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 ฉันพลิกต้นฉบับ  à¡Ô´à»š¹à´ç¡µÅÒ´ มาจนถึงหน้าสุดท้ายด้วยอารมณ์

อิ่มเอมใจ แม้จนอ่านจบลงแล้ว ความสนุกสนานและสีสันของชีวิตวัยเยาว์ 

ก็ยังอ้อยอิ่งอยู่ในความรู้สึก เหมือนบรรยากาศเช่นน้ีเพ่ิงผ่านชีวิตไปหลัดๆ

ทั้งที่ในความเป็นจริง ช่วงเวลาผ่านมากว่า ๓๐-๔๐ ปีแล้ว 

 ผูเ้ขยีนเลา่เรือ่งความหลงัครัง้ยงัเยาวท์ีใ่ชช้วีติอยูท่ีบ่า้นในตลาด จงัหวดั

นครปฐม ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่ก็ทำให้ฉันซึ่งอยู่ร่วมยุคสมัยใกล้เคียงกัน

กับผู้เขียนพลอยนึกถึงความหลังครั้งยังเยาว์ ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจันท์ บ้านเกิด

ไปดว้ย แมจ้ะเปน็คนละพ้ืนทีท่ีร่ายละเอยีดของสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม

สงัคมอาจแตกตา่งกนัไป แตภ่าพโดยรวมหลักใหญข่องชวีติกน็บัวา่ไมไ่ดแ้ตก-

ต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น การละเล่นต่างๆ ตลอด

จนน้ำใจไมตรี ความอบอุ่นของวิถีไทยแบบดั้งเดิม การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ

ความเรียบง่าย พอเพียง  แม้ไม่สะดวกสบาย แต่ก็มีความสุขสงบร่มเย็นใจ  

 คนืวนัแสนงาม ชมุชนและผูค้นทีย่งัรกัใครไ่ยดี รู้จักคุน้เคยกันทกุเรือน-

ชานบ้านช่อง กลิ่นน้ำข้าวหอมกรุ่น ฯลฯ ยังคงลอยอ้อยอิ่งอยู่ในความทรงจำ

ให้ได้หวนหาวันเวลาเก่าๆ  



 หนังสือเล่มนี้พาคนวัยอาวุโสย้อนสู่ความหลังด้วยความปีติใจ ไม่น่า

เชือ่วา่ผู้เขยีนชา่งเกบ็จำรายละเอยีด สิง่ละอนัพนัละนอ้ยไดอ้ยา่งนา่ทึง่ เสนห์่

อีกประการของหนังสือเล่มน้ีคือการบอกเล่าด้วยภาษาซื่อๆ ง่ายๆ ตรงไป  

ตรงมา เปน็ภาษาทีบ่รสิทุธิ์ การดำเนนิเรือ่งปลอดจากการแตง่แตม้ดว้ยสสีนั

การปรุงแต่งและชั้นเชิงแพรวพราว แม้ไม่มีกลวิธีอันวิจิตรที่สะกดใจให้ถึง  

ขั้นตรึงตรา แต่ก็นับได้ว่าเป็นความงามอย่างเรียบง่ายที่ใครๆ ก็สามารถอ่าน

ได้เข้าใจเข้าถึงได้ง่าย 

 ไมเ่พยีงนำผูอ้า่นวยัอาวโุสยอ้นสูว่นัเวลาแหง่ความหลงั สำหรับเยาวชน

คนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันที่เกิดไม่ทัน อาจอ่านเพื่อการเรียนรู้ชีวิตและสังคมใน

วันวาน ก็นับว่าได้ประโยชน์และน่าจะเพลิดเพลินใจไม่น้อย 

 

อรสม สทุธสิาคร 
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 สารคดีรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเยาวชน แว่นแก้ว

ครั้งที่ ๗ สมควรมอบให้แก่ à¡Ô´à»š¹à´ç¡µÅÒ´ อย่างยิ่ง 

 นี่คือสารคดีที่อ่านสนุก ได้สาระในแง่ของภาพอดีต ให้ผู้อ่านซึมซาบ

ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และข้าวของเครื่องใช้ (ที่กลายเป็นของเก่าหายากใน 

วันนี้) ได้อย่างน่าร่ืนรมย์ และอาจทำให้หลายๆ คนหวนคิดถึงวัยเด็กของตน

วัยที่สุขสดใส ใช้ชีวิตเผ็ดๆ มันๆ เรียนรู้มิตรภาพความผูกพันเต็มที่ เป็นภาพ

ความทรงจำอันงดงามเมื่อนึกถึง 

 ปทัมา กลิน่ทอง คือนามของนักเขียนที่ไม่เคยห่างหายจากงานเขียน

สร้างสรรค์ผลงานจนได้ลงตีพิมพ์ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ

บทความ เรือ่งส้ัน คำขวญั ฯลฯ รวมทัง้มงีานพอ็กเกตบุก๊ในแนวถนัดแล้ว 

 ผู้เขียนได้เลือกความหลังครั้งยังเยาว์ของตนเมื่อเกิดเป็นเด็กตลาด

อำเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มาเลา่สูก่นัฟงัอยา่งตรงไปตรงมา ไมง่า่ยเลย

ที่จะแทรกเกร็ดความเกา่เคลา้ความสนกุไดอ้ยา่งแนบเนยีน ละเอียด ละเมยีด

ละไม อิม่อรรถรสควรค่าที่คนในยุคนี้จะได้อ่านและด่ืมด่ำบรรยากาศเมื่อ ๓๐-

๔๐ ปีที่แล้ว 

 à¡Ô´à»š¹à´ç¡µÅÒ´ ได้รับเกียรติจาก อรสม สทุธสิาคร บุคคลสำคัญใน

วงการสารคดีไทย นักเขียนสารคดีแถวหน้า ผู้มีผลงานเขียนหนังสือแนว

สารคดีหลายสิบเล่ม และอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านสารคดี

รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการต้นฉบับและกลั่นคำนิยมอันมีค่า เสริมส่งให้ à¡Ô´

à»š¹à´ç¡µÅÒ´ ย่ิงงดงามแจ่มชัด กระตุ้นกล่องความทรงจำของใครๆ ให้มี

ความหมายขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นพระคุณยิ่ง  

 

นานมบีุคสพ์บัลเิคช่ันส์ 
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