
 “อ่านหนงัสอื คอื อ่านโลก” ในยคุหนึ่งนบัเป็นค�าที่ทรงเสน่ห์และม ี

มนตร์ขลัง แต่ในขณะที่โลกยุคใหม่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงผ่านสื่อ

มลัตมิเีดยีทกุรูปแบบ ประกอบกบัตลาดหนงัสอืในเมอืงไทยที่อยู่ในสภาวะ

หดตวัลงเรื่อยๆ การหา “หนงัสอืดีๆ ” อ่านสกัเล่มในปัจจุบนั ดูจะต้องใช้

ความพยายามมากขึ้น ค�าถามต่อมาคอืเราจะเลอืก “อ่านอะไร” และ “อ่าน

อย่างไร” ถงึจะคุม้ค่ากบัเวลาอนัน้อยนดิที่หาได้ยากยิ่ง การ “รวีวิหนงัสอื” 

จงึนบัเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ดทีี่จะช่วยให้ผู้อ่านตดัสนิใจเลอืกได้ง่ายขึ้น

 อ่านเรื่องเล่า เล่าเรื่องอ่าน ผลงานรวมบทวจิารณ์เล่มที่ ๕ ของ

ศาตราจารย์ ดร. รื่นฤทยั สจัจพนัธุ์ ซึ่งรวบรวมจากคอลมัน์ในนติยสาร

รายเดอืน ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนและ

เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงวรรณกรรมมานานปี ท�าให้บทวิจารณ์แต่ละชิ้นให้  

แง่คิดที่หลากหลายและเปิดมุมมองให้ผู ้อ ่านเห็นประเด็นที่ผู ้เขียน   

ต้องการน�าเสนอได้ชดัเจน ผ่านส�านวนการเขยีนที่เรยีบง่ายคล้ายเป็นการ 

“เล่าสู่กนัฟัง”

 ขอเชญิอ่าน “เรื่องเล่า” ทั้ง ๕๕ เรื่อง ได้ ณ บดันี้

ส�านกัพมิพ์สถาพรบุ๊คส์

คำ�นำ�
สำ�นักพิมพ์



 หนงัสอื อ่านเรื่องเล่า เล่าเรื่องอ่าน เป็นหนงัสอืรวมบทวจิารณ์เล่ม

ที่ ๕ นบัจาก อ่านอย่างมเีชงิชั้น วจิารณ์อย่างมเีชงิศลิป์, อ่านอย่างพนิจิสาร 

วิจารณ์อย่างพิเคราะห์นัย, อ่านได้ อ่านเป็น วิพากษ์ระหว่างบรรทัด

วรรณกรรมร่วมสมยั และ ชวน “อ่าน” ชวน “คดิ” พนิจิวรรณกรรมร่วมสมยั 

สองเล่มแรกจดัพมิพ์โดยส�านกัพมิพ์ดอกหญ้า ซึ่งจ�าหน่ายหมดไปนานแล้ว 

ส่วนสองเล่มหลงัจดัพมิพ์โดยส�านกัพมิพ์สถาพรบุ๊คส์

 บทวจิารณ์ที่รวมพมิพ์ใน อ่านเรื่องเล่า เล่าเรื่องอ่าน ม ี๕๕ บท 

แทบทั้งหมดเป็นบทวจิารณ์ที่ลงในคอลมัน์ “เชญิมาวจิารณ์” ของนติยสาร 

ALL รายเดอืนช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ มบีทวจิารณ์ ๔-๕ บท ที่เขยีน

ขึ้นในวาระพเิศษและถอืโอกาสน�ามารวมเล่มในครั้งนี้ด้วย

 นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เกิดวิกฤติในสื่อสิ่งพิมพ์

เนื่องจากการเตบิโตของเทคโนโลยดีจิทิลั คนยุคใหม่สามารถท�าธุรกรรม

ทกุอย่างและเสพความบนัเทงิผ่านโทรศพัท์สมาร์ตโฟน รวมทั้งอ่านหนงัสอื

ในรูปของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก   

ซึ่งได้รบัความนยิมจากคนรุน่ใหม่อย่างรวดเรว็ เทคโนโลยดีจิทิลัท�าให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ นั่นคือหนังสือพิมพ์ 

นิตยสารพากันทยอยปิดตัวลงเพราะเม็ดเงินค่าโฆษณาจ�านวนมากไหล  

เข้าสู่สื่อดจิทิลั และคนรุ่นใหม่ที่ยงัอ่านหนงัสอืกพ็อใจจะอ่านวรรณกรรม

ออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารมากกว่าอ่านจากสิ่งพิมพ์ วิกฤติการณ์นี้ 

ท�าให้พื้นที่ของวรรณกรรมลดน้อยถอยลงจนแทบไม่มี ส่งผลกระทบต่อ

คำ�นำ�
ผู้เขียน



วรรณกรรมที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารและการพิมพ์รวมเล่มเป็น

หนงัสอื นกัเขยีนต้องเผชญิหน้ากบัวกิฤตกิารณ์อนัหลกีเลี่ยงไม่ได้นี้อย่าง

ขมขื่นใจ นักเขียนที่เคยใช้พื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์พยายามปรับตัวโดยเข้าไป

เขียนวรรณกรรมออนไลน์เผยแพร่ในพื้นที่อินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาฐาน  

คนอ่านที่ยังพึงพอใจกับผลงานของตนอยู่ แต่ผู้ที่ประสบความส�าเร็จมี

จ�านวนไม่มากนกั เมื่อวรรณกรรมของตนตกอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรของ

วรรณกรรมออนไลน์นบัแสนๆ เรื่อง ที่ส�าคญัคอืไม่ว่าวรรณกรรมนั้นจะ

ลงเผยแพร่ในพื้นที่ใด ความปรารถนาสูงสุดของนักเขียนคือการพิมพ์

หนังสือเป็นเล่ม เช่นเดียวกับนักอ่านอีกจ�านวนมากที่ปรารถนาจับต้อง

หนงัสอืเล่มมากกว่าอ่านจากหน้าจอ ดงันั้น เมื่อส�านกัพมิพ์ชะลอการพมิพ์

หนงัสอืตามภาวะเศรษฐกจิและบรบิททางสงัคม อนาคตของวรรณกรรม

ร่วมสมยัจงึไม่สดใสนกั

 นอกจากผลกระทบจาก Digital Disruption แล้ว ช่วงต้น พ.ศ. 

๒๕๖๓ สังคมไทยและสังคมโลกยังถูกกระหน�่าซ�้าเติมด้วยไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยยิ่งกว่า

วิกฤติการณ์ครั้งใดที่โลกเผชิญหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง ภาวะ

เศรษฐกจิถดถอยมผีลกระทบต่อการผลติและการจ�าหน่ายหนงัสอืที่แม้จะ

ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นของฟุ่มเฟือยเมื่อ

เทยีบกบัปญัหาปากท้อง ดงันั้น งบประมาณในการซื้อหนงัสอืเพื่อเพิ่มพนู

ความรู้หรือความบันเทิงจึงมีจ�านวนจ�ากัดและอาจจัดอยู่ในล�าดับท้ายๆ 

ของงบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะของบุคคลหรอืองค์กรกต็าม

 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าแม้จ�านวนพิมพ์หนังสือแต่ละปกจะ

ลดน้อยลง และส�านักพิมพ์เลือกเฟ้นต้นฉบับมาพิมพ์มากขึ้นเพื่อสร้าง

สมดุลระหว่างหนังสือดีกับหนังสือขายดี แต่การผลิตหนังสือก็ยังด�าเนิน

อยู่อย่างต่อเนื่อง บางอย่างอาจจะสวนทางกบัภาวะเศรษฐกจิฝืดเคอืงด้วย

ซ�้าไป เช่น การพิมพ์หนังสือคลาสสิกเป็นปกแข็ง รูปเล่มสวยงามอวด



คุณภาพการพิมพ์ เหมาะส�าหรับเก็บเป็นของสะสม และถือเป็นมรดก

วัฒนธรรมมากกว่าอ่านเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและสร้างจินตนาการเพียง  

อย่างเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นสัญญาณที่น่ายินดีว่าการสร้างสรรค์     

การผลิต และการอ่านวรรณกรรม ยังเป็นคุณค่าส�าคัญของชีวิตมนุษย์  

แม้ในยามที่ต้องประคบัประคองให้ผ่านพ้นวกิฤตทิางเศรษฐกจิไปให้ได้

 ผูเ้ขยีนขอขอบคุณส�านกัพมิพ์ทกุแห่งที่มุ่งผลติหนงัสอืเพื่อประกาศ

ความมวีฒันธรรมและอารยธรรมของชาต ิขอบคณุนกัเขยีนทั้งรุน่เก่าและ

รุ่นใหม่ที่ไม่ย่อท้อต่อการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นักเขียนรุ่นใหม่ที่น�าเสนอความคิดและอารมณ์ของคนร่วมสมัยผ่าน

วรรณกรรมที่มรีูปแบบแปลกใหม่ เนื้อหาร่วมสมยั และแสดงพฒันาการ

ด้านกลวิธีอย่างแยบคาย ท�าให้โลกวรรณกรรมก้าวไกลไปกว่าเดิม 

ขอบคุณนิตยสาร ALL ที่ให้พื้นที่ส�าหรับการวิจารณ์วรรณกรรม ท�าให้

การอ่านการวิจารณ์ด�ารงอยู่เคียงคู่ไปกับการสร้างสรรค์ ด้วยพื้นที่อันมี

จ�ากัด ผู้เขียนคิดว่าการน�าวรรณกรรมมาเล่าด้วยทัศนะวิจารณ์เป็นเพียง

อาหารเรยีกน�้าย่อยที่กระตุน้เร้าความสนใจของผู้อ่านบทวจิารณ์ให้ไปอ่าน

หนงัสอืนั้นๆ ด้วยตนเอง สุดท้ายนี้ ผู้เขยีนขอขอบคุณส�านกัพมิพ์สถาพร

บุ๊คส์ที่จัดพิมพ์หนังสือชุดวรรณกรรมวิจารณ์ของผู้เขียนต่อเนื่องมาเป็น

เล่มที่สามแล้ว ด้วยตระหนกัว่าการแสดงทศันะวจิารณ์ต่องานวรรณกรรม

เป็นกิจกรรมการอ่านที่สร้างสรรค์ และอาจต่อยอดไปสู่การวิจารณ์ชีวิต

และสงัคมต่อไป

 ผูเ้ขยีนยงัมคีวามศรทัธาว่าเราจะจบัมอืเดนิไปด้วยกนัทั้งนกัเขยีน 

นกัอ่าน นกัวจิารณ์ นติยสาร และส�านกัพมิพ์ผู้ผลติ ตราบนานเท่าที่เรา

เชื่อว่าวรรณกรรมท�าให้เป็นคนที่สมบูรณ์

       

รื่นฤทยั สจัจพนัธุ์

สงิหาคม ๒๕๖๓



ส�รบัญ

๑. 24 ชั่วโมง ๑๒

 กบัการตั้งค�าถามถงึสมัพนัธภาพของมนุษย์

๒. Paris in Pairs ปารสีบนดาวดวงอื่น ๑๘

 ปารสีในซอกมุมหลากหลาย

๓.  กระจกขอบทอง ๒๔

 กเิลสตณัหาของมนุษย์ที่ไม่มวีนัเตมิเตม็

๔.  กลางฝูงแพะหลงัหกั ๓๐

 ความลกึเร้นในดนิแดนภาคใต้ผ่านสายตาของสาวมุสลมิ

๕.  กุหลาบเกี่ยวใจ ๓๖

 สองกุหลาบงามผู้มหีนามต�าใจ

๖.  ข้ามเมฆา ๔๒

 แม้ใจจะกล้า แต่หากปีกไม่แขง็แรงพอ

 กย็ากจะบนิข้ามเมฆพ้น

๗.  คนจมน�้าตายที่รูปหล่อที่สุดในโลก 

 กบัเรื่องเล่ามหศัจรรย์ทั้งห้า ๔๘

 เรื่องสั้นแนวสจันยิมมหศัจรรย์

๘.  คนธรรพ์ ๕๔

 รวมเรื่องสั้นสะท้อนปรากฏการณ์ในสงัคมไทย

๙.  ความรกัใดจะไม่ปวดร้าว ๖๐

 ปัญหาหนกัอึ้งของผู้หญงิยุคใหม่

๑๐.  คนืหนึ่ง...คดิถงึอกีครั้ง ๖๖

 การหวนหาอดตีในวยัเยาว์



๑๑.  เคหาสน์เทวนีทิรา ๗๒

 นวนยิายอโีรตกิที่ไม่ได้ปลุกด�าฤษณา

๑๒. เจ้าชายไม่วเิศษ ๘๐

 การล้อเลยีนขนบการแต่งและอนุภาคจากวรรณคดนีทิาน

๑๓. เจ้าแม่ ๙๐

 เรื่องปิดท้ายนวนยิายไตรภาคชุด เจ้าแผ่นดนิ ให้สมบูรณ์

๑๔.  ฉนั, เขยีน, ความรกั ๙๖

 ความรกัจบัมอืให้ฉนัเขยีน

๑๕. ชายแพศยา ๑๐๒

 นวนยิายที่ลบมายาคตขิองวาทกรรมประณามผู้หญงิ

๑๖. ชวีติประจ�าวนั (เรื่องสั้นธรรมดา) ๑๐๘

 ความคดิ ชวีติ และศลิปะการเขยีนเรื่องสั้น

 ของจ�าลอง ฝั่งชลจติร

๑๗. ณ กาลเวลา ๑๑๔

 รวมบทกวหีวานและเสยีดสสีงัคมอย่างเจบ็แสบ

 ไว้ในเล่มเดยีวกนั

๑๘. ดอก รกั ๑๒๖

 เรื่องราวของความรกัหลากหลายแบบ

๑๙. เดอะ เซอร์เคลิ ๑๓๒

 เผดจ็การเบด็เสรจ็ในสงัคมเทคโนโลยสีารสนเทศ

๒๐. ตะลุยบางปะกง ๑๔๐

 จากพายเรอืเล่นเป็นพายเรอืเกบ็ขยะ

 และฟื้นฟูชวีติไทยกบัสายน�้า

๒๑. ใต้ฝุ่น ๑๔๖

 ความรกัความหวงัท่ามกลางฝุ่นละออง

 แห่งสงครามเพื่อมาตุภูมิ



๒๒. เถื่อนแปด ๑๕๒

 การค้นหา “ตวัตน” และความหมายของชวีติ

๒๓. ทาง ๑๕๘

 วรรณกรรมบาดแผลสะท้อนชวีติและสงัคมการเมอืง

 ยุคแยกข้างมาจนถงึยุคแยกสี

๒๔. ทุ่งมหาราช ๑๖๖

 รกัสามแบบกบัผู้หญงิสามคน

๒๕. ทุตยิะวเิศษ ๑๗๒

 เรื่องราวของผู้หญงิแกร่งยามเผชญิ

 กบัความผนัผวนของชะตากรรม

๒๖. นครคนนอก ๑๗๘

 นาฏกรรมชวีติของคนเลก็คนน้อยบนโลกใบนี้

๒๗. นทิานกล่อมประสาท ๑๘๔

 นทิานกล่อมจติใจส�าหรบัผู้ใหญ่ที่อยู่ในโลกแห่งมายา

๒๘. ในกบัดกัและกลางวงล้อม ๑๙๐

 เราล้วนตกอยู่ในพนัธนาการแห่งชวีติ

๒๙. บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน ๑๙๖

 มติรภาพระหว่างคนกบัแมว คู่ซี้จรจดัแห่งกรุงลอนดอน

๓๐. ประวตัศิาสตร์ที่เราลมื ๒๐๒

 อดตีที่เราละเลยหรอืจงใจจะไม่จ�ากนัแน่?

๓๑. ปลาหมอตายเพราะไม่หายใจ ๒๐๘

 : วรรณอ�าการเมอืง

๓๒. ผเีสื้อและดอกไม้ ๒๑๔

 ความหวงั ความฝัน ความใฝ่ด ีและมติรภาพอนังดงาม

๓๓. ผู้หญงิสฟี้า ๒๒๒

 สิ่งที่เป็นจรงิกบัความคาดหวงัของสงัคม



๓๔. พุทธศกัราชอสัดงกบัทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า ๒๒๘

 ความทรงจ�าถงึโศกนาฏกรรม ชวีติ และประวตัศิาสตร์ชาติ

๓๕. พุ่มรกั พานสงิห์ กบัคดสีามเงา ๒๓๔

 นวนยิายสบืสวนรสชาตไิทยๆ

๓๖. มรณเวชกรรม ๒๔๐

 การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มคีุณภาพชวีติ

๓๗. ร่างของปรารถนา ๒๔๖

 วรรณกรรมอโีรตกิหรอืวรรณกรรมการเมอืง?

๓๘. เรื่องสั้นการเมอืงรางวลัพานแว่นฟ้า ๒๕๔

 : ภาพสะท้อนการเมอืงไทย

๓๙. เรื่องสั้นอศัศริิ ๒๖๐

 เลก็แต่ลกึ ง่ายแต่งาม นิ่มนวลแต่ทรงพลงั

๔๐. ลงิพาดกลอน ๒๖๖

 สองคู่หูดูโอ้สบืคดฆีาตกรรมต่อเนื่อง

๔๑. เลอืดข้นคนจาง ๒๗๒

 ...ใครฆ่าประเสรฐิกนัแน่?

๔๒. วรรณมาลยั เรื่องสั้นมาเลเซยี-ไทย 

 Antologi Cerpen Malaysia-Thailand ๒๗๘

 โลกมุสลมิในสายตาของนกัเขยีนมาเลย์และนกัเขยีนไทย

๔๓. วนัที่เหมาะกบัขนมปัง ซุป และแมว ๒๘๔

 มนุษย์ทุกคนย่อมโหยหามติรภาพและความรกั

๔๔. วายงั อมฤต ๒๙๐

 อุดมคตขิองการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

๔๕. ศวิา-ราตร ี ๒๙๖

 อมตะนยิายที่เป็นสุดยอดแห่งภาษาวรรณศลิป์ของ 

 “พนมเทยีน”



๔๖. สงิโตนอกคอก ๓๐๘

 การคดินอกกรอบและตั้งค�าถามกบัสงัคม

๔๗. สิ่งส�าคญัของชวีติ, สิ่งส�าคญัของหวัใจ ๓๒๔

 แผนที่ชวีติส�าหรบัเดนิทางในโลกภายนอกและเข้าสู่โลกภายใน

๔๘. สิ้นแสงฉาน ๓๓๐

 ชะตาชวีติภายใต้เงื้อมเงาของรฐับาลเผดจ็การทหาร

๔๙. ห่มแดน ๓๓๖

 การค้นหาความจรงิที่แอบอยู่หลงัภาพลวงตา

๕๐. หยดน�้าตาสยาม ๓๔๒

 วกิฤตสิยามในยุคล่าอาณานคิม

๕๑. หยดน�้าหวานในหยาดน�้าตา ๓๕๐

 เธอ ฉนั และเรา เรื่องเล่าของคู่รกันกัเขยีน

๕๒. หุ่นไล่กา ๓๕๖

 เรื่องสั้นวพิากษ์สงัคมไทย

๕๓. อยู่เยน็…เป็นสุข ๓๖๒

 ย่านเก่า บ้านเกดิ และรอยอดตี

๕๔. อสรพษิและเรื่องอื่นๆ ๓๖๘

 วรรณกรรมที่แสดงอ�านาจของภาษาและพลงัของเรื่องเล่า

๕๕. อาคเนย์คะนงึ ๓๗๖

 เรื่องสั้นที่ชวนให้ครุ่นคดิถงึความเหงา ความเศร้า ความตาย 

 และความรกั

บรรณานุกรมหนงัสอืที่น�ามาวจิารณ์      ๓๘๒

ประวตัผิู้เขยีน      ๓๘๕
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24 ชั่วโมง

กับการตั้งค�าถามถึงสัมพันธภาพของมนุษย์
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 ผลงานของ แพรพลอย วนชั เคยผ่านตามาแล้วจากงานประกวด

รางวัลวรรณกรรมหลายเวที ลีลาภาษาและการเล่าเรื่องของ แพรพลอย 

วนชั ฉายแววความเป็นนกัเขยีน จนไม่ประหลาดใจที่หนงัสอื 24 ชั่วโมง 

ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้น ๑๔ เรื่อง จะมเีสน่ห์ชวนอ่าน แต่ละเรื่องเป็นเรื่อง

ความสมัพนัธ์ของผู้คนในกลุ่มต่างๆ ทั้งครอบครวั เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง

นายจ้าง ฯลฯ ซึ่งท�าให้ผู้อ่านใคร่ครวญถงึช่องว่างระหว่างสมัพนัธภาพของ

มนุษย์ที่อาจเกดิขึ้นโดยไม่รู้ตวั รู้เท่าไม่ถงึการณ์ หรอืจงใจ

 เรื่องสั้นที่พูดถึงสัมพันธภาพเปราะบางในครอบครัวมีหลายเรื่อง 

เช่น เรื่อง “ตุ๊กแก” เป็นเรื่องศลีธรรมและจรรยาบรรณทางเพศของคนใน

ครอบครัว ข่าวเรื่องญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายข่มขืนหลานสาวไม่มีวันขาดหาย

ไปจากหน้าสื่อ จนดูเหมอืนจะเป็นเรื่องปกต ิแต่ไมม่วีนัที่จะเป็นเรื่องปกติ

เรื่องสั้น 24 ชั่วโมง 
สะท้อนให้เห็นสัมพันธภ�พอันเปร�ะบ�ง

ระหว่�งคนกับคน
ในขณะที่สังคมกำ�ลังก้�วรุดไปข้�งหน้�

แต่ภ�วะของคว�มอบอุ่นที่เกิดจ�ก
ก�รที่ “มนุษย์สัมผัสมนุษย์” 

กำ�ลังลดน้อยถอยลงทุกที
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ไปได้ส�าหรบัเดก็ผู้หญงิที่ถกูกระท�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�าเลวร้าย

นี้ไม่มแีม่คอยปกป้องทั้งๆ ที่รูอ้ยูแ่ก่ใจ บาดแผลนี้จงึไม่มวีนัเลอืนหายจาก

จติใจของผู้เป็นลูก

 เรื่อง “พซิซ่า” กล่าวถงึคูส่ามภีรรยาที่แต่งงานกนัมานานปี กลายเป็น 

คนแปลกหน้าจนแทบจะหย่าขาดจากกนั ภรรยากลายเป็นหญงิอ้วน แก่ 

ขี้บน่ เพราะเหนด็เหนื่อยกบัการท�างาน เลี้ยงลูก และจดัการเรื่องทกุอย่าง

ตามล�าพังโดยไม่มีคู่คิด ส่วนสามีก็หมกมุ่นกับปัญหาหน้าที่การงานใน

แต่ละวนั วนัที่เส้นสมัพนัธภาพอนัเปราะบางขาดสะบั้น คอืวนัที่เธอคดิว่า

สามเีหน็ใจพนกังานร้านพซิซ่ามากกว่าใส่ใจความรูส้กึของเธอ หลงัภรรยา

ผลนุผลนัออกจากร้านแล้วเกดิอบุตัเิหต ุเมื่อเธอกลบัถงึบ้าน พซิซ่าที่ลกูๆ 

บอกว่าพ่อสั่งให้เก็บไว้ให้แม่กิน กลายเป็นสิ่งบอกความห่วงใยใส่ใจของ

สามทีี่เธออาจมองไม่เหน็หรอืมองข้ามไป

 มเีรื่องน่าเศร้าในครอบครวัอกีอย่างหนึ่งที่เราได้รบัรูเ้สมอคอืเรื่อง

ที่ลกูๆ ไม่อาจดแูลพ่อแม่ผู้ชราด้วยตนเองได้ จงึพาไป “ทิ้ง” ไว้ที่เนร์ิสซิ่งโฮม 

โดยไม่ได้คิดถึงจิตใจเปราะบางของพ่อแม่ผู ้ชราที่เฝ้าร�าลึกถึงวันที่

ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ผู้เขียนสร้างความรู้สึกเศร้าสลด

รนัทดใจไว้ในเรื่อง “ซุปฟักทอง” ส่วนเรื่อง “ผเีสื้อ” ให้ข้อคดิว่าความตาย

ไม่ใชเ่รื่องส�าคญัเท่ากบัการมชีวีติอยู่อย่างมคีวามสขุ ในเรื่องนี้ฝ่ายภรรยา

เป็นมะเรง็ สามพียายามยื้อชวีติของเธอไว้ให้นานที่สดุ แต่เธอกลบัขอเลอืก

ความตายแทนการรกัษา เพื่อเกบ็ช่วงชวีติแห่งความสุขระหว่างพ่อแม่ลูก

ไว้เป็นความทรงจ�าที่แสนประทบัใจของทุกคนตลอดกาลนาน

 สมัพนัธภาพระหว่างคนแปลกหน้ากเ็ป็นเรื่องน่าประทบัใจ เพราะ

ในสังคมปัจจุบันที่ต่างคนต่างอยู่เช่นนี้ ความเอื้ออาทรต่อคนแปลกหน้า

กลายเป็นมุมงดงามของชวีติ ดงัเช่นเรื่อง “แผลสเีทา” ที่เริ่มด้วยนกัเขยีน
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ซื้อเวลาและขอ้มลูจากสาวบรกิารทางเพศ แต่แล้วทั้งสองกลบัเป็นเพื่อนที่

ให้ก�าลังใจกันและกันในยามตกต�่าถึงที่สุด ดังที่เธอกล่าวว่า “ตอนนี้เธอ

ส�าเหนยีกและลกึซึ้งกบัค�าว่าเพื่อนแล้ว ค�าที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเวลา ไม่มเีพศ 

ไม่มีสูงต�่าด�าขาว ไม่มีชนชั้นหรือเงื่อนไข ไม่ต้องมีค�าพูดแต่เข้าใจกัน นี่  

แหละเพื่อน” และเรื่อง “คนแปลกหน้า” ที่เป็นเรื่องชายหนุม่แสดงน�้าใจแก่

สาวน้อยแปลกหน้าที่ท�างานในตึกเดียวกัน โดยหารู้ไม่ว่าเธอเป็นผู้พิการ

และยากไร้ เธอส�าเหนยีกในความเป็นเพื่อนและน�้าใจของเพื่อนมนุษย์ที่ให้

พื้นที่แก่คนเลก็ๆ อย่างเธอ ส่วนเรื่อง “รอยเวลา” กอ็าจจะจดัอยู่ในเรื่อง

ของสมัพนัธภาพระหว่างคนแปลกหน้า เพราะเป็นเรื่องของนกัเขยีนผูเ้ป็น   

แรงบนัดาลใจให้เด็กก�าพร้าคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียน แต่เขาขีด

เส้นแบ่งสมัพนัธภาพระหว่างตวัเขากบัตวัเธอเอาไว้ จงึมารบัรูเ้รื่องราวของ

เธออีกครั้งหลังเธอสิ้นชีวิตไปแล้ว...ผ่านเรื่องสั้นที่เธอเขียนถึงชีวิตรันทด

และความใฝ่ฝันของเธอ น่าเศร้าที่เรื่องราวของเดก็หญงิไม่ได้กระทบความ

รู้สึกของนักเขียนมากเท่าใด เพราะเขาก็ยังใส่ใจกับตัวเองและครอบครัว

มากกว่าโลกภายนอก

 เรื่อง “ซูชิชิ้นสุดท้าย” เป็นเรื่องสัมพันธภาพของหมอกับคนไข้   

ผู้ที่เคยเป็นคนไข้คงทราบดีว่าหมอแต่ละคนมีความเห็นใจและเอาใจใส่

คนไข้แตกต่างกนัไป ใครเจอหมอดูแลดใีห้เวลากบัคนไข้กน็บัว่าโชคดไีป 

ใครเจอหมอที่รักษาคนไข้แบบไร้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์   

ก็นับว่าโชคร้าย ในเรื่องสั้นเรื่องนี้แม่พบว่าหมอคนแรกไม่ตรวจร่างกาย

ลูกชาย ไม่พูดจาทักทายให้เด็กคลายความหวาดกลัว ที่น่ารังเกียจคือ

พพิากษาต่อหน้าเดก็ว่าโรคที่เป็นจะไม่หายตลอดชวีติ ค�าพดูนี้เป็นฝันร้าย

ของแม่และลกู เมื่อแม่พาลกูไปพบหมอคนใหม่ที่มทีั้งจติวทิยา เมตตาธรรม 

และจรรยาบรรณของแพทย์ เธอและลกูจงึผ่านพ้นฝันร้ายนั้นมาได้ด้วยดี
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 เรื่องเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมี ๒ เรื่อง 

เรื่อง “กระดูกซุป” มลีกัษณะที่แสดงสมัพนัธภาพทางชนชั้น เจ้านายแบ่ง

กระดูกหมูที่ใช้ต้มน�้าซุปให้คนงานกนิ แต่กลบัเป็นเรื่อง “ดรามา” เพราะ

เพื่อนคนงานด้วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเหยียดหยามดูหมิ่นเพราะ

กระดูกหมูเป็นอาหารของสุนัข ความมีน�้าใจจึงถูกแปรเจตนาไปทางลบ

เพราะอคตเิรื่องชนชั้น ส่วนเรื่อง “เต่ากบัเส้นด้าย” เป็นเรื่องของนายจ้าง

ท�าผดิกฎหมาย ท�าให้ลูกจ้างทนไม่ไหวขอลาออกจากงานแล้วยงัถกูโกงเงนิ

สะสมอกี การยอมจ�านนเหมอืนเต่าหดหวัในกระดองกลายเป็นการสะสม

ความเครยีดและเกอืบจะกลายเป็นเส้นด้ายที่ขาดผงึด้วยแรงโทสะเมื่อพบ

กับการถูกรังแกอีกครั้ง ดังนั้น หากผู้ถูกกระท�าถูกกดดันจนเปลี่ยนเป็น 

ผูก้ระท�า ความรนุแรงกส็ามารถขยายผลสร้างความเสยีหายได้อย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ ยงัมเีรื่อง “รุ่นพี่” แสดงสมัพนัธภาพของรุ่นพี่รุ่นน้อง

ร่วมสถาบนั แต่ปัญหาหนี้สนิเป็นเหตุให้เกลยีวความสมัพนัธ์คลายลงจน

ตายจากกนั

 มีเรื่องสั้นที่กล่าวถึงความหยิ่งผยองของสาวสวยที่คิดว่าเธอ

สามารถสยบคนรอบข้างได้ด้วยเสน่ห์ร้อนแรง หรอืความโด่งดงัที่ “ขายได้” 

ของเธอ นั่นคอืเรื่อง “บงัเหยีน” เป็นเรื่องของชายหนุม่และหญงิสาวที่เชื่อมั่น 

ว่าเสน่ห์ร้อนแรงของเธอจะปราบเขาลงได้เหมอืนที่เคยท�ากบัชายหนุม่ทกุคน 

มาแล้ว แต่ครั้งนี้เธอต้องผิดหวังและอับอาย เรื่องนี้อาจท�าให้มองได้ว่า

แฝงความคดิเรื่องชายเป็นใหญ่ เพราะในที่สุดผู้ชายกเ็ป็นคนกุมบงัเหยีน 

ยิ่งผู้หญงิเก่งมากเท่าไร เธอกย็ิ่งกลายเป็น “เป้า” ให้ถูกปราบจนราบคาบ 

ส่วนเรื่อง “สเต๊ก” เป็นเรื่องของสาวสวยที่ไต่เต้าจนเป็นดาราคนดังด้วย

การใช้ร่างกายยวนเสน่ห์สมบูรณ์แบบที่เธอเปรยีบตวัเองกบั “สเต๊ก” ชั้น

พรเีมยีม เธอจงึครบเครื่องทกุอย่าง ทั้งงาน เงนิ ชื่อเสยีง บ้าน และคนรกั 



ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 17

ท�าให้หยิ่งผยองจนไม่เห็นหัวคนอื่น แต่ในที่สุดเมื่อประสบอุบัติเหตุเสีย

ชวีติกไ็ม่มอีะไรตดิตวัเธอไปได้สกัอย่าง 

 คนบางคนเบื่อหน่ายความสมัพนัธ์กบัคนอื่นๆ จงึม ี“โลกส่วนตวั” 

ไว้หลบเร้น อย่างเช่นเรื่อง “แชนเดอเลยีร์” เป็นเรื่องของหนุ่มใหญ่มชีาติ

ตระกูล ฐานะ และมคีรอบครวัด ีเขาแยกทางกบัภรรยาและมพีฤตกิรรม

คบหากับหญิงอื่น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส�าหรับหนุ่มที่กลับมาใช้ชีวิตโสด

อกีครั้งหนึ่ง แต่ในสายตาของคนอื่น พฤตกิรรมของเขากลบั “วปิรติ” “น่า

อบัอาย” เพราะเขามห้ีองลบัที่เกบ็ความลบัแห่งสมัพนัธภาพระหว่างเขากบั 

“สิ่งหนึ่ง” เอาไว้ เนื่องจากในขณะที่เขารู้สึกแปลกแยกกับความสมบูรณ์

พร้อมที่เป็นเปลอืกห่อหุม้ตวัเขา เขาพบว่า “สิ่งนั้น” เตมิเตม็ความว่างเปล่า

ที่อยู่ภายในใจ

 หนงัสอืรวมเรื่องสั้น 24 ชั่วโมง ของ แพรพลอย วนชั จงึสะท้อน

ให้เราเหน็สมัพนัธภาพอนัเปราะบางระหว่างคนกบัคน ในขณะที่สงัคมก�าลงั

ก้าวรดุไปข้างหน้า แต่ภาวะของความอบอุน่ที่เกดิจากการที่ “มนษุย์สมัผสั

มนุษย์” ก�าลงัลดน้อยถอยลงทุกที



แวะเยือนซอกมุมหลากหลายในปารีส

PARIS in PAIRS
ป�รีสบนด�วดวงอื่น
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 แม้ว่าปกสีด�าแดงจะไม่มีอะไรสะดุดตา แต่หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อ 

ชวนอ่าน (และชวนให้อ่านผดิเพราะเล่นกบัตวัสะกดเพยีงนดิเดยีว) เนื้อใน 

มี ๑๓ เรื่องสั้น ซึ่งล้วนแต่ใช้ฉากท้องเรื่องที่กรุงปารีส เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศสที่มเีสน่ห์เชญิชวนให้ผู้คนทั่วโลกไปเยอืนอย่างน้อยสกัครั้งหนึ่ง 

ทั้งๆ ที่เรื่องสั้นเป็นเรื่องที่จบในตวัเอง แต่ โชตกิา ปรณิายก นกัเขยีน 

หน้าใหม่ท�าให้คนอ่านตามอ่านเรื่องต่อไป...และต่อไป เพราะพบว่าตวัละคร

ในเรื่องสั้นทั้ง ๑๓ เรื่อง มคีวามเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกนัไม่มากกน็้อย เป็น

กลวธิเีล่าเรื่องที่ท�าให้หนงัสอืรวมเรื่องสั้นเล่มนี้มเีอกภาพ แสดงสว่นเสี้ยว

ชวีติหลากหลายที่มอีตัลกัษณ์สะท้อนภาพรวมของชาวกรงุปารสีกลุม่หนึ่ง 

ผู้เขียนถ่�ยภ�พป�รีส
ที่ได้ไปเยือนอย่�งนักท่องเที่ยวทั่วไป

แต่หล�ยภ�พกระตุ้นให้ก่อร่�งสร้�งเรื่อง
จนเป็นเรื่องสั้น ๑๓ เรื่อง

ร้อยเกี่ยวกันให้เห็นชีวิตคนเล็กๆ 
ในมห�นครขน�ดใหญ่ของโลก



20 “อ่าน” เรื่องเล่า “เล่า” เรื่องอ่าน

ซึ่งมีตั้งแต่นักโจรกรรมสาวและนักปลอมภาพจิตรกรรมชิ้นเอกของโลก 

มือขั้นเทพ สาวคนที่ตื่นตอนกลางคืนและหลับในตอนกลางวัน ชายนัก

ล้วงกระเป๋ามอือาชพี หญงิชราผู้ต้องการมสีาม ีคนส่งเบอร์เกอร์แอนด์ฟรายส์ 

ศลิปินสาวแห่งจตัรุสัปลาซ ด ูแตร์เตรอ หนอนหนงัสอืแห่งร้านเชกสเปียร์ 

แอนด์คอมปานี หญิงชราปริศนาหน้าบ้านเลขที่ ๔๙ สาวน้อยเป็นโรค

ประหลาดต้องกินยาพิเศษหลายขนาน เกย์เจ้าของร้านเคบับและสินค้า

แฟชั่นแบรนด์เนม เชฟรูปหล่อกบัลูกค้าขี้มโน สุนขัล่องหน และชายผู้ชม

หอไอเฟลบนดาวองัคาร

 จดุเด่นอกีอย่างหนึ่งของหนงัสอืเล่มนี้คอืภาพประกอบจากสถานที่ 

จริงและตรงกับเรื่องราวในเรื่องสั้น อันท�าให้คิดว่าแท้ที่จริงภาพเหล่านั้น

ไม่ใช่ “ภาพประกอบเรื่อง” หากแต่เรื่องสั้นแต่ละเรื่องคอื “เรื่องประกอบภาพ” 

ผู้เขยีนถ่ายภาพปารสีที่ได้ไปเยอืนอย่างนกัท่องเที่ยวทั่วไป แต่หลายภาพ

กระตุน้ให้ก่อร่างสร้างเรื่องจนเป็นเรื่องสั้น ๑๓ เรื่อง ที่ร้อยเกี่ยวกนัให้เหน็

ชวีติคนเลก็ๆ ในมหานครขนาดใหญ่ของโลก คดิต่อเล่นๆ ว่า อ่านเรื่อง

สั้นจบเล่มแล้ว ลองเอาเนื้อเรื่องมาเรยีงร้อยต่อกนัใหม่ อาจจะพบว่าเรื่อง

ที่อ่านจบไปแล้วเป็นนวนยิายเรื่องหนึ่งกเ็ป็นไปได้

 ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องสั้นทุกเรื่องด้วยชื่อตัวละครหลักในเรื่อง (ซึ่ง

หลายชื่อออกเสยีงไม่ตรงกบัภาษาฝรั่งเศส) ตวัละครทั้ง ๑๓ ตวั มลีกัษณะ

เฉพาะโดดเด่นและแสดงให้เหน็ความแตกต่างของความเป็นมนษุย์ เรื่องสั้น 

๑๓ เรื่อง ไม่ได้แต่งตามขนบเรื่องสั้นแบบคลาสสกิที่ต้องมโีครงเรื่องเดยีว 

มีแก่นเรื่องเดียว มีปมขัดแย้ง และนิยมจบแบบพลิกความคาดหมาย  

เรื่องสั้นแตล่ะเรื่องในเล่มนี้ไม่มปีมขดัแย้งใด หลายเรื่องคลา้ยไม่มพีลอ็ต

ไม่มีแก่นเรื่อง และจบลงแบบหมดเรื่องจะเล่า เราอาจจะเรียกเรื่องสั้น

แต่ละเรื่องว่าเป็นฉากชวีติฉากเลก็ๆ ของตวัละครในจนิตนาการ อย่างเรื่อง 
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“Laurent” ชายหนุ่มที่น�าชีสเบอร์เกอร์ไปส่งให้ลูกค้าสาวเจ้าประจ�าที่มัก

ขอให้ร้านส่งเบอร์เกอร์ไปให้เธอตามสถานที่ต่างๆ วนันั้นเขาไปส่งเบอร์เกอร์ 

ให้เธอตามสถานที่ในโปสการ์ดที่แสดงมุมสวยที่สุดของหอไอเฟล แล้ว  

เขากับเธอก็เดินเท้าแลกเปลี่ยนบทสนทนากันบนสะพานข้ามแม่น�้าแซน 

เป็นตวัอย่างหนึ่งของเรื่องที่เล่าไปเรื่อยๆ โดยไม่มข้ีอขดัแย้งหรอืหกัมมุจบ 

เรื่อง “Jean” กเ็ช่นกนั เชฟสุดหล่อที่ลูกค้าสาวๆ พากนัเหล่มองและแอบ

ถ่ายเซลฟี ลูกค้าบางคนกม็โนเอาว่าฌอนมปีัญหารกัสามเส้า บ้างกค็ดิว่า

เขาคงจะเป็นเกย์คู่ขาของบริกรหนุ่ม แต่อันที่จริงฌอนมีคนรักสาวที่เขา

พร้อมท�าทุกอย่างที่เธอพอใจ ดังเช่นสั่งให้เลอา-นักโจรกรรมสาว-หา

หนังสือเล่มที่โคลอี้ต้องการอ่านได้ส�าเร็จ เลอาและโคลอี้ยังเป็นตัวละคร

ในเรื่องสั้นอกี ๒ เรื่อง ส่วนเรื่อง “June” เป็นเรื่องของผู้ใช้เวลาสวนทาง

กบัชาวบ้าน คอืตื่นในยามกลางคนืและนอนในเวลากลางวนั เธอเดนิทาง

อย่างทุลกัทุเลตามล�าพงัไปปารสี และได้ท่องราตรทีี่เตม็ไปด้วยแสงสขีอง

มหานครปารสีอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ผู้เขยีนใช้เทคนคิของเรื่องเล่า

แบบเหนือจริงให้ผู้อ่านเปลี่ยนบรรยากาศและรสชาติการอ่าน เช่น เรื่อง 

“Chlo ” สาวน้อยผู้เป็นโรคประหลาดและรูก้�าหนดวนัตายของตวัเอง เธอ

ชมิและช้อปสั่งลาคนืสดุท้ายของชวีติอย่างเตม็ที่ แล้วนอนอ่านหนงัสอื รอ

ว่าเธอจะตายตามเวลาเดมิหรอืตามเวลาใหม่ของปารสีที่ปรบัให้ช้ากว่าเดมิ 

ส่วนเรื่อง “Albert” ก็เป็นเรื่องของหมาล่องหนเพราะกินยาวิเศษของ    

โคลอี้ที่ท�าหล่นไว้ ผู้เขยีนให้อลัแบร์เป็นตวัละครเลา่เรื่องการเลน่สนกุของ

เดก็ๆ ในสวนสาธารณะ

 แม้ว่าเนื้อหาในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องจะดไูม่มสีาระอะไร แต่แท้ที่จรงิ

ทกุเรื่องเกบ็ “ความเป็นปารสี” ไว้ได้อย่างครบถ้วน ในด้านสถานที่ เรื่องสั้น 

กล่าวถึงหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์
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ออร์แซ ย่านมงมาร์ตแหล่งชุมนมุศลิปะและศลิปิน สะพานข้ามแม่น�้าแซน 

และนอกจากสถาปัตยกรรมคลาสสิก ปารีสยังมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

รูปทรงแปลกประหลาดล�้ายุค ที่ขึ้นชมได้บนตกึ “ดาวองัคาร” สูง ๓๐ ชั้น 

ชื่อว่า Tour de Mars ที่ซึ่งจะมองเหน็ปารสีอกีรูปลกัษณ์หนึ่ง นอกจาก

นี้เรื่องสั้นยังฉายภาพของสถานที่พักส่วนใหญ่ในปารีสที่มักเป็นห้องเล็ก

บนตกึสงูมชีั้นต�่ากว่าถนนลงไป บนัไดแคบชนัและไม่มลีฟิต์ เช่นเดยีวกบั

รถใต้ดนิที่สกปรก เหมน็ ไม่มทีั้งลฟิต์และบนัไดเลื่อน รายละเอยีดเหล่านี้ 

เป็นฉากที่สร้างบรรยากาศให้ผู้อ่านที่เคยไปมาแล้วได้ “กลิ่น” ปารสีที่คุน้เคย 

ส่วนคนที่ไม่เคยไปกเ็ข้าถงึความเป็นปารสีในมมุที่ต่างไปจากความหรหูรา

ของถนนสายช้อปปิงและร้านสนิค้าแบรนด์เนม

 คนปารีสชอบอ่านหนังสือ ร้านหนังสือชื่อดังที่ผู้คนชอบไปเลือก

หนงัสอืและนั่งจบิกาแฟรมิถนนชื่อ เชกสเปียร์แอนด์คอมปานี ซึ่งอดัแน่น

ไปด้วยหนงัสอืประเภทต่างๆ และ Ofr. Librairie, galerie ซึ่งเป็นร้าน

หนงัสอืที่มเีอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร 

 เมื่อกล่าวถงึอาหาร อาหารฝรั่งเศสไม่ใช่เป็นเพยีงปัจจยัด�ารงชวีติ 

แต่เป็นทั้งศาสตร์และศลิป์ และเป็นสิ่งบ่งบอกวฒันธรรมอกีด้วย อาหาร

ฝรั่งเศสตดิอนัดบัต้นๆ ของอาหารชั้นยอดของโลก อย่างหอยทากเอสคาโก 

อบเนย และเป็ดทอดกรอบ แต่ฝรั่งเศสที่เตบิโตเป็นประชาคมนานาชาต ิ

กย็นิดเีอรด็อร่อยกบัเบอร์เกอร์แอนด์ฟรายส์ของอเมรกินั เคบบัของอาหรบั 

รวมทั้งอาหารแอฟรกินัด้วย ปารสีขึ้นชื่อเรื่องไวน์ แม้ร้านอาหารจะเปิดถงึ

เที่ยงคนื แต่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถงึห้าทุ่มเท่านั้น และเมื่อถงึเดอืน

ตุลาคม ปารสีจะประกาศปรบัเวลาให้ช้าลง ๑ ชั่วโมง คนที่ไปจากซกีโลก

ตะวนัออกต้องปรบัเวลานาฬิกาให้เข้ากบัเวลาของปารสี
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 ปารีสเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น สาวสวยหนุ่มหล่อทั่วโลกหรือ   

ผูม้บีคุลกิเตะตาโดนใจต่างใฝ่ฝันอยากเป็นนางแบบนายแบบเดนิโชว์เสื้อผ้า

แบรนด์เนมบนแคตวอล์ก แม้ไม่ใช่นายแบบนางแบบ ความหล่อเหลาและ

ความสวยสดของหนุ่มสาวปารเีซยีงกเ็ป็นที่รบัรู้กนัทั่วโลก กระทั่งผูส้งูอายุ

กม็กัแต่งตวังามมบีุคลกิภาพด ีเขาและเธอเหล่านั้นเดนิอยู่ในเรื่องสั้นเล่ม

นี้ด้วย ขณะเดยีวกนัคนผวิส ีคนตะวนัออก ทั้งนกัท่องเที่ยวและผู้อพยพ

ก็เดินกระทบไหล่สร้างสีสันให้แก่กรุงปารีสอยู่ไม่น้อย รวมทั้งแก๊งยิปซีที่

สร้างน�้าตาและความเจ็บใจแก่นักท่องเที่ยวผู้ถูกล้วงกระเป๋าด้วยเทคนิค

วธิตี่างๆ นอกจากคนหนุ่มสาวแล้ว คนแก่ในปารสีท�าอะไรกนับ้าง ที่เหน็

อยู่เจนตาคือนั่งเล่นหมากรุกใต้ร่มไม้ หรือนั่งหลับพักผ่อนตากแสงแดด

อ่อนในสวนสาธารณะ ส่วนเด็กๆ ก็มีที่เล่นสนุกในสวนสาธารณะ เช่น  

ปาร์ก เดอ ลา วลิเลตต์ ที่ซึ่งเดก็ๆ จะได้วิ่งเล่นรอบชิ้นส่วนประตมิากรรม

จกัรยานขนาดยกัษ์ เล่นโทรศพัท์ทางไกลที่จานหนิ เล่นกระโดดบนก้อน

หนิตดิสปรงิ นั่งม้าหมุน และลื่นไถลจากสไลเดอร์ขนาดใหญ่

 PARIS in PAIRS ปารสีบนดาวดวงอื่น ของ โชตกิา ปรณิายก 

เป็นหนังสือเล่มเล็กบางที่อ่านเพลิน เรื่องสั้นในเล่มเป็นเรื่องเล่าที่ผู้เขียน

ไม่ตดัสนิตวัละครหรอืเหตกุารณ์ด้วยกรอบความคดิใดทั้งสิ้น แม้ว่าผู้เขยีน

อาจจะเป็นนกัเขยีนหน้าใหม่ แต่เธอเข้าใจศลิปะของเรื่องสั้นและน�าเสนอ

ความคดิสร้างสรรค์ได้ลื่นไหล จนต้องขอตดิตามผลงานเรื่องต่อๆ ไป
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กระจกขอบทอง

กิเลสตัณหาของมนุษย์ที่ไม่มีวันเติมเต็ม
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 กระจกขอบทอง นวนยิายของ กฤษณา อโศกสนิ ที่ได้รบัรางวลั

ยอดเยี่ยมเซเว่นบุ๊คส์อวอร์ด ประจ�าปี ๒๕๖๐ เป็นเรื่องราวในครอบครวั

ช่างท�าทองที่สบืทอดวชิากนัรุ่นต่อรุ่นจากสมยัรชักาลที่ ๕ ถงึรชักาลที่ ๗ 

แม้บริบทของเรื่องจะเป็นสังคมไทยสมัยอดีต แต่แก่นเรื่องสะท้อน

พฤติกรรมชายเจ้าชู้หมกมุ่นในกามตัณหาอันด�ารงอยู่ในสังคมไทยตลอด

กาลนาน หากย้อนกลบัไปดูนวนยิายเล่มอื่นๆ ที่ กฤษณา อโศกสนิ แต่ง

มาก่อนหน้านี้ เมยีหลวง น�้าเซาะทราย เพลงิบุญ ฯลฯ จะเดนิเรยีงแถว

เข้ามาให้เหน็ว่าพฤตกิรรมชายเจ้าชู้เป็นแรงบนัดาลใจให้นกัเขยีนถ่ายทอด

เป็นนวนยิายได้ไม่รู้กี่เรื่อง ทุกเรื่องกนิใจสะใจผู้อ่าน และเมื่อน�าไปสร้าง

แม่ผู้ระทมทุกข์ร�วตกนรกทั้งเป็น
กับพ่อผู้เริงร่�มีคว�มสุขกับรสก�ม�

เป็นดั่งกระจกเง�สะท้อนชีวิตอันบูดเบี้ยวของบุพก�รี
ผู้ที่แท้จริงแล้วสมควรเป็นดังภ�พปฏิม�ที่ไร้มลทิน

ทองลงย�จึงต้องเพียรปิดทองขอบกระจก
เพื่อลบริ้วรอยด่�งดำ�

ด้วยก�รสร้�งคุณง�มคว�มดี
และสร้�งคุณค่�ในตัวของเธอเอง
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เป็นละครกย็ิ่งโด่งดงัด้วยยอดจ�านวนผู้ชมสงู จงึมลีะครรเีมกอกีหลายครั้ง

หลายหน ทั้งๆ ที่หากสกดัเนื้อเรื่องออกไป โครงเรื่องของนวนยิายสะท้อน

ตณัหาชายทุกเรื่องจะประกอบไปด้วย ชายผู้มากตณัหา ภรรยาหลวงผูเ้จบ็

ช�้ากล�้ากลนื และภรรยาน้อย (หลายคน) ที่ร่านโลกยี์

 กระจกขอบทอง มอีงค์ประกอบของตวัละครดงักล่าว เจ้าคุณเจมิ 

หรือ พระยามนธาตุราชพิจิตร ซึ่งส่งเพลงยาวไปเกี้ยว คุณหญิงละวาด 

ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน และอุตส่าห์ฝ่าฟันพังทลายระบบชนชั้นจนได้

แต่งงานกนั แต่หลงัจากมลูีกชายลูกสาวและมฐีานะบรรดาศกัดิ์มั่นคงแล้ว 

เจ้าคณุเจมิกลบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเป็นหนุม่ใหญ่ผู้ใฝ่หากามรสใหม่ๆ จาก

สาววยัละอ่อน เริ่มต้นจากเดก็สาวรุน่หลานที่มาฝึกท�าทองในเรอืนคณุหญงิ

ละวาด ไปจนถงึเดก็สาวบ้านนอกที่พ่อแม่ใฝ่ฝันอยากให้ลูกสาวได้ด ีเป็น

เมยีน้อยขนุนางดกีว่าเป็นเมยีเอกหนุม่ชนบทด้วยกนั ตวัละครเมยีน้อยใน

นวนยิายเรื่องนี้ โดยเฉพาะ แม่เชื้อ มสีสีนัฉูดฉาดจดัจ้านไม่แพ้ อรอนิทร์ 

และ นวล ในเรื่อง เมยีหลวง ส่วนคุณหญงิละวาดผู้เจบ็ช�้าระก�าใจแต่ก็

ต้องกล�้ากลนืไว้ในอกอย่างเตม็กลั้น ไม่ลดตวัลดชั้นลงไปอาละวาดกบัเมยี

น้อย ก็ท�าให้นึกถึง ดร. วิกันดา หรือตัวละครเมียหลวงในนวนิยายอีก

หลายเรื่อง ดงันั้น เอาเข้าจรงิ กระจกขอบทอง กเ็ป็นภาพซ�้าในนวนยิาย

แนวเมยีน้อยเมยีหลวงที่นกัเขยีนน�ามาฉายแล้วฉายอกี เป็นเพราะนกัเขยีน

ไม่มพีลอ็ตใหม่หรอื? หรอืเป็นเพราะพลอ็ตเมยีน้อยเมยีหลวงแย่งชงิผูช้าย

เป็นพล็อตจริงในสังคมไทย ที่ต่อให้สังคมรุดก้าวหน้าไปอย่างไรก็ไม่อาจ

เปลี่ยนแปลงได้?

 จุดเด่นของ กระจกกรอบทอง จงึอยู่ที่โครงเรื่องรอง พฤตกิรรม

ความเจ้าชู้ของเจ้าคุณเจิมส่งผลต่อ ทองลงยา ผู้เป็นบุตรสาว ท�าให้

ครอบครวัของ เจ้าคุณบุตร หรอื พระยาลกัษมาวรา กบั คุณหญงิไศล  
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ผู้เป็นทั้งเพื่อนรกัและญาตสินทิกนัมาตั้งแต่เดก็ ไม่ยนิดรีบัทองลงยาเป็น

ลูกสะใภ้ให้แต่งงานกบั บุรนิ บุตรชายคนเดยีวของตน

 ยิ่ง จาป บุตรชายของเจ้าคุณเจิม และเป็นพี่ชายของทองลงยา 

ท�าตัวเป็น “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” คือหลงเล่ห์กามารมณ์และเป็นชู้กับ  

เมียน้อยของพ่อจนถูกไล่ออกจากบ้าน ก็ยิ่งท�าให้ทองลงยาหมดราคาใน

สายตาของผู้ใหญ่ที่มีลูกชายโสดสดและมีสถานะทางสังคมสูง ทั้งๆ ที่  

ทองลงยากม็คีุณสมบตัพิร้อมทั้งความสวย การศกึษา ความเป็นแม่บ้าน

แม่เรือน และมีฐานะดี ผู้ชายที่หลงรักเธออย่างจริงจังมีหลายสถานะ 

นอกจากบรุนิแล้ว ยงัมเีจ้านายชั้นสูง พ่อม่ายลกูตดิ และหนุ่มก�าดดัที่ก�าลงั

ก่อร่างสร้างตวั โชคดทีี่ทองลงยารกับุรนิอย่างพี่ชาย เธอจงึไม่รู้สกึเสยีใจ

ที่พลาดการแต่งงานกบัเขา แต่สิ่งที่ท�าให้ทองลงยาเจบ็ช�้าอยู่ลกึๆ คอืการ

ที่เจ้าคณุบตุรและคณุหญงิไศลมท่ีาทรีงัเกยีจและไม่ยอมให้เธอร่วมตระกลู 

ทั้งๆ ที่ผู้ที่มพีฤตกิรรมน่ารงัเกยีจคอืพ่อและพี่ชายของเธอ

 ทองลงยามคีวามขดัแย้งกบัคุณหญงิละวาดผูเ้ป็นแม่มาโดยตลอด 

เธอเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นเช่นเดียวกับละวาดที่ไม่ยอมอยู่ในโอวาทของ 

แม่ล้อม แต่เมื่อเกิดเรื่อง ทองลงยาซึ่งได้รับรู้ความจริงว่าพ่อได้ท�าร้าย

จติใจแม่อย่างรุนแรง จงึกลบัเหน็ใจแม่ของตนเป็นที่สุด และพยายามท�า

ทุกอย่างให้คุณหญงิละวาดทุกข์น้อยลง

 ในขณะเดียวกัน ทองลงยาก็ไม่ได้เกลียดเจ้าคุณเจิมผู้เป็นพ่อ   

ยงัให้ความเคารพกตญัญูรกัใคร่สนทิสนมเช่นเดมิ โดยไม่ใส่ใจกบั “นาง

เลก็ๆ” ของพ่อจนกว่าจะถูกระราน แม่ผู้ระทมทุกข์ราวตกนรกทั้งเป็นกบั

พ่อผูเ้รงิร่ามคีวามสุขกบัรสกามา เป็นดั่งกระจกเงาสะท้อนชวีติอนับดูเบี้ยว

ของบุพการผีู้ที่แท้จรงิแล้วสมควรเป็นดงัภาพปฏมิาที่ไร้มลทนิ ทองลงยา

จงึต้องเพยีรปิดทองขอบกระจกเพื่อลบริ้วรอยด่างด�าด้วยการสร้างคุณงาม
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ความด ีและสร้างคุณค่าในตวัของเธอเอง เหมอืนดงัค�าสอนของคุณหญงิ

ละวาดที่กล่าวให้ฟังเสมอๆ ว่า

	 “บรรพบุรษุของเราคอืกระจกบานใหญ่ท่ีส่องให้เหน็ความหลัง 

ท้ังดีและร้าย	ทุกท่านต่างกร้็ายและดตีามวิสัยปุถชุน	แม่กเ็พ่ิงมา

คดิได้หลังจากสาละวนกบัทุกข์หนกั	แม้จะเฝ้าแต่เชด็กระจกท้ังบาน	

เพ่ือให้ยังคงใสสะอาด	 แต่ขอบกระจกก็ยังมัวหมอง	 มีร่องรอย

กระด�ากระด่าง...เจ้าเป็นลูกของพ่อแม่ท่ีเหลืออยู่	กจ็งช่วยรกัษา

กระจกของบรรพบรุุษบานนี้ให้ยนืยาวต่อไป	อย่าให้แตกร้าว	จง

หม่ันล้างเชด็ท้ังตัวกระจกและขอบกระจก	หากเหน็ว่ายังสกปรก

ส่วนใดก็จงปิดทองทับลงไป...เอาความดีชนะความชั่ว” (หน้า 

๔๘๗)

 ในเมื่อนวนยิายเรื่องนี้ใช้บรบิทสงัคมสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย์

เป็นฉากท้องเรื่อง ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางชนชั้นจงึปรากฏให้เหน็อยู่ด้วย 

นวนิยายเพื่อชีวิตหลายเรื่องมักชี้ให้เห็นว่าปัญญาความรู้เป็นสิ่งส�าคัญที่

ช่วยลดช่องว่างทางชนชั้น และการศึกษาสามารถท�าให้สามัญชนเลื่อน

สถานะทางสงัคมสูงขึ้นเป็นขุนนางได้ แต่ กฤษณา อโศกสนิ ชี้ให้เหน็ว่า 

ใช่จะเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะจติใจและความคดิของมนุษย์อาจไขว้เขว

ไปตามการณ์ ดงัเช่นที่ บตุร ได้รบัความเมตตาและได้แต่งงานกบั หม่อมหลวง 

ไศล เพราะหม่อมราชวงศ์โสภณพศิทุธิ์ พ่อตาของเขาพอใจในฝีมอืช่างและ

จิตใจที่ดีงาม โดยไม่สนใจว่าเขายากจนและต�่าศักดิ์ แต่ครั้นถึงรุ่นลูก 

หม่อมหลวงไศลกลบัไม่ยอมเดด็ขาดให้ ศศนิ บตุรสาวแต่งงานกบั เหลยีง 

เดก็ลูกจนีที่เจ้าคุณบุตรชุบเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ ทั้งๆ ที่เหลยีงเป็น

คนดี กตัญญูกตเวที ปัญญาดี และสอบชิงทุนไปเรียนจบปริญญา
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เศรษฐศาสตร์และการคลงัจากประเทศองักฤษ ดงันั้น แม้เหลยีงจะเตบิโต

ในหน้าที่ราชการอย่างไร ในสายตาของผู้อุปการะ เขากย็งัเป็นเพยีง “เดก็

ในบ้าน” ที่ไม่สมควรร่วมตระกูล

 หากไม่กล่าวถงึทองลงยากบัเหลยีง บทวจิารณ์นี้กค็งไม่สมบูรณ์ 

นวนิยายเรื่องนี้จบลงด้วยการแต่งงานของทองลงยาและเหลียงที่ต่างเพิ่ง

ตระหนกัว่ารกักนัมานาน แต่เป็นความรกัซ้อนที่ซ่อนแอบอยู่ในใจ เพราะ

เหลียงคิดว่าตนรักภักดีต่อศศินเพียงคนเดียว ส่วนทองลงยาปลีกตัวไป

เป็นคู่กดัของเหลยีงที่คอยพูดจาดูหมิ่นให้เขาเจบ็ใจ ทองลงยาเป็นผู้หญงิ

ที่หาญกล้าก�าหนดชีวิตของตนเอง ตั้งแต่นับถือสองศาสนาทั้งพุทธและ

คริสต์ แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่รักและกล้าหย่าขาดเป็นหญิงม่าย ทั้งๆ ที่

สงัคมไทยขณะนั้นยงัไม่ยอมรบั แล้วตดัสนิใจแต่งงานใหม่อกีครั้งกบัผูช้าย

ที่กล้าขอเธอแต่งงาน เธอรู้ตัวเองว่าไม่เคยรักใครเลย ดังนั้น ในบริบท

สงัคมช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย ผูห้ญงิ

อย่างทองลงยาจดัว่าล�้าสมยั แขง็แกร่ง และเป็นผู้น�าทเีดยีว

 นอกจากความเป็นนวนิยายชีวิตครอบครัว กระจกขอบทอง     

ยังให้ความรู้เต็มอิ่มเรื่องการท�าทอง และท�าเหมืองแร่อย่างละเอียดจน  

เห็นภาพ ตลอดจนผู้เขียนบรรยายภูมิทัศน์ของกรุงเทพฯ ในสมัยก่อน

อย่างได้บรรยากาศ ทั้งวถิีชวีติ วฒันธรรมประเพณ ี มหรสพการละเล่น 

จนผูอ่้านรู้สกึว่าความคกึคกัของการท�ามาหากนิบนถนนตทีอง ความโก้หรู

ของย่านสรรพสินค้าบนถนนบ�ารุงเมือง และความเงียบสงบบนถนน

ราชด�าเนนิ เป็นภาพอดตีที่ชวนให้โหยหาเมื่อเปรยีบเทยีบกบัความเร่งรบี

ร้อนรนของกรุงเทพฯ ในปัจจุบนั
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กล�งฝูงแพะหลังหัก
ความลึกเร้นในดินแดนภาคใต้

ผ่านสายตาของสาวมุสลิม



ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 31

 หลังจากการประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายของการ

ประกวดวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้เขียนเกิดความสนใจ

อยากอ่านหนงัสอื กลางฝูงแพะหลงัหกั เหตุเพราะ หนึ่ง ชื่อเรื่องท้าทาย

น่าสนใจ สอง ผูเ้ขยีนเป็นผูห้ญงิ และเป็นผูห้ญงิมสุลมิด้วย ดงันั้น ค�าโปรย 

หน้าปกว่า “สบตาชีวิตในเรื่องสั้นหลังผืนผ้าฮีญาบ” จึงยิ่งเชิญชวนให้หา

หนงัสอืมาอ่าน

 กลางฝูงแพะหลงัหกั ของ อุมมสีาลาม อุมาร ประกอบด้วยเรื่อง

สั้น ๑๐ เรื่อง เมื่ออ่านประวัติของเธอก็ทราบว่าเธอมีฝีมือไม่เบาในการ

เขยีนเรื่องสั้น เพราะได้รบัรางวลัยอดเยี่ยมสาขาวรรณกรรมของ Young 

Thai Artist Award 2012 มาแล้ว เธอจบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์ ปัตตาน ีปัจจบุนัเธอเป็นนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาภาษาไทย 

ผู้เขียนนำ�เสนอแนวคิดร่วมของเรื่องสั้น
ในหนังสือเล่มนี้ว่�

มุมมองและก�รตัดสินของคนอื่นได้สร้�ง “เรื่องเล่�” 
ที่อ�จจะจริงหรือไม่จริง เข้�ใจถูกหรือเข้�ใจผิด

ใช่หรือไม่ใช่ แต่คำ�พิพ�กษ�นั้นสร้�งห�ยนะ
สร้�งบ�ดแผล หรือสร้�งรอยด่�ง

แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องจนย�กจะแก้ไขไปแล้ว
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หากได้รบัรางวลัซไีรต์ เธออาจจะเยาว์วยัที่สุด

ในหมู่ผู้ที่ได้รบัรางวลั

 เรื่องสั้นทกุเรื่องในเล่มเป็นเรื่องเล่าถงึเรื่องราวของท้องถิ่นภาคใต้ 

ดนิแดนที่ผู้เขยีนกล่าวว่า “มคีนตายทุกวนั ความหวาดกลวัแผ่ซ่านอยู่ทั่ว

ทุกหวัระแหง” (ค�าน�าผู้เขยีน) ผู้เล่าเรื่องเป็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น เหตุการณ์

และเรื่องราวต่างๆ จงึเป็นประสบการณ์จรงิ โดยเฉพาะขนบประเพณแีละ

ความเชื่อต่างๆ ผู้เขยีนน�าเสนอแนวคดิร่วมของเรื่องสั้นในหนงัสอืเล่มนี้ว่า 

มมุมองและการตดัสนิของคนอื่นได้สร้าง “เรื่องเล่า” ที่อาจจะจรงิหรอืไม่จรงิ 

เข้าใจถูกหรอืเข้าใจผดิ ใช่หรอืไม่ใช่ แต่ค�าพพิากษานั้นสร้างหายนะ สร้าง

บาดแผล หรอืสร้างรอยด่างแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องจนยากจะแก้ไขไปแล้ว

 ดงัในเรื่อง “พี่ชาย” การถูก “กล่าวหา” ว่าเข้าร่วมขบวนการแบ่ง

แยกดนิแดน ได้ยื่นความตายน่าสยดสยองให้เขาโดยไม่รูว่้าเป็นการกระท�า

ของฝ่ายใด เปาะเน คนจรจดัในเรื่อง “ผู้ต้องสงสยั” ท�าให้ครูน�าไปเป็น

ตวัอย่างสอนเดก็ๆ จนเดก็ฝังใจว่าเป็นคนร้ายกาจ เมื่อเกดิระเบดิที่โรงแรม 

เปาะเนกถู็กใส่ร้ายว่าเป็นคนท�า จนเมื่อเปาะเนตายอย่างน่าสมเพช ร่างกาย

ฉกีขาดเพราะแรงระเบดิที่มผู้ีวางไว้ในถงัขยะที่เปาะเนคุย้หาของกนิ เปาะเน 

กถ็ูกสมน�้าหน้าซ�้าอกี ชวีติของเปาะเนจงึถูกพพิากษาด้วย “เรื่องเล่า” ของ

คนอื่น เช่นเดยีวกบัเรื่อง “กลางฝูงแพะ” ฮาลมีา หรอื “นมเพื่อม” ซึ่งเป็น

ค�าล้อเลยีนของเดก็ๆ เป็นหญงิไร้บ้าน ไร้ญาตมิติร ฮาลมีาปากกล้าอารมณ์

ร้ายจนไม่มใีครกล้าเข้าใกล้ และชาวบ้านตดัสนิว่าแกเป็นบ้า แต่ใครเล่าจะรู้ 

เบื้องหลงัว่าต้นเหตุมาจากผู้ใหญ่บ้านที่แกไว้วางใจฝากโฉนดที่ดนิไว้ โกง

ทรพัย์สนิของแกไปหมด ในวนัหนึ่งเมื่อลมพายพุดัหลงัคาบ้านเก่าๆ ของแก 

ปลิวไป แกออกจากบ้านไปหลบฝนอยู่ที่บ้านร้าง ฝูงแพะหลบฝนเข้ามา

เบยีดอยู่ใต้ชายคาเดยีวกนัจนแกซกุอยูม่มุหนึ่ง ภาพที่ผู้เขยีนวาดให้ผู้อ่าน

เหน็นี้สร้างความสะเทอืนอารมณ์อย่างสงู เพราะมองเหน็ชวีติหนึ่งที่ไม่ต่าง
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กบัสตัว์ ไม่มใีครในโลกนี้มองเหน็บาดแผลชวีติและเข้าใจตวัแก เว้นเสยี

แต่อาจจะมเีพยีงแพะตวัหนึ่งเท่านั้นที่มองเหน็ ดงัที่ผู้บรรยายว่า

	 “แพะตัวหนึ่งคงมองเข้าไปในสายตาคู่นั้น	 ร่องรอยความ

เว้าแหว่งของชีวิต	และความช�ารุดทรุดโทรมของวิญญาณ	ร่าง

ท่ีนัง่ชนัเข่าแล้วเอามือข้างขวาวางไว้บนเข่านัน้คล้ายรปูป้ันเก่าๆ	

ท่ีก�าลังจะถกูโละท้ิงออกจากพิพิธภัณฑ์...เพียงแต่ว่าร่างนัน้เป็น

ร่างที่ยังมีลมหายใจ” (หน้า ๗๘)

 นอกจากนี้ ในเรื่อง “ไก่หลดุคอก” ซลัมา กถู็กใส่ความจากญาติๆ  

ของสามีว่าเธอเป็นผู้หญิงขายตัวและวางยาสามีจนตาย ท�าให้ชาวบ้าน

รงัเกยีจเหยยีดหยามจนเธอแทบจะฆ่าตวัตาย ตวัละครเหล่านี้ถูกประทบั

ตราบาปจากสงัคมด้วย “เรื่องเล่า” ที่เป็นเทจ็

 ในสังคมจริง “เรื่องเล่า” ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความจงใจหรือรู้เท่า 

ไม่ถงึการณ์กท็�าร้ายผู้คนมาเสยีนกัต่อนกัแล้ว

 แนวคดิอกีประเดน็หนึ่งของหนงัสอืเล่มนี้ก็คอื การปะทะกนัของ

ความเชื่อแบบเก่ากับแบบใหม่ เช่น เรื่อง “ลวง” ลูกชายซึ่งไปเรียน

กรุงเทพฯ ไม่อยากท�าพธิลีะหมาดฮายตัเซ่นไหว้ดะโต๊ะอูลาร์ เพราะเหน็ว่า

เป็นเรื่องงมงาย และต้องการจะพาแม่ไปรกัษาที่โรงพยาบาล แต่พี่น้องไม่ยอม 

ขอร้องให้เขาท�าพิธีเพราะเป็นหน้าที่ของลูกชายคนเดียวของบ้าน เขา

อิดออดลังเลอยู่นาน ในที่สุดก็ตกลงใจท�า แต่แม่ตายในคืนนั้น พี่น้อง

เสยีใจและโกรธมาก ในวนัรุ่งขึ้นเขาไปที่ศาลาของดะโต๊ะอูลาร์ และกล่าว

ค�าพูดดูหมิ่น จงึมเีหตุการณ์เกดิแก่ตวัเขาอย่างไม่คาดคดิ

 การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้หญิงท�าให้มีแง่มุมหลายอย่างที่

แปลกต่างไปจากการเล่าเรื่องภาคใต้จากมุมมองของนกัเขยีนชายที่เคยอ่าน
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มาแล้ว นั่นคือผู้เขียนกล่าวถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ดังเรื่อง 

“ฝุ่น” ที่ภรรยาขอเพียงมีสิทธิรับรู้จากปากสามีว่าเขาจะแต่งงานมีภรรยา 

อกีคน ใช่ว่าให้เธอรบัรู้จากปากคนอื่น เธอยอมรบัได้เรื่องสามจีะมภีรรยา

หลายคนและไม่คดิหงึหวงเพราะเป็นไปตามหลกัศาสนาและประเพณ ีแต่

จติใจของผูห้ญงิทุกคนต้องการได้รบัเกยีรตจิากสาม ีต้องการรกัษาศกัดิ์ศรี

หน้าตาของตน เรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ผู้ชายมักจะไม่เข้าใจ เพราะคิด

เพยีงแต่ว่าตนไม่ได้ท�าอะไรผดิ

 ในเรื่อง “ไก่หลุดคอก” กามลีะห์ เป็นภรรยาที่ถูกสามทีุบตแีละ

ไล่ออกจากบ้านเพราะสามีต้องการหาภรรยาคนใหม่เพื่อเสริมฐานะ ส่วน 

ซลัมา แต่งงานกบัผู้ชายที่เธอไม่มสีทิธิ์เลอืกเอง สามขีองซลัมางกเงนิและ

ขี้เหนียวเรื่องเงินค่าใช้จ่าย เมื่อเธอขอทุนเพื่อท�าอาชีพ สามีก็ไม่ยอมให้

และพูดจาดูถูกสตปิัญญาความรู้ของเธอเสมอ เมื่อเธอมลีูกสาว แม่สามี

ไม่พอใจเพราะต้องการหลานชาย ลกูสาวของเธอจงึไม่ได้รบัความรกัความ

เอน็ดูจากย่า จนวนัหนึ่งเธอถงึขดีสุดของความอดทน จงึวิ่งออกจากบ้าน

ไปพร้อมกบัสมบตัชิิ้นเดยีวคอืลกูสาว เธอท�างานหาเงนิในต่างประเทศเพื่อ

ส่งเสยีเลี้ยงดูลูกจนลูกสาวอายุได้ ๑๕ ปี จงึกลบัมา แต่กถ็ูกจบัแต่งงาน

ใหม่กบั โต๊ะฮจัญ ี โชคดทีี่สามคีนใหม่เป็นคนด ีแต่สิ่งที่เธอต้องทนทุกข์

คือญาติพี่น้องและชาวบ้านด่าว่าเธอถึงในบ้านหลายครั้งว่าเธอเป็นผู้หญิง

ขายตวั แต่งงานเพื่อเกาะคนรวย เมื่อโต๊ะฮจัญเีสยีชวีติ คนเหล่านั้นกก็ล่าว

โทษอกีว่าเธอเป็นตวัเสนยีดและอาจจะเป็นผูว้างยาสาม ีเธอจงึได้รบัความ

ชิงชังดูหมิ่นเหยียดหยามจากคนทั่วไป กามีละห์และซัลมาหาทางระบาย

ความทกุข์ทบัถมใจด้วยการไปเที่ยวสถานบนัเทงิ พฤตกิรรมของซลัมายิ่ง

ท�าให้ญาตพิี่น้องฝ่ายโต๊ะฮจัญชีงิชงั แม้แต่ลกูสาวของเธอกอ็บัอาย มเีพยีง

ซลัมาเท่านั้นที่รู้ว่า การที่เธอมพีฤตกิรรมเป็นสาวนกัเที่ยวเช่นนี้เพราะเธอ

เจ็บปวดและไม่อาจระบายความทุกข์ใจให้ใครฟังได้ ชีวิตของซัลมาและ     

กามลีะห์ ที่ผูเ้ขยีนเล่าให้ฟังในเรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นตวัอย่างส่วนน้อยของผูห้ญงิ
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ที่เป็นฝ่ายถูกกระท�าทั้งทางร่างกายและจิตใจจากสามี จากขนบประเพณ ี

และจากการใส่ร้ายกล่าวโทษของสงัคม ผูห้ญงิทกุชาต ิทุกภาษา ทกุศาสนา 

ทุกวฒันธรรม ล้วนเผชญิชะตากรรมไม่แตกต่างกนั

 นอกจากความรู้สกึของภรรยา ผู้เขยีนเขยีนถงึบทบาทของแม่ ดงั

ในเรื่อง “พี่ชาย” แม้ลูกชายจะเป็นแกนน�าของขบวนการแบ่งแยกดนิแดน 

และลูกสาวไม่ยอมไปเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอีกเพราะครูห้ามอ่าน

หนงัสอืไทย แต่แม่บอกเสมอว่า “แม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ลูกๆ	ของแม่ท�า	แม่

เชื่อว่าลูกก�าลังท�าในสิ่งที่ดีที่สุด” (หน้า ๙๒) ในเรื่อง “ผู้ต้องสงสยั” เมื่อ

ลูกได้รับค�าสอนจากครูว่าชายจรจัดเป็นคนไม่ดี แม่ก็สอนลูกว่า “ต่อไป

ลูกต้องคิดก่อนนะในการจะเชื่อใครสักคน	เราต้องไปเจอโลกที่กว้างกว่า

นี้	อย่าเชื่อใครง่ายๆ” (หน้า ๒๐) แต่ลูกกเ็ชื่อค�าพูดของครูมากกว่า เมื่อ

โรงแรมถูกวางระเบดิ ลกูบอกว่าชายจรจดัต้องเป็นคนท�าแน่นอน แม่บอก

ว่า “ลูกอย่าคดิอะไรไปเองอย่างนัน้	อย่าใส่ร้ายคนอืน่	เรายังไม่รูเ้ลยว่าใคร	

เป็นคนท�า	อย่าไปปรักปร�าเขาอย่างนั้น” (หน้า ๒๓) แต่ค�าสอนของแม่    

กไ็ร้ผล เพราะพ่อไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ บอกว่าลูกพูดไปตามประสาเดก็ โดย

ไม่คดิว่าความเชื่อแบบผดิๆ ที่ถกูฝังหวัไว้แต่เดก็ จะท�าให้เดก็เตบิโตขึ้นมา 

โดยมองโลกด้านเดยีว และมนีสิยัตดัสนิสิ่งต่างๆ โดยขาดข้อมูล จะเหน็

ได้ว่าผู้เขยีนถ่ายสะท้อนภาพสงัคมชายเป็นใหญ่ แม้ในครอบครวั ผู้หญงิ

กเ็ป็นเพยีงเสยีงเลก็ๆ ที่ไร้ความหมาย

 หนังสือ กลางฝูงแพะหลังหัก เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่

บรรณาธกิารคดัสรรเรื่องที่ “แน่น” ทุกเรื่อง ท�าให้หนงัสอืมเีอกภาพ ไม่มี

จุดอ่อน อันท�าให้เป็นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งส�าหรับหนังสือที่ส่งเข้า

ประกวด จะได้รบัรางวลัซไีรต์หรอืไม่ กค็งทราบผลกนัไปแลว้ แต่หนงัสอื

เล่มนี้น่าอ่าน และมองเหน็ชดัเจนว่า อุมมสีาลาม อุมาร จะเป็นนกัเขยีน

รุ่นใหม่ที่มพีฒันาการต่อไป
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กุหล�บเกี่ยวใจ

สองกุหลาบงามผู้มีหนามต�าใจ
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 กหุลาบเกี่ยวใจ นวนยิายของ กิ่งฉตัร สร้างความหรรษาแก่คนอ่าน 

เช่นเดียวกับนวนิยายเล่มอื่นๆ ของนักเขียนคนเดียวกันนี้ กิ่งฉัตรปรุง

นวนิยายเรื่องนี้ให้มีรสชาติของความโรแมนติก ผสานกับอารมณ์ตื่นเต้น

ของการสบืสวนค้นหาความจรงิ และชรูสด้วยความมหศัจรรย์ของหนูทดลอง 

ทางวทิยาศาสตร์

 ตวัละครเอก ๒ ตวั ที่เชอืดเฉอืนบทบาทกนัอย่างเข้มข้นในเรื่องนี้ 

คอื อมลรุจ ีและ โรซี่

นวนิย�ยเรื่องนี้ผูกเรื่องได้ซับซ้อน
ว�งโครงเรื่องแข็งแรงและเนื้อเรื่องหนักแน่น

มีเหตุก�รณ์ให้ชวนติดต�ม
ยิ่งตัวละครมีบุคลิกชัดเจน มีบทบ�ทโดดเด่น

ก็ยิ่งทำ�ให้นวนิย�ยแนวเรื่องลูกผสม
(Hybrid genre or Cross-genre)

ทั้งเรื่องรัก ชีวิตครอบครัว ท่องเที่ยว สืบสวน ไซไฟ 
ประส�นกันอย่�งลงตัว
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 อมลรจุ ีหรอื โรส เป็นสาวสวยคนเก่ง คล่องงาน มคีวามสามารถสงู 

ในการบรหิารจดัการ และมคีวามสามารถพเิศษคอืเป็นล่ามภาษามอื แมทธวิ 

มหาเศรษฐีหนุ่มหล่อผู้เป็นประมุขของตระกูลหยวนในอเมริกาว่าจ้างเธอ

ให้เป็นไกด์พากลุ่มหยวนเที่ยวประเทศไทย ส่วน โรซี่ เป็นหนูขาวตวัแสบ 

เจ้าอารมณ์ ขี้งอน ชอบวางอ�านาจ ฯลฯ โรซี่เป็นหนูอจัฉรยิะท�าหน้าที่เป็น

ผู้ช่วยเหลอืการรบัฟังของ กอร์ดอน หยวน เดก็อจัฉรยิะซึ่งบกพร่องเรื่อง

การได้ยนิ ความที่โรซี่เกลยีดผูห้ญงิทกุคนที่ไม่เอาใจเธอ ท�าให้อมลรจุเีป็น

คูป่รบักบัโรซี่โดยปรยิาย และเป็นคู่ปรบัที่สมน�้าสมเนื้อที่สดุ ทั้งพฤตกิรรม

ที่ตอบโต้กันอย่างรู้ทันและบทสนทนาที่แสบสันต์ ตัวละครคู่กัดระหว่าง

โรส สาวสวยแสนฉลาดกบั โรซี่ หนแูสนรู้ตวัแสบที่ถกูฝึกให้ท�าหน้าที่เป็น

สตัว์ช่วยเหลอืผู้พกิาร (Service Animal) จงึสร้างความหรรษาแก่ผู้อ่าน

ตลอดทั้งเรื่อง

 การเดนิทางมาเมอืงไทยของตระกลูหยวน ไม่ใช่เพยีงมาพกัผ่อน

ท่องเที่ยว แต่มวีาระซ่อนเร้นคอืการตามหาแม่คนไทยของ กอร์ดอน หยวน 

ที่พลดัพรากจากกนัหลงัจากแม่ยกเขาให้เป็นลูกบญุธรรมของตระกลูหยวน 

นอกจากสมาชกิในระดบัสูงของตระกูลแล้ว ไม่มใีครรู้ว่ากอร์ดอนเป็นลูก

คนไทย และยิ่งไปกว่านั้นไม่มใีครรูว่้าเขามสีายสมัพนัธ์ใกล้ชดิโดยตรงกบั

ตระกูลหยวน ความลับนี้จะถูกเปิดเผยในตอนท้ายเรื่องแต่ก็ไม่ได้

เซอร์ไพรส์คนอ่านมากนักเพราะคาดเดาได้รางๆ อยู่แล้ว การตามหาแม่

ของกอร์ดอนไม่ประสบผลส�าเรจ็ แต่สมาชกิตระกลูหยวนพบสิ่งที่เกนิคาด

คดิ นั่นคอื กอร์ดอนมพีี่สาวฝาแฝดซึ่งใช้ชวีติเป็นก�าพร้าอย่างยากล�าบาก

อยู่ในเมอืงไทย
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 การที่กอร์ดอนถกูวางตวัให้เป็นประมุขคนต่อไปของตระกลูหยวน 

ท�าให้สมาชกิตระกลูหยวนสายฮ่องกง สายหยวนในอเมรกิา และสายหยวน

ในประเทศอื่นๆ ไม่พอใจเพราะคดิว่ากอร์ดอนเป็นเพยีงลกูบญุธรรม ไม่มี

สายเลือดของหยวน ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย กลุ่มทัวร์ 

จึงต้องคอยระแวดระวังเกรงว่ากอร์ดอนจะถูกท�าร้ายหรือลักพาตัว แต่

เหตุการณ์ตื่นเต้นกลับเป็นการพยายามลักพาตัวโรซี่เสียแทน เนื่องจาก  

โรซี่เป็นสัตว์ทดลองต้นแบบที่กอร์ดอนค้นคิดผ่าตัดสมองฝังชิปจนโรซี่

แสดงอากัปกิริยาและมีความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเหมือนคน ยกเว้นการ

พูดที่ใช้ภาษามือสื่อสารกับกอร์ดอนโดยมีเครื่องรับส่งสัญญาณที่ฝังไว้ที่

โคนหางและจี้ห้อยคอ โรซี่เป็นหนูทดลองที่มีมูลค่ากว่าสองร้อยล้าน

เหรยีญหรอืเจด็พนัล้านบาท ความอจัฉรยิะของโรซี่เป็นดาบสองคมเพราะ

ผู้ประสงค์ร้ายสามารถใช้ความฉลาดแสนรู้ของโรซี่ไปพัฒนาเป็นอาวุธลับ

เพื่อก่อการร้ายได้

 เมื่อการลักพาตัวโรซี่ไปขายผู้ก่อการร้ายไม่ส�าเร็จ การลักพาตัว

กอร์ดอนเจ้าของความคิดอัจฉริยะจึงเกิดขึ้นแทน ความพลิกผันของ

เหตุการณ์ไปจากการคาดคะเนล่วงหน้าของผู้อ่านเป็นกลวิธีคลาสสิกของ

เรื่องแนวสืบสวนสอบสวน ที่มักเฉลยตอนท้ายเรื่องเสมอว่าผู้ร้ายไม่ใช่  

คนที่ผูอ่้านสงสยัมากที่สุด แต่มกัจะเป็นคนที่น่าสงสยัน้อยที่สดุ นวนยิาย

เรื่องนี้ก็น�าเสนอเช่นเดียวกัน แถมยังได้เฉลยว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของ 

กอร์ดอน

 นวนยิายเรื่องนี้ผกูเรื่องได้ซบัซ้อน วางโครงเรื่องแขง็แรง และเนื้อ

เรื่องหนักแน่นมีเหตุการณ์ให้ชวนติดตาม ยิ่งตัวละครมีบุคลิกชัดเจน มี

บทบาทโดดเด่น กย็ิ่งท�าให้นวนยิายแนวเรื่องลกูผสม (Hybrid genre or 
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Cross-genre) ทั้งเรื่องรัก ชีวิตครอบครัว ท่องเที่ยว สืบสวน ไซไฟ 

ประสานกนัอย่างลงตวั

 ความซบัซ้อนของเรื่องส่วนหนึ่งมาจากการที่ผูเ้ขยีนน�าเสนอปัญหา

หนักของชีวิตครอบครัวเรื่องสามีมีภรรยาใหม่ ซึ่งส่งผลท�าให้ครอบครัว

แตกแยก และสมาชิกในครอบครัวเป็นคู่แค้นชิงดีชิงเด่นกัน ครอบครัว

ของอมลรุจีและครอบครัวของกอร์ดอนเป็นภาพแทนของครอบครัว

แตกแยกดังกล่าวข้างต้น พ่อของอมลรุจีถูกมารดาบังคับให้แต่งงานใหม่

เพราะไม่พอใจครอบครัวเดิมของบุตรชาย แม่และน้องชายจึงแยกไปใช้

ชีวิตในต่างจังหวัด แต่ได้ลอบพบกับพ่อของอมลรุจีเสมอเพราะยังเป็น

ครอบครวัเดยีวกนัอยู ่ส่วนอมลรุจอียูก่บัพ่อ ต้องผจญกบัการกลั่นแกลง้

และความเกลยีดชงัของย่า แม่เลี้ยง และน้องสาวต่างมารดา ประสบการณ์

เลวร้ายเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้อมลรุจีเป็นผู้หญิงแกร่ง เมื่อเติบโต

ขึ้นเธอจงึรบัมอืกบัความมอีคตขิองฝ่ายครอบครวัของบดิาได้สบาย ส่วน

กอร์ดอนและ กรวลยั เป็นลูกแฝดของ ล ีหยวน เกดิจากภรรยาที่เป็น

สาวรบัใช้ระหว่างเขามาท�างานในเมอืงไทย ลวีางแผนให้ลูกชายได้ขึ้นเป็น

ทายาทสายตรงของตระกลูหยวน โดยให้น้องชายซึ่งเป็นประมุขของตระกูล

รบักอร์ดอนเป็นบตุรบญุธรรม และปิดบงัว่าตนเป็นบดิา จนกระทั่งกอร์ดอน 

ถูกแม่บุญธรรมลักพาตัวไปเพื่อ “ขาย” ให้แก่ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการใช้

ความอัจฉริยะของเขาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ความลับเรื่องทายาทของ

ตระกูลหยวนจงึเปิดเผย

 เรื่องรักสามเส้าในชีวิตครอบครัวจึงเป็นส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งที่

ท�าให้นวนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอ่านเล่นเบาสมองธรรมดาแต่มีเนื้อหาชวน

ติดตาม แต่จุดเด่นเกินใครน่าจะเป็นการสร้างโรซี่ หนูอัจฉริยะตัวแสบ   
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ให้เป็นตัวละครที่ทั้งกวนใจและกินใจผู้อ่าน สามารถตีบทแตกแย่งซีน    

ตวัละครอื่นได้หมด นบัเป็นตวัละครสตัว์ในนวนยิายอกีตวัหนึ่งที่จะอยูใ่น

ความทรงจ�าของผูอ่้านไปยาวนาน ผูอ่้านที่เป็นแฟนพนัธ์ุแท้ของกิ่งฉตัรจงึ

ไม่เคยผดิหวงักบัผลงานประพนัธ์ของเธอเลย




