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หากจะวัดสัดส่วนงานวรรณกรรมที่บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่

และพ่อแล้ว โดยภาพรวมส่วนใหญ่มักจะพูดถึงแม่มากกว่า อาจเพราะความเป็น

แม่นั้นย่ิงใหญ่และมีฐานะเป็นผู้ให้กำาเนิด รวมทั้งเป็นผู้ฟูมฟักเลี้ยงดูมาตั้งแต่เป็น

ตัวอ่อนนั่นเอง จึงทำาให้ธรรมชาติความสัมพันธ์ของแม่กับลูกลึกซ้ึงแนบแน่นกว่า

ผู้เป็นพ่อ

ดังนั้น งานวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสั้นหรือนวนิยาย รวมทั้งกวีนิพนธ์ 

จึงมีเร่ืองราวระหว่างแม่กับลูกถูกถ่ายทอดออกมามากกว่าเร่ืองราวของพ่อ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงงานเขียนที่นำาเสนอแง่มุมหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับครอบครัว 

แม่จะเป็นตัวละครที่มีบทบาทมาก ทั้งในด้านความรื่นรมย์ และด้านระทมทุกข์

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังมีงานเขียนจำานวนไม่น้อยที่หยิบยกเอาแง่มุมของ

ความเป็นพ่อมาบอกเล่า ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมความกล้าหาญ ความอดทน 

ความรัก ตลอดจนความเลวร้ายของพ่อที่มีต่อครอบครัว จนนำามาซ่ึงการที่ทุก

ชีวิตในครอบครัวต้องล่มสลาย  พฤติกรรมหรือการแสดงความเป็นพ่อใน

ลักษณะน้ีมักจะปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในงานเขียนที่สะท้อนให้เห็นภาพของ

ครอบครัว

อาจจะเป็นเพราะธรรมชาติของความเป็นพ่อซ่ึงเป็นเพศชายก็ได้ บุคลิกจึง

มีความแตกต่างจากความเป็นแม่ที่เป็นเพศหญิง แต่ในบางกรณีก็ตรงกันข้าม 

บางทีความเป็นแม่อาจแข็งแกร่งกว่าความเป็นพ่อท่ีเป็นเพศชาย หรือไม่บางที

ในความเป็นพ่อก็ยังมีความเป็นแม่อยู่ในตัวตนเดียวกัน และทำาหน้าที่เล้ียงดูลูกๆ 

ได้พอๆ กับแม่  ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว มีครอบครัวจำานวนไม่น้อยในสังคม

ยุคนี้ที่พ่อทำาหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวและทำาหน้าที่เป็นแม่ควบคู่ไปด้วย

เร่ืองราวในครอบครัวนั้นมีแง่มุมหลากหลายที่สามารถจะนำามากล่ันเป็น

งานเขียนได้ โดยข้ึนอยู่กับมุมมองและฝีมือของนักเขียน  นวนิยายเร่ือง กล่อง

ตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ผลงานของ ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์ ก็เป็น 

คำ�นิยม



อีกเร่ืองหนึ่งที่นอกจากจะมีแง่มุมที่น่าสนใจแล้ว ผู้เขียนยังมีกลวิธีในการนำาเสนอ

เรื่องราวทั้งหมดอย่างมีชั้นเชิง และชวนให้ติดตามอ่านตลอดทั้งเรื่องอีกด้วย

ความโดดเด่นที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของนวนิยายเร่ืองนี้ก็คือความ

ผูกพันระหว่างพ่อกับลูก ซ่ึงเป็นความงดงามและอาทรของพ่อที่มีต่อลูก ผ่าน

เนื้อความจดหมายแต่ละฉบับของพ่อที่บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้กับลูก  โดย

สาระในจดหมายแต่ละฉบับนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคำาแนะนำาที่มีคุณค่าในการ

ก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตของลูกทั้งสิ้น เป็นการซ่อนความหมายให้ลูกที่เติบโตใน

แต่ละช่วงวัย ได้รู้จักขบคิด มีเหตุมีผล และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ชีวิตต้อง

เผชิญจนลุล่วงไปได้

ดังนั้น นอกจากนวนิยายจะสะท้อนให้เห็นความรักความห่วงใยระหว่าง

พ่อกับลูกแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยความอบอุ่น อีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดในแต่ละบทแต่ละ

ตอน ผู้เขียนยังสอดแทรกแง่คิดผ่านเนื้อความในจดหมายของพ่อที่มีต่อลูกได้

อย่างแยบยลและน่าติดตาม 

ขณะเดียวกัน สาระของเร่ืองราวทั้งหมดยังช่วยจุดความงดงามให้กับชีวิต

และครอบครัว โดยปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้นอีกด้วย

นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
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จดหมายเป็นสื่อกลางที่มีพลังวิเศษมาแต่ไหนแต่ไร

สัมผัสยามได้คลี่กระดาษออกอ่าน ลายมือของผู้ส่งที่จดจารลงไปบนนั้น 

ล้วนถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดสนิทสนมจากผู้ส่งถึงผู้รับ ชนิดที่ไม่มีสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดจะเทียบเทียมได้

ความอบอุ่นที่ว่านี้คงย่ิงเพิ่มพูนเป็นเท่าทวี หากจดหมายเหล่านั้นมาจาก

ผู้เป็นพ่อที่รักใคร่และห่วงใยลูกสาว

ต้นข้าว ตัวเอกของเร่ืองได้รับจดหมายจากพ่อมากมายหลายฉบับ  ทว่า

สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากจดหมายทั่วๆ ไปคือ พ่อเขียนข้อความเปี่ยมรักเหล่านี้ใน

ห้วงยามสุดท้ายของชีวิต และจ่าหน้าซองถึงต้นข้าวในอนาคต เพื่อเป็นตัวแทน

ของเขาที่จะอยู่เคียงข้าง ยามต้นข้าวต้องเผชิญสุขทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ความรักของครอบครัวจะพาเราฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้เสมอ ดังเช่น 

เร่ืองราวสุดประทับใจและแฝงแง่คิดชีวิตที่ถ่ายทอดผ่าน กล่องตุ๊กตาใสกับ

จดหมายของพ่อ ผลงานรางวัลชมเชย รางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว คร้ังท่ี 13  

อีกหน่ึงนวนิยายน้ำาดีท่ีนานมีบุ๊คส์ภาคภูมิใจนำาเสนอ

 

นานมีบุ๊คส์
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สายระโยงระยางมากมายท่ีเสียบตามร่างกายของคนไข้อาจบ่งบอก 
ถึงเวลาที่เหลืออยู่ของพวกเขา แต่ตัวพวกเขาเองอาจไม่มีทางรับรู้ได้เลยว่า...

เวลาของตนเหลืออีกไม่มากนัก

มนุษย์เรานี่ก็แปลก เมื่อไรที่ใครสักคนพูดถึงเร่ืองความตาย คนรอบตัว

เป็นต้องรีบยกมือปิดปากผู้พูด พร้อมบอกว่าอย่าพูดเร่ืองแบบนี้ นี่ไม่ใช่เร่ืองที่ 

จะเอามาพูดเล่นๆ  โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าก่อนย่ิงแล้วใหญ่ ลองใครพูดเร่ือง 

ความตายข้ึนมาสิ เป็นต้องถูกดุถูกด่ากันกระเจิง ทั้งๆ ที่ต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าไม่มี

ใครหนีความตายพ้นสักคน

ลองสังเกตเวลาเราไปเย่ียมผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซ่ึงญาติทุกคนรู้ว่าเขา 

หรือเธอคงอยู่ได้อีกไม่นาน แต่แทนที่พวกเขาจะพูดความจริง กลับกล่าวคำา

หลอกลวงกับคนไข้ว่าไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็หาย ฯลฯ  เช่นนี้แล้วคนไข้เองย่อม

ไม่สามารถเตรียมพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบ เพราะเขาหรือเธอเข้าใจว่าเดี๋ยว

ก็คงหายดี

คนไข้จึงมีความหวังเสมอว่าเขาหรือเธอจะไม่ตาย หรืออย่างน้อยก็คงมี

ชีวิตได้อีกนาน

เกริ่น
..............................



เว้นเสียแต่ว่า คำาว่า “อีกนาน” ที่เคยคิดไว้ กลับกลายเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์

ข้างหน้า

พ่อจากฉันไปด้วยวัยเพียงย่ีสิบเก้าปี คล้ายกับคนหนุ่มสาวเกเร
ชอบใช้ชีวิตประมาทหลายคนที่มักจากไปแบบปัจจุบันทันด่วน  แต่ในเมื่อพ่อ

ไม่ใช่คนหนุ่มที่เกเร ไม่เคยใช้ชีวิตประมาท และเป็นพ่อที่ดีที่สุดสำาหรับฉัน แล้ว

ทำาไมพ่อจึงต้องจากไปไวขนาดนี้

อย่างว่าละนะ มะเร็งมันไม่เคยเลือกหรอกว่าเหย่ือของมันจะเป็นคนเกเร

หรือไม่ 

เพียงแต่พ่อยังหนุ่มมาก ยังหนุ่มเกินไปที่จะตาย 

แม้วันนี้ฉันจะเข้าใจแล้วว่าการจากลาคือเร่ืองธรรมดาของโลกที่จะต้อง

มีเกิด ตั้งอยู่ และดับไป ซ่ึงเราควรเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้  ชีวิตของผู้ที่ยังอยู่

สำาคัญกว่าคนตาย จะปล่อยให้การตายของคนที่เรารักมาทำาให้ชีวิตเราจมดิ่ง

เหมือนตายทั้งเป็นไปอีกคนไม่ได้เด็ดขาด

แต่สำาหรับเด็กน้อยไร้เดียงสาในวันนั้นที่ยังไม่ประสาอะไรกับความสูญเสีย

ลักษณะน้ี คงเป็นเร่ืองยากท่ีจะรับมือกับเร่ืองราว โดยเฉพาะเม่ือผู้จากไปเป็นคนที่

เด็กน้อยคนนั้นทุ่มเทความรักและหัวใจให้ทั้งดวง

ก่อนหน้านี้เวลาที่วัดจัดงานแปลกๆ ซ่ึงพวกผู้ใหญ่ที่ดูหน้าตาเศร้าหมอง

ในชุดสีดำาต่างพากันมานั่งฟังพระสวดที่หน้ารูปถ่ายของใครสักคน ฉันไม่เคย

เข้าใจเลยว่างานแปลกๆ แบบนี้คืออะไร และไม่เคยใส่ใจที่จะถามพ่อหรือแม่ว่า

จริงๆ แล้วความหมายของงานแปลกๆ นี้เป็นเช่นไรกันแน่  หน้าที่ของฉันคือไป

เจอเด็กๆ รุ่นราวคราวเดียวกัน แล้วเล่นสนุกกันตั้งแต่ก่อนพระสวดบทแรกจน

กระทั่งงานเลิก

แต่แล้วในที่สุด ฉันก็ได้เรียนรู้ความหมายของงานแปลกๆ ที่พวกผู้ใหญ่

เรียกกันว่า “งานศพ” จากงานของพ่อฉันเอง

ตอนน้ันฉันยังเป็นเพียงเด็กน้อย อายุเพิ่งจะแปดขวบกว่า แต่ก็โตพอที่

จะรู้สึกคิดถึงพ่อตลอดเวลาเม่ือพ่อไม่อยู่  นี่ถ้าเกิดพ่อของฉันจากไปก่อนหน้านี้
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สักสองถึงสามหรือสี่ปี บางทีฉันอาจจำาอะไรไม่ค่อยได้ และคงไม่รู้สึกอะไรมากนัก 

แต่ในเม่ือมันไม่ได้เป็นแบบน้ัน...ฉันเลยรู้สึกถึงความเจ็บปวด สัมผัสได้ถึง

ความเหงาจับใจเวลาที่คิดถึงพ่อ ซ่ึงไม่เคยมีวันไหนที่ฉัันจะไม่คิดถึง และยังคง

เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดจวบจนวันนี้

เอาละ ฉันยอมรับก็ได้ว่ามีบ้างที่ฉันลืมเลือนเร่ืองของพ่อไปตอนช่วงวัยรุ่น 

แต่ก็ลืมได้ไม่นานหรอก เพราะเวลาฉันมีปัญหา ภาพของพ่อจะเป็นภาพแรกที่

ปรากฏในหัวเสมอ

พ่อของฉันเป็นคนเข้มงวดแต่ตลก  เวลาฉันทำาอะไรผิด พ่อมักจะเล่าเร่ือง

ขำาๆ ให้ฟังก่อนแล้วค่อยลงโทษ  พ่อมีวิธีที่จะทำาให้ฉันไม่รู้สึกเศร้าใจมากนัก 

เวลาท่ีถูกลงโทษ  พ่อหอมแก้มฉันทุกคืนก่อนนอน แถมยังเล่านิทานได้สนุกต่ืนเต้น 

อย่างหาตัวจับยากทีเดียว  หลายคร้ังที่แม่พยายามจะทำาตาม แต่นิทานของแม่ 

นั้นช่างน่าเบื่อเสียจริง เล่าทีไรฉันเป็นอันต้องง่วงเหงาหาวนอนตลอดทุกครั้ง

ตอนที่พ่อป่วย พ่อไม่เคยบอกฉันเลยว่าพ่อกำาลังจะตาย แม้กระทั่งวัน

ที่พ่อนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลโดยมีสายห้อยระโยงระยางเต็มตัว พ่อก็ยัง

ไม่ยอมเอ่ยถึงเร่ืองนี้เลยสักนิด แต่กลับพูดถึงแผนการที่จะพาฉันกับแม่ไปเที่ยว

ทะเลกันต้นปีหน้า ทั้งๆ ที่พ่อรู้อยู่แก่ใจว่าพ่ออาจจะอยู่ไม่ถึงเดือนหน้าด้วยซ้ำา 

แต่พ่อกลับบอกฉันว่าพ่อยังอยู่ได้ “อีกนาน”

“เราจะไปเที่ยวทะเล พ่อจะพาลูกกับแม่ไปนั่งเรือ ตกปลา ข้ึนเกาะที่เรา

ไม่เคยไปกัน” 

ต้นปีหน้าจึงเป็นเป้าหมายที่ฉันใฝ่ฝันถึง  ฉันเฝ้านับวันรอเวลา

ใช่แล้ว ฉันเชื่อที่พ่อบอก เชื่อสนิทใจ เพราะพ่อไม่เคยโกหกฉัน  กระทั่ง

วันนี้ฉันก็ยังมั่นใจว่าพ่อคงตั้งใจเช่นนั้นจริงๆ 

บางทีพ่ออาจจะมองว่า ต้นปีหน้าคือความหวังที่พ่อมี คล้ายถ้อยคำาที่พูด

ไว้ให้เป็นลางดี  และอีกเหตุผลคือ เวลาพ่อพูดอะไรแบบนี้จะทำาให้ฉันย้ิมได้อย่าง

มีความสุข  พ่อคงไม่อยากเห็นฉันร้องไห้

แต่แล้วในที่สุด ต้นปีหน้าของพ่อกลับต้องจบลงก่อนที่มันจะทันได้ 

เริ่มต้น

  กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ 9


