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ท้องฟ้ายามบ่ายมืดดำเหมือนย้อมหมึก เมฆหนาลอยตัวต่ำ บังดวงตะวันเอาไว้
เกาะและเรือลำอื่นถูกบดบังด้วยม่านฝน คลื่นม้วนตัวสูงสาดกระแทกสีข้างเรือ คือหนึ่ง
บทในนวนิยาย “คนข้ามฝัน” จากปลายปากกาของ “ประชาคม ลุนาชัย” นำไปสู่ภาพแห่ง
จินตนาการผ่านตัวอักษรที่เรียงร้อย เป็นอีก 1 ในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและชนควรอ่าน
ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประชาคม ลุนาชัย มีชื่อจริงว่า วิชชา ลุนาลัย เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2502 เป็น
ชาวยโสธรโดยกำเนิด เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่อายุ 17 ปี ด้วยความมุ่งหวังว่าจะมาเรียน
หนังสือต่อเพื่อว่าจะได้เป็นนักเขียนให้ได้ในอนาคต แต่ด้วยโชคชะตาและความยากจน
ผลักดันให้ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพแทนโดยทิ้งความฝันของการเป็นนักเขียนเอาไว้ชั่วคราว
ตอนอายุ 25 ปี ตัดสินใจไปทำงานเป็นลูกเรือประมงใช้ชวี ติ ชาวเรือร่อนเร่ไปตามสถานทีต่ า่ งๆ
โดยใช้เวลาถึง 8 ปี เมื่อมีเวลาว่างเขามักเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือและเขียนบันทึกเรื่องราว

184

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

ชีวิตของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ เขาได้ทดลองเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกที่ได้พิมพ์ใน
หนังสือหนุ่มสาว ชื่อเรื่อง “บทสุดท้ายแห่งตำนานคนยาก” ภายหลังจากปี 2535 เขาลาออก
จากงานที่เคยทำเพื่อมาเขียนหนังสือเพียงอย่างเดียวอย่างจริงจังและผลงานการเขียนของเขา
ก็ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วผ่านการตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ หลายฉบับ เช่น เรื่องสั้น
“รอยบาป” ได้รับรางวัลดีเด่นจากนิตยสาร “หลักไท” เรื่องสั้น “ชะตากรรมของคนเถื่อน”
ได้รับรางวัลดีเด่นจากนิตยสาร “ชีวิตต้องสู้” และ “กฎข้อที่ห้า” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เรื่องสั้นรางวัล “ช่อการะเกดยอดเยี่ยมประจำปี 2539” นวนิยายเล่มแรกที่ประชาคม
ลุนาชัยเขียนเรือ่ ง “ฝัง่ แสงจันทร์” ซึง่ เป็นนวนิยายทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงชะตากรรมของสามัญชน
แห่ ง หมู่ บ้ า นชายฝั่ ง อยู่ กั บ ผื น น้ ำ และแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประชาคม ลุ น าชั ย ยั ง คงเป็ น
นักเขียนสู้ชีวิตที่ผลิตงานเขียนออกมาอย่างต่อ เนื่อง
นวนิยาย “คนข้ามฝัน” เป็นนวนิยายที่บอกถึงชีวิตของ ชัพ และคู่หูของเขาคือ สัก
ทั้งสองเป็นคนเรือบนเรืออวนลาก คนหนึ่งเก่า คร่ำคร่า ผ่านวันเวลาในท้องทะเล รอเพียงวัน
แก่ตัว หมดความหมาย และถูกโยนขึ้นบก อีกคนหนึ่งก็ลงมาใหม่ พร้อมกับความฝันอันเต็ม
เปี่ยม มีความหวังคือไร่สักแห่ง หรือเกาะสักเกาะที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเอง
“ชัพ” ตัวละครเอก ที่หวังฝากชีวิตไว้บนเส้นทางของเกลียวคลื่น หมายหมั่นจะฝืน
ชีวิตใหม่ จากการเป็นลูกเรือประมง แสวงหาและดิ้นรนแต่ลึกลงในจิตใจของเขา กลับเต็ม
ไปด้วยความเปลี่ยวเหงาและปรารถนา แต่เหมือนโลกไม่ยอมรับรู้สิ่งซึ่งซ่อนอยู่ในใจของคนที่
ถู ก แผ่ น ดิ น ปฏิ เ สธ ไร้ ซึ่ ง แผ่นดินจะยืนอย่างภาคภูมิ ในนวนิย ายเรื่ อ งนี้ จึ ง มี ว ลี เ ด็ ด ของ
ประชมคม สุนาชัย สะท้อนมาในบทของตัวละครที่ทำให้เห็นถึงคนที่ยืนอยู่ได้เพราะความฝัน
“ข้าอยู่กับความฝันตลอดมา” ชัพลุกขึ้นและหันไปทางประตูบ้าน
“มันทำ ให้ข้าไม่เหงาและเจ็บปวดเกินไป ข้าคิดเสมอว่าชีวิตจะต้องดีขึ้น ไม่ใช่
อย่างที่ เป็นอยู่ในเวลานี้”
“ข้ามันเหมือนสวะลอยน้ำ จะเดินหน้าหรือถอยหลังก็เหมือนมีแรงอะไร บางอย่าง
ผลักอยู่ข้างหลัง และแรงนั่นก็เหนือกว่าข้า”
ปลายปากกาของประชาคม สุนาชัย แหลมคมและถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละคร
เอก นำไปสู่การสะท้อนฉากชีวิตจริงของคนธรรมดา ที่ดิ้นรนเพื่อให้ถึง ซึ่งฝังฝัน
“มันเป็นอุปสรรค เราจะยอมมันไม่ได้ เราลำบากเพื่ออะไร มันต้องมี จุดหมาย
ทุกวันนี้เราสู้ทนทำงานหนักเพื่ออะไร หากไม่ใช่เพื่อความสำเร็จใน บั้นปลาย”
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ชัพ ซึ่งเป็นคนเรือหน้าใหม่ เขาลงเรืออวนลาก เพราะอยากฆ่าเวลาก่อนไปเรือ
สินค้า แต่ชีวิตเล่นตลก ทำให้เขาต้องถูกกักขังเหมือนทาสอยู่ในเรืออวนลากชนิดไม่มีกำหนด
ขึ้นฝั่งสิ่งที่คล้ายๆ กัน ระหว่าง คุก กับ เรืออวนลากคือ มันโหดร้าย ไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มี
กฎหมายรองรับความปลอดภัยและเสรีภาพให้กบั ใคร บางคนเปรียบเทียบ ลูกเรือคือ เดนคน
คนที่ ไ ม่ มี ค่ า ใดๆ ให้ ใ ครระลึ ก ถึ ง จะมี ก็ แ ต่ ก ารโขกสั บ ประชาคม ลุ น าชั ย วาดภาพ
ความโหดร้ายในเรือได้อย่างละเอียด และมีสีสันแก่ชีวิตจริงๆ คนอ่านจะเห็นชัพถูกท้าทาย
ถูกรุมซ้อม กักตัวให้อยู่ในเรือไม่เห็นฝั่งของชีวิต คืนและวันแห่งการถูกทรมานอันยาวนาน
ผ่านไปอย่างเชื่องช้า
ในขณะที่เรื่องราว เล่าถึงความโหดร้ายของชีวิตลูกเรืออวนลาก ประชาคม สุนาชัย
ก็ยังแทรกแง่คิดผ่านตัวละครอย่างชัพ ที่สอนให้สักรู้จักวางแผนชีวิต ออมเงินเผื่อไว้วันหน้า
ชีวิตคนอวนมันไม่แน่นอน แก่ตัวลงก็ไม่มีใครรับลงเรืออีก ยิ่งกว่าเงิน ชัพยังบอกว่ากับสักว่า
ชีวิตมีคุณค่า ความฝันมีคุณค่า
คนข้ า มฝั น ประชาคม ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวของคนเรื อ อวนลากได้ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น
เขาถ่ายทอดเรื่องราวคนเรืออวนลากจากประสบการณ์ตรงจาก 8 ปี ในชีวิตของการเป็น
ลู ก เรื อ ประมง ทำให้ ทุ ก ฉากของชี วิ ต ลู ก เรื อ คนเรื อ หน้ า ใหม่ ถู ก ทดสอบ คนเรื อ เก่ า
ผ่านการทดสอบอันยากลำบาก แต่หาได้เข็ดหลาบ หรือแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าไม่ พวกเขา
กลายเป็นพวกที่ชินกับชีวิตทะเล ยึดถือเรือเป็นบ้าน ยอมทนกับการกดขี่ข่มเหงจากไต๋เรือ
และเถ้ า แก่ ผู้ อ่ า นจะได้ ลิ้ ม ลองอรรถรสในนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ ใ นทุ ก ตอน เพราะประชาคม
ได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวแบบเห็นภาพ จนผูอ้ า่ นมีอารมณ์คล้อยตาม ชนิดทีว่ า่ “วางหนังสือไม่ลง”
กันเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ยังมีตัวละครอีกสามตัว คือ ตาเกิด ลุงหนุ่ย เฒ่าโต้งที่เป็นเสมือน
ตัวแทนของคนที่อยู่กินกับเรืออวนลาก จนยึดติดว่าเป็นสถาบัน คนเหล่านี้เมื่ออยู่เรือนานๆ
ก็หวาดกลัวกับการออกไปใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เป็นลูกเรือ เหมือนนกที่อยู่ในกรง
มันกลัวชีวิตอิสระและการหากินตามวิถีนก บั้นท้ายของชีวิตคนพวกนี้ บางทีไม่ต่างจาก
เศษขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นเกยตื้นเพราะไม่กล้าที่จะออกจากกรงขังไปสู่การใช้ชีวิตอย่างอิสระ
กลัวอด กลัวลำบาก ทั้งที่ชีวิตคนเรืออวนลากก็ไม่ต่างจากคุกที่มีอาหารเพียงเลี้ยงปากท้อง
แต่หาได้หล่อเลี้ยงกายใจ ให้สมค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีเลือดเนื้อจิตใจ
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จุ ด เด่ น อี ก อย่ า งหนึ่งของนวนิยายเรื่อง “คนข้ามฝัน ” คื อ งานเขี ย นที่ ส ะท้ อ น
โลกทัศน์ของนักเขียน และแสดงถึงลักษณะเฉพาะทางการประพันธ์ คือ การเขียนถึงชะตากรรม
ของตัวละครที่เป็นสามัญชนผู้ยากไร้ของสังคม ผู้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์เข็ญ
ชีวติ ลูกเรืออวนลากหลายคนเต็มไปด้วยความฝันก่อนจะพบความเปลีย่ นแปลงและเหตุการณ์
บังคับให้เป็นลูกเรือ คนที่ถูกแผ่นดินปฏิเสธ แต่สังคมคนเรือ อ้อมแขนรับ พร้อมจะสูบฉีด
เลือด แรงกาย และประเคนความชั่วร้ายทั้งปวงให้ โลกไม่ยอมรับรู้สิ่งซึ่งซ่อนอยู่ในใจของคน
ที่ถูกแผ่นดินปฏิเสธ ไร้ซึ่งแผ่นดินจะยืนอย่างภาคภูมิ พวกเขาหล่านั้นจะข้ามฝันร้ายเหล่านี้
ไปได้อย่างไร .. คงต้องตามอ่านดูกันในนวนิยาย “คนข้ามฝัน”
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