คำ�นำ�
สำ�นักพิมพ์
“อ่านหนังสือ คือ อ่านโลก” ในยุคหนึง่ นับเป็นค�ำทีท่ รงเสน่หแ์ ละมี
มนตร์ขลัง แต่ในขณะที่โลกยุคใหม่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงผ่านสื่อ
มัลติมเี ดียทุกรูปแบบ ประกอบกับตลาดหนังสือในเมืองไทยทีอ่ ยูใ่ นสภาวะ
หดตัวลงเรื่อยๆ การหา “หนังสือดีๆ” อ่านสักเล่มในปัจจุบัน ดูจะต้องใช้
ความพยายามมากขึน้ ค�ำถามต่อมาคือเราจะเลือก “อ่านอะไร” และ “อ่าน
อย่างไร” ถึงจะคุม้ ค่ากับเวลาอันน้อยนิดทีห่ าได้ยากยิง่ การ “รีววิ หนังสือ”
จึงนับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ดีที่จะช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้น
อ่านเรื่องเล่า เล่าเรื่องอ่าน ผลงานรวมบทวิจารณ์เล่มที่ ๕ ของ
ศาตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ซึ่งรวบรวมจากคอลัมน์ในนิตยสาร
รายเดือน ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนและ
เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงวรรณกรรมมานานปี ท�ำให้บทวิจารณ์แต่ละชิ้นให้
แง่ คิ ด ที่ ห ลากหลายและเปิ ด มุ ม มองให้ ผู ้ อ ่ า นเห็ น ประเด็ น ที่ ผู ้ เ ขี ย น
ต้องการน�ำเสนอได้ชดั เจน ผ่านส�ำนวนการเขียนที่เรียบง่ายคล้ายเป็นการ
“เล่าสู่กันฟัง”
ขอเชิญอ่าน “เรื่องเล่า” ทั้ง ๕๕ เรื่อง ได้ ณ บัดนี้
ส�ำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

คำ�นำ�
ผู้เขียน
หนังสือ อ่านเรือ่ งเล่า เล่าเรือ่ งอ่าน เป็นหนังสือรวมบทวิจารณ์เล่ม
ที่ ๕ นับจาก อ่านอย่างมีเชิงชัน้ วิจารณ์อย่างมีเชิงศิลป์, อ่านอย่างพินจิ สาร
วิจารณ์อย่างพิเคราะห์นัย, อ่านได้ อ่านเป็น วิพากษ์ระหว่างบรรทัด
วรรณกรรมร่วมสมัย และ ชวน “อ่าน” ชวน “คิด” พินจิ วรรณกรรมร่วมสมัย
สองเล่มแรกจัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้า ซึง่ จ�ำหน่ายหมดไปนานแล้ว
ส่วนสองเล่มหลังจัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
บทวิจารณ์ที่รวมพิมพ์ใน อ่านเรื่องเล่า เล่าเรื่องอ่าน มี ๕๕ บท
แทบทัง้ หมดเป็นบทวิจารณ์ทลี่ งในคอลัมน์ “เชิญมาวิจารณ์” ของนิตยสาร
ALL รายเดือนช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ มีบทวิจารณ์ ๔-๕ บท ที่เขียน
ขึ้นในวาระพิเศษและถือโอกาสน�ำมารวมเล่มในครั้งนี้ด้วย
นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เกิดวิกฤติในสื่อสิ่งพิมพ์
เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล คนยุคใหม่สามารถท�ำธุรกรรม
ทุกอย่างและเสพความบันเทิงผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน รวมทัง้ อ่านหนังสือ
ในรูปของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก
ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากคนรุน่ ใหม่อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ นั่นคือหนังสือพิมพ์
นิตยสารพากันทยอยปิดตัวลงเพราะเม็ดเงินค่าโฆษณาจ�ำนวนมากไหล
เข้าสู่สื่อดิจิทัล และคนรุ่นใหม่ท่ยี ังอ่านหนังสือก็พอใจจะอ่านวรรณกรรม
ออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารมากกว่าอ่านจากสิ่งพิมพ์ วิกฤติการณ์นี้
ท�ำให้พื้นที่ของวรรณกรรมลดน้อยถอยลงจนแทบไม่มี ส่งผลกระทบต่อ

วรรณกรรมที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารและการพิมพ์รวมเล่มเป็น
หนังสือ นักเขียนต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์อนั หลีกเลีย่ งไม่ได้นอี้ ย่าง
ขมขื่นใจ นักเขียนที่เคยใช้พื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์พยายามปรับตัวโดยเข้าไป
เขียนวรรณกรรมออนไลน์เผยแพร่ในพื้นที่อินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาฐาน
คนอ่านที่ยังพึงพอใจกับผลงานของตนอยู่ แต่ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จมี
จ�ำนวนไม่มากนัก เมื่อวรรณกรรมของตนตกอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรของ
วรรณกรรมออนไลน์นบั แสนๆ เรื่อง ที่สำ� คัญคือไม่ว่าวรรณกรรมนั้นจะ
ลงเผยแพร่ในพื้นที่ใด ความปรารถนาสูงสุดของนักเขียนคือการพิมพ์
หนังสือเป็นเล่ม เช่นเดียวกับนักอ่านอีกจ�ำนวนมากที่ปรารถนาจับต้อง
หนังสือเล่มมากกว่าอ่านจากหน้าจอ ดังนัน้ เมือ่ ส�ำนักพิมพ์ชะลอการพิมพ์
หนังสือตามภาวะเศรษฐกิจและบริบททางสังคม อนาคตของวรรณกรรม
ร่วมสมัยจึงไม่สดใสนัก
นอกจากผลกระทบจาก Digital Disruption แล้ว ช่วงต้น พ.ศ.
๒๕๖๓ สังคมไทยและสังคมโลกยังถูกกระหน�่ำซ�้ำเติมด้วยไวรัสโคโรนา
2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยยิ่งกว่า
วิกฤติการณ์ครั้งใดที่โลกเผชิญหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบต่อการผลิตและการจ�ำหน่ายหนังสือทีแ่ ม้จะ
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นของฟุ่มเฟือยเมื่อ
เทียบกับปัญหาปากท้อง ดังนัน้ งบประมาณในการซือ้ หนังสือเพือ่ เพิม่ พูน
ความรู้หรือความบันเทิงจึงมีจ�ำนวนจ�ำกัดและอาจจัดอยู่ในล�ำดับท้ายๆ
ของงบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะของบุคคลหรือองค์กรก็ตาม
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าแม้จำ� นวนพิมพ์หนังสือแต่ละปกจะ
ลดน้อยลง และส�ำนักพิมพ์เลือกเฟ้นต้นฉบับมาพิมพ์มากขึ้นเพื่อสร้าง
สมดุลระหว่างหนังสือดีกับหนังสือขายดี แต่การผลิตหนังสือก็ยังด�ำเนิน
อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง บางอย่างอาจจะสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองด้วย
ซ�้ำไป เช่น การพิมพ์หนังสือคลาสสิกเป็นปกแข็ง รูปเล่มสวยงามอวด

คุณภาพการพิมพ์ เหมาะส�ำหรับเก็บเป็นของสะสม และถือเป็นมรดก
วัฒนธรรมมากกว่าอ่านเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและสร้างจินตนาการเพียง
อย่างเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นสัญญาณที่น่ายินดีว่าการสร้างสรรค์
การผลิต และการอ่านวรรณกรรม ยังเป็นคุณค่าส�ำคัญของชีวิตมนุษย์
แม้ในยามที่ต้องประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจไปให้ได้
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์ทกุ แห่งทีม่ งุ่ ผลิตหนังสือเพือ่ ประกาศ
ความมีวฒ
ั นธรรมและอารยธรรมของชาติ ขอบคุณนักเขียนทัง้ รุน่ เก่าและ
รุ่นใหม่ที่ไม่ย่อท้อต่อการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเขียนรุ่นใหม่ที่น�ำเสนอความคิดและอารมณ์ของคนร่วมสมัยผ่าน
วรรณกรรมที่มีรูปแบบแปลกใหม่ เนื้อหาร่วมสมัย และแสดงพัฒนาการ
ด้ า นกลวิ ธีอ ย่ า งแยบคาย ท� ำ ให้ โ ลกวรรณกรรมก้ า วไกลไปกว่ า เดิ ม
ขอบคุณนิตยสาร ALL ที่ให้พื้นที่ส�ำหรับการวิจารณ์วรรณกรรม ท�ำให้
การอ่านการวิจารณ์ด�ำรงอยู่เคียงคู่ไปกับการสร้างสรรค์ ด้วยพื้นที่อันมี
จ�ำกัด ผู้เขียนคิดว่าการน�ำวรรณกรรมมาเล่าด้วยทัศนะวิจารณ์เป็นเพียง
อาหารเรียกน�ำ้ ย่อยทีก่ ระตุ้นเร้าความสนใจของผู้อ่านบทวิจารณ์ให้ไปอ่าน
หนังสือนั้นๆ ด้วยตนเอง สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์สถาพร
บุ๊คส์ที่จัดพิมพ์หนังสือชุดวรรณกรรมวิจารณ์ของผู้เขียนต่อเนื่องมาเป็น
เล่มทีส่ ามแล้ว ด้วยตระหนักว่าการแสดงทัศนะวิจารณ์ตอ่ งานวรรณกรรม
เป็นกิจกรรมการอ่านที่สร้างสรรค์ และอาจต่อยอดไปสู่การวิจารณ์ชีวิต
และสังคมต่อไป
ผู้เขียนยังมีความศรัทธาว่าเราจะจับมือเดินไปด้วยกันทัง้ นักเขียน
นักอ่าน นักวิจารณ์ นิตยสาร และส�ำนักพิมพ์ผู้ผลิต ตราบนานเท่าที่เรา
เชื่อว่าวรรณกรรมท�ำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
							
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
สิงหาคม ๒๕๖๓

สารบัญ
๑. 24 ชั่วโมง
๑๒
กับการตั้งค�ำถามถึงสัมพันธภาพของมนุษย์
๒. Paris in Pairs ปารีสบนดาวดวงอื่น
๑๘
ปารีสในซอกมุมหลากหลาย
๓. กระจกขอบทอง
๒๔
กิเลสตัณหาของมนุษย์ที่ไม่มีวันเติมเต็ม
๔. กลางฝูงแพะหลังหัก
๓๐
ความลึกเร้นในดินแดนภาคใต้ผ่านสายตาของสาวมุสลิม
๕. กุหลาบเกี่ยวใจ
๓๖
สองกุหลาบงามผู้มีหนามต�ำใจ
๖. ข้ามเมฆา
๔๒
แม้ใจจะกล้า แต่หากปีกไม่แข็งแรงพอ
ก็ยากจะบินข้ามเมฆพ้น
๗. คนจมน�้ำตายที่รูปหล่อที่สุดในโลก
กับเรื่องเล่ามหัศจรรย์ท้งั ห้า
๔๘
เรื่องสั้นแนวสัจนิยมมหัศจรรย์
๘. คนธรรพ์
๕๔
รวมเรื่องสั้นสะท้อนปรากฏการณ์ในสังคมไทย
๙. ความรักใดจะไม่ปวดร้าว
๖๐
ปัญหาหนักอึ้งของผู้หญิงยุคใหม่
๑๐. คืนหนึ่ง...คิดถึงอีกครั้ง
๖๖
การหวนหาอดีตในวัยเยาว์

๑๑. เคหาสน์เทวีนิทรา
๗๒
นวนิยายอีโรติกที่ไม่ได้ปลุกด�ำฤษณา
๑๒. เจ้าชายไม่วเิ ศษ
๘๐
การล้อเลียนขนบการแต่งและอนุภาคจากวรรณคดีนิทาน
๑๓. เจ้าแม่
๙๐
เรื่องปิดท้ายนวนิยายไตรภาคชุด เจ้าแผ่นดิน ให้สมบูรณ์
๑๔. ฉัน, เขียน, ความรัก
๙๖
ความรักจับมือให้ฉันเขียน
๑๕. ชายแพศยา
๑๐๒
นวนิยายที่ลบมายาคติของวาทกรรมประณามผู้หญิง
๑๖. ชีวิตประจ�ำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา)
๑๐๘
ความคิด ชีวิต และศิลปะการเขียนเรื่องสั้น
ของจ�ำลอง ฝั่งชลจิตร
๑๗. ณ กาลเวลา
๑๑๔
รวมบทกวีหวานและเสียดสีสังคมอย่างเจ็บแสบ
ไว้ในเล่มเดียวกัน
๑๘. ดอก รัก
๑๒๖
เรื่องราวของความรักหลากหลายแบบ
๑๙. เดอะ เซอร์เคิล
๑๓๒
เผด็จการเบ็ดเสร็จในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๐. ตะลุยบางปะกง
๑๔๐
จากพายเรือเล่นเป็นพายเรือเก็บขยะ
และฟื้นฟูชีวิตไทยกับสายน�้ำ
๒๑. ใต้ฝุ่น
๑๔๖
ความรักความหวังท่ามกลางฝุ่นละออง
แห่งสงครามเพื่อมาตุภูมิ

๒๒. เถื่อนแปด
การค้นหา “ตัวตน” และความหมายของชีวิต
๒๓. ทาง
วรรณกรรมบาดแผลสะท้อนชีวิตและสังคมการเมือง
ยุคแยกข้างมาจนถึงยุคแยกสี
๒๔. ทุ่งมหาราช
รักสามแบบกับผู้หญิงสามคน
๒๕. ทุติยะวิเศษ
เรื่องราวของผู้หญิงแกร่งยามเผชิญ
กับความผันผวนของชะตากรรม
๒๖. นครคนนอก
นาฏกรรมชีวิตของคนเล็กคนน้อยบนโลกใบนี้
๒๗. นิทานกล่อมประสาท
นิทานกล่อมจิตใจส�ำหรับผู้ใหญ่ที่อยู่ในโลกแห่งมายา
๒๘. ในกับดักและกลางวงล้อม
เราล้วนตกอยู่ในพันธนาการแห่งชีวิต
๒๙. บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน
มิตรภาพระหว่างคนกับแมว คู่ซี้จรจัดแห่งกรุงลอนดอน
๓๐. ประวัติศาสตร์ที่เราลืม
อดีตที่เราละเลยหรือจงใจจะไม่จ�ำกันแน่?
๓๑. ปลาหมอตายเพราะไม่หายใจ
: วรรณอ�ำการเมือง
๓๒. ผีเสื้อและดอกไม้
ความหวัง ความฝัน ความใฝ่ดี และมิตรภาพอันงดงาม
๓๓. ผู้หญิงสีฟ้า
สิ่งที่เป็นจริงกับความคาดหวังของสังคม

๑๕๒
๑๕๘
๑๖๖
๑๗๒
๑๗๘
๑๘๔
๑๙๐
๑๙๖
๒๐๒
๒๐๘
๒๑๔
๒๒๒

๓๔. พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�ำของทรงจ�ำของแมวกุหลาบด�ำ	๒๒๘
ความทรงจ�ำถึงโศกนาฏกรรม ชีวติ และประวัติศาสตร์ชาติ
๓๕. พุ่มรัก พานสิงห์ กับคดีสามเงา
๒๓๔
นวนิยายสืบสวนรสชาติไทยๆ
๓๖. มรณเวชกรรม
๒๔๐
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิต
๓๗. ร่างของปรารถนา
๒๔๖
วรรณกรรมอีโรติกหรือวรรณกรรมการเมือง?
๓๘. เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
๒๕๔
: ภาพสะท้อนการเมืองไทย
๓๙. เรื่องสั้นอัศศิริ
๒๖๐
เล็กแต่ลึก ง่ายแต่งาม นิ่มนวลแต่ทรงพลัง
๔๐. ลิงพาดกลอน
๒๖๖
สองคู่หูดูโอ้สืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง
๔๑. เลือดข้นคนจาง
๒๗๒
...ใครฆ่าประเสริฐกันแน่?
๔๒. วรรณมาลัย เรื่องสั้นมาเลเซีย-ไทย
Antologi Cerpen Malaysia-Thailand
๒๗๘
โลกมุสลิมในสายตาของนักเขียนมาเลย์และนักเขียนไทย
๔๓. วันที่เหมาะกับขนมปัง ซุป และแมว
๒๘๔
มนุษย์ทุกคนย่อมโหยหามิตรภาพและความรัก
๔๔. วายัง อมฤต
๒๙๐
อุดมคติของการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
๔๕. ศิวา-ราตรี
๒๙๖
อมตะนิยายที่เป็นสุดยอดแห่งภาษาวรรณศิลป์ของ
“พนมเทียน”

๔๖. สิงโตนอกคอก
๓๐๘
การคิดนอกกรอบและตั้งค�ำถามกับสังคม
๔๗. สิ่งส�ำคัญของชีวิต, สิ่งส�ำคัญของหัวใจ
๓๒๔
แผนที่ชีวติ ส�ำหรับเดินทางในโลกภายนอกและเข้าสู่โลกภายใน
๔๘. สิ้นแสงฉาน
๓๓๐
ชะตาชีวิตภายใต้เงื้อมเงาของรัฐบาลเผด็จการทหาร
๔๙. ห่มแดน
๓๓๖
การค้นหาความจริงที่แอบอยู่หลังภาพลวงตา
๕๐. หยดน�้ำตาสยาม
๓๔๒
วิกฤติสยามในยุคล่าอาณานิคม
๕๑. หยดน�้ำหวานในหยาดน�ำ้ ตา
๓๕๐
เธอ ฉัน และเรา เรื่องเล่าของคู่รักนักเขียน
๕๒. หุ่นไล่กา
๓๕๖
เรื่องสั้นวิพากษ์สังคมไทย
๕๓. อยู่เย็น…เป็นสุข
๓๖๒
ย่านเก่า บ้านเกิด และรอยอดีต
๕๔. อสรพิษและเรื่องอื่นๆ
๓๖๘
วรรณกรรมที่แสดงอ�ำนาจของภาษาและพลังของเรื่องเล่า
๕๕. อาคเนย์คะนึง
๓๗๖
เรื่องสั้นที่ชวนให้ครุ่นคิดถึงความเหงา ความเศร้า ความตาย
และความรัก
บรรณานุกรมหนังสือที่น�ำมาวิจารณ์
๓๘๒
ประวัติผู้เขียน
๓๘๕
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24 ชั่วโมง
กับการตั้งคำ�ถามถึงสัมพันธภาพของมนุษย์
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เรื่องสั้น 24 ชั่วโมง
สะท้อนให้เห็นสัมพันธภาพอันเปราะบาง
ระหว่างคนกับคน
ในขณะที่สังคมกำ�ลังก้าวรุดไปข้างหน้า
แต่ภาวะของความอบอุ่นที่เกิดจาก
การที่ “มนุษย์สัมผัสมนุษย์”
กำ�ลังลดน้อยถอยลงทุกที

ผลงานของ แพรพลอย วนัช เคยผ่านตามาแล้วจากงานประกวด
รางวัลวรรณกรรมหลายเวที ลีลาภาษาและการเล่าเรื่องของ แพรพลอย
วนัช ฉายแววความเป็นนักเขียน จนไม่ประหลาดใจที่หนังสือ 24 ชั่วโมง
ซึง่ ประกอบด้วยเรือ่ งสัน้ ๑๔ เรือ่ ง จะมีเสน่หช์ วนอ่าน แต่ละเรือ่ งเป็นเรือ่ ง
ความสัมพันธ์ของผู้คนในกลุ่มต่างๆ ทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง
นายจ้าง ฯลฯ ซึง่ ท�ำให้ผอู้ า่ นใคร่ครวญถึงช่องว่างระหว่างสัมพันธภาพของ
มนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจ
เรื่องสั้นที่พูดถึงสัมพันธภาพเปราะบางในครอบครัวมีหลายเรื่อง
เช่น เรื่อง “ตุ๊กแก” เป็นเรื่องศีลธรรมและจรรยาบรรณทางเพศของคนใน
ครอบครัว ข่าวเรื่องญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายข่มขืนหลานสาวไม่มีวันขาดหาย
ไปจากหน้าสือ่ จนดูเหมือนจะเป็นเรือ่ งปกติ แต่ไม่มวี นั ทีจ่ ะเป็นเรือ่ งปกติ
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ไปได้สำ� หรับเด็กผู้หญิงทีถ่ กู กระท�ำ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระท�ำเลวร้าย
นีไ้ ม่มแี ม่คอยปกป้องทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยูแ่ ก่ใจ บาดแผลนีจ้ งึ ไม่มวี นั เลือนหายจาก
จิตใจของผู้เป็นลูก
เรือ่ ง “พิซซ่า” กล่าวถึงคูส่ ามีภรรยาทีแ่ ต่งงานกันมานานปี กลายเป็น
คนแปลกหน้าจนแทบจะหย่าขาดจากกัน ภรรยากลายเป็นหญิงอ้วน แก่
ขีบ้ ่น เพราะเหน็ดเหนือ่ ยกับการท�ำงาน เลีย้ งลูก และจัดการเรือ่ งทุกอย่าง
ตามล�ำพังโดยไม่มีคู่คิด ส่วนสามีก็หมกมุ่นกับปัญหาหน้าที่การงานใน
แต่ละวัน วันที่เส้นสัมพันธภาพอันเปราะบางขาดสะบั้น คือวันที่เธอคิดว่า
สามีเห็นใจพนักงานร้านพิซซ่ามากกว่าใส่ใจความรู้สกึ ของเธอ หลังภรรยา
ผลุนผลันออกจากร้านแล้วเกิดอุบตั เิ หตุ เมือ่ เธอกลับถึงบ้าน พิซซ่าทีล่ กู ๆ
บอกว่าพ่อสั่งให้เก็บไว้ให้แม่กิน กลายเป็นสิ่งบอกความห่วงใยใส่ใจของ
สามีที่เธออาจมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป
มีเรือ่ งน่าเศร้าในครอบครัวอีกอย่างหนึง่ ทีเ่ ราได้รบั รูเ้ สมอคือเรือ่ ง
ทีล่ กู ๆ ไม่อาจดูแลพ่อแม่ผชู้ ราด้วยตนเองได้ จึงพาไป “ทิง้ ” ไว้ทเี่ นิรส์ ซิง่ โฮม
โดยไม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง จิ ต ใจเปราะบางของพ่ อ แม่ ผู ้ ช ราที่ เ ฝ้ า ร�ำ ลึ ก ถึ ง วั น ที่
ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ผู้เขียนสร้างความรู้สึกเศร้าสลด
รันทดใจไว้ในเรื่อง “ซุปฟักทอง” ส่วนเรื่อง “ผีเสื้อ” ให้ข้อคิดว่าความตาย
ไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญเท่ากับการมีชวี ติ อยู่อย่างมีความสุข ในเรือ่ งนีฝ้ ่ายภรรยา
เป็นมะเร็ง สามีพยายามยือ้ ชีวติ ของเธอไว้ให้นานทีส่ ดุ แต่เธอกลับขอเลือก
ความตายแทนการรักษา เพื่อเก็บช่วงชีวิตแห่งความสุขระหว่างพ่อแม่ลูก
ไว้เป็นความทรงจ�ำที่แสนประทับใจของทุกคนตลอดกาลนาน
สัมพันธภาพระหว่างคนแปลกหน้าก็เป็นเรือ่ งน่าประทับใจ เพราะ
ในสังคมปัจจุบันที่ต่างคนต่างอยู่เช่นนี้ ความเอื้ออาทรต่อคนแปลกหน้า
กลายเป็นมุมงดงามของชีวิต ดังเช่นเรื่อง “แผลสีเทา” ที่เริ่มด้วยนักเขียน
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ซือ้ เวลาและข้อมูลจากสาวบริการทางเพศ แต่แล้วทัง้ สองกลับเป็นเพือ่ นที่
ให้ก�ำลังใจกันและกันในยามตกต�ำ่ ถึงที่สุด ดังที่เธอกล่าวว่า “ตอนนี้เธอ
ส�ำเหนียกและลึกซึง้ กับค�ำว่าเพือ่ นแล้ว ค�ำทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเวลา ไม่มเี พศ
ไม่มีสูงต�ำ่ ด�ำขาว ไม่มีชนชั้นหรือเงื่อนไข ไม่ต้องมีคำ� พูดแต่เข้าใจกัน นี่
แหละเพือ่ น” และเรือ่ ง “คนแปลกหน้า” ทีเ่ ป็นเรือ่ งชายหนุม่ แสดงน�้ำใจแก่
สาวน้อยแปลกหน้าที่ท�ำงานในตึกเดียวกัน โดยหารู้ไม่ว่าเธอเป็นผู้พิการ
และยากไร้ เธอส�ำเหนียกในความเป็นเพือ่ นและน�้ำใจของเพือ่ นมนุษย์ทใี่ ห้
พื้นที่แก่คนเล็กๆ อย่างเธอ ส่วนเรื่อง “รอยเวลา” ก็อาจจะจัดอยู่ในเรื่อง
ของสัมพันธภาพระหว่างคนแปลกหน้า เพราะเป็นเรือ่ งของนักเขียนผู้เป็น
แรงบันดาลใจให้เด็กก�ำพร้าคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียน แต่เขาขีด
เส้นแบ่งสัมพันธภาพระหว่างตัวเขากับตัวเธอเอาไว้ จึงมารับรูเ้ รือ่ งราวของ
เธออีกครั้งหลังเธอสิ้นชีวิตไปแล้ว...ผ่านเรื่องสั้นที่เธอเขียนถึงชีวิตรันทด
และความใฝ่ฝนั ของเธอ น่าเศร้าทีเ่ รือ่ งราวของเด็กหญิงไม่ได้กระทบความ
รู้สึกของนักเขียนมากเท่าใด เพราะเขาก็ยังใส่ใจกับตัวเองและครอบครัว
มากกว่าโลกภายนอก
เรื่อง “ซูชิชิ้นสุดท้าย” เป็นเรื่องสัมพันธภาพของหมอกับคนไข้
ผู้ที่เคยเป็นคนไข้คงทราบดีว่าหมอแต่ละคนมีความเห็นใจและเอาใจใส่
คนไข้แตกต่างกันไป ใครเจอหมอดูแลดีให้เวลากับคนไข้ก็นับว่าโชคดีไป
ใครเจอหมอที่รักษาคนไข้แบบไร้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ก็นับว่าโชคร้าย ในเรื่องสั้นเรื่องนี้แม่พบว่าหมอคนแรกไม่ตรวจร่างกาย
ลูกชาย ไม่พูดจาทักทายให้เด็กคลายความหวาดกลัว ที่น่ารังเกียจคือ
พิพากษาต่อหน้าเด็กว่าโรคทีเ่ ป็นจะไม่หายตลอดชีวติ ค�ำพูดนีเ้ ป็นฝันร้าย
ของแม่และลูก เมือ่ แม่พาลูกไปพบหมอคนใหม่ทมี่ ที งั้ จิตวิทยา เมตตาธรรม
และจรรยาบรรณของแพทย์ เธอและลูกจึงผ่านพ้นฝันร้ายนัน้ มาได้ด้วยดี
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เรื่องเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมี ๒ เรื่อง
เรื่อง “กระดูกซุป” มีลักษณะที่แสดงสัมพันธภาพทางชนชั้น เจ้านายแบ่ง
กระดูกหมูท่ใี ช้ต้มน�้ำซุปให้คนงานกิน แต่กลับเป็นเรื่อง “ดรามา” เพราะ
เพื่อนคนงานด้วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเหยียดหยามดูหมิ่นเพราะ
กระดูกหมูเป็นอาหารของสุนัข ความมีนำ�้ ใจจึงถูกแปรเจตนาไปทางลบ
เพราะอคติเรื่องชนชั้น ส่วนเรื่อง “เต่ากับเส้นด้าย” เป็นเรื่องของนายจ้าง
ท�ำผิดกฎหมาย ท�ำให้ลกู จ้างทนไม่ไหวขอลาออกจากงานแล้วยังถูกโกงเงิน
สะสมอีก การยอมจ�ำนนเหมือนเต่าหดหัวในกระดองกลายเป็นการสะสม
ความเครียดและเกือบจะกลายเป็นเส้นด้ายทีข่ าดผึงด้วยแรงโทสะเมือ่ พบ
กับการถูกรังแกอีกครั้ง ดังนั้น หากผู้ถูกกระท�ำถูกกดดันจนเปลี่ยนเป็น
ผูก้ ระท�ำ ความรุนแรงก็สามารถขยายผลสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง “รุ่นพี่” แสดงสัมพันธภาพของรุ่นพี่รุ่นน้อง
ร่วมสถาบัน แต่ปัญหาหนี้สินเป็นเหตุให้เกลียวความสัมพันธ์คลายลงจน
ตายจากกัน
มีเรื่องสั้นที่กล่าวถึงความหยิ่งผยองของสาวสวยที่คิดว่าเธอ
สามารถสยบคนรอบข้างได้ดว้ ยเสน่หร์ อ้ นแรง หรือความโด่งดังที่ “ขายได้”
ของเธอ นัน่ คือเรือ่ ง “บังเหียน” เป็นเรือ่ งของชายหนุม่ และหญิงสาวทีเ่ ชือ่ มัน่
ว่าเสน่หร์ อ้ นแรงของเธอจะปราบเขาลงได้เหมือนทีเ่ คยท�ำกับชายหนุม่ ทุกคน
มาแล้ว แต่ครั้งนี้เธอต้องผิดหวังและอับอาย เรื่องนี้อาจท�ำให้มองได้ว่า
แฝงความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่ เพราะในที่สุดผู้ชายก็เป็นคนกุมบังเหียน
ยิ่งผู้หญิงเก่งมากเท่าไร เธอก็ยิ่งกลายเป็น “เป้า” ให้ถูกปราบจนราบคาบ
ส่วนเรื่อง “สเต๊ก” เป็นเรื่องของสาวสวยที่ไต่เต้าจนเป็นดาราคนดังด้วย
การใช้ร่างกายยวนเสน่ห์สมบูรณ์แบบที่เธอเปรียบตัวเองกับ “สเต๊ก” ชั้น
พรีเมียม เธอจึงครบเครือ่ งทุกอย่าง ทัง้ งาน เงิน ชือ่ เสียง บ้าน และคนรัก
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ท�ำให้หยิ่งผยองจนไม่เห็นหัวคนอื่น แต่ในที่สุดเมื่อประสบอุบัติเหตุเสีย
ชีวิตก็ไม่มอี ะไรติดตัวเธอไปได้สกั อย่าง
คนบางคนเบือ่ หน่ายความสัมพันธ์กบั คนอืน่ ๆ จึงมี “โลกส่วนตัว”
ไว้หลบเร้น อย่างเช่นเรื่อง “แชนเดอเลียร์” เป็นเรื่องของหนุ่มใหญ่มีชาติ
ตระกูล ฐานะ และมีครอบครัวดี เขาแยกทางกับภรรยาและมีพฤติกรรม
คบหากับหญิงอื่น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส�ำหรับหนุ่มที่กลับมาใช้ชีวิตโสด
อีกครัง้ หนึง่ แต่ในสายตาของคนอืน่ พฤติกรรมของเขากลับ “วิปริต” “น่า
อับอาย” เพราะเขามีหอ้ งลับทีเ่ ก็บความลับแห่งสัมพันธภาพระหว่างเขากับ
“สิ่งหนึ่ง” เอาไว้ เนื่องจากในขณะที่เขารู้สึกแปลกแยกกับความสมบูรณ์
พร้อมทีเ่ ป็นเปลือกห่อหุม้ ตัวเขา เขาพบว่า “สิง่ นัน้ ” เติมเต็มความว่างเปล่า
ที่อยู่ภายในใจ
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ 24 ชัว่ โมง ของ แพรพลอย วนัช จึงสะท้อน
ให้เราเห็นสัมพันธภาพอันเปราะบางระหว่างคนกับคน ในขณะทีส่ งั คมก�ำลัง
ก้าวรุดไปข้างหน้า แต่ภาวะของความอบอุน่ ทีเ่ กิดจากการที่ “มนุษย์สมั ผัส
มนุษย์” ก�ำลังลดน้อยถอยลงทุกที

PARIS in PAIRS
ปารีสบนดาวดวงอื่น
แวะเยือนซอกมุมหลากหลายในปารีส
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ผู้เขียนถ่ายภาพปารีส
ที่ได้ ไปเยือนอย่างนักท่องเที่ยวทั่วไป
แต่หลายภาพกระตุ้นให้ก่อร่างสร้างเรื่อง
จนเป็นเรื่องสั้น ๑๓ เรื่อง
ร้อยเกี่ยวกันให้เห็นชีวิตคนเล็กๆ
ในมหานครขนาดใหญ่ของโลก

แม้ว่าปกสีด�ำแดงจะไม่มีอะไรสะดุดตา แต่หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อ
ชวนอ่าน (และชวนให้อา่ นผิดเพราะเล่นกับตัวสะกดเพียงนิดเดียว) เนือ้ ใน
มี ๑๓ เรื่องสั้น ซึ่งล้วนแต่ใช้ฉากท้องเรื่องที่กรุงปารีส เมืองหลวงของ
ประเทศฝรัง่ เศสทีม่ เี สน่หเ์ ชิญชวนให้ผคู้ นทัว่ โลกไปเยือนอย่างน้อยสักครัง้ หนึง่
ทั้งๆ ที่เรื่องสั้นเป็นเรื่องที่จบในตัวเอง แต่ โชติกา ปริณายก นักเขียน
หน้าใหม่ทำ� ให้คนอ่านตามอ่านเรือ่ งต่อไป...และต่อไป เพราะพบว่าตัวละคร
ในเรื่องสั้นทั้ง ๑๓ เรื่อง มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไม่มากก็น้อย เป็น
กลวิธเี ล่าเรือ่ งทีท่ ำ� ให้หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ เล่มนีม้ เี อกภาพ แสดงส่วนเสีย้ ว
ชีวติ หลากหลายทีม่ อี ตั ลักษณ์สะท้อนภาพรวมของชาวกรุงปารีสกลุ่มหนึง่
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ซึ่งมีตั้งแต่นักโจรกรรมสาวและนักปลอมภาพจิตรกรรมชิ้นเอกของโลก
มือขั้นเทพ สาวคนที่ตื่นตอนกลางคืนและหลับในตอนกลางวัน ชายนัก
ล้วงกระเป๋ามืออาชีพ หญิงชราผูต้ อ้ งการมีสามี คนส่งเบอร์เกอร์แอนด์ฟรายส์
ศิลปินสาวแห่งจัตรุ สั ปลาซ ดู แตร์เตรอ หนอนหนังสือแห่งร้านเชกสเปียร์
แอนด์คอมปานี หญิงชราปริศนาหน้าบ้านเลขที่ ๔๙ สาวน้อยเป็นโรค
ประหลาดต้องกินยาพิเศษหลายขนาน เกย์เจ้าของร้านเคบับและสินค้า
แฟชั่นแบรนด์เนม เชฟรูปหล่อกับลูกค้าขี้มโน สุนัขล่องหน และชายผู้ชม
หอไอเฟลบนดาวอังคาร
จุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของหนังสือเล่มนีค้ อื ภาพประกอบจากสถานที่
จริงและตรงกับเรื่องราวในเรื่องสั้น อันท�ำให้คิดว่าแท้ที่จริงภาพเหล่านั้น
ไม่ใช่ “ภาพประกอบเรือ่ ง” หากแต่เรือ่ งสัน้ แต่ละเรือ่ งคือ “เรือ่ งประกอบภาพ”
ผู้เขียนถ่ายภาพปารีสที่ได้ไปเยือนอย่างนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่หลายภาพ
กระตุน้ ให้กอ่ ร่างสร้างเรือ่ งจนเป็นเรือ่ งสัน้ ๑๓ เรือ่ ง ทีร่ อ้ ยเกีย่ วกันให้เห็น
ชีวิตคนเล็กๆ ในมหานครขนาดใหญ่ของโลก คิดต่อเล่นๆ ว่า อ่านเรื่อง
สั้นจบเล่มแล้ว ลองเอาเนื้อเรื่องมาเรียงร้อยต่อกันใหม่ อาจจะพบว่าเรื่อง
ที่อ่านจบไปแล้วเป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งก็เป็นไปได้
ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องสั้นทุกเรื่องด้วยชื่อตัวละครหลักในเรื่อง (ซึ่ง
หลายชือ่ ออกเสียงไม่ตรงกับภาษาฝรัง่ เศส) ตัวละครทัง้ ๑๓ ตัว มีลกั ษณะ
เฉพาะโดดเด่นและแสดงให้เห็นความแตกต่างของความเป็นมนุษย์ เรือ่ งสัน้
๑๓ เรือ่ ง ไม่ได้แต่งตามขนบเรือ่ งสัน้ แบบคลาสสิกทีต่ อ้ งมีโครงเรือ่ งเดียว
มีแก่นเรื่องเดียว มีปมขัดแย้ง และนิยมจบแบบพลิกความคาดหมาย
เรือ่ งสัน้ แต่ละเรือ่ งในเล่มนีไ้ ม่มปี มขัดแย้งใด หลายเรือ่ งคล้ายไม่มพี ล็อต
ไม่มีแก่นเรื่อง และจบลงแบบหมดเรื่องจะเล่า เราอาจจะเรียกเรื่องสั้น
แต่ละเรือ่ งว่าเป็นฉากชีวติ ฉากเล็กๆ ของตัวละครในจินตนาการ อย่างเรือ่ ง
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“Laurent” ชายหนุ่มที่น�ำชีสเบอร์เกอร์ไปส่งให้ลูกค้าสาวเจ้าประจ�ำที่มัก
ขอให้รา้ นส่งเบอร์เกอร์ไปให้เธอตามสถานทีต่ า่ งๆ วันนัน้ เขาไปส่งเบอร์เกอร์
ให้เธอตามสถานที่ในโปสการ์ดที่แสดงมุมสวยที่สุดของหอไอเฟล แล้ว
เขากับเธอก็เดินเท้าแลกเปลี่ยนบทสนทนากันบนสะพานข้ามแม่นำ�้ แซน
เป็นตัวอย่างหนึง่ ของเรือ่ งทีเ่ ล่าไปเรือ่ ยๆ โดยไม่มขี อ้ ขัดแย้งหรือหักมุมจบ
เรื่อง “Jean” ก็เช่นกัน เชฟสุดหล่อที่ลูกค้าสาวๆ พากันเหล่มองและแอบ
ถ่ายเซลฟี ลูกค้าบางคนก็มโนเอาว่าฌอนมีปัญหารักสามเส้า บ้างก็คิดว่า
เขาคงจะเป็นเกย์คู่ขาของบริกรหนุ่ม แต่อันที่จริงฌอนมีคนรักสาวที่เขา
พร้อมท�ำทุกอย่างที่เธอพอใจ ดังเช่นสั่งให้เลอา-นักโจรกรรมสาว-หา
หนังสือเล่มที่โคลอี้ต้องการอ่านได้สำ� เร็จ เลอาและโคลอี้ยังเป็นตัวละคร
ในเรื่องสั้นอีก ๒ เรื่อง ส่วนเรื่อง “June” เป็นเรื่องของผู้ใช้เวลาสวนทาง
กับชาวบ้าน คือตื่นในยามกลางคืนและนอนในเวลากลางวัน เธอเดินทาง
อย่างทุลกั ทุเลตามล�ำพังไปปารีส และได้ท่องราตรีที่เต็มไปด้วยแสงสีของ
มหานครปารีสอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ผู้เขียนใช้เทคนิคของเรื่องเล่า
แบบเหนือจริงให้ผู้อ่านเปลี่ยนบรรยากาศและรสชาติการอ่าน เช่น เรื่อง
“Chlo ” สาวน้อยผูเ้ ป็นโรคประหลาดและรูก้ ำ� หนดวันตายของตัวเอง เธอ
ชิมและช้อปสัง่ ลาคืนสุดท้ายของชีวติ อย่างเต็มที่ แล้วนอนอ่านหนังสือ รอ
ว่าเธอจะตายตามเวลาเดิมหรือตามเวลาใหม่ของปารีสทีป่ รับให้ชา้ กว่าเดิม
ส่วนเรื่อง “Albert” ก็เป็นเรื่องของหมาล่องหนเพราะกินยาวิเศษของ
โคลอีท้ ที่ ำ� หล่นไว้ ผู้เขียนให้อลั แบร์เป็นตัวละครเล่าเรือ่ งการเล่นสนุกของ
เด็กๆ ในสวนสาธารณะ
แม้วา่ เนือ้ หาในเรือ่ งสัน้ แต่ละเรือ่ งจะดูไม่มสี าระอะไร แต่แท้ทจี่ ริง
ทุกเรือ่ งเก็บ “ความเป็นปารีส” ไว้ได้อย่างครบถ้วน ในด้านสถานที่ เรือ่ งสัน้
กล่าวถึงหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์
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ออร์แซ ย่านมงมาร์ตแหล่งชุมนุมศิลปะและศิลปิน สะพานข้ามแม่นำ�้ แซน
และนอกจากสถาปัตยกรรมคลาสสิก ปารีสยังมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
รูปทรงแปลกประหลาดล�้ำยุค ที่ขึ้นชมได้บนตึก “ดาวอังคาร” สูง ๓๐ ชั้น
ชื่อว่า Tour de Mars ที่ซึ่งจะมองเห็นปารีสอีกรูปลักษณ์หนึ่ง นอกจาก
นี้เรื่องสั้นยังฉายภาพของสถานที่พักส่วนใหญ่ในปารีสที่มักเป็นห้องเล็ก
บนตึกสูงมีชนั้ ต�ำ่ กว่าถนนลงไป บันไดแคบชันและไม่มลี ฟิ ต์ เช่นเดียวกับ
รถใต้ดนิ ทีส่ กปรก เหม็น ไม่มที งั้ ลิฟต์และบันไดเลือ่ น รายละเอียดเหล่านี้
เป็นฉากทีส่ ร้างบรรยากาศให้ผอู้ า่ นทีเ่ คยไปมาแล้วได้ “กลิน่ ” ปารีสทีค่ นุ้ เคย
ส่วนคนทีไ่ ม่เคยไปก็เข้าถึงความเป็นปารีสในมุมทีต่ ่างไปจากความหรูหรา
ของถนนสายช้อปปิงและร้านสินค้าแบรนด์เนม
คนปารีสชอบอ่านหนังสือ ร้านหนังสือชื่อดังที่ผู้คนชอบไปเลือก
หนังสือและนัง่ จิบกาแฟริมถนนชือ่ เชกสเปียร์แอนด์คอมปานี ซึง่ อัดแน่น
ไปด้วยหนังสือประเภทต่างๆ และ Ofr. Librairie, galerie ซึ่งเป็นร้าน
หนังสือที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
เมือ่ กล่าวถึงอาหาร อาหารฝรัง่ เศสไม่ใช่เป็นเพียงปัจจัยด�ำรงชีวติ
แต่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และเป็นสิ่งบ่งบอกวัฒนธรรมอีกด้วย อาหาร
ฝรัง่ เศสติดอันดับต้นๆ ของอาหารชัน้ ยอดของโลก อย่างหอยทากเอสคาโก
อบเนย และเป็ดทอดกรอบ แต่ฝรั่งเศสที่เติบโตเป็นประชาคมนานาชาติ
ก็ยนิ ดีเอร็ดอร่อยกับเบอร์เกอร์แอนด์ฟรายส์ของอเมริกนั เคบับของอาหรับ
รวมทัง้ อาหารแอฟริกนั ด้วย ปารีสขึน้ ชือ่ เรือ่ งไวน์ แม้ร้านอาหารจะเปิดถึง
เทีย่ งคืน แต่ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ถงึ ห้าทุม่ เท่านัน้ และเมือ่ ถึงเดือน
ตุลาคม ปารีสจะประกาศปรับเวลาให้ช้าลง ๑ ชั่วโมง คนที่ไปจากซีกโลก
ตะวันออกต้องปรับเวลานาฬิกาให้เข้ากับเวลาของปารีส
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ปารีสเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น สาวสวยหนุ่มหล่อทั่วโลกหรือ
ผูม้ บี คุ ลิกเตะตาโดนใจต่างใฝ่ฝนั อยากเป็นนางแบบนายแบบเดินโชว์เสือ้ ผ้า
แบรนด์เนมบนแคตวอล์ก แม้ไม่ใช่นายแบบนางแบบ ความหล่อเหลาและ
ความสวยสดของหนุม่ สาวปารีเซียงก็เป็นทีร่ บั รูก้ นั ทัว่ โลก กระทัง่ ผูส้ งู อายุ
ก็มักแต่งตัวงามมีบุคลิกภาพดี เขาและเธอเหล่านั้นเดินอยู่ในเรื่องสั้นเล่ม
นี้ด้วย ขณะเดียวกันคนผิวสี คนตะวันออก ทัง้ นักท่องเที่ยวและผู้อพยพ
ก็เดินกระทบไหล่สร้างสีสันให้แก่กรุงปารีสอยู่ไม่น้อย รวมทั้งแก๊งยิปซีที่
สร้างน�้ำตาและความเจ็บใจแก่นักท่องเที่ยวผู้ถูกล้วงกระเป๋าด้วยเทคนิค
วิธีต่างๆ นอกจากคนหนุ่มสาวแล้ว คนแก่ในปารีสท�ำอะไรกันบ้าง ที่เห็น
อยู่เจนตาคือนั่งเล่นหมากรุกใต้ร่มไม้ หรือนั่งหลับพักผ่อนตากแสงแดด
อ่อนในสวนสาธารณะ ส่วนเด็กๆ ก็มีที่เล่นสนุกในสวนสาธารณะ เช่น
ปาร์ก เดอ ลา วิลเลตต์ ทีซ่ งึ่ เด็กๆ จะได้วงิ่ เล่นรอบชิน้ ส่วนประติมากรรม
จักรยานขนาดยักษ์ เล่นโทรศัพท์ทางไกลที่จานหิน เล่นกระโดดบนก้อน
หินติดสปริง นั่งม้าหมุน และลื่นไถลจากสไลเดอร์ขนาดใหญ่
PARIS in PAIRS ปารีสบนดาวดวงอื่น ของ โชติกา ปริณายก
เป็นหนังสือเล่มเล็กบางที่อ่านเพลิน เรื่องสั้นในเล่มเป็นเรื่องเล่าที่ผู้เขียน
ไม่ตดั สินตัวละครหรือเหตุการณ์ดว้ ยกรอบความคิดใดทัง้ สิน้ แม้วา่ ผูเ้ ขียน
อาจจะเป็นนักเขียนหน้าใหม่ แต่เธอเข้าใจศิลปะของเรื่องสั้นและน�ำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ได้ล่นื ไหล จนต้องขอติดตามผลงานเรื่องต่อๆ ไป
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กระจกขอบทอง
กิเลสตัณหาของมนุษย์ที่ไม่มีวันเติมเต็ม
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แม่ผู้ระทมทุกข์ราวตกนรกทั้งเป็น
กับพ่อผู้เริงร่ามีความสุขกับรสกามา
เป็นดั่งกระจกเงาสะท้อนชีวิตอันบูดเบี้ยวของบุพการี
ผู้ที่แท้จริงแล้วสมควรเป็นดังภาพปฏิมาที่ไร้มลทิน
ทองลงยาจึงต้องเพียรปิดทองขอบกระจก
เพื่อลบริ้วรอยด่างดำ�
ด้วยการสร้างคุณงามความดี
และสร้างคุณค่าในตัวของเธอเอง

กระจกขอบทอง นวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน ที่ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมเซเว่นบุ๊คส์อวอร์ด ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เป็นเรื่องราวในครอบครัว
ช่างท�ำทองที่สืบทอดวิชากันรุ่นต่อรุ่นจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๗
แม้ บ ริบ ทของเรื่อ งจะเป็ น สัง คมไทยสมัย อดีต แต่ แ ก่ น เรื่อ งสะท้ อ น
พฤติกรรมชายเจ้าชู้หมกมุ่นในกามตัณหาอันด�ำรงอยู่ในสังคมไทยตลอด
กาลนาน หากย้อนกลับไปดูนวนิยายเล่มอื่นๆ ที่ กฤษณา อโศกสิน แต่ง
มาก่อนหน้านี้ เมียหลวง น�ำ้ เซาะทราย เพลิงบุญ ฯลฯ จะเดินเรียงแถว
เข้ามาให้เห็นว่าพฤติกรรมชายเจ้าชูเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้นกั เขียนถ่ายทอด
เป็นนวนิยายได้ไม่รู้ก่เี รื่อง ทุกเรื่องกินใจสะใจผู้อ่าน และเมื่อน�ำไปสร้าง
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เป็นละครก็ยงิ่ โด่งดังด้วยยอดจ�ำนวนผูช้ มสูง จึงมีละครรีเมกอีกหลายครัง้
หลายหน ทัง้ ๆ ทีห่ ากสกัดเนือ้ เรือ่ งออกไป โครงเรือ่ งของนวนิยายสะท้อน
ตัณหาชายทุกเรือ่ งจะประกอบไปด้วย ชายผูม้ ากตัณหา ภรรยาหลวงผูเ้ จ็บ
ช�้ำกล�ำ้ กลืน และภรรยาน้อย (หลายคน) ที่ร่านโลกีย์
กระจกขอบทอง มีองค์ประกอบของตัวละครดังกล่าว เจ้าคุณเจิม
หรือ พระยามนธาตุราชพิจิตร ซึ่งส่งเพลงยาวไปเกี้ยว คุณหญิงละวาด
ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน และอุตส่าห์ฝ่าฟันพังทลายระบบชนชั้นจนได้
แต่งงานกัน แต่หลังจากมีลกู ชายลูกสาวและมีฐานะบรรดาศักดิม์ นั่ คงแล้ว
เจ้าคุณเจิมกลับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็นหนุม่ ใหญ่ผใู้ ฝ่หากามรสใหม่ๆ จาก
สาววัยละอ่อน เริม่ ต้นจากเด็กสาวรุน่ หลานทีม่ าฝึกท�ำทองในเรือนคุณหญิง
ละวาด ไปจนถึงเด็กสาวบ้านนอกที่พ่อแม่ใฝ่ฝันอยากให้ลูกสาวได้ดี เป็น
เมียน้อยขุนนางดีกว่าเป็นเมียเอกหนุม่ ชนบทด้วยกัน ตัวละครเมียน้อยใน
นวนิยายเรื่องนี้ โดยเฉพาะ แม่เชื้อ มีสีสันฉูดฉาดจัดจ้านไม่แพ้ อรอินทร์
และ นวล ในเรื่อง เมียหลวง ส่วนคุณหญิงละวาดผู้เจ็บช�ำ้ ระก�ำใจแต่ก็
ต้องกล�ำ้ กลืนไว้ในอกอย่างเต็มกลัน้ ไม่ลดตัวลดชัน้ ลงไปอาละวาดกับเมีย
น้อย ก็ท�ำให้นึกถึง ดร. วิกันดา หรือตัวละครเมียหลวงในนวนิยายอีก
หลายเรื่อง ดังนั้น เอาเข้าจริง กระจกขอบทอง ก็เป็นภาพซ�ำ้ ในนวนิยาย
แนวเมียน้อยเมียหลวงทีน่ กั เขียนน�ำมาฉายแล้วฉายอีก เป็นเพราะนักเขียน
ไม่มพี ล็อตใหม่หรือ? หรือเป็นเพราะพล็อตเมียน้อยเมียหลวงแย่งชิงผูช้ าย
เป็นพล็อตจริงในสังคมไทย ที่ต่อให้สังคมรุดก้าวหน้าไปอย่างไรก็ไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้?
จุดเด่นของ กระจกกรอบทอง จึงอยู่ที่โครงเรื่องรอง พฤติกรรม
ความเจ้าชู้ของเจ้าคุณเจิมส่งผลต่อ ทองลงยา ผู้เป็นบุตรสาว ท�ำให้
ครอบครัวของ เจ้าคุณบุตร หรือ พระยาลักษมาวรา กับ คุณหญิงไศล
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ผู้เป็นทั้งเพื่อนรักและญาติสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก ไม่ยินดีรับทองลงยาเป็น
ลูกสะใภ้ให้แต่งงานกับ บุริน บุตรชายคนเดียวของตน
ยิ่ง จาป บุตรชายของเจ้าคุณเจิม และเป็นพี่ชายของทองลงยา
ท�ำตัวเป็น “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” คือหลงเล่ห์กามารมณ์และเป็นชู้กับ
เมียน้อยของพ่อจนถูกไล่ออกจากบ้าน ก็ยิ่งท�ำให้ทองลงยาหมดราคาใน
สายตาของผู้ใหญ่ที่มีลูกชายโสดสดและมีสถานะทางสังคมสูง ทั้งๆ ที่
ทองลงยาก็มีคุณสมบัติพร้อมทั้งความสวย การศึกษา ความเป็นแม่บ้าน
แม่เรือน และมีฐานะดี ผู้ชายที่หลงรักเธออย่างจริงจังมีหลายสถานะ
นอกจากบุรนิ แล้ว ยังมีเจ้านายชัน้ สูง พ่อม่ายลูกติด และหนุม่ ก�ำดัดทีก่ ำ� ลัง
ก่อร่างสร้างตัว โชคดีที่ทองลงยารักบุรินอย่างพี่ชาย เธอจึงไม่รู้สึกเสียใจ
ที่พลาดการแต่งงานกับเขา แต่สิ่งที่ทำ� ให้ทองลงยาเจ็บช�้ำอยู่ลึกๆ คือการ
ทีเ่ จ้าคุณบุตรและคุณหญิงไศลมีทา่ ทีรงั เกียจและไม่ยอมให้เธอร่วมตระกูล
ทั้งๆ ที่ผู้ท่มี ีพฤติกรรมน่ารังเกียจคือพ่อและพี่ชายของเธอ
ทองลงยามีความขัดแย้งกับคุณหญิงละวาดผูเ้ ป็นแม่มาโดยตลอด
เธอเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นเช่นเดียวกับละวาดที่ไม่ยอมอยู่ในโอวาทของ
แม่ล้อม แต่เมื่อเกิดเรื่อง ทองลงยาซึ่งได้รับรู้ความจริงว่าพ่อได้ท�ำร้าย
จิตใจแม่อย่างรุนแรง จึงกลับเห็นใจแม่ของตนเป็นที่สุด และพยายามท�ำ
ทุกอย่างให้คุณหญิงละวาดทุกข์น้อยลง
ในขณะเดียวกัน ทองลงยาก็ไม่ได้เกลียดเจ้าคุณเจิมผู้เป็นพ่อ
ยังให้ความเคารพกตัญญูรกั ใคร่สนิทสนมเช่นเดิม โดยไม่ใส่ใจกับ “นาง
เล็กๆ” ของพ่อจนกว่าจะถูกระราน แม่ผู้ระทมทุกข์ราวตกนรกทั้งเป็นกับ
พ่อผูเ้ ริงร่ามีความสุขกับรสกามา เป็นดัง่ กระจกเงาสะท้อนชีวติ อันบูดเบีย้ ว
ของบุพการีผู้ที่แท้จริงแล้วสมควรเป็นดังภาพปฏิมาที่ไร้มลทิน ทองลงยา
จึงต้องเพียรปิดทองขอบกระจกเพือ่ ลบริว้ รอยด่างด�ำด้วยการสร้างคุณงาม
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ความดี และสร้างคุณค่าในตัวของเธอเอง เหมือนดังค�ำสอนของคุณหญิง
ละวาดที่กล่าวให้ฟังเสมอๆ ว่า
“บรรพบุรษุ ของเราคือกระจกบานใหญ่ทสี่ อ่ งให้เห็นความหลัง
ทัง้ ดีและร้าย ทุกท่านต่างก็รา้ ยและดีตามวิสยั ปุถชุ น แม่กเ็ พิง่ มา
คิดได้หลังจากสาละวนกับทุกข์หนัก แม้จะเฝ้าแต่เช็ดกระจกทัง้ บาน
เพื่อให้ยังคงใสสะอาด แต่ขอบกระจกก็ยังมัวหมอง มีร่องรอย
กระด�ำกระด่าง...เจ้าเป็นลูกของพ่อแม่ทเี่ หลืออยู่ ก็จงช่วยรักษา
กระจกของบรรพบุรุษบานนี้ให้ยนื ยาวต่อไป อย่าให้แตกร้าว จง
หมัน่ ล้างเช็ดทัง้ ตัวกระจกและขอบกระจก หากเห็นว่ายังสกปรก
ส่วนใดก็จงปิดทองทับลงไป...เอาความดีชนะความชั่ว” (หน้า
๔๘๗)
ในเมือ่ นวนิยายเรือ่ งนีใ้ ช้บริบทสังคมสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นฉากท้องเรือ่ ง ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ จึงปรากฏให้เห็นอยูด่ ว้ ย
นวนิยายเพื่อชีวิตหลายเรื่องมักชี้ให้เห็นว่าปัญญาความรู้เป็นสิ่งส�ำคัญที่
ช่วยลดช่องว่างทางชนชั้น และการศึกษาสามารถท�ำให้สามัญชนเลื่อน
สถานะทางสังคมสูงขึ้นเป็นขุนนางได้ แต่ กฤษณา อโศกสิน ชี้ให้เห็นว่า
ใช่จะเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะจิตใจและความคิดของมนุษย์อาจไขว้เขว
ไปตามการณ์ ดังเช่นที่ บุตร ได้รบั ความเมตตาและได้แต่งงานกับ หม่อมหลวง
ไศล เพราะหม่อมราชวงศ์โสภณพิศทุ ธิ์ พ่อตาของเขาพอใจในฝีมอื ช่างและ
จิตใจที่ดีงาม โดยไม่สนใจว่าเขายากจนและต�่ำศักดิ์ แต่ครั้นถึงรุ่นลูก
หม่อมหลวงไศลกลับไม่ยอมเด็ดขาดให้ ศศิน บุตรสาวแต่งงานกับ เหลียง
เด็กลูกจีนที่เจ้าคุณบุตรชุบเลีย้ งไว้ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ ทั้งๆ ที่เหลียงเป็น
คนดี กตัญญูกตเวที ปัญญาดี และสอบชิงทุนไปเรียนจบปริญญา
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เศรษฐศาสตร์และการคลังจากประเทศอังกฤษ ดังนัน้ แม้เหลียงจะเติบโต
ในหน้าที่ราชการอย่างไร ในสายตาของผู้อุปการะ เขาก็ยังเป็นเพียง “เด็ก
ในบ้าน” ที่ไม่สมควรร่วมตระกูล
หากไม่กล่าวถึงทองลงยากับเหลียง บทวิจารณ์นี้ก็คงไม่สมบูรณ์
นวนิยายเรื่องนี้จบลงด้วยการแต่งงานของทองลงยาและเหลียงที่ต่างเพิ่ง
ตระหนักว่ารักกันมานาน แต่เป็นความรักซ้อนที่ซ่อนแอบอยู่ในใจ เพราะ
เหลียงคิดว่าตนรักภักดีต่อศศินเพียงคนเดียว ส่วนทองลงยาปลีกตัวไป
เป็นคู่กัดของเหลียงที่คอยพูดจาดูหมิ่นให้เขาเจ็บใจ ทองลงยาเป็นผู้หญิง
ที่หาญกล้าก�ำหนดชีวิตของตนเอง ตั้งแต่นับถือสองศาสนาทั้งพุทธและ
คริสต์ แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่รักและกล้าหย่าขาดเป็นหญิงม่าย ทั้งๆ ที่
สังคมไทยขณะนัน้ ยังไม่ยอมรับ แล้วตัดสินใจแต่งงานใหม่อกี ครัง้ กับผูช้ าย
ที่กล้าขอเธอแต่งงาน เธอรู้ตัวเองว่าไม่เคยรักใครเลย ดังนั้น ในบริบท
สังคมช่วงก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ผูห้ ญิง
อย่างทองลงยาจัดว่าล�้ำสมัย แข็งแกร่ง และเป็นผู้น�ำทีเดียว
นอกจากความเป็นนวนิยายชีวิตครอบครัว กระจกขอบทอง
ยังให้ความรู้เต็มอิ่มเรื่องการท�ำทอง และท�ำเหมืองแร่อย่างละเอียดจน
เห็นภาพ ตลอดจนผู้เขียนบรรยายภูมิทัศน์ของกรุงเทพฯ ในสมัยก่อน
อย่างได้บรรยากาศ ทั้งวิถีชวี ิต วัฒนธรรมประเพณี มหรสพการละเล่น
จนผูอ้ า่ นรูส้ กึ ว่าความคึกคักของการท�ำมาหากินบนถนนตีทอง ความโก้หรู
ของย่านสรรพสินค้าบนถนนบ�ำรุงเมือง และความเงียบสงบบนถนน
ราชด�ำเนิน เป็นภาพอดีตที่ชวนให้โหยหาเมื่อเปรียบเทียบกับความเร่งรีบ
ร้อนรนของกรุงเทพฯ ในปัจจุบนั
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กลางฝูงแพะหลังหัก
ความลึกเร้นในดินแดนภาคใต้
ผ่านสายตาของสาวมุสลิม
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ผู้เขียนนำ�เสนอแนวคิดร่วมของเรื่องสั้น
ในหนังสือเล่มนี้ว่า
มุมมองและการตัดสินของคนอื่นได้สร้าง “เรื่องเล่า”
ที่อาจจะจริงหรือไม่จริง เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด
ใช่หรือไม่ใช่ แต่คำ�พิพากษานั้นสร้างหายนะ
สร้างบาดแผล หรือสร้างรอยด่าง
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องจนยากจะแก้ ไขไปแล้ว

หลังจากการประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายของการ
ประกวดวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้เขียนเกิดความสนใจ
อยากอ่านหนังสือ กลางฝูงแพะหลังหัก เหตุเพราะ หนึ่ง ชื่อเรื่องท้าทาย
น่าสนใจ สอง ผูเ้ ขียนเป็นผูห้ ญิง และเป็นผูห้ ญิงมุสลิมด้วย ดังนัน้ ค�ำโปรย
หน้าปกว่า “สบตาชีวิตในเรื่องสั้นหลังผืนผ้าฮีญาบ” จึงยิ่งเชิญชวนให้หา
หนังสือมาอ่าน
กลางฝูงแพะหลังหัก ของ อุมมีสาลาม อุมาร ประกอบด้วยเรื่อง
สั้น ๑๐ เรื่อง เมื่ออ่านประวัติของเธอก็ทราบว่าเธอมีฝีมือไม่เบาในการ
เขียนเรื่องสั้น เพราะได้รบั รางวัลยอดเยี่ยมสาขาวรรณกรรมของ Young
Thai Artist Award 2012 มาแล้ว เธอจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ปัตตานี ปัจจุบนั เธอเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาไทย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากได้รับรางวัลซีไรต์ เธออาจจะเยาว์วัยที่สุด
ในหมู่ผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
เรือ่ งสัน้ ทุกเรือ่ งในเล่มเป็นเรือ่ งเล่าถึงเรือ่ งราวของท้องถิน่ ภาคใต้
ดินแดนที่ผู้เขียนกล่าวว่า “มีคนตายทุกวัน ความหวาดกลัวแผ่ซ่านอยู่ทั่ว
ทุกหัวระแหง” (ค�ำน�ำผู้เขียน) ผู้เล่าเรื่องเป็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น เหตุการณ์
และเรือ่ งราวต่างๆ จึงเป็นประสบการณ์จริง โดยเฉพาะขนบประเพณีและ
ความเชือ่ ต่างๆ ผูเ้ ขียนน�ำเสนอแนวคิดร่วมของเรือ่ งสัน้ ในหนังสือเล่มนีว้ า่
มุมมองและการตัดสินของคนอืน่ ได้สร้าง “เรือ่ งเล่า” ทีอ่ าจจะจริงหรือไม่จริง
เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด ใช่หรือไม่ใช่ แต่ค�ำพิพากษานั้นสร้างหายนะ สร้าง
บาดแผล หรือสร้างรอยด่างแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องจนยากจะแก้ไขไปแล้ว
ดังในเรื่อง “พี่ชาย” การถูก “กล่าวหา” ว่าเข้าร่วมขบวนการแบ่ง
แยกดินแดน ได้ยนื่ ความตายน่าสยดสยองให้เขาโดยไม่รวู้ า่ เป็นการกระท�ำ
ของฝ่ายใด เปาะเน คนจรจัดในเรื่อง “ผู้ต้องสงสัย” ท�ำให้ครูน�ำไปเป็น
ตัวอย่างสอนเด็กๆ จนเด็กฝังใจว่าเป็นคนร้ายกาจ เมือ่ เกิดระเบิดทีโ่ รงแรม
เปาะเนก็ถกู ใส่รา้ ยว่าเป็นคนท�ำ จนเมือ่ เปาะเนตายอย่างน่าสมเพช ร่างกาย
ฉีกขาดเพราะแรงระเบิดทีม่ ผี วู้ างไว้ในถังขยะทีเ่ ปาะเนคุย้ หาของกิน เปาะเน
ก็ถูกสมน�้ำหน้าซ�้ำอีก ชีวิตของเปาะเนจึงถูกพิพากษาด้วย “เรื่องเล่า” ของ
คนอื่น เช่นเดียวกับเรื่อง “กลางฝูงแพะ” ฮาลีมา หรือ “นมเพื่อม” ซึ่งเป็น
ค�ำล้อเลียนของเด็กๆ เป็นหญิงไร้บา้ น ไร้ญาติมติ ร ฮาลีมาปากกล้าอารมณ์
ร้ายจนไม่มใี ครกล้าเข้าใกล้ และชาวบ้านตัดสินว่าแกเป็นบ้า แต่ใครเล่าจะรู้
เบื้องหลังว่าต้นเหตุมาจากผู้ใหญ่บ้านที่แกไว้วางใจฝากโฉนดที่ดินไว้ โกง
ทรัพย์สนิ ของแกไปหมด ในวันหนึง่ เมือ่ ลมพายุพดั หลังคาบ้านเก่าๆ ของแก
ปลิวไป แกออกจากบ้านไปหลบฝนอยู่ที่บ้านร้าง ฝูงแพะหลบฝนเข้ามา
เบียดอยูใ่ ต้ชายคาเดียวกันจนแกซุกอยูม่ มุ หนึง่ ภาพทีผ่ เู้ ขียนวาดให้ผอู้ า่ น
เห็นนีส้ ร้างความสะเทือนอารมณ์อย่างสูง เพราะมองเห็นชีวติ หนึง่ ทีไ่ ม่ตา่ ง
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กับสัตว์ ไม่มีใครในโลกนี้มองเห็นบาดแผลชีวิตและเข้าใจตัวแก เว้นเสีย
แต่อาจจะมีเพียงแพะตัวหนึ่งเท่านั้นที่มองเห็น ดังที่ผู้บรรยายว่า
“แพะตัวหนึ่งคงมองเข้าไปในสายตาคู่นั้น ร่องรอยความ
เว้าแหว่งของชีวิต และความช�ำรุดทรุดโทรมของวิญญาณ ร่าง
ทีน่ งั่ ชันเข่าแล้วเอามือข้างขวาวางไว้บนเข่านัน้ คล้ายรูปปัน้ เก่าๆ
ทีก่ ำ� ลังจะถูกโละทิง้ ออกจากพิพธิ ภัณฑ์...เพียงแต่วา่ ร่างนัน้ เป็น
ร่างที่ยังมีลมหายใจ” (หน้า ๗๘)
นอกจากนี้ ในเรือ่ ง “ไก่หลุดคอก” ซัลมา ก็ถกู ใส่ความจากญาติๆ
ของสามีว่าเธอเป็นผู้หญิงขายตัวและวางยาสามีจนตาย ท�ำให้ชาวบ้าน
รังเกียจเหยียดหยามจนเธอแทบจะฆ่าตัวตาย ตัวละครเหล่านี้ถูกประทับ
ตราบาปจากสังคมด้วย “เรื่องเล่า” ที่เป็นเท็จ
ในสังคมจริง “เรื่องเล่า” ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความจงใจหรือรู้เท่า
ไม่ถึงการณ์กท็ �ำร้ายผู้คนมาเสียนักต่อนักแล้ว
แนวคิดอีกประเด็นหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็คอื การปะทะกันของ
ความเชื่อแบบเก่ากับแบบใหม่ เช่น เรื่อง “ลวง” ลูกชายซึ่งไปเรียน
กรุงเทพฯ ไม่อยากท�ำพิธลี ะหมาดฮายัตเซ่นไหว้ดะโต๊ะอูลาร์ เพราะเห็นว่า
เป็นเรือ่ งงมงาย และต้องการจะพาแม่ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล แต่พนี่ อ้ งไม่ยอม
ขอร้องให้เขาท�ำพิธีเพราะเป็นหน้าที่ของลูกชายคนเดียวของบ้าน เขา
อิดออดลังเลอยู่นาน ในที่สุดก็ตกลงใจท�ำ แต่แม่ตายในคืนนั้น พี่น้อง
เสียใจและโกรธมาก ในวันรุ่งขึ้นเขาไปที่ศาลาของดะโต๊ะอูลาร์ และกล่าว
ค�ำพูดดูหมิ่น จึงมีเหตุการณ์เกิดแก่ตัวเขาอย่างไม่คาดคิด
การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้หญิงท�ำให้มีแง่มุมหลายอย่างที่
แปลกต่างไปจากการเล่าเรือ่ งภาคใต้จากมุมมองของนักเขียนชายทีเ่ คยอ่าน
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มาแล้ว นั่นคือผู้เขียนกล่าวถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ดังเรื่อง
“ฝุ่น” ที่ภรรยาขอเพียงมีสิทธิรับรู้จากปากสามีว่าเขาจะแต่งงานมีภรรยา
อีกคน ใช่ว่าให้เธอรับรู้จากปากคนอื่น เธอยอมรับได้เรื่องสามีจะมีภรรยา
หลายคนและไม่คดิ หึงหวงเพราะเป็นไปตามหลักศาสนาและประเพณี แต่
จิตใจของผูห้ ญิงทุกคนต้องการได้รบั เกียรติจากสามี ต้องการรักษาศักดิศ์ รี
หน้าตาของตน เรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ผู้ชายมักจะไม่เข้าใจ เพราะคิด
เพียงแต่ว่าตนไม่ได้ท�ำอะไรผิด
ในเรื่อง “ไก่หลุดคอก” กามีละห์ เป็นภรรยาที่ถูกสามีทุบตีและ
ไล่ออกจากบ้านเพราะสามีต้องการหาภรรยาคนใหม่เพื่อเสริมฐานะ ส่วน
ซัลมา แต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่มสี ิทธิ์เลือกเอง สามีของซัลมางกเงินและ
ขี้เหนียวเรื่องเงินค่าใช้จ่าย เมื่อเธอขอทุนเพื่อท�ำอาชีพ สามีก็ไม่ยอมให้
และพูดจาดูถูกสติปัญญาความรู้ของเธอเสมอ เมื่อเธอมีลูกสาว แม่สามี
ไม่พอใจเพราะต้องการหลานชาย ลูกสาวของเธอจึงไม่ได้รบั ความรักความ
เอ็นดูจากย่า จนวันหนึ่งเธอถึงขีดสุดของความอดทน จึงวิ่งออกจากบ้าน
ไปพร้อมกับสมบัตชิ นิ้ เดียวคือลูกสาว เธอท�ำงานหาเงินในต่างประเทศเพือ่
ส่งเสียเลี้ยงดูลูกจนลูกสาวอายุได้ ๑๕ ปี จึงกลับมา แต่ก็ถูกจับแต่งงาน
ใหม่กับ โต๊ะฮัจญี โชคดีที่สามีคนใหม่เป็นคนดี แต่สิ่งที่เธอต้องทนทุกข์
คือญาติพี่น้องและชาวบ้านด่าว่าเธอถึงในบ้านหลายครั้งว่าเธอเป็นผู้หญิง
ขายตัว แต่งงานเพือ่ เกาะคนรวย เมือ่ โต๊ะฮัจญีเสียชีวติ คนเหล่านัน้ ก็กล่าว
โทษอีกว่าเธอเป็นตัวเสนียดและอาจจะเป็นผูว้ างยาสามี เธอจึงได้รบั ความ
ชิงชังดูหมิ่นเหยียดหยามจากคนทั่วไป กามีละห์และซัลมาหาทางระบาย
ความทุกข์ทบั ถมใจด้วยการไปเทีย่ วสถานบันเทิง พฤติกรรมของซัลมายิง่
ท�ำให้ญาติพนี่ อ้ งฝ่ายโต๊ะฮัจญีชงิ ชัง แม้แต่ลกู สาวของเธอก็อบั อาย มีเพียง
ซัลมาเท่านั้นที่รู้ว่า การที่เธอมีพฤติกรรมเป็นสาวนักเที่ยวเช่นนี้เพราะเธอ
เจ็บปวดและไม่อาจระบายความทุกข์ใจให้ใครฟังได้ ชีวิตของซัลมาและ
กามีละห์ ทีผ่ เู้ ขียนเล่าให้ฟงั ในเรือ่ งสัน้ เรือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างส่วนน้อยของผูห้ ญิง
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ที่เป็นฝ่ายถูกกระท�ำทั้งทางร่างกายและจิตใจจากสามี จากขนบประเพณี
และจากการใส่รา้ ยกล่าวโทษของสังคม ผูห้ ญิงทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา
ทุกวัฒนธรรม ล้วนเผชิญชะตากรรมไม่แตกต่างกัน
นอกจากความรูส้ กึ ของภรรยา ผูเ้ ขียนเขียนถึงบทบาทของแม่ ดัง
ในเรื่อง “พี่ชาย” แม้ลูกชายจะเป็นแกนน�ำของขบวนการแบ่งแยกดินแดน
และลูกสาวไม่ยอมไปเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอีกเพราะครูห้ามอ่าน
หนังสือไทย แต่แม่บอกเสมอว่า “แม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ลูกๆ ของแม่ท�ำ  แม่
เชื่อว่าลูกก�ำลังท�ำในสิ่งที่ดีที่สุด” (หน้า ๙๒) ในเรื่อง “ผู้ต้องสงสัย” เมื่อ
ลูกได้รับค�ำสอนจากครูว่าชายจรจัดเป็นคนไม่ดี แม่ก็สอนลูกว่า “ต่อไป
ลูกต้องคิดก่อนนะในการจะเชื่อใครสักคน เราต้องไปเจอโลกที่กว้างกว่า
นี้ อย่าเชื่อใครง่ายๆ” (หน้า ๒๐) แต่ลูกก็เชื่อค�ำพูดของครูมากกว่า เมื่อ
โรงแรมถูกวางระเบิด ลูกบอกว่าชายจรจัดต้องเป็นคนท�ำแน่นอน แม่บอก
ว่า “ลูกอย่าคิดอะไรไปเองอย่างนัน้ อย่าใส่รา้ ยคนอืน่ เรายังไม่รเู้ ลยว่าใคร
เป็นคนท�ำ  อย่าไปปรักปร�ำเขาอย่างนั้น” (หน้า ๒๓) แต่คำ� สอนของแม่
ก็ไร้ผล เพราะพ่อไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ บอกว่าลูกพูดไปตามประสาเด็ก โดย
ไม่คดิ ว่าความเชือ่ แบบผิดๆ ทีถ่ กู ฝังหัวไว้แต่เด็ก จะท�ำให้เด็กเติบโตขึน้ มา
โดยมองโลกด้านเดียว และมีนิสัยตัดสินสิ่งต่างๆ โดยขาดข้อมูล จะเห็น
ได้ว่าผู้เขียนถ่ายสะท้อนภาพสังคมชายเป็นใหญ่ แม้ในครอบครัว ผู้หญิง
ก็เป็นเพียงเสียงเล็กๆ ที่ไร้ความหมาย
หนั ง สื อ กลางฝู ง แพะหลั ง หั ก เป็ น หนั ง สื อ รวมเรื่ อ งสั้ น ที่
บรรณาธิการคัดสรรเรื่องที่ “แน่น” ทุกเรื่อง ท�ำให้หนังสือมีเอกภาพ ไม่มี
จุดอ่อน อันท�ำให้เป็นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งส�ำหรับหนังสือที่ส่งเข้า
ประกวด จะได้รบั รางวัลซีไรต์หรือไม่ ก็คงทราบผลกันไปแล้ว แต่หนังสือ
เล่มนี้น่าอ่าน และมองเห็นชัดเจนว่า อุมมีสาลาม อุมาร จะเป็นนักเขียน
รุ่นใหม่ท่มี ีพัฒนาการต่อไป
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กุหลาบเกี่ยวใจ
สองกุหลาบงามผู้มีหนามตำ�ใจ
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นวนิยายเรื่องนี้ผูกเรื่องได้ซับซ้อน
วางโครงเรื่องแข็งแรงและเนื้อเรื่องหนักแน่น
มีเหตุการณ์ให้ชวนติดตาม
ยิ่งตัวละครมีบุคลิกชัดเจน มีบทบาทโดดเด่น
ก็ยิ่งทำ�ให้นวนิยายแนวเรื่องลูกผสม
(Hybrid genre or Cross-genre)
ทั้งเรื่องรัก ชีวิตครอบครัว ท่องเที่ยว สืบสวน ไซไฟ
ประสานกันอย่างลงตัว

กุหลาบเกีย่ วใจ นวนิยายของ กิง่ ฉัตร สร้างความหรรษาแก่คนอ่าน
เช่นเดียวกับนวนิยายเล่มอื่นๆ ของนักเขียนคนเดียวกันนี้ กิ่งฉัตรปรุง
นวนิยายเรื่องนี้ให้มีรสชาติของความโรแมนติก ผสานกับอารมณ์ตื่นเต้น
ของการสืบสวนค้นหาความจริง และชูรสด้วยความมหัศจรรย์ของหนูทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์
ตัวละครเอก ๒ ตัว ทีเ่ ชือดเฉือนบทบาทกันอย่างเข้มข้นในเรือ่ งนี้
คือ อมลรุจี และ โรซี่
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อมลรุจี หรือ โรส เป็นสาวสวยคนเก่ง คล่องงาน มีความสามารถสูง
ในการบริหารจัดการ และมีความสามารถพิเศษคือเป็นล่ามภาษามือ แมทธิว
มหาเศรษฐีหนุ่มหล่อผู้เป็นประมุขของตระกูลหยวนในอเมริกาว่าจ้างเธอ
ให้เป็นไกด์พากลุ่มหยวนเที่ยวประเทศไทย ส่วน โรซี่ เป็นหนูขาวตัวแสบ
เจ้าอารมณ์ ขี้งอน ชอบวางอ�ำนาจ ฯลฯ โรซี่เป็นหนูอัจฉริยะท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเหลือการรับฟังของ กอร์ดอน หยวน เด็กอัจฉริยะซึ่งบกพร่องเรื่อง
การได้ยนิ ความทีโ่ รซีเ่ กลียดผูห้ ญิงทุกคนทีไ่ ม่เอาใจเธอ ท�ำให้อมลรุจเี ป็น
คูป่ รับกับโรซีโ่ ดยปริยาย และเป็นคูป่ รับทีส่ มน�ำ้ สมเนือ้ ทีส่ ดุ ทัง้ พฤติกรรม
ที่ตอบโต้กันอย่างรู้ทันและบทสนทนาที่แสบสันต์ ตัวละครคู่กัดระหว่าง
โรส สาวสวยแสนฉลาดกับ โรซี่ หนูแสนรู้ตวั แสบทีถ่ กู ฝึกให้ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
สัตว์ช่วยเหลือผู้พิการ (Service Animal) จึงสร้างความหรรษาแก่ผู้อ่าน
ตลอดทั้งเรื่อง
การเดินทางมาเมืองไทยของตระกูลหยวน ไม่ใช่เพียงมาพักผ่อน
ท่องเทีย่ ว แต่มวี าระซ่อนเร้นคือการตามหาแม่คนไทยของ กอร์ดอน หยวน
ทีพ่ ลัดพรากจากกันหลังจากแม่ยกเขาให้เป็นลูกบุญธรรมของตระกูลหยวน
นอกจากสมาชิกในระดับสูงของตระกูลแล้ว ไม่มใี ครรู้ว่ากอร์ดอนเป็นลูก
คนไทย และยิง่ ไปกว่านัน้ ไม่มใี ครรูว้ า่ เขามีสายสัมพันธ์ใกล้ชดิ โดยตรงกับ
ตระกู ล หยวน ความลั บ นี้ จ ะถู ก เปิ ด เผยในตอนท้ า ยเรื่ อ งแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
เซอร์ไพรส์คนอ่านมากนักเพราะคาดเดาได้รางๆ อยู่แล้ว การตามหาแม่
ของกอร์ดอนไม่ประสบผลส�ำเร็จ แต่สมาชิกตระกูลหยวนพบสิง่ ทีเ่ กินคาด
คิด นัน่ คือ กอร์ดอนมีพสี่ าวฝาแฝดซึง่ ใช้ชวี ติ เป็นก�ำพร้าอย่างยากล�ำบาก
อยู่ในเมืองไทย
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การทีก่ อร์ดอนถูกวางตัวให้เป็นประมุขคนต่อไปของตระกูลหยวน
ท�ำให้สมาชิกตระกูลหยวนสายฮ่องกง สายหยวนในอเมริกา และสายหยวน
ในประเทศอืน่ ๆ ไม่พอใจเพราะคิดว่ากอร์ดอนเป็นเพียงลูกบุญธรรม ไม่มี
สายเลือดของหยวน ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย กลุ่มทัวร์
จึงต้องคอยระแวดระวังเกรงว่ากอร์ดอนจะถูกท�ำร้ายหรือลักพาตัว แต่
เหตุการณ์ตื่นเต้นกลับเป็นการพยายามลักพาตัวโรซี่เสียแทน เนื่องจาก
โรซี่เป็นสัตว์ทดลองต้นแบบที่กอร์ดอนค้นคิดผ่าตัดสมองฝังชิปจนโรซี่
แสดงอากัปกิริยาและมีความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเหมือนคน ยกเว้นการ
พูดที่ใช้ภาษามือสื่อสารกับกอร์ดอนโดยมีเครื่องรับส่งสัญญาณที่ฝังไว้ที่
โคนหางและจี้ห้อยคอ โรซี่เป็นหนูทดลองที่มีมูลค่ากว่าสองร้อยล้าน
เหรียญหรือเจ็ดพันล้านบาท ความอัจฉริยะของโรซีเ่ ป็นดาบสองคมเพราะ
ผู้ประสงค์ร้ายสามารถใช้ความฉลาดแสนรู้ของโรซี่ไปพัฒนาเป็นอาวุธลับ
เพื่อก่อการร้ายได้
เมื่อการลักพาตัวโรซี่ไปขายผู้ก่อการร้ายไม่ส�ำเร็จ การลักพาตัว
กอร์ดอนเจ้าของความคิดอัจฉริยะจึงเกิดขึ้นแทน ความพลิกผันของ
เหตุการณ์ไปจากการคาดคะเนล่วงหน้าของผู้อ่านเป็นกลวิธีคลาสสิกของ
เรื่องแนวสืบสวนสอบสวน ที่มักเฉลยตอนท้ายเรื่องเสมอว่าผู้ร้ายไม่ใช่
คนทีผ่ ้อู ่านสงสัยมากทีส่ ดุ แต่มกั จะเป็นคนทีน่ า่ สงสัยน้อยทีส่ ดุ นวนิยาย
เรื่องนี้ก็น�ำเสนอเช่นเดียวกัน แถมยังได้เฉลยว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของ
กอร์ดอน
นวนิยายเรือ่ งนีผ้ กู เรือ่ งได้ซบั ซ้อน วางโครงเรือ่ งแข็งแรง และเนือ้
เรื่องหนักแน่นมีเหตุการณ์ให้ชวนติดตาม ยิ่งตัวละครมีบุคลิกชัดเจน มี
บทบาทโดดเด่น ก็ยงิ่ ท�ำให้นวนิยายแนวเรือ่ งลูกผสม (Hybrid genre or
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Cross-genre) ทั้งเรื่องรัก ชีวิตครอบครัว ท่องเที่ยว สืบสวน ไซไฟ
ประสานกันอย่างลงตัว
ความซับซ้อนของเรือ่ งส่วนหนึง่ มาจากการทีผ่ เู้ ขียนน�ำเสนอปัญหา
หนักของชีวิตครอบครัวเรื่องสามีมีภรรยาใหม่ ซึ่งส่งผลท�ำให้ครอบครัว
แตกแยก และสมาชิกในครอบครัวเป็นคู่แค้นชิงดีชิงเด่นกัน ครอบครัว
ของอมลรุจีและครอบครัวของกอร์ดอนเป็นภาพแทนของครอบครัว
แตกแยกดังกล่าวข้างต้น พ่อของอมลรุจีถูกมารดาบังคับให้แต่งงานใหม่
เพราะไม่พอใจครอบครัวเดิมของบุตรชาย แม่และน้องชายจึงแยกไปใช้
ชีวิตในต่างจังหวัด แต่ได้ลอบพบกับพ่อของอมลรุจีเสมอเพราะยังเป็น
ครอบครัวเดียวกันอยู่ ส่วนอมลรุจอี ยู่กบั พ่อ ต้องผจญกับการกลัน่ แกล้ง
และความเกลียดชังของย่า แม่เลีย้ ง และน้องสาวต่างมารดา ประสบการณ์
เลวร้ายเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้อมลรุจีเป็นผู้หญิงแกร่ง เมื่อเติบโต
ขึ้นเธอจึงรับมือกับความมีอคติของฝ่ายครอบครัวของบิดาได้สบาย ส่วน
กอร์ดอนและ กรวลัย เป็นลูกแฝดของ ลี หยวน เกิดจากภรรยาที่เป็น
สาวรับใช้ระหว่างเขามาท�ำงานในเมืองไทย ลีวางแผนให้ลูกชายได้ขึ้นเป็น
ทายาทสายตรงของตระกูลหยวน โดยให้นอ้ งชายซึง่ เป็นประมุขของตระกูล
รับกอร์ดอนเป็นบุตรบุญธรรม และปิดบังว่าตนเป็นบิดา จนกระทัง่ กอร์ดอน
ถูกแม่บุญธรรมลักพาตัวไปเพื่อ “ขาย” ให้แก่ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการใช้
ความอัจฉริยะของเขาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ความลับเรื่องทายาทของ
ตระกูลหยวนจึงเปิดเผย
เรื่องรักสามเส้าในชีวิตครอบครัวจึงเป็นส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งที่
ท�ำให้นวนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอ่านเล่นเบาสมองธรรมดาแต่มีเนื้อหาชวน
ติดตาม แต่จุดเด่นเกินใครน่าจะเป็นการสร้างโรซี่ หนูอัจฉริยะตัวแสบ
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ให้เป็นตัวละครที่ทั้งกวนใจและกินใจผู้อ่าน สามารถตีบทแตกแย่งซีน
ตัวละครอืน่ ได้หมด นับเป็นตัวละครสัตว์ในนวนิยายอีกตัวหนึง่ ทีจ่ ะอยูใ่ น
ความทรงจ�ำของผูอ้ า่ นไปยาวนาน ผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นแฟนพันธุแ์ ท้ของกิง่ ฉัตรจึง
ไม่เคยผิดหวังกับผลงานประพันธ์ของเธอเลย

