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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน�ำเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับความตาย
ในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยายเยาวชน ๒ เรื่อง ได้แก่ ช้างบิน
ของอรเกษม รอดสุทธิ และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ของขจรพัฒน์
สุขภัทราพิรมย์ เพราะวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วทั้งสองเรื่องนี้น�ำเสนอเรื่อง
ความตายอย่างโดดเด่นและมีนัยส�ำคัญ ผลการศึกษาพบว่า ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตา
ใสกับจดหมายของพ่อ น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความตายของผู้ที่เป็นที่รักไว้   ๓ ด้าน
๑. ความตายคือสัจธรรมของชีวิต ๒. ความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ และ
๓. ความตายคือการเดินทางไปสู่โลกหลังความตายอันอบอุ่น การน�ำเสนอมโนทัศน์
ความตายดังกล่าวนี้เพื่อให้ผู้อ่านเยาวชนเข้าใจชีวิต ไม่หมกมุ่นอยู่ในความเศร้าเมื่อ
สูญเสีย และเห็นความส�ำคัญของการมีชีวิตอยู่ รวมถึงแนะน�ำให้ผู้อ่านเยาวชนใช้ชีวิต
ในปัจจุบันขณะของตนให้ดียิ่งขึ้น วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วทั้งสองเรื่องจึงมี
คุณค่าในการสื่อสารเรื่องความตายซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายยากให้ผู้อ่านเข้าใจ สามารถ

๑

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิตเรื่อง “ปัญหาเยาวชน
ร่วมสมัยในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑”
๒
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Chang Bin and Klong Tukkata Sai kap
Chotmai Khong Pho: Death in Waen Kaeo
Awarded Young Adult Books๔
Warachaya Liaotianchai๕
Namphueng Padamalangula๖

Abstract
The research for this article aimed to study the concept of death
prominently included in two Waen Kaeo awarded young adult novels:
Chang Bin by Onkasem Rotsutthi, the 12th Waen Kaeo award-winning young
adult book; and Klong Tukkata Sai kap Chotmai Khong Pho by Khachonphat
Sukphatthraphirom, an honorable-mention prize in the 13th Waen Kaeo Young
Adult Book Award. The research found that these young adult fiction books
present three ideas of death: 1) Death is a truth of life; 2) Death is a way to
release suffering; and 3) Death is a journey to a pleasant world. The concept
of death is presented to help the readers understand life, to cope with grief
and loss, to value life and to live their lives better. In addition, this young
adult fiction plays a role in helping their readers understand death, which
is considered a difficult topic, and to cope with death in order to overcome
difficulties and to realize the truth of life.
Keywords: Chang Bin, Klong Tukkata Sai kap Chotmai Khong Pho, Young
adult literature, Waen Kaeo Young Adult Book Award
๔
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บทน�ำ
ความตายเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน การกล่าวถึงความตายมักเป็นเรือ่ งต้องห้าม
ในหลายวัฒนธรรม และมักถูกมองว่าเป็นเรื่องอัปมงคล บั่นทอนก�ำลังใจ และไม่น่า
อภิรมย์ ดังจะเห็นได้ว่ามีการใช้ค�ำเลี่ยงการกล่าวถึงความตายโดยตรงในหลายภาษา
เช่น การใช้ค�ำว่า pass away, has gone to heaven, has gone west ในภาษาอังกฤษ
หรื อ การใช้ ค� ำ ว่ า gwò shrjyè, gwěi tǔ และ gwēi tyān ซึ่ ง มี ค วามหมายไป
ในทางว่าจากไปในภาษาจีนกลาง เป็นต้น (Kullawanit, 1984, p. 38-39) เมื่อความตาย
ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงในชีวิตประจ�ำวันแล้ว การกล่าวเรื่องความตาย
กับเด็กยิ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้ว ยังเป็น
เรื่องที่หนักหน่วงเกินไปส�ำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่สดใสและไม่สมควรต้อง
รับรู้หรือเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้
พระราชบัญญัติศาลครอบครัวและเยาวชนของไทยนิยามค�ำว่าเยาวชน คือ
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในขณะที่องค์การ
สหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) นิยามค�ำว่าเยาวชนว่า คือบุคคลอายุตงั้ แต่
๑๕ จนถึง ๒๔ ปี โดยให้เหตุผลแนบท้ายว่า ค�ำนิยามดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเข้าใจ
ว่าแต่ละหน่วยงาน แต่ละประเทศนิยามช่วงอายุของเยาวชนแตกต่างกันตามความ
เหมาะสมของเนื้องาน ทั้งนี้นิยามค�ำว่า “เยาวชน” ขององค์การสหประชาชาติมีขึ้น
ตามค�ำแถลงการณ์ของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในปีเยาวชนแห่งชาติ ค.ศ.
๑๙๗๘
ในขณะเดียวกัน Talley, A.L. (n.d.) ได้กล่าวในบทความ “Keywords for
Children’s Literature” ว่า ซาร่า ทริมเมอร์ (Sarah Trimmer) (นักวิจารณ์วรรณกรรม
ส�ำหรับเด็กชาวอังกฤษในยุคศตวรรษที่ ๑๘) ซึ่งเป็นผู้กล่าวถึงวรรณกรรมเยาวชน
เป็นคนแรก ๆ ในผลงาน “Observation on The Change Which Have Taken Place
in Books for Children and Young Persons.” ได้ แ ยกหนั ง สื อ ส� ำ หรั บ เด็ ก
(Books for Children) ออกจากหนังสือส�ำหรับวัยรุ่น (Books for Young Persons)
ในที่นี้ ซาร่าได้แยกเด็กออกจากวัยรุ่นโดยให้ความเห็นว่าบุคคลจะเป็นเด็กจนถึงอายุ
๑๔ ปี และจะเป็นวัยรุ่นจนถึงอายุอย่างน้อย ๒๑ ปี ทริมเมอร์ยังให้ความเห็นว่า
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เราควรจะมีหนังสือที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละช่วงวัยของชีวิตด้วย ข้อความดังกล่าวนี้
ท�ำให้เ ริ่ม มีแ นวคิ ด แยกหนัง สือเด็กออกจากหนังสือวัย รุ่ น และค่อย ๆ เกิ ด เป็น
ประเภทวรรณกรรมเยาวชนหรือ Young Adult Literature (บางที่เรียก Juvenile
Literature) ขึ้นมา โดยวรรณกรรมกลุ่มดังกล่าวตั้งกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านเป็นบุคคล
ที่ไม่ใช่เด็ก และไม่ใช่ผู้ใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมกลุ่มนี้ตั้งเป้ากลุ่มผู้อ่าน
คล้ายคลึงกับค�ำนิยาม “วัยรุ่น” ของซาร่า ทริมเมอร์
ส�ำหรับวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ซึง่ เป็นตัวบททีใ่ ช้ศกึ ษาในบทความนี้
ไม่ ป รากฏนิ ย ามช่ ว งอายุ ข องผู ้ อ ่ า นไว้ อ ย่ า งชั ด เจนในประกาศก่ อ ตั้ ง โครงการ
ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ในการประกวดครัง้ แรกนัน้ ระบุ
ว่ามีการประกวดรางวัลเพียงประเภทเดียว นั่นคือ “นวนิยายส�ำหรับเยาวชน” อย่างไร
ก็ตาม ภายหลังมีการก�ำกับเกณฑ์การประกวดหนังสือส�ำหรับเยาวชนว่าผลงานต้อง
เหมาะส�ำหรับผู้อ่านอายุ ๑๒-๑๘ ปี
จากที่ ก ล่ า วมานี้ จะเห็ น ได้ ว ่ า นิ ย ามช่ ว งอายุ เ ยาวชนนั้ น แตกต่ า ง
หลากหลาย แต่นิยามที่กล่าวมาทั้งหมดมีจุดร่วมกันที่ส�ำคัญ คือเยาวชนเป็นผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๑๔-๑๕ ปี จนถึงอายุ ๑๘-๒๔ ปี ดังนั้นในบทความนี้ผู้วิจัยจะขออนุมานว่ากลุ่ม
ผูอ้ า่ นหลักทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายของวรรณกรรมเยาวชนทัง้ สองเรือ่ ง คือเยาวชนทีม่ อี ายุ
๑๔-๒๔ ปี เนือ่ งจากประเด็นมโนทัศน์เกีย่ วกับความตายทีน่ ำ� เสนอในตัวบทมีความลึกซึง้
เหมาะสมกับผู้อ่านที่ไม่ใช่เด็ก แต่ในขณะเดียวกันรูปลักษณ์ของหนังสือ รวมทั้งกลุ่ม
ผู้อ่านวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เช่นกัน ช่วงอายุดังกล่าวจึง
นับว่ามีความเป็นไปได้ และเหมาะสมส�ำหรับวรรณกรรมเยาวชนทั้งสองเรื่องนี้
เมื่อส�ำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วแล้วจะพบ
ได้ว่าวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วได้รับการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย โดยประเด็นศึกษาที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับวรรณกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่
การศึกษาโครงเรื่องและกลวิธีการแต่ง การศึกษาแนวคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน รวมถึงประเด็นการสะท้อนสังคม ดังที่ปรากฏในงาน
ค้นคว้าอิสระของ พรรณนิตา ปานเอี่ยม (Paniem, 2011) “การวิเคราะห์วรรณกรรม
เยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเภทนวนิยาย” งานวิจัยของ ลลิดา
ศุภธนสินเขษม (Supatanasinkhasem, 2008) “การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนที่
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ได้รับรางวัลแว่นแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗” งานวิจัยของ Chunxiao Chen (Chen,
2014) “ภาพสะท้อนสังคมไทยจากนวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕”
บทความวิจัยของ Lu ZuoXi (ZuoXi, 2018) “ภาพสะท้อนเยาวชนไทยในวรรณกรรม
เยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗” และงานวิจัยของ
Luo Yan (Yan, 2018) “กลวิธีการแต่งและแนวคิดในนวนิยายส�ำหรับเยาวชนที่ได้รับ
รางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๗” งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบวรรณกรรมเยาวชนรางวัล
แว่นแก้วกับตัวบทอื่น ได้แก่ งานวิจัยของกุณฑิกา ชาพิมล (Chaphimon, 2014)
“การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล
หนังสือดีเด่นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลแว่นแก้ว และ
รางวัลนายอินทร์อวอร์ด ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕” และงานวิจัยของ จิตราภรณ์
หาญจักราพิทักษ์ (Harnchakrapitak, 2014) “องค์ประกอบของเรื่องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในนวนิยายเยาวชนทีช่ นะ
การประกวดรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓”
การศึกษามโนทัศน์เรื่องความตายในเรื่อง ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับ
จดหมายของพ่อ จึงเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้รับการศึกษามากนัก มีเพียงงานวิจัยเรื่อง
“แนวคิดในนวนิยายส�ำหรับเยาวชนทีไ่ ด้รบั รางวัลแว่นแก้ว รางวัลชนะเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐”
ของ ทิพวรรณ์ แสงกอง (Sangkong and Khowdee, 2020) ที่ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ
“ความขาด” ในวรรณกรรมเยาวชนทีช่ นะเลิศรางวัลแว่นแก้ว และกล่าวถึง “ความตาย”
ในฐานะปัจจัยประการหนึ่งที่ท�ำให้เกิดความรู้สึก “ขาด” อย่างไรก็ตาม แม้ทิพวรรณ์
จะกล่าวถึงความตายเช่นเดียวกัน แต่ประเด็นศึกษานั้นแตกต่างจากประเด็นศึกษา
ของบทความนี้ เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาผลกระทบซึ่งเกิดจากความตาย
ของบุคคลใกล้ชดิ ทีม่ ตี อ่ ตัวละครเอก แต่บทความนีม้ งุ่ ศึกษามโนทัศน์เกีย่ วกับความตาย
ว่าผู้เขียนนิยายเรื่อง ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ น�ำเสนอ
มโนทัศน์เกี่ยวกับความตายอย่างไรและมโนทัศน์ดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความตาย
มากขึ้นได้อย่างไร
Wass and Shaak (1976) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความตายอาจมีความหมายและ
ความส�ำคัญต่อผูอ้ า่ นเยาวชนมากกว่าการเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของโครงเรือ่ ง ทัง้ สองคน
ให้ความเห็นว่า ค�ำถามเกี่ยวกับความตายเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามแสวงหา
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ความหมายของชีวิต เด็กๆพยายามหาหนทางท�ำความเข้าใจตนเอง โลกที่ตนอาศัย
อยู่ และความหมายของการมีตัวตนเหมือนกับผู้ใหญ่ ความตายจึงไม่อาจถูกละเลย
เพราะความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นกัน (Wass and Shaak, 1976, p. 81)
จากข้อสังเกตนี้ จะเห็นได้วา่ ความตายเป็นส่วนส�ำคัญยิง่ ในการแสวงหาความหมายของ
ชีวติ และเยาวชนเองก็อยูใ่ นวัยทีก่ ำ� ลังสนใจใคร่รเู้ รือ่ งต่าง ๆ และเริม่ สนใจเสาะแสวงหา
ความหมายของชีวิตด้วยเช่นกัน ความตายในวรรณกรรมเยาวชนจึงเป็นประเด็นหนึ่ง
ที่ควรได้รับการศึกษา
Gibson and Zaidman (1991) ก็ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของความตาย
ในวรรณกรรมเยาวชนไว้ในทิศทางเดียวกันว่า ในกลุม่ หนังสือเพือ่ เยาวชน ตัง้ แต่หนังสือ
ภาพไปจนถึงนวนิยายส�ำหรับเยาวชน ต่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง
ตาย ตัวละครอีกตัวหนึง่ จะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้ชวี ติ เพิ่มขึน้ และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการมีชีวิตอยู่ คนตายสอนเรื่องการจัดล�ำดับความส�ำคัญในชีวิต (priorities)
และคุณค่าของชีวิตให้แก่คนที่ยังอยู่ และการเข้าใจที่จะก้าวข้ามบาดแผลทางอารมณ์
(emotional trauma) ก็เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าด้วยเช่นกัน (Gibson and Zaidman,
1991, p. 233)
นอกจากนี้เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นในครอบครัว Gibson and Zaidman
(1991) ได้กล่าวว่าในช่วงเวลาดังกล่าว วรรณกรรมเยาวชนสามารถเป็นตัวช่วยทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดตัวช่วยหนึ่งที่จะท�ำให้เด็ก ๆ สามารถก้าวผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ เพราะในช่วงเวลา
นัน้ เด็ก ๆ ได้รบั ผลกระทบจากการสูญเสียญาติหรือเพือ่ นไปไม่ตา่ งจากผูใ้ หญ่ นวนิยาย
ร่ ว มสมั ย แนวสมจริ ง จะช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาบางอย่ า งเกี่ ย วกั บ ความตายที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
เพราะวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต จริ ง และตั ว ละครในวรรณกรรมจะช่ ว ยเติ ม เต็ ม
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวด (desperate need) ในการปลอบประโลมเด็ก ๆ ทีก่ ำ� ลังสับสนและ
หวาดกลัวความตาย (Gibson and Zaidman, 1991, p. 233) จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้
ว่าความตายกลายเป็นปริศนาซึง่ เยาวชนต้องท�ำความเข้าใจเพือ่ ทีจ่ ะเติบโต การกล่าวถึง
ความตายจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญในวรรณกรรมเยาวชน ท�ำให้วรรณกรรมเยาวชนกลายเป็น
“คู่มือ” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ตัวเองและโลกภายนอก ตลอดจนช่วยประคับประคอง
จิตใจของเยาวชนเมื่อต้องเผชิญกับความตายของผู้ที่เป็นที่รัก
ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ:
ความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
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ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงเลือกศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ๒
เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ช้างบิน และ เรื่อง กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ เพื่อวิเคราะห์
มโนทัศน์เกีย่ วกับความตายทีป่ รากฎในเรือ่ ง เนือ่ งจากวรรณกรรมทัง้ สองเรือ่ งนีใ้ ห้ความ
ส�ำคัญกับความตายอย่างมาก โดยในเรื่อง ช้างบิน ใช้ความตายของตัวละครส�ำคัญ
เป็นจุดสุดยอดและจุดคลี่คลายของโครงเรื่องย่อยทุกโครงเรื่อง ในขณะที่เรื่อง กล่อง
ตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ เริ่มเรื่องด้วยความตายของตัวละครส�ำคัญคือ พ่อ และ
จบลงด้วยความตายของตัวละครเอก

วัตถุประสงค์การศึกษา
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน�ำเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับความตาย
ในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ๒ เรื่อง ได้แก่ ช้างบิน ของ อรเกษม รอดสุทธิ
วรรณกรรมเยาวชนรางวัลชนะเลิศรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ ๑๒ และ กล่องตุ๊กตาใสกับ
จดหมายของพ่อ ของขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์ วรรณกรรมเยาวชนรางวัลชมเชยรางวัล
แว่นแก้วครั้งที่ ๑๓
ในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วเรื่อง ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับ
จดหมายของพ่อ น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความตายของผู้ที่เป็นที่รักไว้ ๓ ด้าน ได้แก่
๑. ความตายคือสัจธรรมของชีวิต ๒. ความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ และ
๓. ความตายคือการเดินทางไปสู่โลกหลังความตายอันอบอุ่น ดังที่ผู้เขียนจะวิเคราะห์
ต่อไปนี้

๑. ความตายเป็นสัจธรรมของชีวิต
ในเรื่อง กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ได้กล่าวถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ความตายตามแนวทางพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจน เมื่อต้นข้าว ตัวเอกของเรื่องเข้าสู่
วัยชราและความตายเข้าใกล้เธอมากขึ้นทุกที เธอตัดสินใจเปิดอ่านจดหมายของพ่อซึ่ง
จ่าหน้าซองว่า “เมื่อวันสุดท้ายของลูกใกล้เข้ามา” ความว่า
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“ต้นข้าวลูกรัก
พ่อหวังว่าวันนี้ลูกจะเป็นคุณยายแก่ ๆ นอนอยู่บนเตียง
แล้วนะ
ลูกรูไ้ หมว่าจดหมายฉบับนีเ้ ป็นจดหมายทีพ่ อ่ เขียนง่ายทีส่ ดุ ใน
บรรดาจดหมายทีพ่ อ่ เขียนถึงต้นข้าวทัง้ หมด และพ่อเขียนจดหมาย
ฉบับนี้เป็นฉบับแรกเลยล่ะ
จดหมายฉบับนีป้ ลดปล่อยพ่อออกจากความกลัว กลัวทีจ่ ะไม่
เห็นหน้าลูกอีกต่อไป ก่อนหน้านี้พ่อยอมรับว่าพ่อกลัว แต่เมื่อถึง
จุดหนึ่ง พ่อก็ได้เรียนรู้ว่า “ความตาย” ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด
ทุ ก สรรพสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต บนโลกใบนี้ ล ้ ว นต้ อ งตายกั น ทั้ ง นั้ น ...
ต้นข้าวก็เหมือนกัน ชีวิตต้นข้าวผ่านมาถึงวันนี้คงมีความสุขไม่น้อย
ไม่ต้องกลัวลูกพ่อ มันเป็นเรื่องธรรมดา
รักต้นข้าวเสมอ...”
(Sukphatthraphirom, 2018, p. 91)
จะเห็นได้วา่ เรือ่ ง กล่องตุก๊ ตาใสกับจดหมายของพ่อ ชีแ้ นะให้ผอู้ า่ นพิจารณา
ความตายว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของชีวิต เมื่อ
ความตายเดินทางมาถึงในช่วงเวลาอันเหมาะสม สิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดจึงเป็นการ
ท�ำใจยอมรับอย่างเข้าใจ
นอกจากนี้ จะเห็นได้วา่ พ่อไม่เพียงแต่กล่าวถึงความตายในฐานะเรือ่ งธรรมดา
ของชีวิตเท่านั้น แต่จากเนื้อความยังท�ำให้เห็นว่าพ่อกล้าหาญที่จะยอมรับความตาย
ของตนเอง สิ่งนี้ท�ำให้ต้นข้าวเองเกิดความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตายของตน
เช่นกัน นอกจากนี้ พ่อยังชี้แนะให้ต้นข้าวได้ทบทวนการเดินทางของชีวิตที่ผ่านมาด้วย
ค�ำชี้แนะของพ่อท�ำให้ต้นข้าวตระหนักได้ว่าชีวิตของเธอคุ้มค่า และไม่มีสิ่งที่เธอจะ
ต้องนึกเสียใจ อย่างไรก็ตาม แม้ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ จะกล่าวถึง
ความตายในฐานะที่เป็นสัจธรรมของชีวิต แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ไม่ได้มีแนวคิด
ในการสนับสนุนให้ผู้อ่านเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่ควรจะถวิลหา ดังจะเห็นได้จาก
ค�ำขึ้นต้นจดหมายของพ่อถึงต้นข้าวว่า เขาคาดหวังให้ลูกสาวของตนผ่านโลกมาจนถึง
ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ:
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วัยที่ก้าวเข้าใกล้ความตายโดยธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในจดหมายฉบับแรกที่พ่อเขียนถึงต้นข้าว พ่อได้ก�ำชับเธออย่าง
หนักแน่นว่า แม้พ่อจะตายจากไปแล้ว แต่ความตายของพ่อไม่ใช่จุดจบชีวิตของเธอ
ต้นข้าวยังต้องด�ำเนินชีวิตของเธอไปอีกยาวไกล และยังต้องเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ในชีวิต
อีกมาก ดังความว่า
“...อย่างไรก็ตาม ต้นข้าวของพ่อยังอ่อนวัยนัก ลูกยังเป็นเพียง
ต้นกล้าทีร่ อวันจะแข็งแกร่งในวันข้างหน้า พ่อยังมีเรือ่ งราวมากมาย
อยากบอกกับลูก จดหมายทุกฉบับในกล่องนี้คือตัวแทนของพ่อใน
วันที่ลูกมีปัญหา...”
(Sukphatthraphirom, 2018, p. 12)
กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ด�ำเนินเรื่องโดยใช้จดหมายจากพ่อ
ผูล้ ว่ งลับเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการแก้ปมขัดแย้งต่าง ๆ ผูแ้ ต่งเริม่ ปมขัดแย้งในโครงเรือ่ ง
ด้วยปัญหาชีวิตของต้นข้าวในช่วงวัยต่าง ๆ ความขัดแย้งนี้พัฒนาถึงจุดเข้มข้นสุดเมื่อ
ต้นข้าวได้เปิดอ่านจดหมายของพ่อ จากนัน้ ปมขัดแย้งต่าง ๆ จึงคลีค่ ลายลง สิง่ ทีน่ า่ สนใจ
อย่างยิง่ ประการหนึง่ คือจดหมายทุกฉบับของพ่อผูล้ ว่ งลับ เขียนขึน้ ในวาระสุดท้ายของ
ชายวัยยี่สิบเก้าปีที่ก�ำลังนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล สิ่งนี้นอกจากจะแสดงให้เห็น
เชาวน์ปญ
ั ญาและความรอบรูข้ องพ่อแล้ว ยังสือ่ ให้เห็นด้วยว่า เมือ่ ความตายใกล้เข้ามา
มนุษย์มักจะตระหนักถึงคุณค่าและวิธีการใช้ชีวิตอย่างดีขึ้นเสมอ ปัญญาที่พ่อได้
กลัน่ กรองออกมาจากการพิจารณาชีวติ ในวาระสุดท้ายของตน จึงเป็นคูม่ อื ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
ต้นข้าวผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ในชีวิตมาได้ และเธอก็ได้เขียนจดหมายเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินชีวิตให้แก่ชาครลูกชายของเธอเช่นเดียวกับพ่อของเธอด้วย ดังที่ชาครได้
พบจดหมายของเธออยู่ใต้หมอนหลังจากงานศพเสร็จสิ้นลง (Sukphatthraphirom,
2018, p. 94)
อาจจะกล่าวได้ว่าเรื่อง กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ นอกจากจะท�ำ
หน้าที่ปลอบประโลมใจของเยาวชนให้ตระหนักว่าความตายเป็นสัจธรรมของชีวิต
ตามหลักพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับความตายได้อย่างชาญฉลาด
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ขึ้นแล้ว วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ยังน�ำเสนอให้เห็นว่า ความตายแม้จะหมายถึง
การพลัดพรากครัง้ ยิง่ ใหญ่ทไี่ ม่มใี ครหนีพน้ แต่ความตายก็ยงั เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มนุษย์
ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อมนุษย์ได้เข้าใกล้ความตาย ไม่ว่าจะเป็น
ความตายของตนเองหรือความตายของคนรอบข้าง มนุษย์กจ็ ะมีโอกาสได้พจิ ารณาชีวติ
ของตนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

๒. ความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์
นอกจากมโนทัศน์ท่ีว่า “ความตายเป็นสัจธรรมของชีวิต” แล้ว วรรณกรรม
เยาวชนรางวัลแว่นแก้วเรือ่ ง ช้างบิน ยังน�ำเสนอแนวคิดทีว่ า่ “ความตายคือการหลุดพ้น
จากความทุกข์” ด้วย  มโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในลักษณะนี้เป็นความคิดที่ไหลเวียน
อยู ่ ใ นสั ง คมไทยมานานแล้ ว ในงานวิ จั ย เรื่ อ ง “ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งตาย” ของ ปราณี
กุลละวณิชย์ กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า
“...เมื่อพิจารณาค�ำเหล่านี้แล้วก็เห็นว่าค�ำในกลุ่มสุดท้าย
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเชื่ อ ในทางพุ ท ธศาสนา ได้ แ ก่ เ รื่ อ ง
กรรม เวร บุญ ทุกข์ เกี่ยวพันกับสภาพที่มีลมหายใจ และสภาพ
ที่ไม่มีลมหายใจของมนุษย์...ถ้าเชื่อว่าความมีชีวิตอยู่ไม่ดีเป็นกรรม
เป็นทุกข์ เวลาตายไปก็ว่าสิ้นกรรม หมดเวร หมดทุกข์ พ้นทุกข์...”
(Kullawanit, 1984, p. 37)
ในขณะเดียวกัน งานวิจัยของ นันทนา วงษ์ไทย (Wongthai, 2012, p. 56)
เรื่อง “มโนทัศน์เชิงอุปลักษณ์เกี่ยวกับความตายในภาษาไทย” ก็กล่าวถึงประเด็น
ที่คล้ายคลึงกันว่า
“...ความตายคืออุปลักษณ์การหลุดพ้น สะท้อนให้เห็นได้จาก
การน�ำรูปภาษาทีม่ คี วามหมายเกีย่ วข้องกับการหลุดพ้นมาใช้ในการ
กล่าวถึงความตาย...ได้แก่ พ้นทุกข์ พ้นเคราะห์ พ้นจากความเจ็บปวด
...ลักษณะดังกล่าวนีส้ ะท้อนความเชือ่ ทางศาสนาของผูใ้ ช้ภาษาไทย
ทีค่ ดิ ว่าการมีชวี ติ อยูเ่ ป็นเรือ่ งของการมีทกุ ข์ มีเคราะห์...เมือ่ ตายจึง
ถือว่าหลุดพ้นจากเรื่องร้าย ๆ ที่อาจเกิดในชีวิต...”
ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ:
ความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
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มโนทัศน์ทวี่ า่ ความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นความคิดทีไ่ หลเวียน
อยู่ในสังคมไทยมานาน เพราะเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา มีการใช้ค�ำที่เชื่อมโยง
ความตายกับการหลุดพ้นหลายค�ำ  เช่น หมดทุกข์ หมดเวร พ้นทุกข์ พ้นเคราะห์ ใน
วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วเรื่อง ช้างบิน ความตายก็ถูกน�ำมาเชื่อมโยงกับการ
การหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วย
ในเรื่อง ช้างบิน เสือปลา เป็นตัวแทนของสัตว์ป่าที่ถูกมนุษย์จับมาขังใน
สวนสัตว์ อยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจากการเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย ความตาย
จึงเป็นทางออกของชีวิตอันทุกข์ทรมานของเสือปลา และเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้อ่านตระหนัก
ว่าการถูกพรากจากอิสรภาพนัน้ เป็นความทุกข์ทรมานเสียยิง่ กว่าความตาย ดังทีเ่ สือปลา
เล่าความทุกข์ทรมานของตนให้พลายดินฟังว่า
“ดิน...ดิน...ดิน...โอ เจ้าบอกว่าดินใช่ไหม”
เสือปลาส่งเสียงแหบพร่าถามขัดขึน้ มา “ข้าไม่ได้สมั ผัสผืนดิน
มานานเหลือเกิน บอกข้าซิ พืน้ ดินตรงนัน้ นิม่ ไหม อุน่ หรือเย็น” เสียง
ของมันเต็มไปด้วยความอยากรู้...“กลิ่นล่ะ” เสือปลาถามต่อด้วย
ความหวัง “เจ้าได้กลิ่นอะไร น�้ำค้าง ใบไม้เน่า ซากแมลง อา...” เสือ
ปลาคราง...พลายดินมองพื้นซีเมนต์แห้งผากในกรง มีฝูงแมลงวัน
บินล้อมชามใส่นำ�้ ใบใหญ่ บ้างก็ตอมปลาตายทีท่ งิ้ ไว้เป็นอาหาร บ้าง
ก็พยายามสร้างความเป็นมิตรบินวนรอบ ๆ ใบหน้าเจ้าของกรง...”
(Rotsutthi, 2016, p. 33)
ผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าการกระท�ำของมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้ชีวิตของ
เสือปลาต้องพบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส การบรรยายภาพกรงซึ่งไม่ถูก
สุขลักษณะ ทัง้ ยังมีการตัง้ ค�ำถามกระทบใจท�ำให้ผอู้ า่ นเห็นว่ามนุษย์เป็นผูท้ ำ� ให้เสือปลา
ต้องพลัดพรากจากถิ่นเกิดและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของมัน นอกจากจะจองจ�ำมันไว้
ในกรงแล้ว มนุษย์ยังปล่อยปละละเลยมันด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า การกระท�ำของ
มนุษย์ต่อสัตว์ป่านั้นโหดร้ายถึงขนาดที่ท�ำให้พวกมันเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ทุกข์ทรมาน
เสียยิ่งกว่าความตาย
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ความทุกข์ทรมานของเสือปลาจากฝีมือมนุษย์ยังได้รับการตอกย�้ำอีกหลาย
ครัง้ ดังจะเห็นได้วา่ ทุกครัง้ ทีเ่ จอกับพลายดิน เสือปลามักจะเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับผืนป่า
บ้านเกิดและการใช้ชีวิตในป่าอยู่เสมอ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามันโหยหาบ้านเกิดและ
อิสรภาพมากเพียงใด หลายครั้งความคิดถึงนี้ท�ำให้เสือปลาฝันกลางวัน ผู้เขียนมักจะ
บรรยายสภาพความเป็นจริงอันโหดร้ายควบคู่ไปกับภาพความฝันของเสือปลาเสมอ
การน�ำเสนอภาพอันขัดแย้งอย่างรุนแรงเช่นนีท้ ำ� ให้ผอู้ า่ นเกิดความสะเทือนอารมณ์และ
เห็นว่าการมีชีวิตอยู่แบบเสือปลาคือความทุกข์อย่างแสนสาหัส  
“…คิดถึงหรือ เฮอะ! ข้ายอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับบ้าน
อีกครั้ง...มันยังคงหลับตา พยายามหนีความจริงตรงหน้า ราวกับ
หวังว่าเมื่อลืมตาขึ้น จะได้เห็นตัวเองกลับไปอยู่ในป่าใหญ่บ้านเกิด
อีกครัง้ …“ว่าไง ข้าอยูท่ ไี่ หน” ...“ฉันเกรงว่า...” ตุก๊ ตาตอบอย่างจริงใจ
ขณะทีส่ ายตาประจันหน้ากับน�ำ้ พุกลางสระซึง่ ส่งเสียงซ่า ๆ ไม่หยุด
“ทั้งเธอและฉันยังอยู่ที่เดิม”
จนทั้งคู่เดินจากไปไกล แต่พลายดินยังได้ยินเสียงร้องไห้ที่
ไม่ได้ออกจากปากแต่ออกมาจากใจของนักโทษในกรงขัง...”
(Rotsutthi, 2016, p. 41)
การสูญเสียอิสรภาพจึงไม่ต่างอะไรกับการตายทั้งเป็น การน�ำเสนอภาพ
“สิง่ มีชวี ติ ทีป่ ราศจากชีวติ ” อย่างเสือปลา ควบคูไ่ ปกับ “สิง่ ไม่มชี วี ติ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยชีวติ ”
อย่างตุ๊กตาดินเผาพลายดิน ช่วยท�ำให้ผู้อ่านเห็นชัดขึ้นว่าการ “มีชีวิต” ที่แท้จริงนั้น คือ
การได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพและมีแรงบันดาลใจในการใฝ่ฝัน ดังที่พลายดินกล่าวกับ
ต้นกล้าว่า “น่าเสียดาย…ของเล่นที่ไม่มีหัวใจยังฝันจะเผชิญโลกกว้าง แต่ผู้ที่มีหัวใจและ
ความรู้สึกกลับต้องติดอยู่ในนั้น” (Rotsutthi, 2016, p. 51) การมีเสรีภาพและความฝัน
คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้ตกุ๊ ตาทีไ่ ม่มชี วี ติ กลับมีชวี ติ ขึน้ มาได้ แต่ในขณะเดียวกัน การขาดไร้เสรีภาพ
และความฝันก็สามารถท�ำให้สิ่งมีชีวิตโหยหาความตายได้
เมื่อตระหนักดีว่าตนไม่มีทางหลุดพ้นจากการกักขังและสภาพที่ทุกข์ทรมาน
เสือปลาจึงกล่าวกับพลายดินว่ามีเพียงแต่ “ศาลาหลอกหลอน” เท่านั้นที่สามารถ
ปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ของการมีชีวิตอยู่อย่าง “นักโทษในกรงขัง” ได้
ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ:
ความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
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“ข้าทรมานทุกครั้งเมื่อคิดถึงที่ที่จากมา แม้จะเป็นสิ่งเดียว
ที่ท�ำให้มีความสุขด้วยเช่นกัน ฟังนะ เจ้าของเล่น ร่างกายข้าคงอยู่
ได้อีกไม่นาน ข้าก�ำลังรอเวลานั้น”
“เวลาไหน” พลายดินสงสัย
“เจ้าเห็นศาลานั่นไหม จิตวิญญาณของพวกเราจะเป็นอิสระ
เสรี เมื่อร่างของเราได้สถิตที่นั่น”
เสือปลามองไปยัง ศาลาหลอกหลอน ที่เด็กชายหวังว่าจะไม่
ต้องขึ้นไป พลายดินสงสัยว่าแล้วใครจะช่วยพาเสือปลาไปที่นั่น...”
(Rotsutthi, 2016, p. 48)
“ศาลาหลอกหลอน” ที่เสือปลากล่าวถึงคือพิพิธภัณฑ์สัตว์สตัฟตามที่ต้นกล้า
อธิบายกับพลายดินไว้เมื่อครั้งแรกที่มาเยือนสวนสัตว์ ดังนั้น การกล่าวเช่นนี้ของ
เสือปลาจึงแสดงให้เห็นว่าเสือปลาหมดสิ้นความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว
นอกจากนี้ การทีผ่ เู้ ขียนเลือกใช้คำ� ว่า “ศาลาหลอกหลอน” เพือ่ เรียกพิพธิ ภัณฑ์
สัตว์สตัฟ ยังสะท้อนว่าความตายของสัตว์ปา่ เหล่านีค้ อื สิง่ ที่ “หลอกหลอน”  มนุษย์ ดังจะ
เห็นได้ว่าต้นกล้าเด็กชายมือพิการ ผู้รักในการวาดรูปสิ่งมีชีวิตและเป็นเด็กที่เก็บ
พลายดินมาดูแลหลังจากเจอมันตกอยูท่ หี่ า้ งสรรพสินค้า จึงไม่อยากขึน้ ไปเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
สัตว์สตัฟแม้แต่น้อย แต่เขากลับอยากจะใช้เวลาในการวาดรูปเสือปลาและสัตว์ต่าง ๆ
ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะต้นกล้า ตระหนักดีว่า “ชีวิต” ตรงหน้า ส�ำคัญยิ่งกว่า “ซากสัตว์”
ซึ่งปราศจากชีวิต พิพิธภัณฑ์สัตว์สตัฟจึง “หลอกหลอน” เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของมนุษย์ที่เลือกให้คุณค่าแก่ซากสัตว์มากกว่า
ชีวิต และยังเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกผิดของมนุษย์ที่ชื่นชมซาก โดยไม่ให้คุณค่า
ใด ๆ ต่อการมีชวี ติ อยู่ “ศาลาหลอกหลอน” จึงเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ตน้ กล้าตัง้ ปณิธานต่อตนเอง
ว่าเขาจะไม่ท�ำให้สัตว์ใดๆ ต้องทนทุกข์ทรมานและจะไม่ขยาย “ศาลาหลอกหลอน”
ให้กว้างใหญ่ขึ้นอีกต่อไป
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“...คอยดูเถอะ โตขึ้น ฉันจะสร้างโลกใหม่ขึ้นมา โลกที่มีแต่
สัตว์ป่า ฉันจะวาดสัตว์ทุกตัวให้งามสง่าและเขียนเรื่องราวให้มัน
ฉลาดกว่ามนุษย์ด้วยซ�้ำ แล้ววันหนึ่งผลงานของฉันจะท�ำให้ใคร ๆ
เลิกรังแกพวกมัน” ต้นกล้าประกาศ น�้ำเสียงเอาจริงเอาจังเต็มไป
ด้วยความมุ่งมั่น...
(Rotsutthi, 2016, p. 32)
ในบทส่งท้ายเรื่องราวของเสือปลาซึ่งเป็นบทที่มีชื่อว่า “เสือปลาสมหวัง”
พลายดิน ต้นกล้า และเพือ่ นใหม่ของพวกเขาจากชมรมศิลปะได้มโี อกาสไปเยีย่ มเสือปลา
ในสวนสัตว์ แต่ปรากฏว่ากรงของเสือปลากลับว่างเปล่า ไม่มีทั้งเสือปลา และชามข้าว
ชามน�้ำของมัน เรือใบเพื่อนคนหนึ่งในชมรมศิลปะบอกต้นกล้าว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่
พาเสือปลาไปรักษาอาการป่วย ต้นกล้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่เขาก็รู้สึกดีใจที่ไม่ได้เห็น
เสือปลาอยู่ในกรงอีกต่อไป
“...เด็กชายโล่งใจทันที พลายดินรูว้ า่ เขาดีใจทีเ่ พือ่ นได้ออกจาก
กรงขัง แม้จะผิดหวังที่ไม่ทันมีโอกาสบอกข่าวดีเรื่องชมรมและ
เพื่อนใหม่ แต่นั่นไม่ส�ำคัญเท่าอิสรภาพของเสือปลา...”
(Rotsutthi, 2016, p. 60)
แม้ว่าต้นกล้าจะรู้สึกแคลงใจว่าเสือปลาถูกน�ำตัวไปรักษาจริงหรือไม่ แต่
ต้นกล้าก็ยินดีที่จะเชื่อเช่นนั้น เพราะสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับต้นกล้า คือการที่เสือปลา
เพือ่ นของเขาได้มี “อิสรภาพ” ทีพ่ งึ มี หากการมีชวี ติ อยูข่ องเสือปลาคือความทุกข์ทรมาน
ความตายก็เปรียบเสมือนการหลุดพ้นจากความทรมานนั้น ในแง่หนึ่ง ต้นกล้าและ
พลายดินจึงรู้สึกยินดีกับเสือปลา ที่ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายในชีวิตของ
ตนเองอีกต่อไป ความคิดที่ว่าความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงเป็นความคิด
เกี่ ย วกั บ ความตายที่ ช ่ ว ยปลอบประโลมจิ ต ใจของผู ้ ท่ี ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ความสู ญ เสี ย
เหมือนที่พลายดินยอมรับและยินดีกับเสือปลา
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“...มันหวังให้ศาลาเป็นบ้านใหม่ของเสือปลาจริง ๆ เพราะนัน่
หมายความว่าภารกิจของมันลุล่วงแล้ว จิตวิญญาณของเสือน้อย
ได้รับอิสระสมปรารถนา...”
(Rotsutthi, 2016, p. 60)
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เขียนจะน�ำเสนอว่าความตายเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์
แต่การน�ำเสนอความคิดเช่นนีไ้ ม่ใช่การสนับสนุนให้ผอู้ า่ นแก้ปญ
ั หาด้วยความตาย เพราะ
สารส�ำคัญประการหนึง่ ทีแ่ สดงผ่านความตายของเสือปลา คือการย�ำ้ เตือนผูอ้ า่ นให้เห็น
คุณค่าของชีวิต ทุกชีวิตล้วนมีความปรารถนาในอิสรภาพ ล้วนใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตที่ดี
เราจึงไม่ควรท�ำให้ผู้ใดต้องอยู่ในสภาพที่ทนทุกข์ทรมานจนต้องแสวงหาความตายเป็น
ทางหลุดพ้นแบบเสือปลา การให้ความส�ำคัญกับชีวิตยังแสดงผ่านตัวละครพลายดิน
ตุ๊กตาดินเผาซึ่งดิ้นรนจะมีชีวิต ความไม่ย่อท้อและไม่สิ้นหวังของพลายดินจึงย�้ำเตือน
ผู้อ่านให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เพราะแม้แต่ตุ๊กตาดินเผาที่ “ไม่มีลมหายใจ”
ก็ยงั ปรารถนาอย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะ “มีชวี ติ ” ความตายของเสือปลาแม้จะน�ำความเศร้าโศก
มาให้พลายดิน แต่ความคิดที่ว่าเสือปลาไม่ต้องทนกับการมีชีวิตที่ไร้ชีวิตอีกต่อไปแล้ว
ก็เป็นสิ่งที่ปลอบประโลมใจพลายดิน ท�ำให้พลายดินสามารถท�ำใจกับการสูญเสียและ
ท�ำให้พลายดินยิ่งมองเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้น เพราะแม้จะสูญเสียผู้ที่เป็นที่รัก
แต่ชีวิตของเราก็ต้องด�ำเนินต่อไป การเดินทางครั้งต่อไปของพลายดินจึงเริ่มต้นทันที
หลังจากที่เสือปลาตาย

๓. ความตายคือการเดินทางไปสู่โลกหลังความตายอันอบอุ่น
การท�ำความเข้าใจกับความตายของบุคคลอันเป็นที่รัก ยังปรากฎในเรื่อง
ช้างบิน อีกครั้ง ในเรื่องราวของแพลงก์ตอน เด็กหญิงซึ่งสูญเสียพ่อแม่ไปเพราะ
ภัยธรรมชาติ   “...วันนั้นน้องเห็นพ่อแม่ถูกคลื่นซัดหายไปสุดขอบฟ้า ตั้งแต่นั้นมา
น้องก็เอาแต่นง่ั มองออกไปทีน่ นั่ ...” (Rotsutthi, 2016, p. 73) แพลงก์ตอนได้รบั บาดเจ็บ
ทางใจอย่างรุนแรงจากการสูญเสียพ่อแม่ไปต่อหน้าต่อตา ท�ำให้ตรอมใจจนร่างกาย
ทรุดโทรม ชีวิตของเธอปราศจากความสุข แพลงก์ตอนรอคอยความตาย เพราะ
เธอเชื่ อ ว่ า ความตายจะท� ำ ให้ เ ธอได้ ก ลั บ ไปอยู ่ กั บ พ่ อ แม่ อี ก ครั้ ง ความรู ้ สึ ก ของ
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แพลงก์ตอนจึงไม่ต่างจากความรู้สึกของเสือปลา เพราะแพลงก์ตอนเองก็ถูกกักขัง
ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ต่างจากเสือปลา ในขณะที่เสือปลาถูกกักขังทางร่างกาย
ไว้ ใ นกรงสั ต ว์ ส่ ว นจิ ต ใจก็ ถู ก กั ก ขั ง ไว้ กั บ ความยึ ด ติ ด และห่ ว งหาอาทรบ้ า นเกิ ด
แพลงก์ตอนก็ถูกกักขังอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอ ส่วนจิตใจของเธอก็ถูกกักขังไว้กับ
ความสูญเสีย ท�ำให้เธอไม่มีอิสระและขาดไร้พลังใจ การยึดติดกับสิ่งที่เป็นที่รักมาก
เกินไปจึงไม่ต่างจากการตายทั้งเป็น เพราะแม้จะได้รับการดูแลอย่างดีจากลุงกับป้า
แต่แพลงก์ตอนก็ยงั ไม่ปล่อยวางเพือ่ ทีจ่ ะก้าวข้ามความสูญเสีย เธอจึงโหยหาทีจ่ ะได้กลับ
ไปพบพ่อกับแม่อีกครั้งที่ “ดินแดน ณ เส้นขอบฟ้า” ความยึดติดนี้เองท�ำให้แพลงก์ตอน
ก้าวข้ามความสูญเสียและมีชีวิตต่อไปไม่ได้
ความคิดเกี่ยวกับ “ดินแดน ณ เส้นขอบฟ้า” ยังถูกกล่าวถึงอีกหลายครั้ง
ผ่านความคิดของพลายดิน โดยเฉพาะเวลาที่เขาต้องข้องเกี่ยวกับความตายของใคร
สักคน เช่นเมื่อครั้งที่พลายดินจากต้นกล้าไปอยู่กับเรือใบ เรือใบต้องการยกเขาให้เป็น
ของขวัญแก่แพลงก์ตอน น้องสาวของเธอ ซึ่งร่างกายอ่อนแอและนอนป่วยอยู่เป็น
แรมปี เรือใบเล่าให้พลายดินฟังถึงเหตุการณ์ที่แพลงก์ตอนต้องสูญเสียพ่อแม่ไปว่า
“...วั น นั้ น น้ อ งเห็ น พ่ อ แม่ ถู ก คลื่ น ซั ด หายไปสุ ด ขอบฟ้ า
ตัง้ แต่นนั้ มาน้องก็เอาแต่นงั่ มองออกไปทีน่ นั่ คิดว่าพ่อกับแม่รอเขาอยู่
ตรงนั้น ในโลกที่เรามองไม่เห็น ที่เหนือเส้นขอบฟ้า” ...ตุ๊กตานึกถึง
โลกของต้นกล้าขึ้นมาทันที มันอยู่ที่นั่นเอง!
เจ้าเส้นลึกลับที่ต้นกล้าพยายามมองหาในเช้านั้น พลายดิน
พลันคิดถึงเขาจับใจ…”
(Rotsutthi, 2016, p. 73)
อาจจะกล่าวได้ว่าความตายในเรื่อง ช้างบิน มีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
เอกภาพให้แก่เรือ่ ง โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงตัวละครส�ำคัญหลายตัวละครเข้าไว้ดว้ ยกัน
นับตั้งแต่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าผู้สร้างพลายดินขึ้นมาจากดิน แม่ของเด็กหญิงคนแรกที่
พลายดินพบ ต้นกล้า เรือใบและแพลงก์ตอน นอกจากนี้ เมือ่ พลายดินได้พดู กับแม่เฒ่าแห่ง
ท้องทะเล เต่าชราซึ่งก�ำลังทุกข์ระทมกับสังขารที่ร่วงโรยและสภาพแวดล้อมทางทะเล
ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ:
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ที่ทรุดโทรม แนวคิดเรื่องโลกหลังความตายและ “ดินแดน ณ เส้นขอบฟ้า” ก็ได้รับ
การกล่าวถึงอีกครั้งว่า
“...พลายดินจึงบอกเรื่องโลกขอบฟ้ากับภารกิจที่ต้องท�ำให้
เด็กหญิงลูกทะเลไปพบกับพ่อแม่ที่นั่น
“โลกขอบฟ้าหรือ อา ฟังดูเหมือนสถานที่ที่พวกข้าต้องไป
เมื่อถึงเวลา” แม่เฒ่าบอกอย่างแปลกใจ
“อย่างนั้นมันก็มีอยู่จริงใช่ไหม!” พลายดินดีใจ “เด็กชาย
คนหนึง่ คิดว่ามันคือโลกแสนสุขของสัตว์ปา่ เด็กหญิงคนอีกคนเชือ่ ว่า
คนดีจะได้กลับไปพบกันที่นั่น”
“คงไม่ผิดนัก” เมื่อสิ้นอายุขัยเราต่างหวังจะไปที่แห่งนั้น ข้า
ได้ยินมาเหมือนกันว่าเป็นที่ที่ดี เราจะได้พบพวกพ้องที่จากไปก่อน
แล้วที่นั่น บางทีเธออาจเรียกมันว่าสวรรค์...”
(Rotsutthi, 2016, p. 89)
ความข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าความคิดเกี่ยวกับ “ดินแดน ณ เส้นขอบฟ้า”
ที่เป็นสถานที่ให้ดวงวิญญาณพ�ำนักหลังความตาย เป็นความคิดเพื่อปลอบประโลมใจ
ผู้อ่านว่า ถึงแม้ร่างกายของผู้เป็นที่รักจะไม่ได้ด�ำรงอยู่บนโลกแล้ว แต่พวกเขาจะยัง
คงสถิตอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างมีความสุข ความคิดดังกล่าวจึงช่วยท�ำให้ผู้อ่าน
ที่ก�ำลังเผชิญหน้ากับความสูญเสียยอมรับความตายของบุคคลอันเป็นที่รักได้ง่ายขึ้น
ช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกหดหู่ใจน้อยลง ไม่คิดว่าความตายเป็นความสูญสิ้น ท�ำให้ตัวละคร
และผู้อ่านก้าวข้ามความเจ็บปวดจากความสูญเสียได้ดีขึ้น
ความคิดที่ว่า “ดินแดน ณ เส้นขอบฟ้า” เป็นสถานที่ส�ำหรับการรวมตัวกัน
ของดวงวิญญาณยังแสดงออกผ่านความคิดของต้นกล้า
“...แต่ทลี่ กึ ลับก็คอื ...” เด็กชายเอ่ยราวกับรูค้ วามคิดของตุก๊ ตา
“เวลานายเห็นเส้นขอบฟ้านะ นายไล่จบั ให้ตายอย่างไรก็ไม่มวี นั ไปถึง
มั น จะถอยห่ า งออกไปเรื่ อ ย ๆ เหมื อ นเป็ น ดิ น แดนมหั ศ จรรย์
ฉันจึงคิดได้วา่ สัตว์ทกุ ตัวทีต่ ายจากไปในสวนสัตว์ วิญญาณของพวก
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มันจะไปอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่ขอบฟ้า มันจะเป็นโลกแสนสุขของ
สัตว์ป่า พวกมันจะวิ่งไปไหนก็ได้และอยู่อย่างสุขสงบ...”
(Rotsutthi, 2016, p. 57)
เช่นเดียวกับพลายดินและแม่เฒ่าแห่งท้องทะเล ต้นกล้ามองว่าความตายคือ
การกลับไปอยูร่ ว่ มกับคนทีเ่ รารักอีกครัง้ วิญญาณของเหล่าสัตว์ทต่ี ายจากไปในสวนสัตว์
จะได้ไปวิง่ เล่นด้วยกันอีกครัง้ อย่างมีความสุขทีด่ นิ แดน ณ เส้นขอบฟ้า โลกหลังความตาย
จึงไม่ใช่สถานที่ที่น่ากลัว   และความตายก็อาจไม่ใช่การสูญสิ้น ไม่ใช่ความว่างเปล่า
แต่เป็นการกลับไปอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นที่รักที่ล่วงหน้าไปก่อน ความคิดเช่นนี้จึงเป็นการ
ปลอบประโลมใจผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไม่ให้หดหู่สิ้นหวัง  แม้ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า
“ดินแดน ณ เส้นขอบฟ้า” นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ แต่ความคิดนี้ก็ช่วยคลายความทุกข์โศก
จากการสูญเสีย และช่วยประคับประคองจิตใจของผู้สูญเสียได้เป็นอย่างดี
ความตายจึงเปรียบเสมือนการเดินทางครัง้ ใหม่โดยมีดวงวิญญาณอืน่ ๆ เป็น
ผู้ร่วมเดินทาง ดังที่พลายดินพูดกับเด็กหญิงแพลงก์ตอนในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
เธอว่า
“...ฟังนะ แม่เฒ่าแห่งท้องทะเลจะเดินทางไปเป็นเพื่อน
พวกเธอจะมี ก ารเดิ น ทางที่ วิ เ ศษมหั ศ จรรย์ ที่ สุ ด ผ่ า นโลกใต้
ท้องทะเลทีส่ วยงาม เธออาจได้พบพานเพือ่ นใหม่ ๆ ทีจ่ ะร่วมเดินทาง
ไปด้วยกัน” พลายดินปลอบเธอ แต่เด็กหญิงยังไหวหวัน่ เต็มไปด้วย
ความไม่มั่นใจ พลายดินจึงส่งบทเพลงให้ก�ำลังใจเธอ
“คลื่นทะเล จะเห่กล่อม ล้อมเธอไว้
พาหัวใจ แหวกว่าย คล้ายมัจฉา
แม่และพ่อ รอเธอนี้ ที่ปลายฟ้า
ดวงจิตพา ลืมทุกข์โศก โบกโบยบิน”
(Rotsutthi, 2016, p. 100)
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ความคิดที่ว่าความตายน�ำเราไปสู่โลกหลังความตายอันอบอุ่นเพราะได้
กลับไปอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นที่รัก จึงมิใช่ความคิดที่ปลอบประโลมใจผู้ที่สูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักเท่านั้น แต่ยังเป็นความคิดที่ช่วยปลอบประโลมใจผู้ที่ก�ำลังเผชิญความตาย
ด้วย  เมือ่ ความตายเป็นสิง่ ทีห่ ลีกหนีไม่ได้ พลายดินจึงเลือกทีจ่ ะให้กำ� ลังใจแพลงก์ตอน
ในยามที่เธอใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต บทเพลงของพลายดินย�้ำให้เห็นว่า ความตาย
คือ “การพาดวงจิตให้ลืมความทุกข์โศก” เป็นการ “โบกโบยบิน” ไปสู่อิสรภาพ อีกทั้ง
ยังเป็นการเดินทางกับเพื่อนใหม่อีกมากมาย เพื่อไปพบกับบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงหน้า
ไปก่อน การเดินทางไปสู่ดินแดน ณ เส้นขอบฟ้าจึงเป็นความคิดเกี่ยวกับความตายที่
ท�ำให้เด็กอย่างแพลงก์ตอนเกิดความมั่นใจ และพร้อมรับความตายที่ใกล้เข้ามาอย่าง
ไม่หวาดกลัว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ในเรื่อง ช้างบิน จะกล่าวถึงความตายหลายต่อ
หลายครั้ง แต่วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความคิดสนับสนุนให้ผู้อ่านแก้ปัญหา
ชีวติ ด้วยความตาย หากแต่การกล่าวถึงความตายในเรือ่ งมีเพือ่ กระตุน้ ให้ผอู้ า่ นตระหนัก
ถึงคุณค่าของชีวติ และเวลาอันจ�ำกัดของชีวติ ดังเช่นทีแ่ ม่เฒ่าแห่งท้องทะเลได้สงั่ สอน
พลายดินให้ใช้ชีวิตของตนเองให้คุ้มค่าว่า
“...ฟั ง ข้ า เถอะ เจ้ า ของเล่ น !” แม่ เ ฒ่ า ท� ำ เสี ย งจริ ง จั ง
“รอเจ้าแก่ลงและส�ำนึกได้ว่าชีวิตนี้เหลือเวลาจ�ำกัดแบบที่ข้ารู้
ซึง้ แล้วในยามนี้ เมือ่ นัน้ เจ้าจะไม่ยอมเสียเวลาแม้เสีย้ วลมหายใจมา
คอยตัดสินความคิดผู้อื่น หรือเสียอารมณ์เกลียดชังใครแม้แต่พวก
มนุษย์...”
(Rotsutthi, 2016, p. 84)
การกล่าวถึงความตายของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนั้น จึงเป็นการย�้ำให้
ผู้อ่านเห็นชัดเจนถึงความส�ำคัญของการมีชีวิต และความส�ำคัญของการใช้ชีวิตอย่าง
คุม้ ค่า โดยกลวิธสี ำ� คัญทีผ่ เู้ ขียนใช้ตลอดทัง้ เรือ่ งคือการเปรียบเทียบภาพของพลายดิน
ตุ๊กตาดินเผาซึ่งเปี่ยมไปด้วยความฝันและพลังใจกับตัวละครตัวอื่นๆ ซึ่งถูกกักขัง
หน่วงเหนี่ยวไว้กับความทุกข์ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความหมดอาลัย
ตายอยากและสิ้นหวังราวกับคนตาย ภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนี้เองที่ท�ำให้ผู้อ่าน
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ตระหนักถึงความส�ำคัญของ “การมีชีวิต” และคุณค่าของชีวิตที่มีอิสระ มีความฝัน
มีแรงใจ และมีความกล้าในการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไม่ย่อท้อ
นอกจากเรื่อง ช้างบิน แล้ว เรื่อง กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ของ
ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์ ก็น�ำเสนอความคิดเกี่ยวกับความตายในฐานะที่เป็นหนทางที่
ท�ำให้ดวงวิญญาณได้กลับไปอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นที่รัก ดังปรากฎในเหตุการณ์เมื่อต้นข้าว
ตัวละครเอกของเรือ่ งต้องเผชิญหน้ากับความตายของแม่ แม้ในช่วงดังกล่าวต้นข้าวจะ
อายุมากแล้ว แต่เธอก็ยงั ท�ำใจยอมรับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้ จนกระทัง่ เธอได้อา่ น
จดหมายที่พ่อฝากถึงเธอในวันที่แม่ต้องจากไป
“...ควันจากเมรุค่อย ๆ ลอยขึ้นฟ้า หัวใจฉันสลาย และคงไม่ง่าย
ที่จะท�ำใจ แต่ก็เป็นอีกครั้งที่จดหมายของพ่อท�ำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
มาบ้าง จดหมายฉบับนี้พ่อเขียนไว้สั้นที่สุด... [เมื่อแม่จากไปแล้ว]
ไม่ต้องร้องไห้ แม่อยู่กับพ่อแล้ว...”
(Sukphatthraphirom, 2018, p. 87)
ความตายเป็นเรื่องที่ยากต่อการท�ำใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตาม
ความหวาดกลัวและความเศร้าเสียใจต่อความสูญเสียก็เป็นเรือ่ งปกติของมนุษย์ทกุ ช่วงวัย
แต่เมื่อเราต้องสูญเสียผู้ที่เป็นที่รัก ความคิดที่ว่าความตายคือการได้กลับไปอยู่ร่วมกับ
ผู้เป็นที่รักอีกครั้งก็เป็นความคิดที่ปลอบประโลมใจเป็นอย่างยิ่ง ท�ำให้ผู้สูญเสียไม่รู้สึก
ว่าความตายเป็นเรื่องโหดร้ายทรมานเกินไปนัก แต่เป็นเพียงการเดินทางไปสู่ดินแดนที่
ดวงวิญญาณจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง

๔. สรุป
แม้ว่าการพูดถึงความตายจะเป็นเรื่องต้องห้ามหรือเรื่องอัปมงคลในหลาย ๆ
วั ฒ นธรรม แต่ ค วามตายก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต และเป็ น สิ่ ง ที่ เ ราทุ ก คนต้ อ งท� ำ
ความเข้าใจและยอมรับ วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว เรือ่ ง ช้างบิน และ กล่องตุก๊ ตา
ใสกับจดหมายของพ่อ ได้น�ำเสนอความคิดเกี่ยวกับความตายอย่างหลากหลาย ทั้ง
ความคิดที่ว่าความตายเป็นสัจธรรมของชีวิต ความคิดที่ว่าความตายเป็นหนทาง
ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ:
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แห่งการพ้นทุกข์ และความคิดที่ว่าความตายคือการเดินทางไปสู่โลกหลังความตาย
อันอบอุ่น เพราะได้กลับไปอยู่กับผู้ที่เป็นที่รัก ความคิดเกี่ยวกับความตายเหล่านี้
ไม่ได้มีเพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้ที่จะรับมือกับความตายของผู้ที่เป็นที่รักเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้น
ให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของ “การมีชีวิต” ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากเรื่อง ช้างบิน ซึ่ง
มุ่งน�ำเสนอภาพขัดแย้งของ “ความตาย” และ “การมีชีวิต” เพื่อแสดงให้เห็นว่า
การมีชวี ติ อยูน่ นั้ คือการมีอสิ รภาพและมีแรงบันดาลใจ ในขณะทีช่ วี ติ ซึง่ ถูกจองจ�ำไว้กบั
ความทุกข์และขาดไร้อิสรภาพไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใด ๆ นั้น เป็นชีวิตที่ไม่ต่างจาก
“ความตาย”   นอกจากนี้ เรื่อง กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ก็แสดงให้เห็นว่า
ความตายไม่อาจพรากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกไปได้ แม้ในวาระสุดท้ายของชีวติ
พ่อก็ยังกลั่นกรองประสบการณ์ทั้งชีวิตและถ่ายทอดออกมาเป็นค�ำสอนเพื่อมอบให้แก่
ลูกสาว ซึ่งเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การเผชิญหน้ากับความตาย
จึงเตือนสติว่าเราควรจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร
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