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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

เหรียญอัศวินฝรั่งเศส แดนอรัญ นักเขียนไทย
“เฉพาะเรื่องสั้นขนาดยาวชื่ออสรพิษ เลมเดียว ยอดพิมพ
ขายในยุโรปประมาณ 100,000 เลม”
แดนอรัญ แสงทอง บอกความเปนไปของวรรณกรรมที่ตน
สรางสรรค ทามกลางเสียงนกเริงรอง และเสียงเด็กนักเรียน
กวารอย ที่เขามาเยี่ยมชมพระราชวังบานปน อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
เราพบแดนอรัญ แสงทอง ในพระราชวังบานปนดวยเงื่อนไข
งายๆ วา แดนอรัญไมมีความสุขในการอยูในเมือง อีกทั้งไมปรารถนาพบพานผูคนมากหนา
หลายตา ยิ่งการใหสัมภาษณดวยแลว ยิ่งเปนเรื่องยาก
แตดวยน้ําใจของเจาของบรรณาธิการสํานักพิมพสามัญชน ผูจัดพิมพ ผลงานของแดนอรัญ แสง
ทอง เรื่องการพบปะจึงกลายเปนไปตามวาดหวัง
แดนอรัญ แสงทอง นามจริงคือ เสนห สังขสุข ผลงานกําลังเปนทีช
่ ื่นชอบของนักอาน
ชาวยุโรปในนาม 'Saneh Sangsuk' ไมเวนแมแตโฆเซ มูรินโญ อดีตผูจัดการทีมเชลซีอัน
ลือลั่น
เหนือจากความชื่นชอบแลว กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส ยังมอบอิสริยาภรณ ชั้นอัศวิน
(Chevalier De L'Ordre Des Arts Des Lettres) ประดับเกียรติใหอีกดวย เกียรตินี้มอบใหพรอม
กับบ็อบ ดีแลนด อัจฉริยะแหงวงการดนตรีโลก
แดนอรัญ แสงทอง เปนชาวเพชรบุรี เกิดเมื่อป พ.ศ. 2500 วัยเยาว เปนเด็กวัดยาง อําเภอเมือง
อยูในความดูแลของพระอาจารยอิน อินฺทโชโต ซึ่งเปนพระอาจารยผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เปนที่
เคารพของชาวเพชรบุรี

การศึกษาขั้นสุดทาย จบวรรณคดีอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เคยเปนลามใหกับ

USAID (United States Agency for International Development) เคยทําสํานักพิมพ แปลหนังสือ
มาหลายเลม
กอนที่จะมาเขียนหนังสืออยางจริงจัง
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ผลงานของแดนอรัญ แสงทอง มีทั้ง
เรื่องแปล เรื่องสั้นและนวนิยาย
นวนิยายเรือ
่ งสรางชือ
่ อันดับแรก
คือ เงาสีขาว จัดพิมพออกมาเมื่อ
พ.ศ. 2536 เสมือนเปน
ปรากฏการณเล็กๆ ในวงการ
วรรณกรรมไทย เมื่อเงาสีขาวถูก
ปฏิเสธจากคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลซีไรต
แลวก็หายไปจากแผงอยาง

เงียบๆ

เงาความทรงจําของแดนอรัญตอนิยายของตนคือ “เงาสีขาวเปนงานที่ไดรับการสาปแชง ดาทอ
เสียดสี เยาะเยย ถากถาง ประณาม โหฮา ปาเถื่อน รูสึกวาคณะกรรมการรางวัลซีไรตจะไมเอา
ผมก็ไมไดวาอะไร
เพราะงานก็ไดแปลเปนภาษาฝรั่งเศส แลวก็แปลเปนสเปน”
น้ําเสียงนั้นแมจะดุดัน แตก็มีพลังแหงความรัก และความเขาในปรากฏการณ
เงาสีขาวที่ไมไดรางวัลใดๆในวงวรรณกรรมไทย และไมไดรับความสนใจของนักอาน
ไทย แตกลับไดรับการแปลเปนภาษาฝรั่งเศส สเปน และภาษาอังกฤษ
ชะตากรรมของเงาสีขาว “เมื่อพิมพออกไปครั้งแรก ปรากฏวาไมมีใครสนใจเลย มีอยูวน
ั หนึ่งผม
ไดรับโทรศัพทจากชาวตางชาติ เปนคุณมารแซล บารัง แกอานภาษาไทยได แกบอกวาขอแปล
เปนภาษาฝรั่งเศส” แดน-อรัญบอก
เมื่อแปลเปนภาษาฝรั่งเศสแลว “กลายเปนวรรณกรรมเลมหนาเตอะ ผมวาไมนาจะมีคนอานกัน
แตปรากฏวามีคนอานพอสมควร แลวก็ไดรับการแปลเปนภาษาสเปน”
เมื่อนวนิยายเรื่องเงาสีขาวกรุยทางไปกอนแลว ตอมาเรื่องสั้นชื่ออสรพิษก็เดินตามสู
ตลาดโลกอีก 1 เรื่อง
เรื่องสั้นเรื่องนี้ “ขั้นแรกเปนภาษาอังกฤษลงในบางกอกโพสต แลวแปลเปนภาษาฝรั่งเศส
โปรตุเกส กรีซ กาตาลัน เยอรมัน อิตาเลียนเยอะแยะไปหมด”
จํานวนประเทศที่เพิ่มขึ้น หมายถึงการยอมรับของนักอานประเทศนั้นๆ แลวเสนทางของตนฉบับ
เลา เดินทางไปตางประเทศไดอยางไร แดนอรัญบอกวา มารแซล บารัง เปนคนสงตนฉบับไปให
สํานักพิมพใหญๆ ในฝรั่งเศสอาน
สํานักพิมพทต
ี่ อบรับคือ เลอเซย ซึ่งเปนสํานักพิมพใหญเปนอันดับ
สองของฝรั่งเศส
“แรกๆ เขามีความลังเลอยูบาง เพราะผมไมเปนที่รูจักเลย มิหนําซ้ําในสังคมไทยผมยังโดนดา
แหลกลาญ สํานักพิมพเลอเซยยึกยักอยูพักหนึ่งก็จัดพิมพออกมา เขาใจวาขายไมคอยดีนัก ผมก็
ไดตังคใชเปนเงินฟรังก”
ความเปนมาของเรื่องสั้น อสรพิษ แดนอรัญบอกวา อยูมาวันหนึ่งมารแซล บารัง ขอใหเขียนเรื่อง
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สั้นเรื่องหนึ่ง “ถาเขียนไดใหตังคใชสามพันบาท ผมก็ไมมีเวลาคิดอะไรเลย เขียนเรื่องอสรพิษ
ออกมา
เมื่อคุณมารแซลอานแลว เขาก็ลงมือแปลเปนภาษาอังกฤษ
ทันทีเลย แลวเอาไปขายใหบางกอกโพสต จากบางกอก
โพสตแลวแปลเปนภาษาฝรั่งเศส แลวสงไปใหสํานักพิมพเลอ
เซย ปรากฏวาเลอเซยพิมพออกมาในขณะที่ผมไมทันตั้งตัว
เลย”
แลวมันก็พิมพซ้ําอยูสองสามครั้ง “ครั้งหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง
10,000 เลม ยอดขายเฉพาะเรื่องเดียวนี้หลายหมื่นเลมใน
ฝรั่งเศส และเขายังมีเวอรชั่นทําใหตัวอักษรโตเทาหัวนิ้วกอย
ดวย เพื่อใหคนมีปญหาทางสายตาอานสบายๆ”
ความสําเร็จในผลงาน “สําหรับการตอบรับของชาวตางชาติ ผมวามันเปนความสําเร็จที่
นาละอาย เพราะเรื่องมันขังอยูในหัวผมอยูประมาณ 20 ป แลวผมก็ไมไดเขียนเสียที
พอดีไมมีตง
ั คใช แลวมารแซลโทร.มาขอเรือ
่ งนั่นละ ถึงจะเขียนมันออกมา”
รากฐานการเขียนทั้งหมด แดนอรัญยอมรับวามาจากการอาน ตอนเด็กๆอานหนังสือแปลอยาง
สมบัติพระศุลี ซึ่งแปลมาจาก KING SOLOMON'S MINES ผลงานของเซอรเฮนรี ไรเดอร แฮก
การด
“ผมอานแลวก็ตื่นเตนมาก โตขึ้นมาหนอยก็เติมฝนจากนิตยสาร และความฝนที่จะเปนนักเขียน
ของผมมาจากการอานนิตยสารฟาเมืองไทยของอาจินต ปญจพรรค สังคมฟาเมืองไทยเปน
สังคมที่ใหเกียรตินักเขียน ซึ่งผมวาหนังสืออื่นๆไมมี ผมอานฟาเมืองไทยคอนขางมาก เปนจุดที่
หลอเลี้ยงความคิด ความฝน”
นอกจากนั้น ก็มีนิตยสารบางกอก และจักรวาลที่ “พนมเทียน” ทํา สวนหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
ก็อานมาก เปนตนวา เมาคลีลูกหมาปา เรื่องนี้ อานเหมือนตองมนต และไดอานกามนิตวาสิฏฐี
ฉบับสมบูรณ
เมื่อสัก 20 ปมานี้ “ผมอานหนังสือ 100 ปแหงความโดดเดี่ยว ซึ่งแปลมาจาก One Hundred
Years of Solitude ผลงานของกาเบรียล การเซีย มารเควซ ก็หลายหน อานมาดามโบวารี ของ
กุสตาฟ โฟลแบรต หลายหน แตมาระยะหลังผมอานนอยลง”
เมื่ออานอยางหนักแลว ภายหลัง “ผมอานนอยลงมาก ผมยังมีหนังสือรอยๆพันๆเลมอยูนะ แต
อานนอยมาก หันไปอานประวัติพระปา ศึกษาเรื่องพระปาเยอะ และตรึกธรรมมาก ผมสนใจธรรมะ
มากขึ้นเพราะเห็นวาเปนภูมิธรรมอันยิ่งใหญ
ผมตัดสินใจเดินพุทโธๆ ไดครึ่งคอนขางวัน”
แดนอรัญศรัทธาธรรมรสและการปฏิบัติธรรมมาก “ทําไมมีคํากลาววา พระพุทธองคเปนครูสอน
เทวดาและมนุษย ก็เพราะมนุษยที่มีภาวะอยางนั้นจะไมไปคิดชั่ว คิดราย ละโมบ เพราะจิตจะ
สงบ สะอาด”
นั่นเปนแนวปฏิบัติตน สําหรับผลงานของแดนอรัญ เสียงสะทอนกลับมาที่ไดยินคือ “มีคนพูดวา
ผมเปนนักเขียนระดับโลกที่ไมมีใครรูจัก”
น้ําเสียงนั้น...คลายมีรสขื่นระคนเยยหยันอยูในที.
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