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๑

“คุณผู้หญิงจะบินไปจัดการคนเดียวได้หรือคะ”

	 “ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไป เพราะที่บริษัทกำลังติดพันอยู่กับโปรเจ็กต์ใหญ่ ยุ่ง 

มากเลย จะทิ้งไปทั้งสองคนไม่ได้ คุณแก้วต้องอยู่ มีเรื่องต้องตัดสินใจด่วนอยู่ 

ตลอดเวลา ส่วนเรื่องที่บ้านก็เห็นจะต้องทิ้งไว้ให้โรยละนะ เรื่องเตรียมที่เตรียมทาง 

แล้วก็คนเลี้ยงเด็กไว้ให้ด้วย เตรียมไว้สำหรับเด็กทั้งสองคนเลย จะได้ไม่วุ่นวาย 

ทีหลัง แต่เห็นเขาแจ้งมาว่าคนน้องยังไม่แน่ใจว่าจะรอดไหม ตอนนี้ต้องเลี้ยงไว้ใน 

ตู้กระจก เพราะตอนคลอดแม่เขาอ่อนแรงเต็มที่แล้ว ต้องใช้เครื่องช่วยดูดออกมา 

พอคลอดเสร็จ แม่เขาก็สิ้นใจ” คนเล่าเสียงเศร้า

	 “โถ!...ทูนหัว ขอให้รอดมาเถอะนะคะ จะได้เป็นเพื่อนกันสองคน ไหน ๆ ก็ 

ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้ว” คุณรื่นจิตอิงอรได้ยินแม่โรยบุญ แม่บ้านคู่ใจพูดแล้วต้อง 

สะอื้นออกมาอีก

	 “ตาภราดรก็ไม่น่าเล้ย...น่าจะคิดถึงลูกมั่ง”

	 “คงจะเสียใจมากน่ะค่ะ ถ้าตำรวจไม่ขับรถไล่รถคงไม่คว่ำ”

	 “อย่าไปโทษตำรวจเขาเลย ที่เมืองนอกเขาไม่ยอมให้คนเมาขับรถหรอกโรย  

ตาภราดรก็รู้อยู่แล้ว แต่คงจะเสียใจมากนั่นแหละ คู่นี้เขารักกันมาก” 

	 “เฮ้อ! เขาว่าชีวิตมันไม่แน่นอน วันนี้พรุ่งนี้จะตายก็ไม่รู้ได้ ถึงต้องหมั่น 



ต่างภาษารัก

2

ทำบุญทำทานเอาไว้มาก ๆ” แม่บ้านปลงเสียงเศร้า

	 “นั่นสินะ ฉันยังจำเสียงของภราดรกับแพตตี้ได้ว่าเขาเห่อจะมีลูกแฝดกัน 

แค่ไหน แย่งกันเล่าตอนที่โทร.มาบอก สนุกสนานกันใหญ่ ช่วยกันเตรียมข้าว 

เตรียมของสำหรับลูกแฝด” เล่าแล้วต้องหยุดถอนสะอื้น

	 “โบราณเขาถึงถือไงคะ ไม่ให้เตรียมอะไร  ๆ  ไว้ก่อน” แม่โรยบุญยังคงเชื่อ 

แบบโบราณ

	 “แหม! แต่มีตั้งสองคน ไม่เตรียมไว้ก่อนก็ไม่ได้หรอกโรย แล้วแพตตี้ 

เขาเป็นอเมริกัน เรื่องพวกนี้เขาไม่ถือ”

	 “ว่าแต่คุณผู้หญิงจะรับหลานกลับมาเองเลยหรือคะ ไปจัดการจะยุ่งยาก 

ยังไงก็ไม่รู้” แม่โรยบุญเป็นห่วงที่ผู้เป็นนายจะต้องไปจัดการเรื่องต่าง  ๆ  คนเดียว 

ในต่างแดน ถึงแม้ว่าคุณรื่นจิตอิงอรจะเป็นนักธุรกิจคล่องแคล่ว เดินทางไป 

ตดิตอ่ธรุกจิทีต่า่งประเทศเปน็ประจำ หากการไปครัง้นีไ้มเ่หมอืนกนั เพราะนอกจาก 

จะต้องไปจัดการเรื่องศพของน้องชายและน้องสะใภ้แล้ว ยังต้องจัดการรับหลาน 

แฝดสองคนที่เพิ่งจะคลอดกลับมาเมืองไทยด้วย

	 “ก็คงต้องจ้างพยาบาลทางโน้นให้อุ้มเด็กกลับมาพร้อม  ๆ  กับฉันนั่นแหละ  

เรื่องสิทธิ์การคุ้มครองเด็กคงไม่ยุ่งยาก เพราะฉันเป็นญาติสนิทที่สุดของเด็กสอง 

คนนีอ้ยูแ่ลว้ ทางแพตตีก้ไ็มม่ใีคร เขาเปน็เดก็กำพรา้ เฮอ้!...กลบัมาถงึนีก่ย็งัไมรู่จ้ะ 

เอายงัไงกนัเลย ตอนแรกเหน็จะตอ้งทิง้ภาระเรือ่งหลานใหโ้รยกอ่นนะ เพราะฉนัเอง 

ก็อย่างที่บอกนั่นแหละ งานมันรัดตัวเหลือเกิน โรยต้องการอะไรก็บอกแล้วกัน  

คิดเสียว่าทำบุญกับเด็กนะโรยนะ ส่วนเรื่องบ้านช่องที่โรยต้องดูแลนั้น ไว้ฉัน 

ค่อยจัดการโอนไปให้คนอื่น โรยแค่คอยเป็นหูเป็นตาเท่านั้นก็พอ”

	 “ได้ค่ะ เรื่องมาถึงทางเมืองไทยแล้วไม่ต้องห่วง โรยช่วยได้เต็มที่ เป็นห่วง 

แต่ที่จะไปทางโน้นคนเดียวน่ะสิคะ” หญิงแม่บ้านยังคงมีสีหน้าหนักใจอยู่

	 เด็กคนงานวัยรุ่นนำโทรศัพท์ไร้สายมาคุกเข่าส่งให้ผู้เป็นนาย

	 “จากคุณผู้ชายค่ะ” 

	 คณุรืน่จติองิอรรบัเครือ่งมาพดูกบัอกีฝา่ยอยูค่รูใ่หญ ่ กอ่นจะกดโทรศพัทป์ดิ  

เอื้อมไปวางเครื่องไว้ที่โต๊ะข้างหน้าพลางถอนใจใหญ่ แต่แม่โรยบุญหน้าตาดีขึ้น  
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เพราะเดารายละเอียดข้อความที่ได้ยินจากฝ่ายเดียวได้

	 “คณุผูช้ายจะไปดว้ยหรอืคะ” คณุรืน่จติองิอรพยกัหนา้รบั ถอนใจใหญอ่กีท ี

แต่อีกฝ่ายสังเกตได้ว่าถึงแม้ผู้เป็นนายจะหนักใจหากแววตาดูจะผ่อนคลายลง

	 “ใช!่ บอกวา่จดัการมอบหมายงานทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ เขาไมอ่ยากใหฉ้นั 

อยู่คนเดียวตอนไปจัดการเรื่องศพเค้าสองคน”

	 “นั่นสิคะ โรยก็ไม่สบายใจเลย ถึงคุณผู้หญิงจะเก่งยังไง แต่เรื่องแบบนี้ไป 

อยู่คนเดียวต่างบ้านต่างเมืองมันหดหู่ จะร้องไห้ก็ไม่รู้จะร้องกับใคร คุณผู้ชายน่ะ  

จริง ๆ แล้วทั้งห่วงทั้งรักคุณผู้หญิงจะตายไป แต่เป็นคนไม่ค่อยแสดง”

	 “นี่ฉันยังไม่มีเวลาพูดรายละเอียดกับคุณแก้วเขาเลยนะ เรื่องจะเอาหลาน 

มาเลี้ยงทีเดียวตั้งสองคน ไม่รู้เขาจะว่ายังไง”

	 “จะวา่ยงัไงคะ คณุผูห้ญงิเปน็ปา้แท ้ๆ แลว้คณุผูห้ญงิกไ็มม่ลีกู เอามาเลีย้ง 

เป็นลูกก็ไม่น่าเกลียด หลานในไส้เอง ทีคุณผู้ชายไปมีลูกกับแม่เลขาฯนั่น ไม่เห็น 

คุณผู้หญิงว่าอะไร จะหาเมียที่ไหนอย่างนี้” พูดพลางค้อนควักเจ็บร้อนแทนผู้ 

เป็นนาย

	 “ถึงยังไงก็ต้องเกรงใจเขา ต้องบอกกล่าวเสียหน่อย ไม่ใช่ทำตามสบาย  

เพราะบ้านนี้ก็เป็นบ้านของคุณผู้ชายเหมือนกัน” 

	 “คุณผู้หญิงน่ารักอย่างนี้เอง คุณผู้ชายถึงกลับบ้านทุกวัน ถึงจะมีลูกกับ 

บ้านโน้น ได้ยินเจ้าขวัญมันเก็บมาเล่าให้พวกข้างล่างฟังว่าคุณละอองดาวเขาบ่น 

เรือ่งคณุผูช้ายไมย่อมคา้งกบัลกูเลย” แมโ่รยบญุเลา่เรือ่งทีไ่ดย้นิมา เพราะนายขวญั 

คนขับรถของคุณแก้วเข้านอกออกในได้ทั้งสองบ้าน

	 “ความจริงฉันก็เห็นใจทางโน้นเขานะ คุณผู้ชายเขาอยากมีลูกมาก พอมี 

แล้วก็น่าจะมีเวลาให้ลูกบ้าง ฉันเองไม่เคยไปห้ามปรามเขา”

	 “แหม...อยากเป็นเมียน้อยเขาก็ต้องทนหน่อยสิคะ จะบ่นอะไรนักหนา  

อยู่  ๆ  ก็มากินมานอนสบาย  ๆ ไม่ได้มาช่วยหาเงินงก  ๆ  เหมือนคุณผู้หญิงนี่ จะหา 

เมียหลวงที่ไหนเหมือนอย่างคุณผู้หญิง เห็นเจ้าขวัญมันมานินทาว่าคุณผู้ชายก็ 

เบือ่” แมโ่รยบญุเลา่ คนเปน็เมยีหลวงพยกัหนา้รบัเฉย ๆ ไมอ่ยูใ่นอารมณท์ีจ่ะรูเ้รือ่ง 

ของสามี คิดห่วงแต่หลานกำพร้าสองคน
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“เป็นไงบ้างโรย ยายแพงยังตัวรุม  ๆ  หรือเปล่า” เสียงคุณรื่นจิตอิงอรถามเข้ามา 

ก่อนที่จะโผล่เข้ามาในห้อง

	 “ไม่แล้วค่ะ พอให้ยาทานตัวก็เย็นเป็นปกติแล้ว” แม่โรยบุญตอบ ในมือ 

อุ้มหนูน้อยวัยหกเดือนหน้าตาน่ารักน่าชัง นัยน์ตาสีน้ำตาลเข้มแวววับรับกับผม 

สีเดียวกัน สะท้อนแสงสีทองอ่อน ๆ ขอดเป็นก้อน ๆ เต็มศีรษะ ผิวละเอียดราวกับ 

เนื้อแพรอมสีชมพูไปทั้งตัว แก้มแดงเต่ง ปากแดงแจ๋ห้อยย้อยน้ำลายเยิ้มขณะ 

ทำเสียงหัวเราะเอิ๊กอ๊ากเมื่อเห็นผู้เป็นป้า คุณรื่นจิตอิงอรยิ้มให้หลาน ยื่นมือทั้งสอง 

เข้าไปหา

	 “มาหาป้า...ลูก” หนูน้อยยิ้มร่าโผเข้าไปหา สาวใหญ่ในชุดสูททำงานกางแขน 

ออกรับหลานไปกอดเอาไว้ หนูน้อยซุกหน้ากับอกของผู้เป็นป้าด้วยความรู้สึกที่ 

เชื่อมั่นในความปลอดภัยอบอุ่นแห่งสายเลือด ถึงแม้ว่าตามปกติคุณรื่นจิตอิงอร 

จะไม่ค่อยมีเวลาให้มากนัก เนื่องจากภาระที่รัดตัว

	 “คุณแพงดูจะติดคุณผู้หญิงมากกว่าคุณเพื่อนนะคะ”

	 ผู้ฟังยิ้ม กอดร่างเล็ก  ๆ  ของหลานสาวเอาไว้แนบอก ก่อนจะเบนตัวออก 

มองดวงหน้าน้อย ๆ นั้น

	 “คงเป็นเพราะขี้โรคน่ะสิเลยขี้อ้อนด้วย ดูสิ ตายังปรอย  ๆ  อยู่เลย พาไป 

หาหมอสมานดีกว่า นี่ฉันรีบปลีกตัวจากงานมานะเนี่ย แต่กว่าคลินิกจะเปิดก็ตั้ง 

หกโมงเย็น แล้วก็อยู่ใกล้ ๆ นี่เอง ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้”

	 “ไปหาหมอก็ดีเหมือนกันค่ะ อย่าไว้ใจเลย ถ้าเป็นคุณเพื่อนก็ไม่น่าห่วง  

เพราะรายโน้นแข็งแรง นี่หลับปุ๋ยไปแล้ว คืนนี้คงนอนผวาทั้งคืน วันนี้มีเพื่อนเลย 

เลน่มาก เจา้ขวญัมนัพาลกูชายคณุผูช้ายมาทีน่ีค่ะ่ เหน็วา่เพิง่เริม่ไปโรงเรยีนอนบุาล 

รับจากโรงเรียนแล้วแวะมาเอาของให้คุณผู้ชาย เด็กเลยติดรถมาด้วย หน้าตา 

น่ารักดีนะคะ รูปหล่อเชียว คุณผู้หญิงเคยเห็นไหม”

	 ผู้เป็นนายพยักหน้ารับ “คุณผู้ชายเขาพาไปให้ดูที่บริษัท เหมือนแม่เขา”  

เล่าด้วยเสียงธรรมดา

	 “แตต่าคมเหมอืนคณุผูช้าย ทา่ทางจะฉลาด” แมโ่รยบญุวจิารณ ์ คณุรืน่จติ- 

อิงอรพยักหน้ารับอีก
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	 “ตาลองมาเล่นกับน้องแล้วชอบไหม” ถามแม่บ้านด้วยความสนใจ

	 “สนกุกนัใหญค่ะ่ ชอบแหยค่ณุเพือ่น เพราะรายนีถ้า้ถกูใจละกเ็ตม็ที ่ คณุหน ู

แกเลยชอบแหย่ คุณเพื่อนร้องกรี๊ด  ๆ  ลั่น คลานไล่ตามตุบตับ  ๆ แถมทำท่า 

ยงโย่ยงหยกจะยืน คงอยากจะวิ่งตามให้ทันใจ คุณแพงได้แต่หัวเราะเอิ๊กอ๊ากมอง 

ตามเขา แต่เกาะโรยแน่น ไม่กล้าคลานตามไป” พี่เลี้ยงเล่าด้วยเสียงเอ็นดู

	 “ดีแล้วที่มาเล่นด้วยกัน ฝากโรยช่วยเป็นหูเป็นตาให้อีกคนแล้วกันนะ  

คุณแก้วเขาออกปากอยู่ว่าอยากให้ตาลองมีเวลามาอยู่ที่นี่บ่อย  ๆ ฉันเองก็ไม่ค่อย 

มีเวลา”

	 “คงอยากให้มาสนิทสนมกับคุณผู้หญิงมังคะ ว่าแต่ชื่ออะไรคะ ได้ยิน 

เจ้าขวัญมันเรียกเหมือนกัน ฟังแปลก ๆ ลอง...ลอง...”

	 “กันลอง ฉันเป็นคนตั้งเอง คุณแก้วเขาขอร้อง ก็ใช้ชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกัน  

พ่อชื่อแก้ว แม่ชื่อละอองดาว มีความหมายว่าเลิศ” คุณรื่นจิตอิงอรอธิบาย

	 “แปลกดีนะคะ ว่าแต่ว่าแม่สองสาวของเราล่ะคะ คุณผู้หญิงตั้งชื่อหรือยัง” 

คุณรื่นจิตอิงอรพยักหน้ารับ 

	 “ว่าจะให้ชื่อว่าเพื่อนอาภากับแพงอาภรณ์ โรยว่าดีไหม”

	 “ฟังแปลก ๆ เหมือนกันนะคะ”

	 “ฉันว่าเก๋ดีนะ ไม่เหมือนใคร จำก็ง่าย มีความหมายด้วย ถึงจะยาวไปนิด 

แต่ก็ไม่ยาวเกินไปแบบชื่อฉัน น่ารำคาญกว่าจะเรียกจบ”

	 “ชื่อคุณผู้หญิงถึงยาวก็เรียกง่ายค่ะ สมัยนี้โรยเห็นคนชื่อกันประหลาด  ๆ   

หรือไม่ก็เรียกยาก  ๆ  เขียนยาก  ๆ ไม่เคยจำได้สักที ว่าแต่ชื่อคุณหนูแปลว่าอะไร 

กันคะ” แม่โรยบุญถามเพราะความรู้น้อย

	 “อาภาหมายถึงความสว่าง รัศมี หรือแสงอะไรพวกนี ้ เพื่อนอาภาก็พอแปล 

ได้ว่ามีความเป็นเพื่อนที่อบอุ่นอะไรทำนองนั้น ส่วนอาภรณ์ก็เครื่องประดับ แพง- 

อาภรณ์ก็หมายความว่าเครื่องประดับสูงค่า นอกจากความหมายดีแล้ว ยังรักษา 

ชื่อที่พ่อเขาตั้งไว้ให้ตั้งแต่ตอนรู้ว่าท้องลูกแฝดผู้หญิงด้วย เพื่อน แพง แล้วก็ 

ยังมีอักษรชื่อพ่อชื่อแม่รวมกัน ภราดรกับแพตตี ้ จะได้เป็นสิริมงคลกับเด็ก”

	 “เพื่อน...แพง โรยกลัวจะเป็นลางทำให้ได้แฟนคนเดียวกันน่ะสิคะ” พี่เลี้ยง 
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ขมวดคิ้วไม่เห็นด้วย

	 “ประสาทไปได้!”

	 “หวังว่าคงไม่มีใครชื่อพระลอแล้วกัน”

	 “ก็มีพระกันลองนี่ไง ดีเหมือนกันนี่ มาเล่นกับน้อง จะได้มีเพื่อนเล่น”  

คุณรื่นจิตอิงอรพูดถึงลูกชายของสามีด้วยเสียงเวทนาตามจิตใจที่คิดแต่สิ่งดีงาม  

แม่โรยบุญอดไม่ได้ที่จะหาวิธีเตือนให้เธอระวังตัวบ้าง

	 “ไม่ทราบทางคุณแม่เขาจะว่ายังไงสิคะ”

	 “ทำไมล่ะ ฉันน่าจะเป็นคนว่ายังไงไม่ใช่หรือ”

	 “เห็นเขาบอกว่ายายคุณละอองดาวแกฝันหวานเอาไว้ว่า ลูกชายแกจะได้เป็น 

ทายาทคนเดียว แต่พอคุณผู้หญิงเอาหลานมาเลี้ยงอีกตั้งสองคน ฝันแกเลยขม 

น่ะสิคะ แกอาจจะไม่ชอบคุณเพื่อนคุณแพงก็ได้”

  “ไม่เห็นจะเกี่ยวกัน ถ้าคุณผู้ชายเขาไม่ไปมีลูกที่ไหนอีก สมบัติของเขา 

ก็ต้องยกให้ลูกเขาน่ะสิ ไม่เห็นจะต้องกลายเป็นฝันขม” ตอบเสียงปกติ ลูกน้อง 

ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจ

	 “อ้าว...แล้วสมบัติที่คุณผู้ชายมี คุณผู้ชายหาคนเดียวที่ไหนล่ะคะ ช่วยกัน 

หามากับคุณผู้หญิงด้วยนี่นา จะมาเอาไปหมดได้ไง” ถามอย่างรู้ตื้นลึกหนาบาง 

ภายในครอบครัวนี้ดี แม่โรยบุญเคยเป็นเพื่อนเล่นกับคุณรื่นจิตอิงอรและภราดร 

เพราะอยู่บ้านใกล้กัน ครอบครัวที่ยากจนของเธอเช่าบ้านเล็ก  ๆ  จากครอบครัว 

คุณรื่นจิตอิงอรที่เป็นเจ้าของที่ดินแถบนั้นเกือบทั้งหมด ทั้งยังมีธุรกิจด้านก่อสร้าง 

มาแตเ่ดมิ ปลกูบา้นไวใ้หเ้ชา่อยูห่ลายหลงัในบรเิวณนัน้ จนกระทัง่ตา่งคนตา่งเตบิโต 

ไปตามทางของตัว ทั้งคุณรื่นจิตอิงอรและภราดรถูกส่งไปเรียนที่อื่น ส่วนโรยบุญ 

แต่งงานไปกับคนฐานะใกล้เคียงกัน แต่อยู่กันไม่กี่ปีสามีได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต 

ทั้งที่ยังไม่มีลูกด้วยกัน เมื่อพ่อแม่ตายจากไปเหลือตัวคนเดียว โรยบุญจึงหาเลี้ยง 

ตัวเองด้วยการไปขอทำงานให้กับครอบครัวของคุณรื่นจิตอิงอร

	 ต่อมาธุรกิจขาดทุนมากและไม่มีใครช่วยบริหารจนใกล้จะไปไม่รอด คุณ 

รื่นจิตอิงอรจึงกลับมาเมืองไทย แต่งงานกับคุณแก้วคู่รักที่กลับมาจากนอกด้วยกัน  

ช่วยกันฟื้นฟูกิจการของครอบครัวขึ้นใหม่และรักษาทรัพย์สมบัติที่ดินไว้ได้ ช่วย 
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ใหพ้นกังานเกา่ ๆ มงีานทำตอ่ไป รวมทัง้โรยบญุดว้ย จนกระทัง่กจิการบรษิทักลบัมา 

มั่นคง ทั้งยังขยายกิจการกว้างขวางกว่าเดิมมากมายด้วยความสามารถของสอง 

สามีภรรยาช่วยกัน แม่โรยบุญกลายเป็นคุณแม่บ้านของบ้านใหญ่โตหรูหราของสอง 

สามีภรรยาคู่นี้ ได้รับความนับหน้าถือตาจากบรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่รองลงมาจาก 

เจ้าของบ้าน

	 “ตามกฎหมายแล้ว สมบัติที่หามาด้วยกันหลังแต่งงานจะแบ่งกันคนละครึ่ง 

ถ้าหย่ากัน หรือถ้าตายจากกันก็แบ่งครึ่งหนึ่งเหมือนกัน ส่วนครึ่งของฝ่ายที่ตาย  

ถ้าทำพินัยกรรมเอาไว้ก็ว่ากันไปตามพินัยกรรม แต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรม ทายาท 

โดยธรรมก็แบ่งเท่า ๆ กันตามกฎหมาย” คุณรื่นจิตอิงอรเล่าให้คนสนิทฟัง

	 “ลกูเหรอคะทีเ่ปน็ทายาทโดยธรรม” แมโ่รยบญุถามดว้ยความสนใจ เจา้นาย 

พยักหน้ารับ

	 “ใช่ ลูก...ไม่ว่าจะเป็นลูกนอกสมรสหรือในสมรส แล้วก็เมียที่ถือทะเบียน 

สมรสอยู่ก็เป็นทายาทโดยธรรม ได้รับส่วนหนึ่งเท่า ๆ กับทายาทที่เป็นลูกเหมือนกัน”

	 “โอ๊ย...โรยฟังแล้วงง ขอโทษนะคะ ไม่ได้แช่งนะคะ เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชาย 

เธอเป็นอะไรไปแล้วยังไงคะ คุณผู้หญิงก็ได้ส่วนหนึ่ง คุณลองก็ได้ส่วนหนึ่ง 

หรือคะ”

	 “สมมติว่าถ้าแบ่งสมบัติที่ฉันมีกับคุณแก้วเป็นสี่ส่วน ถ้าเขาเป็นอะไรไป ฉัน 

ก็ได้ส่วนของฉันมาสองส่วนก่อน ส่วนที่เหลือถ้าคุณแก้วไม่ได้ทำพินัยกรรมยกให้ 

ใครโดยเฉพาะ ฉันกับตากันลองก็แบ่งเท่า  ๆ  กัน แต่ถ้าเขามีลูกที่อื่นอีกก็ต้องแบ่ง 

ส่วนนี้ออกเท่า ๆ กันอีก แล้วแต่ว่าจะมีคนมีสิทธิ์มาแบ่งกี่คน”

	 “แล้วคุณละอองดาวล่ะคะ”

	 “เขาไม่ได้เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะมีสิทธิ์มาแบ่งอะไรล่ะ”

	 “งั้นอย่างเรื่องนี้ก็หมายความว่า คุณผู้หญิงได้ทั้งหมดสามส่วน คุณลองได้ 

สว่นหนึง่” แมโ่รยบญุพยายามสรปุเรือ่งใหต้วัเองเขา้ใจงา่ยขึน้ ผูเ้ปน็นายพยกัหนา้รบั

	 “จะพูดง่าย ๆ อย่างนั้นก็ได้”

	 “ต๊าย! ยายคุณละอองดาวแกรู้ยังงี้ แกคงเต้นนะคะ” เสียงคุณแม่บ้าน 

ออกแววสะใจ
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	 “ไม่แน่ คุณแก้วเขาอาจจะทำพินัยกรรมยกส่วนของเขาทั้งหมดให้ลูกเขาก็ได ้

หรือจะยกให้คุณละอองดาวมันก็เรื่องของเขา” มีแววน้อยใจอยู่ในกระแสเสียง  

แม้จะพยายามซ่อนเร้นความรู้สึก แม่โรยบุญมองหน้าเจ้านายด้วยความเข้าใจ 

	 “แต่ส่วนของฉันน่ะ  ถ้าฉันเป็นอะไรไป  ฉันทำพินัยกรรมยกให้หลาน 

สองคนนี้แล้ว โรยรู้ไว้ด้วยแล้วกัน” ประโยคท้ายเธอเน้นเสียงบอกให้คนสนิทรับรู้

	 “แล้วไม่ต้องแบ่งส่วนให้คุณผู้ชายหรือคะ ถ้าคุณผู้หญิงเป็นอะไรไปก่อน”  

โรยบุญยังกังวล

	 “เอ๊...โรยนี่ ก็บอกแล้วว่า ถ้าทำพินัยกรรมเอาไว้ ส่วนของฉันก็เป็นเรื่อง 

ของฉัน ว่าต้องการอย่างไร นอกจากถ้าไม่ทำถึงจะแบ่งกันตามกฎหมาย ฉันถึง 

บอกให้โรยช่วยรับรู้ด้วยไงว่า ส่วนของฉันนั้น ฉันทำพินัยกรรมยกให้เด็กสองคนนี้ 

แบ่งเท่า  ๆ  กัน คุณผู้ชายเขามีของเขาเหลือเฟือแล้ว ฉันจะต้องไปห่วงเขาทำไม”  

คุณรื่นจิตอิงอรอธิบายอีกที แม่โรยบุญนั่งอ้าปากรับฟัง พลางพยายามเรียบเรียง 

เรื่องให้เข้าใจตามประสาคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนมามากนัก

	 “ค่ะ...ค่ะ...ทีนี้เข้าใจแล้ว แหม...ดีใจจริง  ๆ  เลย” ปรารภด้วยความยินดี  

อีกฝ่ายอมยิ้มพลางส่ายหน้าไปมา

	 “อ้อ...ฉันว่าจะเตือน เดี๋ยวลืม มัวแต่พูดเรื่องอื่น เวลาให้ยาเด็ก  ๆ โรย 

เป็นคนให้กินเองนะ อย่าไว้ใจให้เด็กพวกนั้นเป็นคนให้ เมื่อวานนี้ฉันโทร.มา พอดี 

แม่ต๋อยเขามารับสาย ฉันถามถึงหลาน เขาบอกว่ากำลังป้อนยาแก้ไออยู่ เพิ่งป้อน 

ไปคนหนึ่ง พอดีวิ่งมารับโทรศัพท์ก่อน พอถามว่า แล้วจำได้ไหมว่าให้คนไหนแล้ว 

แม่ทูนหัวบอกว่า นั่นน่ะสิ ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าให้คนไหนกินไปแล้ว เพราะกำลัง 

เล่นกันง่วนอยู่บนเตียง เปลี่ยนที่กันไปมา ฉันฟังแล้วตกใจ เลยบอกว่า งั้น 

ไม่ต้องให้แล้วนะ ให้น้อยไปดีกว่ามากไป ฉันละกลัวจริง  ๆ โรย เดี๋ยวคนหนึ่งกิน 

สองหน อีกคนไม่ได้กิน”

	 “นั่นสิคะ โรยก็ต้องระวังมาก เดี๋ยวนี้คุณแพงชักตัวโตขึ้นพอ  ๆ  กันแล้ว  

แต่ก่อนยังเล็กกว่ากันเห็นได้ชัด ยิ่งโตยิ่งเหมือนกันเสียด้วย”

	 “ทำไงด ี เอาอะไรแต้มไว้คนหนึ่งดีไหม จะได้รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหน”

	 “ที่หลังคุณแพงมีปานสีแดงเล็ก ๆ อยู่ ยิ่งโตยิ่งเห็นชัดขึ้นทุกวัน เวลาไม่ใส่ 
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เสื้อ โรยคอยสังเกตที่ปานนี่ได้”

	 “ฉันว่าเอาหมึกแต้มไว้ที่มือคนหนึ่งแล้วกัน จะได้ดูง่าย  ๆ แล้วเวลาเลือก 

เสื้อผ้า โทนที่มีสีแดงเป็นหลักให้ยายเพื่อนใส่ ถ้าเป็นโทนเย็น คือพวกที่มีสีน้ำเงิน 

ปน ให้เป็นของยายแพง”

	 “เป็นไงคะ โทนร้อนโทนเย็น โรยไม่ค่อยรู้เรื่อง”

	 “อ้าว...โทนร้อนก็พวกที่มีสีแดงปน อย่างสีชมพู  สีส้ม  อะไรพวกนี้   

สีโทนเย็นก็ที่มีสีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว อะไรพวกนี้” เจ้านายอธิบาย

	 “อ๋อ...ค่ะ ๆ เข้าใจแล้วค่ะ”

	 “เอาละ เข้าใจแล้วก็เอายายแพงไปแต่งตัว เตรียมไปหาหมอได้แล้ว”
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๒

“คุณหนูจะติดรถไปบ้านคุณป้าไหมครับ หรือจะลงบ้านก่อน ผมจะเอาของไปให้ 

คุณป้า” คนขับรถถามเด็กชายผิวขาว คิ้วดก ตาดำ ฉายแววฉลาดหลักแหลม 

ที่เพิ่งรับมาจากโรงเรียนอนุบาล

	 “ไป...ไป...ลองจะไปหาเพื่อนกะแพง” เด็กชายตอบรวดเร็วด้วยความดีใจ

	 “ตอนนี้เดินได้แล้วนะครับ แต่คุณแพงยังเดินไม่ค่อยแข็ง ขี้กลัว คุณ 

เพื่อนกล้าหน่อย วิ่งปร๋อแล้ว เฮี้ยวทั้งคู่เลย” นายขวัญเล่าให้เจ้านายตัวน้อย 

ฟังด้วยน้ำเสียงเอ็นดูผู้ที่พูดถึง

	 “แล้วพูดได้เยอะไหม” หนูน้อยถามด้วยความสนใจ

	 “ได้แต่เรียกชื่อคนโน้นคนนี ้ ไม่รู้จำคุณหนูได้หรือเปล่า เพราะโรงเรียนหยุด 

เทอมใหญ่ คุณลองตามคุณแม่กลับไปเมืองเหนือเสียตั้งนาน”

	 “ได้ชิ! เพื่อนกะแพงยักลองจะตาย” หนูน้อยคุย

	 “แล้วคุณลองล่ะครับ รักคนไหน” 

	 “ลองยักฉองคนเยย” ยกนิ้วสองนิ้วขึ้นประกอบคำพูด

	 “ฮั่นแน่! คุณลองจะเป็นพระลอละสิ”

	 “พะลอเป็นคายอ้ะ” เด็กชายถามด้วยความสงสัย คิ้วขมวดมุ่น

	 “พระลอเป็นพระเอก มีพระเพื่อนกับพระแพงเป็นแฟนทั้งสองคนเลย  
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ดีไหมครับ”

	 “ด ี ลองจะเป็นพะลอ จะได้มีพะเพื่อนกะพะแพง...ฉองคนเยยเน้อ”

	 “คงต้องเป็นพระลอง เพราะชื่อลอง คล้าย ๆ พระลอเหมือนกัน”

	 “เป็นพะลองแล้วมีพะเพื่อนกะพะแพงฉองคนได้ป่าว”

	 “ได้สิครับ”

	 “งั้นลองเป็นพะลองก็ได้”

	 “ครับ ๆ นั่นแน่ นางเอกสองคนเล่นกันอยู่ที่ระเบียงพอดีเลยครับ” คนรถ 

บอกเมื่อขับรถเข้าไปในบริเวณคฤหาสน์หลังใหญ่ เด็กชายตัวน้อยเปิดประตูวิ่ง 

ขึ้นบันไดหินอ่อนไปที่ระเบียงหน้าบ้านทันทีที่รถหยุด 

	 เด็กหญิงสองคนทั้งหน้าตารูปลักษณ์ราวกับคนเดียวกันแต่งตัวเหมือนกัน  

แต่สีต่างกัน คนหนึ่งใส่สีชมพูอ่อน อีกคนใส่สีเขียวตองอ่อน ผมหยิกหย็องผูกไว้ 

เปน็จกุทรงนำ้พอุยูก่ลางศรีษะ ตวัขาวอวบ หนา้ตาเอาเรือ่ง กำลงัครึง่วิง่ครึง่ขยม่ตวั 

เล่นกัน พลางชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ ปากกัดจุกขวดนมห้อยต่องแต่งอยู่  

มีพี่เลี้ยงวัยรุ่นนั่งเฝ้าอยู่ใกล้  ๆ หนูน้อยทั้งคู่หยุดนิ่งทันที จ้องมองเด็กชายที่วิ่ง 

ขึ้นมาหา แต่พอเห็นนายขวัญคนขับรถที่ชอบแหย่เดินตามขึ้นมาด้วยก็ทำตาคว่ำ  

คิ้วขมวด

	 “นั่นแน่ ดูสิคะ ขวัญพาใครมาเอ่ย” พี่เลี้ยงบอก เด็กหญิงทั้งสองไม่ตอบ 

ทำหนา้งองำ้จนคางเกอืบจะชนกบัหนา้อก ปากขมบุขมบิทัง้ ๆ ทีย่งักดัจกุขวดนมหอ้ย 

อยู่เหมือนกันทั้งคู่ จ้องหน้านายขวัญเขม็ง นายขวัญจึงแกล้งดึงขวดนมของคน 

ที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ เบา ๆ แม่หนูน้อยที่ใส่เสื้อสีชมพูกัดจุกไว้แน่นไม่ยอมปล่อย แต่พอ 

นายขวัญปล่อยขวดนมออก เจ้าตัวก็ยกมือเล็ก  ๆ  ขาวอมชมพูขึ้นดึงออกเอง พ่น 

เสียงออกมาจากปากแดงห้อยย้อยน้ำลายฟอด

	 “บ๊ะ!” 

	 นายขวญัหวัเราะลัน่พลางสัน่หวัหนัไปทางอกีคน ยงัไมท่นัจะทำอะไร รายนัน้ 

ก็ดึงขวดนมออกมาแล้วตวัดเสียงเหมือนอีกคนเปี๊ยบ

	 “บ๊ะ!” 

	 คราวนี้ทั้งพี่เลี้ยงวัยรุ่นและเด็กชายหัวเราะขึ้นพร้อมกัน 
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	 “ไม่เอาค่ะ อย่าพูดนะคะ เดี๋ยวไม่สวยด้วย พี่ขวัญอย่าไปแหย่สิ ตอนนี้ 

ยิ่งกำลังฮิตคำนี้ด้วย เจอหน้าใครเป็นพ่นใส่ สนุกกันใหญ่” พี่เลี้ยงว่า พลาง 

หันมาเล่าให้คนขับรถฟัง นายขวัญเกาศีรษะ เอานิ้วจิ้มที่หน้าอกตัวเองแรง ๆ บอก 

กับเด็กหญิงทั้งคู่ว่า

	 “คนนี้ชื่อขวัญครับ ไม่ใช่ชื่อบ้า! ไม่รู้เป็นไง เจอหน้าขวัญต้องให้พร ขวัญ 

อุตส่าห์พาแฟนมาให้นะ” พูดพลางดันเจ้านายตัวน้อยออกไปหาเด็กหญิงทั้งสอง

	 “คนนี้ม่าย...ช่าย...บ้า! นะ” 

	 เด็กชายบอกพร้อมทั้งจิ้มหน้าอกตัวเอง ก่อนจะยื่นมือเล็ก  ๆ  ไปลูบแก้มใส 

ของเด็กหญิงทั้งสองคนละที แม่สองสาวน้อยผมทรงน้ำพุเบี่ยงศีรษะหนีกันไป 

คนละทาง ตาจ้องเด็กชายเขม็ง หากปากยังกัดจุกขวดนมเอาไว้ทั้งคู่

	 “จำได้หรือเปล่าครับ คนนี้ชื่อพระลอง ไหนเรียกซิครับ...พระลอง!”

	 นายขวัญพยายามญาติดีด้วย เด็กหญิงคนเสื้อสีชมพูดึงขวดนมออกห่าง 

ตัว แต่ยังคงกัดจุกเอาไว้ให้จุกนมยางยืดออก ก่อนจะปล่อยให้กระเด้งดังปึก  

แล้วจึงพยายามออกเสียงชื่อตามที่คนขับรถบอก 

	 “พะยอง!” 

	 เด็กหญิงคนเสื้อสีเขียวดึงขวดนมออกด้วยกิริยาที่ลอกเลียนแบบพี่สาวเป๊ะ 

	 “พะยอง!” 

	 แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะเอิ๊กอ๊ากขึ้นพร้อมกัน พลางกระโดดหย็องแหย็งชูขวดนม 

ขึ้น ๆ ลง ๆ ท่องชื่อเด็กชายไปพลาง

	 “พะยอง!...พะยอง!...พะยอง!” 

	 หนุ่มน้อยจึงวิ่งเข้าไปจับมือข้างที่ไม่ได้ถือขวดนมของเด็กหญิงทั้งคู่คนละข้าง  

พลางกระโดดขึ้น ๆ ลง ๆ ทำเสียงเฮ ๆ ตามเด็กหญิงทั้งสองไปด้วยอย่างสนุกสนาน

“นี่คุณ เลิกพูดเรื่องให้ผมทำพินัยกรรมเสียทีนะ!”

	 คุณแก้วกระแทกเสียงใส่หญิงสาวสวยข้างหน้าอย่างเบื่อหน่าย มีผลให้เธอ 

เป็นน้ำหูน้ำตาขึ้นมาทันที สะอึกสะอื้นพลางถามเสียงเครือ

	 “ดาวไม่เข้าใจคุณจริง ๆ คุณไม่รักลูกเลยหรือคะ” 
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	 “แล้วอะไรทำให้คุณคิดว่าผมไม่รักลูกล่ะ” คุณแก้วหงุดหงิดรำคาญเต็มที

	 “รักแล้วไม่เห็นคุณห่วงลูกเลย คุณแก้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจ เกิด 

ปุบปับเป็นอะไรไปเมื่อไรก็ได้ แล้วถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไป สมบัติทั้งหมดต้องแบ่ง 

ไปให้เมียคุณทางโน้นครึ่งหนึ่ง แล้วอีกครึ่งก็ควรจะเป็นของทางนี้ทั้งหมด นี่กลับ 

ตอ้งแบง่ใหท้างโนน้อกีเทา่ ๆ กนั กฎหมายบา้บออะไรกไ็มรู่้ แลว้ตอนนีเ้มยีคณุกเ็อา 

หลานมาเลี้ยงอีกสองคน ใครที่ไหนก็ไม่รู้จะมาเชิดเอาสมบัติคุณไปตั้งเยอะแยะ  

แล้วตาลองจะเหลืออะไร” พูดพลางใช้กระดาษทิชชูซับน้ำตา

	 “ผมว่าคุณเข้าใจอะไรผิด  ๆ  ไปมากทีเดียว ฟังนะ แล้วพยายามเข้าใจเรื่อง 

ที่ผมพูดให้ดี สมบัติที่ผมมีอยู่เดี๋ยวนี้ผมกับคุณรื่นช่วยกันหามา ผมไม่ได้มีมาก่อน 

จะแต่งงานกับคุณรื่น เพราะฉะนั้นถ้าผมกับคุณรื่นจะต้องแบ่งกันเพราะอะไรก็ตาม  

เราก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง เข้าใจไหม” คุณแก้วพยายามใช้ความอดทนอธิบาย

	 “ดาวเขา้ใจคะ่ ดาวกไ็มไ่ดว้า่อะไรนีค่ะ แตด่าวพดูถงึเรือ่งสว่นของคณุวา่ ถา้ 

คณุเปน็อะไรไป ทำไมตอ้งแบง่ใหท้างโนน้อกี กเ็ขาไดส้ว่นของเขาไปแลว้นีค่ะ ทนาย 

เขาถึงบอกว่า นอกจากคุณแก้วจะทำพินัยกรรมเอาไว้ว่ายกส่วนนี้ทั้งหมดให้ทางนี้”

	 คุณแก้วถอนหายใจอย่างแรง พยายามอธิบายต่อ

	 “แล้วการที่คุณรื่นเขาเป็นเมียร่วมทุกข์ร่วมสุข ล้มลุกคลุกคลานช่วยกัน 

ทำงานตั้งตัวกับผมมาเป็นสิบปีนี่ คุณไม่คิดว่าเขาควรจะได้รับอะไรในส่วนของผม 

บ้างหรือ”

	 “ก็เขาได้ไปแล้วนี่คะ”

	 “โอ๊ย! พูดตั้งนานไม่เข้าใจ นั่นมันส่วนของเขา ผมพูดถึงส่วนที่เป็นของผม 

โดยชอบธรรมน่ะ เมียผมเขาไม่ควรจะได้รับอะไรจากผมเลยหรือ ต้องเป็นของทาง 

คุณทั้งหมดหรือ” คุณแก้วพูดเกือบเหมือนเสียงตะโกน

	 “แล้วดาวล่ะคะ ดาวก็เป็นเมียเหมือนกัน เป็นเมียที่มีลูกให้คุณด้วย”

	 ฝ่ายหญิงสะอึกสะอื้น คราวนี้ฝ่ายชายผุดลุกขึ้นอย่างหมดความอดทนทันที 

แสดงออกอยา่งไมต่อ้งการจะปดิบงั ทัง้นำ้เสยีงทีเ่ชอืดเฉอืนและสหีนา้ทีเ่หยยีดหยาม

	 “คุณก็รู้ดีนะละอองดาวว่าอะไรเป็นอะไร คุณท่าจะลืมไปแล้วใช่ไหม ว่า 

คุณรื่นมีความสำคัญกับผมแค่ไหน ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าผมรักเขาแค่ไหน ต้องให้ 
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ผมย้ำให้ฟังใหม่ใช่ไหม ว่าการที่ผมมีคุณนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่าเพราะ 

เกิดมีตาลอง ผมพูดเอาไว้ชัดเจนก่อนแล้วใช่ไหม ถ้าคุณสัญญาว่าจะอยู่อย่างสงบ  

ไมม่ากา้วกา่ยหรอืพยายามเทยีบเคยีงกบัเมยีผมไมว่า่เรือ่งอะไร ผมถงึจะยอมรบัคณุ 

ตามสภาพที่ผมจะรับได้ แต่ก็ต้องในกรณีที่เมียผมอนุญาตด้วย คุณท่าจะลืมไป 

เสียแล้วสินะ ดูจะวุ่นวายมากขึ้นทุกวัน” คุณแก้วย้ำเสียงกร้าวโดยไม่สนใจท่าทาง 

ที่ฟูมฟายของคนฟัง นึกสงสัยตัวเองว่ากระโดดลงมาอยู่ในฐานะแบบนี้ได้อย่างไร

	 “ฟังใหม่อีกที แล้วก็จำไว้ให้ดีนะละอองดาว คุณจะได้เลิกสับสน ไม่ต้อง 

มาพูดอะไรทำให้ผมรำคาญอีก สมัยผมเริ่มทำธุรกิจกับคุณรื่น ผมไม่มีอะไรเลย  

กจิการกเ็ริม่จากกจิการของครอบครวัคณุรืน่ เดก็สองคนทีค่ณุบอกวา่ไมรู่ม้าจากไหน 

จะมาเชิดสมบัติเอาไปน่ะ คุณควรจะรู้นะว่าเด็กสองคนนั่นมีสิทธิ์ที่จะได้มากกว่า 

ลูกของคุณเสียอีก เพราะถ้าผมไม่ได้แต่งงานกับคุณรื่นและไม่ได้เป็นคนเข้าไปช่วย 

ทำกิจการต่อ คุณภราดร น้องชายคุณรื่นเขาก็ต้องเข้ามาช่วยกับพี่สาวทำกิจการนี ้ 

แต่เพราะเขาเห็นผมเข้ามาทำ เขาถึงหลีกทางให้พี่สาว ตอนนี้เขาตายไปแล้ว ลูกเขา 

ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับในส่วนที่ป้าเขาจะยกให้หลานเขา คุณควรจะรู้ตัวนะว่า คุณ 

เป็นคนนอกเอามาก ๆ ถ้าเทียบกับเด็กสองคนนั่น” แทนที่คนฟังจะเข้าใจดีขึ้นตามที ่

คนพูดต้องการ กลับร้องไห้คร่ำครวญมากขึ้นเมื่อได้ยินคำอธิบาย

	 “ก็...ให้เขาแบ่งของป้าเขาไปสิคะ ส่วนของคุณก็ทำพินัยกรรมยกให้ตาลอง 

เสียทั้งหมดก็เหมาะสมแล้ว ถึงอย่างไรตาลองก็เป็นลูกนะคะ ควรจะได้มากกว่า 

คนอื่น” ดูเหมือนเรื่องที่พูดจะวนกลับมาที่เดิม คุณแก้วถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อน 

ตัดสินใจว่าวิธีเดียวที่จะหยุดพูดเรื่องนี้คือการยอมรับเสียเลย

	 “โอเค ผมจะบอกให้ก็ได้ว่าผมทำพินัยกรรมไว้แล้ว หวังว่าคงจะหมดเรื่อง  

ไม่ต้องพูดกันอีกนะ รำคาญ!”

	 น้ำตาของคนฟังหยุดไหลทันที นัยน์ตาเบิกกว้างมีแววยินดีเหลือจะกล่าว  

โล่งใจอย่างที่สุด นึกเสียใจว่าไม่น่าตีโพยตีพายให้เขารำคาญ ต่อไปนี้เธอไม่ต้อง 

กลัวอีกแล้วว่าทางฝ่ายโน้นจะมีสิทธิ์มาแบ่งไปโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ซึ่งมัน 

แสนจะไม่ชอบธรรมในความรู้สึกของเธอ

	 คุณแก้วมองหน้าหญิงสาวข้างหน้าอย่างสมเพช ขยับตัวลุกขึ้นยืน
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	 “เมื่อผมมีชีวิต ผมทำให้เมียผมลำบากใจมามาก ถ้าผมจะตายจากไป ผม 

ไม่ต้องการจะทิ้งความลำบากใจอะไรไว้ให้เขาอีก ผมเลยทำพินัยกรรมยกสมบัติ 

ทั้งหมดให้เป็นของคุณรื่น เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากที่จะจัดการเรื่องกิจการต่อไป  

สว่นเรือ่งตาลอง ผมแนใ่จวา่อยา่งนอ้ยลกูผมกจ็ะปลอดภยั ไดเ้รยีนจนจบ ไมต่อ้ง 

เสี่ยงมีชีวิตที่ลำบากก่อนที่แกจะโตดูแลตัวเองได้ ผมไว้ใจคุณรื่น ผมรู้จักเมียผมดี 

ว่ามีจิตใจยุติธรรมพอที่จะจัดให้ตาลองตามสมควรเอง แต่ถ้าได้ไปแล้วยังเอาตัว 

ไม่รอด ก็เป็นความผิดของคุณเองที่เลี้ยงลูกไม่ได้เรื่อง”

	 พูดจบก็เดินออกไปจากห้องทันที จนกระทั่งเสียงรถออกไปจากบ้านแล้ว  

หญิงสาวที่อยู่ในห้องยังคงไม่หายจากอาการช็อกอ้าปากค้างกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ

“เยว...เยว...ปาไปทางแพงแย้ว!” 

	 เด็กหญิงวัยสามขวบในชุดกางเกงขาสั้นสีแดงมีเอี๊ยมปิดหน้าอก ยกมือชี้โบ๊ 

ชี้เบ๊ไปที่ปลาทองตัวหนึ่งที่แหวกว่ายน้ำหนีไปยังเด็กหญิงอีกคนที่ใส่ชุดเหมือนกัน 

แต่สีเขียวแปร๊ด ผมยาวหยิกเป็นหลอด  ๆ ของเด็กทั้งคู่รวบไว้เป็นหางม้า เด็กหญิง 

ชุดสีเขียวพยายามจะตะครุบปลาให้ได้จนหน้าจิ้มลงไปในน้ำ เอี๊ยมที่หน้าอกเปียก 

ไปหมด ก่อนจะเงยหน้าขึ้นหัวเราะให้กันลั่น แล้วช่วยกันจับปลาทองตัวนั้นจนได้  

ช่วยกันใช้มือเล็ก  ๆ  ทั้งสี่มือประคองปลาที่พยายามดิ้นให้หลุดขึ้นมาจากน้ำ นำ 

ไปวางเรียงรายกันไว้ตรงขอบสระเลี้ยงปลาที่ทั้งคู่ลงไปลุยน้ำอยู่ ปลาบางตัวยัง 

กระดุกกระดิกอยู่นิด  ๆ บางตัวเงียบสนิทไปแล้ว เด็กหญิงคนใส่เอี๊ยมสีแดง 

พยายามเอามือเล็ก ๆ กดปลาตัวใหม่ให้ติดอยู่กับขอบสระ ไม่ให้กระโดดไปมา

	 “โอ๋...โอ๋...นอนนะ นอน คนดี๊คนดี” 

	 ปากก็กล่อมปลาไปพลาง เด็กหญิงคนเสื้อสีเขียวเอานิ้วเขี่ยปลาที่นิ่งสนิท 

ตัวอื่น

	 “ปาตัวนี้หยับแย้ว ตัวนี้ก็หยับแย้ว ตัวนี้ยังม่ายหยับ” เอามือตบ  ๆ  ที่ปลา 

ตัวที่ยังกระดุกกระดิกอยู่เบา ๆ

	 “คณุเพือ่น คณุแพง อยูไ่หนคะ เรือ่ง ปลาบูท่อง มาแลว้ ไมด่หูรอืคะ” เสยีง 

พี่เลี้ยงดังมาจากภายใน เด็กหญิงทั้งคู่หยุดทำกิจกรรมทุกอย่างทันท ี ทำตาโตให้กัน
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	 “ปาบู่ทองมาแย้ว”

	 “ไปดูปาบู่ทองดีก่า”

	 แล้วต่างคนต่างก็ออกวิ่งไปจากบ่อเลี้ยงปลาตรงระเบียงหลังบ้าน ลืมปลา 

ที่ช่วยกันช้อนขึ้นมาวางเรียงกันเต็มที่ขอบบ่อเสียสนิท ทั้งสาหร่ายและเครื่องตกแต่ง 

บ่อปลาถูกนำขึ้นมาวางไว้เกลื่อนกลาด ทั้งคู่ต่างวิ่งตามกันไปยังห้องนั่งเล่นที่เปิด 

เครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำ ปูพื้นด้วยพรมหนานุ่มจนไม่เห็นรอยเท้าเล็ก  ๆ ที่ย่ำน้ำมา  

เข้าไปยึดเก้าอี้โซฟาตัวใหญ่ นั่งซุกกันคนละตัว ดูหนังไทยที่พี่เลี้ยงเปิดทีวีไว้ให้ 

อย่างใจจดใจจ่อ พี่เลี้ยงเห็นเด็กทั้งสองวิ่งเข้ามาแล้วจึงไม่ได้เดินออกไปที่ระเบียง  

เพียงแต่ไปเลื่อนประตูกระจกของห้องนั่งเล่นให้ปิดเก็บความเย็นของเครื่อง 

ปรับอากาศภายในห้องไว้ แล้วจึงกลับมานั่งรีดเสื้อของเด็ก  ๆ  อยู่ในห้องทำงาน 

ไม่ห่างออกไปนัก เปิดม่านที่ประตูกระจกเอาไว้ให้เห็นความเป็นไปในห้องทีวี

	 ภาพยนตร์นิทานพื้นบ้านของไทยเรื่อง ปลาบู่ทอง ที่มีต่อกันทุกวันยังไม่ทันจบ  

แม่โรยบุญเดินมาพร้อมด้วยจานผลไม้ที่ปอกเอาไว้แล้วสองจาน ถามพี่เลี้ยงวัยรุ่น 

ที่รีดผ้าอยู่

	 “ต๋อย คุณหนูอยู่ไหนกัน” เด็กสาวพยักหน้าไปที่ห้องทีวี

	 “ดูเรื่อง ปลาบู่ทอง อยู่ค่ะ” พลางลุกมาช่วยเลื่อนประตูกระจกให้

	 “มิน่า เงียบเชียว” คุณแม่บ้านยิ้ม เดินถือจานผลไม้สองจานผ่านเข้าไป

	 “ผลไม้ค่ะ” พูดพลางเดินเข้าไปวางให้คนละจาน แต่แล้วพี่เลี้ยงสาวต้อง 

สะดุ้งที่ได้ยินเสียงคุณแม่บ้านร้องลั่นผ่านกระจกออกมา

	 “ตายแลว้! คณุแพง ทำไมเสือ้ผา้เปยีกไปหมด ตอ๋ยดยูงัไงกนั นีไ่ปเลน่นำ้ 

ที่ไหนมา” พี่เลี้ยงวัยรุ่นรีบวิ่งเข้ามาดู

	 “สงสัยไปเล่นน้ำกันที่บ่อปลาค่ะ ต๋อยมัวแต่รีดผ้า ไม่คิดว่าจะลงไปในน้ำ  

ไม่เคยลงเลย”

	 “เดีย๋วตอ้งไมส่บายแน ่ๆ เปยีกแลว้มานัง่หมกอยูอ่ยา่งนี ้ ในหอ้งนีย้ิง่แอรเ์ยน็ 

ด้วย ลุก ๆ ค่ะ ไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวนี้”

	 “ม่าย...อาว...จาดูปาบู่ทอง” หนูน้อยไม่ยอม

	 “ไม่ได้ค่ะ งั้นต๋อยไปเอาเสื้อมาเปลี่ยน หาหนา  ๆ  หน่อยนะ เดี๋ยวต้อง 
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ไม่สบายแน่  ๆ” คุณแม่บ้านพูดพลางถอดชุดเอี๊ยมสีเขียวออกจากแม่หนูน้อยที่ 

ไม่สนใจว่าแม่โรยบุญจะทำอะไรกับตัวเอง ตาจ้องอยู่แต่จอทีวี ในขณะที่หนูน้อย 

อีกคนไม่สนใจใครเหมือนกัน จ้องตาไม่กะพริบอยู่หน้าจอ แม่โรยบุญหมั่นไส้ร่าง 

ขาว  ๆ  อวบ  ๆ  ในมือที่มองเห็นปานสีแดงกลางหลังค่อนลงมาทางเอวชัดเจน ฟาด 

เบา  ๆ  บนสะโพกขาวผ่องเป็นสีชมพูนั้นด้วยความมันเขี้ยว หนูน้อยละสายตาจาก 

จอทีวี

	 “แม่โยยตีแพงไม” ขึ้นเสียงแจ๋ว ๆ 

	 “ก็อยากซนลงไปในน้ำทำไมคะ”

	 “เพื่อนชวนแพงจับปา ต้องตีเพื่อนน้วย”

	 “ค่ะ ต้องตีทั้งสองคนนั่นแหละ คุณเพื่อนชอบชวนน้องซนนักนะคะ ระวัง 

เถอะ ป้ารื่นกลับมาจะดุให้ ไปทำให้บ่อปลาของป้ารื่นเลอะเทอะหรือเปล่าคะ”

	 “ป่าว!” 

	 หนูเพื่อนตอบ ทำหน้างอ ปากกับจมูกมาจรดกัน แม่โรยบุญอดหัวเราะ 

ไม่ได้

	 “เปล่าก็ดีแล้ว ทานผลไม้ซะค่ะ คุณป้ารื่นโทร.มาบอกว่าคุณลองไปที่บริษัท  

พาคุณป้าไปเลือกซื้อขนมที่คุณเพื่อนคุณแพงชอบ แล้วเดี๋ยวจะตามคุณป้ามาที่นี่ 

ด้วย”

	 “โย! โย! เหนยีวพะยองมา มหีนมนว้ย” หนเูพือ่นตะโกนลัน่ดว้ยความดใีจ  

แม่โรยบุญยิ้ม แล้วหันมารับเสื้อกางเกงชุดผ้าขนหนูจากต๋อยไปเปลี่ยนให้หนูแพง  

พลางหันไปสั่งลูกน้อง

	 “ต๋อย ออกไปดูที่บ่อปลาซิ คงจะเลอะเทอะไปหมดละ ตาย คุณแพงเริ่ม 

ตัวรุม ๆ แล้วนะเนี่ย”

	 แม่โรยบุญเอามืออังไปทั่วตัวของยายหนูคนน้อง พอดีกันกับเจ้าตัวจาม 

ติด ๆ กันสองสามครั้ง

	 “ได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะ ทีหลังคุณเพื่อนอย่าชวนน้องลงไปเล่นน้ำนะคะ”  

หันไปสั่งเด็กสาวผู้พี่ แล้วก็ต้องตกใจที่ได้ยินเสียงต๋อยร้องลั่นไม่เป็นภาษามาจาก 

ระเบียงหลังบ้าน คุณแม่บ้านปล่อยเด็กน้อยทั้งสองไว้ให้ดูทีวีต่อ ตัวเองรีบเดิน 
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ออกไปตามเสียงร้อง พอโผล่ออกไปที่ระเบียงแทบจะล้มทั้งยืน เพราะภาพปลาทอง 

ตัวใหญ่น้อยนอนเรียงกันอยู่ที่ขอบสระ มีสาหร่ายคลุมอยู่บางส่วน

“ป้าโกดเพื่อนหละ” หนูเพื่อนปรับทุกข์

	 “ป้าไม่โกรธแพงเหรอ” เด็กชายถาม

	 “ไม่โกด แพงไม่ฉะบาย ต้องไปนอน ป้าต้องให้หนมแพงถึงจาไปนอน”

	 “เพื่อนเลยไม่ได้หนมเลย พะลองบอกให้ป้ารื่นซื้อแบบที่เพื่อนชอบด้วย”  

เด็กชายเสียดายแทน

	 “พุ่งนี้พะยองชื้อให้เพื่อนใหม่นะ” เธอสั่ง คนฟังพยักหน้ารับปาก

	 “ฮื่อ...แล้วทำไมวันนี้เพื่อนกับแพงถึงเอาปลาขึ้นมาล่ะ ปลาตายหมดเลย  

ไม่สงสารปลาเหรอ”

	 “ฉงฉาน...เพื่อนฉงฉานปา ปาว่าย...ว่าย...ว่าย...เมื่อยเยย เพื่อนกะแพงโอ๋ 

ให้ปานอน”

	 “ปลาต้องอยู่ในน้ำ รู้ไหม ทีหลังอย่าช้อนปลาขึ้นมาจากน้ำอีกนะ” หนูน้อย 

สั่งสอน คนฟังพยักหน้ารับตาแป๋ว


