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วันที่ ๑ :

เวียน

เศษดินปนศพมด  จำนวนนับไม่ถ้วนร่วงหล่นจากขอบแคร่ไม้ไผ่ 

อย่างไม่สิ้นสุด  ร่างไร้ชีวิตจิ๋ว  ๆ  เหล่านั้นทยอยไหลเป็นคลื่น 

สีน้ำตาลคล้ำลงสู่ผืนดินเบื้องล่างตามแรงปัดกวาดอย่างลวก  ๆ 

ของเด็กชาย ตอนแรกเขาใช้ใบไม้ติดกิ่งที่หักจากต้นมะม่วงใหญ่ 

กวาดพวกมดทิ้ง เพราะนึกขยะแขยงร่างหงิกงอของพวกมัน แต่ 

เมื่อได้ยินแม่แหบเสียงตะโกนย้ำคำสั่งเดิมและสำทับว่า “ไอ้ทอง!  

เร็ว  ๆ  ซี่” มาจากหน้าต่างครัว เขาจึงระงับความรู้สึกนั้น แล้วใช้ 

มือเปล่ากำจัดซากมดสีดำและแดงต่างขนาดและชนิดอย่างรวดเร็ว 

เด็กชายออกแรงดึงแคร่ที่พลิกตะแคงอยู่ขึ้นมาตั้งตรง 

ก่อนจะลากมันอ้อมไปทางหลังบ้านโดยเร็ว และไม่ลืมฉวยผ้าขี้ริ้ว 

ผืนที่สะอาดที่สุดมาเช็ดที่นั่งบนแคร่ให้สะอาดเอี่ยมและไม่ส่งกลิ่น 

แสบจมูก 

ญาติห่าง  ๆ  ของพ่อมาเยี่ยมโดยไม่ได้นัดหมาย ทั้งบ้านจึง 

รีบจัดหาสิ่งรับรองกันฉุกละหุก พ่อกุลีกุจอไปต้อนรับและพูดคุย 

ประวิงเวลา แม่จัดผลไม้ดองที่พอหาได้ในตู้กับข้าวใส่จานกับ 



คนบ้าที่หน้าประตู4

เตรียมน้ำฝนลอยดอกมะลิใส่ขันพลางรอลูกสาวคนเล็กวิ่งไป 

ซื้อน้ำแข็งที่ตลาดตามคำสั่งของนาง เด็กชายรับหน้าที่จัดหาที่นั่ง 

รับรอง แคร่ไผ่ตงสีซีดเพราะถูกทิ้งตากแดดฝนในป่ากระถิน 

หลังบ้านจึงได้โอกาสกลับมาเยือนถิ่นเดิมและเจ้าของเก่าของมัน 

ก็หนนี้ 

เด็กชายวางแคร่ลงท่ามกลางเสียงทักทายหยอกเย้าของญาติ 

ผู้ใหญ่โดยไม่เผยความเหนื่อยหอบให้เห็น เขายกมือไหว้พร้อม 

ค้อมหลังลงอย่างสุภาพเพื่อเปิดช่องให้พ่อพูดถึงเรื่องที่ตนได้รับ 

รางวัลเด็กชายมารยาทงามประจำปีการศึกษาที่ผ่านมาจากการ 

ประกวดไหว้สวย 

ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย แขกผู้มาเยือน 

ไม่ได้ระแคะระคายการต้อนรับขับสู้ที่รีบลนนั้นแม้แต่น้อย เด็กชาย 

ดีใจที่บรรดาญาติผู้ใหญ่ไม่ได้กลิ่นเหม็นแสบจมูกจากแคร่นั้น 

แม้ว่ามันจะฝังติดฝ่ามือของเขานานถึงสองวัน

ชายหนุ่มจะเวียนหัวทุกครั้งที่ได้กลิ่นน้ำมันก๊าด แม้อาการ 

ดังกล่าวจะไม่ได้รุนแรงถึงกับเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต แต่ 

ทุกครั้งที่ได้กลิ่นของมันแม้เพียงบางเบา ผลที่เกิดขึ้นก็ถือเป็น 

เรื่องใหญ่สำหรับชายร่างสูงโปร่ง หน้าตาสะอาดสะอ้านและมีหน้าที่ 

การงานที่ดีอย่างเขา เพราะคนหนุ่มดูภูมิฐานและน่าจะกำลังวังชา 

แข็งแรงคนนั้นจะมีอันล้มพับลงไปนอนหมดสติได้ทุกเมื่อ 

ภาพลักษณ์นี้ยิ่ ง เป็นเสมือนฝันร้ายสำหรับเขาหลังจาก 

เหตกุารณ ์ธเนศลม้ตงึ เกดิขึน้เมือ่ครึง่ปกีอ่น และยงัมคีนกลา่วขวญั 

เรื่องนั้นมาจนถึงตอนนี้ 
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ไม่ใช่เรื่องล้มหัวฟาดหรอกที่น่าหวั่น  แต่อาการเวียนหัว 

จนสติวูบทุกครั้งเมื่อได้กลิ่นน้ำมันก๊าดนั่นแหละที่เขากลัว ทั้งที่ 

บอกตัวเองซ้ำ  ๆ  แล้วว่าเขาไม่ได้แพ้มันจริง  ๆ แต่ก็ไม่อาจลืมว่า 

วันนั้นตนได้กลิ่นบางอย่างจากเสื้อช่างซ่อมบำรุงที่เดินผ่านหลัง 

ไปยังแผงควบคุมวงจรที่มุมห้องเพราะเครื่องปรับอากาศในห้อง 

ประชุมไม่ทำงาน รู้สึกถึงลมวูบหนึ่งที่เคลื่อนตามหลังช่างคนนั้น 

แล่นเข้าจมูกของตน จังหวะเดียวกับที่ตาของเขาหันไปปะรอย 

ดำด่างที่ขากางเกงของช่างซ่อมบำรุง  เสี้ยวของเสี้ยววินาทีนั้น 

สมองบอกเขาว่ารอยนั้นเกิดจากน้ำมันก๊าด ดังนั้น ทุกคนที่รอ 

เขาฉายภาพกราฟิกแสดงรายงานผลประกอบการประจำปีจึงร่วม 

เป็นพยานการหลับทั้งยืนของเขาโดยไม่ได้นัดหมาย

“พี่ตึง! เหม่ออะไรคะ หนูเรียกพี่เป็นชาติแล้วนะคะ” เสียง 

เล็กแหลมติดแหบห้าวมาพร้อมแรงตะปบที่ไหล่ซ้าย ชายหนุ่ม 

สะดุ้งหลุดจากภวังค์

“ไอ้เพชร เดี๋ยวเถอะ” ชายหนุ่มหันไปคว้าตัวอีกฝ่าย แต่ 

คู่กรณีเบี่ยงตัวหลบทัน

“ไอ้พ่ีตึงจะกินร้านไหนคะเท่ียงน้ี ถ้าไม่ตอบจะให้เดินตากแดด 

ไปเองนะคะ”

“ร้านเดิมไหม อร่อยดี”

คูส่นทนากระทาชายทีแ่สรง้วางจรติเปน็สตรตีอนแรกชกัสหีนา้  

ยืนเท้าเอวมองชายหนุ่มอย่างเหนื่อยหน่าย เขาลูบเคราที่ตัดแต่ง 

อย่างประณีตพลางพยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้ ก่อนเปรยเบา  ๆ  

“กินเป็นอยู่ร้านเดียวจริง ๆ ไม่เบื่อเหรอพี่”

“เบื่อชื่อที่พวกแกเรียกฉันมากกว่า รู้ไหมเมื่อวานน้องฝึกงาน 
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คนที่มาใหม่น่ะ เรียกฉันว่า พี่ตึง แล้วนะ”

“เห็นไหม ใคร ๆ ก็รักพี่ตึง”

“เฮ้ย ไม่ยอมแล้วนะ” ชายหนุ่มทำท่าลุกขึ้นเอาเรื่อง

“มาเลย อย่าหงายตึงไปก่อนละกัน” เพื่อนรุ่นน้องทำลิง 

หลอกเจ้าประกอบพลางเลี่ยงหลบ

“ไอ้เพชร! พ่อแกมา” ชายหนุ่มแหบเสียงห้าม โบกมือให้ 

อีกฝ่ายหมอบหลบ

ทั้งคู่รีบหลุบศีรษะลงต่ำเมื่อเสียงต่อล้อต่อเถียงดึงดูดสายตา 

คนทั้งแผนกให้จับจ้องมาที่พวกตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการ 

แผนกซึ่งเป็นพ่อบังเกิดเกล้าของเพื่อนเคราสวยผู้นั้น ชายหนุ่ม 

ผลักคู่กรณีให้กลับไปคอกตัวเองในขณะที่เขาค่อย  ๆ  ยืดตัวขึ้นมา 

นั่งทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนอื่น  ๆ  ในแผนกก็หาได้ 

สนใจพวกเขาอีก ทุกคนต่างก้มหน้าและวิ่งวุ่นจัดการงานของ 

ตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงเกินเหตุจนดูเป็นสถานการณ์วุ่นวาย 

ในที่ทำงาน 

เขารู้ดีว่าทุกคนแสดงอาการกระตือรือร้นอย่างตื่นตระหนก 

เช่นนี้เพราะข่าวลือเรื่องการประเมินคุณภาพรอบใหม่ว่าจะมีการ 

ปลดพนักงานออก ชายหนุ่มยิ้มเยาะในใจเมื่อเห็นความฉาบฉวย 

ของคนพวกนั้นโดยไม่นึกตื่นตูมไปด้วย เพราะรู้ดีว่าที่ผ่านมาตน 

ทุ่มเทให้บริษัทนี้มากเพียงใด 

แม้บางคนจะคิดว่าหน้าที่ร่างเอกสาร พิมพ์หนังสือเวียน 

เขียนคำร้อง จดบันทึกการประชุม ถ่ายเอกสารแจกเวลาสัมมนา 

และทำงานจิปาถะตามคำสั่งหัวหน้าแผนกหรือผู้บริหารชั้นสูงขึ้นไป 

จะให้ใครทำก็ได้ แต่ชายหนุ่มกลับนึกขันที่คนเหล่านั้นไม่เคย 
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ตระหนักเลยว่าที่ทุกวันผ่านไปอย่างสะดวกและราบรื่น งานของ 

คนนั้นไม่พลัดหาย ภารกิจไม่ตกหล่น และเอกสารคำสั่งถึงมือ 

หัวหน้า พวกเขาตรงเวลา ก็เป็นเพราะคนอย่างชายหนุ่ม คนที่ 

พวกนั้นคิดว่าไม่มีหน้าที่สำคัญอะไร

อกีประการหนึง่ทีท่ำใหช้ายหนุม่มัน่ใจวา่ตนจะอยูร่อดปลอดภยั 

ก็ด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นทั้งคนสอนงานและเพื่อนสนิทของลูกชาย 

หัวหน้าแผนกคนนั้นนั่นเอง

“พ่อคุยอะไรกับพี่เหรอ” เพื่อนเครางามของชายหนุ่มถาม 

ขณะส่งชิ้นเนื้อสันเข้าปาก

“อะไรนะ” ชายหนุ่มถามซ้ำเพราะมัวแต่เหม่อมองชั้นน้ำแข็ง 

ที่ลอยใสแจ๋วเหนือน้ำกาแฟสีเข้มราคาหลักร้อยแก้วนั้น เขาเกือบ 

จะถามคู่สนทนาอยู่แล้วว่าทำไมชอบซื้อมาแล้วไม่กินให้หมด

“ก่อนออกมานี่น่ะ พ่อเรียกพี่เข้าไปคุยเรื่องอะไร”

“เรื่องประเมินคุณภาพนั่นแหละ สัมภาษณ์รายบุคคลเหมือน 

ทุกที”

“แล้วเป็นไง”

“ก็โอเคนะ ทำไมเหรอ”

“ไม่เห็นพ่อเรียกผมไปสัมภาษณ์บ้างเลย”

ชายหนุ่มหัวเราะหึ  ๆ  ในคอเมื่อเห็นคู่สนทนาจริงจังกับ 

กระบวนการที่ว่า เขาอธิบายว่านั่นเป็นเพียงขั้นตอนเชิงพิธีการ 

เพื่อให้มีหลักฐานในการพิจารณาเท่านั้น ผลการประเมินจะชี้ชัดว่า 

ผ่านหรือไม่ผ่านล้วนอยู่ที่ปลายปากกาของหัวหน้าแผนกทั้งนั้น 

หากมองตาผู้บริหารแล้วยิ้มให้กันได้ก็ถือว่าผ่านฉลุย เพื่อนรุ่นน้อง 
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มองหน้าเขาอย่างครุ่นคิดแล้วทำท่าจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็นิ่งไป 

ในที่สุดก็โน้มตัวมาถามเขาเสียงเบา

“พี่รู้ใช่ไหมว่าเรื่องปลดพนักงานรอบนี้น่ะของจริง”

“ใช ่ คุณพินิจบอกอยู่เหมือนกัน”

“หา แล้วพี่พินิจมาเกี่ยวอะไรด้วย”

“เขาเป็นคนบอกพี่ตอนสัมภาษณ์น่ะสิ”

“พี่พินิจเป็นคนสัมภาษณ์เหรอ จริงเหรอ!”

“เออ พ่อแกเรียกเข้าไปก็จริง แต่ในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ ์

รอบนี้ท่านไม่ใช่คนสัมภาษณ์เอง แกตกใจทำไมเนี่ย” ชายหนุ่ม 

จ้องหน้าคู่สนทนาเป็นเชิงเค้นคำตอบ ในขณะที่เพื่อนเครางามก็ 

กำลังจ้องเขากลับเช่นกัน แต่สีหน้าของเด็กหนุ่มไม่สู้ดีนัก

“วันก่อนพ่อบอกผมว่าหนนี้คนสัมภาษณ์และประเมินผล 

ทั้งหมดคือคุณพินิจ  เขาขึ้นตรงกับประธานบริษัทและจะเอา 

คนออกเพื่อปรับโครงสร้าง พี่ก็เห็นนี่ว่าผลประกอบการเรามันตก 

มาสามเดือนติดแล้ว พ่อบอกว่าคราวนี้ช่วยใครไม่ได้เลย ทำไงดี 

ผมก็นึกว่าพ่ออำเพราะผมก็เล่นไปวัน ๆ จริง ๆ นั่นแหละ”

“ใจเย็นซี ่ พี่เขาไม่น่ากลัวเสียหน่อย”

“เขาถามอะไรพี่บ้าง ผมจะได้ซ้อมตอบไว้”

“ก็ไม่ได้ถามอะไรยากหรอก เช่น ถามว่าชอบทำงานที่นี่ไหม 

พี่ก็ตอบไปว่าชอบ ทุกอย่างโอเค เพื่อนร่วมงานดี ลักษณะงาน 

ก็ตรงตามความสามารถที่พี่จัดการได้ เป็นบรรยากาศการทำงาน 

ในฝันเลย พี่ก็ว่าไปตามนี้”

“แล้วพี่พินิจว่าไง”

“ก็พยักหน้าอือฮึ  ๆ มือนี่จดอะไรไม่รู้ไปเรื่อย อ้อ มีเทศน์ 
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แถมด้วย  แกว่าพอใจกับที่ เป็นอยู่ก็ดี  แต่มันไม่เป็นผลดีกับ 

บริษัท”

“หา ไม่ดีเหรอพี่”

“เออ เขาบอกว่า ถ้าเราอยู่ไปวัน  ๆ ทำงานเช้าชามเย็นชาม 

บริษัทก็จะถอยหลัง ไม่เกิดการพัฒนา”

“งั้นเหรอพี่” เพื่อนรุ่นน้องพยักหน้าช้า  ๆ สายตาเหม่อมอง 

ไปนอกร้านพลางทวนคำพูดนั้นมุบมิบอยู่คนเดียว 

“กาแฟละลายหมดแล้ว” ชายหนุ่มเตือน เพื่อนเครางาม 

พยักหน้าเงอะงะแล้วยกแก้วขึ้นมากระดกรวดเดียวจนหมด กลาย 

เป็นชายหนุ่มเสียเองที่แปลกใจกับการตอบสนองอย่างพรวดพราด 

ไร้สติเช่นนั้น เขาเรียกพนักงานให้เก็บเงิน และเหลือบไปเห็น 

ภาพข่าวในโทรทัศน์แขวนของร้าน 

สาวใหญ่สูงอายุสวมเสื้อคอกระเช้าและผ้าถุงสีตุ่นสองสามคน 

เดินนำผู้สื่อข่าวไปที่ลานดินกลางบ้าน ชี้ให้ดูกองศพมดจำนวนมาก 

ที่ตายเกลื่อนเป็นแพ

ชายหนุ่มงงงันกับภาพที่เห็น แต่ก็พูดอะไรไม่ออก เขาหันมา 

มองเพื่อนด้วยสายตาตระหนกจนอีกฝ่ายต้องส่งสายตาถามกลับ 

ชายหนุ่มครุ่นคิดแล้วส่ายหัวปฏิเสธเหมือนว่าตนลืมสิ่งที่จะพูด 

ไปแล้ว จากนั้นจึงบุ้ยใบ้ให้อีกฝ่ายดูนาฬิกาโบราณที่ผนังร้านเป็น 

ทำนองว่าใกล้หมดเวลาพักเที่ยง

เพื่อนเครางามง่วนกดปุ่มวิทยุหาคลื่นประจำขณะเร่งความเร็ว 

ผ่านสี่แยกใหญ่จนชายหนุ่มต้องเตือนให้เขามองถนนหลายครั้ง 

เด็กหนุ่มบอกว่าไม่เคยจำชื่อรายการ รู้แต่ว่าช่องนั้นเปิดเพลงสากล 

ทั้งวัน ชายหนุ่มจึงอาสาหาคลื่นให้เองและหมุนไปเจอช่องเงียบเข้า 
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เขาเร่งเสียงเพราะคิดว่าอาจเป็นช่วงหยุดของโฆษณาหรือจังหวะเริ่ม 

เพลงใหม่ 

แต่ทันใดนั้นเสียงเอะอะล้งเล้งของผู้คนประกอบกับเสียง 

ผู้ประกาศข่าวเชื้อเชิญให้ตามไปดูสิ่งแปลกประหลาดก็ดังอื้อเข้ามา 

จนเขาต้องลดระดับเสียงแทบไม่ทัน 

“ข่าวนี้นี่เอง เมื่อวานออกทุกช่องเลย พี่ว่าจริงไหม”

“อะไรจริง”

เด็กหนุ่มเอื้อมมือมาปรับระดับเสียงให้ดังเท่าเดิมแทนคำตอบ 

เสียงผู้สื่อข่าวหญิงคลอเสียงบรรยากาศจอแจของเด็กและผู้ใหญ่ 

ดังเข้ามาไม่ขาด เธอรายงานตำแหน่งจุดเกิดเหตุและเท้าความ 

ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่คล้ายกัน จากนั้นก็เชื้อเชิญใครสักคน 

ที่น่าจะเป็นคนในท้องที่มาเล่าเรื่อง ชายหนุ่มรู้ทันทีว่าช่องนี้เป็น 

ของสำนักข่าวรายใหญ่ที่มักส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ 

น่าสนใจ เช่นเดียวกับที่เขาแน่ใจทันทีว่าผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยสำเนียง 

ท้องถิ่นรายนี้เป็นคนจากพื้นที่ใกล้เคียงกับตน ฟังจากเสียงแล้ว 

น่าจะเป็นหญิงมีอายุพอสมควร 

นางเล่าว่าฝูงมดเหล่านี้ตั้งใจฆ่าตัวตายประท้วงการกระทำ 

ของนาง โดยเล่าย้อนเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนที่นางใช้น้ำมันก๊าด 

ราดไปที่โคนต้นไม้ที่มดฝูงนี้ทำรังอยู่ ตอนแรกมันก็แตกรังหนีกัน 

ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ แต่ผ่านไปสามวันพวกมันก็หายไป นางคาดว่า 

มันคงคลานลงดินไปแล้ว  แต่วันต่อมาพวกมันก็พากันขึ้นมา 

นอนตายเต็มลานบ้านนางไปหมด 

นางบอกว่าพวกมันหนีขึ้นมาได้ แต่นางพญาของมันยังอยู่ 

ใต้ดินและคงจะตายไปแล้ว  เมื่อหัวใจหลักของพวกมันตาย 
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พวกมันจึงตัดสินใจตายตามและใช้ร่างหงิกงอมาประท้วงคนทำ 

ซึ่งก็คือนาง 

ทันใดนั้นภาพข่าวที่ไม่มีเสียงในร้านอาหารเมื่อครู่ก็ซ้อนทับ 

กับเสียงที่ไม่มีภาพจากวิทยุช่องนี้จนแนบสนิท ชายหนุ่มขมวดคิ้ว 

ไปตลอดทางด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ จนลืมฟังผู้สื่อข่าวร่าย 

รายละเอียดการสร้างศาลขอขมานางพญามดของหญิงเจ้าของบ้าน 

รวมถึงการเก็งเลขเด็ดงวดนี้ไปด้วย
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วันที่ ๒ :

จบ

ทองเข้าใจว่า  ลุงกับป้าน่าจะอายุไล่เลี่ยกับพ่อ ถ้ามากกว่าก็ไม่น่า 

จะต่างกันมากนัก ทองจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดใบหน้าและ 

ทา่ทางของญาตผิูใ้หญท่ัง้สองจงึเหมอืนกบัคนรุน่ปูย่า่แทน ผมสเีทา 

แซมขาวของลุงสั้นเตียนและบางเป็นหย่อม ในขณะที่ป้ามีริ้วรอย 

ยับย่นบนใบหน้าเต็มไปหมด ทองลอบสังเกตความแตกต่างข้อนี้ 

ระหว่างพ่อและแม่กับลุงและป้าอย่างเงียบ ๆ  

มีเพียงนาฬิกาเรือนทองที่ข้อมือของลุงเท่านั้นที่แสดงให้เห็น 

ว่าฐานะและความเป็นอยู่ของสองครอบครัวพอเทียมกัน 

เขานึกชมพ่อและแม่ที่แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งคู่ยังคง 

ไม่ลืมฉวยทองหยองเนื้อดีมาใส่รับแขกได้อย่างแนบเนียน ทอง 

เข้าใจว่าพิธีกรรมนี้เป็นธรรมเนียมปกติของบ้าน เช่นเดียวกับที่เขา 

จะได้ใส่สร้อยข้อมือนากเวลาถ่ายรูปครอบครัวและจะถอดมันออก 

เก็บเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 

ครอบครัวทองมีวิธีแสดงฐานะของตนอย่างนั้นตั้งแต่เขา 

จำความได้
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“พี่ตึง เหม่อเป็นงานอดิเรกเลยนะคะ” เสียงเล็กแหลม 

ติดแหบห้าวมาพร้อมกับแรงตะปบที่กลางหลัง เรียกสติชายหนุ่ม 

กลับมาอีกครั้ง 

“หา ว่าไงนะ”

“เที่ยงนี้ร้านไหนดีคะพี่ เดี๋ยวน้องเลี้ยงเอง”

“ร้านเดิมไหม” ชายหนุ่มแทบไม่ต้องคิด แล้วเปลี่ยนสีหน้า 

เป็นสงสัย “นึกยังไงจะมาเลี้ยง”

“จะเรื่องอะไรล่ะพี ่ ก็นั่นไง” 

เพื่อนเครางามชี้ไปที่กระดานแจ้งข่าวหน้าห้องหัวหน้าแผนก  

ภาพเหตุการณ์เมื่อหนึ่งเดือนก่อนฉายซ้อนขึ้นมา เพื่อนร่วมงาน 

ของเขาหลายคนมุงมะรุมมะตุ้มกันอยู่ตรงนั้นโดยไม่ปิดบังท่าที 

ร้อนใจ เขาเห็นบางคนอ่านเสร็จก็เดินเชื่องช้ามาที่คอกของตน 

อย่างมีพิรุธ บางคนก็ก้มหน้าเดินเร็ว  ๆ  ออกไปทางห้องน้ำบ้าง  

ทางบันไดหนีไฟบ้าง ชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจ เขารู้ดีว่าไม่มีชื่อ 

ของใครบนกระดาษเหล่านั้น มันเป็นเพียงข้อความแจ้งวันเข้าพบ 

ฝ่ายบุคคลและประกาศให้ทราบว่าผู้ใดที่ถูกปลดจะได้รับเงินชดเชย 

กับจดหมายอนุมัติการลาออกเพื่อคงประวัติการทำงานที่ดีไว้

“จำตอนเอชอาร์เรียกพบรายตัววันนั้นได้ไหมพี ่ ที่ผมลาป่วย 

เลยนะ่ จนบา่ยนูน่แหละ พอ่ถงึโทร.มาบอกวา่ คณุ ได ้ ไป ต่อ!”  

เพื่อนเคราสวยเน้นเสียงทีละคำให้เหมือนพิธีกรรายการประกวด 

ร้องเพลงช่วงชิงชื่อเสียงและเงินรางวัล

“เออ ก็ดีแล้ว” ชายหนุ่มพยักหน้าหงึกหงักแล้วเอื้อมมือที่ 

ไม่มีแรงนักไปตบแขนเด็กหนุ่ม

“ขอบคุณพี่มากเลยนะที่ช่วยติวข้อสอบให้ ผมเลยจัดไป 
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ทุกประโยค พี่พินิจนี่ยิ้มแก้มตุ่ยเชียว”

“เหรอ” ชายหนุ่มพยายามยิ้มให้เป็นธรรมชาติที่สุด แล้ว 

เท้าศอกกับโต๊ะ หนุนศีรษะเหมือนกำลังผ่อนคลาย โดยพยายาม 

ใช้ลำตัวบังซองจดหมายสีขาวที่ไปรับมาอีกครั้งเมื่อเช้า

“พี่ไม่ต้องเกรงใจ ถือว่าผมเลี้ยงขอบคุณละกัน นะพี่”

“ตามใจ”  ชายหนุ่มผงกศีรษะพลางหมุนตัวเข้าหาโต๊ะ  

โบกมือให้อีกฝ่ายกลับไปทำงาน เหมือนไม่อยากต่อความ เขา 

หยิบแฟ้มกับเอกสารข้างตัวมาสุมทับซองขาวนั้นอย่างแนบเนียน 

ที่สุด คิดไม่ตกว่าจะหยิบมันออกมาเปิดนับตรงนี้หรือหาที่ลับตา 

ตรงไหน

“พี ่ ใหผ้มชว่ยขนของนะ ใสท่า้ยรถผมไปนัน่แหละ พีก่บ็อก 

ทางไปคอนโด”

ชายหนุ่มชะงักเมื่อได้ยินอย่างนั้น เขาค่อย  ๆ  หมุนเก้าอี้ 

หันกลับมา เด็กหนุ่มยังยืนอยู่ที่เดิม มองเขาด้วยสายตาเป็นห่วง  

ชายหนุ่มจ้องคู่สนทนากลับโดยไม่รู้ว่าตนควรตีสีหน้าอย่างไร แต่ 

เพียงเสี้ยววินาทีเขาก็ชักสีหน้าองอาจเปี่ยมความมั่นใจส่งไปให้ 

เพื่อนรุ่นน้อง เด็กหนุ่มเห็นดังนั้นก็ยิ้มแป้นให้เขาก่อนหันหลังกลับ 

ไปที่โต๊ะของตน แต่ยังไม่วายถามข้ามคอกมาหาเขา

“เท่าไรน่ะพี่”

จากระยะทางซึ่งไกลพอสมควรและสภาพการจราจรที่เลวร้าย 

ทำให้รถยนต์สีขาวพะยี่ห้อต่างชาติของเด็กหนุ่มมาถึงแนวจอดรถ 

ประจำทางหน้าที่พักของชายหนุ่มตอนเข็มสั้นบนหน้าปัดนาฬิกา 

ชี้เลขเก้า ชายหนุ่มจำกัดความช่วยเหลือของเพื่อนรุ่นน้องไว้ที่ป้าย 
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จอดรถเมล์เพียงเท่านี้ เพราะไม่อยากสร้างความสนิทสนมหรือ 

เป็นกันเองมากเกินไป  แม้เพื่อนผู้นั้นจะรบเร้าขอช่วยยกของ 

ขึ้นไปให้ถึงห้อง เขาให้เหตุผลเพียงว่าตนเกรงใจที่เพื่อนรุ่นน้อง 

ต้องขับรถมาส่งทั้งที่บ้านของเด็กหนุ่มอยู่อีกเส้นทางหนึ่ง 

เขาชำเลืองมองไปที่ป้อมยาม เห็นเพียงกระจกมืดสนิท จึง 

เลิกล้มความตั้งใจจะเรียกใครสักคนในนั้นมาช่วยขนของที่มีเพียง 

แฟ้มเอกสารไม่กี่กองกับกล่องบรรจุของใช้สำนักงานส่วนตัวไม่กี่ 

กล่อง เขากดสวิตช์ปิดอัตโนมัติใต้กระโปรงหลังก่อนจะโบกมือ 

ร่ำลากึ่งผลักไสเพื่อนคนนั้นให้จากไปเพราะเห็นว่ามีรถประจำทาง 

หลายคันกำลังจะเข้าเทียบบาทวิถี เด็กหนุ่มเปิดกระจกด้านที่นั่ง 

คู่คนขับและคลานข้ามเบาะมาโบกมือให้เขาหย็อย  ๆ  โดยไม่สน 

เสียงบีบแตรไล่ของรถโดยสารที่ติดยาวอยู่ข้างหลัง นั่นเหมือน 

จะเป็นครั้งแรกที่เด็กหนุ่มเรียกชื่อของเขาได้รื่นหูที่สุด

“ขอบคุณนะครับพี่เนศ แล้วเจอกัน”

 

ธเนศก้มหน้าเอาจมูกซุกใต้ปกคอเสื้อเพื่อเลี่ยงไอเสียจาก 

รถคันอื่น เขานั่งตัวงอจนเกือบจะเป็นคุดคู้เพราะกลัวว่าตนจะได้ 

กลิ่นน้ำมันจากเครื่องยนต์คุณภาพต่ำเหล่านั้น 

รถโดยสารประจำทางที่เขากลับมาใช้บริการอีกครั้งในรอบ 

แปดปีไม่ถึงกับทำให้เขาประหม่าหรือเก้อเขินเท่าไรนัก  การให้ 

บริการและระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ  ไม่เปลี่ยนไปมากเสียจนเขาต้อง 

ปรับตัว มีแต่ความเชื่องช้าและไม่เป็นส่วนตัวเท่านั้นที่เขาพยายาม 

บอกตัวเองให้ยอมรับ หลังจากได้โบนัสครั้งแรกเมื่อแปดปีก่อน  

เขาก็เปลี่ยนไปนั่งรถไฟฟ้าหรือใช้บริการรถแท็กซี่ ตอนนั้นธเนศ 
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รูส้กึจรงิ ๆ วา่เงนิของเขาเหลอืใชม้ากเสยีจนมนัควรถกูนำมาซือ้ความ 

สะดวกสบายให้ตัวเองเสียที

เขายังจำตอนที่ตนเดินทางเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่เป็น 

ครั้งแรกได้ เขายินดีและพอใจที่จะนั่งรถโดยสารเหล่านี้ได้ไม่รู้เบื่อ 

กล่องสี่เหลี่ยมติดล้อบ้างโกรกลมร้อน บ้างเย็นฉ่ำ พาเขาไปยัง 

สถานที่ต่าง  ๆ  ด้วยเงินเพียงไม่กี่สิบบาท ทั้งคุ้มค่าและรวดเร็ว 

อย่างที่เขานึกอยากให้บ้านเกิดของเขามีระบบบริการสาธารณะที่ดี 

อย่างนี้บ้าง

แต่หลังจากเหตุการณ์ในเช้าวันหนึ่ง เขาก็รู้สึกว่าคราบน้ำมัน 

ที่เกาะอยู่ตามขอบบันไดขึ้นลง ตามข้อต่อเครื่องดึงประตูเปิดปิด 

หรือตามส่วนต่าง  ๆ  ภายในรถโดยสารเป็นภาพที่ตนไม่อาจทนเห็น 

ได้อีก ธเนศต้องรีบหันไปทางอื่นเมื่อสายตาไปปะทะช่องประตู 

หรือทำเป็นไม่สนใจขั้นบันไดขณะขึ้นลงทุกครั้งจนก้าวผิดบ่อย  ๆ 

ธเนศอึดอัดที่ต้องเดินผ่านช่องประตูเปื้อนเปรอะน้ำมันอย่างนั้น  

พานกลัวว่าตนจะได้กลิ่นไอระเหยจากรอยกระด่างกระดำเหล่านั้น 

แล้วทำให้เขาสลบเหมือดจนเสียภาพลักษณ์ 

ยิ่งเวลาไปเยือนตามสถานที่ที่มีป้ายโฆษณาหรือจอแอลอีดี 

ขนาดยักษ์ฉายโฆษณาหรือภาพข่าวแบบถ่ายทอดสด เขาก็นึก 

กลัวว่าจะมีหน้าตนฉายหราอยู่บนนั้นพร้อมหัวข้อข่าว  คนเป็นลม 

คาประตูรถโดยสาร กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการประชาสัมพันธ์ 

โดยที่เขาไม่ต้องการ แค่นึกว่าได้เห็นภาพตนอยู่ในสภาพนอนแผ่ 

หมดสติโดยมีคนนับร้อยล้อมมุงดูและพากันวิพากษ์วิจารณ์ความ 

หนุ่มแน่นที่ซ่อนความปวกเปียกไว้ใต้เสื้อเชิ้ตราคาครึ่งหมื่น ธเนศ 

ก็แทบไม่ต้องใช้เวลาคิดมากว่าตนควรจะเรียกแท็กซี่หรือวิ่งขึ้น 
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บันไดรถไฟฟ้าดี 

ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงสายตาของใครบางคนกำลังแผดเผา 

มาที่ตน ธเนศผุดลุกขึ้นก่อนที่เขาจะมอดไหม้ไปมากกว่านี้ โดย 

ไม่ลืมยิ้มแย้มให้หญิงนัยน์ตาเพลิงคนนั้น  เขาผายมือเชื้อเชิญ 

ให้นางนั่งที่ของตนอย่างสุภาพทั้งที่ไม่สู้เต็มใจนัก นางเป็นหญิง 

วัยทำงานอายุไม่น้อยคนหนึ่ง ธเนศพยายามไม่คิดว่าน้ำหนักของ 

กระเป๋าสะพายใบใหญ่ที่ไหล่ขวาและถุงพลาสติกบวมตุงที่มือซ้าย 

ของนางจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หญิงผู้นั้นต้องทวงถามความเอื้อเฟื้อ 

ของเขาหรือไม่ ธเนศนึกโกรธตัวเองที่ด้านทนความร้อนแรงจาก 

สายตาของนางไม่ได้ต่างหาก

พลิกนาฬิกาข้อมือดูเวลาก็ถอนหายใจยาว ธเนศคาดไม่ถึง 

ว่าการเดินทางด้วยวิธีใหม่บนเส้นทางเดิมจะกินเวลามากมายถึง 

เพียงนี้ อีกครึ่งชั่วโมงจะห้าทุ่ม เป็นไปได้อย่างไร ธเนศถาม 

ตัวเองซ้ำ  ๆ พลางกระชับแฟ้มประวัติการทำงานกับอก เขาไม่รู้ว่า 

ตนควรจะเชื่ออากัปกิริยาพยักหน้าช้า  ๆ  และคำพูดกึ่งให้สัญญา 

ว่าจะติดต่อกลับนั้นได้อีกหรือไม่ นึกถึงการจากลาด้วยถ้อยคำ 

แสนสุภาพและภาษาท่าทางที่เป็นมืออาชีพในการร่ำลาเหล่านั้นแล้ว  

ธเนศก็ถอนหายใจอีก

ใบหน้าของเพื่อนรุ่นน้องผู้นั้นผุดเข้ามาในความคิดตอน 

ผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ทยอยเบียดขึ้นกระป๋องติดล้อ  ธเนศมอง 

นักศึกษาหนุ่มในกลุ่มคนที่ขึ้นมาใหม่อย่างพิจารณาแล้วก็เข้าใจว่า 

ทำไมตนคิดอย่างนั้น เด็กหนุ่มทั้งสองไว้หนวดเคราทรงเดียวกัน 

ตามสมัยนิยม ธเนศเขยิบชิดไปทางท้ายรถตามคำประกาศของ 

พนักงานเก็บเงินและรีบจับจองที่นั่งว่างริมสุดของเบาะหลัง เขา 
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นั่งก้มคุดเอาจมูกซุกปกเสื้ออีก เพราะเห็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ 

ซอกแซกไปตามช่องว่างระหว่างรถติดบิดเร่งเครื่องจนไอเสียสีขาว 

ฟุ้งลอยเป็นก้อน 

ธเนศมองแสงสียามค่ำคืนของมหานครพลางแปลกใจที่ตน 

นึกยินดีกับเพ่ือนรุ่นน้องคนน้ันจริง  ๆ ท้ังท่ีในความรู้สึกเดียวกันน้ัน 

เขาก็ซ่อนแซมความสมเพชไว้ด้วย ธเนศไม่รู้ว่าตนคิดอย่างนั้น 

ตั้งแต่เมื่อไร เขาชักจะกลัวความคิดตัวเองมากขึ้นทุกวัน เพราะ 

ใจหนึ่งก็รู้ดีว่าตนไม่ได้แค้นเคืองใครหรือสิ่งใดเลยแม้แต่น้อย  

ทว่าลึก ๆ  แล้วเขานึกหมายหัวชำระความกับทุกคนและทุกสิ่งไว้ทุก 

ลมหายใจ เมื่อคิดถึงคำเตือนของหมอนุช เขาก็รีบตั้งสติ หายใจ 

ช้า ๆ และคิดถึงความทรงจำเชิงบวกเพื่อยับยั้งอาการดังกล่าว

รถโดยสารคันหลังเร่งความเร็วขึ้นเทียบทางขวาและปาดซ้าย 

ตัดหน้าเข้าจอดป้ายกะทันหันจนคนขับรถคันที่ธเนศนั่งมาต้อง 

เหยียบห้ามล้อทันที ผู้โดยสารที่ยืนโหนราวทั้งคันเซถลาร่วงพรู 

ไปกับพื้นพร้อมส่งเสียงหวีดร้องตกใจ 

ธเนศละสายตาจากการจราจรนอกหน้าต่างมามองภาพนั้น  

แทนที่จะใจหายกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เขากลับเห็นภาพตนนั่งต่อหน้า 

ไอ้คุณพินิจคนนั้นแทน จำได้ว่าพอเขาพูดว่าตนมีความสุขและ 

พอใจกับบริษัทมากเพียงใด คุณพินิจก็ทำหน้านิ่งและเริ่มเทศนา 

เรื่องความไม่สมบูรณ์แบบเพื่อการพัฒนา ธเนศพยักหน้าเข้าใจ 

เป็นระยะโดยไม่ลืมส่งสายตาครุ่นคิดให้คุณพินิจเห็นว่าเขาซาบซึ้ง 

เรื่องนั้นขนาดไหน 

“ทำไมบริษัทควรจ้างคุณต่อ” คุณพินิจถามพลางขยับแว่น

“เพราะที่ผ่านมาผมทุ่มเทให้บริษัทมาตลอดครับ”
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“แล้วอนาคตของบริษัทล่ะ” คุณพินิจขมวดคิ้ว เอนหลังพิง 

เก้าอี้

“ผมจะทุ่มเทให้ต่อไปอย่างที่ผ่านมาครับ”

การสัมภาษณ์จบลงเพียงเท่านั้น โดยที่ธเนศไม่คิดว่าสัปดาห์ 

ต่อมาตนจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องเข้าพบฝ่ายบุคคลอีกครั้งเพื่อรับ 

ซองจดหมายสีขาวซองแรกซึ่งบรรจุหนังสือรับรองการทำงานที่ 

คลายความสงสัยทั้งหมด  เขารู้สึกไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ตอน 

คุณพินิจก้มหน้าเขียนอะไรยืดยาวในกระดาษหลังจากฟังคำตอบ 

ของเขาและอวยพรด้วยเสียงเรียบ  ๆ  ว่า “ขอให้โชคดี” เขานึก 

อยู่แล้วว่าตนอาจให้คำตอบสั้นเกินไป เพียงแต่คิดไม่ถึงว่าความ 

พยายามและการทุ่มเทเวลาของเขาตลอดเก้าปีจะถูกละเลยถึง 

เพียงนี้ 

เขามองไปนอกหน้าต่าง พอดีเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งดึงกระชาก 

สายจูงที่ล่ามกับคอลูกสุนัขตัวใหญ่จนหัวของมันหงายไปข้างหลัง  

ธเนศไม่ทันคิดว่าเหตุใดเจ้าของพาหมามาเดินเล่นเสียดึกป่านนี้ 

เพราะมัวแต่จับสังเกตว่าวัยรุ่นคนนั้นกำลังพูดอะไรจากอาการ 

ขยบัปากรวัเรว็พลางโบกมอืไปมาเหมอืนกำลงัตำหนสิิง่มชีวีติหนา้ขน 

ตรงหน้า 

ทันใดนั้นผู้เป็นเจ้าของก็ใช้มือฟาดไปที่ขาหน้าของลูกสุนัข 

สองครัง้ทา่มกลางสายตาผูค้นรอบตวั บรเิวณนัน้เปน็สวนสาธารณะ 

กลางเมืองที่ผู้คนมักพาสุนัขพันธุ์ดีมาเดินเล่นและฝึกซ้อมระเบียบ 

พวกมันต่อหน้าธารกำนัล ธเนศเบือนหน้าไปอีกทางทันที

โง่เอ๊ย เขากัดกราม มือทุบหน้าขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อคิดว่าตน 

อาจทำพลาดที่ไม่ตอบให้ฉลาดกว่านี้ จนทำให้ความทุ่มเทของตน 
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ไม่เหลือค่า แต่เขาจะไม่สนใจเรื่องที่เป็นอดีตอย่างนั้นอีกแล้ว  

ธเนศสะบัดหัวไล่ความรู้สึกกล่าวโทษตัวเอง ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขา 

คงคิดว่าการตีหมานั่นเป็นเรื่องผิด แต่ตอนนี้เขาคิดว่าหมานั่น 

ซื่อบื้อเอง หนึ่ง ไม่เข้าใจคำสั่ง และสอง ยังทนอยู่กับเจ้าของ 

งี่เง่าแบบนั้น 

วันนี้เขากลับไปถิ่นเก่าเพื่อสมัครงานใหม่ในตำแหน่งเดิม 

ของบริษัทคู่แข่งที่อยู่ เหนือบริษัทเก่าไปหกชั้น  ธเนศมั่นใจว่า 

ประสบการณ์และความหยั่งรู้สถานการณ์ภายในของฝ่ายตรงข้าม 

จะทำให้ เจ้านายใหม่ของเขาตัดสินใจเลือกเขาอย่างแน่นอน  

ในความคิดและความรู้สึกเช่นนั้น ธเนศไม่แน่ใจว่าตนต้องการงาน 

หรือแก้แค้นกันแน่


