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๑ 
ครอบเว้นครัว

ไม่มีการปิดเทอมคร้ังไหนที่ชวนให้รอคอยอย่างใจจดใจจ่อเท่ากับ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๔ นีเ้ลย เนือ่งจากพ่อกบัแม่ซึง่เป็นพนกังานธนาคารได้เงนิเดอืน 

ขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ ผมซ่ึงเป็นลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่จึงมีโอกาสจะได้ไป 

เที่ยวทางยุโรปตะวันออก เริ่มจากกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ผมจะได้ลงเรือ 

ล่องแม่นำ้าดานูบอันเลื่องชื่อ จากนั้นจะมุ่งหน้าไปยังกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

เพ่ือดูให้เห็นกับตาว่ากลุ ่มปราสาทอันเป็นอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง 

โบฮีเมียและสะพานชาลส์จะงามวิจิตรเหมือนฉากในละครหลังข่าวที่ป้าทิพย์ 

ติดหนึบหรือเปล่า การเดินทางจะสิ้นสุดที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

ดินแดนแห่งนักดนตรีชื่อก้องโลกอย่างวอล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ท หรือ 

โยฮันน์ สเตราส์ เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะได้ไปประเทศไหนผมก็ตื่นเต้นทั้งนั้น ขอให้ 

ได้ทำาหนังสือเดินทาง ได้นั่งเครื่องบินกับเขาบ้าง เพื่อไม่ให้น้อยหน้าเพื่อนร่วมชั้น 

มัธยมสองอย่างบิ๊ก ลูกชายมหาเศรษฐีที่ชอบซื้อขนมมาแจกทุกครั้งหลังกลับจาก 

ต่างประเทศ

แม้การเรยีนของผมจะอยูใ่นลำาดบัต้นๆ พอกบับิก๊ แต่ถ้ามองในด้านอืน่แล้ว 

ผมแพ้หมดรูป ตั้งแต่ฐานะที่ต่างกันราวกุ้งฝอยกับกุ้งมังกร บ้านบ๊ิกซึ่งผมกับ 

เพื่อนๆ เคยไปว่ายนำ้าในสระนั้นควรจะเรียกว่าคฤหาสน์มากกว่า ด้วยเป็นตึก 
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10 จันทร� รัศมีทอง

หลังใหญ่ตั้งอยู่บนเน้ือที่สี่ไร่ แวดล้อมด้วยต้นไม้ราคาแพงในสวนสวยท่ีตกแต่ง 

โดยนักจัดสวนมืออาชีพ ทำาให้บ้านพร้อมที่ดินแปดสิบตารางวาของผม ซ่ึงพ่อ 

ยังต้องผ่อนกับธนาคารอยู่ดูซอมซ่อไปถนัดตา

 ส่วนหน้าตาผิวพรรณของบิ๊กคมคายผ่องใสสมเป็นลูกคนรำ่ารวย เนื่องจาก 

พ่อเขามีโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแถวอยุธยา 

ขณะทีผ่มมสีผีวิค่อนข้างคลำา้ หน้าตายยีวนกวนประสาท ตามทีเ่พือ่นร่วมชัน้อย่าง 

เจี๊ยบประจานปาวๆ กระทั่งนิสัยใจคอเพื่อนๆ ยังลงมติว่า 

บิ๊กมีนำ้าใจโอบอ้อมอารี ให้ความร่วมมือต่องานส่วนรวม 

อย่างเต็มกำาลัง ขณะที่ผมถูกประณามว่าเป็นพวก 

นักเลงอันธพาล เพราะชอบชกต่อยกับเพื่อนๆ เสมอ 

แม้เราจะไม่ได้ถือสากัน หลังเหตุการณ์ผ่านไปก็ยัง 

เข้ากลุ่มเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม แต่ถ้ามีใครถ่ายคลิป 

วิดีโอไปฟ้องอาจารย์ เราก็จะถูกลงโทษ โดยให้บำาเพ็ญ 

สาธารณประโยชน์ในโรงเรียน

 นอกจากนั้น ผมยังถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัว 

เอาเปรียบเพ่ือน โดยเฉพาะตอนทำารายงานกลุ่ม ซ่ึงผม 

มักหลีกเลี่ยงเสมอ เพราะไม่ชอบทำากิจกรรมร่วมกับ 

พวกยืดยาดไร ้สาระ อภิปรายกันอยู ่นั่นแหละกว ่า 

จะประชุมเพื่อแบ่งหน้าท่ีเสร็จ จากนั้นก็จะถูกเพื่อนร่วม

กลุ ่มตามงานทุกวัน และถ้าโชคร้ายถูกจัดอยู ่ในกลุ ่ม 

เดียวกับเจี๊ยบ การจิกกัดจะต้องยกกำาลังสอง ปีที่แล้ว 

ผมต้องพลาดโอกาสการคัดเลือกตัวนักกีฬาของห้อง 

เพราะยายตัวแสบโทรศัพท์มาฟ้องแม่ผมซึ่งสนิทสนมกับ 

แม่เธอเป็นอันดี ด้วยข้อหาว่าผมเพิกเฉยต่อรายงานวิชา 

ภาษาไทยอันครำ่าครึ
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เอ้อระเหยลอยคอ 11

“คุณป้าขา ณัฐดนัยไม่ยอมช่วยแต่งกลอนเรื่องท่านสุนทรภู่ค่ะ”

ผมต้องเผ่นไปถอนชื่อออกจากทีมแทบไม่ทัน เพราะแม่ถามว่าจะให้มา  

แจ้งอาจารย์พละด้วยตัวเองหรือเปล่า แน่ละ ผมไม่อยากให้แม่เจอกับอาจารย์ 

เพราะแม่ถนัดนักเรื่องสาวไส้แม้จะไม่มีกาตัวไหนบินมากินก็ตาม แล้วผมก็ต้อง 

ปล่อยให้บิ๊กได้ตำาแหน่งกัปตันทีมไปอย่างไร้คู่แข่ง ร้ายกว่านั้นแม่ยื่นคำาขาดให้ผม 

หัดแต่งกลอนวันละบทเกี่ยวกับกิจวัตรประจำาวัน เพื่อแลกกับการได้เล่นเกม 

วนัละชั่วโมง ถ้าวันไหนอับจนถ้อยคำาก็อดพักผ่อนสมอง ผมเลยต้องฝืนแต่งม่ัวๆ 

ไปวันละบท

แต่ปีนี้ไม่มีรายงานกลุ่มทำาร่วมกับเจี๊ยบ ผม 

จึงเป็นอิสระจากการไล่ล่าและมีโอกาสได้รับ 

คัดเลือกเข้าทีมฟุตบอลของช้ันเรียน ซึ่งผม 

หมายมั่นว่าปีนี้จะต้องผ่านฉลุย เพราะฝีเท้าผม 

ก็พอคุยได้ แต่ถ้าตอนปิดเทอมมีรายงานต้องทำา 

ผมก็จะใช้ข้ออ้างการไปต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยง 

งานอันน่าเบื่อหน่าย ซึ่งเพื่อนๆ คงไม่ติดใจหากผมสัญญา 

จะซื้อช็อกโกแลตมาฝาก เหมือนปีก่อนที่บิ๊กซื้อคุกก้ีจาก 

อังกฤษมาแจก จนได้รับความชื่นชมจากเพื่อนๆ โดย 

ไม่ต้องช่วยทำารายงานวิชาวิทยาศาสตร์ ปล่อยให้ผม 

เขียนรายงานการทดลองเรื่องการทำาแท่งเรืองแสง 

อันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีอยู่จนดึกดื่น

พอบ่นเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่กลับว่าดีแล้ว

ที่เป็นคนเขียนเอง เท่ากับได้อ่านทบทวนความรู้

ทีเ่รยีนมาอกีชัน้หนึง่ ผมได้แต่พยักหน้าหงกึๆ เพราะ

ขืนขยับปากคัดค้านเพียงประโยคเดียว ย่อมหมายถึง

ต้องทนฟังเสียงบ่นที่เข้าทั้งหูซ้ายขวาอย่างลื่นไหล เพราะ

หูผมสะอาดเอี่ยมโดยมีแม่คอยตรวจเช็กอยู ่ เป ็นประจำา 
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12 จันทร� รัศมีทอง

ย่ิงตอนที่หูผมอยู ่ในระดับเดียวกับสายตาแม่ผมเคยถูกสะกิดแขนกลางถนน 

ขณะที่เรากำาลังเดินข้ามทางม้าลาย เพื่อบอกให้รู้ว่ามีของเหลวสีเหลืองอุดอยู่ใน 

ช่องหู ซึ่งอาจจะทำาให้เสียงแม่ทะลุทะลวงเข้าไปในสมองได้ยาก

“ทำาไมแม่ไม่ตรวจก่อนออกจากบ้าน” ผมถามด้วยความอับอาย

“กลางถนนสว่างดีเลยเห็นชัด” แม่บอกพลางล้วงมือลงไปในกระเป๋า

“ไม่ต้องนะแม่” ผมว่ิงหนีเพราะรู้ว่าแม่กำาลังควานหาสำาลีพันปลายไม้เพื่อ 

ทำาความสะอาด ซึ่งคงเพลิดเพลินไม่ใช่น้อยหากตรงนั้นเป็นตักอุ่นๆ ของแม่ แต่นี ่

มันกลางถนนใหญ่

กว่าใบหูจะพ้นสายตาแม่ก็ต้องรอจนขึ้นมัธยมสอง ซึ่งการเล่นกีฬาและ

ออกกำาลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ช่วยยืดตัวผมให้สูงกว่าแม่ราวครึ่งฟุต 

แม่คงขี้เกียจเขย่งปลายเท้าให้เสี่ยงต่อการตกรองเท้าส้นสูงแหลมปรี๊ดเลยเลิก 

เข้มงวดกับช่องหูผม แต่ถึงจะตรวจหาอย่างไรก็คงไม่เจอส่ิงสกปรก เพราะผม

ทำาความสะอาดหูหลังการอาบนำ้าทุกวันจนชิน

ไม่ใช่แต่เรื่องหูเท่านั้นที่แม่สนใจ อันที่จริงแม่สอดส่องพฤติกรรมผม 

ทุกเรื่อง กระท่ังผมดื่มนำ้าวันละกี่หยดแม่ยังคำานวณได้ เพราะแม่มีเวลาทั้งชีวิต

สำาหรับผมคนเดียว...

สองปีที่แล้วครอบครัวเราต้องพบกับการสูญเสียครั้งสำาคัญ เนื่องจาก 

พีน่นท์ธวชั พีช่ายคนเดยีวของผมประสบอบุตัเิหตจุากไปพร้อมกบัพีท่นิกรลกูชาย 

ป้าทิพย์ เพราะความมึนเมาของคนขับรถทัวร์คันที่พานักเรียนชั้นมัธยมสามไป 

ทัศนศึกษาจนประสานงากับรถบรรทุกสิบแปดล้อ 

ความหวังของแม่ถูกแทนที่ด้วยความเศร้าโศกจนร่างกายผ่ายผอม พ่อ

จึงขอร้องให้ผมปลอบโยนแม่ด้วยการสัญญาว่าจะทำาทุกภารกิจแทนพี่ชาย เพื่อ

เยียวยาหัวใจอันบอบชำ้าของแม่ ตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นประถมหก ยังไร้เดียงสา

เกินกว่าจะไตร่ตรองให้รอบคอบ จึงยอมรับปากว่าจะทำาทุกอย่างตามรอยพี่นนท ์

แล้วภาระการทำาความดีตามที่แม่ออกแบบก็มาตกอยู่ที่ผม โดยมีพ่อคอยเป็น 

กองหนุนอย่างกะปลกกะเปลี้ยข้างๆ ผู้กองนพรุจน์ซึ่งเป็นอาผม 
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เอ้อระเหยลอยคอ 13

พวกเรายอมทำาตามคำาปรารภ คำาขอร้อง หรือแม้กระทั่งคำาข่มขู่ เพื่อให้

แม่ปลอดโปร่งโล่งใจ แม้บางครั้งจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำาของแม่แต่ทุกคน 

ก็ปิดปากเงียบ ทุกตารางนิ้วทั้งในบ้านและในสวนพ่อยกให้แม่บริหารจัดการ 

เหลือเพียงพื้นที่เล็กๆ ใต้ต้นบุหงาส่าหรีที่ตั้งอ่างเลี้ยงปลาหางนกยูงเท่านั้นที่เป็น 

สิทธิ์ของพ่อ

ปีท่ีแล้วแม่ซื้อตู้ไม้สักใบใหญ่ราคาสูงสลักรูปดอกไม้ลายพร้อยมาต้ังไว ้

ในห้องโถง เพื่อเก็บโล่รางวัลที่พี่นนท์ได้มาจากการเรียน การแข่งกีฬา และการ 

เล่นดนตร ี

“โล่และใบประกาศต่างๆ มีแค่ย่ีสิบสองอัน ทำาไมแม่ซื้อตู้ใบใหญ่จัง” ผม 

ถาม ขณะที่พ่อยืนอยู ่ข้างอานพซึ่งงามสง่าอยู ่ในเครื่องแบบร้อยตำารวจเอก 

เพราะเพิ่งกลับจากราชการต่างจังหวัด ทั้งสองยืนเบ้ปากอยู่ข้างหลังแม่ 

“เผื่อไว้ให้ลูกด้วย” แม่บอกขณะใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดฝุ่นตามชั้นไม้เรียบลื่น

“จะให้ผมเข้าไปนอนหรือครับ” ผมถามโดยไม่ทันระวังตัว “โอ๊ยยย...”

 นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของแม่จิกเนื้อที่ต้นแขนผม 

แล้วบิดม้วนเกือบรอบวง

 “ลูกมีหน้าที่หาโล่และใบประกาศมาใส ่

ให้เต็ม” แม่คลายนิ้วออก “ส่วนพ่อกับแม ่

มีหน้าที่หาเงินมาซื้อตู้ใบต่อไป”

 “จิ้งจก แมลงสาบ ตะขาบ จิ้งเหลน 

คงได้อยูใ่นรงัทีท่ำาด้วยไม้สกั” ผมเปรยเบาๆ 

แต่เมื่อเห็นอาการส่ายหัวไปมาของพ่อ

ที่ห้ามต่อล้อต่อเถียงกับแม่ เลยต้อง 

เกบ็ปากเอาไปบ่นกบัอานพในป่าดงดบิ 

ข้างบ้านที่แม่ปลูกต้นไม้จนแน่นเอี้ยด 

แหวกหาทางเดินแทบไม่เจอ
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14 จันทร� รัศมีทอง

“ผมอยากเป็นตำารวจ แต่แม่อยากมีลูกเป็นวิศวกร”

“ตั้งใจเรียนให้ดีๆ พอสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ แม่เขาคงยอมรับ 

ไปเอง” อานพยิ้มกว้างอยู่บนเก้าอี้ไม้ในดงโมก หลังตักทับทิมกรอบฝีมือป้าทิพย์ 

ใส่ปาก

“แม่อยากให้ไปเรียนดนตรีวันอาทิตย์ แต่ผมอยากมีเวลาเตะบอลบ้าง 

วันเสาร์ก็เรียนพิเศษทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่แล้ว” ผมพูดพลางตวัดขา 

เตะหงอนไก่สีแดงแปร๊ดหักไปสองช่อ 

“การเป็นตำารวจไม่ใช่วิ่งไล่จับผู้ร้ายอย่างเดียว ความสามารถพิเศษจะช่วย 

เสริมการทำางานให้ได้ผลดีขึ้น” อานพส่งยิ้มหล่อเหลามาปรามผมไม่ให้สังหาร 

ต้นดาวเรอืงที่อยู่ใกล้เท้า “ไม่ว่าแม่จะอยากให้เรยีนอะไรก็ตาม เขามีเหตุผลเดียว 

คือความหวังดี”

ทุกคนเกลี้ยกล่อมให้ผมยอมทำาตามใจแม่ แต่ผมก็คอยผัดผ่อนเรื่องเรียน

ดนตรีเสมอมา ที่จริงเราทั้งครอบครัวต่างสูญเสียพอๆ กัน ผมเสียพี่ชายที่คอย 

สอนการบ้าน เป็นเพื่อนเตะฟุตบอล ท้ังยังคอยเล่นกีตาร์ให้ฟังยามเบื่อหน่าย 

เสียงบ่นจากแม่อีกด้วย ทำาไมไม่มีใครเยียวยาหัวใจอันร้าวรานของผมบ้าง หรือ

ทุกคนเห็นว่าแม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ อ่อนแอ และแสนจะน่าทะนุถนอม ส่วนผม

นับวันจะสูงใหญ่แข็งแรงบึกบึน ผมเลยต้องก้มหน้าก้มตาแบกรับความคาดหวัง

ของแม่ไว้เพียงลำาพัง 

นอกจากเตะฟุตบอลแล้วผมยังสนใจกิจกรรมต่างๆ ในโลกไซเบอร์ด้วย 

ผมคลั่งไคล้เกมการแข่งขันที่เกี่ยวกับการต่อสู้อันดุเดือด พอติดงอมแงมแม่ก็ 

จำากัดเวลาเหลือเพียงวันละชั่วโมง และออกมาตรการอันโหดร้ายให้ผมแต่งกลอน 

วันละบทเป็นการแลกเปลี่ยน

คนเดียวในบ้านที่แม่ยอมฟังการท้วงติงคือป้าทิพย์ ผู ้สูญเสียพี่ทินกร

ลูกชายคนเดียวไปพร้อมกับที่แม่เสียพี่นนท์ ป้าทิพย์เป็นเพื่อนรักของแม่ตั้งแต่

เรียนชั้นประถม แต่ป้าทิพย์จบแค่มัธยมสามเลยไม่ได้ทำางานธนาคาร ป้าทิพย์

อยู่กับตาธงซ่ึงเป็นพ่อผู้ชราและพี่ทินกร โดยเปิดร้านเล็กๆ ขายอาหารตามส่ัง 
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เอ้อระเหยลอยคอ 15

อยู่ในซอยเดียวกับบ้านเรา หลังจากสามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อสิบปีก่อน 

เพราะเสียลูกชายไปพร้อมกัน แม่เลยชวนป้าทิพย์และตาธงให้มาอยู่ด้วย 

เพื่อช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินที่แม่ไม่ค่อยถนัดนัก ส่วนตาธงก็ให้พักผ่อน 

ตามสบายเพราะวัยล่วงเข้าเจ็ดสิบปีแล้ว ตอนแรกป้าทิพย์อิดเอื้อนเพราะเกรงใจ 

แต่แม่พยายามโน้มน้าวด้วยการยกผมให้ป้าทิพย์ช่วยอบรมสั่งสอนเหมือนเป็น

ลูกอีกคน ป้าทิพย์คงคิดถึงลูกชายมากเลยยอมตกลง แต่มีข้อแม้ว่าสิทธิ์ขาด 

ในครัวต้องเป็นของป้าทิพย์คนเดียว พวกเรามีหน้าที่แค่บอกว่าอยากกินอะไร

เท่านั้น ตั้งแต่วันนั้นพื้นที่ครอบครองของแม่จึงลดลงไปอีกสามสิบตารางเมตร

ผมรักป้าทิพย์มาก เพราะนอกจากจะใจดีแล้วยังทำากับข้าวและขนมอร่อย

ทุกอย่าง เวลาว่างป้าทิพย์ชอบทำาขนมไปส่งที่ตลาดเป็นรายได้เสริม ท่ีสำาคัญ

คือป้าทิพย์มักช่วยพูดกับแม่ให้ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการลงโทษผม ซ่ึง

แม่ก็จะยอมทำาตามเสมอ ดังน้ันการยกย่องป้าทิพย์เหมือนเป็นแม่อีกคนจึงเป็น

เรื่องน่ายินดีสำาหรับผม แต่ป้าทิพย์ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยพรำ่าเพรื่อ ต้องรอให้ผม

อึดอัดจนแทบขาดใจเสียก่อนจึงค่อยยื่นมือมากระตุกแม่สักครั้ง 

แต่ผมไม่ชอบตาธงเลย เพราะแกเป็นคนแก่ล้าสมัยใช้โทรศัพท์มือถือ 

ไม่เป็น เวลาจะสั่งป้าทิพย์ซื้อของแต่ละทีต้องมาใช้ผมโทรศัพท์ให้ทุกครั้ง แล้ว 

ก็ชอบสูบยาเส้นเหม็นหึ่งด้วย ที่น่ารำาคาญท่ีสุดคือแกชอบร้องเพลงโบรำ่าโบราณ 

โดยเฉพาะตอนรดนำ้าต้นไม้ แต่ก็ทำาให้พ่อหัวเราะทุกครั้ง

หลายครั้งเพลงบ้าๆ บอๆ ที่ตาธงแต่งเองมีเนื้อหากระทบกระแทกผม 

โดยตรง เช่นถ้าวันไหนผมแอบไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่ลานอเนกประสงค ์

ข้างหมู่บ้าน หรือหลบไปนั่งจ่อมอยู่ในร้านเกมหน้าปากซอย พอใกล้เวลาแม่ 

จะกลับ ผมก็รีบกระหืดกระหอบเข้าบ้าน อาบนำ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าคว้าหนังสือมานั่ง

อ่าน หากตาธงเห็นเข้า เสียงเพลงประหลาดก็จะลอยมากระทบหูทันที

“...พออายุสิบสี่ ก็เริ่มหนีไปเตะบอล 

เบื่อฟังค�ำแม่สอน ทุกบทตอนล้วนเทศนำ

นั่งร้ำนเกมจนพอใจ พอแม่ใกล้กลับบำ้น 

��������� P.1-208.indd   15 9/26/55 BE   11:45 AM

ต
ัว
อ
ย
่าง



16 จันทร� รัศมีทอง

หยิบหนังสือวิชำกำร มำนั่งอ่ำนเอำหน้ำ

หำกออกปำกตักเตือน ก็คงจะเบือนหน้ำหนี 

พบปะกันแต่ละที เหมือนเห็นผีปลิ้นตำ...

เตร๊ง เตรง เตร่ง เตร๊ง...” ตาธงร้องเลียนเสียงดนตรีเอง  

ผมหันขวับไปหา แต่ตาธงทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้รดนำ้าผักสวนครัวของแกต่อไป 

มีแต่ป้าทิพย์ที่รีบเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยบอกว่าตาธงชอบร้องลิเกแก้เหงา เพื่อเห็น 

แก่ป้าทิพย์ที่แสนดี ผมจึงยอมมองข้ามความรำาคาญไป โชคดีที่พ่อปลูกเรือน

เล็กไว้หลังบ้าน ป้าทิพย์กับตาธงจึงขอแยกไปอยู่ต่างหาก ไม่เช่นนั้นผมคงอึดอัด

เพราะเสียงร้องเพลงเชยๆ ที่แฝงการตำาหนิติเตียนอย่างไม่ไว้หน้า

ตอนแกย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆ พ่อเห็นว่าปู่ ย่า ตา ยายของผมเสียไปตั้งแต่

ผมยังเล็กๆ จึงอยากให้ผมคลุกคลีกับคนแก่เพื่อสร้างสัมพันธ์กับคนต่างวัยบ้าง 

พ่อสั่งให้คอยดูแลตาธงเหมือนญาติผู้ใหญ่ ซึ่งผมเองก็ให้ความเคารพนับถือตาม 

สมควร แต่จะให้เสวนาด้วยบ่อยๆ คงไม่ไหว เหมือนสื่อสารกันคนละภาษา

อีกไม่กี่วันผมก็จะได้ไปเที่ยวเมืองซาลซ์บูร์กประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็น

บ้านเกิดของศิลปินชื่อก้องโลกอย่างโมซาร์ทแล้ว แม่บอกว่าเราจะได้ไปยืน 

หน้าบ้านของท่านด้วย ผมตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสบ้านเกิดคนดัง แม่บอกผม 

ให้ไปอธิษฐานขอให้มีพรสวรรค์ทางดนตรีบ้าง แต่ผมไม่ชอบการร้องรำาทำาเพลง 

เลยตั้งใจจะขอเพียงให้เสียงเพลงครำ่าครึของตาธงเงียบหายไปจากหูก็พอ 

ระหว่างที่ผมกำาลังดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้น พ่อกับแม่ก็ช่วยกัน 

คัดเลือกบริษัททัวร์ ผมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเที่ยวจนไม่ได้ใส่ใจว่าเกิดอุทกภัย

หนักหนาสาหัสขึ้นในบ้านเมือง ข่าวครึกโครมท่ีมีมวลนำ้ามหาศาลไหลบ่าจาก 

พิษณุโลก นครสวรรค์ เรื่อยลงมาถึงลพบุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 

จนลงมาจ่อรอบกรุงเทพฯ ไม่ได้ทำาให้ผมหวั่นวิตกแต่อย่างใด ผมยังคงคัดสรร

เสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทาง และเลือกซื้อรองเท้าคู่ใหม่อย่างตื่นเต้น

ภาพผูค้นหอบหิว้ข้าวของลยุนำา้ถงึเอวถงึอก หรอืเคราะห์ร้ายถกูกระแสนำา้ 

พัดพาบาดเจ็บล้มตาย เป็นเหมือนเรื่องราวของคนที่อยู่ในประเทศห่างไกลอย่าง 
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