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คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์

หากการนั่งรถไฟในทุกเช้าจะท�าให้ชีวิตของเราช้าลง...และสังเกต

สิ่งที่เป็นไปรอบข้างมากขึ้น	 	 การเดินทางโดยรถไฟของ	 “โมน	สวัสดิ์- 

ศรี”	 นับว่าเป็นการเดินทางที่เปี ่ยมค่านัก

ในเส้นทางแต่ละสถานีที่ผู้เขียนโดยสารผ่าน	หน้าต่างสองด้าน 

ที่คู ่ขนานกันนั้น	 เปรียบเหมือนภาพชีวิตสองด้านที่ขนานกันอย่าง 

ไม่มีจุดสิ้นสุด	 	 ด้านแรกเป็นโลกแห่งความจริงของกระแสโลกา 

ภิวัตน์	 	 ในขณะที่อีกด้านคือ	 “ภาพ”	 ที่สวยหรูของโลกทุนนิยม	 ผู้ 

เขียนผู้ซึ่งเปรียบเสมือน	 “ผู้สังเกตการณ์”	 ระหว่างโลกคู่ขนานนี้	 ได ้

ซึมซับเร่ืองราว	 “ระหว่างทาง”	 แล้วร้อยเรียงออกมาเป็นคมความคิด 

ที่ลึกซึ้ง	 หลากมิติ

โลกคู่ขนำนหลังประตูบำนนั้น	 เป็นเรื่องราวการสะท้อนของ 

“ระบบชนชั้น”	 ซึ่งเป็นพลวัตหนึ่งของโลกทุนนิยมที่คืบคลานเข้ากัด 
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กินวิถีชีวิตของมนุษย์	 ราวกับว่าเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน	 ส่ง 

ผลให้คนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ต้องพบกับโศกนาฏกรรมของชีวิต 

ขณะที่คนที่สามารถอยู่ร่วมกับมันได้ก็อยู่ด้วยตัวตนที่บิดเบี้ยวไป

ทั้งหมดนี้	 “โมน	 สวัสดิ์ศรี”	 ได้เปิดบานประตูออก	พาผู้อ่าน 

เปิดแง่คิดผ่านเรื่องราวที่สามัญ	 สัมผัสความเหลื่อมล�้าทั้งหลายที่ได ้

ฉายออกมาเป็น	 “ภาพชีวิต”	 ของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องต่อสู้เพื่อน�าพา 

ชีวิตไปสู่แสงสว่างท่ามกลางกระแสอันเชี่ยวกราก	 ซึ่งยากนักที่จะฝืน 

ต้านได้

ก่อนหน้าน้ี	 “โมน	สวัสด์ิศรี”	 ได้มีผลงานจากปลายปากกามา 

แล้วคอื	บนัทกึของโมน	 ปี	๒๕๓๙	ชำนชำลำทีส่อง	 ปี	๒๕๔๔	รอยเท้ำ 

ในสวน	 ปี	 ๒๕๕๒	และ	 โมงยำมที่งำมที่สุด	 (รวมเรื่องสั้นของครอบ 

ครัวสวัสดิ์ศรี)	 ในปี	 ๒๕๕๕

หากเปรียบ	 “ปลายทาง”	 ของแต่ละสถานีเป็นจุดมุ่งหมายที่ 

ผู้เขียนปรารถนาให้ผู้ร่วมทางได้ครุ่นคิด	 “ระหว่างทาง”	 คงเป็น	 “คม 

ความคิด”	 ที่สะท้อนเรื่องราวสามัญได้อย่างลึกซึ้ง	

เป็นรถไฟสายชีวิตที่คุ ้มค่าต่อการ	 “ร่วมทาง”	 ยิ่งนัก

ส�านักพิมพ์มติชน
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จ า ก ใ จ ผู้ เ ขี ย น

แล้วเส้นทางของตัวอักษรก็ถึงจุดบรรจบ ภายหลังถูกน�ามารวมกัน

อย่างเป็นทางการ...

  นับแต่มุ่งมาดที่จะเขียนเร่ืองส้ัน	 ผมพยายามท�าความเข้าใจ 

ความหมายของค�าว่า	 “เรื่องสั้น”	 มาตั้งแต่รับรู้ค�านิยามของงานเขียน 

ในลักษณะนี้	 	 เรื่องส้ันจึงเป็นงานเขียนรูปแบบแรกๆ	 ที่ผมทุ ่มเท 

ศึกษาและท�าความเข้าใจกับมัน	 ราวกับ	 “เรื่องสั้น”	 คือสิ่งมีชีวิตที่ 

มีเลือดเนื้อและลมหายใจเช่นเดียวกับคนที่สร้างมันขึ้นมา	 อีกทั้ง 

ผมยัง	 “เชื่อมั่น”	 ในอ�านาจวรรณกรรมและพลังสร้างสรรค์ว่าเรื่อง 

สั้นสามารถท�าได้ไม่แพ้	 “บทกวี”	 และ	 “นวนิยาย”

	 แม้ในระยะแรกงานเขียนของผมส่วนใหญ่จะเน้นไปในด้าน 

คอลัมน์	 เนื่องจากเป็นชิ้นงานที่เขียนง่ายเหมือนความเรียง	 กระทั่ง 
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ได้น้อมรับค�าวิจารณ์จากผู้อาวุโสในแวดวงว่านักเขียนส่วนใหญ่มัก 

เร่ิมต้นด้วยงานวรรณกรรมก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียนในรูปแบบ 

ต่างๆ	 	 หากแต่ผมกลับท�าในสิ่งตรงกันข้าม	 ซ�้ายังมีรวมคอลัมน์มา 

ก่อนหลายเล่ม	 อันเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผมควรริเริ่มงานวรรณกรรม 

อย่างจริงจังเสียที	 	 จากข้อเท็จจริงและค�าวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว	ผม 

จึงหันกลับมาทบทวนความส�าคัญของเรื่องสั้น	 เนื่องจากเชื่อว่าเรื่อง 

สั้นยังมีเสน่ห์พอที่จะสร้างแรงดึงดูด	 อย่างน้อยก็เป็นแรงดึงดูดที ่

สร้างความสนใจแก่ผมในฐานะนักเขียนมือใหม่คนหนึ่ง

	 จนกระทั่ง	 โลกคู่ขนำนหลังประตูบำนนั้น	 ถือก�าเนิดขึ้นเป็น 

“รวมเร่ืองสั้นเล่มแรก”	 ในชีวิตผม

	 เนื้อหาสิบเรื่องทั้งหมดนั้น	 แม้อาจกอปรขึ้นจากประสบการณ ์

ที่ยังไม่ตกตะกอนนัก	 	 ทว่าทุกเร่ืองราวล้วนมีข้อเท็จจริงแฝงอยู่ไม่ 

น้อย	อาจเพราะผมชอบสังเกตผู้คน	 ชอบอ่านข่าวสารจากหน้าหนังสือ 

พิมพ์	 ชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหามุมมองแปลกใหม่	 กระทั่ง 

ได้สัมผัสสารพัดเร่ืองราวจากแง่มุมต่างๆ	 มากกว่าการเสพอักษร 

เพียงอย่างเดียว	 	 ทุกส่ิงที่ได้เห็น	 ได้สัมผัส	 ได้กลิ่น	 ได้สังเกต	 จึง 

หยิบน�ามาเป็นตัวอักษรทีละค�าสองค�า	 	 มิใช่กระท�าด้วยหน้าที่ว่าตน 

เป็นนักเขียน	 แต่สร้างจากส�านึกภายใต้ความรู้สึกที่ผลักดันให้ผม 

ไม่อาจละเลยการน�าเสนอเร่ืองราวเหล่าน้ันไปสู่สาธารณะ	 แม้อาจ 

ไม่เด่นดีเท่าที่ใจคิดก็ตาม

	 ผมจึงหาข้อสรุปได้อย่างเชื่อมั่นว่า...แรงบันดาลใจของคนเรา 

มิใช่สิ่งที่เข้ามากระทบถูก	 หากต้องแสวงหาให้ตนเอง

	 รวมเรื่องสั้นเล่มน้ีจึงมีส่วนผสมของประเด็นทางสังคม	 นับ 
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แต่เรื่องราวจากชาวบ้านที่บ้างก็ให้ก�าลังใจ	 เห็นใจ	 และเหน่ือยใจไป 

พร้อมกับโครงสร้างทางสังคมอันบูดเบี้ยวที่	 “คนไทย”	 ร่วมกันบ่ม 

เพาะขึ้นมา	 	นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความมุ่งมาดปรารถนา	โดยเฉพาะ 

การฝ่าฝืนกระแสสังคมกับการเป็นตัวของตัวเอง	 ความเป็นจริงของ 

พุทธพาณิชย์หรือเปลือกกระพ้ีในด้านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา	 ซึ่ง 

คนส่วนใหญ่อาจละเลยว่าสักวันสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาท�าลาย 

สังคม	 หรือแม้แต่พุทธศาสนาเอง	 	 การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท 

ยักษ์ใหญ่กับคนชั้นล่างโดยแอบอ้างการคืนก�าไรสู ่สังคม	 ทั้งที ่

กิจการของตนส่งผลร้ายต่อทุกชีวิตเป็นอย่างยิ่ง	 การชี้ให้เห็นกระแส 

บริโภคนิยมที่บีบบังคับสาวบ้านนอกให้กลายเป็นวัตถุทางเพศ	 จน 

ท�าให้หล่อนถูกหยามหยันไม่ต่างจากที่ผู้คนรังเกียจห้องน�้าเหม็นเน่า 

โครงการประชานิยมของภาครัฐที่ท�าให้คนชั้นล่างไม่คาดคิดถึงผล 

เสียในระยะยาว	 	 กระทั่งย้อนเวลาเปรียบเทียบค่านิยมในแต่ละยุค 

สมัยระหว่างหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 กับยุคปัจจุบัน	 เช่นเดียวกับ 

การกล่าวถึงความรู้สึกและมุมมองของ	 “ฝ่ายขวา”	 ต่อเหตุการณ์ 

ทางการเมืองอย่าง	 ๖	 ตุลาคม	๒๕๑๙	 	 ปิดท้ายด้วยความรันทดของ 

ผู้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอยุติธรรม	 โดยเฉพาะแรงงานต่าง 

ด้าวซึ่งมีสิทธิมีเสียงในเมืองไทยน้อยมาก

	 ผมไม่เชื่อว่าการเดินทางของทุกตัวอักษรจะถึงปลายทางอยู ่

แค่การรวมเล่ม	 	 เนื่องจากหวังว่าปรากฏการณ์ทางสังคมที่แฝงอยู่ใน 

เนื้อหาจะได้ถูกรับฟัง	 และน�าไปขยายผลเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทิศ 

ทางท่ีดีขึ้น	 	 ผมเข้าใจเสมอว่างานเขียนทุกชิ้นเปรียบได้กับงานศิลปะ 

ที่รับใช้ตัวมันเอง	 	 แต่ขณะเดียวกันนักเขียนก็ไม่ควรทอดทิ้งประ 
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เด็นทางสังคม	หรือละเลยโครงสร้างทางสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับใด 

เพราะแม้แต่คนที่เป็น	 “นักเขียน”	 ก็เป็น	 “คนเล็กๆ”	 ในโครงสร้าง 

ทางสังคมอันบูดเบี้ยว	 ซึ่งมีโอกาสปรับแก้โครงสร้างดังกล่าวอย่างที่ 

ควรจะเป็นเช่นเดียวกับหน้าที่ของคนในสังคมทุกคน

	 ขอขอบพระคุณ	 ’รงค์	 วงษ์สวรรค์	 นักเขียนอาวุโสผู้ล่วงลับ 

ซึ่งเอ็นดูคนรุ่นหลานอย่างผมด้วยการสอนสั่งและอธิบายข้อเท็จจริง 

ทางประวัติศาสตร์ให้แก่เนื้อหาของเรื่องสั้นบางเรื่องมานับแต่เรื่อง 

สั้นเหล่านั้นยังตีพิมพ์อยู ่ในสื่อสิ่งพิมพ์	 	 ขอขอบพระคุณพ่ีนก- 

กิตติวรรณ	 เทิงวิเศษ	 และกองบรรณาธิการส�านักพิมพ์มติชน	 ที่ให้ 

โอกาสรวมเร่ืองส้ันเล่มนี้ เติบโตอยู ่ในร่มเงาของบรรณพิภพ

	 และขอขอบพระคุณนักอ่านทุกท่าน	 ที่หยิบรวมเรื่องสั้นเก็บ 

ไว้ในชั้นหนังสือภายใต้หัวใจของท่าน

โมน สวัสดิ์ศรี

บ้านสวนรังสิต

๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๕




