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ฉันคือเอรี่กับประสบการณใหม...ไกลเกินฝน
ผูแตง : ธนัดดา สวางเดือน
สํานักพิมพ : ประพันธสาสน
ปที่พิมพ : พิมพครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555)
ผูวิจารณตั้งขอสังเกตประการหนึ่งไววา ในปจจุบันนี้หนังสือสารคดีชีวิตจริง ที่ไดรับความสนใจจากผูอาน
เปนอยางมาก มักจะเกี่ยวของกับหัวขอที่สําคัญอยูสองประการ คือ “อาชีพโสเภณีและการติดคุก” ซึ่งก็สอดคลองกับ
ประสบการณที่ไดจากการสอนหนังสือในชั้นเรียนของผูวิจารณที่พบวา เมื่อใดที่นักศึกษารูสึกงวงหงาว หาวนอน
ผูว จิ ารณในฐานะผูร บั ผิดชอบชัน้ เรียน ก็จะพยายามยกตัวอยางเกีย่ วกับเนือ้ หาของสองหัวขอสําคัญนี้ ขึน้ มาประกอบ
บทเรียน แลวก็พบวาสามารถดึงเอาความสนใจของนักศึกษาทั้งหมดในชั้นเรียน ใหกลับมาสูบทเรียนไดใหมอีกครั้ง
หนึ่งอยางนามหัศจรรย จึงเปนอันสรุปโดยอนุมานไดในทันทีวา วัยรุนทุกคนลวนแลวแตอยากรูอยากเห็นและให
ความสนใจกับเรื่องเพศและอิสรภาพ
แตการถายทอดประสบการณของผูวิจารณใหกับนักศึกษาในชั้นเรียน ก็เพียงแคเปนการบอกเลาจาก
ประสบการณจริงทีเ่ คยไดเขาศึกษาดูงานทางดานการจัดการศึกษาของ “เรือนจํา” ประกอบกับความรู ทีไ่ ดรบั มาจาก
การอานหนังสือทีเ่ กีย่ วของเทานัน้ อาทิเชน “อิสรภาพบนเสนบรรทัด ๑๓ นักโทษประหาร” ของ ผูต อ งขังเรือนจํากลาง
บางขวาง (2555), “ถารูธรรมะพระพุทธเจา อาตมาคงไมติดคุก” ของ พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) (2554ข)
ซึ่งเลมหลังนี้ ยังมีการบอกเลาขยายความ (ถึงความพลาดพลั้ง จนยังผลใหอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
คือ นายรักเกียรติ สุขธนะ ตองเขาไปรับโทษทัณฑในเรือนจําถึง 5 ปเต็ม) ในหนังสืออีกสี่เลมที่ขยายความตามมา
คือ หนึง่ ) “คนดีชอบแกไข คน(อะไร) ชอบแกตวั ” (พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ), 2554ก), สอง) “ธรรมะเปลีย่ น
ทุกข เปนสุขได ภาค๑ ชีวติ นักการเมือง” (พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ), 2555ข), สาม) “ธรรมะเปลีย่ นทุกขเปนสุข
ได ชีวิตนักโทษ” (พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ), 2555ก), และเลมที่สี่) “ธรรมะเปลี่ยนทุกขเปนสุขได
ชีวิตนักบวช” ซึ่งเลมสุดทายนี้ ผูวิจารณกําลังรอติดตามอานอยู เปนตน ในขณะที่ความรูที่เกี่ยวกับเรื่อง “โสเภณี”
ผูวิจารณก็ไดนํามาจากหนังสือ อาทิเชน “นางงามตูกระจก” ของ ศุลีมาน นฤมล (2530) และ “โสเภณีเด็กหญิง
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม” ของ ปราศรัย ศิริปรีชาพงษ (2542) เปนตน เทานั้น
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ตอมาในป 2554 ผูวิจารณไดมีโอกาสซื้อหนังสือ “ฉันคือเอรี่ กับประสบการณขามแดน” ของ ธนัดดา
สวางเดือน (2553) มาอาน ดวยสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อ ก็คือ ไดรับการประชาสัมพันธจากทางรายการหนึ่งของ
สถานีวิทยุโทรทัศนวา “เปนเรื่องราวแหงการบอกเลาประวัติชีวิตของอดีตหญิงโสเภณีคนหนึ่ง” และผูเขียนก็ยังไดรับ
รางวัล “หนังสือรางวัลชมนาดระดับดีเดน รอบประกวดครั้งที่สอง ประจําป พ.ศ. 2552” (The Best of Non-fiction)
ประกอบกับเมื่อพบที่รานขายหนังสือชื่อดังแหงหนึ่ง หนังสือนี้ก็ไดรับการติดปายไววา “หนังสือแนะนํา” จากนั้น
เมื่อไดอานจนจบในคราวเดียวแลว ก็ไมผิดหวังจริงๆ กับเนื้อหาแหงการถายทอดประสบการณจริงที่ผูวิจารณไดรับ
และตอมา เมือ่ หนังสือ “ฉันคือเอรี่ กับประสบการณทอ งคุก” (ธนัดดา สวางเดือน, 2554) ออกวางจําหนาย ผูว จิ ารณ
ก็ไมตอ งรีรอใดๆ อีก ทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ หามาอาน เพราะกลาวไดวา หนังสือทัง้ สองเลมนี้ ไดถา ยทอดประสบการณจริง
เกี่ยวกับอาชีพโสเภณีและการติดคุกไดในคราวเดียวกัน เปนอันตรงกับความอยากรูอยากเห็นและความสนใจของ
ทัง้ ผูว จิ ารณและของนักศึกษาทีผ่ วู จิ ารณรบั ผิดชอบสอน ซึง่ ขอมูลดังกลาวก็จะไดถกู นําไปใชในการดึงดูดความสนใจ
ของนักศึกษาไดเปนอยางดี
สําหรับการวิจารณหนังสือในครัง้ นี้ ผูว จิ ารณไดนาํ “ฉันคือเอรี่ กับประสบการณใหม...ไกลเกินฝน” ของธนัดดา
สวางเดือน (2555) อันเปนเลมลาสุดของผูเขียน มากลาวแนะนําและวิจารณไว ซึ่งก็เปนที่แนนอนวา ผูวิจารณตัดสิน
ใจซื้อหนังสือเลมนี้ในทันที เมื่อไดพบเปนครั้งแรกในรานขายหนังสือ แคนี้ก็คงจะเปนหลักประกันไดแลววา คุณภาพ
ของหนังสือทัง้ สองเลมของผูเ ขียนทีผ่ า นมา (เอรี่ กับประสบการณขา มแดน และเอรี่ กับประสบการณทอ งคุก) สามารถ
เปนหลักประกันคุณภาพของหนังสือเลมลาสุดของผูเขียนไดอยางไร
ผูว จิ ารณเห็นวาคงจะไมมขี อ ความใดๆ ทีจ่ ะกลาวสรุปผลงานชุดหนังสือ (Series) ทัง้ สามเลมของผูเ ขียนไดดี
เทากับคําอธิบายที่ผูเขียนไดกลาวไวเองในหนารองสุดทายของหนังสือเลมลาสุดที่วา “เพราะชีวิตของฉันก็มักไดพบ
เจอเรื่องราวที่พลิกผัน คาดไมถึงเหมือนกัน ตั้งแตฉันเริ่มผจญภัยขายบริการไปหลายประเทศ แลวโชคชะตาก็มา
เลนตลกซํา้ เติม ทําใหฉนั ตองกลายเปนนักโทษทีป่ ราศจากความผิด พอออกมาจากคุก อยากจะทําอาชีพสุจริตเหมือน
คนอื่นๆ เคา ฉันก็ทําไดไมนาน ตองกลับไปขายบริการอีก แลวก็เลิกอาชีพขายบริการมาไดเพราะเจอผูชายที่รัก
คิดวาจะลงหลักปกฐานดวย แตสุดทายผูชายก็ทิ้งฉัน แลวฉันก็ตองกลับมาสิ้นสุดที่การขายบริการอยูอยางนั้นตลอด
เปนวงกลมวนเวียนจนคิดวา ชีวิตนี้ไมนาจะไปทางไหนรอด แตแลววันหนึ่งชีวิตก็มาพลิกผันเปลี่ยนไปจากหนามือ
เปนหลังมือ เพียงเพราะฉันตัดสินใจเปดเผยเรือ่ งราวชีวติ ตัวเองออกมาเปนตัวหนังสือเพือ่ จะสงประกวดชิงเงินรางวัล
ไปใชหนี้ แลวฉันก็บังเอิญไดรับรางวัลจริงๆ จนกลายเปนนักเขียนที่มีคนรูจัก...” (ธนัดดา สวางเดือน, 2555, 222)
ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนการกลาวสรุปถึงเนื้อหาของผลงานชุดหนังสือของผูเขียนไวไดอยางครบถวนสมบูรณ ซึ่งผูวิจารณ
ขอยกมากลาวถึงไวเปนพื้นฐานใหกับผูอานไดทําความเขาใจกับความตางๆ ดังที่จะไดนํามากลาวถึงตอไป
“สารคดีชีวิตจริง” เลมนี้ มีปริมาณความหนา 223 หนา ประกอบไปดวยเนื้อหา 14 บท คือ ไมตองลาง!,
พรุง นีก้ จู ะไปขายตัว, จับแขก, เสีย่ เดวิด, 1 คนหัวหาย...3 คนเกือบตาย, โดมิก(ลุ) ม, ญีป่ นุ กับความหลัง, สูแ ดนประหาร,
ปาศรี, ปฏิบัติธรรม, หองเรียนปนปวน, 3 นาที กับศิลปนแหงชาติ, ที่สุดของ “เอรี่”, และ เยอรมัน ลั้นลา ซึ่งทั้งหมด
นี้ กลาวไดวา แตละบทลวนแลวแตมคี ณ
ุ ภาพของเนือ้ หาโดยรวมทัง้ สิน้ ดังมีประเด็นทีน่ า ชืน่ ชม ทีจ่ ะไดนาํ มากลาวถึง
ไว อาทิเชน เปนงานทีใ่ ชภาษาเขียนในการสือ่ สารไปถึงผูอ า นไดเปนอยางดี สามารถเขาใจไดอยางงายๆ เพราะวาเปน
“ภาษาชาวบาน” ที่มิใชภาษาหนังสือโดยทั่วๆ ไป ที่จะตองเนน “ความเปนวิชาการ” หรือความเปนภาษาทางการ
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ซึ่งในประการหลังนี้ ผูอานสวนหนึ่งมักจะเขาไมถึงวา ผูเขียนตองการสื่อสารสิ่งใด หรือหากเขาถึงก็ไมสามารถทํา
ความเขาใจไดทั้งหมด เพราะเหตุที่วาตองติดกับ “กับดักกําแพงดานภาษาทางการ” หรือ “ภาษาหนังสือ” ดังกลาวนี้
แตในทางตรงกันขาม ผูเขียนสามารถดําเนินโครงสรางของเรื่องราวและเลาบรรยายรายละเอียดของเหตุการณตางๆ
ซึ่งจะทําใหผูอานไดมองเห็นภาพของฉากชีวิตแตละฉากและตัวละครหลักที่ปรากฏไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถ
จูงใจใหผูอานไดติดตามอานในเนื้อหาแตละบทตอๆ ไป จนจบเลม จนไมอยากจะวางหนังสือลงกอน เพราะอยากจะ
รูวาเหตุการณในลําดับถัดไปจะเปนอยางไร นอกจากนั้น สิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งตามแบบแผนแหงการเขียน
ของผูเ ขียน ก็คอื ในตอนทายของแตละบท จะมีการทิง้ ทายไวดว ยแกนของความคิดซึง่ ในหลายๆ แหงทีพ่ บ มักจะเปน
ประโยคที่เปนคําคม อันมีลักษณะที่คลายๆ กับการแสดงของคณะตลก ก็คือ “การตบมุข” เพื่อใหผูรับสารไดเกิด
ความพึงพอใจ อันนําไปสูความประทับใจนั่นเอง
อีกประเด็นหนึ่งที่สมควรจะนํามากลาวไวก็คือ ถือไดวาผูเขียนเปนผูที่มีความเสียสละตอสังคมนี้ไดเชนกัน
อันเปนเจตนาดีของผูเ ขียน ทีย่ อมทีจ่ ะไดรบั ความอับอาย เพราะผูเ ขียนมีความกลา คือ กลาทีจ่ ะถายทอดประสบการณ
ในทางลบของตนเอง ใหผูอื่นในสังคมไดรับทราบ เพื่อเปนกรณีตัวอยางแหงการตักเตือน สําหรับการกระทําสิ่งที่ขัด
กับคานิยมของคนสวนใหญในสังคม หรือกรณีของการขายบริการก็เปนการขัดตอกฎหมายของทั้งสังคมไทยและ
ในตางประเทศ ผูเขียนจึงนาจะอยูในฐานะของ “ครู” คนหนึ่งไดเชนเดียวกัน
นอกเหนือไปจาก คุณคาของการยอมเสียสละทีจ่ ะไดรบั ความอับอาย เพือ่ บอกเลาเรือ่ งราวใหสงั คมรับทราบ
ขางตนนี้ อันเปนทีน่ า สังเกตไดวา ภาพหนาปกของหนังสือเลมนี้ ผูเ ขียนตัง้ ใจทีจ่ ะลงภาพใบหนาของตนเองไวทหี่ นาปก
อยางชัดเจน ซึ่งผิดไปจากสองเลมที่ผานมา คือ เปนเพียงภาพเงามัวๆ ของหญิงที่ยํ่าอยูบนพื้นนํ้า และภาพมัวๆ
ดานหลังของหญิงทีเ่ ดินจูงกระเปาเดินทางเขาคุก (ตามลําดับ) เทานัน้ ผูว จิ ารณมองวาสิง่ ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของหนังสือนี้
และแบบแผนแหงการเขียนของผูเขียน (แมวาจะเปนการสื่อสารดวยภาษาเขียนที่เรียบงาย) ก็คือ ผูเขียนสามารถ
หยุดฉาก Erotic ไวได แมวาจะมีการแวะเวียนมากลาวถึงฉากดังกลาวนี้ แตก็มิไดกาวลวงลํ้าใหกลายเปนหนังสือ
ทางเพศไป ซึ่งหากเปนดังเชนอยางหลังนี้ ก็จะทําลายคุณคาแหงงานเขียนของผูเขียนลงไปในทันที
อยางไรก็ดี ประเด็นหนึ่งที่ผูวิจารณรูสึกสงสัยมากๆ ก็คือ ผูเขียนสามารถจดจําเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นได
เปนอยางดี แมระยะเวลาจะลวงเลยมานานแลวก็ตาม ผูเ ขียนจําไดแมแตคาํ พูดทีต่ วั ละครไดกลาวโตตอบกันและกัน
ซึง่ หากมีการบันทึกลงในสมุดบันทึกประจําวัน (Diary) ไว ก็ยงั เปนเรือ่ งทีน่ า อัศจรรยอยูว า มีการบันทึกไวแมแตประโยค
คําพูดอยางนั้นหรือ ? หรือวาทั้งหมดที่ปรากฏอยูนี้ เปนการเรียบเรียงขึ้นอยางคราวๆ จากความทรงจําที่ฝงแนน
จนยากที่จะชําระลางออกไปไดของผูเขียนเอง
ในอีกดานหนึง่ ของเหรียญเดียวกันนี้ แมวา งานเขียนชิน้ นีจ้ ะนาสนใจ มีขอ ดีและคุณประโยชนในหลากหลาย
ประการก็ตาม แตผูวิจารณก็ขอตั้งเปนประเด็นขอสังเกตบางประการ ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้ คือ
ผูเขียนไดเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับภาพยนตรเรื่อง “ฟอรเรสตกัมป” ดังขอความที่ปรากฏอยูในหนังสือวา
“เหมือนกับหนังเรื่อง “ฟอรเรสตกัมป” ที่โดงดังและกวาดรางวัลออสการไปไดหลายตัว ที่คนสรางดันคิดเรื่องบาๆ
ที่มันเปนไปไมไดใหมาเกิดกับตัวกัมป ไมวาจะกําหนดบทบาทใหกัมปไดบังเอิญไปพบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงโดงดัง
มากมาย หรือแมแตไดไปพบประธานาธิบดี ตลอดจนกลายมาเปนเศรษฐีดังเพียงชั่วขามคืน หรือจูๆ กัมปก็กลายไป
เปนนักวิ่งเพื่อสันติภาพจนโดงดังไปตั้งหลายประเทศ โดยที่กัมปไมไดตั้งใจจะกําหนดกฎเกณฑโชคชะตาหรือชีวิต
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ของตัวเองสักนิด แตทกุ อยางเกิดขึน้ เพราะชีวติ มันพัดพากัมปไปจุดนัน้ จุดนีเ้ อง...” (ธนัดดา สวางเดือน, 2555, 221-222)
ซึ่งผูวิจารณก็เห็นดวยเพียงแคครึ่งหนึ่งเทานั้น ดวยเหตุผลที่วาชีวิตของมนุษยนั้น มิไดอยูในมือของโชคชะตาหรือ
เทวีแหงโชคชะตา (Fortune deva) เพียงอยางเดียวเทานั้น แตอีกครึ่งหนึ่งกลับอยูในมือของเจาตัวที่จะบริหารจัดการ
ความเปนไปตางๆ ดวยตัวของตัวเอง ซึ่งไกลไปกวานั้น หากเปนไปตามแนวคิดของนักวิชาการกลุมมนุษยนิยม
(Humanism) ดวยแลว กลาวไดวา ทั้งหมดลวนแลวแตอยูในมือของมนุษยทั้งสิ้น
ในทํานองเดียวกันกับการอุปมาขางตนนี้ ผูวิจารณกลับมองวา เนื้อหาสาระที่ปรากฏอยูในหนังสือนี้
กลับมีบางบทที่ลอแหลมตอเยาวชน ซึ่งผูวิจารณหมายถึง “การเรียนรู” ของกลุมเยาวชน และอาจจะหมายรวมไปถึง
การเรียนรูของสังคมดวยก็ได ซึ่งหากเปนกลุมที่ยังไมมีความสมบูรณทางดานการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม
แลว (Maturity) ก็อาจจะตองติดกับ กับดักที่มีอยู อาทิเชน มีการกลาวถึงการใชยาและชื่อของยา xxx ไวอยางชัดเจน
ของตัวละครหลัก และเนือ้ หาหลักของเรือ่ งก็เปนการนําเสนอประสบการณการใชชวี ติ ของตัวละครหลักนี้ ซึง่ ผูว จิ ารณ
มองวา หากเยาวชน หรือกลุม คนทีอ่ ยูใ นสภาวะทีไ่ ม Maturity ไดอา นแลว ก็จะตองมีผทู คี่ อยใหคาํ ปรึกษาอยางใกลชดิ
ถึงแนวทางที่ถูกที่ควร ที่ถูกตองและเหมาะสมดวย มิฉะนั้นหากมองในแงรายแลว สิ่งนี้อาจจะเปนการ “ชี้โพรง
ใหกระรอก” ก็ได
ดังนัน้ การมี กบว.หนังสือ หรือการกําหนด Rate ผูอ า นของหนังสือ เฉกเชนเดียวกันกับกรณีของรายการทาง
วิทยุโทรทัศนทแี่ พรภาพออกอากาศ ก็นา จะเปนการตัดไฟเสียแตตน ลม อันเปนการกําหนดไปเลยวา หนังสือนีเ้ หมาะ
สําหรับผูอานที่มีอายุ 15+ หรือ 18+ หรือเหมาะสมสําหรับทุกคนในครอบครัว ซึ่งผูวิจารณมองวากรณีของหนังสือนี้
นาจะเหมาะสมกับผูอานที่มีอายุ 20+ แตสิ่งนี้ก็เปนเพียงแคความคิดเห็นของผูวิจารณแตฝายเดียว ก็คงจะตองมี
การอภิปรายหรือการระดมสมองกันตามมา วาจุดที่เหมาะสม ควรอยูที่ไหนและอยางไร
ประเด็นทีก่ าํ ลังอภิปรายอยูน ี้ คงอุปมาไดดงั กรณีของละครเรือ่ ง “ดอกสมสีทอง” (ภาคตอมาของ มงกุฎดอกสม)
ทีเ่ คยแพรภาพออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนไทยทีวสี ชี อ ง 3 ทีเ่ กิดกระแสการตอตานพฤติกรรมของตัวละครหลัก
ของเรื่องที่มีชื่อวา “เรยา” ซึ่งกลุมผูที่ไมเห็นดวย ก็เกรงไปวาเยาวชน “จะเอาเยี่ยงอยาง เรยา” ซึ่งผูวิจารณมองวา
หากเรา “ดูหนัง ดูละคร แลวยอนดูตัว” โดยการนําเอากรณีแหงความผิดพลาดจากภาพยนตร ละครทีวี หรือแมแต
ของบุคคลก็ตาม มาเปนบทเรียนเตือนใจหรือบทเรียนสอนใจ มิใหหลงทางกระทําสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดลงไปได ก็กลับจะเปน
สิง่ ทีด่ ี แตบนเสนทางดังกลาวนี้ ก็จะตองมีบคุ คลขางๆ ทีจ่ ะตองสามารถใหคาํ ปรึกษาทีถ่ กู ตองเหมาะสมไดดว ย และ
หากเปนกรณีของเยาวชนแลว สถาบันครอบครัวที่จะเปนคําตอบดังกลาวนี้ ก็คือ บิดาและมารดานั่นเอง
อยางไรก็ดี ผูวิจารณไดพบวา ผูเขียนก็พยายามที่จะเตือนไมใหผูอานไดหลงเดินตามเธอไป ดังเชนในกรณี
ของการกาวเขาสูอาชีพขายบริการ แตกลับไมพบในกรณีของ อาทิเชน การใชยา xxx การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา หรือ
การทําศัลยกรรม เปนตน ซึ่งโดยเฉพาะสําหรับในกรณีหลังนี้ ยังไมมีหลักฐานทางวิชาการใดๆ ที่สนับสนุนใหบุคคล
โดยทั่วไปในสังคมไดเกิดคานิยมของการไปทําศัลยกรรมตกแตงกัน จึงเปนประเด็นที่นาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะใน
ปจจุบนั นี้ นอกจากกรณีปญ
 หาการติดยาเสพติดแลว ยังมีกรณีการเสพติดศัลยกรรม ซึง่ เปนเรือ่ งทีไ่ มนา จะมีในสังคม
นี้ เกิดขึ้นแลวดวย
ประเด็นตอมา ก็คือ เนื่องจากหนังสือนี้จัดอยูในประเภท “สารคดีชีวิตจริง” ดังนั้น จึงเปนธรรมดาที่อาจจะ
มีคาํ ไมสภุ าพ เชน ไอ… อี... ปรากฏอยู ดังนัน้ สิง่ ทีน่ า เปนหวงก็คอื พฤติกรรมเลียนแบบของผูอ า นทีเ่ ปนเยาวชน และ
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ก็เปนขอเสนอแนะเชนเดิมที่จะตองมีผูปกครองคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด แตปญหาก็นาจะอยูที่วา “จะมีการ
กระทําดังกลาวหรือไม” ก็เทานั้น
อยางไรก็ดี มีประเด็นหนึ่งที่ผูวิจารณไมขอกลาวชื่นชมและไมขอกลาววิพากษวิจารณใดๆ กับเนื้อหานี้ไว
แตกจ็ ะนํามาเสนอไว ณ ทีน่ ี้ และขอความอนุเคราะหใหทา นผูอ า นบทวิจารณนี้ ไดเปนผูต ดั สินใจพิจารณาดวยตนเอง
ก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ดังเชนที่ผูเขียนไดกลาวไวในตอนหนึ่งความวา “...ฉันอยากหันไปถาม
ทุกคนที่นั่งตรงนั้นจังเลยวา มีใครรูและเขาใจความหมายของบทสวดแตละบทแตละตอนบางมั้ย แตก็ไมกลาที่จะทํา
อยางนัน้ เพราะเดีย๋ วจะเขาขายลบหลูด หู มิน่ ศาสนา ซึง่ จริงๆ แลวฉันไมไดมเี จตนาอยางนัน้ ฉันแคเพียงอยากรูจ ริงๆ
วาสิ่งที่ทองออกไปกวาชั่วโมงนั้นมันมีความหมายวาอะไรบาง ฉันรูสึกอึดอัดจริงๆ ที่ไมรูวาตัวเองกําลังนั่งทองอะไร
ออกไปตั้งนานสองนาน...” (ธนัดดา สวางเดือน, 2555, 166) และอีกตอนหนึ่งที่กลาวไววา “...พวกเคาชางสงบกัน
ดีจงั เลยนะ ฉันนัง่ ชืน่ ชมกับภาพความสงบของทุกคนไดไมนาน ก็เริม่ มีความรูส กึ วา ปาแดงกําลังนัง่ เอนตัวไปทางซาย
ชาๆ ตอนแรกฉันคิดวาปาแดงอาจจะกําลังสงบมากจนพบธรรม ทะลุออกมิติอื่นไปแลว ตอมาปาแดงก็เอนมา
ทางขวาชาๆ อีก แลวปาแดงก็นั่งทรุดตัวคอหักลมไปขางหนาอยางจัง ออ...ที่แทก็เปนการสัปหงกนี่เอง ปาแดงคงจะ
เหนือ่ ยจากการทําครัวทําความสะอาดบริเวณสถานทีท่ งั้ วัน ก็เลยเกิดความงวง นาสงสารปาแดงจังทีต่ อ งมานัง่ ทรมาน
ตัวเองอยูอ ยางนี้ ในเวลาตอมาฉันก็เริม่ เห็นพระเณรบางรูปกําลังโยกซายโยกขวา มีอาการเดียวกันกับปาแดง บางรูป
สัปหงกหัวคะมําทิ่มพื้นลงไปอยางแรง บางรูปก็น่ังเอนตัวไปขางหนึ่งแบบไมสมดุล บางรูปก็เอนตัวลงไปขนานกับ
พื้นจนแทบจะเรียกไดวาเปนการนอนตะแคงเลยเชียวละ...ฉันทั้งแปลกใจและขําอยูในใจคนเดียววา เมื่อพวกเรา
ทุกคนตางก็งวง แลวทําไมไมไปชวนกันไปเขานอนใหสิ้นเรื่อง จะมานั่งทรมานสังขารกันทําไมหนอ...นี่ถาฉันหลับตา
ก็คงไมไดเห็นภาพจริงเหลานี้ ฉะนั้นการเปนผูสังเกตการณถือเปนงานถนัดของฉัน ที่ควรจะปฏิบัติทุกที่ ทุกหน
ทุกแหง” (ธนัดดา สวางเดือน, 2555, 167) ทั้งหมดนี้ ผูวิจารณจึงเห็นวา ผูเขียนสามารถทําหนาที่เปนนักเขียนที่ดี
มีคุณคา และมีคุณภาพไดอยางแนนอน ดังนั้น จึงโปรดอยาหยุดยั้งที่จะทําหนาที่ (อาชีพ) นี้ตอไปเรื่อยๆ
ในการวิเคราะหทา ยทีส่ ดุ นี้ ผูว จิ ารณมองวา พืน้ ทีย่ นื ทางการตลาดแหงการเปนนักเขียนของ ธนัดดา สวางเดือน
ซึ่งเธอทําไดเปนอยางดีเยี่ยมมาแลว อยูที่ขอบขายเนื้อหาสาระของอาชีพขายบริการและนักโทษในเรือนจํา ซึ่งอยูใน
ความสนใจของกลุมผูอานจํานวนมาก และผูเขียนก็มีทรัพยากรขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวนี้อยางมากมาย
ดังเชนที่ อาจินต ปญจพรรค (ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ป พ.ศ. 2534) (อางถึงใน ธนัดดา สวางเดือน, 2555,
หนาปกหลัง) ไดกลาวไววา “ชีวิตที่ตองเหลวแหลกของหนิง เปนวัตถุดิบในการเขียนวรรณกรรมที่มีคา” แตหาก
ดวยพื้นที่ยืนเชนนี้ ก็ถือวางานเขียนเลมที่หนึ่ง (เอรี่ กับประสบการณขามแดน) และเลมที่สอง (เอรี่ กับประสบการณ
ทองคุก) ทําไดดีกวาเลมลาสุดที่ผูวิจารณกําลังกลาวถึงอยูนี้ (ซึ่งมิไดแปลวาเลมที่สามนี้ ไมดีแตประการใด) ลักษณะ
เชนนี้ คงเปนคลายดัง่ “อาถรรพณ” ของการออกอัลบัม้ เพลงชุดทีส่ อง ของศิลปนนักรองชือ่ ดัง ทีห่ ากทําชุดแรกไดเปน
อยางดี อยูในความสนใจของกลุมเปาหมายผูฟงอยางถลมทะลาย พอมาถึงอัลบั้มชุดที่สอง ก็จะตองทําใหดีกวา
แตหากผลงานออกมาแผวลง ก็จะเขาตามทํานองอาถรรพณเชนวานี้ แตอยางไรก็ดี สิ่งที่กําลังกลาวถึงอยูนี้ ก็เปน
เพียงความเห็นของผูวิจารณ ซึ่งเปนหนึ่งในผูติดตามอานหนังสือของเธอ เพียงแคความเห็นเดียวเทานั้น
ผูวิจารณมีขอเสนอแนะวา ดวยคุณภาพแหงงานเขียนของผูเขียน เธอสามารถจะกาวเขามายืนในตําแหนง
ทางการตลาดที่ “รงค วงษสวรรค” เคยยืนอยู อาทิเชน ใน “หอมดอกประดวน” (รงค วงษสวรรค, 2551) ที่ไดรับ
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ความนิยมอยางมากมาแลว แตสิ่งที่ผูเขียนสามารถทําไดโดยพรสวรรคที่สวยงาม ก็คือ สามารถหยุดฉาก Erotic
เอาไวได แมวาจะตองกลาวถึงมันก็ตาม ดังนั้น ดวยเหตุเชนนี้ หากเลมตอๆ ไปของผูเขียน จะนําเอารายละเอียด
ของแตละกรณี แตละเหตุการณ ไมวาจะเปนเรื่องของการขายบริการหรือประสบการณการติดคุก มาเขียนขยาย
ความเพิ่มเติมเปนตอนๆ (ตอนละแหงหรือตอนละกรณี) แหง/กรณีละเลม ก็นาที่จะไดรับความนิยม เพราะผูวิจารณ
ก็ยังรูสึกวา ยังมีคําถามขอของใจอีกมากมายที่ผูเขียนยังไมไดเลาไวในหนังสือเลมที่ตีพิมพออกมาแลว หรือไกลไป
กวานัน้ หากจะนําเอาประสบการณของคนอืน่ ๆ ในกลุม นี้ ทีผ่ เู ขียนรูจ กั เปนอยางดีมาเขียนก็เปนเรือ่ งทีน่ า จะกระทําได
ซึ่งอยางนอยก็มีผูวิจารณคนหนึ่ง ที่จะคอยติดตามอานผลงานของเธอในเลมตอไป
ถึงตอนนี้ หากผูอ า นบทวิจารณนี้ ยังคงลังเลใจทีจ่ ะหาหนังสือของนักเขียนทานนีม้ าอาน ผูว จิ ารณกข็ อกลาว
สนับสนุนไว ณ ทีน่ วี้ า เมือ่ ทานไดอา นหนังสือเหลานีแ้ ลว จะทําใหเกิดกําลังใจในการดํารงชีวติ ในสังคมทุนนิยมทีร่ ดั รึง
ตัวของทานและบุคคลรอบขางคนอื่นๆ อยู ไดเปนอยางดี
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