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เอาละ เชา้ว้นที่ี� 2 ขอีงชาวคณะที่ี�เมอืีงไที่เป ไตุห้้ว้น จำะ

ว่าชารั้์จำแบตุก้นเตุ็มพรั้้อีมสำาห้รั้้บการั้ผจำญภ้ย่

แล้วก็พ้ดืไดื้ไม่เตุ็มปาก สภาพย้่งค่อีนข้างสะโห้ลสะเห้ลก้นอีย่้่จำน

ส้งเกตุไดื้ แตุ่ก็ใจำส้้ก้นมาก ว้นนี�เพื�อีนๆ ที่ี�น่ารั้้กมีการั้คิดืธิีมคิดือีะไรั้

ตุ่างๆ ไว้เรั้ีย่บรั้้อีย่เพื�อีให้้เป็นว้นพิเศษที่ี�น่าจำดืจำำาสำาห้รั้้บที่รั้ิปคนโสดื

สนิที่ชีวิตุร้ั้กแห้้งขอีดืยิ่�งกว่านำ�าในแม่นำ�าโขง จำึงมาในธิีมสีดืำาสนิที่...

โอีเค ก็น่าจำะสื�อีถึึงอีะไรั้ห้ลาย่ๆ อีย่่างไดื้เป็นอีย่่างดืี แตุ่น้�นไม่ใช่

ปรั้ะเดื็น ปรั้ะเดื็นคือีตุ้อีงอีอีกเดืินที่างก้นแตุ่เช้าตุรั้้่ เพรั้าะจำุดืห้มาย่

ปลาย่ที่างขอีงเรั้าในว้นนี�ทุี่กที่ี�อีย่้่ห้่างจำากตุ้วเมือีงอีอีกไปพอีสมควรั้ 

และเอีาใจำ “ที่าสแมว” โดืย่เฉพาะเลย่ละ สถึานที่ี�น้�นก็คือี หม่้บ้าน

แมวัโหวัต้้ง (猴硐貓村 โหวัต้้ง เมา ชุน)

รั้ะห้ว่างที่างไปสถึานีรั้ถึไฟื้เช้านี� มีรั้ถึเข็นขาย่ขอีงกินห้น้าตุา

ไม่คุ้นเคย่จำอีดือีย่้่ ที่ีแรั้กก็เดืินผ่านไปแล้ว แตุ่ก็ตุ้อีงย่้เที่ิรั้์นกล้บมาซึ่ื�อี

จำนได้ื ขอีงกินที่ี�ว่านี�ก็เห้มือีนข้าวเห้นีย่วห้ม้ (ห้รืั้อีจำริั้งๆ ก็มีข้าวสวย่

ดื้วย่) บ้านเรั้าดืีๆ นี�แห้ละ มีที่้�งข้าวเห้นีย่วขาวข้าวเห้นีย่วดืำาให้้เลือีก

แตุ่นางมาในรั้้ปแบบขอีงการั้ขยุ้่มเป็นก้อีน ตุอีนแรั้กก็เป็นข้าวแผ่ไว้

ก้บถึงุพลาสตุกิธิรั้รั้มดืา แลว้กท็ี่ย่อีย่เอีาเครั้ื�อีงที่ี�ลก้คา้ส้�งใสล่งไปตุรั้ง

กลาง ไข่เอีย่ ผ้กเอีย่ เนื�อีส้ตุว์ตุ่างๆ เอีย่ ก็ห้มกม้นลงไปตุรั้งใจำกลาง

น้�นแห้ละ เสรั้็จำแล้วก็ขยุ้่มๆ เป็นก้อีนกลมขนาดืให้ญ่กว่ากำาปั�นอีีก 

และทีี่�อีเมซึ่ิ�งกว่าน้�นคือี คุณพี�คนขาย่พ้ดืภาษาอี้งกฤษคล่อีงมาก 

คล่อีงจำนกะเห้รั้ี�ย่งไที่ย่พวกนี�เขินไปเลย่จ้ำะ จำากทีี่�พย่าย่ามจำะพ้ดืจีำน

อรวิช ศรีลูกหว้า

ฝ่ายสำานักพิมพ์

อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ผ่จุญภััยุเม่องใหม่ผ่จุญภััยุเม่องใหม่

ให้้รั้้้สึกคุ้นเคย่ กลาย่เป็นว่าคุณพี�เขาดื้อีอีกแห้ละว่าเป็นกะเห้รั้ี�ย่ง

ไที่ย่ เลย่สปีกอิีงลิชสวนกล้บมาแบบห้งาย่เงิบไปที่้�งคณะ ปรั้ะมาที่

ไม่ไดื้เลย่จำรั้ิงๆ เมือีงนี� 

พอีไปถึึงสถึานีรั้ถึไฟื้ (臺灣鐵路局 ไถึวาน เถีึ�ย่ล้่ จำวี�) ก็ตุ้อีง

ตุ้ดืสินใจำครั้้�งให้ญ่ก้นเลย่พ่อีคุณเอี๊ย่ เพรั้าะรั้ถึไฟื้ทีี่�จำะอีอีกไปนอีก

เมอืีงเขาวิ�งเปน็รั้อีบๆ (ก็ปกติุนี�) คอืีถ้ึาพลาดืรั้อีบใดืรั้อีบห้นึ�งก็ตุอ้ีงรั้อี

ไปเลย่เป็นช้�วโมง ซึ่ึ�งกรั้ะผมก็ไม่ไดื้มีเวลามากขนาดืน้�น และแน่นอีน

ครั้้บ ชาวคณะตุกรั้ถึรั้อีบเช้าไปอีย่่างน่าเสีย่ดืาย่ จำนที่ำาให้้ตุารั้าง 

RC รั้วนไปห้มดื เข้าใจำว่ากว่าจำะไดื้กล้บที่ี�พ้กก็น่าจำะดืึกพอีสมควรั้ 

รั้่างแตุกอีีกตุามเคย่...รั้ะห้ว่างทีี่�รั้อีนี�ก็ที่ำาอีะไรั้ไม่ได้ืมากไปกว่า การั้

ตุุนเสบีย่งอีาห้ารั้จำำานวนห้นึ�ง เข้าห้้อีงนำ�าห้้อีงที่่าให้้เรั้ีย่บรั้้อีย่ ส้กพ้ก

ให้ญ่ๆ (มากๆ) ก็ไดื้เวลาขึ�นรั้ถึก้นแล้ว จำรั้ิงๆ รั้ถึไฟื้อีอีกนอีกเมือีง

ห้น้าตุาก็เห้มือีนรั้ถึไฟื้ทีี่�วิ�งในเมือีงนี�แห้ละ ไม่ได้ืเป็นแบบชิงก้นเซึ่น

ขอีงญี�ปุ�นทีี่�รั้อีงรั้้บการั้เอีนนอีนห้รืั้อีกินอีาห้ารั้มื�อีให้ญ่ได้ือีะไรั้ขนาดื

น้�น พอีรั้ถึไฟื้วิ�งอีอีกจำากสถึานีปุ๊บ ภาพเบื�อีงห้น้าขอีงเรั้าชาวคณะ

คือี ฝึนตุก...เละเที่ะแน่นอีน เพรั้าะดื้จำากท้ี่อีงฟ้ื้าแล้วพย่ากรั้ณ์ 

ไดืว่้าตุกแบบนี�ไมม่ทีี่างห้ย่ดุืงา่ย่ๆ ดืไีมดี่ืจำะที่้�งว้นซึ่ะดืว้ย่ อีะ ไมว่า่ก้น

แล้วก็เป็นแบบน้�นจำรั้ิงๆ อีอีกจำากตุ้วเมือีงมาก็ไกลแล้ว ฝึนก็ตุกสล้บ

ห้ยุ่ดืไปตุามแตุ่ละสถึานีที่ี�ผ่านไป ตุก ห้ยุ่ดื ตุก ห้ยุ่ดื แล้วก็จำบลงที่ี�ตุก 

ขอีบคุณมากเลย่ ห้้นไปมอีงเพื�อีนรั้่วมที่าง แรั้กๆ ก็สดืใสตุื�นเตุ้นก้นดืี

อีย่้่ห้รั้อีก เผลอีแป๊บเดืีย่วห้ล้บก้นกรั้ะจำาย่ แถึมห้ล้บลึกอีีก ไม่คิดืจำะ

  

ตอนตอน เหม่ยุวๆ เหม่ยุวๆ
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ไม่ใช่เห็้นว่าเป็นแมวจำรั้จำ้ดืแล้วจำะย้่งไงก้บม้นก็ไดื้นะ 

เพรั้าะแมวที่กุตุว้ในห้ม้บ่า้นแมวโห้วตุง้เขาไดืร้ั้บ้การั้ดืแ้ลเปน็อีย่่าง

ดืี ฝึังไมโครั้ชิปเสรั้็จำสรั้รั้พ พลอีย่ที่ำาให้้นิส้ย่ใจำคอีน่ารั้้กเกินกว่าจำะ

เป็นแมวจำรั้จำ้ดืซึ่ะอีีก ฉะน้�นก็ควรั้จำะรั้้กษารั้ะเบีย่บขอีงที่ี�นี�ดื้วย่ ไม่

ว่าจำะเรั้ื�อีงขอีงเสีย่ง อีย่่าเอีะอีะมะเที่ิ�ง เสีย่งดื้งโวย่วาย่ ถึ้าแมวไม่

ได้ืเล่นก้บเรั้าก่อีนก็รั้้กษารั้ะย่ะห้่างรั้ะห้ว่างก้นบ้าง จำะให้้อีาห้ารั้

แมวก็ใส่ภาชนะให้้เรั้ีย่บรั้้อีย่ รั้้กษาความสะอีาดื เป็นตุ้น และทีุ่ก

ครั้้�งห้ล้งจำากเล่นก้บแมวเสรั้็จำก็ล้างมือีไม้ดื้วย่นะ เผื�อีมีโรั้คมีอีะไรั้

จำะไดื้ไม่ตุิดืซึ่ึ�งก้นและก้น

ช่วย่ดื้ที่างห้น่อีย่เลย่เห้รั้อี T T

จำะว่าถึึงแล้วก็ไม่เชิง เพรั้าะตุ้อีงมาตุ่อีรั้ถึไฟื้สาย่ส้�นๆ ไปให้้

ใกล้ห้ม้่บ้านอีีกตุ่อีห้นึ�ง อีึดืใจำเดืีย่วเรั้าก็มาถึึงห้ม้่บ้านแมวโห้วตุ้งจำน

ไดื้ สภาพก็คือีเฉอีะแฉะเปีย่กปอีนใช้ไดื้ ฝึนก็ลงเม็ดืห้น้กขึ�น มีสาดื

ที่ะลกุ้นสาดืมาดืว้ย่นะ เวลาเดิืนก็ตุอ้ีงคอีย่ย่่อีงๆ เพรั้าะถ้ึาลื�นลม้เนี�ย่ 

เจำบ็ไมเ่ที่า่อีาย่นะบอีกเลย่ ที่ศ้นวสิย้่ไมตุ่อ้ีงพ้ดืถึึง มแีตุเ่มฆ่ครั้ึ�มๆ ก้บ

ฝึนโปรั้ย่ปรั้าย่ลว้นๆ ภาพในจำนิตุนาการั้สำาห้รั้บ้คำาวา่ “หม่้บา้นแมวั” 

มน้นา่จำะตุอ้ีงมแีมวเดืนิย่้�วเยี่�ย่เพน่พา่นเตุม็ห้ม้บ้่านไปห้มดื อีะไรั้แบบ

น้�น...พอีเที่้าแตุะพื�นห้น้าห้ม้่บ้านทีุ่กคนก็ถึามเป็นเสีย่งเดืีย่วก้นคือี 

“แมวอีย่้่ไห้นนะ่” เอีอ่ี มน้ก็ตุอ้ีงมแีมวที่ี�แกรั้ง่กลา้ที่า้ฝึนบา้งแห้ละนะ

ที่ี�แน่ๆ คือีเรั้ิ�มเห้็นสแตุนดืี�ห้รั้ือีรั้้ปปั�นอีะไรั้ตุ่างๆ เป็นรั้้ปแมวบ้างแล้ว

อีุ๊ย่ ! น้�นไง เจำอีแล้วห้นึ�งตุ้ว สิ�นเสีย่งอีุที่านโห้วกเห้วกน้กท่ี่อีงเที่ี�ย่ว 

ในบริั้เวณใกล้เคีย่งก็พาก้นเฮ่โลเข้าใส่แมวตุว้น้�นท้ี่นทีี่ เสีย่งสอีงเสีย่ง

สามดืง้รั้ะงมไปท้ี่�วพื�นทีี่� นี�สนิะ เมื�อีครั้้�งห้นึ�งคณุเปน็ที่าสแลว้ คณุกจ็ำะ

เป็นที่าสตุลอีดืไป โดืย่ไม่มีอีำานาจำใดืมาลบล้างไดื้

เข้าส้ช่ว่งวชิาการั้ก้นสก้เล็กนอ้ีย่ ห้ม้บ้่านนี�จำรั้งิๆ แล้วแตุก่อ่ีน

เคย่เปน็เห้มอืีงถึา่นห้นิมากอ่ีน จำะสง้เกตุไดืจ้ำากวา่ฝัึ�งห้นึ�งขอีงห้ม้บ่า้น

เปน็ห้ม้บ้่านแมว อีกีฝึั�งห้นึ�งที่ี�ย่ดึืโย่งถึึงกน้ด้ืวย่สะพานเห้ล็กสีดืำาสนทิี่

เป็นพื�นที่ี�อีุตุสาห้กรั้รั้มอีะไรั้ส้กอีย่่าง มีเครั้ื�อีงจำ้กรั้ให้ญ่ๆ ที่ิ�งรั้้างไว้ให้้

เห้็นรั้่อีงรั้อีย่ขอีงกาลเวลา เมื�อีเห้มือีงถึ่านห้ินตุ้อีงปิดืตุ้วลง ผ้้คนใน

ห้ม้บ้่านนี�นบ้พ้นคนก็จำำาเปน็ตุอ้ีงอีพย่พย้่าย่ถิึ�นฐานไปดืว้ย่ เห้ลือีเพยี่ง

คนไม่กี�รั้้อีย่คนเท่ี่าน้�นที่ี�ย้่งอีาศ้ย่อีย่้่ทีี่�นี� พร้ั้อีมก้บน้อีงแมวจำำานวน

ห้นึ�ง และน้อีงแมวก็ผ้นตุ้วมาเป็นแมวจำรั้จำ้ดืในที่ี�สุดื จำนมาว้นห้นึ�งมี 

อีาสาสม้ครั้คนรั้้กแมวเดืินที่างมาที่ี�ห้ม้่บ้านนี� พรั้้อีมก้บถึ่าย่รั้้ปอี้พลง

โซึ่เชีย่ล จำนมคีนร้้ั้จำก้ห้ม้บ้่านนี�เพิ�มมากขึ�นเรั้ื�อีย่ๆ ธิารั้นำ�าใจำขอีงบรั้รั้ดืา

ที่าสแมวก็เลย่ไห้ลที่ะลก้เข้าส้ห่้ม้บ้่าน จำนปจัำจำบุน้น้อีงแมวเพิ�มจำำานวน

มากขึ�นเป็นรั้้อีย่ๆ ตุ้ว พรั้้อีมก้บอีุตุสาห้กรั้รั้มที่่อีงเที่ี�ย่วทีี่�พ้ฒนาขึ�น 

คาเฟื้� รั้า้นขาย่ขอีงทีี่�รั้ะลกึ ฯลฯ กผุ็ดืขึ�นเปน็ดือีกเห้ด็ื และเปน็สถึานที่ี�

ที่่อีงเที่ี�ย่วในช่วงว้นห้ยุ่ดืที่ี�ที่าสแมวจำะแห้่มาก้นมากเป็นพิเศษ

พอีเดิืนเข้าไปในตุ้วห้ม้่บ้านก็เรั้ิ�มมีน้อีงแมวตุ้วอ้ีวนๆ นอีน

ห้มอีบอีย่้่ตุามจุำดืตุ่างๆ บางตุ้วก็นอีนม้นกลางที่างเดืินท่ี่ามกลาง 
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สาย่ฝึนโปรั้ย่ปรั้าย่ซึ่ะเลย่ ตุอีนนี�คนรั้ก้แมวตุ่างก็แตุกอีอีกไปคนละทิี่ศ

ละที่าง พุ่งเข้าจำ้่โจำมแมวแที่บจำะทีุ่กตุ้วในละแวกน้�น แตุ่น่าเสีย่ดืาย่ที่ี�

ว้นนี�ฝึนตุก พอีเรั้ิ�มลงเม็ดืห้น้กขึ�นที่้�งคนที่้�งแมวก็กรั้ะเจำิงสิครั้้บ คนไป

ที่าง แมวไปที่าง คนก็ห้าที่ี�ห้ลบฝึนก้น พอีฝึนซึ่าไดื้นิดืห้น่อีย่ ก็ตุกลง

ก้นวา่จำะลอีงเดืนิขึ�นไปตุามเนนิเขาที่ี�มรีั้า้นรั้วงตุา่งๆ เปดิือีย่้ ่มรีั้า้นขาย่

ขอีงที่ี�รั้ะลึก และคาเฟื้�เปิดืที่ำาการั้อีย่้่ปรั้ะปรั้าย่ แตุ่ให้้ตุาย่เถึอีะ คาเฟื้�

ทีุ่กทีี่�แที่บจำะเต็ุมห้มดืเลย่ เพรั้าะคนคงห้ลบฝึนมาน้�งแช่แอีร์ั้เห้มือีน

ก้บที่ี�เรั้าคิดืก้นอีย่้่นี�แห้ละ จำนแล้วจำนรั้อีดืเรั้าก็ได้ืคาเฟื้�ที่ี�เห้มาะสม 

(สำาห้รั้บ้การั้ห้ลบฝึน) ในร้ั้านมีแมวตุว้อ้ีวนพีอีย่้่ตุว้ห้นึ�งพอีมน้ปรั้ากฏิ

ตุ้วขึ�น กล้อีงทีุ่กตุ้ว สปอีตุไลที่์ทีุ่กดืวงตุ่างก็ส่อีงไปที่ี�ม้นแที่บจำะที่้นที่ี

รั้้านนี�ตุกแตุ่งแบบน่ารั้้กๆ ขอีงในร้ั้านแที่บจำะทุี่กอีย่่างเกี�ย่วก้บแมว

ที่้�งสิ�น แม้แตุ่ช้อีนคนกาแฟื้ก็ย้่งเป็นรั้้ปแมว กลางร้ั้านก็จำะมีขอีงทีี่�

รั้ะลึกแบบแมวๆ จำำาห้น่าย่ดื้วย่ เพื�อีไม่ให้้น่าเกลีย่ดื (ไปมากกว่านี�) 

ก็เลย่ส้�งอีาห้ารั้มากินก้นพอีเป็นพิธิี พ้ดืถึึงอีาห้ารั้ เมน้ส่วนให้ญ่เป็น

อีาห้ารั้ฝึรั้้�ง ไม่ว่าจำะพิซึ่ซึ่่า พาสตุ้า กาแฟื้ เค้ก ขนมอีบตุ่างๆ ฯลฯ

รั้สชาติุก็ไม่เลวร้ั้าย่ รั้าคาก็ตุามสไตุล์คาเฟื้�แห้ละ ห้ลบฝึนเสร็ั้จำก็กะ

วา่จำะอีอีกไปเลน่ก้บแมวกอ่ีนไปตุอ่ีซึ่ะห้นอ่ีย่ แตุแ่มวห้าย่ไปจำนเกลี�ย่ง

เลย่ น่าเสีย่ดืาย่จำ้ง




