


คุณแมลูกสอง  เขียน

นิรันศักดิ์ บุญจันทร  บรรณาธิการและคำนิยม

สิริพรรณ สุรสิทธิ์  ภาพปกและภาพประกอบ



  การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด
คุณแม่ลูกสอง  เขียน
นิรันศักดิ์ บุญจันทร ์ บรรณาธิการและคำนิยม
สิริพรรณ สุรสิทธิ ์ ภาพปกและภาพประกอบ

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ราคา ๑๒๕ บาท

© ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒: คุณแม่ลูกสอง

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
คุณแม่ลูกสอง.  
 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด. -- กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ทีน, ๒๕๕๒.
 ๑๕๒ หน้า.
 ๑. นวนิยายไทย  I. ชื่อเรื่อง.

๘๙๕.๙๑๓
ISBN 978-616-540-002-2

กรรมการผู้จัดการ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายผลิตภัณฑ์ ราตรี สังสกฤษ 
บรรณาธิการบริหาร พรกวินทร์ แสงสินชัย  บรรณาธิการเล่ม วลัยพร ขำโพ  วราภรณ์ คงสุขกาญจนา 
หัวหน้ากองประสานงานการผลิต จรัสศรี พรหมเทพ  ประสานงานการผลิต  ฉัตรทิพย์  กสิสิทธิ์ 
อนุสรา ตาธเนศ  หัวหน้ากองพิสูจน์อักษรและตรวจสอบ อำพันธ์  คงมั่น  พิสูจน์อักษรและ 
ตรวจสอบ รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล  ธนุตา ทิพกนก  ผู้จัดการกองศิลปกรรม กฤษดา เส่งสงค์  ผู้ช่วย 
ผู้จัดการกองศิลปกรรม สุนันท์ เพชรวาว  คอมพิวเตอร์กราฟิก มาสเตอร์แมค  ปัทมา แดงวิจิตร 
สุนันท์  เพชรวาว  สำนักงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด เลขที่ ๑๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐    
โทร.  ๐-๒๖๗๐-๙๘๐๐, ๐-๒๖๖๒-๓๐๐๐  โทรสาร ๐-๒๖๖๒-๐๙๑๙
e-mail: editorial@nanmeebooks.com

เพลตที ่กรุงกมล สแกน โทร. ๐-๒๘๐๓-๒๕๔๔ พิมพ์ที ่H.N.Group โทร. ๐-๒๒๙๕-๓๕๔๔
จัดจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที ่๑๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ www.nanmeebooks.com

กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ช่วยในการถนอมสายตา เนื่องจากสะท้อนแสงเพียงเล็กน้อย

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ หน้าขาดหาย

สำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนใหม่ให้ โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน

หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. ๐-๒๖๖๒-๓๐๐๐ กด ๑

จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์



 ระหว่างความเป็นจริงกับจินตนาการในนวนิยาย แม้จะมีความแตก  

ต่างกัน แต่ก็เป็นเหมือนหนึ่งเดียวกัน เพราะงานประพันธ์นั้น มีทั้งความฝัน  

และความเปน็จรงิทีค่ละเคลา้กนั โดยอาศยัชัน้เชงิทางวรรณศลิปเ์ปน็เครือ่งมอื  

ปรุงแต่งให้สมบูรณ์นั่นเอง 

 นวนิยายเรื่อง “การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด” ก็เช่นกัน การเดิน  

ทางของดาวหางในจินตนาการ กับปรากฏการณ์แห่งความจริงที่เกิดขึ้นกับ  

ตัวละครผู้เยาว์วัย ด้านหนึ่งนั้นคือความจริงที่มักจะปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะ  

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมไทยเราในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็น  

ภาพอีกด้านหนึ่งที่หมองหม่นที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ที่เปรียบเสมือนผ้าขาว  

บริสุทธิ์ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้น ขณะเดียวกัน  

ก็ตรงกันข้ามกับภาพอีกด้านหนึ่งของผู้เยาว์วัย เพราะในความเป็นจริงแล้ว  

วัยของพวกเขาล้วนแล้วแต่มีความบริสุทธิ์ สดใสร่าเริง และมีโลกเฉพาะที่  

สวยงาม 

 เช่นเดียวกับตัวละครเอกในนวนิยายเรื่องนี้ นอกจากจะเป็นภาพ  

สะท้อนที่ทำให้เห็นโลกอันพิสุทธิ์แล้ว ยังเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนบอกเล่า  

เรื่องราวของเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันอีกด้วย โดยเฉพาะความ  

คิดฝันอันสวยงามในอีกโลกหนึ่ง ที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้  

 ความคิด จินตนาการ และความเป็นจริง ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเหตุการณ์  

ในเรื่องราวของ “การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด” นั้น ถ้าหากจะมองในแง่  

ของวรรณกรรมแล้ว เป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการกับความจริงได้

อย่างน่าสนใจยิ่ง โดยกลวิธีการดำเนินเรื่อง พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็น  

ผ่านตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆ ในเนื้อเรื่องนั้น มีความกลมกลืน และนำไป  

สู่สาระทางความคิดที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์ 

คำนิยม



 สิ่งที่โดดเด่นและถือเป็นปมสำคัญของนวนิยายเรื่องนี้อีกประการหนึ่ง  

ก็คือ การเชื่อมโยงความคิดของตัวละครเอกที่เกิดจากภาวะความขัดแย้งทาง  

ความคิด อันเนื่องจากความปริร้าวของแม่กับพ่อ โดยผ่านจินตนาการซึ่งเป็น  

ความรู้สึกนึกคิดอีกด้านที่ปรารถนาจะให้ความรักความอบอุ่นกลับคืนสู่  

ครอบครัวอีกครั้ง 

 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ดและการขอ  

พรวิเศษเพื่อให้แม่กับพ่อมีความรักกันเช่นเดิม จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่  

ดีงาม มีคุณค่าอย่างยิ่ง 

 และไม่เพียงแต่ตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้ต้องการจะให้เกิดขึ้นเท่านั้น  

...แต่เด็กๆ ในโลกแห่งความจริงจำนวนมากมายที่ต้องเผชิญชะตากรรม  

เช่นเดียวกับตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้...ยังร่ำร้องเรียกหาอีกด้วย 

 

นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ 



 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด เป็นวรรณกรรมเยาวชน “เชิง

อนุรักษ์” ที่ไม่ว่าใครอ่านก็ต้องชอบ 

 ด้วยเนื้อเรื่องที่แปลกแหวกแนว ผสมผสานทั้งผจญภัย แฟนตาซี  

แถมมีมนุษย์ต่างดาว แต่ฉากหลังเป็นท้องถิ่นแบบไทยๆ ที่เด็กๆ น่าจะนึก

ภาพตามได้ไม่ยาก 

 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด พาเราเดินทางไปในชุมชนน่ารัก

น่าอยู่ ที่ชื่อว่า “สาขลานาเกลือ” เมื่อเด็กชายหญิงสองพี่น้องตัวเอกของเรื่อง  

ต้องถูกส่งไปอยู่ที่นั่นในช่วงปิดเทอม และได้เริ่มการผจญภัยอย่างไม่คาดฝัน  

 นอกจากจะไดร้ว่มไขปรศินา “ดาวหางดวงทีเ่จด็” ไปกบัเดก็ๆ ในเรือ่งแลว้  

เรายังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตอันน่าสนใจของชาวสาขลานาเกลือ ชุมชนเก่าแก่  

รมิทะเลทีม่อียูจ่รงิในจงัหวดัสมทุรปราการ ผา่นการบรรยายอนันา่ตืน่ตาตืน่ใจ  

ชนิดที่ทำให้อยากชวนเพื่อนๆ หรือครอบครัวไปเที่ยวที่นั่นขึ้นมาทันที 

 ที่สำคัญเหนืออื่นใด การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด ยังแฝง  

แง่คิดสะกิดใจไว้หลายประการ ท่ามกลางเนื้อเรื่องที่สนุกชวนติดตาม ผู้อ่าน

คงไม่อาจผ่านเลยสาระดีๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้อย่างแนบเนียนไปได้ 

 นานมีบุ๊คส์ยินดีนำเสนอ การกลบัมาของดาวหางดวงทีเ่จด็ วรรณ-  

กรรมเยาวชนรางวัลชมเชย จากเวทีแว่นแก้วปีที่ 6 ให้ผู้อ่านชาวไทยได้ร่วม

ชื่นชมฝีมือนักเขียนหน้าใหม่ ผู้มีความตั้งใจและปรารถนาดีต่อสังคม 
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คืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิท ไม่มีแม้แต่แสงดาว ราวกับมีใครเอาผ้า 
ดำผืนใหญ่ไปคลุมเหล่าดวงดาวไว้ ทันใดนั้น บนท้องฟ้าด้านตะวันตกติด 

ขอบชายฝั่งทะเลมีแสงหนึ่งปรากฏขึ้น ลำแสงนั้นตอนแรกเป็นจุดเล็กๆ 

เหมือนใครเอาไฟฉายอันจิ๋วมาส่อง แต่ในชั่วพริบตา แสงนั้นกลับสว่างทำให้ 

ท้องฟ้าเจิดจ้าราวกลางวัน แล้วมันก็ตกวูบลงข้างต้นแสมต้นใหญ่ที่ยืนต้น 

ตายโดดเดี่ยวริมคลองทะเลเพราะโดนฟ้าผ่า แสงนั้นดับวูบอย่างรวดเร็ว 

เหมือนตอนที่มันสว่างขึ้น ปล่อยให้ความมืดเข้าปกคลุมหมู่บ้านสาขลา 

นาเกลือดังเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

 

รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองวิ่งฝ่าเปลวแดดยามบ่ายของฤดูร้อน ที่แผดแสง 

แรงกล้าราวกับจะช่วยยืนยันปรากฏการณ์โลกร้อนที่ชาวโลกยังไม่ให้ความ 

สนใจ บนเบาะด้านหลังรถมีแม่และลูกชาย-หญิงนั่งมาด้วยกันสามคน 

ผู้เป็นแม่อายุราวสามสิบห้าปี นั่งริมกระจกด้านขวา สายตาเหม่อมองออก 

นอกหนา้ตา่งรถ สว่นรมิกระจกดา้นซา้ยคอืลกูชายอายรุาวสบิสองสบิสาม ม ี

สหีนา้เบือ่หนา่ย นัง่มองไปขา้งหนา้อยา่งไมส่นใจใคร และตรงกลางคอืลกูสาว 

ทีด่แูตกตา่งจากทกุคน ดว้ยวา่เธอมสีหีนา้สดใส กระตอืรอืรน้สนใจกบัสิง่รอบ 

ตัว หนูน้อยแก้มอิ่มอายุราวเจ็ดปี ผมม้าตัดสั้นแค่คอ เธอมองออกไปนอก 
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