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บันทึกระหว่างการเดินทาง 

7 ตลุาคม 2556 ผมนัง่เขียนจดหมายถึงสำานกัพมิพ์เป็นครัง้

แรก ขณะต้นฉบับเรื่องสั้นวางอยู่ใกล้มือ มีความยาวเกือบสองร้อย

หน้ากระดาษ A4 ด้วยความรู้สึกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง ว่าผ่าน

ช่วงจังหวะเวลาทำางานข้ามวันข้ามคืนอันยาวนาน ท่ามกลางความ

คับขันของชีวิตที่ดำาเนินมาข้ามปีได้อย่างไร 

หลังจากปรึกษากับอาจารย์สมบัติ เครือทอง ที่ช่วยดูแล

ต้นฉบับงานเรื่องสั้นชุดนี้อย่างใส่ใจและต่อเนื่องกันมา ในฐานะผู้

สร้างแรงใจให้ผมเข้ามาสู่แวดวงงานเขียนมายาวนาน กระทั่งเขียน

หนังสือเป็นอาชีพในที่สุด ด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานตั้งแต่เรียน

อยู่ในมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นว่าผมน่าจะส่งมอบงานชุดนี้ให้

กับสำานักพิมพ์ประพันธ์สาส์นได้พิจารณาตีพิมพ์

ผมไม่ลงัเลแม้แต่น้อย และเตรยีมต้นฉบบัด้วยความตัง้ใจ และ

ตัง้ชือ่เล่มไว้ว่า ปรากฏการณ์เกดิใหม่ ในดนิแดนสาบสญู อนัประกอบ

ด้วยเรื่องสั้นทั้งสิ้น 9 เรื่อง 

ผมใช้เวลาเขยีนงานชดุนี ้5 เดือนเต็มๆ ต้ังใจเขยีนหนงัสอืด้วย

ความมุ่งมั่นเยี่ยงการเข้าถำ้าเพื่อทำางานให้สำาเร็จ ที่อัดแน่นซ้อนทับ

คำานำาผู้เขียน
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อยู่ด้วยความจริงภายนอก โลกกว้างที่ผมออกไปเผชิญท่ีเข้ามาราว

จะล้อเล่นกบัชวีติ สูห้่วงเวลาของงานสลบัพยญัชนะกนัไปมา ให้ออก

มาโลดแล่นอยู่ในการงานของเรื่องราว เรื่องของชีวิตทั้งนั้นที่ผม 

ดัน้ด้นไปพบเจออย่าคาดไม่ถงึบ้าง ยากคาดเดาล่วงหน้าบ้าง แต่ล้วน

ผ่านไปแลกมาด้วยประสบการณ์ตรงทั้งสิ้น 

ผมนำาเรือ่งราวมาร้อยเรยีงใหม่ในรปูแบบของวรรณกรรม ด้วย

ความหวังว่าพลังในวรรณกรรมผสมรวมกับความเข้าใจชีวิตจิตใจ

และสังคม จะออกเดินไปทำาความเข้าใจโลกภายในตัวเองได้ และ

วาดวงแขนออกไปทำาความเข้าใจโลกชีวิตภายนอกได้ด้วย

ในฐานะคนเขียน คนสร้างงานเขียน สร้างตัวละครในชะตา

กรรมนานาผ่านเหตุการณ์ในชีวิตจริง 

ตลอดเวลา 5 เดอืนทีผ่มเกบ็หอมรอมรบิรวบรวมกำาลัง ความ

ตัง้ใจมัน่ จนิตนาการถงึการเลอืกปล่อยพยญัชนะออกมา จนกลายเป็น

ขบวนเรื่องสั้นที่ยาวเหยียดในความรู้สึก จากข้อมูลดิบๆ เรื่องราว

ดบิๆ  หนทางดบิๆ  นำามาเลอืกเฟ้นด้วยความหวงัว่าจะผสมรวมกนั

แล้ว มันจะกลายเป็นชุดพยัญชนะที่ผมพอจะมีความหวังได้ว่ามัน

ช่วยปลดเปลื้องบางอย่างที่อยู่ในใจได้ 

เวลา 5 เดือนของการเขียน ดูเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่

สำาหรับข้อมูลเร่ืองที่นำามาเขียนน้ันกลับไม่สั้นเลย ผมใช้วัตถุดิบ 

ทั้งชีวิต ทั้งใช้ชีวิต ทั้งเผชิญ ทั้งต้ังใจและไม่ต้ังใจ ท้ังการล้มลุก 

คลุกคลาน การล่มสลายพังครืน การแสวงหาดินแดนใหม่ ล้วนเป็น

พื้นที่ชีวิตจริงทั้งน้ัน ทั้งหมดทั้งสิ้นหล่อหลอมเป็นนำ้าเนื้อกระดูก 

และสนัหลงัของการบนัทกึเรือ่งราวขึน้มา ล้วนแล้วมาจากการกระโจน
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ลงไปบนพื้นที่ชีวิตจริงทั้งสิ้น 

ผมเคยใช้ชีวิตเดินทาง สัมพันธ์กับคนชนเผ่าในภาคเหนือทุก

เผ่าอยู่หลายปี คลุกวงในตามหมู่บ้าน ทุ่งไร่ข้าว ป่าดิบ ตะเข็บ

ชายแดนเขตการสู้รบของชนกลุม่น้อย หมูบ้่านของคนลีภ้ยัสงคราม 

กลมกลืนไปกับชีวิตบ้านกลางป่าเขาจนถึงหม้อข้าวหม้อแกงท่ีอยู ่

ที่กินกันเลยทีเดียว ตอนนั้นผมไปด้วยแรงใจของความศรัทธา 

เชื่อมั่นในสังคมที่ดูราวจะถูกลืมหายสาบสูญไปกับกาลเวลา เป็น

ดงดบิทีห่ลกีเร้นอยูใ่นซอกหบุเขาต่างๆ ทีไ่ม่มใีครรูจั้กอย่างไม่น่าเชือ่ 

ผมพยายามจะถ่ายทอดสิง่ทีเ่หน็ออกมาเป็นงานเขยีน ด้วยความรูส้กึ

อยากสื่อสารบอกสังคมโลกอื่นว่าบนภูเขายังมีชีวิตจิตใจ บนภูเขา 

ยังมีกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตอันน่าทำาความเข้าใจ ตามตะเข็บชายแดน 

ยังมีคนทุกข์ยากลำาบาก

นานหลายปีบนความเชื่อ นานหลายปีที่ผมถ่ายทอดเรื่องราว

ของคนภเูขาออกมาเป็นงานเขยีนในหลากหลายรปูแบบ ทัง้สารคดี 

บทรายงานข่าว ความเรียง บทความ บทบันทึก บทกวี เพื่อสื่อสาร

ความจริงออกมา แต่น้อยครัง้นกัทีผ่มจะขดีเขยีนเรือ่งราวออกมาใน

ท่วงทำานองของเรื่องสั้นได้ดังใจ ข้อมูลชีวิตอันหลากหลายเหล่านั้น 

ยังบ่มเพาะอยูใ่นใจตลอดมา โดยเฉพาะโลกความเหนอืจรงิของชวีติ 

ความเชือ่ อทิธิฤทธ์ิปาฏหิารย์ิ ความมหศัจรรย์ทีห่ลอมรวมกนัอยูใ่น

วิถีชีวิต ซึ่งในงานเขียนรูปแบบอื่นไม่อาจเข้าถึงได้

ผมเดินทางตามเสียงเรียกของหัวใจ และเผชิญความจริงชีวิต 

งานเขียนของผมก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิต หลายปีต่อมาผมมีโอกาส

ไปรับรู้เรื่องราวดินแดนอื่นทางภาคอีสาน ริมขอบเขาใหญ่อีกฟาก
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หนึ่ง ที่นั่นก็เต็มไปด้วยเรื่องราวอันมหัศจรรย์ของชีวิต ผมได้เรียนรู้

สภาพแวดล้อม ชวีติผูค้นกลุม่ใหม่ วถิคีดิใหม่ๆ  แต่กไ็ม่พ้นเรือ่งราว

ทีต่วัเองสนใจ อนัเกีย่วกบัวถิชีวีติชมุชน ผูค้น ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม 

การเข้าถึงความจริงชีวิตอย่างที่โลกเป็นอยู่แล้ว

น่ันเอง เป็นที่มาของเรื่องราวอีกชุดหนึ่ง ที่มีฉาก ตัวละคร  

บทสนทนา ด้วยเรื่องราวต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกับเรื่องราวแถบ

ภูเขาในภาคเหนือ ถึงกระนั้น ความหมายชีวิตของตัวละครที่ต่าง 

มาแสดงในพ้ืนที่จริงนั้น ก็ไม่ต่างกันเลย ชีวิตจิตใจท่ีเปลี่ยนไปแค่

ฉากเปลือกนอกเท่านั้น เนื้อแท้ในความเป็นคนยังดิ้นรนขวนขวาย

ไม่ต่างกนัเลย เป็นท้องทะเลชวีติทีม่คีลืน่ป่ันป่วนด้วยกนัหมดทัง้สิน้

เช่นนี้แล้วจะไม่เรียกว่าชะตากรรมของชีวิตท่ีระหกระเหินอยู่

บนดาวโลกสีนำ้าเงินได้อย่างไร? 

ดงันัน้ 9 เรือ่งสัน้ อนัประกอบด้วย ในเสยีงเล่าอ้าง อนัใด, เฒ่า

เตี้ยกับช้างแคระ, มาลาเรีย, ผีไปแต่งงานบนแหม่วอตู, ผีเสื้อสมิง

เชยีงดาวตวัสดุท้าย, พระธดุงค์กบัซากเรอืโบราณกลางป่าปางสดีา, 

ผีวังนำ้าเขียว, ผีเสื้อไฟกับความจริงบางด้านของวัวตัวหนึ่ง และ  

องค์ทรง จึงเป็นนำ้าเนื้อชีวิตทั้งมวลที่ผมเห็นและใช้ชีวิตมาบนพื้นท่ี

เหล่านั้น

เป็นมุมสะท้อนชีวิตจิตใจ สังคม ที่ดูราวกับเป็นปรากฏการณ์

เกดิใหม่ แต่ดนิแดนเหล่านัน้ได้สาบสญูไปแล้ว หรอืดนิแดนสาบสญู

ที่ไม่อาจเรียกคืนกลับได้นั้น แท้จริงเป็นปรากฏการณ์เกิดใหม่ เป็น

ความใหม่ของชีวิต ราวกับการขึ้นบทเพลงใหม่หลังการจบลงของ

บทเพลงเก่า ให้ชีวิตได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ แม้ว่าจะมากมาย
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กับความเจบ็ปวดรวดร้าวเพยีงใดกต็าม เพราะชวีติยงัต้องเคลือ่นไป

ข้างหน้า ไม่อาจหวนคืนห้วงเวลาอดีตให้เหมือนเดินได้

เรื่องราวของชีวิตเป็นสุนทรียะของชีวิต แม้เป็นสุนทรียะใน

นรกกต็าม ผมเขยีนหนงัสอืด้วยความหวงัเสมอว่าการบอกเรือ่งราว

ชีวิตนั้นมากกว่าบทเรียนชีวิตคือการทำาความเข้าใจชีวิต ความ 

ซับซ้อนของชีวิตที่มองผ่านสายตาอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ยังมี

ความลึกของเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้เห็นอีกมาก ดำาเนินเคียงคู่ขนาน 

กันไปกับชีวิตจริง เช่นนี้แล้ว ในสังคมใหญ่ทำาไมจะไม่ดำาเนินไป 

เฉกเช่นความเป็นไปของชีวิต บางลัทธิความเชื่อนั้น แทบไม่น่าเชื่อ

ว่าจะมีฤทธ์ิเดชถล่มทลายชีวิตได้มากมายถึงเพียงนั้น ถล่มชีวิต 

จิตใจ ถล่มจิตวิญญาณความเชื่อมั่นของการยืนอยู่บนดาวโลกอีก

ด้วย แต่สุดท้าย พอผ่านห้วงเวลา ทุกอย่างที่ผ่านกรายเข้ามาก็ดับ

สูญ ปรากฏการเกิดใหม่ข้างหน้าต่างหาก เราจะอยู่กับมันอย่างไร 

ผมทำางานเขียนบนความเชื่อและศรัทธาในวิถีครรลองชีวิต

แห่งตน ผมไม่แน่ใจว่างานเขียนจะชี้นำาทางชีวิตอื่นได้มากมายกว่า

การใช้ชีวิตอย่างเข้าถึงในชีวิตสัจจะ จิตใจตั้งวางอยู่อย่างไม่ถูกกด

ทับแทรกแซงจากความเชื่ออื่นใด อันเข้ามาบั่นทอนพลังในสัจจะ

ชีวิต แม้สุดท้ายจะสัมผัสได้เพียงอิสระแค่ลมหายใจก็ตาม 

การเดนิทางของเรือ่งเล่าจากพืน้ทีเ่รือ่งจรงิแห่งสารคด ีสูพ่ืน้ที่

ของเรือ่งแต่งเรือ่งสัน้ ผมได้ทดลองงานเขยีนชนดินีม้าตลอด ไม่ต่าง

จากความสตัย์ซ่ือต่อหัวใจตัวเองอนัอยูน่อกเหนอืแบบแผนกฎกตกิา

ใดๆ เพียงพื้นชีวิตได้แรเงาวาดหวังในความงามสงบระงับเท่านั้น 

หวังในใจว่า การปรุงวัตถุดิบจริงสู่เรื่องราวโลดแล่นใหม่อีกครั้ง อัน
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บรรจไุว้ด้วยความจรงิแห่งชวีติทัง้มวลนัน้ จะเป็นด่านสำาคญัทีส่ร้าง

ทางใหม่ในโลกงานเขยีนของผมต่อไป แน่ล่ะว่า ชวีติจติใจในสิง่เหล่า

นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกวรรณกรรมแห่งดวงดาวสีนำ้าเงิน 

กระนั้นหน้าที่ของคนเดินทางด้วยความฝันจะปั้นแต่งตัว

หนังสือได้จบสิ้นลงแล้ว ผมขอขอบคุณอาจารย์สมบัติ เครือทอง  

ผู้เป็นเพื่อนเคียงบ่าเคียงไหล่ ช่วยดูแลต้นฉบับพร้อมคำาแนะนำาอัน

เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาของการทำางานอย่างไม่เหนด็เหนือ่ย 

ขอบคุณคุณอาทร เตชะธาดาและสำานักพิมพ์ประพันธ์สาส์นท่ีรับ 

ตพิีมพ์รวมเร่ืองสัน้ชดุนี ้ให้โอกาสแก่ตัวหนงัสอืของผมได้เดนิทางไป

หาผู้อ่านต่อไป รวมถงึผูด้แูลจดัการให้กลายเป็นเล่มขึน้มา ขอบคณุ

สำาหรับอากาศนำ้าดินคอกม้าชาโต เขาใหญ่ ให้สิ่งแวดล้อมสำาหรับ

การทำางานต่อเนื่องอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

แม้เผชญิผจญชวีติรวดร้าวเพยีงใด แม้ชวีติจะแพ้พ่ายมากีค่รัง้ 

แม้ความหวงัใดๆ จะจบสิน้ปิดฉากลง แต่ตราบเท่าทีช่วีติยงัต้องเดนิ

ไปข้างหน้าต่อไป แม้เงียบเหงาวังเวงเพียงใด ก็ยังมีโลกแห่งการ

สร้างสรรค์ผ่านการร้อยเรียงพยัญชนะ โลกคงไม่เงียบเหงาจนเกิน

ไป!!

ขอให้ร่ืนรมย์กบัปรากฏการณ์เกดิใหม่ ในดินแดนสาบสญูแห่ง

ชีวิต... 

สุวิชานนท์ รัตนภิมล

ปีม้าในคอกม้า มกราคม, 2557
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เสียงช้างร้องดังอยู่ท้ายหมู่บ้านในหุบเขามาเป็นวันที่สาม 

บือเหล่อ ชายเฒ่าที่อาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้พยายามบอกใครต่อใคร

ในหมู่บ้านห้วยฮ่อม แต่ไม่มีใครเชื่อ ช้างจะมาร้องอยู่ในไร่กาแฟได้

อย่างไร ป่าที่มีอยู่หลังหมู่บ้านก็เหลือแค่หยิบมือเดียว ช้างที่ไหนจะ

เข้าไปอยู่อาศัย หรือจะเป็นช้างเลี้ยง ก็คงมีใครเห็นรอยเท้าช้าง

ปรากฏบ้างหรอก ต่อเมื่อถึงเช้าวันที่สี่นั่นเอง ทุกคนในหมู่บ้านต่าง

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังมีช้างป่าหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้าน

“ช้างแคระ” ชายเฒ่าบอกผ่านคนเฝ้าสวนกาแฟ

แต่ไม่มีใครเชื่อตาเฒ่าบือเหล่อ ชายวิกลจริตที่หลบลี้หนีหน้า

ผู้คนออกไปอยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าแกนี่แหละท่ี

เป็นผู้ปล่อยหมาป่าออกมาทีละฝูง เพื่อไล่ผู้คนในหมู่บ้านท่ีเข้ามา 

หกัร้างถางพงเปลีย่นป่าดิบเป็นไร่กาแฟ ใครกต็ามทีค่ดิเข้ามาจบัจอง

เฒ่าเตี้ยกับช้างแคระ
พิมพ์ครั้งแรกที่นี่
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ต้องโดนไปทกุราย ความรูส้กึนีเ้กดิขึน้มาเกอืบสบิปีมาแล้ว มนัสัง่สม

มาเรื่อยๆ จนคนในหมู่บ้านแทบจะเลิกใส่ใจว่าแกจะอยู่จะเป็นจะ

ตายอย่างไร 

แล้วเสียงช้างก็ร้องขึ้นในคืนที่ห้าหกต่อเนื่องกันไป คนปลูก

กาแฟใจคอไม่สู้ดีตามๆ กัน กาแฟสายพันธุ์อราบิก้าที่ได้ชื่อว่าเป็น

กาแฟพันธุ์รสดีที่สุด เมื่อได้ปลูกลงบนความสูง 1,200-1,400 เมตร

เหนอืระดบันำา้ทะเล ช่างพอเหมาะพอดีกบัดินนำา้บนความสงูหมูบ้่าน

ห้วยฮ่อม 

8 เดือนของระยะเวลาฟูมฟักเมล็ดรอบใหม่ปีใหม่ใกล้จะแก่

เต็มที ถ้ามีช้างลงมาเหยียบยำ่าสักตัวหนึ่ง แค่คืนเดียวก็คงเรียบราบ

เป็นหน้ากลอง แปดเดอืนทีล่งแรงหมัน่รดนำา้ดายหญ้าพรวนดนิก็คง

สูญเปล่า 

มอหลอพรานป่าทีล่กัลอบเข้าไปในป่าเพือ่ล่าสตัว์นัน่เอง กลบั

มาบอกชาวบ้านอกีครัง้ว่าตาเฒ่าวกิลจรตินอกจากเลีย้งหมาป่าแล้ว 

ยังเลี้ยงช้างไว้ในป่าด้วย 

นั่นเป็นคำาพยากรณ์ถึงอนาคตไร่กาแฟก็ว่าได้ ว่าเสี่ยงต่อการ

ถูกกระทำายำ่ายีเพียงใด ผู้ใหญ่บ้านถึงกับออกปากให้มอหลอเป็นคน

คอยเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเฒ่าบ้าอย่างใกล้ชิด มอหลอทำาสิ่งที่

ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด แต่ใจก็ยังหวาดหวั่นกับฝูงหมาป่า 

แปลกใจว่าตาเฒ่าเลี้ยงช้างแคระนั่นไว้ที่ไหน สีนำ้าขุ่นๆ ในลำาห้วย

และรอยเท้าช้างทีป่รากฏน้ัน พรานป่าเชือ่สนิทใจว่าเป็นรอยเท้าช้าง

อย่างแน่นอน

สำาหรับชาวบ้านห้วยฮ่อมน้ัน รอยเท้าช้างกับรอยตาเฒ่ามี
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ความลึกลับพอๆ กัน แกเป็นคนเต้ียม่อต้อ เดินข้ามป่าใหญ่จาก

ชายแดนป่ากะเหรี่ยงแดง มาสร้างเพิงมุงใบไม้ขนาดเท่าตัวแกอยู่

ชายป่า ก่อนจะเข้าลึกไปอยู่ในป่าหลังหมู่บ้าน นานวันแกยิ่งเก็บตัว 

คนเหน็ร่องรอยแต่ไม่เหน็ตัว น้อยคนนกัจะเหน็ตัวเฒ่าแคระเดนิเตร่

เหมือนคนปกติทั่วไป แต่คนที่เคยเห็นผู้เฒ่าก็มักมาพร้อมกับเรื่อง

เล่าประหลาดๆ ว่าตัวแกเหม็นเหมือนซากศพ ว่าพบตาเฒ่ากำาลัง 

ไล่สับคอนกใหญ่อยู่ใต้ต้นไทรบ้างล่ะ หรือไม่ก็เม็ดข้าวท่ีตาเฒ่ากิน

นั้นมีรูปร่างเท่าผลแตงกวา กินแค่เม็ดเดียวก็อิ่มแล้วบ้างล่ะ ตาเฒ่า

มตีาแดงกำา่เหมอืนก้อนถ่านโชนไฟแดงๆ บ้างล่ะ นีย่งัไม่นบัถึงความ

ลี้ลับพิสดารของโพรงไม้ใหญ่ที่ตาเฒ่าอาศัยอยู่เป็นบ้าน 

เช้าวนัหน่ึง มอหลอกบัพะพอืชวนกนัไปล่าสตัว์ ขณะเดนิผ่าน

ไร่กาแฟจวนจะเข้าเขตป่าหลังหมู่บ้าน เสียงฝูงหมาป่าก็ดังมาจาก 

ที่ไกลๆ เสียงเห่าของพวกมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ กระทั่งโผล่มายืน

แยกเขี้ยว ส่งประกายตาดุร้ายวาววับอยู่อีกฝั่งลำาห้วย 

“ตาเฒ่ามีหูทิพย์” มอหลอพูดด้วยนำ้าเสียงตื่นตระหนก

พะพอืแทบไม่เชือ่สิง่ทีเ่หน็ตรงหน้า เขาคิดว่าฝงูหมาป่าน่าหาย

ไปจากหมู่บ้าน หนีเข้าป่าประเทศพม่าไปตั้งแต่บุกเบิกไร่กาแฟข้ึน

อย่างจรงิจงัในหมูบ้่านด้วยซำา้ แต่ฝงูหมาป่าทีเ่หน็นัน้ราวกบัมายกรงั 

รังหมาป่าน่าจะยังมีอยู่ในป่านั้น 

“เป็นตาเฒ่าบ้าแปลงร่างมาเป็นแน่ ถ้ามนัขยายฝงูใหญ่โตออก

ไปเรื่อยๆ มันจะเข้ามาทำาร้ายเด็กๆ ในหมู่บ้านได้ หรือไม่ก็เข้ามา 

ลกัขโมยข้าวของในบ้าน” มอหลอพดูเปรยพลางยกปืนกระบอกยาว

เล็งไปยังฝูงหมาป่า 
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 เสียงปังงง... สะท้านสะเทือนไปทั้งหุบเขา ฝูงหมาป่าแตก

พล่านหายไปคนละทิศละทาง

นับจากวันนั้น มอหลอก็ล้มป่วยอย่างไม่มีสาเหตุ เก็บตัวเงียบ

อยู่แต่ในบ้าน หมอผีเข้ามาดูอาการแล้วบอกว่าโดนผีป่า ต้องปิด

หมูบ้่านไม่ให้ตดิต่อกบัโลกภายนอกเจด็วนัเจด็คนื ไม่ให้คนนอกเข้า

มา และไม่ให้คนในหมู่บ้านออกไปนอกหมู่บ้านด้วย 

“กาแฟตายหมดสิ พ่อหมอ” ชาวบ้านต่างเห็นเป็นอย่างนั้น 

ทุกคนต่างรวมหัวกันขัดขืน พร้อมกับแรงหนุนจากศิษยาภิบาลของ

หมู่บ้าน บอกให้รวมตัวกันในโบสถ์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพื่อ

ปัดเป่าความชั่วร้ายออกไป 

“ความเชื่อของคนในโลกเก่าอย่าให้ทำาร้ายคนในหมู่บ้าน 

อีกเลย เดี๋ยวนี้เรามีโบสถ์ เรามีพระเจ้า เรามีพระบิดา พระเจ้า

คุ้มครองเรา เรามีนักเทศน์ มีศิษยาภิบาลพระบุตรของพระเจ้าคอย

นำาทางอยู่แล้ว”

นับจากวันน้ัน หมอผีของหมู่บ้านก็กลายเป็นคนเลี้ยงวัวอยู่

ตามลำาพงั ไม่พดูไม่จากบัใคร คำา่มากก่็อไฟในบ้าน นอนหลบัแต่หวัคำา่ 

เช้ามาก็ห่อข้าวใส่ย่ามเดินตามฝูงวัว

พร้อมกับโบสถ์หลังใหม่ที่สร้างขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตแทน

อาคารไม้หลงัเก่า มอหลอมาร่วมสวดสรรเสรญิอ้อนวอนพระเจ้า ไม่

นานอาการต่างๆ ก็หายเป็นปลิดทิ้ง

กาแฟอราบิก้ากำาลังกลายเป็นรายได้หลักของหมู่บ้าน พื้นที่

ปลกูกาแฟขยายไกลออกไปทกุปี ในสวนกาแฟกม็ฝีงูแกะเป็นอาชพี
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เสริมไว้กินหญ้าในไร่กาแฟ คนในหมู่บ้านต่างมีรายได้เป็นกอบ 

เป็นกำา เพราะมีบริษัทเข้ามารับซื้อถึงบ้าน ด้วยความเหมาะสมของ

พื้นที่ที่อยู่บนที่สูง ความชื้นอากาศพอดิบพอดี มีลำาห้วยไหลผ่าน 

และเคยมสีภาพป่าดงดิบมาก่อน ธาตุดินจึงเหมาะกบัการปลกูกาแฟ

พันธุ์นี้อย่างยิ่ง

บริษทัรับซือ้กาแฟจากเมอืงใหญ่ส่งพนกังานมาแนะนำาวธิกีาร

ปลูกแก่ชาวบ้านรายใหม่ พร้อมกับคัดสรรต้นพันธุ์มาอย่างดี ปลูก

เท่าไหร่บรษิทัซือ้หมด ยิง่มคีำาประกาศยอมรบัคณุภาพกาแฟอราบก้ิา

ที่หมู ่บ้านห้วยฮ่อมเป็นกาแฟสายพันธุ ์รสดีเยี่ยมที่สุดที่ส่งออก 

ขายต่างประเทศ ยิง่เป็นแรงดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วแห่กนัมาเทีย่วชม 

ว่ากันว่าคุณนายผู้ว่ามีหุ้นส่วนกับบริษัทรับซื้อกาแฟด้วย จริงเท็จ

ประการใดไม่ทราบ แต่ภรรยาผู้ว่าเดินทางมาบ้านห้วยฮ่อมบ่อยๆ  

และต้องมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลชิมกาแฟ ที่ผู้นำาหมู่บ้าน 

หัวใสจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมกาแฟสด  

จากเตาทีจ่ดัขึน้มาประจำาทกุปี ทัง้ขายกาแฟสด คัว่บดด้วยกรรมวธิี

ดัง้เดมิสดใหม่ ขายต้นพนัธุก์าแฟ ชมิรสกาแฟบนความสงูของอากาศ

หนาว ใครๆ รู้ข่าวต่างอยากผ่านมาพักชมบรรยากาศ มีเกสเฮาส์

คอยบริการในราคาไม่แพง 

 อีกทั้งได้รู้จักวิถีชีวิตทำามาหากินของคนบนภูเขา 

“หมู่บ้านกำาลังรุ่งเรืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นับจากนี้ เรา

จะเป็นหมูบ้่านทีพ่ฒันาแล้ว ปีหน้าถนนจะขยายใหญ่ข้ึนอกี ปีทีแ่ล้ว

เราขายเมล็ดกาแฟได้ 30 ตัน ปีน้ีเราจะได้มากกว่าเป็นสองเท่า  

เราจะขยายพ้ืนทีอ่อกไปเรือ่ยๆ เพือ่พีน้่องของเรา...” นายกองค์การ
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บริหารส่วนตำาบลกล่าวรายงานไว้ตอนหนึ่งในงานสัปดาห์ชิมกาแฟ

อราบิก้าสดจากไร่ครั้งที่ยี่สิบห้า ที่มีภรรยาผู้ว่าเป็นประธานในพิธี

เปิดเหมือนเช่นเคย 

ชาวบ้านปลกูกาแฟติดต่อกนัไม่กีปี่ ต่างมรีถกระบะขบั รถยนต์

สภาพใหม่บ้างเก่าบ้าง หรือไม่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น ลูกหลาน

ได้ไปเรียนหนังสอืในเมอืงอย่างไม่ลำาบาก เส้นทางสญัจรไปมากบัตวั

อำาเภอก็กว้างขวางสะดวกขึ้น โครงการถนนลาดยางมะตอยกำาลัง

มาถึงหมู่บ้าน และขยายต่อไปยังหมู่บ้านอื่นๆ อีกด้วย

แต่เรื่องของชายเฒ่าบือเหล่อไม่เป็นผลดีต่อทิศทางพัฒนา

หมูบ้่านแม้แต่น้อย ข่าวคราวทีอ่อกมาแต่ละวนัล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่ง

ปาฏิหาริย์ที่คาดไม่ถึง อยู่ๆ วันหนึ่ง พะพือไปพบร่างสลบไสลของ

มอหลออยู่ในลำาห้วยชายป่า เขาใช้สองมือช้อนร่างขึ้นมาแบกด้วย

อาการตื่นตระหนกตกใจกลัว ก่อนจะวางไว้ท้ายหมู่บ้านในสภาพ

ฟกชำา้ดำาเขยีวไปทัง้ตวั ซีโ่ครงหกัไปแถบหนึง่ คนงานพม่าในไร่กาแฟ

เห็นสองคนก่อนใคร ต่างเข้ามายืนมุงดู 

“รอยเท้าช้างแน่ๆ ” 

ทุกคนลงความเห็นกันอย่างนั้น 

“ตาเฒ่าเลี้ยงช้างไว้แล้วไม่บอกกล่าว” บางเสียงพูดเช่นนั้น

ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ลำาห้วยนานหลายวัน ต่างคนต่างกลับ

มายืนรอนำ้าบ่อกลางหมู่บ้าน ไม่มีใครกล้าไปเอานำ้าจากริมขอบป่า

มาดื่ม หรือคิดจะอาบนำ้าท้ายหมู่บ้าน 

ผูน้ำาหมูบ้่านพยายามปิดข่าวเรือ่งนี ้เพราะถ้าเกดิข่าวร้ายแพร่
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กระจายไปสู่ภายนอก จะกระทบต่อการท่องเที่ยวในหมู่บ้านทันที 

อกีทัง้เทศกาลชมิกาแฟกต้็องหยดุไปด้วย ร้านค้าร้านขายของกไ็ม่มี

รายได้ กาแฟจากบ้านห้วยฮ่อมก็มีมลทิน 

แต่ยิ่งปิดข่าวเหมือนข่าวยิ่งรั่วไหลไกลออกไป นักข่าวทีว ี

ช่อง 3 เข้ามาทำาข่าวเกาะติดสถานการณ์ก่อนใคร พิธีกรช่ือดังมา

ปรากฏตวักลางภเูขาลกึ ตามหาแหล่งทีม่าของความมหศัจรรย์ทีช่าว

บ้านลือกันว่ามีช้างแคระฝูงสุดท้ายอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านห้วยฮ่อม 

และถกูเลีย้งไว้โดยผูเ้ฒ่าบอืเหล่อ นกัข่าวตามสมัภาษณ์ผูน้ำาหมูบ้่าน 

พธิกีรชือ่ดงัตัง้โต๊ะเฝ้าสงัเกตไขข้อสงสยัให้กระจ่าง เป็นข่าวใหญ่ของ

วนั ต่างคนต่างพดูเป็นเสยีงเดียวกนัว่าเป็นอบุติัเหตุต้นไม้ล้มใส่ ไม่ใช่

โดนช้างแคระไล่ตามกระทืบ ไม่เคยมีใครพบช้างแคระในหมู่บ้าน มี

แต่เสียงรำ่าลือกันไปอย่างนั้นเอง

นักข่าวหนังสือพิมพ์รายวันก็เข้ามา พิธีกรชื่อดังกับทีมกล้อง

พร้อมช่างภาพยังไล่ตามทำาข่าวอย่างกระชั้นชิด รายงานข่าวเด็ด 

ยามเย็นเป็นสกู๊ปข่าวใหญ่ตอนคำ่า ข่าวดึกตามสถานการณ์ พร้อม

ภาพมุมสูงถ่ายจากมุมสายตานก เคร่ืองบินบินวนถ่ายภาพเหนือ

หมู่บ้าน ข้ามป่าที่หลงเหลือ เผยให้เห็นไร่กาแฟเป็นบริเวณกว้าง

ขวาง และเหลือหย่อมป่าสุดท้ายอยู่ในซอกหลืบเขาที่ต้องเดินเท้า

เข้าไป และอีกไม่นานเชื่อว่าป่าผืนสุดท้ายจะหายไปด้วยการขยาย

ขึ้นไปของไร่กาแฟ 

ในป่าที่ปล่อยนำ้าออกมาหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านนั้นเองที่ 

ชาวบ้านเชื่อว่ายังมีฝูงช้างแคระอาศัยอยู่

ความตายของมอหลอกลบัเป็นผลดกีบัหมูบ้่านห้วยฮ่อม ผูค้น
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