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ดอกลั่นทมสีแดงดอกลั่นทมสีแดง

 เช้�วันนี้พอผมผลักบ�นหน้�ต่�งชั้นล่�งออกไป สิ่งแรกที ่

มองเห็นคือ ดอกลั่นทมสีแดงสดสะพรั่ง หย�ดฝนเก�ะพร�ว 

บนกลีบดอก ผมไม่รีรอที่จะเดินออกไปชื่นชมดอกลั่นทมที่ปลูก

อยู่ในสวนเล็กๆ ข้�งบ้�น ดอกสีแดงที่เห็นในวันนี้นับเป็นดอก

แรกของลั่นทมต้นนี้ 

 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเรียกต้นลั่นทมว่� ‘ต้นลีลาวดี’ 

กันหมดแล้ว แต่คนรุ่นผมหรือตัวผมยังคุ้นเคยกับคำ�ว่�ลั่นทมอยู่  

 แต่ก่อนนี้เข�ห้�มนำ�ต้นลั่นทมม�ปลูกในบ้�น จะเป็น 

ด้วยเพร�ะชื่อหรือด้วยกลิ่นหอมเย็นก็ไม่รู้ 

 แต่เดี๋ยวนี้คว�มเชื่อนี้คล�ยลงไปม�ก เพร�ะหลังจ�ก

ลั่นทมเปลี่ยนชื่อเป็นลีล�วดีแล้ว มันก็กล�ยเป็นไม้ประดับที่มี

ร�ค�ขึ้นม� และต้นที่มีอ�ยุก็ยิ่งมีร�ค�สูงขึ้น
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 ทันทีที่ผมมองเห็นดอกลั่นทมต้นนี้บ�น 

 มันทำ�ให้ผมคิดถึงแม่ซึ่งเสียชีวิตไปร�ว 4 ปีแล้ว...

 ช่วงนั้นผมไปเฝ้�อ�ก�รป่วยของแม่ที่ โรงพย�บ�ลที่ 

บ้�นเกิด เวล�พย�บ�ลเข้�ม�ดูแลแม่ ผมมักจะเดินหลบออกม�

อยู่ที่ระเบียงท�งด้�นหลังห้อง มองเห็นดอกลั่นทมสีแดง 

สีเดียวกันนี้ พร�วอยู่เต็มต้นใกล้หน้�ต่�งห้องที่แม่พักอยู่ 

 ด้วยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ ผมจึงบอกเพื่อนสมัยเด็กซึ่ง

ทำ�ง�นอยู่ที่โรงพย�บ�ลแห่งนี้ว่� ถ้�วันไหนคนสวนตัดกิ่งลั่นทม

ต้นนี้แล้ว ช่วยชำ�ไว้ให้สักกิ่ง

 ก�รเข้�โรงพย�บ�ลครั้งนั้นเป็นก�รเข้�โรงพย�บ�ล 

ครั้งสุดท้�ยของแม่ 

 เพื่อนคนนั้นนำ�กิ่งลั่นทมที่ชำ�ไว้ใส่ถุงดำ�ม�ฝ�กต�มที่ผม

เอ่ยป�กไว้ ช่วงนั้นผมยังไม่ได้กลับบ้�นที่นนทบุรี แต่ไปพักต่อที่

บ้�นหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ อีกระยะหนึ่ง ผมจึงนำ�กิ่งชำ�

ลั่นทมต้นนี้ไปดูแลรวมกับต้นไม้อื่นๆ ที่ปลูกไว้    

 กระทั่งถึงวันย้�ยกลับบ้�นที่นนทบุรี ผมก็หอบกิ่งลั่นทม

ที่ชำ�ไว้กลับม�ด้วย เปลี่ยนจ�กถุงดำ�ม�เป็นกระถ�งดินเผ� และ
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ผมก็ยังคงเดินท�งไปโน่นม�นี่อยู่เป็นประจำ� ลั่นทมต้นนี้จึงอยู่ใน 

สภ�พเดี๋ยวเหี่ยวเฉ�เดี๋ยวสดชื่น ขึ้นอยู่กับว่�คนที่อยู่บ้�นจะลืม

รดนำ้�หรือไม่ 

 ในที่สุดผมตัดสินใจนำ�ต้นลั่นทมลงดินเพร�ะคิดว่�มัน 

น่�จะดูแลง่�ยและปลอดภัยกว่� ผมเลือกมุมหน้�ต่�งข้�งบ้�น

สำ�หรับปลูกต้นลั่นทมต้นนี้ เวล�ที่ผมอยู่บ้�นผมจะดูแลรดนำ้�

สมำ่�เสมอ  

 เมื่อตอนที่ลำ�ต้นสูงเลยเอวแล้วนั้น มีอยู่วันหนึ่งผมให้

ช่�งม�ทำ�กันส�ดใหม่เพร�ะอันเดิมทรุดโทรมแล้ว ด้วยคว�ม 

ไม่ระมัดระวัง ช่�งทิ้งเครื่องมือลงม�ถูกกิ่งต้นลั่นทมหัก  

ผมกลำ้�กลืนคว�มโกรธลงลำ�คอ เพร�ะกว่�กิ่งลั่นทมต้นนี้จะโต

สักคืบนั้นใช้เวล�น�นพอสมควร และลั่นทมต้นนี้มันเป็นต้นไม้ 

ที่มีคว�มหม�ยสำ�หรับผม ด้วยผมถือเอาเป็นที่ระลึกว่าเป็น

ต้นไม้ที่แม่ของผมออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย

 เมื่อเวล�ผ่�นไปจ�กกิ่งเดียวก็แตกเป็นสองกิ่ง ทำ�ให้ 

รูปทรงของมันดูสวยกว่�เก่� ต้นไม้ที่ได้รับก�รดูแลกับต้นไม้ที่ 

ไม่ได้รับก�รดูแลย่อมเจริญเติบโตแตกต่�งกัน พอผมปลูกลงดิน
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แล้วผมก็ไม่ค่อยได้เอ�ใจใส่อะไรม�กนัก เพร�ะถือว่�ปลูกลงดิน

แล้ว อย่�งน้อยร�กของมันก็ส�ม�รถห�อ�ห�รได้เอง

 วันนี้ผมจึงดีใจม�กที่ได้เห็นดอกสีแดงดอกแรกของ

ลั่นทมต้นนี้ อันที่จริงมันก็เป็นแค่ดอกไม้ธรรมด�ๆ แต่ทว่�มัน

กลับมีคว�มหม�ยสำ�หรับผม เพร�ะเมื่อมองต้นลั่นทมต้นนี้ทีไร 

ผมจะนึกถึงวันที่แม่ป่วย  

 วันนั้นผมพูดกับแม่ว่� ถ้าชีวิตคือละคร	 ตอนนี้แม่ก็

กำาลังแสดงบทคนป่วยให้คนดูได้เห็น	

 เมื่อถึงเวล�ของผมก็คงไม่แตกต่�งกันนัก 

 ผมยังจำ�ได้ที่แม่บอกว่� ถ้�ต�ยแล้วไม่อย�กจะกลับม�

เกิดอีกแล้ว ผมยังพูดเย้�แม่ไปว่� “เรื่องแบบนี้นึกเอ�เฉยๆ  

ไม่ได้นะแม่ เพร�ะต้องขึ้นอยู่กับเหตุที่เร�ทำ�ไว้ด้วย” 

 ก่อนหน้�ที่แม่ของผมจะจ�กไป แม่เข้�โรงพย�บ�ล 

แห่งนี้บ่อยที่สุด เรียกว่�ถ้�เอ่ยชื่อแม่ หมอและพย�บ�ล 

ทุกคนต้องรู้จัก โรงพย�บ�ลแห่งนี้เป็นโรงพย�บ�ลที่ผมคุ้นเคย

ม�กที่สุด เพร�ะต้องไปนอนเฝ้�แม่เป็นเวล�น�น ในสมัยที่ผม

เป็นเด็กๆ หมู่บ้�นแห่งนี้ไม่มีโรงพย�บ�ล มีแต่สถ�นีอน�มัย 
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และโรงพย�บ�ลในหมู่บ้�นเล็กๆ ก็ไม่ได้แออัดเหมือนกับ 

โรงพย�บ�ลในเมืองใหญ่ เพร�ะถ้�ผู้ป่วยเป็นอะไรที่อ�ก�รหนัก

จริงๆ ก็จะถูกส่งเข้�ไปในตัวจังหวัด

 แต่ก่อนเวล�ผมได้ฟังนิท�นพื้นบ้�นหรือดูละครเรื่อง 

‘ปลาบู่ทอง’ ผมนึกขำ�ๆ อยู่ในใจว่�คนอะไรนอกจ�กเกิดเป็น

ปล�บู่ทองแล้วยังกล�ยม�เป็นต้นมะเขือได้ แต่เมื่อไม่น�นม�นี้

ผมได้อ่�นหนังสือ ‘เนื่องในความงาม’ ของ ‘ท่านเขมานันทะ’ 

ท่�นพูดถึงเรื่องปล�บู่ทองว่� เป็นนิท�นพื้นบ้�นที่ดัดแปลง 

ม�จ�กนิท�นช�ดก นับเป็นนิท�นเร้�อุดมก�รณ์ชั้นดีเยี่ยม 

ถือว่�มีเนื้อห�ที่น่�สนใจและสำ�คัญม�ก เพร�ะชูประเด็นที่ว่� 

ภพหนึ่งภพใดที่บิด�ม�รด�ไปเกิดในร่�งของปล�หรือต้นไม้ นั่น

เท่�กับเป็นก�รปลุกสำ�นึกให้เร�รักสภ�พแวดล้อมให้เหมือนกับ

ก�รรักบิด�ม�รด�บังเกิดเกล้� ถ้าเรารักสภาพแวดล้อมเหมือน

กับการรักพ่อแม่	โลกนี้คงจะสวยงามและน่าอยู่กว่าที่เป็นอยู่นี้

 ผมต้องกร�บขอบพระคุณท่�นเขม�นันทะที่ ได้เผย 

ภูมิปัญญ�ของคนโบร�ณที่แฝงไว้ในนิท�นพื้นบ้�นเรื่องนี้  

ซึ่งลำ�พังสติปัญญ�อย่�งผม ย�กที่จะคิดเรื่องแบบนี้ได้เอง
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 ถึงแม้ผมไม่ได้รู้สึกว่� ต้นลั่นทมต้นนี้คือแม่ของผมม� 

เกิดใหม่ แต่เมื่อมองเห็นต้นลั่นทมริมหน้�ต่�งต้นนี้ทีไร ก็ทำ�ให้

ผมหวนนึกถึงวันที่แม่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพย�บ�ล 

 ได้เห็นสภ�พคว�มแก่ชร�ของคนอ�ยุ 80 ปี 

 ได้เห็นคว�มเจ็บและคว�มต�ยต่อหน้�ต่อต�  

 ต้นลั่นทมดอกสีแดงต้นนี้ของผมจึงมีคว�มหม�ย 

ม�กกว่�ต้นไม้ข้�งบ้�นต้นหนึ่ง เพร�ะเป็นตัวแทนให้คิดถึงแม่ 

และระลึกถึงความเป็นจริงของชีวิตที่มีแรกผลิ	 เติบโต	 แล้วก็ร่วง

โรยจากไป

 ลองมอง ‘ความแก่’ ด้วยส�ยต�ของปร�ชญ์สิ 

 แล้วคุณจะพบว่� คว�มแก่กำ�ลังสอนให้เร�ไม่ประม�ท 

ในวันเวล�

 ลองมอง ‘ความเจ็บ’ ด้วยส�ยต�ของปร�ชญ์สิ 

 แล้วคุณจะพบว่� คว�มเจ็บกำ�ลังสอนให้เร�หันกลับม�ดู

สุขภ�พตัวเอง

 ลองมอง ‘ความตาย’ ด้วยส�ยต�ของปร�ชญ์สิ 
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 แล้วคุณจะพบว่� คว�มต�ยกำ�ลังสอนให้เร�เพียรทำ� 

วันนี้ให้ดีที่สุด

 ลองมอง ‘ความพลัดพราก’ ด้วยส�ยต�ของปร�ชญ์สิ 

 แล้วคุณจะพบว่� คว�มพลัดพร�กกำ�ลังสอนให้เร�หัน

กลับม�เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่เร�รักอย่�งคุ้มค่�ที่สุด

 ลองมองดู ‘วิบากกรรม’ ที่กำ�ลังเกิดขึ้นกับตัวเองด้วย

ส�ยต�ของปร�ชญ์สิ  

 แล้วคุณจะพบว่� ทุกก�รกระทำ�ของเร�ล้วนส่งผลถึง

ชีวิตของเร�อย่�งถึงพริกถึงขิงจริงๆ*

*�ว.วชิรเมธี�–�จ�กหนังสือ

เปลี่ยนเคร�ะห์ ให้เป็นโชค�เปลี่ยนโรคให้เป็นครู
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กระด�ษห่อใจ

 เมื่อวันก่อนผมได้พบเศษกระด�ษแผ่นหนึ่งพับอยู่ใน 

หนังสือเก่�เล่มหนึ่ง เมื่อเปิดดูมีตัวหนังสือล�ยมือหวัดๆ เขียน

ด้วยดินสอว่�...

 ‘โดม	 ผมฝากตังค์ ให้โดมก่อน	 5,000	 เดี๋ยวเที่ยงๆ	

ผมจะกลับมา	-	พจน์’ 

 ตัวหนังสือเพียงไม่กี่คำ�แต่ทำ�เอ�คว�มหลังของผม 

ฟุ้งกระจ�ย ถ้�เป็นคนอื่นอ่�นโน้ตสั้นๆ แค่นี้อ�จไม่รู้สึกอะไร  

แต่สำ�หรับผมมีคว�มหลังฝังใจกับเบื้องหลังของกระด�ษแผ่นนี้  

 จำ�ได้ว่�ตอนนั้นเข�นัดให้ผมไปรับเงินที่ผมขอยืมไว้ที่

ออฟฟิซ แต่เข�ต้องออกไปทำ�ธุระข้�งนอก จึงฝ�กเงินไว้ 5,000 

บ�ทก่อน แสดงว่�เข�ยังให้เงินไม่ครบจำ�นวนที่ขอยืม และเข�

จะกลับม�อีกในเวล�เที่ยงๆ แต่อย่�งน้อยเข�ก็ฝ�กเงินไว้ให้ 

กระด�ษห่อใจ
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อุ่นใจก่อน 5,000 บ�ท กระด�ษแผ่นนี้คือกระด�ษที่ห่อเงิน 

ไว้ให้ผมนั่นเอง

 ผมคำ�นวณดูแล้วกระด�ษแผ่นนี้น่�จะอยู่กับผมตั้งแต่

ร�วปี พ.ศ. 2535-2536 ซึ่งเป็นปีที่ชีวิตของผมยำ่�แย่กำ�ลังดำ�

ดิ่งร�วกับอยู่ในนรก เนื่องจ�กผมดำ�เนินชีวิตผิดพล�ดอย่�ง 

รุนแรง 

 แม้กระด�ษแผ่นนี้จะมีรอยขีดฆ่�เปรอะเปื้อน แต่ผมก็

ยังเก็บไว้ ไม่คิดจะทิ้ง อย่�งน้อยก็เป็นเครื่องระลึกเตือนใจว่� 

ครั้งหนึ่งผมเคยได้รับนำ้�ใจจ�กเพื่อนในลักษณะนี้

 ‘พจน์’ คนนี้ก็คือ...วรพจน์ ประพนธ์พันธุ์ 

 เจ้�ของคอลัมน์หน้�สุดท้�ย ใน ‘นิตยส�รสีสัน’ เจ้�ของ

ผลง�น 2 เล่มคือ ‘เหล้านั้ง’ และ ‘มังกรเฒ่า’ เข�เป็นเพื่อน

รุ่นพี่ที่รู้จักและคบห�กันม�น�น เคยร่วมดื่มกินเม�ม�ยกันม� 

ตั้งแต่วัยหนุ่ม 

 เข�เป็นผู้ก่อตั้งร้�นเหล้�ที่ชื่อ ‘โอลด์เล้ง’ ซึ่งเหลือ

ไว้เพียงตำ�น�นที่ย่�นอ�ร์ซีเอ ปัจจุบันเข�ว�งมือจ�กร้�นเหล้�

แล้วม�เปิดกิจก�รร้�นของเก่�ชื่อ OLD DRAGON ซึ่งเป็นศูนย์
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รวมง�นศิลปะประเภทไม้เก่� ของเก่� เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง

ตกแต่งย้อนยุค ตั้งอยู่ริมถนนบ�ยพ�ส ติดสำ�นักง�นที่ดิน

ป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม�

 ผมไม่ได้ติดต่อกับเข�ม�น�นแล้ว ได้แต่ติดต�มอ่�น

คอลัมน์ที่เข�เขียนในนิตยส�รสีสัน รับรู้เรื่องร�วของเข�ผ่�น 

ตัวหนังสือของเข� ช่วงหลังๆ เข�เขียนถึง ‘บ้านเฝ้าไร่’ ที่

ป�กช่อง และแว่วๆ ม�ว่�กำ�ลังจะทำ�เป็นรีสอร์ต

 ผมตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่� ถ้�จบคอร์สจ�ก ‘สวนธรรม 

เรือนธรรม’ ผมจะแวะห�เข�ที่ ‘บ้านเฝ้าไร่’ ป�กช่อง เพร�ะ

สถ�นที่ทั้งสองแห่งนี้อยู่ใกล้กัน 

 ผมโทรศัพท์นัดหม�ยกับเข�ไว้แล้ว เข�จะม�ที่บ้�นหลังนี้ 

เฉพ�ะในช่วงวันหยุด เพร�ะบ้�นหลังใหญ่ของเข�ยังอยู่ที่

กรุงเทพฯ    

 ในบริเวณพื้นที่ 13 ไร่ มีบ้�นอยู่ส�มหลัง หลังแรกที่

สร้�งเสร็จแล้วเป็นที่พักของครอบครัวในวันหยุด เป็นบ้�นทรง

ญี่ปุ่น ตกแต่งภ�ยในแบบจีน ซึ่งเป็นก�รผสมกันระหว่�งของเก่�

กับคว�มทันสมัย 
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 ส่วนบ้�นอีกสองหลังกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง เข�

บอกว่�ค่อยๆ ทำ�ไปเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน ส่วนจะเป็นรีสอร์ตสไตล์

ไหนค่อยว่�กันในภ�ยหลัง และด้วยที่ เข�มีช่�งอยู่ ในมือ 

จึงทำ�ให้เข�กล�ยเป็นผู้รับเหม�สร้�งบ้�นเพิ่มขึ้นอีกง�นหนึ่ง

 ในแวดวงเพื่อนฝูงที่คบห�กันต่�งก็รู้ว่�เข�เป็นคนใจคอ

กว้�งขว�ง เข�ผ่�นง�นนิตยส�รม�หล�ยเล่มในฐ�นะฝ่�ยศิลป์ 

ท้�ยสุดเกี่ยวกับง�นหนังสือคือเป็นเจ้�ของและบรรณ�ธิก�ร

นิตยส�รผู้หญิงเปรี้ยวจี๊ดที่ชื่อ ‘กระดังงา’ ปัจจุบันเข�เลิกทำ�

นิตยส�รม�หล�ยปีแล้ว   

 เข�เป็นเพื่อนที่ทำ�ให้ผมได้สัมผัสกับคำ�ว่�มิตรภ�พ 

อันบริสุทธิ์ และได้เข้�ใจคว�มหม�ยลึกซึ้งของภ�ษิตจีนที่ว่�...

 “นำ้าจะหวานเมื่อยามกระหาย	

	 มิตรที่ดีจะประจักษ์เมื่อยามตกทุกข์ได้ยาก”		

 ย�มเย็นหลังจ�กอ�บนำ้�อ�บท่�เรียบร้อยแล้ว ที่โต๊ะใน 

ห้องรับแขกพื้นไม้เป็นมันว�วสวยง�ม เข�ละเลียดเบียร์รสนุ่ม 

ส่วนผมจิบช�อู่หลงหอมกรุ่นซึ่งภรรย�ของเข�เป็นคนชงให้    

รู้สึกชื่นใจเมื่อผู้ชงใส่นำ้�ใจลงไปด้วย     
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 เร�สนทน�กันหล�ยเรื่องร�ว ทั้งเรื่องคว�มหลังเมื่อครั้ง

ยังหนุ่ม ทั้งเรื่องชีวิตที่เพิ่งผ่�นม�และกำ�ลังเป็นไป 

 ก�รสนทน�ครั้งนี้สำ�หรับผมนับว่�รื่นรมย์และสุนทรีย์

เป็นที่สุด เพร�ะส่วนใหญ่เร�มักสนทน�กันอยู่ในวงเหล้�ร่วมกับ

เพื่อนๆ เสียม�กกว่� ไม่ค่อยได้มีโอก�สพูดคุยกันเพียงสองคน

ต�มลำ�พังแบบนี้

 ผมรู้สึกมีคว�มสุขเมื่อทำ�ตัวเป็นผู้รับฟังม�กขึ้น สมัยที่

ผมยังหนุ่มและยังดื่มอยู่ ผมก็ถูกจัดไว้ในประเภทเมื่อเหล้�ได้

เข้�ป�กแล้วจะเป็นคนพูดม�กคนหนึ่ง ชอบวิว�ทะ ไม่ค่อยจะ 

ฟังใคร หรืออย่�งม�กก็แค่รอฟังให้คนอื่นพูดจบก่อนเพื่อที่จะ

พูดเรื่องของตัวเองต่อ  

 ปัจจุบันผมเรียนรู้ก�รฟังม�กขึ้น และสำ�หรับวันนี้ผม 

รับฟังทุกเรื่องที่เข�พูดด้วยคว�มตั้งใจ ทุกถ้อยคำ�ผ่�นเข้�ท�งหู

แล้วสัมผัสผ่�นหัวใจ 

 เร�คุยกันจนเกือบตีส�ม...ถ้�เปรียบเทียบชั่วชีวิตหนึ่ง

ยืนย�วเท่�กับเวล�หนึ่งคืน  

 ชีวิตของเร�สองคนก็ล่วงเลยม�เกือบค่อนคืนแล้ว
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 ผมตื่นขึ้นม�ตอนเช้�ตรู่ได้เดินเล่นดูบริเวณรอบๆ บ้�น  

บรรย�ก�ศในชนบทให้คว�มรู้สึกสดชื่นและปลอดโปร่ง 

 ผมย้อนคิดถึงวันเวล�ที่ล่วงเลยม� ในแต่ละวันของชีวิต

เร�มักปล่อยให้คว�มสุขเล็กๆ น้อยๆ ลอยผ่�นไปโดยไม่รู้สึก 

เพร�ะดูมันธรรมด�ๆ ไม่โดดเด่นเป็นที่สะดุดใจเหมือนกับ 

เรื่องใหญ่ๆ 

 ไม่ว่�จะเป็น ก�รแก้ปัญห�ให้ผ่�นพ้นไปในแต่ละวัน ก�ร

ก้�วข้�มอุปสรรคในชีวิตที่ต้องเผชิญ ก�รได้ทำ�อะไรเล็กๆ น้อยๆ 

ให้ผู้อื่นบ้�ง คว�มรู้สึกพลอยยินดีและมีคว�มสุขกับคว�มสำ�เร็จ 

หรือก�รทำ�คว�มดีของผู้อื่น ฯลฯ  

 หลังจ�กช่วงเวล�หนึ่งที่ผมฝึกหัดเป็นผู้สังเกตอ�รมณ์

ของตัวเอง ทำ�ให้ผมได้สัมผัสคว�มสดชื่นจ�กคว�มสุขเล็กๆ  

ได้ชัดเจนขึ้น

 ในก�รม�เยี่ยมเยียนเข�ในครั้งนี้ ผมไม่มีสิ่งของที่มีค่�

ม�ฝ�กเข�เลย มีหนังสือที่ผมเขียน 2 เล่ม โปสต์ก�ร์ดทำ�มือ

จ�กรูปถ่�ยฝีมือของผมเอง และรูปถ�่ยของเข�และภรรย�ที่ผม

ถ่�ยไว้ในง�นวันเกิด ‘อาจินต์ ปัญจพรรค์’ ซึ่งเป็นนักเขียนที่เข�
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นับถือ ภรรย�เข�แสดงออกว่�ชอบรูปในโปสต์ก�ร์ดทำ�มือของ

ผมม�ก เพียงแค่เห็นเธอชอบในสิ่งที่ผมให้ ก็มีคว�มสุขแล้ว  

 ผมพลิกหนังสือพ็อกเกตบุ๊ก ‘เดินทางข้างใน’ ที่นำ�ม�

ฝ�กเข� แล้วเปิดไปตรงหน้�คำ�อุทิศที่เขียนว่�... 

 “แด่...ทุกมือที่เคยพยุงและยื่นให้ในย�มที่ชีวิตเพลี่ยง 

พลำ้�และผิดพล�ด”  

 ผมบอกกับเข�ว่� คำ�ว่� ‘ทุกมือ’ ในประโยคนี้ มีมือของ

เข�อยู่ด้วย ซึ่งผมไม่เคยลืมและยังระลึกถึงเสมอ 

 ผมล�จ�กเข�ม�ด้วยคว�มประทับใจที่ได้พบกัน นับ

เป็นก�รสนทน�กับเพื่อนเก่�ที่มีคว�มสุขม�กครั้งหนึ่ง ทั้งที่เรื่อง

ที่เร�สนทน�กันนั้นไม่ใช่มีแต่เรื่องของคว�มสุขเพียงอย่�งเดียว  

 ในชีวิตที่ผ่�นม� ไม่ว่�ผมหรือเข�ต่�งก็เคยประสบกับ 

สิ่งที่เรียกว่�ปัญห�ม�แล้วทั้งนั้น เข�เล่�ให้ฟังถึงเวล�ที่เผชิญ

กับสถ�นก�รณ์ชีวิตที่เป็นปัญห�ด้วยท่�ทีมองโลกในแง่บวก   

ผมชอบใจประโยคหนึ่งที่เข�พูดว่�...  

 “ท่ามกลางรอยกำาแพงที่แตกร้าว

	 มักจะมีต้นไม้งอกออกมาเสมอ”
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ระหว่�งท�งฝัน

 ย้อนเวล�กลับไปเมื่อประม�ณสัก 6-7 ปีที่ผ่�นม� 

 เร�ได้พบกันท�งตัวหนังสือในโลกอินเทอร์เน็ต ใน 

เวล�นั้นผมพย�ย�มที่จะกลับม�เขียนหนังสืออีกครั้งหลังจ�กที่ 

หยุดเขียนไปน�น โลกอินเทอร์เน็ตในขณะนั้นยังไม่มีอะไร 

หล�กหล�ยเหมือนทุกวันนี้    

 ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักบล็อก (Weblog) และยังไม่รู้จัก 

Facebook ก�รที่ใครจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเป็นเรื่องไม่ง่�ย

ต่�งจ�กตอนนี้ที่ก�รมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเป็นเรื่องซึ่งใครๆ 

ก็ส�ม�รถมีได้ ปัจจุบันประช�กรท�งอินเทอร์เน็ตหน�แน่นและ

เพิ่มพูนขึ้นม�กม�ยจนผมไม่อ�จค�ดคำ�นวณได้

 สมัยนั้นผมเพียงแต่เขียนบันทึกคว�มคิดและเรื่องร�ว

ชีวิตประจำ�วันลงบนเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่ง 

ระหว่�งท�งฝัน



ผลิบานด้านใน

32

ไม่ค่อยมีใครเข้�ไปอ่�นกันนัก ฉะนั้น ก�รได้รู้จักและได้ติดต่อ

กับผู้อ่�นเพียงไม่กี่คนจึงเป็นเรื่องที่มีคว�มหม�ยสำ�หรับผม 

 ก�รเขียนบันทึกส�ธ�รณะในครั้งนั้นทำ�ให้ผมได้เพื่อน 

ที่รู้จักกันท�งอินเทอร์เน็ต จนถึงขั้นได้พบปะพูดคุยกันร�ว 7-8 

คน แต่เมื่อเวล�ผ่�นไปก็เหลือที่ยังติดต่อกันอยู่เพียงไม่กี่คน

 ในจำ�นวนเพื่อนที่เหลืออยู่นั้นล้วนเป็นคนที่ชอบอ่�น 

ชอบเขียน แต่ส่วนใหญ่จะเขียนเล่นๆ เสียม�กกว่� เพร�ะต่�ง 

ก็มีง�นประจำ�ทำ�กันอยู่แล้ว มีบ�งคนที่เคยทำ�ท่�ว่�จะหันม�เขียน 

หนังสือเพียงอย่�งเดียว ครั้นเมื่อเวล�ผ่�นไปก็หันไปประกอบ

อ�ชีพอื่นที่ทำ�ร�ยได้ให้มั่นคงกว่�  

 แต่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งผมไม่ค�ดคิดว่�เข�จะจริงจังกับก�ร

เขียนหนังสือถึงขั้นล�ออกจ�กง�นธน�ค�รที่ทำ�อยู่และตัดสินใจ

อพยพโยกย้�ยครอบครัวจ�กกรุงเทพฯ ไปอยู่เชียงใหม่ ทั้งที่ 

ในตอนนั้นเข�เพิ่งมีผลง�นรวมเรื่องสั้นเล่มแรกที่ชื่อ ‘กำาแพงที่

มองไม่เห็น’ เพียงเล่มเดียวเท่�นั้น และมีเรื่องสั้นตีพิมพ์ใน

นิตยส�รประปร�ยในน�มป�กก� ‘ฉมังฉาย’ 

 เข�เช่�บ้�นอยู่ที่หมู่บ้�นบ่อสร้�ง อำ�เภอสันกำ�แพง  
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เริ่มต้นง�นใหม่ด้วยก�รเปิดร้�นเสริมสวยในตัวเมืองเชียงใหม่ 

ภรรย�ของเข�ดูแลกิจก�รได้ระยะหนึ่งแต่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ 

เข�จึงเปลี่ยนม�เปิดร้�นข�ยของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวที่ตล�ด

บ่อสร้�ง โดยให้ภรรย�เป็นผู้ดูแลเช่นเคย ส่วนตัวเข�นั้นใช้เวล�

หมดไปกับก�รอ่�นหนังสือและมุ่ งมั่นทำ�ง�นเขียนอย่�ง 

จริงจัง  

 สองปีผ่�นไปเข�เขียนเรื่องสั้นได้นับร้อยเรื่องแต่ได้รับ

ก�รตีพิมพ์ต�มนิตยส�รร�วๆ 40 เรื่อง และเขียนนิย�ยจบไป 2 

เรื่องแล้ว ถึงแม้เรื่องสั้นและนิย�ยของเข�ที่เขียนเสร็จจะยัง 

ไม่ได้รับก�รรวมเล่มจ�กสำ�นักพิมพ์ใดก็ต�ม แต่เข�ก็ยังไม่ 

ละคว�มพย�ย�ม

 ผมโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเข�บ้�งเป็นระยะๆ บทสนทน�

ของเร�ส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเรื่องก�รอ่�นก�รเขียนแลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็นและให้กำ�ลังใจกัน 

 เมื่อมีโอก�สผมจะส่งหนังสือที่เห็นว่�เหม�ะสมไปให้ 

เข�บ้�งเพื่อเป็นกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นเขียน เพราะผมเชื่อว่า

งานของนักเขียนนั้นใช้กำาลังใจมากกว่ากำาลังกาย
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 ในชีวิตที่ผ่�นม�ผมได้สัมผัสคว�มจริงบ�งอย่�ง นั่นคือ

เวลาที่เราให้กำาลังใจใครอย่างจริงใจ	 กำาลังใจนั้นจะสะท้อนกลับ

มาหาตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อ	

 กำ�ลังใจเป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งให้ใครต่อใครได้ไม่มีวันหมด 

และมีแต่ยิ่งให้แล้วยิ่งได้รับกลับคืนม�

 ไม่ว่�ใครจะคิดอย่�งไรกับก�รล�ออกจ�กง�นธน�ค�ร

ของเข�ก็ต�ม แต่ผมแอบรู้สึกชื่นชมเข�อยู่ในใจ แม้ว่�จ�ก 

วันนั้นจนถึงวันนี้เข�จะยังไม่มีผลง�นรวมเรื่องสั้นหรือนิย�ย 

เล่มใหม่ออกม�เลย แต่เข�ก็ยังมุ่งมั่นที่จะเขียนเรื่องสั้นและ

เขียนหนังสือต่อไป ถึงวันนี้เข�เติบโตพอที่จะรู้ว่�เข�ควรจะ

เขียนอะไร เพร�ะนักเขียนทุกคนต่�งก็ต้องเรียนรู้และแสวงห�

เส้นท�งของตัวเอง    

 ผมเชื่อว่� ห�กเร�ไม่ใช่นักเขียนประเภทอัจฉริยะแล้ว  

มีอยู่ท�งเดียวที่จะช่วยให้เร�เดินไปข้�งหน้�ได้ สิ่งนั้นก็คือ 

‘ความมุ่งมั่นตั้งใจ’ และ ‘ทำางานอย่างจริงจัง’

 ก�รประสบคว�มสำ�เร็จของนักเขียนแต่ละคนต่�งก็มี 

จุดเริ่มต้นและวิถีท�งแตกต่�งกัน ไม่มีสูตรสำ�เร็จต�ยตัวในก�ร
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ทำ�ง�นว่�ต้องทำ�เหมือนกับวิธีก�รของใคร ใครถนัดอย่�งไรก็ 

ทำ�ไปอย่�งนั้น ทว่�ง�นเขียนคือง�นศิลปะชนิดหนึ่ง บ�งครั้ง

เร่งรัดเกินไปก็ไม่ได้ เฉื่อยช�เกินไปก็ไม่ดี นักเขียนทุกคนต้องรู้

จังหวะเคลื่อนไหวของตัวเองให้แม่นยำ�

 ผมเดินท�งขึ้นเหนือคร�วนี้มีโอก�สได้แวะเยี่ยมเยือน

บ้�นของเข�ที่บ่อสร�้ง ซึ่งเป็นบ�้นที่มีบรรย�ก�ศเหม�ะสมที่จะ

นั่งทำ�ง�นเขียนหนังสือเป็นอย่�งยิ่ง 

 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองที่ผมได้ม�ที่บ้�นของเข� และ

ครั้งนี้ได้เห็นแปลงผักหล�ยชนิดที่เข�เป็นคนปลูก ภรรย�ของ

เข�ทำ�อ�ห�รจ�กผักที่เข�ปลูกให้ผมรับประท�นอย่�งเอร็ดอร่อย 

เป็นคว�มเอร็ดอร่อยที่แตกต่�งไปจ�กกับข้�วถุงที่ซื้อม�จ�ก

ตล�ดเมื่อครั้งก่อน

 เรื่องที่เร�สนทน�กันอย่�งออกรสก็เห็นจะเป็นเรื่องของ

ก�รอ่�นและก�รเขียนหนังสือ เพร�ะผมเองก็ยังมีคว�มฝันใน

ก�รเขียนหนังสือไม่น้อยไปกว่�เข�เช่นกัน

 ครอบครัวของเข�ไม่มีลูก แต่เลี้ยงแมวไว้ถึง 9 ตัว 

แต่ละตัวมีชื่อเรียกเหมือนชื่อคน อ�ทิ บุญรอด, บุญสุข, บุญศรี, 
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บุญช่วย, บุญรักษ์ ฯลฯ  ผมเห็นเข�และภรรย�เลี้ยงแมว

เหมือนเลี้ยงลูก ซึ่งก็คงไม่แตกต่�งจ�กคนที่มีจิตใจรักสัตว์ทั่วๆ 

ไปคือ เมื่อรักก็ย่อมผูกพัน ผมมองว่�เป็นโชคดีของทั้งคู่ที่ต่�งก็

ชอบแมวเหมือนกัน เพร�ะถ้�ฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใดไม่ชอบแมวแล้ว

ละก็รับรองว่�เป็นปัญห�ใหญ่ในครอบครัวอย่�งแน่นอน

 มีบ�งคนเคยพูดถึงเข�ทำ�นองว่�น่�เป็นห่วงในเรื่อง 

ร�ยได้ และช่�งไม่ฉล�ดเสียเลยที่ล�ออกจ�กง�นธน�ค�รเพื่อ 

ที่จะม�นั่งเขียนหนังสือ นักเขียนไส้แห้งอย่�งไรก็รู้ๆ กันอยู่แล้ว 

ทำ�ง�นธน�ค�รอยู่ในห้องแอร์เย็นสบ�ย มีเงินเดือนใช้จ่�ยคล่อง

มือ ถึงสิ้นปีก็มีเงินโบนัสก้อนโต นั่งเขียนหนังสือไม่รู้ว่�เมื่อไรจะ

มีร�ยได้ม�กเท่�กับทำ�ง�นธน�ค�ร แต่ผมกลับรู้สึกว่�เข�กล้�-

ห�ญที่กล้�เลือกในสิ่งที่เข�รักตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม ไม่ใช่รอ

เกษียณแล้วค่อยออกม�ทำ�ง�นที่ตัวเองรัก เพร�ะห�กรอถึงวัน

นั้นไฟอ�จมอดแล้วก็เป็นได้  

 เข�ได้เลือกวิถีชีวิตใหม่ให้แก่ตัวเอง เข�โชคดีกว่�คนอีก

ไม่รู้เท่�ไรที่มีสิทธิ์ ‘เลือก’ และเมื่อเลือกด้วยตัวเองก็ต้องรับผล

ในสิ่งที่ตัวเองเลือกด้วย ผมว่�แบบนี้ก็ยุติธรรมดีแล้ว
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 ในช่วงนี้ที่เข�ยังไม่มีร�ยได้จ�กง�นเขียนอย�่งสมำ่�เสมอ 

แต่อย่�งน้อยเข�ก็มีเงินเก็บสะสมไว้จำ�นวนหนึ่งและยังมีร�ยได้

จ�กร้�นค้�ที่ภรรย�ของเข�ดูแลอยู่ 

 ร�ยได้ประจำ�ที่ข�ดห�ยไปทำ�ให้เข�ได้เรียนรู้ที่จะ

ประหยัด ก�รประหยัดนั้นเป็นทั้งศ�สตร์และศิลป์ เข�ได้ลงแรง

ปลูกผัก ได้กินผักที่ตัวเองปลูกและยังได้แบ่งปันผักที่ปลูกให้ 

คนอื่นด้วย 

 ก�รได้ม�ใช้ชีวิตแบบนี้ ทำ�ให้เข�ได้เรียนรู้ที่จะรู้จักชีวิต

ในแง่มุมอื่นๆ เพิ่มขึ้น ผมเชื่อว่�ก�รเป็นนักเขียนที่ดีไม่ใช่เพียง

แต่อ่�นหนังสืออย่�งเดียวเท่�นั้น แต่ต้องรู้จักอ่�นชีวิตด้วย  

 ก�รล�ออกจ�กก�รเป็นพลเมืองของเมืองหลวง ทำ�ให้

เข�ไม่ต้องผจญภัยกับรถติดบนถนนและหมอกควันในกรุงเทพฯ 

ได้ม�สูดอ�ก�ศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้�นบ่อสร้�ง ได้ทำ�ในสิ่งที่เข�เลือก

แล้ว และได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่เข�รัก 

 แน่นอนว่า...โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี	

	 ทุกอย่างที่ได้มาล้วนต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ
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บุญปั๋นหัวใจแบ่งปันบุญปั๋นหัวใจแบ่งปัน

1

 ก�รเดินท�งโดยไม่รู้ว่�สถ�นที่ที่จะไปนั้นอยู่ที่ไหนก็ให้

คว�มรู้สึกสนุกไปอีกแบบหนึ่ง 

 ผมรู้แค่ว่�ปล�ยท�งคือบ้�นม่วง หมู่ 6 อำ�เภอแจ้ห่ม 

จังหวัดลำ�ป�ง จึงใช้วิธีโทรศัพท์ถ�มเจ้�ของบ้�นและถ�มคน 

ขับรถทุกครั้งที่ขึ้นรถประจำ�ท�ง เพร�ะก�รเดินท�งไปยังแจ้ห่ม

นั้นต้องนั่งรถหล�ยต่อกว่�จะถึง

 แล้วในที่สุดผมก็เดินท�งม�ถึงจุดหม�ยปล�ยท�งโดย 

สวัสดิภ�พ จุดประสงค์ในก�รเดินท�งครั้งนี้ก็เพื่อม�ถ่�ยรูป 

‘นางบุญปั๋น ชุ่มเย็น’ เพียงอย่�งเดียวเท่�นั้น

 น�งบุญปั๋นเป็นใครและมีคว�มสำ�คัญอย่�งไรนั้น ผม 

ไม่เคยรู้ม�ก่อน แต่ที่ต้องม�ถ่�ยรูปน�งก็เพร�ะกัลย�ณมิตร
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อย่�ง ‘คุณอรสม สุทธิสาคร’ ได้สัมภ�ษณ์ชีวิตครอบครัวของ

น�งเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่�ยรูป จึงขอให้ผมช่วยม�ถ่�ยรูป

เพื่อนำ�ไปประกอบเรื่องร�วที่เธอเขียน 

 บ้�นใต้ถุนสูงทำ�ให้ผมคิดถึงบ้�นเกิดสมัยเด็กในชนบท 

ทันทีที่ก้�วขึ้นบ้�น สิ่งที่อย�กทำ�เป็นอันดับแรกก็คือนอนเล่นที่

นอกช�นเพื่อมองท้องฟ้�สักพัก เพร�ะผมไม่ได้นอนบ้�นที่มี 

นอกช�นที่ส�ม�รถมองเห็นท้องฟ้�โปร่งโล่งอย่�งนี้ม�น�นแล้ว

 น�งปล่อยให้ผมนอนเล่นที่ช�นบ้�นต�มสบ�ย จ�กนั้น

ก็ขอตัวออกไปข้�งนอก แล้วกลับม�อีกครั้งพร้อมผักผลไม้ที่

เก็บม�จ�กสวน ส่วนส�มีของน�งเดินท�งไปต่�งจังหวัดและจะ 

กลับม�ในเวล�คำ่�

 ผมรู้จ�กป�กคำ�ของคุณอรสมเพียงว่�... 

 น�งบุญปั๋นเป็นผู้นำ�ชุมชนที่นี่ เป็นคนจิตใจดี เสียสละ 

ช่วยเหลือเพื่อนบ้�นและชุมชน 

 สิ่งที่ขย�ยให้เห็นภ�พของน�งชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ ก�ร 

ดูแลเอ�ใจใส่ผม ซึ่งเป็นอ�คันตุกะแปลกหน้�ด้วยนำ้�ใจไมตรี 

อย่�งดียิ่ง  



โดม�วุฒิชัย�

41

2

 น�งบุญปั๋น ชุ่มเย็น อ�ยุ 54 ปี จบก�รศึกษ�ชั้นประถม

ปีที่สี่ น�งแต่งง�นกับ น�ยคำ�ปัน ชุ่มเย็น ตั้งแต่อ�ยุ 18 ปี มี

ลูกช�ยคนเดียวซึ่งบวชเป็นพระ ตอนนี้รักษ�ก�รเจ้�อ�ว�สอยู่ที่

วัดใกล้บ้�น พระลูกช�ยของน�งบวชเป็นส�มเณรตั้งแต่อ�ยุ 10 

ขวบ เมื่ออ�ยุครบบวชก็บวชพระ ถ้�นับตั้งแต่เป็นส�มเณร  

พระลูกช�ยของน�งก็อยู่ในร่มผ้�ก�ส�วพัสตร์ม� 24 ปีเต็มแล้ว  

 ครอบครัว ‘ชุ่มเย็น’ มีอ�ชีพเป็นเกษตรกร ทำ�ไร่ 

ทำ�สวนครบสูตร ปลูกไม้ยืนต้นประเภทไม้สักและไม้รวกไว้ตัด

ข�ย ถึงฤดูก�ลทำ�น�ก็ทำ�น� และยังห�ช่องว่�งทำ�สวนผัก 

มะเขือเทศ หอม กระเทียม ผักก�ดหอม ฯลฯ ทั้งน�งและส�มี

ไม่เคยปล่อยให้วันเวล�แต่ละวันผ่�นไปโดยเปล่�ประโยชน์  

 น�งบุญปั๋นเป็นประธ�นอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขชุมชน 

ม� 21 ปีแล้ว และเพิ่งได้รับร�งวัล อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด 

ประจำ�ปี 2551 นอกจ�กก�รง�นอ�ชีพที่ทำ�อยู่ในชีวิตประจำ�วัน

ซึ่งดูเหมือนแทบจะไม่มีเวล�ว่�งเลย ง�นส่วนหนึ่งของน�งคือ

ก�รช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชน ไม่ว่�จะเป็นเรื่องแรงง�นจนไปถึง
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เรื่องคว�มคิด ก�รช่วยเหลือช�วบ้�นและชุมชนของน�งแสดง

ให้เห็นว่� ก�รมีจิตอ�ส�ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่จำ�เป็นต้องเป็น  

ส.ส. ก็ส�ม�รถทำ�ได้ 

 ชีวิตประจำ�วันของน�งบุญปั๋น ตื่นขึ้นม�หุงข้�วทำ�ครัว

ตั้งแต่ตีห้� นอกจ�กอ�ห�รสำ�หรับครอบครัวแล้วน�งยังทำ�

กับข้�วให้ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กในหมู่บ้�นโดยที่ไม่ได้หวังผลกำ�ไร 

 ปัจจุบันน�งยังใช้ฟืนหุงข้�วอยู่ ซึ่งฟืนก็ได้ม�จ�กสวน

จ�กไร่ของน�งเอง นอกจ�กในกรณีรีบด่วนหรือมีแขกม� 

เยี่ยมเยือนจึงจะใช้เต�แก๊ส เรียกว่�รู้จักใช้สอยพลังง�นอย่�ง

ประหยัดและเหม�ะสม    

 เช้�ตรู่ก็เตรียมตัวใส่บ�ตร น�งใส่บ�ตรพระลูกช�ย 

ทุกวันไม่เคยข�ด นอกเสียจ�กไม่อยู่บ้�นหรือไม่ว่�งเท่�นั้น นี่

คือคว�มสุขอีกอย่�งหนึ่งของน�งที่มีลูกช�ยเป็นพระ เพร�ะ

ทำ�ให้หมดห่วงและมีแต่ชักนำ�ให้ไปในท�งใกล้ชิดธรรมะยิ่งขึ้น

 นิสัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นของน�งนั้นเป็นม�ตั้งแต่ 

สมัยเด็กแล้ว เริ่มจ�กเมื่อเห็นคนเฒ่�คนแก่ในหมู่บ้�นทำ�อะไร 

ก็จะเข้�ไปช่วยเหลืออยู่เป็นประจำ� คงเป็นเพร�ะได้รับก�รอบรม
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และเห็นตัวอย่�งจ�กพ่อแม่ม�ตั้งแต่เล็ก ภ�พที่ติดต�ประทับใจ

ก็คือเวล�มีง�นบุญทั้งง�นวัดง�นบ้�น พ่อกับแม่จะช่วยง�น 

อย่�งเต็มกำ�ลังอย่�งมีคว�มสุข และจำ�ได้ว่�ตั้งแต่เกิดม�ไม่เคย

เห็นพ่อแม่ทะเล�ะกันเลย น�งจึงคิดว่�น่�จะได้รับสิ่งต่�งๆ เหล่�

นี้ม�จ�กครอบครัว  

 ในชุมชนบ้�นม่วงที่มีสองร้อยกว่�ครอบครัว ไม่มีใคร 

ที่ไม่รู้จักน�งบุญปั๋น ใครๆ ก็เรียกน�งว่� ‘ป้าปั๋น’ กันทั้งนั้น 

เพร�ะไม่ว่�ง�นบวช ง�นแต่ง ง�นศพ ฯลฯ น�งจะต้องไปช่วย

ง�นเสมอ ไม่น่�เชื่อว่� ครอบครัวของน�งซึ่งทำ�ไร่ทำ�สวนทำ�น�

ส�รพัดด้วยกันเพียงสองคนนั้นจะยังมีเวล�ทำ�ง�นเพื่อสังคมอีก 

 น�งบุญปั๋นบอกว่�ที่ส�ม�รถทำ�แบบนี้ได้ก็เพร�ะเธอ

ส�ม�รถจัดแบ่งเวล�ให้ลงตัว และยิ่งกว่�นั้นคือการทำางาน

ด้วยจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทนใดๆ	 เมื่อได้ช่วยเหลือใครก็ได้

ความสุขใจกลับมา และสิ่งที่ได้รับคือคว�มเค�รพนับถือจ�ก

คนในหมู่บ้�น ทำ�ให้ชีวิตมีคว�มสุขอยู่ทุกวัน

 หลักก�รดำ�เนินชีวิตของน�งไม่มีอะไรซับซ้อน น�ง 

มีคว�มเชื่อง่�ยๆ ว่� ‘ทำาดี ได้ดี’ และที่มีโอก�สทำ�ง�นอย่�งนี้ได้
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ก็เพร�ะคู่ชีวิตสนับสนุนและมองไปในท�งเดียวกัน อีกทั้ง

ครอบครัวก็ปร�ศจ�กอบ�ยมุข ไม่ดื่มเหล้�เม�ย� ไม่เล่นก�ร

พนัน ครองรักกันอย่�งมีคว�มสุข รู้จักประหยัดอดออมและเมื่อ

พอมีก็ส�ม�รถช่วยเหลือผู้อื่นได้

 เมื่อ 4 ปีที่ผ่�นม� เครือข่�ยครอบครัวเข้มแข็งซึ่งเป็น

องค์กรร่วมระหว่�งสถ�บันรักลูกและ สสส. ได้ เข้ �ม� 

ขย�ยเครือข่�ยในหมู่บ้�น น�งก็เป็นสม�ชิกของเครือข่�ยนี้ 

และทำ�หน้�ที่เป็นนักวิจัยชุมชนด้วย ทำ�ให้วันเวล�ในแต่ละวัน

ของน�งมีคว�มหม�ยม�กขึ้น

 น�งบอกว่� หลังจ�กมีกิจกรรมของเครือข่�ยเกิดขึ้น 

ในหมู่บ้�นเป็นประจำ� 2-3 เดือนต่อครั้ง ทำ�ให้ผู้คนในหมู่บ้�น

เปลี่ยนแปลงไปในท�งที่ดีขึ้น มีคว�มรักส�มัคคีกันม�กขึ้น  

มีก�รแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ซึ่งทำ�ให้ชุมชน 

น่�อยู่ขึ้น เมื่อชุมชนน่�อยู่ ก็ขย�ยผลไปถึงสังคม จนถึงประเทศ

ช�ติ ครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่�ง

 น�งเชื่อว่� ก�รแบ่งปันและก�รช่วยเหลือผู้อื่นคือคว�มดี 

จึงยืนยันด้วยก�รกระทำ�อย่�งสมำ่�เสมอม�ย�วน�น 
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 น�งเชื่อในวิถีชีวิตที่เรียบง่�ย จึงยืนยันด้วยก�รง�นและ

ชีวิตประจำ�วันอย่�งที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้

 คว�มดีง�มไม่ใช่เรื่องที่ทำ�ได้ง่�ยๆ 

 คว�มเรียบง่�ยก็ไม่ใช่แค่ก�รทำ�อะไรง่�ยๆ เท่�นั้น  

 ทั้งสองสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่�ยที่ใครๆ จะเข้�ถึงได้ 

 เพร�ะ ‘ความดีงาม’ และ ‘ความเรียบง่าย’ 

 คือ ความลุ่มลึกและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
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มนต์�รักตะโกล�

 เมื่อร�วกล�งเดือนกุมภ�พันธ์ 2551 ผมตัดสินใจขน 

ข้�วของสัมภ�ระต่�งๆ เพื่อไปอยู่ที่ตล�ดเก่� อำ�เภอตะกั่วป่� 

จังหวัดพังง� 

 คว�มตั้งใจในคร�วนั้นคือ ผมต้องก�รเช่�ตึกเก่�ทรง 

ชิโนโปรตุกีสเพื่อเปิดร้�นข�ยของเล็กๆ น้อยๆ  และจะนั่งเขียน

หนังสือไปด้วย ขณะเดียวกันก็จะห�เวล�ว่�งไปปลูกต้นไม้ 

ในพื้นที่ที่ครอบครัวซื้อไว้   

 สินค้�ที่ผมคิดจะข�ยในตอนนั้นเป็นสินค้�ที่ไม่ต้องก�ร

ก�รดูแลม�กนักและส�ม�รถทำ�ได้เอง เช่น โปสต์ก�ร์ดทำ�มือ  

เสื้อยืดสกรีนรูปและตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเมืองตะกั่วป่�  

สินค้�ฝ�กข�ยจ�กเพื่อนๆ ฯลฯ 

 ผมไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจ เพียงแต่ผมอย�กเข้�ไปอยู่ 

มนต์�รักตะโกล�
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ในบรรย�ก�ศของตล�ดเก่�ในเมืองเก่�อย่�งตะกั่วป่�สักช่วง

เวล�หนึ่ง และแอบฝันเล็กๆ ว่�วันหนึ่งถ้�มีนักท่องเที่ยวรู้จัก

ตะกั่วป่�ม�กขึ้น ท�งร�ชก�รจะได้หันม�สนใจอนุรักษ์ตึกเก่� 

ที่กำ�ลังทรุดโทรมเหล่�นี้ให้อยู่ในสภ�พที่ดีขึ้น

 ผมใช้เวล�เกือบสองสัปด�ห์กว่�จะได้บ้�นเช่� เพร�ะตึก

เก่�ๆ ที่เห็นว่�งเปล่�ไม่มีคนอยู่นั้น ใช่ว่�จะห�เช่�ได้ง่�ยๆ บ้�ง

ก็ทรุดโทรมเกินซ่อมแซม บ้�งก็เพร�ะเจ้�ของไม่ต้องก�รให้ 

ใครเช่� ในที่สุดผมก็ได้ม�พบเจ้�ของบ้�นซึ่งเป็นท�ย�ทตระกูล 

‘บุญสูง’ ผู้มีนำ้�ใจเมตต�ให้ผมเช่�บ้�นเมื่อทร�บเจตน�ว่�

ผมต้องก�รเช่�เพื่อทำ�อะไร  

 เมื่อผมได้บ้�นเช่�หลังนี้แล้ว ผมต้องสร้�งส้วมเอง 

เพร�ะของเดิมนั้นไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้แล้ว เจ้�ของบ้�นให้ผม 

หักค่�เช่�บ้�นชดเชยเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รสร้�งส้วมไป ผล

ปร�กฏว่�ค่�ใช้จ่�ยในก�รสร้�งส้วมนั้นจ่�ยค่�เช่�บ้�นได้เป็น

เวล�นับปี 

 แต่เมื่อผมย้�ยเข้�ไปนอนที่บ้�นหลังนั้นเพียงสองคืน 

ผมก็ต้องย้�ยออกและตัดสินใจเดินท�งกลับบ้�นที่นนทบุรี เนื่อง
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ม�จ�กเหตุผลหล�ยประก�ร ประก�รหนึ่งเป็นเพร�ะผมเป็นไข้

อย่�งรุนแรง แต่ประก�รสำ�คัญคือ ‘ผมถอดใจยอมแพ้’  

 เหตุก�รณ์ครั้งนั้นทำ�ให้ผมได้รู้จักบ�งแง่มุมของตัวเอง

เพิ่มขึ้น อย่�งน้อยก็ได้รู้ว่�ผมไม่ได้เป็นคนขยันอะไรม�กม�ย

หรือมีศักยภ�พที่จะทำ�อะไรหล�ยๆ อย่�งได้ในเวล�เดียวกัน 

 ตอนนี้ชุมชนตะกั่วป่�เริ่มตื่นตัวหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รอนุรักษ์ตึกเก่�กันม�กขึ้น และได้จัดให้มีถนนส�ยวัฒนธรรม

ในช่วงเดือนพฤศจิก�ยนจนถึงเดือนเมษ�ยนต�มโครงก�รชุมชน

เข้มแข็ง เริ่มมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนม�เที่ยวชมม�กขึ้น โดย

เฉพ�ะช่วงเทศก�ลกินเจ จะมีคนม�เดินเที่ยวม�กกว่�ช่วงอื่นๆ 

 ผมมีโอก�สกลับไปเยือนตะกั่วป่�อีกครั้งในปีนี้และ 

ไปเดินเที่ยวเล่นบนถนนส�ยวัฒนธรรมที่ตล�ดเก่� ผมได้ไปนั่ง

ที่ ‘ร้าน ณ ตะกั่วป่า’ ซึ่งเป็นบ้�นที่ผมเคยเช่�และได้นอนเพียง

สองคืนเท่�นั้น 

 ผู้ที่ม�เช่�ทำ�ร้�นนี้เป็นคนหนุ่มส�วรุ่นใหม่ซึ่งไปอยู่

กรุงเทพฯ แล้วกลับม�อยู่บ้�นเกิด เปิดเป็นร้�นอ�ห�รและ

เครื่องดื่ม ตกแต่งแบบย้อนยุคโดยไม่ต้องแต่งอะไรม�กนัก 
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เพียงแค่ห�ของเก่�ม�ประดับเพิ่มเติม เพร�ะเมื่อเดินเข้�ไป 

ในร้�นที่เป็นตึกเก่� ก็สัมผัสถึงคว�มเก่�ได้แล้ว

 ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นบ้�นหลังนี้มีคนม�เช่�ต่อ ถึงแม้

เจ้�ของร้�นจะทำ�ต�มคว�มฝันของเธอ ซึ่งไม่เกี่ยวกับคว�มฝัน

ของผมก็ต�ม แต่อย่�งน้อยผมก็รู้สึกดีใจที่ห้องส้วมที่ผมทำ�ไว้ 

มีโอก�สได้ใช้ง�น ดีกว่�ที่จะถูกปิดทิ้งร้�งไปเปล่�ๆ  

 ผมได้รู้จักกับเจ้�ของร้�นและนำ�โปสต์ก�ร์ดทำ�มือ 

ไปฝ�กข�ยสนุกๆ เพื่อต้องก�รมีส่วนร่วมเล็กๆ น้อยๆ กับ 

เมืองนี้ ส่วนเธอกำ�ลังทำ�เสื้อสกรีนที่มีรูปและถ้อยคำ�เกี่ยวกับ

ตะกั่วป่�ม�ว�งข�ยที่ร้�นพอดี เรื่องเสื้อสกรีนเกี่ยวกับเมือง

ตะกั่วป่�นั้นมีคนทำ�ม�ก่อนหน้�นี้บ้�งแล้ว 

 ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเสื้อสกรีนว�งข�ยและมีผู้คนสวมใส่ 

เพร�ะนั่นก็เป็นคว�มฝันเล็กๆ ของผมที่ฝันค้�งไว้ ซึ่งบัดนี้ 

มันเป็นจริงแล้ว ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นผู้ทำ�เองก็ต�มที

 ผมเห็นคนหนุ่มคนส�วหล�ยกลุ่มที่แสดงคว�มรักเมือง

ตะกั่วป่�พ�กันจัดกิจกรรมต่�งๆ เพื่อเมืองตะกั่วป่�ม�กขึ้น  

 ผมรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ 
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 ในวันที่ผมเข้�ไปนั่งในร้�น ณ ตะกั่วป่�นั้น 

 ผมรู้สึกมีความสุขเล็กๆ	 ในใจ	 เป็นความรู้สึกรุ่มรวย

โดยที่ผมไม่ต้องเป็นเจ้าของร้าน			

 ผมเห็นผู้คนพลุกพล่�นเดินบนถนนดูมีชีวิตชีว� ต่�งจ�ก

วันที่ผมเคยม�อยู่ในปีก่อนนั้นอย่�งลิบลับ  

  ช่วงปล�ยเดือนเมษ�ยน 2552 

 ‘พิบูลศักดิ์ ละครพล’ ได้ม�พักอยู่ที่ตะกั่วป�่ในช่วงเวล�

หนึ่ง ระหว่�งนั้นเข�ได้เขียนภ�พสีนำ้�เกี่ยวกับเมืองตะกั่วป่�   

ผมมีโอก�สติดต�มไปดูเข�เขียนภ�พบ้�ง เข�เขียนภ�พทุก 

อย่�งที่อย�กจะเขียนและเขียนภ�พอย่�งมีคว�มสุข 

 ก�รเขียนภ�พดูเหมือนเป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่ใช้มือ ใช้ต� 

ใช้ใจ เท่�นั้น แต่กลับสร้�งคว�มสุขให้แก่ผู้เขียนและผู้ที่ถูก

เขียน อีกทั้งยังแผ่กระจ�ยไปถึงผู้ที่แอบม�มุงดู ทุกส�ยต�มอง

ไปยังสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นอย่�งมีคว�มสุข  

 แล้วในที่สุดเข�ก็ได้จัดง�นแสดงภ�พเขียนสีนำ้�ในชื่อ 

ชุดว่� ‘มนต์รักตะโกลา’ ที่ร้�น ณ ตะกั่วป่� ซึ่งเป็นบ้�นเช่�ที่

ผมเคยเช่� และไปไม่ถึงฝั่งฝันหลังนั้น



ผลิบานด้านใน

52

 วันที่พิบูลศักดิ์เปิดแสดงภ�พเขียนสีนำ้�นั้น ปร�กฏว่�

ภ�พเขียนของเข�ถูกซื้อเหม�หมดทุกภ�พ ซึ่งผู้ซื้อภ�พก็คือ 

ผู้เป็นเจ้�ของบ้�นเช่�หลังนั้น ผมรับรู้ด้วยคว�มยินดีที่เห็นสิ่งดีๆ 

เกิดขึ้น   

 พิบูลศักดิ์เขียนภ�พสีนำ้�ที่ตะกั่วป่�ก็เพร�ะคว�มเป็น 

ศลิปนิ ตอ่ม�ไดจ้ดัง�นแสดงภ�พขึน้ทีร่�้น ณ ตะกัว่ป่� แมจ้ะเปน็

เพยีงกจิกรรมเลก็ๆ ทีท่ำ�ขึน้ดว้ยคว�มรกั แตผ่ลพลอยไดก้ค็อืก�ร

ข�ยภ�พเขียนทั้งหมดได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่�ยินดียิ่ง 

 แม้เรื่องร�วที่ผมเล่�ม�ทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องร�วส่วนตัว

ของกลุ่มคนเล็กๆ และเป็นเพียงเหตุก�รณ์เล็กๆ ที่เกิดขึ้นใน 

ชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่�นั้น 

 แต่เราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ	

	 หรือความสำาเร็จเล็กๆ	ได้	

	 โดยไม่ต้องรอคอยแต่ความสำาเร็จที่ใหญ่โต	 แล้วค่อย 

มีความสุข	

	 อีกทั้งความสำาเร็จนี้	 แม้ไม่ได้เป็นของเราหรือเกิดขึ้น

จากเรา	แต่เราก็สามารถชื่นชมยินดีได้
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 คว�มรู้สึกที่ได้มองเรื่องเล็กๆ ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทำ�ให้ผม

คิดไปถึงเรื่องร�วต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในโลก  

 เรื่องที่ดีง�มไม่ว่�จะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ 

 ไม่ว่�ใครจะเป็นผู้กระทำ� หรือไม่ว่�จะเกิดขึ้นที่ส่วนไหน

ของโลกก็ต�ม  

 เร�แค่เพียงรู้สึกยินดีกับเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นอย่�งจริงใจ   

 แค่นี้ ‘ชีวิต’ ก็มี ‘กำาไร’ แล้ว

*�ชื่อง�นแสดงภ�พเขียนสีนํำ้�ของ�พิบูลศักดิ์�ละครพล
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 ผมตัดสินใจคว้�กระเป๋�สัมภ�ระผลุนผลันลงจ�ก 

รถประจำ�ท�งส�ยตะกั่วป่�-พังง� ขณะที่คนขับรถจอดให้ 

ผู้โดยส�รอื่นลง เพร�ะบังเอิญเหลือบไปเห็นป้�ยโรงแรมที่ 

ริมถนน ตอนแรกผมตั้งใจจะลงรถที่ บขส. แล้วจึงค่อยห� 

ที่พัก แต่ด้วยสัมภ�ระพะรุงพะรังประกอบกับส�ยฝนกำ�ลัง 

พรำ�ในเวล�ใกล้คำ่� จึงทำ�ให้ผมตัดสินใจลงรถตรงจุดใกล้กับ

โรงแรมแห่งนี้

 สภ�พของโรงแรมที่มองเห็นดูเก่�ครำ่� อ�จจะไม่ค่อย

เชื้อเชิญให้นักเดินท�งที่นิยมคว�มหรูหร�และสะดวกสบ�ย 

เดินเข้�ไปนัก แต่สภ�พแบบนี้กลับทำ�ให้นักเดินท�งอย่�งผม 

ก้�วเข้�ไปด้วยคว�มมั่นใจ เพร�ะจ�กประสบก�รณ์ที่ผ่�นม� 

บอกว่� ค่�ห้องพักของโรงแรมเก่�มักมีร�ค�ไม่แพง

เมืองในหุบเข�เมืองในหุบเข�
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 ก�รเดินท�งม�จังหวัดพังง�ครั้งนี้ไม่ได้อยู่ ในต�ร�ง 

ก�รเดินท�งของผมม�ก่อน เมื่อช่วงวันสงกร�นต์ผมกับ

ครอบครัวกลับไปเยี่ยมบ้�นที่ตะกั่วป่� หลังจ�กนั้นภรรย�กับ 

ลูกเดินท�งกลับบ้�นที่นนทบุรีก่อน เพร�ะมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่ง 

จะม�ว�ดรูปตึกเก่�ทรงชิโนโปรตุกีสที่ตะกั่วป่� ในฐ�นะที่ผม 

คุ้นเคยกับเมืองนี้จึงยินดีทำ�ตัวเป็นเจ้�บ้�น  

 ผมอยู่ที่ตะกั่วป่�น�นนับเดือน และก่อนที่ผมจะเดินท�ง

กลับนนทบุรี ผมตั้งใจจะไปต่อที่ไหนสักแห่งซึ่งอยู่ในเงื่อนไขว่�

ต้องไม่ไกลจ�กตะกั่วป่�นัก 

 ในที่สุดผมก็เลือกไปพังง�แทนที่จะเป็นภูเก็ตหรือสถ�นที่

ท่องเที่ยวอื่นๆ คนรอบๆ ตัวพ�กันถ�มผมว่�จะไปทำ�อะไรที่

พังง� เพร�ะนอกจ�กเงียบแล้วยังไม่มีอะไรน่�สนใจ ผมตอบ

พวกเข�ไปว่� เป็นเพร�ะผมยังไม่เคยนอนในตัวเมืองพังง�  

เคยแต่ผ่�นไปผ่�นม� ใครๆ ก็มักเห็นพังง�เป็นท�งผ่�นเสมอ  

 ผมรู้สึกได้ทุกครั้งว่� ถ้�ม�เยือนจังหวัดพังง�ครั้งใด  

ตัวละครในเรื่องสั้นชุด ‘เหมืองแร่’ ของ ‘อาจินต์ ปัญจพรรค์’ 

จะผุดขึ้นในมโนนึกของผมเสมอ พูดได้เต็มป�กว่�ผมรู้จักพังง�
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เพร�ะเป็นแฟนตัวหนังสือของ ‘อาจินต์ ปัญจพรรค์’ ม�ตั้งแต่

ผมอยู่ในวัยหนุ่มนั่นเอง

 โรงแรมที่มองดูสภ�พภ�ยนอกก็รู้ว่�มีอ�ยุม�กแล้ว 

สร้�งเมื่อปี พ.ศ. 2507  ล็อบบีอยู่ชั้นล�่งติดกับถนนใหญ่และ 

ยังเป็นช่องให้รถลูกค้�เข้�ไปจอดด้วย มีโต๊ะให้นั่งสั่งนำ้�ช�ก�แฟ

ม�ดื่มได้ ถ้�จะเรียกว่� ‘ล็อบบีติดดิน’ ก็น่�จะเหม�ะสมที่สุด 

 โรงแรมเป็นอ�ค�รส�มชั้น มีทั้งห้องปรับอ�ก�ศและห้อง

พัดลม ทั้งเตียงคู่และเตียงเดี่ยว มีหล�ยร�ค� ผมเลือกห้อง

พัดลมซึ่งอยู่บนชั้นส�มและเป็นห้องริมสุด 

 สิ่งที่ผมชอบม�กก็คือเมื่อเปิดบ�นประตูและมองผ่�น

หน้�ต่�งบ�นเกล็ดออกไปจะเห็นภูเข�ล้อมรอบ ห้องเพด�นสูง

และกว้�งให้คว�มรู้สึกปลอดโปร่ง  

 ย�มเช้�แดดส�ดส่องเข้�ม�ท�งหน้�ต่�งเกิดแสงเง�ท�บ

บนเตียงนอน ผมชอบห้องที่มีแสงแดดส่องถึง นอกจ�กจะให้

แสงสว่�งแล้ว ยังให้คว�มรู้สึกสะอ�ดด้วย 

 เวล�ฝนตกหนัก ถ้�เปิดประตูริมระเบียงไว้ละอองฝน 

จะกระเซ็นเข้�ม�ได้ ซึ่งผมไม่เคยรังเกียจละอองฝนที่กระเซ็น 
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เข้�ม� เพร�ะทำ�ให้ผมรู้สึกว่� ได้สัมผัสกับส�ยฝนแนบชิดยิ่งขึ้น 

 ทุกๆ เช้�ตรู่ผมจะลืมต�ตื่นพร้อมกับคว�มมีชีวิตชีว� 

จ�กเสียงเซ็งแซ่ของตล�ดสดและกลิ่นหอมอันโอชะที่ลอยม�

อย่�งแผ่วเบ�

 เพียงคืนแรกผ่�นไปผมก็รู้สึกชอบห้องพักห้องนี้เสีย

แล้ว นอกเหนือจ�กร�ค�ที่ถือว่�ไม่แพง อีกทั้งสภ�พห้องนำ้�และ 

คว�มสะอ�ดก็สมร�ค�แล้ว 

 เสน่ห์เล็กๆ อย่�งหนึ่งสำ�หรับผมคือคว�มเป็นกันเอง

ของผู้คนที่ทำ�ง�นที่นี่ ทั้งเจ้�ของโรงแรม พนักง�น และแม่บ้�น 

ทั้งหมดล้วนเป็นผู้หญิง

 ที่นี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี แต่มีนำ้�ร้อนให้ใช้ฟรี ผม

อ�ศัยนำ้�ร้อนเพื่อชงก�แฟที่ผมพกติดม�ด้วย ไม่มีอ�ห�รต�มสั่ง  

แต่ตอนเช้�จะมีแม่ค้�ม�ข�ยขนมจีบซ�ล�เป�ที่ล็อบบีติดดิน ซึ่ง

ไม่ทันส�ยก็หมด ไม่มีโทรศัพท์ในห้องพัก ไม่ว่�คุณจะอยู่ชั้นไหน 

เมื่อต้องก�รอะไรก็ต้องเดินลงบันไดม�บอก ไม่มีแผนกซักรีด 

แต่มีคุณป้�รับจ้�งซักผ้�ที่สนทน�ด้วยได้ทุกเรื่อง ไม่มีร้�นค้�

ภ�ยใน แต่มีร้�นสะดวกซื้อเปิดตลอด 24 ชั่วโมงที่ชั้นล่�ง
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 ผมพักอยู่ที่นี่น�นถึง 2 สัปด�ห์ คว�มเงียบและคว�มไม่

เร่งรีบกลืนกินเวล�อย่�งรวดเร็วเกินค�ด 

 ถึงแม้ผมจะไม่ได้ ไปท่องเที่ยวทุกซอกทุกมุมของ 

เมืองพังง� ทว่�แต่ละวันของผมก็ผ่�นไปอย่�งเพลิดเพลิน  

เช้�ตรู่ผมจะไปเดินดูตล�ดสด ส�ย บ่�ย เย็น ก็เดินเล่นไป 

ต�มถนน บ�งวันก็นั่งเขียนโปสต์ก�ร์ดทำ�มือที่ผมทำ�เองเพื่อส่ง 

ให้คนโน้นคนนี้  

 บรรย�ก�ศฤดูฝนในเมืองแห่งหุบเข�นี้ทำ�ให้ผมรู้สึก

เหมือนกับว่�ได้พลัดหลงม�อยู่ที่ไหนสักแห่งที่แตกต่�งไปจ�ก

ชีวิตประจำ�วันในเมืองใหญ่อย่�งสิ้นเชิง   

 ‘เมืองสวยในหุบเขา’ คือฉ�ย�ของเมืองพังง� แต่ทว่�

อ�จจะไม่ติดป�กผู้คนนัก เพร�ะส่วนใหญ่เมื่อเอ่ยถึงพังง�แล้ว

คนมักนึกถึงทะเลเสียม�กกว่� ทั้งที่คว�มจริงนั้นเมืองพังง�อยู่

ในหุบเข�จริงๆ เพียงแต่ลักษณะภูมิประเทศหุบเข�ท�งภ�คใต้

นั้นแตกต่�งจ�กหุบเข�ท�งภ�คเหนือ เมืองพังง�ตั้งอยู่บน 

พื้นร�บ จู่ๆ ก็เหมือนมีภูเข�ผุดขึ้นม�ล้อมเอ�ไว้ มองไปท�งไหน

ก็จะรู้สึกว่�เมืองถูกภูเข�โอบกอดอยู่  
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 ชื่อ ‘เมืองพังงา’ สันนิษฐ�นว่�น่�จะม�จ�ก ‘เมืองภูงา’ 

ต�มชื่อเข�ง�หรือเข�พังง� ซึ่งอยู่ในตัวเมืองพังง�ในปัจจุบัน 

หรืออ�จจะตั้งชื่อให้คล้องจองเป็นคู่กับเมืองภูเก็ต แต่ที่กล�ยม�

เป็นพังง�นั้น สันนิษฐ�นว่�น่�จะม�จ�กก�รเป็นเมืองที่มีแร่อุดม

สมบูรณ์ในยุคหนึ่ง ซึ่งมีช�วต่�งช�ติเข้�ม�ติดต่อซื้อข�ยแร่ 

กันม�ก และช�วต่�งช�ติคงจะออกเสียงเมืองภูง� เป็นเมือง 

‘พังงา’ จึงเรียกต�มต่อๆ กันม�

 ในเรื่องเกี่ยวกับที่ม�ของชื่อเมืองพังง�นี้ผมไม่มั่นใจนัก

และไม่ขอยืนยัน ผมบอกเล่�ต�มข้อมูลที่อ่�นพบเท่�นั้น

 สองสัปด�ห์ที่ผมพักอยู่ในเมืองเงียบสงบแห่งนี้ บ�งคืน

ผมหวนนึกย้อนไปถึงเมื่อครั้งที่โรงแรมนี้อยู่ในยุครุ่งเรือง เช่น

ในสมัยที่มีกองถ่�ยภ�พยนตร์เรื่อง ‘เจมส์ บอนด์ 007’ (โรเจอร์ 

มัวร์ รับบทเป็นเจมส์ บอนด์) ยกคณะม�พักที่นี่ 

 ผมบอกตัวเองว่� ผมกำ�ลังนอนอยู่บนเตียงนอนในห้อง

ซึ่งเคยมีใครต่อใครม�นอนพักแล้วม�กม�ยเกินจะนับ ไม่ว่�จะ

เป็นด�ร�ภ�พยนตร์ เซลส์แมน นักก�รเมืองท้องถิ่น โสเภณี 

มือปืน ข้�ร�ชก�ร พนักง�นบริษัท ฯลฯ
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 วันสุดท้�ยหลังจ�กเก็บข้�วของเสร็จและเตรียมตัวออก

จ�กที่พัก ผมนั่งเขียนโปสต์ก�ร์ดส่งให้ใครต่อใคร มีโปสต์ก�ร์ด 

ใบหนึ่งซึ่งผมเขียนที่ด้�นหลังว่�... 

 โลกนี้มองไปก็คล้ายโรงแรม	

	 ไม่ว่าเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่		

	 ไม่ว่าหรูหราหรือซอมซ่อ		

	 ไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์อยู่ได้เพียงชั่วคราว	

	 ไม่ว่าจะสั้นหรือยาว

	 ที่สุดแล้วก็ต้องจากไป	

 ก่อนที่จะหย่อนโปสต์ก�ร์ดใบนั้นลงตู้ไปรษณีย์ริมถนน  

ผมพลิกอ่�นถ้อยคำ�ของ ‘พจนา จันทรสันติ’ ที่เคียงคู่อยู่กับ

รูปด้�นหน้�โปสต์ก�ร์ด ซึ่งผมคิดว่�เป็นถ้อยคำ�แห่งคว�มจริง 

ที่ผู้คนส่วนใหญ่พ�กันหลงลืม

 ‘เราพากันมาอยู่เพียงชั่วคราวในโลกนี้ แต่เรากลับทำา

ราวกับว่าจะมีชีวิตอยู่ไปชั่วนิจนิรันดร์’


