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เรื่องราวในหนังสือเล่มน้ีล้วนเป็นจริง ฉันโชคดี 
เหลือเกินท่ีได้พบและท�างานรว่มกับนักการศึกษา 
ผู้ทุ่มเทจ�านวนมาก ตลอดจนเยาวชนผู้สร้าง 
แรงบันดาลใจ เพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของ 
พวกเขา ฉันได้เปล่ียนแปลงชื่อและอัตลักษณ ์
ส่วนใหญ่ของพวกเขาแล้ว
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อิซาเบลลามาถงึโรงเรยีนซัมมิตในเช้าวันหน่ึงเม่ือเข้าสู่ปีทีส่องของ 

การก่อตั้ง เธอมีรูปร่างบอบบาง ผมสีนำ้าตาลเข้มตรงสวย และดวงตา 

สีนำ้าตาลลำ้าลึกดูเพ่งพินิจ เธอแต่งตัวเรียบๆ และสะพายกระเป๋านักเรียน 

มาด้วย ความท่ีไม่คุ ้นหน้าเด็กคนนี้ ฉันจึงถามเธอว่ามีอะไรให้ช่วย 

หรือเปล่า เธอตอบกลับมาอย่างสุภาพว่าต้องการปรึกษาครูใหญ่เกี่ยวกับ 

การย้ายโรงเรียน ฉันจึงตอบเธอว่า “ฉันนี่แหละครูใหญ่” 

หลังจากนั้น เราต่างนั่งลงด้วยกัน สิ่งแรกที่ฉันสังเกตเห็นคือ 

เธอดูสุขุมและเป็นผู้ใหญ่ กระท่ังฉันแปลกใจว่านี่หรือนักเรียนชั้น ม.4  

เสียงของเธอเบา ทว่ามั่นคงหนักแน่น เธอพูดอย่างจริงจังและระมัดระวัง 

แม้เร่งร้อนและเด็ดเดี่ยวอยู่ในที

“หนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ค่ะ” เธอเริ่มต้น “หนูได้ยินว่า 

โรงเรียนนี้ต่างจากโรงเรียนอื่นๆ และคุณก็รับรองว่าเด็กทุกคนจะพร้อม 

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย”

“ถูกแล้ว” ฉันบอกพลางจ้องดูเธอ น่ีคือคำาม่ันสัญญาของซัมมิต  

อิซาเบลลาจ้องกลับโดยไม่หลบสายตา

“หนูต้องได้เรียนในโรงเรียนแบบนี ้หนเูข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แน่ๆ  

ถ้ายงัเรียนท่ีโรงเรียนเดิม เม่ือก่อนหนเูคยพวัพนักับ ... ” เธอชะงกัไปชัว่ครู่ 

พลางหลุบตามองมือตัวเอง ก่อนเงยหน้าสบตาฉันอีกครั้ง “พวกอันธพาล 

น่ะค่ะ และก็กับคนที่ไม่ต้องการอนาคตอย่างที่หนูต้องการ ตอนนี้หนูเลิก 

บทน�า
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ทุกอย่างแล้ว แต่ในโรงเรียนท่ีหนูเรียนก็ยังมีคนพวกนี้วนเวียนรอบตัว  

คอยแต่จะร้ังหนูไว้ หนูไม่อยากถอยหลังกลับไปแล้ว หนูอยากก้าวไป 

ข้างหน้า หนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ”

ฉนัไม่สบายใจเลย ฉนัเองกไ็ม่อยากให้มีกลุม่อนัธพาลในโรงเรียน 

ซัมมิต และท่ีน่าเศร้าคือฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนหนีจากวงจรของ 

กลุ่มอันธพาลได้พ้น แม้จะพยายามเท่าไรก็ตาม ฉันนึกถึงใบหน้าของเด็ก

หลายคนในโรงเรียนต่างๆ ที่ฉันเคยทำางาน พวกเขาล้วนมีความตั้งใจจริง 

แต่สุดท้ายกลับไม่อาจเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนเพื่อหลุดพ้นจาก 

กลุ่มอันธพาลท่ีคอยเหน่ียวร้ัง ฉนันึกสงสัยว่าแล้วอิซาเบลลาจะทำาได้หรือ  

กระนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่จะนำาประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินเด็กสาวที่นั่ง 

อยู่ตรงหน้า เด็กคนน้ีมีอะไรบางอย่างในตวั ความแน่วแน่ท่ีจะแก้ไขปัญหา 

ของเธอทำาให้ฉันเชื่อว่าในที่สุดอิซาเบลลาจะทำาสำาเร็จ 

ฉันย่ืนชุดเอกสารสมัครเรียนให้เธอ และบอกว่าหากต้องการ 

เข้าเรียนท่ีซมัมิตต้องกรอกเอกสารเหล่าน้ีให้ครบถ้วนก่อนนำากลับมาให้ฉนั 

เธอรับไว้ด้วยความตื่นเต้น และเร่ิมพลิกดูแต่ละหน้าขณะที่ฉันอธิบาย 

กระบวนการต่างๆ ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยาก เราแค่ขอข้อมูลพื้นฐานและ 

ใบประมวลผลการศกึษาจากโรงเรียนทีเ่ธอเรียนในปัจจบัุน เธอฟังไปเร่ือยๆ 

พลางพยักหน้าตอบรับว่าจะกลับไปกรอกเอกสารทั้งหมดในเย็นวันนั้น 

แล้วจะนำามาคืนในวันรุ่งขึ้น 

ขณะท่ีเธอเดินพ้นประตูไป ฉันพนันกับตัวเองในใจว่าเธอคง 

ไม่กลับมาหรอก ที่ผ่านมาฉันเจอเด็กหลายต่อหลายคนที่ต้องการเปลี่ยน 

เส้นทางชวิีตของตัวเองและมาขอให้ช่วย แต่สุดท้ายก็กลับล้มเลิกกลางคัน

ฉนัดีใจทีค่ร้ังนีฉ้นัเป็นฝ่ายแพ้พนนั เพราะเช้าวนัรุ่งขึน้ อซิาเบลลา 

เดินเข้าประตูมา เธอได้กรอกเอกสารอย่างละเอียดครบทุกชุด และได้ขอ 

ใบประมวลผลการศกึษาจากโรงเรียนปัจจบุนัแล้ว โดยจะได้รบัในวันถดัไป 

แต่เธอต้องการนำาเอกสารเท่าท่ีมีมาให้ฉนัโดยเร็วท่ีสุด ฉนัพลิกดูแต่ละหน้า 

จนสังเกตเห็นว่าช่องลายเซ็นของพ่อแม่/ผู้ปกครองนั้นว่างอยู่ 
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ฉันหันไปหาอิซาเบลลาและชี้ให้ดูว่าจำาเป็นต้องมีลายเซ็นของ 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย เธอมองฉันด้วยสายตาแน่วแน่ อย่างท่ีฉัน 

จะได้เห็นบ่อยคร้ังในเวลาต่อมา จากนั้นก็เอ่ยข้ึนว่า “หนูอยู่กับยายค่ะ  

แกให้ที่พักหนู พ่อแม่หนูเสียแล้วเพราะยาเสพติด หนูต้องดูแลตัวเอง” 

ฉนัพยักหน้า “ครูเข้าใจ ถ้าอย่างน้ันก็ให้คุณยายเซ็นเอกสารน้ีนะ”

ตลอดสัปดาห์นั้น อิซาเบลลากลับมาที่โรงเรียนทุกวันจนส่ง 

เอกสารที่จำาเป็นต่อการสมัครเรียนครบถ้วน ฉันเองก็เฝ้าหวังอยู่ทุกเช้า 

ให้เธอกลับมา และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อฉันบอกเธอว่าเธอเข้าเรียนที่ซัมมิต 

ได้แล้ว ฉันคิดว่าตัวเองย้ิมหน้าบานพอๆ กับอิซาเบลลา ตอนน้ันเธอให้ 

คำามั่นกับฉันว่า “แล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะ”

ปรากฏว่าอิซาเบลลาเป็นนักเรียนท่ียอดเยี่ยม ผลงานของเธอ 

ประณตี ความคิดความอ่านชดัเจน ท้ังยังมีทักษะการเขยีนขัน้สูง และแสดง 

ความคิดเห็นต่างๆ ในชั้นเรียนได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้เธอยังเก่งวิชา 

คณิตศาสตร์มากพอๆ กับวิชาวิทยาศาสตร์ จนไม่นานก็เก่งใกล้เคียง 

กับเจมี รายงานของครูทุกคนท่ีได้สอนเด็กหนุ่มคนนี้ต่างระบุว่าเจมีน้ัน 

มีพรสวรรค์ ด้วยความขยันขันแข็งและใฝ่รู้ของเขา เจมีจึงเป็นนักเรียน 

หัวกะทิในทุกๆ วิชา ราวกับเขาแทบไม่ต้องอาศัยความพยายามใน 

การเรียน นอกจากนี้ เขายังเป็นนักเรียนท่ีเพื่อนร่วมชั้นชื่นชอบและ 

ยอมรับ เพราะมักสละเวลาช่วยเหลือเพื่อนๆ เสมอ จากนั้นไม่ก่ีป ี 

ก่อนถึงวันสำาเร็จการศึกษา เจมีเปิดเผยว่าเขาชื่นชมอิซาเบลลามาก  

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา เขายินดีท่ีมีอิซาเบลลาเป็นเพื่อนผู้เฉลียวฉลาด 

ใกล้เคียงกัน สามารถถกเถียงกับเขาในประเด็นต่างๆ ช่วยกล่ันกรอง 

ความคดิ และออกความเหน็เก่ียวกับงานเขยีนของเขาได้ ทัง้นี ้ เจมียงัรูดี้ 

ว่ามีหลายเรื่องท่ี เขา ไม่อาจเทียบเคียง เธอ ด้วยความตระหนักว่าตน 

โชคดีเพยีงใดท่ีได้อยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากบัพ่อแม่ทีร่กัเขาในบ้านหลงังาม 

ของชนชั้นกลางระดับบน ชีวิตของเจมีเต็มเปี่ยมด้วยความรัก มีอาหาร  

หนงัสอื และแรงสนบัสนนุครบครัน เขาไม่ต้องกังวลว่าจะดูแลตวัเองอย่างไร 
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หน้าที่ของเจมีคือไปโรงเรียน เรียนหนังสือ และเรียนให้ดี ขณะที่ชีวิตของ 

อิซาเบลลาลำาบากกว่านั้นมาก  

หลงัจากอซิาเบลลาเข้าเรยีนทีซ่มัมิต เธอไปทำางานทีร้่านค้าปลีก 

ใกล้โรงเรยีน ทว่าขณะเรียนชัน้ ม.5 นัน้ เธอขอให้ฉนัแนะนำาว่าจะไปทำางาน 

ประจำาท่ีไหนได้บ้าง เพราะยายของเธอดัดแปลงบ้านเป็นท่ีพักช่ัวคราว 

ให้คนเช่า และก็บอกให้อิซาเบลลาจ่ายค่าเช่าด้วย ยิ่งกว่านั้น อิซาเบลลา 

ยังต้องซื้อหาอาหาร เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ เอง 

ฉนัเสนอตวัช่วยเหลือเรือ่งอาหารและของใช้ แต่อซิาเบลลาไม่ยอม 

เธอเพียงต้องการมีงานทำา ดังนั้นฉันจึงแนะนำาเธอกับเพื่อนท่ีบริษัท 

สตาร์ทอพัด้านเทคโนโลยซีึง่ตัง้อยูบ่นถนนเส้นเดียวกัน บริษทันัน้กำาลังหา 

เจ้าหน้าที่การตลาดที่พูดภาษาสเปนได้คล่องแคล่ว และคนท่ีนั่นก็ตกลง 

จะลองสัมภาษณ์อซิาเบลลา ฉนัอยากช่วยอซิาเบลลามากกว่านี ้แต่เธอมัก 

ทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง ท่ีต้องทำาก็แค่ให้โอกาสเธอเข้าเรียนในโรงเรียน  

แล้วเธอก็จะใช้โอกาสน้ันอย่างเต็มท่ี หรือไม่ก็แนะนำาเธอกับบริษัทไหน 

สักแห่ง แล้วเธอก็จะคว้างานนัน้มาก่อนแสดงฝีมืออย่างยอดเย่ียม อิซาเบลลา 

ทำาได้จริง และไปทำางานทุกเย็นหลังเลิกเรียนนับแต่นั้น

หลงัเร่ิมงานนีไ้ด้หกเดือน เช้าวนัหนึง่ เม่ือมาถงึโรงเรียน อซิาเบลลา 

แวะมาหาฉันที่ห้องทำางาน เธอหอบกระเป๋ามาสองใบ แทนท่ีจะนำามา 

ใบเดียวตามปกติ และบอกว่า “หนูกำาลังย้ายออกจากบ้านยาย แล้วก ็

อยากให้ที่อยู่ใหม่กับครูไว้ค่ะ”

ฉนัพอรู้ว่าสถานการณ์ของเธอไม่สูดี้นกั แต่นีดู่จะฉกุละหกุเกินไป 

ด้วยความกังวล ฉันจึงถามว่า “เกิดอะไรขึ้น แล้วเธอจะไปไหน” 

“หนูเก็บเงินได้มากพอจะเช่าห้องอยู่แล้วค่ะ หนูอยู่กับยายต่อไป 

ไม่ไหวแล้ว ที่นั่นไม่ปลอดภัยเลย ทั้งที่หนูจ่ายค่าเช่า แต่กลับต้องนอนบน 

พื้นในห้องของยายบ่อยๆ เพราะยายปล่อยให้คนอื่นเช่าห้องของหน ู

แล้วคนพวกนั้นก็ขโมยอาหารกับของของหนู หนูนอนไม่หลับ หนูต้อง 

ย้ายออกค่ะ”
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“แล้วพวกเราจะช่วยอะไรเธอได้บ้าง” ฉนัรีบถามเพราะอยากย่ืนมือ 

เข้าไปช่วยเหลือจริงๆ 

“ครูไม่ต้องช่วยอะไรหรอกค่ะ หนูหาห้องเช่าได้แล้ว วันน้ีหนู 

จะย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้น อย่างน้อยก็ให้พวกเราช่วยเธอย้ายของเถอะ”  

ฉันเสนอตัว แม้จะดูไม่เหลืออะไรให้ช่วยเหลือได้

“ไม่เป็นไรค่ะ ครูทาเวนเนอร์ ของหนูมีแค่นี้เอง” เธอชี้กระเป๋า 

สะพายอีกใบ “เอาเป็นว่าหนูขอฝากกระเป๋าไว้ที่นี่นะคะ เด๋ียวหนูมาเอา 

หลังเลิกเรียนค่ะ” ฉันพยักหน้า รู้สึกว่าตัวเองช่างไร้ประโยชน์ ทั้งยังรู้สึก 

แย่เหลือเกินท่ีเห็นว่ากระเป๋าเพียงสองใบก็บรรจุข้าวของทั้งหมดของ 

อิซาเบลลาได้

“อ้อ ครูทาเวนเนอร์คะ ในที่สุดหนูก็เก็บเงินได้มากพอที่จะลบ 

รอยสักแล้วด้วย สุดสัปดาห์น้ีก็จะเร่ิมลบแล้วค่ะ” เธอย้ิมให้ฉนัด้วยรอยย้ิม 

เบิกบานที่สุดที่ฉันเคยเห็น

อิซาเบลลาได้รอยสักนี้มาจากการรวมกลุ่มกับพวกอันธพาล  

และการลบมันก็เหมือนกับอีกหลายสิ่งที่เธอตัดสินใจทำาอย่างเด็ดเด่ียว 

เพือ่ตดัขาดกับพวกเขา จรงิอยู่ทีมั่นเป็นประสบการณ์อนัขมข่ืน แต่อซิาเบลลา 

กลับพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างเข้มแข็ง และตอนนี้ก็กำาลังจะกำาจัด 

ส่ิงสุดท้ายท่ีเช่ือมโยงเธอกับเร่ืองราวในอดีตท่ีไม่ต้องการข้องเก่ียวด้วยแล้ว 

เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่จะสร้างขึ้นเพื่อตัวเอง 

ในปีสุดท้ายที่โรงเรียน มหาวิทยาลัยซานตาคลาราที่เธอ 

เลือกเป็นอันดับแรกก็รับอิซาเบลลาเข้าเรียนบริหารธุรกิจ พร้อมมอบ 

ทุนการศึกษาสำาหรับผู้ท่ีมีผลการเรียนดีเด่น ส่ีปีผ่านไป เธอก็เรียนจบ 

และเร่ิมต้นชวิีตการทำางานพร้อมกับสร้างครอบครัวท่ีน่ารกั ตอนนีเ้ธอกำาลัง

วางแผนเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง 

ทุกวันนี้ อิซาเบลลาถือเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจของฉัน ฉันได้คติ 

สอนใจจากแนวทางการทำางานและความตั้งใจของเธอ อีกทั้งยังชื่นชม 
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วิสัยทัศน์ ความชัดเจน และความมุ่งมั่นที่เธอมีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว ้

ไม่ว่าต้องเผชญิกบัอะไรก็ตาม ฉนัเองอยากจะพึง่พาตวัเองและมีความม่ันใจ 

ได้เท่ากับอิซาเบลลาเสียจริง

ฉนัคิดว่าอซิาเบลลาได้แสดงให้เห็นส่ิงท่ีเด็กทุกคนต้องการ นัน่คือ 

การได้ลิขิตชีวิตท่ีพวกเขาปรารถนา ได้มีความสุข ประสบความสำาเร็จ  

และได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆ อิซาเบลลาก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ที่ฉัน 

รู้จัก สิ่งที่เธอต้องการคือโอกาสสักคร้ังหนึ่ง ไม่ใช่ให้ใครสักคนคอย 

ช่วยเหลือเธอ


