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รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรื่องเล่าผ่านสายตาผู้เยาว์
เ

มือ่ มีความสนใจบทประพันธ์
    ในฐานะเรื่องเล่า เสียงเล่า
(หรือสายตาของผู้เล่า) ก็เป็น
ประเด็น หากผู้เล่าสามารถคุม
สายตาของผู้ อ่ า นให้ ม องสิ่ ง
ต่ า งๆตามที่ เ ขามองทั ศ นะต่ อ
สิ่ ง เหล่ า นั้ น ก็ จ ะส่ ง ทอดต่ อ
ผู้ อ่ า นได้ ไ ม่ ย ากหรื อ กล่ า วได้
ว่ า เสี ย งของผู้ เ ล่ า มี บ ทบาท
ในการกำ � กั บ ความคิ ด ของ
ผู้อ่าน หากผู้เล่าไม่ใช่ตัวละคร
ตั ว ละครก็ ยั ง สั ง เกตว่ า ผู้ เ ล่ า
(ที่ ผู้ แ ต่ ง สร้ า งขึ้ น ) เลื อ กที่ จ ะ
เล่ า เรื่ อ งผ่ า นสายตาตั ว ละคร
ตัวใดและเพื่อจะกำ�กับความคิด
ของผู้อ่านว่าอย่างไร

หากผู้ เ ล่ า
สามารถ
คุมสายตา
ข อ ง
ผู้ อ่ า น ใ ห้
ม อ ง สิ่ ง
ต่างๆ ตาม
ที่ เ ขามอง
ทั ศ นะต่ อ
สิ่ ง เ ห ล่ า
นั้นก็จะส่ง
ท อ ด ต่ อ
ผู้ อ่ า น ไ ด้
ไม่ยาก

60 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2553

ในนิยายสมัยก่อน ซึง่ แต่งเป็นร้อยกรอง
เช่น พระอภัยมณี   หรือแต่งเป็นบทละคร
บทพากย์ ผูอ้ า่ นจะได้รบั โอกาสให้พนิ จิ โลก
ในสายตาของตัวละครหลากหลาย เท่าเทียม
กันเป็นส่วนใหญ่ วิธกี ารเช่นนีก้ เ็ ป็นประโยชน์
ในแง่ที่ผ้อู ่านจะได้ร้วู ่าความเข้าใจผิดของ
ตัวละครเกิดขึ้นเพราะแต่ละคนไม่ได้ฟัง
เสียงในใจของกันและกัน เช่น กรณีอุศเรน
กับพระอภัยมณี เป็นต้น ในบางเหตุการณ์
ผู้แต่งเลือกเผยความในใจของตัวละครที่
ไม่ได้แสดงออกมาคำ�พูดทีไ่ ม่ตรงกันทีเดียว
กับความในใจเป็นเหตุให้ตัวละครอื่นซึ่ง
เป็นผู้ฟังเข้าใจผิด โดยเฉพาะเมื่อมีอคติ
อยูแ่ ล้ว ดังเหตุการณ์ทวี่ นั ทองจำ�ต้องกราบ
บังคมทูลว่าจะอยู่กับขุนช้าง ขุนแผน หรือ
จมื่นไวย ข้อความในบทประพันธ์ส่วนแรก
เป็นเสียงของผูเ้ ล่าทีร่ เู้ บือ้ งหลังของเหตุผล
ของคำ�ตอบ ส่วนที่สองเป็นความคิดคำ�นึง
ของวันทองที่เป็นความจริงในใจปะทะเข้า
กั บ ความหวาดกลั ว ความผิ ด พลาดที่ จ ะ
กราบทูลความจริง  ส่วนทีส่ ามเป็นคำ�กราบ
บังคมทูล จะขอยกส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
มาดังต่อไปนี้

นางวันทองรับพระราชโองการ
ให้บันดาลบังจิตหาคิดไม่
อกุศลดลมัวให้ชั่วใจ
ด้วยสิ้นในอายุที่เกิดมา
คิดคะนึงตะลึงตะลานอก
ดังตัวตกพระสุเมรุภูผา
ให้อุทัจอัดอั้นตันอุรา
เกรงผิดภายหน้าก็สุดคิด
จะว่ารักขุนช้างกระไรได้
ที่จริงใจมิได้รักแต่สักนิด
รักพ่อลูกห่วงดังดวงชีวิต
แม้นทูลผิดจะพิโรธไม่โปรดปราน
อย่าเลยจะทูลเป็นกลางไว้
ตามพระทัยท้าวจะแยกให้แตกฉาน
คำ�กราบบังคมทูลด้วยเจตนาจะยกหน้าทีต่ ดั สิน
ใจแทนตนให้แก่พระพันวษามีวา่ อย่างไรนัน้   ขอเชิญ
อ่านจากตัวบทประพันธ์   ข้อมูลดังกล่าวนี้จะพอ
วิเคราะห์ได้ว่า การที่วันทองถูกประหารเป็นผลของ
ชะตากรรมที่ถึงคราวจะสิ้นอายุ จึงไม่ได้กราบบังคม
ทูลสิ่งที่คิดจริงๆ ในใจ การที่พระพันวษาตีความคำ�
กราบบังคมทูลผิดไปจากทีน่ างคิดก็เป็นเพราะกรรม
ของนางด้วย
แต่หากตัดเรื่องถึงคราวสิ้นอายุซึ่งเป็นเสียง
ของผู้เล่าออกไป หรือตีความว่าเป็นการเขียนเชิง
ปกป้องความผิดพลาดในการตีความคำ�พูดนางของ
พระมหากษัตริยก์ อ็ าจจะมองอีกแง่หนึง่ ว่าความตาย
ของวันทองเกิดขึน้ เพราะความกลัวจนขาดความเป็น
ตัวของตัวเอง และความกลัวนั้นก็มาจากระบบการ
ปกครองที่โยงกับการพิจารณาพิพากษาคดีที่ยังมี
ช่องโหว่ในส่วนลึกแล้วกวียังให้ความเป็นธรรมแก่
นางวันทอง แต่ใช้ชะตากรรมกลบการวิพากษ์วจิ ารณ์
ความไม่เป็นธรรมที่นางได้รับ
เขียนมายืดยาวเพื่อจะเรียนผู้อ่านว่าการอ่าน
ย่อมสนุกได้ด้วยการคิดหลายแง่หลายมุม แต่ต้อง
อาศัยการเพ่งพินิจ มิฉะนั้นก็จะรับเอาความคิดของ

การอ่านย่อมสนุกได้ด้วยการ
คิ ด ห ล า ย แ ง่ ห ล า ย มุ ม แ ต่
ต้องอาศัยการเพ่งพินจิ มิฉะนัน้
ก็จะรับเอาความคิดของผูท้ อี่ า่ น
มาก่อนโดยไม่พิจารณา
ผูท้ อี่ า่ นมาก่อนโดยไม่พจิ ารณา เช่นทีก่ ล่าวตามๆ กัน
ว่า วันทองเป็นตัวแทนของคนหลายใจ แต่ไม่เข้าใจ
มูลเหตุของพฤติกรรมของนางแม้แต่น้อย ผู้ที่กล่าว
เช่นนี้น่าตกใจว่าส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านตัวบท
หัวข้อบทความคราวนีเ้ น้นเรือ่ งเล่าผ่านสายตา
ผู้เยาว์ เนื่องจากจะนำ�เสนอบทวิจารณ์เรื่อง ผีเสื้อ
และดอกไม้ โดยนักศึกษารายวิชาวรรณคดีวิจารณ์
เบื้องต้น การเลือกเรื่องให้ผู้เพิ่งเริ่มฝึกการวิจารณ์
หากคิดจะเอื้อให้กล้าแสดงความเห็นก็มีวิธีหนึ่ง คือ
พยายามลดช่องว่างของงานกับผูอ้ า่ น เช่น ให้วจิ ารณ์
งานที่ไม่ห่างไกลจากประสบการณ์มากนัก เรือ่ งเล่า
ผ่านสายตาผูเ้ ยาว์อาจจะเตือนความทรงจำ�ของความ
ใฝ่ฝนั และความพิศวงของการค้นพบในประสบการณ์
วัยเยาว์ที่เพิ่งผ่านไปไม่นาน แต่นี่ก็ไม่ใช่สูตรสำ�เร็จ
เรื่องทำ�นองนี้อาจมีค่าแก่ผู้ใหญ่ที่ยังอาลัยความงาม
ในวัยเยาว์ของตนก็ได้
ต่อไปนี้จะขอเสนอบทวิจารณ์เรื่อง ผีเสื้อและ
ดอกไม้ ของ นางสาวยาวารีย  ์ หลงกาสา และนางสาว
สลินดา ติระนนท์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี
ที่ 3   ซึ่งเรียนรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้นใน
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2552
ผีเสื้อและดอกไม้
ยาวารีย์  หลงกาสา
เรื่อง “ผีเสื้อและดอกไม้” เป็นบทประพันธ์ของ
นิ พ พานฯ พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ สิ บ เก้ า เมื่ อ ปี พ.ศ.2546
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ห่างจากที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2521 เป็นเวลา 25 ปี
นับว่ายังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้แต่งได้
กล่าวถึงเด็กผู้ชายที่ชื่อฮูยัน ในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน เขาได้รับการปลูกฝังให้ตอ่ สูก้ บั ความขัดสน
และดูถกู ของคนในสังคมด้วยความอดทน จึงฝ่าฟัน
อุปสรรคมาได้ในระดับหนึ่งนอกจากความอดทน
ฮูยันยังมีความเสียสละและมีวุฒิภาวะในการคิดที่
จะช่วยเหลือครอบครัวให้รอดพ้นจากความอดอยาก
นอกจากนี้ ค วามรั ก ดี ทำ � ให้ เ ขาถอนตั ว จากความ
ผิดของอาชีพค้าของเถื่อนได้
พ่อของฮูยนั อาศัยทีด่ นิ บริเวณวัดปลูกกระต๊อบ
ในตอนแรกใครๆ ก็พูดถึงความไม่ถูกต้อง การที่คน
อิสลามไปสร้างบ้านในวัดนั้นดูไม่งาม ถ้าดูตามหลัก
ทางศาสนา แต่ถ้าดูตาม “เหตุผลแห่งความเป็นจริง”
(น.19) ปุนจา พ่อของฮูยันคิดว่าแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันก็ไม่ถือว่าผิด ด้วยความลำ�บากเขาก็ไม่
คิดถึงหลักของศาสนา พวกเขาคิดแต่เพียงว่าวันหนึง่
พวกคนเหล่านัน้ ก็คงหยุดพูดไปเอง  ความเป็นจริงที่
เป็นสาเหตุคือความขัดสนที่เขาต้องขออาศัยที่ดิน
วัดอยู่ ก็คือครอบครัวนี้ตกอยู่ในสภาพที่โหดร้าย
ผู้เล่าบรรยายว่า วันหนึ่งปุนจาพร้อมกับเมียของเขา
และฮูยนั ตอนนัน้ อายุได้ไม่ถงึ 3 ขวบ เทีย่ วระเหเร่รอ่ น
มาถึงสถานีรถไฟอย่างคนอมทุกข์ มีเสื้อผ้าเก่าๆ ที่
สวมอยู่และมีอีกคนละชุดในห่อผ้า พร้อมกับเงินไม่
ถึง 100 บาท บทประพันธ์ตอนนี้ทำ�ให้ข้าพเจ้าคิด
ต่อไปว่ามีสาเหตุอันใดที่ทำ�ให้ครอบครัวนี้ตกอยู่ใน
สภาพเช่ น นี้ แล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้ เ ขาอาศั ย อยู่ ที่ ไ หน
เขาทำ�งานอะไร จากสถานการณ์เช่นนี้อาจตีความ
ได้ว่าครอบครัวของปุนจาจะต้องเป็นครอบครัวที่
ยากจนไม่มที ดี่ นิ เป็นของตนเอง เขาอาจถูกโดนไล่ที่
มาหรืออาจเป็นเพราะสาเหตุอนื่ ๆ ในตอนนีค้ รอบครัว
ของเขาถูกมองเหมือนสภาพของคนขอทาน ผู้แต่ง
ต้องการทีจ่ ะสือ่ ให้เราได้รบั รูว้ า่ อดีตสำ�หรับครอบครัว
นี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่สำ�คัญที่เราจะขุดคุ้ยหยิบยกเอา
มาพูดถึง แต่สิ่งสำ�คัญคือจะใช้ชีวิตอย่างไรที่จะต่อสู้
กับสิง่ ทีเ่ ข้ามาในอนาคตของครอบครัวมากกว่าผูแ้ ต่ง
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ต้ อ งการที่ จ ะสื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นติ ด ตามการสู้ ชี วิ ต ของ
ครอบครัวนี้ อาจจะมีอีกหลายๆ ครอบครัวที่ยังไม่มี
วิธกี ารทีจ่ ะจัดการกับปัญหาในลักษณะนี้ เมือ่ คนเรา
เผชิ ญ กั บ สภาพที่ ลำ � บากยากจนมี ส ภาพเหมื อ น
คนขอทานที่นอนของเขา คือ เก้าอี้สำ�หรับนั่งรอรถ
ที่สถานีรถไฟ ปุนจาไม่สามารถรับสภาพนี้ได้เขาได้
หาช่องทางในการทำ�มาหากิน เลี้ยงครอบครัวให้มี
ชีวิตอยู่รอดได้   ถึงแม้เขาไม่มีเงิน ไม่มีที่อยู่อาศัย
ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสายตาของผู้อื่น  แต่เขาก็
ยังมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆ
และนีอ่ าจเป็นสมบัตชิ นิ้ เดียวทีม่ ใี ห้เขาได้ชนื่ ชมเป็น
พลังผลักดันให้ตนเองสูต้ อ่ ไป เพือ่ ให้ศกั ดิศ์ รีของเขา
เป็นรูปธรรมขึ้นมา
เมื่อคนเรารักในศักดิ์ศรีของตนเอง ก็จะยิ่งมี
ความดิน้ รนทีจ่ ะต่อสูก้ บั ชะตาชีวติ สำ�หรับครอบครัว
นีก้ ารขอทานมิใช่ทางออกทีเ่ ขาเลือกในการเลีย้ งชีพ
ถ้าหากผู้อ่านเป็นคนช่างสังเกต จะเห็นได้ว่าคนที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีดเู หมือนมีศกั ดิศ์ รี มีเกียรติยศ
มีหน้ามีตาในสังคม บางครั้งยอมขายศักดิ์ศรีของ
ความเป็นคนของตัวเองเพื่อแลกกับเงินทอง ความ
สะดวกสบายที่ได้รับก็มี
ด้วยความพยายามปุนจาได้หาช่องทางในการ
ทำ�งาน ตอนนี้เขาได้เป็นกรรมกรแบกหามขนของ
จากรถไฟไปส่งให้แม่ค้าในตลาด เขามีเงินเหลือเก็บ
พอที่จะซื้อไม้สร้างกระต๊อบเล็กๆ ในบริเวณวัด เงิน
ค่าจ้างของเขาไม่พอทีจ่ ะซือ้ ทีด่ นิ เป็นของตนเอง แค่
ค่าอาหารการกินให้อยู่รอดไปวันๆ ก็เกือบจะไม่พอ
ต่อมาชีวิตของเขากลับเปลี่ยนไปเมื่อแม่ของฮูยัน
เสียชีวติ สาเหตุมาจากการคลอดลูกคนสุดท้อง ฮูยนั
ในฐานะที่เป็นลูกคนโตต้องทำ�หน้าที่แม่ดูแลน้อง
2 คน ชื่อดุนญา เป็นผู้ชาย และคนสุดท้องเป็นหญิง
ชื่อ อาเครฺญา เป็นชื่อที่มีความหมาย จะสังเกตเห็น
ได้วา่ ชือ่ ตัวละครเอกคือ ฮูยนั หมายถึงสายฝน  ฝนใน
ที่นี้เปรียบเสมือนความชุ่มเย็นช่วยให้ครอบครัวพ้น
จากความทุกข์ร้อน ช่วยประโลมให้คนในครอบครัว
เป็นสุขการสร้างตัวละครทำ�ให้มองเห็นถึงทัศนะของ

ผู้แต่งในการมองโลก ผู้แต่งต้องการสื่ออะไรจากชื่อ
ของตัวละคร ฮูยันเหมาะสมมากกับบทบาทสำ�คัญ
ของเรือ่ งนี้ ฮูยนั ในทีน่ ไี้ ม่ใช่ฝนทีใ่ ครอยูใ่ กล้แล้วเปียก
อย่างที่ครูคนหนึ่งล้อ เราได้เห็นความละเอียดลออ
ในการแฝงความหมายซ่อนเร้น ความเสียสละ รัก
ครอบครัว มีความอดทนต่อสู้กับความยากลำ�บาก
ของฮูยนั เห็นได้จากตอนทีเ่ ขารูว้ า่ พ่อของเขาไม่มเี งิน
พอที่จะส่งน้องสองคนเข้าเรียน  ฮูยันเลือกที่จะยอม
ออกจากโรงเรียนทัง้ ๆ ทีใ่ นใจของเขาอยากเรียนสูงๆ
เหมือนที่พ่อเคยบอกเขาว่าต้องตั้งใจเรียน เรียนให้
เก่งๆ  เพราะอาจมีงานดีๆ ทำ�  ไม่ตอ้ งลำ�บากเหมือนพ่อ
ในชีวิตการเป็นนักเรียนเขาเป็นเด็กดีมาตลอด สอบ
ได้ทหี่ นึง่ ของห้อง เขามีโอกาสทีจ่ ะได้ทนุ ในการศึกษา
แต่เขาก็พลาดโอกาสนัน้ เนือ่ งจากอายุเกิน  เพราะเข้า
เรียนช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ บทเรียนแรกที่เขาได้คือ
ความอดทน
ในช่วงที่ฮูยันเรียนเขามีเสื้อกางเกง รองเท้า
ใส่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ แต่เป็นเสื้อผ้าที่ซื้อจาก
ตลาดนัด ปุนจาก็ท�ำ หน้าทีพ่ อ่ ได้ดถี งึ แม้ตนเองไม่คอ่ ย
ได้ซื้อเสื้อใหม่เลย เราจึงได้เห็นบทบาทของพ่อที่
น่าประทับใจ  สะท้อนสายใยรักของครอบครัว การ
ปฏิบัติตนของพ่อในการเสียสละเท่ากับได้สอนลูก
ให้เห็นตัวอย่าง ฮูยันจึงเป็นคนที่รักพ่อ รักน้อง และ
เสียสละ เมือ่ ฮูยนั รูว้ า่ รายได้ของพ่อลดลงเขาก็คดิ หา
วิธที จี่ ะช่วยเหลือครอบครัว  เขาบอกพ่อว่าทำ�ไมเขา
ต้องเดินไปโรงเรียนพร้อมกับกระเป๋าและอุปกรณ์
การเรียน   ขณะที่ไปโรงเรียนเราน่าจะเอาไอศกรีม
แท่งไปขายเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง  พ่อเขานึกไม่
ถึงว่าฮูยันจะคิดได้  เมื่อพ่อหยิบเหรียญมาให้ฮูยันมี
ความรูส้ กึ ว่าเหรียญวันนีม้ คี า่ มากกว่าเหรียญทัง้ หมด
มารวมกันที่เขาเคยได้รับ ตอนนี้ฮูยันรู้ว่าเงินหนึ่ง
เหรียญมีค่ามาก ถ้าเขาเอาไปแล้วพ่อจะเอาที่ไหน
มาชดเชยเมื่ อ งานน้อยลง ฮูยันได้นำ �ปัญหานี้ไป
ปรึกษาครูทโ่ี รงเรียนว่าเขาจะลาออกไปช่วยพ่อทำ�งาน
เขาจะขายไอศกรีม ครูกเ็ สนอว่าถ้าหากจะนำ�ไอศกรีม
มาขายพร้อมกับสอบไปด้วยจะดีกว่าไหม ขณะที่

ฮูยันทำ�ข้อสอบก็เอามาเก็บไว้ที่ครู เมื่อสอบเสร็จก็
ไปขายต่อ  เพราะถ้าหากออกไปโดยทีไ่ ม่สอบก็เท่ากับ
ว่าเสียเวลามาเรียนเปล่าๆ แต่ถ้าสอบเสร็จก็จะมี
ใบรับรองเผื่อมีโอกาสได้เรียนต่อก็สามารถนำ �ไป
สมัครเรียนได้ ฉากนีแ้ สดงความมีนาํ้ ใจของครู  ความ
มี เ มตตาต่ อ ศิ ษ ย์ และครู ก็ ไ ด้ ส อนไว้ ว่ า คนเราใน
บางครั้งช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และครูก็
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ การที่ครูมิใช่เพียงสอน
ในตำ�ราเรียนเท่านัน้ สามารถทีจ่ ะสอดแทรกคติธรรม
ให้แก่เด็กได้ วันสุดท้ายของการสอบเสร็จฮูยันต้อง
หมองเศร้าเพราะเขาจะไม่ได้มาเรียนอีก  ทัง้ ๆ ทีจ่ ติ ใจ
ของเขาอยากจะเรียนต่อ เพือ่ มีงานดีๆ ทำ� สำ�หรับฮูยนั
การที่เขาออกจากโรงเรียนเป็นสิ่งที่โหดร้าย แต่เขา
ยินดีรับ
ก่อนหน้านี้สิ่งที่โหดร้ายสำ�หรับฮูยันคือความ
อดอยาก ผู้แต่งได้ชี้ให้เห็นว่า “หิว” กับ “อดอยาก” มี
ความแตกต่างกันอย่างไร “ความหิว” เมื่อเรารู้สึก
หิวกลับถึงบ้านเราได้กนิ ความหิวก็หายไป  ”อดอยาก”
เมื่อเราหิว เราอยากกิน แต่ก็ไม่มีสิ่งใดให้กินเพื่อ
ช่วยให้หายหิว ดังนั้นคนที่หิวแต่ไม่มีอะไรให้กินจึง
เรียกว่า “อดอยาก” คำ�นี้แสดงให้เห็นถึงความยาก
ลำ�บากว่ามีมากเพียงใด  วันหนึ่งเด็กๆ หัวเราะ เมื่อ
ได้ยินเสียงท้องของฮูยันร้อง สำ�หรับตัวฮูยันเองมัน
ไม่ใช่เรื่องตลก แต่มันคือเรื่องที่โหดร้ายทีส่ ดุ ในชีวติ
ผู้แต่งเปรียบความรู้สึกการที่เขาอดอยาก นั้ น มั น
โหดร้ายกว่าการทีเ่ ขาจะถูกขับไล่ออกจากวัดเสียอีก
สื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า ในความรู้ สึ ก ของคนยากจนนั้ น สิ่ ง ที่
เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือการไม่มีจะกิน
ด้วยความรู้สึกทรมานจากความหิว ฮูยันไม่
อยากให้น้องๆ ของเขาต้องมาเจอกับความทรมาน
อย่างที่เขาเป็น และฮูยันได้พิสูจน์จากการกระทำ�
ของเขาในตอนที่เขาเป็นพ่อค้าขายไอศกรีมแท่ง
ความรู้สึกตอนนั้นอยากกินเหมือนกับตอนที่เขาซื้อ
ของคนอืน่ มากิน แต่ดว้ ยเขาเป็นคนทีม่ คี วามคิดเป็น
ผูใ้ หญ่ เขายอมทีจ่ ะกระทำ�ขัดกับความรูส้ กึ ของตนเอง
แต่ เ ขาก็ ไ ม่ เ คยที่ จ ะปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ น้ อ งของเขากิ น
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วันหนึ่งเขาไม่เหลือไอศกรีมกลับมาสักแท่ง น้อง
ของเขาก็ถามว่าวันนี้ไม่มีไอศกรีมเหลือเลยหรือ คำ�
พูดของน้องสะกิดใจฮูยันทำ�ให้เขารู้สึกสงสารน้อง
พอวันต่อมาฮูยันก็เหลือมาให้น้องคนละแท่ง  โดยที่
เขาบอกน้องว่าวันนี้เหลือ 2 แท่งขายไม่หมด ทั้ง 2
ก็กินอย่างมีความสุข  คนเป็นพ่อรู้สึกภูมิใจเมื่อเห็น
ลูกๆ มีความรักช่วยเหลือซึง่ กันและกัน  ความยากจน
ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างสายใยแห่งความรัก
นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง บาง
ครอบครัวเมือ่ มีอปุ สรรคเข้ามาในชีวติ เผชิญกับความ
ยากลำ�บาก มักจะทะเลาะกัน บ้านขาดความอบอุ่น
ต่างคนต่างแยกไปใช้ชีวิต
ฮูยันได้งานทำ�ใหม่ คืออาชีพขนข้าวสาร ทั้งๆ
ที่ฮูยันรู้ว่าอาชีพนี้ผิดกฎหมาย ฮูยันไม่นึกถึงอะไร
เลยนอกจากกำ�ไรที่ได้จากการขายข้าวสารเพื่อช่วย
ให้ครอบครัวของเขาดำ�รงอยูไ่ ด้โดยไม่อดอยาก  การ
ตกลงใจทำ�งานใหม่ของฮูยันเกิดหลังจากมีอุบัติเหตุ
กับพ่อของเขา ฮูยันรอพบมิมปีเพื่อนที่เคยเรียน
ด้วยกันอยู่ที่สถานี ไปหลายครั้งก็ไม่เจอ วันหนึ่งเขา
เห็นมิมปีก็เลยขึ้นรถไฟไปกับมิมปี   ก็ได้คุยกันเรื่อง
งานทำ�มิมปีก็ชวนฮูยันไปเที่ยวที่บ้าน  เมื่อฮูยันเห็น
บ้านของมิมปี รู้สึกว่าบ้านของเขาเป็นแค่ส่วนเล็กๆ
ของบ้านมิมปี เขาไม่เคยได้สัมผัสหลอดไฟเพราะใช้
แต่ตะเกียงนํา้ มัน วันนัน้ ฮูยนั ไม่กลับบ้านพ่อของเขา
ก็ออกตามหาเพราะฮูยนั ไม่เคยไปไหนโดยไม่บอก  พอ่
ของเขาคิดว่าฮูยนั คงตกนํา้ ตายเสียแล้ว ออกตามหา
ตามสถานีรถไฟ เกิดอุบัติเหตุต้องส่งโรงพยาบาล
สิ่งสำ�คัญที่ผู้แต่งต้องการสะท้อนให้ผู้อ่านทราบว่า
การมีนาํ้ ใจช่วยเหลือผูอ้ นื่ ไม่ได้วดั ทีค่ วามร่�ำ รวย  คนที่
เข้ามาช่วยปุนจานั้นคือเพื่อนที่เป็นกรรมกรด้วยกัน
คนที่มีฐานะคล้ายกัน มักเข้าใจกัน แสดงให้เห็นถึง
การมีอารมณ์รว่ ม รูจ้ กั เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ด้วยพืน้ ฐาน
ประสบการณ์อย่างเดียวกัน
ชายกรรมกรได้พาลูกๆ ของปุนจาไปเยี่ยมที่
โรงพยาบาล  เขายอมสละรายได้ในวันนัน้ เพียงเพือ่ ที่
จะพาเด็กๆ ไปเยีย่ มพ่อ เมือ่ ไปถึงโรงพยาบาลสิง่ แรก
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ที่ฮูยันเห็นคือสีขาวเต็มไปหมด   มีเตียงนอนสบาย
กว่าที่บ้าน สีขาวที่เห็นนั้นเมื่อดูผ่านๆ อาจเหมือน
กันหมด แต่ถ้าสังเกตและดูดีๆ สีขาวจะแตกต่างกัน
ระหว่างสีขาวของนางพยาบาลและสีขาวของผู้ป่วย
สีขาวของนางพยาบาลหรือหมอนั้น หมายถึงผู้ที่ให้
การช่วยเหลือ สำ�หรับสีขาวของผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่
รอรับการช่วยเหลือ ในสีขาวของผู้ป่วยนั้นมีความ
แตกต่างกันอีก เช่น ขาหัก แขนหัก มะเร็ง ฯลฯ ผูแ้ ต่ง
จะสื่อให้เห็นชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ก็
มิได้แตกต่างไปจากสีขาวทีฮ่ ยู นั เห็นมนุษย์มากเท่าไหร่
เราก็จะเห็นความแตกต่างทั้งภายใน คือ อารมณ์
ความรู้สึก และภายนอก คือการกระทำ�ของมนุษย์
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า คนเราจะเห็นค่ากันใน
ยามทีต่ กทุกข์ได้ยาก ได้รวู้ า่ มีเพือ่ นแท้ทเี่ ป็นกรรมกร
ด้วยกัน  ซงึ่ แตกต่างจากนายจ้าง ทัง้ ๆ  ทกี่ ส็ ามารถช่วย
เหลืออะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลานัน้ แต่กลับได้เพียง
แค่ยืนมอง นี่แหละคือความแตกต่างของมนุษย์
ครอบครัวของฮูยันเริ่มเปลี่ยนไป ฮูยันต้องรับ
ภาระแทนพ่อหาเงินส่งน้องเรียน และค่าใช้จา่ ยต่างๆ
ภายในบ้าน  ความลำ�บากทำ�ให้ฮยู นั เลือกทีจ่ ะเดินทาง
ผิดทัง้ ๆ ทีเ่ ขารูว้ า่ อาชีพทีเ่ ขาไปทำ�นัน้ เสีย่ งอันตราย
ถึงชีวิต ต้องหลบๆ ซ่อนๆ เจ้าหน้าที่ อาชีพใหม่ทำ�
ให้ฮูยันเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งการแต่งกายและการ
กระทำ�ที่ไม่เหมาะสมบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่
เขารับรู้จากอาเดลว่าการสูบบุหรี่ทำ�ให้หายตื่นเต้น
ดิฉันเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากที่ทำ�ให้ฮูยัน
เปลี่ยนไป เขากล้าที่จะทำ�อะไรบางอย่างที่เขาไม่
เคยทำ�  เช่น การหลบตำ�รวจเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถไฟ
เหล่านี้เป็นต้น เขาได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมของ
กลุม่ คนทีเ่ รียกว่า “กองทัพมด” จากอาเดล ในสังคมนี้
เราได้เห็นมนุษย์อีกรูปแบบหนึ่งการไม่ซื่อสัตย์ของ
เจ้าหน้าที่พนักงานที่ทำ�อาชีพผิดกฎหมายเช่นกัน
ใช้อาชีพบังหน้า  พวกพนักงานและฮูยนั รู้ดวี ่าอาชีพ
นีเ้ ป็นสิง่ ผิดกฎหมาย สำ�หรับฮูยนั ขณะนัน้ เงินเท่านัน้
ทีช่ ว่ ยให้เขาไม่ล�ำ บากจึงต้องสูท้ �ำ ต่อไป แต่บทสรุปใน
อาชีพนีท้ �ำ ให้เขามีเงินมากกว่าเดิมแต่กไ็ ม่มคี วามสุข

การเรียนรู้ชีวิตของฮูยันไม่ได้อยู่แค่ในตำ �ราเรียน
การที่เขาได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้ช่วยเขาในการแก้
แก้ปัญหาทุกอย่าง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายนอก
ก็สำ�คัญ เราสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องมีในตำ�รา
เช่น วันที่เขาไปตกปลากับน้องๆ เขาไม่มีความรู้
เกีย่ วกับธรรมชาติของปลา มีเทคนิคอะไร ให้ปลามา
กินเหยื่อ ฮูยันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ตรงข้ามกับ
ดุนญาที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติ วันนั้นก็มีเด็ก
ผู้หญิงตกนํ้า ฮูยันได้แต่ยืนมองแต่ดุนญากระโดด
ลงไปช่ ว ยทั น ที ต่ อ มาเขาได้ เ รี ย นรู้ ว่ า การอยู่ ใ น
“กองทัพมด” ต้องรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมผู้อื่น อาเดลสอน
ว่ า ถ้ า อยู่ ใ นวงการนี้ ต้ อ งอย่ า แสดงความอ่ อ นแอ
ให้ผู้อื่นเห็น มิฉะนั้นแล้วเราจะถูกข่มขู่และถูกเอา
เปรียบได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีนายตรวจมาก็อย่าทำ�
ตกใจ  ฮูยันสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
ความตายของนาฆาเป็นตัวกระตุ้นให้อาเดล
และฮูยันคิดกลับตัวแค่เพียงเวลาสั้นๆ คำ�พูดของ
นาฆาช่วยให้เขารูส้ กึ ตัว  ตืน่ จากความหลงในอำ�นาจ
ของเงิ น ตื่ น จากความผิ ด และลื ม นึ ก ถึ ง การทำ � ดี
เหตุการณ์นมี้ มิ ปีกล่าวว่า คนตายสอนคนเป็นคนเรา
มักคิดว่าคนทีเ่ ขาทำ�ผิดร้ายแรงมากกว่าเรามีอกี มาก
เพราะสาเหตุ นี้ ป ระเทศชาติ จึ ง ไม่ เ จริ ญ ต่ า งคน
ต่างหาประโยชน์ให้ตัวเอง ลืมนึกถึงความถูกต้อง
แต่การตัดสินใจของนาฆาเป็นทางเลือกทีผ่ ดิ คนเรา
ถ้าหากจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ความตายไม่ใช่ทาง
ออกทีด่ เี ลย ผูแ้ ต่งจึงใช้กลวิธใี ห้เห็นการเปลีย่ นแปลง
ของฮูยันกับนาฆาถึงทางเลือกในการตัดสินใจ เมื่อ
นาฆาเสียชีวิต ฮูยันก็มีทางออก เลิกจากการทำ�งาน
ผิดกฎหมายเขาหาอาชีพใหม่ คือการปลูกดอกไม้
ตามคำ�ชี้แนะของมิมปีคนรู้ใจ
ผู้แต่งใช้ความตายของนาฆาพลิกผันชีวิตให้
ตัวละครเอก ฮูยันได้กลับตัว คนเรามักไม่รู้สึกตัว
เมื่อความลำ�บากเข้ามาในชีวิต เราหาแต่วิธีที่จะให้
รอดพ้นจากสภาพนั้นอย่างเดียวจนลืมนึกถึงความ
ถูกต้อง
บทประพันธ์ผีเสื้อและดอกไม้ เสมือนเป็นการ

สะท้อนธรรมชาติชีวิตมนุษย์ที่ลำ�บากที่มีอยู่จริงใน
สังคมไทย หลายๆ คนอาจมองไม่เห็นสามารถทำ�ให้
ผูอ้ า่ นมองเห็นแนวทางการดำ�เนินชีวติ ของเด็กผูช้ าย
คนหนึ่งที่ชื่อฮูยัน มองเห็นความเสียสละออกจาก
โรงเรี ย นเพื่ อ ให้ น้ อ งได้ เ รี ย น ยอมอดเพื่ อ ให้ น้ อ ง
ได้อิ่ม  ยอมที่จะทำ�สิ่งผิดกฎหมายเสี่ยงชีวิตเพื่อให้
ครอบครั ว พ้ น จากความอดอยาก สาเหตุ ม าจาก
สิ่งใดเล่าถ้าหากมิใช่ความลำ�บากยากจน คนจนมัก
ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนัก ถึงแม้หลายคนอาจพูด
ว่า  “เราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เลือกทีจ่ ะเป็นได้”
สำ�หรับฮูยันไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่มีสักกี่ทาง
ให้ เ ลื อ ก ผลสุ ด ท้ า ยฮู ยั น เลื อ กที่ จ ะเดิ น ทางที่ ดี
ปลูกดอกไม้ ผีเสื้อเปรียบเสมือนตัวเรา เราจะฝันไป
ไกลแค่ไหนก็ได้ดงั่ ใจปรารถนา ดอกไม้เปรียบเสมือน
จุดหมายในความฝันของเรา ผีเสื้อต้องบินไปให้ถึง
ดอกไม้
“ผีเสื้อและดอกไม้” ของ นิพพานฯ
สลินดา  ติระนนท์
ตัวละครสำ�คัญ ฉาก และเหตุการณ์ตา่ งๆ ในเรือ่ ง
นี้มีพื้นฐานอยู่บนความจริงทั้งสิ้น สิ่งที่น่าสนใจ คือ
คุณสมบัติของตัวละคร ถึงแม้ด้อยโอกาสทางสังคม
ปุนจาหัวหน้าครอบครัวใช้ความอดทนเป็นเหมือน
หางเสือให้ครอบครัวมีชีวิตรอด ศักดิ์ศรีเป็นเรื่อง
สำ�คัญทีส่ ดุ เขาไม่ลมื ปลูกฝังให้บรรดาลูกๆ รักเกียรติ
ฮูยนั ตัวละครเอกของเรือ่ งต้องทำ�งานแทนแม่
ทีเ่ สียชีวติ ไปหลายปี ทัง้ ๆ ทีย่ งั เด็ก เขาต้องรับหน้าที่
หนักหน่วงเกินวัย ต่างจากเด็กทั่วไป ปัญหาของ
ครอบครัวที่สำ�คัญคือเรื่องปากท้อง ฮูยันต้องเป็น
ผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเด็ก ความรับผิดชอบ ความอดทน
ความเสียสละของเขาดูเป็นสิง่ ยิง่ ใหญ่ อาจจะมากกว่า
ผู้ใหญ่บางคนเสียอีก
ฮูยันพยายามแบ่งเบาภาระของพ่อเพื่อความ
อยู่ ร อด และพ้ น จากการดู ถู ก ดู แ คลนของคนอื่ น
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รายได้ของพ่อที่ลดลงหากผู้ประสบเป็นครอบครัว
มีฐานะคงไม่เป็นปัญหา ฮูยันขอขายไอศกรีมขณะ
ยั ง เรี ย นอยู่ จ นกระทั่ ง ยอมออกจากโรงเรี ย นด้ ว ย
ความคิดของตนเพื่อเสียสละให้น้อง 2 คนได้เรียน
หนังสือ การไม่มองตนเองเป็นศูนย์กลางของการ
รับหาได้ยากมากในสังคมปัจจุบัน
อาชีพสุจริตที่ฮูยันเลือกทำ�ในตอนแรกคือขาย
ไอศกรีม แม้มันจะสร้างรายได้ไม่มากนัก แต่สำ�หรับ
เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ยากจนและยังไม่ได้เผชิญชีวิต
กั บ โลกภายนอก ยั ง ไม่ มี โ อกาสได้ สั ม ผั ส กั บ เงิ น
จำ�นวนมาก กำ�ไรแค่เล็กๆ น้อยๆ จากการขายไอศกรีม
ดูจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำ�หรับเขามาก ฮูยันเติบโตมาโดย
มี พ่ อ เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ ใ นบทเรี ย นที่ สำ� คั ญ ของเขา
ปุนจาค่อยๆ สอนบทเรียนชีวิตที่ไม่มีในหนังสือให้
ฮูยนั นอกจากพ่อของเขาเป็นเหมือนครูของเขาแล้ว
น้องชายของเขาคือดุนญา ก็เป็นผูช้ แี้ นะว่าเขายังขาด
ความรู้ที่ไม่มีในหนังสือและห้องเรียน ดุนญาสอนให้
ฮูยนั เรียนรูช้ วี ติ ภายนอกห้องเรียนซึง่ เป็นชีวติ จริงๆ
ที่ไม่ใช่ทฤษฎีในหนังสือ
ฮูยันเป็นคนยากจนที่มีจิตใจแบ่งปันแก่คนอื่น
เช่น ในตอนที่ฮูยันเสนอให้มิมปียืมเงินไปกินข้าว
(หน้า 61) ความมีนาํ้ ใจของฮูยนั หายากมากในสังคม
ปัจจุบัน เขาเป็นคนที่สภาพภายนอกยากจน  กลับ
มีความรํ่ารวยในจิตใจ เป็นความรวยนํ้าใจอาจเป็น
เพราะฮูยันเข้าใจคนอื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น และ
เข้าใจความหิวโหยของมิมปี
การดิ้ น รนต่ อ สู้ เ ป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น ของคนที่ ด้ อ ย
โอกาสทางสังคม ความลำ�บากถูกส่งไปเป็นทอดแก่
คนรุ่นหลัง เช่น ครอบครัวของฮูยัน ฮูยันและน้องอีก
2 คนรับช่วงความลำ�บาก ความยากจนมาจากบรรพบุรุษ
ต้องเรียนรูช้ วี ติ กันตัง้ แต่ยงั เป็นเด็ก ขาดโอกาสทีพ่ ึง
ได้รับจากสังคม เช่น การศึกษา ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมอย่างมากทีเดียว เด็กเหล่านีอ้ าจจะเติบโตเป็น
ผู้ ใ หญ่ ที่ มี ปั ญ หาหรื อ ถ้ า ขาดจิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ความ
วุน่ วายของสังคมจึงมีไม่จบสิน้ ในปัจจุบนั   แต่ส�ำ หรับ
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ฮูยันและน้องๆ คงห่างไกลจากเรื่องเหล่านี้ เพราะ
ทุกคนได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีจากผู้เป็นพ่อ
จุดเปลีย่ นผันในชีวติ ของฮูยนั เกิดขึน้ เมือ่ รายได้
จากการขายไอติมไม่ดอี ย่างทีค่ ดิ ฮูยนั เร่มคิดและหวัง
ว่าเขาจะทำ�อะไรให้ได้เงินมากกว่าการเป็นพ่อค้าขาย
ไอติม ดังทีเ่ ขาพูดกับมิมปีวา่ “ผมอยากจะเลิกขาย ถ้า
มีงานอย่างอืน่ ทำ�”  (หน้า 118)  มมิ ปีจดุ ประกายฝันให้
ฮูยัน  ฮูยันหายไปจากบ้านอย่างไม่ตั้งใจเมือ่ พ่อออก
ตามหาก็ประสบอุบัติเหตุจนพิการ ความหนักหน่วง
ในความรับผิดชอบของ ฮูยันเพิ่มขึ้นเมื่อต้องกลาย
เป็นหลักสำ�คัญของครอบครัวในการทำ�มาหากิน  แต่
ฮูยนั ก็ยงั ไม่ทอ้ ต่อชะตาชีวติ ของตัวเอง  ความอดทน
ซึ่งได้รับการปลูกฝังมายังคงปรากฏในตัวละครตัวนี้
ที่มุ่งมั่นจะทำ�งานโดยมีมิมปีเป็นเหมือนกำ�ลังใจและ
มีอาเดลเป็นเหมือนครูที่คอยสอนความรู้ที่จะเอาตัว
รอดจากอันตรายในการทำ�งานให้แก่เขา  วิธกี ารหลบ
หนีที่ฮูยันเรียนรู้จากอาเดลผู้ซึ่งมีความชำ�นาญและ
จัดเจนในการทำ�งานของกองทัพมด ดูจะเป็นความ
เสีย่ งเสียทุกอย่าง แต่การลอดใต้ทอ้ งรถไฟ การขึน้ บน
หลังคารถไฟ ความจำ�เป็นเฉพาะหน้าทำ�ให้ฮยู นั กล้า
ทีจ่ ะเสีย่ งและกล้าทำ�ผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นเพราะ
ทุกคนทำ�กันจนเป็นเรื่องปกติ ฮูยันเองตอนแรกก็
คิดถึงความผิด แต่อาเดลแย้งว่า “พวกทีค่ า้ มากๆ น่าจะ
ผิดกว่าเรา”  (หน้า 171) ฮูยันจึงตัดใจได้
เด็กผูช้ ายเรียนดี ต้องออกจากโรงเรียน  เปลีย่ น
จากเด็กเรียบร้อยมาสูบบุหรี่ เปลีย่ นจากเคยนุง่ กางเกง
ขาสั้นมาเป็นการนุ่งกางเกงขายาว  เป็นการเปลี่ยน
แปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการ
ทำ�งาน “ดีนะ นายเป็นคนดี” (หน้า 203) เป็นคำ�พูด
ของอาเดลที่พูดกับฮูยัน คนดีในสายตาของอาเดลคือ
คนทีก่ ตัญญูตอ่ ครอบครัว ไม่ใช่คนทีท่ �ำ งานถูกต้องตาม
กฎหมาย “เราคงไม่เลิกงานแบบนีห้ รอก” (หน้า 203)
อาเดลบอกฮูยันเพราะอาเดลคิดว่าคนเรียนมาแค่
นิดเดียวคงไม่มคี วามรูค้ วามสามารถจะทำ�อาชีพอืน่
ได้   ความคิดของอาเดลไม่ได้เป็นความคิดที่ไม่มี
ทางเลือก แต่เป็นความคิดที่ไม่เลือกทางอื่นมากว่า

มากกว่าเพราะอาชีพนี้ถึงแม้จะเสี่ยงแต่เห็นผลเร็ว
ฮูยนั เองก็คดิ เช่นเดียวกับอาเดล  แต่วนั หนึง่ ฮูยนั ได้มี
โอกาสรับรู้ความคิดของเพื่อนอีกคนคือ นาฆาเกี่ยว
กับอาชีพทีเ่ ขากำ�ลังทำ�อยูใ่ นตอนนัน้ นาฆาบอกฮูยนั
ว่าอยากจะเลิกทำ�อาชีพนี้  เพราะชีวิตต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงตลอดเวลาและมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ด้วย ฮูยนั เองก็เห็นด้วยแต่กย็ งั ตัดสินใจเลิกไม่ได้อาจ
เป็นเพราะเขายังไม่เห็นลูท่ างอืน่ และรับรูว้ า่ ในสังคม
มีแต่คนทีท่ �ำ ผิดกฎหมาย ไม่เว้นแม้แต่ต�ำ รวจซึง่ เป็น
ผู้รักษาความยุติธรรมในสังคม สังคมทุกวันนี้จึงได้
เสื่อมโทรม ความคิดของนาฆาควรเป็นสิ่งสำ�คัญที่
ช่วยเตือนสติฮูยัน แต่ฮูยันยังรู้สึกสองจิตสองใจอยู่
เมื่อเขาคิดถึงพ่อและน้องที่รออยู่ที่บ้านด้วยความหวัง
เขาจะทำ�ลายความหวังของคนที่เขารักได้อย่างไร
“บางทีเขาอาจจะเลิกก็ได้ แต่รอเก็บเงินให้ได้อีกนิด”
(หน้า 247) จนในที่สุดเมื่อนาฆาตายฮูยันก็ตัดสินใจ
ว่าจะเลิกอาชีพนี้ ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะไปทำ�อะไรต่อ ครั้งนี้
ฮู ยั น ก็ มี มิ ม ปี เ ป็ น คนจุ ด ประกายฝั น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ด้วยการแนะนำ�ให้ฮยู นั ปลูกดอกไม้  และมิมปีจะเป็น
คนรับดอกไม้ไปขายเอง เธอให้เหตุผลว่าทำ�ได้ให้ดู
ตัวอย่างคนจีน ความคิดดีงามเริม่ ขึน้ ทีค่ นสองคน นับ
จากตอนที่นาฆาตาย  ฮูยันคิดว่านาฆากลับตัวเมื่อ
สายไป ไม่มีใครมีโอกาสรับรู้ความคิดดีๆ ของนาฆา
เลย แต่ตอนนีต้ วั เขาเองคิดได้และจะกลับเนือ้ กลับตัว
เป็นคนดี ฮูยันคิดจะเลิกอาชีพนี้ ทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเอง
จะปลูกดอกไม้ได้ไหม ตัวเองจะมีที่ดินปลูกดอกไม้
หรือเปล่า  เป็นการตัดสินใจทีต่ อ้ งใช้ความกล้า  กล้าที่
จะเปลี่ยนตัวเองทั้งยังไม่รู้ชะตากรรม แต่อย่างน้อย
ความรู้สึกดีงามก็ได้งอกเงยขึ้นมาในจิตใจของคนที่
เคยทำ�ผิดไปความหวัง ความฝันของฮูยันดูเป็นสิ่งที่

ล่องลอยและอิสระแต่มีความดีงามในจิตใจของฮูยัน
เป็นฐานรองรับความฝันนั้น เหมือนตอนที่ฮูยันถาม
มิมปีว่าทำ�ไมถึงชอบผีเสื้อนัก มิมปีตอบว่า “ฉันเคย
บอกเธอเรือ่ งทีจ่ ะไปเทีย่ วไกล... จำ�ได้ไหม เหมือนกับ
ผีเสือ้ ทีม่ นั บินไปไหนก็ได้ ผีเสือ้ น่ะได้พบดอกไม้มาก
ที่สุดแล้วดอกไม้ก็สวย การได้พบกับของสวยๆ นี่
นับว่าเป็นโชคดีนะ” (หน้า 240) ในตอนนี้ฮูยันเองก็
กำ�ลังพบกับความดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามนับว่า
เป็นโชคดีเหมือนกัน ฮูยันมุ่งมั่นจนสามารถดิ้นหลุด
จากบ่วงอาชญากรรมและหันกลับมาใช้ชีวิตตาม
สภาพปกติ
“ผีเสื้อกับดอกไม้” สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสใน
ชีวติ ของคนว่ามีไม่เท่ากัน ความยากจนทีต่ อ้ งดิน้ รน
ต่อสู้ สภาพจิตใจที่ดีงามของฮูยนั แม้ชวี ติ ตกอยูใ่ น
สภาพที่ย่าํ แย่ การเสียสละตัวเองเพื่อคนที่รักความ
อดทนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม สภาพชีวิตที่พลิกผันจาก
บุคคลยากจนธรรมดา กลายเป็นคนยากจนที่ทำ�ผิด
กฎหมายเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว วันเวลาที่
ผ่ า นไปกั บ ใจที่ เ ด็ ด เดี่ ย วรวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ
หลายๆ เหตุการณ์ เช่น การเสียชีวิตของเพื่อนร่วม
งานอย่างนาฆา ความคิดของมิมปีซึ่งเป็นความคิด
ริเริม่ ทีไ่ ม่มใี นตัวฮูยนั   รวมทัง้ ความฝันทีด่ ยู งั ล่องลอย
ไร้ทิศทางของฮูยันเอง สิ่งเหล่านี้มีผลให้ฮูยันกล้า
ที่ จ ะตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นตั ว เองให้ ก ลั บ มามี ชี วิ ต ตาม
สภาพปกติ ทั้งที่ยังไม่รู้ชะตาชีวิตของตัวเองว่าจะ
เป็นอย่างไรต่อไป เป็นความรู้สึกดีงามที่น่าชื่นชม
นวนิยายเรือ่ งนีส้ ามารถให้กำ�ลังใจผูอ้ า่ นได้เป็นอย่าง
ดี ผู้แต่งสามารถดำ�เนินเรื่องได้อย่างน่าประทับใจ
และทำ�ให้ผู้อ่านสามารถสัมผัสกับคำ�ว่าชีวิตได้เป็น
อย่างดี
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