเอกส�รในมือ แล้วอ่�นชื่อนักเรียนออกม�ดังๆ 

“ถว�ยชัย กับ มงกุฎแก้ว”

ชวน�กรพยักหน้�รับแล้วพูดต่อ 

“เด็กทั้งสองคนมีคุณสมบัติครบ คือพ่อแม่แยกท�งกันและมี

พฤติกรรมที่สร้�งปัญห�ให้ตัวเอง อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะโดนไล่ออก”

“ถึงจะมีหนูทดลอง” ทีแรกครูน้อยพูดอย่�งสบประม�ท ทว่�พอ

เห็นชวน�กรหันขวับกลับม�มอง จึงรีบแก้คำ�พูดทันที “เอ่อ…ถึงจะมี

นักเรียนในโครงก�ร แต่เร�จะไปห�นักจิตวิทย�ม�จ�กที่ไหนครับ”

พอครูน้อยพูดจบ ชวน�กรก็ทำ�ท่�ครุ่นคิด อันที่จริงช�ยหนุ่มก็ไม่

คิดว่�จะห�นักจิตวิทย�เข้�ม�รับหน้�ที่ย�กนัก แต่เข�ยังไม่ได้เตรียมก�ร

เรื่องนี้เอ�ไว้

ป�ล์มซึ่งฟังอยู่น�นแล้วคิดออกทันที ครูส�วดีดนิ้วดังเป๊�ะ! เรียก

ส�ยต�ของทั้งครูน้อยและชวน�กรให้หันกลับม�มองเธอ

“ป�ล์มรู้ค่ะ! ว่�เร�จะไปห�นักจิตวิทย�ที่ไหน”

หญิงส�วยิ้มกว้�งอย่�งภูมิใจที่ตัวเองกำ�ลังจะยิงปืนนัดเดียวได้นก

สองตัว คือได้ทั้งหน้�ที่เสนอคนให้แก่เจ้�น�ย และยังได้ช่วยเพื่อนอีกด้วย 

“งั้นผมฝ�กคุณป�ล์มด้วยเลยละกัน นัดท�งนั้นให้ผมเร็วท่ีสุดนะ

ครับ ไม่สิ…เอ�เป็นแปดโมงเช้�พรุ่งนี้เลยดีกว่� ยิ่งเร็วยิ่งดี”
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ชวน�กรสั่งง�นด้วยท่�ท�งยินดี ต่�งกับครูน้อยที่หันม�ค้อนป�ล์ม 

แต่เธอกช็นิกบับรรย�ก�ศแบบนีแ้ล้ว จงึไม่สนใจ ป�ล์มรบัคำ�อย่�งแขง็ขนั

“ได้ค่ะ”

ทนัททีีช่วน�กรเดนิออกจ�กห้องไปทำ�ธรุะทีอ่ืน่ ป�ล์มกค่็อยๆ ปลกี

ตัวออกไปหลบมุม ควักมือถือขึ้นม�กดหม�ยเลขของทร�ยทิพย์ทันที 

ทรายทิพย์ยังคงนั่งอยู่ในห้องทำางานส่วนตัว เธอยังไม่ล้มเลิก 

คว�มพย�ย�มไล่คว�นห�หม�ยเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนต่�งๆ เพื่อหวัง

ว่�เธอจะได้รบัโอก�สสกัครัง้ทีจ่ะทำ�ให้ตวัเองรอดในสถ�นก�รณ์นี้ได้ ทว่�

คำ�ตอบทีห่ญงิส�วมกัจะได้รบักค็อืคว�มผดิหวงั เธอว�งส�ยลงแล้วซบหน้� 

ลงบนโต๊ะอย่�งเหนื่อยอ่อน ในจังหวะนั้นเองเสียงโทรศัพท์จ�กป�ล์มก ็

ดังขึ้น ทร�ยทิพย์รับส�ยด้วยนำ้�เสียงเหมือนจะเป็นจะต�ยให้ได้ อ้�ป�ก

จะพูดปรับทุกข์กับเพื่อน ทว่�ป�ล์มกลับพูดอย่�งตื่นเต้นขึ้นม�ก่อน

“ข่�วดี!”

นั่นคือเสียงป�ล์มที่ดังลอดหูฟังออกม� และมันทำ�ให้ทร�ยทิพย์ที่

ท่�ท�งเหมือนดอกไม้เริ่มเฉ� กระเด้งตัวขึ้นม�ร�วกับว่�ได้ฝนห่�ใหญ่!

“ว่�ไงแก”

หญิงส�วยำ้�กับเพื่อนอย่�งไม่แน่ใจ แต่พอได้ฟังคำ�ตอบจ�กป�ล์ม 

เธอก็ทำ�ต�โต

“เฮ้ย! ถ�มจริง?” 

“จริงสิแก รอง ผอ. โรงเรียนของฉัน เค้�อย�กได้นักจิตวิทย�ท่ี

เชีย่วช�ญท�งด้�นปัญห�เดก็ โดยเฉพ�ะเดก็ทีพ่่อแม่แยกท�งกนั เค้�สนใจ

อย�กให้แกเข้�ม�คุยร�ยละเอียด ถ้�แกคุยกับเค้�ลงตัว แกก็จะได้ข้อมูล

ไปทำ�วิทย�นิพนธ์ของแกด้วย เข�นัดไว้พรุ่งนี้แปดโมงเช้� เจ้�น�ยฉันไม่

ชอบคนม�ส�ย แกต้องรีบม�เลยนะ”

ทร�ยทิพย์ยิ้มกว้�งอย่�งดีใจ ในที่สุดสวรรค์ก็เห็นคว�มพย�ย�ม

ของเธอ และนี่เป็นโอก�สทองที่จะทำ�ให้วิทย�นิพนธ์ของเธอกล�ยเป็น 

ผลง�นชิ้นโบแดง!



ถ้าคิดจะท�าเรื่องยาก เราต้องยอมล�าบาก 

พยายามต่อไปเรื่อยๆ สักวันเราจะได้เจอ

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

เพราะฉะนั้นถ้ามุ่งมั่น ตั้งใจ เราท�าทุกอย่างได้แน่นอน

 -- ทรายทิพย์



CHAPTER

03

รุ่งขึ้น ทรายทิพย์รีบเดินทางมายังโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา ถึง

โรงเรียนในเวล�เจ็ดโมงครึ่งพอดี หญิงส�วมองน�ฬิก�ข้อมือ สีหน้�ดีใจ

โล่งอกปร�กฏขึ้นม� อย่�งน้อยเธอก็ม�ถึงโรงเรียนได้ในเวล�พอเหม�ะ 

ยังมีเวล�พอที่จะเดินไปยังห้องรองผู้อำ�นวยก�รโดยไม่ต้องรีบร้อน เธอ

แวะถ�มท�งกับคุณครูคนหนึ่งซึ่งบอกให้หญิงส�วเดินผ่�นแผนกเด็ก

อนุบ�ลไปยังตึกบริห�รที่อยู่ด้�นหลังเพื่อขึ้นไปพบกับชวน�กรที่ชั้นบน 

ทร�ยทิพย์เอ่ยขอบคุณแล้วเดินม�ต�มท�งเดินที่ได้รับฟังม�  

หญงิส�วเดนิผ่�นหน้�ตกึของแผนกอนบุ�ลซึง่มสีน�มเดก็เล่นอยูด้่�นหน้� 

ไม่ไกลกนันัน้เป็นสน�มบ�สเกตบอลกล�งแจ้งของฝ่�ยประถม ทร�ยทพิย์

ไม่รู้ว่�หนึ่งในคนที่กำ�ลังเล่นบ�สอย่�งสนุกสน�นอยู่นั้นไม่ใช่นักเรียน แต่

เป็นชวน�กรต่�งห�ก! 

หญิงส�วพย�ย�มเร่งฝีเท้� แต่เสียงร้องไห้ของเด็กหญิงดังขึ้นม�

ขดัจงัหวะเสยีก่อน ทร�ยทพิย์ชะงกัก่อนจะค่อยๆ เดนิตรงต�มไปท�งเสยีง

ร้องไห้ กพ็บว่�มเีดก็หญงิตวัน้อยคนหนึง่กำ�ลงัร้องไห้จ้� อ�ละว�ดไม่ยอม

เข้�ห้องเรียน โดยมีคุณครูกำ�ลังปลอบและเกลี้ยกล่อมอยู่ข้�งๆ

“ไม่เรียน! ไม่เอ�! บัวจะห�แม่! แม่! แม่!”

“น้องกอบัวไม่ต้องร้องไห้นะคะ เดี๋ยวตอนเย็นคุณแม่ก็ม�รับ ไป
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เรียนกับเพื่อนๆ ดีกว่�นะ เดี๋ยวครูแอมให้ว�ดรูปด้วย”

ครูส�วยิ้มอย่�งใจดี พย�ย�มชี้ชวนเบี่ยงเบนคว�มสนใจเด็กหญิง 

โดยมีทร�ยทิพย์เข้�ไปยืนมองเด็กหญิงอยู่ใกล้ๆ

ด้�นชวน�กรซึ่งได้ยินเสียงเด็กร้องน�นพอสมควรก็นึกแปลกใจ 

ช�ยหนุ่มหยุดเล่นบ�สแล้วเดินม�ข้�งสน�ม ส่งส�ยต�ข้�มไปยังอีกฝั่งที่

น้องกอบัวยังคงสะอึกสะอื้นอยู่ 

“ไม่เอ�! ไม่เรียน! จะห�แม่! แม่! แม่! ฮือออ!!! จะห�แม่!” เมื่อ

เด็กหญิงกอบัวไม่ได้ดั่งใจ ก็รวบรวมพลังแผดเสียงร้องดังขึ้นไปอีก เป็น

ผลให้เธอสำ�ลักไอ อ�เจียนพรวดออกม�รดครูส�ว

“ว้�ย!” ครูแอมร้องอย่�งตกใจ

ทร�ยทิพย์ได้จังหวะยื่นมือเข้�ไปช่วยเหลือ เธอควักผ้�พันคอผืน

บ�งออกจ�กกระเป๋�

“คุณครูคะ นี่ค่ะ เช็ดก่อนนะคะ”

“แต่นี่มันผ้�พันคอคุณนะคะ” ครูแอมมีท่�ท�งเกรงใจ ทั้งยังพะวง

กับน้องกอบัวที่ยืนหน้�เสียมองผลง�นตัวเองอยู่ 

“ไม่เป็นไรค่ะ ใช้ได้เลยค่ะ ไม่ต้องเกรงใจ คือทร�ยเป็นเพื่อนกับ

ครปู�ล์มฝ่�ยแนะแนว ม�สมคัรง�นน่ะค่ะ ถอืว่�คนกนัเอง ไม่ต้องเกรงใจ

นะคะ” ทร�ยทิพย์บอกครูแอม ในขณะที่กำ�ลังดูอ�ก�รของน้องกอบัว

“น้อง…” หญิงส�วหยดุและมองดชูือ่ของเดก็น้อยทีปั่กไว้บนอกเสือ้ 

ก่อนจะยิ้มอย่�งใจดี “น้องกอบัวคะ นี่พี่ทร�ยนะ เด๋ียวพ่ีทร�ยพ�น้อง 

กอบัวไปห้องนำ้� ไปล้�งหน้� พอล้�งหน้�สะอ�ดๆ แล้ว น้องกอบัวจะได้

อ�รมณ์ดี ไม่ต้องร้องไห้นะคะ”

นำ�้เสยีงอ่อนโยนของทร�ยทพิย์ช่วยปลอบประโลมเดก็น้อยได้เป็น

อย่�งดี ทำ�ให้กอบัวมีสีหน้�ดีขึ้น เด็กหญิงเงยหน้�มองทร�ยทิพย์ แล้ว

พยักหน้�อย่�งว่�ง่�ย 

“ขอบคุณนะคะ” ครูแอมเห็นเด็กน้อยสงบลงก็โล่งใจ ในมือของ

ครูส�วมีผ้�พันคอของทร�ยทิพย์ที่เลอะอ�เจียนกอบัวอยู่ด้วย 

ทร�ยทิพย์หันไปท�งคุณครูส�วแล้วยิ้มให้อย่�งเป็นมิตร ก่อนจะ

ค่อยๆ จงูมอืกอบัวไปท�งห้องนำ�้โดยมคีรแูอมเดนิพ�ไป ทัง้ส�มไม่รูส้กันดิ 
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ว่�เหตุก�รณ์ทั้งหมดอยู่ในส�ยต�ของชวน�กร และเข�ก็เริ่มรู้สึกประทับ

ใจทร�ยทิพย์ขึ้นม�แล้ว

ขณะเดียวกัน ในห้องทำางานของอำานาจหรือครูใหญ่ ซึ่งเป็นห้อง

ที่ดูหรูหร� โอ่โถง มีถ้วยร�งวัลและภ�พถ่�ยตอนท่ีอำ�น�จรับร�งวัลติด

เอ�ไว้ม�กม�ย มันเป็นสิ่งที่เจ้�ของภูมิใจม�ก อำ�น�จกำ�ลังนั่งยิ้มเหยียด

กับครูน้อยที่กำ�ลังพูดประจบประแจงอยู่อย่�งเต็มที่

“คุณกรเนี่ยนะ จะจ้�งนักจิตวิทย�ม�แก้ปัญห�เด็ก ฮ่�ๆๆ บ้�กัน

ใหญ่แล้ว! นี่แหละปัญห�ของเด็กที่โตเมืองนอก ไม่เข้�ใจสังคมไทย แค่

เริ่มต้นคิดก็ผิดแล้ว เสียเวล� เสียงบประม�ณเปล่�ๆ” อำ�น�จส่�ยหัว 

ท่�ท�งดูถูกชวน�กรแสดงออกม�อย่�งชัดเจน 

“ผมเตอืนแล้วนะครับ แต่คณุกรกย็งัยนืยนั เหน็บอกว่�ทีเ่มอืงนอก

เค้�ทำ�กัน” ครูน้อยรีบรับลูกทันที

“แต่ทีน่ีเ่มอืงไทย! แค่ได้ยนิคำ�ว่� ‘นกัจติวทิย�’ คนกเ็ผ่นแล้ว ไม่มี

ใครอย�กให้คนอื่นเข้�ใจว่�ตัวเองเป็นบ้�! พวกหัวนอกเพ้อฝันไม่อยู่บน

พื้นฐ�นคว�มเป็นจริง ที่เมืองไทยนี่มันต้องใช้ไม้แข็ง ไม่เคยได้ยินหรือไง

ว่� รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี!”

อำ�น�จพูดย�วเป็นชุด น้อยฟังแล้วก็พยักหน้�ต�มหงึกๆ 

“แล้วนักจิตวิทย�ที่เค้�ห�ม�เป็นใคร” อำ�น�จหันม�ถ�ม

“กำ�ลังห�อยู่ครับ เห็นว่�เรียกม�สัมภ�ษณ์อยู่ แต่ถ้�คุณกรรีบ

ขน�ดนี้ ถ้�คนที่ห�ม�ไม่ได้แย่ม�กจริงๆ ก็คงรับม�ทำ�ง�นละครับ”

อำ�น�จพยักหน้�รับทั้งที่ยังยิ้มเหยียดอยู่ สีหน้�ของเข�แสดงออก

ว่�ดูถูกชวน�กรอยู่ตลอดเวล� ทั้งยังมั่นใจว่�สิ่งที่ชวน�กรกำ�ลังทำ�จะไม่มี

ท�งสำ�เร็จอย่�งแน่นอน

หลังจากทรายทิพย์จัดการเรื่องน้องกอบัวเรียบร้อยแล้ว ก็ขอตัว

จ�กครแูอมทีพ่รำ�่แต่ขอบคณุเธอ โดยไม่ลมืรบัป�กว่�จะกลบัม�รบัผ้�พนั

คอคนืด้วย หญงิส�วเดนิอย่�งเร่งรีบต่อไป น�ฬิก�ข้อมอืของเธอบอกเวล�

ใกล้เค�รพธงช�ตแิล้ว ทีห่วัมมุตกึก่อนท�งขึน้บนัได ทร�ยทพิย์ชนกบัเดก็
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หญิงคนหนึ่งที่กำ�ลังจะวิ่งขึ้นตึกอย่�งรีบร้อน 

พลั่ก!!!

กระเป๋�นักเรียนของเด็กหญิงตกลงบนพื้น ทร�ยทิพย์หันไปมอง

และยิ้มให้ก่อนจะพูด

“พี่ขอโทษนะคะ”

ขณะท่ีทร�ยทพิย์กำ�ลงัก้มลงเกบ็กระเป๋�พร้อมๆ กบัเดก็หญงิคนนัน้ 

เธอก็ต้องชะงักกึกเพร�ะเห็นรอยกรีดที่ข้อมือ เป็นรอยกรีดจ�กของมีคม

เห็นเป็นเส้นๆ บ�งเส้นยังดูคล้�ยแผลสด แต่บ�งเส้นก็แห้งตกสะเก็ดแล้ว 

หญงิส�วตกใจ คว้�หมบัทีข้่อมอืของเดก็หญิงคนนัน้ พอทร�ยทพิย์

เงยหน้�ขึ้น ก็พบกับใบหน้�เศร้�หมองของอีกฝ่�ย เด็กหญิงหลบต�ทันที 

คล้�ยคนทำ�ผิดที่ถูกจับได้ เธอรีบดึงมือกลับ

“ข้อมือหนูไปโดนอะไรม�คะ”

ทร�ยทิพย์พย�ย�มตะล่อมถ�ม แต่ยังไม่ทันได้ร�ยละเอียดอะไร 

เด็กหญิงก็พูดสวนขึ้นม�ก่อน

“โดนแก้วบ�ดค่ะ” ว่�แล้วเด็กหญิงก็รีบเดินแยกออกไป 

ทร�ยทิพย์อย�กจะต�มไป แต่ชะงักไว้เพร�ะนึกได้ว่�ตัวเองกำ�ลัง

รีบอยู่ หญิงส�วกำ�ลังจะเดินไป แต่ห�งต�สะดุดกับวงเวียนที่ตกอยู่ เธอ

เก็บขึ้นม�แล้วรีบหันไปมองเด็กหญิงอีกคร้ัง เพร�ะแน่ใจว่�เป็นของเด็ก

คนที่ตนเดินชนเมื่อครู่นี้ ทว่�เจ้�ตัวก็เดินห�ยไปแล้ว ทร�ยทิพย์จึงเก็บ 

วงเวียนไว้ก่อนจะรีบเดินต่อ

หญงิส�วม�ถงึหน้�ห้องรองผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนในเวล�แปดโมง

ตรงพอดี เมื่อทร�ยทิพย์ติดต่อแปม เลข�นุก�รของชวน�กรก็ได้คำ�ตอบ

ว่� ชวน�กรยังไม่เข้�ม�ที่ห้องทำ�ง�นเลย และแปมก็บอกให้เธอนั่งรอ 

เจ้�น�ยอยู่หน้�ห้องทำ�ง�น 

ระหว่�งนั่งรอ ทร�ยทิพย์รู้สึกหิวขึ้นม� ด้วยคว�มเร่งรีบที่จะม�ให้

ทันเวล�นัด จึงยังไม่มีอะไรตกถึงท้อง เธอมองซ้�ยมองขว�เห็นว่�ยังไม่มี

ใคร จึงหยิบสแน็กบ�ร์ออกจ�กกระเป๋� แกะแล้วกัดกินอย่�งรวดเร็ว

ชวน�กรเดนิม�เหน็ภ�พนัน้พอดจึีงชะงกัเลก็น้อย เข�มองทร�ยทพิย์

อย่�งขำ�ๆ ด้วยรู้อยู่ก่อนแล้วว่�หญิงส�วเป็นคนที่จะเข้�ม�พบในเช้�วันนี้ 
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เธอคงไม่รู้ว่�สิ่งที่ทำ�ไปก่อนหน้�นี้ได้ถูกเก็บเอ�ไว้เป็นส่วนหนึ่งของก�ร

ประเมินผลในใจเข�แล้ว 

ชวน�กรมองร่�งบ�งที่ยังคงกินขนมอย่�งเร่งรีบอยู่ ท่�ท�งของ

หญิงส�วดูเป็นคนสมัยใหม่ม�ก คงจะเป็นคนเปิดกว้�งรับอะไรได้ไม่ย�ก 

แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เข�ยังจะต้องทดสอบเธอ ช�ยหนุ่มนิ่งคิดแล้วยิ้มมุมป�ก 

เข�เดินตรงไปห�เธอที่ยังคงกัดแท่งสแน็กบ�ร์ค�ป�กอยู่

“ห้�มนำ�อ�ห�รขึ้นม�บนตึกนะครับ” ชวน�กรแกล้งทำ�เสียงเข้ม

ทร�ยทิพย์สะดุ้งโหยง หันขวับม�ท�งเข�ทั้งที่ขนมยังเต็มป�ก

แม้จะขำ� แต่ชวน�กรก็ยังต้องเก็บอ�รมณ์ไว้เต็มที่ เข�ชี้ไปยังป้�ย

ข้�งๆ หญิงส�ว ซึ่งมีสัญลักษณ์และข้อคว�มว่� ‘ห้�มรับประท�นอ�ห�ร’ 

อยู่ด้วย ทร�ยทิพย์มองต�มมือของช�ยหนุ่มแล้วรีบเคี้ยว

“ขอโทษค่ะคุณครู พอดีไม่ทันมอง แหะๆ” เธอว่�

ชวน�กรชะงักเล็กน้อยเมื่อได้ยินเธอเรียกเข�ว่�คุณครู 

ทร�ยทิพย์ยิ้มเจื่อนๆ และรีบเก็บขนมใส่กระเป๋� พร้อมกับหยิบ

ขวดนำ้�ออกม�จะดื่ม แต่ถูกชวน�กรแกล้งให้อีก

“นั่นก็ห้�มครับ” เข�ชี้ไปยังป้�ยที่มีภ�พเคร่ืองด่ืมมีเส้นขีดฆ่�อยู่ 

ด้�นทร�ยทิพย์หันไปเห็นรูปแก้วนำ้�และขีดห้�มทำ�ให้หน้�เสียกว่�เดิม

“อุ่ย! ขอโทษค่ะ ไม่เห็นเหมือนกัน…”

หญิงส�วค่อยๆ เก็บขวดนำ้� มองชวน�กรที่ทำ�หน้�เข้มม�ก เธอจึง

อดทักไม่ได้

“คุณครูไม่ต้องทำ�หน้�ดุก็ได้ค่ะ ฉันไม่ใช่นักเรียน ฉันเป็นแขกของ

รองผู้อำ�นวยก�รน่ะค่ะ”

ชวน�กรฟังแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่�อีกฝ่�ยไม่รู้ว่�ตนเป็นใคร 

“แล้วไง ม�บอกผมทำ�ไม หรือจะบอกว่�…ก�รท่ีคุณเป็นแขก 

ท่�นรอง แปลว่�จะกินอ�ห�รหรือเครื่องดื่มบนตึกนี้ก็ได้?”

ทร�ยทิพย์เจอไม้นี้ก็ทำ�หน้�งงๆ 

“เปล่�นะคะ ฉนัไม่ได้คดิอย่�งนัน้ ทีบ่อกกแ็ค่…บอกเฉยๆ ไม่ได้จะ

อวดอ้�ง”

“ไม่ใช่ก็ดี งั้นก็เชิญเอ�อ�ห�รและเคร่ืองด่ืมของคุณลงไปท้ิงข้�ง
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ล่�ง” ชวน�กรแกล้งอีก

“หือ? เอ�ลงไปทิ้ง…ตอนนี้เหรอคะ”

หญงิส�วทำ�หน้�งงเข้�ไปใหญ่ ในขณะทีช่�ยหนุม่ยงัเล่นบทจรงิจงั

อยู่

“ใช่! เพร�ะป้�ยนี้ไม่ได้แค่ห้�มกิน แต่ห้�มนำ�ขึ้นม�บนตึก เพร�ะ

ฉะนั้นถึงแม้ว่�คุณจะไม่ได้กินไม่ได้ดื่ม แต่มันยังอยู่ในกระเป๋�คุณ ซึ่งมัน

ผิดกฎ เชิญ!”

“เฮ้ย! จริงอะ”

ทร�ยทพิย์เผลออทุ�นออกม� เธอหนัไปมองป้�ยอกีครัง้อย่�งสงสยั 

ส่วนชวน�กรไม่สนใจว่�อีกฝ่�ยจะพูดอย่�งไร เข�ยังยืนยันคำ�เดิม

“จริงครับ เชิญ”

ทร�ยทิพย์ยังคงอำ้�อึ้ง พย�ย�มคิดห�ท�งต่อรอง

“อ่อ…แต่ตอนนี้ได้เวล�นดัแล้ว ถ้�เดนิลงไปแล้วเดนิขึน้ม�ใหม่ มนั

ใช้เวล� ท่�นไม่ชอบคนม�ส�ย เอ�เป็นว่�…ฉันไม่เอ�มันออกม�จ�ก

กระเป๋�ให้คนอื่นเห็นได้มั้ยคะ”

“นี่คุณกำ�ลังจะทำ�ผิด และล�กผมเข้�ไปเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะ”

ชวน�กรพูดต่อบทไปเรื่อย ในใจเข�ก็นึกขำ�ท่ีตัวเอง ‘เล่นใหญ่’  

น่�ดู

“เปล่�นะคะ ฉันไม่ได้คิดแบบนั้น…คือ…ฉันก็เข้�ใจนะคะ ครูเป็น

ครูพละ ต้องอยู่ในกฎระเบียบ แต่…ฉันไม่ได้ทำ�ผิดร้�ยแรงอะไร แค่มีนำ้�

และอ�ห�รแห้งๆ ชิ้นเดียว”

“ครูพละ?…”

ช�ยหนุ่มทวนคำ� ไม่ค�ดคิดว่�จะได้ยินเธอเรียกแบบนี้ แต่แล้วพอ

มองชุดวอร์มที่ตัวเองสวมอยู่ก็เข้�ใจ 

“ไม่ว่�คุณจะพย�ย�มมองให้มันเป็นเรื่องเล็กแค่ไหน แต่ผิดก็คือ

ผิด เชิญครับ”

ชวน�กรผ�ยมอืไปทีท่�งลง ทร�ยทพิย์อึง้พล�งครุน่คดิ มองน�ฬิก�

สลับกับป้�ยหน้�ห้อง ก่อนจะตัดสินใจขั้นเด็ดข�ด

“โอเค ฉันมีท�งออกที่จะไม่ทำ�ให้ตัวเองเสียเวล� และคุณครูก ็
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ไม่ต้องตกอยู่ในฐ�นะผูส้มรูร่้วมคดิ ฉนัจะแก้ปัญห�นีภ้�ยในส�มสบิวนิ�ที 

คุณครูเริ่มจับเวล�ได้”

ชวน�กรทำ�ท่�งง แต่หญิงส�วยังคงยืนยันคำ�เดิม แถมเร่งด้วยซำ้�

“จับเวล�สิคะ น�ฬิก�คุณจับเวล�ได้นี่ ฉันเห็น เริ่มเลยค่ะ”

ชวน�กรคิดๆ แล้วก็ยักไหล่ “อ้ะ! ลองดู”

ชวน�กรก้มหน้�กดน�ฬิก�จับเวล� ทันใดนั้นทร�ยทิพย์ก็รีบหยิบ

สแน็กบ�ร์ออกม�จ�กกระเป๋� และยัดมันเข้�ป�กทั้งหมด

“เฮ้ย!” พอชวน�กรเงยหน้�ม� ขนมกห็�ยเข้�ไปในป�กทร�ยทพิย์

หมดแล้ว 

ทร�ยทพิย์รีบเคีย้วและควกัขวดนำ�้ออกม� เดนิไปยงักระถ�งต้นไม้

ทีว่�งอยูข้่�งๆ แล้วเทนำ�้ลงในนัน้จนหมดขวด จ�กนัน้หนัม�กลนืสแนก็บ�ร์

ทีอ่ยู่ในป�กดงัเอือ้ก! เธอขยำ�ซองขนมทีว่่�งเปล่� และชขูวดนำ�้ทีว่่�งเปล่�

ขึ้นให้ดู พร้อมกับยิ้มแฉ่ง 

ติ๊ง!!! หมดเวล�พอดี! 

“ตอนนี้ก็ไม่มีทั้งอ�ห�รและเครื่องดื่มแล้วนะ! โอเคมั้ยคะคุณครู”

ชวน�กรอึ้งไป แต่มีแววต�พึงพอใจเล็กๆ กับก�รแก้ปัญห�ของ

ทร�ยทิพย์ ทันใดนั้นเสียงป�ล์มก็ดังขึ้น

“ทร�ย!”

ทร�ยทพิย์หนัไปมอง ป�ล์มรบีวิง่ม�ห�เพือ่น แล้วพดูขอโทษขอโพย

ที่ตัวเองม�ส�ย

“ม�ถึงน�นหรือยังแก”

ทร�ยทิพย์ยิ้มรับ กำ�ลังจะตอบ แต่ป�ล์มพูดแทรกขึ้นม�ก่อน

“อ้�ว! คุณกร สวัสดีค่ะ นี่…เจอกันแล้วเหรอคะ”

ป�ล์มยกมือไหว้ชวน�กรที่รับไหว้พล�งส่งส�ยต�กวนๆ ไปยัง 

ทร�ยทิพย์ซึ่งยืนตะลึงอึ้งกิมกี่อยู่กับที่

ฉ่า!!!

เสียงคว�มเย็นปะทะคว�มร้อนจ�กเนื้อหมูย่�งร้อนๆ บนเต� ยัง 

ไม่อ�จทำ�ให้ทร�ยทพิย์สลดัคว�มคดิเกีย่วกบัเรือ่งในวนันี้ได้ หญงิส�วคบี 
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เนือ้ย่�งขึน้ม�ใส่ป�กพล�งเคีย้วช้�ๆ ในขณะทีส่มองฉ�ยภ�พของชวน�กร

เมื่อเช้�ไปด้วย

“จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง? กำาลังเรียนโท? ยังไม่เคย

ทำางานจริง?”

ชวนากรอ่านประวัติทรายทิพย์แล้วเงยหน้ามองเธออย่างประเมิน

หญิงสาวรู้สึกหมั่นไส้โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้ 

ได้แต่อธิบายเพิ่มเติมว่า 

“แต่ดิฉันเก็บเคสมาเยอะนะคะ ทั้งตอนเรียน ป.ตรี และ ป.โท 

รวมแล้วก็เกือบร้อยเคส”

“ทำาไมคุณสนใจเกีย่วกบัปัญหาของเดก็ทีพ่่อแม่หย่าร้าง” ชายหนุม่

ถามต่อ

“เพราะพวกเค้าต้องการ ‘คนสนใจ’ ”

ถ้อยคำาทีท่รายทพิย์พดูสวนขึน้มาทำาให้ชวนากรชะงกักกึ หวัใจของ

ชายหนุ่มเริ่มปวดแปลบขึ้นมา เนื่องจากคำาพูดสั้นๆ ของหญิงสาวนั้น

กระแทกใจเขาพอดี

“ความต้องการพื้นฐานของคนเรา คือ ความรัก ความสนใจ โดย

เฉพาะจากคนที่เรารัก สำาหรับเด็กๆ รักแรก คือ พ่อแม่ เมื่อเค้าไม่ได้รับ

ความรกั กเ็หมอืนคนอกหกั...” ทรายทพิย์หยดุนดิหนึง่ก่อนจะพดูต่อ “และ

แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมบิดเบี้ยวเพราะต้องการเรียกร้องให้คนสนใจ 

ถ้าเราให้ความสนใจกับเค้า ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิด...ก็คงไม่เกิดขึ้น” 

“คุณไม่เคยทำางานจริงมาก่อน ทำาไมถึงคิดว่าจะทำางานนี้ได้”

“ได้ค่ะ เพราะดิฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองทำาไม่ได้ พ่อดิฉันสอนไว้ว่า 

ถ้าคิดจะทำาเรื่องยาก เราต้องยอมลำาบาก พยายามต่อไปเร่ือยๆ สักวัน 

เราจะได้เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะฉะนั้นถ้ามุ่งมั่น ตั้งใจ เราทำา

ทุกอย่างได้แน่นอนค่ะ!” 

ชวนากรปิดแฟ้มประวตัขิองหญิงสาวลง เขามองเธอนิง่ก่อนจะเอ่ย

ว่า

“ตกลง ผมรับคุณเข้ามาเป็นนักจิตวิทยาดูแลโครงการพิเศษของ
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เรา ผมเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการไว้แล้วสองคน เดี๋ยวคุณปาล์ม

จะเอารายละเอียดทั้งหมดมาให้ ผมต้องการให้คุณมาทำางานพรุ่งนี้เลย”

บทจะสัง่งาน ชวนากรกร็วดเร็วเฉยีบขาดและตรงประเดน็ ทราย-

ทิพย์ได้แต่พยักหน้ารับตอบค่ะๆ ไปตามเรื่อง แต่ยังมีเงื่อนไขข้อสุดท้าย

ที่เธอไม่คิดว่าจะกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ นั่นก็คือ... 

“ผมต้องการให้โครงการนี้เป็นรูปธรรมก่อนปิดเทอม”

ชวนากรบอกความต้องการไว้อย่างนัน้ ซึง่ทรายทพิย์กพ็ยกัหน้ารบั

เช่นเดิม ก่อนจะนึกได้ในภายหลังว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิด...

ทร�ย…ทร�ย…ทร�ย…

“ยัยทร�ย!”

เสียงป�ล์มเรียกดังจนทร�ยทิพย์สะดุ้งโหยง เธอกะพริบต�ปริบๆ 

มองเต�ย่�งสลับกับใบหน้�ของเพื่อนรัก เนื้อในเต�เริ่มไหม้เพร�ะพลิก

กลับไม่ทัน 

“เหม่ออะไรแก ไม่ช่วยกันย่�งเข้� นี่ดูสิ เสียของหมด”

ป�ล์มว่�ในขณะที่ทร�ยทิพย์ถอนใจหนัก

“เป็นอะไรไป แล้วคิดอะไรอยู่น่ะ” ป�ล์มถ�ม

“เจ้�น�ยแกต้องบ้�แน่ๆ จะให้แก้ปัญห�เดก็ให้ได้ภ�ยในเดอืนกว่� 

มันเป็นไปไม่ได้!”

“อ้�ว! แล้วทำ�ไมแกไม่บอกเค้�ไปตรงๆ ล่ะ ม�บ่นตอนนี้ทำ�ไม”

“กต็อนนัน้ฉนัไม่รูน้ีว่่�ปิดเทอมมนัอกีแค่เดอืนกว่�เอง อกีอย่�งฉนั

ก็กลัวว่�เค้�จะไม่ให้ฉันทำ�ง�นด้วย ฉันจะบอกเค้�เรื่องขอข้อมูลไปใช้ใน

ทีสิสยังไม่กล้�เลย เอ�ไว้ให้สนิทกันม�กกว่�นี้ก่อนค่อยบอกก็แล้วกัน” 

ทร�ยทิพย์ตอบเสียงอ่อย 

ป�ล์มพยักหน้�รับ แต่ดูใจจดใจจ่ออยู่กับเนื้อย่�งบนเต�ม�กกว่� 

ทร�ยทิพย์มีท่�ทีครุ่นคิดก่อนจะพูดต่อ

“เออนี่ เจ้�น�ยแกก็หล่อดีนะ แต่ดุฉิบ นั่งคุยกันเป็นชั่วโมง ฉันยัง

ไม่เห็นเค้�ยิ้มเลย”

“อย่�ว่�แต่แกเลย ตัง้แต่ฉนัทำ�ง�นกบัเข�ม�กย็งัไม่เคยเหน็ คณุกร 
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คงเครียด เพิ่งกลับจ�กเมืองนอก เริ่มง�นได้ไม่น�นก็โดนแอนตี้จ�กพวก

ครู โดยเฉพ�ะครูใหญ่”

“อ้�ว! ทำ�ไมล่ะ”

“คุณกรเป็นคนตรงๆ ขรึมๆ เข้�ถึงย�ก แล้วก็ยังเด็ก ครูเก่�ๆ รับ

ไม่ค่อยได้ เลยต้องพิสูจน์หล�ยอย่�ง ที่แกเห็นเค้�แต่งชุดพละเพร�ะเค้�

ไปเล่นกีฬ�กับเด็กๆ ก่อนเค�รพธงช�ติ ครูคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ 

เพร�ะคิดว่�ผู้บริห�รไม่ควรลงไปคลุกคลีกับเด็กม�ก”

ทร�ยทิพย์ฟังแล้วก็แอบเห็นใจนิดๆ จึงถ�มตรงๆ 

“แล้วเค้�มีแฟนหรือเปล่�”

“เท่�ที่รู้ไม่มีนะ” ป�ล์มตอบ

“ไม่แปลกใจ! นี่ฉันว่�นะ ท่�นรองเนี่ย ต้องมีปมอะไรแน่ๆ ดูๆ ไป

ก็เหมือนเด็กข�ดคว�มอบอุ่น”

ป�ล์มชะงักกึกกับคำ�สันนิษฐ�นของเพื่อน

ทร�ยทิพย์เห็นเพื่อนนิ่งก็ยิ้มมุมป�ก “ฉันพูดถูกอะดิ”

ป�ล์มพยักหน้�รับ “เอ้�! กินก่อน กินก่อน เรื่องอื่นค่อยว่�กัน”

ชวนากรขับรถฝ่าความมืดไป เวลากลางคืนและการอยู่คนเดียว

ไม่เคยดีต่อเข� เพร�ะภ�พเก่�ๆ มักจะย้อนกลับม� ภ�พที่พ่อกับแม่ของ

เข�ทะเล�ะกนั จนนำ�ไปสูก่�รหย่�ร้�งของทัง้คู ่และเป็นส�เหตใุห้เข�ต้อง

ไปอยู่ต่�งประเทศทั้งๆ ที่อ�ยุยังน้อย ถึงเข�จะผ่�นมันม�ได้แล้ว แต่ก็

ร�วกับฝันร้�ยชั่วข้�มคืน มันยังคงทิ้งคว�มรู้สึกเจ็บแปลบและหว�ดกลัว

ลึกๆ ในใจ

วันรุ่งขึ้น...

ทัง้ทีเ่ป็นวนัทำ�ง�นวนัแรก แต่ทร�ยทพิย์กต้็องม�นัง่หมดสภ�พอยู่

กล�งห้องทำ�ง�น เมื่อก่อนห้องนี้เคยเป็นห้องเก็บของ เธอกับแม่บ้�นเพิ่ง

ช่วยกันทำ�คว�มสะอ�ดเสร็จ นี่เป็นสถ�นที่ดีที่สุดซึ่งชวน�กรห�ให้ได้  

ก่อนหน้�นี้หญิงส�วไปบอกเข�ว่�เธอจำ�เป็นต้องมีห้องส่วนตัว เพร�ะมัน

จะช่วยให้เด็กๆ สะดวกใจและรู้สึกปลอดภัยม�กขึ้นเมื่อม�รับก�รปรึกษ�
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ปัญห�ต่�งๆ

ดทีีเ่ข�รบัฟังแล้วช่วยห�สถ�นที่ให้ แม้ว่�มนัจะทำ�ให้เธอกบัแม่บ้�น

หมดเวล�ตลอดช่วงเช้�ไปกบัก�รทำ�คว�มสะอ�ดกต็�ม ทร�ยทพิย์มองไป

รอบๆ ห้องอย่�งมุ่งมั่น เธอรู้จ�กป�ล์มว่�ชวน�กรต้องก�รจะทดสอบเธอ

หล�ยๆ เรื่อง และหนึ่งในนั้นก็คือคว�มอดทน

“ฉนัสูอ้ยูแ่ล้ว!!! จะกดดนัแค่ไหน ฉนักไ็ม่เลกิทำ�ง�นนีเ้ดด็ข�ด ฉนั

ต้องอยู่เก็บข้อมูลทำ�ทีสิสให้จบ และอยู่ช่วยเด็กๆ ในโครงก�รไม่ให้โดน

ไล่ออก ฉันจะทำ�ทั้งสองหน้�ที่ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี”

ทร�ยทิพย์กำ�หมัดแน่น ใบหน้�ปร�กฏคว�มมุ่งมั่นอย่�งแรงกล้�! 

ทร�ยทิพย์เดินลงไปชั้นล่�งเพื่อขนลังอุปกรณ์ ของเล่น และขนม

ต่�งๆ ที่เธอเตรียมม�ไว้ในห้อง แต่ข�กลับเกิดเหตุไม่ค�ดคิด ของเล่นที่

ว�งไว้บนลังกลิ้งลงบนพื้น หญิงส�วว�งลังไว้เพ่ือจะหยิบมันขึ้นม� แต่มี

ใครคนหนึ่งช่วยหยิบขึ้นม�เสียก่อน

อำ�น�จมองของเล่นที่เก็บขึ้นม�อย่�งแปลกใจ ทร�ยทิพย์ไม่ได้คิด

อะไร เธออย�กจะทำ�ง�นให้เสร็จไวๆ จึงเดนิไปหยบิของเล่นจ�กมอือำ�น�จ

“ขอบคุณนะคะ”

หญิงส�วเอ่ยแล้วยกมือไหว้ แล้วยกลังทำ�ท่�เหมือนจะเดินต่อ แต่

ถูกอำ�น�จเรียกไว้ก่อน

“เดี๋ยว! คุณเป็นใคร แล้วเอ�ของพวกนี้ม�ทำ�อะไร”

“อ๋อ! ดิฉันเป็นเจ้�หน้�ที่คนใหม่น่ะค่ะ ของพวกนี้เอ�ม�ใช้ในห้อง

ให้คำ�ปรึกษ�ค่ะ” เธอตอบด้วยใบหน้�ยิ้มแย้ม

“แล้วคุณไม่รู้เหรอว่�ผมเป็นใคร” อำ�น�จถ�ม

หญิงส�วมีท่�ทีงงงวย เธอยิ้มเจื่อนๆ ก่อนจะตอบว่�

“เอ่อ…ต้องขอโทษนะคะ ดฉินัไม่ทร�บจรงิๆ ค่ะ พอดเีพิง่ม�ทำ�ง�น 

เลยยังไม่ค่อยรู้จักใคร ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ เอ่อ…ขอตัวก่อนค่ะ”

ทร�ยทพิย์เดนิต่อไปยงัห้องตวัเอง ทิง้อำ�น�จให้ยนืหน้�ตงึอยูก่บัที่ 

เข�รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่�งยิ่ง 

“ไม่รู้จักฉันได้ยังไง!” อำ�น�จมองต�มทร�ยทิพย์ด้วยส�ยต�ดุดัน



ลูกมีพ่อเป็นต้นแบบของความมีวินัย 

มีแม่เป็นต้นแบบของความรัก

เด็กที่มีทั้งความรักและวินัย 

ถือว่ามีต้นทนุชีวิตที่พร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคง

แต่ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป 

เด็กอาจจะมีพฤติกรรมเรียกร้องให้ได้มาซึ่ง

ความรัก ความสนใจ จนสร้างปัญหาให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว

 -- ทรายทิพย์



CHAPTER

04

ภายในห้องทำางานขนาดเล็กของทรายทิพย์...

ห้องนี้ถูกเนรมิตให้มีบรรย�ก�ศผ่อนคล�ยม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ 

ทัง้ขนม ของเล่น ลกูบอลเลก็ๆ และโคมไฟบนโต๊ะ หญงิส�วเตรยีมพร้อม

ถึงขน�ดเลือกซื้อเก้�อี้ตัวใหม่ที่นั่งสบ�ยกว่�เก้�อี้แข็งๆ ของโรงเรียน 

เพร�ะเธอรูว่้�มนัจะช่วยให้เดก็ทีเ่ข้�ม�ห�เธอรู้สกึไว้ว�งใจ สบ�ยใจ และ

อยู่ในอ�รมณ์ที่จะยอมรับคำ�ปรึกษ�ม�กที่สุด สภ�พห้องในตอนนี้ต่�งกัน

ม�กกับเมื่อว�นที่ยังเป็นแค่ห้องเก็บของเก่�ๆ 

ทร�ยทพิย์ภมูใิจในฝีมอืตวัเองม�ก ยิง่ตอนทีช่วน�กรกบัป�ล์มเข้�

ม�ดูสถ�นที่แล้วถึงกับอึ้งในฝีมือและคว�มรวดเร็วของเธอก็ย่ิงภูมิใจ 

อย่�งไรกต็�ม ช�ยหนุม่บอกว่�จะตดิต�มก�รทำ�ง�นของเธออย่�งใกล้ชดิ

อยู่ดี ทร�ยทิพย์ชักจะชินเสียแล้ว หญิงส�วค�ดเด�ว่�ชวน�กรคงมีท่�ที

แบบนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่�เธอจะทำ�สำ�เรจ็ขึน้ม� ไม่ว่�อย่�งไรเธอกต้็องสร้�ง

ผลง�นให้เข�ยอมรับให้ได้!

นัน่เป็นเหตผุลทีท่ำ�ให้เช้�วนันีท้ร�ยทพิย์รบีร้อนทีจ่ะเรยีกนกัเรยีน

สองคนในโครงก�รม�พดูคยุ โดยแจ้งให้ฝ่�ยวชิ�ก�รเป็นคนประส�นง�น

ประก�ศเรยีกเดก็ม�ให้ แต่เผอญิหนึง่ในนกัเรียนทีเ่ธอต้องก�รตวัปร�กฏ

เป็นข่�วในโทรทัศน์เสียก่อน ป�ล์มรีบวิ่งม�บอกให้เธอรู้ และทร�ยทิพย์
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ก็ไม่รีรอที่จะเปิดโทรทัศน์ดูก�รแถลงข่�วของมงกุฎแก้ว ทันตอนที่เธอ

กำ�ลังบีบนำ้�ต�น่�สงส�ร ขอคว�มเห็นใจจ�กสังคม 

“มินนี่ทำ�ไปด้วยคว�มรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ มินนี่แค่เอ�ม�ถือและถ่�ย

รูปเล่นกับเพื่อน มินนี่ไม่ได้เสพจริงๆ ค่ะ ภ�พนี้ก็ถ่�ยไว้น�นแล้ว มินนี่ 

ไม่คิดจริงๆ ว่�ภ�พนี้จะทำ�ให้ชีวิตของมินนี่เปลี่ยนไปม�กขน�ดนี้ มินนี่…

ขอโทษจริงๆ ค่ะ”

มงกุฎแก้วร้องไห้นำ้�ต�นองหน้� ดูน่�สงส�รม�ก จ�กนั้นเธอก็หัน

ม�พูดกับกล้องและเริ่มดร�ม่�ใส่ทันที

“มินนี่ขอบคุณทุกคว�มเห็นในโลกออนไลน์ มินนี่อ่�นเกือบทุก

คว�มเห็น แล้วมันก็…ดีมากๆ มินนี่จะนำ�ม�ปรับปรุงตัว เร่ืองตำ�แหน่ง 

มสิไฮสกลู” เดก็ส�วพดูเสยีงสัน่ นำ�้ต�ร่วงเผ�ะๆ “มนินี…่ขอสละตำ�แหน่ง

คนืให้กบักองประกวด มนินีข่อคนืเอง ไม่มีใครบงัคบั มนินีข่อโทษทีท่ำ�ให้

ทุกคนผิดหวัง” 

ทร�ยทิพย์ส่�ยหน้�เพร�ะมองออกว่�กิริย�ท่�ท�งของมงกุฎแก้ว

นั้นล้วนปั้นแต่งขึ้นม�ทั้งสิ้น แต่เธอก็ยังดูเพื่อเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ สังเกต

ลักษณะอ�ก�รและรอเวล�ที่จะได้เจอนักเรียนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ  

จนกระทั่งจบก�รแถลงข่�วแล้ว หญิงส�วก็ม�นั่งจดสิ่งต่�งๆ เกี่ยวกับ

มงกุฎแก้วลงในสมุดบันทึก เพื่อฆ่�เวล�ระหว่�งรอนักเรียนอีกคน 

ทว่�…ทร�ยทิพย์รอแล้วรออีก แต่นักเรียนของเธอก็ไม่ม�สักที ถ้�

หญงิส�วได้รูเ้หตกุ�รณ์ทีแ่ท้จริง กค็งไม่มวันัง่รอชะเง้อคอแทบจะย�วเป็น

กะเหรี่ยงแบบนี้หรอก!

อกีด้านหนึง่ ครูน้อยกำาลงัถอืกระดาษรายชือ่นกัเรยีนทีท่รายทพิย์

ส่งม�ให้ประก�ศเรียกตัวอยู่ โดยมีอำ�น�จยืนอยู่ข้�งๆ 

“ครใูหญ่จะให้ผมประก�ศเรยีกเดก็นกัเรยีนม�ให้ ‘คนของคณุกร’ 

ไหมครับ”

ครูน้อยถ�มอำ�น�จที่กำ�ลังมองร�ยชื่อนักเรียนอย่�งเย็นช�

“ไม่ต้อง! เก่งกันนักก็ห�ท�งเรียกเด็กเองก็แล้วกัน ฉันก็อย�กรู้ว่�

จะมีใครยอมม�รับคำ�ปรึกษ�”
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อำ�น�จขยำ�กระด�ษนั้นด้วยคว�มสะใจ แล้วป�ท้ิงลงถังขยะ แต่

เมื่อคิดอะไรบ�งอย่�งออกม�ได้ ก็ชะงักกึกก่อนจะยิ้มชั่วร้�ยและหันไป

ท�งครูน้อย

“ฉันมีคว�มคิดดีๆ เพื่อไม่ให้คนของคุณกรว่�งม�กเกินไป ฉันจะ

ส่ง ‘ตัวปัญห�’ ไปให้เค้�จัดก�ร รับรองว่�สนุกแน่!” อำ�น�จจิกต�อย่�ง

ชั่วร้�ย 

ทรายทิพย์ยังคงนั่งรออยู่ในห้องด้วยความต่ืนเต้น หวังเต็มที่ว่า 

เดก็จะต้องม�แน่ๆ ทว่�รอแล้วรออกี ทกุอย่�งกย็งัเงยีบกรบิ น�ฬิก�ข้อมอื

บอกเวล�ใกล้ห้�โมงเย็นเต็มแก่แล้ว เธอตระหนักได้ว่�เลยเวล�เลิกเรียน

ไปแล้วหล�ยชั่วโมง ทำ�ไมนักเรียนยังไม่ม�อีก 

หญิงส�วไม่สบ�ยใจ ลุกขึ้นจะเดินออกจ�กห้องไปต�มเรื่อง ทว่�

ในขณะนั้นเองประตูก็เปิดผลัวะเข้�ม�ก่อน ที่หน้�ประตูปร�กฏร่�งของ

หญงิวยัประม�ณส�มสบิต้นๆ แต่งตวัด ี เนีย้บ ทัง้เสือ้ผ้�หน้�ผมเรยีกว่� 

เป๊ะจดัสไตล์ผูห้ญงิทำ�ง�น พอเจ้�ตวัเหน็ทร�ยทพิย์กป็ระก�ศว่�ตนเองชือ่ 

‘ดุจฤทัย’ และไม่เปิดโอก�สให้ทร�ยทิพย์พูดหรือถ�มอะไรสักคำ�

“ลูกดิฉันมีปัญห�ค่ะ” เธอว่� 

“เอ่อ สะ…สวัสดีค่ะ” ทร�ยทิพย์ผงะนิดหน่อย เธอยังทำ�ตัวไม่ถูก 

เลยได้แต่เอ�คำ�ทักท�ยนำ�หน้�

ทว่�ดจุฤทยัไม่สนใจฟัง หนัไปคว้�ตวัเดก็ช�ยทีย่นืหลบออกม� พอ

เห็นทร�ยทิพย์ เด็กช�ยก็หลบต�ทันที ท่�ท�งไม่มีคว�มมั่นใจเหล่�นั้น

เรียกคว�มสนใจจ�กทร�ยทิพย์ได้

“นี่โชกุนค่ะ ลูกฉัน ‘ชอบโกหก’ เมื่อก่อนไม่เป็น แต่พอฉันแยก

ท�งกับส�มี ก็มีอ�ก�รหนักม�ก”

พอโชกนุได้ยนิแม่พดูแบบนัน้กย็ิง่อ�ยและทำ�ตวัไม่ถกู เหมอืนโดน

แม่ฉีกหน้� ทร�ยทิพย์รู้สึกเห็นใจม�ก

“คุณแม่คะ ให้น้องออกไปรอข้�งนอก แล้วเร�ค่อยคุยกันนะคะ”

ทร�ยทพิย์พย�ย�มควบคมุสถ�นก�รณ์ ทว่�อกีฝ่�ยกลบัสวนขึน้ม�

ทันควัน 
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“ไม่ต้องค่ะ คุยตรงนี้แหละ โรงเรียนจ้�งคุณม�แก้ปัญห� คุณก็

ต้องแก้ปัญห�ให้ฉัน!”

“ดฉินัยนิดทีีจ่ะช่วย แต่ดฉินัไม่มอีำ�น�จในก�รรบัเดก็เข้�โครงก�ร”

“ถ้�คุณไม่มีแล้วใครมี”

ดจุฤทยัถ�มอย่�งใส่อ�รมณ์ ในขณะทีโ่ชกนุก้มหน้�อยูต่ลอดเวล�

“คุณชวน�กรค่ะ”

ทร�ยทิพย์ตอบ แล้วอีกฝ่�ยก็รีบพูดขึ้นว่�

“รองผู้อำ�นวยก�รสินะ ดีละ งั้นเร�ไปห�คุณชวน�กรกัน”

ดุจฤทัยยิ้มกว้�ง พยักหน้�ให้ทร�ยทิพย์เดินต�ม ในขณะที่คว้�มือ

ลูกช�ยกึ่งจูงกึ่งล�กออกจ�กห้องไป

ที่ห้องรองผู้อำานวยการ...

ชวน�กรกอดอกหน้�เครียดขณะฟังดุจฤทัย เข�ปร�ยส�ยต�ดุไป

ท�งทร�ยทิพย์ที่ยิ้มเจื่อนๆ สิ่งที่หญิงส�วทำ�ได้ในตอนนี้คือจับมือโชกุน 

เอ�ไว้ พล�งส่งส�ยต�ให้กำ�ลังใจ เพื่อไม่ให้เด็กตัวสั่นกลัวม�กไปกว่�นี้

“ผมไม่มปัีญห�กบัก�รรับเดก็เพิม่ ผมยนิดทีีค่ณุแม่เหน็คว�มสำ�คญั

ของโครงก�รเร�”

ในทีส่ดุชวน�กรกพ็ดูออกม� เข�รู้ดว่ี�คณุดจุฤทยัเป็นผูป้กครองที่

ขึ้นชื่อเรื่องคว�มจุกจิก วุ่นว�ย และเป็นหนึ่งในคณะกรรมก�รผู้ปกครอง

ที่มีอิทธิพลม�กที่สุดคนหนึ่ง นั่นแปลว่�รับมือได้ย�กม�ก

“ไม่มีปัญห�ก็รับเลยสิ ลูกฉันมีปัญหา ฉันเลิกกับสามี คุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ครูใหญ่บอกเลย”

แม้ว่�ดุจฤทัยจะมีสีหน้�พอใจในคำ�ตอบรับของชวน�กร แต่เธอก็

ยงัพดูห้วนๆ อยูเ่ช่นเดมิ สิง่ทีเ่รียกคว�มสนใจของชวน�กรไม่ใช่เรือ่งกริยิ�

ม�รย�ทที่พึงปฏิบัติต่อกัน แต่เป็นข้อมูลใหม่ต่�งห�ก!

“ครูใหญ่เป็นคนบอกคุณดุจฤทัยเกี่ยวกับโครงก�รนี้เหรอครับ” 

ช�ยหนุ่มถ�มยำ้�

“ใช่ค่ะ แต่ครใูหญ่กเ็ตอืนม�นะคะว่�เจ้�หน้�ทีท่ีม่�ใหม่ยงัเดก็ม�ก 

จะต้องเข้มงวด และว�งใจไม่ได้ ซึง่ดฉินักเ็หน็ด้วย!” ดจุฤทยัว่� แล้วปร�ย
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ต�ม�ท�งทร�ยทิพย์ที่ยืนหน้�ช�อยู่ 

ชวน�กรมสีหีน้�หนกัใจ มองออกแล้วว่�ปัญห�เกดิจ�กใคร อำ�น�จ

มักจะเป็นแบบนี้ คือไม่พอใจในทุกสิ่งที่เข�ทำ� จะต้องเข้�ม�มีบทบ�ทใน

ทุกเรื่อง ด้วยถือว่�เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนร่วมกับคุณแม่ของเข� ใครจะทำ�

อะไรก็ต้องปรึกษ�เข�ก่อน ห้�มทำ�ข้�มหน้�ข้�มต�เด็ดข�ด แต่ช�ยหนุ่ม

รู้ดีว่�คว�มคิดของตนสวนท�งกับอีกฝ่�ยแค่ไหน ถ้�ต้องร�ยง�นทุกเรื่อง 

เข�ก็ไม่มีท�งทำ�อย่�งที่คิดได้สำ�เร็จ 

“ต�มนั้นนะคะ แล้วฉันจะม�ใหม่”

ดุจฤทัยรวบรัดตัดคว�มแล้วเดินออกไป ทิ้งให้ชวน�กรกุมขมับอยู่

ด้�นหลัง ส่วนทร�ยทิพย์รู้สึกได้ว่�มีบ�งอย่�งที่เธอควรรู้ และน่�จะเป็น

เรื่องไม่ค่อยดีนักต่อก�รทำ�ง�นของเธอ

“ท่�นรองคะ” เธอขยับเข้�ไปใกล้ชวน�กร ซึ่งหันม�มองและส่ง

ส�ยต�บอกให้เธอพูดต่อ “ครูใหญ่คือใครคะ”

ชวน�กรถอนใจหนกัหน่วง ก่อนจะเดนินำ�เธอไปยงับอร์ดแสดงภ�พ

บุคล�กรในโรงเรียนพร้อมตำ�แหน่ง แล้วชี้รูปของอำ�น�จให้ทร�ยทิพย์ดู 

หญิงส�วจำ�ได้ทันทีว่�เป็นคนที่เก็บของเล่นให้เธอเมื่อวันก่อน

“ครูอำ�น�จ หรือที่พวกเร�เรียกว่� ครูใหญ่ ดูแลฝ่�ยวิช�ก�รอยู่ 

เป็นคุณครูเก่�แก่ ดุ และขึ้นชื่อเรื่องหัวโบร�ณ เข�เป็นคนก่อตั้งที่นี่ร่วม

กับคุณแม่ของผมซึ่งเป็นผู้อำ�นวยก�ร” ช�ยหนุ่มเล่�ให้หญิงส�วฟังอย่�ง

ละเอียด

“แล้วท่�นกไ็ม่ค่อยชอบท่�นรองด้วยสนิะคะ” ทร�ยทพิย์เผลอถ�ม

อย่�งตรงไปตรงม� พอฉุกคิดได้ก็หลุดป�กพูดออกไปหมดแล้ว หญิงส�ว

ยิ้มเจื่อนอีกครั้ง แต่ชวน�กรไม่ได้ว่�อะไร

“ก็อย่�งที่เห็น ท่�ท�งคุณจะต้องลำ�บ�กหน่อยนะ ถ้�คุณถอดใจ

ก่อน ผมก็ไม่ว่�อะไรนะ แต่รีบตัดสินใจหน่อยแล้วกัน เพร�ะผมไม่ชอบ

คนที่ไม่อดทนเท่�ไหร่ ล�ออกไปตั้งแต่แรกเสียก็ได้”

คำ�สบประม�ทของเข�ไม่ทำ�ให้ทร�ยทิพย์อย�กต่อป�กต่อคำ�กับ 

ผู้บังคับบัญช�โดยตรง เพร�ะเธอตั้งใจแน่วแน่แล้วว่�จะต้องทำ�ผลง�น 

ให้ชวน�กรเห็นให้จงได้!
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“ท่�นรองคะ ตัง้แต่ดฉินัม�รบัง�น ยงัไม่ทร�บเลยว่�โครงก�รนีช้ือ่

อะไรคะ” หญิงส�วเสไปถ�มเรื่องอื่น

น่�แปลกที่ชวน�กรนิ่งคิดอยู่หล�ยอึดใจ ก่อนจะยักไหล่และตอบ

ง่�ยๆ ว่� “ชื่อโครงก�รนี้ยังไม่มี”

“อ้�ว!” หญิงส�วร้องเสียงหลง 

“คุณก็คิดม�ด้วยแล้วกัน ส่งม�ให้ผมเลือกภ�ยในวันนี้ ทำาได้ 

หรือเปล่า”

ชวน�กรมองทร�ยทิพย์ที่กำ�ลังอึกอัก แต่แล้วหญิงส�วก็ตอบว่�

“ค่ะ!”

ช�ยหนุ่มยิ้มมุมป�กเมื่อได้ยิน ดูเหมือนว่�ทุกเร่ืองในมุมมองของ

ทร�ยทิพย์จะเป็นไปได้ทั้งหมด 

“ดี! แล้วผมจะรอ”

เข�ว่�แล้วเดินออกไป ทิ้งให้ทร�ยทิพย์ยืนกุมขมับอยู่ด้�นหลัง 

คืนนั้น หลังจ�กที่หญิงส�วส่งข้อคว�มไปแล้วกว่�ห้�สิบข้อคว�ม 

ในทีส่ดุกไ็ด้รบัก�รอนมุตัจิ�กชวน�กรซึง่กำ�ลงันัง่ขำ�ทีโ่ต๊ะกนิข้�ว ปกตแิล้ว

ช�ยหนุ่มมักจะรับประท�นอ�ห�รที่บ้�นคนเดียว บรรย�ก�ศส่วนใหญ่ก็

จะเงียบๆ มีแค่ตัวเข�กับแม่บ้�นเท่�นั้น

ตกลงว่าเอาชื่อนี้นะคะ

ช�ยหนุ่มมองข้อคว�มของเธอยิ้มๆ แล้วตอบกลับไป

เอา

ไชโย้!

ชวน�กรปิดข้อคว�มในโทรศพัท์มอืถอืของตวัเอง โดยไม่ทนัสงัเกต

ว่� ข้อคว�มจำ�นวนม�กจ�กทร�ยทิพย์ทำ�ให้อ�ห�รของเข�อร่อยขึ้น และ

มื้อเย็นไม่เหง�เหมือนเคย 
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วันรุ่งขึ้น ในห้องประชุม...

ทร�ยทพิย์ต้องพรเีซน็ต์โครงก�รให้ผูอ้ำ�นวยก�รและคณุครทูกุคน

ทร�บถงึร�ยละเอยีดต่�งๆ ด้วย ปกตแิล้วก�รพดูต่อหน้�คนเยอะๆ ไม่เป็น

ปัญห�สำ�หรับเธอเท่�ไรนัก ยกเว้นมีคนม�จ้องเขม็งด้วยส�ยต�ม�ดร้�ย

เช่นนี ้ ตลอดเวล�ของก�รพรีเซน็ต์ ทร�ยทพิย์พย�ย�มไม่หนัไปมองท�ง

อำ�น�จ 

เธอหันไปเปิดสไลด์ซึ่งเผยชื่อโครงก�รว่� ‘ผูกส�แหรก’ เป็นตัว

หน�ๆ โตๆ เน้นให้เห็นเด่นชัด ก่อนจะบรรย�ยให้ทุกคนได้ฟังว่� 

“ ‘บ้านแตกสาแหรกขาด’ หม�ยถงึ เหตกุ�รณ์ร้�ยแรงทีเ่กดิขึน้ใน

ครอบครวัจนทำ�ให้ต้องพลดัพร�กจ�กกนั เป็นทีม่�ของชือ่โครงก�รพเิศษ 

‘โครงการผกูสาแหรก’ ทีท่่�นรองฯ ได้รับแรงบนัด�ลใจม�จ�ก ‘Banana 

Split’ ของอเมริก�”

พอพูดจบ เธอก็ได้ยินเสียงหัวเร�ะขำ�ของอำ�น�จ จ�กนั้นครูหล�ย

คนกเ็ริม่หวัเร�ะต�ม มเีพยีงชวน�กรเท่�นัน้ทีม่สีหีน้�ไม่ค่อยพอใจทีท่กุคน

เห็นเป็นเรื่องเล่นๆ ส่วนนพลักษณ์ก็ยังคงนิ่งรอฟังอย่�งตั้งใจอยู่ 

“บ�น�น่� สปลติ ไม่ใช่ชือ่ไอศกรมีนะคะ แต่เป็นโครงก�รทีค่ดิค้น

โดยนักสังคมสงเคร�ะห์ชื่อ ลิซ แมคกอน�เกิล ( Liz McGonagle) มีขึ้น

สำ�หรับกลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยกท�งกัน 

หรือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ลูกมีพ่อเป็นต้นแบบของคว�มมีวินัย มีแม่เป็น 

ต้นแบบของคว�มรัก เด็กที่มีทั้งคว�มรักและวินัย ถือว่�มีต้นทุนชีวิตท่ี

พร้อมจะใช้ชีวิตอย่�งมั่นคง แต่ถ้�ข�ดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป เด็กอ�จจะมี

พฤติกรรมเรียกร้องให้ได้ม�ซึ่งคว�มรัก คว�มสนใจ จนสร้�งปัญห�ให ้

ตัวเองโดยไม่รู้ตัว” 

ระหว่�งพูด ทร�ยทิพย์ก็เลื่อนรูปภ�พต่�งๆ ม�เป็นภ�พประกอบ 

อย่�งตอนนี้ก็มีภ�พเด็กทำ�หน้�เศร้�ที่พ่อแม่แยกท�งกัน 

ด้วยนำ้�เสียงที่ดังฟังชัด และคว�มหนักแน่นของข้อมูล ทำ�ให้ครู

หล�ยคนที่นั่งฟังอยู่เริ่มเห็นข้อดีของโครงก�ร ต่�งเปลี่ยนท่�ทีกลับม�

ต้ังใจฟัง ทร�ยทพิย์ยิม้อย่�งมัน่ใจ ในขณะทีอ่ำ�น�จกลบัเริม่มท่ี�ทีไม่พอใจ

“โครงก�รผูกส�แหรก คือท�งออกของเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เร�
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จะทำ�หน้�ที่รับฟังปัญห� ให้คว�มสนใจ ทำ�ให้รู้ว่�พวกเค้�ไม่โดดเดี่ยว  

ขัน้ตอนก�รทำ�ง�นเริม่จ�กประเมนิพฤตกิรรมดวู่�เดก็ทีอ่ยูม่ปัีญห�ด้�นใด 

จ�กนัน้เป็นก�รปรับพฤติกรรมและทำ�คว�มเข้�ใจกับครอบครัว”

ทร�ยทพิย์พดูต่อ ครูอืน่ๆ เริม่พยกัหน้� บ�งคนกระซบิกระซ�บกนั

ด้วยคว�มชอบใจ จึงทำ�ให้อำ�น�จไม่พอใจม�กยิ่งขึ้น นอกจ�กครูคนอื่นๆ 

จะสนใจ นพลักษณ์เองก็ดูสนใจม�กด้วย

“ดิฉันในฐ�นะที่ปรึกษ�ท�งด้�นจิตวิทย�จะทำ�ง�นร่วมกับครู

ประจำ�ชั้น ครูแนะแนว ครูฝ่�ยปกครอง และพ่อแม่ของเด็ก เมื่อเด็กปรับ

พฤติกรรมได้ เด็กจะไม่สร้�งปัญห�ให้ตัวเอง และผ่�นพ้นช่วงหัวเลี้ยว

หัวต่อนี้ไปได้ ไม่โดนไล่ออกแน่นอนค่ะ ขอบคุณม�กนะคะ”

เมื่อทร�ยทิพย์พูดจบ นพลักษณ์ก็เป็นคนนำ�ปรบมือ ครูคนอื่นๆ 

รวมทั้งชวน�กรปรบมือต�ม ทำ�ให้หญิงส�วยิ้มปล้ืม อำ�น�จย่ิงไม่พอใจ

หนักขึ้น แต่จำ�ใจต้องปรบมือให้พอเป็นพิธี ทร�ยทิพย์เห็นแล้วก็ย้ิมรับ

อย่�งโล่งอก นพลักษณ์ลุกขึ้นยืนเพื่อพูดปิดก�รประชุม

“โครงก�รนี้อ�จจะใหม่และเข้�ใจย�กสักหน่อย แต่ถ้�ทำ�ได้ต�มที่

ตัง้ใจไว้ คนที่ได้รบัประโยชน์กค็อืนกัเรยีนของเร� ขอให้ทกุคนร่วมมอืกนั 

ทำ�ให้โครงก�รนี้สำ�เร็จไปได้ด้วยดี”

นพลักษณ์ส่งยิ้มให้ทร�ยทิพย์ก่อนเดินออกจ�กห้องไป 

อำ�น�จลุกขึ้น ส่งส�ยต�จงเกลียดจงชังม�ท�งทร�ยทิพย์ ซึ่งเธอ

มองออกว่�มันยังมีคว�มหม�ยว่�ให้เธอระวังตัวไว้ให้ดี

หลังจ�กทุกคนเดินออกจ�กห้องไปหมดแล้ว ป�ล์มก็รีบวิ่งเข้�ม�

เก�ะแขนเพื่อนอย่�งดีใจ

“แกพดูได้เหน็ภ�พชดัเจน ครหูล�ยคนเข้�ใจขึน้เยอะเลยว่�พวกเร�

กำ�ลังทำ�อะไรกันอยู่”

เพื่อนรักทั้งสองยิ้มให้กัน จ�กนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นด้�นหลัง

“คุณพรีเซ็นต์ได้ดีม�ก” 

“ขอบคุณค่ะ”

ทร�ยทิพย์หันม�ยิ้มกว้�งขอบคุณ รู้สึกดีใจว่�ในท่ีสุดเธอก็ได้รับ 

คำ�ชมจ�กช�ยหนุ่มเสียที แต่แล้วก็ต้องหุบยิ้มแทบไม่ทัน
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“แต่ยิ่งพูดไว้ดีแค่ไหน ต้องทำ�ให้ดีม�กกว่�ที่พูด จำ�ไว้ด้วย!”

ชวน�กรพูดจบก็เดินจ�กไป ทิ้งให้ทร�ยทิพย์มองต�มพล�งบ่นกับ

เพื่อน

“ชมเฉยๆ ก็ไม่ได้ ทำ�ไมต้องชมไปกดดันไปด้วยนะ”

แต่ป�ล์มก็พูดให้กำ�ลังใจว่�

“ก็ดีกว่�ไม่ชมนะ”

“เออ…ก็จริง”

ทร�ยทิพย์กับป�ล์มหัวเร�ะกันเบ�ๆ ทร�ยทิพย์โล่งอกท่ีทุกอย่�ง

ผ่�นพ้นม�ได้ด้วยดี

ที่คอนโดมิเนียมของพีรดา...

มงกุฎแก้วยังคงเก็บตัวเงียบ แม้ว่�ข่�วต�มสื่อหลักๆ จะซ�ไปบ้�ง

แล้ว แต่กระแสในโลกออนไลน์ก็ยังเชี่ยวกร�กอยู่ มินนี่นั่งหน้�แล็ปท็อป

สีสดใสของตัวเอง ในมือถือแท็บเล็ต และยังมีมือถือว�งอยู่บนโต๊ะข้�งๆ 

อกีด้วย สหีน้�ของเดก็ส�วค่อนข้�งเครียด ดวงต�ของเธอสะท้อนเง�ของ

ข้อคว�มต่�งๆ ที่ไล่อ่�นทั้งจ�กในพันทิป ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และต�ม 

เว็บบอร์ดอื่นๆ อีกม�กม�ย
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กรี๊ด!!!

มินนี่กรีดร้องออกม�สุดเสียง กว�ดข้�วของที่ว�งอยู่ตรงหน้�

กระจัดกระจ�ยลงพื้น พีรด�รีบวิ่งเข้�ม�ทันที

“มนินี ่แม่บอกแล้วใช่มัย้ว่�ให้เลกิอ่�นสกัท ีไอ้คอมเมนต์ต่�งๆ ใน

อินเทอร์เน็ตน่ะ พอได้แล้ว ปิดๆๆ!”

พีรด�บอกพล�งปิดคอม และหยิบแท็บเล็ตม�เก็บไว้ 

“ถ้�มินไม่อ่�น แล้วจะได้รู้เหรอว่�คนอื่นเค้�คิดยังไง”

“คนอื่นเค้�จะคิดยังไงก็เรื่องของเค้� เร�ไม่ได้ทำ�ผิด จะกลัวอะไร 

แม่ไม่ปล่อยให้อน�คตเร�ดับเด็ดข�ด! ไม่ว่�ยังไงเร�จะต้องผ่�นมันไปให้

ได้ และมันต้องไม่ใช่ผ่�นธรรมด� แต่ต้องผ่�นไปได้อย่�งสวยง�ม”  

พีรด�เชิดหน้�พูด แววต�เป็นประก�ย 

“คุณแม่จะทำ�อะไรกร็บีทำ�เถอะค่ะ มนิไม่อย�กอดุอูอ้ยู่ในบ้�นแล้ว 

มนิคดิถงึเพือ่นๆ คดิถงึน้องๆ เอฟซ ีมนินีอ่ย�กไปโรงเรยีน!” มนินีโ่วยว�ย

ปิดท้�ยด้วยคว�มหงุดหงิด เอ�แต่ใจ



CHAPTER

05

หลงัเคารพธงชาตทิกุเช้าทีโ่รงเรยีนเป่ียมคณุศกึษา เป็นช่วงเวลา

ที่ครูพละชื่อ ธวัช จะม�นำ�เด็กๆ เต้นออกกำ�ลังก�ยทุกๆ เช้� วันนี้ก็ 

เช่นเดียวกัน ต่�งออกไปก็ตรงที่ป�ล์มกับทร�ยทิพย์ได้ว�งแผนบ�งอย่�ง

เอ�ไว้แล้ว ระหว่�งรอเวล�ที่จะทำ�ต�มแผน ทั้งคู่ก็เต้นต�มเด็กๆ ไปด้วย

อย่�งสนุกสน�น

“พร้อมมั้ยทร�ย เดี๋ยวออกกำ�ลังก�ยเสร็จ เร�ทำ�ต�มแผนที่เตี๊ยม

กันไว้นะ” ป�ล์มหันม�ท�งเพื่อน

ทร�ยทิพย์ทำ�หน้�ต�ขึงขังก่อนตอบว่� “โอเค”

“ว่�แต่ทร�ย…แกมองห�ใครอยู่ เห็นหันซ้�ยมองขว�ตั้งแต่เมื่อกี้

แล้ว” 

“อ๋อ! มีเด็กคนนึงที่เคยเจอ ฉันว่�เค้�อ�จต้องก�รคว�มช่วยเหลือ 

เอ�ไว้ถ้�ฉันห�ตัวไม่เจอจึงจะขอให้แกช่วย วันนี้เร�ม�ลุยแผนของเร�

ก่อน” ทร�ยทิพย์ตอบ 

ป�ล์มพยักหน้� “อืม…ลุย!”

สองส�วมองหน้�กันอย่�งมุ่งมั่น

บนเวทีหน้�สน�ม เมื่อเพลงจบ ครูธวัชก็หยุดเต้นและประก�ศให้

ทุกคนแยกย้�ยกันเข้�ห้องเรียน
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“ได้ขยบัแข้งขยบัข� รับวติ�มนิดจี�กแสงแดดย�มเช้�เพือ่ไปสร้�ง

กระดกูกนัแล้ว กต้็องพร้อมทีจ่ะเรียนหนงัสอื แยกย้�ยกนัไปได้แล้วครบั”

เด็กๆ กำ�ลังจะแยกย้�ยกันไป ทันใดนั้นป�ล์มก็เดินขึ้นไปบนเวที

“ครูธวัชคะ เดี๋ยวก่อนค่ะ ป�ล์มมีข่�วจะประก�ศหน่อยค่ะ”

ครูธวัชแปลกใจ แต่ก็ยอมประก�ศเรียกนักเรียนทุกคนให้อยู่ก่อน

“เดี๋ยวครับ! เดี๋ยวครับนักเรียน ครูป�ล์มฝ่�ยแนะแนวมีข่�วจะม�

ประก�ศครับ”

นักเรียนทั้งหมดหยุดเดิน ในจำ�นวนนั้นมีเด็กช�ยดั่งใจหรือโชกุน 

แดนไท และปุ่น นักเรียนส�วหน้�ต�น่�รัก หัวหน้�ห้องของแดนไทกับ

ถว�ยชัยอยู่ด้วย

บนเวทหีน้�เส�ธง ป�ล์มเดนิม�ครองไมโครโฟน แล้วเริม่ประก�ศ

เสียงใส

“สวัสดีค่ะนักเรียน ครูป�ล์มฝ่�ยแนะแนวนะคะ วันนี้ครูมีคุณครู

คนใหม่ม�แนะนำ�ให้ทุกคนรู้จัก นั่นคือคุณครูทร�ยทิพย์ค่ะ”

เด็กๆ ชะเง้อมองด้วยคว�มสนใจ ต่�งกับชวน�กรที่สะดุดกึก แล้ว

เพ่งมองอย่�งสนใจว่�สองส�วกำ�ลงัจะทำ�อะไร ส่วนครนู้อยและครคูนอืน่ๆ 

ก็มองอย่�งสงสัย ทร�ยทิพย์ปร�กฏตัวขึ้นพร้อมด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร

“สวัสดีค่ะทุกคน ครูชื่อทร�ยทิพย์ เป็นที่ปรึกษ�พิเศษค่ะ ทุกคน

คงสงสัยว่�ปรึกษ�เรื่องอะไร ตอนนี้เวล�น้อย ไว้วันหลังครูจะม�อธิบ�ย

ต่อว่�ปรึกษ�เรื่องอะไร สำ�หรับวันนี้มีนักเรียนผู้โชคดีส�มคนที่จะได้ม�

คยุกบัครกู่อน คนแรก น�ยถว�ยชยั ชัน้ ม.6 คนทีส่อง น�งส�วมงกฎุแก้ว 

ชั้น ม.5 และเด็กช�ยดั่งใจ ชั้น ป.6 ทั้งส�มคนไปพบกับครูที่ห้องให้คำ�

ปรึกษ�ที่ตึก 2 ตอนพักกล�งวันนะคะ”

พอทร�ยพูดจบ ป�ล์มก็รับช่วงต่อ 

“หมดเรือ่งประก�ศแล้วค่ะ แยกย้�ยกนัเข้�ห้องเรยีนได้เลยนะคะ”

นักเรียนทยอยเดินไป ในขณะที่ชวน�กรก็มองทร�ยทิพย์อย่�ง 

พึงพอใจ หญิงส�วส่งยิ้มปิดท้�ย แต่พอหันม�เห็นครูน้อยที่ยืนกอดอกอยู่

ก็ชะงักกึก เห็นได้ชัดว่�ครูน้อยไม่พอใจ
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ถวายชัยมาโรงเรียนสายเพราะมัวแต่ช่วยพ่อทำางาน เด็กหนุ่มอยู่

กบัพ่อทีท่ำ�โรงหล่อเหลก็ พ่อชอบดดุ่�เข�เป็นประจำ� ส่วนแม่กห็ย่�กบัพ่อ

ออกไปอยู่กับน้องแล้ว เด็กหนุ่มรีบร้อนเข้�ห้อง แต่ก็มีเรื่องกับแดนไทที่

จบัจ้องอยูจ่นได้ ทัง้สองชกต่อยกนัอย่�งหนกั จนใบหน้�ของแต่ละฝ่�ยพงั

ยับเยิน ทำ�ให้ยังไม่ทันเข้�เรียนภ�คบ่�ยก็ต้องเชิญผู้ปกครองม�พบแล้ว 

ที่ห้องฝ่�ยปกครอง ถว�ยชัยกับแดนไทจ้องหน้�กันอย่�งไม่มีใคร

ยอมใคร ฝ่�ยแดนไทมี ฉลวย ผู้เป็นบิด�กับลูกน้องอีกสองคนยืนคุมเชิง

อยู่ ฉลวยต�มใจลูกช�ยและต้องก�รเอ�เร่ืองถว�ยชัยให้ถึงท่ีสุด ทำ�ให้ 

เป็นสุข แม่ของถว�ยชัย เริ่มกังวลขึ้นม�

“ผมไม่ยอมนะครบั ลกูผมโดนหนกัขน�ดนี ้ครตู้องไล่ไอ้เดก็นีอ่อก!”

ฉลวยชี้หน้�ถว�ยชัยซึ่งเถียงสวนทันที 

“แต่ผมไม่ได้เริม่ก่อนนะครับคร!ู แดนมนัอดัผมก่อน ผมแค่ป้องกนั

ตัว”

เป็นสุขพย�ย�มจะจับแขนลูกช�ยให้ใจเย็นๆ 

“ป้องกันตัว? กูหน้�เละขน�ดนี้ มึงจะฆ่�กูชัดๆ!”

แดนไทตอบโต้บ้�ง ซึ่งฉลวยก็ให้ท้�ยลูกทันที

“ใช่! แดนเค้�ใช้แค่มือเปล่� แต่แกใช้อ�วุธ ดีนะที่เอกซเรย์สมอง

แล้วไม่เป็นอะไร” 

“แต่ถ้�มันไม่ทำ�ผมก่อน ผมก็ไม่ทำ�มันเหมือนกัน!” ถว�ยชัยยัง 

ไม่ยอม 

ฉลวยกับแดนไทเร่ิมโมโหหนัก ผุดลุกขึ้นจะเถียงสวน ดูท่�ว่�จะ

เป็นเรื่องร�วใหญ่โต ทำ�ให้เป็นสุข ครูน้อย และอำ�น�จ ต้องรีบไกล่เกลี่ย

“ขอโทษนะครับ ทีผ่มเชญิผูป้กครองทัง้สองฝ่�ยม�กเ็พือ่จะหนัหน้�

คุยกัน และรับรู้ปัญห�ร่วมกัน”

แต่แดนไทกับถว�ยชัยมองหน้�กันไปม� จ�กนั้นก็พุ่งเข้�ห�กันอีก 

เดือดร้อนถึงเป็นสุขและคุณครูคนอื่นๆ ต้องช่วยกันจับไว้ สุดท้�ยเร่ือง 

ม�ได้ข้อสรุปตรงที่…ต่�งคนต่�งได้หนังสือทัณฑ์บนไปคนละฉบับ

หลังออกจ�กห้องปกครองแล้ว เป็นสุขกับถว�ยชัยก็ยืนคุยกันอยู่

ที่มุมหนึ่งของโรงเรียน ในมือเป็นสุขมีหนังสือทัณฑ์บนอยู่
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“ทัณฑ์บน เฮ้อ!…นี่ถ้�พ่อรู้เป็นโดนหนักแน่”

เป็นสุขมองหน้�ลูกช�ย กึ่งหนักใจ กึ่งสงส�ร

“ผมรู้ ถึงโทร. ห�แม่ ไม่ได้โทร. ห�พ่อไงล่ะ” ถว�ยชัยตอบ

เป็นสุขรู้สึกสงส�รลูกม�ก เธอดึงถว�ยชัยม�กอดเอ�ไว้แน่น

“พ่อเค้�ก็เป็นคนอ�รมณ์ร้�ยแบบนี้แหละลูก ถ้�ทนไม่ไหวก็ออก

ม�อยู่กับแม่กับน้องนะลูกนะ”

ถว�ยชัยนำ้�ต�ซึม แต่กลั้นไว้ไม่ให้ไหล เด็กหนุ่มตอบม�รด�ว่�

“ถ้�ผมออกไป พ่อก็ต้องอยู่คนเดียว ผมทำ�แบบนั้นไม่ได้ครับ  

ตอนนี้ผมยังพอทนได้อยู่”

ถว�ยชัยพย�ย�มทำ�ตัวเข้มแข็งให้ม�รด�เห็น แต่เป็นสุขรู้ดีว่�ลูก

ของเธอประสบกับคว�มย�กลำ�บ�กเพียงใด กระนั้นเธอก็ทำ�ได้แค่กอด

ถว�ยชัยเอ�ไว้แน่นๆ

ถว�ยชยัเดนิไปส่งแม่แล้วเข้�ห้องเรียนต�มปกต ิเข�เจอปุน่หวัหน้�

ห้องซึ่งเดินเข้�ม�คุย ถว�ยชัยไม่รู้ว่�ปุ่นคอยเฝ้�ดูและเห็นใจเข�แค่ไหน 

เด็กส�วเป็นห่วงแต่ยื่นมือเข้�ม�ยุ่งไม่ได้นัก ได้แต่คอยช่วยเหลืออยู่ห่�งๆ

“หว�ย เมื่อเช้�ครูใหม่ที่ชื่อทร�ยทิพย์ ประก�ศเรียกให้เธอไปห�

เค้�ที่ห้องให้คำ�ปรึกษ�” เธอแจ้งเรื่องสำ�คัญให้ถว�ยชัยรู้

เด็กหนุ่มมองหน้�เธองงๆ พอจะถ�มเพิ่มเติม ปุ่นก็เดินแยกออก

ไปอีกท�งแล้ว

ห้องให้คำ�ปรึกษ�?

‘ปรึกษา’ไรวะ’ ถว�ยชัยคิด 

ชวนากรมาที่ห้องให้คำาปรึกษา พอเขาเปิดประตูเข้าไปก็ต้อง

แปลกใจในก�รตกแต่งห้องที่มีของเพิ่มเติมม�หล�ยอย่�ง 

“เด็กในโครงก�รอยู่ไหน ไม่เห็นมีใครม�สักคน คุณจัดห้องใหม่นี่ 

ตกลงผมจ้�งนักจิตวิทย�หรือมัณฑน�กรกันเนี่ย”

ช�ยหนุม่ถ�มขณะเดนิไปยงัมมุของเล่น ทร�ยทพิย์จงึลอบชกัสหีน้�

ไม่พอใจทันที

“คณุเพิม่น้องโชกนุเข้�ม� คว�มสนใจของเค้�ไม่เหมอืนกบัสองคน
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แรก ฉันต้องจัดพื้นที่ให้เค้� ฉันไม่ได้ทำ�ขำ�ๆ แต่ทำ�ต�มหน้�ที่ และฉันก็รู้

ว่�หน้�ที่ของฉันคืออะไร!” ทร�ยทิพย์ชี้แจงอย่�งหนักแน่น

ช�ยหนุ่มอึ้งไป ก่อนจะพูดต่อ “ถ้�รู้แล้วก็รีบทำ�ต�มหน้�ที่ตัวเอง

ด้วย!”

ทร�ยทิพย์สะอึก รู้สึกเหมือนถูกด่�กล�ยๆ เธอเห็นชวน�กรว�ง

กระด�ษหนึ่งปึกไว้บนโต๊ะ

“นี่เป็นคว�มเห็นของผู้ปกครองที่เข้�ม�เขียนไว้ในเว็บบอร์ดของ

โรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องภ�พหลุดของมินนี่ หล�ยคนตั้งคำ�ถ�มว่�โรงเรียน

จะลงโทษเด็กยังไง และคว�มจริงมันเป็นยังไงกันแน่”

ทร�ยทิพย์หยิบม�อ่�นแล้วก็อึ้ง

“ตอนน้ีเร�ตดิต่อเดก็กบัผูป้กครองไม่ได้เลย ทัง้สองคนเกบ็ตวัเงยีบ 

และถ้�พรุ่งนี้เด็กยังไม่ม�เรียน จะต้องโดนตักเตือนก่อนถูกพักก�รเรียน 

เพร�ะข�ดเรียนเกินกำ�หนด ผมจะให้คุณกับครูป�ล์มไปตักเตือนเค้�ด้วย

ตัวเองก่อนเรื่องจะบ�นปล�ยม�กไปกว่�นี้!” ชวน�กรพูดต่อยืดย�ว

ทร�ยทิพย์ได้แต่พยักหน้�รับ แล้วกว�ดต�อ่�นคว�มเห็นต่อไป

อย่�งเคร่งเครียด 

ทรายทิพย์กับปาล์มเดินทางมาที่คอนโดมิเนียมของพีรดาตาม 

คำ�สัง่ของรองผูอ้ำ�นวยก�รทนัท ีพอแจ้งว่�ม�จ�กโรงเรยีนเป่ียมคณุศกึษ� 

ทั้งสองคนจึงได้ขึ้นไปชั้นบนเพื่อพูดคุยกับพีรด� แต่พอแจ้งว่�ห�กมินนี่

ข�ดเรียนอีกจะต้องโดนพักก�รเรียน พีรด�ก็กรีดร้องเสียงแสบหูขึ้นม�

“ไม่ได้นะ!!! ไล่ออกไม่ได้! แค่โดนข่�วภ�พหลดุ สตขิองมนินีก่แ็ทบ

จะหลุดต�มไปด้วยแล้ว วันๆ ไม่กินไม่นอน เอ�แต่อ่�นคอมเมนต์ในเน็ต

จนจะบ้�อยู่แล้ว ถ้�โรงเรียนไล่มินนี่ออก คร�วนี้ได้โดนด่�จนเน็ตล่มแน่! 

ฉันไม่ยอม! ที่ผ่�นม�มินนี่สร้�งชื่อเสียงให้โรงเรียนตั้งไม่รู้เท่�ไหร่ หยุด

เรียนแค่ไม่กี่วัน ถึงกับจะไล่ออก มันม�กเกินไปแล้ว!”

พอป�ล์มได้ฟังอย่�งนั้น ก็รีบอธิบ�ยเพิ่มเติม

“ท�งโรงเรียนยงัไม่ไล่ออกนะคะ ตอนนีอ้ยู่ในขัน้ก�รตกัเตอืนและ

พกัก�รเรยีน ถงึได้ส่งเร�สองคนม�คยุ ตอนนีน้้องเป็นยงัไงบ้�งคะ ขอคยุ
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กับน้องหน่อยได้มั้ยคะ”

“ไม่ได้! มินนี่ยังไม่พร้อมเจอใครทั้งนั้น”

ท่�ท�งของพรีด�แขง็ขนืม�ก ทร�ยทพิย์กบัป�ล์มมองหน้�กนั แล้ว

นักจิตวิทย�ส�วก็นึกขึ้นม�ได้

“คุณรด�คะ ทร�ยขออนุญ�ตเข้�ห้องนำ้�หน่อยค่ะ ไม่ทร�บว่�

ห้องนำ้�ไปท�งไหนคะ”

ทร�ยทิพย์ยิ้มซื่อๆ ทั้งที่ในใจว�งแผนก�รบ�งอย่�งเอ�ไว้

ในห้องส่วนตวัของมนินี ่เธออยูก่บัไอซ์ซิง่เพือ่นสนทิทีโ่ดดเรยีนม�

ห� ขณะที่มินนี่กำ�ลังบ่นเรื่องข่�วในอินเทอร์เน็ต ไอซ์ซิ่งก็มองไปรอบๆ 

ห้อง พล�งลอบเบ้ป�กเมือ่เหน็ว่�ในห้องมแีต่รูปของมนินีเ่ตม็ไปหมด เธอ

รู้ดีว่�มินนี่เป็นพวกหลงตัวเอง ชอบให้คนอื่นชื่นชม ซึ่งนั่นก็เพร�ะพีรด�

นั่นเอง สำ�หรับไอซ์ซิ่งแล้ว เธอคบกับมินนี่เพียงเพร�ะหวังจะเก�ะคว�ม

ดังเท่�นั้น ไม่เคยคิดว่�จะเป็นเพื่อนแท้ อันที่จริงเธอออกจะหมั่นไส้มินนี่

ด้วยซำ้�

“ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้�งแก คนอื่นเค้�พูดถึงฉันว่�ยังไงบ้�ง”

“จะว่�ยังไง้! เค้�ก็ด่�แกเละอะดิ แต่ละคนจัดหนักกันทั้งนั้น แกรู้

ปะ เว็บบอร์ดโรงเรียนแทบล่ม มีแต่คนเข้�ม�ด่� ฉันไม่กล้�ส่งให้แกอ่�น 

กลวัจะยิง่นอยด์ เออ…แก แล้วครูใหม่ชือ่…ทร�ยๆ อะไรสกัอย่�ง เค้�เรยีก

ให้แกไปห�เค้�ด้วยนะ เค้�บอกว่�เป็นที่ปรึกษ�อะไรก็ไม่รู้ ฟังแล้วงงๆ”

มินนี่ได้ฟังเพื่อนแล้วก็ยิ่งหงุดหงิดม�กขึ้น 

“อะไรกันนักกันหน�เนี่ย! ทั้งเรียก ทั้งม�ห�ที่บ้�น ครูโรงเรียนนี้

แม่งคงว่�ง ไม่มงี�นทำ�หรอืไง! แล้วจะให้ไปปรึกษ�อะไรล่ะ ไม่ปรกึเว้ย!”

มนินีโ่วยว�ยแล้วเดนิออกจ�กห้อง ทนัเหน็ทร�ยทพิย์ทีม่�ยนืฟังอยู่

พอดี ทร�ยทิพย์ตกใจม�ก อันที่จริงเธอแค่อย�กเข้�ม�เพื่อเก็บข้อมูล

สภ�พแวดล้อมคว�มเป็นอยู่ของพีรด�กับมินนี่ เพื่อนำ�ไปประกอบก�รให้

คำ�ปรึกษ�ในอน�คต ไม่ค�ดคิดว่�จะเจอมินนี่เข้�

“จะไปห้องนำ้�ไม่ใช่เหรอ ทำ�ไมม�ยืนตรงนี้”

พีรด�เดินเข้�ม�สมทบ เธอมองทร�ยทิพย์ตั้งแต่หัวจดเท้� 

“มินนี่ไม่ได้บ้�! จะให้ไปคุยกับนักจิตวิทย�ทำ�ไม แล้วนักจิตวิทย�
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ที่ไหนม�แอบฟังคนอื่นเค้�คุยกัน”

มงกุฎแก้วอ�ละว�ดทันทีเมื่อทั้งหมดย้�ยกลับม�อยู่ที่ห้องรับแขก 

พอทร�ยทิพย์กับป�ล์มได้เห็นท่�ทีแบบนั้นของเด็กส�ว ก็ได้แต่ทำ�หน้�

เจื่อนๆ

“แล้วนักจิตวิทย�ที่ไหนม�นั่งแอบฟังกันเนี่ย”

“เอ่อ…คือ ครูไม่ได้ตั้งใจ แต่เสียงมันออกม�เอง”

“อ๋อ! จะบอกว่�มินนี่ผิดที่ไม่ปิดประตูเหรอคะ” 

“น้องมินนี่คะ ค่อยๆ คุยกันเถอะค่ะ ครูทร�ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ครู

จะไปห้องนำ�้แล้วบงัเอญิได้ยนิ และก�รปรึกษ�ครทูร�ย ไม่ได้แปลว่�น้อง

มินนี่บ้�นะคะ”

ป�ล์มพย�ย�มไกล่เกลี่ย และทร�ยทิพย์ก็รับลูกทันที

“ใช่ค่ะ ที่ปรึกษ�ท�งด้�นจิตวิทย� มีหน้�ท่ีช่วยเหลือและให้คำ�

ปรึกษ�นักเรียน เร�ทำ�ง�นร่วมกับครู หน้�ที่ของเร�คือ…”

“พอๆๆ!” พีรด�โบกมือแล้วพูดต่อ “ไม่ต้องม�อธิบ�ยอะไรทั้งนั้น 

สรปุเลยนะ มนินีจ่ะต้องไม่โดนไล่ออก และไม่ต้องไปปรกึษ�อะไรกบัใคร

ทั้งนั้น ตอนนี้แถลงข่�วเสร็จแล้ว ทุกอย่�งก็จะจบ ชีวิตเร�จะกลับม�สู่

สภ�พปกติ! จบมั้ย…จบ!”

พรีด�พดูปิดฉ�กแบบฟันธง มนินีก่อดอกพล�งพยกัหน้�ให้แม่ ส่วน

ทร�ยทิพย์กับป�ล์มได้แต่อึ้ง!

 

ทรายทิพย์กลับมาโรงเรียนด้วยความหนักใจ เธอรู้ดีว่าพีรดากับ 

มินนี่ไม่มีท�งร่วมมือด้วยแน่ๆ เธอนั่งรอนักเรียนคนอื่นๆ ก็ยังไม่ม� ทั้งที่

ประก�ศเรียกแล้ว หญิงส�วร้อนใจจึงเดินออกไปห�ถึงห้องเรียนเอง เธอ

ไม่พบโชกุน และก็ไม่พบถว�ยชัยด้วย

ระหว่�งเดินกลับ ทร�ยทิพย์พบแดนไทและถูกแซวแสบๆ ใส่ แถม

ยงัขอไอดีไลน์อกีต่�งห�ก แต่เธอกใ็จเยน็พอทีจ่ะไม่เต้นไปต�มเหตกุ�รณ์ 

ไม่ยอมเปลืองตัวไปกับเรื่องไร้ส�ระของเด็กๆ 

เมือ่ทร�ยทพิย์ไม่สนใจ แดนไทจึงเสยีหน้�กบัเพือ่นๆ เข�ยิง่เจบ็ใจ

ม�กขึน้เมือ่พบว่�ปุน่หวัหน้�ห้องเดนิม�เหน็เหตกุ�รณ์นีพ้อด ีแดนไทแอบ
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ชอบปุน่ แต่ปุน่แสดงออกอย่�งชดัเจนว่�ไม่ชอบเข� ปุน่เดนิต�มทร�ยทพิย์

ไปและเรียกคุณครูส�วเอ�ไว้

“สวัสดีค่ะครู หนูชื่อปุ่น เรียนห้องเดียวกับถว�ยชัยค่ะ หนูจะม� 

บอกครูว่�ถว�ยชัยกลับบ้�นไปแล้วค่ะ”

“ถว�ยชัยกลับบ้�นไปแล้ว แต่เค้�รู้ใช่มั้ยว่�ครูประก�ศเรียกให้ไป

ห�” ทร�ยทิพย์ทวนคำ�อย่�งแปลกใจ

“ทร�บค่ะ ปุ่นเป็นคนบอกเค้�เอง”

ได้ยินเด็กส�วพูดอย่�งนั้น ทร�ยทิพย์ก็ทำ�ท่�เซ็งๆ ทำ�ให้ปุ่นรีบพูด

ต่อไปอีกว่�

“แต่ที่หว�ยไม่ม� คงเพร�ะรีบกลับไปช่วยง�นท่ีบ้�นน่ะค่ะ บ้�น

เค้�ทำ�โรงหล่อเหล็ก เค้�ต้องช่วยพ่อทั้งเช้�ทั้งเย็น หนูเป็นหัวหน้�ห้อง 

น่ะค่ะ กเ็ลยรูล้กึนสินงึ! ครูมอีะไรให้หนชู่วยกบ็อกได้เลยค่ะ” เดก็ส�วพดู

แล้วยิ้มสดใส

ทร�ยทิพย์ยิ้มรับแล้วเอ่ยขอบคุณ แต่ก็ต้องหุบยิ้มแทบไม่ทันเมื่อ

เห็นชวน�กรเดินม� 

“ครูฝ�กบอกถว�ยชัยด้วยว่� ถ้�ตอนเย็นไม่สะดวก ม�ตอนพัก

กล�งวันก็ได้ ครูไปก่อนนะ”

หญงิส�วรบีบอกปุน่แล้วชิง่หนีไปทนัท ีหวงัว่�จะหนพ้ีน แต่โชคร้�ย

ไปหน่อยทีช่วน�กรเหลอืบม�มองเหน็เธอพอด ีและจ�กท่�ท�งรบีร้อนของ

ทร�ยทิพย์ก็ทำ�ให้เข�รู้ทันว่�เธอกำ�ลังพย�ย�มหลบหน้�อยู่

ทรายทพิย์เดนิหลดุมาอกีมมุ พอหนัมาอกีทางไม่เหน็ชวนากรแล้ว

ก็โล่งใจ แต่ห�รู้ไม่ว่�ช�ยหนุ่มม�ดักรออยู่ตรงหน้�แล้ว เมื่อเธอหันกลับ

จึงเจอแจ็กพอตเข้�พอดี!

“คุณเดินหนีผมทำ�ไม” ชวน�กรถ�ม

“คือฉนั…” ทร�ยทพิย์อกึอกั แต่สดุท้�ยกเ็อ่ยป�กต�มตรง “ขอโทษ

ค่ะ ฉันแค่ยังไม่พร้อมเผชิญหน้�” 

“ทำ�ไมล่ะ” ช�ยหนุ่มถ�มต่อ มองทร�ยทิพย์ที่ทำ�หน้�เซ็งๆ เพร�ะ

จำ�ใจต้องรับส�รภ�พ
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“กง็�นทีรั่บมอบหม�ยยงัไม่มอีะไรคบืหน้� ฉนักเ็ลย…ไม่กล้�สูห้น้�

คณุ เดก็ส�มคนในโครงก�ร สองคนไม่ม� อกีคนกำ�ลงัจะถอนตวั คอืมนินี่

น่ะค่ะ พอท่�นรองสั่งให้ไปดูที่บ้�น ฉันก็รีบไปเลยนะคะ คุณรด�บอกว่� 

หลังจ�กแถลงข่�ว ทุกอย่�งจะจบอย่�งสวยง�ม น้องกลับม�เรียนต�ม

ปกติ ไม่โดนไล่ออก สังคมให้อภัย แปลว่�…น้องไม่มีปัญห� เพร�ะฉะนั้น

ไม่จำ�เป็นต้องเข้�โครงก�รค่ะ”

ทร�ยทพิย์พดูพล�งก้มหน้�เพร�ะรูส้กึแย่ไปกบัเรือ่งนีด้้วย จ�กนัน้

จึงพูดต่อ

“ขอโทษด้วยนะคะ ทีฉ่นัไม่ส�ม�รถทำ�ให้คณุพรีด�กบัน้องมนินีเ่ข้�

ร่วมโครงก�รได้ เด็กสองคนก็ยังไม่เจอ…ไม่มีอะไรคืบหน้�เลยค่ะ”

ชวน�กรมองคนที่ก้มหน้�นิ่ง ก่อนจะระบ�ยยิ้มออกม�เล็กน้อย 

ทร�ยทิพย์จึงไม่มีโอก�สได้เห็นมัน

“คุณได้เจอเด็กคนนึง และทำ�ให้เค้�พย�ย�มแก้ปัญห�บ�งอย่�ง 

ใครบอกว่�ไม่คืบหน้� นี่แหละคว�มคืบหน้�”

คำ�พดูของช�ยหนุม่ทำ�ให้ทร�ยทพิย์อึง้ไป หญงิส�วรบีเงยหน้�มอง

ชวน�กรซึ่งกลับไปทำ�สีหน้�เรียบเฉยเป็นปกติอีกครั้ง

“ผมชอบที่คุณพูดกับผมตรงๆ ยอมรับคว�มผิดพล�ด คว�ม

บกพร่องแบบตรงไปตรงม� ผมชอบ! ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป”

พูดจบช�ยหนุ่มก็เดินผละไป ทิ้งให้ทร�ยทิพย์อ้ึงหนักเข้�ไปอีก 

หญิงส�วมองต�มเข�อย่�งผิดค�ด นอกจ�กชวน�กรจะไม่ต่อว่�เธอแล้ว 

เข�ยังพูดให้กำ�ลังใจเธออีกด้วย!



ยิ่งคิดถึง เมษาก็ยิ่งกรดีตัวเองลึกลงไป...ลึกลงไป

เด็กหญิงคิดว่ามันจะท�าให้เธอลืมทุกอย่างได้

แต่ความเจ็บปวดก็ไม่ได้ช่วยอะไร

มันยิ่งท�าให้เธอมืดมน และบาดแผลของเธอก็ขยายใหญ่

จิตใจของเด็กหญิงบอบช�้าเหลือเกิน

 -- เมษา


