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สังคมไทยดัง้ เดิมมักอยูร่ วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ และมีปยู่ า่ ตายายเป็น
ร่มโพธิร์ ม่ ไทรให้ลกู หลาน ครัน้ เมือ่ กาลเวลาเปลีย่ นแปลงไป สังคมยุคใหม่ได้
หล่อหลอมให้กลายเป็นครอบครัวทีม่ เี พียงพ่อแม่ลกู มากขึน้ การดูแลผูส้ งู วัย
จึงทำได้ไม่ใกล้ชดิ ดังแต่กอ่ น แต่มคี นดีบางกลุม่ ทีพ่ ร้อมจะหยิบยืน่ ความช่วย
เหลือสังคมด้วยน้ำใสใจจริงจนเกิดเป็นมูลนิธิขึ้นมาให้ผู้สูงวัยได้พึ่งพิง
‘บอกให้รู้ว่า…รัก’ เป็นเรื่องราวที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพา
อาศัยกันภายในมูลนิธดิ แู ลผูส้ งู อายุ เมือ่ หัวหน้าอย่าง สุดเขต ต้องทำทุกอย่าง
ให้มลู นิธอิ ยูร่ อดท่ามกลางอิทธิพลของเจ้าถิน่ โดยมี นิชา กับพรรคพวกคอย
ให้ความช่วยเหลือ หนทางแก้ไขจึงเริ่มปรากฏให้เห็นอยู่ไม่ไกล
ม.มธุการี ได้หยิบยกเหตุการณ์ในอีกแง่มมุ หนึง่ ของสังคม ซึง่ เป็นมุม
ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็น ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวผ่านตัวอักษรได้แสนพิเศษ
ไม่เหมือนใครด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งสอดแทรกความสนุก และกลิ่นอาย
แห่งมิตรภาพความห่วงใยให้นักอ่านติดตามกันอย่างเพลิดเพลิน
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สุดเขตสะดุง้ ลืมตาตืน่ ตอนเช้าจากเสียงพ่อกับปูที่ เถี
่ ยงกันดังลัน่ มาจาก
ในครัว…ไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายตราบใดที่เขายังต้องมาอาศัย
บ้านพ่ออยู่ เหลือบตาดูเวลาก็เห็นบอกเวลาเพิ่งจะเจ็ดโมงเช้า พ่อกับปู่ดูจะ
ตื่นเช้าพอๆ กันแทบทุกวัน จากนั้นก็จะมีเวลาเหลืออีกทั้งวันให้ทะเลาะกัน…
ใครคิดบ้างว่าพ่อกับปูจะ
่ ต้องมาอยูบ้่ านเดียวกันในลักษณะนี้ ความไม่
ถูกกันระหว่างคนทั้งคู่ดูจะเป็นที่รู้กันดีในหมู่เครือญาติ มันมีวันเวลาที่พ่อกับ
ปูจะ
่ ไม่พูดหรือเจอะเจอกันเลยเป็นเวลานานๆ ตอนปูเป็
่ นปลัดจังหวัดอยูทาง
่
ใต้ พ่อก็หนีไปเป็นผู้พิพากษาอยู่ทางเหนือ พอปู่ย้ายมาอยู่อุดรฯ พ่อก็หนี
ลงไปอยู่นราธิวาส สุดเขตจำได้ว่าเขาเจอหน้าปู่นับครั้งได้ด้วยเหตุผลที่เขา
ไม่มีวันจะเข้าใจ…
จวบจนกระทั่งย่าตาย และแม่ตาย ทั้งพ่อกับปู่ก็โคจรมาอยู่ร่วมบ้าน
เดียวกันในวัยทีต่่ างคนต่างปลดเกษียณเรียบร้อยแล้ว พ่อปลูกบ้านหลังนีเอา
้
ไว้ตอนย้ายมาหนองคาย เหตุผลเพราะพ่อชอบความแห้งแล้งของผืนแผ่นดิน
อีกทัง้ เป็นทีที่ เขา
่ เกิด ความทีเป็
่ นลูกชายคนเดียวและถูกแม่ตามใจหนัก พ่อ
ก็เลยเขม่นเขาและเป็นขมิน้ กับปูนกันมาตัง้ แต่จำความได้นัน่ เลย พอเขาเรียน
จบกฎหมาย และพ่อย้ายกลับไปเกษียณอยู่หนองคายกับปู่ เขาก็หางานทำ
ที่กรุงเทพฯ และเป็นทนายให้กับมูลนิธิคนชราแห่งหนึ่ง
ทำงานมาร่วมเจ็ดปี มูลนิธก็ิ เปิดสาขาอีกแห่งทีหนองคาย
่
กลายเป็น
ว่าเขาได้รับคำสั่งย้ายให้มาประจำที่นี่ เพื่อบุกเบิกโครงการให้กับสาขาใหม่
บ้านพ่อกลายเป็นสถานทีอยู
่ ชั่ ว่ คราวก่อนทีจะ
่ ย้ายเข้าสำนักงานใหม่ในหมูบ้่ าน
คนชราที่วางแผนกันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะเคยมีกำนัน คนเก่าแก่ของ
ที่นี่คิดจะบริจาคโรงแรมให้ทั้งหลัง แต่ปรากฏว่าโครงการต้องมาสะดุดหยุด
ลงเพราะตัวกำนันมาป่วยตายเมือ่ เดือนทีแล้
่ ว เท่ากับว่าเขาจะต้องมาอยูร่่ วม
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บ้านกับพ่อและปู่ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ท่ามกลางช่องว่างอันอึมครึมของ
บรรยากาศ สามเจเนอเรชั่นในครอบครัวที่หาจุดร่วมลงตัวไม่ได้ ชนิดที่ทุก
คนพร้อมที่จะทะเลาะกับทุกคน ถ้าบังเอิญโคจรมาเจอะเจอกันเข้า…
รีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำเร็วๆ เพราะปูห้่ ามนักห้ามหนาเรือ่ งใช้น้ำไฟเปลือง
สามเดือนกว่าๆ ทีเขา
่ มาพักทีนี่ ช่่ างหาความเป็นส่วนตัวไม่ได้เอาเสียเลย ทีผ่่ าน
มาเขาเคยมีอิสระและเคยใช้ชีวิตอีกอย่าง เรื่องขี้เหนียวต้องยกให้ปู่ ส่วน
เรือ่ งสุรยุ่ สุรา่ ยจ่ายเงินเกินตัวชนิดไม่คิดถึงชาติหน้าต้องยกให้พ่อ เขาต้องมา
อยู่ท่ามกลางคนสองคน ที่แตกต่างกันเหมือนขาวกับดำ แถมยังผลักดันให้
เขาต้องเลือกข้างให้ได้อีกด้วย
อาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็เตรียมออกจากบ้าน พ่อกับปูยั่ งมาเถียงกันต่อใน
ห้องอาหาร และพ่อก็กวักมือเรียกเขาเข้าไป
“มานี่ มาช่วยตัดสินหน่อย”
“ผมจะรีบไปทำงาน…”
“เออน่า แป๊บเดียว” คราวนี้ปู่เรียกเอง “อยากให้ตัดสินว่าไหนมัน
อร่อยกว่ากัน”
ที่โต๊ะอาหารพ่อกับปู่นั่งตรงกันข้าม มีไข่ดาวคนละสองใบในจานตรง
หน้า สุดเขตมองหน้าคนทัง้ คูสลั
่ บกันไปมา ความคล้ายคลึงกันของพ่อกับปู่
บ่งบอกชัดถึงการสืบสายเลือดตามกันออกมา แค่ทีว่่ าอีกคนหนึง่ ผอมกว่าและ
มีผมหงอกมากกว่า นอกนั้นเหมือนกันเปี๊ยบยังกับออกมาจากเบ้าขนมครก
เดียวกัน
“ไหนลองบอกมาซิว่าระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูอย่างไหนมันจะ
อร่อยกว่ากัน” ปูรี่ บส่งส้อมให้เขาก่อนและสุดเขตก็รับไปตักชิมพอเป็นพิธี ตา
สองคู่จับจ้องหน้าเขาเขม็ง
“ไม่ต่างกันนะผมว่า” พยายามจะเป็นกลางให้มากที่สุด
“ทำไมจะไม่ต่าง น้ำมันหมูมันก็ชนะขาดลอยอยู่แล้ว” ปู่โวยขึ้นมา
ก่อน
“แต่ตายเร็ว ระวังไขมัน มันจะเข้าไปอุดตันจนหลอดเลือดหัวใจระเบิด
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ได้ง่ายๆ นะพ่อ” พ่อสวนกลับทันควันเหมือนกัน
“เออ อยากรู้เหมือนกันว่าใครมันจะตายก่อนใคร ระหว่างแกกะฉัน
ฉันนีแ่ หละจะเป็นพ่อรายแรกทีได้
่ เงินประกันชีวติ จากลูกชาย เพราะมันดันชิง
หมาตายก่อน” ปู่เริ่มเดือด
“จะให้อร่อยจริงๆ นะผมว่าต้องทอดด้วยเนย ให้ทั้งรสเค็มและมีกลิ่น
หอมในตัว เนยกินขาดครับ ผมว่านะ” สุดเขตรีบขัด
รอบนี้ทั้งพ่อและปู่หันมองเขาเป็นตาเดียวจนต้องรีบเผ่นออกจากที่นั่น
ก่อนสงครามโลกจะขยายตัวมากไปกว่านั้น เสียงทุ่มเถียงกันระหว่างพ่อกับ
ปูยั่ งดังลัน่ ตามมาถึงโรงรถ ช่องว่างของพ่อกับปูรวม
่ ทัง้ ตัวเขาด้วยดูจะขยาย
กว้างออกไปทุกที และในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่เรื่องง่ายๆ ที่สุดอย่างทอดไข่ไป
จนถึงเรื่องซับซ้อนชวนให้ปวดเศียรเวียนเกล้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกหรือว่า
การเมือง…
ขับรถเลียบฝั่งโขงเรื่อยไปจนถึงโรงแรมที่กำนันสร้างทิ้งเอาไว้ กำนัน
เด่นเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่และสนิทสนมกันดีที่สุดกับพ่อของเขาตั้งแต่สมัยที่
พ่อยังรับราชการ ความทีแก
่ เป็นคนใจบุญ พ่อเลยหาทางล้างสมองให้แกอุทศิ
โรงแรมให้คนแก่ทางนีเข้
้ ามาพักอาศัย เดิมมันเป็นโรงแรมกึง่ รีสอร์ตทีกำนั
่ นเด่นแกสร้างเอาไว้ทำธุรกิจส่วนตัว พอดีธุรกิจมันไม่เดินแกก็เลยอยากจะขาย
ทิง้ แต่ถูกพ่อกล่อมจนอยูห่ มัดและยอมให้คนแก่เข้าไปพักอยูส่่ วนหนึง่ จนกว่า
แกจะเปลี่ยนไปทำธุรกิจเรือสำราญ และหลังจากนั้นโรงแรมนั่นแกจะยกให้
กับมูลนิธิทั้งหมด ก็มีร่วมสองร้อยกว่าห้องได้ ตอนนี้มีสมาชิกคนแก่ไปอยู่
กันยี่สิบกว่าห้องแล้วและอยู่กันฟรีๆ แถมได้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
วันละมือ้ กันอดตาย วางโครงการกันไว้ว่าไม่เกินสิน้ ปี แกจะให้เขาย้ายสำนักงานเข้าไปประจำในโรงแรม ตกลงกันไว้ซะดิบดีแล้วแกก็มาป่วยตายเสียก่อน
…เรื่องมันก็เลยจบ
มีคนแก่มาเดินทีริ่ มหาดตอนเขาขับรถผ่านไป ทำท่าว่าโครงการจะต้อง
ยกเลิกไปในเวลาอันรวดเร็วเกินคาด ตอนนีเขา
้ ไม่มีกระทัง่ กำลังเงินช่วยเหลือ
จากสำนักงานใหญ่ พนักงานถูกปลดไปจนเกือบหมดและรับแต่อาสาสมัครที่
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เข้ามาช่วยรักษาการชั่วครู่ชั่วยามกันเหนียว จนกว่าจะมีช่องทางลำเลียงคน
ชราที่เหลือไปอยู่ที่อื่นกันให้หมด
เครียดเสียจนไม่อยากเห็นอะไรและขับรถกลับสำนักงานทีอยู
่ ไม่
่ ไกลกัน
นัก มันเป็นตึกแถวสองคูหาในตลาดเก่าและได้ค่าเช่าแสนถูกพอจะประคับ
ประคองไปได้ระยะหนึ่ง แต่จะนานแค่ไหนกัน คนแก่กำลังจะล้นโลกในอีก
ไม่นาน มีคิวจองเข้ามายาวเหยียดตั้งแต่เขาเริ่มเปิดสถานที่นี้เมื่อสามเดือน
ที่แล้ว และคนจองก็ทำท่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
มีมอเตอร์ไซค์จอดอยูแค่
่ คันเดียวจริงๆ ทีลาน
่ จอดรถ อาจจะยังเช้าเกิน
ไปนั่นเอง เจ้าของคือนารีเพื่อนร่วมงานรุ่นเดียวกันและติดสอยห้อยตามกัน
มาจากสำนักงานใหญ่ ด้วยเหตุผลเดียวกัน เพราะที่นี่คือบ้านเกิด…
กลิ่นกาแฟหอมฉุยเมื่อเขาก้าวเข้าไป มีเสียงร้องถามออกมาก่อน
“คุณเขตเหรอ กาแฟหน่อยมะ”
สุดเขตกระแทกตัวนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่งในห้องอาหาร เขี่ยดูกล่องโดนัท
ค้างปีทีเหลื
่ อแค่อันเดียว ร่างอ้วนท้วมเดินถือถ้วยกาแฟมาวางเบือ้ งหน้าเขา
หน้าตาเหมือนไม่ได้นอนมาทัง้ คืน ผมกระจายฟูทัง้ หัวชนิดลืมหวีมาหลายวัน
พอทรุดตัวนั่งก็เริ่มบ่นทันที
“แม่หอบทัง้ คืนจนไม่ได้หลับได้นอน เดีย๋ วตอนสายๆ ต้องพาไปหาหมอ
แวะมาก่อน เพราะนัดกับน้องเอาไว้เรื่องสมัครงาน”
“นีตอน
่ นีเรา
้ ยังมีปัญญารับสมัครคนงานเข้ามาอีกหรือ ปลดออกไปจน
จะหมดแล้วนะ” สุดเขตซดกาแฟไปด้วย
“น้องคนนี้แม่ฝากมาและเขามาทำอาสาสมัคร เพิ่งเรียนจบสังคมฯ
ลูกสาวผู้พิพากษาลดาที่เพิ่งย้ายเข้ามานั่นไง อายุเพิ่งจะยี่สิบเองมั้ง เขาจบ
กันเร็วเด็กสมัยนี้ ใบสมัครทิ้งเอาไว้ให้แล้วในห้อง เดี๋ยวเขามา คุณเขตก็
สัมภาษณ์กันเอาเอง”
สุดเขตเงียบไปได้ ตราบใดทีเขา
่ ไม่ต้องถอนขนหน้าแข้งจ่ายค่าแรงงาน
ยามนี้เขากำลังต้องการอาสาสมัครมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อมาทดแทน
พวกทีออก
่ ไป ทีสำคั
่ ญคือคงไม่มีใครหลวมตัวเข้ามาง่ายๆ เสียด้วย นีอาจจะ
่
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เป็นรายแรกและรายสุดท้าย
“แล้วเขารู้รึเปล่าถึงสถานการณ์เราตอนนี้” ถามออกไป
“ก็รู้ยังไง แม่น้องกับแม่ฉันเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมา เขาก็อยาก
ช่วย อีกอย่างเด็กจะได้มีเครดิตเวลาไปทำงานที่อื่น”
“คือยังไม่เคยมีประสบการณ์มาเลย…”
“บอกแล้วว่าเพิ่งจบ จบก็ย้ายตามแม่มาที่นี่”
อาจจะพวกลูกแหง่ที่ไม่ยอมโตและเกาะพ่อแม่แจ แถมยังจะต้องมา
ฝึกงานให้อีก
“ก็ฝึ่ กไปแล้วกันเรือ่ งงาน อย่าให้ต้องเข้าไปปวดหัวกับเด็กรุน่ นี้ เพราะ
ผมปวดหัวมาแล้วกับเด็กสองคนที่บ้าน”
นารีมองหน้าเขานิ่งอย่างเข้าใจ อาจจะคนเดียวก็ได้ที่เข้าใจเขามาก
ที่สุดในตอนนี้
“แล้วตกลงคุณจะทำยังไงกับคนแก่ที่ตกค้างที่โรงแรม เขาให้เวลาแค่
เดือนเดียวเรื่องย้ายออก” นารีเปลี่ยนเรื่อง
“กำลังติดต่อให้ครอบครัวมารับไป เพราะดูไปแล้ว ถึงยังไงเราก็ต้อง
ยุบสาขานี้ นียั่ งโกรธน้องชายกำนันแกไม่หาย เพราะก่อนมาเราวางโครงการ
เอาไว้ดิบดีแล้ว”
“กำนันแกน่าจะมีพินัยกรรมนะ”
“น้องชายว่าไม่มี แล้วเราจะทำอะไรได้ แถมกำหนดเวลาย้ายคนออก
จนตั้งตัวแทบไม่ทัน เครียดมากเลยนะตอนนี้”
“นึกหรือว่าคุณเครียดอยู่คนเดียว” นารีถอนใจ “เฮ้อ นี่ตอนนี้ยังคิด
ไม่ตกเลย เกิดเราต้องย้ายกลับเข้ากรุงเทพฯ แล้วแม่จะอยูยั่ งไง อายุมากแล้ว
ด้วย จะให้แกไปอยูกรุ
่ งเทพฯ ด้วย แกก็ไม่เอาแล้ว ไหนจะค่ารักษาพยาบาล
เครียดเสียจนเมื่อคืนนอนไม่หลับ มันอะไรกันนักกันหนาล่ะนะชีวิตคนเรา”
“เรามันบังเอิญได้มาอยูใน
่ เจเนอเรชัน่ เดียวกัน ทีมี่ กรรมรูปแบบใหม่นะ
คือให้ตายสิ มันเครียดเสียจนอยากผูกคอตายวันละร้อยหน ไหนจะต้องมา
รับผิดชอบครอบครัวตัวเอง ไหนจะหน้าทีการ
่ งานชักหน้าไม่ถึงหลังจนหนีส้ นิ
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ท่วมหูท่วมหาง ไหนจะการแข่งขันกับประชากรทีกำลั
่ งจะล้นโลก ไหนจะพ่อ
แม่ชราป่วยไข้จนแทบไม่มีปัญญาจะรักษา ไหนจะโลกร้อนทัง้ ใบจนไข่สุกเอง
แบบไม่ทันได้ใส่หม้อต้ม ไหนจะผูก้ อ่ การร้ายทัว่ ทุกหัวระแหงชนิดไปไหนต้อง
สวมเสื้อเกราะ ไหนจะอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่รู้คนบ้าๆ จะโยนใส่กันเข้าเมื่อไหร่
เพราะเกิดท้องผูกขี้ไม่ออกขึ้นมา”
“ก็ถึงว่า เจเนอเรชัน่ ก่อนหน้าเราเขายังไม่เจอกันนะ เขาเจอแค่สงคราม
เวียดนาม กับสงครามเย็นอันหนาวเหน็บ มินา่ …คงจะหนาวมากถึงได้ตัง้ หน้า
ตั้งตาปั๊มลูกกันจนเบบี้บูมระเบิดเต็มบ้านเต็มเมืองจนล้นโลกแบบนี้”
“ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเหรอ คืออาจจะเพิ่งหายช็อก
มาจากสงครามโลกครัง้ ทีสอง
่ มาหมาดๆ เพราะประชากรโลกตายกันเป็นเบือ
เข้าไปกี่สิบล้าน ต้องรีบปั๊มลูกมาชดเชยที่ขาดไปมั้ง เบบี้ถึงได้บูมขึ้นมาทั่ว
โลกโดยไม่ได้นัดหมายถึงขนาดนั้น”
“พอแก่ก็นัดกันแก่อย่างพร้อมเพรียงกัน นัดกันรีไทร์อย่างพร้อมเพรียง
กัน”
“ยิ่งพ่อผมกับปู่นี่คนละเจเนอเรชั่นเลยนะ และเถียงกันตลอดเวลาจน
ไม่รู้จะเข้าข้างใครเหมือนกัน ก็เพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับใครเลยให้ตาย”
“เออน่าใจเย็นๆ” นารีเอื้อมมือมาตบหลังมือเขา “แม่ก็เหมือนกัน
แกดื๊อดื้อนะ ไอ้เราจะพาไปโรงพยาบาลตั้งหลายวันแล้วก็ไม่ยอมไป รอจน
ไข้กำเริบ นี่เดี๋ยวต้องรีบไปแล้ว ทั้งงานราษฎร์งานหลวง โอ้ย…”
นารีลุกขึ้นยืนก่อน ดูเวลาไปด้วย
“เดีย๋ วน้องเค้าจะมาแล้ว คุณก็ช่วยสัมภาษณ์ ยังไงให้เขาทำงานวันนี้
เลย เพราะเราไม่มีคน เดี๋ยวขากลับจะรีบมาฝึกงานให้”
นารีออกไปแล้ว และเขาก็กลับเข้าห้องทำงานส่วนตัว มีใบสมัครของ
พนักงานใหม่วางรอบนโต๊ะและเขาก็เปิดดูคร่าวๆ เด็กเพิ่งจบแถมไม่เคยมี
ประสบการณ์ งานสมัยนี้ใครว่ามันหากันง่ายๆ ต่อให้จบด็อกเตอร์ ยิ่งเห็น
หน้าตาในภาพถ่ายก็ยิ่งหมดศรัทธา ยังกะเด็กมัธยมยังไงยังงั้น แถมยังไว้
ผมม้าปิดหน้าปิดตาเห็นแต่ลูกกะตาบ้องแบ๊ว อายุอ่อนกว่าเขาเป็นรอบ แล้ว
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จะมาคุยอะไรกันรู้เรื่องแบบนี้ ไอ้เรายิ่งรำคาญเด็ก…
ปรับเก้าอี้และนอนเอามือก่ายหน้าผากอย่างเครียดจัด ทางโรงแรม
ขีดเส้นตายมาให้แล้วด้วยเรือ่ งขนย้ายคนแก่ทีนั่ น่ ทางเดียวคือรีบติดต่อญาติ
ให้มารับตัวด่วนก่อนที่จะสาย…
***
นิชาเวียนวนหาทีจอด
่ สกูต๊ เตอร์รอบอาคารเก่าแก่แห่งนัน้ เป็นนาน มัน
เป็นตึกซอมซ่อจนสีถลอกเกือบทั้งหลัง ติดป้ายเอาไว้ดิบดีว่ามูลนิธิช่วยคน
ชราภาพ รู้มาจากแม่ว่ากำลังต้องการอาสาสมัครมาช่วยเหลือด่วน เพราะ
ขาดทุนทรัพย์ ไม่คิดฝันนั่นเองว่าจะถังแตกถึงปานนี้
“ได้ทัง้ บุญได้ทัง้ ประสบการณ์ งานสมัยนีมั้ นหาง่ายอยูซะ
่ เมือ่ ไหร่ ทำ
ไปก่อนจนกว่าจะได้เครดิต งานช่วยคนแก่มันง่ายอยู่หรอก งานอะไรจะมา
ง่ายเท่าไม่มีอีกแล้วนะ แล้วแม่จะมองหางานอื่นให้”
แม่โฆษณาชวนเชือ่ จนหลวมตัวยืน่ ใบสมัคร อาจจะจริงเรือ่ งความง่าย
ดาย คนแก่คือคนที่กลายเป็นเด็กอีกครั้ง จับนั่งที่ไหนก็คงนั่งที่นั่นชนิดไม่มี
ปากมีเสียงจริงอย่างแม่ว่า
วนหาที่จอดอีกรอบ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีที่จอดรถ แต่เป็นเพราะไม่มีป้าย
ติดประกาศเอาไว้แต่อย่างใด แถมยังเป็นที่รกร้างเต็มไปด้วยพงหญ้าขึ้นสูง
และมีรถแวนสีขาว จอดอยู่แค่คันเดียว ประกาศชัดเจนว่าคงมีพนักงานที่นี่
นับคนได้…
จอดสกูต๊ เตอร์เบียดใกล้รถแวนมากทีส่ ดุ เพราะกลัวหาย อาคารแห่งนี้
ตั้งโดดเดี่ยวริมฝั่งโขงในเนื้อที่จำกัด มีป้ายประกาศขายที่ล้อมรอบทั้งสี่ทิศ
แม่ว่าทีนี่ เป็
่ นสถานทีทำ
่ งานชัว่ คราวของมูลนิธสำหรั
ิ บคนชราสาขาเปิดใหม่…
เดินเข้าตัวอาคารทีเปิ
่ ดกว้างเอาไว้แล้ว ภายในมีห้องหับเรียงรายสอง
สามห้อง หูแว่วเสียงห้าวๆ พูดโทรศัพท์ดังมาจากห้องด้านในห้องหนึ่ง
“ครับ แต่สายด่วนสูงวัยตอนนีเรา
้ ไม่มีพนักงานเลย…มีแต่ผมผูจ้ ดั การ
ครับๆๆ ผมเข้าใจ ครับๆๆ แก่แล้วมันก็ปวดโน่นนีนู่ น่ เป็นธรรมดา…ครับ…
คุณยายต้องลองออกกำลังมั่งสิครับ จะโยคะโยคีอะไรผมก็ไม่ถนัดหรอกครับ
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ไทชี่หรือครับ…เดี๋ยว…เดี๋ยวต้องรอถามผู้เชี่ยวชาญ ไม่โทร. กลับมาอีกทีละ
ครับ ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญของผมไม่อยู่เสียด้วย…ครับๆ สวัสดีครับคุณยาย”
นิชาได้ยินเสียงกระแทกโทรศัพท์ ตามมาด้วยเสียงร้องดังเฮ้อเล่นเอา
สะดุง้ ห้องผูจ้ ดั การใหญ่อยูตรง
่ นัน้ เอง คงเป็นเจ้านายทีจะ
่ เป็นคนสัมภาษณ์
หล่อน แม่ติดต่อมาเรียบร้อยแล้วเรือ่ งการฝากฝังงาน ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
มาก เพราะเป็นงานอาสาสมัครที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยง…
มาหยุดยืนหน้าห้องทีมี่ ป้ายชือ่ ติดเอาไว้ชัดเจน มันดูจะเป็นห้องทำงาน
ห้องเดียว ที่มีป้ายชื่อเจ้าของห้องทำจากสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ง่ายๆ พอให้รู้ว่า
ใครเป็นใคร ประกาศชัดว่าไม่เป็นการถาวรแต่อย่างใด ชือ่ เสียงเรียงนามคือ
คุณสุดเขต ไวรนา หันรีหันขวางปลิน้ หมากฝรัง่ จากปากหาทีแปะ
่
แปะใต้ชือ่
นี่ไปก่อนแล้วจะมาเอาคืน เพราะต้องประหยัด เอื้อมมือไปเคาะบังตาเบาๆ
ไม่ต้องเสียเวลารออยู่นาน เพราะมีเสียงห้าวห้วนตอบรับมา
“เข้ามาได้”
ค่อยๆ ผลักบังตาแง้มดูทีละนิด คนตัวโตๆ ทีน่ งั่ ประจำโต๊ะทำงานไม่ได้
ส่อว่าจะมีอายุอานามใกล้เคียงกับคนแก่สักนิด อาจจะไม่เกินสามสิบกว่าเสีย
ด้วยซ้ำ แถมหน้าตาไม่ส่อว่าจะอารมณ์ดีอะไรเอาเสียเลย เพราะมองมาทาง
หล่อนพร้อมนิ่วหน้าสั่ง
“เอ้า ทำไมไม่เข้ามาล่ะคุณ”
ค่อยๆ ก้าวเข้าไปพร้อมยกมือไหว้นอบน้อมก่อนทรุดตัวลงนัง่ กระเป๋าถือ
วางบนตัก จัดกระโปรงให้เข้าระเบียบ เสยผมม้าลวกๆ ตามองคนสัมภาษณ์
ที่กำลังอ่านใบสมัครทบทวนไปมา หน้าตาเคร่งดุชนิดถ้ายิ้มออกมาที สนิม
คงจะร่วงกราว…
“แล้วคุณ…เรียนจบขอนแก่นมาด้วย” พลิกใบสมัครไปมา “เรียนสังคมฯ
มา…”
“ค่ะ”
“ก็ดี เพราะเราเพิง่ ปลดพนักงานออกไปเกือบหมด ปัญหาขัดข้องทาง
เศรษฐกิจนิดหน่อย ทางเราเลยรับแต่อาสาสมัครให้มาช่วยงานตอนนี”้ เสียง
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ห้าวยังพูดต่อ “เราไม่จ่ายเป็นเงิน แต่จ่ายเป็นเครดิตสำหรับงานใหม่ๆ ของ
คุณ คุณนารีเขาคงบอกไปแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่หรือ”
“ไม่มีค่ะ”
“เตรียมสมัครงานใหม่เอาไว้มัง่ ก็ดี เพราะสถานการณ์ทางเรายังไม่แน่
นอน”
เตือนมาด้วยเสร็จสรรพ ตายังมองผ่านใบสมัครไปเรื่อยๆ
“เคยเป็นแชมป์กังฟูมาด้วย…” ทั้งตกใจและแปลกใจ “สำนักไหนล่ะ
คุณ”
“เรียนมาหลายสำนักค่ะ ตั้งแต่เป๋าฮื้อไปจนถึงเต่าเจี๊ยะเตียง”
“ไม่เคยได้ยนิ ” พลิกใบสมัครเร็วๆ “เกือบได้ไปโอลิมปิกเชียว…ปีไหน”
“ครัง้ ทีแล้
่ วค่ะ แต่สูเขา
้ ไม่ได้ เพราะไปเจอหุน่ มวยปล้ำญีป่ นุ่ เข้า เลย
ตกรอบแรก”
“แต่ตัวยาวๆ น่าจะเก่งเรื่องแบกหามนะ พอจะไหวไหมเรื่องแบกหาม
คนแก่ๆ”
“จับกังทุกชนิดค่ะส่งมาได้เลย”
รอบนี้คนสัมภาษณ์ปิดใบสมัครและประสานมือไว้บนโต๊ะ ตาหลังแว่น
มองหล่อนอย่างพึงพอใจในประสบการณ์ที่อ่านเจอมาจากใบสมัคร
“ว่าแต่คุณรูอะไร
้ บ้างเกีย่ วกับคนแก่ๆ เพราะนอกเหนือไปจากการต้อง
แบกหามคนแก่เป็นครัง้ คราว แล้วยังต้องรับโทรศัพท์สายด่วนเข้ามาทุกระยะ
เวลาใครมีปัญหาเดือดร้อน อาจจะต้องคอยให้คำแนะนำแทบทุกเรือ่ งนัน่ เลย
ตั้งแต่ท้องผูกไปจนถึงบางคน ขนาดอยากโดดตึกตายก็ยังมี”
“ถึงขนาดนั้นเลยหรือคะ” นิชาหน้าตื่นและเขาก็พยักหน้ารับ
“สายด่วนเราต้องพร้อมทีจะ
่ เผชิญกับทุกสิง่ เพราะปัญหาของผูสู้ งอายุ
มันอาจจะรวมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อก่อนเราเคยจ้างจิตแพทย์ประจำ
แต่พอมีปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาก็ต้องให้เขาออกไป ตอนนี้กำลังรอจิตแพทย์อาสาสมัครมาร่วมงาน คิดว่าอาจจะยาก แต่ถ้าคุณคิดว่าพอจะรับปัญหา
เรื่องพวกนี้ได้…”
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“จะลองดูค่ะ คุณแม่ยังว่าทำงานช่วยคนแก่นีง่่ ายทีส่ ดุ ” นิชาพยักหน้า
หงึก เป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นบนโต๊ะและหันมองเกือบ
จะพร้อมกัน นิชามองตามมือยาวๆ ที่เอื้อมไปรับสาย
“ฮัลโหล…อ้อ…สายด่วนตอนนียั้ งไม่ว่างครับ เดีย๋ วๆ…” รีบส่งโทรศัพท์
ให้หล่อน
“เอ้า ทดสอบความสามารถพื้นฐานดูก่อน” กระซิบบอกไม่ดังนัก
นิชาเอือ้ มมือไปรับสายงงๆ เสียงแหบๆ ยังด่าสลุตอย่างเพลิดเพลินมา
ตามสาย
“สายด่วนบ้าอะไรวะ ไม่เคยว่าง คนยิง่ กำลังแย่ๆ …งัน้ มีสายด่วนขึน้ มา
เพื่ออะไรกันวะยังงี้”
“สายด่วนสูงวัยค่ะ คุณตามีอะไรให้หนูรับใช้หรือคะ…”
“อ้าว ว่างแล้วเรอะแม่คณุ กำลังอยากตายยยอะ…” เสียงแหบดังขึน้
กว่าเดิม
“อ้าว…คุณตาเป็นอะไรหรือคะ” นิชาตกใจ

“ไม่เป็นอะไร แต่อยากตายยย…” เสียงแหบดังมาอีก “รู้จักรึเปล่า
ตาาาายยยอะ…”
ตกใจเสียจนเกือบจะส่งโทรศัพท์คืนคนสัมภาษณ์ แต่ก็พยายามรวบ
รวมสมาธิหาคำมาปลอบ
“โลกนี้ยังน่าอยู่นะคะคุณตา”
“มันน่าอยูตรง
่ ไหน ยังไม่เคยแก่อย่ามาพูดดีฝ่า” ตวาดมาอีก “คนใหม่
รึเปล่า เสียงนี้ไม่เคยได้ยิน”
“เจ้าค่ะ”
“คนเก่าไปไหนกันหมดล่ะ ไม่ชอบเสียงใหม่ๆ อยากคุยกับเสียงเก่าๆ”
“คือทางเรามีนโยบายปลดคนงานค่ะ เนือ่ งมาจากปัญหาเศรษฐกิจ หนู
เป็นหน่วยอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานตอนนี้ชั่วคราว”
“เออดี ปิดไปซะเลย รู้มั้ยว่าไอ้โรงแรมมันทวงห้องคืนเช้าเย็น ขู่จะ
ตัดน้ำตัดไฟ พวกคุณไม่มีปัญญาทำอะไรได้ก็ปิดๆ ไปซะเหอะนะ จะทรมาทรกรรมคนแก่ไปทำไมกัน อาหารที่เคยเอามาส่งตอนนี้ก็ไม่มีมาแล้ว พวก
เราต้องไปขุดกินทีถั่ งขยะข้างโรงแรมเวลาเขาเอาอาหารมาทิง้ มูลนิธซัิ งกะบ๊วย
อะไรวะแบบนี้ช่วยคนของตัวเองยังไม่ได้เล้ย…รีบไปตายๆ ซะไป๊”
กระแทกหูไปเลยและนิชาก็ทำตาปริบๆ ส่งโทรศัพท์คืนให้หัวหน้า
“วางสายไปแล้วค่ะ ท่าทางจะลมเสียมาก”
“แล้วเป็นไง พอจะสู้ไหวมั้ย…” ถามอย่างไม่ใส่ใจอะไรนัก
“คงต้องสู้ค่ะ” ตอบอ้อมแอ้มเต็มที เหงื่อยังไม่หายแตก
“คิดได้ยังงัน้ ก็ดี เพราะต้องทำทุกอย่างทีนี่ ่ ตัง้ แต่รับโทรศัพท์สายด่วน
ไปจนถึง…ทุกอย่างนัน่ ละไม่ว่าจะมีเหตุฉุกเฉินอะไรผ่านเข้ามามัง่ แล้วจะมอบ
หมายให้คุณนารีช่วยฝึกงานให้อีกที ประเดีย๋ วเขาคงกลับ จะเริม่ งานวันนีเลย
้
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ก็ดีเพราะเราไม่มีใคร โต๊ะทำงานอยู่ห้องโถงข้างนอกโน่น”
เสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในสำนักงาน ตามมาด้วยเสียงสตรีหนึง่ ร้องบอก
“กลับมาแล้วคุณเขต น้องมาสมัครงานรึยัง”
นิชาเห็นเจ้านายเอื้อมมือกดกริ่ง กริ๊งๆๆ สองสามทีและสตรีหนึ่งก็มา
ปรากฏกาย ร่างอ้วนท้วมอยูใน
่ วัยสามสิบกว่า ผมเผ้ายุง่ เป็นกระเซิงเหมือน
คนผ่านงานมาอย่างหนักทั้งวัน
“เดี๋ยวคุณช่วยฝึกงานให้น้องคนนี้หน่อย เพิ่งมาเมื่อกี้”
“อ้อ…เด็กใหม่” ยิม้ ออกมาได้ขณะรับไหว้นิชา “อาสาสมัครหรือน้อง…”
“ค่ะ…”
“พี่ให้สองวัน”
เดินตามกันออกมาข้างนอก ผ่านห้องโถงทีว่่ างเปล่าไม่มีใครแม้แต่คน
เดียว
“น้องเรียนอะไรมานะ สังคมฯ ใช่ไหม…”
“สังคมฯ ค่ะ”
“เหมือนพี”่ ตามองหล่อนอีกแวบ “อย่างน้องน่าจะหางานง่ายนะรึว่าไง
…มีอยู่คนเพิ่งจบมาเหมือนกัน อาทิตย์เดียวเขาก็ได้งานใหม่ ยังไงก็สมัคร
งานที่อื่นไว้ด้วย ใครทำงานที่นี่ได้นานมั่ง” บุ้ยปากไปที่ห้องถัดไปที่เพิ่งเดิน
จากกันมา “คุณสุดเขตเขาไม่เหมือนใคร ขีพาล
้
ยิง่ ตอนนีกำลั
้ งเครียดมาก
อาจจะเห็นถ้วยกาแฟปลิวเป็นประจำ”
“เมื่อกี้ก็เห็นคุยดีนี่คะ”
“ยังใหม่อยู่ บอกแล้วไงว่าให้ไม่เกินสองวัน”
พาหล่อนเดินสำรวจห้องอาหารทีว่่ างเปล่า ไม่มีใครเลย โต๊ะเก้าอีหลาย
้
ตัวถูกพับวางพิงฝา เหลือแค่โต๊ะกินข้าวสองตัวตั้งห่างกันคนละมุมห้อง
“เมื่อก่อนมีพนักงานนับสิบ ตอนเปิดสาขานี้ใหม่ๆ” นารีคุยไปด้วย
เดินเลยไปเปิดตูเย็
้ นและหยิบเครือ่ งดืม่ มาส่งให้หล่อน “สามเดือนมาแล้ว ก่อน
นั้นพี่กับคุณเขตประจำที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ พอดีมีโครงการจะขยาย
สาขามาเปิดที่นี่ เราเลยตัดสินใจที่จะมา เพราะเราสองคนเป็นคนที่นี่”

บอกให้รู้ว่า…รัก
๑๙

นั่งคุยกันที่โต๊ะว่างมุมหนึ่ง นอกชานเปิดโล่งมองเห็นลำน้ำโขงไม่ไกล
นัก ลมพัดตึงหอบกลิ่นดินทรายท่ามกลางความร้อนระอุอ้าว
“เมื่อกี้เห็นคุณสุดเขตบ่นว่ากำลังมีปัญหาต้องปลดคนออกเกือบหมด
ทำไมหรือคะ” นิชาอดถามออกไปไม่ได้
“เรือ่ งมันยุง่ ไง ยุง่ มาก” นารีทำหน้าเบือ่ หน่าย “เพราะตอนแรกบ้านพัก
คนชราทีเรา
่ เพิง่ เปิด เดิมมันเป็นโรงแรมกึง่ รีสอร์ตทีกำนั
่ นเด่นแกสร้างเอาไว้
ทำธุรกิจของแก พอดีธุรกิจมันไม่เดินแกก็เลยให้คนแก่ของเราเข้าไปพักอยู่
เพราะแกเป็นคนใจบุญและแกก็รูจ้ กั กันดีกับพ่อคุณเขตเขา แกบอกเลยว่าแก
กำลังเปลี่ยนไปทำธุรกิจเรือสำราญ และโรงแรมนั่นแกจะยกให้มูลนิธิเรา
ทัง้ หมด ตกลงกันไว้ซะดิบดีแล้วแกดันมาป่วยตาย เมือ่ เดือนทีแล้
่ ว…ตกลง
ไม่มีใครได้อะไร แถมคนแก่ของเราต้องย้ายออกภายในเดือนนี้ ยื่นคำขาด
มาแล้ว”
“อ้าว แล้วไม่ได้ทำสัญญาหรือมีพินัยกรรมอะไรหรือคะ”
“ไม่ทันได้ทำอะไรทั้งนั้น สมบัติตกเป็นของน้องชายหมด เพราะลูก
เมียแกก็ไม่มี เห็นว่าตอนนีจะ
้ สร้างโรงแรมเพิม่ เติม เพราะธุรกิจเรือสำราญ
ทีแก
่ เริม่ ทำไว้มันบูมขึน้ มา นักท่องเทีย่ วมากันจมเลย น้องชายกำนันเลยยืน่
เรื่องให้คนแก่ของเราย้ายออก ทางมูลนิธิเราไม่มีทุนจะสานต่อถึงมีคำสั่งให้
ปิด ข้างคุณเขตเขาก็พยายามทีจะ
่ ยือ้ ออกไปให้ได้ ถึงได้เครียดถึงขัน้ สติแตก
ใครเข้าหน้าได้มั่งตอนนี้ น้องก็เหมือนกัน พยายามเลี่ยงให้ดี”
คนพูดนัง่ หลับตาเอานิว้ นวดขมับไปมา ผมหยิกฟูทัง้ หัวล้อมกรอบดวง
หน้าที่กลมเหมือนดวงจันทร์
“ไอ้เราฝันไว้ดิบดีว่าจะกลับมาทำงานทีบ้่ านเกิด” นารียังรำพันต่อ “นี่
อาจจะถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพฯ คุณเขตเขาก็ไม่อยากไป เพราะพ่อเขาอยู่
ทีนี่ ่ คนแก่แล้ว แม่เขาเพิง่ ตายปีทีแล้
่ ว พ่อเขาเคยเป็นผูพ้ พิ ากษา ตอนนี้
เกษียณแล้ว เขาเป็นนักกฎหมายเหมือนกัน เคยทำงานเป็นทนายที่มูลนิธิ
แต่เขาเบื่อกรุงเทพฯ อยากมาทางนี้มากกว่า…เพราะเขาเกิดที่นี่ด้วย”
นิชานั่งฟังเรื่อยไป ส่วนใหญ่เป็นประวัติของเจ้านายหน้ายักษ์ ถ้าถึง
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ขั้นเครียดสติแตก หล่อนคงทำงานไม่เกินสองวันจริงอย่างว่า..
“ว่าแต่น้องขับรถเป็นรึเปล่าล่ะ”
“เป็นค่ะ แต่ไม่มีใบขับขี่”
“ใครเขาใช้ใบขับขีกั่ นมัง่ แถวนี้ ก็ดี เพราะคนขับรถเพิง่ ออกไป จะได้
ช่วยขับรถไปส่งของให้คนชราที่เราดูแลอยู่ ก็ห่างจากที่นี่แค่สิบนาที”
“เมือ่ กีเห็
้ นมีโทร. เข้ามาคนนึงค่ะ บ่นว่าไม่มีอะไรกิน ตัดเรือ่ งอาหาร
ไปแล้วทางโน้น อาจจะต้องขุดกินตามถังขยะ ด่าใหญ่”
“ตาย คุณเขตรู้รึยัง” นารีตกใจ
“ไม่ทันได้บอกค่ะ”
“งัน้ เดีย๋ วต้องบอกคุณเขต เราอาจต้องรีบเอาอาหารไปแจกด่วน ทำไม
มันถึงได้ยุ่งอย่างนี้นะ”
สุดเขตบึ่งรถออกจากสำนักงานในทันทีที่รู้เรื่องจากนารี โมโหเสียจน
เซลล์สมองเดือดปุดๆ ใครจะมหาโหดเท่าน้องชายกำนันคนนี้คงไม่มีอีกแล้ว
ยิ่งวันมันก็เหมือนปัญหาต่างๆ จะประดังประเดกันเข้ามาจนตั้งหลักไม่อยู่
เอาเลย
มาถึงโรงแรมแห่งนั้นก็พบว่ามีรถทัวร์มาจอดกันยาวเหยียด ครั้งหนึ่ง
ทีนี่ เคย
่ หาแขกไม่ได้สักคน สาเหตุทีกำนั
่ นเจ้าของเก่าต้องการจะบริจาค จริง
หรือที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วในตอนนี้…
บุกเข้าไปหาน้องชายกำนันถึงในห้องทำงาน กำลังนัง่ พุงอืดใช้โทรศัพท์
อยู่และโบกมือให้เขานั่ง หน้าตามีราศีขึ้นมาจม หลังจากที่นายคนนี้วิ่งเข้า
ออกห้องขังเป็นประจำ ความที่เป็นอันธพาลประจำถิ่น จนกำนันเด่นเคย
ตัดหางปล่อยวัดไปแล้วก็หลายครั้ง
“เอ้า มีอะไรคุณเขต นีผม
่ กำลังอยากพบคุณอยูพอดี
่ เลยนะ” ถามเขา
เสียงดังหลังจากวางโทรศัพท์ “ไหนว่าจะรีบย้ายคนแก่ออกไปจากโรงแรมผมไง”
“มันยังไม่ถึงเดือนเลย ไหนคุณว่าให้เวลาทางเราเดือนนึง”
“นั่นมันสองอาทิตย์มาแล้ว เดี๋ยวจะเตรียมตัวขนย้ายกันไม่ทันไม่ใช่
อะไร”
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“แล้วตอนนี้มาตัดเรื่องอาหาร”
“เพราะคนของคุณพอกินเสร็จดันห่อใส่ถุงกลับไปด้วย บุฟเฟ่ต์นะคุณ
ที่ผมยอมให้เข้ามากิน ก็เพราะเห็นว่าแต่ละคนกระเพาะแห้งแหงแก๋ คงกิน
กันไม่ได้มาก ที่ไหนได้เล่นหอบกลับ ผมช่วยโครงการของคุณมาเป็นแรม
เดือนแล้วนะ นี่ไม่นับตั้งแต่สมัยพี่ชายโง่ๆ ของผมที่ถูกพ่อคุณล้างสมองจน
อยูห่ มัดเลย ขนาดจะยกโรงแรมให้ทัง้ หลัง ชาติหน้าไปอีกร้อยชาติละกันคุณ
ผมไม่โง่อย่างพี่ผมหรอกนะบอกไว้ก่อน”
“แต่มหาโหดกว่านัน่ ไง คุณก็เป็นลูกบ้านนีเหมื
้ อนพีชาย
่ คุณ แต่ทำไม
ถึงได้หินนัก คนแก่ๆ พวกนี้ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นครูบาอาจารย์สอนคุณมา
ตัดเสือ้ ผ้าให้คุณใส่ สร้างบ้านเรือนให้คุณอยู่ เป็นตำรวจทหารเสีย่ งเป็นเสีย่ ง
ตายให้คุณมาแล้ว กะอีแค่อาหารมื้อเดียวที่มันเหลือๆ จากครัวของโรงแรม
คุณก็ยังเจือจานให้เขากันไม่ได้”
“หน้าทีของ
่ คุณไม่เกีย่ วอะไรกับผมเลยนี่ ไม่งัน้ คุณตัง้ มูลนิธขึิ น้ มาทำไม
ถ้าไม่มีปัญญาช่วยเหลือคนของคุณ อย่าดีกว่า โรงแรมผมไม่ใช่เปิดเพือ่ การ
กุศล และผมก็ไม่ใช่พี่ชายผม ตอนนี้ผมตัดอาหาร ขั้นต่อไปคือตัดน้ำไฟ
จับเวลาเอาไว้แล้ว ถ้าไม่ไปกัน ผมจะให้เจ้าหน้าทีเข้
่ ามาหามออกไปทีละคน
นั่นเลย ชัดเจนรึยัง” รอบนี้นายเดชเหล่ตามองนา{ิกาข้อมือ
“ก็เหลือเวลาอีกสิบสี่วัน ห้าชั่วโมง สามสิบนาที กับอีกสองวินาที
ตรงเพะ”
สุดเขตเดือดจนหน้ามืด รีบออกจากที่นั่นก่อนที่จะลืมตัว เข้าใจแล้ว
ว่าสมัยนี้คนมันทำไมฆ่ากันตายง่ายดายเสียนักหนา ยิ่งถ้ามีมีดไม้อยู่ใกล้ตัว
เดินดุม่ ตามหาแม่บา้ นทีม่ าทำงานประจำกับคนชราก็พบว่ากำลังนัง่ หน้า
ยุ่งอยู่ในห้องทำงาน ป้ากุลเคยเป็นพยาบาล เป็นเพื่อนคนหนึ่งของพ่อและ
อาสาสมัคร มาช่วยงานตั้งแต่เปิดมูลนิธิใหม่ๆ
“แย่แล้วคุณเขตทำไงดี นายเดชเขาออกคำสัง่ ไม่ให้เข้าไปเอาอาหารใน
โรงแรมอีกแล้วนะ คนแก่ไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้า”
“ผมเตรียมมาม่ามาแล้วครับ อยูใน
่ รถ เดีย๋ วป้าช่วยสัง่ เด็กไปขนเข้ามา”
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“มาม่า?”
“อร่อยป้า ได้รับบริจาคมาเป็นตัน เพิ่งมีโอกาสระบายออก กินไป
ก่อน แล้วผมจะหาทางช่วยเหลือด่วนเลยเรื่องอาหารการกินที่นี่”
สุดเขตเดินเช็กอาหารกระป๋องทีเคย
่ ตุนเอาไว้เป็นลังๆ มีทัง้ อาหารแห้ง
และปลากระป๋องค้างปี ของบริจาคทีคน
่ ใจบุญบริจาคให้มานานแล้ว ถึงเวลา
แล้วที่จะต้องขุดมากินกัน ป้ากุลเดินตามมาติดๆ บ่นไปด้วย
“เด็กมันออกกันไปเกือบหมดแล้ว เหลือหลานป้าอยู่คนเดียวช่วยงาน
ตอนนี้ มันจะไหวอะไรคุณเขต”
“แล้วผมจะส่งเด็กใหม่มาช่วยทางนี้อีกคน ตอนนี้ผมกำลังติดต่อให้
ญาติพีน่ อ้ งมารับคนแก่ทีเหลื
่ อ ถึงสิน้ เดือนก็คงเรียบร้อยไม่มีใครเหลือตกค้าง”
“คือคุณเขตจะปิดที่นี่”
“ผมไม่มีทางเลือกแล้วนะ เมือ่ กีไป
้ คุยกันมากับท่านมหาหินปรมาโลโภ
โคตร มหาหฤโหด ลัทธิใหม่ป้าอย่าไปสนใจจดจำ เห็นบอกว่าเขาจะตัดน้ำ
ไฟแน่”
“นี่ป้าก็ยังไม่เคยเห็นใครเหี้ยมผิดมนุษย์มนาอย่างนายเดชคนนี้เลยนะ
ทำไมเขาถึงไม่ใจบุญอย่างพี่ชาย กำนันเด่นนะ ขาดเหลืออะไรวิ่งหาแกได้
ตลอด พยาบาลประจำที่นั่นก็ยังเคยมาช่วยคนของเรา นี่ตอนนี้ป้าไม่มีใคร
เลย”
“ผมบอกแล้วไงว่าจะส่งเด็กใหม่มาช่วย” สุดเขตยืนยัน
“พยาบาลรึเปล่า ได้พยาบาลก็ดีนะ”
“ดูท่าทางแล้วทำงานจับกังได้ทุกอย่างแน่ๆ ตัวสูงยาว แบกหามอะไร
น่าจะเก่งเวลาคนแก่ล้ม พอผมส่งมาก็รีบๆ ใช้ซะก่อนที่เขาจะรีบออกเหมือน
คนอื่น หาทางหลอกล่อ ให้อยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้ให้ได้ เพราะคงไม่มีใครมา
สมัครอีกแล้วช่วงนี้”
“พวกจิตอาสาหรือคุณ เด็กรุ่นใหม่นี่เขาใจบุญนะ ต่างจากรุ่นคุณ”
ครั้งนี้สุดเขตหันมองหน้า
“ทำไม รุ่นผมมันเป็นยังไง”
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“ขี้บ่น กับขี้โมโห เอะอะอะไรก็เปรี้ยงปร้าง อย่างคุณเขตไล่เตะคน
มากี่รายแล้ว แค่แย่งที่จอดรถในตลาด เขารู้กันทั้งเมือง”
เงียบไปได้ นับของในลังต่อ
“อย่าพูดมากเลยป้า ก็คนมันเครียดจะให้ทำไง เมือ่ กีเกื
้ อบไล่เตะไอ้เดช
แต่พอดีเห็นการ์ดมันหลายคน”
“อย่าไปยุง่ กับเขา เขารูกั้ นทัง้ บ้านเมืองว่านายนีมั่ นอันธพาลขนาดไหน
ลูกน้องเขาเต็มบ้านเต็มเมือง” เตือนอย่างห่วงใย “เคยมีประวัตฉุิ ดคร่าผูห้ ญิง
กลางวันแสกๆ ก็ยังทำ อิทธิพลคับท้องถนนไปหมด”
“แน่จริงให้มันมาฉุดผม คนพวกนี้เอาไว้ได้ไง นี่ก่อนไปจากที่นี่ ผม
ซัดแน่นะ ไหนๆ ก็ไหนๆ”
“อย่างคุณเขตจะเอาอะไรไปสู้เขา ลูกน้องก็ไม่มีซักกะคน”
“เด็กใหม่ไง ตัวยาวมาก แถมข้อแข็งเพราะเรียนกังฟูมา สัมภาษณ์
กันมาเรียบร้อยเห็นว่าตอนเรียนเคยเป็นแชมป์กังฟู เกือบจะได้ไปโอลิมปิก…”
หางเสียงภาคภูมินิดๆ
“ถ้างัน้ รีบส่งมาเลย เรากำลังต้องการผูคุ้ ม้ กัน กับพนักงานแบกหาม”
อะไรจะลงตัวได้ถึงขนาดนั้น…สิ่งที่สุดเขตเองก็ไม่เคยคาดฝันเอาไว้สัก
นิด…
แวะเข้าตลาดตอนขากลับและเข้าไปคุยกับเพือ่ นทนายความทีสำนั
่ กงาน
ของฝ่ายนัน้ วิสารเป็นเพือ่ นเก่าทีเคย
่ เรียนมาด้วยกันตัง้ แต่ชัน้ มัธยม จนเติบ
ใหญ่และแยกย้ายไปเจอกันอีกทีธรรมศาสตร์
่
อีกครัง้ นีคื่ อเพือ่ นรุน่ เดียวกันที่
ดูจะเข้าใจเขามากที่สุดอีกคนหนึ่ง
“ไปเจอกับไอ้เดชมา เกือบจะซัดกันเข้าให้แล้ว” รีบระบายออกไปใน
ทันทีที่เจอหน้า
“มีเรื่องอะไรกับมันอีก”
เล่าให้เพื่อนฟังโดยละเอียด ตบท้ายว่า
“นี่กำลังติดต่อญาติมารับตัวคนแก่กลับไปด่วนเลย จะทันรึเปล่าอีกไม่
กี่วัน” ตามองปฏิทินที่ข้างฝาไปด้วย “นี่มันปฏิทินปีที่แล้วนี่หว่า…”
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“กำลังเป็นโรคกลัวแก่ว่ะ เห็นคนแก่ท่วมบ้านท่วมเมืองแล้วใจมันเหีย่ ว
บอกไม่ถูก ข้างบ้านตายไปแล้วเพิ่งจะหกสิบ เห็นออกมารดน้ำต้นไม้หลัดๆ
อยู่เมื่อสองวัน ตอนนี้ไปแล้ว เลยตัดสินใจขอหยุดชีวิตตัวเองไว้ที่เลขสามสิบห้าก็พอ”
“ไหนๆ จะหยุดทั้งที ก็ตายไปพร้อมๆ กันเลยไม่ดีกว่า…หยุดทำไมให้
มันเสียเวลาตาย”
“อย่าพูดเรื่องตาย ไม่มีการพูดเรื่องตาย”
“นี่แกกลัวแก่รึว่ากลัวตายกันแน่วะ” ถามอย่างรำคาญจัด
“มีสิทธิที์ จะ
่ กลัวทัง้ สองอย่าง ต้องอย่าลืมว่ามันเดินตามกันมานะว้อย”
ลุกเดินไปชงกาแฟให้เขา ร่างผอมอยูใน
่ ชุดเสือ้ ผ้ากระเซอะกระเซิงแม้จะเป็น
เวลาทำงาน ผมเผ้ายุ่งเหยิงและกลิ่นเหล้าบุหรี่ก็คละคลุ้งยามเคลื่อนไหวไป
มา ในวัยสามสิบห้า อีกฝ่ายเหมือนจะอายุปาเข้าไปกว่าห้าสิบ
“ไม่ต้องกลัวหรอก ฉันว่าแกมีทั้งสิทธิ์ที่จะทั้งแก่และตายเร็วกว่าใคร
หมด ไหนว่าจะเลิกเหล้ากับบุหรี่” สุดเขตทวงถามไป
“เลิกไปที และยังมีสิทธิโดย
์ ชอบธรรมทีจะ
่ กลับไปอุดหนุนเงินภาษีเพือ่
การเป็นพลเมืองดีของชาติยุคใหม่ อย่ามาค่อนขอดกันหน่อยเลยว้า…สุด
สะอาดหยัง่ แกน่ะจะตายเร็วกว่าใคร ขอบอก นัน่ คือถ้าไม่ผูกคอตายก็โดดตึก
ตายจากความเครียด เห็นหน้ามืดๆ ของแกแล้วบอกได้คำเดียวว่าไม่นาน”
เดินกลับมาเสือกถ้วยกาแฟไว้ตรงหน้าเขา
“ชงให้แก่สุดๆ ชนิดยาบ้าชิดซ้ายนัน่ เลย แล้วอย่ามาบอกว่ากาแฟไม่ใช่
สิง่ เสพติดล่ะ” กระแทกตัวนัง่ ทีเก้
่ าอีตรง
้ ข้าม รอบนีงั้ ดบุหรีออก
่ มาสูบหน้าตา
เฉย
“ตอนลูกค้ามา แกสูบอย่างนี้รึเปล่า” คนถามจิบกาแฟไปด้วย
“ทำไม ลูกค้าฉันสูบทุกคน ยกเว้นแก เพราะฉันสูบ ฉันถึงไม่ผูกคอตาย เข้าใจยัง แล้วอย่านึกล่ะว่าแกมันมีปัญหาอยูคน
่ เดียว ตอนนีคน
้ มันบ้า
กันทั้งโลก เดือนนี้ลูกความฉันหาไม่ได้แม้แต่คนเดียว เหตุผลเพราะมันฆ่า
ตัวตายกันไปหมดแล้ว นีค่่ าเช่ายังไม่มีจะจ่าย จะปิดสำนักงานอยูรอมร่
่ อแล้ว”
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“เหมือนกัน ตอนนี้ตัดคนงานหมดแล้ว เหลือแต่อาสาสมัครไม่กี่คน
นีมี่ จิตอาสหลวมตัวเข้ามาอีกคน รายนีน่้ าจะทนงานเพราะเป็นแชมป์กังฟูมา
เกือบได้เข้ารอบไปโอลิมปิก ตัวยาวหลายวา”
“หวังว่านายโง่คนนี้จะทนมือทนตีนแกมากกว่าคนอื่นนะ”
“ไม่ใช่นาย เด็กผู้หญิง”
“เด็กผู้หญิง” วิสารตกใจ
“เพิ่งจบสังคมฯ มา อายุอ่อนกว่าเราเป็นรอบมั้ง”
“คือหลอกใช้เด็กว่างั้นเหอะ”
“แกต้องรู้อย่างนะว่าเด็กรุ่นนี้เขามีจิตอาสา เท่านั้นยังไม่พอ ความ
สามารถยังรอบตัว เราสู้เขาไม่ได้หรอก ยิ่งเรื่องตีรันฟันแทงนะ นี่กำลังจะ
ให้เป็นการ์ดประจำตัว เผื่อไปมีเรื่องกับไอ้เดชมัน วันนี้ก็เกือบๆ”
“ก็ไอ้นี่มันตัวแสบ กำนันเด่นตัดหางน้องชายคนนี้ไปกี่ครั้งแล้ว ที่
สำคัญแกรู้ได้ไงว่ากำนันแกไม่ได้ทำพินัยกรรมทิ้งเอาไว้”
“มันบอกว่าไม่มี”
“คนมีเงินล้นฟ้าอย่างกำนันมีหรือจะไม่ทำพินยั กรรมเอาไว้ แล้วไม่สงสัย
มั่งหรือว่าทำไมทนายส่วนตัวของกำนันถึงได้หายหน้าหายตาไปเลยตั้งแต่แก
ตาย เคยมีสำนักงานข้างๆ ฉันนี่เอง ตอนนี้ปิดตายไปแล้ว”
สุดเขตเงียบไปได้
“จะบอกไรให้มะ” รอบนี้วิสารกระซิบ “ฉันว่ามันถูกอุ้มไปแล้วละ”
“ใครอุ้ม”
“ก็จะมีใครล่ะ มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้”
“เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะ”
“จะให้สืบให้มัย้ ล่ะ ยิง่ ตอนนีกำลั
้ งว่างๆ ฉันว่านะว่าทนายคนนีต้้ องกำ
ความลับเรื่องพินัยกรรมของตากำนันเอาไว้ เจอพินัยกรรมเมื่อไหร่ เผลอๆ
โรงแรมนั่นน่ะเป็นของมูลนิธิทั้งหมด ไม่ได้คุย ไอ้เดชอาจจะไม่มีสิทธิอะไร
เลยก็ได้ที่นั่น”

สุดเขตขับรถออกจากที่นั่นและคิดไปถึงคำพูดของวิสารไปด้วย เริ่ม
มองเห็นแง่คิดของฝ่ายนัน้ ขึน้ มามัง่ แล้ว ทีสำคั
่ ญวิสารน่าจะรูอะไร
้ ดีๆ มากไป
กว่าเขาเกี่ยวกับทนายของกำนันที่เพิ่งตายไป คนเราจะหายตัวไปได้อย่างไร
ในลักษณะนั้นโดยปราศจากร่องรอย ถ้าไม่ถูกเก็บอย่างเร้นลับโดยคนที่ได้
ผลประโยชน์ แล้วกำนันเด่นก็มีแค่น้องชายคนเดียวเท่านั้นที่ได้ผลประโยชน์
อยู่คนเดียวในตอนนี้…
แต่เขาไม่มีเวลาอะไรอีกแล้วที่จะไปตามสืบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ไม่คิด
ด้วยว่าวิสารจะทำอะไรได้ในเวลาอันสัน้ แสนสัน้ ขนาดนี้ เหลือเวลาอีกแค่สอง
อาทิตย์ก่อนที่คนแก่ที่นั่นจะถูกลอยแพ…
ขับรถออกจากตลาดทีมี่ มอเตอร์ไซค์วิง่ สวนกัน ชวนให้เวียนหัว แซง
ซ้ายขวา ปาดหน้ากันให้อุตลุด เอาปืนมาหน่อยไม่ได้…นี่เขาแก่เกินกว่าจะ
ปรับตัวกับโลกแคบๆ แห่งนีแล้
้ วหรืออย่างไร เพิง่ จะหนีเมืองหลวงมาหยกๆ…
กลับมาถึงที่ลานจอดรถหน้าสำนักงาน มีสกู๊ตเตอร์เพิ่มเข้ามาอีกคัน
หลังจากที่ว่างมานาน ใครบ้างมาทนงานจับกังที่นี่ได้เล่า สำนักงานใหญ่ยัง
ขาดกระทัง่ ทุนรอนจะจ้างพนักงานและลาออกไปทีละคนสองคน อาสาสมัคร
แต่ละคนที่ผ่านเข้ามาล้วนแล้วแต่ไม่เคยจับงานอะไรมาเลย และเหยียบขี้ไก่
ไม่ฝ่อ เด็กใหม่นี่ก็น่าจะเป็นอีกราย…
ลงจากรถและเดินเข้าสำนักงาน เสียงอาสาสมัครกำลังตอบโต้กับคนที่
โทร. เข้ามา ด้วยเสียงหวานเจื้อยแจ้ว
“คุณยายขา…ถ้าคุณยายปวดแขนข้างไหนก็พยายามอย่าไปใช้มันสิ
คะ…ถ้าปวดขาก็ไม่ต้องไปเดิน ปวดเหงือกหรือคะ ก็อย่าไปเคี้ยวอะไรที่มัน
แข็งๆ ปวดตาก็หลับตาค่ะ อย่าพยายามไปมองอะไร…อ้าว…วางหูไปฉิบ…”
รีบหลบเข้าห้องเงียบ นีถ้่ าเป็นเด็กเก่าอาจจะต้องถูกเขาขว้างด้วยแก้ว
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หรือไม่ก็เรียกมาว่าอบรมเป็นรายตัว มันมีด้วยหรือบัณฑิตปัญญาอ่อนแบบนี…
้
รีบโทร. ติดต่อบรรดาญาติให้มารับตัวสมาชิกด่วน คงไม่มีเวลาพอทีจะ
่
รอคอยความหวังลมๆ แล้งๆ จากวิสาร เขามีเวลาแค่ไม่กีวั่ นเรือ่ งอพยพคนแก่
ไปอยู่ที่อื่นและปิดสถานที่นี้อย่างเป็นการถาวร
นารีมาเคาะห้องถาม
“คุณเขตหายไปตั้งนาน เจอกันไหมกับนายเดชคนนั้น”
“เจอ…”
“แล้วเรื่องอาหารว่าไง”
“เขาตัดไปแล้ว แถมจะตัดน้ำไฟ เพิง่ เอามาม่าไปสองลังสำรองไว้ก่อน
คิดว่าไม่พอไปถึงอาทิตย์นี้ นีผม
่ กำลังติดต่อให้ญาติมารับไปด่วนเลย คนแก่
ที่ยังเหลืออยู่ เพราะท่าทางนายเดชมันเอาจริงแน่ ขนาดขู่จะเอาตำรวจมา
ไล่ถ้าพ้นกำหนด”
นารีเดินเข้ามาทรุดตัวนั่งอย่างหมดแรงไปด้วย
“คนใจร้ายแบบนี้ก็มีเนอะ ก็เพิ่งจะเห็น…”
เสียงคนข้างนอกรับโทรศัพท์ดังเจื้อยแจ้วมาอีก
“สายด่วนสูงวัยค่ะ…ชือ่ นิชาค่ะ นิเพิง่ มาทำงานวันนีเอง
้ ค่ะ คุณปูมี่ อะไร
ให้นิรับใช้หรือคะ นิมีแฟนแล้วค่ะ…นิหรือคะ เพิ่งจะยี่สิบค่ะ คุณปู่ล่ะคะ…
สิบเก้ารึว่าเก้าสิบ ต๊าย พูดอะไรแบบนั้น ฟังไม่ได้เลยคุณปู่”
มีเสียงกระแทกโทรศัพท์โครมครามตามมาและสุดเขตก็มองหน้านารีงงๆ
“นั่นเขาอะไรของเขา”
“สงสัยตาแก่คนเดิม พูดจาฟังไม่ได้เลยคุณเขต แก่แล้วยังโสโครกโทร.
มาจีบเด็ก อย่านึกนะว่าจะไม่มี…” นารีว่า
“หน้าทีพวก
่ คุณคือการช่วยรับฟังและหาทางแก้ปัญหาทางด้านจิตใจของ
ผูสู้ งวัยทุกคนทีโทร.
่ ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรา ไม่ใช่ไปเพิม่ ความ
เครียดให้เขาเข้าไปอีก” สุดเขตพูดเสียงดัง เจาะจงให้คนข้างนอกได้ยนิ ด้วย
“ทีเขา
่ โทร. สายด่วนเข้ามาแบบนี้ แสดงว่าเขารับไม่ได้แล้ว กับสภาพทีตั่ วเอง
กำลังเผชิญอยู่ อาจจะความเจ็บปวด ความเบื่อหน่าย…หรืออะไรก็แล้วแต่”
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“นี่เรามิต้องพาไปอาบอบนวดอีกหรือคุณเขต” นารีตอบโต้
“คนแก่แกก็เหงาแกมัง่ จะไปถือสาอะไรกัน ไม่ไหวเลยนะ นีต้่ องจับ
มาฝึกฝนกันใหม่ เวลาก็ไม่มี แถมคนก็ไม่มี อีกหน่อยผมมิต้องมานั่งรับ
โทรศัพท์เอง” สุดเขตบ่นเสียงดังกว่าเดิม “พวกคุณเป็นพวกจิตอาสาก็ต้องมี
ความอดทน นีคื่ องานรับโทรศัพท์ ง่ายๆ ยังบ่นกันแล้ว ไปเข้าทำงานจริงๆ
น่ะ พวกคุณไม่มีสิทธิ์มานั่งบ่นกันอย่างนี้หรอกนะ อีกอย่างก็รู้อยู่ว่ามูลนิธิ
เรากำลังลำบาก”
กระแทกตัวเอนหลังพิงพนักอย่างหมดแรง มือหนึง่ ก่ายหน้าผากไปด้วย
“เอ คงต้องเร่งปิดสาขานีด่้ วนเลยนะนี่ เดีย๋ วต้องรายงานไปทางสำนัก
งานใหญ่ทีกรุ
่ งเทพฯ แต่จะเอาคนแก่พวกนัน้ ระบายไปไว้ทีไ่ หนกันตอนนี้ แจ้ง
ลูกหลานก็คงไม่ทัน”
“ตกลงปิดแน่หรือคุณเขต”
“รอฟังข่าวจากสำนักงานใหญ่ก่อน ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนีคื้ อต้องเอา
อาหารไปให้คนแก่ทีนั่ น่ ก่อนทีจะ
่ อดตายกันไปหมด ตัง้ แต่กำนันเด่นแกตายนี่
มันยุ่งจริงๆ เลยนะเนี่ย”
นิชานัง่ ฟังเสียงเจ้านายบ่นมาจากห้องทำงานแบบคนปรอทแตก นีขนาด
่
วันแรก…ไหนแม่ว่าอาสาสมัครช่วยคนชรามันง่ายดายเสียนักหนาไง แต่ละ
คนเอาแต่ใจตัวเองเสียจน…โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายหน้ายักษ์คนนี้
เสียงห้าวบ่นต่อเป็นหมีกินผึง้ และนารีก็รีบออกมาเสียก่อน กระซิบบอกว่า
“ถ้าคนเดิมโทร. มานะรีบต่อสายไปให้คุณเขต ว่าแต่แกโทร. มาว่าไงมัง่ ”
“อวดว่าไม่ใช่เตะปี๊บดังอย่างเดียวนะ แต่เตะไหแตกมาแล้วหลายใบ
ถามนิมีแฟนรึยัง” กระซิบเล่าให้ฟัง
“นั่นแหละ มีคนเดียว พนักงานที่นี่เขาเจอกันมาทุกคน ถ้าโทร. มา
อีกทีนะต่อสายให้คุณเขตไปจัดการกันเอง บ่นดีนัก”
สุดเขตได้ยนิ เสียงกระซิบกระซาบนินทาดังมาจากข้างนอก เรือ่ งนินทา
ต้องยกให้พวกผู้หญิง นี่ขนาดมาทำงานวันแรก…
เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังกริ๊งกร๊างจากข้างนอก สายด่วนก็ไม่เคยว่างเอา
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เสียเลย เด็กรับสายก็ยิ่งไม่มีอยู่
มีโทรศัพท์สายนอกต่อมาถึงเขา และสุดเขตก็รีบรับสายทันควัน หู
แว่วเสียงแหบๆ ดังมาตามสาย
“เมื่อกี้ยังคุยไม่จบเลย รีบวางสายไปแล้ว…”
สุดเขตนิ่วหน้า
“ฮัลโหล จะพูดกับใครหรือครับ…”
“อ้าว ไหงเสียงเปลีย่ น หนูคนเมือ่ กีไป
้ ไหน กำลังคุยกันสนุกๆ ไปตาม
มาหน่อย ไป”
“คือเป็นคุณตานัน่ เองทีโทร.
่ มาแซวเด็กของผมเมือ่ กี”้ สุดเขตเอนหลัง
พิงพนักเก้าอี้
“แซวอะไรกัน ก็โทร. มาแก้เหงา ไหนว่าสายด่วนอันนีรั้ บบริการปรึกษา
ได้ทุกเรื่องไง”
“มันต้องมีข้อยกเว้นครับคุณตา เราเปิดบริการให้คำปรึกษาในกรณี
ฉุกเฉินจริงๆ อย่างเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องร้อนต้องการคำแนะนำ”
“แล้วใครว่านีไม่
่ ร้อน ก็มันเหงาเสียจนอยากจะผูกคอตายวันละล้านหน
อาหารก็ไม่มีจะกิน บุฟเฟ่ตก็์ ตัดไปแล้ว เหลือแต่มาม่าวันละห่อ ยังงีมั้ นน่า
ตายไหมล่ะ คุณ”
“อ้อ คุณตาคงอยู่ที่โรงแรมพาราไดซ์นี่เอง”
“ก็ใช่อะดิ ทหารผ่านศึกผ่านสงครามเกาหลีมาแล้วนะ”
“เอ รุน่ นัน้ ผมว่าไม่คอ่ ยจะมีเหลือแล้วนะครับเท่าทีดู่ ๆ จำรุน่ ผิดรึเปล่า”
“งัน้ ถอยร่นมาสงครามเวียดนาม คิดว่าไม่ผิดแน่รอบนี้ เลอะไปหน่อย
ไปรบเวียดนามมาแล้วสามรอบ”
“ขยันมากเลยครับ เพื่อนพ่อผมแค่รอบเดียวยังต้องห่อกลับมาทำปุ๋ย
ที่บ้าน”
“นี่ยังไม่ซวยถึงขนาดตกเป็นปุ๋ย ทรหดมาก มีเพื่อนสนิทไปด้วยกัน
สิบคน เหลือกลับมาแค่สี่ ตอนนีตาย
้ หมดแล้วเพือ่ นเก่าๆ มันถึงได้เหงาไง
คนแก่ที่นี่ก็มีลูกหลานมารับกลับไปทีละคนสองคน จนใกล้จะหมดอยู่แล้วนะ
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เห็นว่าจะปิดทีนี่ ่ มันเรือ่ งอะไรกัน ไหนว่าได้โรงแรมมาจากกำนันเด่นแล้วไง”
“ยังครับ เรือ่ งมันยาวคุณตา เอาเป็นว่าเรามีความจำเป็นต้องปิดสาขา
ทางนีไป
้ ก่อนจนกว่าจะมีช่องทางขยับขยาย ถ้าคุณตาจะติดต่อลูกหลานมารับ
ตอนนี้…”
“มันเป็นตำรวจทหารอยูปั่ ตตานีโน่น จะมาหลอกให้ไปเป็นปุย๋ ให้ได้รึไง
หลังจากทีข้่ ารอดตายมาแล้ว เหลีย่ มจัดมากเลยนะพวกเอ็งเรือ่ งหลอกคนไป
ตาย ยังไงข้าก็ไม่ไป”
“คุณตาอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับ เพราะผมก็ยังหัวหมุนหาทางออก
อยู่นี่”
“ยังไงๆ ข้าก็ขอปักหลักสูตาย
้ มันอยูที่ นี่ ละ
่ วะ ไม่เอาอะไรมาก ขอมาม่า
เพิ่มอีกวันละสามห่อกินกันตาย งบห่อเดียวมันน้อยไปหน่อยนะ”
“เรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับ ปัญหาเรื่องน้ำไฟที่เขาจะตัดมันใหญ่
กว่า ที่สำคัญทางโรงแรมยื่นคำขาดให้ย้ายภายในสองอาทิตย์นี่แล้ว”
“ตายละ แล้วจะไปอยูที่ ไ่ หนกันละโว้ย” เสียงโวยวายมาลัน่ ดังกว่าเดิม
“ก็ผมกำลังแก้ปัญหาให้อยู่นี่ไงครับ ถ้าคุณตากลุ้มนักก็โทร. มาคุยกับ
ผมได้ แต่อย่าไปแซวเด็กของผม อีกอย่างคนนี้เพิ่งมาใหม่ เป็นจิตอาสา
เข้ามา”
“อ๋อ เด็กใหม่ เด็กคุณไปแล้วหรือ แล้วคุณจับจองเป็นเจ้าของเขาตัง้
เมื่อไหร่”
“ก็เด็กในสังกัดของผมจะให้เรียกว่าอะไรล่ะครับ” สุดเขตนึกเดือด
“ยังกะพ่อเล้า แล้วนี่เด็กเก่าๆ หายไปไหนกันหมดแล้ว”
“ลดคนงานลงครับ ฉะนัน้ คุณตาต้องเข้าใจ จะโทร. มาต้องเรือ่ งร้อน
จริงๆ ไม่ใช่มาแซวเล่นเพราะว่างงานมากเกินไป”
“คือใจคอจะไม่ให้คนแก่กระชุ่มกระชวยมีความสุขขึ้นมามั่งรึไง”
“ก็โทร. สายตรงมาถึงผมได้เลยถ้าเหงาจัด เดี๋ยวผมจะให้เบอร์”
“คุยกับคุณมันจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะเฉาตายกว่าเดิม แค่ได้
ยินเสียงก็เหี่ยวไปถึงไหนๆ แล้ว”

