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คำ�นิยม
ในโลกที่เราอยู่ หากบ้านเมืองสงบสุขมีสันติ เราอยู่อย่างปลอดภัยสบายดี 

เราอาจมีเวลาครุ่นคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกดาวโลกเป็น “มนุษย์ต่างดาว” แต่

แท้จริงแล้ว ใครก็ตามผู้มาจากที่อ่ืนซ่ึงแปลกแยกแตกต่างจากเรา ก็อาจถือว่าเขา

มาจาก “โลกอ่ืน” อาจนับว่าเขาเป็น “มนุษย์ต่างดาว” ก็ได้  ทุกวันนี้เพียงเราเดิน

ทางข้ามพรมแดนประเทศไทยไปบ้านเมืองอ่ืน ก็เหมือนว่าเราไป “โลกอ่ืน” แล้ว  

ในประเทศเราเองปัจจุบันจึงมี “มนุษย์ต่างดาว” ผู้มาจากโลกอ่ืนหรือสังคมอ่ืนอยู่

ท่ัวไปทุกท่ีเม่ือกวาดตามอง  หากเป็นนักท่องเท่ียว เป็นคนแปลกถ่ินผู้เต็มใจมาเป็น

คนต่างด้าวชั่วคราว เรามักจะเต็มใจต้อนรับเพราะคิดว่าเขานำาประโยชน์บางอย่าง

มาให้ แต่หากไม่ใช่ เช่น เป็นคนขายแรงงานข้ามชาติ เป็นผู้อพยพล้ีภัยความไม่สงบ 

ในประเทศทีค่กุคามชวีติจนอยู่บา้นเมอืงตวัเองไม่ได้ จึงจำาเป็นและจำาใจต้องหาท่ีอยู่

ในบ้านเมืองอ่ืน คนเหล่าน้ีเราผู้เป็นเจ้าของ “โลก” ของเรามักจะตั้งข้อรังเกียจอย่าง

ตะขิดตะขวงใจวา่เขามาหาประโยชนจ์ากเรา และอาจตัง้แงว่า่ “ไมรู้่จะมาทำาไม” เปน็

ภาระที่น่ารำาคาญ แม้ว่าแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไป

ลองคิดว่าถ้าไปอยู่ท่ีไหนเราก็เหมือนเป็นคนนอกผู้ไม่มีวันกลมกลืนเป็นที่

ยอมรับ เปน็เสมอืนมนษุย์ตา่งดาวทีถ่กูตัง้แงรั่งเกยีจในดนิแดนนัน้ตลอดเวลา แม้

ข้างในใจเราล้วนเปน็มนษุย์ไม่ตา่งจากมนษุย์คนใดทีห่วงัเพยีงอยากมชีวีติอย่างสงบ 

อยากรักผูกพนักบัแผ่นดนิเกดิ อยากอยู่ในมาตภุมิูอย่างสงา่งามและภาคภมูใิจ แต่

รูปร่างหน้าตาภายนอกที่มนุษย์แบ่งแยกเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อันหลากหลายนั้น

ทำาให้เกิดการแบ่งแยกว่า “เธอ” ไม่ใช่ “ฉัน” ไม่ใช่ “เรา” ทำาให้ผู้อพยพถูกกำาหนด

ให้ “แตกต่าง” แล้วถูกตัดโอกาสในชีวิต ผ่านความลำาเค็ญเข็ญใจหลายมิติซ่ึง 

ซับซ้อนจนไมอ่าจหย่ังหากเราไมใ่ชผู้่ประสบปญัหานัน้ดว้ยตวัเอง  แตว่รรณกรรม

เยาวชนเร่ืองนี้ทำาให้เราเข้าใจความรู้สึกอดสู ชอกช้ำา ว้าเหว่ ส้ินหวัง อยุติธรรม  

อันอัดอ้ันอยู่ในใจผู้อพยพได้ จึงทำาหน้าท่ีอันดีท่ีสุดซ่ึงวรรณกรรมพึงทำาคือสะท้อน

สังคมเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ดำารงอยู่ลำาบากกว่าเรา 

แมเ้พยีงพยายามเข้าใจเขาบา้งผ่านการอ่านเร่ืองนี ้หัวใจของผู้อ่านกอ็าจขยายกวา้ง



เพือ่โอบรับเอาเพือ่นร่วมโลกผู้ประสบภยัทีเ่ขามิไดก้อ่เข้าสูค่วามเห็นอกเห็นใจของ

เราแล้ว และน่ันคือประตูเปิดหนทางสู่โอกาสท่ีอาจช่วยกันขจัดปัญหาน้ีได้สักวันหน่ึง

วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองมีความซับซ้อนในการผูกเร่ืองสูงมาก ต้องเป็น 

ผู้อ่านทีมี่ประสบการณเ์กนิวยัรุ่นตอนตน้จงึจะเข้าใจความหมายทีแ่ฝงในเร่ือง หาก

จะอธิบายวรรณกรรมเรื่องนี้อย่างง่ายที่สุดก็คือวรรณกรรมเยาวชนสะท้อนปัญหา

ผู้อพยพข้ามดินแดนเพราะจำาใจต้องล้ีภัยสงครามหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบ้าน

เมืองตัวเอง แต่เล่าเร่ืองด้วยน้ำาเสียงแห่งความหวังและความ “พยายามเข้าใจ” ว่า

มนุษย์ผู้ถูกภัยในบ้านเมืองตัวเองคุกคามความปลอดภัยจนต้องกระเสือกกระสน

ดิน้รนหนไีปอยู่แผ่นดนิอ่ืนนัน้รู้สกึอย่างไร  ดว้ยความทีเ่ล่าเร่ืองแบบมอีงคป์ระกอบ

ของความเหนือจริง (Fantastic Element) ปนอยู่ในโลกแห่งความจริง (Realistic  

World) จึงไม่ได้เสนอประเด็นผู้อพยพอย่างขมข่ืนแบบรันทดอับจนหนทางเช่น 

วรรณกรรมสจันยิมสะทอ้นสงัคมทัว่ไป แตผู้่เขียนพาผู้อ่านทอ่งไปในโลกเหนอืจริง

เพือ่สะทอ้นให้เห็นความจริงอันซับซ้อนเกนิกวา่จะสือ่สารอย่างตรงไปตรงมา ดว้ย

ว่าปมปัญหาของคนในโลกเล็กๆ ระดับส่วนตัวนั้น ซ้อนทับอยู่ในโลกเล็กโลกใหญ่

อีกนับไม่ถ้วนของชีวิตคนอ่ืนท่ีเขาสัมพันธ์ด้วย การนำาเสนอเช่นน้ีจึงเป็นการนำาเสนอ

ชีวิต อารมณ์ ความผูกพัน ของหลายชีวิตที่เกี่ยวข้องปนเปกันอย่างฉลาด

มีวรรณกรรมเยาวชนของไทยน้อยมากที่เขียนสะท้อนปัญหาเร่ืองผู้อพยพ

ในสังคมโลกซ่ึงไม่ใช่เร่ืองไกลตัวเราเลย เพราะแม้ในเมืองไทยก็มีปัญหาแบบนี้ให้

พบไดท้กุวนัหากเราตัง้ใจจะมอง จงึนบัเปน็ความกลา้หาญของผู้เขียนและความใจ

กว้างของสำานักพิมพ์ที่ต่างเอ้ืออำานวยให้มีหนังสือเช่นนี้เสนอแก่เยาวชนไทย เป็น

ประเดน็ร่วมสมัยและเปน็ปญัหาระดบัโลกทีไ่มรู้่จะจบเม่ือไร  อย่างนอ้ยเหตกุารณ์

ต่างๆ ในเร่ืองจะชวนให้เราครุ่นคิดว่า ในใจคนทุกคนลึกๆ แล้วเราเป็นมนุษย์ 

เหมือนกัน แตใ่นใจคนอีกเชน่กนัทีม่นษุย์เราสร้างความแตกตา่งแบง่แยกกดีกนัจน

เราไม่เหมือนกัน แล้วเราจะคิดแบ่งแยกกีดกัน “เรา” และ “เขา” ไปเพื่ออะไร 

อัจฉรา ประดิษฐ์

คณะกรรมการตัดสิน รางวัล “แว่นแก้ว” ประจำาปี พ.ศ. 2562



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

มนุษย์ล้วนรักชีวิตตนเอง จึงพยายามต่อสู้และดิ้นรนเพื่อให้มีลมหายใจ 

เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แม้จะต้องเสี่ยงหรือสูญเสียอะไรบางอย่างไปก็ตาม

ในประเทศทีเ่กดิความขัดแย้งภายในถงึข้ันรบราฆา่ฟนักนั ประชาชนจำานวน

ไม่น้อยต้องยอมอพยพหนีตายจากบ้านเกิด เส่ียงชีวิตเดินทางรอนแรมไปยัง

ดินแดนใหม่ซ่ึงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร  พวกเขายอมไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า

ทนทุกข์อยู่บ้านตนเอง ยอมอดทนยากลำาบากและพยายามทำาทุกอย่างเพื่อหวัง

จะมีชีวิตรอด...เช่นเดียวกับตัวละครสำาคัญในวรรณกรรมเรื่องนี้

ฉัน อธิษฐาน กับมนุษย์ต่างดาว คือวรรณกรรมแฟนตาซีที่มีเนื้อหา

น่าสนใจต่างจากวรรณกรรมแนวเดียวกัน  เป็นโลกจินตนาการที่นำาความจริงมา

ผสมผสานได้อย่างกลมกลืน มีสาระและสร้างสรรค์  ผู้เขียนหยิบยกเร่ืองราว

ชีวิตของแรงงานต่างด้าวข้ึนมาเขียนอย่างเคารพและเข้าใจ เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่าน

ไดรู้้วา่ “ในดนิแดนแห่งใหม ่นอกจากลมหายใจ พวกเขาไมต่อ้งการอะไรมากไปกวา่

การได้กลับมามีคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดิม”

นานมีบุ๊คส์ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด

วรรณกรรมแวน่แกว้ ร่วมผลติและสร้างสรรคผ์ลงานเขียนคณุภาพสูว่งการสิง่พมิพ ์

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ฉัน อธิษฐาน กับมนุษย์ต่างดาว ซึ่งอยู่ในมือผู้อ่านเล่มนี้

นานมีบุ๊คส์
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เคยฝันว่าตกจากที่สูงไหม  วินาทีที่ไม่รู้ว่ากายหรือใจกระตุกวูบ 
เร็วกว่ากัน

ฉันรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเมื่อเคร่ืองบินทั้งลำาหล่นวูบในหลุมอากาศ  เสียง

หวีดดังข้ึนพร้อมกัน อาจมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่เปล่งเสียงไม่ออก  การเดินทางไกล

คร้ังแรกของฉันเหมือนทารกที่มารดารักนักหนาถูกโยนลงในเปลแล้วออกแรง

แกว่งไกวมหาศาล

ย้อนกลบัไปเม่ือห้านาทกีอ่น  กปัตนัแจง้สญัญาณเตอืนรัดเข็มขัด ตามดว้ย

ประกาศว่าจะต้องนำาเคร่ืองทะยานผ่านท้องฟ้าที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ขอให้

ทุกคนรัดเข็มขัดและนั่งประจำาที่จนกว่าสัญญาณจะดับลง

แอร์โฮสเตสโผล่พรวดจากหลังม่าน เร่งฝีเท้าไปตามทางเดิน ส่องซ้ายขวา

ตรวจตราแต่ละที่นั่งทั้งสองด้านอย่างถี่ถ้วน อากัปกิริยาจริงจังและรวดเร็วเป็น

สัญญาณสีแดงหมุนติ้วเตือนในใจ  ฉันพยายามประคองสติไม่ให้ตื่นผวา

ความเงียบเข้าปกคลุม  เม่ือมองไปนอกหน้าต่าง ไม่เห็นอะไรนอกจากเงา

สะท้อนของตนเองบนความมืดที่เป็นฉากหลัง  ต่อมาภาพนั้นเร่ิมส่ันกึกกักตาม

แรงสะเทือนของเคร่ืองบิน  ฉันหันขวับกลับมาสู่ห้องโดยสารทันที  เสียงสัมภาระ



เหนือศีรษะดังกุกกัก เสียงกระทบกันของสรรพวัตถุค่อยๆ ดังข้ึนจนทุกคนต่าง

เงยหนา้มองสิง่รอบตวัดว้ยความหวาดหวัน่  ฉนัหันไปมองทีน่ัง่แถวถดัไปดา้นข้าง 

คุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งจับมือกัน มืออีกข้างที่ว่างจับที่รองแขนไว้แน่น  เสียงพูดคุย

งึมงำากระวนกระวายดังทวีคูณตามมา

เบาะดา้นซ้ายตดิกบัฉนัวา่งเปลา่  ตอนเคร่ืองบนิออกฉนัยังดใีจทีไ่ดน้ัง่แบบ

โล่งสบายคนเดียว แต่ตอนน้ีกลับรู้สึกโดดเดี่ยวเกินไป  เคร่ืองบินโยนตัวข่ีกระแส

ลมรุนแรงราวม้าพยศ  วินาทีนั้นฉันเพิ่งตระหนักว่าเหล็กบินได้ที่โอบอุ้มเราอยู่นี้

ช่างเป็นวัตถุเล็กจ้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับท้องฟ้าอนันต ์ เพียงลมผิวแผ่วพรวด

เดียวก็เหมือนมนุษย์รำาคาญปัดมดตัวเล็ก เราอาจร่วงหล่นสู่ผืนดินเมื่อใดก็ได้

จังหวะที่เลวร้ายที่สุดมาเยือนเม่ือการสั่นรุนแรงตามมาด้วยการตกหลุม

อากาศวบูใหญ ่เรียกเสยีงกรีดร้องดงัข้ึนพร้อมกนัหนึง่ระลอกเหมือนสวนสนกุ แต่

ฉันสนุกไม่ออกและเปล่งเสียงไม่ได้ ลำาคอตีบตัน มือเย็นเยียบจิกผ้าห่มที่วางบน

ต้นขาแน่น ก้มลงสำารวจใจตัวเองที่สั่นไหวรัวเร็ว  คลื่นแห่งความอกสั่นขวัญหาย

ขยายคบัห้องโดยสารจนอึดอัด  สญัญาณรัดเข็มขัดยังคงสวา่งจา้  พวกเรายังไมไ่ด้

รับการปลดปล่อย

เคร่ืองบินยังวูบสั่นอย่างน่ากลัวต่อไปอีกนาท ี มีใครคนหนึ่งจากแถวหลัง

สวดภาวนาคลอเสียงสะอ้ืนเบาๆ  เสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์ดังข้ึน  ฉันไม่รู้จักภาษา

ของพวกเขา แต่ไม่ใช่เร่ืองใหญ่ เวลานี้ความกลัวเป็นสำาเนียงสากลที่ลึกซ้ึงตรึงอก

เกินความหมายใด  ฉันไม่รู้ว่าควรคิดถึงอะไรในเวลานี้ แต่เมื่อมองไปรอบตัว สิ่งที่

คิดได้คือสุดท้ายสิทธิที่ทุกคนมีคือหนึ่งชีวิตเท่ากัน

ไฟในห้องผู้โดยสารเร่ิมกะพริบติดๆ ดับๆ ทุกคนมองหน้ากันเล่ิกลั่ก  คุณ

ลงุคณุปา้กอดแขนกนัแนน่กวา่เดมิ  เคร่ืองบนิโยกแรงและถีข้ึ่น ผ้ามา่นกัน้ระหวา่ง 

ห้องโดยสารที่ผูกรัดไว้ไหวโยนราวถูกมือที่มองไม่เห็นกระชากไปมา  ผู้โดยสาร

ที่นั่งแถวหน้ายืดแขนข้ึนถ่ายวิดีโอเก็บภาพไว้  ฉันควานหาโทรศัพท์ของตัวเอง

ในกระเป๋าบ้าง แต่ความคิดหนึ่งแล่นพรวดแซงหน้า ไม่มีประโยชน์หรอก ในที่สุด

ภาพนั้นอาจจมหายไปกับสายน้ำาพร้อมกับตัวเราในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า

เสียงครางของเคร่ืองยนต์และใบพัดที่ทำางานอย่างหนักดังแหวกเข้ามาใน
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ห้องผู้โดยสาร จากนัน้กเ็งยีบลงฉบัพลนัเหมอืนปดิสวติช ์แมก้ระทัง่เสยีงลมหายใจ 

ฟืดฟาดยังสงบลงกะทันหัน  เครื่องยนต์สั่นไหวลดลงทีละน้อย

แต่นั่นเป็นเหมือนคลื่นลมสงบก่อนพายุร้ายจะโหมเท่านั้น

โดยไม่ทันตั้งตัว เคร่ืองบินของเราหล่นวูบลงในหลุมอากาศรุนแรงที่สุด 

กระชากจิตใจให้ขาดจากร่างกายทันที

ฉนัสะดุง้ตืน่พร้อมเสยีงครืนคำารามจากนา่นฟา้ ลมืตาข้ึนมาในห้อง
ผู้โดยสารแสงสลัว เห็นมือตัวเองยังกำาผ้าห่มแน่นในลักษณะเหมือนต้องการ

ยึดเหนี่ยวสิ่งใดไว้

สติจัดเรียงตัวเองอยู่หลายวินาทีจึงค่อยระลึกได้ว่าฉันยังนั่งอยู่ที่เดิม บน

เบาะอันคับแคบของเคร่ืองบินที่จอดน่ิงสนิทในหลุมจอด หาใช่เคร่ืองบินที่กำาลัง

ผจญชะตากรรมในอดีต

หน่ึงเดือนมาแล้วท่ีฉันรอดจากเท่ียวบินอันเลวร้ายน้ัน แต่ได้รับอภินันทนาการ

อันไม่พึงประสงค์ติดตัวตามมา  อาการสะดุ้งพรวดยามหลับใหลเพียรฉายซ้ำา 

ภาพจริงกลายร่างเปน็ภาพหลอนทีห่มัน่ย่องมาเยือนยามเราเผลอลมื  ในชวีติจริง

ฉันตกหลุมอากาศในเทีย่วบนิน้ันสองคร้ัง แต่หากเป็นการเดินทางล่องไปในความฝัน

อาจนับได้ว่าฉันร่วงลงหลุมอากาศลึกพอจะแตะปากถ้ำาของนรกได้แล้วกระมัง

ความปวดและเย็นบริเวณขมับส่งสัญญาณเตือนเป็นลำาดับต่อมา  หมอน

ที่ใช้หนุนหล่นลงไปในซอกด้านข้างตั้งแต่เม่ือไรไม่รู้ ทำาให้ศีรษะเล่ือนไปซบกระจก

หน้าต่างอันแข็งและเย็นเฉียบแทน

พลิกนาฬิกาข้อมือข้ึนด ู หนึง่ชัว่โมงผ่านไปนบัตัง้แตก่ปัตนัประกาศวา่ดว้ย

สภาพอากาศหนาวเย็นทำาให้ตอ้งหยุดละลายน้ำาแข็งทีป่กีเคร่ืองบนิ แตฉ่นัไมรู้่เลย

ว่าระยะเวลาที่งีบหลับไปนั้นนานเท่าใดกันแน่

เวลานี้เกือบเที่ยงคืน  ฉันกดหน้าแนบกระจกสองชั้น เห็นปุยหิมะยัง

ปลิวพล้ิวแต่เร่ิมบางตาลงกว่าช่วงหัวค่ำามาก  ตามตารางบินเดิม เวลาน้ีเราควรได้

เหินฟ้านอนนับดาวกลางเวหา ทว่าด้วยแรงเกร้ียวกราดของหมู่เมฆทำาให้มนุษย์ 

ได้แต่แหงนหน้ารอคอย  นกเหล็กยักษ์หลายลำาล้วนประสบชะตากรรมเดียวกัน 
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