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คำานำาสำานักพิมพ์

ห�กไล่เรียงส�ยต�ลงบนชั้นหนังสือ  เชื่อว ่�น้อยนักที่จะเห็น

ผลงานจากปลายปากกาของ  “นักเขียนก้าวหน้า”  ซึ่งเป็นหญิง  ฟังดู 

อาจไม่ใช่เรื่องแปลกหากสภาพการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แนว 

คิดสตรีนิยมยังไม่ก่อก�าเนิด  หรือในยุคที่การศึกษาถูกสงวนไว้ให้ 

กับผู้ชายเท่านั้น    ทว่าปัจจุบันผู้คนเบียดเสียดกันอยู่บนโลกที่เปิด 

กว้าง  ชายและหญิงสามารถพบปะกับความอิสระได้ทั่วทุกมุม 

ถนนบนสังคมที่เชิดชูความเท่าเทียมเสียยิ่งกว่าส่ิงใดๆ  การขาด 

แคลนนักเขียนหญิงจึงดูเป็นเรื่องน่าฉงนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว 

  ไม่ว ่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที่ท�าให้มีนักเขียนหญิง 

น้อยคนโลดแล่นอยู่ในแวดวงน�้าหมึก    “นทธี ศศิวิมล”  นักเขียน 

หญิงรุ ่นใหม่ยังคงพาตัวเองเดินทางบนถนนสายอักษรอย่างไม่ 

รู ้จักเหน็ดเหนื่อย    ระหว่างการเดินทางในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี 
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เธอได้สร้างสรรค์ผลงานประดับวงการไว้มากมาย  อาทิ  “ดอยรวก”

เรื่องสั้นยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์อวอร์ด  ประจ�าปี  ๒๕๕๑  และ 

“ลูกของลูกสาว”  เรื่องสั้นการันตีรางวัลสุภาว์  เทวกุล  (และรางวัล 

พิเศษอันดับ ๑ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)

  และล่าสุดกับการต่อยอดการเดินทางบนเส้นทางนักเขียน  กับ 

รวมเรื่องสั้น  อรุณสวัสดิ์สนธยา  ที่ได้ถือก�าเนิดขึ้นมาใน  พ.ศ.นี้

  รวมเรื่องสั้นเล่มนี้  “นทธี  ศศิวิมล”  ถ่ายทอดบันทึกความ 

ทรงจ�าด้วยอารมณ์ความรู ้สึก  ทรรศนะการมองโลกในแบบฉบับ 

ผู้หญิง  ผู้ซึ่งใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย  สภาวะ 

บีบคั้นและความเจริญก้าวหน้าของสังคมเมืองที่เข้ายึดครองพื้นที ่

แทบทั้งหมดของชีวิต  จนแทบจะไม่เหลือที่ว่างไว้ให้สัมผัสความ 

งดงามของสิ่งรอบตัว  เศษเสี้ยวความทรงจ�าของเร่ืองราวในหลาก 

หลายแง่มุมจึงเปรียบเสมือนชิ้นส่วนเล็กๆ  ที่ช ่ วย เติม เต็มบาง 

ส่วนของชีวิตที่ขาดหายไป

  บางครั้งการปัดละอองฝุ่นบางเบาบนกล่องความทรงจ�าใบ 

เก่าเพื่อจะเปิดไปพบรอยยิ้ม  เสียงหัวเราะ  หรือแม้แต่คราบน�้าตา 

ไม่ได้เป็นเพียงการย้อนมองอดีตที่ผ่านพ้นเท่านั้น    แต่ทว่าดวงใจ 

ที่อ่อนล้า  หนาวเหน็บ  จะถูกปลอบประโลมให้กลับมาอบอุ ่นขึ้น 

อีกครั้ง... 

    สำ�นักพิมพ์มติชน



8  นทธี  ศศิวิมล

คำานิยม

“นทธี ศศิวิมล” เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงผู้มีผลง�นเร่ืองส้ันที่

มีคุณภาพ  น�าเสนอต่อผู ้อ่านอย่างสม�่าเสมอในช่วง  ๔-๕  ปีมานี ้

งานของนทธีได ้รางวัลยอดเยี่ยมเรื่องสั้นนายอินทร ์อวอร ์ด 

และรางวัลยอดเยี่ยมเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์  เทวกุล  และยังมีเรื่อง 

สั้นอีกหลายเรื่องที่เผยแพร่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นและเวทีเร่ืองส้ัน 

ในนิตยสารด้านวรรณกรรม  นอกจากนั้น  นทธียังมีวรรณกรรม 

เยาวชนตีพิมพ์ออกมาด้วย

นทธีเขียนเล่าเรื่องได้อย่างมีเสน่ห์  สร้างปมเรื่องที่ซับซ้อน 

ซ่อนเร้นชวนให้ติดตาม  ซึ่งบ่อยครั้งก็คลี่คลายออกมาในแนว 

หักมุมหรือสะเทือนอารมณ์  การบรรยายฉากเป็นไปอย่างประณีต 

สมจริง  ตัวละครมีความลุ่มลึกในมิติด้านจิตวิทยา
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เรื่องสั้นที่รวมอยู่ในเล่มนี้  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเผย 

แพร่มาก่อน  จึงเป็นโอกาสให้เห็นว่านทธีสามารถเขียนเรื่องได ้

หลายแนวหลากอารมณ์  อีกทั้งใช้กลวิธีน�าเสนอเร่ืองที่แตกต่าง 

หลายแบบ

แนวเรื่องที่ผู ้อ่านจะได้พบได้แก่  ปมลึกในจิตใจของคนที่ 

รู้สึกเบื่อหน่ายกับคนใกล้ชิด  (ดังในเรื่อง	 ช่ำงท�ำกุญแจที่หัวมุมถนน

และ ชีวิตที่	 ๒๑	 ของอดิสร)  เรื่องราวของเพื่อนวัยเด็กที่มีทั้งเรื่อง 

สะเทือนใจ  (เสื้อของแอน)  และมิตรภาพที่ใสซื่อ  (หมั่นคอยดูแล 

และรักษำดวงใจ...) ความผิดพลาดของชีวิต  (โลกหลังควำมตำยของ 

พ่อ)  ความคิดค�านึงในช่วงจ�าเจของชีวิต  (จำกลอนดอนถึงวอชิงตัน) 

เรื่องของสัตว์เลี้ยงที่สะท้อนพฤติกรรมมนุษย์  (แมวจำกบ้ำน)  เร่ือง 

แนวความตายที่ลึกลับ  (ศพในสวนและเหี้ยกลำงซอย)  และเร่ือง 

เสียดสีวิถีชีวิตฟาสต์ฟู ้ด  (เดอะพิซซ่ำปำร์ตี้สวัสดีค่ะ)  นับเป็น 

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน  สร้างอารมณ์และ 

ให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน

นทธีเป็นนักเขียนที่มุ ่งมั่นพัฒนาฝีมือเขียนและทุ ่มเทกับ 

การสร้างงานใหม่ๆ  ออกมาเผยแพร่  จึงเชื่อได้ว่าผู้อ่านทั้งหลายจะ 

ได้พบเห็นผลงานดีๆ  ของนทธี  ศศิวิมลอีกมากในโอกาสข้างหน้า

วินนี่ เดอะ ปุ๊

(ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์)

กรกฎาคม ๒๕๕๕
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คำานำาผู้เขียน

บ�งทีข้�พเจ้�ก็รู้สึกเหมือนตัวเองแก่เฒ่� มักคิดถึงเร่ืองเก่� ผู้คน

เก่าๆ  และเหตุการณ์เก่าๆ    มีหลายครั้งที่เคยคิดย้อนไปว่าวินาทีใด 

ในชีวิตบ้างที่อาจเปลี่ยนชีวิตข้าพเจ้าเป็นอีกแบบ  อีกเส้นทางได้ 

หากเพียงขยับหรือเปลี่ยนแปลงการกระท�าในห้วงเวลานั้นเพียงเล็ก 

น้อย

เหตุการณ์หนึ่งในนั้นคือการกรอกตัวเลขรหัสบางอย่างผิด 

ตอนสมัครสอบเอ็นทรานซ์  ท�าให้ข้าพเจ้าต้องไปเรียนในที่ที่ไม่เคย 

คาดคิดมาก่อน  และประสบความล้มเหลวในเวลาไม่นาน  จนต้อง 

ออกมาเรียนและท�างานอีกที่ที่ไม่เคยอยู่ในแผน ท�าให้รูปแบบชีวิต 

เปลี่ยนเป็นอีกอย่าง  อยู่ในที่อีกแบบ พบผู้คนและสภาพแวดล้อม 

ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง    และทั้งหมดในช่วงหลายปีในสภาวะนั้นผลัก 

ดันทิศทางการด�าเนินชีวิต  บ่มเพาะข้าพเจ้าขึ้นมาเป็นข้าพเจ้าในวัน 

นี้    ตัวเลขที่ผิดพลาดเพียงตัวเดียวตอนสอบเอ็นทรานซ์  ท�าให  ้

วันนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่  ประกอบอาชีพนี้  กับสามีคนนี้  บ้านหลังนี ้

และเด็กชายตัวน้อยคนนี้  
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แต่บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือ หาก 

ความเชื่อที่ว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อเป็น  หรือท�าอะไรบางอย่างเป็น 

การเฉพาะเหมาะส�าหรับเขานั้นมีจริง  ไม่ว่าจะตัดสินใจหรือท�าอย่าง 

ไร  สุดท้ายเขาก็ต้องมาลงเอยในจุดหมายปลายทางเดิม  เหมือน 

การขับรถไปที่ใดสักที่  ย่อมมีทั้งทางหลวง  ทางลัด  ตรอก  ซอก 

ซอย หรือทางด่วน  ช้า  เร็ว  ก็ถึงที่เดียวกัน

เรื่องสั้นหลายๆ  เรื่องในหนังสือเล่มนี้  เจือปนด้วยเศษชิ้น 

ส่วนชีวิตของข้าพเจ้าทั้งก่อนและหลังตัวเลขที่ผิดพลาดตัวเดียวนั้น 

...ภาพทรงจ�าอันถูกน�ามาเป็นองค์ประกอบเพื่อเล่าเร่ืองราวแทน 

สายตาของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเติบโตในความเปลี่ยนผ่านของยุค 

สมัย  เข้ามาเรียนและท�างานในเมืองหลวง  พบเห็นทั้งความแปลก 

เปลี่ยน  ความซ�้าซากจ�าเจอย่างไม่น่าเชื่อ  ความดี  และความใจด�า 

ของมนุษย์ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน  บางมุมท่ีพบเห็นเหมือน 

เล็กน้อยเกินกว่าจะเก็บจ�า  แต่กลับฝังแน่นแจ่มชัดในสมองไม่อาจ 

ลบเลือน

มาคิดดูอีกทีตามประสาคนชอบย�้าคิด  เป็นไปได้หรือไม่ว่า 

ตัวเลขที่ผิดนั้นแท้จริงเป็นตัวเลขที่ถูกแล้ว  ถูกต้องเหมาะสมส�าหรับ 

ข้าพเจ้าที่เห็นและเป็นอยู่ในโลกใบนี้    หากแม้มีข้าพเจ้าอีกคนใน 

โลกคู่ขนาน และข้าพเจ้าคนนั้นได้กรอกตัวเลขที่ถูกต้องในวันสมัคร 

สอบเอ็นทรานซ์    เวลาผ่านมาจนถึงวันนี้  เวลานี้  ช่ัวโมงนี้  ข้าพเจ้า 

ในอีกโลกนั้นก็คงจะต้องก�าลังนั่งพิมพ์ค�าน�าส�าหรับรวมเร่ืองส้ันเล่ม 

น้ีอยู ่เช่นเดียวกัน  เพียงแต่รายละเอียดบางอย่างในเรื่องสั้นบาง 

เรื่องอาจต่างไปบ้าง  ในใจความหลักอันเดิมนี้
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เอาเถอะ...ข้าพเจ้าคงคิดมากมายเกินไปเสียแล้วส�าหรับเรื่อง 

นี้  และเรื่องอื่นๆ...

แต่ก็หวังว่าข้าพเจ้าจะยังคงความเป็นคนคิดมากอย่างนี้ไว ้

ได้ตลอดไป  เพื่อที่จะท�างานต่อไปได้อย่างสม�่าเสมอโดยไม่เหี่ยว 

เฉาหมดแรงไปเสียก่อน

ขอมอบควำมดีของหนังสือเล่มนี้

ให้แด่ครูอำจำรย์และรุ่นพี่ทำงวรรณกรรมของข้ำพเจ้ำทุกคน

      นทธ ีศศวิมิล



อรุณสวัสดิ์สนธยา


