
เร่ืองสัน้ "L.I.F.E" 
 
 
-Loop- 
 
   พีท ชายหนุ่มหน้าตาธรรมดา จบปริญญาตรีมาดว้ยเกรดนิยมอันดับกลาง ๆ หลังจากจบมาแลว้ พีทตอ้งรอชว่งสมัครงาน
อยูน่านเกือบคร่ึงปี จนไดง้านท่ีบริษัทธรรมดาแหง่หน่ึง ไดเ้งนิเดือนธรรมดาเทา่ ๆ กับพนักงานบริษัทท่ัวไป งานท่ีทาํก็
ธรรมดา พิมพเ์อกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้ง สง่ให้ฝ่ายบัญชี แลว้รวบรวมสถิติสง่ให้ผูจั้ดการฝ่ายการตลาดทุกสิน้เดือน 
งานของพีทมีแคน้ี่ 
 
    พีทตอ้งต่ืนตัง้แตตี่ห้า เพ่ือให้ทันควิรถจากแถวชานเมือง เพ่ือมาท่ีทา่เรือแลว้ตอ่เรือหางยาวมาข้ึนมอเตอร์ไซครั์บจา้งอีก
ตอ่หน่ึงจนถึงท่ีทาํงาน เพราะเสน้ทางท่ีวา่ เป็นเสน้ทางท่ีประหยัดทัง้เวลาและเงนิในกระเป๋าของพีทมากท่ีสุดแลว้ แมจ้ะตอ้ง
ต่ืนเชา้ ทนกลิน่นํา้เน่า หรือหัวเขา่ฟาดกระจกรถยนตเ์กือบทุกวันกต็าม 
 
    พีทไมค่อ่ยเสวนากับเพ่ือนร่วมงานเทา่ไหร่ ทุกคนรู้ดีวา่พีทเป็นคนประหยัด หอ่ขา้วมากินเองทุกเท่ียง และตรงด่ิงกลับ
บา้นทันทีท่ีเลิกงาน ไมเ่คยแวะสังสรรคน่ั์งร้านกาแฟ ลานเบียร์ ไมเ่คยโหยหาอาหารกินตามร้านดังทัง้โรงแรมหรือห้างใหญ ่
เพราะพีทรู้ดีวา่ตอ้งเกบ็ออมไว ้เพราะชีวติเขาไมไ่ดเ้กิดมาสบาย ชีวติท่ีไร้พอ่แม ่มีเพียงยายท่ีสง่เสยีเล้ียงดูเขามาตัง้แต่
แบเบาะ และตัง้ช่ือให้ตามพระเอกช่ือดังสมัยเขาเกิด "พีท ทองเจือ" ช่ือเลน่ของเขาจึงมีท่ีมาเชน่น้ีเอง 
 
     เงนิเดือนทุกเดือนจะเป็นคา่ใชจ้า่ยในบา้น คา่กินคา่อยูข่องสองปากทอ้ง รวมถึงคา่เดินทางของยายเวลาไปหาหมอเพ่ือ
รักษาอาการโรคหัวใจ เพราะสมัยยังมีแรงทาํงาน ยายรับจา้งทาํทุกอยา่ง ทัง้ดายหญา้ ปลูกขา้ว ทาํความสะอาด ลา้งชามตาม
ร้านอาหาร เกบ็ผักท่ีปลูกเองไปฝากขายท่ีตลาด เงนิท่ีหาไดเ้พ่ือสง่เสยีพีทให้เรียนให้สูงท่ีสุด จนร่างกายยายเร่ิมไมไ่หว 
เคราะหดี์ท่ีพีทไดง้านทาํพอดี แมว้า่จะไมไ่ดร้ายไดม้ากมายอะไร แตก่พ็อใชไ้มขั่ดสน คงดว้ยความประหยัดท่ียายพรํ่าสอนมา
ตลอดน่ันเอง 
 
   ชีวติในแตล่ะวันนอกจากงานท่ีทาํ พอถึงกลับบา้นแลว้พีทตอ้งหากับขา้วกับปลาให้ยายทาน ทาํความสะอาดบา้นนิดหน่อย 
เพราะสว่นหน่ึงยายกเ็กบ็กวาดไปบา้งเวลาวา่ง ๆ อยูท่ี่บา้น ยังเหลือซักผา้รีดผา้ และชว่ยยายพับถุงกระดาษเพ่ือไปสง่ร้านขาย
กลว้ยทอดท่ีตลาด เป็นรายไดเ้สริมชว่ยพีทอีกทางท่ีพอจะทาํได ้
 
   ชีวติเป็นแบบน้ีทุกวัน เกือบสามร้อยหกสบิห้าวันตอ่ปี จนบางทีเวลาท่ีพีทเดินไปข้ึนรถกลับบา้น เหน็หนุ่มสาว ๆสังสรรค ์
สง่รอยยิ้มให้กัน หรือน่ังเกาะกุมมือกัน 
 
 "ดูชีวติพวกเคา้ชา่งน่าอิจฉาเสยีจริง"   พีทนึกยามเหมอ่มอง แลว้จึงกม้หน้าเดินกลับบา้นตอ่ไป  
 
 "บางที ชีวติมันกน่็าเบ่ือและบัดซบอยูใ่นทีนะ" 
 
  พีทเผลอคดิในบางคืนท่ีลม้ตัวลงนอน แลว้นึกถึงชีวติในวันพรุ่งน้ีตอนเชา้ 
 
                        ------------------------- 
 
-Irritation- 
 
   "พีทเอ๊ย...พีท..ต่ืนหรือยังลูก...พีท" 



 
   เสยีงดังแวว่ ๆ อยูข่า้งหูพีท แตวั่นน้ีเขารู้สกึเหมือนร่างกายมันอยากอยูน่ิ่ง ๆ ราวกับกาํลังประทว้งท่ีใชง้านมันมาหนักหนา
มาหลายปี 
 
  "ต่ืนแลว้ยาย ต่ืนแลว้.." 
 
   พีทหอบสังขารท่ีออ่นลา้ลุกข้ึน ลา้งหน้า แตง่ตัว แลว้ออกไปทาํงานอยา่งท่ีเคยทุกวัน 
 
   ในขณะท่ีกาํลังปิดประตูรัว้ไมห้น้าบา้น ยายตะโกนมาไว ๆ จากในบา้น 
  
 "พีท ตอนเยน็พายายไปหาหมอหน้าปากซอยทีนะลูก ยายเหน่ือยยังไงไมรู้่วันน้ี" 
 
  พีทถอนหายใจดว้ยความรู้สกึสับสนปนเปหลายอยา่ง ทัง้เหน่ือลา้ กังวล และอีกมากมายเกินกวา่จะอธิบายได ้เขาใสก่ลอน
รัว้บา้นแลว้รีบออกไปเพ่ือให้ทันรถกอ่นท่ีจะสายไปกวา่น้ี 
 
  แตเ่หมือนจะกา้วเทา้ออกบา้นผิดขา้ง ถา้ไมนั่บท่ีโดนนํา้เน่าจากคลองสาดใสเ่สื้อตัวนอก และโดนกระจกขา้งรถฟาดใสหั่ว
เขา่อยา่งเตม็แรงแลว้ การโดนหัวหน้าเรียกพบ ถือเป็นความโชคร้ายมาก ๆ ของวันน้ี 
 
  "คุณอดิศักดิ ์ปกติคุณไมเ่คยมีปัญหามาสายน่ี แตวั่นน้ีแยห่น่อยนะ เพราะเอกสารสาํคัญท่ีคุณรับผิดชอบดาํเนินการอยูไ่มมี่
ใครทราบเร่ืองเลย ดีนะท่ีลูกคา้ให้เล่ือนกาํหนดสง่เป็นพรุ่งน้ีได ้ไมงั่น้เราจะเสยีหายมากเลย... เอาละ่ ไปทาํงานตอ่ได ้ผม
ถือวา่น้ีเป็นครัง้แรก ผมให้โอกาสคุณนะ ไปไดแ้ลว้ครับ" 
 
   พีทกม้หน้าฟังเงียบ ๆ ไมโ่ตเ้ถียงอะไร หลังจบบทสนทนาแลว้เขาจึงหันหลังเดินออกจากห้องหัวหน้ามาชา้ ๆ เขาสังเกตได้
ถึงสายตาหลายคูท่ี่จับจอ้งมาขณะท่ีเดินร่ีมาท่ีโต๊ะทาํงาน สายตาเหลือบไปเหน็พนักงานสาวสองสามคนจับกลุม่กัน พร้อมช้ี
มือช้ีไมม้าทางโต๊ะเคา้  
 
   "คงนินทาเร่ืองเสื้อนอกท่ีเน่ามากสนิะ โธเ่วย้..ทาํไมวันน้ีมันซวยจริง" เขานึก 
  
  พีทน่ังถอนหายใจอยูพั่กใหญ ่พร้อมทบทวนถึงเหตุการณ์เม่ือวานเยน็ เอกสารมาสง่ท่ีโต๊ะเกือบห้าโมงเยน็แลว้ เขา
พยายามจัดการบลิพวกนัน้ให้เรียบร้อย แตเ่พราะตัวเลขจาํนวนมาก เขาเกรงวา่จะผิดพลาดจึงเกบ็ไวเ้พ่ือรีบมาทาํตอนเชา้ 
เพราะถา้สายกวา่น้ีเขาคงไมมี่เวลาแวะซ้ือกับขา้วสาํหรับม้ือเยน็และเชา้วันพรุ่งน้ี แถมถา้ตกรถยายคงรอจนหิวเม่ือเม่ือวัน
กอ่น 
 
  พีทกม้หน้าเอามือกุมขมับ มีนํา้ตาร้ืนออกมาจากดวงตาใตแ้วน่กรอบหนาสดีาํทรงเชย ๆ ท่ีใสม่าตัง้แตส่มัยเรียน
มหาวทิยาลัย 
  
  "ทาํไมชีวติแมง่หว่ยแบบน้ีวะ่ เหน่ือยโวย้!" นํา้ตาของเขาพูดแทนทุกสิง่ 
 
  นาฬิกาบอกเวลาห้าโมงตรง พีทจัดการงานจนเสร็จเรียบร้อยทุกอยา่ง เขารีบควา้เสื้อนอกท่ีสง่กลิน่เน่า ๆ มาทัง้วัน มว้นใส่
กระเป๋าสะพาย แลว้รีบลุกออกจากสาํนักงานในทันที ขณะเดียวกับท่ีประตูห้องเจา้นายเปิดออก เขาเรียกหาพีท แตค่ลาดกัน
เพียงไมก่ี่วนิาทีกอ่นหน้า พีทตรงด่ิงข้ึนรถเพ่ือแวะตลาดสดซ้ือกับขา้วเยน็และม้ือเชา้ แลว้รีบกลับบา้นในทันที 
 
  "ยาย..ยาย กินขา้วแลว้รีบไปหาหมอกัน ยาย" 



 
  ยายคอ่ยผุดลุกจากหมอนอิงสามเหล่ียมท่ีวางบนพ้ืนบา้น หน้าตายายดูออ่นแรง มีไอหอบและดูเหน่ือยอยา่งมาก แตก่็
พยายามดันตัวลุกข้ึนจนได ้
 
 "แค๊ก ..แค๊ก .." 
 
 "ยาย ไหวมัย้ ดูทา่เหน่ือยมาก เรารีบไปกันนะ ไปโรงพยาบาลกันดีกวา่" พีทรีบทรุดตัวเขา้ไปพยุงยาย 
  
 "ไปหาหมอหน้าปากซอย...แค๊กๆ..กพ็อมัง้ลูก" 
 
  "ไปโรงพยาบาลดีกวา่ ผมวา่ยายตอ้งไปหาหมอให้ตรวจให้ละเอียดแลว้นะ" 
 
  "ไมเ่อาละ่ เด๋ียวฉีดยาซักเขม็กห็าย ไปโรงหมอมันเสยีเวลา เด๋ียวเอง็จะไมไ่ดพั้กผอ่นกันพอดี เหน่ือยมากแลว้ลูกเอ๊ย..
แค๊ก...แค๊ก...แค๊ก" 
 
 "ยาย!... ยาย!......" 
 
  ร่างของยายทรุดลงมอบควํา่ลงกับพ้ืน ไร้เสยีงตอบจากยาย มีเพียงเสยีงหายใจท่ีดังครืดคราดท่ีดูเหมือนกาํลังเบาลงเร่ือย ๆ  
 
  "ยาย!..ยายครับ...ยาย" พีทพยายามประคองยายไวใ้นออ้มกอด 
  
 ความเงียบเขา้ปกคลุม มีเพียงเสยีงไซเลนรถพยาบาลดังไกลออกไป ไกลออกไป... 
 
  ในรถพยาบาลมีชายหนุ่มเน้ือตัวเปียกโชกดว้ยเหง่ือ น่ังกุมมือหญงิชราผูเ้ป็นเหมือนจะเกียงดวงน้อยท่ีให้แสงสวา่ง
ทา่มกลางพายุฤดูร้อนท่ีเกร้ียวกราด นํา้ตามันไหลรินไมข่าดสายจากดวงตาของชายหนุ่มผูท่ี้เคยบอกตัวเองให้เขม้แขง็อยู่
เสมอ แตต่อนน้ีคงไมต่อ้งแลว้ 
 
                   ----------------------------- 
 
 -False Negative- 
 
  พีทน่ังกุมมือท่ีเปียกช้ืนราวกับกาํลังอธิษฐานขออะไรบางอยา่งตอ่สิง่ศักดิส์ทิธ์ิ หรืออะไรกไ็ดท่ี้อาํนวยพรให้ไดห้ากมีอยูจ่ริง 
ซ่ึงถา้อา่นใจเขาไดค้งไดย้นิแตเ่สยีงกอ้งของคาํขอท่ีวา่ 
 
 "ให้ยายปลอดภัย ขอให้ยายหายดว้ยเถอะครับ" 
 
 ยายยังคงอยูใ่นห้องฉุกเฉิน พีทน่ังรออยูน่านหลายช่ัวโมงจนราวเท่ียงคืน หมอประจาํห้องฉุกเฉินเดิมมาคุยกับพีท เขายืน
น่ิงเหมือนเวลาหยุดเดินไปช่ัวขณะ พอหมอเดินจากไป พีททรุดกายลงบนเกา้อ้ีเหลก็ท่ีวางเรียงยาวหน้าห้องฉุกเฉินอีกครัง้ 
เหลือเพียงเสยีงกอ้งในหูทัง้สองขา้ง ราวกับแผน่เสยีงท่ีตกร่องซํา้ไปมา 
 
  "คนไขมี้ภาวะหัวใจวายครับ อาการตอนน้ียังน่าหว่งครับ หมอให้ยาขับปัสสาวะแลว้ คนไขยั้งเหน่ือยและไอมากครับ ขอ
หมอดูอาการอยา่งใกลชิ้ดอีกซักระยะนะครับ คุณกลับไปพักท่ีบา้นกอ่นแลว้คอ่ยกลับมาเฝ้าอีกที เด๋ียวหมอจะยา้ยคนไขไ้ป
ห้อง ICU กอ่น เพ่ือให้การดูแลท่ีใกลชิ้ดนะครับ" 



 
  พีทเดินโซเซออกจากโรงพยาบาลเพ่ือกลับบา้น คงเพราะไมไ่ดกิ้นอะไรตัง้แตเ่ยน็ จนตอนน้ีเกือบตีสามแลว้ พีทเดินเขา้
บา้นเกบ็กวาดถุงแกงท่ีหกกระจายตอนโยนทิ้งออกไปเพ่ือไปประคองยาย เขาเขา้ไปอาบนํา้เพ่ืออยากให้ร่างกายสดช่ืน และ
นํา้จากฝักบัวเกา่ ๆ ท่ีพุง่ออกมา มันชว่ยกลบนํา้ตาท่ีไหลออกมาอยา่งพร่ังพรูไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
  "สวัสดีครับ ฝ่ายบุคคลเหรอครับ ผมอดิศักดิ ์ฝ่ายจัดซ้ือนะครับ ผมขอลางานซักสองวันนะครับ พอดีมีธุระดว่นครับ.." 
 
  "คะ่ คุณอดิศักดิ ์พอดีหัวหน้า..." แตป่ลายสายของพีทกว็างหูไปกอ่นเสยีแลว้ 
 
  พีทไปเฝ้ายายท่ีหน้าห้อง ICU มาทัง้วัน แตก่ไ็ดแ้คเ่ฝ้าจากนอกห้อง มีหมอมาดูอาการยายบา้งวันละสองรอบ แลว้กบ็อก
เหมือนเดิมคือ 
 
 "อาการยังทรง ๆ นะครับ อาการนํา้ทว่มปอดดีข้ึนบา้ง แตพ่บอาการหัวใจโต หมอคาดวา่คงเป็นเพราะโรคความดันโลหิตสูง
ท่ีไมไ่ดรั้กษาให้เหมาะสมครับ" 
 
  พีทน่ังทบทวนกับตัวเองอยูน่าน จนรู้สกึวา่เขาบกพร่องในเร่ืองท่ีไมดู่แลยายให้ดีพอ จนยายตอ้งป่วยหนักขนาดน้ี พีทรู้แค่
วา่เขาตอ้งพยายามมากกวา่น้ีแมว้า่จะเหน่ือยแคไ่หนกต็าม ตอ้งมากกวา่น้ี เขาจะสูทุ้กทาง ขอแคย่ายอยา่เป็นอะไรมากกพ็อ  
 
ระหวา่งท่ีน่ังอยูมี่หมายเลขแปลก ๆ โทรเขา้มา แตเ่ขาไมรั่บเพราะเป็นเบอร์ท่ีไมไ่ดบั้นทึกไวใ้นเคร่ือง คงไมใ่ชเ่ร่ืองอะไร
สาํคัญนัก ซ่ึงจริง ๆ ในเบอร์ท่ีบันทึกกมี็เพียงเบอร์ท่ีทาํงาน เบอร์เพ่ือนสมัยเรียน และเบอร์บอยเพ่ือนท่ีน่ังทาํงานขา้ง ๆ แค่
นัน้เอง พีทแทบจะไมไ่ดคุ้ยกับใครมากนักชว่งสองสามปีท่ีผา่นมา 
 
    เชา้อีกสองวันตอ่มา พีทเดินเขา้มาในสาํนักงาน  บอยรีบเดินมากระซิบเบา 
 
   "พีท หัวหน้าเรียกมึงวะ่ ถามหามึงมาสองวันละ กูบอกวา่ยายมึงป่วย เลยลางาน มึงรีบไปเลยนะ ไมรู้่แกจะบน่อะไรอีก" 
  
  พีทพยักหน้า รีบเดินไปพบหัวหน้าทันที 
 
  "อา้ว อดิศักดิ ์มาแลว้เหรอ น่ังกอ่นส ิคุณยายเป็นไงบา้ง ดีข้ึนมัย้" 
 
  "หัวหน้าทราบดว้ยเหรอครับ หมอยังให้รอดูอาการครับ ขอบคุณครับท่ีเป็นหว่ง" 
 
  "อืมม ผมกเ็ขา้ใจนะ แมผ่มกเ็คยไมส่บายนานเชียว ผมกว็ิง่รอบเลย เลน่เอาเครียดอยูน่าน เอาง้ีนะ ผมจะให้คุณทาํงานท่ี
บา้นกไ็ด ้เพราะจริง ๆ ผมจะเล่ือนให้คุณเป็นรองหัวหน้าฝ่ายขายอยูแ่ลว้นะ พอดีวันนัน้มีปัญหานิดหน่อย จริง ๆ คุณเป็นคน
ขยันและทุม่เทให้บริษัท ผมทราบดี ตัง้แตท่าํงานมา ผมตรวจสอบประวัติแลว้ คุณไมเ่คยลางานเลยซักวัน ตอ่ไปน้ีเขา้มา
ทาํงานวันเวน้วันกไ็ดน้ะ แตเ่อกสารจะจัดสง่ให้ทางเมลล ์คุณตรวจสอบแลว้ จัดทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสง่มาให้จากท่ีบา้น
กไ็ด ้แตต่อ้งให้ถูกตอ้งครบถว้นเหมือนเดิมนะ คุณจะไดมี้เวลาดูแลยายเพิม่อีกนิดกยั็งดี...ออ่ ผมให้แผนก IT เคา้หา 
notebook ให้คุณเคร่ืองหน่ึงนะ ไมใ่ชเ่คร่ืองใหมห่รอก แตใ่ชง้านไดดี้ คุณไมต่อ้งกังวล เอาละไปทาํงานเถอะ ผมฝากของ
เย่ียมไวท่ี้โต๊ะนะ ฝากไปเย่ียมคุณยาย ขอให้หายไว ๆ นะ" 
 
  "ขอบคุณครับ ขอบคุณจริง ๆ ครับ หัวหน้า" พีทยกมือไหว ้รีบเดินหันหลังออกมา กอ่นท่ีหัวหน้าจะสังเกตเหน็นํา้ตาท่ีกาํลัง
จะหยดลงมาอาบแกม้ 
 



   พีทกลับมาท่ีโต๊ะ เหน็กระเชา้ใสผ่ลไมข้นาดกะทัดรัดวางอยู ่แตข่า้ง ๆ มีหอ่กระดาษมัดโบวส์นํีา้เงนิวางดว้ย 
 
 "บอย น่ีอะไรวะ่ ใครเอามาวางไวเ้น่ีย" 
 
 "มึงกเ็ปิดดูสวิะ่ มีการ์ดเขียนอยูน่ั่นไง" บอยยิ้มมีเลศนัยแลว้รีบหันกลับไปหน้าจอเพ่ือทาํงานตอ่ 
 
  พีทพลิกการ์ดออกดู  
 
  "สุขสันตวั์นเกิดนะ จากเพ่ือน ๆ ฝ่ายบุคคลจ๊ะ (นิด , ริน, จ๊ิบ ) มีรูปหัวใจดวงเลก็ท่ีดา้นบนช่ือรินดว้ย  
 
  "ริน น้องฝ่ายบุคคลท่ีวันนัน้จับกลุม่คุยกันวันนัน้น่ีนา" พีทลาํดับความคดิ 
 
   เขาแกะหอ่กระดาษออกดู พบเสื้อแจค็เกต็ตัวใหมอ่ยูใ่นหอ่ มีกระดาษโน๊ตอีกใบเขียนไวด้า้นใน  
 
"เอาไวใ้สน่ะคะ ^_^" 
 
   พีทสับสนเลก็น้อยกับของขวัญช้ินน้ี หันกลับไปขา้ง ๆ เหน็บอยยิ้มกวา้งย่ืนหน้ามาใกล ้
 
  "น้องรินโทรหามึงยัง กูให้เบอร์มึงไปแลว้นะ งานน้ีมึงเสร็จแน่ ให้กูเตรียมซองไวเ้ลยมัย้" 
 
  พีทหน้าแดงจนสังเกตได ้จริง ๆ แลว้เขากไ็ดแ้คส่ง่ยิ้มให้รินทุกเชา้เวลาเดินสวนกันแคนั่น้ ดว้ยตัวเขาแคพ่นักงานธรรมดา 
หน้าตาพ้ืน ๆ คงไมค่ดิหวังอะไรมากนัก แคนึ่กในใจวา่น้องคนน้ีน่ารักดีกเ็ทา่นัน้ 
 
 เขารีบกดหาเบอร์ท่ีมิสคอลไปเม่ือวาน แลว้รีบบันทึกไวทั้นทีในช่ือ " Rin <3 " 
 
   กอ่นกลับบา้นวันน้ี เขาแวะไปท่ีห้องฝ่ายบุคคลดว้ยสหีน้าแดงเขม้ กม้หน้ากม้ตาเดินเขา้ไป 
 
 "ขอบคุณทุกคนมากนะครับ" พีทคอ้มตัวลงโคง้เกือบคาํนับ แลว้รีบลุกล้ีลุกลนเดินกลับออกไปจนเกือบชนประตูเล่ือน
กระจก เหลือเพียงหัวเราะคกิคักลอดออกมาเบา ๆ พีทรีบเดินจํา้ออกไปพร้อมหัวใจท่ีเตน้โครมครามแทบจะหลุดออกมา 
ระหวา่งน่ังรถไปโรงพยาบาลเขาสง่ ขอ้ความไปหาเบอร์ของริน "ขอบคุณอีกครัง้นะครับ"  
 
  "ใสใ่ห้ดูดว้ยนะ ^_^"  รินสง่ขอ้ความกลับมา รอยยิ้มกวา้งท่ีแทบไมเ่คยเหน็มาหลายปี เกิดข้ึนท่ีมุมปากพีทอีกครัง้ 
                  --------------------------- 
 
-Enlightment- 
 
   พีทน่ังกินขา้วกลอ่งท่ีแวะซ้ือมาหน้าห้อง ICU เหมือนทุกวัน สักพักมีพยาบาลเดินเขา้มาพบ 
 
 "ญาติป้าสาย ใชมั่ย๊คะ เขา้ไปเย่ียมไดแ้ลว้นะคะ หมออนุญาติแลว้ อาการคนไขดี้ข้ึนมาก พูดคุยโตต้อบไดแ้ลว้ แตอ่ยา่นาน
มากนะคะ หมอยังอยากให้คนไขพั้กผอ่นมาก ๆ อยู"่ 
 
  "จริงเหรอครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณ" 
 



พีทรีบเกบ็ของ แลว้รีบลา้งมือหน้าห้องกอ่นเปิดประตูเขา้ไป  
 
  "ยาย ยายเป็นไงบา้งครับ เหน่ือยอยูมั่ย๊" พีทเอามือไปโอบรอบมือท่ีเห่ียวแห้งของยาย 
 
 ยายลืมตาข้ึนชา้ ๆ "พีทเอย้ ยายคอ่ยยังช่ัวแลว้ ยายกนึ็กวา่เป็นไขธ้รรมดา โธ.่..ดันป่วยหนักซะได ้ดูส ิพีทหลานยาย ซูบไป
เยอะเลย นอนมัง้หรือเปลา่ลูกเอ๊ย" 
 
  "ไมเ่ป็นไรครับ เด๋ียวผมจะมาอยูเ่ป็นเพ่ือนยายไดบ้อ่ยเลยครับ ไวจ้ะเลา่ให้ฟัง ผมวา่ยายพักผอ่นกอ่นดีกวา่นะ หมอสัง่ไว"้ 
นํา้ตาร้ืนข้ึนท่ีหลังแวน่พีทอีกครัง้ 
 
  "งัน้กลับบา้นเถอะลูก ยายหว่งบา้น เด๋ียวพรุ่งน้ีคอ่ยมา" 
 
  พีทแวะถามอาการยายท่ีเคาน์เตอร์พยาบาลอีกรอบ ซ่ึงพยาบาลแจง้วา่หมออาจให้ผูป่้วยกลับบา้นไดอี้กในสองสามวัน หาก
อาการคงท่ี แตอ่าจจะตอ้งทานยาสมํา่เสมอและลดอาหารเคม็จัดลง พีทรับคาํแลว้รีบกลับบา้น  
 
  ระหวา่งทางเป็นอีกครัง้ท่ีพีทไดท้บทวนเร่ืองราวความวุน่วายท่ีผา่นมาสองสามวันน้ี แลว้เขากพ็บวา่ บางอยา่งท่ีเราเคยคดิ
วา่แย ่ในความเป็นจริงอาจจะไมไ่ดแ้ยอ่ยา่งท่ีเราคดิเอาเองกเ็ป็นได ้จากชีวติกอ่นหน้าท่ีเขาคดิวา่มันหว่ย ซํา้ซาก จาํเจ จน
เกือบเรียกวา่บัดซบ ความจริงแลว้มันคือปาฏิหาริยด์ว้ยซํา้ ลองนึกภาพเชา้ของวันใหม ่ท่ีต่ืนมาแลว้กลับพบวา่ไมมี่คนท่ีเรา
รักอยูบ่นโลกใบน้ีอีกตอ่ไปแลว้ ไมมี่ใครให้เราบอกรัก จับมือ หรือโอบกอดอีกตอ่ไป น่ันตา่งหากคือชีวติท่ีเลวร้ายกาจกวา่น้ี
มากนัก  
 
  พีทน่ังอมยิ้มเลก็ ๆ กอ่นนึกขอบคุณสิง่ศักดิส์ทิธ์ิใด ๆ กต็ามท่ีชว่ยให้ชีวติของเขายังคงกลับไปจาํเจ ซํา้ซากเหมือนเม่ือวัน
วานกอ่นหน้าน้ี  
 
"ขอบคุณครับ" 
 
 


