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คำนำสำนักพิมพ์

 เวลาที่คุณอ่านวรรณกรรมสักเรื่อง สำคัญมากแค่ไหนที่คุณต้องรู้จัก  

คนแต่ง ไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้น เกียรติประวัติ แรงขับทางวรรณกรรม จุดยืนใน

อาชีพ รวมไปถึงที่มาที่ไป หรือเบื้องหลังกว่าจะผ่านชีวิตมาจนได้ชื่อว่าเป็น  

นักเขียน 

 สำหรับ ”ประชาคม ลุนาชัย„ อาจพูดได้ว่า ”เบื้องหน้า„ กับ ”เบื้องหลัง„

ของเขาคาบเกี่ยวกันอยู่ และเป็นเรื่องยากที่จะแยกสองสิ่งนี้ออกจากกัน 

 คนอ่านงานเขียนของประชาคม สามารถสัมผัสแก่นแท้ความเป็นจริงที่

ถ่ายทอดไว้อย่างหมดจดในเนื้องานของเขา ราวกับว่า ”สาระ„ ที่ส่งถึงผู้อ่าน  

ไม่ใช่เพียงการสะท้อนความจริงของชีวิตและโลกเท่านั้น แต่กินความหมายถึง

ประสบการณ์บริสุทธิ์ของประชาคมเอง และประสบการณ์นี่เองที่หล่อหลอม  

จิตวิญญาณนักเขียนผู้นี้มาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นแรงขับซึ่งก่อเกิดการสร้างสรรค์

สิ่งที่จรรโลงสังคมมนุษย์ผู้เจริญเรื่อยมา 

 เกียรติภูมิที่จารึกไว้บนเส้นทางสายบรรณของ ”ประชาคม ลุนาชัย„ ยืนยง

และยิง่ใหญผ่า่นกาลเวลามาถงึวนัวารกึง่ศตวรรษ เนือ่งในวาระสำคญันี ้นานมบีุค๊ส์

นับเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบทบันทึกการเดินทางแห่งเกียรติยศ  

ของนักเขียนผู้ได้ชื่อว่าเป็นแบบอย่างความเพียรพยายามในการสร้างผลงานที่  

ไม่อาจประเมินค่าได้ให้กับบรรณพิภพ 

 

สำนักพิมพ์เอโนเวล 
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เสมือนบทบันทึกคนผ่านทางชีวิต

มองยอ้นหลงักลบัไปเมือ่สามสบิปทีีแ่ลว้ ผมไมเ่คยบงัอาจวาดฝนั
วา่จะกา้วมาเขยีนหนงัสอือยา่งเปน็จรงิเปน็จงั ในฐานะนกัอา่นทีผ่กูพนักบัหอ้งสมดุ

ได้แต่แอบหวังลึก ๆ  ว่า ชีวิตนี้ขอแค่เขียนบทกวีหรือเรื่องสั้นได้ลงพิมพ์ในหน้า

นิตยสารสักสองสามชิ้นก็เป็นที่ปลาบปลื้มพอแล้ว 

 งานเขียนชิ้นแรกในชีวิตของผมได้ลงพิมพ์ในนิตยสารรายสัปดาห์เล่มหนึ่ง

เมื่อกลางปี ๒๕๒๓ คำขออย่างคนมักน้อยที่รู้จักประมาณตนของผมดูเหมือนได้

เริ่มต้นแล้ว ทันทีที่เปิดนิตยสารเห็นผลงานของตัวเอง ผมดีใจจนพูดไม่ออก  

ซื้อหนังสือเล่มนั้นมาเก็บไว้ เปิดดูงานเขียนของตัวเองไม่รู้กี่รอบ ยามเดินผ่าน

แผงขายหนังสืออดไม่ได้ที่จะมองหานิตยสารเล่มดังกล่าว แค่มองเห็นปกหัวใจก็

พองโตซ้ำอีก 

 ความรู้สึกเยี่ยงนี้เกิดขึ้นกับผมทุกครั้งที่มีงานเขียนได้ลงตีพิมพ์ ไม่ว่าจะ

เป็นบทกวีหรือเรื่องสั้น และนั่นก็เป็นสาเหตุให้ผมยกระดับความฝันสูงขึ้นกว่า

เดิม อยากมีชื่อเสียงจากงานเขียน อยากก้าวยาว ๆ  ไปบนถนนหนังสือ อยาก

เป็นนักเขียนอาชีพ 

 ท่ามกลางความฝันสวย ๆ  ที่เป็นเหมือนในวิมานกลางอากาศนั้น ผมไม่ลืม

พร่ำเตือนตัวเองให้คิดฝันอย่างมีสติ แยกโลกในความเป็นจริงออกจากฝันลม ๆ

แล้ง ๆ ใช้ปัญญาวิเคราะห์เยี่ยงคนฉลาดว่า อะไรเป็นไปได้จริงในชีวิตมนุษย์  

ผู้หนึ่ง อะไรที่ยากเกินจะก้าวไปถึงสำหรับคนสามัญซึ่งเต็มไปด้วยข้อจำกัด 

 เมื่อความปรารถนาจะเขียนหนังสือรุนแรงเกินยั้งใจ ผมหันหลังให้กับงาน

ทุกอย่าง เพื่อใช้ชีวิตอย่างที่หัวใจเรียกร้อง ก้าวไปกับเรื่องราวที่ฝังอยู่ในใจ  

เพื่อจะระบายออก และได้จัดแสดงบนเวทีนิตยสารรายต่าง ๆ  ให้ผู้คนได้อ่าน 

 ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักเขียน หรือผู้มีอาชีพเขียนหนังสือ เป็นแค่

คนขอโอกาสสร้างงานอย่างที่ใจต้องการ ไม่ว่าจะยาวนานหรือแสนสั้นแค่ไหน  

ห้วงเวลาที่แสนงดงามและทรงคุณค่านั้นย่อมถูกบันทึกไว้ในหัวใจทระนงของคน  
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ผู้หนึ่งได้ชั่วชีวิต 

 เมื่อก้าวไกลไปจนมีรวมเรื่องสั้นเล่มแรก ผมก็เหมือนเด็กน้อยที่ไม่เคย

มั่นใจต่อผลงานการสร้างของตน เกรงว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกคนอ่านทอดทิ้งให้

คา้งแผง หรอืกลายเปน็งานเขยีนทีถ่กูเมนิหมาง ผมเฝา้แวะเวยีนไปดตูามชัน้วาง

ในรา้นหนงัสอื นบัจำนวนเลม่ทีว่างแตแ่รก ถดัมาอกีสองสามสปัดาห์ เวยีนกลบั

ไปดูอีกครั้ง เห็นจำนวนหนังสือลดลงเพียงเล่มหรือสองเล่ม ผมก็เดินยืดออก

จากร้านพร้อมรอยยิ้ม 

 จนกระทั่งมีผลงานมากขึ้นเป็นหลายเล่ม นึกทบทวนถึงย่างก้าวที่ไกลเกิน

ฝันครั้งใด ให้นึกแปลกใจตัวเองว่าฝ่าฟันมาได้อย่างไร 

 หยิบหนังสือทุกเล่มที่ตัวเองเขียนขึ้นออกมาจากตู้ วางเรียงกันไว้ตาม

ลำดับก่อนหลัง ดู ๆ  ไปก็เหมือนเส้นทางชีวิตซึ่งซ่อนแฝงรายละเอียดเอาไว้เบื้อง

หลงั แตล่ะเรือ่งแตล่ะเลม่ลว้นมทีีม่า คดิเอาไวเ้ลน่ ๆ  วา่ สกัวนัหนึง่จะนำเรือ่งสัน้

มารวมเป็นเล่มพิเศษ ในวาระที่ชีวิตก้าวถึงขวบวัยสำคัญ ได้มายืนอยู่บนตัวเลข

ที่จดจำได้ง่าย 

 เพื่อทบทวนชีวิตและย่างก้าวที่ผ่านมา ทบทวนการทำงาน และเพื่อให้

เป็นเสมือนรางวัลชีวิตที่มอบสำหรับความมานะพยายามแก่ตัวเอง และเป็นของ

กำนัลตอบแทนน้ำใจผู้อ่าน ซึ่งเป็นทั้งแรงหนุนและมือที่ให้โอกาสผู้เขียนมีที่อยู่ที่

ยืน ได้ก้าวยาว ๆ  มาบนถนนหนังสือตราบทุกวันนี้ 

 

แทนคำขอบคณุอนัมากมายจากใจผูเ้ขยีน แด.่..นติยสารรายตา่ง ๆ
ที่ได้ให้โอกาส เพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงหนังสือที่ได้คบหาแลกเปลี่ยน และ

บรรณาธิการสำนักพิมพ์หลายท่านที่ผู้เขียนได้รับเกียรติร่วมงาน 

 แด่...พ่อและแม่ ที่ได้ให้กำเนิด และเลี้ยงดูผู้เขียนมาจนเติบใหญ่ ก้าว

มาสู่วันวัยกึ่งศตวรรษด้วยความเข้มแข็ง 

 

       ด้วยความขอบคุณ

       ประชาคม ลุนาชัย

       มิถุนายน -- ๒๕๕๓
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เกียรติยศกึ่งศตวรรษ



เรืèองสัéนรางวัÅã¨

๑
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ห้องเช่าบนตึกแถวชั้นสี่อันร้อนระอุ ผมมักรอคอยฤดูฝนเดินทาง
มาเยือน อาจเป็นเพราะผมเกิดกลางฤดูฝน ทั้งยังเป็นลูกชาวนาที่เติบโตมากับ

ทุ่งข้าว วัยเด็กตัวกระจ้อยเคยวิ่งฝ่าสายฝนนับครั้งไม่ถ้วน สำหรับลูกชาวนาที่

คุ้นเคยไอดินกลิ่นหญ้า หยาดน้ำจากฟ้ากว้างจึงเป็นเหมือนเอื้อมมืออาทรที่สรวง

สวรรค์บรรจงประทานให้ 

 เมื่อมาใช้ชีวิตในเมืองหลวง ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ต้องเช่าห้องแบ่งใน

บ้านคนอื่นไว้เป็นที่ซุกหัวนอน ด้วยรายได้อันจำกัด ทางเลือกของคนจนในเมือง

ใหญ่มีไม่มากนัก ห้องเช่าราคาพอสู้ได้จึงอยู่ในทำเลที่คนอื่นไม่เลือก 

 ผมมักเจ็บป่วยในฤดูหนาว อากาศแห้ง ๆ  และฝุ่นละอองในเมืองทำให้ผม

อึดอัด หายใจไม่สะดวก ส่วนหน้าร้อนทำงานได้ไม่ทน ขยับกายนิดเดียวเหงื่อ

ก็ไหลท่วมตัว ฤดูฝนจึงเป็นช่วงที่ผมทำงานเขียนอย่างมีความสุข 

 นั่งพิมพ์ดีดอยู่ริมหน้าต่าง เมื่อเงยหน้าขึ้นพักสายตากับม่านเม็ดฝน สูด

ลมหายใจรับความเย็นระรื่น พลังที่อัดแน่นอยู่ในร่างกายคล้ายถูกสะสมเอาไว้

มากมายเหมือนไม่มีวันใช้หมด 

 ภาพบ้านเกิดฉายให้เห็นทุ่งข้าวที่เริ่มแตกใบ ฝนที่พรมลงมาในค่ำคืนก่อน

เอ่อขังตามแอ่งดินกลางป่าหญ้า เห็ดดอกเล็ก ๆ  ผุดขึ้นตามลาดเนินป่าไผ่ ผม
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คิดถึงแม่จับใจ แกงเห็ดกับข้าวเหนียวร้อน ๆ  เมื่อหลายปีก่อนยังอิ่มอยู่ในห้วง

ถวิลหา 

 นอกจากแม่ ผมคิดถึงพี่ ๆ  น้อง ๆ  คิดถึงไอดินกลิ่นป่า และบ้านหลังแรก

หลังเดียวในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง 

 ผมเขียนเรื่องสั้น ”เรือนไม้ชรา„ ท่ามกลางหยาดฝนที่อาบรินลงบนกระจก

หน้าต่าง เป็นอีกครั้งที่ผมเขียนเรื่องสั้นรวดเดียวจบ ขัดเกลาแก้ไขเพียงน้อย  

ก็ตัดสินใจส่งนิตยสารเทรนดีแมน สามเดือนถัดมาก็ได้รับการตีพิมพ์ 

 นอกจากความปลาบปลื้มตามประสานักเขียนหน้าใหม่แล้ว ค่าเรื่องสี่พัน

บาทที่ได้รับในครั้งนั้น เป็นเสบียงช่วยให้คนทำงานศิลปะรอนแรมไปในทะเล-

ทรายชีวิตได้ไกลเกินกว่าที่คาดไว้ 

 เป็นเรื่องสั้นที่ไม่ได้รับรางวัลจากองค์กร หรือสถาบันใด ๆ แต่ผู้เขียน

มักได้รับคำชมจากคนอ่านบ่อย ๆ  ว่าเขียนได้ดี เป็นความปลาบปลื้ม ภาคภูมิ  

อิ่มในหัวอก ทุกครั้งที่กลับมาอ่านเพื่อจะหาจุดต้องแก้ไข บ้านหลังเดียวที่ตรึง

อยู่ในชีวิตยังแจ่มชัด หลายครั้งทำเอาคนเขียนยิ้มทั้งน้ำตากับตัวเองเงียบ ๆ   

 เปน็เรือ่งสัน้รางวลัใจซึง่อิม่เตม็อยูท่ัง้ในดวงจติ ในชวีติ และจติวญิญาณ 
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ทุกครั้งที่ผมกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด น้องสาวเฝ้าคอยทวงถามถึง
เรื่องที่ผมรับปากไว้นานแล้ว หลายครั้งผมผัดผ่อนทำให้หล่อนต้องผิดหวัง แต่

หล่อนก็รอคอยอย่างอดทน ราวกับว่าผมเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่จะเนรมิต

ฝันของหล่อนให้เป็นจริง และเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวที่หล่อนพอจะยึดเหนี่ยว 

 ”พี่ดูเอาเถิด ฝาไม้กระดานทุกแผ่นเต็มไปด้วยรอยมอด ผุไม่รู้จะผุยังไง

อีกแล้ว หลังคาก็รั่วเป็นก้นตะกร้า เสาไม่รู้จะทนรับน้ำหนักบ้านได้อีกสักกี่วัน„ 

 หล่อนชี้ไปยังเรือนไม้เก่าหลังเดียวของเรา พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ แล้ว

หันมาจ้องหน้าผมด้วยสายตาวิงวอน 

 ผมยืนนิ่งอึ้ง เบือนหน้าหลบสายตาของหล่อน หันไปมองสำรวจดูสภาพ

ทั่วไปของเรือนไม้ซึ่งนานทีปีหนผมถึงจะได้กลับมาเยี่ยมสักครั้ง 

 ถึงแม้ผมอยากมีคำตอบให้หล่อนได้ชื่นใจ แต่ไม่อาจหลีกหนีความเป็น

จริงได้พ้น จำต้องขอผัดผ่อนอีกหน และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย... 

 เหมือนบาดแผลฝังลึกกลางหัวใจ ถูกสะกิดครั้งใดก็ปวดแปลบ บางปี

ผมไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้าน เพราะหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสายตาวิงวอน และไม่

อยากบอกปัดคำขอร้องของน้องสาว 

 บางค่ำคืน คำพูดและใบหน้าของน้องสาวตามมาหลอกหลอนผมในยาม

เรือนไมชรา
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หลับ น้องสาวคนเล็กที่น่าสงสาร...หล่อนรอคอยการกลับของผมอย่างสัตย์ซื่อ  

รอคอยความฝันที่จะได้เป็นจริง ผมเป็นพระเจ้าหรือผีร้ายกันแน่ที่ทำให้หล่อน

ต้องรอเก้อซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

 ทุกครั้งที่ฝนเทกระหน่ำ ผมอดเป็นห่วงน้องสาวกับลูกน้อยของหล่อน  

ไม่ได้ พ่อแม่ลูกสี่ชีวิตคงนั่งจ๋องกันตรงมุมห้อง เสียงปลอบและเสียงร้องไห้

ผสานกับเสียงฝนซึ่งเทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ปรานี บ้านกลายเป็นสถานทรมาน

ในค่ำคืนที่ไม่อาจเอนร่างลงบนพื้นไม้กระดานเจิ่งนองน้ำฝน 

 หล่อนคงเคืองแค้นและตัดพ้อหนักขึ้นไปอีกในปีที่ผมไม่ยอมกลับไปเยี่ยม

และถึงแม้ผมจะกลับไป คำตอบที่หล่อนปรารถนาอยากได้ยินก็ยังคงลอยอยู่ใน

สายลม 

 ”แกจะเอาเท่าไหร่„ 

 ”ห้าหมื่นก็น่าจะพอ„ 

 ”รอปีหน้าเถอะนะ ตอนนี้ข้าเองยังต้องผ่อนบ้าน งานก็เข้ามาน้อย ช่วงนี้

เศรษฐกิจแย่ รออีกสักปีเผื่ออะไรจะดีขึ้น„ 

 ”ปีหน้าหลังคาคงรั่วหนักกว่านี้ ไม้คงหายากขึ้น ค่าจ้างเลื่อยก็จะแพง„ 

 ”เปลี่ยนเฉพาะหลังคาอย่างเดียวเอาไหมล่ะ ค่าสังกะสีคงไม่เท่าไหร่„ 

 ”เสามันจะทรุดอยู่แล้วนะพี่ เปลี่ยนแต่หลังคาจะมีประโยชน์อะไร ถึง

อย่างไรก็ต้องรื้อทิ้งอยู่ดี„ 

 ”งั้นแกต้องรอจนกว่าข้าจะหาเงินได้นั่นแหละ„ 

 นั่นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่ผมเห็นน้องสาวค่อย ๆ  ก้มหน้าลง เม้ม

ริมฝีปากอย่างแรง สูดน้ำมูกจี๊ด ๆ  อยู่ชั่วครู่ แล้วเดินผละจากผมไปอย่างตัดพ้อ 

 

เรือนไม้หลังนี้ปลูกสร้างขึ้นในปีเดียวกับที่ผมเกิด ยืนรับแดดฝน
มานานถึงสามสิบห้าปีเต็ม ขนุน มะม่วง และมะยมซึ่งแม่ปลูกไว้ข้างบ้านตอนผม

ยังนอนแบเบาะต่างเสียดต้นสูงใหญ่แผ่ร่มเงาห่มคลุมชานเรือน ตกดอกออกผล

ให้เก็บกินรุ่นแล้วรุ่นเล่า ผลัดผลิใบท้าทายความผันแปรของกาลเวลา 
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 หลังคาใบตองเปลี่ยนเป็นสังกะสีในปีที่น้องสาวคนสุดท้องลืมตาดูโลก  

ตอนนี้หล่อนอายุยี่สิบห้าปีแล้ว นานพอทำให้สังกะสีทุกแผ่นเก่าเขลอะสนิม รูรั่ว

หลายแห่งกลายเป็นทางน้ำฝนพรั่งพรูลงมารุกรานความสงบสุขยามพักผ่อน 

 คราบน้ำฝนหลายสิบขวบปีสลักลายไว้ตามไม้กระดานฝาเรือน หัวตะปู

หลายตัวโผล่ให้เห็นพร้อมคราบสนิม ช่องว่างระหว่างฝาไม้กระดานหลายแผ่น

กว้างจนแขนเด็กสอดเข้าไปได้ พ่อไม่เคยเป็นช่างไม้ ไม่รู้จักวิชาชีพสถาปนิก

ปลูกสร้างเรือนหลังนี้ตามความรู้ที่จดจำมาจากคนอื่น 

 พ่อโค่นไม้ใหญ่ลงมาถากเป็นเสา ขึ้นห้างเลื่อยไม้กับเพื่อนบ้านอีกสอง

สามคน ทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นบ้านล้วนมาจากเหงื่อแรงของพ่อ ปีนั้น  

พี่สาวคนโตและคนรองเพิ่งอายุสิบขวบและเจ็ดขวบ แม่ซึ่งเพิ่งคลอดผมออกมา  

ก็ยังไม่แข็งแรงพอจะช่วยงานหนักได้ 

 สามสิบห้าปีเต็มที่บ้านหลังนี้ยืนหยัดอยู่บนเนินดิน ผ่านกาลเวลาและ

เหตุการณ์ต่าง ๆ  มาจนชราภาพ เป็นรวงรังซึ่งให้ความอบอุ่น เราพี่น้องร่วมท้อง

ทั้งเจ็ดชีวิตเติบโตขึ้นที่นี่ และก็เป็นเรือนชีวิตหลังสุดท้ายของพ่อกับแม่ 

 ความเก่าแก่ของบ้านทำให้น้องสาวรังเกียจ หล่อนชอบพาลูก ๆ  หลบไป

นอนบ้านหลังใหม่ของน้าโต ในช่วงที่ญาติผู้น้องคนนี้พาครอบครัวย้ายกลับเข้า

หมู่บ้านหลังเสร็จสิ้นงานนา เป็นผลทำให้สามีของหล่อนพลอยทิ้งบ้านไปด้วย 

 กลับมาทุกครั้งผมจึงเป็นปู่โสมนอนเฝ้าเรือนชราหลังนี้เสียเอง นอนหวน

นึกถึงความหลังครั้งวัยเด็ก ฟังเสียงแมลงกลางคืนกรีดร้อง จ้องมองดวงดาว

บนฟ้าไกลผ่านรูโหว่สังกะสี สุขและเศร้าไปกับภาพอดีตซึ่งยังแจ่มชัดอยู่ในห้วง

ความทรงจำ 

 

ครอบครัวเราเป็นชาวทุ่งบ้านป่าขนานแท้ แม้ทะเบียนบ้านจะอยู่
ในชุมชน แต่เราไม่มีที่ทางและบ้านเรือนอยู่ที่นั่น พ่อย้ายออกมาหลังแบ่งที่ทำ

กินกับพี่ ๆ  น้อง ๆ  ก่อนผมเกิดห้าปี พ่อเลือกที่นาติดชายป่าห่างหมู่บ้านประมาณ

สี่กิโลเมตร ตอนแรกสร้างกระต๊อบอาศัยชั่วคราว จนกระทั่งในปีที่น้าโตซึ่งได้ที่
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นาใกล้กันย้ายครอบครัวออกมา จึงช่วยกันเลื่อยไม้ปลูกเรือน บ้านสองหลังยืน

เคียงคู่กันอยู่ติดชายป่า นาน ๆ  จะมีเพื่อนบ้านแวะเวียนไปมาหาสู่สักครั้ง 

 ตอนผมยังเด็ก ผืนป่ารอบบ้านหนาทึบไปด้วยไม้หลายชนิด ไม้ใหญ่

ขนาดสองแขนโอบไม่รอบยืนต้นเรียงรายหนาแน่น ตอนเช้านกเขาและไก่ป่าส่ง

เสียงขันก้องมาจากกลางดงลึก ผมเติบโตมากับเนื้อสัตว์ป่า เห็ด และผลไม้ซึ่งหา

ได้ง่ายเพียงเดินลงจากเรือนไปไม่กี่ก้าว 

 ป่าค่อยบางลงเพราะพวกทำไม้ พวกเขามาพร้อมกับถนนสายใหม่ซึ่งตัด

ผ่านกลางป่ามาจากตัวอำเภอ ไม้ใหญ่ต้นแล้วต้นเล่ากลายเป็นเหยื่อเลื่อยยนต์

บ่อยครั้งที่มันกรีดเสียงร้องโหยหวนเหมือนเจ็บปวดเสียเอง ตามมาด้วยเสียงไม้

ใหญ่ล้มฟาดพื้นดินดังสนั่น 

 ผนืปา่เสือ่มโทรมลงในเวลาตอ่มา ไมเ้ลก็ ๆ  กลายเปน็เหยือ่ไฟปา่ ในทีส่ดุ

ที่ทางบริเวณนี้ก็กลายเป็นไร่ปอและมันสำปะหลัง บางส่วนกลายเป็นนาข้าว ผูค้น

จากหลายหมู่บ้านเข้าจับจอง ทุกวันนี้บ้านสองหลังของเราไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว  

อีกต่อไป ทั้งเพิงพักกลางไร่มันและกระท่อมหลายสิบหลังกระจัดกระจายกันอยู่

ไม่ไกล 

 ป่าที่หายไปผันเปลี่ยนวิถีชีวิตคนในครอบครัวเรา ทุกคนเติบใหญ่และ

ทยอยกันจากเรือนหลังนี้ไป เริ่มจากพี่สาวคนโตและพี่สาวคนรองตามสามีไป  

อยู่ที่หมู่บ้านต่างอำเภอ ผมเป็นน้องคนที่สาม ผันตัวเองเข้าไปทำงานในเมือง

กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ละปีน้องสาวหายหน้าไปทีละคน ๆ  จนกระทั่งเหลือเพียงพ่อ

แม่และน้องสาวคนสุดท้อง 

 หลอ่นยงัเลก็มากในปทีีแ่มจ่ากไป ตอนศพแมถ่กูหามลงจากเรอืน หลอ่น

ร้องไห้จ้าจะขอตามไปอยู่กับแม่ ผมอุ้มหล่อนไว้และคอยเขย่าวงแขนปลอบโยน

ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเพื่อให้เด็กน้อยเข้าใจถึงการจากพราก ตัวผมเองร่ำ ๆ  จะร่ำไห้

ขึ้นมาอีกคนหนึ่ง 

 น้องสาวโชคดีที่แม่จากไปขณะหล่อนยังจำความไม่ได้ ไม่อย่างนั้นภาพ

แห่งความเศร้าคงฝังใจหล่อนมาจนถึงบัดนี้ บางทีการไม่รู้ไม่เห็นและจำไม่ได้
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กลับเป็นผลดี หัวใจของคนเราเปราะบางต่อความเศร้าเสมอ และยากจะเลือนลืม

ความสูญเสียครั้งแรก 

 หล่อนเป็นน้องคนเล็ก เกิดหลังจากที่พ่อแม่ไม่คิดว่าจะมีลูกอีก สุขภาพ

ไม่ค่อยแข็งแรงนัก งอแงและร้องไห้เก่ง หล่อนเป็นเด็กน่าสงสาร เกิดมาใน

ขณะพี่ทุกคนโตกันหมดแล้ว หลายคนแต่งงานออกเรือนไปสร้างครอบครัวใหม่

หล่อนเหงาและอ้างว้าง เพื่อนเล่นมีเพียงลูกหมาและต้นไม้ใบหญ้า 

 พ่อรักและเป็นห่วงหล่อนมาก พี่ ๆ  ทุกคนจากไปกันหมด นานทีปีหนจะ

กลับมาเยี่ยม พ่อจึงออกปากฝากฝังหล่อนกับผม 

 ”เอ็งเป็นผู้ชายคนเดียว„ พ่อว่า ”ลูกเมียก็ยังไม่มี หากพ่อเป็นอะไรไปก็

ฝากน้องมันด้วย„ 

 ปีนั้นพ่อยังหนุ่มแน่น ร่างกายแข็งแรงอย่างคนทำงานหนักมาตลอดชีวิต

ผมปรามพ่อว่า คิดมากและกังวลกับอนาคตของลูกคนเล็กมากไปหน่อยแล้ว  

แต่ผมก็รับปากพ่อ เพราะอยากให้พ่อสบายใจ 

 พ่อยิ้มรับคำพูดรับปากและท่าทีจริงใจของผม ”เป็นลูกผู้ชาย ถ้าปล่อยให้

น้องสาวลำบากก็อายคนเขา„ 

 

พ่อจากไปเมื่อน้องสาวอายุสิบหกปี และอีกสองปีต่อมาหล่อนก็
แต่งงาน เจ้าบ่าวคือไอ้หนุ่มหน้าซื่อเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกัน ผมไม่ชอบ  

น้องเขยคนนี้เอาเสียเลย เขาเป็นคนเงียบขรึมท่าทางไม่ค่อยฉลาด น่าเป็นห่วงว่า

เขาจะพาน้องสาวผมไปรอดหรือ ครอบครัวเขาฐานะยากจนกว่าเราเสียอีก จะ

มาอาศัยใบบุญน้องสาวผมเสียมากกว่า 

 พี่น้องกลับมาพบกันอย่างพร้อมหน้าและแบ่งมรดกในปีนั้น พี่สาวน้อง

สาวคนอื่น ๆ  ของผมขายที่ดินส่วนแบ่งให้กับเพื่อนบ้าน น้องสาวคนเล็กได้เรือน

หลังนี้พร้อมที่นาอีกสิบกว่าไร่ ผมเสียสละส่วนของตัวเองให้หล่อนทำกิน แถม

รับปากจะช่วยเหลือหล่อนทุกอย่างจนกว่าจะพึ่งตัวเองได้เต็มที่ 

 หลายครั้งหล่อนสร้างหนี้สินให้ผมต้องตามชำระ แต่นั่นเป็นเงินเพียง  


