บ้ านใหม่ ชีวติ ใหม่ของป้านันทา สามารถ
“สวัสดีครับจําผมได้ไหม”
เป็ นคําทักทายของเจ้าหน้าทีสนามของมูลนิธิดวงประทีป
ทีมีต่อ
ป้ านันทา สามารถ “จําไม่ได้......เป็ นญาติป้าหรื อเปล่า...” เป็ นคําตอบทีทําให้ผมงงไปพักใหญ่ ก็เป็ นธรรมดา
เพราะทีผ่านมาผมไม่ได้คุยกับป้ าเท่าไร มาชุมชนก็ได้แต่ตรวจงานและคุยกับช่าง “ผมเจ้าหน้าทีมูลนิธิดวง
ประทีปครับผม” ผมตอบกลับไป “ อ๋ อ.. จําได้แล้ว มีอะไรให้ป้าช่วยเหลือหรื อเปล่า” ป้ ากล่าวกลับ
ป้ านันทา สามารถ อายุ 70 ปี แยกทางกับสามีนาน 40 ปี อาศัยอยูใ่ นชุมชนริ มทางรถไฟมา 35 ปี มีลกู 4
คน เดิมทีป้ าเป็ นคนอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช พออายุได้
29 ปี ได้ออกจากบ้านมาเพือมาตังหลักปักฐานกับครอบครัว โดยทํางาน
ทีบริ ษทั เย็บผ้าส่งออกแห่งหนึง มีตาํ แหน่งเป็ นหัวหน้า ซึงหลังจากนันก็
ไม่เคยกลับไปทีท่าศาลาอีกเลย หลังจากโรงงานปิ ดก็ได้มาอาศัยอยูท่ ี
ชุมชนริ มทางรถไฟสายท่าเรื อ โดยมาอาศัยอยูก่ บั ลูกปลูกบ้านหลังเล็กๆ
เพือเป็ นทีหลบแดดหลบฝน โดยบ้านหลังดังกล่าวอยูม่ านานมากแล้วมี
สภาพทรุ ดโทรม ส่วนตัวป้ าเองก็เป็ นโรคหอบจึงทําให้ป้าทํางานไม่ไหว เวลาไปพบคุณหมอๆ ก็จะแนะนําให้
ป้ าอยูบ่ า้ นทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพือจะไม่ให้โรคกําเริ บขึนมาอีก ป้ าก็ได้แต่นึกอยูใ่ นใจว่าจะ “ให้อยูท่ ี
อากาศถ่ายเทสะดวกได้อย่างไร เงินจะซือข้าวกินก็แทบจะไม่มี ไม่ตอ้ งพูดถึงเงินทีจะซ่อมหลังคา หากวันไหน
ฝนตกเวลานอนก็ตอ้ งทะเลาะกันเพราะหาทีนอนทีจะหลบฝนไม่ได้ เพราะหลังคารั วเปี ยกทัง บ้านสุขภาพจิตแย่
โรคก็กาํ เริ บจะอยูไ่ ด้อีกนานเท่าไรก็ไม่รู้”
แต่หลังจากทีคณะกรรมการชุมชนได้มีมติคดั เลือกบ้านป้ า เพือเข้าโครงการซ่อมแซมบ้านในโอกาส
ครอบรอบ 60 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ “....ป้ ารู้สึกดีใจมากๆ ทีสุดในชีวิต ไม่รูจ้ ะพูดออกมาอย่างไร
เพราะถ้าจะให้ป้าซ่อมเองก็คงไม่มีปัญญา เคยนึกจะกลับบ้านทีท่าศาลา แต่กลับไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เคยกับ
ไปเกือบ 50 ปี แล้วจะกลับอย่างไร ทางญาติเองทุกคนคิดว่าป้ าตายแล้ว ไม่เคยติดต่อใครเลย จะติดต่อก็อาย
เพราะกลัวญาติจะมาหาและไม่มีทีให้เขานอน ไม่อยากให้ญาติเห็นสภาพอย่างนี....” ป้ าตัดท้อในความยากจน
ของตนเอง
เมือบ้านป้ าเริ มซ่อมแซม “....ก็คิดนะนีเราจะมีบา้ นใหม่แล้ว อยากเจอญาติ นังคิดและนอนคิดอยูห่ ลาย
วัน ป้ าก็เลยไปรื อซองใส่เอกสารของป้ าทีเก็บไว้นานมาก เจอบ้านเลขทีของพ่อเลียง ป้ าจึงเขียนจดหมายโดย
ระบุขอ้ ความว่า ‘ถ้าได้รับจดหมายฉบับนี ขอให้โทรกลับหาเบอร์โทรศัพท์ตามนี’ เขียนไปได้ประมาณ 3 วัน มี
โทรศัพท์มาลูกสาววิ งมาบอกว่า ‘แม่โทรศัพท์ของแม่’ พอได้รับป้ าพูดอะไรไม่ออกเลยนะ งง ไม่รู้จะเริ มต้น
อย่างไร พอได้ปรับตัวสักพักก็เล่าสารทุกข์สุกดิบตามประสาคนแก่ ญาติบอกว่า ‘ฉันนึกว่าแกตายไปแล้ว กลับ
บ้านเรานะ
กลับบ้านเราเถอะ’
หลังจากนันอีกไม่นานป้ าก็ได้นงรถทั
ั วร์เพือไปท่าศาลา
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช”

ระหว่างนังรถกลับบ้านทีท่าศาลาป้ ารู้สึกอย่างไรบ้าง “ป้ารู้สึกหนาว” “ป้ านีตลกจริ งๆ” “อ้าวก็ป้า
หนาวจริ งๆ นานแล้วนะทีป้ าไม่ได้นงรถทั
ั วร์ เขาเปิ ดแอร์เย็นมาก ป้ าก็ใส่เสือผ้าบางๆ นึกในใจคนสมัยนีทําไม
ผ้าห่มชอบซือสี เดียวกันนังมองไป มองมา หนาวจะแทบทนไม่ได้ จึงตัดสินใจจะไปถามคนรถว่า ‘มีผา้ อะไรให้
ป้ าห่มบ้าง’ ป้ าจึงรู้ตอนนันหละว่า ผ้าห่มเขาใส่ถุงแขวนไว้ขา้ งเบาะ เขามีให้ทุกคนหลังจากนันป้ าเลิกหนาวเลย
ฮิ ฮิ ฮิ......” เกล็ดฮาๆ จากป้ าหลังจากทีไม่เคยนังรถ บขส. มานานหลายปี
แล้วเป็ นไงต่อครับ “ป้ านะโทรศัพท์ก็ไม่มี มีแต่เบอร์โทรศัพท์ญาติทีจะมารับนะ เชือไหมป้ ารักษามัน
มากกว่าเงินของป้ าอีก คิดในใจว่าถ้าหายไปนะก็ตายแน่ๆๆ จะให้ไปทางไหนได้ งงไปหมดเวลาเกือบ 50 ปี ที
ไม่ได้กลับมาเยียมบ้าน พอถึงสถานีขนส่งป้ าก็โทรหาญาติๆ ก็บอกลักษณะแต่ป้าก็จาํ ไม่ได้หรอก แต่นึกในใจ
มันต้องเป็ นคนนีแน่ๆ เลยเข้าไปถาม ‘มารับใครหรื อหนู’ ‘มารับคนชือ นันทา สามารถ’ ‘ป้ านีแหละ’ พอได้ยนิ
คํานีป้ ากับญาติอีก 4 คน กอดกันนําตาไหลโดยไม่รู้ตวั เลยนะ”
“ ชีวิต 1 เดือนของป้ าทีท่าศาลา ได้คุยกับญาติกบั หลาน และก็นึกขึนได้ว่า ‘เราไม่มีบตั รประชาชนเรา
ต้องไปทําบัตร เราไม่มีบตั ร 30 บาท’ เพราะตลอดระยะเวลาทีออกจากบ้านมา หลังจากทีบัตรประชาชา
หมดอายุก็ไม่ได้ไปทําอีกเลย มันจึงทําให้ป้ารู้ว่าขนาดเราเป็ นคนไทยนะการทีไม่มีบตั รประชาชนมันลําบาก
จริ งๆ” อ้าวทําไมป้ าไม่ไปทําละครับ “ตอนนันกลัวไปทําแล้วจะเจอญาติพีน้อง ป้ ายังไม่อยากเจอ เพราะเราไม่
มีอะไร บ้านจะให้ญาติพกั ยังไม่มีเลย ไปหาหมอก็ใช้เงินแต่หลังจากได้บตั รชีวิตป้ าคงดีขึน”
“หลังจากซ่อมแซมบ้านเสร็ จเชือไหมพ่อหนุ่ม ป้ าอยากให้ญาติมาเยียมป้ า เพราะเรามีทีนอนให้เขานอน
ป้ าภูมิใจและสบายใจถึงมันจะเป็ นบ้านหลังเล็กแต่สาํ หรับป้ ามันยิงใหญ่ สุขภาพจิตป้ าก็ดี โรคหอบอาการก็ดี
ขึน ขอบคุณจริ งๆ จากหัวใจดวงเล็กๆ ของป้ า ขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครู ประทีป และคณะกรรมการ
ชุมชนทีได้ให้เกียรติเลือกบ้านป้ าเข้าโครงการ ขอให้เจริ ญๆ นะ รวมทังพ่อหนุ่มด้วย
“ป้าครับ...... ผมฟังป้าผมนําตาไหลเลยนะ ชีวติ ป้านีสุ ดยอดจริงๆ ทําไมป้าถึงเชือใจเล่าประสบการณ์
ชีวติ ของป้าให้ ผมฟัง ป้าคิดว่านีเป็ นช่ วงสุ ดท้ ายของชีวติ แล้ว การทีได้บ้านเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เพราะช่ วงที
ยังไม่ได้ ซ่อมบ้ านป้าก็คดิ ว่าน่ าจะอยู่ได้อกี ไม่นาน แต่พอซ่ อมบ้ านเสร็จป้ามีกาํ ลังใจทีจะต่อสู้ ต่อไป และคิดว่า
ถ้ าเล่าให้ พ่อหนุ่มฟังพ่อหนุ่มต้องเชือและฟังป้าแน่ ๆ นีเป็ นคําทิงท้ ายของป้านันทา สามารถ”.............................
ด้ วงเด็กเพชร
วาสนา สนิทหมืนไวย
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