
 
คําประกาศนวนิยายเขารอบสุดทาย ๑๐ เลม 

รางวลัวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน ประจําป ๒๕๔๙ 
 
กรณีฆาตกรรมโตะอิหมามสะตอปา  การเด  ของ ศิริวร  แกวกาญจน 
 

กรณีฆาตกรรมโตะอิหมามสะตอปา การเด ของศิริวร  แกวกาญจน เปนวรรณกรรม
การเมืองรวมสมัยที่หยิบยกปญหาความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมานําเสนอ  ผูเขียน
ไดสรางตัวละคร ‘เจาอาวาส ’  แฝดพี่ผูมีพระไตรปฎกเปนเครื่องชี้ทางสวางและ ‘โตะอิหมาม’ 
แฝดนองผูมีพระคัมภีรอัลกุรอานเปนทางนํา ทวายังขามสะพานไปมาหาสูอยูเปนนิจ  จนกระทั่ง
พ่ีนองรวมสายเลือดตางศาสนาทั้งสองถูกฆาตกรรมในเวลาไลเลี่ยกัน  และสะพานก็ถูกลอบวาง
ระเบิดขาดสะบั้นลง เรื่องราวตางๆ จึงดําเนินไปสูวิกฤตอยางรุนแรง กอใหเกิดความหวาดระแวง
ตอกันยิ่งขึ้น 
 ผูเขียนฉายภาพใหเห็นวา ในสถานการณเชนนี้ชาวบานขาดความไววางใจตอเจาหนาที่
รัฐ  เจาหนาที่รัฐก็หวาดระแวงชาวบาน  พอแมหวาดระแวงลูก  พ่ีหวาดระแวงนอง  เพ่ือน
หวาดระแวงเพื่อน  ไมมีใครไวใจใครทั้งไทยพุทธและมุสลิม  ขณะเดียวกันผูเขียนพยายามบอก
เราวาเหตุการณเลวรายทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเปนปญหาซับซอน  ละเอียดออน  ดังน้ันเราไม
อาจสรุปอะไรดวยอารมณความรูสึกหรือดวนพิพากษาในสิ่งที่ตาเห็น 
 นวนิยายเรื่องนี้มีความโดดเดนหลายดาน เชน เน้ือหาที่เชิดชูสันติภาพและความ
สมานฉันท  โดยมีนกและสะพานไมเกาแกเปนสัญลักษณตามลําดับ     สะพานไมเกาแกน้ัน
นอกจากใชขามระหวางหมูบานสองฝงคลองแลว ยังเปนเสมือนสายใยเชื่อมโยงจิตใจชาวไทย
พุทธกับไทยมุสลิมใหผูกพันแนนแฟนอีกดวย  กอนที่ผูเขียนจะทิ้งปริศนาไวอยางนาขบคิดวา 
“สะพานขาด” ดวยน้ํามือใคร ? และจะสามารถซอมแซมไดในเร็ววันหรือไม ? 
 ดานกลวิธีการนําเสนอก็ยิ่งมีความโดดเดน    เม่ือศิริวร  แกวกาญจน  เลือกใชวิธีที่ให
ตัวละครทั้งหมดเปนผูเลาเหตุการณในมุมมองของตน  โดยใหพูดเปนรายๆ  รอยตอเปนลูกโซ
ตั้งแตตนจนจบ   คลายๆ การตอบคําถามหรือใหการตอศาล    สวนจะเช่ือใครหรือไม เพียงใด  
ผูเขียนปลอยใหเปนดุลพินิจของผูอาน  กลวิธีดังกลาวสอดคลองกับเน้ือหาและสถานการณ
ปจจุบันในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางลงตัวและกลมกลืน 
 
 
 

 
 
 
 



-๒- 
 
กลางทะเลลกึ  ของ ประชาคม  ลุนาชัย 
 
 กิเลสตัณหาในนวนิยายเรื่อง กลางทะเลลึก เปนสัจธรรมที่ทําใหมนุษยทุกยคุทุกสมัย
กาวไปสูหายนะ  ความละโมบทําใหมนุษยเผยธาตุแททีคุ่ณธรรมใดๆ ก็ไมมีอํานาจพอที่จะ
เหน่ียวรั้งไวได สุดทายแลวผูละโมบไมไดอะไรเลยแมแตบทเรียนจากความโลภของตน  ทิ้งไวแต
อุทาหรณใหเราไดสมเพชกับความเขลาและชะตากรรมของมนุษยดวยกันเอง    

ความโลภทําใหลูกเรือสินชยั ๑  เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวเพื่อผลประโยชนรวมกันคือทรัพย
สมบัติทีเ่ปนลาภลอยมูลคามหาศาล จนละทิ้งสินในน้ําซึ่งเปนทรพัยที่หามาไดจากน้ําพักน้ําแรง
ของตนอยางไมไยดี  แตโลภะนําไปสูโมหะของแตละคนใหลุมหลงมัวเมาอยูกับทรัพยสมบตัทิี่
เชื่อวาจะพลิกชีวติของตนไดดีขึ้นฉับพลนั   ในที่สุดโมหะก็พาโทสะครอบงํา จนสามารถทําราย
เพ่ือนมนุษยดวยกันเองแลวยอนกลับ ทําลายตวัเองใหพินาศยอบยบัลงเชนเดียวกบัเรือลํานี ้
 เม่ือมองลึกลงไปถึงรายละเอียดของตัวละครแตละตวั ประชาคม ลุนาชัยสามารถสราง
ตัวละครใหมีชวีิตโลดแลนทามกลางพายุในทะเลและพายุแหงกิเลสตณัหา ความคิด ความรูสกึ   
ตลอดจนพฤตกิรรมของตัวละครทุกตัวจึงมีมิติของมนุษยทั้งดานมืดและดานสวาง    ลวนมี
เหตุผลใหผูอานเขาใจความเปนมนุษยไดแจมชัด 
 ทะเลแหงกเิลสตัณหายอมนําพาชีวติมนุษยที่ไรแรงตานคลื่นลมใหอับปางลง  ตราบใดที่
มนุษยไมตระหนักวาชวีิตทีย่ังไมละวางความโลภนั้นอยูกลางทะเลลกึที่ยากที่มนุษยคนใดจะรอด
ชีวติไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
เกียวบาวนาจอก  ของ ภานุมาศ ภูมิถาวร 
 
 เกียวบาวนาจอก เปนนวนิยายทีนํ่าเสนอชีวิตของชาวเวียดนามโพนทะเลที่เคยอาศัย
บนผืนแผนดินไทย ณ บานนาจอกจังหวัดนครพนม ผูเลาเรื่องไดถายทอดความคิดที่มีตอคน
ไทยและคนเวยีดนามผานสายตาของเด็กชายวัยสิบขวบผูกําพราแม ดวยความยากจน เขาเห็น
พอและพ่ีๆ ทาํงานหนัก พ่ีชายสองคนไปทํางานในเมอืง พ่ีสาวผูเขมงวดชวยพอทํางานแทนแม 
และตัวเขาซึ่งนอกจากจะตองดูแลจัดการกับตวัเองเพ่ือไมใหเปนภาระของพี่แลว ยังตองมีหนาที่
ดูแลนองเล็กๆ อีกสี่คน ชะตาชีวติของครอบครวัเล็กๆ ดําเนินไปอยางเรียบงาย บทบรรยายที่
เรียบเรื่อย กอใหเกิดความสะเทือนใจตอชะตากรรมของพวกเขา ที่ตองกมหนายอมรับความเปน
คนชายขอบอยางไมมีทางปฏิเสธ     ความคิดที่ลุมลกึเกินวัยทําใหผูอานซึมซับพลังการตอสูที่
อัดแนนในใจและรอคอยวนัปะทุในภายหนา    นวนิยายเรื่องนี้ไมเพียงแตจะใหความรูสึกของ
การดํารงชีวิตอยูอยางหวาดระแวงในแผนดินของคนอื่นเทานั้น     แตยังใหภาพของการโหยหา
อิสรภาพและความภูมิใจทีป่รารถนาจะมสีัญชาติไทยบนแผนดินเกิดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
เขียนฝนดวยชีวติ   ของ ประชาคม  ลนุาชัย 
 
 กวาคนคนหนึง่จะกาวมาเปนนักเขียนอาชีพอยางเต็มภาคภูมิ เปนเรื่องที่สาหัสสําหรับ
ชีวติทีล่ําพังด้ินรนเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็ยังแทบจะเอาตัวเองไมรอด          แตก็ดวยความฝน
ที่หลอเลี้ยงและยึดพยุงอุดมการณมอบกายถวายชีวติใหแกการสรางงานเขียน 
 เขียนฝนดวยชีวติ เปนนวนิยายทีเ่สนอภาพชีวิตที่เต็มไปดวยอุปสรรคและขวากหนาม
ของชายผูใฝฝนและมุงม่ันทีจ่ะเปนนักเขียน เริ่มจากเขามาขายแรงงานในเมอืงหลวงอยางไร
ญาติขาดมิตรและไมมีเงินตดิตัวเลย  ชีวติของชายจรจดัระหกระเหินมาตั้งแตเขาละทิ้งครอบครวั
ในชนบทเพื่อหาโอกาสใหชีวิต  แตโอกาสดี ๆไมเคยเขามางาย ๆ ในชีวติขมขื่น  ทวายืนหยดั
อยูทามกลางการลองผิดลองถูก  ผานเมืองหลวง นากุง  ไร  ทองทะเลลึก  ปอมยาม  เขายังคง
เชื่อม่ันวาความทุกขที่กระหน่ําใหเขาลมและลุกขึ้นมาครั้งแลวครั้งเลา ลวนเปนประสบการณที่
เคี่ยวกรําใหเขาเปนนักเขียน 
 ผูเขียนเลาเรื่องราวใหเราไดซึมซับและเตม็ตื้นราวกบัไดรวมประสบการณเดียวกนั  
ความโดดเดนอันเปนเสนหอยูที่การเลือกเลาเฉพาะบางชวงของชวีิต ใหเราไดปะติดปะตอเปน
เรื่องราวไดอยางลงตวัสมบูรณ นอกจากนั้นยังตีแผชวีติของผูเลาดวยหัวใจที่สตัยซ่ือตอความฝน 
และน้ําตาที่สือ่ความหมายแหงความขมขื่นและปลาบปลื้มประสานกัน ในแตละชวงชวีติเสนอ
ผานดวยลลีาภาษาทีต่รงไปตรงมาและกนิใจ เขียนฝนดวยชวีติ จึงเปยมไปดวยอารมณ
สะเทือนใจกบัความฝนอันยิง่ใหญ ที่ทําใหเราตระหนักวาบทจบของเรื่องเปนเพียงบทเริ่มตนของ
ชีวตินักเขียนที่ยังคงเขยีนฝนดวยชวีติตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
ความสุขของกะทิ   ของ งามพรรณ  เวชชาชีวะ 
 

ความสุขของกะทิ เปนนวนิยายขนาดสัน้  เลาเรื่องราวของกะทิ  เด็กหญิงวัย ๙ ขวบที่
กําลังจะตองสญูเสียแม ซ่ึงปวยเปนโรคกลามเนื้อออนแรง  แมรูตวัดีวาไมสามารถเลี้ยงดูกะทิได  
จึงฝากกะทิใหตากับยายเลี้ยง   กะทิเตบิโตมาดวยความรักของตาและยาย  มีชีวติอยางสุขสบาย
ในบานหลังนอยริมคลองอันอบอุน 

งามพรรณ  เวชชาชีวะเลาเรื่องราวของกะทิอยางเรียบงาย  เนรมิตบานริมคลองใหเปน
บานในฝนที่อบอวลดวยบรรยากาศอันรืน่รมยของอดีต  ฉายรายละเอียดสิ่งละอันพันละนอยของ
วิถีชวีติที่สขุสงบของครอบครัวชนชั้นกลางระดับสูงใหผูอานประทับใจ 

แตในความสขุมีความเศรา  ในวิถีชวีิตที่สุขสงบนี้  กะทิตองเผชิญประสบการณทาง
อารมณที่ตองสูญเสียแม  และในความเศรานั้นก็มีความสุข  กะทิไมคิดจะโหยหาถึงพอที่อยูไกล
โพนตางแดน  หากเลือกอยูในออมกอดของตากับยาย  และผานชวีิตอันควรจะทุกขน้ันดวยใจที่
เขมแข็ง 

เสนหของนวนิยายขนาดสัน้เรื่องนี้อยูที่กลวธิีการเลาเรื่อง ที่คอยๆ เผยปมปญหาทีละ
นอยๆ อารมณสะเทือนใจจะคอยๆ พัฒนาและดิ่งลึกในหวงนึกคิดของผูอาน  นําพาใหผูอานอ่ิม
เอมกับรสแหงความโศกอันเกษม ที่ไดสัมผัสประสบการณทางอารมณของชีวิตเล็กๆ ในโลก
เล็กๆ ของเพ่ือนมนุษยคนหนึ่ง ซ่ึงอาจไมไกลจากชีวติจริงของเราเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 
เด็กกําพราแหงสรวงสวรรค   ของ ภาณุ  ตรัยเวช 
 

เด็กกําพราแหงสรวงสวรรค  เลาเรื่องราวของตวัละคร ๕ ตวัที่มีความสัมพันธอัน
ซับซอน  เปดเปลือยใหเห็นแงมุมดานมืดของชีวิตและสังคม  ทั้งเรื่องครอบครัวแตกแยก  ทัง้
เรื่องอิทธิพลการเมือง  ทั้งเรื่องความลี้ลบัของเพศที่สาม      ตวัละครแตละตัวถกูประกอบสราง
เปนสัญญะทางอารมณอันแตกตางหลากหลาย  อาจนําไปเปรียบกบัดิน นํ้า ลม ไฟ  ทอง ซ่ึง
เปนธาตุสําคญัที่ประกอบกนัเปนโลก 

ผูเขียนเปดพื้นที่ใหตวัละครมาปะทะสังสรรคทางอารมณและความคดิแตละชุด    ที่ตาง
อึงอลและปรวนแปรไมตางไปจากรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ชื่อนวนิยาย เด็กกําพราแหงสรวงสวรรค ดูเหมือนจะลอชุดความคิดเรื่องชะตาลิขติ ที่
แฝงฝงในความคิดของสังคมไทย  และผูเขียนเองก็เขียนนวนิยายเรื่องนี้ราวกับจะหาคําตอบวา
เหตุใดโลกนี้จึงเต็มไปดวยความทกุข ทั้งที่มนุษยเราตางปรารถนาความสุขทุกคน 

สีสันของนวนยิายเรื่องนี้คือความจัดจานของสํานวนโวหารและจินตภาพที่อุดมดวย
จินตนาการที่เหมาะสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
นอน  ของ ศักด์ิชัย ลัคนาวิเชยีร 
 
 นอน      ของศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร เสนอเรื่องราวของผูคนและสังคมในแงมุมที่เสียดสี
ยุคสมัย บอกเลาถึงความโดดเดี่ยวอางวางในทามกลางความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและ
การเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจอยางไมหยุดยั้ง    ผูคนจึงตองทํางานแขงขนัไปตามระบบ
กลไกโลกจนเกิดเปนคําถามวา แทจริงแลวมนษุยดํารงอยูเพ่ืออะไร เม่ือความสัมพันธระหวาง
เพ่ือนมนุษยดวยกันถูกจํากดัและแบงกั้นดวยภาระหนาที่การงาน     และความสมัพันธใกลชิดก็
ถูกลดทอนใหเหลือเพียงการสนทนาผานเครื่องมือสื่อสาร มนุษยจึงโดดเดี่ยวและแทบไมเหลือ
เวลาในแตละวันใหใครอีก แมแตเวลานอนอยางเต็มอ่ิมใหกับตวัเอง 
 ผูเขียนนําประเด็นเล็กๆ เร่ืองการนอนมาเชื่อมโยงสูปญหาตางๆ  ในสังคมไดอยาง
นาสนใจ การนอนเปนเรื่องงายๆ ที่กลับทําไดยาก เม่ือมนุษยลดเวลานอนเพื่อเพ่ิมเวลาสาํหรบั
แสวงหาทุกความตองการอยางไมรูจักพอ มนุษยในระบบจึงตองทาํงานหนักขึ้น ยาวนานขึน้
เพ่ือใหไดเงินมาตอชีวติใหอยูทํางานอันซ้ําซากจําเจในวันตอไป และความตองการอยางไมรูจัก
พอน้ีเองที่ทําใหสังคมเต็มไปดวยปญหามากมาย ทั้งปญหาความยากจน ปญหามลพิษ ขยะลน
เมือง ปญหายาเสพติด อาชญากรรม และสงคราม สิ่งที่นาสนใจคือ ผูเขียนไดแสดงใหเห็นวา
ปญหาเหลานีไ้มไดเปนปญหาของสังคมใดสังคมหนึ่ง แตเปนปญหารวมของสังคมโลก ที่คนทั้ง
โลกตองตระหนักรวมกัน เราจึงไดพบ จอหน เลนนอน ไดรูจัก ดอน กิโฮเต ผูใฝฝนถึงโลกอุดม
คติและยังตอสูเพ่ือใหบรรลซ่ึุงความใฝฝนน้ัน 

งานของศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชยีรทําใหเห็นถงึความซับซอนของมนุษยและโลก     และตั้ง
คําถามใหผูอานหวนนึกถึงคณุคาแหงการดํารงอยูของชีวิตในโลกที่เตม็ไปดวยปญหาและความ
ขัดแยงสับสนไดอยางบีบคัน้...แยบคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
รางพระรวง  ของ เทพศิริ สุขโสภา 
 
 รางพระรวง เปนสารนิยายแสดงหลักธรรมล้ําคาแหง “พุทธ” อันเปรียบเสมือนสะพาน
ทอดสูความรูแจง สวางและสงบ ซ่ึงบคุคลผูไรการศึกษา อานไมออก เขียนไมได ก็สามารถ
เขาใจและบรรลุแจง เพราะธรรมนั้นเปนสิ่งที่ตองรูดวยใจ ไมใชอานจากตัวหนังสือ หรือพร่ําบน
สาธยายไปในแนวทางแหง “ไสย” อันเปนกบัดักอันมืดมนที่ทําใหคนงมงายลุมหลง 
 ผูเขียนไดรอยเรียงสาระแหงธรรมใหโดดเดนเห็นชัด เม่ืออธิบายถึงวิถีปถุุชนทีว่นเวียน
อยูเพียงเปลือกนอก คือรางแหงพระหรือพระเครื่องกรตุางๆ แทนการบําเพ็ญเพียรตามหลักคาํ
สอนของพระพุทธองค ดวยวิธเีลาเรื่องอันช่ําชองทําใหเรื่องนาติดตาม เหมือนคอยๆ เปดตะกรา
แหงความทรงจําทีละใบๆ จนไขประตูแหงธรรมะที่แทใหกระจาง 
 รางพระรวงคือสารนิยายอันโดดเดนดวยเนื้อหาและกลวธิีการเลาเรือ่งที่แยบยล 
สมบูรณดวยหลักธรรมอันอุดมแหงพระพุทธศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 
ลูกสาวฤษี   ของ ปริทรรศ  หุตางกูร 
 
 นวนิยายที่รํ่ารวยอารมณขนัแบบเสยีดส ี อานแลวตองอมยิ้มไปตลอดทั้งเรื่อง ทวา
ขณะเดียวกัน ในมุกตลกตางๆ ก็เต็มไปสัญลักษณที่ทาทายใหถอดรหัส เพ่ือคนหาความหมาย
ซ่ึงซอนอยูระหวางบรรทัด 
 ความโดดเดนอีกประการหนึ่งของลูกสาวฤษี อยูทีต่รงการหยิบประเด็นที่เครงเครียด 
มานําเสนอแบบทเีลนทีจริง เรื่องราวของกลุมชาวบานที่มีฐานะยากจน ซ่ึงแปลงรางตวัเอง
กลายเปนฤษ ี แสดงตัวดวยพฤติกรรมแปลกประหลาดตางๆ เพ่ือสราง “จุดขาย” ใหดูนาสนใจ 
พรอมสรางศรัทธาแกผูที่ไดพบเห็น จนคนมากมายยอมควักกระเปาจายเงินให สะทอนใหเห็นถงึ
ความผิดเพี้ยนของสังคมไทย ที่คลอยตามพฤติกรรมลวงโลกเชนน้ีโดยงาย สนใจแตเพียงเปลอืก
นอก โดยที่ไมคํานึงถึงแกน   
 พฤติกรรมของบรรดาฤษีในเรื่องนี้ ทําใหเราเห็นภาพหลายๆ ภาพในสังคมไทยซอนทับ
กันอยู ตั้งแตภาพของคนที่แหไปดูของแปลกตางๆ เพ่ือขอเลขเด็ดงวดตอไป จนถึงภาพ
นักการเมืองบางสวน ซ่ึงทําตัวไมตางจากนักแสดง สราง “จุดขาย” ใหตัวเองไปวันๆ โดยที่ลึกๆ 
แลว ขางในกลวงโบไมมีอะไรอยูเลย   
 ปริทรรศ หุตางกูร นํา ลูกสาวฤษี ไปถงึที่สุดในแนวทางของตวัเอง  เขาเสียดสีทุกสิ่ง
ทุกอยางในเรือ่ง อาทิเชน ประเด็นของมอบตอตานฤษ ีซ่ึงเขานําเสนอใหเปนภาพที่นาขัน พรอม
กันนั้นก็ชี้ชวนใหเราตองคิดตาม วาผูตอตานใชสิทธิ์อะไรในการดาวาผูอ่ืน ทั้งๆ ทีต่ัวเองก็ไมไดดี
ไปกวากันเลย 
 ลูกสาวฤษี ถึงพรอมดวยแนวทางของเรื่องแนวเสียดสี การดําเนินเรื่องตั้งแตตนจนจบ 
ยากที่จะคาดเดาได เพราะพลิกหักมุมครั้งแลวครั้งเลา จนถึงตอนจบของเรื่องที่หักมุมขนานใหญ 
จนหลายคนตองบอกวา เปนนวนิยายที่สนุกสนานและแสบสันตอะไรเชนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

เลนเงา   ของ จิรภัทร อังศุมาลี  
 

สําหรับชาวใตทั้งหลายแลว บทบาทของหนังตะลุงเปนมากกวามหรสพประจําภาค ใน
ความสนุกสนานและเสยีงหัวเราะ ยังแอบซอนเร่ืองราวและประเด็นรวมสมัย ที่นาหยิบเอามายั่ว
ลอ คอนแคะ ถากถาง จนถงึวิพากษวิจารณ เอาไวอยางแนบเนียน ความพิเศษอีกอยางของหนัง
ตะลุง ก็คือเปนความบันเทงิซ่ึงทุกคนเสพรับได โดยไมแบงแยกวาเปนคนศาสนาใด มีฐานะและ
บทบาทเชนไรในสังคม จุดเดนเชนน้ีเองที่ จิรภัทร อังศุมาลี ไดหยบิมาเปนแรงบนัดาลใจ โดยใช
มุมมองของตัวหนังที่คนรูจักมักคุนดี น่ันก็คือ “ไอเทง” มาถายทอดเรื่องราวของชุมชนริมทะเล 
ซ่ึงเปนที่เกิดที่อยูที่ตายของคนสองศาสนา ไทยพุทธ และ ไทยมุสลมิ    

สิ่งที่สะทอนอยูในนวนิยายเรื่องนี้เปนโศกนาฏกรรม ซ่ึงไมไดเกิดขึ้นเฉพาะภาคใต
เทานั้น หากแตปรากฏอยูในทุกพื้นทีข่องสังคมไทย ปญหาที่แทจริงไมไดเปนเพราะศาสนาที่
แตกตางกัน แตเกิดจากวธิปีฏิบตัิที่คนระดับหน่ึง กระทําตอคนในอกีระดับหน่ึงตางหาก จิรภัทร 
อังศุมาลี ไมเพียงนําเสนอความเปนจริงแบบผิวเผนิ แตเขายังไดวิเคราะหแจกแจงใหเห็น
กระบวนการกอเกิดปญหา ตั้งแตที่มาของความขัดแยง ความคับแคนทีท่บทวีขึน้ และจุดที่
นําไปสูการแตกหัก  

นอกจากเนื้อหาสาระที่คมเขมแลว วิธนํีาเสนอแบบสจันิยมมหัศจรรย ก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่
สรางความนาสนใจใหกับนวนิยายเรื่องนี ้เรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบานแหงน้ี ไมวาจะเปนตวั
หนังอยาง “ไอเทง” ที่มีชวีติอยูมาเนิ่นนาน, หญิงชราที่โกงคอหอนทุกคืนวันเพ็ญเดือนสิบ, กลิ่น
ไมปาที่กําจายเขามาในหมูบาน ซ่ึงหลายคนเชื่อวามันมีมนตรา ทําใหเกิดอาการลุมหลงในกาม 
เปนตน ทั้งหมดเปนปริศนาใหตองคิดตอ วาแตละเหตุการณกําลังบอกความจริงอะไรแกเรา 

สวนที่เดนที่สดุในนวนิยายเรื่องนี้ ไดแก การใชสัญลักษณ “เงา” ในรูปแบบตางๆ ตั้งแต
เงาที่พาดบนจอหนัง เงาสะทอนบนกระจก และเงาทีท่าบทบัสิ่งตางๆ เปนสัญลกัษณประกาศถึง
สัจธรรมที่วา เราไมอาจหนี “กรรม” ที่เรากอขึ้นได การกระทําใดๆ เปนเสมือน “เงา” ที่คอยตาม
ติดเราไปทุกหนทุกแหง หากเราทํากรรมดี กส็งผลที่ดีตอตวัเอง แตหากทําตรงกนัขาม ก็ไมอาจ
หลีกเลี่ยงผลรายไดเชนกัน    


