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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-
๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

 

 

มองชายแดนใต้ผา่น 'รุสน'ี 
และ'ช่างซ่อมตุ๊กตาแหง่อาเคเชีย' 

สร้อยสายฟ้า :รายงาน 
 
 สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ยังคงมีความรุนแรงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีข่าวปรากฏตาม
สื่อต่างๆ สม่ําเสมอ เหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนได้ถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของงานเขียนโดย
นักเขียนไทยหลายคน ทั้งบทกวี เรื่องสั้น และนวนิยายงานศิลปกับสังคม 2555 : เทศกาลศิลปะ
นานาพันธุ์ หัวข้อ "ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น" สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ ชมรมอาสา
พัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มเขียนข้าว มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดเสวนา
วรรณกรรมหัวข้อ มองชายแดนใต้ผ่าน "รุสนี" และ "ช่างซ่อมตุ๊กตาแห่งอาเคเชีย" เปิดประเด็น
เสวนาโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง (นักเขียน, นักวิจารณ์) พรธาดา สุวัธนวนิช (อาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) มี ธนวัฏ ปรีชาจารย์และ สิทธิ
ธรรม โรหิตะสุข เป็นผู้ดําเนินรายการ"ถึงแม้ว่านวนิยายท้ังสองเรื่องนี้จะไม่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปีนี้ 
แต่คุณค่าทางเนื้อหามีมากกว่ารางวัล โดยเฉพาะคุณค่าในแง่ท่ีสะท้อนเร่ืองราว ความคิด ของพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้ จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงหยิบเอาผลงานสองเล่มนี้มาเปิดประเด็นพูดคุย" สิทธิธรรม
กล่าว 
 ท้ังชมัยภรและพรธาดาต่างร่วมกันต้ังข้อสังเกตกับนวนิยายท้ังสองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน
สมบัติสาธารณะ มีความเห็นว่าสิ่งท่ีเหมือนกันของนวนิยายท้ังสองเร่ืองท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ 1.สะท้อน
เร่ืองราวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.ความแรงของเหตุการณ์และเร่ืองราวในเร่ือง 3.การใช้
สัญลักษณ์ 4.ใช้ผู้หญิงมุสลิมเป็นตัวเดินเร่ือง 

ข่าวจากหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัประจาํวันท่ี ๑๑ เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๐ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 นวนิยายเร่ือง รุสนี ชมัยภรมองว่า เป็นเร่ืองสะท้อนภาพชายแดนภาคใต้ สะท้อนความเป็น
จริงทุกขด แต่ต่างจากข่าวเพราะเขียนเป็นนวนิยาย รุสนี-ตัวเดินเร่ืองเป็นหญิงมุสลิมและเป็นตัวแทน
ผู้หญิงคนหนึ่งในภาคใต้ ผู้เขียนสร้างส่วนของเร่ืองสามส่วนคือ 1.รุสนีอยู่ในหมู่บ้านตีนเขาบูโด 2.
ผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าคนในหมู่บ้านเล็กๆ อยู่กันอย่างสงบสุข อยู่ๆ วันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ทําให้มี
ความรุนแรง 3.ตัวละครทุกตัวในเร่ืองต่างมีเหตุผลในการกระทําของตัวเอง และตัวละครทุกตัวของ
มนตรีมีปัญหาหมด ยิ่งอ่านยิ่งทําให้รู้ว่าความขัดแย้งระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมเยอะจริงๆ และลึก
มากๆ 
 เร่ืองนี้มีประเด็นมากกว่าเร่ืองการเมืองและการก่อการร้าย การท่ีผู้เขียนถ่ายทอดปัญหา
วัยรุ่นไว้ใน รุสนี ด้วยการให้วัยรุ่นในเร่ืองเกลียดชังคนมุสลิม ชมัยภรอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจว่าทําไม
เด็กๆ จึงเกลียดชังได้ขนาดนั้นและจริงหรือ นอกจากนี้มนตรียังไม่ท้ิงเอกลักษณ์ของตัวเองท่ีมักมี
รายละเอียดของคนยากคนจนถ่ายทอดไว้ในเร่ือง ทําให้เห็นว่า ปัญหาที่ผู้เขียนนําเสนอ สะท้อน
ความจริงของสังคม คนท่ีกําลังลําบาก และผู้อ่านได้รู้ว่ายังมีคนท่ียากไร้อีกเยอะในสังคมของเรา 
ปัญหาจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตอนจบของเร่ือง อ่านแล้วอึ้งจนรู้สึกว่าจะมีวิธีใดท่ีจะ
ช่วยพวกเขาหรือตัวละครในเร่ืองได้ เพราะนักเขียนสะท้อนปัญหาต่างๆ ได้อย่างละเอียดลออและ
สะเทือนใจมากๆ จนไม่มีความหวัง เร่ืองนี้ในความทุกข์แทบไม่มีความสุขอยู่เลย มีแต่ความรู้สึกสีดํา 
ดําแล้วดําอีก รุสนี เป็นงานเขียนท่ีขมขื่น 
 พรธาดาพูดถึง รุสนี ว่าความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในเร่ืองไม่ได้กระทบแต่คนท่ีก่อสงคราม ก่อ
ความรุนแรง แต่ผลกระทบจากเหตุการณ์ส่งผลมายังคนท่ีไม่รู้อีโหน่อีเหน่ และคนท่ีเป็นตัวแทนของ
ผู้ท่ีไม่รู้อีโหน่อีเหน่คือผู้หญิงและเด็ก จะเห็นว่ารุสนีในเร่ืองถูกกระทําซ้ําแล้วซ้ําอีก ตรงนี้เป็นสัญญะ
หนึ่งท่ีผู้เขียนซ่อนเอาไว้ 
 ความไม่ลงตัวของ รุสนี ในความเห็นของชมัยภรคือ เร่ืองนี้รุสนีตัวเดินเร่ืองมีแต่ช่วงตอนหัว
กับท้ายเร่ือง แต่กลางๆ เร่ืองรุสนีหายไปและเป็นตัวละครอีกตัวเดินเร่ืองแทน ซึ่งไม่รับกับชื่อเร่ือง
ท่ีต้ังไว้แต่ต้น ผู้เขียนถ่ายทอดภาวะของผู้หญิง 
 ไม่ได้ ไม่มีรายละเอียด ตรงนี้เป็นจุดอ่อนของเร่ืองเพราะผู้เขียนเป็นผู้ชายแต่ให้ตัวเดินเร่ือง
เป็นผู้หญิง แต่มนตรีก็เลือกท่ีจะไม่เล่าเร่ืองผ่านรุสนีในตอนกลางเร่ือง ซึ่งเป็นวิธีท่ีถูกของนักเขียนคือ
ถ้าไม่รู้ก็อย่าเล่า พอเล่ารุสนีผ่านมุมของอีกคนทําให้เร่ืองสะดุด คนอ่านไม่อยากตามเร่ือง ส่วนความ
น่าติดตามนั้น ผู้เขียนทําได้ดีและตัวเหตุการณ์ท่ีสร้างขึ้นก็ทําให้ยอมรับพอสมควร 
พรธาดากลับมองว่าการที่มนตรีเลือกให้รุสนีหายไปในช่วงกลางเร่ือง โดยให้ตัวละครอีกคนเป็นผู้เล่า
เร่ือง เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของนวนิยายเร่ืองนี้เพราะทําให้ผู้อ่านเห็นหลากหลายมุมมอง ยกตัวอย่าง
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ฉากท่ีรุสนีถูกข่มขืน ผู้เขียนไม่ได้เล่าฉากข่มขื่นตรงไปตรงมาแต่เล่าฉากนี้ผ่านเกมการต่อสู้ ซึ่งเป็น
กลวิธีของผู้เขียนท่ีทําให้ผู้อ่านเห็นว่าเกมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนท่ีข่มขืน แม้จะไม่มีการพูด
ถึงการข่มขืนแต่เม่ืออ่านก็รู้ว่านี่คือฉากข่มขืน 
 ส่วนนวนิยายเร่ือง ช่างซ่อมตุ๊กตาแห่งอาเคเชียวิทยากรท้ังสองรวมถึงผู้ดําเนินรายการต่างมี
ความเห็นเหมือนกันว่า เร่ืองนี้เต็มไปด้วยสัญญะท่ีผู้เขียนซ่อนเอาไว้ พรธาดาให้รายละเอียดเพ่ิมเติม
ว่า "เร่ืองนี้เต็มไปด้วยสัญญะ ต้ังแต่ชื่อเร่ือง ช่างซ่อมตุ๊กตาในเร่ือง แพะ ต่างเป็นสัญญะ เนื้อเร่ือง
เต็มไปด้วยประโยคคมๆ นําพาผู้อ่านให้ชวนติดตามไปด้วยความสงสัย ผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็น
ความระแวงแคลงใจกัน คิดว่าคนอื่นเป็นศัตรูซึ่งคล้ายกับ รุสนี ทุกคนในเร่ืองเป็นเหยื่อและผู้กระทํา
ท้ังนั้น ผู้เขียนมีการเสียดสีสังคมเป็นระยะ ด้วยการแทรกเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจําวันของผู้คน
ในพื้นท่ีอื่นๆ หรือข่าวเหตุการณ์อื่นในช่วงเวลาเดียวกับท่ีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดําเนินอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสีสันและเป็นอารมณ์ขําขื่น ท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางความสะเทือนใจ" 
เร่ือง รุสนี เม่ือได้อ่านจะรู้สึกชวนติดตามเร่ือง ส่วน ช่างซ่อมตุ๊กตาแห่งอาเคเชีย อ่านแล้วต้องคิด
ตามตลอด ต้องไขรหัสของสัญญะต่างๆ ท่ีอยู่ในเร่ือง พรธาดามองว่าจุดด้อยของศิริวรในงานเขียน
ชิ้นนี้คือ เม่ืออ่านเร่ืองจะสะดุดกับประโยคคมคายจนดูเป็นการโชว์โวหารคมๆ จนไม่ตามเร่ือง ใน
ฐานะท่ีอ่านและติดตามผลงานของศิริวร จึงค้นพบว่าผู้เขียนชอบเล่นกับกลวิธี และพยายามหนีไป
จากส่ิงท่ีเคยทําไว้แล้ว ด้วยการหาวิธีใหม่ๆ ตลอดเวลาในการนําเสนอ อย่างนวนิยายเร่ืองนี้ เขาทํา
ทุกอย่างให้เป็นชิ้นๆ และพยายามปะติดปะต่อเร่ืองกันเอง" 
 ชมัยภรมีความเห็นว่า ช่างซ่อมตุ๊กตาฯเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ท้ังเร่ือง ศิลปะของเร่ืองนี้เป็น
ศิลปะจัดวาง ขณะท่ี รุสนีเป็นนัยประวัติ หรือแม้แต่ฉากที่ลูกฆ่าแม่ตัวเองในเร่ืองนี้ก็เช่นเดียวกัน 
ผู้อ่านต้องถอดสัญลักษณ์ท่ีศิริวรซ่อนเอาไว้ เพื่อให้รู้ว่าทําไมตัวละครถึงฆ่าแม่ ตรงน้ีตีความได้ว่า 
การที่ตัวละครฆ่าแม่ของตัวเองเท่ากับว่าเขากําลังทําร้ายประเทศ ทีนี้ต้องมาดูต่อว่าเม่ือผู้เขียนสร้าง
สัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วประสิทธิภาพของสัญลักษณ์มีไหม ถ้ามีจริงต้องทําให้ผู้อ่านตีความได้และ
รับทราบ เม่ือตัวละครของช่างซ่อมตุ๊กตาฯ เป็นสัญญะหนึ่ง จึงไม่จําเป็นต้องสร้างจิตวิญญาณความ
เป็นมนุษย์ ลูกก็ฆ่าแม่ได้ แม่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้ว ดังนั้นความรุนแรงในเร่ืองนี้จะทําให้
รุนแรงแค่ไหนก็ได้ 
 พลังในวรรณกรรมจากนวนิยายสองเร่ืองนี้มีไหม ท้ังชมัยภรและพรธาดามองว่าท้ังสองเร่ือง
สะท้อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ระดับหนึ่ง เป็นเร่ืองท่ีเขียนโดยคนต่างศาสนาบางครั้งอาจ
ทําให้เร่ืองเอนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และนักเขียนมุสลิมไม่เชี่ยวชาญภาษาไทยในการเขียน
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หนังสือจึงทําให้ไม่เห็นผลงานวรรณกรรมสะท้อนปัญหาชายแดนภาคใต้จากนักเขียนมุสลิม แต่ท้ัง
สองเร่ืองก็สะท้อนให้เห็นว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอ 
 ท้ัง รุสนี และ ช่างซ่อมตุ๊กตาแห่งอาเคเชีย มีสิ่งหนึ่งท่ีทําให้ผู้อ่านต้องฉุกคิดว่า "เราจะช่วย
อะไรพวกเขาได้บ้าง" หรือจะปล่อยให้เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอในชายแดนใต้ 
เป็นเพียงความขําขื่นท่ามกลางวิถีชีวิตปกติของผู้คนอีกหลายล้านในประเทศ ท่ีต่างคนต่างดําเนิน
ชีวิตของตัวเองไป และความรุนแรงรายวันในภาคใต้ก็เป็นเพียงข่าวประจําวันท่ีรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
หลายปีผ่านไป เหตุการณ์ความรุนแรงมิเคยเปลี่ยนแปลง แต่กลับทวีความลึกของปัญหาจน "เขา"- 
บุคคลท่ีไม่มีชื่อในรุสนี หรือแม้แต่ ช่างซ่อมตุ๊กตา ก็มิอาจเยียวยาได้ เราจะมองชายแดนใต้ด้วยกลวิธี
แบบไหน แบบสัญลักษณ์เช่นในเร่ือง ช่างซ่อมตุ๊กตาแห่งอาเคเชียหรือ นัยประวัติ แบบในเร่ือง รุสนี 
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