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คำ�นิยม
ในโลกที่เราอยู่ หากบ้านเมืองสงบสุขมีสันติ เราอยู่อย่างปลอดภัยสบายดี
เราอาจมีเวลาครุ่นคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกดาวโลกเป็น “มนุษย์ต่างดาว” แต่
แท้จริงแล้ว ใครก็ตามผู้มาจากที่อื่นซึ่งแปลกแยกแตกต่างจากเรา ก็อาจถือว่าเขา
มาจาก “โลกอื่น” อาจนับว่าเขาเป็น “มนุษย์ต่างดาว” ก็ได้ ทุกวันนี้เพียงเราเดิน
ทางข้ามพรมแดนประเทศไทยไปบ้านเมืองอื่น ก็เหมือนว่าเราไป “โลกอื่น” แล้ว
ในประเทศเราเองปัจจุบันจึงมี “มนุษย์ต่างดาว” ผู้มาจากโลกอื่นหรือสังคมอื่นอยู่
ทัว่ ไปทุกทีเ่ มือ่ กวาดตามอง หากเป็นนักท่องเทีย่ ว เป็นคนแปลกถิน่ ผูเ้ ต็มใจมาเป็น
คนต่างด้าวชั่วคราว เรามักจะเต็มใจต้อนรับเพราะคิดว่าเขานำ�ประโยชน์บางอย่าง
มาให้ แต่หากไม่ใช่ เช่น เป็นคนขายแรงงานข้ามชาติ เป็นผูอ้ พยพลีภ้ ยั ความไม่สงบ
ในประเทศทีค่ กุ คามชีวติ จนอยูบ่ า้ นเมืองตัวเองไม่ได้ จึงจำ�เป็นและจำ�ใจต้องหาทีอ่ ยู่
ในบ้านเมืองอืน่ คนเหล่านีเ้ ราผูเ้ ป็นเจ้าของ “โลก” ของเรามักจะตั้งข้อรังเกียจอย่าง
ตะขิดตะขวงใจว่าเขามาหาประโยชน์จากเรา และอาจตัง้ แง่วา่ “ไม่รจู้ ะมาทำ�ไม” เป็น
ภาระที่น่ารำ�คาญ แม้ว่าแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไป
ลองคิดว่าถ้าไปอยู่ท่ไี หนเราก็เหมือนเป็นคนนอกผู้ไม่มีวันกลมกลืนเป็นที่
ยอมรับ เป็นเสมือนมนุษย์ตา่ งดาวทีถ่ กู ตัง้ แง่รงั เกียจในดินแดนนัน้ ตลอดเวลา แม้
ข้างในใจเราล้วนเป็นมนุษย์ไม่ตา่ งจากมนุษย์คนใดทีห่ วังเพียงอยากมีชวี ติ อย่างสงบ
อยากรักผูกพันกับแผ่นดินเกิด อยากอยูใ่ นมาตุภมู อิ ย่างสง่างามและภาคภูมใิ จ แต่
รูปร่างหน้าตาภายนอกที่มนุษย์แบ่งแยกเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อันหลากหลายนั้น
ทำ�ให้เกิดการแบ่งแยกว่า “เธอ” ไม่ใช่ “ฉัน” ไม่ใช่ “เรา” ทำ�ให้ผู้อพยพถูกกำ�หนด
ให้ “แตกต่าง” แล้วถูกตัดโอกาสในชีวิต ผ่านความลำ�เค็ญเข็ญใจหลายมิติซึ่ง
ซับซ้อนจนไม่อาจหยัง่ หากเราไม่ใช่ผปู้ ระสบปัญหานัน้ ด้วยตัวเอง แต่วรรณกรรม
เยาวชนเรื่องนี้ทำ�ให้เราเข้าใจความรู้สึกอดสู ชอกช้ำ� ว้าเหว่ สิ้นหวัง อยุติธรรม
อันอัดอัน้ อยูใ่ นใจผูอ้ พยพได้ จึงทำ�หน้าทีอ่ นั ดีทส่ี ดุ ซึง่ วรรณกรรมพึงทำ�คือสะท้อน
สังคมเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ดำ�รงอยู่ลำ�บากกว่าเรา
แม้เพียงพยายามเข้าใจเขาบ้างผ่านการอ่านเรือ่ งนี้ หัวใจของผูอ้ า่ นก็อาจขยายกว้าง

เพือ่ โอบรับเอาเพือ่ นร่วมโลกผูป้ ระสบภัยทีเ่ ขามิได้กอ่ เข้าสูค่ วามเห็นอกเห็นใจของ
เราแล้ว และนัน่ คือประตูเปิดหนทางสูโ่ อกาสทีอ่ าจช่วยกันขจัดปัญหานีไ้ ด้สกั วันหนึง่
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องมีความซับซ้อนในการผูกเรื่องสูงมาก ต้องเป็น
ผูอ้ า่ นทีม่ ปี ระสบการณ์เกินวัยรุน่ ตอนต้นจึงจะเข้าใจความหมายทีแ่ ฝงในเรือ่ ง หาก
จะอธิบายวรรณกรรมเรื่องนี้อย่างง่ายที่สุดก็คือวรรณกรรมเยาวชนสะท้อนปัญหา
ผู้อพยพข้ามดินแดนเพราะจำ�ใจต้องลี้ภัยสงครามหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบ้าน
เมืองตัวเอง แต่เล่าเรื่องด้วยน้ำ�เสียงแห่งความหวังและความ “พยายามเข้าใจ” ว่า
มนุษย์ผ้ถู ูกภัยในบ้านเมืองตัวเองคุกคามความปลอดภัยจนต้องกระเสือกกระสน
ดิน้ รนหนีไปอยูแ่ ผ่นดินอืน่ นัน้ รูส้ กึ อย่างไร ด้วยความทีเ่ ล่าเรือ่ งแบบมีองค์ประกอบ
ของความเหนือจริง (Fantastic Element) ปนอยู่ในโลกแห่งความจริง (Realistic
World) จึงไม่ได้เสนอประเด็นผู้อพยพอย่างขมขื่นแบบรันทดอับจนหนทางเช่น
วรรณกรรมสัจนิยมสะท้อนสังคมทัว่ ไป แต่ผเู้ ขียนพาผูอ้ า่ นท่องไปในโลกเหนือจริง
เพือ่ สะท้อนให้เห็นความจริงอันซับซ้อนเกินกว่าจะสือ่ สารอย่างตรงไปตรงมา ด้วย
ว่าปมปัญหาของคนในโลกเล็กๆ ระดับส่วนตัวนั้น ซ้อนทับอยู่ในโลกเล็กโลกใหญ่
อีกนับไม่ถว้ นของชีวติ คนอืน่ ทีเ่ ขาสัมพันธ์ดว้ ย การนำ�เสนอเช่นนีจ้ งึ เป็นการนำ�เสนอ
ชีวิต อารมณ์ ความผูกพัน ของหลายชีวิตที่เกี่ยวข้องปนเปกันอย่างฉลาด
มีวรรณกรรมเยาวชนของไทยน้อยมากที่เขียนสะท้อนปัญหาเรื่องผู้อพยพ
ในสังคมโลกซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย เพราะแม้ในเมืองไทยก็มีปัญหาแบบนี้ให้
พบได้ทกุ วันหากเราตัง้ ใจจะมอง จึงนับเป็นความกล้าหาญของผูเ้ ขียนและความใจ
กว้างของสำ�นักพิมพ์ที่ต่างเอื้ออำ�นวยให้มีหนังสือเช่นนี้เสนอแก่เยาวชนไทย เป็น
ประเด็นร่วมสมัยและเป็นปัญหาระดับโลกทีไ่ ม่รจู้ ะจบเมือ่ ไร อย่างน้อยเหตุการณ์
ต่างๆ ในเรื่องจะชวนให้เราครุ่นคิดว่า ในใจคนทุกคนลึกๆ แล้วเราเป็นมนุษย์
เหมือนกัน แต่ในใจคนอีกเช่นกันทีม่ นุษย์เราสร้างความแตกต่างแบ่งแยกกีดกันจน
เราไม่เหมือนกัน แล้วเราจะคิดแบ่งแยกกีดกัน “เรา” และ “เขา” ไปเพื่ออะไร

อัจฉรา ประดิษฐ์
คณะกรรมการตัดสิน รางวัล “แว่นแก้ว” ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
มนุษย์ล้วนรักชีวิตตนเอง จึงพยายามต่อสู้และดิ้นรนเพื่อให้มีลมหายใจ
เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แม้จะต้องเสี่ยงหรือสูญเสียอะไรบางอย่างไปก็ตาม
ในประเทศทีเ่ กิดความขัดแย้งภายในถึงขัน้ รบราฆ่าฟันกัน ประชาชนจำ�นวน
ไม่น้อยต้องยอมอพยพหนีตายจากบ้านเกิด เสี่ยงชีวิตเดินทางรอนแรมไปยัง
ดิ น แดนใหม่ซ่ึงไม่รู้ว่าจะเป็น อย่างไร พวกเขายอมไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า
ทนทุกข์อยู่บ้านตนเอง ยอมอดทนยากลำ�บากและพยายามทำ�ทุกอย่างเพื่อหวัง
จะมีชีวิตรอด...เช่นเดียวกับตัวละครสำ�คัญในวรรณกรรมเรื่องนี้
ฉัน อธิษฐาน กับมนุษย์ต่างดาว คือวรรณกรรมแฟนตาซีที่มีเนื้อหา
น่าสนใจต่างจากวรรณกรรมแนวเดียวกัน เป็นโลกจินตนาการที่นำ�ความจริงมา
ผสมผสานได้อย่างกลมกลืน มีสาระและสร้างสรรค์ ผู้เขียนหยิบยกเรื่องราว
ชีวิตของแรงงานต่างด้าวขึ้นมาเขียนอย่างเคารพและเข้าใจ เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่าน
ได้รวู้ า่ “ในดินแดนแห่งใหม่ นอกจากลมหายใจ พวกเขาไม่ตอ้ งการอะไรมากไปกว่า
การได้กลับมามีคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดิม”
นานมีบุ๊คส์ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด
วรรณกรรมแว่นแก้ว ร่วมผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเขียนคุณภาพสูว่ งการสิง่ พิมพ์
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ฉัน อธิษฐาน กับมนุษย์ต่างดาว ซึ่งอยู่ในมือผู้อ่านเล่มนี้
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เคยฝันว่าตกจากที่สูงไหม วินาทีที่ไม่รู้ว่ากายหรือใจกระตุกวูบ

เร็วกว่ากัน
ฉันรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเมื่อเครื่องบินทั้งลำ�หล่นวูบในหลุมอากาศ เสียง
หวีดดังขึ้นพร้อมกัน อาจมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่เปล่งเสียงไม่ออก การเดินทางไกล
ครั้งแรกของฉันเหมือนทารกที่มารดารักนักหนาถูกโยนลงในเปลแล้วออกแรง
แกว่งไกวมหาศาล
ย้อนกลับไปเมือ่ ห้านาทีกอ่ น กัปตันแจ้งสัญญาณเตือนรัดเข็มขัด ตามด้วย
ประกาศว่าจะต้องนำ�เครื่องทะยานผ่านท้องฟ้าที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ขอให้
ทุกคนรัดเข็มขัดและนั่งประจำ�ที่จนกว่าสัญญาณจะดับลง
แอร์โฮสเตสโผล่พรวดจากหลังม่าน เร่งฝีเท้าไปตามทางเดิน ส่องซ้ายขวา
ตรวจตราแต่ละที่นั่งทั้งสองด้านอย่างถี่ถ้วน อากัปกิริยาจริงจังและรวดเร็วเป็น
สัญญาณสีแดงหมุนติ้วเตือนในใจ ฉันพยายามประคองสติไม่ให้ตื่นผวา
ความเงียบเข้าปกคลุม เมื่อมองไปนอกหน้าต่าง ไม่เห็นอะไรนอกจากเงา
สะท้อนของตนเองบนความมืดที่เป็นฉากหลัง ต่อมาภาพนั้นเริ่มสั่นกึกกักตาม
แรงสะเทือนของเครื่องบิน ฉันหันขวับกลับมาสู่ห้องโดยสารทันที เสียงสัมภาระ
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เหนือศีรษะดังกุกกัก เสียงกระทบกันของสรรพวัตถุค่อยๆ ดังขึ้นจนทุกคนต่าง
เงยหน้ามองสิง่ รอบตัวด้วยความหวาดหวัน่ ฉันหันไปมองทีน่ งั่ แถวถัดไปด้านข้าง
คุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งจับมือกัน มืออีกข้างที่ว่างจับที่รองแขนไว้แน่น เสียงพูดคุย
งึมงำ�กระวนกระวายดังทวีคูณตามมา
เบาะด้านซ้ายติดกับฉันว่างเปล่า ตอนเครือ่ งบินออกฉันยังดีใจทีไ่ ด้นงั่ แบบ
โล่งสบายคนเดียว แต่ตอนนี้กลับรู้สึกโดดเดี่ยวเกินไป เครื่องบินโยนตัวขี่กระแส
ลมรุนแรงราวม้าพยศ วินาทีนั้นฉันเพิ่งตระหนักว่าเหล็กบินได้ที่โอบอุ้มเราอยู่นี้
ช่างเป็นวัตถุเล็กจ้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับท้องฟ้าอนันต์ เพียงลมผิวแผ่วพรวด
เดียวก็เหมือนมนุษย์รำ�คาญปัดมดตัวเล็ก เราอาจร่วงหล่นสู่ผืนดินเมื่อใดก็ได้
จังหวะที่เลวร้ายที่สุดมาเยือนเมื่อการสั่นรุนแรงตามมาด้วยการตกหลุม
อากาศวูบใหญ่ เรียกเสียงกรีดร้องดังขึน้ พร้อมกันหนึง่ ระลอกเหมือนสวนสนุก แต่
ฉันสนุกไม่ออกและเปล่งเสียงไม่ได้ ลำ�คอตีบตัน มือเย็นเยียบจิกผ้าห่มที่วางบน
ต้นขาแน่น ก้มลงสำ�รวจใจตัวเองที่สั่นไหวรัวเร็ว คลื่นแห่งความอกสั่นขวัญหาย
ขยายคับห้องโดยสารจนอึดอัด สัญญาณรัดเข็มขัดยังคงสว่างจ้า พวกเรายังไม่ได้
รับการปลดปล่อย
เครื่องบินยังวูบสั่นอย่างน่ากลัวต่อไปอีกนาที มีใครคนหนึ่งจากแถวหลัง
สวดภาวนาคลอเสียงสะอื้นเบาๆ เสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์ดังขึ้น ฉันไม่รู้จักภาษา
ของพวกเขา แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เวลานี้ความกลัวเป็นสำ�เนียงสากลที่ลึกซึ้งตรึงอก
เกินความหมายใด ฉันไม่รู้ว่าควรคิดถึงอะไรในเวลานี้ แต่เมื่อมองไปรอบตัว สิ่งที่
คิดได้คือสุดท้ายสิทธิที่ทุกคนมีคือหนึ่งชีวิตเท่ากัน
ไฟในห้องผู้โดยสารเริ่มกะพริบติดๆ ดับๆ ทุกคนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก คุณ
ลุงคุณป้ากอดแขนกันแน่นกว่าเดิม เครือ่ งบินโยกแรงและถีข่ นึ้ ผ้าม่านกัน้ ระหว่าง
ห้องโดยสารที่ผูกรัดไว้ไหวโยนราวถูกมือที่มองไม่เห็นกระชากไปมา ผู้โดยสาร
ที่นั่งแถวหน้ายืดแขนขึ้นถ่ายวิดีโอเก็บภาพไว้ ฉันควานหาโทรศัพท์ของตัวเอง
ในกระเป๋าบ้าง แต่ความคิดหนึ่งแล่นพรวดแซงหน้า ไม่มีประโยชน์หรอก ในที่สุด
ภาพนั้นอาจจมหายไปกับสายน้ำ�พร้อมกับตัวเราในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า
เสียงครางของเครื่องยนต์และใบพัดที่ทำ�งานอย่างหนักดังแหวกเข้ามาใน
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ห้องผูโ้ ดยสาร จากนัน้ ก็เงียบลงฉับพลันเหมือนปิดสวิตช์ แม้กระทัง่ เสียงลมหายใจ
ฟืดฟาดยังสงบลงกะทันหัน เครื่องยนต์สั่นไหวลดลงทีละน้อย
แต่นั่นเป็นเหมือนคลื่นลมสงบก่อนพายุร้ายจะโหมเท่านั้น
โดยไม่ทันตั้งตัว เครื่องบินของเราหล่นวูบลงในหลุมอากาศรุนแรงที่สุด
กระชากจิตใจให้ขาดจากร่างกายทันที

ฉันสะดุง้ ตืน่ พร้อมเสียงครืนคำ�รามจากน่านฟ้า ลืมตาขึน้ มาในห้อง
ผู้ โ ดยสารแสงสลัว เห็น มือตัว เองยัง กำ� ผ้า ห่มแน่นในลักษณะเหมือ นต้อ งการ
ยึดเหนี่ยวสิ่งใดไว้
สติจัดเรียงตัวเองอยู่หลายวินาทีจึงค่อยระลึกได้ว่าฉันยังนั่งอยู่ที่เดิม บน
เบาะอันคับแคบของเครื่องบินที่จอดนิ่งสนิทในหลุมจอด หาใช่เครื่องบินที่กำ�ลัง
ผจญชะตากรรมในอดีต
หนึง่ เดือนมาแล้วทีฉ่ นั รอดจากเทีย่ วบินอันเลวร้ายนัน้ แต่ได้รบั อภินนั ทนาการ
อันไม่พึงประสงค์ติดตัวตามมา อาการสะดุ้งพรวดยามหลับใหลเพียรฉายซ้ำ�
ภาพจริงกลายร่างเป็นภาพหลอนทีห
่ มัน่ ย่องมาเยือนยามเราเผลอลืม ในชีวติ จริง
ฉันตกหลุมอากาศในเทีย่ วบินนัน้ สองครัง้ แต่หากเป็นการเดินทางล่องไปในความฝัน
อาจนับได้ว่าฉันร่วงลงหลุมอากาศลึกพอจะแตะปากถ้ำ�ของนรกได้แล้วกระมัง
ความปวดและเย็นบริเวณขมับส่งสัญญาณเตือนเป็นลำ�ดับต่อมา หมอน
ที่ใช้หนุนหล่นลงไปในซอกด้านข้างตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ทำ�ให้ศีรษะเลื่อนไปซบกระจก
หน้าต่างอันแข็งและเย็นเฉียบแทน
พลิกนาฬิกาข้อมือขึน้ ดู หนึง่ ชัว่ โมงผ่านไปนับตัง้ แต่กปั ตันประกาศว่าด้วย
สภาพอากาศหนาวเย็นทำ�ให้ตอ้ งหยุดละลายน้�ำ แข็งทีป่ กี เครือ่ งบิน แต่ฉนั ไม่รเู้ ลย
ว่าระยะเวลาที่งีบหลับไปนั้นนานเท่าใดกันแน่
เวลานี้ เ กื อ บเที่ ย งคื น ฉั น กดหน้ า แนบกระจกสองชั้ น เห็ น ปุ ย หิ ม ะยั ง
ปลิวพลิ้วแต่เริ่มบางตาลงกว่าช่วงหัวค่ำ�มาก ตามตารางบินเดิม เวลานี้เราควรได้
เหินฟ้านอนนับดาวกลางเวหา ทว่าด้วยแรงเกรี้ยวกราดของหมู่เมฆทำ�ให้มนุษย์
ได้แต่แหงนหน้ารอคอย นกเหล็กยักษ์หลายลำ�ล้วนประสบชะตากรรมเดียวกัน

