ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๔

อดีตทีเติบโต
ชุมชนบานแสงสุข เป นหมู บานชนบท ที่มี ภูมิ
ทัศนสวยงาม น้ํ าตกที่ อยูทายหมู บา น เป นตน น้ํา
ของลําธารสายหลัก ซึ่ง ไหลผา นกลางหมูบา น
สวนผักสวนผลไม ของชาวบา นที่ นี่ อุ ดมสมบูรณ
การซื้อขายแลกเปลี่ยน เป นไปแบบมิตรภาพ ผูคน
ที่นี่รักสงบ รักสะอาด ถนนหนทาง บา นเรื อน ดู
สะอาดตา อีกฟากหนึ่ง ของลําธารน้ํา หางออกไป
ราว ๒ กิโลเมตร ก็เปนอีก หมูบานหนึ่ง ชาวบา น
ทั้งสองหมู ตกลงกั น สรางโรงเรียน และสถานี
อนามัย ไว ที่ตรงกึ่ งกลางระหวางหมู บา นทั้งสอง
ซึ่งอยูติดริ มลําธาร จั นทนีและลูก ช วยตาเปลวกับ
ยายปน ดู แลสวนผั กสวนผลไม ใชชีวิตมีค วามสุ ข
แบบคนชนบท หลายปตอมา เพื่ อใหลืมอดีตที่
เลวรายลงไป จั นทนี มองดูลูกน อย เติบ โตอยางมี
ความสุข แต อดีต ที่ โหดราย กลับวนเวียนรบกวน
ความสงบสุข ของเธอ ไม ขาดระยะ
บอยครั้ ง จันทนี แอบมานั่ งร องไห ที่ริมลําธาร
น้ํา ใตตนหว าใหญ รูสึก เสียใจ ผิ ดหวัง กั บชีวิต ที่
ผานมา หลังจากเรียนจบชั้ นมัธยมในอําเภอ สอบ
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ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๒

ชิงทุ นได ไปเรียนที่มหาวิ ทยาลัย ในเมื องหลวง แม
จะเปนจุ ดเปลี่ยนผั นชีวิตครั้ งสําคั ญ แต จันทนี ก็ ไม
ลืมอดีตที่แ ทจริ งของตนเอง ไมลืมความ
ยากลําบากของตากั บยายที่เลี้ยงมา แตความรัก
ทําใหเธอต องตั ดสิน ใจ เลื อกทางเดิ นชีวิต ซึ่ งเมื่อ
นับมาถึงวันนี้ เธอเองก็ ไมแ นใจเหมื อนกันวา มัน
ถูกหรื อผิ ด ถา เธอไมแตงงานกับ ยศกร ชี วิตของ
เธอ อาจไมเ ปนอยา งทุก วันนี้ก็ได ขณะนั้น ยศกร
เปนเพียงขาราชการหนุ ม เลื่ อนขึ้นมาเป นปลั ด
จังหวั ดใหมๆ เพราะความหลอ รูป งาม สาวๆ
ตางพากั นหลงเสนห เธอเองก็ ไมตา งจากสาวๆ
พวกนั้น เพีย งแตเธอโชคดีกวา เธอเองก็ ไมแน ใจ
วา เปนเพราะพรหมลิ ขิต หรือเรือนราง ที่ฉุดชีวิต
เธอจากสาวบานปา ขึ้นมาเป นภรรยาของปลัด
หนุ ม เพียงไม กี่เ ดือน กอนจะถูกเลือกเปนผูวา นคร
วิชัยยศ เสีย งวิพ ากษวิจารณ เกี่ยวกั บประวัติและ
ที่มาของภรรยาผู วานครวิชัยยศ ก็ตามมา แตเธอ
ก็สยบขาวลือตา งๆ ได ดวยความฉลาดและ
บุคลิกภาพที่นาเชื่อถื อ
ความรูสึกสู ญเสีย เศรา ใจ ของจันทนี ใครเลย
จะเขาใจไดดีเทากั บยายปน นางสังเกตเห็น
หลานสาวเศราซึมเชนนั้น จึงเดิ นเข าไปปลอบ
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ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๓

“จันทน เอ็งก็ อยา ไปคิ ดไปนึก อะไรใหมันมาก
นัก” เสียงยายป น กึ่ งปลอบใจ กึ่ งถาม “วาแตวา
ผัวเองเขาไมติดต อมาเลยรึ ? นี่ก็หาปแลว นะ”
จันทนีสายหนามองหนายายป น เหมือนจะร องไห
“ยายจา ทุกวั นนี้ ฉันอยูไ ป ก็ เพื่ อสัง ข ถ าไมมี
ลูก ฉั นก็ ไม อยากมี ชีวิต อยู ”
“เออๆ ยายรู แตก็ อยาเป นหวงไปเลย
ครอบครั วเราก็ ไม มี ใคร นอกจากเอ็งกั บลูก ยาย
กับตา ก็ เป นไม ใกลฝงเขา ไปทุกวั น ก็มีเ อ็ง เทา นั้น
ที่เป นญาติรุนสุ ดทาย พอจะฝากผีฝากไข นี่ถาเอ็ง
เปนอะไรไปอีกคน ยายก็ ไมมี ใครที่ไหนอี กแลว ”
คําพูดของยายปน กระตุ นความสํา นึกกตั ญู
ขึน้ มาอีกครั้ง ความท อแท ในชี วิตมลายหายไป ยิ่ ง
ทอมันก็เหมือนเห็นแกตัว เมื่ อนึกถึงตายกับยาย ก็
ชวยใหมีกําลัง ใจขึ้นมา คุณคา ในชี วิตของคน ใช
วาจะได ในสิ่ งที่ ปรารถนาเสมอไป แตอยู ที่คนอื่ น
พอใจได มากกว า โดยเฉพาะต อผูมี พระคุ ณ เมื่ อคิด
ได เช นนี้ จันทนี ก็ โผเขากอดยายป น และยิ้ ม
ออกมาอยา งมีความสุข
“ยายจา ฉั นขอโทษ ฉั นจะดูแลยายกับตาจะ
ฉันจะเขมแข็งใหมากกวา นี้ ”
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ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๔

“สังข ลูก ของเอ็ง ก็ โตขึ้นทุก วัน ดูจะติดเล น
ไปหนอย แตก็เปนเด็ก ฉลาดนะ ตัว เล็กก็จริ ง แตก็
ซุกซนเหมื อนเด็กโต” ยายปนพูดต อตัดบท
“อาว! ยายพูดยัง ไมทันไร ก็ โผลมาโนนแล ว ”
“แม … หงอม หนูอยู นี่”
สังข ตะโกนเรียก ขณะวายน้ําเลนในลําธาร
กับเพื่ อนๆ ใชมือตีน้ําในลําธารกระจายไป จน
กระเด็นไปเกื อบถึ งยายป น ยายปน ผงะเล็กนอย
สายหัว หัว เราะอยางมีความสุข จั นทนี ก็พลอย
ยิ้มไปด วย เสียงหัว เราะ ขั บไลความเศราของเธอ
ออกไป
…
สังข เป นเด็กราเริง รักและหวงแหนของเล น
ตามประสาเด็ก แตเ ขามีลักษณะพิเศษ แตกตา ง
จากเด็ก ทั่ว ไป คือ เปนเด็กที่ตั้งใจเลน ตั้ง ใจ
ทํางาน และ มีสมาธิในการจดจํา สั มผัสได ดี
ตลอดจน มีความกตัญู รับผิ ดชอบ
ลูกชาวบานทั่ว ไป จะถูกส งไปเรียนที่ โรงเรีย น
เมือ่ อายุ ได ๕–๖ ขวบ แตสัง ข ไมย อมไป แม
พยายามแลว หลายครั้ง ก็ ไม เปนผล วั นๆ เอาแต
เลนกับ เด็ กคนอื่ นๆ ที่ยัง ไมถึ งเกณฑไปเรียน นาน
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๕

เขาสัง ข ก็ กลายเปนเด็ก โตที่สุ ดในกลุ ม วันหนึ่ง
ระหว างที่ จันทนี กําลั งเตรียมขาวของ เครื่องใชอยู
ที่ชานหนา บา น เพื่อออกไปทํางานที่สวน สัง ข
นั่งเล นคนเดีย ว อยูที่กลางลานบา น เธอตะโกนสั่ง
กําชับลูกกอ นไป
“แมจะออกไปทํางานแลว ไม มีใครอยูบาน ขึ้ น
บานมากินขา วไดแลว ลูก”
สังข ยั งนั่งเลน เหมื อนไมฟง เสียงของแม
จันทนี ลงบรรไดบาน เดินตรงเข าไปหา แลว ขูต อ
“ประเดี๋ยวแม กลับ มา จะสงไปโรงเรียนพรุง นี้
แหละ”
เมื่อไดยิน คําวา ไปโรงเรียน สังข ถึงกั บสะดุง
เล็กนอย หยุดเลน มองหนาแม วางของเล น ลุ ก
ขึ้นวิ่ ง ไปที่บรรไดบา น และรีบ ขึ้นไปขางบน หายลับ
เขาไปในครัว จั นทนี ตามลูกไป และนั่งกิ นขา ว
พรอมกั น
“ลูกอยูบาน ดูแลนก ดูแลไก ใหดี อยาให ขึ้นมา
บนบาน มาจิกกิน ขาวของที่ หงอมเขาตากไว ”
สังข กิ นขาวไป และมองหนาแม เปนระยะ
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ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๖

“แมพูด ฟงแมบา งซิ” แมยัง บนไมหยุ ด “อยา
แอบไปเลนน้ําคนเดียว ไดยิ นไหม ?” สังข พยัก
หนา ไม พูดอะไร
อิ่มแล ว จันทนี ก็คว าหาบ คอนสิ่งของ
เครื่องใช ออกไปทํางานที่สวน เวลาผานไปไม นาน
ก็มีพวกเด็กๆ มาตะโกนเรียก ใหสัง ข ออกไปเลน
ดวย เขามองไปรอบๆ บ าน นึ กถึงคําเตือนของแม
เขาสะดุ ดนิดหนึ่ ง และใครครวญพิ จารณา มั นอาจ
ถึงเวลาที่เขาควรจะโตไดแลว สัง ข รูสึกสงสารแม
ขึ้นมาทั นที ลุกขึ้นไปจับ ไมกวาด และผาถู บา น
เก็บกวาดบา นจนสะอาด และคอยไล ไก ที่แอบ
ขึ้นมาบนบ าน เมื่ อรูสึกเบื่ อ ก็ หาฝาชีมาครอบ
กระด งที่ตากไว ไม ให ไก และนกมาจิกกิ น แตเด็ กก็
คือเด็ก งานเสร็จแลว ก็ลืมคําสั่งของแม เมื่ อ
เพื่อนๆ เรียก ก็ลงจากบาน ตามไปเลนดวย พวก
เด็กๆ พากันวายน้ําเลน ที่ลําธารตื้นๆ หลายชั่ง
โมงผานไป ใกลเวลาที่แม จะกลับบาน สัง ขรีบ ขึ้น
จากน้ํา วิ่งกลับบา น ปลอยใหเพื่ อนๆ เลนตาม
ลําพัง
ตกเย็น จันทนี ตาเปลว ยายป นกลับ มา เห็ น
สังข นั่งเล นของเลนเหมือนปกติ ก็ ไมรูสึกอะไร แต
เมื่อขึ้นไปบนบ าน จั นทนีรูสึกผิ ดสังเกต กั บสิ่งของ
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ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๗

ที่อยู บนบา น ซึ่งปกติมั นจะวางระเกะระกะ ตอน
ออกจากบา นเมื่อเชา แตมาเวลานี้ ขาวของตางๆ
ในบา นเรื อน ถูก จัดเก็บ เรียบร อย พื้นก็ส ะอาดขึ้น
ยายปน พู ดแกมตลกขึ้นวา
“บานเรา ท าจะมีเ ทวดา มาชวยกวาดถู ให
นะเนี่ย ”
“แก อยา เพ อนา ยายปน เทวดงเทวดา มีที่
ไหนกั นละ จะมีก็แต เจาสัง ข อยูเฝา บาน” ตา
เปลว พู ดสวนขึ้ น
จันทนี มองไปรอบๆ ก็ไมเ ห็นมีคนอื่ น จึงถาม
ลูกชาย “สังข มี ใครมาบานรึ เปลา ?” สังข ไมตอบ
มองหนาแมแลวสายหนา เล นของเลนต อ
วันต อมา ก อนที่จันทนี จะออกไปทํางาน เธอ
รูสึกเปนหว งลูก จึงเอย ปากชวนลู กชาย ให ออกไป
สวนดวยกั น เพราะเกรงว าจะมีค นแอบขึ้นมาบน
บาน แตสังขก็ยังนั่งเล นอยูคนเดียวตามลําพั ง ไม
ยอมไปดวย จั นทนีจะขูบังคับ อยางไรก็ ไรผล จน
เธออ อนใจ ยอมใหลูกอยูเฝ าบานเหมื อเชนทุกวั น
เมื่อถึงเวลาเลิกงานในสวน ทุกคนกลั บมา
บาน ก็รูสึก ประหลาดใจอีกครั้ง เมื่ อพบวา
บานเรือนดูสะอาดกวา เกามาก ขาวของถูกจัด
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ตอน อดี ตทีเติบ โต (บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๔/๑๐๕ น. ๘

ระเบีย บ เหมื อนมีค นมาชวยทํา จั นทนี เก็บความ
สงสัยไว ในใจ
สองวั นถัดมา จันทนี ทํา ทีบอกให ตากั บยาย
ออกไปทํ างานก อน แลวเธอจะตามไปที หลัง กอน
ไป ก็บ อกกับลูกชายวา
“แมจะไปแลว อยูเฝ าบา นนะลูก ”
จันทนี ทําทีเ ดินจากรั้วบา นออกไป เมื่ อพ น
สายตาลูก เธอก็หลี กไปขางทาง แอบซุมดู วา มี
คนรายแอบขึ้นบา นหรื อไม เวลาผา นไปไม นาน
เธอก็รูความจริงวา บ านเรื อนสะอาด ขาวของถูก
จัดวางเปนระเบียบนั้น เปนเพราะลู กชายของเธอ
นั่นเอง เธอครุ นคิ ด รํา พึงในใจวา เพราะของเลน
นี่เอง เป นตน เหตุ ใหสัง ขไม อยากไปโรงเรียน และ
ไมยอมเป นผูใหญเสียที เธอต องทํ าอะไรสักอยา ง
แลว
จันทนี ไมรีร อ เดิ นตรงขึ้นไปบนบา น ควา ดุน
ฟนขนาดเหมาะมือ ฟาด ทุ บ ลงไปที่ของเลน
ทามกลางเสียงร องหามของสัง ข ราวกั บวาเธอ
โกรธใครมา จั นทนี ทุบ ของเล นพั งไปหลายชิ้ น
โดยไมทันคิดวา ของเล นเหลานั้ น ตายกับยาย
อุตสาหตั้งใจทําใหเ หลนเล น ลวนแต เป นของดีๆ
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ทั้งนั้ น เมื่ อไดสติ เธอก็ร องไหเสียใจ ทรุดตั วลงนั่ง
ใกลๆ ลูกชาย ที่กําลั งคลานไปหยิ บฉวย ควาเอา
ชิ้นสว นอันแหลกละเอียด ของของเล นมากอดไว
ในอก จั นทนี โอบกอดลูกไว แน น แตสังขฮึดฮั ดอยู
ครูหนึ่ง ร องไหคร่ําครวญ เสียดายของเล น
“ฮือ ฮือ ของของหนู แมทุ บทํ าไม?”
จันทนี เกรงวาลูก จะเสีย ใจไปมากกวานี้ จึง
โอบกอดลูก ไวแนน และปลอบโยนลูก “ลูกโตแลว
ของเลน พวกนี้ มันเป นของเด็กเล็กๆ และมั นทําให
ลูกไม อยากไปโรงเรียน แมสั ญญา แมสั ญญาวา
จะหาของเลน ใหม ใหลูก ดีกวา เกา สนุกกวาเกา นะ
ลูก … อยาเอาแตร อง ฟ งแม ซิลูก ” แตสังข ก็ยัง
ไม หยุ ดรอง จันทนี จึ งพูดปลอบดวยเหตุผลอื่ นๆ
“ถาลูกกลัวโรงเรียน พรุ งนี้ แมจะไปดวย แม
จะพาสังข ไปเล นของเลนใหมที่โรงเรียน มี ของ
เลนเยอะกวานี้ … ฟงนะลู ก ที่โรงเรียน มีมาตัว
เล็กๆ เยอะแยะเลย มันมีขา ขามั นขยั บไม ได แต
มันวิ่ งได เคยเห็นไหมลูก ?”
“มาอะไร แม ?” สังข หยุ ดร องไห “ขาขยับ
ไม ได แตวิ่ง ได ”
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วันรุงขึ้น จันทนี แตงตัว ใหสังข ดวยเสื้อผ า
ใหม และพาลู กชายไปโรงเรียนแตเ ชา วั นแรก
สังข รูสึกตื่ นกลัว เล็กนอย แตเมื่ อมองไปที่ สนาม
เด็กเล น ซึ่ง โรงเรียนจัดหาซื้ อของเล นใหมๆ หลาย
ชิ้น เพื่ อรั บเด็กเขาใหม และล อตาล อใจใหเด็ก
อยากมาโรงเรียน จันทนี บอกลูก และชี้ไปที่เครื่ อง
เลนมา หมุ น สังข ลืมความวิต กเมื่ อสักครู ไปสนิท
เมื่อเห็นของเลนใหม เขาวิ่ง ขึ้นไปนั่ งครอมบนม า
หมุ น พรอมกั บพวกเด็กๆ มีเ ด็กตัว โตกวา ใชมือ
ผลักใหมาเคลื่ อนหมุนไปโดยแรง คราวนี้ สังข ไม
รูสึกกลัวอะไรอีกต อไปแล ว
รุงขึ้ นอีก วัน สังข เดิ นทางไปโรงเรีย นเอง
พรอมกับเด็ กคนอื่ นๆ และก็กลับเองได เพราะบ าน
อยูไมหางจากโรงเรียนมากนัก สัง ขเป นเด็กดี มี
สัมมาคารวะ รู จัก ทักทายคน สองขางทางที่เ ดิ น
ผาน มัก จะมีผู คนทักทายดวยเสมอ
เย็นวั นหนึ่ง จั นทนี เลิกงานก อนเวลา ยัง ไม
แวะบ าน แตไปรับลูกที่ โรงเรีย นก อน เมื่ อไปถึง
เปนเวลาโรงเรียนเลิกพอดี เธอจึง นั่งรอรั บลูก ที่
เกาอี้ มา หินใตรมจามจุรี ใหญ ครูเพ็ ญ สังเกตเห็ น
จึงเดิ นมาทักทายและรว มสนทนาดวย
“ผูปกครอง สัง ขวุ ฒิ ใชไหมคะ?”
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“คะ ดิฉั น จันทนีค ะ”
“เรียกฉันว า ครูเ พ็ ญก็ ไดค ะ”
“สังข เอ อ สั งขวุ ฒิ เขาดื้ อไหมคะ?”
“ไม ไมเลย เขาดูเรียบร อยดี นี่คะ แตติดเล นไป
หน อย คือ ลูกชายคุณ เขา เรียนชากวา เด็ กทั่ว ไป
เกือบสองป จึ งดูตั วโตกวาเพื่อน”
“ดิฉั น พยายามจะใหเขามาเรีย น แต เห็ นวา
ยังไม พร อม และไม อยากขั ดใจลูก ก็เลยมาเรียน
เอาตอนโต ไมสายเกิ นไปนะคะครู ”
“ไม หรอก เด็ก ที่มีวุ ฒิภาวะพร อมที่จะเรียน
เมื่อไหรก็เรีย นได คุณนี่ชางโชคดี ที่มีลูก ไมดื้อ วา
งายสอนงาย ดู ซิ มาโรงเรีย นไมกี่ วัน เพื่ อนๆ ก็มา
รุมเลน ดวยจนเต็ม ”
“เหรอคะ”
ครูเพ็ ญ หันไปมอง เด็ก หญิ งสองคน ที่ กําลัง
นั่งเล นกับ สัง ข คนหนึ่ง ตัว ดํา มอมแมม อีกคน
ตัวเล็กๆ บอบบาง ผิ วขาว ครูเพ็ ญเลา ให จันทนี
ฟงวา
“เด็กคนนั้ น ชื่อ เอื้ อย” ครูเพ็ ญ ชี้ ไปที่
เด็กหญิงตัว ดํามอมแมม “เปนเด็กที่ นาสงสาร แม
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แทๆ หายตัว ไป เห็นชาวบา นลือวาหนี ไปมีสามี
ใหม เพราะทนลําบากกับสามีคนเกา ไม ได หลังแม
หนี ไป ก็ ทิ้ง ไว ใหแ มเลี้ยงคนใหม ดูแล ที่วา โชคราย
ก็คือ แมเลี้ยง มีลูกติดมาดวยคนหนึ่งอายุแกกวา
เด็กเค าคงไมถู กกัน พอมาโรงเรีย น เอื้ อยจะมีร อย
ฟกช้ํา ใหเห็นบอยๆ ไมถูกพี่สาวรั งแก ก็คงจะถูก
แมเลี้ยงตีเ อา มั นเป นเรื่ องในครอบครัว ของเคา
ดิฉั นไมรูจะทํ ายัง ไง”
“สวนเด็ก อีกคน ตัวเล็กๆ หนาตาดีๆ ขาวๆ
นั่นแหละค ะ ” จันทนี หันไปมองเด็กคนนั้น ครูเพ็ ญ
เลาตอวา “นั่นชื่อ โสนนอย รายนี้นาสงสารที่สุ ด
เลยละคะ ครอบครัวก็ยากจน แมตายวันที่เธอ
คลอด ไม นาน พอก็แตงงานใหม พ อเคา ชอบดื่ม
เมาเกื อบทุกวัน แลวก็ ดุดาลูก หาว าลูกเป น
กาลกิณีบา ง เป นอั ปมงคลบา ง อะไรของเขาก็ ไม
รู”
“นาสงสารเด็ก นะคะ” จันทนี พู ดกั บ ครูเ พ็ ญ
ในระหวางเล นกั บเพื่อน สั งข มองเห็นแม มา
รับ จึงบอกเลิกเลน กับเพื่ อนๆ เดินเขา หองเรีย น
ไปหยิบกระเปาหนังสื อ แลวเดินมาหาแม
“ดิฉั น ลาละคะ ”
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จันทนี จู งลูก ไปดวย ขณะเดียวกั น ก็อดไมได
ที่จะหันกลับ ไปชําเรื องดู เด็กเอื้ อยกับเด็กโสนน อย
อีกครั้ง โลกนี้ยังมีค นที่ลําบากอีกมาก ที่ควรไดรับ
ความชวยเหลือ สว นเธอเองนับว าโชคดีกวา
แมวา ยศกร จะไม เชื่ อและไมย อมรับว า สังข คื อ
ลูกแทๆ ไม ใชลูกชู อยางที่เมธาวรรณใสความ เมื่ อ
คิดได ดัง นี้ จั นทนี รูสึกมั่ นใจ และมีกํ าลัง ใจที่จะอยู
สูชีวิต เพื่ อเลี้ยงลูก ใหดีที่สุด
จันทนี พาลู กกลับบาน ผูปกครองคนอื่ นๆ ก็
ทยอยกลั บกั นไปเกื อบหมด เพื่ อนครู อีกคน ก็เดิ น
มาพู ดกั บครูเพ็ ญ
“ฉันวา แม ของ สั งขวุฒิ ไม นาจะใชชาวบาน
ธรรมดา ดูเธอ มีกิริยามารยาท เป นผู ดี”
“รึวา เป นผู ดีตกยาก มาจากถิ่นอื่ น อาจ
เปนไดนะเธอ” ครูเพ็ ญ ออกความเห็นบาง
อานตอนตอไป ตอนที่ ๕ เพื่อ นใหมผูนาสงสาร
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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