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คำนิยม

 รองเท้าที่หายไป เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงวัย ๑๒ ขวบ ซึ่งเติบโตใน

เมืองหลวงและโลกสมัยใหม่ กับอากงที่ใช้เวลาแทบทั้งชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดและ

ความหลังครั้งอดีต ทั้งสองเข้ามาพบพานกันในมิติแห่งความทรงจำที่ใกล้จะราง

เลือนของอากง สิ่งที่ผู้เขียนบอกเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบ คือเรื่องราวที่น่าสนใจของ

ปู่กับหลานที่เหินห่างกันมานานนับสิบปี สภาพบ้านเมืองยามสงครามเมื่อ ๗๐ ปี

ก่อน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

ที่ผ่านมาเมื่อ ๓-๔ ชั่วอายุคน 

 สิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ คือการนำสิ่งที่คู่ขนานซึ่งห่างไกลกัน ให้มา

บรรจบและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางเดียวกัน ด้วยสายใยแห่งความผูกพันที่ก่อตัวขึ้น

ทีละน้อย ขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวละครเอกซึ่งเป็นเด็กหญิงได้รับรู้ถึงภาพชีวิตที่

ลำบากแร้นแค้นในสมัยก่อน และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองให้เข้าใจในคุณค่าของสิ่ง

ที่ตนมองข้ามไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตระหนักถึงความรักและความห่วงหา

อาวรณ์ของผู้เป็นปู่ที่มีต่อหลานสาว 

 ผมหวังว่า เมื่อผู้อ่านที่เป็นเยาวชนได้พบ รองเทา้ทีห่ายไป เช่นเดียวกับ

ทีห่นอูิม่ - ตวัละครในเรือ่งไดค้น้พบ พวกเขากจ็ะพบกบับางสิง่บางอยา่งทีพ่วกเขา

อาจจะคิดว่าหายไป ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นอยู่ใกล้ๆ ตัวเขานั่นเอง 
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คำนำสำนักพิมพ ì
 เด็กๆ หลายคนอาจกลัวและรังเกียจรังงอนญาติผู้ชราของตัวเอง เพราะ

ผิวหนังที่เหี่ยวย่นหยาบกร้านกระดำกระด่าง หูตาที่ฝ้าฟาง มองอะไรไม่ค่อยเห็น

ฟังอะไรไม่ค่อยได้ยิน หนูอิ่ม เด็กหญิงใน รองเท้าที่หายไป นวนิยายสำหรับ

เยาวชนรางวัลรองชนะเลิศแว่นแก้วเล่มนี้ก็เช่นกัน 

 คุณพ่อเพิ่งไปรับคุณปู่ของหนูอิ่มมาจากนครปฐม เมื่อคุณปู่เริ่มมีอาการ

อัมพฤกษ์และหลงๆ ลืมๆ ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ หนูอิ่มขัดใจนักหนา คุณปู่

อยู่คนเดียวมาได้เป็นสิบปี พอป่วยจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับบ้านหนูอิ่มกัน เธอ

แสดงอาการกระฟัดกระเฟียดรังเกียจคุณปู่อย่างแจ่มแจ้ง เมื่อคุณปู่ช็อกหมดสติ

ไป หนูอิ่มก็ได้แต่หาข้ออ้างปัดความรับผิดชอบ ว่าคุณปู่ป่วยอยู่แล้ว ที่ช็อกหมด

สติไปไม่ใช่เพราะเธอสักหน่อย  

 แต่ในคืนนั้นเอง หนูอิ่มก็ได้พบกับอาเล้ง เด็กชายคนหนึ่งที่ออกมาจาก

รองเท้า คล้ายๆกับเป็นวิญญาณของใครคนหนึ่งที่ต้องการตามหาเจ้าของรองเท้า

เกี๊ยะเด็กสีแดงที่เขาผูกพันรักใคร่ และแล้วหนูอิ่มก็เริ่มฝันถึงเรื่องราวชีวิตของ  

อาเล้งตั้งแต่เด็กจนโตและแก่ชรา ได้เรียนรู้ความยากลำบากที่อาเล้งเคยพบมา  

ในชีวิต ได้รับรู้ความรักความห่วงใยที่อาเล้งมีต่อไหน่ฮวย หลานสาวคนเดียว

เจ้าของรองเท้าเกี๊ยะสีแดงข้างนั้น จนแม้วิญญาณอาเล้งจะหลงลืมทุกสิ่งในชีวิต

แต่ยังคงจำหลานสาวคนนี้ได้ และต้องการพบเธออีกครั้ง หนูอิ่มอดนึกถึงที่ตน

แสดงอาการรังเกียจคุณปู่ไม่ได้ หากว่าคุณปู่เคยเลี้ยงดูเธออย่างนี้เล่า...เธอคง

ใจร้ายและบาปมากที่ทำกับคุณปู่แบบนั้น 

 รองเท้าที่หายไป นำเสนอเรื่องราวความรักความผูกพันที่อากงผู้ชรามี

ต่อหลานสาว ให้ผู้อ่านที่เป็นหลานๆ ทั้งหลายได้คิด และหันกลับไปดูแลผู้ชราที่

อยู่เบื้องหลังกันบ้าง พวกท่านอาจจะเคยเหน็ดเหนื่อยเลี้ยงดูเรากันมาก่อนก็ได้

และท่านอาจกำลังถือรองเท้าเด็กเล็กๆ ข้างหนึ่ง รอคอยให้เจ้าของกลับไปหา  



ไปพูดคุยกับท่านบ้าง ถึงเวลาหรือยังที่เราจะเอา “รองเท้าที่หายไป” กลับไปให้คน

ที่อาจกำลังตามหาอยู่ 

 แล้วหนูอิ่มล่ะ เธอจะได้ดูแลคุณปู่ของเธอที่นอนเป็นผักไม่รับรู้อะไรอยู่บน

เตียงในโรงพยาบาลหรือไม่ นานมบีุค๊สข์อเชิญผู้อ่านพลิกหน้าถัดไป ช่วยลุ้นให้

เธอได้แสดงความกตัญญูต่อคุณปู่ก่อนจะสายกันเถอะ 

 

นานมบีุค๊สพ์บัลเิคชัน่ส์ 



  ๑ หนูอิ่ม ๙

  ๒ รองเท้าข้างนั้น ๑๗
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  ๘ ผลิตผลจากสงคราม ๖๘
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นำ้หนกักระเปา๋นกัเรยีนของหนอูิม่กระแทกลงบนแผน่หลงัทกุกา้ว
ทีเ่ธอยา่งเทา้ขึน้บนัได หลงัจากทีแ่มห่นพูยายามแลว้พยายามอกีกบัการเถลไถล

อยู่ตามแผงลอยร้านเล็กร้านน้อยข้างฟุตพาทตลอดทางที่กลับบ้าน ทำแม้กระทั่ง

ลองถอยหลังลงบันไดไปสักสองก้าวแล้วจึงขึ้นบันไดต่อไป แต่สิ่งที่ทำมาทั้งหมด

ดูเหมือนจะสูญเปล่า ผลสุดท้ายเธอก็มายืนอยู่หน้าห้องชุดเลขที่ ๑๑๓/๒๕ อยู่ดี 

 หนูอิ่มถอนหายใจหนักหน่วง ในสมองคิดหาวิธีสารพัดที่จะใช้เป็นข้ออ้าง

ให้ได้อยู่ข้างนอกนานขึ้นอีกสักหน่อย ยังไม่ทันที่เด็กหญิงจะตัดสินใจทำอะไร

ประตูไม้หนาหนักก็เปิดผางออก จนเกือบชนกับจมูกน้อยๆ ของเธอเข้า 

 “อ้าว กลับมาแล้วเหรอลูก ทำไมไม่เข้าบ้านล่ะ มัวแต่ยืนทำอะไรอยู่ รู้ก็รู้

ว่าแม่ยุ่งจนขาแทบจะขวิดกันอยู่แล้วยังไม่ยอมมาช่วยกันอีก” แม่บ่นพลางเบี่ยง

ตัวให้ หนูอิ่มเดินหน้างอเข้าบ้านอย่างไม่เต็มใจนัก 

 “แมข่า คนืนีแ้มย่งัตอ้งไปคา้งทีโ่รงพยาบาลอกีหรอืเปลา่คะ” เดก็หญงิถาม

เสียงอ่อย 

 “ก็ต้องไปสิลูก หนูถามทำไม แม่นึกว่าเราพูดกันเข้าใจแล้วซะอีก” 

 “ไมรู่ล้ะ หนไูมอ่ยากอยูบ่า้นคนเดยีวนีน่า หนกูลวั” หนอูิม่เริม่งอแง รูท้ัง้รู้

ว่ามันคงได้ผลน้อยเต็มที แต่นี่ก็เป็นวิธีสุดท้ายที่เธอคิดได้ตอนนี้ ปรากฏว่าแม่

๑
หนูอิ‹ม


