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คำ�นิยม
เคยถามตัวเองไหมครับว่าเรามี “ภาพ” ของผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้าน
ของเราประทับอยู่ในใจอย่างไรบ้าง
ผ่านหนังสือเรียนประวัตศิ าสตร์ ผ่านภาพทีเ่ ราเห็นจากสือ่ ส่วนใหญ่แล้ว
เรามั ก ไม่ ค่ อ ยได้ สั ม ผั ส หรื อ มองเห็ น ลึ ก ลงไปถึ ง น้ำ � เนื้ อ แห่ ง ชี วิ ต ของผู้ ค น
ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเท่าไร
แต่หนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่อย่างนัน้ นีเ่ ป็นหนังสือทีพ
่ าเราสัมผัสลึกไปถึงชีวติ
ของเด็กคนหนึ่ง
ใช่ เด็กชาวพม่าคนเดียวนี่แหละครับ แต่แม้เป็นเด็กคนเดียว ก็คล้าย
การส่องกล้องจุลทรรศน์เข้าไปในผืนป่ามโหฬาร เราอาจไม่ได้เห็นภาพใหญ่
ภาพรวมโดยตรง แต่จุลภาคแห่งความเป็นมนุษย์จะเป็นเครื่องบอกเราเอง
ด้วยการแสดงให้เห็นว่าชีวิตในภาพใหญ่ของผู้คนแห่งประเทศเพื่อนบ้านเรา
เป็นอย่างไร
ชี วิ ต ความทรงจำ � เลื อ ดเนื้ อ ความรู้ สึ ก น้ำ � ตา และการดิ้ น รนต่ อ สู้
จะกลายเป็ น “ของที่ ร ะลึ ก ” สำ � คั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการตระเวนไปในหนั ง สื อ เล่ ม นี้
เหมือนที่ประโยคท้ายๆ เรื่องบอกเราเอาไว้
มันเป็นเช่นนั้นโดยแท้

โตมร ศุขปรีชา

คำ�นิยม
หลังอ่านต้นฉบับเรือ่ ง นิโก้...เด็กแสบแห่งเจดียซ์ เู ล จบ ผมพบว่างานเขียน
ชิน้ นีโ้ ดดเด่นเหนือผลงานหลายๆ เรือ่ งในปีน้ี แต่กม็ ปี ระเด็นทีช่ วนให้เกิดข้อถกเถียง
พอสมควรเช่นกัน
ผู้เขียนเล่าเรื่องชีวิตอันเข้มข้นของ นิโก้ เด็กชายชาวพม่า โดยค่อยๆ ตีแผ่
แต่ละแง่มมุ และอีกหลายชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับนิโก้ออกมาอย่างน่าติดตาม แม้วา่ เรือ่ ง
แนวเด็กยากจนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดกลางเมืองใหญ่ที่กำ�ลังเติบโต
และเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ด้วยบรรยากาศของเมือง วิถีวัฒนธรรม
และประวัตศิ าสตร์การเมืองการปกครองของพม่าทีซ่ อ้ นทับเข้ามาในชีวติ ของเด็กๆ
และผู้คนของเมืองย่างกุ้ง จึงทำ�ให้เรื่องเล่านี้มีกลิ่นอายเฉพาะตัว
ระหว่างติดตามเรื่อง ผู้อ่านจะถูกพาให้เดินทางเข้าไปร่วมอยู่ในท้องถนน
บ้านเรือน บทสนทนา ความทรงจำ� ความนึกคิด และความรู้สึกของผู้คนต่างๆ
ในเรื่อง ราวกับกำ�ลังนั่งอ่านนวนิยายหรือละครชีวิตที่ผู้ประพันธ์ปรุงแต่งขึ้น
ข้อกังขาจึงมีอยู่ว่า เราจะถือว่างานเขียนชิ้นนี้เป็นสารคดีได้หรือไม่ หาก
นิยามว่าสารคดีคอื การเล่าเรือ่ งทีต่ ง้ั อยูบ่ นพืน้ ฐานข้อเท็จจริงหรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง
แน่ละ หากนี่เป็นเรื่องราวของผู้เขียนเอง ก็ย่อมสะท้อนทุกแง่มุมออกมา
ได้มากเท่าที่ปรารถนาจะถ่ายทอด แต่หากเป็นเรื่องราวชีวิตของผู้อื่น เป็นไปได้
มากแค่ไหนที่ผู้เขียนจะเข้าไปนั่งในใจคน มองผ่านสายตา หรือรับรู้ความรู้สึก
ของผูค้ นอันหลากหลาย แล้วถ่ายทอดสะท้อนชีวติ พวกเขาออกมาได้อย่างถูกต้อง
ตรงความเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าการเขียนงานสารคดีจะมิอาจถ่ายทอดชีวิตของผู้คน
ได้อย่างมีชวี ติ ชีวาราวกับเจ้าของชีวติ เป็นผูเ้ ล่าเอง แต่สง่ิ นีต้ อ้ งอาศัยการทำ�การบ้าน
ใช้เวลาพูดคุยสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างหนัก และละเอียดลออยิ่ง
ไม่วา่ งานเขียนชิน้ นีจ้ ะยืนอยูบ่ นข้อเท็จจริงกีส่ ว่ น หรือปรุงแต่งเสริมเติมกีส่ ว่ น
แต่เมือ่ อ่านจนจบบรรทัดสุดท้าย ผูอ้ า่ นก็จะยังคงได้คน้ พบสัจธรรมบางอย่างของชีวติ
เช่นเดียวกับการอ่านงานสารคดีเต็มร้อย ซึ่งมักย้ำ�เตือนเราเสมอว่า
“ชีวิตจริงนั้นยิ่งกว่าละคร”

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

คำ�นิยม
นิโก้...เด็กแสบแห่งเจดียซ์ เู ล เป็นหนังสือลูกครึง่ สารคดี เนือ่ งจากผูเ้ ขียน

ไม่ ไ ด้ เ ล่ าไปตามเนื้ อ ผ้ า เท่ า นั้ น แต่ ไ ด้ ใ ส่ อ รรถรสจนเข้ า ขั้ น ดรามาชี วิ ต จริ ง
มีเพียงบทแรกและบทสุดท้ายที่นำ�เรากลับมาสู่ตัวผู้เขียน ผู้ได้ไปสัมผัสชีวิต
เด็กชายนิโก้และผู้คนรอบตัวเขา...ชีวิตของคนปากกัดตีนถีบแห่งเมืองหลวง
ในอดีตของเมียนมา ภาพชีวิตบนท้องถนน ในลำ�น้ำ� ในหมู่บ้าน ที่อยู่ไม่ไกล
จากเจดีย์ซูเล
เด็ก ขนกล้ว ย ไกด์เถื่อน ลูก นายทหารและข้าราชการผู้ใหญ่ที่นั่งรถ
มาดูหนัง เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ รียกร้องให้ประชาชนเสียสละเพือ่ ชาติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ล้วนเป็นเรื่องราวของเมืองที่มีตัวละคร
เป็นผู้เล่า
“ไม่มีประชาชนคนไหนเดินออกจากเรื่องราวของประเทศตัวเองได้ ไม่ว่า
จะขมขืน่ หรือยากลำ�บากสักเพียงใด และไม่มรี ฐั บาลไหนทีเ่ ดินออกจากเรือ่ งราว
ของประชาชนได้เช่นกัน แต่รัฐบาลประเทศเรา พวกเขาเดินออกจากเรื่องราว
ของประชาชน มุ่ งไปสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง ส่ ว นตั ว ” คำ � พู ด จากปากกระเป๋ า รถเมล์
น้าชายขาเป๋ของนิโก้ ที่เล่าถึงเหตุการณ์ 8-8-88 ของเมียนมานั้น ดูจะสรุป
ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้เอาไว้ และชวนให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้ไม่ยาก
สำ�หรับหนังสือแนวสารคดีนั้น นิโก้...เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล ได้รับเพียง
รางวัลชมเชย เนื่องด้วยมีคุณสมบัติบางประการที่ขาดไปและที่เกินมาจาก
แนวหนังสือประเภทนี้ แต่นั่นไม่ได้ลดทอนสาระน่ารู้และความน่าชื่นชมในวิธี
ประพันธ์ ตลอดจนสำ�นวนภาษาทีม่ พ
ี ลังชวนอ่านทีป่ รากฏอยูต่ ลอดทัง้ เล่มเลย

เอื้อยจิตร บุนนาค

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
นี่ คื อ หนั ง สื อ สารคดี ที่ จ ะพาคุ ณไปเมื อ งย่ า งกุ้ ง อดี ต เมื อ งหลวงของ
ประเทศเมียนมา (หรือพม่าที่คนไทยคุ้นเคย) แต่เราอาจต้องบอกว่ามันไม่ใช่
หนังสือนำ�เที่ยว
นีค่ อื สารคดีทจี่ ะพาคุณไปรูจ้ กั “ชีวติ ” ของเมืองท่องเทีย่ วแห่งนี้ ผ่านชีวติ
ของนิโก้ เด็กข้างถนนที่หากินอยู่แถวเจดีย์ซูเลกลางเมืองย่างกุ้ง
เด็กอย่างนิโก้ถูกเรียกว่า “เด็กแสบ” หรือ Bad Boy เป็นกลุ่มแก๊งที่
ทางการพม่าไม่ชอบใจนัก เพราะมองว่ารบกวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นแหล่งรายได้
สำ�คัญของประเทศในปัจจุบัน
ผู้ เ ขี ย นพาเราตามติ ด ชี วิ ต นิ โ ก้ ไ ปสำ � รวจแง่ มุ ม เบื้ อ งหลั ง ที่ ส่ งให้ เ ขา
ต้องกลายมาเป็นเด็กแสบ ไปรูจ้ กั คนในครอบครัวนิโก้ ทัง้ แม่ น้าชาย น้องสาว
และคนอื่นๆ รอบตัวคนเหล่านี้ ซึ่งถ้ามองให้ดีก็คือตัวแทนพลเมืองส่วนใหญ่
ของพม่า...คนที่นักท่องเที่ยวทั่วไปคงไม่มีวันได้พบถ้าไปเยี่ยมชมเพียงผิวเผิน
นิโก้...เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล ไม่เพียงพาคุณไปชม ดม ฟัง และสัมผัส
ย่างกุ้งในมุมที่คุณไม่เคยเห็น แต่ยังทิ้งแง่คิดเอาไว้ด้วยว่า ในสังคมที่กำ�ลัง
“พั ฒนา” ไม่หยุด ยั้ง นั้น ยั ง มี ใครอีก หลายคนต้องดิ้น รนเพื่อก้าวตามความ
เปลี่ยนแปลงให้ทัน หากเราเดินช้าลงสักนิดและหันมาช่วยเหลือกัน ก็คงจะ
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป

นานมีบุ๊คส์

คำ�นำ�ผู้เขียน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตอนแรกผมตั้งใจจะพักที่ย่างกุ้งหนึ่งคืน
แล้วค่อยเดินทางต่อไปยังมัณฑะเลย์ เพื่อไปดูการเล่น “ชินลง” เพราะยังติดอก
ติดใจหนังสือ ไปเป็นเจ้าชาย...ในแคว้นศัตรู ของนักเขียนหนุม่ คามิน คมนีย์
แต่เกิดเหตุรนุ แรงระหว่างชาวพุทธกับมุสลิม ทำ�ให้ทางการพม่าประกาศ
เคอร์ ฟิ วในมั ณ ฑะเลย์ ผมจึ ง ตั ด สิ นใจอยู่ ต่ อในย่ า งกุ้ ง วางแผนคร่ า วๆ ว่ า
ควรจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
ในระหว่างที่เดินสำ�รวจเมืองย่างกุ้งท่ามกลางสายฝน ช่วงสายผมเดิน
อยู่แถวเจดีย์ซูเล และได้พบเด็กชายตัวเล็ก ผิวดำ� นามนิโก้ ไกด์เถื่อนที่หากิน
อยู่แถวนั้น
พูดกันไม่กี่ประโยคก็พอจับน้ำ�เสียงได้ว่าเขาตั้งใจเล่นลูกไม้หลอกล่อ
อย่างไม่หวังผลสักเท่าไรนัก ผมตั้งใจจะเดินหนีอยู่แล้ว ถ้าหากไม่สังเกตเห็น
แววตาของเขา ที่ทำ�ให้ผมเกิดอาการสะท้อนสะท้านอยู่ในทรวง
แววตาแบบนั้น ด้วยการมองแบบหมดอาลัยตายอยาก ทำ�ให้ผมคิด
ขึน้ มาได้วา่ “เอาก็เอา หลอกก็หลอก มันจะสักเท่าไรกันเชียว” แล้วผมก็ใช้ลกู ไม้
ให้เขาเล่าเรื่องชีวิตให้ฟัง
ตอนแรกเขาไม่คิดหรอกว่าผมจะตั้งใจฟังอย่างจริงจัง จากเรือ่ งเล่าสั้นๆ
กลายเป็นการชวนให้ไปดูครอบครัว คนในครอบครัว และสารพัดเรือ่ งราวทีเ่ ขา
ได้ประสบมาในชีวิต

แน่นอนว่าเรื่องราวของเขาอาจจะดูธรรมดาสามัญ มีเด็กมากมายที่มี
ชีวิตคล้ายกับนิโก้ บางคนอาจจะทุกข์ยากลำ�บากกว่าเขา ไม่ใช่เฉพาะที่พม่า
เท่านัน้ ไม่ใช่เฉพาะสายตาของนิโก้ทที่ �ำ ให้ใครต่อใครเกิดอาการสะท้อนสะท้าน
ในทรวง สายตาของเด็กในค่ายอพยพ เด็กในซีเรีย เด็กตามแนวตะเข็บชายแดน
พวกเขาไม่ได้มีสายตาไว้ให้กวีรจนาถ้อยคำ�
แต่ พ วกเขามี ส ายตาเอาไว้ เ พื่ อ ประท้ ว งต่ อ เพื่ อ นร่ ว มโลกถึ ง สิ ท ธิ์ ที่
พวกเขาควรจะมี
ขอขอบพระคุ ณ สำ � นั ก พิ ม พ์ น านมี บุ๊ ค ส์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ โ อกาสผู้ เ ขี ย นอี ก ครั้ ง
ขอบพระคุณนักอ่านที่สนับสนุน หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขจากการอ่าน

สาคร พูลสุข

บทที่ 1
สวัสดีย่างกุ้ง

เจต อิสราลงจากรถแท็กซีใ่ นเช้าทีอ่ ากาศหน่วงหนักไปด้วยความอับชืน้
ของหน้าฝน ยังเช้าอยูป่ ระกอบกับฝนตก จึงทำ�ให้บริเวณเจดียซ์ เู ลแห่ง
เมืองย่างกุง้ ดูไม่วนุ่ วาย มีชาวพม่าในชุดพืน้ เมืองข้ามถนนจากฝัง่ ตรงข้ามเจดีย์
เดินมุ่งตรงไปยังอีกฝั่งที่มีป้ายรถเมล์ พวกเขาบ้างก็สะพายถุงย่าม บ้างก็แบก
เครื่ อ งมื อ สำ � หรั บ งานก่ อ สร้ า ง มี ก ลุ่ ม ผู้ ห ญิ งในชุ ด ผ้ า ถุ ง ลายดอกสวมเสื้ อ
แขนกระบอก ดวงหน้าประแป้งตะนาคาเหลืองนวล เดินถือร่มข้ามถนนไปช้าๆ
พวกหล่อนเดินตรงไปยังป้ายรถเมล์เช่นกัน ไม่นานรถเมล์คนั หนึง่ ก็แล่นเข้ามา
จอดตรงป้าย กระเป๋ารถตะโกนเสียงดังก้อง ซูเล ซูเล ซูเล รถเมล์คันนั้น
โยกหน้าโยกหลังสองสามครัง้ แล้วจึงค่อยออกตัวลับหายไปกับโค้งถนน ตรงข้าม
กับป้ายรถเมล์มีรถแท็กซี่เก่าๆ จอดเรียงรายรอผู้โดยสารอยู่ในเช้าที่เงียบเหงา
คนขั บ แท็ ก ซี่ บ างคนเคี้ ย วหมาก บ้ ว นน้ำ � หมากลงพื้ น และจั บ กลุ่ ม คุ ย กั น
ด้วยสำ�เนียงสูงต่� 
ำ นกพิราบฝูงหนึง่ เดินอยูบ่ นผิวถนน เมือ่ มีรถยนต์แล่นผ่าน
พวกมันพากันยกฝูงบินลับหายไปกับตึกเก่าๆ ทีเ่ รียงรายอยูอ่ กี ฝัง่ เจตมองตาม
นกพิราบฝูงนัน้ เขารูส้ กึ หดหูแ่ ละไม่คนุ้ เคย เขามักจะรูส้ กึ อย่างนีเ้ วลาเดินทาง

