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คำนำสำนักพิมพ์

	 เกาะทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก เปน็วรรณกรรมเยาวชนทีส่ำนกัพมิพ ์

แพรวเยาวชนเลือกเฟ้นขึ้นมาพิมพ์ซ้ำและปรับปรุงภาพประกอบ 

เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นหนังสือดีที่อยากให้เยาวชน 

และคนไทยทุกคนได้อ่าน การันตีความทรงคุณค่าด้วยการได้รับ 

รางวัลจากหลากหลายเวที ทั้งวรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยม 

นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปีพุทธศักราช 2555 รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2557  

และเป็น 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ของสำนักงาน 

ส่งเสรมิสงัคม แหง่การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.) นอกจากนี ้

ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่า อ่านจบแล้วเหมือนได้ 

ชำระกายใจ พร้อมต่อสู้ไปในโลกที่มีแต่ความเร่งรีบและขับเคลื่อน 

ด้วยวัตถุนิยมอย่างในปัจจุบัน



	 แพรวเยาวชนชวนคุณผู้อ่านทุกท่านหลีกเร้นจากโลกที่แสน 

วุ่นวายเข้าสู่โลกใบไม่เล็กไม่ใหญ่ของยาโน่ เด็กชายผู้อยู่บนเกาะ 

แอมบริม เกาะเล็ก ๆ ในประเทศวานูอาตู ซึ่งตั้งอยู่ในแถบมหาสมุทร 

แปซิฟิกตอนใต้ ประเทศที่มีดัชนีชี้วัดความสุขสูงที่สุดในโลก ชีวิต 

ประจำวันของผู้คนบนเกาะล้วนมีชีวิตที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับ 

ธรรมชาต ิ คำนงึถงึการเปน็ผูใ้หญม่ากกวา่อืน่ใด จนเสมอืนไดท้อ่งไป 

ในโลกในอุดมคติที่ที่มีท้องฟ้าสีฟ้า ท้องทะเลสะอาดใสสีครามสด  

ภเูขาไฟลกูโตแสนทรงพลงั แตจ่ติใจของผูค้นทีท่ำเพือ่ผูอ้ืน่กอ่นตวัเอง 

ทรงพลังยิ่งกว่า



	 หลังจากได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ.  2555  

ฉันก็สุขใจท่ีรู้ว่าท่ีมีอีกหลายหน่วยงานคัดเลือกหนังสือเร่ือง เกาะท่ีมี 

ความสุขท่ีสุดในโลก  ให้เป็นวรรณกรรมเยาวชนดีเด่นเช่นกัน ท่ีสุข 

ไปกว่าน้ันคือการพิมพ์หนังสือเพ่ิมอีกหลายคร้ัง อันหมายถึงมีผู้อ่าน 

เร่ืองราวน้ีไปแล้วหลายพันคน

	 นักเรียนประถมบางคนอ่านเพราะคุณครูใช้เป็นหนังสืออ่าน 

นอกเวลา นักศึกษามหาวิทยาลัยบางคนอ่านเพราะต้องทำรายงานกลุ่ม 

ส่งอาจารย์ และมีบางคนอ่านเพ่ือใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์

	 ไม่ว่าจะอ่านเพราะเหตุใด ในสถานการณ์โลกท่ีการเดินทาง 

มีเง่ือนไขและข้อจำกัด การอ่านทำให้เรามีท่ีไปในเวลาท่ีเราต้องอยู่  

หนังสือเล่มน้ีพาเราเดินทางไปไกลถึงประเทศวานูอาตู หมู่เกาะในทะเล 

แปซิฟิกใต้ ดินแดนท่ียังมีภูเขาไฟปะทุ  เ ล้ียงหมูเพ่ือใช้จ่ายค่า 

ธรรมเนียม เป็นศูนย์กลางของมนตร์ดำศาสตร์มืด และมีค่าดัชนี 

ความสุขสูงท่ีสุดในโลก

คำนำที่มีความสุขที่สุดในโลก



	 ฉันเขียนวรรณกรรมเยาวชนเ ร่ืองน้ีโดยใช้เวลากว่า  4  ปี   

ระหว่างน้ันก็ค้นพบว่า นอกจากครอบครัวท่ีน่ารักของฉันแล้ว ก็มี 

การอ่านและเขียนหนังสือน่ีละท่ีทำให้ฉันพบความสุข ผู้อ่านอาจจะ 

ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีวันก็จบหน้าสุดท้าย อย่าลืมต้ังคำถามกับตัวเองว่า  

อะไรท่ีทำให้ท่านมีความสุข จงทำส่ิงน้ันและรักษามันไว้ให้นาน
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พี่จุ้ย - ศ ุ บุญเลี้ยง

	 สำหรับความเป็นครู ผู้ให้โอกาสและคำปรึกษาเสมอมา รวมถึง 

คำแนะนำตรวจแก้ต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องนี้ให้กลมกล่อม

ครอบครัวของฉัน

	 สำหรับความรัก กำลังใจ และความห่วงใย ที่ทำให้ทุกวันของฉัน 

มีความสุข





	 	 ครั้นผู้คนไม่ได้สำนึกขอบคุณในความอุดมสมบูรณ์ 

	 	 เทพเจ้าจึงได้ทวงสิทธิแห่งการเป็นผู้รับนั้นคืน 

	 	 ความเกรี้ยวกราดแห่งลาวา 

	 	 นำพาความอดอยากแร้นแค้นมาเยือน

	 	 กระทั่งบาโกลโกล...โอ...บาโกลโกล 

	 	 ท่านสละร่างลงในดิน 

	 	 เพื่อเป็นอาหารแก่ลูก ๆ ทั้งหลาย 

	 	 ด้วยเหตุนี้ 

	 	 ท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้า...ผู้ให้อย่างแท้จริง



ยาโน่
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ประเทศของผม  มีรูปร่างคล้ายตัววายที่ลอยอยู่ในมหาสมุทร  

ทีจ่รงินา่จะเรยีกวา่เสน้ประรปูรา่งคลา้ยตวัวายมากกวา่ เพราะถา้ดจูาก 

แผนทีจ่ะเหน็เปน็เกาะเลก็เกาะนอ้ยเกอืบรอ้ยเกาะเรยีงกนัอยู ่ ประเทศ 

ของผมชื่อ วานูอาตู มีความหมายว่า ดินแดนนิจนิรันดร์

	 ผมเป็น นีวานูอาตู หมายถึงชาววานูอาตูโดยกำเนิด บ้านของ 

ผมอยู่ในหมู่บ้านแวนลาบนเกาะแอมบริม เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ห่างจาก 

ชายฝัง่เขา้มาพอสมควร และอยูส่งูขึน้ไปบนไหลเ่ขา ทีน่ีม่คีนอาศยัอยู ่

ไม่มากนักเมื่อเทียบกับเมืองหลวงอย่างพอร์ตวิลา ที่นั่นเต็มไปด้วย 

นักท่องเที่ยวต่างชาติผิวขาวที่ชอบอาบแดดบนหาดทราย ดำน้ำ 

ดูปะการัง เดินป่า ตีกอล์ฟ และเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ของนีวานูอาตู นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่สมบุกสมบันหน่อยก็จะม ี
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ความสุขกับการเดินขึ้นไปสำรวจบนภูเขาไฟบนเกาะอื่น ๆ ผมเดาว่า 

เขาคงหลงใหลความตืน่เตน้ทา้ทาย ขณะทีไ่ตไ่ปตามขอบปลอ่งภเูขาไฟ 

แล้วก็ชะโงกลงไปดูลาวาสีแดงร้อนระอุ รอว่าเมื่อไรของเหลวที่เดือด 

ปุด ๆ อยู่ในนั้นจะระเบิดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าให้เห็น

	 แต่คนที่เกิดและใช้ชีวิตอยู่กับภูเขาไฟอย่างนีวานูอาตูกลับรู้สึก 

ว่าภูเขาไฟไม่ได้น่าตื่นเต้นเลย ทั้งยังเป็นสิ่งที่นำความกังวลใจมาให้  

เพราะมนัจะเปลีย่นแปลงความเปน็อยูข่องเราไปทนัที เมือ่ใดทีภ่เูขาไฟ 

ส่งสัญญาณร้าย ชาวบ้านก็ต้องพากันอพยพออกนอกพื้นที่ ถ้ามัน 

ระเบิดก็จะมีคนเคราะห์ร้ายบาดเจ็บหลายคน เกาะแอมบริมที่ผมอยู่ 

มภีเูขาไฟทีย่งัไมด่บัอยูถ่งึสองลกู พวกผูใ้หญเ่ลา่วา่ ครัง้สดุทา้ยทีม่นั 

ระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน หลังจากมันพ่นลาวาและเถ้า 

ออกมาแลว้กเ็กดิฝนกรดตามมา แหลง่นำ้บรเิวณรอบ ๆ นัน้กลายเปน็ 

สีฟ้าและดื่มไม่ได้อยู่หลายปี

	 นาน ๆ ทีถึงจะมีนักท่องเที่ยวมาสำรวจภูเขาไฟบนเกาะของผม  

คงเป็นเพราะเกาะแอมบริมยังคงดำเนินวิถีชีวิตตามเดิมแบบเดียวกับ 

เม่ือหลายสิบปีก่อน ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือส่ิงอำนวยความ 

สะดวก ไม่มีโรงแรมหรูหราสำหรับนักท่องเท่ียว นอกจากบังกะโล 

เล็ก  ๆ แถมหาดทรายบนเกาะส่วนมากยังเป็นหาดทรายดำ ไม่ใช่ 

ทรายขาวเมด็ละเอยีด แตท่ีส่ำคญักวา่นัน้คอื คำรำ่ลอืวา่เกาะแอมบรมิ 

ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมแบบดั้งเดิมจนเป็นศูนย์กลาง 

ของมนตร์ดำศาสตร์มืด คนทั่วไปตีความว่ามันคือเวทมนตร์ คาถา 

ปลกุเสก คำสาป หรอืพอ่มดหมอผอีะไรทำนองนัน้ เปน็คำทีม่คีวาม 

ลึกลับและน่าสะพรึงกลัวปนอยู่ด้วยเสมอ

 บูบู เป็นคนหน่ึงละท่ีมีพลังอำนาจแห่งมนตร์ดำท่ีว่าน่ัน ชาวบ้าน 



บูบ ู หัวหน้าซามูเอลแห่งหมู่บ้านแวนลา
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มกัพดูกนัวา่บบูเูปน็ผูม้พีลงัอำนาจมากทีส่ดุของเกาะเลยดว้ยซำ้ คนที ่

มีพลังอำนาจหรือรู้จักวิธีใช้มนตร์คาถาจะมีสถานะเป็นหัวหน้าของ 

หมูบ่า้น เรยีกวา่ คสัตอมชฟี ทำหนา้ทีเ่ปน็ทัง้ผูค้มุกฎและผูพ้พิากษา 

คอยไกล่เกลี่ยเวลาคนในหมู่บ้านทะเลาะกัน รวมถึงเรียกเก็บค่าปรับ 

จากคนที่ทำความผิด ในแต่ละหมู่บ้านอาจมีคัสตอมชีฟหลายคน  

แต่ทุกคนต้องสืบเชื้อสายมาจากหัวหน้าคนก่อน  ๆ รวมถึงผ่าน นีมังคี  

พิธีเลื่อนขั้นอย่างถูกต้องตามธรรมเนียม บูบูคือหัวหน้าซามูเอลแห่ง 

หมู่บ้านแวนลา และเป็นหัวหน้าระดับ  มาลมอร์ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด  

ผมเคยฝนัวา่บบูเูสกกิง้กา่ใหก้ลายเปน็มา้ดว้ยการโบกกิง่ไมใ้นมอืไปมา  

พอเล่าให้ฟัง บูบูก็ยิ้มแล้วบอกว่าบูบูเสก 

ไดแ้คค่วนั วา่แลว้กโ็ยนกาบมะพรา้วเขา้ไป 

ในกองไฟ ทันใดนั้นควันสีดำก็ฟุ้งขึ้นมา 

เต็มไปหมด นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ 

เรียนรู้วิธีสุมไฟเพื่อไล่ยุง 

	 บูบูเ ป็นคนรูปร่างไม่สูงนัก 

เมื่อเทียบกับหัวหน้าคนอื่น ๆ แต่มี 

ไหล่หนาและกล้ามเนื้อแขนขา 

แข็งแรงแม้ว่าอายุเลย  60 ไป 

หลายปีแล้ว ผมหยิกขอดของ 

บูบูกลายเป็นสีเทาเกือบหมด 

เช่นเดียวกับเคราหยิกหนา 

ที่ ล้ อมอยู่ ใต้คาง  บูบูเ ป็น 

คนพูดน้อย ผมไม่ค่อยเห็น 

บูบูหัวเราะสักเท่าไรนอกจาก 
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ยิ้มให้ แต่ไม่ว่าจะยิ้มน้อย ๆ  หรือยิ้มกว้าง ๆ สำหรับผมแล้วเป็นยิ้ม 

ที่ดุอยู่ดี เพราะบูบูมีดวงตาที่ดูดุดัน ยิ่งมีรอยแผลเป็นลึกท่ีหางตา 

ข้างซ้ายเป็นแฉกคล้ายตัววายด้วยแล้ว เวลาจ้องใคร คนน้ันเป็น 

ต้องหลบสายตาทุกที แม่ชอบพูดว่าบูบูมีนัยน์ตาเหมือนปลาฉลาม 

ดูเป็นมิตรและน่ากลัวในขณะเดียวกัน มีแต่พ่อเท่านั้นละที่กล้าสบตา 

ด้วยและกล้ามาขอลูกสาวของบูบูด้วยหมูถึง 12 ตัว

	 ประเทศของเราไม่ได้วัดความมั่งคั่งด้วยคำว่า “มี  มากเท่าไร”  

แต่วัดกันที่ว่า “ให้  ได้มากเท่าไร” ยิ่งให้คนอื่นได้มากก็ยิ่งแสดงว่า 

เป็นคนมั่งคั่ง นอกจากนี้เรายังใช้หมูเป็นตัวกำหนดความมั่งคั่ง เมื่อ 

ใครตอ้งการความยอมรบันบัถอืจากคนในหมูบ่า้น เขาตอ้งแจกจา่ยหม ู

ให้หัวหน้าและคนอื่น ๆ เมื่อมีคนทำผิด เขาต้องเสียค่าปรับด้วยหมู  

ถ้าใครอยากเรียนรู้งานฝีมือท่ีถ่ายทอดต่อ  ๆ กันมา เขาก็ต้องจ่ายหมูเป็น 

คา่วชิา เชน่เดยีวกนักบัทีต่อ้งมอบหมใูหแ้กพ่อ่ของเจา้สาว เพือ่แสดง 

ว่าเป็นคนมีความอดทนและขยันขันแข็งพอที่จะเลี้ยงหมูจำนวนมาก 

	 พ่อไม่ร่ำรวย แต่มีฝีมือทางด้านงานแกะสลัก หัตถกรรม 

ขึน้ชือ่ของแอมบรมิคอืงานไมแ้ละหนิแกะสลกัเปน็รปูตา่ง ๆ พอ่จา่ยหม ู

เป็นค่าเล่าเรียนและค่าอนุญาตให้เป็นช่างแกะสลัก ก่อนจะเริ่มเรียนรู้ 

วิธีแกะไม้เป็นรูปหน้าคนหรือรูปสัตว์อย่างหมู ปลา หรือนกแก้ว  

เมื่อชำนาญดีแล้วพ่อก็ต้องจ่ายหมูเพิ่มบวกกับเปลือกหอยหายาก 

อกีสองสามชิน้ เพือ่หดัแกะสลกั แทมแทม ซึง่เปน็สนิคา้ขายดสีำหรบั 

นักท่องเท่ียว แทมแทมเป็นกลองยาวแนวต้ัง ทำจากไม้สาเกหรือไม้เฟิน 

ต้นที่คว้านลำต้นให้กลวงแล้วผ่าร่องยาวเอาไว้ตรงกลางลำ เมื่อเคาะ 

ให้จังหวะขณะเต้นรำจะเกิดเสียงก้องกังวาน เชื่อกันว่าแทมแทม 

ที่ดีที่สุดจะต้องส่งเสียงเรียกฝูงปลาให้ว่ายมาใกล้ชายฝั่งแล้วพลิกตัว 
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เริงระบำไปตามจังหวะได ้

	 ยอดแทมแทมสลกัเปน็รปูใบหนา้คน อาจมหีนา้เดยีวหรอืหลาย 

หน้าเรียงต่อกันขึ้นไป ช่างสลักไม้แต่ละคนจะ 

สลักใบหน้าตามจำนวนที่ได้รับอนุญาต มีแต่ 

หวัหนา้ระดบัสงูเทา่นัน้ทีส่ามารถสลกัแทมแทม 

ได้สูงถึง 6 หน้า พ่อก็เป็นหัวหน้าเหมือนกัน 

แต่ระดับของพ่อยังไม่สูงพอ จึงมีสิทธิ์สลัก 

แทมแทมได้เพียง 3 หน้า งานสลักทุกชิ้น 

ของพอ่ประณตีและขายดเีมือ่สง่ไปยงัพอรต์- 

วิลา ไม่นานนักพ่อก็เก็บเงินได้พอที่จะซื้อ 

หมูแม่พันธุ์มาเลี้ยง รอจนมันออกลูกมา 

อีกครอกใหญ่จึงยกให้บูบูเป็นค่าสินสอด  

บูบูก็สลักไม้เก่งเหมือนกัน แต่ไม่ได้ทำ 

จริงจังเป็นอาชีพเหมือนพ่อ ส่วนใหญ่พ่อ 

จะสลกัไมเ้ปน็หนา้กากหรอืไมก่เ็ครือ่งประดบั 

รูปหมู แต่งานสลักของบูบูมักเป็นรูปฉลาม  

ซึง่ผมดวูา่แปลกด ี เพราะฉลามของบบูนูัน้บางตวักลบัมทีอ่นลา่งเปน็ขา 

เหมือนคน 

	 แม้ว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะใช้ระบบสืบเช้ือสายต่อ  ๆ กันมา แต่ผู้หญิง 

ไม่มีสิทธ์ิได้เป็นหัวหน้า ทุกคนจึงคาดหวังว่าผมคงได้เป็นหัวหน้าสักวัน 

หน่ึง แต่จะได้เป็นหัวหน้าสูงสุดเหมือนบูบูซามูเอลหรือไม่น้ันเป็นเร่ืองท่ี 

ต้องรอเวลา ผมจะต้องเลี้ยงหมูของตัวเองให้ได้เสียก่อนเพื่อใช้เป็น 

คา่ธรรมเนยีมในพธินีมีงัคอีนัศกัดิส์ทิธิ ์ นอกจากนีผ้มยงัตอ้งแสดงให ้

ทุกคนเห็นว่ามีความสามารถมากพอที่จะรับตำแหน่งนั้นได้ แต่ถ้าถึง 
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ตอนนัน้แลว้ยงัไมส่ามารถพสิจูนต์วัเองได ้ ตำแหนง่หวัหนา้สงูสดุกค็ง 

เป็นของคนอื่นไป ซึ่งอาจจะเป็นโจไมเคิลก็ได้

	 โจไมเคลิไมไ่ดเ้ปน็ลกูแท ้  ๆของปา้ไอรีน แตเ่มือ่นบัญาตกินัแลว้ 

ผมกับโจไมเคิลมีทวดคนเดียวกัน เขาจึงมีสิทธิ์ที่จะสืบต่อตำแหน่ง 

หัวหน้าสูงสุดเหมือนผม พ่อของโจไมเคิลถูกงูกัดตั้งแต่ตอนเขายัง 

ไม่เกิด พิษงูทะเลนั้นร้ายแรงมากจนพ่อของเขาไม่มีโอกาสได้เห็นหน้า 

ลูก ส่วนแม่ของเขาก็เสียชีวิตไม่กี่วันหลังคลอดเพราะเสียเลือดมาก  

ป้าไอรีนซึ่งแต่งงานมาหลายปีแต่ไม่มีลูกจึงเป็นคนรับเลี้ยงดูโจไมเคิล  

แต่ถึงป้าไอรีนจะมีลูกก็คงรับเลี้ยงโจไมเคิลอยู่ดี ตามธรรมเนียมของ 

นีวานูอาตู ถ้าพ่อและแม่ของเด็กตายลง เด็ก ๆ จะไม่ถูกทอดทิ้ง เรา 

ไม่มีที่ที่เรียกว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า แต่ญาติพี่น้องของพ่อแม่เด็ก 

จะเป็นผู้อุปการะรับเลี้ยงดูทันที ในภาษาของเราเรียกว่า วันท็อค มี 

ความหมายว่า ครอบครัว

	 โจไมเคิลมีปัญหาด้านการพูดมาตั้งแต่เล็ก เขาออกเสียงได้ 

ไม่ชัด เหมือนกับว่าใต้ลิ้นของเขามีพังผืดยึดติดเอาไว้ แต่ผมกลับ 

ไม่รู้สึกเลยว่าคำพูดของโจไมเคิลต่างไปจากเด็กคนอื่น อาจจะเป็น 

เพราะว่าเราโตและเล่นมาด้วยกันตั้งแต่จำความได้ ตอนที่เขายังเล็ก 

อยูน่ัน้ เดก็ในหมูบ่า้นตา่งกล็อ้เลยีนเขา เขาจงึชอบเดนิตามผมไปไหน 

มาไหนตลอดเวลาคลา้ยใหผ้มเปน็เกราะปอ้งกนั แตพ่อมาตอนนีก้ไ็มม่ ี

ใครกล้าล้อเขาแล้ว เพราะถึงเขาจะอายุน้อยกว่า แต่กลับตัวสูงและ 

รูปร่างกำยำเหมือนเด็กรุ่นโต นอกจากนี้โจไมเคิลยังมีความสามารถ 

พเิศษทีไ่มเ่หมอืนใคร เขาเลยีนเสยีงอะไรไดต้ัง้หลายอยา่ง โดยเฉพาะ 

เสยีงของสตัว ์ ไมว่า่จะเปน็เสยีงกบในฤดผูสมพนัธุ ์ เสยีงนกเคา้แมวที ่

ออกหากนิในยามคำ่คนื หรอืเสยีงขูใ่นลำคอของนางแมวทีห่วงลกูออ่น 
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ป้าไอรีนก็ชอบส่งเสียงใส่เขาเหมือนกัน แต่เป็นเสียงเอ็ดตะโรดังลั่น 

เมือ่เปดิฝาหมอ้ออกมาแลว้เจอกิง้กา่คอนำ้เงนิชหูวัขึน้มาแลบลิน้แผลบ็ 

แล้วเมื่อไรที่ป้าไอรีนส่งเสียงอย่างนั้น เราก็จะวิ่งหนีมาที่บ้านผมแล้ว 

นั่งกิน แล็ปแล็ป แสนอร่อยของแม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แล็ปแล็ปเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ทั่วไปในวานูอาตู แต่ผมว่าแม่ 

ทำแล็ปแล็ปได้อร่อยที่สุดในหมู่บ้าน เมื่อแม่เริ่มคั้นกะทิในกะละมัง 

ใบใหญ่ ผมจะช่วยเตรียมหลุมดินและตัดใบตองให้ หลุมนี้เป็นหลุม 

ขนาดใหญ่ขุดเอาไว้สำหรับหมกแล็ปแล็ปโดยเฉพาะ มีก้อนหินคุไฟที่ 

ร้อนระอุรองอยู่เต็มก้นหลุม แม่จะบดมันเทศจนละเอียดเกลี่ยลงบน 

ใบตอง หลังจากนั้นก็วางผักทับแล้วตามด้วยเนื้อหม ู เนื้อปลา หรือ 

เนือ้ไกอ่กีชัน้ เทกะทใิสใ่หท้ัว่แลว้หอ่ใบตองหลายชัน้ใหแ้นน่กอ่นนำลง 

ไปวางบนหนิรอ้น ๆ ในหลมุ เอาใบตองคลมุปากหลมุอกีท ี พอใบตอง 

ทั้งหมดเกรียมเป็นสีน้ำตาล เนื้อข้างในก็สุกได้ที่ส่งกลิ่นหอมฉุย งาน 

ฉลองปใีหมค่รัง้หนึง่เราแขง่กนัวา่ใครจะกนิแลป็แลป็ของแมไ่ดม้ากทีส่ดุ 

ผมกินได้  4 ชิ้น ส่วนโจไมเคิลกินไปตั้ง  7 ชิ้น แล้ววันรุ่งขึ้นเขา 

ก็แน่นท้องจนแทบหายใจไม่ออก ต้องไปขอยาสมุนไพรจากลุงอาซีน  

พีช่ายของพอ่ทีม่ตีำแหนง่เปน็ เครเวอร ์ หรอืพอ่หมอทีรู่เ้รือ่งการปรงุยา 

และเป็นคนทำพิธีรักษาคนป่วย

	 หลังจากวันนั้นกลายเป็นว่า โจไมเคิลตามเกาะลุงอาซีนแจเพื่อ 

เรียนรู้การขูดผิวชั้นในของรากไม ้ การบดเมล็ดพืชบางชนิดให้เป็นผง  

หรอืการสกดันำ้มนัจากใบไมห้ลาย  ๆชนดิ ลงุอาซนีดจูะชอบอกชอบใจ 

ท่ีโจไมเคิลต้ังใจฟังและทำตามได้อย่างไม่ผิดเพ้ียน แต่กับผมแล้วมักจะ 

โดนไม้เท้าหงิก  ๆ  งอ  ๆ  สีดำที่ทำจากเถาวัลย์เคาะหัวเอาบ่อย  ๆ  เพราะ 
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จำไม่ได้สักทีว่าจะต้องใช้ใบไม้ชนิดไหนบ้าง ลุงอาซีนบ่นให้บูบูและ 

แม่ฟังบ่อย  ๆ  ว่า ในหัวของผมมีแต่เถ้าลาวา เพาะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น

ผมกับโจไมเคิลเดินไปโรงเรียนด้วยกันทุกเช้า ผมเป็นนักเรียน 

ประถม 5 ของโรงเรียนท่ีหมู่บ้านรานันซ่ึงอยู่ห่างออกไปราว 20 นาที  

ทีน่ีเ่ปน็โรงเรยีนประถมเพยีงแหง่เดยีวทางตอนเหนอืของเกาะแอมบรมิ 

นกัเรยีนรอ้ยกวา่คนในโรงเรยีนสว่นหนึง่กเ็ดนิมาจากหมูบ่า้นอืน่  ๆทีอ่ยู ่

ใกล้เคียง โรงเรียนนี้สอนตั้งแต่ชั้นประถม 1 -  6 หลังจากนั้นถ้าจะ 

เรียนต่อชั้นมัธยมก็ต้องไปเรียนที่เกาะอื่น นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีใคร 

ไปเรียนต่อ เพราะค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมเพียงเทอมเดียวก็เป็น 

เงินหลายหมื่นวาตู นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพและรายได้ 

ของชาวเกาะ

	 โรงเรยีนในวานอูาตมูสีองแบบ คอืโรงเรยีนทีส่อนภาษาองักฤษ 

กับโรงเรียนที่สอนภาษาฝรั่งเศส เพราะนอกจากเราใช้ภาษาบิสลามา 

เปน็ภาษาพดูในชวีติประจำวนัและเปน็ภาษาทางการแลว้ ภาษาองักฤษ 

และภาษาฝรั่งเศสก็ถือเป็นภาษาทางการด้วย ยังไม่รวมภาษาท้องถิ่น 

อีกกว่าร้อยภาษาที่นีวานูอาตูแต่ละเกาะใช้กันอยู่ โรงเรียนของผม 

สอนภาษาองักฤษซึง่ผมคดิวา่มนังา่ยดเีพราะใกลเ้คยีงกบัภาษาบสิลามา 

ที่เราใช้กันอยู่ที่บ้าน หรือจะพูดให้ถูก ภาษาบิสลามานั่นต่างหาก 

ที่ดัดแปลงมาจากภาษาอังกฤษ เมื่อเราต้องการน้ำ ภาษาบิสลามา 

จะพูดว่า “Mi wantem wota.” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Me want 

water.” และเมื่อเราจะบอกว่าเรามีความสุขมาก ในภาษาบิสลามา 

จะพูดว่า “Mi glad tumas.” ตรงกับประโยคว่า “Me glad too  

much.” หรือ “I am very happy.” นั่นเอง
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	 แม่พูดอยู่เสมอว่า เสียดายที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อจนถึงชั้น 

มัธยม	 แม่ชอบอ่านหนังสือมากและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากการอ่าน  

แตบ่บูไูมส่นบัสนนุใหแ้มเ่รยีนตอ่ บบูไูมรู่ว้า่เดก็ผูห้ญงิจะเรยีนหนงัสอื 

มาก  ๆ  ไปทำไม เพราะหน้าที่ของผู้หญิงก็คือการปลูกมันเทศ ดูแล 

หมู สานตะกร้า แล้วก็ทำแล็ปแล็ป พูดถึงเร่ืองการเรียนทีไรบูบูกับ 

แม่จึงเถียงกันทุกที อีกแค่ปีเศษผมก็จะเรียนจบชั้นประถมแล้ว แม่ 

บอกว่าจะให้ผมเรียนต่อชั้นมัธยมให้ได้ ในขณะที่บูบูบอกว่าจะสอน 

ให้ผมจับปลาได้เก่งกว่าใครในหมู่บ้านน้ี แม่บอกว่าจะทำทุกอย่างเพ่ือให้ 

ผมได้เข้ามหาวิทยาลัย ส่วนบูบูบอกว่าถ้าผมอยู่ช่วยเลี้ยงหมู บูบู 

จะสอนวิธีดัดเขี้ยวหมูให้เป็นวงสวยกว่าเขี้ยวของหมูทุกตัวบนเกาะ  

บูบูถามว่าแม่จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเทอม แม่ไม่มีคำตอบให้บูบู 

ในทันที เราทุกคนรู้ดีว่าลำพังรายได้จากการขายแทมแทมและงานไม ้

สลักของพ่อคงไม่พอเป็นค่าใช้จ่ายที่จะส่งผมไปอยู่ที่เกาะอื่น

	 คนท่ีสนับสนุนให้ผมไปพอร์ตวิลาอย่างออกหน้าออกตากลายเป็น 

ปา้ไอรนี ทัง้  ๆทีก่อ่นหนา้นีป้า้ไอรนีมกัจะพดูวา่คนทีอ่า่นหนงัสอืมาก ๆ  

อยา่งแมม่กัจะฟุง้ซา่น แตต่อนนีก้ลบัเทีย่วบอกใคร  ๆวา่ ผมควรจะได ้

ไปเรียนหนังสือที่พอร์ตวิลาถึงระดับมหาวิทยาลัย 

	 “พอเรยีนจบกห็างานด ี  ๆทีน่ัน่ทำ มโีจไมเคลิอยูท่ีแ่วนลาใหเ้ปน็ 

ที่พึ่งพาคนเดียวก็พอถมเถไป”

 	 ป้าไอรีนคงจะหวังดี แต่ดูเหมือนประโยคนั้นจะทำให้ใคร  ๆ  

เข้าใจว่าผมจะไม่กลับมาที่แอมบริมอีก ว่าไปแล้วป้าไอรีนก็มักลงท้าย 

ประโยคด้วยการชมเชยโจไมเคิล หรือเปรียบเทียบระหว่างโจไมเคิล 

กับผมอยู่เสมอ เช่นประโยคว่า

	 “โจไมเคิลน่ะเหมือนของขวัญจากพระเจ้า ถึงจะกำพร้าตั้งแต่ 
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เล็กหรือว่าพูดไม่เหมือนใครเขา แต่ก็มีพรสวรรค์มากกว่าพี่ ๆ น้อง ๆ 

เสียอีก” 

	 “ดูสิ โจไมเคิลของป้า ช่างมีความจำเป็นเลิศอะไรอย่างนั้น  

คงได้รับพลังมาจากทวดเสียหมดคนเดียว” 

	 ขณะทีแ่มก่ำชบัไมใ่หบ้บูสูอนมนตรด์ำใหผ้ม ปา้ไอรนีกก็ำชบับบู ู

แบบตรงข้ามกันเลย

	 “พอ่กอ็ยา่ลมืละ่วา่โจไมเคลินะ่หวัไวกวา่ ดเูวลามนัชว่ยลงุอาซนี 

ปรุงยาสิ คล่องแคล่วว่องไว วันก่อนก็ทำยามาให้ฉันประคบขาท่ีบวมฉ่ึง  

ไมท่นัขา้มวนักย็บุเหมอืนใครมาเสกคาถาอยา่งนัน้แหละ ไมต่อ้งรอให้ 

อายุเท่ายาโน่หรอกถึงจะสอนมนตร์ได้ ฉันว่าโจไมเคิลพร้อมสำหรับ 

พิธีนีมังคีแล้วนา”

	 บูบูออกความเห็นสั้น ๆ ว่า ไม่ว่าจะอย่างไร ขาของป้าไอรีนก็ 

บวมฉ่ึงอย่างน้ันตลอดท้ังปี แต่บูบูไม่เคยโต้ตอบเก่ียวกับการสอนมนตร์ 

ปล่อยให้ป้าไอรีนพูดพร่ำไปเรื่อย จนคืนหนึ่งป้าไอรีนไม่สบายมีไข้สูง 

นั่นละ รุ่งขึ้นแกก็เที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังถึงความฝันที่น่ากลัว แก 

บอกว่าปีศาจที่มีหัวเหมือนฉลามเดินเข้ามาหาแล้วเอาใยแมงมุมสีดำ 

พนัรอบใบหนา้แกไวจ้นพดูไมไ่ด ้ ตัง้แตน่ัน้ปา้ไอรนีกแ็ทบไมเ่คยเอย่ถงึ 

เรื่องมนตร์ดำอีกเลย
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ผมเฝ้าถามบูบู หลายครั้งเกี่ยวกับอำนาจแห่งมนตร์ดำที่เป็นความ 

ลี้ลับแม้แต่กับนีวานูอาตูด้วยกันเอง ในธรรมเนียมของเรา คำว่า  

ตาบ ู หมายถงึ สิง่ตอ้งหา้ม เรือ่งตอ้งหา้ม หรอืสถานทีต่อ้งหา้ม การ 

แอบดูคนสำคัญและหัวหน้าชุมนุมในพิธีกรรมคือตาบู การเดินเข้าไป 

ในเขตหวงห้ามหรือกระท่อมหวงห้ามที่ใช้ทำพิธีคือตาบู แม้แต่การ 

ถ่ายทอดวิธีใช้มนตร์ดำให้แก่คนที่ไม่มีสิทธิ์เรียนก็เป็นตาบู 

	 บูบูบอกว่ามนตร์ดำเป็นเหมือนดาบสองคม หากใช้ให้ถูกวิธี 

กจ็ะมปีระโยชน ์ แตข่ณะเดยีวกนักส็ามารถทำอนัตรายตอ่ผูอ้ืน่ไดด้ว้ย  

ดังนั้นคนที่จะเรียนรู้ได้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจดี คิดทำแต่สิ่งดี และ 

ไม่นำอำนาจวิเศษไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ที่รู้การใช้มนตร์ 

จึงไม่อาจถ่ายทอดวิชาให้ใครต่อใครได้อย่างพร่ำเพรื่อตามใจ คนที่จะ 
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เรียนได้นั้นต้อง ถูกเลือก แล้วเท่านั้น

	 “มนตร์ดำเอาไปทำเร่ืองท่ีมีประโยชน์ได้ด้วยหรือครับ” ผมเข้าใจ 

มาตลอดวา่มนัใชส้ำหรบัการตอ่สูก้บัศตัรู เรือ่งของมนตรด์ำมกัจะเปน็ 

หัวข้อพูดคุยที่น่าตื่นเต้นในหมู่เด็ก  ๆ อย่างพวกเราเวลาอยู่ที่โรงเรียน  

ในเร่ืองราวท่ีเล่าต่อ ๆ กันมามีเร่ืองของการให้ศัตรูด่ืมน้ำท่ีสกัดจากต้นไม้ 

บางชนดิเพือ่ทำใหห้มดสตแิละจำอะไรไมไ่ด้ หรือการเอา ซ ู วตัถทุรงร ี

คลา้ยดวงตาพนัดว้ยใยแมงมมุวางไวบ้นหวั และตอ้งไมส่ง่เสยีงพลาง 

มองตรงไปขา้งหนา้ จะทำใหศ้ตัรมูองไมเ่หน็ แตไ่มเ่คยมใีครบอกไดว้า่ 

ยาพิษที่ว่านั้นสกัดจากต้นอะไร หรือซูทำมาจากอะไร 

	 “สมมตุวิา่มใีครสกัคนพายแคนอูอกไปในทะเล แลว้เผอญิเจอ 

พายฝุนจนตอ้งตดิอยูท่ีเ่กาะมาเลกลูากลบับา้นไมไ่ด ้ หลานจะใชค้าถา 

ช่วยเขายังไง” บูบูตั้งคำถาม

	 “ผมกจ็ะรา่ยมนตรท์ำใหล้มเปลีย่นทศิ พดัพายไุปทางอืน่ แลว้ 

พัดเรือของเขากลับมาที่แอมบริม” 

	 “หลานรู้คำตอบอยู่แล้วนี่” บูบูว่า “มนตร์ดำไม่ใช่ของวิเศษที่ 

ทำให้เรามีความเป็นอยู่สะดวกสบาย เราไม่สามารถร่ายมนตร์ให้มันเทศ 

งอกงามไดถ้า้เราไมล่งแรงพรวนดนิรดนำ้ ไมม่ใีครรา่ยมนตรเ์พือ่เรยีก 

ให้ปลาว่ายเข้ามายังกองไฟได้ถ้าไม่พายเรือออกไปเหว่ียงแหจับมัน ส่ิงท่ี 

บูบูทำก็แค่ขอบคุณเทพเจ้าผู้คุ้มครองผืนดินที่เราปลูกมันเทศ และ 

ขอบคุณเทพเจ้าแห่งท้องน้ำที่แบ่งปันปลาให้เรากิน ไอ้ที่ทุกคนคิดว่า 

เป็นการร่ายคาถา ท่ีจริงอาจจะเป็นบทสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้เมตตา 

ต่อเราเท่านั้น”

	 “ถ้าเป็นแค่บทสวด อย่างนั้นมนตร์ดำจะมีอำนาจยังไงล่ะครับ 

บูบ ู มันไม่ได้มีจริง ๆ หรอกใช่ไหมครับ” ผมสงสัย
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	 “จำไว้นะยาโน่” บูบูมองหน้าผม รอยแผลเป็นท่ีหางตาเป็นสีเข้ม 

จนเห็นได้ชัดกว่าปกติ “การมีอยู่จริงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็น  

แต่หมายถึงจิตที่ศรัทธา”

	 “แล้วถ้าผมศรัทธาล่ะครับ ผมจะมีสิทธ์ิได้ฝึกมนตร์แล้วเล่ือนข้ัน 

เป็นหัวหน้าสูงสุดแบบบูบูหรือเปล่า” ที่จริงผมแค่อยากรู้ว่าผมจะมี 

พลังอำนาจพิเศษในตัวที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแบบที่บูบูมีไหม

	 “ทำไมหลานถึงอยากเป็นหัวหน้าสูงสุดนักล่ะ” 

	 “ผมอยากช่วยเหลือคนอื่นเหมือนบูบู” หลายครั้งที่ผมเห็นบูบู 

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเรียกคนอื่น  ๆ  มาช่วยกันปอกมะพร้าวให้เจ้าของ 

มะพรา้วทีล่ม้ปว่ยอยูเ่ปน็อาทติย ์ ถา้ไมร่บีผา่เอาออกมาตากแดดใหท้นั 

เนือ้มะพรา้วจะฝอ่ แลว้กจ็ะขายไมไ่ดร้าคา บางครัง้บบูกูไ็ปปนีอยูบ่น 

หลงัคาบา้นคนอืน่เพือ่ชว่ยซอ่มแซมสว่นทีพ่งัหลงัถกูพายพุดัอยา่งหนกั 

บบูเูปน็คนสอนผมวา่ หวัหนา้ในความหมายของนวีานอูาตไูมใ่ชค่นทีม่ ี

อำนาจเหนือคนอื่น แต่เป็นคนรับใช้และคนที่ทำงานหนักกว่าคนอื่น 

	 ผมเลือกตอบคำถามของบูบูเพียงครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง 

แอบคิดในใจว่า ถ้าผมเป็นหัวหน้าจะได้มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น 

ด้วยน่ะสิ อย่างเช่นจะได้เป็นเจ้าของต้นไม้บางต้นที่ทำเครื่องหมาย 

ของผมไว้ไม่ให้ใครสามารถเก็บผลของมันไปได้ จะได้กินอาหารจาก 

กองไฟเดียวกับระดับหัวหน้าด้วยกันเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้อยู่บ้าน 

ของตัวเองโดยไม่ปะปนกับใคร ยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าระดับสูงอย่างบูบู  

หน้าประตูบ้านจะมีรูปสลักไม้เป็นหน้าคนประดับอยู่ มีรูปปั้นบอก 

ลำดับชั้นของหัวหน้าเรียงเป็นแถวอยู่รอบ  ๆ  บ้าน และมีเปลือกหอย 

แขวนอยู่เหนือหลังคาบ้าน บอกให้รู้ว่านี่คือตาบู เขตหวงห้ามของ 

หัวหน้าเท่านั้น
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	 “หาทากาโร่ให้เจอ” บูบูบอกหลังจากนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง “เมื่อ 

ไหรท่ีห่ลานพบทากาโรแ่ละนำพลงัของทากาโรก่ลบัมาได ้ หลานกจ็ะได ้

เขี้ยวหมูสำหรับห้อยคอ”

 ทากาโร่ เป็นเทพเจ้าท่ีคุ้มครองดูแลภูเขาไฟทุกลูก เม่ือใดท่ีทากาโร่ 

ไม่พอใจจะส่งควันและปล่อยลาวาไหลซึมออกมาเป็นสัญญาณ และ 

ถ้าทากาโร่โกรธขึ้นมาภูเขาไฟก็จะระเบิด ลาวาจะพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้า  

เถา้สเีทาฟุง้ไปในอากาศแลว้ตกลงมาปกคลมุไปทัว่พืน้ดนิ เราจงึมกัจะ 

ทำพิธีบูชาทากาโร่อยู่เป็นครั้งคราว ไม่มีใครรู้ว่าทากาโร่หน้าตาเป็น 

อย่างไร บางคนบอกว่าทากาโร่มีใบหน้าสีแดงเพลิง ลำตัวและหาง 

คลา้ยหมา แตม่เีขาเหมอืนกวาง บางคนบอกวา่ทากาโรจ่ะกางปกีสดีำ 

ขนาดใหญบ่นิลงมาจากทอ้งฟา้ขณะทีพ่น่ไฟเปน็ทางยาวคลา้ยลาวาเพลงิ 

แตห่วัหนา้บางคนกลบัพดูวา่ทากาโรอ่าจจะอยูใ่นรา่งของแมวธรรมดา  ๆ  

นีเ่อง วา่กนัวา่ทากาโรจ่ะปรากฏตวัตอ่ผูท้ีถ่กูเลอืกแลว้เทา่นัน้ เมือ่ใดที ่

ทากาโร่ปรากฏตัวให้ใครเห็นก็หมายความว่า คนที่ได้พบกับทากาโร่ 

จะได้รับการถ่ายทอดพลัง สามารถเข้าพิธีนีมังคีสำหรับการเลื่อนขั้น 

ขึ้นเป็นหัวหน้าระดับสูง ๆ รวมถึงสามารถเรียนรู้เวทมนตร์อันลี้ลับได้  

ปัญหาที่บูบูไม่เคยเฉลยก็คือ...แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าสิ่งที่ผมพบ 

คือทากาโร่  

หลังเลิกเรียนในตอนบ่าย ถ้าไม่ไปช่วยงานที่แปลงผักของแม ่ ผมกับ 

โจไมเคิลก็มักขลุกอยู่กับบูบู ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้องทะเล ผืนป่า  

สรรพสัตว์บนภูเขา เรื่อยไปจนถึงเรื่องบรรพบุรุษของนีวานูอาตู บูบู 

บอกว่าบรรพบุรุษของพวกเราสืบเชื้อสายมาจากปลาฉลาม ดังนั้นจึง 

ไม่มีใครบนเกาะล่าหรือกินปลาฉลาม คนที่มีพลังอำนาจสืบทอดจาก 
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บรรพบรุษุ ถา้ไดฝ้กึฝนการใชเ้วทมนตรค์าถาดว้ยกจ็ะสามารถควบคมุ 

ปลาฉลามและสือ่สารกบัมนัได ้ มตีำนานเลา่ตอ่กนัมาวา่หวัหนา้บางคน 

กลายรา่งเปน็ฉลาม คอยวา่ยวนเวยีนอยูร่อบ  ๆ เกาะ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่ห ้

คนแปลกหน้าบุกรุก 

	 “งั้นบูบูกลายร่างเป็นสัตว์อะไรได้ครับ” ผมสงสัย 

	 “แล้วถ้าหลานกลายร่างเป็นสัตว์ได้ หลานจะกลายเป็นอะไร”  

บูบูยิ้มไม่ตอบ แต่ถามกลับ

	 “แมนฟิช” ผมตอบ ในภาษาบิสลามา ปลาคน หรือ man fish  

หมายถงึโลมา ผมเดาวา่มนัคงฉลาดเหมอืนคน ผมอา่นเจอในหนงัสอื 

ว่ามันเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนคนด้วย แต่ที่ผมอยากเป็นโลมาเพราะ 

มันว่ายน้ำเก่งและดูร่าเริงเป็นมิตร

	 โจไมเคลิยน่จมกูแลว้ใชไ้หลใ่หญ ่ๆ ชนผมเสยีแรง เขาดเูหมาะ 

ทีจ่ะเปน็ โบลพกิ หรอืหมปูา่จรงิ  ๆ ด้วย หลงัจากนัน้เรากช็ว่ยกนัคดิวา่ 

ใครนา่จะกลายรา่งเปน็สตัวอ์ะไร บบูนูา่จะเปน็หมาตวัใหญ ่ๆ พอ่นา่จะ 

เปน็ววั บรทิานนีอ้งสาวของผมเหมอืนกระตา่ยนอ้ยทีก่ระโดดไปรอบ ๆ  

บ้านท้ังวัน ส่วนแม่น้ันเป็นปลาหมึกยักษ์ เพราะมีมือยุ่บย่ับท่ีเคล่ือนไหว 

ทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน

	 ในตอนเย็นผมกับโจไมเคิลมีหน้าที่ช่วยบูบูให้อาหารหมู หมู 

ของบูบูมีอยู่สองพวก พวกแรกเป็นหมูธรรมดาซึ่งมีอยู่ด้วยกันเกือบ  

30 ตัว อาหารของมันเป็นเผือกบ้าง กล้วยหรือมะละกอที่สุกงอม 

จนเน่าแล้วบ้าง ส่วนหมูพวกท่ีสองเป็นพันธ์ุท่ีเล้ียงไว้เอาเข้ียวโดยเฉพาะ 

เราไม่ได้รับอนุญาตให้เล้ียงหมูพวกหลังน้ีเพราะเป็นตาบูอีกอย่างหน่ึง  

หัวหน้าจะต้องดูแลหมูของตนเองโดยห้ามใครมาแตะต้อง หมูพิเศษ 

พวกนีก้นิมนัเทศ มะละกอบด และเนือ้มะพรา้วขดู ใชม้อืปอ้นเพือ่ให ้
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เขีย้วอยูใ่นสภาพสวยงามไมม่รีอยบิน่หรอืถลอก ระหวา่งทีป่อ้นอาหาร 

นั้นบูบจูะคอ่ย ๆ ใชม้ือดัดเขีย้วของมันใหโ้ค้งไปด้วย การดัดเขีย้วหม ู

ใหโ้คง้เปน็วงนัน้เปน็ขนบธรรมเนยีมวานอูาตมูาตัง้แตส่มยัโบราณ เรา 

ถอืวา่เขีย้วหมเูปน็ของมคีา่ทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นซือ้ขายแทนเงนิตรา ในพธิ ี

ตา่ง  ๆรวมถงึงานแตง่งานกม็กีารมอบเขีย้วหมใูหก้นั เวลาทีค่รอบครวั 

ไหนได้ลูกชายคนแรก แม่ผู้ให้กำเนิดจะได้รับเขี้ยวหมูเป็นของขวัญ  

แม้แต่ธงชาติของวานูอาตู ธนบัตร และสายการบินแห่งชาติก็ใช้รูป 

เขี้ยวหมูเป็นสัญลักษณ์ นักท่องเที่ยวที่พอร์ตวิลาอาจหาซื้อเขี้ยวหมู 

สวย  ๆ  ได้จากร้านขายเครื่องประดับ แต่ที่เกาะแอมบริมนี้ คนที่จะ 

ห้อยเขี้ยวหมูได้ต้องพิสูจน์ความสามารถของตนจนได้รับอนุญาตจาก 

หวัหนา้ หรอืไมก่ผ็า่นพธินีมีงัคหีลายครัง้จนเลือ่นระดบัมาเปน็หวัหนา้ 

เท่านั้น 

	 บางวันเราพากันเดินลงเขาไปยังชายทะเลเพื่อจับปลา บูบูเป็น 

คนเลือกตำแหน่งที่เราจะเหวี่ยงแห ส่วนมากมักเป็นบริเวณโขดหิน 

หรือชายหาดน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่ไม่ไกล ปลาชายหาดที่ติดแห 

เป็นปลาจำพวกที่ตัวไม่ใหญ่นัก กินคนเดียวก็หมดตัว ถ้าอยากได้ 

ปลาตัวใหญ่ ๆ  เราต้องลากเรือแคนูมาด้วยแล้วพายออกไปในทะเล  

เมื่อนั้นเราถึงจะได้ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาเทราต์ ปลาอีโต้มอญ  

หรือแม้แต่ปลากระโทงกลับเข้ามา บูบูสอนให้รู้จักใช้ประโยชน์จาก 

ต้นไม้ที่อยู่ริมหาดอย่างต้นจิกทะเล นอกจากจะออกดอกสีขาวสวย 

สะพรั่งแล้ว ผลทรงสี่เหลี่ยมของมันยังนำมาบดให้แหลกใช้เป็นยา 

เบื่อปลาแบบธรรมชาติ ปลาที่โดนพิษของผลจิกทะเลจะหลับไม่รู้ตัว 

และลอยนิ่งให้เราเหวี่ยงแหช้อนเอาได้ง่าย ๆ ไม่มีสารตกค้างอยู่ใน 

ตวัปลา และไมม่พีษิตอ่สิง่มชีวีติอืน่ ๆ อยา่งปะการงั มา้นำ้ หรอืปลงิ 
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ทะเลท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน เราจับปลาแค่พอกินหรือแค่พอนำไปขาย 

ในตลาดเพื่อแลกซื้อของใช้จำเป็นอย่างอื่น วันไหนที่แม่อยากได้ปลา 

ตวัเลก็ ๆ แค ่ 2 - 3 ตวั เราจะจบัปลาดว้ยใยแมงมมุ แมงมมุบนเกาะ 

ตวัใหญม่าก ใยของมนัเสน้ใหญแ่ละเหนยีวสะทอ้นแสงแดดเปน็สทีอง 

เมื่อเราเอากิ่งไม้ที่พันด้วยใยแมงมุมไปโบกเหนือผิวน้ำ ใยแมงมุมจะ 

สะทอ้นแสงแดดสง่ประกายลอ่ใหป้ลากระโดดหรอืวา่ยขึน้มาบนผวินำ้ 

เพราะนึกว่าเป็นแมลง แล้วเราก็แทงปลาด้วยฉมวกได้อย่างง่าย ๆ 

	 มะพรา้วบนเกาะเปน็อาหารโปรดของปมูะพรา้ว สตัวท์ะเลทีเ่ปน็ 

เอกลกัษณอ์ยา่งหนึง่ของวานอูาต ู ปมูะพรา้วแตล่ะตวัมขีนาดเกอืบเทา่ 

ลูกสุนัข ก้ามของมันใหญ่และแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อเจาะกะลาเข้าไป 

กนิเนือ้มะพรา้วได้ บบูเูคยพาผมมาเฝา้ดมูนัตอนกลางคนืซึง่เปน็เวลา 

ท่ีมันเช่ืองช้า จริง  ๆแล้วปูพวกน้ีมีอายุยืนถึง 50 ปี 

แต่มันไม่เคยอยู่ได้นานขนาดนั้น เพราะเมื่อ 

นักท่องเที่ยวมาถึงวานูอาตูเป็นต้องอยากลอง 

กินปูมะพร้าวกันทุกคน ชาวบ้านบนเกาะต่าง ๆ  

ก็เลยพากันจับส่งไปขายตามร้านอาหารที่ 

พอร์ตวิลาจนแทบสูญพันธุ์ บูบูเคยพูดว่า ถ้า 

คนบนเกาะรูจ้กัจบัสตัวต์า่ง  ๆแคพ่อเปน็อาหารของ 

ตัวเอง เราก็จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีวันหมด แต่เมื่อเราเริ่ม 

แลกเปลี่ยนอาหารเป็นเงินทอง ลูกหลานของเราก็จะมีโอกาสเห็น 

ปูมะพร้าวแค่จากรูปบนเหรียญเงินวาตูเหมือนกัน

	 วันที่ฝนไม่ตกและอากาศดีเราจะพากันพายเรือออกไปกลาง 

ทะเล เรือแคนูของบูบูทำจากไม้สาเกท่อนใหญ่ บูบูขุดเนื้อไม้ออก 

เพื่อให้เป็นที่นั่งขนาด 3 คน มีท่อนไม้ยาว ๆ พาดตามขวางห่าง ๆ กัน 
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2 ท่อนย่ืนออกไปด้านข้างเรือเพ่ือยึดกับไม้ทุ่นทรงตัว ดูเผิน  ๆ ก็เหมือน 

เรือแคนูพื้นบ้านของนีวานูอาตูทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่ส่วนหัวเรือของ 

บูบูนั้นสลักเป็นหัวฉลามที่มีดวงตากลมโต ที่นั่งประจำของโจไมเคิล 

อยู่ข้างหน้า ผมได้ท่ีน่ังตอนกลาง ส่วนบูบูจะเป็นคนคัดท้ายอยู่ด้านหลัง 

เราชว่ยกนัพายเรอืแคนอูอกไปตามโขดหนิทีอ่ยูไ่กลออกไปในทะเลเพือ่ 

งมกุ้งและหอย ครั้งหนึ่งเราโชคดีมากที่ได้เจอหอยนมสาวที่มีรูปร่าง 

เหมือนภูเขายอดแหลม เน้ือของมันกินสด  ๆได้หวานอร่อย ส่วนเปลือก 

ก็นำไปทำเครื่องประดับได้ ถ้ามีเครื่องมือและรู้วิธีขัดผิวที่ขรุขระ 

ออกก็จะได้เปลือกหอยสีขาวเหลือบประกายมุก หอยนมสาวพวกนี้ 

กลายเป็นสัตว์ที่ทางราชการขึ้นบัญชีสงวนพันธุ์ เพราะเปลือกของมัน 

เป็นสิ่งที่นำไปขายได้ราคา ชาวบ้านก็เลยจับไปขายจนแทบไม่มีเหลือ  

หอยทีม่คีา่มากอกีชนดิคอืหอยมกุดำ ไขม่กุดำเกดิจากทรายสดีำทีม่า 

จากภูเขาไฟ มีน้อยคนท่ีรู้แหล่งของหอยมุกดำและต่างปิดเป็นความลับ 

เชื่อกันว่าคนที่พยายามงมหาไข่มุกดำมักจะไม่มีโอกาสได้กลับเข้าฝั่ง  
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เพราะบริเวณนั้นจะมีฉลามร้ายว่ายวนเวียนคอยปกป้องอยู่  

	 เราพายเรือแคนูไปยังอ่าวต่าง  ๆ  รอบเกาะโดยหลีกเลี่ยงตาบู  

คือบริเวณแนวปะการังอ่อนที่กำลังโต ถ้ามีกิ่งไม้สัญลักษณ์ปักไว้ตาม 

ชายหาดก็หมายถึงตาบูท่ีห้ามจับปลาในบริเวณน้ัน เพราะเป็นฤดูวางไข่  

รวมถึงให้ระวังไข่เต่าท่ีอยู่ในหลุมตามหาดทราย ขากลับบ้าน ถ้าหมดแรง 

พายเรือ บูบูจะตัดกิ่งมะพร้าวมาปักที่หัวเรือ คลี่ใบให้แผ่ออกแทน 

ใบเรือ แล้วลมทะเลก็จะพาเรากลับเข้าฝั่ง

ภูเขาไฟมารัมและเบนโบวตั้งอยู่ใจกลางเกาะห่างจากหมู่บ้านแวนลา 

ไปราว 5 ชัว่โมง เราเดนิผา่นปา่ขึน้ไปบนนัน้เปน็ครัง้คราวเพือ่สกัการะ 

ทากาโร ่ ผมชอบการเดนิปา่ไมน่อ้ยไปกวา่การพายเรอืแคนหูรอืดำผดุ- 

ดำว่ายอยู่ในทะเล สัตว์ที่เราต้องระวังขณะอยู่ในทะเลคือหอยเม่น  

แมงกะพรุนไฟ และปลาบางชนิดซึ่งมีพิษอยู่ที่ครีบ เช่น ปลาสิงโต  

แต่ในป่าเรากลับไม่ต้องระวังสัตว์มีพิษสักเท่าไร เพราะงูที่อาศัยอยู่ 

ในป่าล้วนแล้วแต่เป็นงูเล็ก  ๆ ประเภทไม่มีพิษร้ายแรง งูทะเลเสียอีก 

กลับมีพิษร้ายแรงถึงตาย แต่ถึงอย่างไรผมก็ไม่อยากเผชิญหน้ากับงู 

นักหรอก ไม่ว่ามันจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ เพราะบูบูเคยบอกว่าวิญญาณ 

ชั่วร้ายอาศัยอยู่ในร่างของงู ขณะเดินขึ้นภูเขาเราจึงต้องกวัดแกว่งมีด 

ในมือไปตามพงหญ้าและต้นไม้ตลอดทาง เพื่อส่งสัญญาณให้งูหรือ 

สัตว์เล็ก ๆ ที่อยู่แถวนั้นแตกตื่นหนีไปก่อน นีวานูอาตูคุ้นเคยกับการ 

เหน็บมีดพร้าไว้ที่เอวตั้งแต่เด็กและใช้มีดกันอย่างคล่องแคล่วทุกคน  

เราใช้มีดลิดกิ่งไม้ที่โน้มต่ำขวางทาง และใช้ฟันลูกมะพร้าวลงมาเพื่อ 

ดื่มน้ำแก้กระหายขณะหยุดพักระหว่างทาง  

	 ภูเขาไฟแฝดสองลูกนี้มีลานกว้างเป็นวงอยู่รอบ ๆ บูบูเรียกว่า 
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ลานเถ้า เพราะเกิดจากการทับถมของเถ้าภูเขาไฟ พ้ืนผิวลานเถ้าขรุขระ 

มีรูพรุนและเป็นร่องตะปุ่มตะป่ำ สูงข้ึนไปเป็นปล่องลาวา ถ้าเดินไปตาม 

ขอบปล่องแล้วมองลงไปจะเห็นควันสีเทาปกคลุมไปทั่ว ในอากาศ 

อบอวลไปดว้ยกลิน่ฉนุของกำมะถนั อนัทีจ่รงิผมกบัโจไมเคลิยงัไมเ่คย 

ข้ึนไปถึงปากปล่องภูเขาไฟเบนโบว เพราะการเดินทางลำบากพอสมควร 

หนำซ้ำยังต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปที่ขอบหินชั้นในถึงจะมองเห็นลาวา 

สีแดง บูบูพาเราสองคนไปบนภูเขามารัมเท่าน้ัน มีปล่องภูเขาไฟย่อย ๆ  

อยูส่ามปลอ่ง ปลอ่งทีใ่หญแ่ละอยูส่งูทีส่ดุชือ่ “บเวเลซ”ู มคีวามหมาย 

ว่า หมูป่า ปล่องถัดมาอยู่บริเวณขอบของปล่องแรกชื่อ “นิริบเวเลซู”  

มีความหมายว่า ลูกของหมูป่า ผมเคยไปถึงแค่ปล่องสุดท้ายซึ่งเป็น 

เหมือนแอ่งเล็ก ๆ ที่อยู่ต่ำสุด มีชื่อเรียกว่า “โบกอนนิริบเวเลซู” หรือ  

หลานของหมปูา่ พอไปถงึทีน่ัน่ เราจะโยนสรอ้ยเปลอืกหอย มะพรา้ว 

ตะกร้าสาน และไม้แกะสลักลงไปเพื่อให้เทพเจ้าพอใจ

	 นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตนิยิมจา้งนวีานอูาตผููช้ำนาญทางใหน้ำขึน้มา 

ยงัปลอ่งภเูขาไฟ หลงัจากชืน่ชมและถา่ยรปูกบัปลอ่งภเูขาไฟจนพอใจ 

กันแล้วก็กางเต็นท์ค้างแรมกันบริเวณลานเถ้า คนนำทางมักเล่าให้เด็ก ๆ  

อย่างพวกเราฟังว่า ในยามที่ท้องฟ้าเป็นสีดำสนิทนั้น สีแดงของ 

ลาวาจะสะท้อนขึ้นไปฉาบอยู่บนก้อนเมฆก่อให้เกิดภาพงดงามจับใจ  

บรรยากาศอันเงียบสงัดทำให้เสียงเดือดปุดได้ยินไปไกลหลายกิโลเมตร 

	 แต่บูบูไม่ชอบนอนค้างคืนบนนั้น เพราะเราต้องแบกสัมภาระ 

และอาหารขึ้นไปด้วยโดยไม่จำเป็น ดังนั้นในบางครั้งที่กลับลงมาจาก 

ภูเขาในเวลาค่ำเกินกว่าจะเดินทางต่อ เราจึงนอนค้างคืนกันในป่าเฟิน  

บบูฟูนักิง่ไผม่าเหลาเปน็คนัธนแูละลกูศรอยา่งงา่ยเพือ่ใชย้งิกระตา่ยปา่ 

หรือไก่ฟ้าเป็นอาหาร นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโจไมเคิล 
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มีทักษะมากกว่าผม เขามักจะตัดสินใจยิงลูกศรไปหาเหยื่อได้อย่าง 

รวดเร็ว ในขณะที่ผมมัวแต่ประมวลความคิดว่าไก่ฟ้าสองตัวที่เห็น 

อยูน่ัน้ ตวัไหนอายมุากกวา่กนั หรอืไมก่ม็วัแตพ่ยายามเลง็ใหโ้ดนจดุ 

สำคัญเพ่ือจะทำให้มันตายในทันที เพราะไม่ชอบเห็นมันด้ินทุรนทุราย  

ครัง้หนึง่เราไมพ่บสตัวอ์ะไรทีจ่ะเปน็อาหารเยน็ได ้ เรากเ็ลยปิง้กลว้ยปา่ 

ทีห่าไดแ้ถวนัน้ ระหวา่งทีก่ำลงักนิอยู ่จิง้จอกบนิ สองสามตวับนิวนอยู ่

เหนอืหวัแลว้ไปเกาะทีต่น้ไมใ้กล ้ๆ มนัคอืคา้งคาวแมไ่กท่ีก่นิแตผ่ลไม ้

และนำ้หวานจากเกสรดอกไมเ้ปน็อาหาร ถงึจะเปน็สตัวท์ีเ่รานำมาเปน็ 

อาหารได้ แต่ก็มีจำนวนน้อยลงทุกทีจนใกล้สูญพันธุ์ บูบูให้ผมกับ 

โจไมเคิลตัดสินใจ โจไมเคิลให้เหตุผลว่าเขาตัวใหญ่กว่าผมจึงต้อง 

กินอาหารประเภทเน้ือสัตว์เพ่ือให้อ่ิมท้อง  

ผมก็เลยยกกล้วยปิ้งส่วนของผมให้ 

โจไมเคิลไป จิ้งจอกบินตัวนั้นจึงมี 

โอกาสบินวนรอบ  ๆ  เราอยู่นาน จน 

กระท่ังผมเกือบจะหลับแล้วน่ันแหละ 

มันถึงได้จากไป

	 หลังอาหารเย็นเราปีนข้ึนไปนอน 

กันบนคบไม้ที่รองด้วยใบไม้หนานุ่ม  

พอรุ่งเช้านกสีน้ำตาลคอแดงตัวเล็ก  ๆ  

สง่เสยีงแกรก  ๆอยูใ่กล ้  ๆจนเราตืน่ มอง 

ไปเห็นมันจ้องจับแมลงกินอยู่เหนือหัว นกบนเกาะที่เราพบบ่อย  ๆ  

ส่วนใหญ่จะเป็นนกที่มีท้องสีน้ำตาลแดง นกที่มีรอบตาเป็นวงสีขาว  

หรอืนกกระเตน็ปกีสฟีา้ทีจ่บัปลาอยูร่มิหว้ย มนีกชนดิหนึง่ตวัเปน็สดีำ 

หนา้สแีดง เรยีกวา่ นกวานอูาตเูมกะโปด ชือ่ของมนัมทีีม่าจากคำวา่ 
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mega แปลว่าโต และ poda แปลว่าตีน รูปร่างของมันคล้ายไก่ฟ้า 

แต่ตีนสีเหลืองของมันโตสมชื่อ เป็นพันธุ์พิเศษที่มีให้เห็นเฉพาะใน 

วานูอาตูเท่าน้ัน ตอนท่ีผมเจอคร้ังแรกมันส่งเสียงคล้ายคนหัวเราะส้ัน ๆ  

ในลำคออยู่ 4 - 5 ที ผมตื่นเต้นมากรีบวิ่งไปบอกบูบูเพราะคิดว่าเป็น 

ทากาโร ่ แตบ่บูบูอกวา่ไมใ่ชห่รอก มนัแคเ่ปน็สตัวห์ายากอกีชนดิหนึง่ 

เท่านั้น โจไมเคิลขำจนหัวร่องอหาย หลังจากวันนั้นเขาก็ล้อเลียนผม 

ด้วยการทำเสียงหัวเราะแบบนกเมกะโปดอยู่พักใหญ่ 

	 ถ้าลุงอาซีนขึ้นเขามาด้วย ลุงมักจะสอนให้เรารู้จักต้นไม้หลาย 

ชนิดที่นำมาทำเป็นยาสมุนไพร ต้นไม้บางชนิดดูเผิน ๆ มีใบคล้ายกัน 

จนแยกไม่ออก แต่ถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นรอยหยักที่ขอบใบต่างกัน สี 

ของใบที่เข้มหรืออ่อนไม่เท่ากันก็บอกให้รู้ว่ามันมีคุณสมบัติเป็นยา 

ตา่งชนดิกนั ดเูหมอืนโจไมเคลิจะมคีวามจำในเรือ่งพวกนีด้กีวา่ผมมาก 

เขาสามารถหาใบหรือรากไม้ที่ลุงอาซีนสั่งให้เก็บได้ทุกครั้ง ส่วนใหญ่ 

แล้วผมจะคอยช่วยขุดราก คาวา ใส่กระสอบเสียมากกว่า 

	 คาวาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึง ใบเป็นรูปหัวใจ รากของมันนำมา 

บดผสมน้ำทำเป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ยาทำให้เคลิบเคลิ้มและผ่อนคลาย  

ในเวลาเย็นท่ีเป็นเวลาพักผ่อน หัวหน้าและคนสำคัญในหมู่บ้านจะชุมนุม 

กันท่ี นะคามัล ซ่ึงมีความหมายว่าบ้านบุรุษ พวกเขาพูดคุยสังสรรค์ 

กนัพรอ้มกบัดืม่คาวาจากถว้ยกะลามะพรา้ว เปน็ธรรมเนยีมวา่ผูห้ญงิ 

นวีานอูาตหูา้มดืม่เครือ่งดืม่ชนดินี ้ แตเ่มือ่ยคุสมยัเปลีย่นไป นะคามลั 

บนเกาะทอ่งเทีย่วกลายมาเปน็บารท์ีเ่ปดิไฟสลวั บรกิารเครือ่งดืม่คาวา 

ให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่ที่เกาะแอมบริมยังคงธรรมเนียมเดิม 

ไม่เปลี่ยนแปลง ผมกับโจไมเคิลเคยแอบดื่มคาวาในพิธีเต้นรำประจำ 

หมู่บ้านด้วยความอยากรู้จนสุดทนว่ารสชาติของมันเป็นอย่างไร นอกจาก 
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ปากและลิ้นจะชาจนพูดไม่ได้แล้ว ผมยังง่วงจนจำอะไรหลังจากนั้น 

ไม่ได้เลยด้วย เมื่อตื่นขึ้นมาบนที่นอนของตัวเองในตอนบ่ายของ 

วันรุ่งขึ้นพร้อมอาการปวดหัวแทบระเบิด ผมถึงได้รู้ว่าแม่ต้องอุ้มผม 

กลับบ้านตั้งแต่งานยังไม่เลิก

	 บบูไูมไ่ดล้งโทษอะไรเรา เพยีงแตพ่ดูวา่ เราสองคนคงเขา้ใจดี 

แล้วว่าผลของการทำอะไรก่อนเวลาอันสมควรเป็นอย่างไร




