
สนามบนิสุวรรณภูมิ
ไม่ว่าจะเดนิทางกลบับ้านสกักี่ครั้ง สนามบนิสวุรรณภมูกิย็งัคงคลาคล�่า 

ไปด้วยผูค้นทั่วทกุมมุโลกมาใช้บรกิาร รอบตวัของพศนิมทีั้งชาวเอเชยี ผมด�า 

ชาวยุโรป ผวิขาว ผมทอง ผมแดง เดนิอย่างเร่งรบีเพื่อจะไปให้ถงึจุดตรวจ

หนงัสอืเดนิทางหลงัลงจากเครื่องบนิ

ทุกคนอยากออกไปจากสนามบินให้เร็วที่สุด ส่วนหนึ่งคงอยากจะ

ออกไปเจอบุคคลผู้เป็นที่รกัซึ่งรออยู่ด้านนอก อกีกลุ่มกค็งต้องการเร่งรบี

เดนิทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้จบัจองเอาไว้ และไปพบความสนุกสนาน

ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า

ส�าหรับพศิน เขาก�าลังถามตัวเองว่า ก�าลังมีความรู้สึกเช่นไรแน่  

ตื่นเต้น หรอืเบื่อหน่าย?

เขาก็ตอบตัวเองไม่ถูกเหมือนกัน...ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคนที่รักรออยู่ที่

เมอืงไทย แต่คนที่รกัและรอเขา นบัได้เพยีงแค่ไม่กี่คน

“แด๊ดดี้ คู้นย่าจะมารบัเราหรอืเปล่าคะ” 

บทน�ำ
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เสียงใสๆ ข้างตัวดึงพศินให้ออกจากภวังค์ เขาก้มมองเด็กน้อยวัย 

ห้าขวบ ภาษาไทยที่เพี้ยนๆ แต่ยงัพยายามพดูและใบหน้าไร้เดยีงสาของเธอ

ท�าให้เขาคลี่ยิ้ม

“คุณย่าไม่มาหรอกเคล่า ท่านรอพวกเราอยู่ที่บ้านน่ะ”

“อ๋อ...” เดก็น้อยพยกัหน้าเหมอืนคนรู้มาก เปรมสุดา มารดาของเขา

ตั้งชื่อบุตรสาวว่า เกยูร เขาชอบชื่อนั้นเพราะฟังเป็นไทยแท้ แต่ฝรั่งออก

เสยีงไม่ได้ เขาจงึตั้งชื่อกลางว่าเคล่า เพื่อป้องกนัไม่ให้ฝรั่งออกเสยีงเพี้ยน 

และเรยีกเป็นชื่อเล่นเรื่อยมา “แล้วบ้านข้องเราอยู่ไกล๊ไหมคะ”

“ไม่ไกลเท่าไหร่หรอก นั่งแทก็ซี่ไปสกัครึ่งชั่วโมง แต่ถ้ารถตดิกอ็าจ

ชั่วโมงหนึ่งได้”

เดก็น้อยท�าปากยื่นและถอนใจ เขาหวัเราะเบาๆ บุตรสาวตดิท่าทาง

จากเดก็ฝรั่งที่ชอบท�าตวัแก่เกนิวยัมากไปหน่อย คดิว่าหากกลบัมาอยู่เมอืง

ไทยสกัพกักค็งจะเปลี่ยนแปลงไป เดก็เรยีนรู้เรว็ อกีหน่อยกค็งจะพูดไทย

คล่องปรื๋อ เพราะตั้งแต่มารดาของเขากลับไทยเมื่อปีก่อนก็ไม่ค่อยมีใคร 

พดูภาษาไทยกบัเกยรู นอกจากเขาซึ่งไม่ค่อยจะมเีวลาสกัเท่าไร เดก็น้อยอยู่

กบัพี่เลี้ยงสาวชาวอเมรกินั ซึ่งเขาจ้างมาดแูลระหว่างที่เขาท�างานเสยีส่วนใหญ่ 

ภาษาไทยจงึค่อยๆ เพี้ยนไปทลีะนดิ

ทั้งสองเดินมาถึงจุดตรวจพาสปอร์ต ใช้เวลาไม่นานส�าหรับคนไทย 

หลงัจากรบักระเป๋ากเ็ดนิออกมารอรถแทก็ซี่ด้านนอก อากาศที่อบอ้าวท�าให้

เขาต้องสดูลมหายใจเข้าไปลกึๆ ตดิกนัหลายหน เพราะความชื้นที่นี่แตกต่าง

จากชิคาโกมาก แม้จะเป็นฤดูหนาวเหมือนกัน แต่อุณหภูมิของกรุงเทพฯ 

กลบัร้อนอบอ้าวแทบไม่ต่างไปจากฤดูร้อนของที่โน่นสกันดิ

พศนิกวาดตามองไปรอบๆ...เขาเคยคดิว่า ในวนัที่เขากลบัมาอยูเ่มอืง

ไทยอีกครั้ง คงจะเดินออกจากสนามบินพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบ- 

ครวั เขาก้มมองเดก็สาวตวัน้อยอกีหนแล้วกต็้องถอนใจ เมื่อมเีพยีงเขาและ

เกยูร ไม่มีครอบครัวอย่างที่เคยฝัน มีเพียงความอ้างว้างและว่างเปล่าที่ 
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ทอดยาวรอคอยเขาอยู่ข้างหน้า 

เสียงใครคนหนึ่งเรียก พศินหันไปยิ้ม เลื่อนกระเป๋าเดินทางไปให้ 

คนขบัแทก็ซี่ และถอนใจออกมาอกีหน...หวงัว่าการกลบัมาเมอืงไทยคราวนี้ 

จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ไม่ได้มาตามหาใครที่หายไปจากชีวิต แต ่

กลับมาเพื่อดูแลมารดา บุคคลที่รักและหวังดีต่อเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น 

บนโลกใบนี้



พศนิบอกจดุหมายปลายทางแก่คนขบัแทก็ซี่ที่เคลื่อนรถออกจาก
สนามบนิอย่างรวดเรว็ ถนนหนทางในกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไปจากหลาย

ปีก่อนมากมายเหลือเกิน เด็กน้อยนั่งรัดเข็มขัดเรียบร้อยไม่ต้องให้เตือน 

เพยีงแต่เขาต้องเตรยีมเบาะพลาสตกิเสรมิตดิกระเป๋ามาด้วยเพื่อให้เดก็น้อย

นั่งสูงขึ้น เพราะรู้ว่าแทก็ซี่ไม่มบีรกิาร เกยูรเกาะขอบหน้าต่างมองไปรอบๆ 

อย่างตื่นตาตื่นใจ เป็นครั้งแรกที่เธอเดินทางมาประเทศไทยจึงสนใจความ

แปลกใหม่รอบตวัทนัที

เขาไม่ได้กลบัเมอืงไทยมานานเท่าไรแล้วนะ?

...หกหรือเจ็ดปี...ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาเดินทางกลับจากเกาะไข่มุก

และไปเรยีนต่อปรญิญาเอกจนจบ ระหว่างเรยีนเขากก็ลบัไปท�างานกบับรษิทั

เดมิ จนกระทั่งได้รบัสญัชาตอิเมรกินั เขาตั้งใจจะด�าเนนิเรื่องขอสญัชาตใิห้

แก่มารดาแต่ท่านปฏเิสธ โดยขอกลบัเมอืงไทยเพื่อมาดูแลยายที่ป่วย และ

เสยีชวีติหลงัจากนั้นไม่นาน แต่แล้วท่านกไ็ม่ยอมกลบัไปอกี เพราะต้องดูแล

ปรมิ น้องสาวที่เพิ่งแยกทางกบัสาม ีจงึไม่มกี�าหนดกลบั 

๑
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จนสุดท้ายเขามั่นใจว่ามารดาคงไม่กลับไปอยู่อเมริกากับเขาแน่ จึง

ตดัสนิใจรบังานที่บรษิทัเสนอให้มาประจ�าที่ประเทศไทย หลงับรษิทัประมลู

งานติดตั้งเครือข่ายระบบโทรคมนาคมจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นี่ได้ เขา 

จงึเป็นหนึ่งในทมีวศิวกรของบรษิทัที่จะมาประจ�าที่ประเทศไทย

ก่อนเดนิทาง เขามอบหมายให้บรษิทัตวัแทนด�าเนนิการให้คนเช่าบ้าน

หลังเล็กที่ชานเมืองชิคาโก และตั้งใจจะซื้อคอนโดมิเนียมสักห้องที่อยู่ใกล้

บรษิทัหรอืรถไฟฟ้าเพื่อจะมาท�างานได้สะดวก และจะชวนมารดามาอยูด้่วย

เพราะทาวน์เฮาส์ของท่านอยู่ไกลเกนิไป เดนิทางมาท�างานไม่สะดวกนกั

พอคดิถงึมารดา เขากถ็อนใจเบาๆ ไม่รู้ว่าท่านจะยนิยอมย้ายมาอยู่

ในเมอืงกบัเขาหรอืไม่ เพราะตดิบ้านเสยีแล้ว และลงท่านตดัสนิใจอะไรแล้ว

กย็ากที่จะเปลี่ยนใจได้ง่ายๆ 

หลังมารดากลับมาอยู่เมืองไทย ท่านก็รับจ้างพิมพ์งาน ท�าบัญชีให้

บรษิทัใกล้ๆ บ้าน เพราะไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ เงนิที่ได้ไม่มากมายนกั แต่ก็

พอเลี้ยงตัว ไม่เคยขอเงินเขา แม้เขาจะส่งให้ทุกเดือน ท่านก็จะเก็บเข้า

ธนาคารทั้งหมด บอกแต่เพยีงว่าเขาอาจจะได้ใช้ในอนาคต

และท่านกไ็ม่ได้ขอเงนิจากบดิาอกีด้วย แม้ภายหลงัท่านอธบิดพีรีะ-

เดชจะกลบัมารุง่เรอืงเฟ่ืองฟใูนหน้าที่การงานอกีครั้งก่อนเกษยีณ แต่มารดา

ของเขากไ็ม่เคยกลบัไปอยู่กบับดิาอกี นอกจากแวะไปเยี่ยมเยยีนในเทศกาล

ส�าคญั เพราะเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกดิขึ้นในครอบครวัท่านอธบิดพีรีะเดช 

มารดากไ็ด้แต่โทษตวัเองมาตลอด

เขาคิดอะไรเพลินๆ จนกระทั่งรถจอดที่หน้าทาวน์เฮาส์หลังหนึ่ง 

พร้อมกบัเสยีงที่ถามขึ้น

“หลงันี้ใช่ไหมครบั”

“ใช่ครบั” เขาตอบเมื่อเหน็เลขที่บ้าน และเรยีกบุตรสาวที่ผลอ็ยหลบั 

“เคล่าตื่นได้แล้วลูก ถงึบ้านคุณย่าแล้ว”

เดก็น้อยงวัเงยีผงกศรีษะขึ้น เขาจงึลงจากรถ และอ้อมไปอุม้ร่างน้อย
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ขึ้นพาดบ่า แท็กซี่ใจดีก็ช่วยยกกระเป๋าเข้ามาในรั้ว เขาจึงจ่ายค่าแท็กซี่ 

รวมทปิไปอกีเลก็น้อย เพื่อเป็นการขอบคุณความมนี�้าใจของคนขบั

ประตบู้านเปิดออกพร้อมกบัร่างบางของมารดาเดนิออกมา ท่านน�้าตา

คลอเมื่อก้าวเข้ามาหา เดนิกางแขนโอบกอดเขาและร่างน้อยเอาไว้พร้อมกนั

“เดนิทางเป็นไงบ้างลูก” 

“เรยีบร้อยดคีรบั เคล่าไม่งอแงเลย”

เปรมสุดาลูบแผ่นหลงัเลก็ๆ เงยหน้ามองบุตรชายที่เตบิโตเป็นหนุ่ม

ใหญ่ด้วยความรกัใคร่...ใบหน้าคมสนั แขง็แกร่ง และที่ส�าคญั เข้มแขง็เหลอื

เกิน ไม่ว่าจะประสบพบเจอปัญหาชีวิตที่หนักแค่ไหน พศินก็ไม่เคยท้อแท้ 

พร�่าด่าโชคชะตา แต่กดัฟันก้าวผ่านพ้นปัญหาสารพดัมาได้อย่างเงยีบกรบิ  

จนคนเป็นแม่หวาดกลัวแทนว่าภายใต้ความเงียบสงบและเงียบกริบนั้น  

จะซุกซ่อนไปด้วยลาวาที่พร้อมจะระเบิดออกมาทุกเมื่อ แต่ตลอดเวลา 

หลายปีที่ผ่านมา หล่อนก็ไม่เคยเห็นพศินเกรี้ยวกราดหรือระบายอารมณ์

กบัใครสกัครั้ง

“เข้ามาข้างในก่อนลูก แม่เตรยีมห้องหบัไว้ให้ลูกแล้ว”

“พี่เปรมเตรียมห้องไว้ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วละจ้ะ” เสียงด้านหลัง

กระเซ้า พศนิหนัไปยกมอืไหว้น้าสาวเก้ๆ กงัๆ เพราะยงัอุ้มเกยูรอยู่

“สวสัดคีรบัน้าปรมิ”

“สวสัดจี้ะพฒัน์ เข้ามาก่อนเถอะ จะได้ให้แม่กอดให้หายคดิถงึ” 

“ครับ” พศินเดินเข้าไปด้านในบ้านหลังเล็กที่จัดไว้สะอาดสะอ้าน  

บ้านที่เขาเตบิโตขึ้นมาโดยรูว่้ามาจากการเป็นบ้านเลก็ของรองอธบิดพีรีะเดช

ในสมยันั้น 

ในอดตี มนัเป็นบ้านที่มอบความอบอุ่นทั้งจากบดิาและมารดาซึ่งอยู่

อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว ทว่าหลังจากบ้านใหญ่ของบิดาทราบความจริง 

ปัญหามากมายกต็ามมา...เพยีงแค่คดิถงึตรงนั้น หวัใจของเขากเ็ยน็ยะเยอืก...

มันผ่านมาสิบสองปีแล้วสินะ ตั้งแต่เขาเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง ปัญหาที่ 
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ทุกคนในครอบครัวได้รับผลกระทบไปหมด แม้แต่เขาที่ก�าลังเรียนอยู่ที่

อเมรกิากไ็ม่เคยมคีวามสุข เมื่อปัญหาทั้งหมดมจีุดเริ่มต้นมาจากเขา

หกปีหลงัจากนั้น เมื่อรู้ว่าพศกิา น้องสาวต่างมารดาอยู่ที่เกาะไข่มุก 

ทันทีที่รู้ว่าเธอก�าลังตกอยู่ในอันตราย เขาก็อาสาบินกลับไปช่วยเหลือเธอ

ทนัท ี

...ที่นั่น...เขาพบกับปัญหาของตนครั้งใหญ่...และความเจ็บปวดใน

ครั้งนั้นกท็�าให้เขาเจบ็ปวดจนแทบไม่เป็นผูเ้ป็นคน หลายปีกว่าเขาจะกลบัมา

ใช้ชวีติอย่างคนปกต ิแต่มเีพยีงเขาเท่านั้นที่รูว่้าประสบการณ์ชวีติในครั้งนั้น

เปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาล เพราะชวีติของเขามลีมหายใจ แต่ปราศจาก

หวัใจ หลงัต้องแยกทางกบัผู้หญงิที่เขารกัยิ่งกว่าชวีติ...

“แม่หาโรงเรียนให้เคล่าแล้วนะ โรงเรียนสองภาษาเพิ่งเปิดใหม่ อยู่ 
ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่ แม่ไปรบัส่งได้ พฒัน์จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง”

“เหรอครับ” พศินพึมพ�าหลังวางเด็กน้อยลงบนโซฟาตัวยาว และ 

รบัผ้าห่มจากน้ามาคลมุร่างน้อยเอาไว้ ก่อนจะหนัมาถาม “โรงเรยีนเปิดใหม่ 

แล้วจะดหีรอืครบั”

“กเ็ปิดมาสกัสามสี่ปีแล้วมั้งถ้าจ�าไม่ผดิ นกัเรยีนยงัไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่  

เค้าบอกว่าสอนแบบเมืองนอก ครูดูแลนักเรียนห้องละไม่เกินยี่สิบห้าคน 

และเน้นแบบธรรมชาติ ให้เรียนรู้ศึกษาตามธรรมชาติ แม่ว่าก็น่าสนใจ 

ดนีะ”

“อมื...” เขายงัลงัเล “ขอให้ผมไปดูโรงเรยีนก่อนดกีว่าครบั ผมคดิว่า

จะให้แกเรยีนในเมอืง จะได้ใกล้คอนโดฯ ที่ผมตั้งใจจะซื้อ”

“อ้าว จะไปอยู่คอนโดฯ ท�าไมล่ะ บ้านช่องเรากม็”ี

“บรษิทัให้งบค่าที่พกัอาศยัทกุเดอืน ผมคดิว่าจะเอามาผ่อนคอนโดฯ 

ใกล้ๆ ที่ท�างาน ถ้าแกเรยีนที่นั่นกส็ะดวกด ีแม่ไปอยู่กบัผมนะครบั” 

ปริมมองพี่สาวตาปริบๆ วางแก้วน�้าให้ทั้งสองแล้วถอยห่างเพราะ
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ไม่ใช่เรื่องตวั เปรมสุดานิ่งไปสกัพกั ก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ

“แม่ไม่ชอบอยู่ในเมือง มันหาของกินยาก แล้วแม่ก็มีงานอยู่แถวนี้ 

แม่ชนิอยู่กบัแถวนี้ ถ้าให้ไปอยู่ในเมอืง แม่คงจะอยู่ไม่ได้แน่ๆ”

“ผมอยากให้แม่พักผ่อนบ้าง ไปดูแลหลานกับผมเถอะนะครับ ผม 

ให้เงนิแม่ใช้เอง”

เป รมสุดาหันไปสบตาน้องสาวที่มาขอพึ่งใบบุญหลังจากโดนสามีทิ้ง

เมื่อไม่นานมานี้ สภาพจติใจยงัอ่อนแอ หล่อนยงัไม่กล้าทิ้งน้องสาวให้อยูต่าม

ล�าพงั แต่จะหอบหิ้วกนัไปหมดกค็งจะวุน่วาย คอนโดมเินยีมคงจะแน่นขนดั

“แม่คงไปไม่ได้หรอกพฒัน์ แม่ยงัต้องอยู่ดูแลน้าปรมิอกี แกไม่ค่อย

สบาย ตอนนี้หมออยากให้มคีนดูแลแกใกล้ชดิ”

“พี่ไม่ต้องห่วงปรมิหรอก” คนนั่งอยู่มุมห้องบอก 

“ไม่ห่วงไม่ได้หรอก เราเหลือกันอยู่แค่สองพี่น้องเท่านั้นนะ น้อง 

ไม่สบาย พี่กต็้องดูแลส”ิ

อกีฝ่ายเงยีบเสยีงไป พศนิรู้ว่ามารดาของเขามจีติใจด ีและเขากพ็อ

จะเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคงยากที่จะเปลี่ยนใจท่าน

“ถ้างั้น...” เขาตัดสินใจ เป็นทางเลือกที่เขาคิดเอาไว้แล้วหากมารดา

ไม่ยอมตามใจ “ผมจะซื้อคอนโดฯ ในเมอืง และจะกลบับ้านทุกเยน็วนัศุกร์ 

ส่วนเคล่า จะลองพาไปเรยีนโรงเรยีนที่แม่บอกกไ็ด้ครบั ถ้าแม่รบัส่งไม่ไหว 

ค่อยพาเข้าไปเรยีนในเมอืงใกล้ๆ ที่ท�างานของผม”

“ดลีกู แต่แม่ยงัแขง็แรง เรื่องดแูลเคล่าปล่อยให้แม่จดัการเอง พรุ่งนี้ 

แม่จะพาไปสมคัรเรยีน”

“ครบั ผมจะไปด้วย จะได้ไปดูโรงเรยีนเลยทเีดยีว”

“ดจ้ีะ” เปรมสดุายิ้มออกเมื่อทกุอย่างลงตวั พศนิไม่เคยหกัหาญน�้าใจ

ใครอยู่แล้ว เมื่อพูดกนัด้วยเหตุผล เขากเ็ข้าใจ

“แล้วแม่ไปรู้จกัโรงเรยีนนี้ได้ยงัไงครบั” พศนิยงัอดถามไม่ได้

“กล็กูของเจ้านายแม่เรยีนอยู่ เค้าบอกว่าด ีสอนเดก็ให้เข้าใจธรรมชาต ิ
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โรงเรยีนกน็่ารกั มสีวน มแีปลงปลูกผกัสวนครวั บ่อเลี้ยงปลา ผลไม้เตม็

ไปหมด โรงเรยีนค่อนข้างกว้าง แต่มห้ีองเรยีนตั้งแต่อนบุาลหนึ่งถงึเกรดสาม 

แค่ชั้นละสองห้อง และเขาเปิดถงึเกรดหกเท่านั้น”

“น่าสนใจดีครับ ถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าก็ไปกันเลย เสร็จแล้วตอนบ่ายๆ  

ผมจะได้แวะไปที่บรษิทั” 

เปรมสุดาพยักหน้ารับ และเดินเคียงข้างบุตรชาย ตั้งใจไปช่วยยก

กระเป๋า แต่พศนิรบีห้าม

“แม่นั่งเถอะครบั ผมยกเอง ห้องของผมห้องเดมิใช่ไหมครบั”

“ใช่จ้ะ ห้องเดมิ ส่วนเคล่าให้มานอนกบัแม่กแ็ล้วกนั”

“ให้เคล่านอนห้องผมเถอะครับ ผมกลับมาไม่บ่อย แกจะได้มีห้อง

ส่วนตวั อกีอย่าง แกชนิกบัการนอนคนเดยีวแล้ว”

“แต่แกเป็นผู้ชาย ถ้ากลบัมากต็้องการห้องหบัส่วนตวั”

“ผมนอนพื้นได้ครบั แม่ไม่ต้องห่วง งั้นผมขอตวัเอากระเป๋าขึ้นไปเกบ็

ก่อน”

เปรมสุดาพยกัหน้ารบัช้าๆ พอพศนิลากกระเป๋าไปถงึบนัได หล่อน

กต็ดัสนิใจถาม

“พรุ่งนี้หลังกลับจากบริษัทแล้วจะแวะไปกราบพ่อหน่อยไหมลูก  

ท่านโทร. มาบอกว่า ถ้าพฒัน์กลบัมาเมื่อไหร่ให้บอกท่านด้วย”

ชายหนุ่มชะงกัไปนดิ แต่กพ็ยกัหน้ารบัช้าๆ

“ครบัแม่”

“ถ้างั้นแม่จะโทร. ไปบอกพ่อนะ คืนพรุ่งนี้จะได้กินอาหารเย็นด้วย

กนั”

“แล้วภรรยาของพ่อจะไม่ว่าหรอืครบั” 

“คงไม่หรอกมั้ง บางทีท่านอาจจะออกมาพบพวกเราแทนเพื่อตัด

ปัญหา”

“กไ็ด้ครบั” พศนิพมึพ�า ยกกระเป๋าขึ้นบนัได เขาพบกบับดิานบัครั้งได้ 
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ตั้งแต่กลับไปเรียนปริญญาเอก และยิ่งแทบจะไม่ได้คุยกันหลังจากท่าน

แต่งงานใหม่กับแม่ม่าย ผู้เป็นน้องสาวของนักการเมืองใหญ่ที่ช่วยหนุนให ้

ท่านกลบัมารุง่เรอืงในหน้าที่การงานอกีครั้งในปีสดุท้ายของการเป็นข้าราชการ 

แต่ปวีณาภรรยาคนใหม่ของท่านเป็นคนขี้หึงอย่างหนัก มารดาจึงไม่ค่อย

เข้าไปพบท่านถ้าไม่จ�าเป็น

บดิาของเขาเกษยีณเมื่อหลายปีก่อน แต่ยงัใช้เส้นสายท�าธรุกจิส่งออก

กับบริษัทของภรรยาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เรียกว่าฐานะของท่าน 

ค่อนข้างมั่งคั่ง เส้นทางของท่านยังรุ่งเรืองไปอีกไกล...ผิดกับเกือบเจ็ดปี

ก่อน...ที่เกอืบถูกปลดออกจากต�าแหน่งเมื่อเปลี่ยนรฐับาล...

พศนิเปิดกระเป๋าเดนิทาง หยบิเสื้อผ้าออกมาเท่าที่จ�าเป็นแล้วเกบ็ใส่

ตูเ้สื้อผ้า ก่อนจะนั่งบนขอบเตยีงเลก็ๆ นกึถงึคนืวนัเก่าๆ ที่ผ่านไป...สบิสอง

ปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมาย เหมือนคลื่นยักษ์ที่ถาโถมกระหน�่า

ครอบครวัของเขา แต่ความเข้มแขง็และอดทนกช่็วยให้เขาผ่านพ้นวกิฤตนิั้น

มาได้

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นไม่ถงึนาท ีเขากไ็ด้ยนิเสยีงเคาะประตู

“พี่นนท์โทร. มาบอกว่าอยากเลี้ยงข้าวพฒัน์ เขารู้ว่าพฒัน์จะมาวนันี้ 

บอกว่าจะไปรบัเองด้วยซ�้า แต่ตดิเคสผ่าตดัด่วน เลยต้องเลื่อนเป็นตอนเยน็

แทน”

“แล้วพี่พณิล่ะครบั”

“ไปออกงานที่ญี่ปุ่นและบอกจะพาหลานๆ มาหาคุณอาทหีลงั ตอนนี้

โตกันหมดทุกคนแล้ว” เปรมสุดายิ้มเมื่อคิดถึงหลานย่าทั้งสองที่ก�าลังซน  

แต่กส็ร้างรอยยิ้มให้หล่อนทุกครั้งที่ได้เจอกนั 

เวลาผ่านไปหลายปี มทันา มารดาของพริญาณ์เปิดใจยอมรบัมารดา

ของเขาได้มากขึ้น เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนท�าให้มัทนาให้อภัยมารดา

ของเขา แต่หล่อนไม่ยอมให้อภยัอดตีสาม ี ผู้เป็นต้นเหตุที่ท�าให้ครอบครวั

ของหล่อนพงัยบัเยนิ
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“ครบั ผมจะไดร้ื้อของฝากพี่นนทไ์ปให้หลานๆ” เขาบอกยิ้มๆ คดิถงึ

หลานทั้งสองที่เคยบนิไปเยี่ยมเขาที่อเมรกิาเมื่อปีก่อน ป่านนี้คงจะโตกนัหมด

แล้ว และเขากซ็ื้อของเล่นที่เหมาะกบัวยัมาให้ด้วย

“ถ้างั้นกพ็กัผ่อนเสยีหน่อยนะลูก เดี๋ยวเยน็ๆ พี่นนท์จะแวะมา”

“ครบัแม่” 

พศินยิ้มบางๆ เปรมสุดามองบุตรชายนิ่งหลายอึดใจ ก่อนจะเดิน

เข้าไปสวมกอดเขา

ไม่มคี�าพูดใดๆ ระหว่างกนั พศนิเข้าใจความรู้สกึของมารดาด ีท่าน

พยายามให้ก�าลงัใจเขาเงยีบๆ มาโดยตลอด เขากอดตอบ ถ่ายทอดความ

รู้สกึอบอุ่นให้แก่กนั ก่อนจะถอยห่างพร้อมรอยยิ้ม

“แม่ดใีจนะที่ลกูกลบัมาอยูเ่มอืงไทย ที่ผ่านมากใ็ห้มนัผ่านพ้นไป แล้ว

เราเริ่มต้นกนัใหม่นะลูก”

“ครบั” เขาพมึพ�า ตอบรบัเพื่อให้มารดาสบายใจ...เท่านั้น...

มือบอบบางลูบต้นแขนเขาเบาๆ คนเป็นแม่มีหรือจะไม่รู้ว่าเขาคิด

อย่างไร เพยีงแต่ไม่เอ่ยออกมาเท่านั้น นอกจากพยกัหน้า ดวงตามนี�้าใสๆ 

รื้นขึ้น

“พกัผ่อนนะลูก เดี๋ยวแม่จะขึ้นมาเรยีกถ้าพี่นนท์มาถงึแล้ว”

“ครบั” พศนิตอบเบาๆ อกีหนก่อนมารดาจะปิดประตูห้อง คราวนี้

เขาทิ้งตวันอนบนเตยีงและหลบัไปในเวลาไม่กี่นาท ี เพราะที่ชคิาโกนั้นเกอืบ

จะเช้าวนัใหม่ ของบีเอาแรงสกัพกัแล้วค่อยไปกนิอาหารเยน็กบัพี่ชาย รอยยิ้ม 

ยงัคงเคลอืบอยู่บนรมิฝีปาก เมื่อคดิถงึอกีหนึ่งคนที่รกัเขาด้วยน�้าใสใจจรงิ



แม้งานจะรดัตวั แต่เมื่อน้องชายคนเดยีวของปาณทักลบัมา เขา 
ก็เจียดเวลาที่น้อยนิดแวะมากินอาหารเย็นกับพศินจนได้ เปรมสุดายืนยัน

จะท�าอาหารเองในวนัที่ลกูทั้งสองอยูพ่ร้อมหน้า อกีทั้งเกยรูยงันอนหลบัด้วย

ความอ่อนเพลยี จงึไม่มใีครอยากปลุกเธอ

ปาณัทมาถึงที่บ้านสายกว่าก�าหนดไปเล็กน้อยเพราะรถติด พอเห็น

น้องชายมใีบหน้าอดิโรยกค็ลี่ยิ้มแล้วเดนิเข้ามากอด

“กลบัมาอยู่บ้านเราเสยีทนีะพฒัน์”

“ยงัไม่แน่หรอกครบั เอาเป็นว่ามาคราวนี้กย็งัไม่มกี�าหนดกลบั”

ปาณทัคลายอ้อมกอดและพยกัหน้าน้อยๆ ก่อนจะหนัไปกอดมารดา 

และพมึพ�าเมื่อขยบัถอยห่าง

“อย่างน้อยกก็ลบัมาอยู่กบัแม่ให้หายคดิถงึ”

“ครับ” พศินเดินตามมารดาและพี่ชายไปที่โต๊ะอาหาร ปาณัทเลื่อน

เก้าอี้ให้มารดา ขณะที่ปริมยกหม้อข้าวมาวางบนโต๊ะ และตักให้แก่ทุกคน 

พศนิรนิน�้าเยน็แจกจ่ายก่อนจะนั่งลง หลายปีแล้วที่ไม่ได้กนิข้าวพร้อมหน้า

๒
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พร้อมตา อาหารบนโต๊ะเน้นของชอบของสองหนุ่มตั้งแต่เด็กๆ เปรมสุดา

มองทั้งสองกนิอาหารอย่างเอรด็อร่อยกส็ุขใจ หวัอกคนเป็นแม่กอ็ยากเหน็

ลูกๆ มคีวามสุข

“พี่พิณกับหลานๆ เป็นไงบ้างครับ” พศินถามสารทุกข์สุกดิบของ 

พี่สะใภ้ ครอบครวัของปาณทัผ่านปัญหามาไม่น้อยกว่าจะลงเอยด้วยความ

เข้าใจและให้อภยั จงึกลายเป็นครอบครวัอบอุ่นนบัแต่นั้น

“พณิกบัหลานๆ สบายด”ี ปาณทับอก “เธอไปญี่ปุ่นเมื่อวนัก่อน ไป

งานแสดงเครื่องเพชร จะกลบัอาทติย์หน้า”

“แล้วพี่ล่ะครบั”

“พี่กส็บายด ี ท�างานหนกัหน่อย แต่กม็คีวามสุขด”ี เขาถอนใจเบาๆ 

เพราะหลงัจากลาออกจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดงั เขากก็ลบัมารบัราชการ

และเป็นอาจารย์แพทย์ แต่ยงัท�างานพเิศษที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะมคีนไข้

เรยีกร้องมามากมาย โรงพยาบาลเดมิที่เคยท�างานกเ็ลยขอให้เขากลบัมารบั

เคสเป็นบางราย จงึต้องวิ่งทั้งสองแห่งจนเหนื่อย

“ดจีงั” พศนิพมึพ�า คราวนี้เขาถอนใจบ้าง ดวงตาคงจะสื่ออะไรออก

ไปมาก ปาณทัจงึต้องถาม

“แล้วแกล่ะ มแีฟนใหม่หรอืยงั? จะได้หาแม่ให้เคล่า”

“ยงัครบั” พศนิหวัเราะ แต่ฟังเสยีงขื่นชอบกล “คงไม่หาหรอกครบัพี่ 

น่าเบื่อ ผมเลี้ยงเคล่าคนเดยีวได้ และเลี้ยงเองมาตลอด กไ็ม่เหน็จะมปีัญหา

อะไร”

“แล้วแม่ของแกตอนนี้อยู่ไหน?”

“ชคิาโกครบั”

“มาหาลูกบ้างหรอืเปล่า”

พศนิส่ายหน้าช้าๆ

“ไม่มาจะดกีว่าครบั มาแต่ละทมีแีต่เรื่อง ชวีติของเธอคงจะสงบสุข

ยาก สงสารลูก”
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“อมื” ปาณทัพยกัหน้ารบัช้าๆ ชวีติพ่อม่ายอยา่งพศนิกน็า่เหน็ใจ เมื่อ

ภรรยาทิ้งลูกให้น้องชายเลี้ยงตามล�าพงั ส่วนตวัเองไม่เคยสนใจ จนกระทั่ง

พศินพบว่าดุจดาวมีผู้ชายคนใหม่ เขาจึงขอหย่า ดุจดาวยอมหย่าเพื่อไป

แต่งงานใหม่กบัชายที่มฐีานะดกีว่า ทิ้งน้องชายกบัลูกสาวไว้เบื้องหลงั พศนิ 

ก็ดูแลลูกสาวเพียงล�าพังมาตลอดหลายปี แต่ลึกๆ แล้วคนในครอบครัว 

ต่างกร็ู้ดวี่า คนที่ท�าให้พศนิเจบ็จรงิๆ ไม่ใช่ดุจดาว แต่เป็นจริายุ คนรกัของ

เขาที่จริงจังกันตั้งแต่ระหว่างที่เขาเรียนปริญญาเอก หวังว่าจบมาจะได้

แต่งงานกัน แต่การณ์กลับตาลปัตร สิ่งที่คิดไม่ได้เป็นอย่างหวัง พศินจึง

แต่งงานกบัดจุดาว และแยกทางจากจริาย ุนบัแต่นั้นกไ็ม่เคยพบเจอกนัอกีเลย 

“ไม่รู้ว่าบ้านของเราจะมีอะไรที่ปกติเหมือนคนอื่นเขาไหมนะครับ” 

พศนิเยาะ ปิดเสยีงขื่นไม่มดิ 

“ชวีติมนักม็ขีึ้นมลีง หากแก้ไขให้ถกูจดุ มนักล็งเอยด้วยดไีด้” ปาณทั 

บอกด้วยเหตผุล เพราะเคยผ่านพ้นปัญหาของตวัเองมาแลว้ “ไม่เกี่ยวกบัวา่

เป็นครอบครวัของใครหรอก เพยีงแต่โชคร้ายที่เกดิกบัคนในครอบครวัของ

เราเท่านั้นเอง”

เปรมสุดาไม่เถยีง เพราะในวยัสาว ตนกม็ชีวีติคู่ที่ยากล�าบาก สามี 

ขี้เหล้าตดิการพนนั ทิ้งหนี้สนิก้อนโตให้รบัผดิชอบ หล่อนต้องดูแลปาณทั 

มาตามล�าพัง จนกระทั่งตัดสินใจยอมเป็นบ้านเล็กของพีระเดช หัวหน้า 

ของตน เพื่อปลดหนี้ จนมพีศนิเป็นพยานรกั แต่มนัเป็นแค่จุดเริ่มต้นของ

ปัญหา เพราะมเีรื่องราวอกีมากมายตดิตามมานบัจากนั้น

“ทุกชวีติมปัีญหา มากน้อยขึ้นอยูก่บัเวรกรรมที่ท�ามา” เปรมสดุาบอก 

บุตรชายคนเลก็ “น้าปรมิกม็ ี ใครๆ กม็ ี ไม่ใช่เราคนเดยีวที่ทกุข์ เพยีงแต่ 

เราจะท�ายงัไงให้ทุกข์มนัน้อยที่สุด”

“ผมกท็�าดทีี่สุดแล้วครบัแม่ เพื่อให้ทุกคนได้ในสิ่งที่พอใจ”

เปรมสุดาเอื้อมมอืบบีมอืลูกชายเบาๆ

“พฒัน์ท�าดแีล้วลกู ต่อนี้ไปให้ลมืเรื่องที่ผ่านมาเสยี แล้วเริ่มต้นชวีติใหม่
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เสยีทนีะลูก”

“ผมเริ่มต้นชวีติใหม่นานแล้วครบั ที่ผ่านมา ผมไม่คดิจะเสยีใจอะไร 

ผมถอืว่าผมเป็นคนตดัสนิใจเลอืกเส้นทางเดนิเอง ไม่มใีครบงัคบัผม”

แม้พศินจะบอกว่าไม่มีใครบังคับ แต่สภาพแวดล้อมในตอนนั้น 

ก็กดดันเขาเหลือเกิน และเขาก็ยอมเป็นคนเจ็บ เพื่อให้ทุกคนได้ในสิ่งที่ 

พวกเขาต้องการ 

“อย่าพดูเรื่องในอดตีอกีเลยนะ” ปาณทัสรปุ หลงัจากเหน็ดวงตาของ

น้องชายที่เขาไม่คดิว่าจะลมืเรื่องที่ผ่านมาได้ง่ายๆ “ว่าแต่ตอนนี้แกวางแผน

ไว้ยงัไงบ้างล่ะ”

“ผมว่าจะซื้อคอนโดฯ ในเมอืงครบั แม่บอกว่าให้เคล่าอยู่ที่นี่ แม่จะ

รบัส่งไปโรงเรยีนเอง”

“โรงเรยีนที่แม่เคยบอกไงลูก” เปรมสุดาบอกปาณทั “จ�าได้ไหม”

“จ�าได้ครบั เขาว่าดนีะ คนไข้พี่เคยบอกว่าโรงเรยีนเปิดใหม่ดูแลลูก

ของเขาใกล้ชิด พี่ว่าก็ดีเหมือนกัน แกจะได้ไม่ต้องห่วง กลับมาบ้านตอน 

สุดสปัดาห์กพ็อ”

“ครบั พรุ่งนี้เราว่าจะไปดูโรงเรยีนและไปสมคัรเรยีนครบั”

“ถ้างั้นแกอยากได้รถไว้ใช้ไหม พี่จะทิ้งไว้ที่นี่ เดี๋ยวพี่จะนั่งแทก็ซี่กลบั 

รอจนกว่าแกซื้อรถแล้วค่อยเอาไปคนื” ปาณทัเอื้อเฟื้อ

“อย่าเลยครบั ทางบรษิทับอกว่าเตรยีมไว้ให้แล้ว ขอบคุณพี่นนท์มาก

ครบัที่เป็นห่วง”

“ไม่เป็นไร ต้องการให้พี่ช่วยอะไรกบ็อกได้”

“ขอบคุณครบั แต่ตอนนี้ผมยงัไม่ต้องการอะไรเพราะบรษิทักจ็ดัหา

ไว้ให้หมดแล้ว แค่พี่แวะมากนิข้าวกนัพร้อมหน้า ผมกด็ใีจมากแล้วครบั”

“อีกหน่อยพี่จะหาเวลามาหาแม่ให้มากกว่านี้ หรืออาจจะชวนทุกคน

ไปกินอาหารที่บ้านสลับกันถ้าพิณกลับมาแล้ว เด็กๆ จะได้เล่นด้วยกันได้  

รู้สกึว่าเคล่าจะอายุน้อยกว่าน้องเพลงหนึ่งปี น่าจะเป็นเพื่อนเคล่าได้” 
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เขาหมายถึงบุตรสาวคนที่สาม ขณะที่คนโตและคนรองอายุสิบและ

แปดขวบแล้ว ห่างจากเกยูรหลายปี 

“ได้ครับ เอาไว้ให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วผมจะโทร. หาพี่นนท์นะ

ครบั”

“ได้เลย” ปาณทัตอบยิ้มแย้ม รอยยิ้มของพี่ชายท�าให้พศนิอดอจิฉา

ไม่ได้ เวลาผ่านไปไม่กี่ปี ปัญหาของปาณทักค็ลี่คลาย ลงท้ายด้วยครอบครวั

ที่แสนสุข แม้ปาณทัจะท�างานเหนด็เหนื่อย แต่กย็งัมภีรรยาที่รกัและลูกๆ 

รอคอยอยู่ที่บ้าน ส่วนเขากลบัมแีต่ลูกสาวคอยต้อนรบั แต่ในอนาคต เขา

คงจะไม่เหงาเหมอืนเคย เพราะจะมมีารดาผู้เป็นที่รกัรอคอยการกลบับ้าน

ของเขาทุกสปัดาห์ ชวีติคงจะไม่เหงาอกีต่อไป

“แด๊ดดี้คะ” 

เสียงงัวเงียดังจากบันได ทุกคนหันไปมองเด็กน้อยที่ตาแดงๆ เดิน

เข้ามากอดพศิน คงจะแปลกที่และเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง พอนอน

หลบัไม่เตม็ที่กง็อแง กอดคอพศนิไม่ปล่อย เปรมสุดาลอบสบตาบุตรชาย

คนโต ก่อนจะยิ้มเครียดๆ ให้กันด้วยความหนักใจ ไม่รู้ว่าอนาคตสอง 

พ่อลูกจะเป็นไปในทิศทางใดหลังจากเดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยในครั้งนี้ 

ทั้งสองก็ได้แต่คาดหวังว่าพศินจะมีความสุขมากขึ้นบนแผ่นดินเกิด และ 

ถ้าเป็นไปได้ ขอให้เขาได้พบกับผู้หญิงคนใหม่ ที่จะช่วยท�าให้หัวใจของเขา

กลบัมามคีวามสุข เป็นพศนิคนเดมิของแม่และพี่ชายอกีครั้ง

โรงเรียนดรุณศาสตร์ตั้งอยู่ในซอยไม่ห่างจากบ้านของเปรมสุดานัก 
ขบัรถไปราวสบิห้านาทกีถ็งึ ทางเข้าจากปากซอยแคบไปสกันดิ แต่เมื่อเข้า

มาจนเกอืบถงึโรงเรยีนแล้วถนนกข็ยายกว้างขึ้นจนถงึรั้วอฐิ ประตูโรงเรยีน

กว้างขวาง มทีางเข้า-ออกเพื่อรบั-ส่งนกัเรยีนไม่ให้แออดั ตรงหน้าตกึสขีาว

หลังใหญ่ที่สุดเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ รถผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลาน

ได้รอบ 
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นอกจากตกึหลงัใหญ่แล้ว ด้านหลงัมอีาคารอกีสองหลงัเป็นรูปตวัยู 

เชื่อมจากปีกของตึกใหญ่ทั้งสองด้าน มองจากด้านหน้าดูเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยด ีบรเิวณรอบๆ กก็ว้างขวาง ด้านซ้ายของอาคารเป็นสนามหญ้า

กว้าง และสนามเด็กเล่นใต้ร่มจามจุรีใหญ่ ปลายด้านหนึ่งของลานด้าน 

ขวามือดูร่มรื่น มีต้นไม้ขึ้นอยู่เต็มไปหมด ท่าทางโรงเรียนคงมีเนื้อที่ไม ่

น้อยกว่าสบิไร่ ถงึมตีกึโอ่อ่าและบรเิวณกว้างขวางเช่นนี้

“ค่าเรยีนแพงมากไหมครบัแม่” พศนิสงสยั มองจากอาคารที่ยงัใหม่

เอี่ยมและบรเิวณกว้างขวาง ท�าให้คดิไปทนัทวี่าค่าเรยีนคงจะแพงหูฉี่

“เท่าที่ดูเอกสารก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ เทอมละแปดหมื่น ส�าหรับ

โรงเรยีนสองภาษา แม่กถ็อืว่าพอรบัไหว ถ้าครเูอาใจใส่ลกูเราด ีสอนด ีราคา

นี้กเ็หมาะสม”

เงนิจ�านวนนั้นไม่ได้เป็นปัญหาส�าหรบัเขา เพราะทางบรษิทัมสีวสัดกิาร 

ส�าหรบัการศกึษาของบตุร และเพยีงพอส�าหรบัโรงเรยีนที่มค่ีาเล่าเรยีนแพง

กว่านี้ด้วยซ�้า

“เข้าไปกนัเถอะ นดัครูใหญ่ไว้ตอนสบิโมง นี่กใ็กล้แล้ว”

“ครับแม่” พศินจูงมือเกยูรเดินเข้าประตูใหญ่ด้านหน้า ภายในตึก

โอ่โถงมีห้องแบ่งออกเป็นหลายห้องทางปีกซ้ายและขวา เปรมสุดาที่เคยมา

ก่อนแล้วทราบว่าห้องท�างานของครูใหญ่อยู่ทางไหน จงึเดนิน�าหน้าสองพ่อ

ลูกไป 

ครูใหญ่เป็นหญิงวัยกลางคน ท่าทางคล่องแคล่ว แต่งกายทันสมัย 

ออกมาต้อนรับทั้งสาม พอเห็นเด็กน้อยก็ยิ้มอย่างใจดี ก่อนจะผายมือให ้

ทั้งสองนั่งและจูงมอืเกยูรไปที่มุมห้อง ซึ่งมขีองเล่นวางอยู่หลายชนดิ 

“หนูเคล่าเล่นอยู่ตรงนี้นะคะ ครูจะคุยกบัคุณพ่อและคุณย่าก่อน”

เกยูรสบตาบิดาที่พยักหน้าให้เด็กน้อยนิดๆ พอได้รับอนุญาตเธอ 

จงึนั่งเล่นตุ๊กตาบนพื้นตามล�าพงั

“การเดนิทางเรยีบร้อยดไีหมคะ” ครูใหญ่ทกัทาย 
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พศนิมองป้ายชื่อบนโต๊ะกท็ราบว่าหล่อนชื่อ มธรุส แต่จ�าได้ว่ามารดา

เรียกครูโรสหลายครั้ง พอได้ยินค�าถามตามมารยาท เขาก็ตอบไปตาม

มารยาทเช่นกนั

“เรยีบร้อยดคีรบั”

“ดคี่ะ วนัก่อนคุณย่าแวะมาคุยกบัครูโรสแล้ว แต่กอ็ยากให้คุณพ่อ

มาชมโรงเรยีนด้วยตวัเองอกีครั้ง”

“ครบั” เขาพยกัหน้าตอบ

“จากเอกสารที่ครูโรสให้ไป คุณพ่อมีอะไรสงสัยหรือมีค�าถามอะไร

หรอืเปล่าคะ”

“ก็มีนิดหน่อยครับ” พศินดึงเอกสารออกจากกระเป๋าและถามเกี่ยว

กับระบบการสอนหลายข้อ ซึ่งมธุรสก็ตอบได้อย่างฉะฉาน ไขข้อข้องใจ 

จนหมดสิ้น พศนิได้ยนิกค็่อยสบายใจหน่อย

“ถ้าคุณพ่อไม่มคี�าถามอะไรแล้ว ครูโรสจะพาชมโรงเรยีนนะคะ”

“ครับ” พศินเรียกบุตรสาว แล้วจูงมือน้อยๆ เดินตามมธุรสและ

มารดาที่เดนิเคยีงข้างกนัไป ครูใหญ่กอ็ธบิาย

“โรงเรยีนนี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีกจ็รงิ แต่ได้รบัค�าชมเชยจากผูป้กครอง 

เป็นจ�านวนมาก ผู้ปกครองพงึพอใจกบัสิ่งที่เราสอนและปลูกฝังให้แก่เดก็ๆ 

ปีต่อๆ มากม็นีกัเรยีนเพิ่มจ�านวนมากขึ้น แต่เรากร็บัเพยีงแค่ชั้นละสองห้อง 

ซึ่งไม่เกนิห้าสบิคน ตอนนี้เราเปิดตั้งแต่อนุบาลถงึเกรดสามแล้ว” 

“เคล่าโชคดมีากนะพฒัน์ เพราะนกัเรยีนคนหนึ่งย้ายตามผู้ปกครอง

ไปต่างประเทศ เลยมทีี่ว่างพอด ีครูโรสเลยตดัสนิใจรบัจ้ะ”

มารดาบอกเขาครั้งหนึ่งแล้ว แต่พอได้มาเห็นโรงเรียนกับตา เขาก็

เริ่มชื่นชอบ มองบรรยากาศรอบๆ เหน็เป็นแบบผสมผสานโรงเรยีนประถม

ของอเมริกาที่คุ้นเคย แต่แปลงผักด้านนอกเป็นสิ่งที่แปลกตา คงไม่เห็น 

แบบนี้ที่โรงเรยีนของเกยูรที่ชคิาโกแน่ 

เขาเดนิผ่านห้องเรยีนจงึมองผ่านกระจกเข้าไปด้านใน จ�านวนนกัเรยีน
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มีไม่มาก ห้องหนึ่งไม่เกินยี่สิบห้าคน ภายในห้องมีตู้หนังสือ ชั้นวางของ 

อปุกรณ์การเรยีนการสอน มธรุสบอกว่ามเีพยีงสองวชิาเท่านั้นที่ใช้ภาษาไทย 

ที่เหลอืใช้ภาษาองักฤษ ซึ่งเกยูรคงจะปรบัตวัได้ง่ายหน่อย

ทั้งสี่เดินรอบโรงเรียนซึ่งต้องใช้เวลาเกือบยี่สิบนาที นี่ไปแค่โรงยิม 

สระว่ายน�้าด้านหลัง และแปลงผักด้านข้าง ชั้นสองและสามยังไม่ได้ขึ้นไป 

กเ็หนื่อยแล้ว ขากลบัมธรุสพาเดนิวนอ้อมไปอกีด้านหนึ่งของตกึ แล้วหล่อน

กอ็ธบิาย

“ด้านนี้เป็นส่วนของผูบ้รหิารค่ะ โรงเรยีนนี้เป็นธรุกจิของครอบครวั 

คุณจิลเรียนจบมาทางด้านจิตวิทยาเด็ก เธออยากเปิดโรงเรียนที่สอนเด็ก

และท�าให้เด็กมีความสุขกับการเรียนมากที่สุดค่ะ นี่เป็นความฝันของเธอ

เลย”

มธุรสพูดเจื้อยแจ้ว ทว่าคนฟังกลับรู้สึกราวถูกจับโยนลงในหลุม 

น�้าแขง็ในทะเลสาบ มนัชาหนบึไปทั้งตวั แต่ที่เจบ็ปวดและยงัรู้สกึคอืหวัใจ

“เธอมีแนวคิดอยากสร้างโรงเรียนให้น้องเจเดน ลูกชายของเธอ  

เลยตดัสนิใจเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งท้อง”

“ลูกของเธออายุเท่าไหร่ครบั” เขาถาม 

“เพิ่งอนุบาลสาม กห็้าขวบค่ะ”

เปรมสุดาเพิ่งรู้สกึเมื่อเหน็สหีน้าซดีเผอืดและน�้าเสยีงที่พร่าลงไป

“หนจูลิ?...” หล่อนพมึพ�า ก่อนถาม “หนจูลิ จริาย ุธนานุวฒัน์ ลกูสาว

ท่านรฐัมนตรปีระคอง?”

“ใช่ค่ะ” ครูใหญ่ตอบยิ้มๆ ด้วยความภาคภูมใิจ “ครูของเราทุกคน

ผ่านการอบรมด้านจติวทิยาจากเธอ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาตขิองเดก็และวธิี

รบัมอืกบัเดก็ นอกจากเธอจะเป็นผู้จดัการแล้ว ยงัท�าหน้าที่ดูแลแก้ไขเดก็ 

ที่มปัีญหาด้วยค่ะ บางทถีงึกบัเรยีกผูป้กครองมาคยุเวลาที่เดก็มพีฤตกิรรม

แปลกๆ ดงันั้นขอให้ไว้ใจว่า คณุพ่อได้ฝากลกูไว้ในมอืของครทูี่วางใจได้ค่ะ”

เปรมสุดาค่อยๆ เบอืนสายตามองบุตรชายที่ยงันิ่งงนั
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“เอายงัไงดลีูก แม่ไม่เคยรู้เลย แม่ขอโทษ”

พศนิหลุบตาลงและพยกัหน้าช้าๆ

“ไม่เป็นไรครบัแม่”

มธรุสมองซ้ายทขีวาท ีสงสยัท่าททีี่เปลี่ยนไปของทั้งสองทนัททีี่ทราบ

ว่าใครเป็นเจ้าของโรงเรยีน

“ถ้างั้นคุณพ่อยื่นใบสมคัรและเอกสารที่ออฟฟิศเลยนะคะ จะได้ซื้อ

ชุดนักเรียน ชุดพละ และชุดว่ายน�้า รวมทั้งสมุดหนังสือให้น้องเคล่า  

วนัจนัทร์กม็าโรงเรยีนได้เลย”

“เอ่อ ขอดฉินัปรกึษากบัลูกสกันดินะคะ” เปรมสุดาอกึอกั 

มธุรสคงรู้ว่าทั้งสองต้องการเวลาส่วนตวั จงึยิ้มเจื่อนๆ และบอก

“อ้อ ได้ค่ะ คณุย่ารูจ้กัออฟฟิศแล้วใช่ไหมคะ ถ้างั้นครโูรสจะได้ขอตวั

กลบัไปท�างานต่อ”

“เอ่อ...ค่ะ ทราบแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะครูโรสที่สละเวลาให้ 

พวกเรา” เปรมสุดายกมอืไหว้ มธุรสรบีรบัไหว้แล้วบอก

“ไม่เป็นไรค่ะ เป็นหน้าที่ของครูโรสอยู่แล้ว เชิญตามสบายนะคะ  

ครูโรสขอตวัไปท�างานก่อน” 

ร่างท้วมเดนิจากไป พศนิยงัยนืนิ่ง ใบหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์

“เราไปหาโรงเรียนอื่นกันเถอะ แม่ขอโทษด้วยที่ไม่ได้เช็กให้ดีๆ ไม่

นกึเลยว่าโลกมนัจะกลมขนาดนี้”

“จลิอยากเปิดโรงเรยีนอนบุาลมานานแล้วครบั ในที่สดุเธอกท็�าความ

ฝันให้เป็นจรงิ”

“แต่แม่ไม่ได้ข่าวครอบครัวเธออีกเลยนับตั้งแต่ท่านประคองป่วย  

พอเปลี่ยนคณะรฐับาล พรรคของเขาเป็นฝ่ายค้าน กเ็งยีบหายไปเลย”

เขากท็ราบเท่าที่มารดารู้เช่นกนั ข่าวของท่านรฐัมนตรปีระคองเงยีบ

หายไปหลงัจากนั้น ข่าวของจริายเุขากไ็ม่เคยทราบอกีเลยนบัตั้งแต่กลบัจาก

อเมริกา เธอคงแต่งงานไม่กี่เดือนหลังจากนั้น เพราะมีลูกชายอายุเท่ากับ 
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เคล่า 

“แม่ขอโทษนะพัฒน์ แม่ไม่น่าเลย เรากลับกันดีกว่า แม่จะรีบหา

โรงเรยีนอื่นให้เคล่าเอง ไม่ต้องห่วงนะ”

“แต่คู้นย่าคะ เคล่าชอบที่นี่นะคะ มสีระว่ายน�้าด้วย มสีนามเดก็เล่น

ด้วย” เดก็น้อยที่ยนืฟังผู้ใหญ่ตาใสแป๋วตลอดกร็บีค้านขึ้น เมื่อพอจะเข้าใจ

ว่าผู้ใหญ่จะไม่ให้เรยีนที่นี่

เปรมสุดายอบตวันั่งและบอก

“ที่อื่นกม็สีระว่ายน�้า มสีนามเดก็เล่นเหมอืนกนัจ้ะ เดี๋ยวย่าจะหาให้

นะ”

พศินยังตัดสินใจไม่ได้ ลังเลว่าจะเดินกลับออกไปและไม่มาเหยียบ 

ที่นี่อกีเลย หรอืจะให้เกยูรเรยีนที่นี่ เผื่อจะได้เจอ...

ประตูห้องท�างานด้านหลังเปิดออก ร่างระหงในชุดท�างานกระฉับ- 

กระเฉงเดินออกมา ผมสั้นดัดฟูรับใบหน้ารูปไข่ พอเห็นทั้งสามก็ส่งยิ้มให้

ก่อน เพราะคดิว่าเป็นผู้ปกครองเดก็นกัเรยีน

“สวสัดคี่ะ ไม่ทราบว่าหลงทางหรอืเปล่าคะ” ร่างโปร่งเดนิตรงเข้ามา

หา เท้าในรองเท้าส้นเตี้ยก้าวฉบัๆ เป็นท่วงท่าเดนิอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตวั 

พศนิยนืนิ่งราวกบัถกูสาปเป็นหนิ เท้าที่ก้าวฉบัๆ ค่อยๆ ลดความเรว็

ลงเมื่อสายตาของเธอเหน็และจ�าได้ว่าเขาเป็นใครเมื่อเดนิใกล้เข้ามายิ่งขึ้น

“พัฒน์!” เสียงนั้นแทบไม่หลุดจากริมฝีปาก ใบหน้าสดใสค่อยๆ 

เปลี่ยนไปเป็นราบเรยีบ มแีต่ดวงตาเท่านั้นที่บ่งบอกความรู้สกึ ตกใจ เศร้า 

และหวาดกลวั

“สวสัดคีรบัคุณจริายุ” พศนิทกัทาย 

“สวสัดค่ีะคณุพศนิ” จริายกุระซบิตอบ ก่อนจะหนัไปท�าความเคารพ

ผู้ใหญ่ “สวสัดคี่ะคุณน้า”

“สวัสดีจ้ะหนูจิล” เปรมสุดาตอบ รู้สึกถึงอารมณ์มากมายที่แผ่
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กระจายออกมาจากชายและหญิงคู่นี้ สายตาที่จ้องมองกันนั้นเต็มไปด้วย

ความรู้สกึที่แยกแยะไม่ออก

“เอ่อ...พาลกูมาสมคัรเรยีนหรอืคะ” จริายถุาม ก่อนจะก้มลงทกัทาย 

“หนูชื่ออะไรเอ่ย”

“เคล่าค่ะ แด๊ดดี้พาหนูมาสมคัรเรยีนค่ะ”

เดก็น้อยตอบเสยีงแจ้วๆ ผู้ใหญ่ทั้งสองได้แต่สบตากนั จริายุเข้าใจ

จงึบอก

“โรงเรียนของเราดูแลเด็กทุกคนอย่างดีที่สุด คุณพศินจะไม่เสียใจ

หากฝากลูกไว้กับเรา...” เธอสูดลมหายใจเข้าลึก ก่อนสรุปพร้อมรอยยิ้ม

เครยีดๆ “และฝ่ายบรหิารจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน ไมต้่อง

ห่วงว่าจะเจอคนที่ไม่อยากเจอ หวงัว่าคณุพ่อคงจะค�านงึถงึผลประโยชน์ของ

ลูกมากกว่าอื่นใด” 

พศนิรูว่้าเธอหมายถงึใคร เขายงัไม่ตอบเมื่อจริายกุ้มศรีษะให้เขานดิๆ

“ขอโทษนะคะ ฉนัมธีุระ ยนิดทีี่ได้พบคุณอกีครั้ง” แล้วเธอกห็นัไป

ไหว้ผู้อาวุโสอีกครั้งก่อนจะเดินฉับๆ ผ่านไป แต่ละก้าวแน่วแน่ แผ่นหลัง

ตรงแน่ว จริายุยงัคงเตม็ไปด้วยความมั่นใจไม่แปรเปลี่ยน ไม่ว่าเวลาจะผ่าน

ไปกี่ปีกต็าม

“เอาไงล่ะพฒัน์ จะเรยีนที่นี่หรอืจะไปหาที่อื่น”

“เคล่าชอบที่นี่ค่ะแด๊ดดี้ เคล่าอยากเรยีนที่นี่นะคะ” เดก็น้อยเขย่ามอื

เขาแรงๆ และเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาอ้อนวอน

พศนินิ่งงนั...เขาเหมอืนก�าลงัยนือยูร่ะหว่างทางแยกที่จะต้องตดัสนิใจ 

เลอืกเส้นทางให้แก่ชวีติของตนเองอกีครั้ง 

“จลิพูดถูก เราคงไม่ได้เจอกนับ่อยนกัหรอกครบั และเมื่อเคล่าชอบ

ที่นี่ กต็ามใจแกเถอะครบั”


