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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

 เคยได้ยินคำ�กล่�วม�น�นแล้วว่� "ก�รอ่�นหนังสือคือก�รเปิดโลก" 

ในโลกหนังสือเร�ส�ม�รถท่องเที่ยวไปยังที่ต่�งๆ ไปในที่ที่สองเท้�เล็กๆ ของเร�

อ�จย่�งไปไม่ถึง

   “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะพ�ทุกคน 

ไปสัมผัสและรู้จักประเทศเวียดน�มในแง่มุมใหม่ๆ ผ่�นทัศนะของเด็กส�ว 

ช�วไทยท่ีไปเรียนภ�ษ�ในเวียดน�มเป็นเวล�สิบเดือน แม้จะเป็นเพียงช่วงส้ันๆ 

แต่ตลอดสิบเดือนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเวียดน�ม ทำ�ให้เธอได้สัมผัสกับคว�มเป็น 

“เวียดน�ม” ของจริง ท้ังรสช�ติหอมหว�นของคว�มสุขและขมเฝ่ือนของคว�มทุกข์

 เนื้อห�ในเล่มถ่�ยทอดผ่�นรูปแบบก�รเขียนจดหม�ยและอีเมลถึงคนใน

ครอบครัว เป็นสำ�นวนภ�ษ�ง่�ยๆ ที่ลูกเขียนถึงพ่อแม่ ที่พี่ส�วเขียนถึงน้องช�ย 

บอกเล่�ส�รทุกข์สุกดิบและสิ่งที่ผ่�นพบในเวียดน�มอย่�งครบรส ทั้งขนบ-

ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ก�รสร้�งช�ติ สถ�นที่ท่องเที่ยว  

และนิสัยใจคอของช�วเวียด ทำ�ให้ “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ได้รับร�งวัล 

ชมเชยประเภทส�รคดีสำ�หรับเย�วชน จ�กก�รประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว 

คร้ังท่ี ๙ ประจำ�ปี ๒๕๕๕

 ทั้งนี้ สำ�นักพิมพ์ได้คงก�รเขียนคำ�ทับศัพท์ภ�ษ�เวียดน�มในเล่มต�ม

สำ�เนียงพูดท่ีผู้เขียนใช้จริงในจดหม�ยและอีเมลท่ีติดต่อกับท�งบ้�น เพ่ือให้ผู้อ่�น 

ได้รับส�รใกล้เคียงกับต้นฉบับม�กที่สุด

 เชื่อว่�ตลอดก�รเดินท�งตั้งแต่หน้�แรกจนถึงหน้�สุดท้�ย คงมีภ�พต่�งๆ 

ผุดขึ้นในคว�มคิด แวบไปแวบม�ต�มแต่จินตน�ก�รของแต่ละคน จนอดไม่ได้ 

ที่อย�กจะเห็นสถ�นที่จริงกันเลยทีเดียว

 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ 



คำ�นำ�นักเขียน

 ปู่ ย่�ของลูกเป็นช�วเวียดน�มที่อพยพม�ตั้งรกร�กอยู่ในเมืองไทย 

ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มส�ว เวล�ผ่�นไปหล�ยสิบปี คว�มฝันหน่ึงของปู่คือคว�ม 

ต้องก�รกลับไปบ้�นเกิดเมืองนอน แต่เงื่อนไขไม่เอื้ออำ�นวยจนกระทั่งเสียชีวิต 

ในวัยชร� 

 ก่อนหน้�น้ันปู่ได้เขียนชื่อที่อยู่ของญ�ติที่เมืองฮ�ดงเหน็บไว้หลังภ�พถ่�ย

ย่�ท่ีเสียชีวิตไปต้ังแต่อ�ยุส่ีสิบปี ปู่บอกลูกหล�นให้กลับไปค้นห�ญ�ติเหล่�น้ัน

ให้ได้ถ้�มีโอก�ส จดหม�ยฉบับน้ันห�ยไปน�นแล้ว และลูกหล�นไม่มีใคร 

พูดถึงเร่ืองน้ี ยกเว้นผู้เขียนท่ียังค้�งค�อยู่ในใจตลอดม� มีคว�มรู้สึกเหมือน 

ปู่ต�ยต�ไม่หลับ

ปู่ย่�เสียชีวิตไปก่อนที่หล�นจะจำ�คว�มได้ ดังนั้นหล�นก็ควรได้กลับ 

ไปสู่ต้นธ�รร�กเหง้�บรรพบุรุษฝ่�ยพ่อ ได้สัมผัสม�ตุภูมิของปู่ย่�ที่เคยฝันว่� 

จะได้กลับไปฝังฝ�กร่�งไว้ในแผ่นดินแม่ แต่ฝันก็ไม่เป็นจริง 

เมื่อลูกส�วผู้เขียนเรียนจบมห�วิทย�ลัย จึงส่งเธอไปเรียนภ�ษ�เวียดน�ม

คอร์สสั้นๆ ประม�ณสิบเดือนที่เมืองวิงห์ ประเทศเวียดน�ม แม้ว่�ไม่อ�จทำ�ให้ 

“รู้จัก” เวียดน�มได้ม�กม�ยนัก แต่ก็ยังดีกว่�ก�รไปเที่ยวแค่ส�มสี่วันแน่นอน 

ขณะอยู่เวียดน�ม ผู้เขียนติดต่อท�งอีเมลกับลูกม�กกว่�ก�รโทรศัพท์ จึง 

ได้อ่�นเรื่องร�ว ได้เห็นภ�พถ่�ยที่ส่งม� ที่บ�งครั้งเป็นเพียงภ�พร่องผักปลูกอยู่ 

ในรอยแตกบนท�งเท้� หรือภ�พคนข�ยของข้�งท�ง เธอเริ่มตั้งคำ�ถ�มในเรื่อง 

ที่เคยมองผ่�นเลยไป 



จ�กจดหม�ยฉบับแรกถึงฉบับสุดท้�ย นักเรียนไทยในเมืองเวียด มี

ก�รพัฒน�ท�งคว�มคิด นอกเหนือจ�กก�รได้เรียนรู้ภ�ษ�ที่ส�มเพิ่มขึ้นอีก

ภ�ษ�หนึ่ง ทำ�ให้ผู้เขียนหยิบจดหม�ยม�ร้อยเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ด้วยหวังว่� 

ผู้อ่�นจะได้รับคว�มบันเทิงและคว�มรู้จ�กส�ระที่แทรกอยู่บ้�งต�มสมควร

ด้วยคว�มปร�รถน�ดี
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ทิวน้องรัก
 พ่ีทำ�ต�มคำ�ส่ังแม่อย่�งเคร่งครัดคือ เขียนบันทึกและเขียนจดหม�ยส่งให้

ท�งบ้�นรับรู้ตลอดก�รเรียนหนังสือที่เมืองวิงห์ อ�จไม่ต้องเขียนทุกวันแต่วัน 

ที่มีอะไรน่�สนใจพี่ก็ควรจะเขียน เหมือนเขียนจดหม�ยเหตุอะไรทำ�นองนั้นแหละ 

พีข่อเร่ิมบนัทกึคว�มทรงจำ�ทีม่�ทีไ่ปทีพ่ีต้่องม�เรยีนทีเ่มอืงวงิห์ เริม่ตัง้แต่คว�มคดิ

ของแม่ ผู้บัญช�ก�รใหญ่ประจำ�บ้�นของเร�เลยก็แล้วกัน 

 ลุงต้นเพื่อนแม่ตั้งข้อสังเกตกับพี่ว่� แม่เป็นเวียดน�มม�กกว่�พ่อเสียอีก 

แม่สนใจประวัติศ�สตร์ก�รต่อสู้เพื่อเอกร�ชของเวียดน�ม หลังแต่งง�นแม่เคย

ให้พ่อซึ่งเป็นอดีตครูสอนภ�ษ�เวียดน�ม สอนภ�ษ�เวียดน�มให้ด้วยนะ แต่แม่

ไม่เอ�จริงหรือเพร�ะครูขี้เกียจสอนก็ไม่รู ้ พ่อเคยวิจ�รณ์ว่�แม่หัดพูดภ�ษ�

เวียดน�มสู้ลูกไม่ได้ ออกเสียงกี่ครั้งก็ไม่ชัดแม้แต่คำ�ง่�ยๆ “เหมือนฝรั่งพูดล�ว” 

 ตอนที่พี่กับทิวเรียนมัธยมต้น จำ�ได้ใช่ไหมว่�แม่พย�ย�มลุ้นให้เร�สองคน

เรียนภ�ษ�เวียดน�มกับพ่อ แต่ทั้งคนเรียนคนสอนไม่ได้สนใจ แล้วเร�ก็ลืมเรื่องนี้

ไปสนิท พอพ่ีเข้�มห�วิทย�ลัยก็เรียนหนังสือไปต�มปกติ แต่น�นๆ ทีแม่ก็จะ

บอกว่� หลังจ�กเรียนจบมห�วิทย�ลัยอย�กให้พี่ไปเรียนภ�ษ�ที่เวียดน�มสัก

๑
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ระยะหนึ่ง ให้พอฟัง พูด และอ่�นภ�ษ�

เวียดน�มได้ 

       แม่ให้เหตุผลว่�เรียน 

ไว้ก็ไม่เสียหล�ย อ�จเป็น

ประโยชน์ในภ�ยภ�คหน้�

และได ้รู ้ ร�กเหง ้�ของ 

ตัวเองด้วย แม่ยังเศร้�

กับเรื่องที่ปู่อย�กกลับไป

บ้�นเกิดเมืองนอน แต่

จนแล ้วจนรอดก็ไม ่ได ้

กลับ ก่อนต�ยปู่เขียนชื่อ 

ที่อยู ่ของญ�ติพี่น ้องและ

บ้�นเกิดเก็บไว้หลังกรอบรูป

สั่งลูกๆ ว่�ห�กมีโอก�สให้กลับ

ไปเวียดน�มต�มห�ญ�ติต�มชื่อ 

ที่อยู่ที่เขียนให้ แต่ลุง ป้� และอ�ของเร�

ไม่มีใครสนใจคำ�สั่งเสียของปู่ จะมีก็แต่สะใภ้

อย่�งแม่เท่�นั้นแหละที่สนใจเรื่องนี้ม�ก แม่คงคิดว่� 

ถ้�ส่งพี่ไปเรียนที่เวียดน�มแล้วพี่อ�จทำ�คว�มฝันของปู่ให้เป็นจริงได้สักวันหนึ่ง

คว�มจริงที่นครพนมก็มีหลักสูตรสอนภ�ษ�เวียดน�มอยู่เหมือนกัน แต่แม่คงคิด

รอบคอบแล้วว่�พี่ไม่มีวันพูดภ�ษ�เวียดน�มได้แน่นอนถ้�ยังอยู่ในเมืองไทย

 ตอนนัน้พีไ่ม่เชือ่หรอกว่�แม่จะทำ�สำ�เรจ็ เพร�ะเร�ไม่มเีส้นส�ย ไม่รูจ้กัใคร

และไม่มีญ�ติอยู่ที่น่ัน ปู่ย่�ก็ต�ยไปหมดแล้ว รู้แค่ว่�ปู่เป็นคนฮ�ดง ย่�เป็นคน

ห่�ติ๋งห์เท่�น้ัน ถึงจะมีญ�ติหลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นค้นห�ญ�ติได้อย่�งไร

พอพ่ีเรียนปีส�ม แม่กใ็ห้ใช้เวล�วนัเส�ร์ไปลงเรยีนภ�ษ�เวยีดน�มหลกัสตูรส�มสบิ
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ชั่วโมง ที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุรี พอให้มีพื้นฐ�นไม่ถึงกับดิบม�กเวล�ไป 

เริ่มเรียนที่เวียดน�ม ครูสอนเป็นส�วจ�กโฮจิมินห์ซิตีหรือไซ่ง่อนเดิมนั่นแหละ 

พ่อไม่ค่อยชอบหรอกเพร�ะอย�กให้พี่พูดสำ�เนียงบั๊กหรือสำ�เนียงภ�คเหนือ 

แบบคนเมืองหลวงม�กกว่� พ่อว่�คนไซ่ง่อนพูดเสียงหนักฟังย�ก เป็นภ�ษ�ใต้

ของเวียดน�ม 

 ในเวียดน�มแบ่งเป็นส�มภ�ค ภ�คเหนือพูดสำ�เนียงท�งก�รคือภ�ษ�

กล�ง ใช้ติดต่อส่ือส�รทั่วไป ส่วนภ�คกล�งมีภ�ษ�ถิ่นเหมือนคนอีส�นของไทย

ในแต่ละจงัหวดักม็สีำ�เนยีงต่�งกนัเลก็ๆ น้อยๆ เช่น ห่�ติง๋ห์ กว่�งบิง่ห์ กว่�งตร ิเว้

และภ�คใต้ก็พูดภ�ษ�ถิ่นอีกสำ�เนียงหนึ่ง

 เพือ่นในชัน้เรยีนทีร่�ชภฏัธนบรุมีสีบิห้�คน ส่วนใหญ่ทำ�ง�นแล้ว ตอนนัน้

พ่ีดีใจที่เห็นนักศึกษ�หญิงช�ยจ�กเวียดน�มม�เรียนหล�ยสิบคน คิดว่�จะได้ 

ฝึกพูดภ�ษ�เวียดน�มนอกห้องเรียนด้วยบ้�ง แต่กล�ยเป็นว่�พวกเข�และเธอ 

ก็อย�กรู้จักคนไทย เพร�ะจะได้ฝึกภ�ษ�ไทยให้เร็วที่สุดก่อนเริ่มเรียนหลักสูตร

ภ�ษ�ไทย 

 เมื่อเรียนจนจบคอร์สก็ได้ภ�ษ�เวียดน�มม�ก๊อกๆ แก๊กๆ พอไม่มีคน 

พูดด้วยจึงเริ่มลืมๆ แต่แม่ไม่ยอมให้ลืม พอปิดเทอมภ�คฤดูร้อนกลับม�อยู่บ้�น 

แม่ก็บอกว่�จะส่งพี่ไปเรียนที่ฮ�นอยทันทีที่เรียนจบ พ่อจึงเริ่มสอนต่ออย่�ง 

เป็นเร่ืองเป็นร�วจ�กหนังสือเรียนชั้นประถมสองเล่มที่ป้�ลินให้ม�จ�กนครพนม 

พีก่บัทิวเลยได้เรียนทุกวัน วันละสองชั่วโมงหลังอ�ห�รเย็น พ่อชมว่�เร�สองคน

หัวดี สอนอะไรก็จำ�ได้ แถมสำ�เนียงชัดแจ๋วเหมือนคนเมืองหลวง เร�เลยปลื้ม

ขยันเรียนกันใหญ่

 พี่เด�ว่�ที่พ่อขยันสอนอย่�งจริงจังม�ก เพร�ะไม่อย�กให้เร�ติดสำ�เนียง

ไซ่ง่อนนั่นแหละ กว่�จะเปิดเทอมเร�ก็เรียนจนจบทั้งสองเล่ม พี่ได้เรียนพูด 

อ่�น เขียน ม�กกว่�ที่เรียนกับครูไซ่ง่อนตั้งหล�ยเท่� 

 พอพี่เรียนใกล้จบ ญ�ติของพ่อคนหนึ่งโทรศัพท์จ�กเมืองวิงห์ม�ห�ป้�ลิน

แล้วให้ที่อยู ่ไว้ แม่เลยให้พ่อเขียนจดหม�ยไปห� ส่งภ�พถ่�ยครอบครัวเร� 
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เป็นก�รแนะนำ�ตัวไปให้ เดือนต่อม�ญ�ติที่พ่อเรียกว่� “น้�ฮุง” ก็ตอบจดหม�ย

พร้อมแนบภ�พถ่�ยครอบครัวและเบอร์โทรศัพท์ม�ให้เช่นกัน ไม่ต้องเด�ก็รู้ว่�

แม่ดีใจขน�ดไหน 

 

 เมื่อปู่ฮุงอย�กม�เมืองไทยเพื่อรำ�ลึกคว�มหลัง

อกีสักครัง้ หลงัจ�กรูว่้�มหีล�น

คนหนึง่เชื้อเชิญให้ม�เยี่ยม 

พ่อชวนแม่ไปนครพนมด้วย

กัน เพร�ะเรื่องต้อนรับแขก

แม่ถนัดม�ก ส�ม�รถคุยกับ

คนที่เพิ่งพบหน้�ได้เหมือน

รู้จักกันม�น�นแล้ว ง�นนี้

แม่ออกตัวว่�พูดเวียดน�มไม่ได้นะ 

แต่พ่อยืนยันว่�ปู่ฮุงเคยอยู่เมืองไทยตั้งแต่เกิดจนโตเป็นหนุ่มจึงกลับไปเป็นทห�ร

คงยังไม่ลืมภ�ษ�ไทยแน่

 ในช่วงสงคร�มโลกครั้งที่สอง ฝรั่งเศสโจมตีเมืองท่�แขกของล�ว ทำ�ให ้

คนล�วและเวียดน�มที่อ�ศัยอยู่ในเมืองเสียชีวิตร่วมส�มพันคน ตอนนั้นย่�เพิ่ง

อ�ยุสิบสองปี หนีข้�มม�ฝั่งไทยแล้วพลัดหลงกับครอบครัว พ่อแม่ของปู่ฮุง 

ก็ข้�มม�เหมือนกันจึงรับย่�เป็นลูกบุญธรรม ย่�จึงกล�ยเป็นลูกส�วคนโตของ

ครอบครัวและเลี้ยงปู่ฮุงกับน้องๆ ม�เหมือนพี่น้องแท้ๆ ปู่ฮุงจึงต้ังใจม�เค�รพ

หลุมศพย่�ด้วยคว�มระลึกถึง

 จ�กน้ันแม่ก็ส�นสัมพันธ์กับปู่ฮุงเรื่อยม� ปู่ฮุงทำ�ให้แม่ตัดสินใจเด็ดข�ด

ว่�จะให้พ่ีไปเรียนท่ีเมืองวิงห์เพร�ะมีญ�ติผู้ใหญ่ให้อุ่นใจ แม่ไม่ต้องก�รทำ�ให้ปู่

เดือดร้อน ขอเพียงให้ช่วยติดต่อกับมห�วิทย�ลัยวิงห์ให้เท่�นั้น 

แผนท่ีนครพนม-ท่าแขก

ไทย

กัมพูชา

ลาว
● วิงห์

เวียดนาม
● ท่าแขก

นครพนม ● แม ่น �า้โขง
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 พีช่กัรูส้กึว่�แม่เอ�จรงิแฮะ พดูจรงิๆ คอืพีไ่ม่ได้อย�กไปเรยีนต่อทีเ่วียดน�ม

แต่กไ็ม่ถงึกบัขยนัส่งใบสมคัรไปต�มบรษิทัตัง้แต่ยงัไม่สอบปล�ยภ�คเหมอืนเพือ่น

บ�งคนหรอก ก�รไปเวยีดน�มสกัปีกน่็�สนใจอยูเ่หมอืนกนันะ ตอนนัน้พีค่ดิแค่นี้

จริงๆ พ่อกับแม่พย�ย�มติดต่อกับปู่แต่ค่อนข้�งมีปัญห� เพร�ะปู่ไม่รู้ชัดเรื่อง

หลกัสตูรของมห�วทิย�ลยั คอืตอบคำ�ถ�มแบบฟันธงไม่ได้ หลงัจ�กพีร่บัปรญิญ�

แม่จึงตัดสินใจบุกเมืองวิงห์ด้วยตัวเอง



แม่เป็นหัวหน้�ทริปน้ีด้วยคว�มสมยอมของพ่อกับพี่เหมือนเรื่อง 
อื่นๆ เริ่มตั้งแต่เลือกเดินท�งต้นเดือนมีน�คมซึ่งเป็นหน้�ร้อน ด้วยคิดว่�ทั้งล�ว

และเวยีดน�มทีเ่ร�ต้องผ่�นท�งคงเป็นหน้�ร้อนเหมอืนกนั ก�รเดนิท�งโดยรถยนต์

คงสะดวกกว่�หน้�ฝน พี่ก็คิดว่�น่�จะได้ทันเข้�เรียนเดือนพฤษภ�คมเหมือน

บ้�นเร� จึงจัดเสื้อผ้�ข้�วของสำ�หรับอยู่ย�ว และที่ข�ดไม่ได้คือโน้ตบุ๊กคู่ใจ

 แม่เลือกไปท�งมุกด�ห�ร ก็ไม่มีอะไรม�กนอกจ�กมีรถส�ยใหม่เพิ่งเปิด

เส้นท�งจ�กบ้�นเร�ไปถึงมุกด�ห�รโดยตรง แม่เคยมีประสบก�รณ์ไปนครพนม

แล้วต้องไปแย่งซ้ือตั๋วที่พิษณุโลก แถมเป็นรถ ป.๒ อย่�ว่�แต่ไม่มีห้องนำ้�เลย 

ที่นั่งยังไม่มีต้องยืนอัดกันเป็นปล�กระป๋องในซอสมะเขือเทศ แม่จำ�เป็นต้องไป

ทำ�ธุระอะไรสักอย่�งพี่จำ�ไม่ได้แล้ว ชั่วโมงต่อม�รถจอดรับคนที่นครไทยเพิ่มอีก 

แม่ห้อยโหนต่อไปไม่ไหวเลยตัดสินใจลง มีคนใจกล้�ต�มแม่ลงม�อีกสองคน 

เป็นป้�แก่กับพระรูปหนึ่ง 

 แม่ยืนรีรอคิดจะห�ที่พัก แต่ปร�กฏว่�ไม่มีโรงแรม เลยเดินม�ที่ร้�น

สะดวกซ้ือ คนที่ลงม�ด้วยก็เดินต�มม�แบบคนร่วมชะต�เดียวกัน แม่เห็นรถ

ทะเบียนอุดรธ�นีจอดอยู่หน้�ร้�นสะดวกซ้ือแต่ไม่ได้สนใจ ป้�คนที่ลงรถพร้อม

แม่เข้�ไปคุยด้วย ได้คว�มว่�สองส�มีภรรย�จะไปอุดร แต่ส�มีท้องเสียอย่�งหนัก

๒
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ขับรถต่อไปไม่ไหว และไม่อย�กไปโรงพย�บ�ลด้วย 

 เวล�เดินท�งแม่จะมีย�ส�มัญประจำ�บ้�นหล�ยชนิดติดตัวไปด้วยเสมอ

แหละ พอได้ยินดังน้ันแม่เลยหยิบผงเกลือแร่ให้เข� แนะนำ�ให้ไปขอนำ้�ร้อนที่ร้�น

สะดวกซื้อ แถมให้ย�แก้ท้องเสียอีกด้วย ครึ่งชั่วโมงต่อม�ช�ยคนนั้นก็มีแรงพอ

จะเดินท�งต่อได้แล้ว ทิวเด�ออกใช่ไหม เข�ชวนแม่กับป้�และพระรูปนั้นไป 

อุดรด้วย ทำ�ให้แม่ไปทันง�นแบบฉิวเฉียด แต่พ่อกลับห่วงแม่ม�กที่เดินดุ่ยๆ 

ลงรถตอนสี่ห้�ทุ่มแบบนั้น ถ้�ไม่เจอรถคันนั้นจะทำ�อย่�งไร

 พ่ีเล่�เสียย�วเพื่อจะบอกว่�แม่ต้องก�รเดินท�งอย่�งมั่นใจว่�มีที่นั่ง มี

ห้องนำ้�บนรถ และไปถึงต�มเวล� ถ้�เลือกได้แม่จะไม่ยอมไปเสี่ยงต�ยแบบที่เคย

มีประสบก�รณ์อีกแล้ว เร�ออกเดินท�งเวล�สองทุ่มสิบห้�น�ที กำ�หนดถึง

มุกด�ห�รไม่เกินแปดโมงเช้� แต่ปร�กฏว่�รถที่ดูใหม่กว่�รถบริษัทอ่ืน พอถึง

พิษณุโลกกลับต�ยสนิทต้องรอรถจ�กเพชรบูรณ์ม�เปลี่ยน 

 สรุปว่�พวกเร�ถึงมุกด�ห�รตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง ไม่หิวม�กหรอกเพร�ะ

แม่ผู้รอบคอบของเร�ซื้อขนมปัง โยเกิร์ต นมกล่อง ม�จ�กพิษณุโลกเรียบร้อย

แล้ว แต่แม่กลับไม่กินอะไรเลยเพร�ะกลัวปวดท้องหนักแล้วจะลำ�บ�ก เป็นงั้นไป 

 คืนนี้ต้องพักโรงแรม พ่อสั่งรถส�มล้อสก�ยแล็บให้ม�รับตอนหกโมงเช้�

ด้วย เพร�ะพรุ่งน้ีต้องไปรถมุกด�ห�ร-สะหวันนะเขตเที่ยวแรกตอนเจ็ดโมงให้ทัน 

ตอนคำ่�ปู่ฮุงโทรศัพท์ม�โวยว�ยเสียงดังว่�ให้เร�กลับไปนครพนมแล้วข้�มไป 

ขึ้นรถที่ท่�แขก แต่เร�ไม่ได้ทำ�ต�ม นั่นคือล�งร้�ยที่พ่อ แม่ และพี่ไม่ทันรู้เลย 

 ทันทีที่เหยียบแผ่นดินล�วแม่ก็แต่งตั้งให้พ่อเป็นหัวหน้�คนใหม่ พ่อพูดได้

ทั้งภ�ษ�ล�วและเวียดน�มว่�งั้นเถอะ เช้�วันต่อม�เร�ก็ม�นั่งรอรถที่สถ�นีขนส่ง

ของสะหวันนะเขต คนข�ยตั๋วบอกว่�รถที่จะไปเมืองห่�ติ๋งห์ออกวันเว้นวัน เร�

ไม่มีโชคจริงๆ วันน้ีเป็นวันเว้น ถ้�นี่เป็นคว�มโชคร้�ยก็เพิ่งเสิร์ฟแค่นำ้�จิ้มเท่�นั้น

แหละน้องเอ๋ย พ่อได้รับคำ�แนะนำ�ว่�ให้ซื้อตั๋วรถที่จะไปเมืองเว้ แต่ให้ลงที่ 
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เมืองดงฮ� ค่�รถคนละส�มร้อยแปดสิบบ�ท พ่อตกลงต�มนั้น รถจะออกเวล� 

สิบโมง แม่ผู้รอบคอบกลัวว่�ตลอดท�งรถจะไม่จอดให้กินข้�ว เลยซื้อข้�วเหนียว

ไก่ย่�งไม้ละห้�สิบบ�ท ไข่ปิ้งฟองละห้�บ�ทกับเกลือป่นดำ�ๆ ม�เป็นเสบียง 

 ก่อนรถออกรบีไปเข้�ห้องนำ�้อกีครัง้ ค่�ห้องนำ�้ห้�บ�ท บ้�นเร�แค่ส�มบ�ท

ไม่รู้ว่�อีกสองบ�ท ถือเป็นค่�สกปรกหรือเปล่� ระหว่�งนั่งรอเวล�พี่ได้คุยกับ

นกัศกึษ�เวยีดน�มหญงิช�ยคูห่นึง่ พดูไทยชดัเปรีย๊ะ เรยีนอยูม่ห�วทิย�ลยัร�ชภฏั

ลำ�ป�งจะกลบัไปเยีย่มบ้�น และอ�โจว ผูช้�ยวยัส�มสบิกว่�ๆ แต่งตวัด ีมกีระเป๋�

เดินท�งล้อล�กดูออกว่�ไม่ใช่คนเวียดน�มที่ไปข�ยแรงง�นในไทย ซึ่งนับวันยิ่งมี

ม�กขึ้น เข�คุยกับพ่อตอนไปซื้อตั๋วเลยเดินต�มม�คุยด้วย 

 อ�โจวยกมือไหว้แม่ บอกว่�ดีใจที่ได้รู้จักพ่อกับแม่และว่�ที่นักข่�ว ว่�ไป

นั่น ใครบอกว่�พี่อย�กเป็นนักข่�ว แต่ดันเรียนม�ท�งนี้ ใครๆ ก็เลยคิดว่�พี ่

ไม่มีวันประกอบอ�ชีพอ่ืนนอกจ�กนักข่�ว อ�โจวพูดไทยได้ดีแต่ไม่ค่อยชัด 

เล่�ว่�เป็นคนเหงะอ�นแต่มีครอบครัวอยู ่ด�นัง คงม�เยี่ยมญ�ติที่เมืองไทย 

นัน่แหละ ทกุวนัน้ีมคีนเวยีดน�มข้�มไปข้�มม�เยีย่มญ�ต ิต�มห�ญ�ตกินัเยอะแยะ

ไปหมด

 รถแอร์ ป.๒ สภ�พกล�งเก่�ม�กกว่�กล�งใหม่ออกต�มเวล� รถวิง่ไปต�ม

ถนนหม�ยเลขเก้� ผ่�นดินแดนล�ว พอพ้นเขตชุมชนก็เป็นทุ่งสีนำ้�ต�ลแห้งแล้ง

ห่อเหี่ยวใจเหมือนคว�มรู้สึกพี่เลย นี่พี่ต้องไปอยู่ในบ้�นเมืองที่ไม่ใช่ประเทศไทย

ไม่ได้พูดภ�ษ�ไทย มองท�งไหนก็แปลกหน้�ไปหมด โอ๊ย...ทำ�ไมแม่ต้องให้พี ่

ม�เรียนที่นี่ด้วยนะ 

 รถวิง่ไปไม่ถงึชัว่โมง คณุย�ยใส่ชดุสเีท�คล้�ยนกับวชเดนิไปนัง่ใกล้ๆ คนขบั

พี่มองซ้�ยมองขว�ไม่เห็นมีบ้�นคนสักหลัง พอรถจอดก็เลยเข้�ใจว่�จอดให้คนไป

ปัสส�วะ พี่ขอรออยู่บนรถปวดแค่ไหนก็ไม่ไป ไม่ชินกับห้องนำ้�โล่งกว้�งสุดส�ยต�

แบบน้ีหรอกนะ แต่แม่น่ะลงเป็นคนแรกๆ เลย จ�กนั้นรถก็จอดตลอดท�งขอให้

มีคนบอกก็แล้วกัน เวล�รถจอดโชเฟอร์จะพูดดังๆ ว่� “ถ่�ยหม�ยๆ” แปลว่�


