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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
กานติมา เขียน ‘กรงกาหว่า’ เพื่อบอกเล่าถึงหัวจิตหัวใจของ ‘นก
หลงรัง’ ทีม่ อี นั ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ผคู้ วรอ้มุ ชูดแู ล ตกไปอยูใ่ นอ้อมแขน
ของผู้ปกครอง ที่มิใช่ญาติพี่น้องของตน
นกตัวโชคดี…อาจได้อยูอ่ าศัยในกรงทองสวยหรู ได้เรียนรูค้ ำพร่ำสอน
และสัมผัสอุ่นไอรัก จนเติบโตแข็งแกร่ง มีเรี่ยวแรงที่จะโบกบินไปสู่อนาคต
สดใส แต่สำหรับนกกาเหว่าที่อยู่ในกรงไม้ผุพัง ขาดทั้งการทะนุถนอม
ใส่ใจไยดีเล่า หัวใจของพวกเขาจะอ้างว้าง โหยหา และเติบโตด้วยทุกขเวทนาเพียงใด
อาจกล่าวว่า กานติมา ไม่ได้มองเพียงโชควาสนา หรือเคราะห์กรรม
ของคนเราเพียงด้านเดียว แต่พยายามบอกเล่าลึกลงไปถึงความพยายาม
ความอดทนบากบั่น และการสร้างพลังบวกในใจให้กับผู้คน ด้วยสัญลักษณ์
ของบรรดาตัวละครทั้งหลายในเรื่อง และยังแสดงแง่มุมความคิดของชีวิต
จากครอบครัวที่แตกต่าง โน้มน้าวให้เห็นคุณค่ารอบตัว อีกทั้งเบ้าหลอม
และต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเด็กๆ ด้วย
จึงใคร่ให้ผอู้ า่ นได้ตดิ ตามความหมายและสีสนั ของตัวละครเปรียบเทียบ
กับประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่าน ด้วยเห็นความสำคัญของคำว่า ‘ครอบ
ครัว’ อย่างแท้จริง

จากใจผู้เขียน
กานติมา
คนทัว่ ไปจะรูดี้ อยูแล้
่ วว่าธรรมชาติของนกกาเหว่านัน้ มักจะชอบฝากไข่ไว้
กับรังของนกตัวอืน่ แล้วทิง้ ไข่ไป ไม่สนใจกกไข่หรือเลีย้ งลูกของตนเอง ปล่อย
ให้เป็นภาระของนกตัวอื่น
‘กรงกาเหว่า’ เป็นนวนิยายสะท้อนชีวิตของเหล่าเด็กหญิงชายที่ถูก
ทอดทิง้ ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ให้ต้องอยูกั่ บผูที้ จำ
่ ต้องอุปการะเด็กเหล่านัน้ ซึง่
เปรียบเสมือนกรงแต่ละแบบของเด็กแต่ละคน และในสังคมยุคปัจจุบนั ก็มีนก
กาเหว่ามากมายที่เติบโตมาจากกรงแบบต่างๆ ซึ่งบางกรงก็ขังพวกเขาไว้ได้
อย่างดี แต่นกกาเหว่าบางตัวเมือ่ ปีกกล้าขาแข็งก็บินออกจากกรงไปแสวงหา
สิง่ ทีตน
่ เองปรารถนา…บางคนกลายเป็นนกกาเหว่าเจริญรอยตามพ่อแม่อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นเป็นด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านนั้นก็พยายามที่จะหลีกหนี
ความเป็นนกกาเหว่า เฝ้าทะนุถนอมความรักและสร้างครอบครัวอย่างดีเพื่อ
ชดเชยสิ่งที่ตนเองขาดไป
ชีวติ ของพวกเขาและเธอต่างถูกโอบล้อมด้วยกฎเกณฑ์มากมายทีเปรี
่ ยบ
เสมือนกับกรงที่ขังร่างกายของเขาและพวกเธอไว้ แม้มันจะเป็นดังเช่นกรง
ทอง กรงไม้สลักเสลาสวยงาม หรือกรงไม้เก่าๆ ที่สกปรกผุพัง แต่ทว่ามัน
ขังหัวใจและชีวิตของทุกคนไว้ไม่ได้
ลำพนา เด็กหญิงลูกคนงานก่อสร้างทีถู่ กนำมาเลีย้ งไว้ในกรงทองทีทรง
่
คุณค่า เส้นทางชีวิตของเด็กที่เกิดจากดินจะเป็นอย่างไร เมื่อถูกเลี้ยงคู่กับ
หนูตรีชนา และตราภูมิ ลูกชายหญิงคูแฝด
่ ของนักธุรกิจอย่างภาคภูมิ และ
อาภรณ์ แม่นกที่เฝ้าถนอมเลี้ยงดูทั้งลูกแท้ของตนและลูกนกกาเหว่าอย่างดี
เสมอกัน
การุณย์ เด็กชายทีเห็
่ นแม่แขวนคอตายไปต่อหน้าต่อตาและเติบโตมา
กับ ‘สาวแก่’ เจ้าระเบียบอย่าง ‘ครูรวี’ และ ‘ครูรัศมี’ ชีวิตตั้งแต่เล็กจนโต

ได้ยนิ แต่คำว่า ‘ไม่’ ‘ไม่ควร’ และคำว่า ‘อย่า’ นำหน้าเสมอ ชีวติ เขาจะเดินไป
ในทิศทางใด เมื่อรูปร่างหน้าตาของเขาชวนให้คนวงการบันเทิงอยากปั้นไว้
ประดับวงการนักหนา ในขณะที่ ‘คุณนายแม่’ คิดจะปั้นให้เขาเป็นครูใหญ่
เจริญรอยตามเธอราวกับเขาเป็นดินเหนียวเนื้อดี กรงไม้สลักเสลาสวยงามนี้
จะขังเขาไว้ได้หรือไม่
รินนา เด็กหญิงทีถู่ ก ‘มีนา’ แม่ทีเป็
่ นคนงานร้านซักรีดของ ‘รัญจวน’
ทิ้งไว้ให้อยู่ในความคุ้มครองเลี้ยงดูของเจ้าของร้านซักรีดที่มีพฤติกรรมความ
รักและการดำเนินชีวิตที่ไม่ธรรมดา แล้วชีวิตที่ตกอยู่ในกรงไม้เก่าผุของเด็ก
คนนี้จะเป็นเช่นไร
เด็กๆ ทัง้ ห้าถูกฟ้าลิขติ ให้ต้องมาเกีย่ วข้องกันตามเส้นทางแห่งโชคชะตา
และนำพาปัญหาต่างๆ รุมเร้าให้ ‘กรง’ ผู้อุ้มชูต้องช่วยกันแก้ไข
ติดตามเรื่องราวของแต่ละคนไปพร้อมๆ กันนะคะ
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“กรงทอง”
หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ สถานการณ์ต่างๆ ในบ้านเมืองก็เปลี่ยน
แปลงไปทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทุกกิจการ
คุณตรัย พันอัมพุช นักธุรกิจรุน่ ใหญ่ทีจั่ บธุรกิจไว้หลายอย่าง ค่อยๆ
วางมือโดยส่งมอบธุรกิจต่างๆ ให้ลูกชายคนโตทีออกเรื
่
อนไปก่อนอย่างไตรภพ
และภาณี ลูกสาวคนรองในเวลาไล่เลีย่ กัน ส่วนภาคภูมลูิ กชายคนสุดท้องเพิง่
ได้รับธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปเมื่อสองปีก่อนหลังการแต่งงาน
ทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้าน ‘พันอัมพุช’ ที่ใหญ่โตโอ่อ่า
ไตรภพกับลีลา สะใภ้ใหญ่ของตระกูล มีลูกชายคนโต และลูกสาว
คนเล็ก
ส่วนภาณีกับประมุขเขยคนเดียวของตระกูลมีลูกสาวโทน
คุณตรัย และคุณรัมภา ผูเป็
้ นทัง้ ปูย่่ าและตายาย มีหน้าทีดู่ แลเด็กๆ
แทนพ่อแม่ทีต้่ องออกไปทำงาน หลานๆ ทัง้ สามคนอายุไล่เลีย่ กัน เป็นเพือ่ น
เล่นกันมา มีขัดใจกันบ้าง ทะเลาะกันบ้างตามประสาเด็ก บางครัง้ ก็รุนแรง
ชนิดที่พี่เลี้ยงก็เอาไม่อยู่ ประมุขของบ้านทั้งสองคน อบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้
รักใคร่สามัคคีกันในฐานะพี่น้องสายเลือดเดียวกัน หากิจกรรมให้เด็กๆ ทำ
แต่พอเด็กๆ อยู่กับพ่อแม่ของตนเองทั้งสองครอบครัวกลับไม่ได้สอนหรือ
ปลูกฝังเรื่องใดๆ ให้ลูก
ไตรภพพูดกับลีลาว่า
“เราอย่าไปเข้มงวดกับลูกนักเลย ลูกอยูกั่ บคุณปูคุ่ ณย่าก็คงจะถูกขนาบ
ซะกระดิกตัวไม่ได้”
จริญญาหรือน้องจินนี่ปีนี้เธออายุ ๖ ขวบ เป็นเด็กขี้ฟ้อง จึงมักจะ
บ่นว่า
“คุณย่าบ่นทุกเรือ่ ง จินนีไม่
่ อยากลงไปอยูข้่ างล่าง ช่วงปิดเทอมจินนี่
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ขอนอนดูการ์ตูนในห้องทั้งวันได้มั้ยคะ”
“ได้ซีไม่
่ ต้องลงไปก็ได้ ให้พีเ่ ลีย้ งเอาอาหารเช้า กลางวันมาส่งให้ก็ได้
นะลูก”
ลีลาเออออตามลูก เป็นการชีน้ ำลูกให้ขาดระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์
ของบ้านทีว่่ าทุกคนต้องรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ก่อนออกไปทำงานและ
ก่อนรถโรงเรียนมารับ ถ้าในวันหยุดใครไม่มีธุระก็ให้อยูร่่ วมกันในห้องนัง่ เล่น
ซึ่งแต่ละครอบครัวมักจะหาเรื่องพากันออกนอกบ้านเสียมากกว่า
“งั้นพอลก็อยากวาดรูปอยู่ในห้องทั้งวันเหมือนกัน” พอพลลูกชายคน
โตวัย ๘ ขวบขอบ้าง
“เอาซี่ พอลชอบวาดรูปก็วาดเลย โตอีกหน่อยจะได้วาดรูปเก่งๆ จะ
ได้เรียนสถาปัตย์เหมือนที่พ่ออยากเรียน”
ไตรภพส่งเสริมเติมฝันของตนเองลงไปที่ลูกชาย
“คุณพ่ออยากเรียน แล้วทำไมไม่เรียนละครับ”
“คุณย่าบังคับให้เรียนบริหารธุรกิจ อาภาณีก็ถูกบังคับให้เรียนเลขาฯ
ส่วนอาเล็กเขาชอบบริหารธุรกิจอยู่แล้ว เขาเรียนอย่างมีความสุข”
“ถ้าไม่ชอบเรียนอะไรก็จะเรียนไม่เก่งใช่มั้ยครับ…คุณพ่อไม่เก่งการ
บริการธุรกิจเหรอครับ”
“แหม…เรียนจบปริญญามาได้ก็ถือว่าเก่งแหละ บริหารงานทีบริ
่ ษทั
เพื่อเกษตรกรไทย ได้กำไรพอสมควรตั้งแต่พวกลูกๆ ยังไม่เกิดด้วยซ้ำ ถ้า
ทำได้ไม่ดีคุณปู่ก็ยึดคืนหมดซี่ พวกเราอยากเรียนอะไรก็เรียนไป พ่อไม่
บังคับ”
ทางด้านภาณีนัน้ เมือ่ เห็นว่าลูกสาวคนเดียวอยูใน
่ ความดูแลของคุณยาย
และคุณตาแล้วหล่อนก็แทบจะไม่ได้สอนหรือปลูกฝังอะไรลูกเลย แต่กระนั้น
เด็กหญิงปานวาดวัย ๔ ขวบซึ่งไม่ค่อยพูดมากก็ยังบ่นว่า
“คุณยายไม่ให้น้องวาดเล่นตุ๊กตา”
“เอ๊า ทำไมคุณยายทำอย่างนัน้ ล่ะ…เอางีละ
้ กันตอนกลางวันหนูกับพีเ่ ลีย้ ง
ก็อยู่ในห้อง เล่นตุ๊กตาของหนูไปไม่ต้องลงไปอยู่กับคุณตาคุณยายดีมั้ย”
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ภาณีหาทางออกให้ลูกซึง่ ก็ผิดหลักการของบ้านนีเช่
้ นกัน เพราะหลาย
ปีมาแล้วเวลาปิดเทอมเด็กๆ ก็จะอยู่ในความดูแลของคุณรัมภามาตลอด ถึง
จะมีพี่เลี้ยงแต่ทุกคนก็จะถูกคุณรัมภาเลี้ยงไว้รวมกันในห้องนั่งเล่นบ้าง ห้อง
พระบ้าง
“หนูไม่ชอบสวดมนต์ พูดไม่รู้เรื่อง” เด็กหญิงปานวาดบ่น
“สวดมนต์ดีนะลูก คุณยายสอนถูกต้องแล้ว โตขึน้ หนูก็จะฟังรูเรื้ อ่ งเอง
แหละ อยูกั่ บคุณยายก็ต้องเชือ่ ฟังคุณยายซี”่ ประมุขเห็นดีเห็นงามไปกับการ
เลี้ยงเด็กของแม่ยาย
แต่…ภาณีก็แว้ดใส่ว่า
“คุณนี่ก็…เด็กสมัยนี้เขาก็ต้องเล่นตุ๊กตา เล่นเกมกดกันทั้งนั้นแหละ
ขืนให้ลูกนั่งสวดมนต์ทุกวันเดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กไม่ทันคน ไม่ทันสมัย”
“ก็แล้วแต่คุณละกัน”
ประมุขไม่อยากต่อปากต่อคำหรือขัดใจภาณีเพราะหล่อนมักใช้เสียงดัง
ข่มถ้าเขาพูดอะไรมาก และสิ่งที่พูดก็มักจะขัดใจหล่อน
ภาคภูมิและอาภรณ์เพิ่งมีลูกแฝดหญิงชายอายุได้ขวบเศษๆ สะใภ้คน
เล็กของตระกูลพันอัมพุชไม่ได้ทำงานนอกบ้านเพราะภาคภูมิบอกว่า
“คุณเลีย้ งลูกสองคนก็เหนือ่ ยมากแล้ว ผมจะดูแลบริษทั เอง ผมทำได้”
ทัง้ สองเพิง่ เรียนจบจากคณะเดียวกันและแต่งงานกันทันทีแถมมีลูกเร็ว
กว่าทีคาด
่ กันไว้ แต่ทัง้ สองก็พอใจทีได้
่ ลูกหญิงชายในคราวเดียวกัน อาภรณ์
เลยไม่มีโอกาสได้ไปช่วยงานในบริษัทของภาคภูมิ
ทัง้ สองตัดสินใจว่าจะแยกออกไปอยูกั่ นเอง ด้วยเหตุผลทีไม่
่ อาจจะบอก
ใครได้ตามความจริงว่าทัง้ สองอยากสร้างครอบครัวทีอบอุ
่ น่ มีแบบแผนในการ
ดำเนินชีวติ มีวิธใน
ี การอบรมสัง่ สอนและปลูกฝังสิง่ ทีดี่ ทถูี่ กต้องให้ลูกแบบไม่
ให้เด็กสับสน เพราะในบ้านนีมี้ ผูใ้ หญ่หลายคน แต่ละคนมีกฎเกณฑ์ตามความ
พอใจของตนเอง ซึง่ เรือ่ งนีอาภรณ์
้
อยูบ้่ านเคยเห็น เคยได้ยนิ ครอบครัวของ
พีๆ่ คุยกัน และสอนลูกแบบสวนทางกับทีปู่ ย่่ า ตายายสอนเอาไว้ เธอคิดมา
ตลอดว่าวันหนึ่งเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น อาจมีปัญหาหลายอย่างตามมา และ
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อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง
“เราน่าจะแยกไปตอนทีหนู
่ นากับน้องภูมจะ
ิ เข้าโรงเรียนนะคะภาค เรา
มีเวลาเตรียมการอีกสองสามปีนะ”
อาภรณ์เสนอ
แล้วสองสามีภรรยาก็เริม่ ออกสำรวจโครงการหมูบ้่ านต่างๆ อยูเป็
่ นเดือน
ในที่สุดก็พบว่า ‘หมู่บ้านธนูทอง’ ย่านชานเมืองบนถนนรามอินทรา ใกล้
สวนสนุกเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ถูกใจ เหตุผลหลักคือ อยู่ไม่ไกลจากบริษัท
และโกดังสินค้าของภาคภูมมาก
ิ นัก และไม่ไกลจากบ้าน ‘พันอัมพุช’ เช่นกัน
และทีสำคั
่ ญอีกประการหนึง่ ใกล้โรงพยาบาล ใกล้โรงเรียนเจ้าของโครงการ…
ธนู สุวรรณนาลัย เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของภาคภูมิ
ธนูนำชมสถานทีด้่ วยตนเอง จากถนนสายหลักเลีย้ วเข้าซอยก็มีตลาด
ธนูทองพื้นที่กว้างขวางมีที่จอดรถเป็นสัดส่วน ถัดจากนั้นพื้นที่ทางซ้ายมือ
ของซอยเป็นอาณาจักรของหมูบ้่ านธนูทองทัง้ หมด มีตึกแถวตามแนวลึกของ
พืน้ ทีราว
่ ยีส่ บิ คูหา ริมถนนเป็นอาคารพาณิชย์ ส่วนพืน้ ทีตรง
่ กลางมีทัง้ บ้าน
แบบทาวน์เฮ้าส์สองชั้น และบ้านเดี่ยวเนื้อที่หกสิบถึงเจ็ดสิบห้าตารางวา
ด้านในสุดเป็นที่ดินจัดสรรมีพื้นที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยตารางวาซึ่งมีอยู่เพียง
สิบหน่วยเท่านั้น
“ด้านหลังสุดของเนือ้ ทีนี่ ก็้ ถือว่าเป็นพืน้ ทีเหมาะ
่
สำหรับสร้างบ้านของผู้
มีอันจะกินหน่อย พี่ว่าร้อยห้าสิบตารางวาที่เหลืออยู่หน่วยสุดท้ายเหมาะกับ
ครอบครัวนายนะ ใกล้สวนหย่อม ใกล้สโมสรของหมู่บ้าน”
ในที่สุดธนูก็โน้มน้าวใจภาคภูมิและอาภรณ์ได้สำเร็จ ทั้งคู่ชอบที่ดิน
แปลงสุดท้าย และเลือกแบบจากแปลนบ้านที่ธนูมีไว้บริการลูกค้า
“แบบทีเจ้
่ าของทีด่ นิ เลือกนีช่้ างประจำโครงการจะเป็นคนลงมือสร้างเอง
เราทำงานละเอียดใช้เวลาสร้างปีครึง่ ถ้าเจ้าของบ้านต้องการต่อเติมหรือตกแต่ง
ภายใน โดยช่างข้างนอกที่ตัวเองพอใจทางโครงการก็ไม่ว่าอะไร”
ภาคภูมวางเงิ
ิ นมัดจำไว้ส่วนหนึง่ และหลังจากนัน้ เขาก็จ่ายเงินค่าทีด่ นิ ไป
ทัง้ หมด ได้ถือครองโฉนดเรียบร้อย เขากับอาภรณ์จึงเข้าปรึกษากับคุณตรัย
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และคุณรัมภา ผูเป็
้ นพ่อแม่ถึงกับอึง้ กับการตัดสินใจของลูกชายคนเล็ก ทัง้ สอง
จำต้องพูดถึงเหตุผลที่เคยตกลงกันว่าจะไม่บอกใคร
“มันก็จริงของตาเล็กนะ เด็กๆ พอโตขึน้ มันก็ต้องมีความคิดทีแตก
่ ต่าง
ออกไป เราจะไปขีดเส้นตีกรอบเขาคงไม่ได้หรอก” คุณรัมภาว่า
“ก็ทำไมจะไม่ได้ เราเลีย้ งพวกเขามาเรายังสัง่ ให้เรียน สัง่ ให้บริหารงาน
ได้” คุณตรัยผู้เคร่งครัดกับลูกมาตลอดย้อนถามด้วยความขุ่นใจ
แต่เมือ่ ภาคภูมบอก
ิ ว่าเขาขอแลกกับการสละสิทธิใน
์ บ้านหลังนี้ ไม่ขอ
แบ่งปันอะไรเลย คุณตรัยจึงยอมปล่อยให้ลูกชายคนเล็กแยกครอบครัวออก
ไป เมื่อพี่ชายและพี่สาวรู้ดังนั้นก็สนับสนุนทันที
อาภรณ์ผู้อยู่บ้านตลอดได้ยินไตรภพกับภาณีพูดกันว่า
“ดีแล้วที่เจ้าเล็กขอแยกออกไป เธออยากแยกบ้างมั้ยล่ะยัยณี”
“ขี้เกียจไปเริ่มต้นใหม่ มันคือการลงทุนนะพี่ใหญ่ ให้เจ้าเล็กเขาไป
ลงทุนเถอะ เขาทำกำไรได้ปีละหลายสิบล้าน”
เมื่อนี่คือการลงทุน คุณรัมภาผู้มีความยุติธรรมก็เสนอออกทุนในการ
สร้างบ้านให้ลูกชายคนเล็ก
“แม่แบ่งให้เอาไปลงทุนสร้างบ้านห้าล้าน…รับไว้ ถือว่าแม่ให้เจ้าแฝด
ละกัน”
ภาคภูมิก็ยากที่จะปฏิเสธ
***
ตลอดเวลาในการสร้างบ้าน ครอบครัวของภาคภูมก็ิ เทียวไปดูงานก่อสร้าง
อย่างใกล้ชิดในวันหยุด ส่วนวันอื่นๆ ภาคภูมิจะแวะไปดูเองเกือบทุกวัน
ครบกำหนดสองปี ในวันที่จะมอบบ้านกันนั้น อาภรณ์เห็นว่าในตัว
บ้านยังขาดสิ่งที่เธอต้องการ เธอจึงเสนอสามีว่า
“ภรณ์อยากได้ห้องครัวที่แยกออกไปจากตัวบ้าน แล้วก็อยากได้ห้อง
พักคนงานสักสองห้อง เผือ่ วันข้างหน้า คุณอยากมีคนขับรถทีต้่ องอยูกั่ บเรา
…เราต่อเติมดีมั้ยคะคุณ”
ภาคภูมไม่
ิ ได้ขัดใจภรรยา แต่ก็มีความกังวลเรือ่ งการต่อเติมบ้าน เกรง
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ว่าเวลาจะยืดเยื้อออกไปอีกเป็นปี เพราะช่างที่ทำบ้านหลังนี้กำลังจะไปรับ
งานใหม่ที่อื่น ลูกๆ ของเขาอายุย่างเข้าสี่ขวบแล้ว อีกไม่กี่เดือนก็จะต้อง
เข้าโรงเรียน เขาอยากจะย้ายบ้านจัดบ้านให้เสร็จก่อนถึงช่วงเปิดเทอม
ธนูรู้ปัญหาของเพื่อนรุ่นน้องก็เสนอว่า
“ถ้านายจะหาช่างมาทำเองและเร่งเวลาเขาได้ ก็ได้นะนายเล็ก”
“ครับพี่ธนู คงต้องเป็นแบบนั้น ผมมีเวลาอีกไม่เกินสามเดือน”
“ทันน่า…นี่ถ้าช่างโครงการไม่ติดรับงานที่อื่นก็คงให้เขาช่วยทำให้นาย
…แต่เซ็นสัญญาไปแล้ว ขืนไปทำงานช้าเขาต้องปรับแน่ๆ”
“ไม่เป็นไรครับพีธนู
่ ผมจะหาช่างจากคนรูจ้ กั จะได้คุยกันง่ายหน่อย”
ปัญหานีภาคภู
้ มไม่
ิ ได้นำไปปรึกษาทางบ้าน เขาไม่ต้องการให้ใครรูว่้ า
เขาประสบปัญหาอะไร เพราะไม่อยากถูกผูเป็
้ นพ่อซ้ำเติมว่าคิดอยากจะออก
ไปสร้างรังเอง มีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ต้องวิง่ โร่กลับมาหาคนทีบ้่ าน
ที่บริษัทเพื่อนเกษตรกร จำกัด ซึ่งมีอาคารสำนักงานอยู่ในซอยหนึ่ง
บนถนนแจ้งวัฒนะ และที่นั่นก็มีโกดังสินค้าที่พร้อมส่งออก ภาคภูมิผู้กุม
บังเหียนยืนมองออกไปนอกหน้าต่างห้องทำงานของเขาที่มีเนื้อที่กว้างขวาง
หลายไร่ เขากำลังใช้ความคิดว่าอีกสามเดือนข้างหน้าก็จะถึงกำหนดวันย้าย
บ้านแล้ว เขาเห็นด้วยกับข้อเสนอของอาภรณ์ ทีควร
่ จะมีครัวแยกออกไปเป็น
สัดส่วน และวันหนึ่งเขาก็ต้องมีคนขับรถที่อยู่ในบ้านเรียกใช้สอยได้สะดวก
เขานึกถึงบรรดาคนงานทีอาจจะ
่
มีญาติหรือเพือ่ นฝูงเป็นช่างก่อสร้าง เขาหัน
กลับมากดโทรศัพท์สายในหาเลขาฯ ของเขา และได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจ
“เรียกจำเรียงเข้ามาหาผมหน่อยนะคุณปู”
ชัว่ อึดใจเดียวจำเรียงก็เดินตามเลขาฯ ปูเข้ามาในห้องทำงานของภาคภูมิ
เขาถามจำเรียงตามที่รู้มาจากเลขาฯ ว่า
“ได้ยินว่าสามีเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างรึจำเรียง”
แม่บา้ นสาววัย ๒๐ เศษๆ หน้าตาสะสวย กิรยิ ามารยาทดี ยิม้ แป้น
“ใช่ค่ะเจ้านาย แต่พี่พร้าวเขาเป็นแค่ช่างซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะคะ
ไม่ใช่ผู้รับเหมา”
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ให้ทำ”

“เหรอ…พรุง่ นีเขา
้ ว่างหรือเปล่าบอกให้มาพบฉันแต่เช้าเลยนะมีงานจะ

“ได้ค่ะได้…กรุณาด้วยนะคะเจ้านาย พีพร้
่ าวไม่มีงานมาเป็นเดือนแล้ว
เดีย๋ วจำเรียงไปบอกเขาให้เตรียมคนงานสักห้าคนดีมัย้ คะ” หล่อนกระตือรือร้น
“ได้เลยเตรียมคนไว้ได้เลยนะ…อ้อจำเรียงได้ยินว่ามีลูกสาวรึ”
“ค่ะจะห้าขวบแล้วยังไม่ได้หาโรงเรียนให้ เพราะไม่มีชอื่ ในทะเบียนบ้าน”
“อ๋อ…เรื่องนี้เอาไว้คุยกันอีกทีนะ…จำเรียง ถ้าฉันจะเปลี่ยนงานให้ไป
เป็นแม่บ้านที่บ้านฉันเธอสนใจมั้ย”
“บ้านเจ้านายเหรอคะ…เอ้อ…ถ้าจำเรียงไปอยูที่ บ้่ านเจ้านาย แล้วพีพร้
่ าว
เขาจะอยู่ยังไงคะ”
“ถ้าทั้งจำเรียงและนายพร้าวสนใจก็ไปอยู่ด้วยกัน…เอาไว้คุยกันอีกที
นะ…ไปทำงานได้แล้ว”
เมือ่ ภาคภูมเตรี
ิ ยมการเรือ่ งคนต่อเติมบ้านได้ แถมยังทาบทามจำเรียง
ไปเป็นแม่บ้านให้ด้วย เขาเชื่อว่าอาภรณ์จะพอใจ
วันต่อมานายพร้าวเข้ามาพบภาคภูมแต่
ิ เช้า เมือ่ ได้คุยกันไม่กีประโยค
่
ภาคภูมก็ิ ดูลักษณะท่าทางนายพร้าวออกว่าเป็นคนซือ่ สัตย์ ตรงไปตรงมาและ
ดูท่าว่าเป็นคนขยันขันแข็งอยูมาก
่
เมือ่ ภาคภูมพา
ิ ไปดูสถานทีแล้
่ วนายพร้าว
ก็รับปากว่าจะทำให้เสร็จภายในไม่เกินสามเดือน
“เอ้อ…นายพร้าว ได้ยินจำเรียงบอกว่าลูกจะเข้าโรงเรียนแต่ยังไม่มี
ทะเบียนบ้านใช่มั้ย…เอาชื่อมาเข้าบ้านนี้ก็ได้นะ ถ้าจำเรียงเขารับปากจะมา
เป็นแม่บ้านที่นี่ นายพร้าวคิดว่ายังไง”
“แล้วแต่ความกรุณาของเจ้านายครับ ทุกวันนีผม
้ ไปทำงานทีไ่ หนก็จะเอา
ลำพนาไปทำงานด้วย เขาก็ชอบขีดๆ เขียนๆ อยูนะ
่ ครับ มีกระดาษในห้องพัก
ก็เอามาเขียนเล่นหมด ผมว่าจะพาไปเข้าก่อนเกณฑ์สักปี แต่ก็ยังลำบากอยู”่
“ไม่ต้องกังวล หรือรีบร้อนเกินไปหรอก ลูกแฝดฉันก็ไม่ได้พาไปเข้า
อนุบาล อยูบ้่ านแม่เขาก็สอนอ่าน สอนเขียนบ้าง ก็ขีดๆ เขียนๆ ใส่กระดาษ
กันไป ความจริงเด็กกับฝาผนังนี่ของชอบเขาเลยนะ แต่ที่บ้านพ่อแม่ฉัน

กานติมา
๑๖

ท่านหวงบ้าน หลานๆ ไม่เคยมีใครกล้าเขียนผนังสักคน”
“ลำพนาก็ชอบ แต่อยูห้่ องเช่าก็ห้ามเขา อธิบายให้เขาฟังว่าเขียนผนัง
ไม่ได้เดี๋ยวเสียตังค์ เขาก็เชื่อฟังครับ กลัวพ่อเสียตังค์ค่าห้องแพง”
เมื่อได้คุยเรื่องลูก คนเป็นพ่อทั้งสองก็ดูจะมีความสุข คุยกันถูกคอ
และได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันไปด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและเจียมตัวของ
นายพร้าวเป็นที่ถูกใจภาคภูมิมากทีเดียว
***
งานต่อเติมบ้านของภาคภูมิดำเนินไปอย่างรวดเร็ว นายพร้าวกับคน
งานอีกสี่คนทำงานทุกวันด้วยความขยันขันแข็ง และตามใจเจ้าของบ้าน
ทุกอย่าง ระหว่างนั้นบางวันภาคภูมิก็พาลูกฝาแฝดของเขามาดูบ้านด้วย
เด็กหญิงลำพนา ลูกของนายพร้าวกับจำเรียงเป็นเด็กกิริยามารยาทดี เด็กน้อยไหว้ทุกคน แม้แต่ตรีชนาและตราภูมิ เด็กเรียบร้อยไม่ช่างพูดทัง้ สามคน
เล่นอยูด้่ วยกันอย่างเงียบๆ แต่ดูมีความสุข โดยไม่มีใครรังแกใคร ภาคภูมก็ิ
ไม่ได้สอนลูกให้แบ่งชั้นวรรณะกับใคร แต่สอนให้รู้จักมีน้ำใจแบ่งปันของเล่น
และของกิน
เด็กหญิงตรีชนาชอบเด็กหญิงลำพนาจึงแบ่งตุ๊กตาตัวโปรดให้ไป คน
ได้รับถึงกับน้ำตาคลอ กอดตุก๊ ตาแสนรักของคนให้อย่างทะนุถนอม อาภรณ์
เห็นภาพนั้นแล้วก็รู้สึกพอใจ เธอแอบบอกสามีว่า
“ถ้าเอาจำเรียงมาเป็นแม่บา้ นก็ดนะ
ี เด็กๆ เข้ากันได้ดี ส่วนนายพร้าว
ถ้าจะเปลี่ยนจากช่างก่อสร้างมาเป็นคนขับรถก็น่าจะลงตัวนะ”
“เอาไว้ส่งมอบงานเสร็จผมจะถามทั้งสองคนว่ายินดีจะอยู่กับเรามั้ย
เงินเดือนของนายพร้าวอาจจะไม่ได้มากเท่ากับการรับซ่อมแซมบ้าน แต่มีเงิน
ใช้ทุกเดือนแน่ๆ และเราก็จะให้อนาคตทางการศึกษากับลำพนา ถ้าเป็นเด็ก
ใฝ่เรียนจริงๆ”
ทัง้ สองคิดไปไกล เมือ่ เล็งเห็นว่าสิง่ ทีตน
่ เองวาดหวังไว้มีความเป็นไปได้
ทั้งเรื่องบ้านทั้งเรื่องคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านช่องให้
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กรงทอง
บ้านใหม่ที่ภาคภูมิและครอบครัวรอคอยมาสองปีเศษ เสร็จสมบูรณ์
สมใจเจ้าของบ้านทุกอย่าง เขาพร้อมทีจะ
่ ขนย้ายของใช้จำเป็นจากบ้านใหญ่
มา ในวันที่เขาจะย้ายนั้น คุณรัมภาบอกว่าเป็นวันฤกษ์ดี
แต่ภาคภูมิกับอาภรณ์ก็ต้องหน้าเสียไปเล็กน้อย ในวันที่เข้าไปบอก
คุณตรัยว่า ฤกษ์ย้ายแล้ว ถูกตรัยว่าใส่หน้า
“คนมันจะไป วันไหนก็ฤกษ์ดีทั้งนั้นแหละ…ไปเถอะ”
“เอ๊ะคุณนี่ ไม่ให้ศีลให้พรลูกมั่งเลยรึ” คุณรัมภาดุสามี
“ไม่อยากจะพูดหรอกนะ ว่าเหม็นขี้หน้าเจ้าลูกคนเล็กซะจริงๆ มัน
ปีกกล้าขาแข็ง อยากจะมีรังของตัวเองก็ไปเถอะ”
“เอ๊าคุณ…นี่ไม่ใช่เวลามาค่อนขอดลูกนะ เขาพยายามสร้างรังของ
ตัวเองสองปีแล้วคุณยังไม่รู้สึกยินดีกับลูกอีกเหรอ”
“อยู่กับพ่อแม่พี่น้องมันไม่ดีตรงไหนเรอะ”
คุณรัมภารูว่้ าสามีเริม่ พาลไปทุกๆ เรือ่ ง เพราะสมัยหนุม่ ๆ ทำงานหนัก
ใช้สมองมากไป เคมีในร่างกายเริม่ จะรวนๆ ไปบ้าง คุณรัมภาคิดว่าจะพาสามี
เข้าวัด หรือปฏิบัติธรรมสะสมบุญในยามแก่เฒ่า แต่การฝืนใจคนไม่ศรัทธา
ก็เป็นเรือ่ งยากสำหรับนางและอีกประการหนึง่ คุณตรัยก็เริม่ ต้องเข้าโรงพยาบาล
บ่อยขึ้น จึงไม่เหมาะที่จะเดินทางไปไหนไกลๆ หรือสมบุกสมบันมากนัก
ในที่สุดคุณรัมภาก็ยืนยันว่าวันที่ลูกชายจะย้ายนั้นเป็นวันฤกษ์ดีแล้ว
เพราะรู้ว่าเขาไม่ต้องขนย้ายข้าวของมากมายจากบ้านนี้ นางจึงบอกว่า
“เราต้องนำพระเข้าบ้านก่อนเก้าโมงเช้า และเราต้องมีข้าวสารเต็มถัง
น้ำเต็มโอ่ง”
“โอ้โห น้ำเต็มโอ่งเลยเหรอครับคุณแม่” ภาคภูมิตกใจ
“ก็แหม…ของจำลองสิลูกเอ๊ย แม่จะเตรียมของไว้ให้ละกันนะ”
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คุณรัมภาแจกแจงให้ลูกชายและลูกสะใภ้ฟังถึงเรื่องข้าวของที่ต้องเอา
เข้าบ้านใหม่วันนัน้ ภาคภูมกัิ บอาภรณ์ต้องช่วยกันจำว่าต้องเตรียมอะไรและ
มีวิธีการทำอย่างไร
พีชาย
่ และพีสาว
่ เวียนกันมาค่อนว่าภาคภูมชอบ
ิ ทำอะไรยุง่ ยาก เขาแค่
ยิ้มจางๆ ไม่ต่อล้อต่อเถียงใดๆ
***
ภาคภูมขอ
ิ คำตอบจากจำเรียงว่าหล่อนจะยอมไปเป็นแม่บา้ นให้เขาหรือ
ไม่ จำเรียงยังคงอ้ำอึง้ ภาคภูมโน้
ิ มน้าวใจว่า ทำงานทีบ้่ านเขาหล่อนจะได้
ดูแลบ้านและดูแลลูกสาวไปด้วย
“งานบ้านน่ะไม่ได้ทำอะไรมากหรอกนะจำเรียง ยังไงคุณภรณ์เขาก็ต้อง
สอนเด็กๆ ให้รู้จักทำงานบ้านบ้าง เราจะไม่เลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาหรอก”
“จำเรียงเข้าใจค่ะและไม่เกีย่ งเรือ่ งงานหนัก แต่ทียั่ งไม่ได้รับปากเจ้านาย
ก็เพราะยังไม่รูว่้ าพีพร้
่ าวเขาตัดสินใจยังไง เขาน่ะรักพรรคพวกทีเขา
่ พาไปทำงาน
มากเลยค่ะ ถ้าเขามาทำหน้าทีคน
่ ขับรถเขาอาจจะต้องทิง้ เพือ่ นๆ พวกนัน้ ซึง่
เขาไม่อยากทำแบบนั้น”
“อ๋อ…งั้นรึ…อืม แต่เพื่ออนาคตของลูกและเมีย นายพร้าวต้องตัด
สินใจให้ดีนะ…แต่ถ้าเขาทิง้ เพือ่ นๆ ไม่ได้จริงๆ ยังไงจำเรียงก็ต้องเห็นแก่ลูกนะ
…ไปอยู่ด้วยกันลูกสาวก็จะได้เข้าโรงเรียนเดียวกับลูกๆ ฉัน”
จำเรียงได้ฟังก็ตาโตด้วยความตื่นเต้นที่ลูกจะได้เข้าเรียนโรงเรียนเดียว
กับลูกเจ้านาย
“เจ้านายจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่เมื่อไหร่คะ”
“วันมะรืนนี้จะย้ายตามฤกษ์ เอาพระเข้าบ้าน ส่วนข้าวของที่มีอยู่นิด
หน่อยก็ใส่รถหกล้อของโกดังไปเลย…ฉันก็เลยอยากขอแรงนายพร้าวช่วยเป็นหู
เป็นตา ช่วยดูข้าวของที่จะขนเข้าบ้าน”
“ก็ได้ยินพีพร้
่ าวบอกว่าจะอยูช่่ วยเจ้านายย้ายบ้านจนเสร็จเรียบร้อยก่อน
เผือ่ เจ้านายจะอยากให้ตอก ให้เจาะอะไร เขาก็เลยนอนอยูที่ นั่ น่ กับลูก วันนี้
เขาบอกให้จำเรียงไปที่บ้านเจ้านายหลังเลิกงานจะได้ช่วยกันทำความสะอาด
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อีกสักรอบเอาให้เอี่ยมไปเลย”
ภาคภูมิยิ้มด้วยความพอใจ
“งั้นกลับด้วยกัน”
“อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกค่ะเจ้านาย จำเรียงจะไปทีห้่ องเช่าก่อนไปเอาเงิน
ประกันคืน ข้าวของเอกสารต่างๆ ของลำพนา จำเรียงเก็บเรียบร้อยแล้ว นัด
ให้พี่พร้าวมารับที่ห้องเช่า”
“เอ๊ะ คืนห้องเช่าแล้วแบบนีแสดง
้ ว่าจำเรียงพร้อมจะไปอยูด้่ วยกันแล้ว
น่ะสิ”
จำเรียงยิ้มเขินๆ ก่อนจะบอกว่าหล่อนไม่กล้าแสดงออกมากนักว่า
เต็มใจอยากไปอยู่บ้านเจ้านาย
“แหม…แสดงออกได้เต็มทีเลย
่ เรือ่ งแบบนีไม่
้ มีใครว่าหรอก จำเรียง
เป็นพนักงานของฉัน”
“ถ้าอย่างนั้น เมื่อเจ้านายไปถึงบ้าน จำเรียงฝากลำพนาไว้ด้วยนะคะ
แล้วให้พี่พร้าวมาช่วยจำเรียงขนของ”
“ได้เลย”
ภาคภูมอนุ
ิ ญาตให้จำเรียงเลิกงานก่อนเวลาถึงสองชัว่ โมง และบอกกับ
ฝ่ายบุคคลว่าจำเรียงยังคงเป็นพนักงานรับเงินเดือนในตำแหน่งแม่บา้ นดังเดิม
ให้โอนเงินเดือนเข้าบัญชีเหมือนเดิม แต่ตัวคนย้ายไปทำงานที่บ้านเขา
วันนีภาคภู
้ มออก
ิ จากบริษทั ก่อนเวลาเลิกงานเกือบสองชัว่ โมง เขาแวะ
รับครอบครัวของเขา และชวนคุณรัมภาไปดูบ้านใหม่ด้วย โดยมีคนขับรถ
ขับพานางไป
“แม่ไม่ได้รังเกียจทีจะ
่ นัง่ รถของแกหรอกนะตาเล็ก แต่แม่ว่าเอารถแม่
ไปดีกว่า เวลาแม่อยากจะกลับบ้าน แม่จะได้ไม่ต้องรอแกไงตาเล็ก เผือ่ แก
กับครอบครัวแกอยากอยู่ที่บ้านใหม่ดึกหน่อย”
นางให้เหตุผลกับลูกชาย ซึง่ เขาก็ไม่คัดค้านแต่ประการใด นายมัน่ คน
ขับรถประจำบ้านพันอัมพุช เป็นคนเก่งไปไหนได้ทุกที่ขอให้บอกทางอย่าง
ละเอียดหนุ่มใหญ่ก็มีแผนที่ในใจทันที
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ทีบ้่ านของภาคภูมนัิ น้ นายพร้าว กับเด็กหญิงลำพนายังอยู่ โดยนาย
พร้าวกำลังรดน้ำสนามหญ้าทีเขา
่ เพิง่ ปูเสร็จ พอเจ้าของบ้านมาเขาก็วิง่ มาเปิด
ประตูต้อนรับ
“นายพร้าวเคยเจอคุณแม่ฉันหรือยัง” ภาคภูมิแนะนำอย่างไม่เป็น
ทางการนัก นายพร้าวทำความเคารพอย่างนอบน้อมและดึงลูกสาวตัวน้อยผิว
ไม่ขาวนวลนักแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านมากราบถึงตักคุณรัมภา ซึง่ นางก็มิได้แสดง
ความเอื้อเอ็นดูเด็กน้อยแต่ประการใด แค่มองด้วยหางตาแล้วถามว่า
“เอาลูกไปทำงานด้วยทุกที่เลยรึนายพร้าว”
นายพร้าวตอบอย่างสุภาพว่าเขาจำเป็นต้องเอาลูกไปทำงานด้วยเพราะ
จำเรียงไปทำงานทีบริ
่ ษทั ของภาคภูมิ ดูจะไม่เหมาะสมถ้าจะให้จำเรียงเอาลูก
ไปเลี้ยง นางรำพึงเสียงดัง
“ลูกก่อสร้างก็เลยต้องเร่รอ่ นไปตามหน้างานของพ่อ…เดีย๋ วก็ไม่ได้เรียน
หนังสือ”
ภาคภูมิบอกความตั้งใจของเขาเกี่ยวกับครอบครัวของนายพร้าว คุณ
รัมภาหน้านิ่วคิ้วขมวดและฉุดแขนลูกชายไปกระซิบถามว่า เขาจะแน่ใจได้
อย่างไรว่านายพร้าวกับจำเรียงเป็นคนดี และลูกสาวตัวน้อยจะใฝ่เรียน
“ระวังจะสูญเงินทองไปเปล่าๆ กับการพาเด็กเข้าโรงเรียนเดียวกับลูกเรา
นะตาเล็ก”
“ผมไม่คิดว่าจะเสียเปล่าหรอกครับ เราดีต่อเขา เขาจะได้กตัญxูซือ่ สัตย์
ต่อเราไงครับคุณแม่”
“ก็ตามใจ เวลาเราเหนือ่ ยมากๆ ขับรถเองไม่ไหว มีคนขับรถไว้ในบ้าน
ก็ดี”
เด็กทัง้ สามแยกออกไปนัง่ เล่นด้วยกันอยูที่ ลาน
่ ปูนทางเดินระหว่างบ้าน
หลังใหญ่กับห้องพักคนงาน ลำพนาแบ่งลูกแก้วของเธอให้กับคูแฝด
่
สอนให้
เล่นดีดลูกแก้ว ตรีชนากับตราภูมิเรียนรู้เร็วจึงสนุกกับการละเล่นชนิดนี้
หลังจากเดินสำรวจทั่วบ้านและสั่งนายพร้าวจัดวางโต๊ะหมู่บูชาพระให้
ถูกทิศทางเสร็จ คุณรัมภาก็บอกให้นายมั่นพานางกลับบ้าน ก่อนกลับนาง
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กำชับลูกชายว่า
“อย่าเพิง่ นอนทีบ้่ านใหม่นะตาเล็ก ต้องเอาพระเข้าบ้านก่อน…ส่วนนาย
พร้าวจะเฝ้าบ้านให้ก็ไม่เป็นไร ดูแลบ้านให้ดีล่ะ ถ้าคิดจะเป็นลูกจ้างนายภาคภูมิ
ก็ให้เป็นคนซื่อสัตย์นะ…เข้าใจมั้ย”
“เข้าใจครับคุณนายแม่”
พอคล้อยหลังคุณรัมภาแล้วภาคภูมกัิ บอาภรณ์ก็เรียกนายพร้าวมาถาม
อีกครั้งว่าเขาตัดสินใจอย่างไรกับการรับหน้าที่คนขับรถ
“ผมว่าจำเรียงมาทำงานที่นี่ก็ดีนะครับ จะได้ช่วยเจ้านายทั้งสองดูแล
บ้าน แล้วก็ดูแลคุณหนูทั้งสอง”
“จำเรียงก็จะได้ดูแลลำพนาด้วยนะนายพร้าว ฉันเองก็จะได้มีเพือ่ นช่วง
กลางวันที่ลูกๆ ไม่อยู่ และฉันก็จะสบายใจขึ้นถ้ามีนายพร้าวขับรถพาคุณเล็ก
ไปทำงาน” อาภรณ์บอกยิ้มๆ
“ผม เอ้อ…อืม ผมคิดว่าให้จำเรียงกับลูกอยูที่ นี่ ่ ส่วนผมจะแค่ขออาศัย
ถ้าไม่มีงานก่อสร้างก็จะมาช่วยงานที่บ้านนี้ครับ แต่ถ้ามีงานก็จะออกไปทำ
ผมสงสารเพือ่ นๆ ถ้าไม่มีผมเป็นหัวหน้างานพวกเขาก็จะไม่มีงานทำกัน…เป็น
อย่างนี้ได้มั้ยครับเจ้านาย”
สองสามีภรรยามองหน้ากันนิง่ แล้วต่างก็พยักหน้าให้กัน ยอมรับใน
คำขอของนายพร้าว
“ถ้าอย่างนัน้ ผมขอฝากลูกไว้แป๊บหนึง่ นะครับ ผมจะกลับไปทีห้่ องเช่า
ไปช่วยจำเรียงขนของ”
“อ้อ จริงสิจำเรียงบอกว่าจะไปเอาเงินประกันค่าห้องคืน แล้วจะขน
ของ เอาเอกสารของลำพนามาให้ฉัน เพื่อเอาชื่อเข้าบ้านนี้ด้วย…งั้นนาย
พร้าวรีบไปช่วยจำเรียงขนของกลับมาละกัน ให้ลำพนาอยู่ที่นี่แหละ”
ภาคภูมิเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับนายพร้าว ทั้งสองเดินคุยกันไป
ที่ฝั่งตรงข้ามบ้านซึ่งเป็นสวนหย่อม ที่ทางหมู่บ้านกำลังลงต้นปาล์มไว้แต่ยัง
ไม่เสร็จเรียบร้อยดีนัก
นาทีทีภาคภู
่ มกำลั
ิ งควักกระเป๋าเงินออกมาเพือ่ จะมอบเงินพิเศษให้นาย-
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พร้าวนัน้ ไม้ทอ่ นหนึง่ ทีค่ นงานใช้คำ้ ต้นปาล์มไว้เกิดหักลง วินาทีนนั้ ต้นปาล์ม
ที่เพิ่งลงดินและมีขนาดสูงพอสมควรกำลังจะล้มลงทับร่างของภาคภูมิ นาย
พร้าวร้องบอกเสียงดังลั่น
“คุณภาคภูมิ ระวัง!!”
เขาตัดสินใจวิ่งเข้าไปพร้อมกับยกแขนกำยำขึ้นรับลำต้นของปาล์ม
ไว้ได้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะฟาดลงไปบนศีรษะของภาคภูมิ
“เจ้านายรีบหลบออกไป ผมจะทิ้งมันไว้กับพื้นแล้ว” นายพร้าวเร่ง
ภาคภูมิด้วยน้ำหนักของมันทำให้เขาต้องรีบปล่อยลงกับพื้นโดยเร็ว
พออาภรณ์รูว่้ าเกิดอะไรขึน้ กับสามี หล่อนทัง้ ตกใจและโล่งใจทีนาย
่ พร้าว
ช่วยไว้ได้ ด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณของคนงานก่อสร้างคนนี้หล่อนยกมือ
ไหว้เขาอย่างไม่ถือตัว
“โธ่นายพร้าว…ถ้าไม่ได้นายพร้าว คุณเล็กคงถูกต้นปาล์มฟาดหัวแตก
แน่ ฉันขอบคุณนายพร้าวมากนะ”
“ไม่เป็นไรหรอกครับ คนงานเขาคงปลูกตืน้ ไปหน่อย แล้วไม้ค้ำมันไม่
แข็งแรง มันเลยหัก”
“ต้องแวะไปบอกคุณธนูหน่อยแล้วนะคะคุณเล็ก” อาภรณ์บอกสามี
เขาพยักหน้า พอนึกขึ้นได้เขาก็รีบบอกว่า
“อ้าว…นายพร้าวจะไปช่วยจำเรียงขนของไม่ใช่เหรอ…เอารถฉันไปมัย้
ล่ะ”
“ไม่ดีกว่าครับ ผมนั่งรถเมล์ไปแป๊บเดียว ดูของก่อนถ้าไม่มากนักก็
จะมารถเมล์”
“นัง่ แท็กซีมา
่ ละกันนะ ลำพนาเขาจะได้เจอพ่อแม่เร็วๆ ไง…นีค่่ าแท็กซี่
แล้วก็ซื้อกับข้าวเข้ามากินกันสามคนพ่อแม่ลูกนะ”
นายพร้าวรับเงินไว้แล้วเรียกลูกสาวทีม่ ายืนเกาะประตูฟังข้อสนทนาของ
ผู้ใหญ่อยู่ข้างๆ พี่น้องฝาแฝด
“ลำพนามานี่ มาหาพ่อมา”
นายพร้าวกอดลูกสาวไว้แน่นแล้วบอกว่า
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“อยูกั่ บคุณหนูนากับคุณตราภูมดีิ ๆ นะ อย่าชวนทะเลาะ อย่าเกเร อย่า
แย่งของกัน”
“หนูไม่เคยทำ” เด็กหญิงบอกด้วยความมัน่ อกมัน่ ใจว่าเธอไม่เคยทำตัว
เช่นที่ผู้เป็นพ่อว่า
“อยู่ที่นี่นะ เดี๋ยวพ่อกับแม่กลับมา”
“พ่อพาแม่กลับมาเร็วๆ นะ” เด็กน้อยบอกด้วยเสียงสั่นเครือ
“ไม่ต้องร้องไห้นะพนา เดีย๋ วพ่อก็กลับมา” เด็กชายตราภูมวางมื
ิ อลง
บนไหล่ของเธอ
“แม่ของพนาก็จะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะ” หนูน้อยตรีชนาปลอบและวางมือ
ลงบนไหล่อีกข้างของเพื่อน
“ผมฝากลูกด้วยนะครับ” นายพร้าวเงยหน้าขึน้ บอกสามีภรรยาเจ้าของ
บ้าน
ทุกคนต่างมองตามนายพร้าวทีเดิ
่ นออกจากบ้านไป ระยะทางจากบ้าน
ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนี้เดินออกไปจนถึงประตูทางเข้าหมู่บ้านนับได้ราวหนึ่งกิโลเมตร นายพร้าวเดินเข้าออกบ่อยชินจนรู้สึกว่ามันไม่ไกลเลย
***
เมือ่ จำเรียงได้เงินประกันคืนแล้วหล่อนก็หิว้ ลังเบียร์สีใบ
่ ทีใส่
่ ข้าวของไม่
มากนักลงมานั่งรอนายพร้าวอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์
มีพนักงานสาวจากบริษัทของภาคภูมิเดินมาเขม้นมอง
“อ้าว นี่จำเรียงอยู่ที่นี่เหรอ แล้วนั่นหิ้วของเยอะแยะจะไปไหน”
“อ้าว คุณอิ๋ว…จำเรียงจะไปอยู่บ้านเจ้านายค่ะ” จำเรียงเล่าเรื่องของ
ตนเองอย่างย่อๆ
“อิว๋ ก็ได้ยินเมือ่ ตอนบ่ายแก่ๆ เจ้านายไปบอกทีห้่ องฝ่ายบุคคล…ไปอยู่
บ้านเจ้านายน่ะดีแล้ว…นี่รอใครล่ะ”
“รอพี่พร้าว…แล้วคุณอิ๋วมาทำอะไรที่นี่คะ”
“อ๋อ มาดูห้องพักให้หลานสาว เขาจะมาเรียนมหาวิทยาลัยใกล้ๆ นี้
แหละ…แถวนี้รถเยอะจังเลยนะ…เอ๊ะนั่นสามีจำเรียงหรือเปล่า” อิ๋วชี้ไปที่
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ประตูทางเข้า
นายพร้าวเข้ามาช่วยหิว้ ลังทัง้ สีใบ
่ จำเรียงสะพายกระเป๋าใบใหญ่ ส่วน
ซองเอกสารของลูกนั้นหล่อนถือไว้แน่น
“ไม่อยากเอาใส่กระเป๋าเดี๋ยวมันยับ ของลูกต้องรักษาไว้ให้ดีๆ”
จำเรียงบอกกับนายพร้าวขณะพากันเดินออกไปจากบริเวณด้านหน้าของ
อพาร์ตเมนต์
เดินไปไม่กีเมตร
่ ก็ถึงป้ายรถเมล์ สองสามีภรรยากำลังจะก้าวขึน้ รถเมล์
แต่ด้วยข้าวของพะรุงพะรังทำให้ทั้งสองก้าวพลาด
เสียงรถเบรกดังสนั่นลั่นบริเวณ
เสียงเหล็กกระทบกันดังโพละ
ร่างของหญิงชายคู่หนึ่งกับลังเบียร์ลอยลิ่วไปคนละทิศละทาง
เสียงหวีดร้องของผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นดังไปถึงอพาร์ตเมนต์
อิว๋ วิง่ ออกมาดูและอุทานด้วยความตกใจ…หล่อนคนเดียวทีรู่ จ้ กั คนโชค
ร้ายทั้งสอง
***
ภาคภูมิทั้งตกใจและวุ่นวายใจกับข่าวที่ได้รับ แต่เขาไม่กล้าเอ่ยอะไร
ออกมาในเวลานี้ นอกจากกระซิบบอกอาภรณ์ซึ่งหล่อนไม่ใช่คนขวัญอ่อน
แต่ก็อึ้งไปกับข่าวที่สามีบอก
“เอาเด็กๆ กลับไปที่บ้านใหญ่ก่อนเถอะคุณ” หล่อนแนะนำสามี
เด็กหญิงลำพนางุนงงเล็กน้อยที่ถูกต้อนให้ขึ้นรถ
“ไม่ไป…หนูจะรอพ่อกับแม่” เด็กน้อยยืนยัน
ตราภูมิไม่รู้ว่าเกิดเหตุอันใด แต่ด้วยสัญชาตญาณบางอย่างทำให้เขา
ต้องช่วยผู้เป็นแม่ต้อนลำพนาขึ้นรถ
“ไปบ้านคุณย่ากัน…มีขนมเยอะนะ”
“ไม่กิน จะรอพ่อกับแม่ที่นี่”
อาภรณ์สุดจะกลั้นน้ำตากับคำพูดของเด็กหญิงที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
พ่อแม่ของเธอ อาภรณ์เดินเข้ามาโอบไหล่เด็กน้อยแล้วบอกว่า

กรงกาเหว่า
๒๕

ที่นั่น”

“ไปบ้านคุณย่าของหนูนากับตราภูมนะ
ิ จ๊ะลำพนา คืนนีหนู
้ ต้องไปนอน

“พ่อแม่หนูล่ะ” เด็กหญิงถามเสียงเครือๆ
“พ่อกับแม่อาจจะหลงทาง เดีย๋ วคุณเล็กจะไปตามหานะ” ภาคภูมตัิ ด
สินใจบอกเด็กน้อยเช่นนั้น
อาภรณ์พาเด็กๆ เข้าบ้าน คุณรัมภาขมวดคิ้วมุ่น มองตามทั้งสี่คนที่
เดินขึ้นชั้นบนไปพร้อมคำถามแบบเอาเรื่อง
“ตาเล็กไปไหน ทำไมหิ้วเด็กลูกก่อสร้างมาด้วยล่ะ”
อาภรณ์ไม่อยากให้เป็นเรือ่ งเอิกเกริก เมือ่ ต้อนเด็กๆ เข้าไปในห้องแล้ว
ก็กำชับว่า
“ตราภูมิดูไว้นะ อย่าให้ใครลงไปข้างล่าง เดี๋ยวแม่กลับมา”
“พ่อแม่หนูล่ะ”
“คุณพ่อหนูนากำลังไปตามนะ พนา…เอ้อหนูนา พาพนาไปอาบน้ำ
แล้วหาเสื้อผ้าของหนูให้พนาใส่นะ”
แม้ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตรีชนาก็รับคำหนักแน่นว่าจะดูแลลำพนา ส่วน
ตราภูมิพยักหน้าหงึกๆ
คุณรัมภาเมือ่ ได้ยนิ ข่าวร้ายของนายพร้าวกับจำเรียงก็เอะอะเสียงดังว่า
ภาคภูมิไม่ควรจะไปเกี่ยวข้อง แต่อาภรณ์ก็ติงว่า จำเรียงเป็นพนักงานของ
บริษัท ส่วนนายพร้าวก็มีบุญคุณที่ช่วยไม่ให้ภาคภูมิถูกต้นปาล์มฟาดศีรษะ
ซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
“นี่ตาเล็กมิต้องเลี้ยงลูกให้ผัวเมียคู่นั้นด้วยรึ ถ้าเขาไม่มีญาติ”
“คุณเล็กก็ยังไม่ได้ว่าอะไร ต้องไปดูสองผัวเมียนั่นก่อน”
“ตายแล้ว นี่ตาเล็กต้องรับผิดชอบทำศพให้ด้วยมั้ยนั่น”
“ยังไม่รู้เป็นหรือตายค่ะคุณแม่”
ภาณีมาได้ยนิ เรือ่ งทัง้ หมดเข้าพอดีก็เอะอะเสียงดังขึน้ ราวกับตนเองถูก
บังคับให้ต้องรับเลี้ยงดูใครกระนั้น
“ตาเล็กไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องนี้”
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“แต่นั่นก็ลูกน้องเขา และคนที่มีบุญคุณกับเขานะคะพี่ณี”
อาภรณ์เล่าเรือ่ งทีเกิ
่ ดขึน้ กับภาคภูมเมื
ิ อ่ ไม่กีชั่ ว่ โมงทีผ่่ านมา ภาณีทำ
หน้าเบ้
“ก็ไม่รู้สินะ ถ้าตาเล็กไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วมีปัญหาอะไรฉันไม่รับรู้ด้วย
นะ อย่ามารบกวนฉันก็แล้วกัน”
“ค่ะ…ไม่รบกวนหรอกค่ะพี่ณี” อาภรณ์รับคำสั้นๆ
***
เช้าวันต่อมา…
ภาคภูมิตัดสินใจบอกข่าวร้ายแก่เด็กหญิงลำพนาว่าพ่อแม่ของเธอโดน
รถชนเสียชีวติ เด็กหญิงร้องไห้คร่ำครวญหาพ่อแม่ปิม่ ว่าจะขาดใจ คุณรัมภา
นั้นนึกเวทนาเด็กหญิง ช่วยปลอบโยนจนเด็กน้อยสงบลง แต่คุณตรัยกลับ
บ่นว่า
“ตาเล็กมันจะหาเรือ่ งใส่ตัวทำไม เอาลูกเขามาเลีย้ งเอาเมีย่ งเขามาอม
ลูกเสือลูกตะเข้”
“มันก็ลูกของลูกน้องตาเล็กนะคุณ ทำไมพูดอะไรไม่ให้กำลังใจกันเลย”
คุณรัมภาดุสามี
ในเวลาที่ว้าวุ่นเช่นนี้ ภาคภูมิรู้สึกดีที่มีแม่เป็นกำลังใจ และให้ข้อคิด
ที่ดี
ภาคภูมจัิ ดงานศพให้นายพร้าวและจำเรียง ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษา
ฤกษ์ในการย้ายเข้าบ้านใหม่ ในที่สุดงานศพก็เสร็จสิ้นไปด้วยเวลาไม่กี่วัน
เด็กหญิงลำพนายังคงเศร้าเสียใจ ซุกตัวอยูตาม
่ มุมเงียบของบ้าน เธอ
ร้องไห้จนหลับไปในบางวัน
อาภรณ์บอกกับลูกแฝดของเธอว่า
“หนูสองคนจะว่าอะไรมั้ยถ้าแม่กับพ่อจะเลี้ยงลำพนาให้เป็นเหมือนลูก
อีกคน”
แม้อายุยังน้อยแต่คู่แฝดก็เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีใคร
รังเกียจ หรือขัดขวางการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของลำพนา มีเพียงเด็กหญิง
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ลำพนาเองเท่านัน้ ทียั่ งคงเศร้าเสียใจ หงอยเหงาและร้องไห้หาพ่อแม่อยูตลอด
่
หลายวันมาแล้วทีอาภรณ์
่
กับภาคภูมสลั
ิ บกันปลอบโยนเด็กน้อยให้คลาย
เศร้า แต่ก็ไม่อาจทำให้เด็กหญิงลำพนายิ้มออกมาได้เลย
กระทั่งวันหนึ่ง อาภรณ์บอกกับเด็กหญิงว่า
“อยูกั่ บคุณแม่นะเพราะพ่อพร้าวของหนูฝากหนูไว้กับคุณแม่ หนูจะได้
เรียนหนังสือในโรงเรียนเดียวกับหนูนาและตราภูมิด้วยนะ…อยากไปโรงเรียน
มั้ย”
“อยากไปจ้า”
“หนูจะได้เรียนหนังสือสูงๆ มีหน้าทีการ
่ งานดีๆ ทำ คุณแม่สัญญาว่าจะ
เลีย้ งดูส่งเสียหนูอย่างดีทีส่ ดุ …โตขึน้ หนูอยากเป็นอะไร ก็พยายามเรียนให้ได้
นะ”
“ดีนะพนา เราจะได้ไปโรงเรียนด้วยกันทุกวัน” เป็นคำยืนยันของคูแฝด
่
ที่พูดออกมาพร้อมเพรียงกัน
นั่นเป็นครั้งแรกที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กหญิงกำพร้าที่ระทมเศร้า
มาหลายวัน ภาคภูมช่ิ วยยืนยันอีกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความ
เมตตา
“อยู่ที่นี่น่ะดีแล้วนะพนา…พ่อกับแม่เขาฝากหนูไว้กับคุณพ่อ พวกเรา
จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะ”
“จ้า” เด็กหญิงตอบสั้นๆ สีหน้าหม่นหมอง หากแต่ดวงตาเป็นประกาย
สองสามีภรรยามองหน้ากันยิม้ ๆ ต่อไปนีเด็
้ กหญิงลำพนากลายเป็นลูก
นกกาเหว่าที่อยู่ในกรงทอง ชะตาชีวิตของเธอจะเป็นเช่นไรอยู่ที่การส่งเสริม
ของทั้งสองและตัวของเด็กน้อยเองที่จะขวนขวายโอกาสให้ตัวเอง
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กรงไม้สลักเสลา
ในหมูบ้่ านธนูทองนัน้ นับเป็นอาณาจักรทีมี่ ความสมบูรณ์พร้อมเพราะมี
ทัง้ ตลาดสด ร้านขายของใช้ในครัวเรือนสารพัดอย่าง อูซ่่ อมรถ เนอร์สเซอรี่
และโรงเรียนอนุบาล ร้านรับจ้างซักรีดเสือ้ ผ้า รวมถึงร้านอาหารใหญ่ๆ อาหาร
รสชาติดี และร้านอาหารที่รับส่งปิ่นโตก็มี
เนอร์สเซอรีและ
่ โรงเรียนอนุบาลทีเลื
่ อ่ งชือ่ และเกิดมาก่อนหมูบ้่ านธนูทอง
แห่งนี้คือ โรงเรียนอนุบาล ‘เมทิตา’ ของครูรวี เมทิตานนท์ ครูสูงวัยที่
ลาออกจากการเป็นครูก่อนวัยเกษียณถึง ๑๐ ปี เพื่อเปิดเนอร์สเซอรี่และ
โรงเรียนอนุบาลรองรับเด็กๆ ในหมูบ้่ านธนูทอง และหมูบ้่ านอืน่ ๆ ในละแวกนี้
ตัวโรงเรียนและเนอร์สเซอรีนั่ น้ ตัง้ อยูบน
่ ถนนรามอินทรา แต่บ้านของ
ครูรวีอยู่บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านธนูทองที่ติดกับโรงเรียน นางจึงเจาะรั้วหมู่บ้าน
ส่วนหนึ่งเป็นประตูสัญจรจากบ้านสู่โรงเรียน
ส่วนครูรัศมีผูเป็
้ นลูกสาวนัน้ นอกจากจะช่วยผูเป็
้ นแม่บริหารโรงเรียน
แล้ว เธอยังเปิดโรงเรียนสอนพิเศษระดับชั้นประถม ที่ตึกแถวของหมู่บ้าน
ธนูทอง ซึง่ เป็นกิจการทีเธอ
่ ลงทุนลงแรงทำมาตัง้ แต่ย้ายมาอยูที่ นี่ เป็
่ นรายแรกๆ
เวลานี้กิจการของตระกูลเมทิตานนท์มีอายุถึง ๑๒ ปี ครูรวีเลยวัย
เกษียณมาสามสี่ปีแล้ว ส่วนครูรัศมีวัยเกิน ๔๐ มาเล็กน้อย เลยวัยที่จะมี
ความรัก หรือมีชีวิตคู่ไปแล้ว
ช่วงนีคน
้ ทัง้ บ้านกำลังวุน่ วายอยูกั่ บการเจ็บป่วยของพันเอกสาธร เมทิตานนท์ นายทหารที่เกษียณราชการมานับสิบปีแล้ว ด้วยเพราะตอนหนุ่มๆ
นั้นหักโหมกับการทำงานหนัก เมื่อสูงวัยขึ้นก็มีอาการเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ
แบบสามวันดีสีวั่ นไข้ เป็นเช่นนีมา
้ หลายเดือน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ที่
เกิดขึ้นได้อย่างปัจจุบันทันด่วน คนเป็นภรรยาและลูกสาวต้องดูแลใกล้ชิด
และเรียกนายศักดิ์กับประไพสามีภรรยาที่ถือเป็นบริวารที่ไว้วางใจได้มารอรับ
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ใช้อยู่ใกล้ๆ
‘แม่ว่าพ่อไปนอนโรงพยาบาลอยู่ใกล้ชิดหมอดีกว่านะ จะได้ไม่เสี่ยง
อันตราย’
ครูรวีเคยเสนอสามีเมื่อหลายเดือนก่อน แต่ถูกปฏิเสธอย่างดื้อรั้น
‘ไม่ไป ฉันไม่ได้เป็นอะไรนะแม่รวี อยู่ๆ จะมาแช่งให้ฉันไปนอนโรง
พยาบาลได้ยังไง…ไม่เข้าท่า’
มาวันนีเมื
้ อ่ พันเอกสาธรมีอาการปวดศีรษะขึน้ มาอีก ทัง้ ครูรวี ครูรัศมี
และนายศักดิ์กับประไพ และเด็กชายการุณย์บริวารก็มานั่งเฝ้าดูอาการของ
ประมุขบ้านเมทิตานนท์อย่างใกล้ชิด
“ไปหาหมอเถอะค่ะคุณพ่อ อยู่ใกล้หมอสบายใจกว่านะคะ ความดัน
ขึ้นเมื่อไหร่หมอก็ช่วยทัน พวกเราเป็นห่วงนะคะ ไปเถอะ”
ครูรัศมีคะยั้นคะยอ และหันไปพยักพเยิดกับบริวาร ที่นั่งรอรับคำสั่ง
อยู่ไม่ห่าง
“จริงครับท่าน” นายศักดิ์เออออตามลูกสาวเจ้านาย
พันเอกสาธรเอียงหน้าไปมองทหารรับใช้ แม้จะรูส้ กึ ปวดศีรษะจนต้อง
กดฝ่ามือไว้บนหน้าผาก แต่ก็ยังพยายามหาเสียงสนับสนุนจากนายศักดิ์ผู้
เป็นบริวาร
“แกต้องเข้าข้างฉันสิ…ไอ้ศักดิ์”
“เอ้อ…อืม…แต่กระผมว่าป้าครูพูดถูกนะครับท่าน”
“เอ๊ะไอ้นี่ เดี๋ยวโดนเตะปากแตก” พันเอกสาธรโหวกเหวกขึ้น
“เออนะคนเรา เขาว่ายิ่งโกรธยิ่งโมโห ความดันก็จะยิ่งขึ้นสูง ทำไม
ไม่รู้จักสงบสติอารมณ์บ้างล่ะพ่อ” ครูรวีติงสามี
“ก็พูดไม่เข้าหูสักคน แล้วนี่แห่กันมาทำไมทั้งสามคนพ่อแม่ลูกฮึ ไอ้
ศักดิ์”
“ศักดิ์ ประไพ พาการุณย์กลับไปทีห้่ องเถอะ มีเรือ่ งด่วนๆ ฉันจะกด
อินเตอร์คอมไปเรียกที่ห้องก็แล้วกัน” ครูรัศมีว่า
“ถ้าหลับก็ต้องหูไว ตั้งสติให้ดีนะ เรียกหาให้มาทันใจ” ครูรวีกำชับ
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“ครับคุณนายแม่” นายศักดิ์รับปากอย่างหนักแน่น
นายศักดิ์พาเมียและลูกชายวัย ๔ ขวบเศษออกจากบ้านเมทิตานนท์
โดยเดินออกทางด้านหลังบ้านเปิดประตูรัว้ ทีเชื
่ อ่ มต่อระหว่างบ้านใหญ่กับโรงเรียน
ซึ่งห้องพักของทั้งสามอยู่ติดรั้ว บางครั้งเสียงเรียกของครูรวี หรือครูรัศมี
ที่มาเรียกอยู่ริมรั้วก็ได้ยินชัดเจน
พอเข้าห้องได้นายศักดิ์ก็แสดงอาการหงุดหงิดออกมาและบ่นว่า
“ความจริงฉันอยากออกไปทำมาหากินอย่างอื่น ไม่อยากอยู่กับท่าน
หรอกนะประไพ หรือแกอยากอยู่”
“อ้าว ออกไปแล้วเราจะไปทำงานอะไรล่ะพีศั่ กดิ์ ฉันชอบทีนี่ นะ
่ งาน
ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร กินอยู่กับท่าน เงินเดือนออกก็ได้แบ่งเก็บไว้เป็นทุน
ส่งการุณย์มันเรียน เราไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมาก”
“แกมันมักน้อย ขดตัวอยู่แต่ในรู เลยไม่รู้ว่าโลกภายนอกมีของกิน
อร่อยๆ มีของสวยงามน่าดูน่าชมเยอะแยะ”
“มินา่ ล่ะ เงินเดือนพีศั่ กดิถึ์ งได้ไม่พอใช้ ต้องมาขอแบ่งจากฉันไปทุก
เดือน เพราะพี่ศักดิ์ชอบแสงสีเมืองกรุงนี่เอง”
“นีอย่
่ าพูดมากนะประไพ ฉันพาแกมาฝากตัวทำงานกับท่านนีก็่ ดเท่
ี าไหร่
แล้ว”
“ยังไงพีศั่ กดิก็์ ต้องรับผิดชอบดูแลฉันกับลูกอยูแล้
่ วนี่ จะมาลำเลิกอะไร
…อ๋อ…เพราะฉันใจง่ายยอมพี่ศักดิ์ จนมีลูกใช่มั้ย ฉันเลยไม่มีความหมาย
อะไร”
“เป็นบ้าอะไรประไพ หุบปากเลยนะ ดูซิลูกมันมองหน้าแกตาปริบๆ
มันไม่ชอบแกปากมากรู้มั้ย”
“มันมองหน้าพ่อมันที่พูดออกมาแบบคนไม่รักกันต่างหากล่ะ”
ประไพหันไปมองหน้าเด็กชายการุณย์ทีมอง
่ หน้าพ่อแม่สลับกันไปมาตา
ปริบๆ
พ่อแม่ทีตะเบ็
่ งใส่กันเพือ่ ความสาแก่ใจทีได้
่ พูดจาทำร้ายอีกฝ่ายหนึง่ นัน้
ไม่เคยคิดถึงหัวอกคนเป็นลูก คิดแต่เพียงว่าลูกยังเด็กคงไม่รู้เรื่องอะไร…แต่

