
ผมเปดบัญชีและใชบริการที่ธนาคารแหงนี้หลายปแลว ทุกเดือน
มีเงินโอนมาเขาบัญชีครั้งหนึ่ง แมจะทำบัตรเอทีเอ็มไวใชถอนเงิน แตใชไปไดสี่

หาครั้ง มีขอความบอกทางหนาจอเอทีเอ็มวาบัตรชำรุด ผมมิคอยไดใสใจใน

เร่ืองนี้นัก ชำรุดก็ชำรุด ไมเปนไร เพราะผมมิคอยไดถอนเงินจากบัญชี ความ

จริงผมนาจะไปจัดการเรื่องบัตรชำรุดใหเรียบรอย เพราะตองเสียคาธรรมเนียม

สองรอยบาททุกป แตผมก็ปลอยใหวันเวลาลวงเลยไปตั้งส่ีหาป 

 วันนี้ผมจำเปนตองเขาไปท่ีธนาคารแหงนี้ เพราะผมเปล่ียนชื่อ-นามสกุล

ใหม ผมตองการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหถูกตองและยกเลิกบัตรเอทีเอ็มที่ใช 

ไมได ความจริงผมไมคอยชอบธนาคารแหงนี้นัก ผมรูสึกไมดีตั้งแตวันแรก

ที่มาเปดบัญชีแลว วันนั้นพนักงานพูดจาไมดี ลูกคามีมากตองรอนาน แตนั่น

มันผานมาหลายปแลว  

 หนาเคานเตอรมีลูกคามาใชบริการมาก โชคดีที่ผมมิตองไปเขาคิวท่ีนั่น 

¡ÃÐ·º¡ÃÐ·Ñè§ 
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การเปลี่ยนสมุดคูฝาก เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทุกธนาคารตองมีพนักงานบริการ

แยกไปตางหาก ที่นี่ก็เชนเดียวกัน 

 ขณะท่ีผมนั่งรอ มีพนักงานสาวคนหนึ่งเดินมาถามวา 

 ”ทำอะไร„ 

 ”หลายอยางครับ เปลี่ยนสมุดเลมใหม เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยกเลิก

บัตรเอทีเอ็ม และถอนเงินจำนวนเล็กนอย„ 

 ”เชิญท่ีนี่„ 

 เธอพาผมไปที่เกาอี้หนาโตะทำงานตัวหนึ่ง ผมเดินเขาไปนั่ง เธอถามผม

วา 

 ”เปลี่ยนชื่อทำไม„ 

 คำพูดสั้น ๆ  ของเธอกระทบความรูสึกผมไมนอย ผมอึ้งไปช่ัวขณะ ไม

คิดวาหูตัวเองจะไดยินคำพูดนี้ มันเปนคำถามที่ไมสุภาพ ละลาบละลวง แถม

หวนไมนาฟง หัวใจผมเตนแรงข้ึน 

 เธอคงเห็นผมนิ่ง จึงถามซ้ำอีกวา 

 ”ทำไมตองเปลี่ยน„ 

 น้ำเสียงราวกับขูกรรโชก ไมมีคะ ขา แตนั่นไมใชสาระใหญ สิ่งท่ีผิด

พลาดอยางยิ่งคือ มันเปนคำถามที่ไมนาถาม แตผมสะกดกลั้นอาการไมพอใจ

ของตัวเองได เมื่อผมเงยหนาขึ้นมาเห็นความปรารถนาในคำตอบของเธอ ผม

จึงตอบวา 

 ”มันเปนเรื่องสวนตัวไมใชหรือครับ„ แมอารมณไมปกติ แตน้ำเสียงผม

ราบเรียบราวปกติ คำพดูผมสภุาพนอบนอม เพยีงแตเร่ืองราวในคำพูดบงบอก

ชัดวาผมไมพอใจ 

 ผมไมรูหรอกวาเธอรูสึกอยางไร แตสีหนาเธอเปลี่ยนทันที เธอละล่ำ- 

ละลักออกมาวา 

 ”พูดเลน„ 

 กระชับ แตหวนไรความไพเราะ 
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 ผมไมรูวาเธอพดูเลนหรอืไม รูแตวาผมและเธอไมเคยพบกนั ไมเคยรูจัก

กัน เรื่องนี้มิใชเร่ืองท่ีจะมาพูดเลน ถาผมไดยินคำขอโทษหลุดออกมาจาก

ปากเธอสักคำ ความรูสึกในดานลบคงจะสลายทันที แตกลับมิมีสิ่งใดออกมา

ใหผมไดรูสึกชื่นใจ 

 เรื่องเล็กนา...ผมบอกตัวเอง 

 แลวเธอก็ถามผมโดยไมมองหนา ไมกลามองหรืออายก็มิรู 

 ”ยกเลิกบัตรเอทีเอ็มดวยใชไหม„ 

 ”ครับ„ 

 ”ทำไมตองยกเลิก„ 

 ”บัตรเสีย ใชการไมไดหลายปแลวครับ อีกอยางหนึ่ง ผมไมมีความ

จำเปนตองใช ถาจะใชเงิน ผมจะไปถอนท่ีสาขาใกลบาน„ 

 ”ทำบัตรใหมดีกวา ไมตองเสียตังค„ เธอมิมองหนาผมแมแตนอย 

 ”ไมเสียจริงหรือครับ„ ผมถามตามประสาคนที่ทำงานอาชีพเดียวกับเธอ 

 ”ไมเสีย„ 

 ”ตอนทำไมเสีย แตตองเสียคาธรรมเนียมปละสองรอยไมใชหรือครับ„ 

 เธอนิง่เงียบราวกบัใครมาปดปาก ผมไมอยากบอกเธอเลย วาผมมบีตัร

เอทีเอ็มของอีกธนาคารหนึ่ง ซ่ึงไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาอะไรใด ๆ 

ทั้งสิ้น แถมยังสามารถถอนเงิน โอนเงิน จากตูของธนาคารไหนก็ได โดยไมมี

คาธรรมเนียม แลวผมจะทำบัตรเอทีเอ็มที่ตองเสียคาธรรมเนียมทำไมกัน 

 เธอหยิบใบคำขอยกเลิกบัตรเอทีเอ็มมาใหผมเซ็น แลวหยิบสมุดคูฝาก

ของผมขึ้นมา 

 ”เปลี่ยนสมุดดวยใชไหม„ ไมรูเปนเพราะเหตุใด เธอมิกลาเงยหนามา

มองผม 

 ”สมุดเลมเดิมใชหมดทุกหนาแลว ขอเปลี่ยนดวยครับ„ 

 ”การเปลี่ยนสมุดคูฝาก คุณตองไปเปล่ียนที่สาขาที่คุณเปดบัญชี„ 

 คำพูดของเธอคลายสับสน แตผมพอจะเขาใจ 
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 ”ครับ ผมทราบ„ 

 เธอเงยหนามองผมคลายสายตาผูไดเปรียบ แลวยื่นสมุดคืนกลับมาให 

 ”เปลีย่นทีส่าขาตนทางนะคะ„ คะ แรกเพิง่ออกมาพรอมรอยยิม้ทีบ่งบอก

วาเหนือกวา 

 ”ผมเปดบัญชีที่นี่แหละครับ„ 

 ยิ้มเธอสลาย หลบสายตาวูบอีกครั้ง เธอพลิกดูชื่อสาขาบนปกสมุด 

คูฝาก ความจริงเร่ืองนี้เปนความหละหลวมของเธอเอง เธอควรดูตั้งแตกอนที่

จะถามผมแลว 

 เธอหยิบใบคำรองขอเปล่ียนชื่อและเปล่ียนสมุดคูฝากมาใหผมกรอก

รายละเอียด พรอมพยายามชักชวนใหผมฝากเงินเพิ่ม โดยบอกวาอัตรา 

ดอกเบี้ยประเภทที่เธอแนะนำสูงกวาของธนาคารอื่น ผมปฏิเสธโดยอางวาผม

ไมคอยมีเงิน 

 คำวา ”ไมคอยมีเงิน„ ที่ผมพูดออกไปดูสมน้ำสมเนื้อกับสภาพเครื่อง 

แตงกาย ผมสวมเสื้อยืดคอกลมคอนขางเกา นุงกางเกงยีนเกา สวมรองเทา

แตะ ดูจากสภาพภายนอกบงบอกไดวาคนจนรอยเปอรเซ็นต 

 เธอทำธุรกรรมใหผมอยางรวดเร็ว ดูคลายวาตองการใหผมไปพนหนา

เธอเร็ว ๆ   

 ผมบอกเธออีกวา 

 ”ผมขอถอนเงินจากบัญชีแปดหมื่นบาท„ 

 เธอเหลือบตาขึ้นมามองผม 

 ”ถาถอนเงินตองไปใชบริการที่เคานเตอร„ 

 ความจริงเธอไมนาตอบผมอยางนี้ เพราะกอนหนาที่ผมมานั่งโตะน้ี ผม

เห็นผูชายคนหนึ่งเขียนใบถอนเงินและถอนเงินจากตรงนี้  

 ผมเก็บความรูสึกไมพอใจไวขางใน ถาผมไปตอคิวท่ีเคานเตอรนาจะ

ตองรออีกนาน และมันนาจะเปนเรื่องไมถูกตองดวย ผมยิ้มใหเธอเล็กนอย

แลวบอกวา 
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 ”จะเปนการรบกวนไหมครับ ถาคุณจะกรุณาใหผมไดถอนเงินที่นี่ ผมมี

ธุระดวนมาก„ ขณะพูด มือผมจับอยูที่ปาย ”one stop service„ แลวใช

สายตาเหลือบอานไปมา 

 เธอหนาเสียอีกครั้ง รีบทำเร่ืองถอนเงินใหผมในทันที 

 ผมเดินออกมาจากธนาคารดวยหัวใจไมสุขนัก ความจริงเร่ืองน้ีสำหรับ

ชาวบานถือวามิใชเร่ืองใหญ คนไทยเรามักถูกกระทำเยี่ยงนี้เสมอ ไมวาไป

ติดตอหนวยงานไหน เขามักจะขมเราจนกลายเปนเบี้ยลาง แมยุคนี้เร่ืองราว

เหลานี้เปลี่ยนไปมากแลว แตผมเชื่อวาคงมีอยู สำหรับเธอคนนี้ ผมรูสึกไมดี

กับเธอเลย 

 เธออาจจะไมรูวาคำพูดเธอกระทบกระเทือนใจผม แตผมเชื่อวาหลังจาก

ผมเดินออกมาจากธนาคาร เธอจะตองยอนคิดถึงคำที่พูดกับผมเมื่อสักครู 

ผมภาวนาใหเธอทำอยางท่ีผมคาดและขอใหเธอคิดได 

 อาชีพเธอจำเปนตองใชคำพูดและมารยาทท่ีดี ถาเธอปรับตัวเองไมได 

ผลเสียที่จะตามมาคือ ชื่อเสียงของธนาคารเธอในดานลบ 
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ผมไมเจอกบมากวายีส่บิป วนัทีน่ัง่คุยกบัเขาทีก่รงุเทพฯ  มโีทรศัพท
เขามาหาเขาบอยครั้ง เกือบทุกสายที่โทรเขามาพูดภาษาอังกฤษ กบก็สนทนา

ตอบเปนภาษาอังกฤษดวยเชนกัน 

 ภาษาของกบดีหรือไมผมไมรู รูแตวาเขาพูดอยางฉะฉานและคลองปรอ 

 เมื่อเขาคุยโทรศัพทเสร็จ เขาบอกผมวา 

 ”ขอโทษที คนตกงานกอ็ยางน้ีแหละ เราไปสมัครงานไวหลายแหง ตอน

นี้กำลังตอรองเร่ืองคาจาง ใครใหเงินดีเราก็ไปทำกับเขา มีขอแมนิดเดียววา

อยาไกลบานมากนัก„ 

 ”คาจางเปนตัวเลขหกหลักหรือเปลา„ ผมถามเลน ๆ  เพราะเห็นเขาขับ

รถยุโรปปายแดงราคาแพง 

 ”อืม„ เขายิ้มแลวพยักหนา 

 ”เกงภาษาอังกฤษนี่„ 

¤¹¢ÕéàÃ×éÍ¹ 
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 ”ไมเกงหรอก แคพอคุยรูเรื่อง มันจำเปนตองรูนะเพื่อน เราทำงานกับ

ฝร่ังมาตลอด ตองคุยกบัเขาทกุวนั แลวนายละ คงพูดคลองกวาเรามาก ทำงาน

อยูที่ปาตองหลายปแลวนี่ ที่นั่นมีแตฝร่ังท้ังน้ัน„ 

 ผมไมตอบ ไดแตยิ้มเจื่อน ๆ  ใหเขาเห็น 

 ”อาว เงียบซะอีก ถานายพูดภาษาอังกฤษไมได เราก็คงไมรูจักเอบีซีด ี

แลว พูดไปพูดมานึกถึงวันนั้นนะ„ 

 ”วันไหน„ ผมสงสัย 

 ”วันที่ครูสอนภาษาอังกฤษใหเราแปลคำวา ‘gentleman’ „ กบตอบ 

 ใจผมหวนยอนกลับไปถึงเหตุการณเมื่อสามสิบปกอน 

  

ผมกับกบเรียนชั้นมัธยมปลายดวยกันที่กรุงเทพฯ เขาเปนคน 
รูปหลอ อารมณดี สนุกสนาน มีเพื่อนฝูงมากมาย ผลการเรียนระดับปานกลาง

มีจุดเดนอยูที่วิชาคณิตศาสตร แตวิชาที่เขาออนคือภาษาอังกฤษ 

 กบตางกับผมโดยสิ้นเชิง ผมไดเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นอนุบาล ใน

ขณะท่ีเขาเริ่มเรียนตอนชั้นประถมศึกษาปที่หาตามหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ ผมชอบและเรียนภาษาอังกฤษไดดีกวาเพื่อนคนอื่นทั้งหอง ผมจึง

มักเปนที่พึ่งของเพ่ือน ๆ  อยูเสมอ 

 จะวาไปแลว สำหรับยุคนั้น ภาษาอังกฤษเหมือนยาขมหมอใหญที่เด็ก

สวนมากไมอยากรับประทาน ตางกับยุคนี้ที่เด็กรุนใหมพูดภาษาอังกฤษเกงข้ึน 

  

วันนั้นอาจารยสาวที่สอนภาษาอังกฤษทาทางเครียดจัด เพราะถาม
ศัพทอะไรออกไปไมคอยมีนักเรียนคนไหนตอบได เด็กกรุงเทพฯ ที่ไดชื่อวา

เกงและกลาแสดงออกยังน่ังน่ิงเงียบ 

 แลวก็เกิดเหตุขึ้นกับกบท่ีนั่งอยูขางผมอยางกะทันหัน เมื่ออาจารยเรียก

เขาใหลุกขึ้นยืน แลวถามวา 

 ”เธอบอกครูซิ ‘gentleman’ แปลวาอะไร„ 
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 กบยืนทำหนาเลิ่กลั่ก เพื่อนในหองพากันอมยิ้มเพราะรูวาเขาออนวิชานี้

มาก พวกเขาคิดวากบตอบไมไดแน กบเหลือบตามองผมดวยสายตาละหอย

แกมเรงรัด 

 ”บอกหนอย„ 

 เขาพูดเบา ๆ  พรอมสงสายตาวิงวอน แถมเอานิ้วมาสะกิดขอใหผมชวย  

 อาจารยสาวรอฟงคำตอบจากหนุมรูปหลออยางต้ังใจ 

 ผมเหลียวมองรอบขาง นอกจากสายตากบแลว ทุกสายตาตางมองมา

ที่ผม ทุกคนเชื่อวาผมตองรูความหมายของศัพทคำนี้ ทุกคนเชื่อวาผมตอง

ชวยกบไดแน 

 สายตากบที่มองผมเริ่มฉายแววอึดอัด ในขณะท่ีอาจารยเรงรัดใหตอบ 

 ”ตอบไดแลว„ 

 ขณะนัน้ ผมกำลงัตัดสนิใจอะไรบางอยาง ผมรูวาการเรยีนภาษาองักฤษ

วันนี้หลายคนเครียดเพราะตางก็ออน อาจารยของเราก็เลนเรียกถามกันเปน

รายคน ผมนะไมเปนไรแนเพราะพอที่จะเอาตัวรอดได แตเพื่อนที่ออนวิชานี้มี

อีกไมต่ำกวายี่สิบคนยอมไมมีความสุขแน ตอนแรกผมคิดจะชวยกบ แตกลับ

เปลี่ยนความตั้งใจกะทันหัน เมื่อคิดไดวาเราควรเปลี่ยนเพื่อใหเกิดบรรยากาศ 

ใหม ๆ  ขึ้นมาในหองเรียนบาง 

 ผมกมหนาลงหลบรัศมีสายตาอาจารย แลวเอยปากบอกคำแปลกับกบ

เบา ๆ   

 ผมเชื่อวาแมเพื่อนที่นั่งหางออกไปไมไดยิน แตกบไดยินแน เขาสูด 

ลมหายใจเขาปอดเต็มอก ใบหนายิ้มปริ่ม แลวตอบดวยความมั่นอกมั่นใจวา 

 ”คนขี้เรื้อนครับ„ 

 เสียงเฮดังข้ึนลั่นหอง เพื่อน ๆ  หัวเราะข้ึนมาในทันที แมแตอาจารยที่

ยืนเครียดอยูหนาหองก็หัวเราะข้ึนมาดวย ในขณะท่ีเจาเพื่อนรูปหลอของผมยืน

ทำหนาเหลอหลา 

 กบรูแลววาคำตอบนัน้ไมถกูแน แตเขากห็นัมายิม้กบัผมอยางขำขัน ไมมี
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แววตาตำหนิจากสายตาของเขา กบไมไดโกรธผม แตกลับขำตัวเองจนตอง

หัวเราะไปอีกคน 

 ภาษาอังกฤษเปนไมเบื่อไมเมากับเขามาตลอด แมแตการเรียนระดับ

ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กบเกือบตาย ในขณะที่ผมผานรวดชนิด

ไมตองลุนแมสักนิดเดียว 

 ”กวาจะเปนบัณฑิตไดเกือบสิ้นใจ วิชาภาษาอังกฤษตกแลวก็ตกอีก„ 

เขาบอกผมทางโทรศัพทหลังจากเรียนจบใหม ๆ   

 เมื่อฉากชีวิตการทำงานเริ่มตน ผมทำงานตามสาขาวิชาชีพที่ตัวเอง

ร่ำเรียนมา กบกไ็ปตามเสนทางชีวติของเขา ยีส่บิกวาปทีผ่านมาเราไมไดพบกัน

ไดแตไตถามทุกขสุขกันทางโทรศัพทบางเปนครั้งคราว 

 จนกระท่ังวันนี้ 

 วันที่ผมเห็นเขาคุยกับฝร่ังทางโทรศัพท 

 กบบอกผมวา 

 ”มันจำเปนตองรู ไมรูก็ทำงานไมได ทำงานกับฝร่ังแมงานหนักแตเงินดี

พูดภาษาอังกฤษแขงกันไหมละ เอาไหม„ เขาเริ่มปฏิบัติการทวงคืนแผลฮาจาก

คำวาคนขี้เร้ือน 

 เขายิ้มเห็นฟนขาวเรียบงามอยูในปาก ผมไมหลบตาเขาแตไมกลา 

ตอบรับคำทา เพราะรูอยูแกใจวาถาพูดแขงกับเขาแลว ผมตองเปน ”คน 

ขี้เร้ือน„ แน 

 


