
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารร่วมกับศิลปินและนักศึกษา 
โดยศิลปิน  ภาพตะวัน   สุวรรณกูฏ 
ในโครงการแลกเปล่ียนศิลปินหญิงนานาชาตใินพาํนักประจาํประเทศไทยคร้ังที ่1 (Womanifesto – residency) 
ไร่บุญบันดาล อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 

 
ตน้ไมต้น้หนึ่งโคน่ตกลงมากลางป่าลกึ แตไ่มมี่ผูใ้ดอยูใ่นเหตกุารณน์ัน้ ถามวา่ตน้ไมต้น้นัน้มีจรงิหรือไม ่คาํถามตอ่ไปคือ 

จาํเป็นหรือไมว่า่ตอ้งมีผูเ้ลา่ เรื่องถึงจะเกิด 
ภาพตะวนั สวุรรณกฏู หนึ่งในศลิปินผูร้ว่มงานโครงการ ศิลปินในพาํนกั ไรบ่ญุบนัดาล ขอเชิญชวนใหผู้ร้ว่มงานสมันาเชิง
ปฏิบตัิการในโครงการ อา่นบทประพนัธเ์รื่อง เขีย้วหมปู่า ซึ่งเขียนโดยศลิปินไพบลูย ์สวุรรณกฏู เม่ือปี ๒๕๑๒ (ไพบลูยเ์กิดท่ี
อบุลราชธานี เสียชีวิตปี๒๕๒๕)  

ในวันสัมนาขอให้ผู้ร่วมงาน/นักศึกษานาํความประทับใจของตัวเองทีม่ีเกี่ยวกับท้องถิ่นภาคอิสานตดิตัวท่านมา
ด้วยหน่ึงอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัสด ุส่ิงของ เร่ืองราวเล่าขาน ความทรงจาํ เนือ้เพลง ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ขอให้
เก็บงาํไว้เป็นของส่วนตัว เราจะนาํมาประกอบเป็นส่วนหน่ึงในเนือ้หาของการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารร่วมกับศิลปิน 
 

เขีย้วหมูป่า 
โดย ไพบูลย ์สุวรรณกูฎ พมิพ ์ในหนังสือ กันยายน นรินทร ์สาํนักพมิพ ์ฟ้าเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 
ลอดก่ิงลอดกา้น คือกา้นคือก่ิง ป่ายอ่มเป็นป่าทัง้รกทัง้สะอาด 
ป่านาดอน พิบลูโขงเจียม ป่าเพ็กสนัเขา หนองบวัลุม่ภ ูป่าไผล่าดไหลเ่ขา ลาํธารบา้นมอญ ตน้นํา้ลาํแควนอ้ยทองผาถมูิ แดนทอง ตอง ตน้ตองกงุ 
ตองชาด ลาํนํา้สวย 
 
นํา้สวย สวยจนลายตาเหลอืง ป่าดงรกั ดงรกั ดงจงอางพิษ เมืองขขุนัฑ ์ป่าเหลา่นัน้ลว้นป่าดิบ ดิบ ป่าดงดิบ ดิบจนหนีไมพ่น้จากป่าฝ่าพงหลงป่า ชั่ว
ชีวิต ชั่วระยะการเดินทาง ชั่วความคิดคาํนงึของ คน 
 
คน นีแ้หละจึงตอ้งคนใหแ้หลก คนใหท้ั่ว คนแตป่ลายเสน้ผม จนถงึปลายเลบ็ตีนถึงเรยีกวา่คน เมื่อไมม่ีหนึง่สองยอ่มไมม่ี ป่าจึงคณานบัเหลอืลกึพนั
ลกึกวา้งใหญ่ไพศาล เทา่ป่า ป่าทัง้หลาย รอ้ยป่าพนัป่าเหลา่นัน้ 
นั่นแหละทกุอาทิตย ์ทกุเดือน ทกุฤด ูภกูระดงึ จงึเป็นท่ีทศันาจร สตัว ์สตัวเ์ลก็ ใหญ่ ชา้งป่า พรานป่า คนกรุงเขา้ป่า กลายเป็นคนป่า เรือ่งของป่ามี
มาก เรือ่งเก่าเรือ่งใหมท่ัง้ทรงจาํสาํนกึ ทัง้บนัทกึและปิดบงัจรงิแทจ้รงิเทียม เรือ่งทกุเรือ่งเกิดจากป่า นีเ้ป็นเรือ่งดิบดิบของป่า ของคน 
 
คนเขียนหนงัสอื หนงัสอือยา่งผูเ้ขียน ทกุดวงจิตใตส้าํนกึ สมญัญาวา่นกัฆา่ ผูฆ้า่อยา่งแทจ้รงิ ภายใตค้รบมกันอ้ยงาํมดิไมม่ีสายตาอ่ืนมองทะลใุต ้
มือและกายนกัฆา่กาํลงัโชกเลอืด เลอืดเตม็ทว่มทน้นองเลอืด นองจกัพาฬและพาหิรากาศ ปากกาปากนัน้ กาํลงัเกรอะกรงัเลอืดสแีดงสดอยูเ่ดี๋ยวนี ้
คาวคละคลุง้สดุเอียน สาํนกึส ิสาํนกึท่ีสี ่สาํนกึท่ีหา้ ท่ีมองเห็น ซอ่นเรน้ แอบเรน้มิบอกแก่ใคร พรายเหลอืงของแดด รม่เงาผาสงูคลมุบรเิวณ ลมเหนือ
ปะทะก่ิงระรกิ ริว้อากาศเย็นคลานกระถดเขา้ใตส้าํนกึ 
 
สาํนกึยะเยือกนัน้เชือ้เชิญปนทา้ทาย สงบสภุาพปนนา่กลวั แนวรายเริม่ชนัเอียงคดหกัเป็นมมุ ทกุระยะทกุกา้ว ทกุสาํนกึสมัผสัผิวดนิดงักงึกึง ผนงั
โลกดหูมน่บางคลา้ยผนงัระฆงัทองคาํ เต็มไปดว้ยทศันะ เต็มไปดว้ยความรูส้กึ จงัหวะชีพจรกระทุง้เหน่ือยหนกั หอบลมฟืดฟาดคละไอรอ้น เหมือน
กวาดเม็ดอากาศทัง้หมดเขา้ในปอดใหอ้ดัแนน่คบัเตม็ฟา้ เหง่ือเมด็จากทา้ยทอยหนา้ผากรอ่งแกม้คอคางเป็นแนวในช่วงอกลาด ชอ่งทอ้งลามเปรอะ 
เลอะไหลสูก่น้ งา่มกน้จนเปียก 
 
เปียกจนสมุรุมรอ้นรุมเย็น นกตกใจป่าคลาบินจบัก่ิงไมแ้ตก่า้นก็ไหว สะเก็ดเปลอืกกระเด็นรว่งรอ่นพืน้ประกบฟาดพาดครึง่ขมุ ตะนอยดาํ-สญัชาติ
ญาณป่าเบ่ิงจอ้งผูม้าเยือน ตาํหนิกระซิบหมูไ่มใ้บไมร้ะเรงิดงัทัง้ป่า 
ราวป่าประกาศศนูยก์ลางโลกใหม ่กึ่งกลางยคุสมยัเบือ้งใตภ้ายในอกภายในสาํนกึ 
 
เสยีงสะบดัขากางเกงกา้วกระพือไกลไปซีกป่า สะทกสะทอ้นมาเหมอืนถกูตามรอยขวบัหนัระแวงระวงัจงัหวะกา้ว กระชบัถงุผา้ใบรองเขียนใยหมอก
เมฆขาวเรีย่ผา่นปลวิเป็นทาง  ป่าจึงไหวสั่นพรา่มวั เสมือนปลายหอกหา่ธนกูลุม้รุมเป็นเสยีงขบัเคลือ่นดามาลอ้มมา 
กา้นใบอปุทานรูปหอก พุง่ผา่นแสกซา้ยเขา่ออ่นยอ่หลบ สดูอากาศรอ้น ขายืนลืน่กางนิว้ไขล่าํคอระอแุหง้เป็นทรายรว่น อา้กวา้ง แตเ่งียบสนิท 
อนสุติรบิหรีเ่หมือนถ่านแดงบนกา้นไมข้ีด ตะโกนเหมือนแวว่ 
 



“คนตกเหว...” 
ผิวป่าไมไ่หวตงิ เหตนีุเ้กิดกลางปีสองพนัหา้รอ้ยเกา้ 
“เรือ่งทัง้หมด ไมม่คีวามจรงิ” ยิม้กรุณา นายแพทยห์มอคนเดียวในป่าบนภกูระดงึ 
“สมองประสาทรบัการกระทบกระเทือน” มองหนา้ปัทมน์าฬิกา นิว้แตะพาดขอ้มอื กดแผว่เบา 
“ผนัเฟ่ือง ชา่งฝีมืออยา่งคณุ ตอ้งการพกัผอ่นสมอง เพ่ือประสาท ตอ้งลดความเครง่เครยีดบา้ง” ดร.ซาอิต จากปากีสถานอธิบายสภุาพ ใบหนา้หมอ
เกลีย้งเกลาสะอาด 
“ครบัหมอ ผมเช่ือฟัง” ขา้พเจา้รบัคาํ หลบตาเหยี่ยง นกเขาตวัเทา่นกกระจิบปีกดาํเป็นมนักลา้บินเกาะรวง ดอกหญา้ปลวิลม กรงเลบ็จะงอยแหลม
คม บวัมี ลกูหาบ เด็กหนุม่ตาํบลสฐีานหมูบ่า้นป่าจีนเขาบอกวา่นกเหยี่ยวตวัเลก็กวา่กาํป้ันนกยงูสงูตวัใหญ่กลวันกั จะงอยเลบ็ขยุม้ทิง้ฉีกเนือ้ควกั
หวัใจดิบมากินทารุณจนตาย 
 
“คกัปานหยาง คกัปานบกัออ่นแลน่หนี” 
 
ศิลปินช่างเขียนช่ือไชเลษจากอินเดีย นายแพทยซ์าอิต จากปากีสถาน ภกูาระดงึแหง่อีสานเป็นสถานไมตร ีพวกเรามีพ่ีใหญ่ อรรถทวีอภยั ปานิน-
สถาปนิกผูห้นีกวคีอนกรตี และสองสภุาพสตรจีากคณะโบราณคดี ขา้พเจา้มาภกูระดงึโดยเชือ้เชิญ จากโกวิท เอนกชยั หวัหนา้นกัศกึษา 
“อาณาจกัรท่ีสาม Third Realm มนษุยเ์ราสมัผสัไดด้ว้ยญาณ ความรูส้กึหรอืสาํนกึพิเศษ” 
 
ความหนาวบนยอดเขาเวลาตีหา้ อาทิตยส์แีดงราํไรโผลข่อบฟา้ครึง่กระเบียด เสยีงเฮองึเมื่องดวงอาทิตยอ์ยูต่ ํ่ากวา่พวกเรา 
“ชาํระขดัเกลากายและจิตอนัหยาบเพียรเป็นขัน้ขัน้โดย ปัญญา บรสิทุธ์ิ เราจะเขา้สูโ่ลกใหมต่า่งจากท่ีเป็นอยู ่ภพใหมเ่ป็นภพรวมความประเสรฐิและ
อมตะ” ผูพ้น้จากความเป็นฮินด ูจิตรกรไชเลษ เรารูจ้กัเขาในฐานะนกัจกัรวาฬตะวนัออก พดูน่ิงแนน่หนกัชา้ชา้ไมม่องหนา้ใคร นกัโบราณคดีหญิงใน
กลุม่เราเก็บความรูส้กึ อภยัหนา้เฉยรบัฟังความคดิ พ่ีใหญ่ยิม้เฉ่ือย ซาอิตคงสมัพนัธสมหุฐานทางจิตวิทยา ความนกึของแตล่ะคนกระเจิงกระจาย 
สาธยายภาษาพืน้เมืองจากจิตรกรอินเดียอีกระลอกหนึง่ ราํพนัเป็นสขุเรงิรา่ในนามธรรมขณะเลาะลดัท่ีลานพระแกว้ แกว้จบัเป็นเม็ด เม็ดนํา้ชุ่มตาม
ขอบผิววา่นป่า ตน้ป่า ชา่งงดงาม มหศัจรรย ์เมื่อยวงแสงตอนเขา้ทอรุง้ประกายเลือ่ม เป็นมรกตทัง้ลาน 
เจ็บใจความรูต้นเองท่ีไมไ่ดเ้รยีนรูว้ิชาปรชัญาฟังถอ้ยคาํยากหเูก็บคิดขา้มคืนขา้มวนัก็บนภกูระดงึนีแ้หละสูล้งไปนอนหลบัตอ่ท่ีกน้เหวแหง่ความฝัน 
ฝัน ฝัน ตามประสาคนชา่งฝันอยากพลดัตกลงไปสูห่บุเหวแหง่ความฝันนัน้อีก กา้วยา่งในวนันีจ้งึดฝืูดฝืนใจ ความฝันเฟ่ืองไมอ่าจมีมาไดด้งัใจปารถ
นา ดพูรา่มวัไมชดัเจน จนเงินทองจนทรพัยส์นิ จงจนตอ่ไปเถิดแตส่ิน้ความคะนงึใฝ่ฝันเจา้จะเกิดมาเพ่ือใด 
“เจา้ เกิดมาเพ่ือใด สิง่หอมหวาน ความนา่รกัไพเราะ” สองมือประคอง เธอกม้เสยีงใสแผว่ ภาพดอกไมก้ลว้ยไมค้า้งก่ิง  
“สสีวยน่ีคะ กลว้ยไมป่้าไมม่ีราคา” 
“คณุไมไ่ดถ้ามผม ไมไ่ดถ้ามกลว้ยไม ้คาํถามวกสะทอ้นกลบัมาหาคณุเอง” ขา้พเจา้เมม้ปากฮมึฮาํ 
ฝ่ามือแดงเรือ่สชีมพ ูชะงกันิว้ยาวเรยีวแหลมและเลบ็สะอาด ขา้พเจา้จอ้ง เปลา่-ไมใ่ชด่วงหนา้งามบรสิทุธ์ิของหญิงสาวนกัโบราณคดี ไมใ่ช่ดวงตา
เธอบรรจ ุแวว นิลลกึลํา้คูน่ัน้ แตส่มัพนัธส์มัผสัใยมุน่มวยผมเหมือนหมอกเมฆในฤดหูนาว พยายามทบทวนความฝันทาบไวภ้ายในจิตใจ ดวงใจของ
ตนแตผู่เ้ดยีว 
ขา้พเจา้จะลมืไดอ้ยา่งไร 
ความหลงลมืคืบคลาน วนันีท่ี้เป็นวนัก่อน เดือนก่อน ปีก่อน เราก็สะกดอกัษรลงไปวา่ ยคุนีเ้ป็นยคุขีล้มื ความขีล้มืจงึดีแทจ้รงิ ใจทกุสิง่ ในแวดวงของ
กาลเวลา 
 
เปลอืกสนแตกแยกปรเิหมือนรอยปะเย็บของกาลเวลาเหมือนกบัการขานทอ่งนบัจาํ นาทีปีเดือนอนัยาวนาน ยาวนานดว้ยสขุหฤหรรษ์กระนัน้หรอื ถา้
หากใบสนตอ้งลมดคูร ํ่าครวญ  ขา้พเจา้เองตา่งหากท่ีจะเก็บ แอบเรน้หวัใจ เพราะดอกวา่นสขีาวสะอาดเหมือนสดุป่า  กา้วเดินละมนุดอูอ่นเบาแกม้
เรือ่เรอืงรอง แขกเตา้ท่ีพงกอหญา้หนา้นํา้ตก  รกใจเถายอ้ยของเครอืวลัย ์ แมต้ารางขา่ยใยแมลงบนหลบืผา 
มือเอือ้มสูด่อกพดุขาว  อนัยือ้ยดุสดุแขนไมถ่ึงแมเ้มด็อากาศสดใสเม็ดเดี่ยวเพียงเม็ดเดยีวประทบัแนน่นกึลกึเขา้ในทรวงนานเทา่นาน 
 
ขา้พเจา้จะลมืเธอไดอ้ยา่งไร 
จะลมืไดอ้ยา่งไร กบัสิง่เกิดขึน้กบัตนเอง นอกเหนือความหลงลมื บนมือ กาํมือเดี๋ยวนีส้ิง่หนึง่แข็งโคง้ปลายแหลมเสีย้มเขรอะรอยเหลอืคลํา้  ฤดกูาล
ทัง้ฝนทัง้แลง้จากแลว้ยงักลบัมา  สิง่บนฝ่ามือใหค้วามไมแ่นใ่จ  ความสงสยักลายเป็นความเพอ้คลั่งอารมณ ์จินตนาการ  และวตัถแุทง่แข็งบนฝ่ามือ
ปลายเลบ็นิว้ทัง้หา้จิกรดัแนน่ในอุง้มือจนรูเ้จ็บ  เจ็บจนเห็นอะไอเหง่ือรอ้น บนกาํมือบนเหตกุารณ ์รูส้กึสมัผสัสลวัลางเหมือนฝัน มือและทกุนิว้ชมูา
ใกลต้า ลมหายใจรดรอ้น ชอนไชเสน้ขนขมุขนรอยแตกดา้นของผิวหนงัเปลอืยผดุผาด  ในแนวผาหินหลบุโตรกใกลแ้อง่นํา้ใสเบาบางอุม้โอบวา่งเปลา่  
รูส้กึตวังอหลงัขอเป็นกุง้สมัผสัตวัเองดว้ยรา่งกายแทแ้ท ้ สดช่ืนเปลอืยเปลา่เปิดเผย 
เผยผิวใตร้ม่ผา้น่ิงละเอียดทัง้สว่นหนา้ตะโพกลาดขาออ่น  ชว่งซอกรกัแรซ้อกง่ามเสน้ขนดาํหนาราํไร  ผดุหนาวหนั่นเนินหนา้ทอ้ง  กาํแพงอกอุน่  
กรุน่กลิน่ไอมนษุย ์ กลิน่กามกลิน่นาระดางามลํา้แทจ้รงิเม็ดติง่ยอ้ยหวันม  เลก็เทา่พรกิไทยสชีมพคูลํา้  ขา้พเจา้ทอดใจกระเพ่ือมยาวเอาอากาศ
บรสิทุธ์ิ 
บรสิทุธ์ิ งดงามเหมือนสตัว ์เผยทกุสิง่ทกุอยา่ง  รา่งกายขา้พเจา้เปลอืย เทา้เปลา่กา้วแตะยา่งเรงิกางแขนเหยยีดฟา้คราม สมัผสัมโนนกึ หวานใน
โลกีย ์นีเ้รา้รดัรุนแรง 



 
ทิวหญา้ยอดเขา ระลอดลมพาพดัซาบป่ันป่วนเหมือนคลืน่  ริว้ระลอกในทะเล กระหนํ่าทยอยซดั หมนุวนบิดผนั เรง่รดัเหมือนเพลงเรว็ พลงัรอ้นแรง
เหมือนเรงิราํใหลปิ้ดฉากระทกึแจ ลานสั่นซา่ กา้นไมด้อกสะพรั่งสนสง่เสยีงหวีดผวา หินลาดชะวอ่น ทางนํา้ไหลกรวดทรายเลือ่มพรายระยบั ขา้พเจา้
นอนบิดคลกุเหลอืกกลิง้  ขยีรุ้นแรงโผนเหมือนมา้ขาว มา้มณีกาบอนัอาจเหาะไดด้งั ฤทธีประสงค ์ประสงคต์ะปบแหลมคมของเลบ็เสอืดาํ คาํราม
กระหนํ่าหนกั ชะงกักาํสิง่ในมือแนน่จนแข็งชาระรกิน่ิง...ตมู...  
ขอบนํา้เป็นสนัวง ระลอกกระจายกระเพ่ือมกระทบฝ่ังอโนดาต 
อโนดาต ธารนํา้เย็นเฉียบเหมือนนํา้แข็ง มดุตวัตํ่าหนกัลกึสูก่น้  เวิง้วา้งกลางบวั  นานเทา่นาน  กลัน้ลมอดัอัน้ตนัใจเจียนขาด  เหมอืนือกรดัเหมือน
แรงกดทบัหวัใจบีแ้บน เทา้ทัง้สองถีบพืน้ยืนทะลึง่สูผิ่วบน มือขาวซดี  ซดีทัง้ตวัทัง้ใจจากสิง่รูส้กึในสภาพมนษุยรุ์นแรง  พลงัจินตนาการเคลิม้หนกั
และสิง่แทแ้ทเ้ห็นในกาํมือ ชดั  ขา้พเจา้ตะโกนในหวัใจ 
 
“...เขีย้วหมปู่า...” 
สาํนกึลบักระซิบเรยีกช่ือตวัขา้พเจา้เอง “พรานจนัที” ทกุอยา่งชดัแจง้เหมือนฝันขณะลมืตาเตม็ตา  ปืนแก๊ป เสือ้ผา้ในลกัษณะคนบา้นป่า แผน่รอง
วาด ถงุผา้ใบท่ีหอบแบกขึน้เขาจางไปจากสาํนกึใหม ่ สาํนกึมืดนัน้ปลดปลอ่ยขา้พเจา้อา้งวา้งไวชี้วิตเดียว  เพียงคนเดยีวในป่าใหญ่ ไมม่หีมู่
นกัศกึษา ไมม่ใีคร ไชเลษ ซาอิตหรอืผูอ่ื้น กระแสงวยงง  จิตภายในถกูเตมิพลัง้ เต็มทา่ทางพรานป่า นกัลา่...ลา่... 
นกัลา่ ผูถ้กูลา่  เป็นสภาพเดียวกนั ในอาถรรพณด์ิบ  การเอาตวัรอด  การรูด้าํรงอยูข่องชีวิต  ความตาย  การแพพ้า่ยหรอืชยัชนะลวงลวง  วิญญาณ
ป่า สนัดานป่า ครอบงาํทกุขณะสาํนกึ ทกุขณะอารมณส์ยอง นั่นนรกละ 
นรกละแมก่ระตา่ยเหลอืแตซ่ากเนา่ เขา้ป่าหนก่อนยงัเลีย้งลกูออ่นหมกพงซอ่น คงหว่งลกูตวัตกเป็นอาหารสตัวใ์หญ่ สขีาวขนออ่นละเอียดกระจยุ
หนงัฉีกขาดรุง่ริง่กระดกูดวงตาเนา่เปลอืกปะทเุบา้เหม็นเนา่คลมุละแวก 
 
ตะแบกและยางสงูแผส่าขากา้นใบปกคลมุลํา้บรเิวณป่าพงเตีย้รกชฎัดว้ยไมเ้ถาก่ิงลาํไมป่้าตน้เลก็ยืนสลอนแนน่เป็นป่าดง ดงสตัวด์งกระตา่ยชมุ กา้ว
แหวกไปตามช่องกระตา่ยลอดลดัไปมาระหวา่งหญา้เตีย้ดกพบึ ปกบิดแนน่หนา หอบขีก้ระตา่ยไดส้องกอบกาํใหญ่ เอามือปาดเหง่ือเสยผมปรกหนา้  
กะเตงกระโดดเหมือนกระจงป่า ตามลาดพกัชะง่อนลงไปตามโตรกตํ่าเตีย้ซบันํา้ซาํตาแหก 
ซาํตาแหก นํา้รนิไหลเหมือนนํา้ตารายลอดจากหินลอดจากเูขา ภเูขาคงถั่งนํา้ตาสะอืน้สงสารทรายและดินแลง้ผืนดินอีสานชั่วรอ้ยวนัพนัปี 
 
ดินเปียกขอบซบันํา้เกลือ่น รอยใหมร่อยเกา่ รอยกวาง อีเกง้ อีเห็น รอยบา่ง ลงิ ชะนี กะทิงแองไอเ้หลอืงและรอยหมปู่ารอยใหม ่นํา้ขงัคา้งรอยยงัขุน่
คลกั 
คลกัเพราะเป็นแดนป่าแดนสตัว ์สาบสตัวก์ลิน่จดัเหมือนคอกเลีย้ง ขา้พเจา้พรานจนัที ก็ขม่ป่าดว้ยสาบกลิน่ กลิน่จากกระตา่ย พรางกลิน่จมกูกลิน่
ดม  คลกุเสือ้ผา้เคลา้กบัขีก้ระตา่ยเปียกจนทั่ว ราดทาเต็มซอกตวัเสยตามผม ดมแลว้ก็กลิน่สตัว ์กลิน่ป่าไมส่งสยัแมข้อบดา้นนอกบัง้ทิงดินปืนชดุไฟ
ถงุตะกั่ว ลกูโดดลกูปรายบรรจแุช่แหยข่ีเ้กียดินปืน  ไดข้า้วแหง้เกลอืผงโอชานกัเมื่อผสมกบัรสป่า รสสนุทรอนัโอชะของเกลอืลํา้กวา่รสอาหารใดใน
แดนดิน  เขาภกูระดงึทกุโตรกทกุซบันํา้มีนํา้ขงัซมึไหลรนิสะอาดตลอดปี 
ปีทัง้ปีเป็นปีของพรานจนัที  นกัลา่ ยอดพรานบา้นป่าดงสฐีาน หนงัสดหนงัแหง้เนือ้แหง้แลต่าก  กลิน่คาวตลบลานตาก  เขากวางเขากระทิงแดงกอง
สมุพะเนิน  เพราะฝาไผข่ดัแตะก็หอ้ยแขวนแมแ้ตพ่วงเขีย้วหมปู่า  ไมเ่หลอืท่ีเวน้วา่ง  ทกุสามวนัไมว่า่กลางวนักลางคืน  สิน้พอ่แม ่ จนัทีเริม่ชีวิต
พรานออกป่าผจญภยัลา่สตัว ์ เป็นอาหารเลีย้งนอ้งชาย  ไดจ้นัแดงดั่งนมแมน่มมารดา 
ดาระดาษดว้ยบอนป่า   กลว้ยนํา้แตกปลลีกูเหลอืงทางยํ่าของหมปู่าเป็นรอยใหมไ่มน่าน  กีบคูร่อยใหญ่ตวัจ่าฝงูจมลกึคะเนแลว้เรีย่วแรงดรุา้ยไมใ่ช่
เลน่ ไอเ้หลอืงไมย่า่งกลายฝงูหมปู่า เพราะแรงปะทะแรงทรหดแรงฝงู เขีย้วแหลมคูข่องหมปู่า คมโคง้ งอเป็นขอเบ็ดขวิดฉีกเนือ้ไอเ้หลอืง เป็นริว้เชือก
ตอ้งเผน่หนี เจ็บตวัตัง้ไมต่ิด เห็นทางลูร่อยฝงูหมปู่าจากรากบอนและตน้กลว้ยลม้เป็นทาง พรานจนัที นกึ 
 
“บา่ย ตะวนัชายหลงัเท่ียง ขา้จะวกดกัหนา้คอยพบเจา้ทัง้ฝงูท่ีซาํตาเหลอืก ทีนีจ้ะไดรู้ก้นัละวา่  ขา้จะไดกิ้นหมากโฮฮ่่ากบัเนือ้หมสูดยา่งไฟ” 
 
ไฟป่ามอดเห็นกองขีเ้ถา้ดาํ  จนัทีไมต่ามรอยทางรกเวียนกลบัยอ้นทางเดิน  เหน่ียวตวัขึน้สงูตามลาดชนั  ยิ่งสงูเหง่ือรอ้นยิง่หลั่งไหลสนัหนา้แขง้หวั
เขา่สั่น  เมื่อเกาะตวัพลกิกระโดดขา้มช่องหินขาดพน้ลาดกวา้งดา้นหนึง่  พรานจนัทีปลอ่ยตวัเลือ่นรัง้วางนํา้หนกัทาบทางชนั  เทา้ครูดถจูนเจ็บรอย
ขดขว่นเหมือนมดกดั 
กดัฟันแนน่  มองเห็นเชิงลาดลุม่  ลมอูป้ะทะหนา้จนแดงชา  เห็นทางนํา้ผานกเคา้  เคา้วงหนา้ระลกึถึงสาวบา้นป่าอีสทีาลกูตามิง่  ขีเ้หลา้ลกูสาวสวย
โก่งสนิสอด  มือเปลีย่นควา้ก่ิงตะโกเหน่ียวเต็มกาํลงั ระโกก็ลูรู่ดรา่งไปตามก่ิงใหญ่ของกะทอ้นป่า  มะขามแดง  ไถลตํ่าไปตามเชิงลาด  ตวัปลวิโอน
เหมือนลงิชะนีนกฟา้ถลาคอนตกใจ 
ใจวา้เหว ่หมดพอ่แม ่ เหลอืเพียงจนัแดง  นอ้งชายเดยีวคูก่าํพรา้  มือและขาควา้ตะปบเถาสะบา้เหน่ียวโยนไกวตวัเหมือนเปลป่า 
“ขา้จะยกสนิสอดใหน้อ้งชายมีเรอืนก่อน แลว้จะสูส้นิสอดเฒา่มิง่” 
แวบยิม้มมุปาก  หนา้ป่าดสูวยแบบคมสนั 
“อีสทีา มงึตอ้งเลีย้งลกู เอานมใหญ่ใหล้กูดดูกินนม” 
อาบนํา้ทา่ในลาํหว้ยปนกนัมา  แตค่ราวสาํนกึขวยเพราะแอบทกึทกัพิศวาส ฝันเอาเอง 
“กจูะดดูยาตอง ขอหมากกินคาํ” 



 
เท่ียงเงาตรงตวั เชิงเนินดินปลวก บงัขอนไมแ้หง้ลานรม่มะมว่งป่า เสยีงหมคูะนองเสยีงติดสตัวล์อดป่าลอดป่าใกลม้า  ปืนแก๊ปคาบศลิาก็พรอ้ม  เริม่
นาทีตน้  การรอคอยดกัหนา้เก็บใยนุน่ป่าเป่าปลวิลมแรงกระโชกจากลาดผา  พรานจนัทีเขาใจ  ยงัเหลอืแตน่กเปลา้ นกแตแ้ซงแซว  จะเป็นยามแซ
วกระซิบป่า  ทาํนอนน่ิงทา่ตายไมเ่คลือ่นไหว  เจา้นกตาโงก็่ตายใจ  แสงลอดใบทะล ุ เงาสายสั่นไหวเพราะลมเป่าใบไหว  กลัน้กระแสหายใจนิว้สอด
ใตโ้กรง่ไก  นาทีแหง่การลา่  ดเูคลือ่นใกลเ้ขา้มา 
 
ใกลเ้ขา้มา  กิง้กา่ลายเปลอืกไมแ้อบก่ิงตน้ เพียงแมลงป่าอว้นบินผา่น  ก็ผวาศรษีะตะปบแนน่  การลา่ยอ่ยก็มาถงึ  กิง้ก่าโทนหวัเขียวหวัแดง  ปราด
ถลาแรงฉกทอ่นอีกซีกของลาํตวัแมลงท่ีเคราะหร์า้ยคาบขยอกไมย่อมปลอ่ย   เมื่อฟาดสะบดัดงึ   กิง้ก่าคูร่ว่งพลาดกา้นลาํตน้สงูลิว่สูพื่น้กระเด็น  
ลานดินพลนัอลหมา่น แยเ้ป็นฝงูพรูพรั่งจากรูและใตใ้บ  รุมสูส่นามลา่ แยง่ชลุมนุทัง้อาหารและกาม 
 
อาหารและกาม  สํ่ามนษุยส์ตัวท์ัง้หลาย  หวัหนา้หรอืชัน้รองบนความเป็นความตาย  โอชี้วิตมนษุยชาติยงัวิ่งเวยีนวงสดุแรง 
แรงคุย้ งดักินกินรากหวัมนัออ่นเสยีงยํ่าสะเทือน ฝงูหมาป่าใกลเ้ขา้ช่วงปืน ป่าสงบน่ิงราวป่าบงัเป็นมา่นมองไมเ่ห็นหน  ประทบัพานทา้ยเกรง็ระวงัจด
จ่อ เหมือนนาทีตน้เปิดฉากแสดง 
 
ฉากแสดงของป่า ดจุดงัเพลงโหมบรรเลงดงั แยห้มูท่ัง้ฝงูตวัผูต้วัเมยี  คลกุคละแยง่อาหาร ฉกชิงหยิง่โอโ่อหงั  เพียงแมลงป่าอว้นบินผา่นมา ถกูฉีก
แบง่ไปทั่วทั่วพอไดแ้รงวิง่มีอาหาร  เหลา่สตัวเ์ลือ้ยคลานก็กระสนักาม แยง่กามสดุกาํลงัหนีกาํลงัไล ่ปทูางกาํหนดั แยห้นุม่ครอ่มประกบกามแนบน่ิง
ลกึทะลเุหมือนเกลยีวสวา่น สดีอตวัเมียซดีจางดโูรยรา ยอดพงขา้งหนา้ไหวขยบัตน้ถกูถอนลม้ 
ลมพดัเย็นดอูบอา้ว แดดคลอ้ยบา่ยชอนรม่ดงป่า ลานลา่ดสูวา่งมากขึน้ มากขึน้กวา่ก่อน 
ก่อน วินาทีสาํคญั พรานจนัทีคะเนกาํลงัใจของตนยงัคงเดมิ เดมิเหมือนภาพสทีายื่นกระบวยตกันํา้เย็นให ้
“กินนํา้สา่งนี ้เดอ อา้ยจนัทีอยา่กินสา่งอ่ืนอีกละเดอ” 
 
สาวหนุม่บา้นป่าหมดหนา้รืน่ เพราะเสยีงไอผิดเวลาของพอ่เฒา่คนหวงลกูสาว ดกูระแทกแดกนํา้ใจ ความนกึก็ขาดตอน 
ลานลา่หมปู่า หนา้ดาํเริม่โผลล่บัลอ่แหวกแนวเขียวของบอนเถาใย ปรายประกายตรวจราวป่า หมฝูงูพรูพุง่ จาํนวน...สี.่..หา้...แปด...สบิสอง ตวันาํฝงู
ดดูนุา่ขามเกรง เช่นหวัหนา้คนหวัหนา้นกัรบ เขีย้วโงง้ขาวแหวกถงึกรามรว่มคืบกวา่ ยาวกวา่เขีย้วหมปู่าเคยลา่มา 
มาแลว้ไอเ้ขีย้วโงง้ จอมพลงั สดุยอดของหมปู่า พรานจนัทีเห็นเตม็ตา ความใหญ่แขง็แกรง่ โหนกสะพกัดา้นหลงัขาหนา้สงูลาดกลมมนเรยีบสง่า 
เหมือนนกัสูเ้หมอืนผูช้นะเลศิแหง่ความดรุา้ย เหีย้มหาญ ขนหนาดกแข็งเป็นเสน้ดาํแกมแดง มมุปากพลกิบานนา่สะพรงึกลวั กระแทกลมหายใจกา้ว
ยา้ยเอาสะโพกถโูคนขนนุป่า หางสะบดักลบัลมพดัดเูคลบิเคลิม้ หมสูาวเดินกา้วอุย้ ยื่นคางสดูดมโคนหางลาดงา่มขาออ่นอนัทรงฤทธ์ิตระหนกัรส 
เหมือนชวนกวนหยอกกาม จา่ฝงูตระบดัไมอ่ยากเอาคางพาดโคนราก ตะกยุดินคูต้วัลง นอน  
เปา้หา่ง การหา่งท่ีตอ้งรอ กะระยะแมน่ยาํ ระยะเดด็ขาด แสกหนา้ผากเจาะทะลใุหถ้ึงทา้ยทอย ศนูยก์ารควบคมุกลา้มเนือ้ การเคลือ่นไหวทั่วรา่งกาย 
กายพรานดเูฉียบเย็นรอ้นหนาว เป็นไปในวินาทีแหง่การตระเตรยีมแผนการ กลางเสยีงคะนองฝงูเสพสตัว ์ลางตวัก็พกันอน บางตวัก็กม้ตะกยุหาราก
หวัมนัออ่น 
 
ลมออ่นดน่ิูงไมพ่ดัพาน 
พานหมากพลจีูบและกา้นสเีสยีด วางอยูห่า่งชิดโคนเสา สทีามวัปอ้นดอกฝา้ยขาวเขา้อิว้หีบฝา้ย ฟังเสยีงลั่นเหมือนลอ้เกวียนหมนุ ปลอ่ยพรานมนั
นั่งน่ิงคอย คอยกินหมากสกัคาํ คอยใบพล ูปนูแดง...แดง 
หกัเลีย้ว วินาทีครึง่การตดัสนิใจ พรานทะลึง่ตวัประทบันิว้สอดโกรง่ไกปืน จากซุม้ซอ่นตระหงา่นสงา่ป่าตะลงึป่าพรวดเซ็งแซ ่ขวญักระเจิงจงังงัก่อน
อลหมา่น เหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ ไอเ้ขีย้วโงง้ขนชพูองหางชีส้ะบดั ดวงตาแดงถลนโกรธจดั ลมหายใจถ่มแรงจนใบแหง้ปลวิวอ่น กา้วรน่กาํหนดเชิง ตา
จอ้งถ่ีรอ้นเรอืงแสง 
 
แสงลอดใบเป็นมนัขลบัพราวป่าเหมือนกระพรบิตาสทีาอีสาวบา้นป่า ไอพ้รานใหญ่มนัไมก่ลา้บอกรกั รกัรุมอารมณก์ระจยุจนลน้อก 
“เนือ้แดงสนัใน ไอเ้ขีย้วโงง้เอย กจูะฝากใหบ้า้นสทีาประจบพอ่เฒา่มิ่ง” 
ครึง่ วินาที ดชูา้นาน ยอดหมปู่าไมค่รา้มเกรงกริง่ สาํนกึดเูรา้เรง่รุนแรง 
“จ่าฝงูเนือ้มาก แลกผา้ไหมไดห้ลายพบัพอพะเรอคา่สนิสอด ขอเมยีแตง่จนัแดงนอ้งชายก”ู 
เสีย้วป่าทัง้หมดดน่ิูงใบเ้งียบงนั ผูล้า่ผูถ้กูลา่ระหวา่งสาํนกึ ชั่วหา่งเวลาของกาํลงัใจครึง่ใยไหมลมพดักระโชกหวนชั่วขยบัการเกรง็ตวัของพรานจนัที 
เหมือนธนปูลวิจากแลง่  ไอเ้ขีย้วโงง้ถีบดนิกระจยุพุง่ตวัสดุกาํลงัแรงเขา้มา 
เขา้มาใกลร้ะยะเผาขน เหง่ือหนาวเป็นเม็ดผดุเต็มแสกหนา้พุง่ลอยประชิด  ดวงตาเรง่รอ้น ทว่มบรเิวณ พรานจนัทีเหน่ียวนิว้กด ชั่วแวบ ก่อนดิน
ระเบิดสะทอ้นป่า 
 
“เขา้แตป่่า สทีาจนัแดงคงเฝา้ลานคอน คอยขา้กลบั” 
กลิน่สาบหมปู่าเหม็นอูอ้า้วเรง่แรง  อากาศผา่นกระทบใบหนา้อดัแนน่เป็นกอ้นแข็งเปราะ ลมปะทะท่ีทะยานปลวิเสยีดสหีนา้เหมือนไฟลน ก่อนไกจะ
ดงัเชียะ ก่อนลกูโดดชนิดเด็ดขาดจะทะยานสูเ่ปา้พรานมนัขบกรามความเสยีใจเพียงแวบหนาวลกึในทรวง 



“เผ่ือสทีา และจนัแดงมนัรกักนั” 
 
“ปัง” เสยีงแผดของดินปืน สะทอ้นจากหนา้ผาสูห่นา้ผา ทั่วหมูบ่า้นลานตีนเขา ทั่วหมูไ่มล้าํหว้ย  สิน้สาํนกึระแวง สาํนกึหงึหวงอนัพานอารมณ ์
ฤทธ์ิบา้รุนแรง ขนหนา้ผากขนคอพองแผช่ชูนั  พุง่ขยีใ้หย้บัดว้ยเขีย้วขาวแหลมคม แรงปะทะชนปลายกระบอกปืนก็รุนพรานจนัทีกระเด็นหนา้ปักท่ิม
ดิน ลานลา่จึงเป็นดั่งสนามฆา่ ระหวา่งชีวติกบัความตาย ระหวา่งความพรั่นกลวักบัความทรหด 
ทรหด หมปู่าจา่ฝงูยืนขาสั่นสะทา้น โคมไฟแดงเลอืดเจม้ทะลกึจากรูเหวอะหวะของลกูโดดพรากลามจนเขีย้วแดงกลํ่าเลอืดคลํา้สยดสยอง ดวงตา
อาฆาตรา้ยไมล่ะวาง 
“...มงึฆา่ก.ู..” 
วางสาํนกึสดุทา้ย เจ็บปวดรา้วรุนแรงแปลงลานแหลกดว้ยแรงดิน้ เลอืดปากแผลกระเซ็นสะบดันอง กา้นใบเขียวดิบรม่มวัหมน่  เป็นลานเลอืดแดงสด
คาวทากระตกุ สะอกึผะแผว่ 
“มงึฆา่กทูาํไม” 
กมุดา้มมดี คลายมอื ดว้ยสาํนกึรู ้ดิ่งไดย้ินถาม ดลุยเ์งียบจากป่า 
“ขา้ฆา่ เพ่ือชีวิตท่ียงัอยู”่ 
หั่นริว้เนือ้หนงัหม ู ป่าดสูงบ หลงัการฆา่การลา่ แมลงป่าบินตอม เลยีเลอืดยงัไมแ่หง้ ขาใหญ่คูห่ลงัแบง่สาํหรบัจนัแดง 
“ลงจากเขา พรุง่นี ้อา้ยสูข่อเมยีใหเ้จา้” 
หากจนัแดงมั่นใจตรงสทีา พรานจนัทีนกึขื่นขื่น ไอเ้ขีย้วโงง้พุง่กระแทกชนจนกระเด็น ใจคอยงัประหวั่นคิดถงึหมูบ่า้นตีนเขา จนัแดงนอ้งชายและสทีา
สาวรุน่ท่ีพรานใหญ่มนัรกัดมูนัระทอ้นกึขมอกตนเอาเอง 
“ขา้ยอมขออีสทีา แก่นอ้งก”ู 
 
หวัใจดิบดิบ ของไดเ้ขีย้วโงง้ถกูแหวะยงักระดิกเตน้ ตบุ ตบุ อยู ่เงือ้มีดป่าแลค่วกัเหมือนคลั่งเหมือนโกรธเหมือนถกูบีบขยี ้ก่อไฟลนหวัใจดิบเนือ้นอก
สิน้คาว พรานจนัทียกใสป่าก กดักรอ้ม ทัง้รอ้นคาปาก เลือดสดขา้งใน ลามเลอะเปรอะตามปากและซี่ฟัน เหมือนยกัษ์มารฉีกกินหวัใจ เลือดคลํา้
เป้ือนลามปากลามเลอืดเปรอะทัง้ตวั 
แวบนกึ นกตกใจบอดป่าชั่วขณะ มือกาํมดีท่ีปาดแลเ่นือ้หมแูนน่ คดิวา่ ไอเ้หลอืงยอ่งตามกลิน่เลอืดจะตลบหลงักลัน้ใจหนักลบัเต็มทา่ทาง 
“จนัแดง” พรานจนัทีตะโกน 
ใบหนา้จนัแดงขาวซีดเบิกโพลง มือกาํโกรง่ไกปืนแนน่แกรง่เหมือนคีมเหลก็ 
“ระวงัถือปืนเดี๋ยวไกลั่น...” 
“...ปัง....” 
เสยีงปืนนดัท่ีสองสวนคาํ กอ้งจากผาสูผ่า ระลอกลมหนาวพดักระพือเรง่ ชั่วระยะเผาขน เลง็ปืนนดัแรก ชีวิตลา่ของจนัแดง ตรงเปา้เลง็หวัใจทะลหุลงั
พ่ีชายแทท่ี้เลีย้งมนัมา รา่งพรานป่าผูเ้คยพิชิตป่าถลาควํ่าหนา้ แดดบา่ยดมูา่นมวัเหมือนเรง่หรีแ่สงมืดลง ตอตะโก กอบอน และกลว้ยป่า สาํนกึรบิหรี่
เรยีวเลก็ ทั่วแหง่แหลง่ทางเคยจาํในหบุผาสงูชนัในหลมุโตรกเถ่ือนถํา้ ฝงูสตัวช์มุ กวาง อีเกง้ ชะนี ลงิ ภาพเลอืน หา่งไกล บา้นชายป่าตีนเขา ครก
กระเดื่องปลายชานฟืมก่ีทอฟา้ ลานไก่ มนักาํลงัคิดถึงอีสทีาก่อนจะตาย 
“ยิงกทูาํไม จนัแดง” 
นํา้ตาจนัแดงยอ้ยไหล 
“ยิง เพ่ือชีวติขา้ท่ียงัอยู”่ 
 เพ่ือชีวติขา้ท่ียงัอยู ่หากชีวิตเป็นดั่งเมรยัสาโท สองพ่ีนอ้งก็คงเมามาย ดวงตาเหลอืกโปนของไดเ้ขีย้วโงง้ ปรากฏแววเยาะหยนั สํ่าเสยีงสาสมกลม
กอ้งลานฆา่ ทัง้เจ็บจาํ สยอง สมเพช 
 
เขีย้วหมใูหญ่ยาวกวา่เคยมเีคยแขวนบนฝาเรอืนกา้วขา้มทราบไอเ้ขีย้วโงง้ เสยีหลกั ชวนผา่นศพจนัที พ่ีชายตาเหลอืกโปนจอ้ง จนัแดงมือออ่นจะเป็น
ลม เขีย้วหมปู่าอีกอนัหลดุจากมอืเลือ่นเขา้หลบุพงชฎั  คน้หากระจยุไมพ่บแดดบา่ยใกลเ้ข็นเงาผามืดไลม่มุดนูา่กลวั จนัแดงตะลตีะลานควา้ซีกขา
และเขีย้วหมปู่าขา้งเดียว กระโดดถอยลบัตามลาดหบุเขาเบือ้งลา่ง หายลบัตา 
ตาเบิกกวา้งคา้งของพรานจนัทีขยบัเบาเหมือนเขมน่ระรกิ ภาพท่ีเห็นสลวัลาง แถบบรเิวณดคูอ่ยมดื มืดลง จนดาํสนิท 
หนึง่ชั่วโมงกวา่ การสลบพลดัลงในเหวขา้งลา่งโดยการประคบัประคองของไซเลษและซาอิต ขา้พเจา้เหมือนคนพน้จากการฝันรา้ย เหมือนอาเพศ
อาถรรพณด์ิบองป่าเขา้สงิสู ่สาํนกึลกึลบัอนัรา้ยแรงกาจสยดสยอง ยงัไลต่ิดตามมาเหมือนเป็นจรงิ 
จรงิในคราบชีวติลวงของขา้พเจา้ กบัสาํนกึในความเป็นพรานจนัทีท่ีถกูฆา่แลว้ท่ีซาํตาเหลอืก มโนภาพและจินตนาการหนกัหนว่งรุนแรง ยงัหนนุ
กระหนํ่าดว้ยพลงัยดึเหน่ียวมั่นคง ในถงุท่ีพลดัตกลงไปในเหวพรอ้มกบัรา่งของขา้พเจา้ท่ีซาํตาเหลอืก ปรากฏเขีย้วหมปู่าขนาดใหญ่หนึง่อนั เป็นเขีย้ว
หมปู่า เขีย้วอนัเหลอืของไอเ้ขีย้วโงง้ในสาํนกึลกึลบั มนัเขา้มาอยูใ่นถงุยา่มของขา้พเจา้ไดอ้ยา่งไร 
อยา่งไรก็ตาม จินตนาการอนัไมย่ัง้หยดุ ชาวตา่งประเทศและเพ่ือนรว่มคณะ ชวนกนัหนีจากป่าดิบภกูระดงึ เราลงกนัเรว็สบายกวา่ตอนขาขึน้ ทิง้ป่า
ทบึแนวผาสงูไวเ้บือ้งหลงัสภุาพสตรคีณะโบราณคดีเธอหนักลบัน่ิงชา้ชา้ มือขาวเลก็โบกอาํลาป่า เธอคงจะระลกึและทบทวนความทรงจาํความ
อบอุน่ สิง่งามเรน้ลบัคงผา่นไปไมก่ลบัมา 
 



ทอ้งฟา้และพระจนัทรท์าํใหฟ้า้อิสานสขุสดใสไมล่มืไดย้ามนิทราผาสกุนี ้ขา้พเจา้องึอลหมา่นสมัผสัในอิสานในความคดิคาํนงึ อิสานเป็นบา้นท่ีรกั
ของเรา เสยีงหริง่เลก็ของหมูแ่มลงป่าครํา่เสยีงพรูสูจิ่นตนาการสาํนกึกระทบในดวงใจเปิดเปลา่ของตวัเอง ลมนอกสถานีขอนแก่นดหูนาวเย็นแตอุ่น่
ปรกติดีกวา่บนยอดเขาสงู ลอ้ขบวนรถเหลก็กลา้หนกัของขบวนลอ่งกรุงเทพ” กระชาก ขยบักงลอ้หมนุชา้ 
 ชา้เสยีงถ่มของไอนํา้ฟาดแสบแกว้ห ูชา้นานเหมือนการขยบัเขยือ้นท่ีถกูรัง้เหน่ียวจากการโหนลากของความอาลยั 
ความอาลยัทิง้ไวท้กุแหง่ท่ีตอ้งพรากจากกนั สฐีานบา้นไรก่ระทอ่มหลงัคาแฝก  เคยนอนเรยีงเคียงกนั  เคยจาํไดใ้นกลิน่นํา้คา้งเย็นญาบ สดใส ทิษฐิ
ความถือดีอนัทาํใหค้นโง่ลง โง่ลง ปัญญาอนัเป็นเศษหนึง่ของแวน่แควน้แดนดินแหง่อคติก็พลนัดบัลบัลว่งดว้ยความบรสิทุธ์ิของป่าดงพงไพร 
ไพรป่าสองแนวทางรถจกัรกาํลงัเรง่กาํลงัไอนํา้ รางเหลก็ท่ีเสยีดส ีฝ่ามือขา้พเจา้กมุเขีย้วหมปู่าสองอนัไวใ้นกาํมือ ภาพจาํตอนเชา้ตรูเ่ชิงเขาหมูบ่า้นสี
ฐาน บวัมวีิ่งตามรถยนตรข์ณะกาํลงัเคลือ่นออกชา้ๆ 
“ทวดจนัแดงแกตายแลว้” 
“ฝากเขีย้วหมปู่าอนันีใ้หค้ณุเก็บไว ้แกสง่ฝากฝังก่อนสิน้ใจ” 
โดยความเงียบ ปู่ ทวดจนัแดงมอบชีวิตใหม้จัจรุาชแลว้โดยพลนั เชิงเขาบา้นสฐีานสาํนกึลบัไดถ้กูเปลีย่นภาวะเหมือนขาวเป็นดาํ ทวดจนัแดงอายเุจ็ด
สบิเกา้และแมย่า่สทีาชายชรานกับญุผูส้ภุาพจรงิใจ ทวดจนัแดงเหมือนตวัแทนแหง่คณุงามความดแีตกฉานในสภุาษิตและผลบญุอนัขา้พเจา้ไมอ่าจ
เทียมทนั 
ทนักบัความจอนแจบาปกรรมอนัหนกัตอ่หนกัเรง่คณุงามความดยีิง่กวา่ฝีเทา้ชนิดใด ชีวิตจึงสัน้เรว็กวา่ความบางของเสน้ดา้ย แตย่าวนานสดุกปักลัป์
ดว้ยบาปอนัปกปิด 
ปกปิดภาพหลอนการลา่การฆา่  นอกชานระเบียงบา้น ชายชราใจบญุมีแตล่กัษณะเมตตาอาร ี
 
“เชิญขึน้มารบัประทานอาหารทัง้หวานคาว เฮาจดัเอาไว ้กินขา้วบ”่ 
เสยีงแมเ่ฒา่โอบเอือ้เชือ้เชิญ  
“บม่ีของกบั ของกินก็พอแลว้” 
 
ไชเลษพดูสาํเนียงชาวบา้นบรรยากาศพลนัเป็นกนัเอง ซาอิตเสือ้แจ็คเก็ตแดงบาดใจจมน่ิงดว้ยสนีํา้เงินเงียบของอภยั เสือ้สมีอของอรรถทวี เสือ้ลายสี
พวงดอกแคเนือ้ลางดเูงียบสงา่ของนกัศกึษาหญิงคณะโบราณคด ีทาํใหห้มูค่ณะดปูลั่งงาม เมื่อเราลว่งลํา้ในบรเิวณหมูบ่า้นท่ีตอ่เน่ืองติดรัว้วดั 
วดัตกีลองยํ่าเสยีงบอกโมงแลง เราผา่นละเมาะป่าเลยีบเลาะตามทอ้งนาออกเรง่ช่วยเก็บเก่ียว บนัทกึเสก็ตทแ์บบใบตน้ป่าทัง้สรรพคณุสมนุไพร 
จาํแนกลกัษณะกสกิรรมสวนและไรน่าท่ีเก่ียวกบัหมูบ่า้น นาลุม่นาดอน นาไรน่าทุง่และนาทาม ตลอดระยะทางระยะเวลา จากหมูบ่า้น รามีสิง่ใหมท่ี่
โอฬารนา่สนใจ  การผกูมดัโครงสรา้งอยา่งง่ายสะดวกและเหมาะสม  การใชว้สัดตุามทอ้งถ่ิน การวางผนงัระหวา่งไมไ้ผโ่ครงสรา้งลิม่สลกั การให้
ระดบัสงูตํ่าตลอดการแบง่แยกสว่นสดัระหวา่งยุง้ขา้งแนวครกกระเดื่อง เตาตมีีด ครวั ชานระเบียง หอ้งใหญ่หอ้งสว้มซึง่หมายถึงหอ้งใน ฐานซึง่
หมายถงึหอ้งเลก็ท่ีถา่ยอจุจาระแยกออกไปไกลทา้ยสว่น ลานฟางคอกสตัวเ์ราสนใจละเอียดแมผ้า้ทอพืน้เมือง ก่ีฟืมหลาและอกั ตลอดจนสายสาน
เครือ่งมือเครือ่งใชเ้ลก็ๆ ดา้มมีดตอก กระบวยในตุม่ ลายขอบโอง่นํา้ดินเผา ลายหมอน ลายทอผา้ จนกระทั่ง ขาสกั อนัลอืช่ือลอืชา ความสมัพนัธ์
ตอ่เน่ืองระหวา่งบา้นตอ่บา้น แนวลาํธาร สระ บอ่นํา้ ทางเกวียน ตลอดทิศทาง ขอ้ปลกียอ่ยและสาระสาํคญัอนัอาํนวยประโยชนต์อ่ชีวิตการดาํรงอยู ่
ในฤดกูาล ประเพณีประวตัิหมูบ่า้น ภาษาสาํเนียง 
 
ชนบทอีสานเป็นหมูบ่า้นของเราทัง้สาํนกึและผกูพนัไมห่า่งไกล นํา้ใจลาวบา้นป่านาดอน การดาํรงชีวิตของเขาเกือบทกุตารางพืน้ท่ีอยูล่กึในสมัพนัธ์
สมัผสัอนัไมอ่าจลมืไดไ้มว่า่แหลง่ใดชนบทไหนทั่วทอ้งผืนแผน่ดินของเรา 
ผืนแผน่ดินของเรา สั่งสมความภาคภมูิใจสิง่สาํนกึลีล้บัทกุขยบักงของกาลเวลา เหมือนรอยตรมประทบัเช่ืองชา้งดงาม และรอยสะดดุกระเด็นดอน
ของเขาลกึลบั ตราบาปอัน้มืดมนสลบักนัเหมือนเกลยีวเชือก 
เชือกยา่มถงุท่ีเราปลดออกกอง เสยีงคยุกนัสนกุสนานอรรถทวี ไชเลษ และทวดผูเ้ฒา่เด็กบวัมี นกัศกึษาหญิงในคณะ การไดร้ว่มสมัผสักบัความชรา 
ความรูค้วามจดัเจนอนัจาํเป็นของหมูบ่า้นหลั่งไหลมาสูช่าวคณะ  แมแ้ตเ่รือ่งตน้ยาอนัมหศัจรรยใ์นแนวดงแนวเขาถดัชมุสตัวเ์ลยผานกเคา้ พวกนก
ลงิเสอืชา้งใชเ้ป็นท่ีกินใบเปลอืกบาํบดับาํรุง เรือ่งนี ้ดร. ซาอิต บนัทกึปากตอ่ปากคาํตอ่คาํ ความชราอาวโุสท่ีเราหลั่งความนบัถือใหจ้รงิใจ ทวดจนั
แดงไมใ่ช่ผูม้ีความโหดทารุณในสนัดาน ไมใ่ช่นอ้งผูบ้งัอาจฆา่พ่ีกา้นหลงัโดยจงใจ 
เสยีงกงลอ้รถไฟทัง้ขบวนหนนุถ่ี  ภาพนอกหนา้ตา่งพรา่เป็นเนน้ขนานกบัแนวขบวนรถ เรากาํลงัหา่งขอนแก่น หา่งภกูระดงึออกมา ลมพดัภายนอก
อือ้องึ หวดูรถจกัรแหลมเลก็ในความมืด 
“เขีย้วหมอูนันี ้ทวดเขาลา่หมปู่าใหก้บัยา่” 
พวกเรามองฝ่ามือยา่ทวดเอามาอวด 
“เป็นความเช่ือในความรกัเมือ่ตอนยา่ยงัสาว ปู่ จนัทีพ่ีชายทวดจนัแดง เขา้ป่า หายไปไมก่ลบัมา” 
มนัเหมือนและขนาดเดียวกนักบัเขีย้วหมปู่าอีกอนัในยา่มของขา้พเจา้ 
“สีส่บิเจ็ดปีมาแลว้ อา้ยพรานจนัทีเก่งป่า ก็ตายเพราะป่า” 
ยา่ทวดสทีานกึถงึละแวกป่านกึถงึบา้นป่าชายเขาเหมอืนใจจะขาดรอน หากจนัแดงเขา้ป่าไมก่ลบัมาอีกคน 
 
ดกึจนเย็นหนาว ขา้พเจา้ขยบัตวั บางคนหลบัดว้ยเหน่ือยออ่นเพลยีหลงัจากสนกุสนานตอนหวัคํ่าท่ีขอนแก่น ปอยผมยงัพาดปลวิปลกหนา้ของเธอ 
เหมือนท่ีหมูบ่า้นเชิงเขา ภาพหลบัตาพริม้ดนูา่เอ็นด ูขา้พเจา้ไดแ้ตถ่อนใจ 



ถอนใจยาวของอดีตสดใสในแววตายา่ทวดสทีา เขีย้วหมปู่าสญัลกัษณแ์หง่การครองรกัอนัยาวนาน เขีย้วหมปู่าแฝงความสาํคญัยิ่งใหญ่ ปู่ ทวดจนั
แดงเป็นคนดแีลว้ ขา้พเจา้ลมืสาํนกึลบับา้อนัรา้ยกาจรุนแรงหมดสิน้ มีแตส่ิง่สาํคญันา่สนใจ ความรกัอนัมั่นคงยาวนาน 
นานโข ปู่ ทวดนั่งฟังคูชี่วิตพดูคยุกบัพวกเรา 
“ไดเ้ขีย้วหมปู่ามาหมัน้คอ่ยมาฮกัสทีา” ยาใบตองแดงวาบ พน่ควนัฉนุนกึนาน สาวสทีาหลบนํา้ใจรกั เพราะมีอา้ยพรานจนัทีคนเก่ง วนันัน้จนัแดงขึน้
เขาแกะรอยลา่พรานจนัทีจะเอาเขีย้วหมปู่า ขอพดูจาตกลงเรือ่งของสทีา อาถรรพณด์ิบอนัซอ่นเรน้ไมม่ีใครเห็น ปู่ จนัแดงถอนใจลกึนาน มนัเป็นรอย
อาชญากรรมเหมือนถกูดลใจ บาปอนัไมเ่คยพรากหนีตลอดชีวิตยาวนาน ยาใบตองในมือคา้งดบัหมดควนั ขา้พเจา้ลว้งกลกัไมขี้ดในกนัถงุชั่วถือไม้
ขีดโผลพ่น้ เขีย้วหมปู่าอีกอนักระเด็นออกมาเหมือนวางใหต้รงหนา้ปู่ ทวดจนัแดง เหมือนกนัเทา่กนัรอยเขลอะรอยเก่าและเรยีงคูโ่คง้แหลม ของไอ้
เขีย้วโงง้ ขา้พเจา้ตะครุบมนัแนน่จบัยดัลงในกน้ถงุจนลกึ 
“ผมเก็บไดท่ี้หบุเขาซาํตาเหลอืกครบั” 
ขา้พเจา้บอกกบัยา่ทวดสทีา บอกกบัทกุคน มนัเป็นเขีย้วคูท่ี่แยกกนัคอยเวลากลบัมาทวงชีวิต ใบหนา้สกุปลั่งของปู่ ทวดจนัแดงดขูาวซีด จดุแววหมน่
ทรมานชั่วแวบหนึง่ 
 
หนึง่เดียวในความคิดจดจาํสยอง เสยีงเสยีดสขีณะลอ้เหลก็เขา้รางโคง้ ชมุทางจีระ ขา้พเจา้นั่งน่ิงในสาํนกึดชูา้นานผา่นสถานีแลว้สถานีเลา่ กลุม่
นกัศกึษาท่ียงัขบัเพลงสรวลเสเฮฮา ความหนุม่เยาวอ์อ่นหวานนา่รกัเหลา่นัน้ เสยีงรถยงัตะบงึเรง่ไปในความมืดสงบ 
ความมืดสงบ เสยีงเดก็ชายบวัมแีละเขีย้วหมปู่าอีกอนัท่ีปู่ ทวดจนัแดงฝากฝังใหม้อบแก่ขา้พเจา้อีกอนัก่อนสิน้ใจ ขา้พเจา้ลว้งเอาเขีย้วหมปู่าทัง้คู ่
ออกมาจากถงุ รถโบกีส้า่ยสะเทือน เสยีงกระแทกขอ้เสอื เสยีงพลงัไอนํา้เหมอืนพลงัปีศาจในความมืด  แสงไฟจากหอ้งเพดานดขูบวนขา้พเจา้เห็นมนั
ชดัเจนเขีย้วหมปู่า เขีย้วของไอเ้ขีย้วโงง้ สาํนกึลกึลบัท่ีผา่นเขา้มา บนยอดภกูระดงึ เสยีงปืนนดัท่ีสอง 
เสยีงปีนนดัท่ีสอง กอ้งจากผาสูผ่า เลอืดเยิม้แดงพรั่งพรูจากดา้นหลงัของพรานจนัที จากฝีมือจนัแดงนอ้งชายในไสอ้ยา่งจงใจ 
มนัเป็นการฆา่ เป็นอาชญากรรม ปกปิดดว้ยความรกชฏัของพงป่า ปกปิดดว้ยกาลเวลาอนัยาวนาน ขา้พเจา้ในคราบสาํนกึของจนัที มีแตค่วามเจ็บ
ปวดรา้ว เขีย้วหมปู่าทัง้คูเ่ป็นเหตทุาํใหปู้่ ทวดจนัแดงผูอ้ารเีมตตาพวกเราตอ้งเป็นลมตาย เพราะเขีย้วสองอนันี ้สาํนกึอิสระบอกใหข้า้พเจา้ทิง้มนัไป
เสยี มนัเป็นสิง่อาถรรพณ ์
 
อาถรรพณท่ี์ขา้พเจา้ทิง้ลงในหบุลาํนํา้ของแนวดงพระยาไฟ นะไดไ้มม่ีเขีย้วหมปู่าอีกเลยในชีวิตนี.้.. 
ภาพดวงตาคูอ่นัเรง่แรงรอ้นทว่มบรเิวณกลิน่สาบหมปู่าท่ีเรง่อา้วรุนแรง กระทบใบหนา้อดัแนน่เป็นกอ้นแข็งเปราะแสบเสยีดสหีนา้เหมือนไฟลน 
ความหนาวความเสยีใจ ขนหนา้ผากและคอพองแผช่ชูนั ฝันรา้ยยงัติดตามระรานมา เสยีงเยาะหยนัสมเพชเจ็บจาํจากดวงตาเหลอืกโปนของไอเ้ขีย้ว
โงง้  
โคง้ทางลาดลงมวกเหลก็สระบรุ ีกระหนํ่ากาํลงัฉดุของรถจกัร เนียงรถตูก้ระแทก ขา้พเจา้กลบัไปท่ีนั่งยงัเพลยีแรงควานหากระติกนํา้คอแหง้เหมือนมี
แตท่ราย... 
“โอย้...” 
เขีย้วหมปู่า ขา้พเจา้ปาทิง้ออกนอกตูร้ถทาํไมยงัอยูเ่พียงแวบระหวา่งเนกาตีฟและโพสติีฟ หากพรานจนัทีในสาํนกึลบันัน้เป็นขา้พเจา้ หากขา้พเจา้ทัง้
ชีวิตนีเ้ป็นรา่งใหมข่องพรานจนัที เขีย้วหมปู่าขงัไลต่ิดตามมาทกุขณะ เขีย้วหมปู่าทัง้คูแ่ตกกระจายเหมือนการแผข่ยายตวัของเชือ้เยมิจลุนิทรยี์
กระเจิงกระจายขยายตวัเตม็ทั่วทกุแหง่หน ทอ้งถนน ทอ้งฟา้พรั่งพรูในหมูบ่า้นทั่วมหานครในโลกมนษุย ์มนษุยห์นา้ตาดดีีเช่นขา้พเจา้เกลือ่นกลน่
เขีย้วหมปู่าบา้ระหํ่า คอยจงัหวะนานเทา่นานในรอยบาปผนกึแนน่ของเขีย้วหมปู่า 
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