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The Purpose of this research is to provide an analytical study of the Khmer novel
entitled “WASSANANANG MARANA” (MARINA STORY) which was written by Khong
Boonchean and was the tragedy style which was the real story of the writer’s niece, i.e. Tad
Marina.
This research work consists of five chapters, i.e. Introductory chapter deals with the
background and importance of the problems, the aims and the objective, scope, benefits,
information resources for this research, method procedure and preliminary assumption of
research. The second chapter deals with life story, education and objective of the writer in
presentation story and subject matter of it in story. The third chapter is an analytical study in
literary valve, starting with study of the component factors of this novel. The Fourth chapter is to
study influential matters of Khmer societies and culture occurring in novel “WASSANANANG
MARINA” The last chapter includes conclusions and suggestions.
The result of this research can be summarized that “WASSANANANG MARANA”
is Biographical novel. The novel contains a good structure due to the conflicts and problem that
affect the way of life of the characters such as life style in social, coincidences and tricks are
mainly used in the novel. Besides, The novel aslo shows the picture of professions of Khmer
people, medical treatment, cultures, the social value and beliefs of Khmer people in present.
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ฌ

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วรรณกรรมเปนงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้น โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ผูเขียนวรรณกรรมนั้นๆเกี่ยวของอยู โดยไมไดสอดแทรกแตเพียงความเพลิดเพลินใจ
ใหแกผูอานเทานั้น แตยังสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของสังคมนั้นๆ วรรณกรรมยอม
หนียุคสมัยไปไมพน เพราะนักเขียนเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม สภาพของยุคสมัยจึงปรากฏใน
วรรณกรรมเหลานั้น วรรณกรรมจึงเปนเรื่องที่ควรแกการศึกษาเปนอยางยิ่ง1 งานเขียนทุกรูปแบบถือ
วาเปนสวนหนึ่งที่สะทอนถึงวัฒนธรรม ความเปนอยูของชุมชนทั้งสิ้น กุหลาบ มัลลิกะมาส กลาววา
วรรณกรรมก็คือ สิ่งที่เขียนขึ้นทั้งหมดไมวาจะเปนรูปใดหรือเพื่อความมุงหมายใด เชน คําอธิบาย
วิธีใชกลองถายรูป รวมทั้งใบปลิว หนังสือพิมพ นวนิยาย ก็ลวนแตเรียกวา Literature ทั้งสิ้น
วรรณกรรมจึงมีความหมายอยางกวางที่สุด2
นวนิยาย (Novel) เปนรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี เปนงานเขียนที่
ผู เ ขี ย นใช อั ก ษรเป น สื่ อ กลางระหว า งผู อ า นกั บ ผู เ ขี ย น โดยที่ ผู เ ขี ย นได นํ า เหตุ ก ารณ บ า นเมื อ ง
การดําเนินชีวิต คานิยม ความเชื่อของผูคนในยุคสมัยนั้นๆมาเปนพื้นฐานของการเขียนนวนิยาย
นวนิยายจึงมีความสมจริง เปนศูนยรวมของแบบอยางชีวิตของมนุษยโดยทั่วไป ตัวละครตางๆที่
ปรากฏในนวนิยายก็จะไดรับบทบาทที่แตกตางกันไป มีการแสดงออกทางดานอารมณที่สื่อมาใน
คําพูดที่มีอยูในบทสนทนา หรือกริยาทาทางของตัวละคร สิ่งเหลานี้ไดแสดงถึงธรรมชาติของมนุษย
ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นๆนั่นเอง ทั้งนี้ผูอานจะไดรับความเพลินเพลิน มีอรรถรสในการอานและยัง
ไดรับคุณคาในดานตางๆจากนวนิยาย เชน ผูอานอาจนําบทบาทของตัวละครตางๆมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนกับตนเองและบุคคลรอบขาง รูจักการปกปองรักษาตนเอง รูจักการแกปญหาที่เกิดขึ้น
เพราะไดเรียนรูแบบอยางจากนวนิยายที่ผูเขียนนําเสนอไว สําหรับทางดานสังคม นวนิยายสามารถ
สะทอนภาพของสังคม ชีวิตความเปนอยู คานิยม ความเชื่อของสังคมในยุคสมัยนั้นๆได การที่จะ
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สะทอนภาพของสังคมใหเดนชัดนั้นจะตองขึ้นอยูกับความสามารถในการถายทอดความคิดออกมา
เปนตัวอักษรของผูเขียนดวย
ทุกสังคม ทุกประเทศ ยอมมีผูที่สรรคสรางตองการใหผลงานของตนเองออกมาเปน
ลายลักษณอักษรทั้งสิ้น แมในประเทศกัมพูชาหรือเขมรก็เชนกัน มีนักเขียนเปนจํานวนมากพยายาม
ที่จะสะทอนแนวความคิ ดของตนเองที่มีต อสภาพสังคมและการเมืองออกมาอยางตอเนื่อง แต
เหตุการณสังคมการเมืองของประเทศที่ไมสงบสุขเปนเหตุใหงานเขียนที่เปนวรรณกรรมอันทรง
คุณคาของเขมรถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันประเทศเขมรพยายามฟนฟูและพัฒนาประเทศ
เขาสูยุคสมัยแหงความเจริญ มีความเสรีมากขึ้น ทางดานงานเขียนตางๆจึงมีผูสรางสรรคออกมามาก
ขึ้นเรื่อยๆ
คงค บุนเฌือน เปนนักประพันธชาวเขมร ที่มีความสามารถทางงานประพันธอยางมาก
สามารถผลิตงานเขียนออกมาไดอยางหลากหลาย ทั้งการแตงเพลง งานเขียนที่แตงเปนรอยแกวและ
รอยกรอง สํ า หรับทางดา นนวนิย ายไดแ ตง ไวห ลายประเภท เชน นวนิย ายสังคมและการเมือง
นวนิยายมหัศจรรย นวนิยายอาชญากรรม นักสืบ นวนิยายโรแมนติก เปนตน
วาสนานาง มารีณา เปนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย ประพันธโดย คงค
บุนเฌือน หากพิจารณาตามเนื้อเรื่องในการประพันธจัดไดวาเปนนวนิยายประเภทอัตชีวประวัติ
(Biographical Novel) ซึ่งเปนการนําเอาเรื่องราวชีวิตจริงของหลานสาวผูประพันธมานําเสนอ อีกทั้ง
ยังสะทอนถึงสภาพสังคม ความเปนอยู และคานิยมใหมๆที่มีเขามาในประเทศเขมรในยุคปจจุบันได
เปนอยางดี
นวนิยายเรื่อง วาสนานาง มารีณา กลาวถึง ชีวิตครอบครัวของทานตาด สุขุน ที่มีฐานะ
ยากจน มีลูกหลายคน และหนึ่งในนั้นก็คือ ตาด มารีณา เด็กสาวที่เกิดมาในสังคมเขมรยุคใหม ที่เริ่ม
รับเอาอารยธรรมตะวันตกเขามาใช เมื่อโตเปนสาวก็ตองการออกไปทํางานนอกบาน และตองการ
ความสวยงามโกหรูตามแบบวัยรุนทั่วไป แตดวยสังคมที่ใหผูหญิงอยูเหยาเฝาเรือน ไมทันโลก
ภายนอก จึงตกเปนเหยื่อกามารมณของชายคนหนึ่งซึ่งมีฐานะทางการเมืองของเขมร และที่สําคัญคือ
ชายผูนี้ไดมีภรรยาอยูแลว เขาหลอกลวง เอาอกเอาใจมารีณา จนกระทั่งหญิงสาวมีใจรัก และไดมา
อยูกินรวมกันแบบหลบๆซอนๆ แตเมื่อภรรยาหลวงรูเรื่องตางๆก็เกิดโทสะเปนเหตุใหเธอถูกทําราย
และสาดดวยน้ํากรดจากภรรยาหลวงผูนั้น เปนเหตุนํามาซึ่งความเศราโศกของตัวเธอเอง ครอบครัว
และผูที่ไดรับรูในเหตุการณนี้อยางยิ่ง
จากการที่ “วาสนานาง มารีณา” เปนนวนิยายอัตชีวประวัติที่มีความสะเทือนใจตอการ
อาน ซึ่งควรคาแกการที่จะใหสังคมไดรับรูและเปนคติเตือนใจแกผูหญิงทุกคน อีกทั้งผูเขียนยังเปน
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นักประพันธยุคใหมที่ไดเขียนถึงชีวิตความเปนอยูของชาวเขมร ซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษา
สภาพความเปนอยู คานิยม ความเชื่อ ที่มีในสังคมเขมรปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดนํานวนิยายเรื่อง “วาสนา
นาง มารีณา” มาวิเคราะหเนื้อหาตางๆของเรื่อง กลวิธีในการประพันธ และภาพสะทอนที่ไดจาก
นวนิยายเรื่องนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณคาของนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” โดยประเมินจาก
องคประกอบตางๆ ไดแก โครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา กลวิธีในการประพันธ
และทองทํานองการประพันธ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขมรที่ปรากฏในวรรณกรรม
เขมรเรื่อง “วาสนานาง มารีณา”
3. เพื่อนําขอคิดและความรูที่เปนประโยชนมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
4. เพื่อเปนแรงกระตุนใหเห็นประโยชนจากการอานนวนิยายของชาติตางๆ ซึ่งทําใหได
ความรูและความเขาในเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู สังคม วัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม และ
ทําใหไดความเพลิดเพลิน
ขอบเขตของการวิจัย
1. สารนิพนธเลมนี้มุงศึกษาวิเคราะหนวนิยายภาษาเขมรของ คงค บุนเฌือน เรื่อง
“วาสนานาง มารีณา” ซึ่งแตงในป 2000 และประเมินคุณคาดวยการเลือกใชหลักเกณฑในการ
วิเคราะหและประเมินคุณคาของ กุหลาบ มัลลิกะมาส ที่กลาวไวในหนังสือวรรณคดีวิจารณ (2529)
ดังนี้
โครงเรื่อง (Plot)
สารัตถะหรือแกนเรื่อง (Theme)
เวลาและสถานที่ (Setting)
ตัวละครในเรื่องและบทสนทนา (Characters and Dialogues)
กลวิธีหรือเทคนิคในการแตง (Techniques)
ทองทํานองหรือสไตลในการแตง (Style)
2. ศึกษาภาพสะทอนสังคม และวัฒนธรรมของชาวเขมรที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบองคประกอบของนวนิยายเขมรเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ถึงการสราง
โครงเรื่อง แกนเรื่อง การสรางตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีการประพันธ และเปนการสงเสริม
การอานและทักษะการวิจารณวรรณกรรม
2. ไดทราบและเขาใจสภาพสังคม วัฒนธรรม และความคิดของชาวเขมรที่สะทอนจาก
นวนิยายเขมรเรื่อง “วาสนานาง มารีณา”
3. เขาใจถึงแนวคิดทางสังคม ขอคิด และความรูที่เปนประโยชนซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
4. เปนแรงกระตุนใหรักการอาน ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน และเปนการสงเสริม
การอานวรรณกรรมตางชาติ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิเคราะหนวนิยายเขมรเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” นี้ เพื่อการศึกษาที่
สมบูรณ ผูวิจัยจึงไดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของในการศึกษา อันประกอบดวยประวัติของผูแตง
การวิเคราะหวิวัฒนาการของวรรณกรรมเขมร ตลอดจนทฤษฎีการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมและ
เอกสารที่เกี่ยวของตางๆมาประกอบดังนี้
เอกสารที่เกี่ยวของกับประวัติผูแตงและจุดมุงหมายในการประพันธ
1. หนังสือนวนิยายภาษาเขมรของคงค บุนเฌือน เรื่อง “กณาพฺยเสฺนหมาส” (กาพยเสนห
ทอง) ที่ไดบันทึกชีวประวัติและผลงานการประพันธตางๆของผูแตง เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห
2. บทความ “ตาด มารีณา ชาสะเสฺบีย มินวิลมกสงสึกเท” (ตาด มารีณา ไมหวนกลับมา
ชําระศึก) จากนิตยสารภาษาเขมร ปฺรชาปฺริย. ฉฺนําที6, เลข141 วันที่ 1-10 สิงหาคม 2000 หนา 37-38
ซึ่งเปนบทสัมภาษณที่ผูสื่อขาวไดสัมภาษณ คงค บุนเฌือน ถึงการเขียนนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง
มารีณา” และเรื่องราวเกี่ยวกับตาด มารีณา หลังจากไดรับเคราะหกรรมดวยการถูกสาดน้ํากรด
3. บทความ “คงฺค บุนเฌือน Bye Bye ภฺนเพญ” (คงค บุนเฌือน Bye Bye พนมเปญ) จาก
นิตยสารภาษาเขมร ปฺรชาปฺริย. ฉฺนําที6, เลข141 วันที่ 1-10 สิงหาคม 2000 หนา 9-10,26 กลาวถึง
ประวัติโดยสังเขปของ คงค บุนเฌือน ตั้งแตเกิด จนกระทั่งไดรับรางวัล SEA WRITE AWARD ใน
ป ค.ศ. 2000 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย หลังจากนั้นนักเขียนทานนี้ก็ไมไดกลับไปที่พนมเปญอีกเลย
4. บทความ “อฺนกนิพนฺธลฺบีเฌฺมาะมฺนากบาตขฺลวนพีภฺนเพญ” (นักเขียนลือชื่อคนหนึ่ง
หายตัวจากพนมเปญ) จากนิตยสารภาษาเขมร อินทฺราเทวี. ฉฺนําที3, เลข50 วันที่ 10-25 ตุลาคม 2000
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หนา 13-15 ไดกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับคงค บุนเฌือน หลังจากตีพิมพนวนิยาย “วาสนานาง
มารีณา” วามีการขมขูจากนักการเมืองทานหนึ่ง ทําใหนักเขียนทานนี้รวมทั้งครอบครัวตองหลบหนี
ออกจากประเทศ
5. บทความ “สงคฺรามไนทึกอาสีฎ” (สงครามแหงน้ํากรด) จากหนังสือพิมพเขมร
สารพัตฺมานบายัน. ลงวันที่19 ตุลา คม 2000 กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตาด มารีณา และหลังจาก
ที่ไดนําเรื่องราวของตาด มารีณา มาแตงเปนนวนิยาย ไดมีนักการเมืองที่มีความสัมพันธกับตาด
มารีณา ไดขูฆาคงค บุนเฌือนและครอบครัว เนื่องจากนวนิยายเรื่องนี้มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ
นัก การเมืองทา นนี้ และอธิบ ายถึ งเหตุผลที่ตองการเขีย นนวนิย ายเรื่องนี้เพราะต องการให เ ปน
อุทาหรณแกผูหญิงทุกคน
6. บทความ “อฺนกนิพนฺธเรืองชีวิตนางตาด มารีณา รตเภียสขฺลวนเทาทีกฺรุงบางกกเพฺราะ
มานการครามสมลาบ” (นักเขียนเรื่องชีวิตนางตาด มารีณา ลี้ภัยไปที่กรุงบางกอกเพราะมีการขูฆา)
จากหนังสือพิมพภาษาเขมร ยุวชนแขฺมร. ฉฺนําที7, เลข1094 วันที่ 14 ตุลาคม 2000 หนา 1,3ธ ที่
กลาวถึงเรื่องราวของ คงค บุนเฌือน ที่ตีพิมพนวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” ออกเผยแพร เปนเหตุ
ใหตองลี้ภัยมาอยูที่กรุงเทพ เพราะการขมขูฆาของนักการเมืองทานหนึ่งที่มีความสัมพันธกับตาด
มารีณา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหวรรณกรรม
1. หนังสือของ สงบ บุญคลอย เรื่องประวัติวรรณกรรมเขมร โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎบุรีรัมย 2542 ซึ่งไดศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม
เขมร โดยแบงศึกษาเปนสมัยตางๆ ซึ่งกลาวถึงสภาพทางสังคมในสมัยตางๆ การเปลี่ยนแปลงของ
วรรณกรรมเขมรในแตละสมัย อีกทั้งรวบรวมวรรณกรรมและนักเขียนที่สําคัญๆของแตละสมัย
2. สารนิพนธของ นางสาวพรรณศิริ เดชมณเฑียร “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรม
เขมร เรื่อง “คลื่นซัดทราย” (รลกโบกขฺสาจ) ซึ่งไดศึกษาวิเคราะหนวนิยายเรื่อง “คลื่นซัดทราย”
วิวัฒนาการวรรณกรรม ปจจัยที่ทําใหเกิดนวนิยายสมัยเริ่มแรก นวนิยายสมัยหลังไดรับเอกสาร และ
นวนิยายหลังป ค.ศ.1975 ที่กลาวถึงปจจัยสําคัญๆของการเปลี่ยนแปลงดานนวนิยาย
ขั้นตอนของการวิจัย
1. แปลนวนิยายภาษาเขมร เรื่อง “วาสนานาง มารีณา” จากตนฉบับภาษาเขมรเปน
ภาษาไทย
2. ศึกษาประวัติผูแตงและขอมูลตางๆจากเอกสาร และการสัมภาษณผูแตงเกี่ยวกับ
ประวัติสวนตัวและขอมูลที่เกี่ยวของกับนวนิยาย เรื่อง “วาสนานาง มารีณา”
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3. วิเคราะหองคประกอบของนวนิยาย โดยใชหลักเกณฑของกุหลาบ มัลลิกะมาส
ที่กลาวไวในหนังสือวรรณคดีวิจารณ (2529) ตามหลักการพิจารณาที่ไดเลือกสรรมาแลว
4. สรุปผลการวิเคราะห
ขอตกลงเบื้องตน
1. ในการแปลนวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” จากภาษาเขมรเปนภาษาไทย ใชหลักการ
แปลโดยพยายามรักษารูปคําเดิมของภาษาเขมรที่ใชรวมกับภาษาไทยใหมากที่สุด ไมใชเปนการ
แปลคําตอคํา เนื่องจากจะทําใหภาษาไมสละสลวย เปนการเสียอรรถรสในการอาน
2. การถายถอดชื่อเฉพาะที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ ไดใชการถายถอดตัวอักษรเขมร
เปนอักษรไทยแบบตัวตอตัว โดยไมคํานึงถึงเสียงอาน ตัวอยางเชน ชื่อของตัวละคร เสคุนฎ ซึ่งตาม
เสียงภาษาเขมร คือ เสคุนฎ เปนตน อนึ่ง สําหรับชื่อเฉพาะที่ใชกันอยางแพรหลาย เปนตนวา พระ
ตะบอง ตามเสียงในภาษาเขมรจะออกเสียงวา บัดด็อมบอง ในที่นี้จะใชพระตะบอง
3. สารนิพนธฉบับนี้ มุงเนนการแปลวิเคราะหเอกสาร ไดนําเนื้อเรื่องที่แปลเปน
ภาษาไทยมาไวในภาคผนวก และไดระบุหนาตนฉบับภาษาเขมรไวในภาคผนวก ตัวอยางเชน
“(2)จนกระทั่งมาถึงเวลานี้ เรื่องราวของนางตาด มารีณา ดอกไมอันสวยสดงดงามที่ถูกคนลอบ
ทํารายดวยการสาดน้ํากรด…”
(2) ในที่นี้หมายถึงตนฉบับภาษาเขมร คือ หนา 2 เปนตน

4. ในการอางอิงขอความที่ยกมาเปนตัวอยางจากนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” จะ
อางตามเลขหนาของคําแปลที่ปรากฎในภาคผนวก ก ตัวอยางเชน
“ กลาวแลว เสือผูหญิงก็จับมารีณาเอนลงไปยังพื้นทรายอีกครั้ง… แลวไดยินเสียงคลื่น
ดัง…ผสมผสานกับบรรยากาศที่คอยๆมืดไป…”
(น.147)

หมายความวา ขอความที่ยกมานี้นํามาจากหนา 147 ในเนื้อเรื่องที่แปลเปนภาษาไทย
ของภาคผนวก ในสารนิพนธนี้

บทที่ 2
ชีวประวัติและผลงานของผูแตง
ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ การศึกษา ผลงานของผูแตง ตลอดจนแนวคิดและ
จุดมุงหมายในการเขียนนวนิยายเรื่อง วาสนานาง มารีณา จะแบงการอภิปรายออกเปน 4 หัวขอ คือ
ชีวประวัติและการศึกษาของผูแตง , ผลงานที่เขียน , จุดมุงหมายของผูแตงในการนําเสนอนวนิยาย
เรื่อง วาสนานาง มารีณา และเนื้อเรื่องยอ ดังตอไปนี้
ชีวประวัติและการศึกษาของผูแตง
จากการศึกษาประวัติของผูแตงจากหนังสือนวนิยายภาษาเขมรเรื่อง “กณาพฺยเสฺนหมาส”
(กาพยเสนหทอง)3 และบทความ “คงฺค บุนเฌือน Bye Bye ภฺนเพญ” (คงค บุนเฌือน Bye Bye
พนมเปญ)4 ผูวิจัยไดสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวประวัติและการศึกษาของผูแตงดังนี้
คงค บุนเฌือน (คงฺค บุนเฌือน) เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1939 ที่หมูบานจําการ
สําโรง ตําบลจําการสําโรง อําเภอพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง บิดาชื่อ คงค ฌิน5 สวนมารดาชื่อ
มร ภึง6 เมื่อคงค บุนเฌือน อายุ 8 ป ไดเขารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนโพธิวาล จังหวัด
พระตะบอง และศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจําจังหวัดพระตะบอง จนกระทั่งป ค.ศ.1953
สอบไดสัญญาบัตรระดับกลางที่วิทยาลัยพระมุนีวงศ จังหวัดพระตะบอง จากนั้นจึงตองหยุดเรียน
เนื่องจากฐานะทางบานยากจน
ขณะที่ คงค บุนเฌือน กําลังเรียนหนังสืออยูนั้น เปนชวงเวลาที่ประเทศกัมพูชากําลังตก
อยูภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส ประกอบกับกําลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คงค บุนเฌือน จึงมักได
ยินคนอื่นๆแสดงทัศนะคติเกี่ยวกับเหตุการณบานเมืองและสังคมอยูเสมอ และดวยอุปนิสัยที่ชอบฟง
ทั้งเรื่องเลา นิทาน เพลงตางๆ ดูโขน ละคร และอานนวนิยาย ทําใหมักจดจําเรื่องราวตางๆมาจด
บันทึก และเริ่มแตงกาพยกลอน ทํานองเพลง และนวนิยายขนาดสั้นตั้งแตในวัยเรียน อีกทั้งยังหัด
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คงฺค บุนเฌือน, กณาพยฺเสฺนหมาส (กมฺพุชา : ภฺนํเพญ, 1999), 10-26.
4
“คงฺค บุนเฌือน Bye Bye ภนเพญ” ปฺรชาปฺริย ฉฺนําที6, เลข141 (1-10 สิงหา 2000) : 9-10,26.
5
บานเกิดอยูที่หมูบานไพรเวง จังหวัดตาแกว
6
บานเกิดอยูที่หมูบานแพรกหลวง จังหวัดพระตะบอง

7

8
เลนดนตรี และหากมีเวลาวางก็มักจะไปแอบดูชางวาดภาพตามโรงภาพยนตรแลวจึงกลับมาฝกฝน
ดวยตนเอง
ในป ค.ศ.1953 เปน ชวงเวลาที่ประเทศกัมพูชาไดรับเอกราชพ นจากการตกเปน
อาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส แตภายในประเทศยังเกิดวิกฤตการณทางการเมืองอยางรุนแรง
เกิดสงครามกลางเมืองระหวางกลุมรักชาติกับกลุมเขมรแดง ในเวลานั้น คงค บุนเฌือน กําลังเรียน
อยูระดับ 5 ที่วิทยาลัยพระมุนีวงศ ซึ่งเปนชวงเวลาที่เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ เนื่องจากพอแม
เสียชีวิต และตอมาพี่ชายคนเดียวของเขาก็เสียชีวิตเชนกันทําใหเขาขาดที่พึ่งพิง
ป ค.ศ. 1955 เขาไดสงนวนิยายเรื่อง “เสฺนหาลุะอวสานฺต” (ความรักจบสิ้นอวสาน) เขา
ประกวดในงานมหรสพอักษรศิลปซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพระตะบอง ในการประกวดครั้งนั้นเขาไดรับ
รางวัลที่หนึ่ง ไดเงินรางวัลจํานวน 1,500 เรียล ซึ่งเปนครั้งแรกที่เขาหาเงินดวยน้ําพักน้ําแรงของ
ตนเอง จากนั้นจึงนํางานเขียนตางๆไปขายที่พนมเปญ แตไมมีโรงพิมพใดรับซื้องานเขียนของเขา
อีกทั้งยังดูถูกวาเปนนักเขียนบานนอก จนกระทั่งตองเดินขายงานเขียนของตนเองและขออาศัยพัก
แรมที่วัดอุณาโลม หลังจากนั้นเขาจึงสมัครเขาไปชวยทํางานอยูในโรงพิมพแหงหนึ่งเพื่อแลกกับ
การขอใหโรงพิมพนั้นลงตีพิมพงานเขียนของเขา แตเจาของโรงพิมพก็ไมลงตีพิมพให ในที่สุดมี
เพื่อนคนหนึ่งแนะนําใหนํางานเขียนไปขายที่กําปงจาม สําหรับชื่อ คงค ธาน เปนนามปากกาที่ คงค
บุนเฌือนใชเขียนนวนิยายเรื่อง “ตํณากทึกแภฺนนารี” (ตําหนักน้ําตานารี) หรือ “ทนฺเลมรณะ” (ทะเล
มรณะ) เพื่อนําไปขายที่กําปงจาม เมื่อนวนิยายเรื่องนี้ตีพิมพเผยแพรสูประชาชนทําใหชื่อเสียงของ
เขาเริ่มเปนที่รูจัก ทําใหเจาของโรงพิมพตางพากันแยงซื้อนวนิยายของเขา
ป ค.ศ.1958-1960
คงค บุ น เฌื อ นได เ ข า ทํ า งานเป น ครู อั ต ราจ า งที่ ทั ก ษิ ณ ศาลา
ประถมศึกษาจังหวัด ตอมาป ค.ศ.1961-1962 ไดพักอยูกับเพื่อนคนหนึ่งที่เปนนักดนตรีประจํา
โรงงานที่กําปงจาม ในเวลานั้นเขาก็ไดแตงนวนิยายขายเพื่อเลี้ยงชีพ แตดวยเคราะหซ้ํากรรมซัด
เนื่องจาก โรงงานที่เขาพักอยูนั้นเกิดเหตุไฟไหมจึงทําใหงานเขียนจํานวนหนึ่งถูกไฟไหมไปดวย
หลังจากนั้นเขาตองทํางานเปนกรรมกร ขายขนมปง ตัดฟน และตักทรายใสเรืออยูที่หนาวัดอุณา
โลม ตอมาเพื่อนคนหนึ่งไดฝากเขาเขาทํางานในตําแหนงนักเขียนบทภาพยนตร โดยการฝากงานให
จากเพื่อนคนหนึ่ง
ป ค.ศ.1963 ขณะที่กําลังผลิตภาพยนตรเรื่อง “เภฺลีงชีวิต” (ไฟชีวิต) เขาถูกทางการจับกุม
ตัวเปนเวลา 6 เดือน เนื่องจากการที่เขาเขียนนวนิยายเรื่อง “วิมานนรก” (วิมานนรก) ซึ่งเปนเรื่องที่
กลาวถึงขาราชการชั้นผูใหญทานหนึ่งเปนเหตุใหมีผลกระทบตอตําแหนงหนาที่และชื่อเสียงของ
ขาราชการผูนั้น สําหรับการถูกกุมขังนี้ไมไดทําใหเขาทอแทตออาชีพนักเขียนเลย เพราะคุกเปน
บทเรียนอยางหนึ่งที่มีประโยชนตอผลงานการประพันธของเขา และทําใหเปนที่รูจักของผูคนมาก
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ขึ้นดวย หลังจากพนโทษในครั้งนี้แลว คงค บุนเฌือน ไดพบรักและใชชีวิตอยูรวมกับตาด คิมลน
(นองกุหลาบ) และเขายังคงประกอบอาชีพนักเขียนตอไป
ในชวงป ค.ศ.1973 คงค บุนเฌือน ถูกศาลตัดสินจําคุกอีกครั้ง เปนเวลา 6 เดือน เนื่องจาก
ที่เขาเขียนนวนิยายที่เกี่ยวของกับการทํารัฐประหารของรัฐบาลคือเรื่อง “เอณาอนาคตรบสวา?”
(ที่ไหนอนาคตของมัน?) และเรื่อง “แสนสฺดายถฺพาลสฺดํา” (แสนเสียดายแกมขวา)
ตั้งแตป ค.ศ.1957-1974 งานเขียนที่เลื่องลือของผูแตงผูนี้มีประมาณกวา 100 เรื่อง
ในวันที่ 17 เมษายน 1975 เขมรแดงนําโดยนายพอล พต เขาปกครองประเทศไดเริ่ม
ดําเนินการปฏิวัติประเทศตามระบอบคอมมิวนิสตอยางเขมงวด มีการเผาหนังสือ และตําราตางๆ
รวมทั้งทํารายและฆาผูที่มีความรู สําหรับคงค บุนเฌือน ไดเปลี่ยนชื่อเปน “ชา” (อานวา เจีย) และ
พาครอบครั ว หลบหนี อ อกจากพนมเปญไปอยู ที่ กํ า ปงธม ประกอบอาชี พ ทํ า นา ต อ จากนั้ น อี ก
5 เดือน คงค บุนเฌือนและภรรยาถูกกลาวหาวาเปนพวกองคการลับ CIA เพราะทหารพบแผนฟลม
ภาพยนตรเรื่อง “มวยมุขแภฺนกบวน” (หนึ่งหนาสี่ตา) คิดวาเปนการบันทึกภาพเหตุการณบานเมือง
ในขณะนั้นจึงถูกจับกุมอยูที่กองกําลังเพื่อความมั่นคง แตภายหลังพบกับนายทหารผูหนึ่งที่รูจัก
ผลงานของคงค บุ น เฌื อน จึ ง บอกกับ กองกํ าลั ง ทหารที่จั บกุ มตั ว เขามาใหป ลอ ยตั ว ทํ า ให ค งค
บุนเฌือนและภรรยาพนโทษ
หลังพนจากการจองจําอยูในกองกําลังเพื่อความมั่งคง คงค บุนเฌือน ไดเขารับราชการ
เปนประธานฝายโฆษณาวัฒนธรรมและหนังสือพิมพจังหวัดกําปงจามเปนเวลา 1 ป จากนั้นไดรับ
ตําแหนงรองนายกสมาคมภาพยนตร ที่พนมเปญในป ค.ศ. 1981 ตอมาจึงไดรับการแตงตั้งเปน
เลขาธิการสมาคมนักเขียนกัมพูชา เปนผูที่ชวยผลักดันใหเปดโรงภาพยนตรฉพณฺณรงสีเพื่อผลิต
วีดีโอเขมร และเปนผูนําในการกอตั้งสมาคมตางๆ ตอมาในป ค.ศ. 1993-1996 เขารับตําแหนง
รองนายกสมาคมจัดพิมพเผยแพรของกระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นอีก 1 ป ไดขอจัดตั้งสมาคม
นักแตงเพลงและอนุรักษบทเพลงเขมร ตอมาจึงไดเปนผูนําสมาคมนี้เขารวมประชุมถึงขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับบทเพลงและนักรองเขมร ทั้งเพลงพื้นบานและเพลงสมัยใหม
ในชวงป ค.ศ. 2000 คงค บุนเฌือน ไดกลับมาเขียนนวนิยายอยางจริงจังอีกครั้งหลังจาก
ที่ทุมเทการทํางานใหกับการเขียนบทละครโทรทัศน บทวีดีโอ และการตัดตอภาพยนตร จนกระทั่ง
ในเดือนเมษายนของปเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมไดมอบรางวัลศิลปนแหงชาติประจําปใหกับเขา
ตอมาอีก 2 เดือน กระทรวงวัฒนธรรมไดสง คงค บุนเฌือน เขารับรางวัลของสมาคมนักเขียน SEA
WRITE AWARD ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สํ า หรั บ นวนิ ย ายที่ ทํ า ให เ กิ ด การพลิ ก ผั น ในชี วิ ต ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ คื อ เรื่ อ ง “วาสนานาง
มารีณา” ที่ไดเขียนขึ้นในป ค.ศ. 2000 ซึ่งเปนการเขียนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของ
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หลานสาวทางฝายภรรยา คือ ตาด มารีณา ที่มีชีวิตรันทดเนื่องจากถูกทํารายดวยการสาดน้ํากรดจาก
ภรรยาของขาราชการทานหนึ่ง7 หลังจากมีการตีพิมพเผยแพรในปลายเดือนกรกฏาคม 2000 ซึ่งทํา
ใหเปนที่ สนใจของประชาชนเปนอยางมาก แตสําหรับคงค บุนเฌือนและครอบครัวถูกขาราชการผู
นั้นขูฆาเนื่องจากการเผยแพรนวนิยายเรื่องนี้ จึงทําใหคงค บุนเฌือนและครอบครัวเมื่อเขารับรางวัล
SEA WRITE AWARD ณ ประเทศไทย ก็ไมไดกลับไปที่พนมเปญอีกเลย
จากการสัมภาษณ8 นักประพันธรางวัลซีไรทป 2000 ไดกลาววา ขณะที่เดินทางมาถึง
ประเทศไทยนั้น ไดรับการติดตอจากญาติวา นักการเมืองผูหนึ่งโทรศัพทมาขมขู ตาด มารีณา ถึงการ
เผยแพรเรื่องราวตางๆลงในนวนิยาย และขูฆาคงค บุนเฌือนและครอบครัว หลังจากเขารับรางวัล
SEA WRITE AWARD จึงไดตัดสินใจลี้ภัยอยูในประเทศไทยพรอมทั้งภรรยา ลูก 5 คน และหลาน
อีก 2 คน9
ในการศึกษาขอมูลจากหนังสือหนังสือนวนิยายภาษาเขมรเรื่อง กณาพฺยเสฺนหมาส และ
การสัมภาษณ คงค บุนเฌือน ถึงผลงานที่ไดแตงขึ้นพบวา ผูแตงไดผลิตผลงานทางดานงานเขียน
ออกเผยแพรอยางมากมาย ทั้งกาพยกลอน เรื่องสั้น นวนิยาย เพลงตางๆ ตลอดจนบทโทรทัศน
สําหรับงานเขียนที่ผูแตงทานนี้ไดแตงขึ้นในชวงป ค.ศ.1955-2003 มีจํานวน 130 เรื่อง นอกจากนี้ยัง
มีนวนิยายที่เตรียมจะเผยแพร อีก 7 เรื่อง ไดแก เมฆาเจาผฺราย ตาราจตุมุข (ฟาเจาผราย ดาวสี่หนา) ,
ไทมาสทวลแสฺลง (ยามทองเนินแสลง) , เพลแฏลไถฺงภฺลจระ (เวลาที่ตะวันลืมขึ้น) ,พฺระราชสมฺภาร
(พระราชสมภาร) , ตฺรพางตฺรําวิฺญาณ (หนองน้ําแชวิญญาณ) , มฺจาสกฺบุนอปฺริย (หัวขบวนทราม)
และ ทึกแภฺนกฆาตกร (น้ําตาฆาตกร)
จุดมุงหมายและการนําเสนอในการแตงนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา”
จากการสัมภาษณ คงค บุนเฌือน นักประพันธรางวัลซีไรท ป 2000 ที่ไดเขียนนวนิยายเรื่อง
“วาสนานาง มารีณา” ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงกับหลานของผูแตงเองวา จุดมุงหมายที่สําคัญ
ในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้มีสองประการคือ ประการแรก เหตุที่ไดเขียนนวนิยายเรื่องนี้ไมได
ตองการที่จะเลาถึงเรื่องราวตางๆที่เปนความไมยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับ ตาด มารีณา หลานสาวของ
ตนเพื่อใหผูอานเกิดความสงสาร หรือเรียกรองสิ่งใดๆ แตตองการที่จะใหนวนิยายเรื่องนี้ไดเปน
อุทาหรณในการดํารงชีวิตสําหรับผูหญิงทุกคน โดยเฉพาะผูหญิงชาวเขมรที่กําลังถูกวัฒนธรรม
7

สวาย สีทา ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น
8
สัมภาษณ คงค บุนเฌือน, 10 ตุลาคม 2546.
9
ปจจุบัน คงค บุนเฌือน มีลูก 8 คน อยูที่ประเทศไทย จํานวน 5 คน เปนชาย 3 หญิง 2 อยูที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 1 คน และเสียชีวิตแลว 2 คน (ขอมูลจากการสัมภาษณ คงค บุนเฌือน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546)

11
ตะวันตกเขาครอบงํา เชน ตองการแตงตัวใหทันสมัย ใชเทคโนโลยีสมัยใหม จึงเห็นแกเงินทอง
เมื่อมีผูที่นําเงินมาใหก็หลงเชื่อตามคําพูดชักชวน หลอกลวงของผูอื่น ผูแตงไมตองการใหเหตุการณ
นี้เกิดขึ้นกับผูหญิงคนอื่นๆ เพราะทําใหเกิดความเสียใจ อีกทั้งการสูญเสียตอตนเองและครอบครัว
อยางยิ่ง
ประการที่สองตองการใหทุกๆหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมกั บ ผู ห ญิ ง ที่ เ ป น ภรรยาน อ ย แม จ ะกระทํ า ด ว ยความ
รูเทาไมถึงการณหรือไมก็ตาม นวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” อาจจะจุดประกายใหผูมีอํานาจได
เล็งเห็นถึงสิทธิสตรีมากขึ้น ทั้งนี้อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความยุติธรรมตอคนทั้ง
สองฝายมากขึ้น
“วาสนานาง มารีณา” เปนนวนิยายที่แสดงใหเห็นวา ผูที่มีฐานะทางการเงินที่ดีในประเทศ
เขมรมักอยูเหนือกฎหมาย เชน ในเรื่องที่ภรรยาหลวงของคุณ “ถา” ไดจางวานใหคนมาทําราย
รางกาย ตาด มารีณา ดวยการทุบตีและการใชน้ํากรดราด แตหลังจากเหตุการณนี้เกิดขึ้น ขาราชการ
ผูนี้ไดพยายามใชเงินปดขาว และภรรยาหลวงก็ใชเงินเพื่อทําใหตนเองพนจากความผิดที่กระทําใน
ครั้งนี้ เนื่องจากสังคมเขมรในปจจุบัน ผูที่ร่ํารวยทั้งยศศักดิ์และเงินทอง มักใชอํานาจในทางมิชอบ
และมักใชกฎหมายมืดทํารายผูที่ออนแอกวา จนอาจทําใหผูอื่นเสียชีวิต
เนื้อเรื่องยอ
ภายในหองแหงหนึ่งที่ศูนยสุขภาพลีน (LYNN COMMUNILY HEALT CENTER) ณ
เมืองบอรตัน รัฐแมสสาฌูเสต สหรัฐอเมริกา ที่ ตาด มารีณากําลังพักรักษาตัวอยูนั้น ไดมีนักขาวจาก
สํานักวิทยุเอเชียเขาไปสัมภาษณ เธอไดตอบคําถามไปทั้งน้ําตา ขณะที่ใหสัมภาษณอยูนั้นเธอได
มองดู รู ปอั น สวยงามของเธอที่ เ คยถ า ยไว แ ตก อนด ว ยความสมเพชตั ว เอง เธอมองออกไปทาง
หนาตางเพื่อดูทิวทัศน และรวบรวมอารมณความเจ็บปวดผสมกับระลึกถึงเรื่องราวจากอดีตที่ราวกับ
ฝนรายชวนใหรันทดอยางยิ่ง
ตาด มารีณา ถือกําเนิดเปนลูกของนางฉาย สาเรือน และคุณตาด สุขุน อยูที่หมูบานอันลงวิล
อําเภอพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง เธอไดเขามาอยูในกรุงพนมเปญ โดยแมพยายามตอสูเลี้ยง
ชีวิตอยางหนัก เธอไดเขาเรียนหนังสือและโตเปนสาวรุน ในจํานวนพี่นองทั้งหมดนั้น เธอมีรูปโฉม
งดงามดุจดอกไมแรกแยม แตสภาพครอบครัวยากจนขัดสนอยางมาก ทําใหเธอไดเรียนหนังสือเพียง
แคอานออกเขียนไดเทานั้น
แมวาเธอไดรับการอบรมจากโรงเรียนและพอแมก็ตาม การที่เปนเด็กสาวแรกรุนทําใหเธอ
พบกับปญหาในชีวิต เธอไดพบกับขาราชการคนหนึ่ง ที่ไดเอาทรัยพสินเงินทองมาหลอกลอเพื่อ
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หวังจะเชยชมความงามในตัวเธอเทานั้น ในครั้งแรกขาราชการผูนั้น (ผูแตงไดใหชื่อวา”ถา”) ไมได
บอกความจริงวาตนเองเปนรัฐมนตรี แตเขาบอกวาตนเองเปนคนตางดาวมาจากตางประเทศ และ
ยังโสด เขาทําใหมารีณาหลงรักและยอมมอบหัวใจให ตอมาพอแมของมารีณาไดรูเรื่องการคบหา
กันของคุณถาและมารีณาจากการบอกเลาของลูกสาว แตเรื่องราวที่มารีณาเลาใหพอแมฟงและการ
กระทําที่ “คุณถา” ไดแสดงใหครอบครัวตาดเขาใจเปนเพียงการหลอกลวงทั้งสิ้น
ความสัมพันธของทั้งสองไดกลายเปนความรัก โดย “ถา” ไดสารภาพรักตอมารีณาอยาง
ตรงๆ แตยังคงปดบังความจริงของตนเองไว เขาไดเชาบานอยูหลังกระทรวงการปองกันชาติ (DN)
เพื่อไดใชชีวิตอยูรวมกับมารีณา คุณถาไดใหเงินแกมารีณาไวเพื่อใหเธอและครอบครัวไดใชจาย
พอแมของมารีณายังคงมีความกังวลตอความสัมพันธในความรักของลูกสาวตน โดยเฉพาะเกรงวา
ชายที่ลูกสาวหลงรักนั้นจะไมใชคนโสด
มารีณาเกิดความรักอยางบริสุทธิ์ใจกับชายที่อางตัววาเปนคนตางดาวมาจากอเมริกานั้น
แมวาความรักนั้นจะถลําลึกลงไปก็ตาม คนทั้งสองก็ไมไดผานการเขาพิธีวิวาหตามประเพณี มารีณา
เปรียบเหมือนนกที่ตกอยูในมือนายพรานที่ใชวาจาเปนเครื่องชักจูง และใชเงินเปนสิ่งลอใจ
แมไดคบหากันอยางสามีภรรยาแลว แตชายที่ชื่อ”ถา”ยังคงพยายามปดบังประวัติของตนเอง
ไว จนกระทั่งวันหนึ่งในเวลาที่มารีณาและครอบครัวกําลังดูโทรทัศนอยู ทันทีนั้นไดเห็นชายคนรัก
ของตนซึ่งดํารงตําแหนงเปนขาราชการในคณะกรรมการตัดสินเพิ่มลดกองทัพ มารีณาสงสัยเปน
อยางมาก แตคุณถาไดโทรศัพทมาบอกวาคนที่กําลังออกรายการโทรทัศนไมใชตนเอง เพราะคนที่
มีชื่อและหนาตาคลายกันเปนเรื่องธรรมดา เมื่อคุณถากลับมาที่บานและเขาไปอาบน้ํา มารีณาได
ค น หาเอกสารต า งๆในเสื้ อ ผ า ที่ คุ ณ ถาใส ก ลั บ มาจนพบเอกสารสํ า คั ญ ต า งๆจึ ง รู ว า คุ ณ ถาเป น
ขาราชการ เรื่องราวตางๆไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไดอีกตอไป เพราะเธอไดมีอะไรเกินเลย
ไปกับชาย ผูนั้นแลว และเขาไดขมขูจะทํารายหากเธอจะตีตัวออกจากเขา เมื่อรูความจริงนี้ทําใหเธอ
ไมมี ความสุขในชีวิตเลย
แมวามารีณาอยากแกไขปญหานี้โดยหนีออกจากกรงเหมือนนกแตไมสามารถที่จะทําได
เขาทั้งเอาอกเอาใจและขมขู เธอตองตอสูกล้ํากลืนทั้งน้ําตา ทั้งตัวเธอเองและครอบครัวมีจิตใจที่
สับสน และไดยายบานจากหลังกระทรวงความมั่งคงแหงชาติไปเชาบานใหมอยูใกลตลาดโอลิมปก
และพยายามหลีกเลี่ยงไมใหมีเรื่องราวใหญโตเกิดขึ้น เนื่องจากภรรยาของคุณถาเมื่อรูวามารีณาเปน
ภรรยาอีกคนหนึ่งของคุณถาก็ตามราวีเธออยูตลอดเวลา เธอจึงพยายามหนีออกจากกรุงพนมเปญมา
อยูที่พระตะบองระยะหนึ่งเพื่อหลบหนีปญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยเลี่ยงไมได แตขณะที่มารีณากําลังจะ
เดินทางไปพระตะบองนั้น คุณถาไดโทรศัพทมาบอกเธอวา คุณนายใจเย็นลงแลว เธอคิดวาอาจจะ
ผันตัวเองไปเปนคุณนายมีอนาคตที่ดีได จึงยังคงอยูที่บานเชาหลังตลาดโอลิมปกเหมือนเดิม แตใน
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ที่สุดเธอตองรับเคราะห ดวยการถูกทํารายดวยการทุบตีและสาดดวยน้ํากรดจากภรรยาหลวงของ
คุณถาและพรรคพวก ซึ่งเปนโศกนาฏกรรมอันนารันทดใจขอยางยิ่ง
เธอเงี ย บขรึ ม ตรอมตรมนั่ ง คิ ด อะไรไปคนเดี ย วในห อ งอั น เงี ย บของโรงพยาบาลใน
สหรัฐอเมริกา สิ่งที่ผานไปทั้งหมดในชีวิตเธอถือวามันเปนผลกรรมมาแตชาติปางกอนที่เธอเคยกอ
กรรมไว เธอไมนึกโกรธใครทั้งสิ้น แตเธอไมอยากใหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครๆอีกตอไป

บทที่ 3
การศึกษาวิเคราะหดานวรรณศิลป
สารนิพนธนี้อาศัยเกณฑการวิเคราะหวรรรณกรรมของกุหลาบ มัลลิกะมาศ10 เปน
หลักในการวิเคราะหนวนิยายเรื่อง วาสนานาง มารีณา เนื่องจากหลักเกณฑการวิเคราะหของอาจารย
กุห ลาบ เป น ที่ รูจัก กัน อยางแพรห ลายในหมูนั ก วิชาการ อี ก ทั้ ง ได แ บง หัว ขอ การวิเ คราะหโดย
ละเอียด สําหรับการศึกษาวิเคราะหนี้จะแบงการออกเปนการศึกษาดานองคประกอบของนวนิยาย
การศึกษาดานกลวิธีการประพันธ และการศึกษาดานทวงทํานองการประพันธ
1. การศึกษาดานองคประกอบของนวนิยาย
การศึ กษาดานองค ประกอบของนวนิยายเปนองคประกอบที่สําคัญของนวนิย ายใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาโครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร ฉาก และบทสนทนา
1.1 โครงเรื่อง (Plot)
โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง เคาโครงของเหตุการณตางๆที่เรียงรอยเปนเนื้อเรื่อง
โครงเรื่องที่ดีจะแสดงใหเห็นปญหาหรือขอขัดแยงในเรื่อง (Conflict) อาจเปนปญหาหรือขัดแยง
ดานเหตุการณที่เกี่ยวของกับเรื่องชีวิต ตัวละคร หรือขอขัดแยงในจิตใจของตัวละครเอง
โครงเรื่องอาจประกอบดวยเหตุการณหลายเหตุการณ แบงเปนโครงเรื่องใหญ (Main
plot) และโครงเรื่องรอง (Sub plot) แตละโครงเรื่องดําเนินติดตอไปดวยดีมีระเบียบเปนลําดับ
ไมสับสน ขอขัดแยงระหวางเหตุการณตางๆในเรื่องชวยใหเรื่องดําเนินไปอยางชวนใหติดตาม
ดังนั้นในการวิเคราะหโครงเรื่องอาจกระทําไดดังนี้
1) การอธิบายถึงสถานการณในตอนเปดเรื่อง (Exposition)
2) ปญหาเริ่มปรากฏ (Inciting moments)
3) การขยายตัวคลี่คลายของปญหา (Development)
4) ปญหาไดรับการแกไข และเปนเวลาที่เรื่องเปลี่ยนไปในทางใดทางหนี่ง
(Climax)
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5) การคลี่คลายเขาสูจุดจบ ชวงเวลาของการแกปญหานั้น (Denouement and
final suspense)
6) จุดจบของปญหา(Conclusion)11
การวางโครงเรื่องของวาสนานาง มารีณา เปนการวางโครงเรื่องที่ดีโดยใชวิธีการที่ผูแตง
เปนผูเลาเรื่องเอง คือ ผูแตงเปนผูรูหมดทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับตัวละครทั้งที่เปนเหตุการณและ
ความรูสึกนึกคิดของตัวละคร โดย คงค บุนเฌือน เปดเรื่องโดยกลาวถึงภายในหองพักคนไขของ
ศูน ย สุขภาพลีน เมื องบอสตั น สหรัฐอเมริ ก า ตัว แสดงที่สําคั ญคือ มารี ณ า เขาพั ก รัก ษาตัว อยู
ขณะนั้ น ญาติ กํ า ลั ง เฝ า คอยมารี ณ าอย า งจดจ อ เนื่ อ งจาก คณะแพทย กํ า ลั ง พาเธอไปตรวจรั ก ษา
ขณะเดียวกันไดมี นักขาวเขาไปขอสัมภาษณ ถึงเหตุการณโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับมารีณา
จากนั้นผูแตงจึงเลาถึงชีวประวัติของตัวละครเอก คือมารีณาตั้งแตเกิด วัยเด็ก วัยรุน
ไปตามลําดับอยางสอดคลอง จนกระทั่งมารีณาอายุ 16 ป จึงไดไปทํางานเพื่อชวยเหลือครอบครัว
ซึ่งเปนจุดเริ่มของปญหา จนกระทั่งมีผูชักนําใหมารีณาเขาสูวงการแสดง โดยใหไปถายมิวสิควีดีโอ
ตอมาปญหาเริ่มขยายตัวขึ้นเมื่อเธอพบรักกับคุณถา หนุมใหญผูหนึ่งที่เธอไมอาจรูถึงภูมิหลังของเขา
ได
คงค บุนเฌือน ไดบรรยายถึงเหตุการณในชวงที่มารีณาและคุณถารูจักและคบหากัน
อยางละเอียด โดยสอดแทรกความคิดของตนเองไวเพื่อใหผูอานเขาใจถึงความรูสึกและปญหาของ
ตัวละครอยางถองแท เริ่มจากการสรางปมปญหาดวยการที่มารีณาเกิดหลงรักคุณถา พฤติกรรมและ
อารมณของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลง มักเหมอลอย และกระสับกระสายเมื่อไมไดพบหนาคนรัก
อี ก ทั้ ง ยั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง องค ป ระกอบอื่ น ๆ คื อ ป จ จั ย ทางวั ต ถุ ทั้ ง เงิ น ทอง
โทรศัพทมือถือ บานเชาและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่คุณถามอบใหเพื่อเปนสิ่งลวงใหมารีณา
คิดวา เขารักเธออยางจริงใจไมมีการหลอกลวง จนกระทั่งมารีณาเผลอตัวเผลอใจไปกับคุณถารวม
หลับนอนกับเขา เกิดความรักอยางหมดใจจนยากที่จะถอนตัวได
ตอมาผูแตงไดสรางโครงเรื่องใหเกิดเหตุการณทางการเมือง ถือเปนจุดเริ่มของการ
แกไขปญหา โดยกลาวถึงการประชุมขาราชการออกอากาศทางโทรทัศน ซึ่งทําใหมารีณารูความจริง
วาตนเองถูกหลอก และสรางโครงเรื่องรอง โดยใหภรรยาหลวงของคุณถาเริ่มระแคะระคายเรื่องการ
มี ภ รรยาน อ ยของสามีแ ละพยายามส ง คนออกตามหามารี ณ า ทํา ใหเ กิ ด ความวุ น วายและความ
ไมสบายใจของมารีณาและครอบครัว จนมารีณาตองการที่จะเลิกรากับคุณถา เนื่องจากรูดีวาการเปน
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ภรรยานอยของคนอื่น เปนการผิ ดศีลธรรมและสังคมไมสามารถยอมรับการกระทําของเธอได
ประเด็นนี้เปนการเริ่มตนของการคลี่คลายปมปญหา
คงค บุนเฌือน เขาใจถึงความเปนจริงในสถานภาพแหงความรักที่ไมสามารถตัดใจได
ในเวลาอันสั้น จึงสรางโครงเรื่องรองที่ใหคุณถาพยายามเหนี่ยวรั้งตัวมารีณาอยูกับตนโดยทั้งพูดดี
เพื่อหวานลอม และทั้งขมขูใหเกรงกลัว สวนภรรยาหลวงก็พยายามออกตามหามารีณาจนกระทั่งรู
ที่อยูของเธอ
สํ า หรั บ จุ ด จบของป ญ หาของเรื่ อ งวาสนานาง มารี ณ านี้ จ บลงด ว ยโศกนาฏกรรมที่
สะเทือนอารมณผูอานเปนอยางยิ่ง คือใหจุดจบของเรื่องเปนการที่คุณนายผล ภรรยาหลวงของ
คุณถาพรอมกับพรรคพวกตามหามารีณาจนพบเธอที่ตลาดโอลิมปค และเขารุมทําราย อีกทั้งยังใช
น้ํากรดสาดเพื่อหวังจะใหมารีณาไดรับความเจ็บปวดจนกระทั่งเสียชีวิต แตเหตุการณไมเลวรายถึง
ที่สุด เพราะชาวบานที่พบเห็นตางชวยกันเอาน้ําลางตัวใหมารีณาจนรอดพนจากความตาย และใน
ที่สุดญาติของมารีณาก็พาเธอเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกระทั่งขณะนี้เธอก็ยังคงตองเขารักษาตัว
เพื่อทําศัลยกรรมที่โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา
1.2 สารัตถะหรือแกนเรื่อง (Theme)
สารัตถะหรือแกนเรื่อง (Theme) หมายถึง ทัศนะที่ผูแตงแสดงใหเห็นถึงธรรมดา
ธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง (หรือหลายอยาง) ของมนุษย (ชีวทัศน) หรือทัศนะที่ผูแตงมองดูความ
เปนไปในโลกมนุษย (โลกทัศน) แลวนํามาแสดงใหประจักษแกผูอาน12 ในการวิเคราะหแกนของ
เรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ผูวิจัยวิเคราะหวา แกนของเรื่องมีความสมจริงตอสภาพของมนุษย ทําให
ผูอ า นเข า ใจพฤติ ก รรมของมนุ ษ ยไ ดอ ยา งกวา งขวางลึ ก ซึ้ งยิ่ งขึ้ น และแก น เรื่ อ งเป น ไปในทาง
สรางสรรคสงเสริมและยกระดับจิตใจใหผูอานไดตระหนักถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น กอใหเกิดความรู
ความเขาใจในชีวิตและสังคมมากขึ้น
แกนของนวนิยายเรื่องนี้ เปนแกนเรื่องที่ผูแตงตองการแสดงทัศนะคติของตนเองตอ
ชีวิตและสังคมของชาวเขมร โดยประเด็นสําคัญจะอยูในบทสุดทายของเรื่องที่ผูแตงแสดงทัศนะคติ
ของตนเองวา เรื่องราวตางๆของมารีณาเปนอุทาหรณใหผูหญิงทุกคนรูวา การเปนภรรยานอยของ
ผูอื่นแมจะดวยความรูเทาไมถึงการณหรือไมก็ตาม มีแตนําความวิบัติใหแกตนเองและครอบครัว
และในสังคมเขมรไมยอมรับผูหญิงที่เปนภรรยานอย
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อีกประการหนึ่งที่ผูแตงเตือนไวคือ ใหนวนิยายเรื่องนี้เปนอุทาหรณวา อยาเห็นแก
วัตถุสิ่งของ เงินทอง และคานิยมผิดๆที่ไดรับจากวัฒนธรรมตะวันตก จงใชวิจารณญาณในการ
ไตรตรองใหถองแทในการที่จะคิดรักใคร
สําหรับสิทธิของสตรีในสังคมเขมรยังมีนอยมาก เพราะจากเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
ในเรื่องฝายชายเปนผูกอขึ้น แตเรื่องราวอันเลวรายกลับตกอยูที่ฝายหญิง อีกทั้งยังมีบุคคลบางสวน
ในสังคมที่กลาวประณามวาแยงสามีของผูอื่น แมวาการกระทําของหญิงสาวที่กระทําผิดดวยความ
ตั้งใจหรือไมก็ตาม และศาลก็ไมสามารถพิพากษาใหนําคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายได เนื่องจาก
ผูกระทําผิดเปนผูมีอิทธิพล และเงินทอง
แกนของเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารบานเมืองของสังคมเขมรที่จะสะทอนให
ชาวเขมรและบุคคลอื่นๆไดรับรูคือ กฎหมายของประเทศกัมพูชานี้ยังไมเข็มงวด ผูที่มีอิทธิพล
ยศศักดิ์ และเงินทองยังคงอยูเหนือกฎหมาย
หากพิจารณาเพื่อประเมินคุณคาของแกนเรื่อง จะเห็นวานวนิยายเรื่องนี้มีคุณคาแก
ผู อ า นเป น อย า งมาก เนื่ อ งจากผู อ า นสามารถนํ า แนวคิ ด ต า งๆที่ ส อดแทรกอยู ใ นเรื่ อ งมาใช ใ น
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี คือ หากทุกคนมีศีลธรรมในจิตใจ เหตุการณเลวรายตางๆจะไมเกิดขึ้น
เหมือนดังนวนิยายเรื่องนี้ ซึ่งเปนแนวคิดตามคําสอนในพุทธศาสนา
1.3 ตัวละคร (Characters)
ตัวละคร (Characters) หมายถึง ผูที่มีบทบาทในเรื่อง13 สําหรับนวนิยายเรื่อง “วาสนา
นาง มารีณา” เปนเรื่องราวที่มีเหตุการณตางๆและตัวละครหลายตัวที่เปนสวนในการดําเนินเรื่อง
คงค บุนเฌือนไดสรางตัวละครใหมีชีวิต มีบทบาทการแสดงในเรื่อง มีความรูสึกนึกคิดของคนจริงๆ
ตัวละครแตละตัวมีชีวิต จิตใจ อารมณตามที่มนุษยควรจะเปน ในการวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอตัวละคร
เปน 2 ประเด็น คือ การแนะนําตัวละคร บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของตัวละคร
1.3.1 การแนะนําตัวละคร
ในการแนะนําตัวละครใหผูอานรูจัก คงค บุนเฌือนไดเสนอ ภาพตัวละครใน 3
ลักษณะคือ การบรรยายลักษณะของตัวละครโดยตรง การใชบทสนทนาบอกลักษณะของตัวละคร
และการใชการแนะนําตัวละครโดยทางออม

13

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 111.
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1.3.1.1 การบรรยายลักษณะของตัวละครโดยตรง
การบรรยายลักษณะของตัวละครโดยตรง เปนการบงบอกวาตัวละคร
นั้นๆมีรูปรางลักษณะเปนอยางไร ดังตัวอยางการบรรยายลักษณะของคุณเพา พนลกและนักขาว
ผูติดตามอีกคนหนึ่ง จากสถานีวิทยุเอเชียเสรีที่ขอเขาสัมภาษณมารีณา
สักครูหนึ่ง ทันทีที่มีเสียงฝเทาคนเดินตรงมาทางปากประตูหองนั้น ผูหญิงทั้งสามจึง
เอี้ยวคอ ตาจองมองไปเห็นผูชายสองคน คนหนึ่งรางทวมผิวขาวเหมือนลูกคนจีน สวนอีกคนหนึ่ง
ผิวสองสี รูปรางสูงใหญกํายํา อายุประมาณ 30 ปเทานั้น ออนกวาผูชายคนแรกประมาณเกือบ10ป
(น.94)

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายลักษณะตัวละครโดยตรง ซึ่งเปนการบรรยาย
ถึงรูปรางหนาตาของมารีณา หลังจากที่ถูกทํารายดวยการสาดน้ํากรด
สภาพซึ่งทําใหนักขาววิทยุเอเชียเสรีทุกขระทมในใจอยางยิ่งนั้น คือ หูทั้งสองขางของ
ผูปวยไดเนาเปอยไปแลว มันดูตางกันอยางริบรับจากรูปถายของเธอที่ตั้งอยูตามผนัง และศีรษะที่
เคยมีผมดํายาวเปนระลอกคลื่น และใบหูทั้งคูเคยรวบรวมดวยระยาเครื่องประดับหรือหอยอะไร
ตางๆนั้น มันกลับกลายเปนลานโลงที่มีแตตนไมงอกขึ้นเล็กนอย คือ ชอผมที่เหลือจากรอยมีดโกน
และเหลือเพียงสวนบนเทานั้น สวนดานหลังเนาเปอยมองเห็นถึงเนื้อกะโหลกที่หัว
(น.96)

1.3.1.2 การใชบทสนทนาบอกลักษณะตัวละคร
การใชบทสนทนาบอกลักษณะตัวละคร วิธีการใชบทสนทนาบอกนิสัย
ของตั ว ละครนี้ คงค บุ น เฌื อ นใช บ ทสนทนาในการบอกลั ก ษณะตั ว ละครมากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
นวนิยาย”วาสนานาง มารีณา” จะใชบทสนทนาในการดําเนินเรื่องเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ไดมีการนํา
บทสนทนามาใชในการบอกลักษณะตัวละครดังเชน บทสนทนาระหวางเสคุนฎ , ตาด กิมเฬง , ตาด
ละมม , บุนเฌือน โซมีเรต ที่ตัวละครจะแนะนําตัวละครและลักษณะของตัวละครอื่นๆ
สักครูนั้น เสคุนฎบุรุษหนุมซึ่งมีสายตามุงมั่นไดอุทานขึ้นชาๆไปยังคนนั้นอีกวา÷
-“..นี่เปนนาๆของผม และนองสาวที่เปนลูกพี่ลูกนองคนหนึ่งของผมทานกระวน
กระวายมากเวลาที่ไดยินวานองสาวไดรับเคราะหรายอยางนี้?”
ผูหญิงรางสันทัดชื่อ ตาด กิมเฬง ไดกลาวตอดวยสีหนาวิตกกังวล ÷
-“ฉันเปนนองแทๆคนที่ 4 ของพอ มารีณา เพิ่งมาอยูอเมริกานี่ได 4-5 ปเทานั้น เคยเห็น
มารีณา ตั้งแตตอนเล็กๆไปเรียนโรงเรียนพนมฎนเปญ ตอนนี้มันโต เห็นแทบจะจําไมไดและ
สวยงามมาก! แตมันไมสมควรไดมาถึงที่นี่ดวย การมาในลักษณะชวนใหรันทดโศกเศราแบบนี้
พี่นองเราอีกมากที่อยูอเมริกานี้ไดมาถามทุกขสุขของมันอยางตอเนื่อง!”
ผูหญิงอวนอีกคนหนึ่ง ชื่อ ตาด ลโมม เรียก มาเลีย-อูจ ก็กลาวอยางโศกเศราดวย ÷
-“สวนฉันเปนนองคนที่ 5 ไดมาอยูที่อเมริกานี้นานแลว ตั้งแตป 80-81 กอนมารีณาเกิด
เสียอีก! ตอนนี้ไดเห็นเด็กนอยมารับเคราะหแบบนี้! คนอะไรก็ชั่วชาสามานย ไมรูบุญ รูบาป อาง
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แตมีทรัพยสมบัติยศศักดิ์ละเมิดสิทธิตอเด็กสาว!”
ผูหญิงคนนั้น พูดโดยถอนหายใจอยางแรงอยูในตอนจบประโยค ทําใหเสคุนฎกลาวเพิ่ม
ไปยังบุรุษรางทวมอีกวา ÷
-..สวนนี่คือ บุนเฌือน ซูมีเรต ลูกของอาผม..ซึ่งอยูที่ประเทศเขมร เขามีสามีมาอยูใน
รัฐดวย!”
ตอจากนั้น ผูหญิงที่มีวัยพอๆกับเสคุนฎ ก็พูดตอชาๆเหมือนคนไมรูจักพูดจา ÷
-“ทันทีที่นองสาวมาถึง ฉันก็รีบมาถามทุกขสุข โดยพาแพททรีสยา ลูกสาวของฉันที่มี
อายุ 3 ป มาดวย..แตเวลานั้นลูกฉันมันรองสั่นรันทด ดวยกลัวหนานาของมัน.! ตอนนี้ฉันไมกลา
พามันมาอีกเลย!…”
(น.95-96)

นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทสนทนาที่ ม ารี ณ าได บ รรยายลั ก ษณะรู ป พรรณ
สัณฐานของชายที่ตนเองกําลังคบหาอยูใหนางฉาย สาเรือน ผูเปนแมฟง
“..เขมรจะ ทําไมแมถามอยางนี้ ทานไมใชหนุมๆหรอก ออกจะมีอายุสักหนอย และสวม
แวนสายตาหนาเตอะอีกดวย และรูปรางสันทัด ผิวสองสีเหมือนคนเขมรโบราณอยางนั้นเลย!”
(น.119)

บทสนทนาที่บอกถึงลักษณะนิสัยของมารีณาที่ยังคงมีความรัก โลภ
โกรธ หลง อยูในจิตใจเหมือนมนุษยทั่วไป ดังเชนบทสนทนาที่มารีณากําลังพูดกับพอแมถึงคุณถา
ชายคนรัก
มารีณา มีสีหนาเศราหมองราวกับรับความกังวลเพิ่มขึ้นจากปญหา บุรุษสวมแวนตาผูนั้น÷
-“พอ แม! อยาวาฉันปกปองหรือเขาขางเขาเลยนะ แตคุณอาถาผูนี้ ความจริงทานมี
อายุมากสักหนอย แตไมถึงกับงกๆเงิ่นๆ ผมขาวโพลนอยางนั้นหรอก คือยังคงแข็งแรงกํายํามาก
และการพูดจาอะไรๆฟงเขาใจงาย! ตรงที่ทานพูดโกหกหรือไมนั้น ฉันไมรูหรอกแม แตถาทาน
ใหแหวนใหเงินอยางนี้แลว ฉันปฏิเสธวาไมเอา ดูจะไมดี เหมือนเปนศัตรูกับทานเกินไปหนอย!
ฉันคิดวา เขาใหแลวก็เอาไวกอน ไมใชหาไดงายๆนะแม!..”
(น.132)

1.3.1.3 การแนะนําตัวละครโดยทางออม
การแนะนําตัวละครโดยทางออม วิธีการนี้ คือผูแตงไมไดเปนผูกลาวถึง
ลักษณะนิสัยของตัวละครโดยตรง แตจะใชกริยาอาการของตัวละครนั้นๆแสดงใหผูอานไดรับรูเอง
ตัวอยางเชน การบรรยายการกระทําของมารีณาที่ทําใหผูอานรูจักนิสัยของมารีณาในการที่ไมไดเปน
คนเจาคิดเจาแคน แมคุณนายผลจะทําไมดีกับมารีณาแตเธอก็ ไมไดนึกโกรธเคือง
ดวยเหตุนั้นแลว หลายวันตอมา มารีณาไดยินทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร่ําบนวา
คุณนายของทานปวยเจ็บมดลูก เธอก็มีความคิดแสวงหาตัวยาหลายๆชนิดที่เปนรากไมโบราณเอา
มาปรุงไปมอบใหคุณนายผูนั้น มารีณาไดทํากริยานอบนอม คิดแตวาเปนการเพิ่มความรักตอสามี
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เพื่อใหเขารักสงสาร เธอจะไดหนีพนจากความกังวลทุกอยางได แตความปรารถนาของเธอนี้ถูก
ขาราชการสวมแวนปฏิเสธอยางเด็ดขาดวา ไมจําเปนตองเอาไปใหหรอก เขาจะไมสบายใจเมื่อ
เห็นหนาเธอไปปรากฎอยูในตอนนี้ เพราะเขามียารักษามากพอแลว ดวยมีการหามปรามอยางนี้
มารีณาก็ไมขัดศรัทธา แตในใจยังคงกังวลถึงอาการโรคของคุณนายผูนั้นตลอด แสดงใหเห็นวา
ไมมีเวลาใดที่มารีณามีทาทางยกตนใหสูง เจ็บใจ โดยสาปแชงไปยังคุณนายนั้นเลย เธอเพียงแต
ไดยินชื่อที่ทานขาราชการมากรักบอกจากรูปถายเทานั้น แตเธอไมเคยเห็นตัวจริงของคุณนายผลนั้น
(น.154)

1.3.2 บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของตัวละคร
ในการนําเสนอตัวละครนั้น คงค บุนเฌือน ไดใชหลักเกณฑทั้งสามขางตน คือ
บรรยายลักษณะของตัวละครโดยตรง ใชบทสนทนา และแนะนําตัวละครทางออม ซึ่งการนําเสนอ
ตัวละครทั้งสามแบบที่ใหผูอานรูจักตัวละครในแงมุมตางๆ ทั้งบุคลิกภาพ กายภาพ นิสัย รูปราง
หนาตา ทําใหสามารถวิเคราะหตัวละครไดดังตอไปนี้
1.3.2.1 ตัวละครสําคัญ
ผูแตงไดตั้งชื่อของนวนิยายเรื่องนี้ตามชื่อของตัวละครสําคัญของเรื่องนี้
ดวย คือ มารีณาเปนตัวละครที่คงค บุนเฌือนไดยกมาเปนตัวละครเอกของเรื่อง โดยนําเรื่องราว
ตางๆจากชีวิตจริงของหลานสาวตนเองมาเลา ทั้งนี้ผูแตงไดแสดงคุณลักษณะการกระทําตางๆของ
ตัวละครนี้ตั้งแตเริ่มตนจนจบเรื่องดังนี้
1.3.2.1.1 มารีณา
มารี ณ า เป น ตัว ละครที่ สําคั ญที่สุ ด ในเรื่ อง เพราะเป น ผูที่ มี
บทบาทในการดําเนินเรื่อง ผูแตงไดใหตัวละครนี้เปนจุดศูนยกลางของเรื่อง ตัวละครตางๆไดเขามา
มีสวนเกี่ยวของกับมารีณาไมมากก็นอย มารีณาเปนตัวละครที่มีลักษณะนิสัยคงที่ ลักษณะนิสัยและ
บุคลิกภาพของมารีณาตั้งแตเด็กจนกระทั่งโตเปนสาวรุนมิไดเปลี่ยนแปลงมากนัก
ลักษณะรูปพรรณและนิสัยของมารีณาที่เห็นเดนชัด คือ เปน
หญิงสาวผูงดงามทั้งรางกายและจิตใจ แตเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เมื่อยางเขาวัย 16 ป จึง
ตองการออกไปหางานทําเพื่อชวยเหลือพอแม เธอมีความกตัญูรูคุณ เรียบรอย เชื่อฟงคําสั่งสอน
ของพอแม ซื่อสัตย และมีพรสวรรคทางดานการแสดง ผูแตงไดบรรยายลักษณะนิสัยโดยรวม อีกทั้ง
ใชบทสนทนาของตัวละครที่ทําใหผูอานมองเห็นลักษณะนิสัยของมารีณาที่ตองการแบงเบาภาระ
ของครอบครัว โดยขอยกตัวอยางตอไปนี้
ขณะเดียวกัน อาชีพของนางฉาย สาเรือน ก็เลิกไปเปนลําดับ เพราะฤดูนั้นฝนตกมาก
มีบางครั้งเธอขายไมหมด ขาดทุน เปนปญหาหนักทวีขึ้นทุกวันอยูในชีวิตครอบครัว
เพราะมองเห็นบรรยากาศในครอบครัวมีสภาพฝาผนังที่อึดอัด ดังนั้นมารีณาก็ไดกระซิบ
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พูดกับแมเบาๆในเวลาหนึ่งวา÷
-“แม! ฉันอยูวางๆในบานอยางนี้ไมมีความสุขอยางมากเลยแม ใหฉันไปทํางานกับพี่เพชร
เถอะ อาจจะไดเงินมาใหแม! ไมตองเหนื่อยมาก!..”
(น.114)

หรืออีกตอนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวามารีณามีความมุงมั่น และ
เชื่อมั่นในตนเองอยางมาก
-“ปกตินะพอ พวกหนุมๆเมื่อเห็นสาวสวยมีแตหลงรักแลว แตนี่มันเปนความสําเร็จ
ของในตัวเราแลวหรือ! แลวพอไดแตพูดกับฉันวา ไมมีงานอะไรต่ําตอยเลย ขอแคเรารูจักรักษาตัว
ใหมีคุณคา อยาใหเขาดูถูกเหมือนเบียรกระปองที่เราจัดใหแขกนั่นไดเลย!”
คําพูดนี้ทําใหชายหญิง ผูเปนพอแมมองหนากันดวยความแปลก สวนมารีณาพูดตอไป
อีกวา÷
-“ฉันโตแลวนะพอ สามารถหากินแทนมือเทาพอแมไดบางแลว จะปลอยใหฉันไดแต
อยูในบานทํานี่ทํานั่นไมได แลวจะไดประโยชนอะไร.. แลวพอจะกังวลใจอะไร มีพี่เพชรอยูกับฉัน
คอยชวยดูแลดวย พอยังกังวลอะไรอีก”
(น.115)

สํ า หรั บ พรสวรรค ท างด า นการแสดงของมารี ณ า ผู แ ต ง ได
บรรยายใหผูอานไดทราบดังนี้
ในชวงเวลาที่ชวยขายของกับพอแม มารีณามักหัดรองเพลงเสมอๆ คือนางสนใจดู
นักแสดงในรายการโทรทัศนเปนประจํา ไมไดไปหัดเรียนจากใครที่ไหนหรอก คือเธอหัดเรียน
อยูในบานและหัดรองเพลงตามคาราโอเกะเทานั้น เนื่องจากอุปนิสัยของวงศตระกูลเหมือนที่ได
เรียบเรียงไวตั้งแตตนมาบางแลวนั้น มารีณาก็เปนคนหัวไว แมวาเธอไมมีประสบการณบนเวที
เหมือนคนอื่นก็ตาม เธอก็สามารถรองเพลงไดไพเราะ หวังวาจะสามารถเจริญกาวหนาตอไป
(น.111)

มีความเปนกุลสตรี และเปนภรรยาที่ดี แมจะระแคะระคาย
เรื่องการที่สามีโกหกก็คงปฏิบัติตัวเปนภรรยาที่ดีเหมือนปกติ
การแกตัวของทาน “ถา” ใหมารีณาหมดความสงสัยไปชั่วขณะหนึ่ง แตเธอยังไมวางใจ
เพราะเธอไดเห็นรูปรางบุรุษที่อยูในโทรทัศนที่ออกอากาศนั่น มีลักษณะคลายคลึงและพี่นองเธอ
ทั้งหมดที่ไดดูเห็นพองกันวา เปนใครไมไดเลย นอกจากบุรุษคนนั้น คือ เขาโกหกเธอความคิดนี้ได
แอบซอนอยูในหัวของมารีณา จนกระทั่งอีก 3 วัน ที่คนผูนั้นกลับมา เธอไมไดซักไซอะไร นอกจาก
จัดเตรียมขาวน้ําตอนรับเขา และบีบนวดเขาเหมือนเคย แตดูเหมือนเปนความบังเอิญในเวลาที่บุรุษ
นั้นลืมตัวเขาไปในหองน้ํา เสื้อผาและของทั้งหมดของเขาทั้งหมดวางทิ้งไวบนที่นอน
(น.144)
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และในตอนที่ ถึง แม ม ารีณ าจะรู วา คุณ ถามีภ รรยาอยู แ ล ว ก็
ยังคงรัก เชื่อฟง และปกปองสามี
-“แมเอย!..” มารีณารองครางยาวๆ “ขนาดไมไดซื้ออะไรเปนกอบเปนกําใหฉัน ภรรยา
หลวงของเขายังโกรธแคนอยางนี้ แลวถาซื้อบานซื้อรถใหอีกนั้น ไมรูวาเขาจะโกรธขนาดไหน?”
นางยังคงนิ่งเงียบ สวนมารีณาถือโอกาสพูดตอไปอีก÷
-“…ฉันรูวา พี่ถา ทุกวันนี้ไมคอยจะมีเงินทองมากเหมือนตอนเพิ่งคบหากับฉันใหมๆ
เพราะคุณนายนั่นบีบคั้นเอามาก กลัวทานจะเอาเงินจากที่บานมาเลี้ยงดูฉัน แตฉันเชื่อวา ในเวลาใด
ที่มีโอกาสดีสักหนอยทานคงจะแกปญหาอะไรๆใหเรา เหมือนคําที่ทานสัญญาไว!..”
นางฉาย สาเรือน เมื่อจบคําลูกสาธยาย ราวกับสิ้นหวังอยางมาก และกลาวในตอนทาย÷
-“เออ..ถาตามความเห็นของแม ชวงที่ภรรยาหลวงหาเรื่องโกรธอยางนี้ ลูกไมควรอยูที่นี่
เอางายๆนาจะกลับไปซอนตัวอยูที่บานเรากอน ใกลพอแมจะไดรูเห็น…มาอยูไกลแบบนี้ แมเปน
หวงมาก!..”
มารีณายิ้มแหงๆ÷
-“ไมเปนไรหรอกแม!..พี่เขาบอกวา ถึงอยางไรก็ตาม คุณนายทานไมกลาทําอะไรฉันหรอก
เพราะทานไดพูดไกลเกลี่ยแลว อีกอยางหนึ่งทานบอกวาคุณนายทานเปนคนใจดี เปนคนมีศีลธรรม..
ไมอาจทําอะไรเหลวไหล โดยขาดการยั้งคิดเลย!..”
(น.155-156)

1.3.2.1.2 คุณถา
คุณ ถา เปน ตัว ละครสําคัญตัวหนึ่ง ที่ทํ าใหชีวิตของมารี ณ า
ผกผัน เปนหนุมใหญ สวมแวนสายตาหนาๆ รูปรางสันทัด ผิวสองสี มีอาชีพขาราชการระดับสูง แต
ปกปดถึงฐานะของตนเอง และบอกวาตนเปนคนตางดาวที่ยังโสด และเกิดความรักตอมารีณา เขา
พยายามมอบเงินทองและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหแกมารีณา เพื่อใหเธอตอบรักเขา
ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ เ ด น ชั ด คื อ เป น คนมากรั ก มั ก มากใน
กามตัณหา โกหกหลอกลวง หวังแตความสุขของตน คิดวาตนเองมียศศักดิ์ เงินทอง สามารถหาซื้อ
ไดทุกอยาง เอาแตใจตนเอง โดยขอยกตัวอยางบทสนทนาและบทบรรยายของผูแตงที่ทําใหผูอาน
เห็นบุคลิกลักษณะของคุณถา ดังนี้
มารีณาเปลี่ยนสีหนาเปนยิ้มแยม เมื่อไดยินแมถามอยางนี้÷
-“..เขมรจะ ทําไมแมถามอยางนี้ ทานไมใชหนุมๆหรอก ออกจะมีอายุสักหนอย และสวม
แวนสายตาหนาเตอะอีกดวย และรูปรางสันทัด ผิวสองสีเหมือนคนเขมรโบราณอยางนั้นเลย!”
(น.119)
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อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง ที่ แ สดงว า คุ ณ ถาหลอกลวงว า ตนเองเป น
คนตางดาว เพื่อทําความสนิทสนมกับมารีณา ดังบทสนทนาที่มารีณาพูดกับแม
-“ตอนแรกฉันคิดวาไมถายดวยหรอกแม เพราะไมเคยรูจักทาน แตหลังจากไดยินวา
ทานเปนเขมรแปลงสัญชาติไปอยูอเมริกา ฉันก็ยินยอม!! ไมใชยินยอมเพราะเห็นอะไรๆจาก
ทานนั่นหรอก แตฉันมักจะเคยเห็นพี่นองเขมรเราที่อยูนอกประเทศ เมื่อใดไดเขามาเที่ยวบาน
เกิดแตละครั้งๆมักจะมีจิตใจเปนมิตรอยากจะติดตอกับคนที่อยูในประเทศ โดยเฉพาะเวลามา
เห็นพวกนักแสดงเขมรที่กําลังถายวีดีโอเหมือนพวกฉันนั้น มักจะอยากถายรูปกันไวเปนที่ระลึก!
ฉันวาไมมีอะไรหรอกแมเพราะมีคนอยูปราสาทและในเวลานั้นฉันก็ไดรับการยินยอมจากผูกํากับ
ดวย!.”
(น.120)

หรือในบทบรรยายที่กลาวถึงการที่คุณถาหลอกลวงมารีณา
และคุณนายผล
มันไมเปนเรื่องปดบังอีกแลว เพราะทั้งทานขาราชการสวมแวนและมารีณาก็รูตัวอยู
ตลอดวา ตลอดเวลาพวกเขาเปนผูทําความเจ็บปวดใหคุณนายผูนั้น ดังนั้นคุณถาไดแตพยายาม
หลอกลวงภรรยาหลวงของเขาอยูตลอด ดวยการพามารีณาไปเที่ยวที่โนนที่นี่อยูตลอด คิดทํา
อะไรใหพนตัวไปวันๆ
(น.155)

หรือในบทบรรยายที่แสดงวาคุณถามีนิสัยเปนคนมากรัก มัก
มากในกามตัณหา ดังคําบรรยายของ ผูแตง
กลาวแลว เสือผูหญิงก็จับมารีณาเอนลงไปยังพื้นทรายอีกครั้ง… แลวไดยินเสียงคลื่นดัง…
ผสมผสานกับบรรยากาศที่คอยๆมืดไป…”
(น.147)
นี่แสดงใหเห็นวาคุณไมมีความจงรักภักดีเหมือนคําที่คุณเคยพูดนั้นเลย คือคุณรักเฉพาะ
แตกําลังของกามตัณหาอันหนาเตอะเทานั้น หรือไมคุณก็รักจริงๆแตไมกลาออกหนารับประกัน
อะไรทั้งสิ้น เพราะกลัววาจะตกจากยศถาบรรดาศักดิ์และอํานาจที่หาไดยากนั้น?
(น.163)

นิสัยเอาแตใจ เจาอารมณ เมื่อคุณถามีอารมณโกรธ จะใชวาจา
ไมสุภาพ พูดจาขมขูมารีณา
-“…พี่ฟงดูแลว นองเหมือนจะไมเชื่อคํารับรองของพี่เลย แตนี่ก็แสดงใหเห็นวา นอง
หาเรื่องตีจากพี่ เพื่อหนีจากการรับผิดชอบในโชคชะตาแหงความรักกับพี่!. ถาพี่คิดไมผิด นอง
อยากกลับไปหาอาชีพเกา ปลอยตัวกับคนอื่นใหเขาจับมือถือแขน และโอบกอดอยางงายๆนั้น!..”
ในเวลานั้นพี่สาวของมารีณา คือ ศรีเพา เพิ่งกลับมาจากซื้อขนมใหลูก ไดไปยืนแอบอยู
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ขางฝาและไดยินประโยคทายของขาราชการมากรักลั่นหองวา÷
-“แตอยาลืมนะวา ถาเธออยากตีจากฉันไป เธอเองก็จะไมมีความสุข ฉันจะตามพยาบาท
เธอตลอดเวลา แมวาเธอจะไปที่ไหนก็ตาม ฉันจะขับรถชนเธอใหพิการ ฉันจะจางคนใหคอยทําราย
เธอ ใหเธอเสียโฉม เพื่อไมใหเธอเอาความงามนี้ไปมีความสุขกับผูชายคนอื่น จําคําฉันใหดี ฉันกลา
พูดก็กลาทํา!..”
เวลานั้น ศรีเพาไมไดยินมารีณาตอบวาอะไรเลย นอกจากรองไหสะอึกสะอื้น สวนขาราชการ
มากรักก็ตะคอกไปอีก÷
-“สัญชาติเปด ยกขึ้นบนดอนก็ไมอยากจะขึ้นอีก!..”
(น.152)

1.3.2.2 ตัวละครประกอบ
นอกจากตัวละครสําคัญแลว ตัวละครประกอบยังเปนสวนสําคัญในการ
ดําเนินเรื่องไมใหสะดุด โดยตัวประกอบแตละตัวลวนมีความเกี่ยวของไมมากก็นอยกับตัวละคร
สําคัญ อันประกอบดวย
1.3.2.2.1 นางฉาย สาเรือน (แม)
นางฉาย สาเรือน (แม) เปนตัวละครที่สําคัญรองลงมาจาก
มารีณา และคุณถา มีอุปนิสัยรักลูก ขยัน อดทน มัธยัสถ ผูแตงไดบรรยายถึงความขยันในการทํางาน
ของ นางฉาย สาเรือน ดังนี้
สําหรับหญิงผูเปนภรรยา หลังจากที่ขายขนมอยูใกลบานไมไดผลดีก็เปลี่ยนอาชีพ คือออกไปขาย
ออยกับชายคนหนึ่งชื่อ สาริน เสรง ซึ่งเปนลูกหลานที่เคยอยูตางจังหวัดดวยกัน…
(น.106)

ผูแตงบรรยายใหเห็นถึงความรักลูกของตัวละครนี้
นางฉาย สาเรือน มักเลาเรื่องนี้แกคุณคงค บุนเฌือน อยูบอยๆเกี่ยวกับความยากจนขนแคน
ตอสูกับลูกเล็กไปหากินซื้อออยอยูที่ไรแพรกกรอเปานั่น คือมีวันหนึ่งคุณเขาไปในไรนานมาก เพราะ
ฟาใกลมีฝนจึงเรงใหคนงานตัดใหหมดเพื่อขนสงใสเรือยนตใหทันเวลาที่ตองกลับมาจึงทิ้ง มารีณา
อยูบนลานในกระทอมนั้นนานเกือบ 7-8 ชั่วโมง เธอก็รองไหจนแทบจะคอแหงดวยความหิวนม มีคน
วิ่งไปบอกวา ลูกรองไหใหญแลว นางฉาย สาเรือน ก็วิ่งกลับมาหาลูกทามกลางลมพายุและสงสารลูก
จนมีน้ําตาไหลออกมาอยางไมขาดสาย เพราะเวลานั้นหลังจากที่เห็นแม มารีณาที่รองไหน้ํามูกน้ําตา
ไหลก็โบกมือขวักไขวหาแมดวยสีหนาเปยมไปดวยความหิวโหย นางฉาย สาเรือน รีบอุมลูกขึ้นโอบ
กอดปลอบโยนใหนมและนึกสังเวชตนเองวา นี่เหตุที่ตนเองลําบากยากจนตองตอสูยอมทิ้งลูกหลายๆ
ชั่วโมงอยาง
(น.106)
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หรือในบทบรรยายอีกตอนหนึ่งความขยัน และมัธยัสถของ
นางฉาย สาเรือน
นางฉาย สาเรือนไมกลาใชจายสุรุยสุราย เก็บสะสมทั้งเงินที่ไดจากการมวนบุหรี่ขายดวย
นางมุงแตซื้อขาวสาร ถานและเกลือ ปลารา ปลาแหง ปลายางเก็บไวสําหรับเลี้ยงดูลูกๆเทานั้น
(น.107)

1.3.2.2.2 คุณตาด สุขุน (พอ)
คุณตาด สุขุน (พอ) เปนตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่ง ที่มีอุปนิสัย
รักลูก คอยอบรมสั่งสอนใหลูกเปนคนดี ซื่อตรง มีความรูดี
ความจริงนั้น คุณตาด สุขุน ก็มีวิชาความรูดีและสามารถทํางานรับใชราชการได แตเพราะ
คุณมีทัศนะวิสัยเปนคนอิสระ ไมคอยอยากอยูภายใตบังคับบัญชาของใคร คุณก็พอใจในการทํามา
หากินตามความชํานาญของทาน
ดวยอยูอยางอัตคัดจนกระทั่งมารีณาอายุได 9 เดือน คุณตาด สุขุน รําพึงคิดวา อาชีพชาง
ซอมมอเตอรไซดอยางนี้ ไมมีความรุงเรืองไปได จึงตัดสินใจลานางฉาย สาเรือนผูเปนภรรยาไป
ทํางานเปนชางซอมและขับรถขนซุงใหบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง อยูที่กัมปงโสม โดยเงินที่หาไดนั้น
สงมาใหนางฉาย สาเรือนเลี้ยงดูลูกทั้งสี่
(น.106)

ในอีกตอนหนึ่งที่แสดงใหเห็นความรักของพอที่มีตอลูก
…คุณตาด สุขุน มีแตสงเงินทองมาใหลูกตลอดไมวานอยหรือมาก ซึ่งไมเคยขยักไวเลย
(น.107)

ความหวงใยที่พอมีตอลูก แมกระทั่งลูกจะโตขึ้นเปนสาว
คุณตาด สุขุนพยายามติดตามเรื่องนี้ เพื่อปองกันดูแลเสนทางชีวิตของลูก ไมใชแคเห็น
เขาใหเงินแกลูกเทานั้นก็ดีใจจนลืมอะไรทุกอยาง อีกอยางเหตุที่ทําใหคุณระมัดระวังนั้น เพราะ
คุณดูเหมือนสงสัยวา เพราะอะไรชายที่ตามรูจักผูหญิงมาหลายวันนั้น ทําไมหลีกเลี่ยงไมบอกชื่อ
ใหผูหญิงรู หรืออีกอยางหนึ่งมารีณาลืมถามและเขาก็ลืมบอก หรือเขาพยายามปกปดโดยมีเจตนา
อะไรสักอยาง
(น.125)

1.3.2.2.3 คุณนายผล (ภรรยาหลวงของคุณถา)
คุณนายผล (ภรรยาหลวงของคุณถา) เปนตัวละครสําคัญอีกตัว
หนึ่งที่เปนจุดคลายปมของเรื่องใหจบแบบโศกนาฎกรรม โดยเปนผูที่สาดน้ํากรดใสมารีณา แตทํา
ดวยความรักในตัวสามี ความหึงหวง ไมอยากใหสามีนอกใจตน โดยใหคนออกตามหาที่อยูของมา
รีณา และโทรศัพทไปรังควาญมารีณา

26
มารีณา คือสิ่งที่อยูเปนประเด็นแรกสุด ที่คุณนายผลตองแกไขใหเร็ว เพื่อจะแยง
ชิงเอาหัวใจที่คิดคดของสามีที่เปนกบฏกลับคืน
มันไมเปนเรื่องปดบังอีกแลว เพราะทั้งทานขาราชการสวมแวนและมารีณาก็รูตัวอยูตลอดวา
ตลอดเวลาพวกเขาเปนผูทําความเจ็บปวดใหคุณนายผูนั้น…
(น.155)

จากเหตุการณการทํารายมารีณาดวยการสาดน้ํากรดนี้ คุณนาย
ผลใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา ซึ่งเปนอุทาหรณอันยิ่งใหญที่ใชเตือนสังคมเขมรไดเปน
อยางดี
1.3.2.2.4 เสคุนฎ
เสคุ น ฏ พี่ ช ายของมารี ณ า เป น ตั ว ละครที่ สํ า คั ญ เช น กั น
เนื่องจากเปนผูคอยดูแล และจัดหาสถานที่รักษาและทําศัลยกรรมตกแตงใหแกมารีณา ลักษณะ
ผิวสองสี เปนคนจิตใจดี รักนอง
มารีณา พยายามสงบเสงี่ยมอยูบนที่นอน ทําตาปริบ ๆ แตอะไรๆในจิตใจของเธอเหมือน
กับสันสนวุนวายเปนอันมาก เมื่อไดยินพี่ชายเธอรําลึกถึงเรื่องที่เธอที่พึ่งรับเคราะห ขณะเดียวกันนั้น
นางตาด กิมเฬงไดอุทานขึ้นดวยวา ÷
-“เรื่องนี้หลานสุข (เสคุนฎ) เขาวิ่งเตนอยางมาก ถาเปนปกติงานนี้ไมสําเร็จหรอก!…”
เด็กหนุมผูนี้ เมื่อไดยินนาพูดดังนั้น เขาก็ชี้แจงเพิ่มเติม÷
-“กอนผมจะไปประเทศเขมร ไดถามทุกขสุขของนองสาวผม หลังจากเขาทํารายนั้น
ผมก็ไดลองทาบทามกับ คุณโรสแมรี่ ซาเจนท ซึ่งเปนประธานศูนยกลางนี้ และเปนผูแทนราษฎร
ประจําตําบลนี้ดวย ทานก็ไดชวยแนะนํา และพรอมชวยเหลือในเรื่องนี้ทันที คือทานจะพรอมรับ
เอามารีณามารักษาให เพียงผมทําอยางไร ขอวีซาจากสถานทูตอเมริกาประจําประเทศกัมพูชาใหได
สวนปญหาโสหุย คาเครื่องบิน สมาคมชวยสงเคราะหของศูนยกลาง LYNN จะจายให
ทั้งหมด เงินบริจาคจากผูใจบุญชาวเขมร และอีกหลายประเทศ เพราะเขาเพียงแครูขาวการทํารายนี้
ทันทีเขามีความตื่นตระหนก และสงสารมารีณากันทุกคน เพราะเธอยังเด็ก ในวัยไมครบ 17 ป
เขาจัดวาเปนเยาวชนของประเทศที่ไมสามารถปลอยใหรับเคราะหจากความหึงหวง โดยไมเอา
ใจใสชวยรักษานั้นเลย!…”
(น.100)

และบทสนทนาอีกตอนหนึ่งที่แสดงถึงอุปนิสัยของเสคุนฎ
ครั้งนี้เขาเห็นเสคุนฎ เปลี่ยนสีหนาเล็กนอยเหมือนกับในใจ เขาบันดาลโทสะไปดวยความ
เจ็บปวดอันลึกลับซับซอน ÷
-“ หลังจากที่ผมรับโทรศัพทจากพอแมผม บอกวาจะกลับมาจากการรักษาที่เวียดนามหนึ่ง
เดือนซึ่งไมไดผลอะไรเลยนั้น ผมตัดสินใจดิ้นรนทําใหนองสาวผมมาที่นี่ใหจงไดและไมใหเขากลับ
ไปรักษาที่เวียดนามอีก ตามการสัญญาของแพทยทั้งหมดนั้นเปนครั้งที่สอง ที่สามอีกแลว! อีกอยาง
หนึ่งเหมือนที่คุณทราบแลว ผมไดติดตอกับบริษัทศัลยกรรมตกแตงที่มีสํานักงานใหญอยูรัฐ
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แมสสาชูเสต เรานี่เขาเลื่องลือทั่วโลก ในการทําศัลยกรรมตกแตงหญิงหรือชายในเวลานี้ เขารับประกัน
วาจะศัลยกรรมตกแตงมารีณาระยะเวลา 4 ป โดยรวมมือกับ LYNN COMMUNILY HEALT CENTER
COMMUNITY CENTER นี้!…”
(น.101)

นอกจากนี้ยังมีตัวประกอบอื่นๆที่ทําใหเนื้อเรื่องมีความนา
สนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มอรรถรสในการอาน ดังนั้นตัวละครประกอบนี้ลวนเปนสิ่งสําคัญที่
ทําใหนวนิยายเรื่องนี้ดําเนินไปอยางราบรื่น ชวยใหการสรางและการคลายปมปญหาของเรื่อง ทั้งนี้
ผูศึกษาจะบรรยายถึงตัวประกอบที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินเรื่อง ซึ่งประกอบดวย
1.3.2.2.5 ตาด กิมเฬง
ตาด กิมเฬง นองคนที่ 4 ของคุณตาด สุขุน รูปรางสันทัด อายุ
54 ปเศษ เปนผูที่ใหพอและแมมารีณาอาศัยอยูดวย บริเวณหลังโรงเรียนยุคลธร
1.3.2.2.6 ตาด ละมม (มาเลีย อูจ)
ตาด ละมม (มาเลีย อูจ) นองคนที่ 5 ของคุณตาด สุขุน รูปราง
อวนกลม อายุ 50 ป อาศัยอยูที่สหรัฐอเมริกา
1.3.2.2.7 ตาด ศรีเพชร
ตาด ศรีเพชร เปนพี่สาวของมารีณา ซึ่งเปนผูที่พามารีณาไป
ทํางานที่บริษัทเบียร
1.3.2.2.8 ตาด ศรีเพา
ตาด ศรีเพา เปนพีสาวอีกคนหนึ่งของมารีณา ซึ่งมีบทบาทใน
ตอนทายที่คุณนายผลเริ่มรูวาสามีของตนมีเมียนอย คือมารีณา พอแมของมารีณาจึงใหศรีเพามาอยู
กับมารีณาเพื่อชวยดูแล
1.3.2.2.9 บุนเฌือน ซูมีเรต
บุนเฌือน โซมีเรต ลูกของอาเสคุนฎ มีสามีเปนชาวอเมริกัน
เปนคนที่พูดอะไรโดยไมคิดวาจะทําลายน้ําใจคนอื่นหรือไม แตผูแตงสรางตัวละครนี้ขึ้นเพื่อให
ผูอานสามารถเขาใจถึงรูปพรรณของมารีณาในขณะที่เพิ่งไดรับการทําราย
1.3.2.2.10 แพททรียา (ลูกสาวของบุนเฌือน ซูมีเรต)
แพททรียา (ลูกสาวของบุนเฌือน ซูมีเรต) อายุ 3 ป ผูอาน
ทราบไดจากการบทสนทนาของ บุนเฌือน โซมีเรต ผูเปนแม
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13.2.2.11 คุณเพา พนลก (นักขาววิทยุเอเชียเสรี)
คุณเพา พนลก (นักขาววิทยุเอเชียเสรี) เปนชายรางทวม
ผิวขาว ผูที่เขาไปสัมภาษณมารีณา ที่ สหรัฐอเมริกา ในชวงหลังจากถูกทํารายดวยการสาดน้ํากรด
และไดนําขาวนี้ออกอากาศตามสถานีวิทยุตางๆใหประชาชนไดรับรู
1.4 ฉาก (Setting)
ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่ และเวลาที่เรื่องนั้นๆเกิดขึ้น ตลอดจนบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งอยูรอบๆตัวละคร ลักษณะการสรางฉากที่ดีตองมีความถูกตอง ชัดเจน
สมจริง และสอดคลองกับการดําเนินเรื่อง เพราะความถูกตองแมนยําในเรื่องของฉาก เปนเครื่อง
ชี้ใหเห็นถึงความปราณีตในการแตง ซึ่งจะทําใหเนื้อเรื่องนาสนใจยิ่งขึ้น14 นอกจากนั้นฉากยังเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นลอยๆไมได จําเปนตองเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาและ
สถานที่จึงมีความสําคัญในอันที่จะทําใหเรื่องและตัวละครมีชีวิตจิตใจขึ้น จึงเห็นไดวานักประพันธ
จําเปนตองเนนเวลา หรือสถานที่ในนวนิยายเพื่อทําใหผูอานไดเห็นความสมจริง ในฉากในนวนิยาย
ที่แตงขึ้นนั้นถูกตองเหมาะสมกับเหตุการณที่สมมุติขึ้น ซึ่งจะทําใหนวนิยายเรื่องที่แตงขึ้นนั้นมี
ความสมบูรณอยางแทจริง15
วาสนานาง มารีณา เปนนวนิยายที่ผูแตงไดสรางฉากใหสอดคลองตามเหตุการณที่
เกิดขึ้นจริง คือกําหนดเหตุการณและเรื่องราวตามเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับมารีณา ตั้งแตวัยเด็ก ชวง
เหตุการณบานเมืองขัดสน ประชาชนภายในประเทศมีความยากจนอยางมาก จนกระทั่งเมื่อมารีณา
โตเปนสาวไดถายมิวสิควีดีโอตามโบราณสถานตางๆที่มีอยูจริงในประเทศเขมร หรือแมแตจุดเกิด
เหตุโศกนาฎกรรมที่ตลาดโอลิมปคก็ตาม สถานที่ทุกแหงลวนแตเปนสถานที่จริงที่ผูอานที่เคยพบ
เห็นสถานที่ ดังกลาวแลวสามารถนึกภาพและเหตุการณไดทั้งสิ้น
ในการศึกษาวิเคราะหฉากในนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” จึงไดแบงเปนการ
วิเคราะหฉากสถานที่และการวิเคระหฉากเหตุการณ
1.4.1 การวิเคราะหฉากสถานที่
การวิเคราะหฉากสถานที่ ซึ่งแบงออกเปน ฉากภายในหองพักผูปวย ของศูนย
สุขภาพ LYNN COMMUNILY HEALT CENTER , ฉากหมูบานอันลงวิล อําเภอสังแก , ฉากการ
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กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 110-111.
15
วิทย ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา,2504), 112.
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เดินทางเขาปาจนกระทั่งพบมหาเจดียและขุมทรัพยในความฝน ของนางฉาย สาเรือน , ฉากแฟลตที่
พักของครอบครัว“ตาด” , ฉากบานเชาหลังแถบเฎวิน , ฉากริมชายหาดที่กัมปงโสม
1.4.1.1 ฉากภายในหองพักผูปวย ของศูนยสุขภาพ LYNN COMMUNILY
HEALT CENTER

ฉากภายในหองพักผูปวย ของศูนยสุขภาพ LYNN COMMUNILY
HEALT CENTER เปนฉากที่ใชในการเปดเรื่องเพื่อแสดงใหผูอานทราบถึงสถานการณในปจจุบัน
ของเรื่องวาตัวละครเอก คือ มารีณากําลังเขารักษาตัวอยูในสถานที่แหงนี้ ซึ่งเปนการดึงอารมณของ
ผูอานใหเกิดความสนใจใครรูที่จะติดตามเรื่องราวตอไป
ภายในหองที่กวางพอสมควรหองหนึ่ง ซึ่งมีผนังทาสีไขนกกระสาออนๆ (สีเขียว) และ
ประกอบดวยเครื่องใชสอยสมัยปจจุบันสําหรับเปนที่นิยมของพวกชาวตะวันตก
ไมไกลจากเตียงนอนมีผาปูที่นอนซึ่งมีสีขาวดุจสําลี และโตะเล็กๆที่ใสดอกไมสด มี
รูปถาย 4-5 บาน บางวางอยูบนหลังโทรทัศน บางแขวนอยูบนผนัง บางวางบนโตะ และบางวาง
อยูใกลกับหมอน แตรูปถายที่มีกรอบกระจกเล็กๆบางๆทั้งหมดนี้ ดูเหมือนรวมอยูชิดกระจกหนาตางซึ่งมี
มานอันวิจิตร และมีแสงตะวันสาดเขามาอยางเจิดจา
(น.94)

1.4.1.2 ฉากหมูบานอันลงวิล อําเภอสังแก
ฉากหมูบานอันลงวิล อําเภอสังแก เปนฉากที่เปนการปูเรื่อง โดยใหชื่อ
สถานที่ที่มีอยูจริง ซึ่งกลาวถึงบานเกิดของมารีณา
มารีณา ดอกไม ที่ไดรับเคราะหกรรมดวยความหึงหวงอันปาเถื่อนที่สุด ซึ่งจะตองบันทึก
ตามถอยคําของนางฉาย สาเรือน ผูเปนแม ตั้งแตเล็กมาวา เธอเกิดในวันที่15 ขางแรม เดือนสิบ คือ
เดือนสารท ในป 1983 ตรงกับวันพฤหัสบดี ในหมูบานแหงหนึ่ง ชานเมือง จังหวัดพระตะบอง คือ
หมูบานอันลงวิล อําเภอสังแก เปนดินแดนติดกับพรมแดนกัมพูชา-ไทย
(น.104)

1.4.1.3 ฉากการเดินทางเขาปา
ฉากการเดินทางเขาปาจนกระทั่งพบมหาเจดียและขุมทรัพยในความฝน
ของนางฉาย สาเรือน เปนฉากที่ผูแตงบรรยายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับนางฉาย สาเรือน กอนที่จะ
ตั้งครรภ ผูแตงพยายามใหผูอานเกิดมโนภาพใหการอานเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน และใหเกิด
ความคลอยตาม วาลูกของนางฉาย สาเรือนเมื่อเกิดมาตองมีรูปพรรณที่งดงาม ตามความฝน
ในราตรีที่ดวงวิญญาณของเธอไดมาถือกําเนิดในทองของนางฉาย สาเรือน เธอไดฝน
เห็นราวกับวาตัวเองกับคุณตาด สุขุน ผูเปนสามี เดินทางเขาไปในปาลึกแหงหนึ่งที่มีทิวทัศนเปน
เหวลึก มีลําธาร เปนสถานที่รื่นรมย เงียบสงบเปรียบไดกับปาหิมพานตในนิทานพื้นบานโบราณ
ของเขมร
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ดวงจิตของคนทั้งสองไดเดินไปถึงหนามหาเจดียองคหนึ่งซึ่งใหญสงาที่ลอมรอบดวยรังสี
แหงแสงสวาง ทันใดนั้นไดเห็นขุมทรัพยเปนอันมากนับรอยพันกอนโผลออกมาจากฐานเจดียนั้น
ประกอบดวยสีเขียวตะไครน้ํา สีน้ําเงิน ที่มีลักษณะเหมือนกับขุมทรัพยที่ถูกฝงไวนับรอยนับพันป
มาแลว
เวลาที่พบเห็นขุมทรัพยโผลมาอยูตรงหนาอยางมากมายอยางนี้ ดวงจิตนางฉาย สาเรือน
กับสามีปตยิ ินดีกัน โดยรําพันอยางตื่นเตนดีใจวา <<นี่เปนขุมทรัพยมาแตโบราณที่พระอินทร
พระพรหม เทวดาประทานใหเราและนับแตวันนี้ไปเราจะไมยากจนอีกแลว…>>
ขณะที่ดวงจิตทั้งสองคิดกันอยูนั้น ก็มีเสียงฟารองดังลั่นขึ้นบนทองฟา และกอนเงิน
ทั้งหมดที่กอนหนานี้ไมมีแสงเจิดจรัสก็กลายเปนเปลงแสงสวางดุจรัศมีเพชรนิลเจียระไนทําให
คนทั้งสองมีใจตื่นตะลึงเปนอันมาก
(น.104)

1.4.1.4 ฉากแฟลตที่พักของครอบครัว“ตาด”
ฉากแฟลตที่พักของครอบครัว“ตาด” ผูแตงบรรยายฉากใหผูอานเขาใจ
ถึงจิตใจของตัวละครที่กําลังเปนสาวรุน ตองการพบกับความศิวิไลซ โดยบรรยายถึงความคับแคบ
เปนเหตุทําให มารีณามีความคิดที่ตองการจะออกไปหางานทํา เพื่อจะไดออกไปเห็นโลกภายนอก
ตามนิสัยของเด็กวัยรุนทั่วๆไป
สําหรับครอบครัวที่อาศัยอยูบนแฟลตชั้น 4 แทบจะติดเมฆเลยทีเดียว แตสภาพสังคม
ขางลางและในทุกรอยราวของกําแพงเมืองมันไมลงตัวกับสิ่งที่คุณคิดพิจารณาเลย เพราะขณะที่
จิตใจสาวรุนที่เกิดหลังสมัยสงครามนี้แทบจะอยูในการบีบบังคับของสภาพสังคมที่ถูกกักกันแหง
หนึ่งที่นาเสียใจเปนสุด
ตั้งแตเล็กจนกระทั่งวัย 16 ป มารีณาอาศัยอยูใตรมเงาและกําแพงของบานหลังเล็กที่
มีขนาดประมาณ 5×4 ตารางเมตรเทานั้น อยางนี้แลวสภาพอันอึดอัดอยูในครอบครัวซึ่งเกิดมี
อยูเปนประจําที่ผลักดันใหเธออยากหาชองทางลมอะไรสักอยางสําหรับสูดหายใจไดสะดวก
สักหนอย และสําหรับผอยคลายปลดปลอยวัยสาวอันสดใสเติบโตขึ้นเรื่อยๆ”
(น.114)

1.4.1.5 ฉากบานเชาหลังแถบเฎวิน
ฉากบ า นเช า หลั ง แถบเฎวิ น เป น ทาวเฮ า ส ที่ คุ ณ ถาเช า ให แ ก ม ารี ณ า
ภายในประกอบดวยเครื่องอํานวยความสะดวกครบครัน ชวนใหมารีณาหลงใหลกับที่อยูใหมนี้
ผูแตงพยายามบรรยายวาสถานที่ดังกลาวเปลี่ยว หางไกลจากผูคน ซึ่งเปนที่หลบซอนความผิด
บางอยางไดเปนอยางดี และบรรยายถึงเครื่องใชภายในบานตางๆที่คุณถาไดใหคนจัดเตรียมไวให
เพื่อหวังจะใหเปนที่ถูกใจมารีณา
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ในเวลาที่มารีณาคิดเห็นนี้ เปนเวลาที่บุรุษผูนั้นไดพาเธอเขาไปในทาวเฮาสหลังหนึ่ง
หลังจากไดไขกุญแจรั้วและประตูหนาเรียบรอยแลว
คนขับรถไมไดตามไปดวยเหมือนกับถูกใหเฝารถ เพราะถนนบริเวณนั้นเปลี่ยว แตมารีณา
ไมไดใสใจกับเรื่องนี้ เพราะเธอกําลังใสใจอยูกับโทรทัศน 24 นิ้ว เครื่องหนึ่ง รวมทั้งเครื่องเลน ซีดี
ที่จัดเตรียมไวอยูที่นั่นอยางเรียบรอย และบนโทรทัศนนั้นมีรูปถายของมารีณาซึ่งถายที่จําการไท
ใสไวในกรอบลายดอกไมอยางสวยงามดวย
คุณถาพาเธอไปดูหองน้ํา หองครัว วกกลับมาหองรับแขก ที่มีเกาอี้หวายวางอยูอยางเปน
ระเบียบ จึงเดินไปยังหองนอนที่มีตอเติมอยูขางบน ในเวลานั้นมารีณาก็เริ่มถามเบาๆวา÷
-“บานนี้ราคาเดือนละเทาไร คุณอา?”
คุณถาพูดพลางไขกุญแจเปดประตูหองนั้นพลาง÷
-“ประมาณ 100 ดอลลารเทานั้นเอง ใหมารีณาอยูชั่วคราวไปกอน แลวคอยขยับขยาย
วันหลัง!”
พูดจบบุรุษสวมแวนตาก็ผลักประตูเปดออก และเปดไฟทําใหมารีณาตกตะลึง ขางใน
หองนั้นมีที่นอนหมอนมุงจัดเตรียมไวเสร็จสรรพ และมีโตะเครื่องแปง ตูเสื้อผาวางอยูใกลกัน
ดวย กลิ่นน้ําหอมอยางหนึ่งทําใหหอมฟุงไปทั่วหองเหมือนมีการจัดเตรียมไวแลว และหนาโตะ
เครื่องแปงก็มีรูปถายเล็กๆรูปหนึ่งเปนรูปมารีณาถายคูกับบุรุษผูนั้นอยูที่จําการไท”
(น.137-138)

1.4.1.6 ฉากริมชายหาดที่กัมปงโสม
ฉากริมชายหาดที่กัมปงโสม เปนสถานที่ที่คุณถาพามารีณาไปเที่ยวเพื่อ
หวังจะหลบคุณนายผล ผูเปนภรรยาไมใหตามหามารีณาจนพบ ผูแตงบรรยายฉากริมทะเลไดสมจริง
กลาวถึงคลื่นลมทะเล ไดเขากับบรรยากาศที่คูรักกําลังเดินอยูบนหาดทรายพูดคุยปรับทุกขตอกัน
และยังเลือกสรรชวงเวลาพลบค่ํา ซึ่งเปนบรรยากาศที่เหมาะสมอยางยิ่งกับบทที่มีการแสดงความรัก
ตอกัน โดยเฉพาะฉากนี้เปนชวงที่จบตอน ซึ่งชวนใหผูอานสนใจที่จะอานเรื่องในตอน ตอไป
บายนี้ คูรักไดพากันเดินไปตามริมทะเลที่มีคลื่นซัดสาดเขามา รอยเทาทั้งสี่ไดทาบตอๆ
กันไปบนหาดทรายละเอียด แตบางอยางก็ตองละลายไปดวยระลอกคลื่นในเวลาอัสดงทามกลาง
การซัดสาดไปอยางไมรูเหนื่อยมาถึงสถานที่แหงนี้ บุรุษดึงมือมือเธอลมลงไปบนหาดทราย แลว
เขาตะกองกอดเธอ จูบแกมดวยความหิวกระหาย…
(น.146)
บุรุษผูหิวกระหายในตัณหา โอบจูบแกมมารีณาอีกครั้ง แลวกลาวดวยความตั้งใจ หลังจาก
จองมองไปยังขอบฟาที่มีแตออนแสงลง
(น.146)
ลมทะเลพัดโบกเอากลิ่นอายคลื่นน้ําเค็มมาปะทะจมูกของคูรักใหม ผสมผสานกับถอยคํา
ปลอบประโลมของชายหนุมตอไปอีก
(น.146)
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กลาวแลว เสือผูหญิงก็จับมารีณาเอนลงไปยังพื้นทรายอีกครั้ง… แลวไดยินเสียงคลื่นดัง…
ผสมผสานกับบรรยากาศที่คอยๆมืดไป…
(น.147)

นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆที่ผูแตงกลาวถึง โดยเปนเพียงการกลาวชื่อ
สถานที่ที่ตัวละครกําลังอยูบริเวณนั้น มิไดเปนการพรรณนาถึงสถานที่นั้นๆ ซึ่งสถานที่ตางๆเปน
สถานที่ที่มีอยูจริงในประเทศเขมร ไดแก ปราสาทตวนเลปาตี , ปราสาทพนมราบ , ปราสาทนครวัด,
โรงเรียนพนมฎนเปญ , โรงเรียนวัดเกาะ ,พนมบาสิฐ , อุทยานริมน้ํากรุงตาเขมา ,ภัตตาคารชุมโนร
ชายกรุง , ภัตตาคารแถวเคียนคลัง , ภัตตาคารพารกเว
1.4.2 การวิเคราะหฉากเหตุการณตางๆ
การวิเคราะหฉากเหตุการณตางๆ ซึ่งแบงออกเปน ฉากเหตุการณในป 1983,
ฉากเหตุการณที่ไรแพรกกอเปา, ฉากเหตุการณบานเมือง, ฉากเหตุการณที่ คุณตาด สุขุน รูวามารีณา
ไดคบหากับคุณถา, ฉากที่คนขับรถขับรถพามารีณามาพบคุณถาที่ภัตตาคารแหงหนึ่ง, ฉาก
เหตุการณที่ตลาดโอลิมปคในวันเกิดเหตุโศกนาฎกรรม
1.4.2.1 ฉากเหตุการณในป 1983
ฉากเหตุการณในป 1983 ผูแตงบรรยายฉากนี้เพื่อใหผูอานไดเขาใจถึง
สภาพความสับสนวุนวายทางสังคมและการเมืองของประเทศเขมร ทําใหประชาชนเกิดความอัตคัด
ขันสนกับยิ่งขึ้น แมแตเมืองใหญๆเชนจังหวัดพระตะบอง ซึ่งสมัยนั้นเขมรแดงเรืองอํานาจ การ
ปกครองแบบระบบคอมมิวนิสต สําหรับครอบครัว “ตาด” คุณตาด สุขุน ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว
ตองพยายามดิ้นรนหางานทําเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
เมื่อเวลาลวงเลยมาถึงป 1983 นั้น ในจังหวัดพระตะบองมีสถานการณสับสนมาก
พวกเขมรแดงทําการปฏิวัติแทบทุกสถานที่ ผูมีอํานาจในจังหวัดไดออกประกาศไมใหเอกชนใช
รถยนต ซึ่งมีความเร็วมากนั้นเลย เพราะกลัวตกอยูในกลอุบายของศัตรู มันซื้อเอาไปทําการปฏิวัติ
ทําลายลางตางๆ เพื่อตอตานกับรัฐอํานาจปฏิวัติ จึงอายัดทรัพยสินหรือประมูลซื้อวัสดุทั้งหมดนั้น
มาไวในครอบครองของผูมีอํานาจในจังหวัด และเริ่มขึ้นอยางเขมงวดในทุกสถานที่
คุณตาด สุขุน ซึ่งเปนพอของมารีณา หลังจากพยายามหากินอยูที่หมูบานแตรง ในอําเภอ
รัตนะมณฑล (ไพลิน) ไดพยายามสะสมเงินซื้อเครื่องทําไฟ และรถเครื่อง 2-3 เครื่อง เพราะคุณเปน
คนชํานาญการซอมเครื่องยนต ก็ถูกรัฐบาลยึดเอาอุปกรณทั้งหมดนั้นไปโดยอัตโนมัติ
(น.105)

1.4.2.2 ฉากเหตุการณที่ไรแพรกกอเปา
ฉากเหตุการณที่ไรแพรกกอเปา เปนอีกฉากหนึ่งที่สรางความสะเทือน
อารมณใหแกผูอาน ที่ไดรูถึงความรันทดของนางฉาย สาเรือน ที่พยายามชวยสามีหาเลี้ยงครอบครัว
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แมวาตองเลี้ยงลูกเล็กก็ยังสูอุตสาหออกไปทํางานที่ไรออย ซึ่งเปนการตอกย้ําใหผูอานเห็นถึงความ
ยากจนของครอบครัว “ตาด”
นางฉาย สาเรือน มักเลาเรื่องนี้แกคุณคงค บุนเฌือน อยูบอยๆเกี่ยวกับความยากจน
ขนแคนตอสูกับลูกเล็กไปหากินซื้อออยอยูที่ไรแพรกกรอเปานั่น คือมีวันหนึ่งทานเขาไปใน
ไรนานมาก เพราะฟาใกลมีฝนจึงเรงใหคนงานตัดใหหมดเพื่อขนสงใสเรือยนตใหทันเวลาที่
ตองกลับมาจึงทิ้งมารีณาอยูบนลานในกระทอมนั้นนานเกือบ 7-8 ชั่วโมง เธอก็รองไหจนแทบ
จะคอแหงเพราะหิวนม
มีคนวิ่งไปบอกวา ลูกรองไหใหญแลว นางฉาย สาเรือน ก็วิ่งกลับมาหาลูกทามกลางลม
พายุและสงสารลูกจนมีน้ําตาไหลออกมาอยางไมขาดสาย เพราะเวลานั้นหลังจากที่เห็นแม มารีณา
ที่รองไหน้ํามูกน้ําตาไหลก็โบกมือขวักไขวหาแมดวยสีหนาเปยมไปดวยความหิวโหย
(น.106-107)

1.4.2.3 ฉากเหตุการณที่คุณตาด สุขุน รูวามารีณาไดคบหากับคุณถา
ฉากเหตุการณที่คุณตาด สุขุน รูวามารีณาไดคบหากับคุณถา ผูแตงได
สรางฉากใหเกิดความนาสนใจ โดยใหเปนเหตุบังเอิญที่ฝนตกหนัก คุณตาด สุขุนจึงถือโอกาสออก
มารองน้ําฝนไวเพื่อใชสอย ในขณะเดียวกันไดเหลือบเห็นลูกสาวของตนออกมาจากรถของคุณถา
วันหนึ่ง..ประมาณ 3 ทุมไปแลว พายุฝนตกหนัก ฟารอง แลวลมพัดขึ้นลงวนเวียน
แทบจะถอนเอาหลังคาบานของคุณตาด สุขุน ที่อยูชั้นบนสุดของแฟลต
ดวยเสียดายน้ําที่ตกจากฟามาอยางชุมฉ่ํานั้น คุณตาด สุขุนก็ไดถือโอกาสออกมารอง
น้ําใสถังเก็บไวใชสอย ทันใดนั้นก็ดลใจใหทอดสายตาจากบนหลังคาลงไปยังขางลางใกลปาก
ทางที่ตองตรงมายังบานของคุณ มีรถแลนดครุยเซอรสีดําคันหนึ่งขับมาจอดอยูที่นั่นกลางสายฝน
ที่กําลังสาดลงมา!..
เพียงแคทันทีที่ประตูรถที่อยูขางลางเปด มารีณาก็ลงจากรถนั้น และวิ่งอยางเร็วเขาไป
ยังบันไดขางลาง โดยไมไดหันมาลาคนที่นั่งอยูในรถนั่นเลย แลวทานตาด สุขุนก็ไมรูวาคนที่อยู
ในรถสีดํานั้นคือใคร เพราะมองจากบนบานไปเห็นเลื่อนรางมาก จําไดแตรางของมารีณาเทานั้น
(น.118)

1.4.2.4 ฉากเหตุการณที่ตลาดโอลิมปคในวันเกิดเหตุโศกนาฎกรรม
ฉากเหตุการณที่ตลาดโอลิมปคในวันเกิดเหตุโศกนาฎกรรม ที่แสดงถึง
ความโหดรายของคุณนายผลที่ไดกระทําตอมารีณา ซึ่งเปนชวงที่เกิดความสันสนวุนวาย และความ
ตื่นตะหนกของผูพบเห็นเหตุการณ
เวลาที่มาถึง ผูหญิงคนหนึ่งรางอวนใหญ มีสีหนาช้ําๆที่หอหุมไปดวยความรอนแหง
โทสะที่เผาไหมไมรูวากี่องศานั้น ไดยื่นมืออันหยาบกระดางมาจับกระชากเอาผมของมารีณาที่
สยายลงมาควรใหหลงใหลอยางเต็มเปยม จนแทบจะทําใหเธอลมกลิ้งไปขางหลังพรอมดวยเสียง
อันหยาบคาย÷
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-“นี่ใชไหมที่ชื่อ อามี นะ?”
ดวยสภาวะที่ไมไดเตรียมตัวไวกอน โฉมนางก็ตอบไปพลางหันหัวไปพลาง÷
-“….คะ ฉันนี่แหละ!..”
เพียงคําที่ออกจากปากเทานั้น หลุดออกจากริมฝปากอันอิ่มเอิบของมารีณาแทบไมทันผูหญิง
ที่เขาขนานนามวา คุณนายผลนั้นก็ยกเทาเตะขาออนของเธออยางแรง ทําใหเธอหงายไปอีกขางหนึ่ง
มือก็ควานไปถูกชามขาวตมตกลงมาจากบนโตะ หลานสาวของเธอก็รองไห แลววิ่งไปอีกขางหนึ่ง
ผูหญิงอวนก็ยกขาขวากระทืบเธออีก พรอมดวยคําถามอยางเหี้ยมโหด แตมีความหมายใหนาอับอายวา÷
-“แหม…ทําไมอีนี่มาแยงผัวกู?. ทําไมอีนี่มาแยงผัวกู?.”
(น.166)

สรุปไดวา คงค บุนเฌือน ไดศึกษาเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นจริงกับมารีณาไดอยาง
ลึกซึ้ง และไดมีการนําขอมูลเหลานั้นมาใชประโยชนในการสรางฉากและเหตุการณตางๆไดอยาง
กลมกลืนกับเนื้อเรื่องและโครงเรื่อง
1.5 บทสนทนา (Dialogues)
บทสนทนา (Dialogues) เปนองคประกอบที่ชวยในการดําเนินเรื่อง ชวยใหตัวละคร
มีลักษณะสมจริง ชวนใหติดตาม วัตถุประสงคสําคัญในการแตงบทสนทนานั้นมีประโยชนอยาง
มาก คือ เพื่อชวยในการดําเนินเรื่องแทนการบรรยายของผูแตง, เพื่อชวยใหรูจักตัวละครในเรื่อง
ทั้งรูปราง หนาตา บุคลิกภาพ อุปนิสัย, ชวยใหมีวิธีการที่หลากหลาย คือสามารถเปลี่ยนเปนบท
สนทนาบาง บทบรรยายบาง, เพื่อสรางความสมจริง เนื่องจากคําพูดที่สมมุติวาเปนถอยคําจริงๆของ
ตัวละคร ทําใหรูสึกใกลชิดกับความเปนจริงมากกวาคําบรรยายของผูแตง และทําใหนวนิยายนั้น
นาสนใจ มีชีวิตชีวาขึ้น โดยเฉพาะบทสนทนาที่ทําใหผูอานรูสึกสะเทือนอารมณ16
ในการวิเคราะหบทสนทนา อาจพิจารณาไดวา บทสนทนานั้นชวยในการดําเนินเรื่อง
บอกลักษณะนิสัยตัวละคร บอกความรูสึกและอารมณของตัวละคร และยังมีบทสนทนาที่ใหคติ
ขอคิด ซึ่งคงค บุนเฌือนไดนําบทสนทนาหลายรูปแบบมาใชกับนวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” โดย
จะยกตัวอยางแตละแบบดังนี้
คงค บุนเฌือน แตงนวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” โดยใชบทสนทนาในการดําเนินเรื่อง
เปนสวนใหญ บทสนทนาในนวนิยายเรื่องนี้จึงเพิ่มความรูสึกของผูอานวาเรื่องที่กําลังอานนี้เปน
เรื่องจริงอยางแนนอน เนื่องจากบทสนทนาในการดําเนินเรื่องทําใหตัวละครมีชีวิตชีวา มีความ

16

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 115.
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เคลื่อนไหว มีอารมณตางๆทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เศราโศก เสียใจ และสะเทือน ใจ ทั้งนี้ผูศึกษาได
วิเคราะหบทสนทนาของนวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” ออกเปนหัวขอ ดังตอไปนี้
1.5.1 บทสนทนาที่ชวยในการดําเนินเรื่อง
บทสนทนาที่ชวยในการดําเนินเรื่อง ผูแตงใชบทสนทนาของตัวละครชวยใน
การดําเนินเรื่องและแสดงความเปนไปของตัวละครแทนการบรรยาย ซึ่งเปนวิธีการแตงที่ไมให
นวนิ ย ายใช บ ทบรรยายซ้ํ า ซาก ดั ง ตั ว อย า งจากบทสนทนาที่ น างฉาย สาเรื อ นซัก ไซ ม ารี ณ าถึ ง
ความสัมพันธระหวางมารีณากับคุณถา
นางฉาย สาเรือน เบิกตาโต÷
-“…อยางนั้น ลูกไดไปเห็นบานนั้นแลวใชไหม?”
-“จะ เมื่อเย็นนี้ ทานไดไปรับฉันที่กองถาย ไปกินขาวที่อีกฝงหนึ่ง และพาฉันไปดูบานนั้น
อีก ทานซื้อของใชใสไวเสร็จสรรพ ตั้งแตโทรทัศน เครื่องเลนซีดี เตียง ที่นอน หมอน ยังขาดแตถวย
ชามหมอไหเทานั้น… ขอใหแมชวยไปจัดหาซื้อของทั้งหลายนั้นดวย เพราะพี่ถาเขาตองไปกินขาว
ที่บานนั้นสักครั้งเหมือนกัน!”
นางฉาย สาเรือน ทําตาโตกวาเกา เมื่อไดยินลูกสาวเรียกคนนั้นวาพี่ ความจริงมารีณาพูด
เร็วไป ยิ่งทําใหนางฉาย สาเรือนไลคําถามอยางรีบเรง÷
-“อยางไรกัน ลูกกับเขาไปถึงไหนกันแลว ถึงไดกลาเรียกเขาวาพี่ไดเต็มปากอยางนี้?”
มารีณาเริ่มมีน้ําตาคลอเบาทันทีและพูดดวยเสียงสั่นเครือ รางกายสั่นเทา แลวนั่งเอาหัว
เกยไวที่อกแม÷
-“แม! แมอยาโกรธนะ ฉันเห็นเขามีจิตใจดีอยางนี้ ฉันรักเขาและยอมมอบกายใหเขาแลว
ดวย!.”
(น.141)

จากบทสนทนาแสดงใหผูอานทราบวามารีณาไดมีความสัมพันธกับคุณถา แต
ไมไดคิดที่จะปดบังพอแม โดยเลาเรื่องราวของตนใหนางฉาย สาเรือน ผูเปนแมฟง
บทสนทนาระหวางเสคุนฎกับคุณเพา พนลก นักขาววิทยุเอเชียเสรีทําใหผูอาน
สามารถทราบไดวาหลังจากมารีณาถูกทําราย เสคุนฎผูเปนพี่ชาย ไดพยายามวิ่งเตนเพื่อที่จะพา
นองสาวไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา
–“…เหมือนที่คุณทราบแลววา มารีณาออกจากประเทศเขมรมาถึงโรงพยาบาลเรานี้ใน
ปลายเดือนกุมภาพันธแลว เราก็ไมไดปลอยปละละเลยใหเสียเวลานาน คือหลังจากใหเธอพักผอน
ใหชินกับสภาพอากาศของที่นี่สักพักในวันที่ 6 เมษายน คณะแพทยเราไดเริ่มรักษาปากและจมูก
ของเธอเปนอันดับแรก โดยไมอนุญาตใหเธอพูดมากและงดไมใหกินอาหาร เชน ขาว ระยะหนึ่ง
กอน เพื่อใหปากมีลักษณะเหมือนเดิม สวนจมูกกําลังหาวิธีตกแตงใหไดสมสวนเหมือนเดิมดวย !”
เวลานั้น เสคุนฎ ก็ถือโอกาสชี้แจงกับนักขาวเพิ่มเติมวา÷
-“… อาการปวยของนองสาวฉันนี้ มันสามารถสงผลอยางมากนะคุณ! ดวยเหตุที่ฉันเปน
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ลูกจางของที่นี่แลว ! หลังจากที่ฉันไดรับขาวมาจากประเทศเขมรวา นองสาวฉันถูกทํารายดวยน้ํากรด
เวลานั้นฉันก็ไดไปบอกพอแมของฉันวา ถาบาดแผลของเธอหนักหนา ไมอาจรักษาอยูที่นั่นได ฉัน
จะหาทางใหนองสาวฉันมารักษาอยูอเมริกันนี่ เพราะที่นี่อุปกรณของเขาทันสมัยกวา!…”
(น.99-100)

บทสนทนาอีกตอนหนึ่งที่แสดงถึงเหตุการณทะเลาะวิวาทระหวางมารีณากับ
คุณถา
เมื่อไดยินมารีณาพูดดังนั้น ขาราชการผูนี้ก็เบิกตาโตและพูดเสียงดัง÷
-“…วาอะไรนะ นองอยากแยกทาง ถาอยางนั้นนองก็ไมไวใจ พี่ ไมรักพี่แลว?”
-“ไมใชอยางนั้น นองรักพี่มากจริงๆ!..” มารีณาพูดทั้งสะอึกสะอื้น “..นองไมอยากแยกทาง
หรอก แตพี่คิดวานองอยูอยางนี้ ทุกวันนี้สบายมากหรือ อยาลืมวาที่วันนี้นองไดชื่อวาเปนผูหญิงแยง
สามีเขา เปนผูหญิงที่แยงความสุขของภรรยาหวง เปนผูหญิงที่สังคมไมยอมรับเลย แตผลตอบแทนกับ
นองมีเวรมีกรรมกับพี่แลว พี่ควรจะเห็นใจนองดวย!..”
ขาราชการมากรัก ยังคงถือตามความตั้งใจ โดยแสดงออกอยางหวนๆ÷
-“อยางนั้น ทุกวันนี้ที่พี่พยายามจายเงินจายทองเลี้ยงนองนี้ พี่ไมคิดอะไรกับนองหรือ?
แหม มารีณาฟงพี่ใหดีนะ ทุกวันนี้พี่กําลังพยายามหาวิธีใหนองกลายเปนคุณนายของพี่อยางสมบูรณ
ใชวาจะตองใหนองหลบๆซอนๆอยางนี้ตอไป นองตองมีหนามีตาอยูในสังคมตอไป ดังนั้นนองตอง
อดทนหนอย แมจะไดยินอะไร อยางไรก็ตองอดทนมีพี่ยืนเคียงขางแบบนี้แลว ไมมีใครทําอะไรนอง
ไดหรอก!. อีกอยางหนึ่งคุณนายภรรยาพี่นั้นใจดีมาก เขาทําอะไรรูจักคิดหนาคิดหลัง…แลวไมอาจ
ทําอะไรลวงเกินตอจิตใจพี่ไดเลย!..”
(น.151)

จากบทสนทนาทําใหผูอานทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นวามารีณาเริ่มรูความจริง
ที่คุณถาปดบังตน เมื่อมีการพูดคุยกันจึงเกิดปากเสียง และคุณถาไดขมขูมารีณาหากเธอตีตัวออกหาง
1.5.2 บทสนทนาที่บอกลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละคร
บทสนทนาที่ บอกลั ก ษณะนิสัยและบุ คลิ กภาพของตัว ละคร การที่ผูแ ต ง ใช
บทสนทนาบอกนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละครทําใหผูอานรูจักตัวละครไดดีขึ้น ทั้งบุคลิกภาพ
รูปราง หนาตา อุปนิสัย รวมทั้งความรูสึกนึกคิดของตัวละครได โดยจะยกตัวอยางบทสนทนาที่
แสดงใหผูอานรูจักนิสัยใจคอของตัวละคร เชน ในบทสนทนาที่มารีณาพูดกับนางฉาย สาเรือน และ
คุณตาด สุขุน แสดงใหทราบวามารีณาตองการชวยแบงเบาภาระพอแม และแสดงใหทราบวามารีณา
เปนผูที่มีความรูนอย เพราะไมไดเรียนหนังสือสูง
-“ฉันโตแลวนะพอ สามารถหากินแทนมือเทาพอแมไดบางแลว จะปลอยใหฉันไดแต
อยูในบานทํานี่ทํานั่นไมได แลวจะไดประโยชนอะไร.. แลวจะพอกังวลใจอะไร มีพี่เพชรอยูกับ
ฉันคอยชวยดูแลดวย พอยังกังวลอะไรอีก”
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ไมไดยินคุณตาด สุขุน ตอบวาอะไรตอประโยคใหมของลูกเลย แตเวลานั้นนางฉาย
สาเรือน เปลี่ยนไปพูดโดยจองหนาลูกไมวางตา÷
-“เออ แมก็อยากใหลูกชินกับการทํางานกับคนอื่น แมวาลูกจะไมไดเรียนสูง ไมรูจักภาษา
อังกฤษ จีน ไทย ฝรั่งเศส อะไรเหมือนคนอื่น คือมีแตทํางานอยูกับบานอยางนี้เอง อะไรบาง อยาง
ลูกสาวคนอื่นเขากันทั้งเมือง ตอยต่ํา สูงสง อะไรมันอยูที่เราเอง ! แตลูกพูดอยางนี้ แลวลูกรูวาบริษัท
นั้นเขารับลูกแลวหรือยัง เพราะแมไดยินวาที่นั่นไมงายเลย กวาจะขอเขาไดแตละคนๆยากมาก!”
(น.115)

1.5.3 บทสนทนาที่ใหคติและขอคิด
บทสนทนาที่ใหคติและขอคิดในนวนิยายเรื่องนี้มีอยูเปนจํานวนมากไดแสดง
ถึง ทั ศ นะและคติ ธ รรมที่ ส ามารถนํ า ไปเป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ต นอยู ใ นสั ง คม ตั ว อย า งบท
สนทนาที่แสดงคติและขอคิด เชน ในบทสนทนาที่นางฉาย สาเรือนสอนมารีณาถึงการดําเนินชีวิต
ดวยความไมประมาท
-“..แต เอ็งตองระวังใหดีดีนะ เพราะในทางชีวิตเรามีโชคดีและปราชัยตั้งอยูคูกันตลอด
เวลา!”
-“ไมมีอะไรหรอกแม ไมใชฉันไดยินทันทีแลวมาบอกแมวันนี้หรอก คือฉันไดรูหลายวัน
มาแลว บริษัทนั่นเขาดี ซื่อตรง มั่นคงมาก!..”
(น.117)

และตอนที่คุณตาด สุขุน ไดสั่งสอนลูกใหทํามาหากินดวยความสุจริต
ทานไดแตแนะนําสั่งสอนลูกทุกคนวา÷
-ในโลกนี้ ไมมีการงานอะไรที่ตอยต่ําเลย อยาไดไปหลอกลวง ลักขโมยเขา!… ปกติ
เราเปนคนจนมีแตหากินขายของเล็กๆนอยๆนี้ ไดกําไรพอเลี้ยงชีพไมตองอายหรอก ไมมีใคร
ใหเรากินหรอก ถาเราไมพยายามหาดวยตัวเอง!! เราตองรูรักษาคุณคา ทําอะไรอยาใหเขาตีคาเรา
ไดวา มีคาเพียงแคขาวตม ขาว 1 จาน หรือน้ําปน 1 แกวเทานั้นเลย”
(น.111)

บทสนทนาอีกตอนหนึ่งที่ใหขอคิดแกผูอาน คือ ในตอนที่คุณตาด สุขุน สอน
มารีณา วาจะทํางานอะไรก็ตองตั้งใจและจริงจังกับงาน
คุณตาด สุขุนมักบอกลูกวา <<ถามีฝมือในการสรางตนเปนนักรอง อยางนอยก็ใหคนฟง
ชื่นชมไดบางวา เธอนี้รองไพเราะจริงๆหรือไพเราะพอประมาณ อยาใหคนติเตียนวา เธอนี้รองเพลง
เสียงเหมือนเปดเทศหรือเหมือนไกขันติดเสมะ ไมไดเรื่องอะไรนอกจากอวดสะดือ และขาออนเลย
ซึ่งประการนี้อาจทําใหเสื่อมเสียอับอายอยูในอาชีพที่เสี่ยงโชคนี้>>
(น.113)
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1.5.4 บทสนทนาบอกความรูสึกและอารมณของตัวละคร
บทสนทนาบอกความรูสึกและอารมณของตัวละคร ผูแตงใชเพื่อแสดงความ
รูสึกและอารมณของตัวละครใหผูอานทาบถึงความดีใจ ความเศราสะเทือนอารมณ ความโกรธ ของ
ตัวละครตัวหนึ่งที่มีตอตัวละครอีกตัวหนึ่ง หรือตอเหตุการณตางๆที่ผานเขามาในชีวิต ดังตัวอยาง
บทสนทนาที่คุณนายผลพูดกับมารีณาในเวลาที่พบเธอนั่งกินขาวตมอยูที่ตลาดโอลิมปค บทสนทนา
นี้แสดงใหเห็นวาคุณนายผลใชคําพูดที่แสดงความโกรธแคนจากความหึงหวงเปนอยางมาก
-“นี่ใชไหมที่ชื่อ อามี นะ?”
ดวยสภาวะที่ไมไดเตรียมตัวไวกอน โฉมนางก็ตอบไปพลางหันหัวไปพลาง÷
-“….คะ ฉันนี่แหละ!..”
เพียงคําที่ออกจากปากเทานั้น หลุดออกจากริมฝปากอันอิ่มเอิบของมารีณาแทบไมทัน
ผูหญิงที่เขาขนานนามวา คุณนายผลนั้นก็ยกเทาเตะขาออนของเธออยางแรง ทําใหเธอหงายไป
อีกขางหนึ่ง มือก็ควานไปถูกชามขาวตมตกลงมาจากบนโตะ หลานสาวของเธอก็รองไห แลววิ่ง
ไปอีกขางหนึ่ง ผูหญิงอวนก็ยกขาขวากระทืบเธออีก พรอมดวยคําถามอยางเหี้ยมโหด แตมี
ความหมายใหนาอับอายวา÷
-“แหม…ทําไมอีนี่มาแยงผัวกู?. ทําไมอีนี่มาแยงผัวกู?.”
(น.166)

หรื อ ในอี ก บทสนทนาหนึ่ ง ที่ คุ ณ ถามี ป ากเสี ย งกั บ มารี ณ า เพราะคิ ด ว า เมื่ อ
มารีณารูวาตนมีภรรยาหลวงแลวจะตีตัวออกหาง
-“แตอยาลืมนะวา ถาเธออยากตีจากฉันไป เธอเองก็จะไมมีความสุข ฉันจะตามพยาบาท
เธอตลอดเวลา แมวาเธอจะไปที่ไหนก็ตาม ฉันจะขับรถชนเธอใหพิการ ฉันจะจางคนใหคอยทําราย
เธอ ใหเธอเสียโฉม เพื่อไมใหเธอเอาความงามนี้ไปมีความสุขกับผูชายคนอื่น จําคําฉันใหดี ฉันกลา
พูดก็กลาทํา!..”
เวลานั้น ศรีเพาไมไดยินมารีณาตอบวาอะไรเลย นอกจากรองไหสะอึกสะอื้น สวนขาราชการ
มากรักก็ตะคอกไปอีก÷
-“สัญชาติเปด ยกขึ้นบนดอนก็ไมอยากจะขึ้นอีก!..”
(น.152)

2. การศึกษาดานกลวิธีในการประพันธ (Techniques)
การศึกษาดานกลวิธีในการประพันธ (Techniques) เปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่ง
ของนวนิยาย ซึ่งผูแตงสามารถแสดงฝมือ โดยการใชกลวิธีตางๆที่ทําใหงานเขียนของตนมีความ
นาสนใจ สรางความประทับใจใหแกผูอาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของ
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การวิเคราะหและกลวิธีในการประพันธของนวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” ไว 3 หัวขอ คือกลวิธกี าร
ตั้งชื่อเรื่อง กลวิธีการเลาเรื่อง และกลวิธีการดําเนินเรื่อง
2.1 กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง
กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องวาสนานาง มารีณา นั้น คงค บุนเฌือนไดนําเอาชื่อของตัวละครเอก
ในเรื่องมาตั้งเปนชื่อเรื่อง ซึ่งมีความสอดคลองกับเนื้อเรื่อง เนื่องจากเปนการเลาถึงชีวิตของเด็กสาว
“มารีณา” ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก กระทั่งโตขึ้นเปนสาวดวยวัยยางเขา 16 ป ชีวิตเธอผกผัน ดูเหมือน
ความเปนอยูของเธอและครอบครัวจะดีขึ้น เนื่องจากเธอไดเขาวงการการแสดง แตแลวโชคชะตา
กลับพลิกผันเมื่อเธอพบกับความรักที่หลอกลวง ทําใหเธอถูกทํารายดวยน้ํากรดจากความหึงหวง
ของคุณนายผล ภรรยาหลวงของคุณถา ซึ่งเปนสามีของเธอ โดยที่เธอไมรูวาคนรักของตนนั้นมี
ภรรยาแลว เหตุการณโศกนาฎกรรมนี้นําความเศราโศกมาสูตัวเธอและครอบครัว
อาจสรุปไดวา การตั้งชื่อนวนิยายเรื่องนี้เปนการตั้งชื่อไดอยางเหมาะสม โดยใชเรื่องราว
ของตัวละครเอกมาตั้งเปนชื่อเรื่อง คือ “วาสนานาง มารีณา”
2.2 กลวิธีการเลาเรื่อง
กลวิธีการเลาเรื่องในการประพันธตางๆ ผูแตงสามารถใชกลวิธีในการเลาเรื่องไดอยาง
หลากหลาย เชน ผูแตงเปนผูเลาเอง ตัวละครในเรื่องเปนผูเลา ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเปนผูเลาหรือใช
กลวิธีหลายๆแบบรวมกันในการเลาเรื่อง
“วาสนานาง มารีณา” ของ คงค บุนเฌือนนี้ ไดใชกลวิธีในการเลาเรื่อง 2 วิธีประสม
กัน คือ ผูแตงเปนผูเลาเอง ตัวละครในเรื่องเปนผูเลา โดยใช 2 วิธีนี้เปนการเลาเรื่องสลับกันไป คือ
ในการเปดเรื่องจะเปนการใหตัวละครในเรื่องเปนผูเลา กลาวถึงเหตุการณปจจุบันขณะที่มารีณาไป
รักษาตัวอยูที่ศูนยสุขภาพลีน (LYNN COMMUNILY HEALT CENTER) ณ เมืองบอรตัน รัฐ
แมสสาฌูเสต สหรัฐอเมริกา และมีนักขาวเขาไปสัมภาษณ ตอมาผูแตงเปนผูเลาเองถึงครอบครัว
“ตาด” ตั้งแตความเปนอยู สภาพครอบครัว ชีวิตความเปนอยู และผูแตงจะใชการเลาเรื่อง 2 ลักษณะ
นี้สลับกับไปตลอดทั้งเรื่อง
สําหรับในบางชวงของเรื่องผูแตงจะใชความคิดของตนเองสอดแทรกเขาไปในนวนิยาย
ดังเชน
ถึงตรงนี้ ผูเขียนขอเปดวงเล็บยอนไปอีกวา ในเวลาที่ฉุกเฉินกระทันหันนั้น ถาหาก
มารีณาไมเชื่อตามคํารับรองของสามีลับๆของเธอ เธอคงไมมีเคราะหกรรมที่ตองรองรับการทําราย
ดวยน้ํากรดในเวลานั้น
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นี่มาจากมารีณาไววางใจมากเกินไป วาสามีของเธอจะมาหาเธอ ไมปลอยใหเธอตก
อยูในเงื้อมือของภรรยาหลวง เธอจึงไมฟงตามคําแนะนําของพี่ ควรทําการวิพากษวิจารณใหชัดเจน
หากในวันนั้นคุณขาราชการมากรักนั้นรักเธออยางแทจริง แลกกับความตายไดจริง ทานตองกลาที่
จะแสดงความกลาหาญมาอยูปกปองมารีณา และแกไขโดยทําอยางไรไมใหภัยที่เกิดจากฝมือมนุษย
นี้เกิดขึ้นไดเลย เพราะทานเปนคนที่กอเรื่องเและเปนผูที่รูจักลมหายใจที่เต็มไปดวยโทสะของ
คุณนายของเขาอยางแทจริง แตควรใหนาเสียดาย ในเวลาที่พบกับสภาพอันเลวรายจนตรอกอยางนี้
ทานก็สะบัดหนีเอาตัวรอดและทําเฉยเมย
นี่แสดงใหเห็นวาทานไมมีความจงรักภักดีเหมือนคําที่ทานเคยพูดนั้นเลย คือทานรัก
เฉพาะแตกําลังของกามตัณหาอันหนาเตอะเทานั้น หรือไมทานก็รักจริงๆ แตไมกลาออกหนารับ
ประกันอะไรทั้งสิ้น เพราะกลัววาจะตกจากยศถาบรรดาศักดิ์และอํานาจที่หาไดยากนั้น?
(น.163)

2.3 กลวิธีการดําเนินเรื่อง
กลวิธีการดําเนินเรื่อง ในการวิเคราะหกลวิธีในการดําเนินเรื่องนั้น อาจวิเคราะหไดจาก
การเปดเรื่อง การดําเนินเรื่อง การเรียงลําดับเหตุการณในเรื่อง การใชกลวิธีเหตุบังเอิญ จุดสุดยอด
ของเรื่อง และกลวิธีการปดเรื่อง
2.3.1 การเปดเรื่อง
การเปดเรื่องนั้น ผูแตงสามารถใชวิธีการเปดเรื่องไดหลายวิธี เชนการเปดเรื่อง
ดวยบรรยายหรือพรรณนา ซึ่งอาจเปนฉากหรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง หรือใชการเปดเรื่องดวย
การกระทําของตัวละคร บทสนทนาของตัวละคร หรือขอความ สุภาษิต คําพังเพยที่นาสนใจ ชวน
ใหประทับใจ เปนตน
“วาสนานาง มารีณา” ใชวิธีการเปดเรื่องโดยการกลาวถึงฉากสถานที่ซึ่งเปน
หองผูปวยในศูนยสุขภาพลีนที่ตัวละครเอกของเรื่อง คือ มารีณา มาพักรักษาตัวอยูที่นี่ และบรรยาย
บรรยากาศภายในหองที่ประกอบดวยรูปถายของมารีณา ดังตอไปนี้
ภายในหองที่กวางพอสมควรหองหนึ่ง ซึ่งมีผนังทาสีไขนกกระสาออนๆ (สีเขียว) และ
ประกอบดวยเครื่องใชสอยสมัยปจจุบันสําหรับเปนที่นิยมของพวกชาวตะวันตก
ไมไกลจากเตียงนอนมีผาปูที่นอนซึ่งมีสีขาวดุจสําลี และโตะเล็กๆที่ใสดอกไมสด มี
รูปถาย 4-5 บาน บางวางอยูบนหลังโทรทัศน บางแขวนอยูบนผนัง บางวางบนโตะ และบางวาง
อยูใกลกับหมอน
แตรูปถายที่มีกรอบกระจกเล็กๆบางๆทั้งหมดนี้ ดูเหมือนรวมอยูชิดกระจกหนาตางซึ่งมี
มานอันวิจิตร และมีแสงตะวันสาดเขามาอยางเจิดจา
(น.94)
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หลั ง จากการเป ด เรื่ อ งนี้ ผู แ ต ง กล า วถึ ง บุ ค คลต า งๆที่ อ ยู ใ นห อ งทั้ ง ญาติ แ ละ
นักขาวที่มารอสัมภาษณมารีณา เนื่องจากขณะนั้นแพทยไดนําเธอไปตรวจรักษา
การเปดเรื่องดวยวิธีนี้เปนการปูเรื่องใหผูอานทราบถึงภูมิหลังจากการที่เกิด
เหตุรายขึ้นกับมารีณา ดวยการเลาถึงอาการปวยของเธอ เพื่อชวนใหผูอานไดติดตามเรื่องตอไป
2.3.2 การเรียงลําดับเหตุการณในเรื่อง
การเรียงลําดับเหตุการณในเรื่องนั้น ผูแตงไดใชวิธีการหลายวิธีผสมผสานกัน
กลาวคือ การเริ่มเปดเรื่องดวยการบรรยายฉากสถานที่ในหองผูปวย ของศูนยสุขภาพ LYNN ที่
มารีณาเขารับการรักษาพยาบาลและมีญาติๆมาเยี่ยม ตอมามีนักขาวเขามาขอสัมภาษณ เนื่องจากเปน
เหตุการณสะเทือนขวัญและไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก หลังจากนั้นเปนการเลา
เรื่องยอนไปยังอดีต โดยผูแตงเปนผูเลาเรื่องในอดีตของครอบครัวตาด โดยการรับรูจากการบอกเลา
ของนางฉาย สาเรือน ผูเปนแมของมารีณา ตั้งแตที่นางฉาย สาเรือน ฝนวาตนเขาไปเดินอยูในปาและ
พบมหาเจดียและขุมทรัพย จากนั้นไดพบเด็กชายรูปงามเดินเขามาในรางของตน ตอมานางฉาย
สาเรือนตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรสาว โดยตั้งชื่อวา มารีณา
มารีณา ดอกไม ที่ไดรับเคราะหกรรมดวยความหึงหวงอันปาเถื่อนที่สุด ซึ่งจะตองบันทึก
ตามถอยคําของนางฉาย สาเรือน ผูเปนแม ตั้งแตเล็กมาวา เธอเกิดในวันที่ 15 ขางแรม เดือนสิบ คือ
เดือนสารท ในป 1983 ตรงกับวันพฤหัสบดี ในหมูบานแหงหนึ่ง ชานเมือง จังหวัดพระตะบอง คือ
หมูบานอันลงวิล อําเภอสังแก เปนดินแดนติดกับพรมแดนกัมพูชา-ไทย
ในราตรีที่ดวงวิญญาณของเธอไดมาถือกําเนิดในทองของนางฉาย สาเรือน เธอไดฝนเห็น
ราวกับวาตัวเองกับคุณตาด สุขุน ผูเปนสามี เดินทางเขาไปในปาลึกแหงหนึ่งที่มีทิวทัศนเปนเหวลึก
มีลําธาร เปนสถานที่รื่นรมย เงียบสงบเปรียบไดกับปาหิมพานตในนิทานพื้นบานโบราณของเขมร
ดวงจิตของคนทั้งสองไดเดินไปถึงหนามหาเจดียองคหนึ่งซึ่งใหญ สงาที่ลอมรอบดวยรังสี
แหงแสงสวาง ทันใดนั้นไดเห็นขุมทรัพยเปนอันมากนับรอยพันกอนโผลออกมาจากฐานเจดียนั้น
ประกอบดวยสีเขียวตะไครน้ํา สีน้ําเงิน ที่มีลักษณะเหมือนกับขุมทรัพยที่ถูกฝงไวนับรอยนับพันป
มาแลว
เวลาที่พบเห็นขุมทรัพยโผลมาอยูตรงหนาอยางมากมายอยางนี้ ดวงจิตนางฉาย สาเรือน
กับสามีปติยินดีกัน โดยรําพันอยางตื่นเตนดีใจวา <<นี่เปนขุมทรัพยมาแตโบราณที่พระอินทร พระ
พรหม เทวดาประทานใหเราและนับแตวันนี้ไปเราจะไมยากจนอีกแลว…>>
ขณะที่ดวงจิตทั้งสองคิดกันอยูนั้น ก็มีเสียงฟารองดังลั่นขึ้นบนทองฟา และกอนเงิน
ทั้งหมดที่กอนหนานี้ไมมีแสงเจิดจรัสก็กลายเปนเปลงแสงสวางดุจรัศมีเพชรนิลเจียระไนทําให
คนทั้งสองมีใจตื่นตะลึงเปนอันมาก…
…ครั้นครบวันเดือนที่ตองคลอด คือคลอดเปนมารีณา ที่กลับกลายเปนเพศหญิง มัน
ตรงขามกับในความฝนที่เห็นเด็กที่พริ้มเพรานารักเดินเขามาในทองของคุณ เปนทํานองวาดวง
วิญญาณลูกชายมาถือกําเนิด แมวาจะเปนอยางนี้ก็ตาม มารีณาก็เกิดมามีรูปโฉมโลมพรรณชวนให
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เกิดความรักมาก คืออวนจ้ําม่ํา ใครเห็นก็อยากอุมดวย
(น.104-105)

หลังจากผูแตงไดเลาเรื่องยอนหลังถึงเรื่องราวของครอบครัว “ตาด” แลว ผูแตง
ไดใชกลวิธีเรียงลําดับเหตุการณในเรื่องตามการเดินของเข็มนาฬิกาหรือตามปฏิทิน เริ่มตั้งแตแรก
เกิด จนกระทั่งมารีณาโตเปนสาวรุน การดําเนินชีวิตของมารีณาที่มีความพลิกผัน จนกระทั่งจบลง
ดวยโศกนาฎกรรมดวยการที่มารีณาถูกคุณนายผลและพรรคพวกทํารายดวยการสาดน้ํากรด
สวนในบทสรุปของเรื่อง”วาสนานาง มารีณา” ผูแตงไดสอดแทรกทัศนะคติ
ของตน เพื่อใหผูอานเกิดแงคิด โดยใหนํานวนิยายเรื่องนี้ไวเปนอุทาหรณสําหรับผูหญิงและผูที่มี
อํานาจในการปกครองบานเมืองของประเทศเขมร ดังเชน
ผม (คงค บุนเฌือน) ไดเห็นชัดดวยตา ถึงสภาพความโศกเศราของชีวิตหลานสาว รวมทั้ง
ความแข็งขันที่จะเอาใจใสของขาราชการมากรักที่ไดรับรองตอหนาครอบครัวตาดวา ทานจะชวย
รักษามารีณาไปตลอดชีวิตจนกระทั่งเธอหาย มีชีวิตเหมือนเดิม โดยไมทอดทิ้งเธอเปนอันขาด
ถึงแมวาขาราชการผูนี้พยายามทําตอมารีณา เชน การใหเงินทองชวยซื้อยารักษา รวมทั้ง
การใหเธอไดไปรักษาพยาบาลอยูที่ประเทศเวียดนามก็ตาม แสดงใหเห็นในมุมหนึ่งของกลิ่นไอ
ของความรักในจิตใจอันดีงามที่เต็มไปดวยความลังเลเทานั้น สวนอีกมุมหนึ่งเหมือนเปนเงาของ
การลางตน เพื่อใหพนจากการกลาวโทษของตุลาการ ซึ่งอาจบั่นทอนถึงหนาที่การงานของตน
เพราะทานอาจเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดการลอบทํารายครั้งนี้
(น.170)

สําหรับกลวิธีการประพันธของเขมร ผูเขียนมักแทรกความคิด ทัศนะคติ หรือ
คําพูดของตนเองเขาไปในตอนกลางของเรื่องเสมอ นวนิยาย “วาสนานาง มารีณา”นี้ คงค บุนเฌือน
ก็ไดสอดแทรกทัศนะคติ และคําพูดของตนลงไปเชนกัน ดังเชน
ถึงตรงนี้ ผูเขียนขอเปดวงเล็บยอนไปอีกวา ในเวลาที่ฉุกเฉินกระทันหันนั้น ถาหาก
มารีณาไมเชื่อตามคํารับรองของสามีลับๆของเธอ เธอคงไมมีเคราะหกรรมที่ตองรองรับการทําราย
ดวยน้ํากรดในเวลานั้น
(น.163)
ผม (คงค บุนเฌือน) ไดเห็นชัดดวยตา ถึงสภาพความโศกเศราของชีวิตหลานสาว รวมทั้ง
ความแข็งขันที่จะเอาใจใสของขาราชการมากรักที่ไดรับรองตอหนาครอบครัวตาดวา ทานจะชวย
รักษามารีณาไปตลอดชีวิตจนกระทั่งเธอหาย มีชีวิตเหมือนเดิม โดยไมทอดทิ้งเธอเปนอันขาด
(น.170)

และมีการเลายอนอดีตของบุคคลที่กลาวถึง เพื่อใหผูอานไดเขาใจ เชนในตอนที่
กลาวถึงเสคุนฎ ขณะที่กลับมาเยี่ยมบานเกิด
นี่เปนการกลับไปเปนครั้งแรกของหนุมนอยที่มีอายุ 28 ป หลังจากที่เขาตองพลัดพราก
จากพอแมไปตั้งแตป 1981 ไปอยูชมรมพรมแดนกัมพูชา-ไทย เขาอีดาง
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คุณเสคุนฎไดไปอยูอเมริกากับปาซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองของพอคนหนึ่งชื่อ นางเอีย สาเมียจ
ในชวงป 1982 ตั้งแตมีอายุ 11 ป และไดเติบโตและศึกษาตอในดินแดนใหมนั้น จนกระทั่งในขณะนี้
ไดทํางานเปนลูกจางในโรงพยาบาลศัลยกรรมแหงหนึ่งที่กรุงบอรตัน รัฐแมนสาฌูเสต
(น.148)

2.3.3 กลวิธีการสรางความขัดแยง
กลวิ ธีก ารสร างความขัด แยง ความขั ด แยง เปน องคประกอบสํ าคัญ ของการ
ดํ า เนิ น เรื่ อ งที่ ทํ า ให มี อ รรถรสและชวนให ติ ด ตาม ความขั ด แย ง ในนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ มี อ ยู ห ลาย
เหตุการณ เชน ความขัดแยงทางดานวัฒนธรรม ประเพณีในตอนที่เมื่อมารีณามาบอกใหพอแมยาย
ไปอยูบานใหม เพราะเกรงคําครหาของชาวบาน หากรูวาตนมีความสัมพันธกับผูชาย โดยที่ยังไมได
แตงงาน
-“อะไรที่พอคิด ดูเหมือนมันมาถึงแลว!..” คุณตาด สุขุน พูดดวยความระมัดระวัง “..แม
อยาคิดมากไปเลย ถาเขารักลูกเราจริงอยางนี้แลว ก็ตองปลอยไปตามนี้เถอะ อยาพูดตีโพยตีพายไปเลย
อายเขา แตอยางไรก็ตามใหพอไดพบหนาพูดจากับเขา 2-3 คํา เพราะพออยากเห็นหนาลูกเขยคนนี้!..”
เมื่อไดยินสามีกลาวดวยอารมณดีอยางนี้ นางผูเปนภรรยาก็กลาวตอวา÷
-“เพราะไมอยากใหอายเขา ฉันจึงคิดวาตองใหมันไปอยูบานนั้น แต..กอนจะใหไป ตองใหเขา
รับปากเปนมั่นเปนเหมาะกอน!. พวกคนที่อยูแถวนี้ เมื่อใครรูเรื่องคงจะหัวเราะเยยหยันกันสนุกปาก!..”
(น.141-142)

หรือความขัดแยงที่เกิดระหวางตัวละครตัวหนึ่งกับตัวละครอีกตัวหนึ่ง ดังเชน
ความขัดแยงจากการที่คุณนายผลเกิดความเกียจชังมารีณาที่มาแยงสามีของตน จึงทําใหโครงเรื่องมี
ความเปนนวนิยายมากขึ้น
2.3.4 กลวิธีการสรางความสนใจใครรู
กลวิธีการสรางความสนใจใครรู เปนวิธีการที่ผูแตงตองการเลาใหผูอานติดตาม
อานเรื่องตอไป กลวิธีการสรางความสนใจใครรูนี้ อาจทําไดหลายวิธี เชน บอกใบใหผูอานทราบ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยสังเขป หรือการอุบเรื่องราวไวกอนแลวคอยๆบอกเมื่อถึงเวลา
โดยใหผูอานอยากรูตอไป
นวนิยายเรื่องนี้ คงค บุนเฌือนใชกลวิธีการสรางความสนใจใครรูดวยการเปด
ฉากใหมีการเลาถึงเหตุการณอันนาเศราสลด ความคับแคนใจของญาติๆมารีณาที่ไปเฝาไข พรอมทั้ง
ปูเรื่องถึงเหตุการณเกาๆ โดยใชรูปถายของตัวแสดงเอก คือ มารีณา เปนเครื่องยืนยันถึงความงามใน
รูปโฉมของเธอ แตปจจุบันดวยฤทธิ์แหงน้ํากรด ทําใหรางกายของเธอเนาเปอยไมเหลือความงามใน
รางกายอีกตอไป การเปดเรื่องเชนนี้ทําใหผูอานเกิดความใครรูวาเหตุการณตางๆเกิดขึ้นจากสาเหตุ
อะไร จากนั้นผูแตงทิ้งเปนปมปริศนาไว โดยการยอนมาเลาถึงประวัติของตัวละครสําคัญนี้ตั้งแต
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แรกเกิด เพื่อใหผูอานเขาใจถึงปูมหลังของตัวละคร และสาเหตุที่ทําใหชีวิตของเธอตองผกผัน โดย
สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความสวยงามในเรือนรางของมารีณาดวย
2.3.5 กลวิธีการจบเรื่อง
กลวิธีการจบเรื่อง เปนตอนที่มีความสําคัญที่สุดตอนหนึ่ง ที่จะทําใหผูอานเกิด
ความประทับใจ หรือเกิดความสะเทือนอารมณที่ยังตราตรึงอยูในจิตใจของผูอาน ผูแตงจึงไดสราง
กลวิธีการจบเรื่องแบบตางๆ อาจประกอบดวยการจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม แบบ
หักมุม พลิกความคาดหมาย จบแบบทิ้งทาย หรือการจบเรื่องแบบเปนจริงในชีวิต
คงค บุ น เฌื อ น ได ใ ช ก ลวิ ธี ก ารจบเรื่ อ งของนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ เ ป น แบบ
โศกนาฏกรรม ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับหลานสาว โดยมารีณายังคงยึดมั่นในคําพูดของสามีวา
จะไปหาเธอที่ตลาดโอลัมปก เธอจึงไปที่นั่นโดยหวังจะไดพบกับคุณถา แตแลวคุณนายผล ผูเปน
ภรรยาหลวงที่กําลังตามหามารีณาหมายจะเอาชีวิตของเธอ ก็มาพบมารีณาและมุงตรงเขาทํารายทุบตี
และสาดน้ํ า กรดใส ม ารี ณ า แต ชี วิ ต ของมารี ณ ายั ง ไม ถึ ง คาด เธอยั ง คงมี ชี วิ ต อยู โดยได รั บ การ
ชวยเหลือจากชาวบาน และไดเสคุนฎ พี่ชายคนโตของเธอเปนผูติดตอโรงพยาบาล และสงตัวเธอไป
รักษาและทําศัลยกรรมตกแตงอยูที่สหรัฐอเมริกา
สําหรับบทสงทาย ไดสรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดโศกนาฎกรรมนี้ขึ้น และไดใหแง
คิ ด คติ ส อนใจ เพื่ อ เตื อ นชนรุ น หลั ง โดยเฉพาะผู ห ญิ ง ให อ า นนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ และนํ า ไปเป น
อุทาหรณ อีกทั้งยังขอใหรัฐบาลเขมรใสใจกับสิทธิของสตรีเพิ่มมากขึ้น
3. การศึกษาดานทวงทํานองการประพันธ (Style)
ทวงทํานองที่แสดงออกเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูแตงหรือกวีแตละคน ซึ่งปรากฏอยู
ในวรรณคดี ที่แ ต ง ถ า จะนํ ามาเปรีย บเทีย บกับมนุษ ยแ ลว เราอาจบอกไดวา คนบางคนเป นคน
อยางไร ออนหวาน ขี้เลน ขี้โอ หรือหยาบกระดาง โดยพิจารณาจากถอยคําและวิธีที่เขาแสดงให
ปรากฏออกมาทางการประทํ า ทวงทํานองการแตงก็อาจกล าวถึงไดโดยนัยเดียวกัน วาผูแ ตงมี
ทวงทํานองเปนแบบเฉพาะตนตามการแสดงออกของผูแตง17
ในการวิเคราะหทวงทํานองการประพันธของนวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” นั้นจะ
วิเคราะหโดยจําแนกเปน 10 ประเภท คือ การสรรคําใช การใชคําซ้ํา การใชภาษาพูด การใชทับศัพท
ภาษาฝรั่งเศส การสรางประโยค การใชโวหาร การใชสํานวนเปรียบเทียบใหเกิดภาพพจน การใช

17

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 122.
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สํานวน สุภาษิต คําพังเพย การบรรยายโดยใชเครื่องหมาย <<….>>
เครื่องหมายอุเตียนสัญญา “ ! ”

และการบรรยายโดยใช

3.1 การสรรคําใช
ในการศึกษาวิจัยนี้พบวา ผูแตงมักเลือกสรรคํามาใชดวยวิธีการใชคําซอน คือคําที่มี
ความหมายเหมือนกัน หรือคําที่มีเสียงใกลเคียงกัน ซึ่งทําใหเกิดความไพเราะในการอานและเขาถึง
อารมณของผูอานไดเปนอยางดี
ตัวอยางคําซอนที่มีความหมายเหมือนกัน
รํโลภบํพาน
แปลวา
(รํโลภ – ละเมิด, ฝาฝน) , (บํพาน – ละเมิด, ฝาฝน)
ธานาอะอาง
แปลวา
(ธานา - รับประกัน) , (อะอาง - รับประกัน)
ลุกลุยทนฺทฺราน
แปลวา
(ลุกลุย – ล้ํา, บุกรุก) , (ทนฺทฺราน – รุกล้ํา, บุกรุก)
โพรเพญ
แปลวา
(โพร – พูน, เออลน) , (เพญ - เต็ม)
ผฺทะสมฺแบง
แปลวา
(ผฺทะ – บาน) , (สมฺแบง - บาน)
มวรเมาเกฺตากฺรหาย
แปลวา
(มวรเมา - มัวเมา) , (เกฺตา - รอน) , (กฺรหาย - กระหาย)

ละเมิด ฝาฝน

(น.95)

รับประกัน

(น.100)

บุกรุก

(น.110)

เต็มเปยม

(น.117)

บานชอง

(น.142)

โกรธเปนฟนเปนไฟ

(น.168)

โตงเตง ระโยงระยาง
เบิกบาน
กระวนกระวาย
เลื่องลือ
เด็กๆ
หวาดผวา เกรงกลัว

(น.94)
(น.94)
(น.95)
(น.101)
(น.108)
(น.119)

ตัวอยางคําซอนที่มีเสียงใกลเคียงกัน
รยีงรโยง
สฺรสสฺราย
ขฺวลขฺวาย
ลฺบีลฺบาญ
เกฺมงกฺมาง
ขฺลบขฺาจ

แปลวา
แปลวา
แปลวา
แปลวา
แปลวา
แปลวา

นอกจากนี้ยังมีการใชคําซ้ําเพื่อเปนสื่อใหผูอานไดเขาถึงอารมณ ความรูสึกรวมในการ
อาน โดยมีการใชเครื่องหมาย “ๆ” ดังตัวอยาง
เธีแภฺนกภฺลึสๆ
บุกเพาะภิบๆ

แปลวา
แปลวา

ทําตาปริบๆ
ปนปวนทองแปบๆ

(น.100)
(น.164)
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อีกทั้งผูแตงยังมีการใชคําที่มีความหมายขัดแยงกันหรือความหมายตรงขามกันมาใช
กับนวนิยายเรื่องนี้ไดอยางกลมกลืนกับเนื้อหาและสามารถทําใหผูอานเกิดจินตภาพไดชัดเจนขึ้น
ดัง ตัวอยาง
สารจุะสารเฬีง
แปลวา
(สารจุะ – ทั้งลง) , (สารเฬีง – ทั้งขึ้น)
เวียจจุะเวียจเฬีง
แปลวา
(เวียจจุะ – บิดลง) , (เวียจเฬีง – บิดขึ้น)

ขึ้นๆลงๆ , เขาๆออกๆ

(น.97)

เผยอขึ้นเผยอลง

(น.98)

3.2 การใชคําซ้ํา
การใชคําซ้ําในประโยคเพื่อเปนการย้ําความคิด ความรูสึก อารมณของตัวละคร ใน
สถานการณตางๆ คงค บุนเฌือนไดใชคําซ้ําในประโยคกับนวนิยายเรื่องนี้ ตัวอยางเชน
-“เออ สาธุ! สาธุ! ไปเถอะ ลูกแม! ถามีคนดี ใจประเสริฐชวยค้ําจุนอยางนี้ ลูกนาจะมีชื่อเสียงอยาง
มากในเวลาอันรวดเร็วนี้แหละ!”
(น.117)
-“ชวยดวย…ชวยดวย…พวกเขาจะฆาฉันแลว!..”
(น.167)
-“…อยา อยาเอาไปโรงพยาบาลกัลเมตร ไมได!..ไปโรงพยาบาลสงฆเอาไปทันที อยาทิ้งไวนาน
แลวตองระวังที่ตามถนน!..”
(น.169)

การใชประโยคซ้ํานี้ ผูแตงมักใชบรรยายถึงอารมณตื่นตระหนก โศกเศรา ตื่นเตน
ทอแทสิ้นหวัง ซึ่งเปนการเนนย้ําความรูสึกของผูอานใหคลอยคามไดเปนอยางดี
3.3 การใชภาษาพูด
ผูแตงใชภาษาพูดไดอยางเหมาะสมกับตัวละคร อารมณของตัวละครในสถานการณ
นั้นๆเพื่อชวยในการบงบอกถึงอุปนิสัยของตัวละครและสรางความสมจริงของเรื่อง ดังตัวอยาง
ในตอนที่มารีณาบอกแมวาตนตองการไปทํางานที่บริษัทเบียรบุตไวสเซอร
-“แม! ฉันอยูวางๆในบานอยางนี้ไมมีความสุขอยางมากเลยแม ใหฉันไปทํางานกับ
พี่เพชรเถอะ อาจจะไดเงินมาใหแม! ไมตองเหนื่อยมาก!..”
นางฉาย สาเรือน มองหนาลูกดวยความระแคะระคาย ไมสามารถอธิบายได÷
-“เอ็งอยากไปขายของกับนางเพชร ไปเปนผูหญิงเปดกระปองเบียรใหเขานั้นหรือ?”
-“และพี่เพชร ก็ทําอยางเดียวกันนะ! มีความผิดอะไร เราเพียงแคทําตามหนาที่ของเรา
มีอะไรทํานอกจากนี้อีก?”
นางฉาย สาเรือนไดแตมีสีหนาสลดเสียใจ÷
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-ปลอยใหนางเพชรไปทําเพียงคนเดียวเถอะ! อยาใหคนแถวนี้ดูถูกอีกเลย! อีกอยางหนึ่ง..
ถาแมอยากใหไป แมก็ไมกลาตัดสินใจดวย กลัวพอ..เอ็ง..เพราะเขาอยากรักษาเอ็งใหไดดีพรอม
(น.114-115)

นอกจากนี้ในตอนที่พรรคพวกของคุณนายผลกําลังรุมทําราย พรอมทั้งดาวามารีณา
ทําใหผูอานเขาถึงอารมณและความรูสึกของตัวละครนั้น
แตในเวลาที่หนุมๆกระโดดเขามาดวยกําลังชางมายังรางกายเด็กสาวที่นาสงสาร มันก็พากัน
รองขูทําใหเจ็บใจยิ่งขึ้นไปอีก ทํานองวาอยากจะใหชาวตลาดรูถึงความผิดของสาวเคราะหราย÷
-“อีนี่ แอบไปแยงสามีคนอื่น…แลวยังบอกวาไมไดทําอะไรอีก!..”
(น.167)

3.4 การใชคําทับศัพทจากภาษาฝรั่งเศส
หลังจากประเทศฝรั่งเศสไดเขาปกครองประเทศกัมพูชาเปนเวลานาน การใชคําทับ
ศัพทที่มาจากภาษาฝรั่งเศสจึงมีมากขึ้น สําหรับนวนิยาย “วาสนางนาง มารีณา” ถือเปนวรรณกรรม
สมัยใหมของเขมรที่แตงขึ้นในป 2000 จึงมีการใชคําทับศัพทที่มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งสวนใหญ
เปนที่รูจักดีของคนทั่วไปและใชในชีวิตประจําวัน ดังตัวอยาง
กําบูเฎียรแฎลฺลี
มาสีน GAMES
กํบุงบีแยร
ฬานฬินคฺรูหฺยีร
รถยนฺดดูยูดา

มาจากคําวา
”
”
”
”

COMBODIAN DALL
MACHINE GAMES
กระปอง BEAR
รถ LANDCRUZER
TOYOTA

(น.97)
(น.114)
(น.114)
(น.118)
(น.164)

3.5 การสรางประโยค
นวนิยายเรื่องนี้มีการสรางประโยคโดยการใชประโยคสั้น และประโยคยาว สําหรับ
ประโยคยาวนี้มักแฝงไวดวยโวหาร ผูแตงมักแตงประโยคสั้นๆซึ่งเปนประโยคที่มีลักษณะอานงาย
เนื้อความกระชับ ซึ่งจะพบในการสรางประโยคที่เปนบทสนทนาหรือใชปะปนในบทบรรยายที่มี
ลักษณะใหเห็นพฤติกรรมตัวละคร หรือลักษณะกลาวใหโอวาทดังตัวอยาง
-“เย็นนี้ เราพบกันเทานี้กอน เพราะอามีธุระ?”
มารีณาที่ไมเคยรูเรื่องอะไร ก็ถามตามนิสัยเด็กปากไว÷
-“คนอเมริกันโทรศัพทมาใชไหม?”
บุรุษสวมแวนตายิ้มแหงๆ÷
-“ถูกแลว ธุรกิจการคา!! อามีธุระตองไปพบกับเขากอน!..ตอนนี้บอกกอนวามารีณาไป
ถายมิวสิค..วันไหนอีก?”
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มารีณา คิดสักครูจึงกลาว÷
-“คะ อีก 3 วัน ฉันไปถายอยูพนมบาสิฐ ตรงปราสาทพนมราบ! จนถึงตอนเย็น!..”
(น.131)

สําหรับประโยคยาว ซึ่งบางครั้งมักแฝงไวดว ยโวหารที่ผูแตงพยายามสื่อใหผูอานได
นําไปเปนขอคิดอีกดวย
หนุม-สาวทั้งหมดนั้น บางคนดูเหมือนไมเขาใจวา ศิลปวัฒนธรรมเปนอยางไร เพียงแค
ไดเงินก็ยอมตกอยูใตบังคับบัญชาของเขา เพราะไดสบายดวย ไดเกียรติยศชื่อเสียงดวยและไดเงิน
ดวย แตการที่ไมรูจักความหมายที่แทจริงของศิลปวัฒนธรรมเขมรนั้นเลย จึงไดมีนักแสดงชาย-หญิง
บางคนใชเปนเครื่องมือโฆษณาใหสินคาของผูคาโดยไมรูตัว ทั้งที่สินคานั้นไมมีคุณคาสักเล็กนอย
ตอวัฒนธรรมของชาติเลย
(น.112)
ในสถานภาพอันสับสนวุนวายแบบนี้แลว เด็กสาวๆสมควรอยางยิ่งที่จะระมัดระวังตนเอง อยารีบเชื่อ
ถอยคําเลาโลมของผูชายใหมากแมวาผูชายคนนั้นมาในหัวใจแบบใดก็ตาม ความจริงที่วา กฎหมาย
ไมไดแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการหามไมใหผูหญิงแยงสามีคนอื่นนั้น แตนี่เปน ศีลธรรมประจํา
ชีวิตของผูหญิงเขมร ที่ตั้งอยูในจารีตประเพณีอันดีงาม แมวากฎหมายทาง(173)โลกไมไดแจกแจง
แตกฎหมายที่อยูในทางแหงธรรมไดแสดงใหเห็นชัดวา ผูชายหรือผูหญิงที่แยงภรรยา หรือสามีคนอื่น
จะมีโทษตกนรก ขึ้นตนงิ้วเหล็ก เปนตน
(น.171-172)

3.6 การใชโวหาร
บุปผา บุญทิพย18 ไดกลาวถึงความหมายของโวหารวา หมายถึง ถอยคํา ชั้นเชิง หรือ
กระบวนการแตงหนังสือ ชั้นเชิง วิธีการเรียบเรียงขอความใหสอดคลองเหมาะกับเนื้อเรื่อง โวหาร
ในภาษาไทยแบงไดเปน 5 ประเภทคือ
1. บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใชในการอธิบายเรื่องราวตางๆตามลําดับเหตุการณ
หรื อ ใช บ อกเล า เล า เรื่ อ งประสบการณ ค วามรู ต า งๆ การเขี ย นบรรยายโวหารจะใช ภ าษา
ตรงไปตรงมา ชัดเจน รวบรัด เหมาะกับขอเขียนประเภทอธิบายใหความรู การเลานิทาน การเขียน
ประวัติศาสตร ตํารา ตํานาน การเขียนรายงาน เปนตน
2. พรรณนาโวหาร คือ กระบวนการเขียนที่ใชถอยคําสละสลวย ละเอียดละออเพือ่ ให
เห็นภาพที่บรรยายชัดเจน ใหผูอานเกิดอารมณคลอยตาม

18

บุปผา บุญทิพย, การเขียน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539), 130-137.
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3. เทศนาโวหาร คือ ขอความที่ชักจูงใจโนมนาวใจใหผูอานคลอยตาม จะใชกับเรื่อง
ปลุกใจ แนะนํา สั่งสอน โนมนาวใจ ฯลฯ เทศนาโวหารจึงมักมีสาธกโวหาร อุปมาโวหาร หรือ
โวหารแบบพรรณนา มาชวยใหเกิดความชัดเจน จูงใจและจะใหเหตุผลประกอบ
4. สาธกโวหาร คือ โวหารที่มุงใหความชัดเจนโดยการยกตัวอยาง ซึ่งจะไปเสริม
โวหารชนิดอื่น ๆ เชน เสริมเทศนาโวหาร เสริมบรรยายโวหาร เปน ตน จะใชกับเรื่องเลาตางๆ
แนะนํา สั่งสอน ฯลฯ
5. อุปมาโวหาร คือ โวหารที่ใชการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยมาใชในการเขียน
เพื่อใหเห็นภาพ ความรูสึก หรือความหมายแจมแจงยิ่งขึ้น อุปมาโวหารมักอยูกับพรรณนาโวหาร
หรือบรรยายโวหารก็ได
ในการศึกษานวนิยาย “วาสนานาง มารีณา” พบวามีการใชโวหารทั้ง 5 ประเภทใน
การประพันธ ดังตัวอยางตอไปนี้
3.6.1 บรรยายโวหาร
ผูแตงไดเขียนบรรยายโวหารดังตัวอยางในตอนที่บรรยายถึงสภาพความเปนอยู
ของครอบครัว “ตาด” และลักษณะนิสัยของมารีณา
ดวยสภาพความเปนอยูของครอบครัวลําบากยากจน มารีณาเรียนหนังสือก็ไมคอยเกงและ
ไมไดเจริญกาวหนาไปเทาไรเลย ในเวลานั้นคุณตาด สุขุน มักจะไปชวยงานถายวีดีโอกับคุณคงค
บุนเฌือน ซึ่งเปนนองเขย สวนนางฉาย สาเรือน นั้นไดรับเงินชวยเหลือจากลูกชายคนโตซึ่งอยูที่
อเมริกาบาง ไดทําขาวมันไกขายเพื่อชวยเบาแรงใหแกครอบครัวและใหลูกไปเรียน
มารีณา เรียนจนถึงอายุ 14 ป รางกายเธอก็ไดแตกเนื้อสาว มีรอบเดือน มีเสนหแบบสาว
แรกรุน ดวยสภาพชีวิตที่ลําบากมาก จึงไมอาจจะใหลูกเรียนตอไปไดอีก นางสาเรือนก็ไดใหลูก
หยุดเรียนเพื่อมาชวยขายของ เพราะที่ผานมาเมื่อลูกยังเล็กๆ นางก็ตอสูอดทนมามากแลว ตอนนี้
นางแกตัวลงกําลังก็ถดถอย ลูกๆโตแลวจึงตองชวยทํามาหากินบาง เพราะอยูที่กรุงพนมเปญนี้
ถาไมขยันขันแข็งชวยกันทั้งหมดคงจะไมรอดแนและไมใชแตมารีณาคนเดียวหรอก พี่ๆของเธอ
อีก 2 คนก็หยุดเรียนดวย เวนแตนองชายคนเดียวเทานั้นที่ใหเรียนตอไปอีก
ในการชวยขายของ มารีณา เปนหญิงสาวที่นาเอ็นดู นารักเปนอันมาก เพราะเธอรูจัก
เอาใจแขกและมีสีหนายิ้มแยมเบิกบาน รูจักเรียกแขกใหเขาไปกินขาวอยูเปนประจํา ถาเวลาใดที่
แมของเธอยุงอยูใหเธอขายของแทนนั้น เธอมีใจซื่อตรง ไมโกง ไมยักยอกเงินของแมโดยขโมยเงิน
เอาไวใชจายฟุมเฟอยเลย ถาเธอตองการเงินซื้อของกินและซื้ออะไรตางๆเธอมักจะขอแม เพราะ
เธอรูวาแมลําบากมาก ถาใชจายสุรุยสุราย ไมคิดหนาคิดหลังคงจะชักหนาไมถึงหลัง
(น.109)

หรือในตอนที่ผูแตงไดบรรยายถึงประวัติโดยยอของเสคุนฎ เพื่อใหผูอานรูถึง
ความเปนมาของตัวละคร
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นี่เปนการกลับไปเปนครั้งแรกของหนุมนอยที่มีอายุ 28 ป หลังจากที่เขาตองพลัดพราก
จากพอแมไปตั้งแตป 1981 ไปอยูชมรมพรมแดนกัมพูชา-ไทย เขาอีดาง
คุณเสคุนฎไดไปอยูอเมริกากับปาซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองของพอคนหนึ่งชื่อ นางเอีย สาเมียจ
ในชวงป 1982 ตั้งแตมีอายุ 11 ป และไดเติบโตและศึกษาตอในดินแดนใหมนั้น จนกระทั่งในขณะนี้
ไดทํางานเปนลูกจางในโรงพยาบาลศัลยกรรมแหงหนึ่งที่กรุงบอรตัน รัฐแมนสาฌูเสต
(น.148)

3.6.2 พรรณนาโวหาร
ผูแตงไดใชวิธีการบรรยายแบบพรรณนาโวหารดังตัวอยางในตอนที่พรรณนา
ถึงความโศกเศราของนางฉาย สาเรือน ที่ตองไปรับจางตัดออยและตองทิ้งลูกไวใหอยูคนเดียว เมื่อมี
คนมาบอกวาลูกรองไหดวยความหิวก็รีบวิ่งไปดูแลลูกดวยความเสียใจและสมเพชตนเองและลูก
มีคนวิ่งไปบอกวา ลูกรองไหใหญแลว นางฉาย สาเรือน ก็วิ่งกลับมาหาลูกทามกลาง
ลมพายุและสงสารลูกจนมีน้ําตาไหลออกมาอยางไมขาดสาย เพราะเวลานั้นหลังจากที่เห็นแม
มารีณาที่รองไหน้ํามูกน้ําตาไหลก็โบกมือขวักไขวหาแมดวยสีหนาเปยมไปดวยความหิวโหย
(น.107)

หรือในตอนที่คุณถาไดพามารีณาไปเที่ยวทะเล และทั้งสองกําลังเดินอยูริมหาด
ทราย ผูแตงไดพรรณนาถึงบรรยากาศในตอนนั้นวา
บายนี้ คูรักไดพากันเดินไปตามริมทะเลที่มีคลื่นซัดสาดเขามา รอยเทาทั้งสี่ไดทาบ
ตอๆกันไปบนหาดทรายละเอียด แตบางอยางก็ตองละลายไปดวยระลอกคลื่นในเวลาอัสดงทาม
กลางการซัดสาดไปอยางไมรูเหนื่อยมาถึงสถานที่แหงนี้ บุรุษดึงมือมือเธอลมลงไปบนหาดทราย
แลวเขาตะกองกอดเธอ จูบแกมดวยความหิวกระหาย…
(น.146)

3.6.3 เทศนาโวหาร
ผูแตงไดใชการบรรยายแบบเทศนาโวหารดังตัวอยางในตอนที่กลาวถึงคําสอน
ที่คุณตาด สุขุนมักจะสอนลูกสาวอยูเสมอๆวา
…ถามีฝมือในการสรางตนเปนนักรอง อยางนอยก็ใหคนฟงชื่นชมไดบางวา เธอนี้รองไพเราะ
จริงๆหรือไพเราะพอประมาณ อยาใหคนติเตียนวา เธอนี้รองเพลงเสียงเหมือนเปดเทศหรือ
เหมือนไกขันติดเสมหะ ไมไดเรื่องอะไรนอกจากอวดสะดือ และขาออนเลย ซึ่งประการนี้อาจ
ทําใหเสื่อมเสียอับอายอยูในอาชีพที่เสี่ยงโชคนี้
(น.113)

หรือในตอนที่ผูแตงไดใชเทศนาโวหารในการบรรยายถึงความคิดเห็นสวนตัวที่
จะใชเปนอุทาหรณ
เราพูดอยางนี้ ไมใชเขาขางผูชายที่กระทําผิดนั้นเลย แตควรจะพิจารณากอน อยาปลอย
ใหโทสะ โมหะ เปนตัวนําทั้งหมด ถาเมื่อใดก็ตามเราเอาธรรมะของพระมาใสไวในตัวบางอะไรๆนั้น
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จะสามารถแกปญหาไดโดยงาย
มนุษยคนใดก็ตาม มักจะมีความโกรธเหมือนกัน ถาเมื่อใดผูอื่นทําไมถูกใจ แตถาปลอยให
เปนไปตามโกรธ และทิฐิมานะของตนเองนั้น อะไรๆคงจะตองพินาศปนปไปหมดแลว พระพุทธเจา
ทรงแสดงไววา มัชฌิมปฎิปทา (ทางสายกลาง) เปนทางที่ดีที่สุด คือเปนทางที่ประกอบดวย ความอดทน
มีขันติ และตริตรองพิจารณาทุกแงมุม
(น.171)

3.6.4 สาธกโวหาร
ผูแตงไดเขียนพรรณนาโดยใชสาธกโวหาร ดังตัวอยางในตอนที่ผูแตงบรรยาย
ถึงเหตุการณที่คุณนายผลเริ่มรูวาสามีตนมีเมียนอยและใหคนสืบหาจารูที่อยูของมารีณา ทําใหคุณถา
ตองหาที่อยูใหมใหแกมารีณา
คํารับประกันนี้ แสดงใหเห็นวากวา 1 เดือนที่ผานมา มารีณาไดถูกขาราชการนั้นจัดการ
ใหยายบานมาอยูบานใหญเพื่อหลบภรรยาหลวงของเขาไมใหหาพบ
คือในวันที่ 19 กรกฎาคม 1999 ที่มารีณาตองยายไปอยูบานใหมเลขที่ 18 EO ถนน 318
กลุม 19 ในเขตทวลสวายไพรที่1 บริเวณดานหลังตลาดโอลิมปค คาเชาเดือนละ 120 ดอลลาร
(น.149)

หรือในตอนที่ผูแตงกลาวเพื่อเปนอุทาหรณสําหรับผูอาน โดยกลาวถึงการแสดง
ธรรมเทศนาของพระพุทธเจา
มนุษยคนใดก็ตาม มักจะมีความโกรธเหมือนกัน ถาเมื่อใดผูอื่นทําไมถูกใจ แตถาปลอยให
เปนไปตามโกรธ และทิฐิมานะของตนเองนั้น อะไรๆคงจะตองพินาศปนปไปหมดแลว พระพุทธเจา
ทรงแสดงไววา มัชฌิมปฎิปทา (ทางสายกลาง) เปนทางที่ดีที่สุด คือเปนทางที่ประกอบดวยความอดทน
มีขันติ และตริตรองพิจารณาทุกแงมุม
(น.171)

3.6.5 อุปมาโวหาร
ผูแตงไดใชอุปมาโวหารในการบรรยายถึงชีวิตของมารีณาที่พบกับความสุข
เพียงเวลาอันสั้น แลวเธอก็ตองมาพบกับความผิดหวังในชีวิต ดังตัวอยาง
ทวา อะไรๆบนโลกนี้ ลวนมีความไมเที่ยงแท เวลาแหงความสุขในชีวิตของมารีณา
กําลังผลิบานราวกับดอกไมนั้น ก็ไดมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นราวกับขยะตกมาปดที่แกวตาบันดาล
ใหระคายเคือง เออลนไปดวย น้ําตาอยูเสมอ หนึ่งเดือนตอมาขณะที่คุณ “ถา”ไดบอกมารีณาวา
มีงานดวนไปสิงคโปรหนึ่งอาทิตย มารีณาอยูที่บานไดพบเหตุการณอันนาเศราสลดที่คิดไมถึง
(น.143)

หรือในตอนที่ผูแตงกลาวถึงการกระทําอันปาเถื่อนของผูที่ลอบทํารายมารีณา
แมวาศาลจะรูตัวผูกระทําผิด แตดวยสังคมเขมรที่อํานาจ ยศศักดิ์ มักอยูเหนือกฎหมาย ผูที่ทําผิดจึง
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ไมถูกลงโทษ ผูแตงจึงใชอุปมาโวหารเพื่อแสดงใหผูอานเห็นภาพวาการกระทํานั้นเหมือนการวาด
รูปในลม คือไมสามารถมองเห็นรูปนั้นได
แตถึงแมวา นี่เปนการประกาศของตุลาการกรุงพนมเปญก็ตาม มาจนกระทั่งถึงเวลานี้
อยาวาถึงตัวตน และสัญญาณที่เดนชัดของคนใกลชิดทั้งหมดนั้นเลย แมเพียงเงาของพวกเขาก็
ไมเห็นจะถูกใครคนใดคนหนึ่งนําเอามาถึงบันไดของสถานที่ตัดสินความนั้นเลย ซึ่งทั้งหมดนี้
คือเปรียบเหมือนเปนการวาดรูปในลมอยางนั้นเอง
(น.172)

3.7 การใชสํานวนเปรียบเทียบใหเกิดภาพพจน
ภาพพจน คือ ถอยคําที่เรียบเรียงอยางใชโวหาร ไมกลาวอยางตรงไปตรงมา ทั้งนี้โดย
มีเจตนาใหมีประสิทธิผลตอความเขาใจ และตอความรูสึกยิ่งขึ้นกวาการใชถอยคําบอกเลาตาม
ธรรมดา19 การศึกษาวิเคราะหการใชสํานวนเพื่อเปรียบเทียบใหเกิดภาพพจนจากนวนิยาย “วาสนา
นาง มารีณา” ไดแบงออกเปน 4 ประเภท คืออุปมา อุปลักษณ สาธก สัญลักษณ
3.7.1 อุปมา
อุปมา เปนโวหารที่เปรียบเทียบ โดยใชคําเปรียบเทียบประเภท เหมือน คลาย
ดุจ กล ประหนึ่ง พาง เพียง เพิก ราวกับ ฯลฯ อุปมามีชื่อเรียกใหเขาใจงายวา คือ การเปรียบเทียบ20
ดังตัวอยางตอไปนี้
ไมไกลจากเตียงนอนมีผาปูที่นอนซึ่งมีสีขาวดุจสําลี
ผูหญิงอีกคนหนึ่งอวนกลมเหมือนครกตําขาว
ริมฝปากนี้เปรียบไดกับกลีบสมอันเต็มไปดวยน้ําหวาน
ทานเตี้ยเหมือนครกกระเดื่องนั้นไดใหคนของทานมาขอใหฉันถายรูปกับทาน
คําพรรณนาไดยินแผวเบาเหมือนสายน้ําไหลตามลําธารอันเงียบสงบสายหนึ่งนั้น
มารีณาที่เปรียบเหมือนลูกนกในมือพราน

(น.94)
(น.94)
(น.97)
(น.120)
(น.127)
(น.146)

3.7.2 อุปลักษณ
อุป ลั ก ษณ เป น การเปรี ย บเที ย บ โดยเปรี ย บสิ่ ง หนึ่ง เป น อี ก สิ่ งหนึ่ ง คํ า ที่ ใ ช
เปรียบคือ เปน คือ เทา หรืออาจจะละคําเปรียบเทียบก็ได เรียกใหเขาใจงายวา การเปรียบเปน21 จาก
เรื่องมีการใชภาพพจนแบบอุปลักษณดังตัวอยาง

19

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 126.
20
สุภาพร มากแจง, กวีนิพนธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2535), 49.
21
เรื่องเดียวกัน, 50.
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ผนังทาสีไขนกกระสาออนๆ
(น.94)
สภาพซึ่งทําใหนักขาววิทยุเอเชียเสรีทุกขระทมในใจอยางยิ่งนั้น คือ หูทั้งสองขางของผูปวยได
เนาเปอยไปแลว มันดูตางกันอยางริบรับจากรูปถายของเธอที่ตั้งอยูตามผนัง และศีรษะที่เคยมีผมดํายาวเปน
ระลอกคลื่น และใบหูทั้งคูเคยรวบรวมดวยระยาเครื่องประดับหรือหอยอะไรตางๆนั้น มันกลับกลายเปน
ลานโลงที่มีแตตนไมงอกขึ้นเล็กนอย คือ ชอผมที่เหลือจากรอยมีดโกน และเหลือเพียงสวนบนเทานั้น สวน
ดานหลังเนาเปอยมองเห็นถึงเนื้อกะโหลกที่หัว
(น.96)

3.7.3 สาธก หรือ การกลาวทาวความ
สาธก หรือ กลาวทาวความ เปนกลาวอางถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณที่สําคัญๆ
เชน ที่รูจักกันดีทั่วไป ยกประกอบขอความ เมื่อเอยขึ้นมาก็เปนที่รูจักและเขาใจทันที22
…ผูหญิงคนหนึ่งรางอวนใหญ มีสีหนาช้ําๆที่หอหุมไปดวยความรอนแหงโทสะที่เผาไหมไมรูวา
กี่องศานั้น…
(น.166)

3.7.4 สัญลักษณ
สัญลักษณ หมายถึง สิ่งหนึ่งซึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง สัญลักษณอาจเปนคําๆเดียว
เปนขอความ เปนเรื่องเฉพาะตอน หรืออาจเปนเรื่องทั้งเรื่องก็ได23 จากเรื่องพบตัวอยางการใช
สัญลักษณดังเชน
ดอกไมงามแหงครอบครัวอาภัพ
(น.104)

ในที่นี้ผูแตงตองการใชดอกไมงาม แทนสัญลักษณของหญิงสาวที่สวยงาม
มันดูเหมือนเวลาผานไปเร็วมากที่กุหลาบชอหนึ่งนี้แทบจะไมทันบานสะพรั่งดีดวย กลาย
ไปเปนที่ตองการ อยากดูดดื่มอยางไมรูเบื่อจากหัวใจของหมูแมลงภู แตไมมีสัญญาณใดที่สามารถ
ใหแมลงภูทั้งหลายนั้น มีหวังวาไดลิ้มรสละอองเกสรอันออนเยาวของเธอไดเลย
(น.111)

กุหลาบใชเปนสัญลักษณแทนผูหญิง ในที่นี้ผูเขียนตองการกลาวถึงมารีณา
และแมลงภู ใ ช เ ป น สั ญ ลัก ษณ ข องผู ช ายที่ ต อ งการใกล ชิด สนิ ม สนมกั บ หญิ ง สาว ดั ง เช น
แมลงภูที่มักบินโฉมอยูใกลดอกไมที่สวยงาม

22

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 131.
23
เรื่องเดียวกัน, 128.
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3.8 การใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
ผูแตงไดใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย ซึ่งเปนการใชคําพูดสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้ง
ทําใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน เพราะเปนสํานวนที่คนทั่วไปรูจักเปนอยางดี ทําใหผูอานเกิด
มโนภาพ
3.8.1 คาขายใกลดีกวาคาขายไกล
“คาขายใกลดีกวาคาขายไกล” เปนสํานวนของเขมรที่มีมาแตโบราณ มี
ความหมายวา ทํามาหากินในสถานที่ใกลบาน ดีกวาที่จะเดินทางออกไปทํางานไกลบาน ดัง
ตัวอยางจาก
ตอนที่เปนการบรรยายความรูสึกของคุณตาด สุขุน
ดวยอนุโลมตามคําที่เปนธรรมเนียมโบราณวา <<คาขายใกลดีกวาคาขายไกล>>
(น.108)

3.8.2 รักสามเสา
“รักสามเสา” หมายถึง ความรักของชายหญิงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลสามคน
ดังตัวอยางการบรรยายเรื่องราวความรักของมารีณา
หลังจากกลับเขาบานในครั้งหลังนี้ มารีณาไดรับการทะนุถนอมจากขาราชการผูนี้มาก
ยิ่งกวากอน เพราะเขารูใจเธอวาเธอกําลังลําบากใจ เพราะไมอยากอยูในบานเปนสมาชิกของ
รักสามเสาที่คอนขางเสี่ยง
(น.158)

3.8.3 ผีเขาผีออก
“ผีเขาผีออก” หมายถึง ผูที่คุมดีคุมราย จิตใจไมอยูกับเนื้อกับตัว ดังตัวอยางที่
คุณถาพูดกับมารีณาถึงอาการคุมดีคุมรายของคุณนายผล
-“ลําบากมาก ยายนั่นผีเขาผีออก จูจี้ขี้บน ไมไดการอะไรเลย …แต หลายวันนี้ นองอยา
อยูไกลจากพี่เลยนะ!”
(น.157)

3.8.4 สุกหัวกินหัว สุกหางกินหาง
“สุกหัวกินหัว สุกหางกินหาง” หมายถึง ทําอะไรแบบขอไปที เพียงแคใหงาน
นั้นเสร็จสิ้นไป ในสํานวนไทยเรียก “สุกเอาเผากิน” ดังตัวอยางที่ผูแตงบรรยายลักษณะนิสัยของคน
บางกลุมในสังคมปจจุบัน
มันเปนเรื่องชั่วชาอยางมากในสังคมหนึ่งที่พวกคนสุกหัวกินหัว สุกหางกินหาง และ
พวกคนตายเหมือนงูอยูเหมือนกบ กําลังแขงขันกันอยูในสมรภูมิน้ําตาชาวเขมรจากอดีตกาล
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และพวกผูพายแพ ตองกมหนายกธงขาวดวยความรูสึกเต็มไปดวยความวิบัติ สวนพวกผูชนะ
ไดแตเอาพรหมลิขิตมาอยูใตฝาเทาของตนเองอยูเปนนิตย
(น.170)

3.8.5 ตายเหมือนงูอยูเหมือนกบ
“ตายเหมือนงูอยูเหมือนกบ” หมายถึงขณะมีชีวิตอยู ทําใหคนอื่นเห็นวาอยูอยาง
สงบเสงี่ยม แตเมื่อตายไปหรือหมดชื่อเสียง เรื่องเลวรายของตนก็จะแสดงออกมาใหคนอื่นเห็น ดัง
ตัวอยางที่ผูแตงบรรยายถึงความชั่วชาของผูที่มีอํานาจยศศักดิ์แลวใชอํานาจนั้นเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
มันเปนเรื่องชั่วชาอยางมากในสังคมหนึ่งที่พวกคนสุกหัวกินหัว สุกหางกินหาง และ
พวกคนตายเหมือนงูอยูเหมือนกบ กําลังแขงขันกันอยูในสมรภูมิน้ําตาชาวเขมรจากอดีตกาล
และพวกผูพายแพ ตองกมหนายกธงขาวดวยความรูสึกเต็มไปดวยความวิบัติ สวนพวกผูชนะ
ไดแตเอาพรหมลิขิตมาอยูใตฝาเทาของตนเองอยูเปนนิตย
(น.170)

3.9 การบรรยายโดยใชเครื่องหมาย <<….>>
การบรรยายโดยใชเครื่องหมาย <<….>> จะพบในการบรรยายถึงความคิด ความรูสึก
ภายในจิตใจของตัวละคร การบรรยายถึงคําพูดในอดีต และใชเมื่อกลาวถึงสํานวน สุภาษิต ใน
การศึกษาครั้งนี้พบการใชเครื่องหมาย <<….>> ในการใชกับสํานวน สุภาษิต จํานวนหนึ่งแหงคือ
ในตอนที่กลาวถึงการทํางานของคุณตาด สุขุน
ดวยอนุโลมตามคําที่เปนธรรมเนียมโบราณวา<<คาขายใกลดีกวาคาขายไกล>>
(น.108)

สําหรับการบรรยายถึงความคิด ความรูสึกของตัวละคร ดังตัวอยางตอนที่เสคุนฎตั้ง
ปณิธานวาหากไดกลับไปเยี่ยมบานเกิดจะตองไปเที่ยวนครวัดใหได
ในการเดินทางมาเที่ยวแผนดินเกิดเปนครั้งแรกนี้ เสคุนฎ ไดไปเที่ยวเมืองเสียมเรียบกับ
ครอบครัวทุกคนเพื่อดูปราสาทนครวัดที่เขาไดตั้งปณิธานวา <<ถาเกิดมาเปนลูกเขมรหากไมไดดู
ปราสาทนครวัดนั้น ไมสมควรเกิดเปนลูกเขมรเลย แมวาไปอยูไกลถึงรอยแยกจักรวาลไหนก็ตาม
ตองหาหนทางมาดูใหได เพราะนครวัดเปนสิ่งมหัศจรรยลําดับที่7ของโลก แสดงใหเห็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมอันรุงเรืองของเขมรตั้งแตอดีต>>
(น.149)

การใชเครื่องหมาย <<….>> บรรยายคําพูดที่กลาวไวในอดีต เชน ในตอนที่บรรยาย
ถึงคําพูดที่คุณตาด สุขุนสอนลูก
คุณตาด สุขุนมักบอกลูกวา <<ถามีฝมือในการสรางตนเปนนักรอง อยางนอยก็ใหคนฟง
ชื่นชมไดบางวา เธอนี้รองไพเราะจริงๆหรือไพเราะพอประมาณ อยาใหคนติเตียนวา เธอนี้รองเพลง
เสียงเหมือนเปดเทศหรือเหมือนไกขันติดเสมหะ ไมไดเรื่องอะไรนอกจากอวดสะดือ และขาออนเลย
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ซึ่งประการนี้อาจทําใหเสื่อมเสียอับอายอยูในอาชีพที่เสี่ยงโชคนี้>>
(น.113)

และตอนที่บรรยายถึงชวงเวลาที่เสคุนฎเตือนมารีณาใหเลิกคบหากับคุณถา
…จนกระทั่งถึงเวลาขึ้นเครื่องบินกลับในวันที่ 16 มิถุนายน 1999 เสคุนฎไดสอนสั่ง
และหมั่นตักเตือนนองสาววา <<ถาสามารถถอนตัวไดก็ถอนตัวเสียเถอะ และตองระวังตัวใหดี
ดวย>>
แตมารีณาไดกระซิบบอกพี่ชายวา <<อยากังวลไปเลย ไมวาอยางไรก็ไมมีเรื่องอะไร
เกิดขึ้นแนๆ เพราะขาราชการผูนั้นเขาไดแกไขแลว>>
(น.149)

3.10 การบรรยายโดยใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญา “ ! ”
เครื่องหมายอุเตียนสัญญา พบเปนจํานวนมากในนวนิยายเรื่องนี้ เนื่องจากเปนความ
นิยมในงานเขียนของเขมร แตสําหรับคนไทย เมื่ออานแลวพบวามีการใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญา
มากเกิ น ไป จึ ง ได พิ จ ารณาหลั ก การใช เ ครื่ อ งหมายอุ เ ตี ย นสั ญ ญาของเขมร จากงานเขี ย นของ
พรรณศิริ เดชมณเฑียร24 ที่ไดกลาวถึง เครื่องหมายอุเตียนสัญญา หรือเครื่องหมายอัศเจรียของไทย
“ ! ” โดยอางจากหนังสือนวนปุต25วา
เครื่องหมาย “อุเตียนสัญญา “ ! ” ใชในการเนนขอความที่เกี่ยวของกับความทุกข
วิตกกังวล คําขบขัน เหตุอัศจรรย ความสงบ การตื่นตกใจ นาเกรงขาม นาสรรเสริญ ความกลัว
ความสงสัย โกรธ ความสังเวชสลดใจ การรําพึงถึงความทุกขยาก ความรูสึกนึกสังเวชผูที่ไดรับทุกข
คําบน การบนรําพัน การตกตะลึง การตกใจ ใจหาย ความเจ็บปวดอยางมาก การเขาใจแจมแจง ฯลฯ
เครื่องหมาย “อุเตียนสัญญา !” มีชื่อเรียก 3 อยาง คือ
1. อัศจรรยสัญญา ใชคําที่ตองการเนนเรื่องความเกรงขาม อัศจรรย
2. วิมหยสัญญา ใชเนนคําที่ตองการสรรเสริญ ความรัก ความพอใจกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง
3. สําเวคสัญญา ใชเนนคําเกี่ยวกับความทุกข ความสังเวชสลดใจ
ทั้ ง อั ศ จรรย สั ญ ญา วิ ม หยสั ญ ญา และสํ า เวคสั ญ ญานี้ ใช เ รี ย กว า อุ เ ตี ย นสั ญ ญา
เพียงอยางเดียวก็ได เพราะใชเครื่องหมาย “ ! ” เหมือนกัน

24

พรรณศิริ เดชมณเฑียร, “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเขมรเรื่อง “คลื่นซัดทราย” (รลกโบก
ขฺสาจ)” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 62.
25
นวน ปุต, วิธีเบฺรีวณฺณยุตฺตินึง ขณฺฑสฺญา, เบาะพุมพเลีกที4 (กมฺพุชา, 2505), 89-91.
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ในการศึกษานี้พบการใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญา “ ! ” เปนจํานวนมาก จะขอ
ยกตัวอยางดังนี้
เวลานั้น เสคุนฎ ก็ถือโอกาสชี้แจงกับนักขาวเพิ่มเติมวา÷
-“… อาการปวยของนองสาวฉันนี้ มันสามารถสงผลอยางมากนะคุณ! ดวยเหตุที่ฉัน
เปนลูกจางของที่นี่แลว ! หลังจากที่ฉันไดรับขาวมาจากประเทศเขมรวา นองสาวฉันถูกทําราย
ดวยน้ํากรด เวลานั้นฉันก็ไดไปบอกพอแมของฉันวา ถาบาดแผลของเธอหนักหนา ไมอาจรักษา
อยูที่นั่นได ฉันจะหาทางใหนองสาวฉันมารักษาอยูอเมริกันนี่ เพราะที่นี่อุปกรณของเขาทันสมัย
กวา!…”
(น.100)
ตั้งแตนั้นมา มารีณาไดเอาเงินที่ไดจากการถายมิวสิควีดีโอนี้มาใหแมและยังบอกอีกวา÷
-“แม!..ฉันไดยินผูจัดการบริษัทชื่นชมฉันมาก! แลววาเขากําลังเตรียมชุดฉากอีกจํานวน
มากใหฉันแสดงโดยอยากผลักดันใหฉันดังเลื่องลือไดอยางเร็วที่สุด!..”
-“เออ สาธุ! สาธุ! ไปเถอะ ลูกแม! ถามีคนดี ใจประเสริฐชวยค้ําจุนอยางนี้ ลูกนาจะมีชื่อ
เสียงอยางมากในเวลาอันรวดเร็วนี้แหละ!”
-“ใชแลวแม!” มารีณาชี้แจงใหแมฟงเพิ่มเติม “..นี่ฉันบอกตามที่คนอื่นเขาวา ไมใชนั่งบน
กระดงยกตัวเองหรอก คือเขาวาฉันแสดงไดดีไมแพนักแสดงเกาๆเลย แถมทั้งฉันยังเด็กและสวย
อีกนั่นเปนโชคดีของฉัน!..”
(น.117)
บุรุษสวมแวนตาดูเหมือนอึ้งไปครูหนึ่ง และจึงสะบัดลิ้นอยางเร็วตอบกลับมา÷
-“..ชื่อไมสําคัญอะไรหรอก สําคัญแตหัวใจ!ไมเปนไร! เรียกวาอาวา ถาๆ กอนสิ!”
-“ถา! ถาอยางนั้นอาชื่อ ถา ใชไหม?”

-“ใชแลว! อาชื่อ ถา…หลานเรียกอยางนี้ไดแลว!”
(น.131)

ในการวิเคราะหหลักการใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญาตามหลักการใชของเขมรทําให
ทราบวาผูแตงไมไดใชเครื่งหมาย!อยางพร่ําเพรื่อ แตเปนไปตามหลักเกณฑการเขียนอยางเขมร เพื่อ
เนนอารมณ ความรูสึกของตัวละคร

บทที่ 4
ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขมร
จากนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา”
วรรณคดีเปนภาพสะทอนสังคม สวนหนึ่งไดจากประสบการณของผูแตง อีกสวนหนึ่ง
ไดจากเหตุการณความเปนไปของสังคม วรรณคดีจึงมีความสัมพันธกับสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอยางใกลชิด ทั้งนี้เปนเพราะวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม บุคคลในสังคมจึง
ประพฤติปฏิบัติประเพณีเปนมรดกตกทอดกันมา ขณะเดียวกันกวีหรือผูแตงวรรณคดีก็เปนสมาชิก
คนหนึ่งในสังคมนั้นๆดวย เมื่อกวีแตงหนังสือวรรณคดี กวีจึงนําเอาแนวทางการปฏิบัติตนของ
คนในสังคมที่กวีพบเห็นทั่วไปมาสอดใสเขาไปในเนื้อเรื่องวรรณคดี26
วรรณคดีมีอิทธิพลโดยตรงตอสังคม ซึ่งมักจะเห็นชัดเจนในสวนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครอง ในดานคานิยม วัฒนธรรมและการปฏิบัติตนของงคนในสังคม อิทธิพล
ของวรรณคดีอาจไมเห็นชัดเจนและฉับพลันเหมือนกับดานอื่น จนดูเหมือนกับไมกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ แตอิทธิพลของวรรณคดีจะคอยๆแทรกซึมเขาไปในชีวิตความเปนอยูของผูคนซึ่ง
ยึดคตินิยมไวในวรรณคดีเปนแบบอยางหรือบรรทัดฐานโดยไมรูตัว27
สําหรับนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ผูแตงไดสอดแทรกเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมเขมรปจจุบัน การศึกษาถึงฉาก เหตุการณ และอารมณความรูสึกของตัวละครทําให
ทราบถึงขอมูลทางสังคมที่เกิดขึ้ นจริงในปจ จุบัน ซึ่งเปนผลสะท อนใหผูอ านสามารถทราบถึง
ภู มิ ห ลั ง ของเรื่ อ ง ดั ง นั้ น การศึ ก ษาถึ ง ภาพสะท อ นทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชาวเขมรจาก
นวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” จึงสามารถทําใหทราบถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวเขมรในยุคปจจุบันทางดานการประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ การใช
เทคโนโลยี ใ หม ๆ การศึก ษา และชีวิ ต ความเปน อยู ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู วิ จัย ได แ บ ง การศึ ก ษา
วิเคราะหออกเปน ลักษณะครอบครัว การประกอบอาชีพ การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การแพทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมความเชื่อ ดังตอไปนี้
26

สายทิพย นุกูลกิจ, วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณี (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533), 62.
27
ชัตสุนีย สินธุสิงห และคณะ, วรรณคดีทัศนา (กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 26.
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1. ลักษณะครอบครัว
สถาบันครอบครัวสามารถแบงออกไดเปน หลายประเภท ตามวัตถุประสงคของการจัด
ครอบครัว ซึ่งแตกตางกันไปตามความจําเปนของครอบครัวแตละประเภท กลาวคือ ประเภทที่หนึ่ง
ไดแกครอบครัวแรกเริ่ม คือครอบครัวของพอแมเรานั่นเอง และครอบครัวที่เกิดจากการสมรสคือ
ครอบครัวที่เกิดจากตัวเราเองโดยการแตงงาน ประเภทที่สอง เปนการจัดตามขนาดใหญหรือเล็ก
ของครอบครัวซึ่งสามารถแยกออกเปนสองประเภทดวยกันคือ ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย
ครอบครัวเดี่ยวไดแก ครอบครัวที่ประกอบดวยชายและหญิงที่เปนคูสมรสหนึ่งกับบุตรที่ยังไมได
แตงงาน โดยสมาชิกของครอบครัวจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเปนระบบครอบครัวสากลที่
พบเห็ น อยู ทั่ ว ไปในป จ จุ บั น โดยอาจมี ค นอื่ น ที่ ไ ม ใ ช ญ าติ เช น คนใช หรื อ ผู อ าศั ย อยู ด ว ยก็ ไ ด
ครอบครัวขยาย ไดแกครอบครัวที่มีสมาชิก ซึ่งมีความสัมพัน ธฉันทญาติมิตรขยายออกไปจาก
ครอบครัวเดียว โดยทางใดทางหนึ่ง เชนชายที่มีภรรยาหลายคน หรือครอบครัวที่มีพี่นองแตงงาน
แลวมาอยูรวมกัน หรือขยายโดยมีคนหลายรุนหลายอายุอาศัยอยูดวยกัน ตั้งแตปูยา ตายาย พอแม ลูก
และหรือหลาน ครอบครัวขยายมักปรากฎอยูในสังคมเกษตรกรรม หรือสังคมดั้งเดิม28
นวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของครอบครัวที่เปน
ครอบครัวเดี่ยว โดยผูแตงแสดงใหเห็นถึงครอบครัว “ตาด” ที่อาศัยอยูในแฟลตที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก
ตั้งแตเล็กจนกระทั่งวัย 16 ป มารีณาอาศัยอยูใตรมเงาและกําแพงของบานหลังเล็กที่มีขนาด
ประมาณ 5×4 ตารางเมตรเทานั้น อยางนี้แลวสภาพอันอึดอัดอยูในครอบครัวซึ่งเกิดมีอยูเปนประจํา
ที่ผลักดันใหเธออยากหาชองทางลมอะไรสักอยางสําหรับสูดหายใจได สะดวกสักหนอย และ
สําหรับผอยคลายปลดปลอยวัยสาวอันสดใสเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
(น.114)

และในตอนที่คุณถามาเยี่ยมบานมารีณาและขอใหครอบครัวของมารีณาไปอยูที่บาน
ใหมที่คุณถาเชาไวใหแถวเฎอิน
จุดประสงคที่คุณตาด สุขุน คิดไววาจะซักไซเรื่องชื่อทั้งหมดของบุรุษสวมแวนนั้น ก็ตอง
ติดคางไวอีก เพราะเวลานั้นเขามัวแตตื่นเตนดีใจเปนอันมาก คือดีใจเพราะเห็นบุคคลที่มาเยือนนั้น
ขึ้นไป และในที่สุดบุรุษลึกลับก็ไดวางเงิน 100 ดอลลาร อีก 3 ใบ ยื่นใหนางฉาย สาเรือน เพื่อใหชวย
ซื้อเตา จาน หมอ และเครื่องใชสอยตางๆสําหรับหองครัว โดยกลาวชี้แจงในตอนทายวา÷
-“เพื่อใหผอนคลายบรรยากาศที่คับแคบอึดอัดของที่นี่ ขอใหคุณนา คุณอา หรือพี่นอง
คนอื่นๆ ขอเชิญไปพักอยูบานนั้นกับมารีณาก็ไดเพื่อไปอยูเปนเพื่อนเธอเวลาที่ผมไมอยู!..
หลังจากทั้งสองฝายไดพบกันและพูดคุยแสดงทัศนะตอกันอยางชัดแจงแลว นับตั้งแตวันนั้น

28

จํานง อดิวัฒนสิทธิ,์ สังคมวิทยา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540), 81.
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มารีณาก็ตัดสินใจไปอยูในบานที่บุรุษลึกลับเชาใหอยูบริเวณหลังเฎอิน โดยมีพอแมพี่นองไปอยูเปน
เพื่อนในเวลานั้น
(น.143)

2. การประกอบอาชีพ
สําหรับนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ไดสะทอนใหเห็นถึงการประกอบอาชีพของ
ชาวเขมรในสั ง คมป จ จุ บั น ซึ่ ง ประกอบด ว ย การรับ จา งทั่ว ไปที่ เ กี่ ย วกั บเกษตรกรรม และการ
ประกอบธุรกิจอื่นๆ เชน การคาขาย ชางซอมมอเตอรไซค นักรอง-นักแสดง งานรับราชการ การ
ประกอบอาชีพของสังคมชาวเขมรมีดังนี้
2.1 การรับจางทั่วไปที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
2.1.1 รับจางตัดออย
ในชวงประมาณป 1983 ซึ่งเปนชวงที่มารีณายังเปนเด็ก นางฉาย สาเรือนประกอบ
อาชีพหลายอยางเพื่อนํามาจุนเจือครอบครัว ทั้งนี้ทําใหทราบวาสังคมชนบทของเขมรในยุคนั้นมี
การทําเกษตรกรรม มีการปลูกไรออย เมื่อถึงเวลาตัดออย เจาของไรก็จะจางคนไปชวยตัดออยเพื่อ
ลําเลียงใสเรือยนตไปขาย
สําหรับหญิงผูเปนภรรยา หลังจากที่ขายขนมอยูใกลบานไมไดผลดีก็เปลี่ยนอาชีพ คือออก
ไปขายออยกับชายคนหนึ่งชื่อ สาริน เสรง ซึ่งเปนลูกหลานที่เคยอยูตางจังหวัดดวยกัน การซื้อออย
มาขายนี้ ไมใชมาคอยซื้ออยูริมฝงแมน้ําหนาวัดอุณาโลม คือตองเดินทางดวยเรือยนตกับคนนั้นไป
จนกระทั่งถึงแถบไรอยูตามเสนทางน้ําจังหวัดกัมปงจามเพื่อไปเหมาออยจากไรเอามาตัดใหเขา
(น.106)

2.1.2 รับจางขับรถขนซุง
อาชีพ รับจางที่เ กี่ ย วของกับเกษตรกรรมอีก ประเภทหนึ่ง คือ การขั บรถขนซุง
เนื่องจากประเทศเขมรโดยเฉพาะในเขตกัมปงโสม มีปาไมเปนจํานวนมาก จึงมีอาชีพรับจางขนซุง
ดังเห็นจากในตอนที่อยูในชวงที่พอลพตปกครองประเทศ โดยใชระบบคอมมิวนิสต คุณตาด สุขุนที่
เคยประกอบอาชีพเปนชางซอมเครื่องยนตก็ถูกยึดอุปกรณในการประกอบอาชีพ จึงตองเปลี่ยน
อาชีพมาเปนชางซอมมอเตอรไซคและรับจางขับรถขนซุงเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆและภรรยา
ดวยอยูอยางอัตคัดจนกระทั่งมารีณาอายุได 9 เดือน คุณตาด สุขุน รําพึงคิดวา อาชีพชาง
ซอมมอเตอรไซคอยางนี้ ไมมีความรุงเรืองไปได จึงตัดสินใจลานางฉาย สาเรือน ผูเปนภรรยาไป
ทํางานเปนชางซอมและขับรถขนซุงใหบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง อยูที่กัมปงโสม โดยเงินที่หาไดนั้น
สงมาใหนางฉาย สาเรือนเลี้ยงดูลูกทั้งสี่
(น.106)
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2.2 การคาขาย
นวนิยายเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงการประกอบอาชีพคาขายหลายประเภท โดยเห็นจากการ
ที่นางฉายสาเรือน พยายามหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัว ดวยการขายอาหาร
เวลานั้น แมวามีการชําระบัญชีคาใชจายวัสดุอุปกรณคืนในกฎเกณฑใดๆก็ตาม ครอบครัว
ของมารีณาก็ตกอยูในวิบัติเศรษฐกิจอยางหนัก เพราะชีวิตประจําวันอาศัยอยูกับอุปกรณทั้งหมดนั้น
โดยในวันหนึ่งๆการทํามาหากินในหมูบานอันลงวิลดูเหมือนไมเปนผลดีตอทาน คุณตาด สุขุน และ
นางฉาย สาเรือน ผูเปนแมของมารีณาไดทําขนม เชน เฉากวย และตมถั่วเขียว ขายอยูใกลๆรั้วโรงเรียน
ฝกอบรมรางกายและกีฬา ซึ่งเวลานั้นเปนโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงโฆษณาการอบรมและ
ขาวสาร
(น.105)
…นางฉาย สาเรือน ไมกลาใชจายสุรุยสุราย เก็บสะสมทั้งเงินที่ไดจากการมวนบุหรี่ขาย
ดวย นางมุงแตซื้อขาวสาร ถานและเกลือ ปลารา ปลาแหง ปลายางเก็บไวสําหรับเลี้ยงดูลูกๆเทานั้น
(น.107)
นางฉาย สาเรือน ขายขาวมันไกไดประมาณ 1 ป เมื่อครั้งที่มารีณามีอายุ 15 ป คุณก็เปลี่ยน
ความคิดไปขายขาวตมขาวในเวลากลางคืนและขายน้ําเพิ่มเติม สวนขาวมันไกขายเฉพาะเวลาเชา
ชวยระยะเวลาสั้นๆเทานั้น…
(น.110)

2.3 ชางซอมเครื่องยนต-มอเตอรไซค
อาชีพชางซอมเครื่องยนต-มอเตอรไซค เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ผูแตงไดบรรยายอยูใน
นวนิยายเรื่องนี้ ในเรื่องแสดงใหเห็นวาคุณตาด สุขุน มีความสามารถในการซอมเครื่องยนตและ
อะไหลมอเตอรไซค
สําหรับคุณตาด สุขุน ก็ไมไดวางงาน โดยทานชํานาญดานเครื่องยนต อะไหลอุปกรณ
วันหนึ่งๆทานมักจะออกจากบานไปจนถึงพลบค่ําจึงกลับเขามา เพื่อไปรวมกันซอมมอเตอรไซค
กับเพื่อนที่เคยรูจักมากอน ซึ่งเขามาอยูพนมเปญกอน
(น.105)

2.4 ชางถายวีดีโอ
การเกิดอาชีพชางถายวีดีโอ แสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุที่ประเทศ
เขมรเริ่มมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ
ดวยสภาพความเปนอยูของครอบครัวลําบากยากจน มารีณาเรียนหนังสือก็ไมคอยเกง
และไมไดเจริญกาวหนาไปเทาไรเลย ในเวลานั้นคุณตาด สุขุน มักจะไปชวยงานถายวีดีโอกับคุณ
คงค บุนเฌือน ซึ่งเปนนองเขย สวนนางฉาย สาเรือน นั้นไดรับเงินชวยเหลือจากลูกชายคนโตซึ่งอยู
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ที่อเมริกาบาง ไดทําขาวมันไกขายเพื่อชวยเบาแรงใหแกครอบครัวและใหลูกไปเรียน
(น.109)

2.5 นักรอง-นักแสดง
ผูแตงสะทอนใหเห็นถึงคานิยม ความโกหรู ของอาชีพนักรอง-นักแสดง ซึ่งเปนอาชีพที่
วัยรุนในยุคปจจุบันมีความใฝฝน เนื่องจากเปนอาชีพที่ทํางานสบาย และสามารถหาเงินไดมาก ได
ออกงานสังคม และไดพบปะกับผูคนจํานวนมาก
ตอนแรก เธอไมเชื่อวา พวกเขาเปนคนประกอบอาชีพนั้นเลย แตหลังจากที่เธอไดตาม
สะกดรอย สักระยะหนึ่ง จึงรูชัดวาพวกเขาไมไดโกหกเธอ คือความจริงพวกเขาเปดบริษัทผลิตเทป
ทั้งหมดนั่นเปนความจริง และดวยเหตุที่เขาเห็นมารีณามีรูปรางสวยงาม เขาจึงรับประกันอยาง
แข็งขันวา÷
-“เธอยังเด็ก มีรูปรางสมสวนแบบนี้ ถาถายมิวสิควีดีโอคาราโอเกะนั้น โชคชะตาชีวิตเธอ
ไมมีตกแนนอน!..”
(น.116)

2.6 รับราชการ
2.6.1 ขาราชการ
ในสังคมเขมร อาชีพขาราชการชั้นผูใหญ หรือนักการเมือง เปนอาชีพที่มีเงิน
ทอง และยศศักดิ์มาก สามารถใชเงินทองซื้อทุกสิ่งทุกอยางที่ตองการ
การไดดูอะไรๆที่เมืองเสียมเรียบนั้น ทําใหเสคุนฎเบิกบานใจเปนอันมาก แตก็มีติดใจ
บางอยางที่ทําใหเขามีความกังวลไมนอยทีเดียวเกี่ยวกับมารีณา เพราะเขาเพิ่งรูวา มารีณากําลัง
เปนสมบัติหัวใจของขาราชการชั้นสูงผูหนึ่ง ซึ่งทั้งเงินคาใชจายในการไปเที่ยวเมืองเสียบเรียบนั้น
สวนใหญก็เปนของขาราชการผูนั้นเปนผูออกใหดวย
อะไรๆที่ขาราชการผูนี้ทําเพื่อแสดงใหเห็นวา เขารักและมอบดวงใจทั้งดวงใหแกมารีณา
อยางมาก คือเขาทําอะไรทั้งหมดเพื่อแสดงความรักอยางสุดซึ้งของเขาที่มีตอมารีณาจริงๆ
(น.149)

2.6.2 ตํารวจ
ภายในเรื่องแสดงใหเห็นถึงอาชีพรับราชการอีกประเภทหนึ่งคือ อาชีพตํารวจ โดยแสดง
ใหเห็นในตอนที่กลาวถึงคุณปาง วรรณี ซึ่งเปนสามีของตาด ศรีเพา ลูกสาว คนโตของนางฉาย
สาเรือน และคุณตาด สุขุน
นางฉาย สาเรือน และคุณตาด สุขุนไดมาชวยจัดบานนั้นใหลูกดวย และไดใหลูกสาว
คนโตชื่อ ตาด ศรีเพา ซึ่งมีสามีชื่อ ปาง วรรณี มีตําแหนงเปนตํารวจยศสิบเอก และเปนตํารวจ
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นครบาลประจําอยูที่เขต 7 มกรา ใหอยูชวยดูแลความเรียบรอยเปนประจํา
(น.149)

3. การแพทย
ในสังคมปจจุบันของเขมร มีการรักษาทางการแพทย 2 แบบ คือการรักษาแบบโบราณ
และการรักษาแบบปจจุบันดังนี้
3.1 การรักษาแบบโบราณ
ประชาชนชาวเขมรยังคงใหความสําคัญกับการรักษาโรคตามแบบโบราณ โดยการ
ใชยาสมุนไพร และการบีบนวด โดยเฉพาะผูที่มีฐานะยากจน ดังเชนในตอนที่มารีณาเห็นสีหนาของ
คุณถามีความกังวลใจก็จะรักษาแบบเขมรให
ประมาณ 4 ทุม ทานขาราชการมากรักไดมาหามารีณาดวยสีหนาไมคอยดี จึงทําให
มารีณาถามวา÷
-“พี่มีเรื่องอะไร…ไมสบายหรือ นองรักษาแบบเขมรให”
(น.156)

และในตอนที่มารีณาทราบวาคุณนายผลปวยเจ็บมดลูก เธอจึงคิดวาจะหายาสมุนไพร
มาปรุงเพื่อนําไปรักษาอาการปวย
ดวยเหตุนั้นแลว หลายวันตอมา มารีณาไดยินทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร่ําบนวา
คุณนายของทานปวยเจ็บมดลูก เธอก็มีความคิดแสวงหาตัวยาหลายๆชนิดที่เปนรากไมโบราณเอา
มาปรุงไปมอบใหคุณนายผูนั้น มารีณาไดทํากริยานอบนอม คิดแตวาเปนการเพิ่มความรักตอสามี
เพื่อใหเขารักสงสาร เธอจะไดหนีพนจากความกังวลทุกอยางได
แตความปรารถนาของเธอนี้ ถูกขาราชการสวมแวนปฏิเสธอยางเด็ดขาดวา ไมจําเปนตอง
เอาไปใหหรอก เขาจะไมสบายใจเมื่อเห็นหนาเธอไปปรากฎอยูในตอนนี้ เพราะเขามียารักษามาก
พอแลว
(น.153)

3.2 การรักษาแบบปจจุบัน
การแพทยของประเทศกัมพูชายังไมมีความทันสมัยเทาที่ควร โดยเฉพาะหากตอง
รักษาในกรณีฉุกเฉิน การทําศัลยกรรมตกแตง ดังจะเห็นจากในตอนที่เสคุนฎและญาติพูดคุยกับ
นักขาวที่เขาไปสัมภาษณมารีณา ถึงการพามารีณามารักษาที่ศูนยสุขภาพลีน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดยินคําพูดนี้ของแพทยทําใหผูหญิงทั้งหมดนั้นคิดวา <<ถาไมเสียเวลาเอาไปรักษาที่
เวียดนาม แลว รีบพาเธอมาที่นี่ทันที อาการปวยของเธอไมนาจะหนักถึงขนาดนี้หรอก!>> เสคุนฎ
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สายหัวไมพูด เพราะความโศกเศราและเกินกวาจะคิด สวนคุณเพา พนลก ก็ถือโอกาสถามตอ÷
-“…แลวเขาไมสามารถยับยั้งการลุกลามของฤทธิ์หัวน้ํากรดนั้นไปยังเซลลตางๆไดเลย
หรืออยางไร? หรืออีกอยางหนึ่งนั้นก็มีแตจะกินลึกเขาไป?”
แพทยชาวอเมริกันตอบดวยอาการยิ้มแยมอีก÷
-“คณะแพทยของเราไดพยายามทําการยับยั้งอาการลุกลามของฤทธิ์สารเคมีนั้นแลว
หวังวาอะไรที่เนาเฟะอยูบนเรือนรางของเธอเหมือนที่เคยเห็นมาแตกอน มันจะแหงกลายเปนดี
ทุเลาลงได แตประการสําคัญคือการรักษาหนาตาของเธอที่กําลังคิดใครครวญอยางรอบครอบที่สุด!”
นักขาวยิ่งมีความสนใจ และหันมาจองมองหนามารีณาอีกครั้ง จากนั้นการอธิบายของ
แพทยมีตอไปอีก÷
–“…เหมือนที่คุณทราบแลววา มารีณาออกจากประเทศเขมรมาถึงโรงพยาบาลเรานี้ใน
ปลายเดือน กุมภาพันธแลว เราก็ไมไดปลอยปละละเลยใหเสียเวลานาน คือหลังจากใหเธอพักผอน
ใหชินกับสภาพ อากาศของที่นี่สักพักในวันที่ 6 เมษายน คณะแพทยเราไดเริ่มรักษาปากและจมูก
ของเธอเปนอันดับแรก โดยไมอนุญาตใหเธอพูดมากและงดไมใหกินอาหาร เชน ขาว ระยะหนึ่งกอน
เพื่อใหปากมีลักษณะเหมือนเดิม สวนจมูกกําลังหาวิธีตกแตงใหไดสมสวนเหมือนเดิมดวย !”
(น.99)

4. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมรมีความคลายคลึงกับชาวไทย เนื่องจากมีดินแดน
ที่ติดตอกัน ดังนั้นไมวาจะเปนการนับถือศาสนา การมีสัมมาคาระ เชน การเชื่อฟงคําสั่งสอนของ
พอแมและญาติผูใหญ ความกตัญูตอผูมีพระคุณ การไหว จากเรื่องวาสนานาง มารีณา สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมร ดังนี้
4.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนชาวเขมรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จะเห็นจากในตอนทีน่ างฉาย
สาเรือนฝนเห็นพระพุทธรูป
ในเวลาเดียวกันดวงจิตของนางฉาย สาเรือน เหลียวมองไปทางทิศตะวันตกเห็นมี
บัลลังกพระพุทธรูปใหญองคหนึ่งที่สูงไลเลี่ยกับเจดียนั้นดวยและมีพระพุทธรูปซึ่งมีสีเหลือง
อรามดุจทองบริสุทธิ์ แตในคราเดียวกันนั้นพระพุทธรูปก็กลายเปนรูปเด็กชายที่งดงามคนหนึ่ง
ในวัยประมาณ 15 ป เดินลงจากบัลลังกพระพุทธรูปมุงตรงมาหาคุณ เด็กชายผูนั้นนุงผามวงสี
เปลือกมังคุดและสวมเสื้อคอตั้ง สวมรองเทาหุมสน ถุงเทาดําและผูกผมจุกยาวไปดานขวา เดิน
ชาๆดวยสีหนายิ้มแยมอยางงดงาม ดวงจิตของเธอมองไปยังเด็กผูนั้นชวนใหเกิดความรักอยาง
มาก และเด็กนั้นก็เดินโดยไมพูดอะไรสลายเขามาในตัวเธอ
(น.104)
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4.2 การไหว
สังคมเขมรยึดถือการมีสัมมาคารวะกับผูใหญ โดยมีความออนนอม เมื่อพบเห็นกัน
มักแสดงกริยาการไหว
ดวยเหตุที่เกิดความทุกขระทมเชนนี้แลว คุณเพา พนลก อาจจะไมกลาซักถามเธอ แต
กําลังใจหนึ่งที่ไดเขามาตั้งอยูในตัวผูชายคนนี้อีกครั้ง หลังจากที่เหลือบเห็นหญิงคนไขยกมือไหว
อยางออนนอมสุภาพมายังทุกคน โดยเฉพาะตัวเขาทันที
เขาไมไดยินเสียงมารีณาออกมากับการยกมือไหววาอยางไรเลย ราวกับริมฝปากนั้นยาก
ที่จะขยับเขยื้อนได แตเพื่อตอบรับกับการแสดงทาทางที่เปนแบบประเพณีเขมรนี้
(น.97)

5. คานิยม
คานิยม (Values) ของสังคม หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได ปรารถนา
จะเปน หรือกลับกลายมาเปน เปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งบังคับตองทําตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชา
ยกยอง และมีความสุขที่จะไดเห็นไดฟง ไดเปนเจาของ29 คานิยมบางอยางขึ้นอยูกับลักษณะของ
สังคมและสภาพแวดลอมทางสังคม และสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงจนไมอาจจะรักษาเอาไวได
คานิยมอยางใหมก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่30
5.1 คานิยมการเปนนักรอง-นักแสดง
วัยรุนเขมรมีคานิยมที่ตองการเปนนักรอง นักแสดง เพราะคิดวาเปนความโกหรู และ
สามารถหาเงินไดงาย จนบางคนยอมที่จะเปลืองเนื้อเปลืองตัว
หนุม-สาวทั้งหมดนั้น บางคนดูเหมือนไมเขาใจวา ศิลปวัฒนธรรมเปนอยางไร เพียง
แคไดเงินก็ยอมตกอยูใตบังคับบัญชาของเขา เพราะไดสบายดวย ไดเกียรติยศชื่อเสียงดวยและ
ไดเงินดวย แตการที่ไมรูจักความหมายที่แทจริงของศิลปวัฒนธรรมเขมรนั้นเลย จึงไดมีนักแสดง
ชาย-หญิงบางคนใชเปนเครื่องมือโฆษณาใหสินคาของผูคาโดยไมรูตัว ทั้งที่สินคานั้นไมมีคุณคา
สักเล็กนอยตอวัฒนธรรมของชาติเลย
แตการขึ้นโชวตัวแตละครั้ง หรือเตนอยูบนเวทีของนักแสดงทั้งหลายนั้น ก็เปนหนทาง
อยางหนึ่งสําหรับใหเขาติดตอเธอไปรองเพลงอยูตามภัตตาคารหรือตามบารตางๆดวย นี่เปนอาชีพ
ที่นาสลดใจและเสี่ยงอยางหนึ่งของนักแสดงวัยรุนชายหญิงสมัยใหมอยางรายแรงที่สุด พวกเธออาจ
29

ไพฑูรย เครือแกว, ลักษณะสังคมไทยและการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ: การพิมพเกื้อกูล, 2506), 6.
สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย คานิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี, พิมพครั้งที่3(
กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 4-5.
30
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มีหนามีตากวาพวกโสเภณี หรือผูหญิงที่เปดกระปองเบียรคอยบริการแขก และบางครั้งพวกเธอก็
มี วาสนาดีเปนที่พอใจของคนแกๆบางคนที่ฉวยโอกาสจากคุณหญิงคุณนายที่บานเอาเงินมาเลี้ยงดู
เปนเมียนอย ซื้อรถซื้อบานใหอยางงายๆ โดยเพียงแครูจักทําใหพวกแขกสบายใจเทานั้น
(น.112)

5.2 คานิยมที่รับจากชาวตะวันตก
การเผยแพรคานิยมของชาวตะวันตกที่เขามาสูประเทศแถบเอเชียมีเปนจํานวนมาก
ทั้งทางดานการแตงกาย ดนตรี แมกระทั่งสิ่งปลูกสรางอาคารบานเรือน เชน การแตงกายของมารีณา
ซึ่งเปนตัวแทนวัยรุนเขมรยุคปจจุบัน
…เชานั้นมารีณานุงกางเกงยีนสรัดรูปและใสเสื้อควานคอ โดยสะพายกระเปาเฉียงซึ่งมีเงินและ
โทรศัพทมือถืออยูขางใน…
(น.165)

จากนวนิยายเรื่องนี้ไดกลาวถึงบทเพลงตางชาติ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในกลุมวัยรุน
เขมรยุคปจจุบัน ดังตัวอยาง
มารีณาไมตอบ เพียงแตพยักหนาชาๆ ในเวลาเดียวกัน บุรุษผูนั้นลุกขึ้นและเดินไปเปด
เครื่องเลนซีดี เสียงเพลงสากล คือ Love Story ที่มีเสียงงึมงํา…พึมพํา…อันไพเราะ
(น.138)
บางครั้งพี่ชายกับและนองสาวคนนี้ไดพากันรองเพลงตางชาติ เชน เพลงดวงใจมหาสมุทร
(My Heart will go on) ที่มาจากภาพยนตรเรื่องไททานิค เปนตน
(น.149)

สวนการปลูกสรางที่อยูอาศัยของชาวเขมรในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากชาวตะวันตก
อาจเนื่องจากที่ดินมีราคาสูงขึ้นจึงตองสรางอาคารทรงสูงตามแบบตะวันตก
ตั้งแตเล็กจนกระทั่งวัย 16 ป มารีณาอาศัยอยูใตรมเงาและกําแพงของบานหลังเล็กที่มี
ขนาดประมาณ 5×4 ตารางเมตรเทานั้น อยางนี้แลวสภาพอันอึดอัดอยูในครอบครัวซึ่งเกิดมีอยู
เปนประจําที่ผลักดันใหเธออยากหาชองทางลมอะไรสักอยางสําหรับสูดหายใจไดสะดวกสักหนอย
และสําหรับผอยคลายปลดปลอยวัยสาวอันสดใสเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
(น.114)

5.3 คานิยมในการใชเครื่องประดับ
ความนิยมในการใชเครื่องประดับที่มีคา เปนคานิยมที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย สําหรับ
ในนวนิย ายเรื่องนี้ จะพบได จากการคุ ณถาไดใชแกวแหวนเงินทองมาเป นเครื่ องล อใหมารี ณ า
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หลงเชื่อและเกิดความรักในตัวเขา เนื่องจากวัยรุนตองการของมีคามาประดับรายกายเพื่อแขงขันกัน
ในสังคม
ไมใชเปนเรื่องที่นาวิตกอะไรเลย เพราะกิริยาทาทางของคนนั้นมีสงาราศีมาก และทันที
ที่ไปถึง เขาก็ยื่นตลับเล็กๆตลับหนึ่งมาใหมารีณาโดยกลาวขึ้นดวยสายตาที่ชวนใหไวใจ÷
-“นี่เปนของขวัญที่อาซื้อมาฝากมารีณา!”
มารีณายกมือไหว และรับเอาตลับนั้นมาเปดดูดวยมืออันสั่นเทา เห็นแหวนเพชรวงหนึ่ง
ซึ่งมีรัศมีแวววาว พรอมกับไดยินถอยคําของคนผูนั้นตอไปอีก÷
-“มันไมแพงเทาไรหรอก ประมาณเกือบ 2,000 ดอลลารเทานั้น! เอาไวใหมารีณาสวม
อยาใหอายคนอื่น เราเปนสาวเต็มตัวแลวไมมีเครื่องประดับอะไรสักชิ้นติดตัวก็ไมเหมาะเหมือนกัน!..”
(น.127)
กลาวแลวเธอก็จองมองแหวนเพชรอีกครั้ง ราวกับวาถือโอกาสใหวิญญาณของเธอ
ลองลอยไปยังภพฐานที่ใดที่หนึ่งก็ไมรู สักครูหนึ่ง เสียงของบุรุษลึกลับคอยๆ ดังขึ้นมาอีก÷
-“อีก 2-3 วัน อาจะซื้อโทรศัพทมือถือใหหลานเครื่องหนึ่งเพื่อสะดวกในการติดตอกัน
เพราะตั้งแตเวลานี้ไป อารูตัววาไมอาจอยูโดยไมมีมารีณาไดเลย!..”
(น.130-131)

5.4 คานิยมในการใชโทรศัพทมือถือ
จากนวนิยายเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงการรับเอาเทคโนโลยีใหมๆเขามาใช โดยเฉพาะ
เครื่องมือสื่อสาร ในยุคปจจุบันวัยรุนชาวเขมรใหความสําคัญกับโทรศัพทมือถือ ที่แสดงถึงความ
โกหรูมากกวาแหวนเพชรหรือเงินทอง ดังที่พบไดจากเมื่อมารีณารูวาคุณถาจะซื้อโทรศัพทมือถือให
ก็ดีใจอยางมาก
ที่จริงโทรศัพทมือถือไมมีคาเทาแหวนเพชรหรือเงินทั้งหลายที่เขาไดใหเธอเลย แตเวลา
นั้นมารีณาราวกับมีจิตใจพองโตกวาอะไรทั้งหมด เพราะเธออยากไดวัตถุนี้ไวใชนานแลว ในกอง
ถายของเธอ คนอื่นๆเขามีวัตถุนี้ใชกันแทบทุกคน มันดูโกหรูมาก ตอนนี้ความปรารถนาของเธอ
ไดมาถึงแลว
(น.131)

และในตอนที่แสดงใหเห็นวา มารีณาตื่นเตนดีใจ เมื่อไดรับโทรศัพทมือถือ
จาก คนขับรถของคุณถา
เย็นวันนั้น คุณถา ไดใชใหคนขับรถของทานขับรถไปพบกับมารีณาที่ใกลๆปราสาท
พนมราบ และไดใหโทรศัพทมือถือกับเธอเครื่องหนึ่ง และบอกวา÷
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-“…นี่โทรศัพท ทานใหเธอไวใชกอน แลวอีกสักครูทานจะมาหาเธอ!..”
มารีณาตื่นเตนยินดีจนพูดไมออก ในเวลานั้นเธอไดแตเชื่อวา บุรุษลึกลับนั้นยึดมั่น คําสัญญา
คนแบบนี้นานับถืออยางยิ่ง
(น.135)

6. ความเชื่อ
ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตนหรือไม
ก็ตามวาเปนความจริงหรือมีอยูจริง31 สําหรับนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ทําใหทราบวา
ชาวเขมรมีความเชื่อในเรื่องผลกรรม การทํานายโชคชะตา และโชคลางจากการฝน ดังตอไปนี้
6.1 ความเชื่อเรื่องเวรกรรม
จากนวนิยายเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาชาวเขมรมีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม พบจากใน
ตอนที่ ตาด รุมจง ลูกสาวของทานตาด สุขุนและนางฉาย สาเรือน เสียชีวิตจากการถูกกระสุนปน
ในขณะที่กําลังยืนดูการจัดงานแตงงาน ครอบครัว “ตาด” คิดวาเปนเรื่องผลกรรม
คุณตาด สุขุน และภรรยา ขมใจยอมรับเงินนี้ทั้งที่เจ็บปวดที่สุด เพราะไมรูวาจะไปหา
ที่วิงวอนเพื่ออะไร ถาแมผูตองหาไปออนวอนขออนุเคราะหลูกทาน ซึ่งที่จริงไมมีเจตนาที่จะทํา
อยางนั้นเลย อยางนี้แลวชีวิตเด็กผูอาภัพซึ่งมีคาเพียงแค 8,000 เรียลนั้น จัดไวเหมือนกับเปนผล
กรรมวาสนาของเธอไปเถอะ
(น.108)

และในตอนที่บรรยายถึงความรุสึกภายในใจของมารีณาที่ไมคิดจองเวรคุณนายผล
กับพรรคพวก เพราะคิดวาเปนผลกรรมที่มีมาแตปางกอน
สําหรับมารีณา ตั้งแตเวลาที่เธอกาวเทาขึ้นเครื่องบินไปยังสหรัฐอเมริกา เธอไดคิดวา
แมวาระบบกฎหมายจะตองแสวงหาคนที่เกี่ยวของเพื่อเอาไปตัดสินโทษ เพื่อเปนการเตือนไวเปน
แบบอยางสําหรับสังคมเขมรตอไปในวันขางหนาก็ตาม เธอก็เหมือนไมอยากเห็นใครคนใดคนหนึ่ง
ยืนอยูในคอกมา(คอกของจําเลย) เพื่อรอคอยการตัดสินโทษจากเจากรม เพราะเหตุจากตัวเธอนั้นเลย
เธอไดฝากเอาโศกนาฎกรรมนี้ไปกับบุญวาสนา และผลกรรมของเธอจากอดีตกาล ซึ่งมี
มาแตปางกอน เธอติดหนี้กรรมตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงทําใหชาตินี้เธอตองมาใชหนี้ผลกรรมทั้งที่ยัง
แรกรุนอยางนี้
(น.173-174)
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พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา (กรุงเทพมหานคร : ชมรมนิรุตศึกษา วัดมหาธาตุ
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6.2 ความเชื่อเรื่องการทํานายโชคชะตา
สําหรับความเชื่อเรื่องการทํานายโชคชะตา เปนความเชื่อที่มีความนิยมเปน
ความนิยมเปนอยางมากในสังคมเขมร ไมวาจะเปนคนที่มีฐานะร่ํารวยหรือยากจน เห็นจากตอนที่
คุณถาพูดเกี้ยวพาราสีมารีณา
น้ําเสียงหัวเราะอันแหบแหงออกจากริมฝปากที่ถูกปดอยูของคนผูนั้นมายังหญิงที่ไร
เดียงสาพรอมดวยประโยคที่วา÷
-“..ถาคิดตามอายุ มันควรจะเปนอยางนั้น..แตไมถูกใจหญิงใดเลยที่จะมาเปนภรรยา
อีกอยางอาไดใหหมอดูทํานายลายมือที่เกงที่สุดในอเมริกาดู เขาวาคูครองของอา ในปนี้จึง
จะพบ ดังนั้นจึงไมจําเปนตองไปหาที่ไหนหรอก!..”
(น.128)

6.3 ความเชื่อเรื่องความฝน
ชาวเขมรมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งความฝ น ดั ง พบได จ ากการบรรยายในตอนที่ น างฉาย
สาเรือนฝนวามีกุมารเดินเขามาหาตน หลังจากนั้นไมนานนางฉาย สาเรือนก็ตั้งครรภ แมวาคลอด
ออกมาเปนผูหญิงแตครอบครัว “ตาด” ยังคงรูสึกวาลูกคนนี้เปนผูมีบุญมาเกิด
หลังจากฝนเห็นเหตุการณแปลกประหลาดนั้นแลว ผานไปได 10 วัน นางฉาย สาเรือน
ก็เริ่มรูวาตนเองตั้งครรภ เพราะมีอาการอาเจียนเหมือนแพทองและอยากกินของเปรี้ยว เชน มะมวง
เปรี้ยว เปนตน
ครั้นครบวันเดือนที่ตองคลอด คือคลอดเปนมารีณา ที่กลับกลายเปนเพศหญิง มันตรง
ขามกับในความฝนที่เห็นเด็กที่พริ้มเพรานารักเดินเขามาในทองของคุณ เปนทํานองวาดวงวิญญาณ
ลูกชายมาถือกําเนิด แมวาจะเปนอยางนี้ก็ตาม มารีณาก็เกิดมามีรูปโฉมโลมพรรณชวนใหเกิดความ
รักมาก คืออวนจ้ําม่ํา ใครเห็นก็อยากอุมดวย
(น.105)

และในตอนทีม่ ารีณาเลาเรื่องที่ตนฝนรายใหคุณถาฟง ทําใหมารีณากังวลใจวาจะมี
เรื่องรายเกิดขึน้ กับตน
ขาราชการมากรักเอามือเช็ดน้ําตาของเธอแลวถามเบาๆอยางไมรูสึกกลัวเทาไหร÷
-“นองฝนวาอะไร มารีณา?”
หญิงสาวกลาวพลาง ตัวสั่นดวยความหวาดกลัว÷
-“…ฝนวา วิญญาณของฉันกําลังลองลอยไปเที่ยวบนสวรรคกับวิญญาณของพี่ แลวมี
มฤตยูรายตนหนึ่งเหาะมาแยกตัวฉันกับพี่ และพนพิษเวทมนตอยางรายกาจมายังตัวฉัน ทําใหฉัน
ไหมเปอยไปทั้งตัว…สูญเสียความงามไปหมดสิ้น แลวกลายเปนหญิงพิการคนหนึ่งที่นาเกลียด
ที่สุดในโลก!.. ฉันกลัวมาก! ฉันตื่นขึ้นกลางดึกพยายามควานหาพี่!..”
(น.157)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
สารนิพนธฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะหถึงคุณคาของนวนิยายเขมรเรื่อง “วาสนา
นาง มารีณา” ซึ่งประพันธโดย คงค บุนเฌือนโดยวิเคราะหองคประกอบทางดานวรรณศิลปของ
นวนิยาย ภาพสะทอนและวัฒนธรรมของชาวเขมรที่ปรากฏในเรื่อง สําหรับเนื้อหาของการศึกษา
วิเคราะหแบงออกเปน 5 บท แตละบทมีหัวขอเรื่องตามลําดับ
คงค บุนเฌือน เปนนักประพันธที่มีความสามารถทางดานงานเขียน มีผลงานการเขียน
เปนจํานวนมาก ทั้งประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน นวนิยาย บทเพลง หรือแมแตบทภาพยนตร
วีดีโอ จนกระทั่งป 2000 กระทรวงวัฒนธรรมเขมรไดมอบรางวัลศิลปนแหงชาติ และรางวัลของ
สมาคมนักเขียน SEA WRITE AWORD
สําหรับนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ทําใหเกิดความพลิกผันในชีวิตของ
นักประพันธทานนี้ เนื้อหาของเรื่องเปนการเขียนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของหลานสาว คือ
ตาด มารีณา ที่มีชีวิตรันทดจากการถูกทํารายดวยการสาดน้ํากรดจากภรรยาของขาราชการชั้นสูง
ท า นหนึ่ ง จุ ด มุง หมายที่ สํ า คั ญ ในการประพั น ธ น วนิ ย ายเรื่ อ งนี้ มี ส องประการคื อ ประการแรก
ต อ งการให เ รื่ อ งราวของตาด มารี ณ า ได เ ป น อุ ท าหรณ ใ นการดํ า รงชี วิ ต สํ า หรั บ ผู ห ญิ ง ทุ ก คน
โดยเฉพาะผูหญิงชาวเขมร ประการที่สอง ตองการใหผูที่มีหนาที่ดูแลกฎหมาย ใหความยุติธรรมผูที่
มีฐานะยากจน อยาเห็นแกยศศักดิ์เงินทอง และไมควรใชอํานาจของตนมาประพฤติในทางมิชอบ
หรือทําใหผูอื่นเดือนรอน
การวางองคป ระกอบของนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ มี ค วามเหมาะสม มี ก ารเป ด เรื่ อ งด ว ยการ
บรรยายถึงหองผูปวยที่มารีณาพักรักษาตัวอยู พรอมทั้งเปดตัวละครอื่นทีละตัว และเลาเหตุการณ
หลังเกิดโศกนาฎกรรมเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจและสนใจที่จะรูเรื่องราวตอไป จากนั้นเปนการ
เลาประวัติของตาด มารีณา ตั้งแตแรกเกิด จนกระทั่งเกิดเหตุรายในชีวิต ซึ่งเปนการปดเรื่องดวยโศก
นาฎกรรม และในบทสุดทายเปนการสรุปสารัตถะของเรื่องที่เปนบรรยายความในใจของผูประพันธ
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นที่เตือนไวเปนอุทาหรณของชนรุนหลัง
ตัวละครมีลักษณะสมจริง มีความรูสึกนึกคิด ตัวละครแตละตัวมีชีวิต จิตใจ และอารมณ
ตามที่มนุษยควรจะเปน สําหรับในการแนะนําตัวละครใหผูอานรูจัก ผูแตงไดเสนอภาพ ตัวละคร
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ออกเปน 3 ลักษณะ คือ การบรรยายลักษณะของตัวละครโดยตรง การใชบทสนทนาบอกลักษณะ
ของตัวละคร และการใชการแนะนําตัวละครโดยทางออม
ฉากที่สรางขึ้นภายในเรื่องมีความสอดคลองตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง คือผูแตงไดกําหนดเหตุการณ
และเรื่องราวตามเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับมารีณา ตั้งแตวัยเด็ก ชวงเหตุการณบานเมืองขัดสน ประชาชน
ภายในประเทศมีความยากจนอยางมาก เมื่อมารีณาโตเปนสาวไดถายมิวสิควีดีโอตามโบราณสถานตางๆที่มีอยูจริง
ในประเทศเขมร หรือแมแตจุดเกิดเหตุโศกนาฎกรรมที่ตลาดโอลิมปกก็ตาม สถานที่ทุกแหงลวนแตเปนสถานที่
จริงที่ผูอานเคยพบเห็นสถานที่ดังกลาวทําใหสามารถนึกภาพและเหตุการณไดทั้งสิ้น

บทสนทนา ผูแตงไดใชบทสนทนาในการดําเนินเรื่องเปนสวนใหญ จึงเพิ่มความรูสึก
ของผูอานวาเรื่องที่กําลังอานนี้เปนเรื่องจริง เนื่องจากบทสนทนาในการดําเนินเรื่องทําใหตัวละคร
มีชีวิตชีวา มีอารมณตางๆทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เศราโศก เสียใจ และสะเทือนจิตใจ
กลวิธีในการประพันธ ไดแก กลวิธีการตั้งชื่อของนวนิยายเรื่องนี้ไดใชเรื่องราวชะตา
ชีวิตของตัวละครเอกมาตั้งเปนชื่อเรื่อง คือ “วาสนานาง มารีณา” ถือวาผูแตงตั้งชื่อไดอยางเหมาะสม
เพราะเนื้อหากลาวถึงชะตาชีวิตของมารีณา ตั้งแตแรก กระทั่งเจริญวัยขึ้น และเกิดเหตุโศกนาฎกรรม
สําหรับวิธีการเลาเรื่องผูแตงใชการเลาสองวิธีประสมกัน คือ ผูแตงเปนผูเลาเอง และให
ตัวละครในเรื่องเปนผูเลา โดยใชการเลาเรื่องทั้งสองวิธีนี้สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง ในบางชวงของ
เรื่องผูแตงจะใชความคิดของตนเองสอดแทรกเขาไปในนวนิยาย ซึ่งเปนกลวิธีการประพันธที่ไดรับ
ความนิยมอยางมากในนวนิยายเขมร
กลวิธีการดําเนินเรื่อง เริ่มดวยการเปดเรื่องโดยการบรรยายฉากสถานที่ในหองผูปวย
ของศูนยสุขภาพ LYNN ที่มารีณาเขารับการรักษาพยาบาลและมีญาติๆมาเยี่ยม ตอมามีนักขาวเขามา
ขอสัมภาษณถึงเหตุการณสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น จากนั้นเปนการเลาเรื่องยอนไปยังอดีต โดยผูแตง
เปนผูเลาเรื่องในอดีตของครอบครัวตาด โดยการรับรูจากการบอกเลาของนางฉาย สาเรือน ผูเปนแม
ของมารีณา ตอมาผูแตงไดใชกลวิธีเรียงลําดับเหตุการณในเรื่องตามการเดินของเข็มนาฬิกาหรือตาม
ปฏิทิน จนกระทั่งจบลงดวยโศกนาฎกรรมดวยการที่มารีณาถูกคุณนายผลและพรรคพวกทํารายดวย
การสาดน้ํากรด
บทสรุปของเรื่อง”วาสนานาง มารีณา” ผูแตงไดสอดแทรกทัศนะคติของตน เพื่อให
ผูอานเกิดแงคิด โดยใหนํานวนิยายเรื่องนี้ไวเปนอุทาหรณสําหรับผูหญิงและผูที่มีอํานาจในการ
ปกครองบานเมืองของประเทศเขมร
ทวงทํานองการประพันธ มีการเลือกสรรคํามาใชดวยวิธีการใชคําซอน คําซ้ํา เพื่อทําให
เกิดความไพเราะในการอานและเปนการเนนย้ําความรูสึกของผูอานใหคลอยตามไดเปนอยางดี
การใชภาษาพูดของตัวละครแตละตัวมีความเหมาะสมกับอารมณของตัวละครในสถานการณนั้นๆ
เพื่อชวยในการบงบอกถึงอุปนิสัยของตัวละครและสรางความสมจริงของเรื่อง มีการนําคําทับศัพท
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จากภาษาฝรั่งเศสมาใชในนวนิยายเรื่องนี้ เนื่องจาก “วาสนางนาง มารีณา” ถือเปนวรรณกรรม
สมัยใหมของเขมรที่แตงขึ้นในป 2000 ผูแตงจึงใชภาษาฝรั่งเศสซึ่งเปนคําทับศัพท ซึ่งเปนที่รูจักดี
ของ คนทั่วไปและใชในชีวิตประจําวัน
การสรางประโยค มีการใชประโยคสั้น (Attic sentence) ซึ่งเปนประโยคที่มีลักษณะอาน
งาย เนื้อความกระชับ มักพบในการสรางประโยคที่เปนบทสนทนาหรือใชปะปนในบทบรรยายที่มี
ลั ก ษณะให เ ห็ น พฤติ ก รรมตั ว ละคร หรื อ ลั ก ษณะกล า วให โ อวาท ส ว นการสร า งประโยคยาว
(Isocratic sentence) มักแฝงไวดวยโวหารที่ผูแตงพยายามสื่อใหผูอานไดนําไปเปนขอคิด นอกจากนี้
ผูแตงยังสามารถนําการบรรยายโวหาร, พรรณาโวหาร, เทศนาโวหาร, สาธกโวหาร และอุปมา
โวหาร มาใชอยางเหมาะสม
การใชสํานวนเปรียบเทียบใหเกิดภาพพจน ผูแตงไดนําวิธีการเปรียบเทียบโดยใช อุปมา
อุปลักษณ สาธก สัญลักษณ มาใชไดอยางเหมาะสมกับเนื้อเรื่องในตอนนั้นๆเปนอยางดี จึงทําให
ผูอ า นเข า ใจง า ย และเกิ ด อารมณ ค วามรูสึ ก คล อ ยตามไปกั บ เรื่ อ งที่ อ าน อี ก ทั้ ง มี ก ารนํ า สุ ภ าษิ ต
คําพังเพย ซึ่งเปนการใชคําพูดสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้ง เปนสํานวนที่คนทั่วไปรูจักเปนอยางดี
ทําใหผูอานเกิดมโนภาพ จากการศึกษาพบสํานวนจํานวน 5 สํานวน ไดแก คาขายใกลดีกวาคาขาย
ไกล , รักสามเสา, ผีเขาผีออก, สุกหัวกินหัว สุกหางกินหาง และตายเหมือนงูอยูเหมือนกบ
การบรรยายโดยใชเครื่องหมาย พบอยูในนวนิยายเรื่องนี้จํานวน 2 เครื่องหมาย ไดแก
เครื่องหมาย “ <<….>> ” และ “ ! ” สําหรับเครื่องหมาย “ <<….>> ” พบในการบรรยายถึงความคิด
ความรู สึ ก ภายในจิ ต ใจของตั ว ละคร การบรรยายถึ งคํ าพู ด ในอดีต และใช เ มื่ อกล า วถึ งสํ า นวน
สุภาษิต สวนเครื่องหมายอุเตียนสัญญา “ ! ” ใชกับคําที่ตองการเนนเรื่องความเกรงขาม อัศจรรย
การสรรเสริญ ความรัก ความพอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความทุกข สังเวชสลดใจ ซึ่งพบเปนจํานวน
มากในนวนิยายเรื่องนี้ เนื่องจากเปนความนิยมในงานเขียนของเขมร
ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขมรจากนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา”
ผูแตงไดสอดแทรกเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเขมรปจจุบัน การศึกษาฉาก เหตุการณ และ
อารมณ ค วามรู สึกของตัวละครทํา ใหทราบถึ งขอมูลทางสังคมที่ เ กิ ด ขึ้น จริ ง ในป จ จุบัน ซึ่ ง เปน
ผลสะทอนใหผูอานสามารถทราบถึงภูมิหลังของเรื่อง
ลักษณะครอบครัวของสังคมเขมรที่พบจากการศึกษานวนิยายเรื่องนี้ ไดแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะของครอบครัวที่เปนครอบครัวเดี่ยว มีการประกอบอาชีพดวยการรับจางทั่วไปที่เกี่ยวกับ
เกษตรกรรม ไดแก การตัดออย และขับรถขนซุง การประกอบธุรกิจอื่นๆ เชน คาขาย ชางซอม
เครื่องยนต-มอเตอรไซด ชางถายวีดีโอ นักรอง-นักแสดง และอาชีพรับราชการ ไดแก ขาราชการ
ตํารวจ
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การแพทย พบวาในสังคมปจจุบันของเขมร มีการรักษาทางการแพทย 2 แบบ คือ ผูที่มี
ฐานะยากจนหรือคนชนบทยังคงนิยมการรักษาแบบแผนโบราณ สวนผูที่มีฐานะดีมักรักษาพยาบาล
ดวยการแพทยแผนปจจุบัน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมรมีความคลายคลึงกับชาวไทย เนื่องจากมีดินแดน
ที่ติดตอกัน ดังนั้นไมวาจะเปนการนับถือศาสนา การมีสัมมาคาระ เชน การเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ
แมและญาติผูใหญ ความกตัญูตอผูมีพระคุณ และการไหว สําหรับคานิยมในสังคมเขมรที่พบ
จากนวนิยายเรื่องนี้ไดแก คานิยมการเปนนักรอง-นักแสดง คานิยมที่รับจากชาวตะวันตก เชน วัยรุน
มักชอบเพลงสากลมากกวาเพลงพื้นเมือง เปนตน คานิยมในการใชเครื่องประดับ และคานิยมในการ
ใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ สํ า หรั บ ความเชื่ อ จากการศึ ก ษาพบว า ชาวเขมรมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งผลกรรม
การทํานายโชคชะตา และโชคลางจากการฝน
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาวิเคราะหนวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” นี้ไดศึกษาเพียงสวนหนึ่ง
เทานั้น หากมีการนํามาศึกษาวิเคราะหทางดานสังคม และการเมืองของเขมรในปจจุบันจะเปน
ประโยชนอยางมาก สําหรับการทําความเขาใจสภาพสังคม การเมืองในปจจุบันของเขมร
2. คงค บุนเฌือน เปนนักเขียนที่มีความสามารถในการเขียน มีงานเขียนที่หลากหลาย จึง
ควรนําผลงานการเขียนของทานมาศึกษาวิเคราะห เพื่อสามารถเขาใจถึงงานวรรณกรรมปจจุบันของ
เขมรมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับสิทธิสตรีของเขมรในแตละยุคสมัยจากนวนิยายเรื่องอื่นๆ
เพื่อใหทราบถึงคานิยมทางสังคมในการใหสิทธิแกสตรีของชาวเขมร
4. ควรมีการนํานวนิยายเขมรมาแปลเปนภาษาไทย และศึกษาวิเคราะหเพื่อใหนักศึกษา
ไดเขาใจถึงสังคม ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเขมร อีกทั้งเปนการสานสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บานโดยใชงานเขียนเปนสื่ออีกดวย
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อารัมภบท
(2)จนกระทั่งมาถึงเวลานี้ เรื่องราวของนางตาด มารีณา ดอกไมอันสวยสดงดงามที่ถูก
คนลอบทําลายดวยการสาดน้ํากรด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1999 เพื่อตองการที่จะทําใหเสียโฉม
จนกระทั่งเธอไดรับบาดเจ็บเปนบาดแผลนั้น กําลังเปนประเด็นรอนที่สุดในบรรดาเหตุการณการ
ลอบทํารายทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นอยูเรื่อยๆในสังคมเขมร ณ ปจจุบันนี้
หากมองจากภายนอก ราวกับไมมีการตื่นตระหนกเทาไรนัก เวลาที่คนพาเธอไป
รั ก ษาตัว อย า งโกลาหลในโรงพยาบาลพระกุสุ มะ ที่ดู เ หมือ นมีบ างคนตองการเปรี ย บเทีย บกั บ
พฤติกรรมการลอบทํารายดาราหญิงที่มีชื่อเสียงอันเลื่องลือ ชื่อ พิสิฐ พลิกา นั้น
แตทวา หากพิจารณาอยางถองแทเขาไปในแกนของพฤติการณนั้น การลอบทําราย
นางตาด มารีณ า มันเปน การกระทําที่อุ กอาจและสะเทื อนขวัญยิ่ งกวา เพราะผูที่ก อใหเ กิด โศก
นาฎกรรมตอเธอ เขาไดรูจักชื่ออยางแนชัด และมีคําพิพากษาโทษใหจับกุมตัวจากตุลาการราชธานี
พนมเปญดวย ตรงกันขามกับกรณีของพิสิฐ พลิกา ที่ฆาตกรและผูบงการที่อยูเบื้องหลัง ซึ่งอยูใน
สภาพปดหนาปดตา(3)พอใหเห็นเพียงรางๆ เปรียบเหมือนทองฟาอึมครึมหรือเสียงฟารองคลื่นๆ
ลมพัดโบกวกวนและรอนรุมเทานั้น
แมวาจุดที่คลายคลึงกันของโศกนาฎกรรมทั้งสองนี้มีคนหนึ่งเสียชีวิต และอีกคน
หนึ่งนาเวทนายิ่งกวาตายก็ตาม แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พวกเธอลวนแตไดรับการดูถูกและเยาะ
เยยจากพรหมลิขิตเหมือนกัน (IRONIE DU DESTIN) เพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมไมไดโทษผูที่
ลอบทําราย ทําใหเกิดสัญลักษณของอวิชชาที่ซ้ําเติมตอผูรับเคราะห และครอบครัวไดรับแตความ
เจ็บปวดอันใหญหลวงเทานั้น
สําหรับสภาวะความหมองมัวของวัฒนธรรมที่ไมมีโทษนี้ ผมในฐานะเปนนักเขียนและ
เปนอาของนางตาด มารีณา ไดตัดสินใจรอยเรียงเรื่องราวโศกนาฎกรรมนี้ขึ้นโดยเฉพาะ
แตทวา ฉันไมไดปฏิเสธวาสิ่งที่มารีณาไดรับมันไมไดเปน “ผล” ที่ไมมี “เหตุ” นั้นเลย
หรืออยากกลาววา ถาไมมีไฟก็ไมอาจมีควันได
ในทฤษฎี เหตุ และ ผล (CAUES ET FAITS) มนุษยทุกคนมักไดรับผลไปตามเหตุ
ที่ ตนเองไดทํามากอน ดังนั้น พิสิฐ พลิกา และนาง ตาด มารีณา ความจริงไดทําอะไรอยางหนึ่งที่
กระทบตอจิตใจของคนอื่น จึงทําใหการลอบทํารายนี้เกิดขึ้น พิสิฐ พลิกา เปนครูระบํา อายุกําลัง
พอเหมาะ(4)มีความรูสูง มีพรสวรรคเปนดาราแสดงภาพยนตรและวีดีโอที่มีชื่อเสียงดวย เชื่อวา
กอนที่เธอจะทําอะไร จะตองมีการพิจารณาอยางถองแท สวน ตาด มารีณา นั้น เธอมีอายุยังไมถึง
17 ปดวย เธอเรียนหนังสือเพียงเล็กนอย ชื่อเสียงก็เพิ่งจะเริ่มมี เพราะเธอเพิ่งจะเขาวงการการแสดง
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ไดเพียงไมนาน แมวาเธอมีรูปรางสวยงามไมแพใคร และมากกวาดาราวีดีโอหรือดารานักรอง
บางคนก็ตาม
ดวยเหตุที่สภาพความเปนอยูของครอบครัวที่ยากจน และเธอมีความรูนอยอยางนี้
เธอจึงกลายเปนสัญญาณแหงการน้ําลายหกของพวกแมลงภู เพราะความงามอันออนเยาวของเธอ
ดึงดูดอารมณของคนเหลานั้นเปนอันมาก
ความจริง มารีณาไมทันที่จะคิดพิจารณาใหยาวไกลถึงปญหาในอนาคตเหมือนพลิ
กาเลย เพราะเธอยังเด็กมาก… แตเธอก็ไดรักษากริยามารยาทหญิงเปนอยางดีตามครรลองประเพณี
เขมร คือไมปลอยตัวใหไหลไปตามอิทธิพลของความรัก แบบสุกเอาเผากิน กินเศษกินเลยกับใคร
เลย แต แมวาอยางไรก็ตาม เพราะความพยายามของคนเหลือเดนคนหนึ่ง ซึ่งอยูในเสนทางชีวิต
ของผูที่ลวนแตจะรอยดวงใจสาวรุนแทบนับไมถวนนั้น…ทําใหนางมารีณา ดอกไมแรกแยม จมอยู
กลางบวงแหงเสนหานี้
เหยื่อสําคัญ ที่ใชสําหรับเกี่ยวเบ็ดตกปลาที่ยากไรอยางมารีณา(5)ในเวลานั้นไมมีอะไร
นอกจากดอลลารและคําหวานที่หลอกลวงนั่น เขาโกหกวาเปนคนตางดาวมาจากอเมริกา ยังโสด
และเปนนักธุรกิจใหญโตที่สามารถแสวงหาความสุขใหเธอได
แตความจริง เขาเปนขาราชการที่สําคัญคนหนึ่งซึ่งภรรยามียศเปนถึงคุณนาย และมี
บานพักอยูในกรุงพนมเปญนี้ดวย
ในเวลานี้ ผมเขาใจวามารีณาไดเริ่มตนจากเหตุการณหนึ่งซึ่งแมแตตัวเธอก็ไมไดนึกถึง
ดวย คือเหตุการณนี้ที่นําพาถึงโศกนาฎกรรมอันสะเทือนจิตใจในวันที่ 5 ธันวาคม 1999
หากถามวา แลวควรเปนความผิดของมารีณาหรืออยางไร?
-ผมเขาใจวา ถาหากขาราชการผูนั้นไมโกหกหลอกลวงเธอวา ตนเองยังโสด และเปนคน
ตางดาวมาจากอเมริกานั้น มารีณาจะไมเสี่ยงบุญวาสนารักกับบุรุษผูนี้เลย เพราะเธอก็ไดรูตามคํา
อบรมสั่งสอนของพอแมอยูตลอดเวลาวา การเปนเมียนอยหลบๆซอนๆของพวกขาราชการที่มี
อิทธิพลไมไดมีความสุขไดนานเลย เพราะพวกคุณนายอคติกาลกิณี และเมียหลวงเหลาะแหละ
บางคนนั้น ไมปลอยใหกลิ่นเหม็นติดไปยังสามีที่เนาเหม็นของตนสักครั้งเลย และยอมจัดแจงวา
ผูหญิงที่สามีของตนไปหลอกลวงนั้น เปนสัญญาณที่ตองขยี้ใหแหลกทุกเวลา เพื่อเริ่มตนเอาหัวใจที่
อยูไมนิ่งของสามีตนกลับมา
นาสงสารมารีณามาก ในเวลาที่เธอรูวา บุรุษตางดาวนั้น กลายเปนขาราชการที่มีหนามี
ตาคนหนึ่ง คืออะไรๆมันไดลวงเลยไปแลว(6)เธอไดกลายเปนนางบําเรอหลบซอนของเขา ที่เปนอยู
นั้นคลับคลายคลับคลากับคุณนายอยูในฉากละครคนหนึ่งดวย
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เธอพยายามสืบเสาะอยูตลอดเวลา จากฐานะอันอับจนนั้น แตบอยครั้งขาราชการผูนั้นก็
พยายามปลอบประโลมเธอเปนประจํา คือ ทําใหเธอหลงเชื่อตามใจวา เขารักเธอยิ่งกวาภรรยาหลวง
ของเขาเสียอีก
ผมเขาใจวา พอแม รวมทั้งตัวมารีณาเองไมใชไมรูวา สิ่งที่เธอกําลังหัวเราะเริงราไปกับ
ขาราชการผูนั้น เปนความโศกเศรา โทมนัสอยางเต็มเปยมในหัวใจอันรอนลุมของคุณนาย ภรรยา
หลวงนั้น และในเวลาใดที่เธอพูดถึงเรื่องนี้ ขาราชการผูนั้นมักพูดรับประกันไมใหเธอกังวลถึงเรื่อง
ใดๆเลย คือคุณนาย ภรรยาหลวงไมสามารถทําอะไรเธอไดอยางแนนอน…
และเพราะคํารับประกันเทานั้นหรือ ที่ทําใหมารีณาถอยจากบวงพรานนี้ไมได? หรือ
อีกอยางหนึ่งก็เพราะเงินทอง ยศศักดิ์ ความมีหนามีตาของคนผูนั้น? แตตามความจริงสาเหตุที่
มารีณาทนอยูเปนภรรยาในรูหนูนั้น ก็เพราะเพียงขาราชการนั้นใชคําพูดที่หนักแนนในทํานอง
ปลอบโยนดวย ขมขูดวย บอยครั้ง นางฉาย สาเรือน ผูเปนแมของมารีณา ไดพร่ําเอาคําพูดอยางแมว
ซอนเล็บนั้นมาบอกผมวา <<เขาจะรัก ทะนุถนอม มารีณาไปตลอดชีวิต แตถามารีณากลาคิดนอกใจ
ทิ้งเขาไปมีใหมอีก เขาจะตามจองเวรจองกรรมเธอไปตลอด หมายความวา เขาจะพยายามหาอุบาย
ทําลายใหรูปโฉม(7)ที่งดงามดุจนางอัปสรของเธอทิ้ง โดยไมปลอยใหเธอเอารูปโฉมนี้ไปมีความสุข
กับคนอื่นๆไดอีกเลย!>>
ไม รูวาขาราชการผู นั้น พูด เลน หรือพูด จริง แตสํา หรับมารีณ านา จะหวาดกลัว เสีย ว
กระเพาะอยางมาก เพราะเธอรูวาเขามีอํานาจ มีเงิน มีองครักษซายขวา เขาสามารถจางคนใหมา
ทํารายเธอไดในเวลาใดที่เธออยากออกหางจากเขา และเธอรูชัดวาไมสามารถทําอะไรเขาไดดวย
คืออาจเปนเพราะคําขมขูที่จนตรอกนี้ มารีณาจึงอดทนอยูในฉากชีวิตการเปนภรรยา
นอยผูอาภัพ เพื่ออยูเปนเพื่อนอารมณอันเบิกบานของขาราชการเมารักนั้นตลอดมา ชะตาชีวิตของ
เธอมีอยูอยางนอยนิดในขอบเขต สถานที่หนึ่งที่ขาราชการผูนั้นไดสละทิ้ง รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจ
และความเปนอยูประจําวัน คือเขาไดกําหนดใหเธอทั้งหมด
ดังนี้แลว ผมจึงรูวามารีณาไมมีโอกาสใดๆที่จะออกไปแสดงตัว แสดงกริยาที่ทําให
เจ็บใจตอคุณนายผูเปนภรรยาหลวงใหเขาเดือดรอนเจ็บปวดเลย และสวนถอยคําที่วาขาราชการผูน นั้
เตรียมจะควักเงินซื้อบานใหเธอก็ไมมีดวย คือเพียงแคเขาพูดใหเธอดีใจเทานั้น ที่สุดแลวเธอตอง
หลบซอน ขอเพียงความสุข ขออยาใหมีวันที่เลวรายเกิดขึ้นบนเสนทางแหงรักนี้ และขอใหเธอได
ยิ้มแยมบางเพื่อปลอบประโลมน้ําตาไมใหไหลออกมามาก เพียงเทานั้น
(8)เหตุและผลของชีวิต ตาด มารีณา ที่ผมยกมาพูดเล็กๆนอยๆในอารัมภบทนี้ คือเพียง
แคสะทอนใหเห็นอยางยอๆวา แลวเด็กหญิงที่นาสงสาร ยังไมทันครบถวนความสะดวกสบายที่ถูก
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พรานตัณหาสูบกลืนพรหมจรรยโดยไมมีความสงสาร และดวยเพียงแคไดชื่อวา “เปนเมียนอย
ลักขโมย” ผูอาภัพของเขานี่หรือที่สมกับการตัดสินโทษดวยน้ํากรดของคุณนายใจโหดชั่วชานั่น
และตามมาตรากฎหมายของสังคมเขมรไดแสดงชัดวา “หญิงสาวยากจน อัตคัดที่พวก
คนชั่วๆ เอาเงินมาซื้อผลาญพรหมจรรยและเชาบานใหอยูสําหรับใหเปนเมียนอยหลบๆซอนๆ หรือ
เปนควายสําหรับขี่เพื่อสงใหขามโคลนทั้งหลายนั้น ลวนแตตองรับโทษทัณฑจากภรรยาหลวงที่จาง
คนมายิงใหตาย หรือสาดน้ํากรดทํารายรางกายที่มีมาแตเกิดกันทุกคนอยางนั้นหรือ?”
นี่เปนจุดที่นาหัวเราะอยางหนึ่งในสังคมเขมรปจจุบัน ที่ผมขอพูดใหชัดเจนกวานี้อีก
ในตอนจบของเรื่อง แตในเวลานี้ผมกลับนึกสงสัยวา เหตุใดปญหา “รักสามเสา” ที่เกิดขึ้น สามารถ
พูดคุยกันไดกลับกลายเปนเรื่องราวใหญโต? Sic.
หรืออีกอยางหนึ่งคุณนาย คุณผูหญิงที่เปนภรรยาหลวง คิดวาการเอาเงินไปจางคนไป
ลอบฆาเมียนอย หรือสาดน้ํากรดใสนางบําเรอของสามีนั้นเปนอุบายที่สามารถดับภูเขาไฟแหงรัก
อันโชติชวง(9)ในดวงใจของสามีได ความจริง ชีวิต หรือ รางกายมนุษยสามารถตายได รวมทั้ง
รูปโฉม ความออนเยาวก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได เพราะมันเปนภาวะที่ไมเที่ยงแทเลย แตสิ่งที่
ไมสามารถตายและพลัดพรากไดน้นั คือดวงวิญญาณของผูรับเคราะห รวมทั้งความเจ็บปวดรวดราว
กับการเพงโทษอยูตลอดเวลาของสังคมทั้งมวล โดยเฉพาะคุณสามีที่มีตัวตนนั่นเอง ตองรับเคราะห
จากวิบัตินั้นยิ่งกวาใครทั้งหมด เพียงแคฝนทนกลืนความทุกขอยางเรารอนกระสับกระสายอยูใน
จิตใจอันชอกช้ําไมกลาแสดงออกมาภายนอกได
ถึงอยางนั้น แมคุณนาย หรือคุณผูหญิง ผูเปนภรรยาหลวงอาจหัวเราะเลนกับสามี เพราะ
ไดรับชัยชนะจากศัตรูหัวใจถึงขั้นไหน ดวงวิญญาณของหญิงผูรับเคราะหผูอาภัพยังคงตามติดอยูใน
อารมณของคุณนายถึงขั้นนั้นดวย ดวงจิตนั้นยังคงจดจําใบหนาคุณนายไมมีลดละสักลมหายใจเลย
นั้นแหละ ผลที่ควรใหอับอายที่สุดของการทําใหเกิดความอิจฉา หึงหวง และกิเลสตัณหาอันเรารอน
นั้น
ตอนนี้ พายุใหญของไฟแหงความหึงหวงกําลังกลายเปนตนเหตุของความหวาดระแวง
อยางหนึ่งอยูในหัวใจ ตับ ดี ของคุณนายบางคนที่ไดเปนใหญเปนโต เพราะยศศักดิ์อันไรคุณคาของ
สามี หรือเพราะการยกยอของพรหมลิขิตที่บังตา เหมือนกลัวผูหญิงดวยกันมาแยงชิงเอาความสุข
ที่คลุกเคลาดวยพริกเกลือนี้เลย(10) สําหรับดอกไมเล็กๆสวยสะพรั่งชอหนึ่งที่มีตนกําเนิดจาก
หมูบานอันลงวิล จังหวัดพระตะบองไดกลายเปนผูรับเคราะหดวยน้ํากรดไนตริกที่มีฤทธิ์อยาง
รุนแรง และทําใหรูปโฉมอันงดงามออนเยาวของเธอเปลี่ยนไปในพริบตา
เวลานี้ ตาด มารีณา กําลังเปนสัญลักษณของการชําระหนี้แคนที่เกี่ยวกับความหึงหวง
ของภรรยาคนชั่วตอหญิงสาวผูยากไร ออนแอ และเปนตัวแทนของภาพความอยุติธรรม ละเมินสิทธิ
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อันไรพรมแดนอยางหนึ่ง เพราะเพียงเรื่องในมุงเทานั้น เขาเอาน้ํากรดมาแคเพียงหวังที่จะทําให
ชะตาชีวิตของนางผูเปนหญิงอาภัพที่เชื่อตามคําลวงของบุรุษนั้นไดจบลง แตแมวาเธอจะแพ ก็แพแค
น้ํากรดเทานั้น สวนคุณนายผูดุรายนั้น เธอไมไดแพเลย
เธอไมเพียงแตไมตาย แถมทั้งไดมติสาธารณชนค้ําจุน และสงสารกันทั้งเมือง จนกระทั่ง
มีวาสนาไดไปรักษาในตางประเทศอีก
ขอความเหตุการณดําเนินเรื่อยไปตามหนาหนังสือพิมพจํานวนมากที่มีนัยเหมือนกับ
การทาน้ํ ามันหมูไปยั งเศษขนมครกเพื่อไมใ หไหมกนเทานั้น นั่นมันไมครบถวนสําหรับความ
หิวกระหายของ “พวกคนที่อยากรู” นั่นเลย และการพัฒนาอันฉับไวจากวันหนึ่งไปวันหนึ่งของ
บาดแผลของหญิงผูอาภัพ ปลอยความถูกตองตั้งอยูภายใตวังวนแหงความมืดมนตอไป
(11)ผม ที่เริ่มคิดวาดเขียนเรื่องนี้ คืออยูในชวงที่ไดพาครอบครัวไปถามไถทุกขสุขของ
หลาน ในเวลาที่เธอกลับมาจากการรักษาพยาบาลที่ประเทศเวียดนาม ผมสลดใจยิ่งกวาเวลาที่ผมได
เห็นเธออยูที่โรงพยาบาลพระกุสุมะ กอนพาออกไปขางนอกอีก เพราะผมแทบจะมองไมออกวา
เปนมารีณา หรือเปนหญิงสาวอีกเลย
นอกจากเธอจะรองครางวา หูอื้อ และเริ่มตามัวๆบางนั้น เธอก็ไมผิดอะไรจากลูกหนู
ที่เพิ่งเกิด และถูกเขาจุมน้ํารอนหนังพองหลุดลอกเปอยยุยนั่นเลย ความหวังทั้งหลายของครอบครัว
มันราวกับแสงหิ่งหอย และสิ่งที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนในใจผูคนโดยทั่วกันนั้น คือมีแตความเจ็บปวด!
เจ็บปวด!.ที่ไมอาจนําอะไรมาเปรียบเทียบไดเลย
คําพู ด สั้น ๆ ที่ เ ขาตั้ ง โจทย ถามกัน ไปมาว า แล ว มารีณ าจะสามารถกลับ ไปมีรู ป โฉม
เหมือนเดิมไดอยางไร กําลังกลายเปนความหวังในภายหลังที่แสนรันทดใจ และเปนสิ่งที่ทําใหผม
จัดแจงเรียบเรียงประวัติเรื่องราวอันนาสลดนี้ขึ้น เพื่อเปนตัวแทนใหความเจ็บปวดอันไมมีพรมแดน
นี้
ขอเรียนวา นี่เปนนวนิยาย ไมใชเปนบทความ หนังสือพิมพ หรือเอกสารที่มีการตําหนิ
ติเตียน เบี่ยงเบนไปในทางการเมืองเลย แตเปนนวนิยายอิงตามชีวิตจริงและการไตรตรองพิจารณา
จริง ไมมีการแตงเติม เพื่อทําลายบุคคลใด(12)เลย คนทั้งหลายที่ไดกลาวถึงอยูในหนังสือนี้ลวนแต
กําลังแบกคอนความจริงไมมีแตงเติมดวยอารมณมุงทํารายและไมมีอิทธิพลใดๆอยูเบื้องหลัง เพื่อ
พยายามใหผมเขียน รวมทั้งการยุยงสงเสริมอยางคนชั่วชาเลวทรามนั่นดวย
ผมเขียนเรื่องนี้ ไมใชเพราะมารีณาเปนหลาน คือผมเขียนเพราะความเจ็บปวดสงสาร
เด็กสาว (เด็กสาวคนใดก็ตาม) ที่ไดรับเคราะหจากการละเมิดสิทธิอยางอยุติธรรมที่สุด
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ผมคิดวา แมวามารีณารักษาตัวจนเหมือนเดิมหรือกลายไปเปนอะไร นวนิยายนี้ก็อาจ
จัดไวเปนเอกสารอยางหนึ่งในภายหลังสําหรับเปนศักดิ์ศรีของชวงเวลาที่เธอยังมีรูปรางสวยงาม
และเธอถูกน้ํากรดไนตริกทําลายรูปโฉมทั้งหมดนั่นทิ้งไป
ทายที่สุด คือเพื่อรวมตักเตือนอบรมหญิงสาว เด็กๆที่หลงทางเพราะลิ้นที่ซอนเงินของ
พวกขาราชการกามกิเลส และขอสอนสั่งถึงคุณนายโหดรายทั้งหลายทั้งปวง ขอเมตตาไตรตรอง
พิ จ ารณาให ถ อ งแท ก อ น ก อ นจะกลายตั ว ไปเป น ทาสของความหึ ง หวง หรื อ กลายตั ว ไปเป น
ผูมักใหญ เพราะเพียงมุงหวังที่จะทํารายชีวิตสาวๆนางบําเรอที่แอบซอนของสามี ดวยคิดวาหญิง
ทั้งหลายนั้นเปนผูที่ลอบปลนหัวใจ “กบฏ” และความเหม็นเนาอยางมาก ความไมเพียงพอที่จะหยุด
นิ่งของสามีนั่น
พนมเปญ วันที่ 31 มีนาคม 2000
คงค บุนเฌือน
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ขอความชี้แจง
ของนางตาด คิมลน เรียก นองกุหลาบ เปนนาของ ตาด มารีณา
(13)คุณผูชาย-คุณผูหญิง และเด็กสาวเปนที่เมตตา! กอนที่คุณผูชาย-คุณผูหญิง และ
เด็กสาวทุกทานจะเริ่มอานประวัติเรื่องของนางตาด มารีณา ซึ่งเปนหลานผูอาภัพของฉัน ที่ถูกเขา
ทํารายดวยการรวมกันทุบตีอยางรุนแรง และสาดน้ํากรดอยางต่ําทรามนั้น ฉันขอบรรยายโดยสังเขป
ถึงประวัติครอบครัวของฉัน เชนครอบครัวของมารีณา โดยเฉพาะสาเหตุที่ทําใหเธอเขาแขงขันใน
การแสดง การแสดงประกอบการรอง หรือคาราโอเกะ คือ ความจริงเกิดจากพอ และปูของเธอ
รวมทั้งนา อา ก็ลวนเปนผูมีอุปนิสัยศิลปนดวย
ในครอบครัวที่มีสกุล “ตาด” นี้มีความเกี่ยวของมานานแลว ตั้งแตสมัยทานกถาถน
หัวหนาปกครองจังหวัดพระตะบอง โดยปรากฎชัดนั้น คือพอของยานางมารีณา มีตําแหนงเปน
ออกญา หมื่น สาลุก ในสมัยนั้น มีฝมือทางการสงคราม คลองแคลวชํานาญการถือดาบกวัดแกวง
บนหลังมาเขาตอสูปราบ(14)ศัตรู สวนภรรยาของออกญา หมื่น สาลุกพิชัยนั้นก็เปนลูกเขมรที่มี
เผาพงศเปนนักแสดงระบําโบราณ เคยไดรําอยูในคณะละครพระราชทรัพยที่เลื่องลือมาก
ส ว นพ อ ของปู มารี ณ า ซึ่ ง มี ส กุ ล ตาด เป น ผู ที่ มี ศิ ล ปะการต อ สู ที่ อ งอาจ และเป น
นักดนตรีที่มีความสามารถอีกดวย เหตุนี้แลวทําใหปูของเธอชื่อ ตาด-อูจ ซึ่งทานเปนพอของฉันดวย
นั้นก็เปนผูมีพรสวรรคอยางมากดานศิลปะ และรูจักศิลปะการประดิษฐตกแตงอันวิเศษ ดังเชนคุณปู
ตาด ผูเปนพอของทานดวย
อางอิงจากขางตนทั้งหมดนี้ แมวาในเวลานั้น ทานมีหนาที่การงานเปนตํารวจก็ตาม
พอของฉันก็ไดตั้งคณะละครสมัยใหมประจําจังหวัดพระตะบอง ซึ่งมีคุณสุน บุญลี (เปนตํารวจ
เหมือนกัน) แสดงเปนตัวเอก ขอชี้แจงวา คุณสุน บุนลี ผูนี้ตอมาไดกลายเปนผูจัดการบริษัท
พนฺลืนาคพันธกัมพูชา และกอตั้งแผนฟลมภาพยนตรเขมรรุนแรกๆใหรุงเรืองดวย สวนคุณตาด-อูจ
เปน ปูข องมารีณ านี้ ก็ เ ป น นั ก แตง เพลงที่เ ลื่อ งลื อ ประจํ าจั งหวัด และรูจัก ประดิ ษ ฐ เ ครื่อ งดนตรี
สมัยใหมไดหลายอยางสําหรับเลนอยูในคณะและใหวงดนตรีอื่นเชาอีกดวย เชน เครื่องกลองชั้น
(JAZZ) Contre-basse สําหรับไลจังหวะ MANDOLINE BANJO เปนตน
การรู จั ก ประดิ ษ ฐ เ ครื่ อ งดนตรี ส มั ย ใหม ข องพ อ ฉั น นี้ ได เ ลื่ อ งลื อ ไปทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด
จนกระทั่งเวลาหนึ่งนั้น ทานไดรับการยกยอง(15)ใหเปนนักประดิษฐเครื่องดนตรีประจําจังหวัดจาก
สเด็จพอ1 เปนชวงที่พระองคไดเดินทางไปทัศนียกิจในจังหวัดนั้น ชวงทศวรรษที่ 60 อีกดวย
1

สมเด็จเจานโรดม สีหนุ (ผูแปล)
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พอของฉันมีลูก 8 คน ผูหญิง 5 ผูชาย 3 ดวยกัน และแมฉันชื่อ สาลุก ลเมีย ซึ่งเปน
ลูกของคุณตาออกญาหมื่น สาลุกพิชัย นั่นเอง ลูกหัวป คนที่ 1 คือคุณตาด สุขุน (พอของมารีณา)
ซึ่งเวลานั้นทานเปนตํารวจประจําจังหวัด และเปนนักดนตรีไวโอลินประจําวงดนตรีสามัคคีของพอ
ฉันดวย
คนที่ 2 คือ คุณตาด สําณาง เปนนักดนตรีไวโอลินที่ดีเยี่ยมอยูในวงดนตรีนั้นดวย และ
ตอมาเปนผูกํากับภาพยนตรประจําบริษัทวรรณจันทรภาพยนตร ไดกํากับหลายเรื่อง เชน เรื่องกิน
ขาวปดหมอ และไดรองเพลงรวมกับคุณเซ็น ศรีสมุทร และคุณอึง ณารี หลายเพลงดวยกัน เชน
เพลงกินขาวปดหมอ หนูเลนสวน อาจารยกั้นไม หนุมมวนแผนหิน นางเปเซ สาวพุมพวง ฯลฯ
คนที่ 3 คือ คุณตาด ณารี เปนคนถือ Contre-basse ประจําวงดนตรีสามัคคี ตอมาเปน
นักเขียนประจําหนังสือพิมพสุวรรณภูมิ กลาตอสู ไดถายภาพฆาตกรที่ฆา ถัจชา ซึ่งเปนนักขาวหญิง
ชาวอเมริกัน ชื่อ เจต แวบ และตอมาไดทํางานเปนทหารอยูอูเฎ ฝายพัสดุการจนกระทั่งแบงแยก
พนมเปญในป 1975
ตอมาคือตัวฉัน ตาด คิมลน เรียก นองกุหลาบเปนนักรอง(16)รุนแรกประจําวิทยุจังหวัด
พระตะบองที่กอตั้งขึ้นใหม ในทศวรรษที่ 60 และเปนดาราภาพยนตรเรื่องน้ําตาพอ ในป 1963
ในเวลาที่สามีของฉัน คือ (คุณคงค บุนเฌือน) ลมปวย SURMENAGE INTEL
LECTUELLE ในระหวางป 1971-1973 ฉันเปนคนรับภาระในการนําเอาบทเพลงของเขาไปอัดใน
สตูดิโอกับนักรองเลื่องชื่อหลายคน เชน คุณเซ็น-ศรีสมุทร รส-เสรีสุทธา อึง-ณารี แปน-รน เคยมี
ขอพิสูจนชัดเจนในการนําไปถายทอดบทเพลงลงในหนังสือพิมพ และเปนบรรณาธิการบริษัทคลัง
เมืองภาพยนตรเมื่อปทศวรรษที่ 70 ถึง 75 และเปนบรรณาธิการฉพณฺณรงภาพยนตรเริ่มตั้งแต
ป 1989
ที่ผานมาไดสนับสนุนความคิดเห็นดีๆของสามีฉัน ในการสรางภาพยนตรหรือวีดีโอ
โดยเฉพาะชวยจัดเตรียมเสื้อผาใหตัวแสดงแตละคนใหเหมาะสมไปตามเนื้อเรื่อง และใหเหมาะไป
ตามประเพณีวัฒนธรรมของเขมรตามกาลสมัย
รวมกับฝายจัดหาเสื้อผา Costumes ฉันไดอดทนชวยปกดิ้นลวดลายตางๆ ปนปกผม
มงกุฎ สังวาล พรอมทั้งชวยเตรียมตกแตงฉากดวยใจรักในศิลปะอยางแทจริง จนกระทั่งละทิ้งทุกสิ่ง
ทุกอยางเพราะตองการรวมเชิดชูวัฒนธรรมเขมร
แตขณะนี้ การตอสูหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมของฉันทั้งหมดนั้นไดมลายกลายเปนเพียง
ความหวังแลว ฉันแทบกลายเปนคน(17)ประสาท วันหนึ่งๆมีแตถอนหายใจเฮือกใหญเทานั้นที่
แสดงถึงความเศราเสียดายทุกสิ่งทุกอยาง
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ฉันสงสารแตสามีฉัน เปนนักประพันธตกยากคนหนึ่ง เหตุเพียงอยากใหลูกเขมรรุนหลัง
รูถึงคุณคาวัฒนธรรมเขมร ไดพยายามเขียนหนังสือ พยายามทําภาพยนตร วีดีโอ พยายามแตง
บทเพลง ทํานองเพลง เปนตน ซึ่งลวนแตมีลักษณะและเอกลักษณเปนเขมร พยายามใชความคิดและ
ปญญาความรูทั้งหมดเพื่ออะไรที่เปนเขมร แตความประสงคของทานทั้งหมดราวกับฟองสบูที่เขา
เปาใหลอยไปตามลมเทานั้น
จนถึงเวลานี้ เพื่อยกระดับนักประพันธ บทเพลง และทํานองเพลงเขมร รวมทั้งบทเพลง
ทํานองเขมรทั้งโบราณและสมัยใหม ทานไดพยายามขอเปดสมาคมนักประพันธ บทเพลง และ
ทํานองเพลงเขมรขึ้น แตความปราถนาที่ดีอันบริสุทธิ์ของทานไมมีคนใดเล็งเห็นชวยค้ําจุนและชวย
เปนกําลังใจเลย
แมอยางนี้ก็ตามทานก็ยังไมนอยใจและไมหมดหวังเลย คือยังคงคิดวา คงมีวันใดวันหนึง่
ที่มีคนใจบุญชวยอุปถัมภและคิดที่จะใหสมาคมนี้ดําเนินการไปอยางแนนอน เพราะสามีฉันซึ่ง
พยายามเปดสมาคมนี้ไมเคยหวังผลประโยชนสวนตนเลย คือความจริงอยากทําใหเจริญและสงเสริม
บทเพลงเขมรโดยเฉพาะขณะที่มีบทเพลงตางประเทศการหลั่งไหลเขามาอยางทุกวันนี้
(18)คนที่ 5 ชื่อ ตาด คิมเฬง เคยแสดงเปนตัวลูกสาวที่อยูในภาพยนตรเรื่องน้ําตา
พอดวย และเพราะเธอมีรูปรางสวยงาม เมื่อยังเรียนอยูเคยมีตําแหนงเปนนักแสดงหญิงถือพวงมาลัย
ถวายเสด็จพอ เมื่อทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทําพระราชกรณยกิจ ณ จังหวัดพระตะบอง ในสมัยที่
รัฐบาลกัมพูชาไดทําการอยูโรงพิมพสัมพันธ กระทวงวัฒนธรรม และหลังจากที่กระทรวงขาย
โรงพิมพยุบไป เธอก็มีคนตางดาวคนหนึ่งพาเธอไปอยูอเมริกาจนถึงทุกวันนี้
คนที่ 6 ชื่อ ตาด ละโมบ เรียก นองมาฬา เธอไมมีอุปนิสัยเปนนักแสดงเลย แตมี
สามีเปนคนทํางานเหมืองพลอยอยูไพลิน และทําไรสม ไรทุเรียน เงาะ ในป 1980 ก็ไดไปอาศัยอยูที่
สหรัฐอเมริกากับสามีจนถึงขณะนี้
คนที่ 7 ชื่อ ตาด รัฐฐา ยังโสด เคยไดเขารวมแสดงเปนตัวเอกกับนักแสดงตลกใน
เรื่อง พิธีแตงงานรวมกับขันหมาก ในป 1974 สวนคนที่8 คือ ตาด ฎานี เปนนองสุดทอง กําลังเรียน
แตทั้งพอแม ทั้งพี่ชายคนที่ 2 ที่ 3 และนองสาวทั้งสองคน ลวนตายอยูในระบอบ
พอลพตหมดแลว ดังนี้คนที่อยูในดินแดนเขมรมีเพียงสองคน คือ ฉัน ตาด คิมลน และคุณตาด สุขุน
ที่เปนพอของมารีณา นั่นเอง สวนอีกสองคนอยูอเมริกา
การเรียบเรียงโดยสังเขปของฉันทั้งหมดนี้ คือเพื่ออยากชี้แจงใหชัดเจนวา ความจริงวงศ
ตระกูลของฉันมีอุปนิสัย(19)เปนนักแสดงที่ซื่อตรง ยากจนมาตั้งแตตน ดวยเหตุนี้แลวมารีณาจึงได
ดําเนินชีวิตโดยออกไปแขงขันในงานแสดงดวย แตเปนเหตุผลที่ทําใหเธอพบกับทารุณกรรมอัน
ยิ่งใหญและความเจ็บปวดที่ไมอาจลืมเลือนได
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เหตุใดที่ครอบครัวที่มีความซื่อตรงจึงตองรับการดูหมิ่นอยางอยุติธรรมอยางใหญหลวง
อยางนี้?
28 มิถุนายน 2000
ตาด คิมลน
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มารีณาอาภัพ
บทเพลงทํานองเพลง
คงค บุณเฌือน

รองโดย
(BLUE)

I-(20) แลวมีหญิงไหน
ระทมตรมตรอมดุจเธอ
นี่เปนทํานองเพลง
เพลงเรื่องจริงชีวิตมารีณา
เพิ่งเต็มกระพุมมือ(สาวแรกรุน) ภิรมยดุจดวงดารา
พรหมลิขิตไมมีความเมตตา ประหารดอกไมใหลวงโรย
IIความรักพลอยเพชร
ขโมยเด็ดยอดนักแสดง
พรานลิ้นเงิน
ลอบฮุบเอาหัวใจที่พึ่งพา
รักสามเสา
เปนละครไมมีตัวเอกเลย
จิตบริสุทธิ์บูชาหมดแลว
พี่เอยไมคงอยูสดใสอะไรเลย?
R- โอ!หงสปกนกแกว
จิตเบิกบานรองหิวตัณหา
อางยศศักดิ์เงินทองหรือสัญญา ประหารดวงใจภักดี
คร่ําครวญถึงหาธันวา
ตัว อยางสงครามรั ก ใหม เอาน้ํ ากรดตัด สิ นโทษตัว หญิงสาว ไมเมตตาปราณีผูห ญิง
ดวยกัน
III- สงสารมารีณา
ดอกไมสูญสิ้นความสดใส พายุพัดตกหุบเขา
รับเคราะหกรรมโชตชะตา ยุติธรรมสีดํา เสร็จสิ้นอยูบนปากคนอื่นวา
เปนบทเรียนสอนหญิงทุกคน อยามีกรรมเวรดุจเธอ

ปรับปรุงแกไขดนตรี

คุณชา จันบริบูรณ

ผลิตออกจากสมาคมนักเขียนบทเพลงอนุรักษเพลงเขมร
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-1บทสัมภาษณน้ําตา
(21)ภายในหองที่กวางพอสมควรหองหนึ่ง ซึ่งมีผนังทาสีไขนกกระสาออนๆ (สีเขียว)
และประกอบดวยเครื่องใชสอยสมัยปจจุบันสําหรับเปนที่นิยมของพวกชาวตะวันตก
ไมไกลจากเตียงนอนมีผาปูที่นอนซึ่งมีสีขาวดุจสําลี และโตะเล็กๆที่ใสดอกไมสด มี
รูปถาย 4-5 บาน บางวางอยูบนหลังโทรทัศน บางแขวนอยูบนผนัง บางวางบนโตะ และบางวางอยู
ใกลกับหมอน
แตรูปถายที่มีกรอบกระจกเล็กๆบางๆทั้งหมดนี้ ดูเหมือนรวมอยูชิดกระจกหนาตางซึ่งมี
มานอันวิจิตร และมีแสงตะวันสาดเขามาอยางเจิดจา
รูปถายทั้งหมดนี้ คาดวาไมกี่เดือนกอนหนานี้ เขาเห็นแขวนเรียงรายอยูตามผนังในบาน
เชาหลังหนึ่งในเขตตลาดโอลัมปก กรุงพนมเปญ และคนเขาออกที่ไดเห็นตางชื่นชมสรรเสริญวา
“สวยงามมาก” ไมขาดปาก เปนธรรมดาถาเมื่อรูปถายสวย เจาของก็มักจะสวยหรือสวยกวา? แต
แปลกที่รูปถายซึ่งตั้งอยูในศูนยสุขภาพลีน (LYNN COMMUNILY HEALT CENTER) ณ เมือง
บอรตัน รัฐแมสสาฌูเสต สหรัฐอเมริกานี้ ราวกับวากบฏตอเจาของรูปโดยสิ้นเชิง
(22)อาจเชื่อวา ที่จริงรูปถายนี้ไมไดทําใหรูถึงโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจอยางหนึ่ง เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 1999 มาสูเจาของรูป และกลายเปนเหตุการณที่เปนภัยจากฝมือมนุษยที่สะเทือน
ขวัญทั่วทั้งเมืองเขมรนี้เลย เหตุนั้นแลวรูปถายทั้งหมดจึงมีแตสีหนาเบิกบาน ยิ้มแยม ไมโศกเศรา
มาถึงผูหญิงคนหนึ่งรูปรางใหญสมสวนอายุประมาณ 54 ปกวาๆ กับผูหญิงอีกคนหนึ่งอวนกลม
เหมือนครกตําขาว อายุประมาณ 50 ป ดวย
ที่นั่งอยูใกลผูหญิงทั้งสองนี้ คือ ผูหญิงอีกคนหนึ่งมีอายุนอยกวาผูหญิงทั้งสองนั้นมาก
ลวนแตมีสีหนารุมรอนกระสับกระสาย เฝาคอยและจองมองไปยังรูปถายทั้งหลายนั้นอยางไมละ
สายตา
ไมรูวาผูหญิงทั้งสามนี้รอคอยอยูนานเทาไรแลวจึงไดยกนาฬิกาขอมือดูอยูบอยๆ แลว
จองมองไปยังที่นอนที่ไมมีคนและถอนหายใจเฮือกใหญอยูตลอด
สักครูหนึ่ง ทันทีที่มีเสียงฝเทาคนเดินตรงมาทางปากประตูหองนั้น ผูหญิงทั้งสามจึง
เอี้ยวคอ ตาจองมองไปเห็นผูชายสองคน คนหนึ่งรางทวมผิวขาวเหมือนลูกคนจีน สวนอีกคนหนึ่ง
ผิวสองสี รูปรางสูงใหญกํายํา อายุประมาณ 30 ปเทานั้น ออนกวาผูชายคนแรกประมาณเกือบ 10 ป
เมื่อเขามาถึงปากประตูหอง ทันใดนั้นชายรางทวมทอดสายตากลอกไปมาทั่วหอง และ
พูดเร็วๆหลังจากที่มอง(23)เห็นรูปถายของมารีณา ÷
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-“…เธอไปไหนแลว?”
ชายผิวสองสีตอบดวยอาการยิ้มแยม ÷
-“..ผมไดบอกคุณ เมื่อกี้นี้แลววา วันนี้ เวลานี้เธอถูกแพทยนําไปตรวจรักษา...ถาคุณ
อยากพบเพื่อสัมภาษณเธออยางไรนั้น คุณจะตองรอคอยสักครู เธอจึงจะกลับมา?”
ผูชายนั้นพยักหนารับดวยอารมณเบิกบาน จนถึงเวลาตอมา ภายหลังที่หันไปมองผูหญิง
ทั้งสาม ÷
-“คุณเสคุนฏ! ทีแรกผมคิดวาจะมาขอสัมภาษณเธอ ประมาณ 20 นาทีเทานั้น แต
หลังจากเห็นรูปถายของเธอผมสลดใจและมีความเสียดายเปนอยางมากไมควรคาที่สาวนอยรูปราง
เสนหเยายวนอยางเธอตองกลับกลายมารับเคราะหอยางอยุติธรรมอยางนี้เลย?
หยุดไปชั่วขณะหนึ่ง คนผูนั้นจึงกลาวตออยางเร็วหลังจากที่มองไปยังรูปถายอยูใกล
หมอนของผูปวยอีกครั้ง ÷
-“ตอนนี้ ผมตัดสินใจขอสัมภาษณเธอใหนานกวานี้ ใหไดรายละเอียดถึงปญหาที่เขา
รวมกันทํารายเธอ ขอใหคุณอนุญาตดวยเถิด!”
เสคุนฎ เพียงแตพยักหนาตกลง ไมไดพูดออกมาวาอยางไรเลย เพราะเวลานั้นเขามัวแต
หันมาทํากริยาที่เหมาะสม(พยักหนา)กับผูหญิงทั้งสาม และผูหญิงคนหนึ่งที่รางสันทัดกวาคนอื่น
เล็กนอยก็เริ่มเปลงเสียงขึ้น ÷
-(24)“นาพากันมาวันนี้อีก เพื่ออยากรูวาเขารักษานองสาว ถึงไหนแลว แตมาไมไดพบ
จึงตองอยูนั่งคอยกอน!..”
สักครูนั้น เสคุนฎบุรุษหนุมซึ่งมีสายตามุงมั่นไดอุทานขึ้นชาๆไปยังคนนั้นอีกวา÷

-“..นี่เปนนาๆของผม และนองสาวที่เปนลูกพี่ลูกนองคนหนึ่งของผม….ทานกระวน
กระวายมากเวลาที่ไดยินวานองสาวไดรับเคราะหรายอยางนี้?”
ผูหญิงรางสันทัดชื่อ ตาด กิมเฬง ไดกลาวตอดวยสีหนาวิตกกังวล ÷
-“ฉันเปนนองแทๆคนที่ 4 ของพอ มารีณา เพิ่งมาอยูอเมริกานี่ได 4-5 ปเทานั้น เคยเห็น
มารีณา ตั้งแต ตอนเล็กๆไปเรียนโรงเรียนพนมโดนเปญ ตอนนี้มันโตเห็นแทบจะจําไมไดและ
สวยงามมาก! แตมันไมสมควรไดมาถึงที่นี่ดวย การมาในลักษณะชวนใหรันทดโศกเศราแบบนี้ พี่
นองเราอีกมากที่อยูอเมริกานี้ไดมาถามทุกขสุขของมันอยางตอเนื่อง!”
ผูหญิงอวนอีกคนหนึ่ง ชื่อ ตาด ลโมม เรียก มาเลีย-อูจ ก็กลาวอยางโศกเศราดวย ÷
-“สวนฉันเปนนองคนที่ 5 ไดมาอยูที่อเมริกานี้นานแลว ตั้งแตป 80-81 กอนมารีณาเกิด
เสียอีก! ตอนนี้ไดเห็นเด็กนอยมารับเคราะหแบบนี้! คนอะไรชั่วชาสามานย ไมรูบุญ รูบาป อางแต
มีทรัพยสมบัติ(25)ยศศักดิ์ละเมิดสิทธิตอเด็กสาว!”
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ผูหญิงคนนั้น พูดโดยถอนหายใจอยางแรงอยูในตอนจบประโยค ทําใหเสคุนฎกลาวเพิ่ม
ไปยังบุรุษรางทวมอีกวา ÷
-..สวนนี่คือ บุนเฌือน ซูมีเรต ลูกของอาผม..ซึ่งอยูที่ประเทศเขมร เขามีสามีมาอยูในรัฐ
ดวย!”
ตอจากนั้น ผูหญิงที่มีวัยพอๆกับเสคุนฎ ก็พูดตอชาๆเหมือนคนไมรูจักพูดจา ÷
-“ทันทีที่นองสาวมาถึง ฉันก็รีบมาถามทุกขสุข โดยพาแพททรีสยา ลูกสาวของฉันที่มี
อายุ 3 ป มาดวย..แตเวลานั้นลูกฉันมันรองสั่นรันทด ดวยกลัวหนานาของมัน.! ตอนนี้ฉันไมกลาพา
มันมาอีกเลย!…”
คําพูดของหญิงสาวซึ่งมีอายุนอยที่สุด ทําใหผูชายที่เปนแขกเปลี่ยนสีหนาเปนฉงนอยาง
มากดวย ที่ไมอาจมีผูใดคาดเดาไดวาเกิดอะไรขึ้น แตในเวลาตอมานั้นเสียงเสียดสีเบาๆของลอ
รถเข็นคันหนึ่ง ไดยินดังขึ้นบนทางเดินที่ปูดวยอิฐมาแตไกล
เสียงเสียดสีนี้ราวกับมีอิทธิพลสะกดแปลบๆมายังหัวใจของผูที่นั่งรอคอย ทําใหเขาเริ่มมี
ความรูสึกอยากรูอยากเห็นขึ้นมาทันที เมื่อรถนั้นไดขยับเขามาทางประตูอยางชาๆ โดยแพทยหญิง
ชาวอเมริกันคนหนึ่งเปนผูเข็นจากทางดานหลัง
มีเสียงหนึ่งดังลั่นขึ้นกอนใคร ตอจากบรรยากาศ(26)อันเงียบสงบครูหนึ่งนั้น ÷
-“มารีณา นองสาว! นี่คือ คุณเพา พนลก นักขาวประจําวิทยุเอเชียเสรีมาขอสัมภาษณ”
ผูชายที่เขาเพิ่งเคยไดรูจักชื่อและอาชีพอันสําคัญนี้ยืนขึ้นดวยความประหลาดใจจากเกาอี้
ที่เพิ่งจะนั่งไดไมถึงครึ่งลมหายใจ แลวแสดงความเคารพอยางสลดใจตอรางผูหญิงคนหนึ่งรูปราง
เล็กผอมบางสวมชุดคนไข นั่งบนรถเข็นนั้นดวยอาการอิดโรย
แมวาคุณเสคุนฎ ที่เคยเห็นหนาตาอันเนาเปอยของนองสาวทุกวันแลวก็ตาม เวลานั้นเขา
ก็ดู เ หมือ นยากที่ จ ะลื มตามองต อไปอีก เพราะอะไรๆมัน ก็ เ ป น สภาพที่ช วนใหรัน ทดหวั่ น ไหว
เหมือนกัน สําหรับคุณเพา พนลก มีอาการขนลุกกวาใครทั้งหมด เพราะเขามองไปเห็นผูหญิงอาภัพ
นั้นไมมีผิวหนาเลย คือผิวหนานั้นไดเนาเปอยไปหมดแลว ขณะนั้นสันจมูกที่ยนไปติดกับเนื้อหนา
ซึ่งแดงฉานแทบจะมองชองวางไมเห็น ตองสอดทอยาง 2 เสนเพื่อชวยใหเธอหายใจเขาออกได ริม
ฝปากขางบนของเธอเปอยยนเหมือนถูกเขาจับฉีกออก สวนดานลางแทบจะหลุดรวงขาดออกจาก
กันราวกับถูกเขาพันดวยผาพันแผลปดทบไมใหมันหลุดรวงมาอยางหนามาก
สภาพซึ่งทําใหนักขาววิทยุเอเชียเสรีทุกขระทมในใจ(27)อยางยิ่งนั้น คือ หูทั้งสองขาง
ของผูปวยไดเนาเปอยไปแลว มันดูตางกันอยางลิบลับจากรูปถายของเธอที่ตั้งอยูตามผนัง และศีรษะ
ที่เคยมีผมดํายาวเปนระลอกคลื่น และใบหูทั้งคูเคยรวบรวมดวยระยาเครื่องประดับหรือหอยอะไร
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ตางๆนั้น มันกลับกลายเปนลานโลงที่มีแตตนไมงอกขึ้นเล็กนอย คือ ชอผมที่เหลือจากรอยมีดโกน
และเหลือเพียงสวนบนเทานั้น สวนดานหลังเนาเปอยมองเห็นถึงเนื้อกะโหลกที่หัว
จากรูปภาพที่ชวนใหรันทดและอนาถใจนั้น ผูคนอาจเดาถูกวา มารีณา ดอกไมนอย
ผูออนเยาว เธอไดผานพนความเจ็บปวดถึงขั้นไหน และการรักษาเขาๆออกๆตั้งแตประเทศเขมร
จนถึงประเทศเวียดนามและจนถึงอเมริกานี้ แลวสติสัมปชัญญะของเธอตองรับกับการแปรปรวน
กระทบกระเทือน ถูกบีบคั้นดวยความทุกขระทมขนาดไหนดวย
ดวยเหตุที่เกิดความทุกขระทมเชนนี้แลว คุณเพา พนลก อาจจะไมกลาซักถามเธอ แต
กําลังใจหนึ่งที่ไดเขามาตั้งอยูในตัวผูชายคนนี้อีกครั้ง หลังจากที่เหลือบเห็นหญิงคนไขยกมือไหว
อยางออนนอมสุภาพมายังทุกคน โดยเฉพาะตัวเขาทันที
เขาไมไดยินเสียงมารีณาออกมากับการยกมือไหววาอยางไรเลย ราวกับริมฝปากนั้นยาก
ที่จะขยับเขยื้อนได แตเพื่อตอบรับกับการแสดงทาทางที่เปนแบบประเพณีเขมรนี้ คุณเพา พนลก ก็
เริ่ม(28)พูดทันทีวา ÷
-“มารีณา ศูนยกลางเขมรของเราที่อยูตางประเทศเปนจํานวนมากสนใจเรื่องของเธอ
เหตุนี้ตัวแทนจึงใหวิทยุเอเชียเสรี ผมมาขอสัมภาษณเธอเพื่อตองการรูถึงเหตุการณอยางละเอียด!..”
ครั้งนี้เสียงเบาๆจึงเล็ดรอดออกจากริมฝปากอันเนาเปอยที่จากเมื่อกอนริมฝปากนี้เปรียบ
ไดกับกลีบสมอันเต็มไปดวยน้ําหวาน÷
-“คะ แลวคุณอา…อยากสัมภาษณอะไรบาง?”
ดวยเหตุที่คนไขกําลังนั่งบนรถเข็นอยูนั้น คุณเพา พนลกจึงลากเกาอี้ที่อยูใกลๆนั้นมานั่ง
อยูขางหนามารีณา และดึงสมุดบันทึกเล็กๆเลมหนึ่งจากในกระเปาสะพายมาเตรียมเขียน โดยกลาว
ประโยคตอไปวา ÷
-“เรื่ อ งราวบางอย า งที่ เ ขาทํ า ร า ยคุ ณ ผมได รู ม าโดยตลอดจากกั ม พู ช าเดลลี ย และ
หนั ง สื อ พิ ม พ ต า งๆบ า ง เวลานี้ ผ มเพี ย งแต อ ยากรู ค วามในใจของคุ ณ หลั ง จากได ม ารั ก ษาอยู
โรงพยาบาลนี้และความรูสึกภายในใจตอเหตุการณที่ถูกทํารายดวยน้ํากรดนั่น?”
เวลานั้น แมวาผูหญิงทั้งสามอยากซักถามพูดคุยกับมารีณาอยางไรก็ตองบังคับใจใหสงบ
สักระยะหนึ่ง เพื่อรอฟงคําตอบของหญิงอาภัพที่เปลงออกมาอยางอิดโรยแผวระรวยวา ÷
-“คุณเอย!..ตัวฉันหลายวันนี้ดูเหมือนคิดถึงประเทศอยางมาก เพราะ(29)ตั้งแตเล็กมาฉัน
ไมเคยหางจากพอแม และพี่นองมาไกล ยาวนานอยางนี้เลย แตใจที่ตื่นเตนปะปนกับสบายเบิกบานก็
มีบาง และอะไรที่ฉันไดแตคิดเห็นนั้น คือความหวาดวิตก รันทด …ที่ไมอาจลืมได!..”
ปลายปากกาของนักขาว ดูเหมือนไมทันเขียนอะไรบนกระดาษเลย เพราะดูไปมารีณา
อาจจะตอบ ไมตรงคําถาม คุณเพา พนลก เริ่มกลาวอีกครั้งดวยสีหนายิ้มแยมวองไว ÷
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-“…แลวคุณพูดวา ตื่นเตนดีใจนั้นเปนอยางไร?”
ในชวงเวลาที่เด็กสาว ดูเหมือนกําลังคิดอยูนั้น เสคุนฎที่ยืนอยูใกลๆก็กมหนาลงมา
เล็กนอย และพูดเบาๆวา÷
-“..นอง บอกทานไปใหหมด เพราะรายการวิทยุนี้เปนเสียงที่ไดยินไปทั่วโลก และอยา
กลัววา พูดอยูที่นี่จะมีอะไรหามได?
เสียงนี้ เปนกําลังใจอันยิ่งใหญมากเพียงพอที่จะผลักดันใหพูดอะไรตามใจที่เธอตองการ
แตเธอกลับมีหยดน้ําใสๆไหลออกจากเปลือกตาที่ยนมากอน จึงกลาวเบาๆมาตามหลัง ÷
-“อา! ฉันตื่นเตนดีใจเพราะไมคิดไมฝนวาจะไดมาถึงอเมริกานี้ อะไรๆลวนแตไมควรให
เชื่ อ เลย แต แ ลว ก็ มี ค วามเศร า โศกน อ ยใจตนเอง เพราะได ม าถึ ง สถานที่ ที่ ค ลายร อ นนี้ (30)แล ว
กลายเปนฉันไมไดเที่ยวเลนสบายเหมือนคนอื่น กลับตองนอนปวยอยูที่นี่ ไมรูวาวันไหนจึงจะได
ทุเลาขึ้น”
คํารําพันอันชวนใหสงสารระทมใจนี้ มันไมควรที่จะอยูบนใบหนาอันควรใหกลัวเกรง
นั้นเลย เพราะเวลานี้เธอพูดแตละครั้งๆ ริมฝปากเผยอขึ้นเผยอลงไมชวนใหนามอง และเสียงก็ฟง
แหลมเล็ก เสียงแววๆเหมือนเสียงอะไรอยางหนึ่งในเครื่องยนตสําหรับเด็กเลน(เกมส) แมวาอยางนี้
ก็ตาม เวลานี้เราก็เห็นปลายปากกาของนักขาว เริ่มทําการเคลื่อนไหวขีดเขียนลงบนกระดาษสมุด
ตามแบบแผนอยางรวดเร็ว ราวกับไมทันใจก็ไมรู คนนั้นจึงนําเครื่องบันทึกเสียงเล็กๆเทากลองบุหรี่
ออกจากกระเปาเสื้อมาอีก และวางบนโตะใกลๆนั้นซึ่งเหมาะในการบันทึกเสียงมารีณา
ในเวลาที่เห็นเครื่องบันทึกเสียงดันมาใกลๆ มารีณาเหมือนกับมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้ง
และพรั่งพรูคําพูดพรอมทั้งน้ําตาวา ÷
-“คุณอาเอย! แมวาเขาทํารายรางกายฉันถึงเพียงนี้ก็ตาม ฉันก็คิดวาวันใดวันหนึ่ง ดวย
ความเชี่ยวชาญของแพทยอเมริกา บาดแผลทั้งหมดนี้สามารถดูดีได และอาการเจ็บปวยอันเนาเปอย
นี้ก็อาจบรรเทาไปดวย แตทารุณกรรมทางใจที่เปนเงาตามตัวนั้น มีแตเผาไหมจิตใจของฉันไมอาจ
ลดลงไดเลย มันทําใหฉันกลัวสั่นสะทานอยูตลอดเวลา!”
(31)ผูหญิงทั้งสามคนที่นั่งอยูใกล ๆ ก็มีอาการรองไหกระซิก ๆ ฝดคอไปตามจังหวะ
ถอยคําของมารีณาที่สะอึกสะอื้นไปอีกวา ÷
-“ทุกคืน ฉันมักจะฝนเห็นเหตุการณทั้งหมดนั้น คือ เหตุการณวันที่พวกเขาพากันรุมทํา
ราย และสาดน้ํากรดมาใสฉันทําใหรันทด ขาดสติภายใตเสียงตะโกนคํารามอยางปาเถื่อน ! …”
มารีณา พูดถึงตรงนี้ก็มีน้ําตาไหลมามากกวากอน ทําใหคุณ เพา พนลก พยายามทําการ
ปลอมโยนวา ÷
-“แตเวลานี้พวกคนเหลานั้นไมสามารถมาทํารายเธอไดอีกแลว ! ”
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เมื่อเห็นมารีณาเพียงแตผงกหัวรับดวยอาการเหนื่อยออน แพทยชาวอเมริกันก็พูดกับ
นักขาวผูนี้เปนภาษาอเมริกันที่มีความวา ÷
-“..พอแคนี้เถอะ ขอใหมารีณาพักผอนกอน !”
ในเวลาที่ น ากั บ พี่ ข องเธอช ว ยประคองเธอออกจากรถเข็ น วางไปยั ง ที่น อน คุ ณ เพา
พนลก ก็ถือโอกาสหันมาถามแพทยผูหญิงคนนั้นวา ÷
-“ แลวอาการปวยของเธอเปนอยางไรบาง การรักษาอาจมีขอสันนิษฐานกอนไหม ”
แพทยตอบกลับมาดวยการยิ้มแยม นาไวใจ ÷
-“ อาการปวยของมารีณา หนักมาก แมเธอจะพูดและกินขาวได แตสภาพบาดแผล(32)ที่
เกิดมาจากฤทธิ์ของสารเคมีที่ผิวหนังและหนาตาของเธอมีผลตอการสมานของเซลลตางๆในรางกาย
ถาปลอยใหเธออยูในสถานที่ที่ไมมีการรักษาพยาบาลทางการแพทย”
ไดยินคําพูดนี้ของแพทยทําใหผูหญิงทั้งหมดนั้นคิดวา <<ถาไมเสียเวลาเอาไปรักษาที่
เวียดนามแลวรีบพาเธอมาที่นี่ทันที อาการปวยของเธอไมนาจะหนักถึงขนาดนี้หรอก!>>
เสคุนฎสายหัวไมพูด เพราะความโศกเศราและเกินกวาจะคิด สวนคุณเพา พนลก ก็ถือ
โอกาสถามตอ÷
-“…แลวเขาไมสามารถยับยั้งการลุกลามของฤทธิ์หัวน้ํากรดนั้นไปยังเซลลตางๆไดเลย
หรืออยางไร? หรืออีกอยางหนึ่งนั้นก็มีแตจะกินลึกเขาไป?”
แพทยชาวอเมริกันตอบดวยอาการยิ้มแยมอีก÷
-“คณะแพทยของเราไดพยายามทําการยับยั้งอาการลุกลามของฤทธิ์สารเคมีนั้นแลวหวัง
วาอะไรที่เนาเฟะอยูบนเรือนรางของเธอเหมือนที่เคยเห็นมาแตกอน มันจะแหงกลายเปนดี ทุเลาขึ้น
ไดแตประการสําคัญคือการรักษาหนาตาของเธอที่กําลังคิดใครครวญอยางรอบครอบที่สุด ! ”
นักขาวยิ่งมีความสนใจ และหันมาจองมองหนามารีณาอีกครั้ง จากนั้นการอธิบายของ
แพทยมีตอไปอีก÷
-(33)“…เหมือนที่คุณทราบแลววา มารีณาออกจากประเทศเขมรมาถึงโรงพยาบาลเรานี้
ในปลายเดือ นกุ ม ภาพัน ธ แ ล ว เราก็ไ มไ ดปลอ ยปละละเลยใหเ สีย เวลานาน คือ หลั ง จากให เ ธอ
พักผอนใหชินกับสภาพอากาศของที่นี่สักพักในวันที่ 6 เมษายน คณะแพทยเราไดเริ่มรักษาปากและ
จมูกของเธอเปนอันดับแรก โดยไมอนุญาตใหเธอพูดมากและงดไมใหกินอาหาร เชน ขาว ระยะ
หนึ่งกอนเพื่อใหปากมีลักษณะเหมือนเดิม สวนจมูกกําลังหาวิธีตกแตงใหไดสมสวนเหมือนเดิม
ดวย !”
เวลานั้น เสคุนฎก็ถือโอกาสชี้แจงกับนักขาวเพิ่มเติมวา÷
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-“… อาการปวยของนองสาวผมนี้ มันสาหัสมากนะคุณ! ดวยเหตุที่ผมเปนลูกจางของ
ที่นี่แลว ! หลังจากที่ผมไดรับขาวมาจากประเทศเขมรวา นองสาวผมถูกทํารายดวย น้ํากรด เวลา
นั้นผมก็ไดไปบอกพอแมของผมวา ถาบาดแผลของเธอหนักหนา ไมอาจรักษาอยูที่นั่นได ผมจะ
หาทางใหนองสาวผมมารักษาอยูอเมริกันนี่ เพราะที่นี่อุปกรณของเขาทันสมัยกวา!…”
มารี ณ า พยายามสงบเสงี่ ย มอยู บ นที่ น อน ทํ า ตาปริ บ ๆ แต อ ะไรๆในจิ ต ใจของเธอ
เหมื อ นกั บ สั น สนวุ น วายเป น อั น มาก เมื่ อ ได ยิ น พี่ ช ายเธอรํ า ลึ ก ถึ ง เรื่ อ งที่ เ ธอที่ พึ่ ง รั บ เคราะห
ขณะเดียวกันนั้น นางตาด กิมเฬงได(34)อุทานขึ้นดวยวา ÷
-“เรื่องนี้หลานสุข (เสคุนฎ) เขาวิ่งเตนอยางมาก ถาเปนปกติงานนี้ไมสําเร็จหรอก!…”
เด็กหนุมผูนี้ เมื่อไดยินนาพูดดังนั้น เขาก็ชี้แจงเพิ่มเติม÷
-“กอนผมจะไปประเทศเขมร ไดถามทุกขสุขของนองสาวผม หลังจากเขาทํารายนั้น ผม
ก็ไดลองทาบทามกับ คุณโรสแมรี่ ซาเจนท ซึ่งเปนประธานศูนยกลางนี้ และเปนผูแทนราษฎร
ประจําตําบลนี้ดวย ทานก็ไดชวยแนะนํา และพรอมชวยเหลือในเรื่องนี้ทันที คือทานพรอมรับเอา
มารีณามารักษาให เพียงแตผมขอวีซาจากสถานทูตอเมริกาประจําประเทศกัมพูชาใหได
สวนปญหาโสหุย คาเครื่องบิน สมาคมชวยสงเคราะหของศูนยกลาง LTNN จะจายให
ทั้งหมด เงินบริจาคจากผูใจบุญชาวเขมร และอีกหลายประเทศ เพราะทันทีที่เขาเพียงแครูขาวการ
ทํารายนี้ เขามีความตื่นตระหนก และสงสารมารีณากันทุกคน เพราะเธอยังเด็ก ในวัยไมครบ 17 ป
เขาจัดวาเปนเยาวชนของประเทศที่ไมสามารถปลอยใหรับเคราะหจากความหึงหวง โดยไมเอาใจใส
ชวยรักษานั้นเลย!…”
คุณเพา พนลก พยักหนาชา ๆคลอยตามคําพูดตอไปของเสคุนฎ÷
-(35)“นี่ เปนอีกอยางหนึ่งที่เวลาผมไปถึงประเทศเขมร เห็นนองสาวเนาเฟะเหมือนผี
อยางนี้ ผมรันทดใจมากแทบจะเอาเธอมาที่นี่ทันที แตดวยดําเนินการไมทันแลว พอดีกับเวลานั้น
ทางราชการที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ น อ งสาวผมนั้ น เขารั บ ประกั น ว า จะนํ า เธอไปรั ก ษาในประเทศ
เวียดนาม เพราะที่นั้นใกลและไดยินวาแพทยที่นั้นก็เชี่ยวชาญมากดวย ในเวลานั้น ผมก็ไดเห็นพอง
กับพอแมวา ใหเขาพาเธอไปรักษาอยูที่นั้นกอนเถอะเพื่อใหสบายใจ และที่ผมเขาใจนั้นคือเปนการ
พยายามลางโทษการโกหกของภรรยาเขาที่ทําตอนองสาวผม อีกอยางหนึ่งดวยผมเขาใจวา ผม
วิ่งเตนเอาเธอมาอเมริกานี่ไมไดดวย ถาใหเธออยูโรงพยาบาลสงฆ ตอไปอีก อาการปวยของเธอไมรู
เมื่อไหรจึงจะทุเลา นี่ไมไดพูดวาแพทยเขมรเราไมเอาใจใสหรอก คือ ทุกทานนั้นเอาใจใสมาก
พยายามใสยา พยายามลางแผล และพันแผลทุกๆวัน แตดวยเหตุที่ประเทศเรายากจนอยางนี้แลว
อุปกรณพยาบาลไมทันสมัย หลังจากเวลาที่เขาพามารีณาไปเวียดนามเปนการชั่วคราวนั้น ผมก็
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รีบเรงไปติดตอกับเอกอัคราชทูตอเมริกาประจํากัมพูชาทันที คือ คุณเคน ไวเดแมน ! และผลลัพธก็
ออกมาเปนที่พอใจ ! ”
ครั้งนี้เขาเห็นเสคุนฎ เปลี่ยนสีหนาเล็กนอยเหมือนกับในใจ(36)เขาบันดาลโทสะไปดวย
ความเจ็บปวดอันลึกลับซับซอน ÷
-“หลังจากที่ผมรับโทรศัพทจากพอแมผม บอกวาจะกลับมาจากการรักษาที่เวียดนาม
หนึ่งเดือนซึ่งไมไดผลอะไรเลยนั้น ผมตัดสินใจดิ้นรนทําใหนองสาวผมมาที่นี่ใหจงไดและไมใหเขา
กลับไปรักษาที่เวียดนามอีก ตามการสัญญาของแพทยทั้งหมดนั้นเปนครั้งที่สอง ที่สามอีกแลว!
อยางหนึ่งเหมือนที่คุณทราบแลว ผมไดติดตอกับบริษัทศัลยกรรมตกแตงที่มีสํานักงานใหญอยู
รัฐแมสสาชูเสตเรานี้ เขาเลื่องลือทั่วโลกในการทําศัลยกรรมตกแตงหญิงหรือชายในเวลานี้ เขา
รับประกันวาจะศัลยกรรมตกแตงมารีณาเปนระยะเวลา 4 ป โดยรวมมือกับ LYNN COMMUNITY
CENTER นี้!…”
ในเวลาที่เสคุนฎกลาวจบ แพทยก็ชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ถูกนักขาวซักถาม÷
-“คณะแพทยเราตั้งใจจะรักษามารีณาจนถึงอายุ 21 ป โดยพยายามผาตัดใบหนา พรอม
ทั้งรางกายของเธอใหมีอาการดีขึ้น เพราะเธอยังเปนเด็ก อยางนี้สามารถมีสิทธิพักอยูในโรงพยาบาล
ไปถึง 4 ป เลยทีเดียว เวลานี้พวกเราทําการผาตัดเปนครั้งที่ 2 แลว ในสวนปากและจมูก แตมัน
จะตองผานการผาตัดใหครบทุกอยางจนถึง 100 ครั้ง!… ”
(37)หลังจากเสียงลมหายใจยาวๆของกลุมคนที่นั่งเงียบคอยฟงนั้น เขาเห็นหญิงสาว
ผูอาภัพพยายามจองมองดวยความแปลกมายังนักขาว ราวกับไมอยากใหคนนี้ถามอะไรตอไปอีก แต
คุณเพา พนลก ยังคงอดใจไมได จึงถามตอไปวา÷
-“แลวในวันนี้ มารีณา สามารถรักษาใหสวยเหมือนเดิมไดไหม?”
คําถามนี้ฟงเหมือนงายไปหมด แตดูเหมือนมีความเรารอนที่สุดมายังหัวใจของ
หญิงผูรับเคราะห พรอมทั้งกลุมครอบครัวของเธอ และเธอไมเพียงแตไมอยากไดยินคําถามของผูมา
เยือน เทานั้น อีกทั้งไมอยากไดยินคําตอบของแพทยอีกดวย เพราะเธอดูเหมือนไดรูตัวเองเรียบรอย
แลววา ฤทธิ์ น้ํากรดที่รอนราวกับไฟนั้น คือจุดจบของเรือนรางแตกําเนิดของเธออยางแนนอน
ในเวลาที่มารีณารําพึงคิดไมตกอยูนั้น เสียงของแพทยดังขึ้นทันทีอยางไพเราะวา÷
-“ดวยเหตุที่ปริมาณสารเคมีที่สาดมายังตัวเธอมีผลกระทบอยางหนัก แนนอนวาผิวกาย
ของมารีณาไมอาจกลับไปเหมือนในรูปถายของเธอเลย แมวาคณะแพทยเราจะพยายามอยางไรก็ตาม
เพราะใบหนาเราเพียงแตมีการผาตัดเล็กนอยนั้น แนนอนวามันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแลว! …
แตเรารับประกันวาจะดูแลเธอใหสะสวยหยุดการเนาเปอย คือสวยในอีกแบบหนึ่ง!…”
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(38)บทสัมภาษณของคุณเพา พนลก นักขาวประจําวิทยุเอเชียเสรี เวลานั้นดูเหมือนจะ
จบเทานั้น และเขาก็ดูเหมือนไมไดยินคนนั้นถามถึงเรื่องขาราชการผูมีความสัมพันธกับมารีณา
รวมทั้งคุณหญิงใจรายที่ไดรวมกันทํารายเธอนั้น แตแมวาอยางนี้ เสคุนฎ พี่ชายใจงามไดอธิบาย
ตอนทายวา÷
-“แมวาการรักษาจะตองยืดยาวออกไปกี่ปก็ตาม ผมก็มีความอบอุนขึ้นอยางมาก เพราะ
ไดนํานองสาวผมมาถึงที่นี่ ซึ่งผมเชื่อวา นองสาวผมไมตองไดรับการขมขูจากพวกปาเถื่อนนั้นอีก
เลย และก็เปนโอกาสใหเธอนอนคิดตริตรองพิจารณาเตรียมสรางอนาคตใหมดวย เพราะเหมือนที่
ทานทราบแลว แนนอนวาอนาคตของมารีณา นองสาวผมนี้จะตองยาวไกลไปขางหนาอีก ไมใชวา
ตองมาจบลงกลางครัน โดยฝมือคนที่ไมมีวิจารณญาณทั้งหมดนั้นเลย และอะไรที่มันเปนเรื่องศาล
นั้นคือไมเปลี่ยนแปลงไปไหนหรอก เพราะพวกเขาตองการฆานองสาวผมโดยไตรตรองไวกอนมี
ของกลางและหลักฐานครบถวนชัดเจนทั้งหมด ดั้งนั้นแมวาเปลวเพลิงนี้กลายไปเปนเถาถาน แลวก็
ตาม แตก็เปนเถาถานที่มีความรอนจับอยูตลอดเวลา!….”
คุณเพา พนลก หันมายิ้มใหเสคุนฎ และรับ(39)คําดวยการผงกหัว÷
-“ผมหวังวา คนที่กอความทุกขเวทนาตอเด็กสาววัย 16 ปนี้ นาจะถูกศาลวินิจฉัยโทษ
แมจะถือวามารีณาเปนเมียนอย ลักขโมยของคนอื่นก็ดวยเหตุที่เขาหลอกลวงเธอ เธอจึงเชื่อจนเสีย
อนาคตอยางนี้!….”
หยุดสักครู คนนั้นจึงเปลี่ยนไปพูดถึงผูปวยวา÷
-“มารีณา อาขอขอบคุณที่หลานใหอาไดรับรูถึงทุกขสุขในจิตใจของหลาน หลังจากที่ได
มาถึงที่นี่ หวังวาอีกไมนาน อาจะมาขอทําบทสัมภาษณเฉพาะหลานอีกถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆใน
การรักษาของแพทย… ขอหลาน … จงโชคดีทุกนาที และขาวนี้อาจะเอาไปออกอากาศในวันที่ 29
มิถุนายนนี้!… ผูฟงวิทยุเอเชียทั้งหลายนาจะไดรูถึงการดําเนินเรื่องราวของหลานที่มาถึงอเมริกานี้
และนาจะสงสารชวยค้ําจุนเปนแน!…”
ตอจากนั้น บุนเฌือน โซมีเรต ก็ไดกลาวดวยวา÷
-“…ฉันไดรูวา พี่นอง…เขมรเราที่อยูอเมริกานี้ พรอมใจรวมกันชวยเหลือนองอยาง
มาก…เพราะเขาสงสารเธอ!….”
เสคุนฎ อธิบายในตอนทาย÷
-“ใชแลว ผูหญิงคนหนึ่งที่ไดชวยเหลือผมในเรื่องนี้ ก็ไดบอกผมดวยวามีองคกร สมาคม
ครอบครัวหลายแหงเขาจะบริจาคเงินสวนตัวเพื่อชวยเหลือนอง โดยเตรียมเปดบัญชีเงินฝากไวใน
(40)ธนาคาร โดยไมมีใครมีสิทธิเบิกไดเลย นอกจากนองเพียงคนเดียว คือเขาเก็บไวสําหรับใหเธอ
ใชจายในการรักษานี้!….”
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หลังจากนักขาวลากลับออกไป มารีณายังคงนอนนิ่งเงียบรอการพูดคุยกันของครอบครัว
เธอ แต เ ธอดู เ หมื อ นไม ไ ด ยิ น เขาพู ด เกี่ ย วกับ เรื่อ งอะไรต อไปอี ก เลย เพราะอารมณ ข องเธอได
ลองลอยออกจากรางกายไปแลว ภายในดวงตาทั้งคูที่เต็มไปดวยทุกขโศก มารีณาไดยกรูปถายเล็กๆ
ที่อยูใกลๆหมอนมาจองมองอีกครั้ง สิ่งที่ไดผานพนไปตั้งแตยังเด็กจนผานเรื่องราวชีวิตมากมาย…
ไดสะทอนขึ้นอยูในกระจก รูปถายเล็กๆนั้นราวกับแผนฟลมภาพยนตรที่เต็มไปดวยเรื่องราวอัน
โหดราย
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-2ดอกไมงามแหงครอบครัวอาภัพ
(41) มารีณา ดอกไม ที่ไดรับเคราะหกรรมดวยความหึงหวงอันปาเถื่อนที่สุด ซึ่งจะตอง
บันทึกตามถอยคําของนางฉาย สาเรือน ผูเปนแม ตั้งแตเล็กมาวา เธอเกิดในวันที่ 15 ขางแรม เดือน
สิบ คือเดือนสารท ในป 1983 ตรงกับวันพฤหัสบดี ในหมูบานแหงหนึ่ง ชานเมือง จังหวัด
พระตะบอง คือหมูบานอันลงวิล อําเภอสังแก เปนดินแดนติดกับพรมแดนกัมพูชา-ไทย
ในราตรีที่ดวงวิญญาณของเธอไดมาถือกําเนิดในทองของนางฉาย สาเรือน เธอไดฝน
เห็นราวกับวาตัวเองกับคุณตาด สุขุน ผูเปนสามี เดินทางเขาไปในปาลึกแหงหนึ่งที่มีทิวทัศนเปนเหว
ลึก มีลําธาร เปนสถานที่รื่นรมย เงียบสงบเปรียบไดกับปาหิมพานตในนิทานพื้นบานโบราณของ
เขมร
ดวงจิตของคนทั้งสองไดเดินไปถึงหนามหาเจดียที่ใหญตระการองคหนึ่งซึ่งลอมรอบ
ดวยรังสีแหงแสงสวาง ทันใดนั้นไดเห็นขุมทรัพยเปนอันมากนับรอยพันกอนโผลออกมาจากฐาน
เจดียนั้น ประกอบดวยสีเขียวตะไครน้ํา สีน้ําเงิน ที่มีลักษณะเหมือนกับขุมทรัพยที่ถูกฝงไวนับรอย
นับพันปมาแลว
เวลาที่พบเห็นขุมทรัพยโผลมาอยูตรงหนามากมาย(42)อยางนี้ ดวงจิตนางฉาย สาเรือน
และสามีปติยินดีกัน โดยรําพันอยางตื่นเตนดีใจวา <<นี่เปนขุมทรัพยมาแตโบราณที่พระอินทร
พระพรหม เทวดาประทานใหเราและนับแตวันนี้ไปเราจะไมยากจนอีกแลว…>>
ขณะที่ดวงจิตทั้งสองคิดกันอยูนั้น ก็มีเสียงฟารองดังลั่นขึ้นบนทองฟา และกอนเงิน
ทั้งหมดที่กอนหนานี้ไมมีแสงเจิดจรัสก็กลายเปนเปลงแสงสวางดุจรัศมีเพชรนิลเจียระไนทําใหคน
ทั้งสองมีใจตื่นตะลึงเปนอันมาก
ในเวลาเดีย วกั น ดวงจิ ต ของนางฉาย สาเรื อ น เหลี ย วมองไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเห็น มี
บัลลังกพระพุทธรูปใหญองคหนึ่งที่สูงไลเลี่ยกับเจดียนั้นดวยและมีพระพุทธรูปซึ่งมีสีเหลืองอราม
ดุจทองบริสุทธิ์ แตในคราเดียวกันนั้นพระพุทธรูปก็กลายเปนรูปเด็กชายที่งดงามคนหนึ่งในวัย
ประมาณ 15 ป เดินลงจากบัลลังกพระพุทธรูปมุงตรงมาหาทาน เด็กชายผูนั้นนุงผามวงสีเปลือก
มังคุดและสวมเสื้อคอตั้ง สวมรองเทาหุมสน ถุงเทาดําและผูกผมจุกยาวไปดานขวา เดินชาๆดวย
สีหนายิ้มแยมอยางงดงาม ดวงจิตของเธอมองไปยังเด็กผูนั้นชวนใหเกิดความรักอยางมาก และ
เด็กนั้นก็เดินโดยไมพูดอะไรสลายเขามาในตัวเธอ
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หลังจากฝนเห็นเหตุการณแปลกประหลาดนั้นแลว ผานไปได 10 วัน นางฉาย สาเรือนก็
เริ่ ม รู ว า ตนเองตั้ ง ครรภ เพราะมี อ าการอาเจี ย นเหมื อ นแพ ท อ งและอยากกิ น ของเปรี้ ย ว เช น
(43)มะมวงเปรี้ยว เปนตน
ครั้นครบวันเดือนที่ตองคลอด คือคลอดเปนมารีณา ที่กลับกลายเปนเพศหญิง มันตรง
ขามกับในความฝนที่เห็นเด็กที่พริ้มเพรานารักเดินเขามาในทองของทาน เปนทํานองวาดวงวิญญาณ
ลูกชายมาถือกําเนิด แมจะเปนอยางนี้ก็ตาม มารีณาก็เกิดมามีรูปโฉมโลมพรรณชวนใหเกิดความรัก
มาก คือ อวนจ้ําม่ํา ใครเห็นก็อยากอุมดวย
เมื่อเวลาลวงเลยมาถึงป 1983 นั้น ในจังหวัดพระตะบองมีสถานการณสับสนมาก พวก
เขมรแดงทําการปฏิวัติแทบทุกสถานที่ ผูมีอํานาจในจังหวัดไดออกประกาศไมใหเอกชนใชรถยนต
ซึ่งมีความเร็วมากนั้นเลย เพราะกลัวตกอยูในกลอุบายของศัตรู มันซื้อเอาไปทําการปฏิวัติทําลายลาง
ตางๆ เพื่อตอตานกับรัฐอํานาจปฏิวัติ จึงอายัดทรัพยสินหรือประมูลซื้อวัสดุทั้งหมดนั้นมาไวใน
ครอบครองของผูมีอํานาจในจังหวัด ก็เริ่มขึ้นอยางเขมงวดในทุกสถานที่
คุณตาด สุขุน ซึ่งเปนพอของมารีณา หลังจากพยายามหากินอยูที่หมูบานแตรง ในอําเภอ
รัตนะมณฑล (ไพลิน) ไดพยายามสะสมเงินซื้อเครื่องทําไฟ และรถเครื่อง 2-3 เครื่อง เพราะทานเปน
คนชํานาญการซอมเครื่องยนต ก็ถูกรัฐบาลยึดเอาอุปกรณทั้งหมดนั้นไปโดยอัตโนมัติ
เวลานั้นแมวามีการชําระบัญชีคาใชจายวัสดุอุปกรณคืนในกฎเกณฑใดๆก็ตามครอบครัว
ของมารีณาก็ตกอยูในวิบัติเศรษฐกิจอยาง(44)หนัก เพราะชีวิตประจําวันอาศัยอยูกับอุปกรณทั้งหมด
นั้น โดยในวันหนึ่งๆการทํามาหากินในหมูบานอันลงวิลดูเหมือนไมเปนผลดีตอ คุณตาด สุขุน และ
นางฉาย สาเรือน จึงตัดสินใจพาลูกสาวเล็กๆ 4 คน รวมทั้งมารีณาดวยที่เธอเพิ่งจะอายุ 4 เดือนมา
อาศัยอยูที่กรุงพนมเปญ โดยพักอยูที่บานคุณคงค บุนเฌือนและนางตาด คิมลน ที่เปนนองเขยและ
นองสาว
นางฉาย สาเรือน ผูเปนแมของมารีณาไดทําขนม เชน เฉากวย และตมถั่วเขียว ขายอยู
ใกลๆรั้วโรงเรียนฝกอบรมรางกายและกีฬา ซึ่งเวลานั้นเปนโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวง
โฆษณาการอบรมและขาวสาร
สําหรับคุณตาด สุขุน ก็ไมไดวางงาน ดวยทานชํานาญดานเครื่องยนต อะไหลอุปกรณ
วันหนึ่งๆทานมักจะออกจากบานไปจนถึงพลบค่ําจึงกลับเขามา เพื่อไปรวมกันซอมมอเตอรไซคกับ
เพื่อนที่เคยรูจักมากอน ซึ่งเขามาอยูพนมเปญกอน
เวลาผานไปหลายเดือน การประกอบอาชีพตางๆทั้งหมดนี้ไมสามารถสงผลใหฐานะ
ทางครอบครัว ดี ขึ้ น คื อ มี ร ายได พออยูกั นไปวั นๆเทานั้น มั น ไมตางกั บครอบครัวของคุณ คงค
บุณ เฌื อน คื อ ลว นแตย ากจนขัด สนเหมือนกัน แมวา ในเวลานั้น ทา นผูนี้มีตํา แหนงสําคัญเปน
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ประธานสมาพั น ธ ภ าพยนตร ก็ ต าม ภรรยาของคุ ณ คงค บุ ณ เฌื อ น ก็ ข ายของชํ า เล็ ก ๆน อ ยๆอยู
หนาบาน เชน บุหรี่ และผลไม(45)ตางๆ เพียงไดกําไรไปวันๆพอไดขาวสารกรอกหมอ เพราะทาน
ผูเปนสามีซื่อตรง ไมรูจักแสวงหารายไดจากลาภสักการะตางๆในตําแหนงหนาที่ นอกจากเงินเดือน
เพียงอยางเดียวนั่นเอง
เพราะเห็นวาครอบครัวทั้งสองลวนแตมีลูกมากและลําบากยากเข็ญเหมือนกันไมมีใคร
สามารถดึงใครใหรอดพน นางตาด คิมเฬง ที่เปนนองคนที่ 4 ของคุณตาด สุขุน ก็ไดเรียกพี่ทั้งสอง
ใหพาลูกๆกลับไปอยูดวยกัน คือบานอยูตําบลบริเวณศูนยบริจาคเลือดหลังโรงเรียนยุคลธร เพราะ
เธอเปนแมมายสามีตายในสมัยพอลพต มีแตลูกสองคนในความรับผิดชอบ
อยูที่นั่นนางฉาย สาเรือน สามารถมีที่ขายของชํา มีเงินเปนกอบเปนกํากวาอยูที่เดิม และ
ก็ใกลสถานที่ซึ่งคุณตาด สุขุน ประกอบอาชีพซอมมอเตอรไซคดวย
ความจริงนั้น คุณตาด สุขุน ก็มีวิชาความรูดีและสามารถทํางานรับใชราชการได แต
เพราะทานมีทัศนะวิสัยเปนคนอิสระ ไมอยากอยูภายใตบังคับบัญชาของใคร ทานก็พอใจในการ
ทํามาหากินตามความชํานาญของทาน
ดวยอยูอยางอัตคัดจนกระทั่งมารีณาอายุได 9 เดือน คุณตาด สุขุน รําพึงคิดวา อาชีพ
ชางซอมมอเตอรไซคอยางนี้ ไมมีความรุงเรืองไปได จึงตัดสินใจลานางฉาย สาเรือนผูเปนภรรยาไป
ทํางานเปนชางซอมและขับรถขนซุงใหบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง อยูที่(46)กําปงโสม โดยเงินที่หาได
นั้นสงมาใหนางฉาย สาเรือนเลี้ยงดูลูกทั้งสี่
สําหรับหญิงผูเปนภรรยา หลังจากที่ขายขนมอยูใกลบานไมไดผลดีก็เปลี่ยนอาชีพ คือ
ออกไปขายออยกับชายคนหนึ่งชื่อ สาริน เสรง ซึ่งเปนลูกหลานที่เคยอยูตางจังหวัดดวยกัน การซื้อ
ออยมาขายนี้ ไมใชมาคอยซื้ออยูริมฝงแมน้ําหนาวัดอุณาโลม คือตองเดินทางดวยเรือยนตกับคนนั้น
ไปจนกระทั่งถึงแถบไรอยูตามเสนทางน้ําจังหวัดกําปงจามเพื่อไปเหมาออยจากไรเอามาตัดใหเขา
เวลานั้นนางฉาย สาเรือนไมสามารถฝากมารีณาใหอยูกับใครไดเลย เพราะเธอเพิ่งอายุได
9 เดือน ยังตองดูแลอยูตลอดเวลา คือทานมักเอาเธอไปดวยและกระแตงไปไหนมาไหนชวนให
นาสงสารอยางยิ่ง
มีบางครั้งในเวลาไปถึงไรออย ซึ่งตองเหมาซื้อโดยไมกลาเอาลูกไปในไรกลัวใบออย
บาดก็มั กฝากมารีณ าไวที่ บานชาวนาซึ่งอยูใกลๆนั้น แลว มารีณ าที่ยังเป นทารกก็นั่งบนลานใน
กระทอมหลังหนึ่งคอยแมที่เขาไปในไรเพื่อดูคนงานตัดออย
นางฉาย สาเรือน มักเลาเรื่องนี้แกคุณคงค บุณเฌือน อยูบอยๆเกี่ยวกับความยากจน
ขนแคนตอสูกับลูกเล็ก(47)ไปหากินซื้อออยอยูที่ไรแพรกกรอเปานั่น คือมีวันหนึ่งทานเขาไปในไร
นานมาก เพราะฟาใกลมีฝนจึงเรงใหคนงานตัดใหหมดเพื่อขนสงใสเรือยนตใหทันเวลาที่ตอง
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กลับมาจึงทิ้งมารีณาอยูบนลานในกระทอมนั้นนานเกือบ 7-8 ชั่วโมง เธอก็รองไหจนแทบจะคอแหง
เพราะหิวนม
มีคนวิ่งไปบอกวา ลูกรองไหใหญแลว นางฉาย สาเรือน ก็วิ่งกลับมาหาลูกทามกลางลม
พายุและสงสารลูกจนมีน้ําตาไหลออกมาอยางไมขาดสาย เพราะเวลานั้นหลังจากที่เห็นแม มารีณาที่
รองไหน้ํามูกน้ําตาไหลก็โบกมือขวักไขวหาแมดวยสีหนาเปยมไปดวยความหิวโหย
นางฉาย สาเรือน รีบอุมลูกขึ้นโอบกอดปลอบโยนใหนมและนึกสังเวชตนเองวา นี่เหตุที่
ตนเองลําบากยากจนตองตอสูยอมทิ้งลูกหลายๆชั่วโมงอยางนี้ ความจริงนางฉาย สาเรือน ยังมี
ลูกสาวอีก 3 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต 5 ปจนถึง 10 ปดวย แตเหตุที่เธอไมไดใหมาชวยดูนองเพราะพวกเขา
ตองเรีย นและอยู ชว ยทํางานกับน าซึ่งอยูที่บ าน กระเสือกกระสนตอสูตัว คนเดีย วกับลูก เล็ก ซึ่ง
บางครั้งการรับออยเอามาขายนั้นก็มีขาดทุน มีกําไรไมแนนอนเลย
เธอตองตื่นตั้งแตตีสองเปนประจําขนออยไปดวยเรือยนตจากแพรกกรอเปากับมารีณา
เอามาพนมเปญ งานที่เหน็ดเหนื่อยอยางนี้ ไมนานเทาไรทําใหมารีณามีไขและไมไดดูแลอยาง
ใกลชิดก็ทําใหทองรวง ทองปองเหมือนกับเปน(48)ตานขโมยหรือเปนพยาธิ
เวลานั้นเธอรําพึงคิดวา ไมสามารถหากินแบบนี้ตอไปไดอีกเพราะลูกมีไข อีกอยางหนึ่ง
เพราะเวลานั้นฤดูออยก็หมดไป เธอจึงหยุดพักอยูบานเพื่อรักษาลูกระยะหนึ่ง
แตไดไมกี่วัน เธอไมสามารถอยูเฉยไดนาน เพราะหวังพึ่งพาเงินเดือนของสามี 400 เรียล
ที่ไปทํางานเปนชางซอมรถอยูกําปงโสมนั้นไมเพียงพอใหชีวิตครอบครัวอยูรอดไดเลย ในเวลาที่
มารีณาอาการทุเลาลง ทานก็เริ่มพาลูกมวนบุหรี่ขายและเอาไปวางใหหมวยอยูที่หนารานหมอจีน
ริมแมน้ําตลาดเกา และหนาสถานีรถไฟ เมื่อป 1985นั้น เงินเดือนคนงานคนหนึ่งๆได 400 เรียล นั้น
ถือวาไมมาก นางฉาย สาเรือนขาดแคลนมาก เธอมักใชลูกสาวคนโตชื่อ นางตาด รุมจง เรียกวา ตร
อบ ใหขี่รถไปขอเงินเดือนจากสามีมาเลี้ยงดูลูกอยูบอยๆ
คุณตาด สุขุน มีแตสงเงินทองมาใหลูกตลอดไมวานอยหรือมาก ซึ่งไมเคยขยักไวเลย
ทําอยงไรใหครอบครัวก็ยังคงอยูอยางอัตคัดขัดสนอีก หมายความวา การดําเนินชีวิตครอบครัว
มารีณา เวลานั้นมีความลําบากยากเข็ญเปนที่สุด เงินทองที่ไดมาจากสามี แมหนึ่งพัน สองพัน หรือ
สามพันก็ดี นางฉาย สาเรือน(49)ไมกลาใชจายสุรุยสุราย เก็บสะสมทั้งเงินที่ไดจากการมวนบุหรี่ขาย
ดวย เธอมุงแตซื้อขาวสาร ถานและเกลือ ปลารา ปลาแหง ปลายางเก็บไวสําหรับเลี้ยงดูลูกๆเทานั้น
ตอมามารีณามีอาการทุเลาจากการทองรวง มีเนื้อมีหนังขึ้นบาง นางฉาย สาเรือน ผูเปน
แม ดวยเหตุที่พยายามทํางานเหน็ดเหนื่อยมากก็ลมปวยผายผอม และทานมีภาระตองเลี้ยงลูกตอไป
อีกทําใหสภาพชีวิตครอบครัวมีแตตกต่ําลง
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สวนคุณตาด สุขุน ตอมาไมคอยลงรอยกับภรรยาเถาแกที่ทานไปรับจางเปนชางซอมรถ
นั้นก็ไดขอหยุดงานและกลับมาอยูรวมกับครอบครัวในบานกลุมปลุกเสรีภาพ เพราะทานพยายาม
กระเสือกกระสนหาซื้อกระทอมเล็กๆอยูบนแฟลตชั้นบนสุดเพื่ออยูอาศัย โดยไมไดอยูกับนองแถว
หลังศูนยบริจาคเลือดนั้นแลว
ดวยอนุโลมตามคําที่เปนธรรมเนียมโบราณวา <<คาขายใกลดีกวาคาขายไกล>> คุณตาด
สุขุน ก็ตัดสินใจเปดรานซอมรถมอเตอรไซคอยูหัวมุมใกลๆดานหลังบริเวณอาคารที่ครอบครัวทาน
อยูและไดแตพยายามทํามาหากินเลี้ยงลูกเมียจนกระทั่งมารีณาอายุได 4 ป
ในเวลานั้น เขาถึงป 1987 ก็มีอุบัติเหตุอันโศกเศราอยางหนึ่งไดตกเขามายังครอบครัว
ผูอาภัพนี้ คือเด็กหญิงตาด รําจง (50) เรียกวา ตรอบ ซึ่งเปนลูกคนที่สอง2ไดรับเคราะหรายถูกยิงตาย
ในเวลาที่สงไปรักษาอยูที่โรงพยาบาลสงฆไดไมกี่ชั่วโมง
อุบัติเหตุนี้ คือเกิดจากในเวลาเย็นนั้นมีพิธีแตงงานอยูหัวมุมหนาโรงหนังมงกุฎเพชร
(ปจจุบันเปนโรงเตนรํา) และมีวงดนตรีบรรเลงดังสนั่นกึกกองชวนใหเด็กๆที่อยูละแวกนั้นพากัน
ยืนมุงดู ในเวลานั้นมีเด็กชายกําพรายากจนที่รอดพนจากสงครามเดินเตร็ดแตรไปตามโตะจีนเพื่อเอา
เศษอาหารใสในถุงพลาสติกหรือเอาไปบริโภคดวยความหิวโหย ใหมีบุญไดทานเพื่อประทังชีวิต
สวนเด็กหญิงรุมจง เรียกวา ตรอบ ก็ไดไปยืนดูผูคนรองรําทําเพลงไปกับเด็กๆที่ผสม
ปนเป เปนเหตุบังเอิญ เวลานั้นมีทหาร 2-3 คน ที่กําลังนั่งรวมโตะแตงงานนั้นเมาเต็มที่ก็โตเถียงกัน
โหวกเหวกอื้ออึงและชักปนที่ใสกระสุนแลวยิงใสกันเสียงดังเปรี้ยงปราง
ดวยเหตุที่คําทํานายชีวิตของเด็กสาวตองสิ้นชีวิต เวลาที่เขายิงกัน ทันใดนั้นมีกระสุนปน
ลูกหนึ่งไดพุงมาตกที่หนาผากของเด็กสาวผูอาภัพและชักดิ้นชักงอลมลงขาดสติทันที
ในวันนั้น คุณคงค บุญเฌือนพรอมกลุมครอบครัวก็ไดเขาไปรวมงานศพเด็กหญิงรุมจง
ที่เ ป นหลานด ว ย คื อหลัง จากดู เขาเคลื่ อนศพออกจากโรงพยาบาลก็ พากันไปฌาปนกิ จ ศพที่วัด
มีการจั ดงาน(51)และนิ มนตพระสงฆทําพิธีบั งสกุลศพนางตรอบอยูที่นั่น ด วยเหตุที่ ครอบครัว
ทั้ง สองต า งยากจนไม สามารถจะตั้ง ศพไว น านเพื่อ จัด งานอะไรต างๆอี ก เลย และเจ็ บ ปวดใจที่
ครอบครัวของผูที่รับเคราะหในเวลานั้นไดเพียงเงิน 8,000 เรียลเทานั้น
คุณตาด สุขุน และภรรยา ขมใจยอมรับเงินนี้ทั้งที่เจ็บปวดที่สุด เพราะไมรูวาจะไปหาที่
วิงวอนใหปวดใจเพื่ออะไร ถาแมผูตองหาไปออนวอนขออนุเคราะหลูกทาน ซึ่งที่จริงไมมีเจตนาที่
จะทําอยางนั้นเลย อยางนี้แลวชีวิตเด็กผูอาภัพซึ่งมีคาเพียงแค 8,000 เรียลนั้น จัดไวเหมือนกับเปนผล
กรรมวาสนาของเธอไปเถอะ
2
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การดําเนินชีวิตของครอบครัวคุณตาด สุขุน และนางฉาย สาเรือนยังคงดําเนินตอไป
เปรียบดั่งเรือนอยแลนผานกระแสคลื่นมหาสมุทร จนกระทั่งมารีณาอายุได 9 ป เธอเขาเรียนหนังสือ
คือเรียนที่โรงเรียนพนมฏนเปญกับนองชายอีกคนหนึ่งชื่อ ตาด สุผาณณาฤทธิ์ เรียกวา ไอทีทุย และ
พี่สาว ตอมาอีกคนหนึ่งชื่อตาด ศรีเพชร สวนพี่คนหนึ่งชื่อ ตาด ศรีเพา เวลาที่นางตาด รุมจง เรียกวา
ตรอบ เธอเรียนอยูระดับที่ 2 ทวลแสลงดวยกัน แตหลังจากที่ไดรับเคราะหรายอันแสนเศรานั้นก็
เปลี่ยนมาเรียนอยูที่โรงเรียนวัดเกาะ
สําหรับชื่อมารีณานี้ ตามคําบอกเลาของคุณตาด สุขุน ผูเปนพอไดชี้แจงวา เดิมนั้นทาน
ไดตั้งชื่อเธอวาตาด สุคนธบูรมี เพื่อใหคลองจองกับชื่อพี่ๆ โดยเฉพาะพี่ชายที่อยูอเมริกา คือ (52)
ตาด สุขุณณารา เรียกวา ตาด เสคุนฎ
เหตุดังนี้แลวหลังจากเหตุการณวันที่ 5 ธันวาคมนั้น จึงไดยินชื่อเปนที่โจษจันตามหนา
หนังสือพิมพวา เธอผูรับเคราะหที่ถูกเขาสาดน้ํากรดชื่อวา ตัน ฉายสารีณา เรียก อามี ถาเปนการ
สัมภาษณฝายแม แตถาไดสัมภาษณฝายพอ คือ ตาด มารีณา เรียก สาวนอย
คํ า ว า อามี ๆ คื อ มาจากชื่ อ สุ ค นธ บู ร มี ด ว ยเหตุ ที่ น างฉาย สาเรื อ น อยากให ชื่ อ ลู ก
คลองจองกับชื่อของตนเองบาง ในเวลานั้นก็ไดเริ่มเรียกชื่อลูกวา ตัน ฉายสารีณา แตคุณตาด สุขุน
ไมเห็นดวย เพราะลูกตองใชนามสกุลของฝายพอ ทานจึงตั้งชื่อลูกอยางเปนทางการบอกกับพวก
นักขาวตามชื่อในสําเนาทะเบียนบานที่ใชเขาโรงเรียน คือ ตาด มารีณา เรียกวา สาวนอย โดยไม
เปลี่ยนแปลงอะไรอีกเลย
ดวยสภาพความเปนอยูของครอบครัวลําบากยากจน มารีณาเรียนหนังสือก็ไมคอยเกง
และไมไดกาวหนาไปเทาไรเลย ในเวลานั้นคุณตาด สุขุน มักจะไปชวยงานถายวีดีโอกับคุณคงค บุญ
เฌือน ซึ่งเปนนองเขย สวนนางฉาย สาเรือน นั้นไดรับเงินชวยเหลือจากลูกชายคนโตซึ่งอยูที่อเมริกา
บาง ไดทําขาวมันไกขายเพื่อชวยเบาแรงใหแกครอบครัวและใหลูกไปเรียน
มารีณา เรียนจนถึงอายุ 14 ป รางกายเธอก็ไดแตกเนื้อสาว มีรอบเดือน มีเสนหแบบสาว
แรกรุน ดวยสภาพชีวิตที่ลําบากมาก จึงไมอาจจะใหลูกเรียนตอไปไดอีก นาง(53)สาเรือนก็ไดใหลูก
หยุดเรียนเพื่อมาชวยขายของ เพราะที่ผานมาเมื่อลูกยังเล็กๆ เธอก็ตอสูอดทนมามากแลว ตอนนี้เธอ
แกตัวลงกําลังก็ถดถอย ลูกๆโตแลวจึงตองชวยทํามาหากินบาง เพราะอยูที่กรุงพนมเปญนี้ ถาไม
ขยันขันแข็งชวยกันทั้งหมดคงจะไมรอดแนและไมใชแตมารีณาคนเดียวหรอก พี่ๆของเธออีก 2 คน
ก็หยุดเรียนดวย เวนแตนองชายคนเดียวเทานั้นที่ใหเรียนตอไปอีก
ในการชวยขายของ มารีณา เปนหญิงสาวที่นาเอ็นดู นารักเปนอันมาก เพราะเธอรูจัก
เอาใจแขกและมีสีหนายิ้มแยมเบิกบาน รูจักเรียกแขกใหเขาไปกินขาวอยูเปนประจํา ถาเวลาใดที่แม
ของเธอยุงอยูใหเธอขายของแทนนั้น เธอมีใจซื่อตรง ไมคดโกง ไมยักยอกเงินของแมโดยขโมยเงิน
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เอาไวใชจายฟุมเฟอยเลย ถาเธอตองการเงินซื้อของกินและซื้ออะไรตางๆเธอมักจะขอแม เพราะเธอ
รูวาแมลําบากมาก ถาใชจายสุรุยสุราย ไมคิดหนาคิดหลังคงจะชักหนาไมถึงหลัง
ดวยพฤติกรรมอันซื่อตรงของมารีณาเปนที่พออกพอใจของแม แตบางครั้งไมถูกใจพี่ๆ
เพราะเธอทั้งสองนั้นใชจายมือเติบไปหนอย และบางครั้งพี่ๆของเธอขโมยเงินแมที่ขายของได
มารีณามักพูดวา ÷
-“ถาพี่ๆใชจายเงินอยางนี้ แมจะเอาเงินที่ไหนไปตลาดซื้อของมาขายพรุงนี้อีก?…”
(54)บางครั้งจากคําพูดนี้ไดถูกเขกหัว 2-3 ครั้งจากพี่ๆกลับมา เพราะเขาวาเธอเอาแต
หวงแทนแมมาก แตมารีณาไมโกรธกับคําพูดของพี่เลย เธอไดแตรองไหเทานั้น
ไมเพียงเทานั้น บางครั้งพอมัวเมาโกรธขึงมาจากไหนตอไหน มารีณาก็ไดแตรับการ
ทารุณกรรม ทําอะไรไมได แมเปนอยางนี้ก็ตาม มารีณาก็ไมกลาที่จะโตเถียงกลับไปเลย เธอยังคง
เคารพรักพอและวางตัวใหพอดุดาวากลาวอยูเปนประจํา
เวลาผานไประยะหนึ่ง…

นางฉาย สาเรือน ขายขาวมันไกไดประมาณ 1 ป เมื่อครั้งที่มารีณามีอายุ 15 ป ทานก็
เปลี่ยนความคิดไปขายขาวตมขาว3ในเวลากลางคืนและขายน้ําเพิ่มเติม สวนขาวมันไกขายเฉพาะ
เวลาเชาชวยระยะเวลาสั้นๆเทานั้น นางฉาย สาเรือน ประกอบอาชีพใหมนี้ โดยไดอาศัยแรงของลูก
ชวยกันคนละไมคนละมือ เพราะบานอยูสูงถึงชั้นสี่ ถาไมมีใครชวยขนของที่ตองลงมาขายขางลาง
และเหลือก็เอากลับไปไวขางบน ที่จริงนั้นไมสามารถอดทนจนเสร็จไดเลย
สวนคุณตาด สุขุน ผูเปนสามี เมื่อไมกี่ปกอนยังติดพันอยูกับการไปชวยถายวีดีโอให
นองเขยไมคอยวางเลย แตหลังจากป 1995 ที่งานทางดานศิลปะเขมรตกต่ําลง เพราะอิทธิพล
วัฒนธรรมตางประเทศเขามาครอบงํา ทานดูเหมือนอยากเลิกอาชีพสวนนี้ แลวกลับมาชวยขายของ
กับภรรยาอยูที่บาน แตทานไมประกอบอาชีพ(55)ชางปะลอมอเตอรไซคเหมือนกอน
การดําเนินชีวิตของครอบครัวที่นาสงสารในแตละวัน การขายของดูเหมือนไมมีความ
รุงเรืองเทาไรนัก คือมีเพียงหาไดพอกิน ไมสูนาเวทนาเหมือนปกอนๆนั้น
แมวานางตาด ศรีเพา มีสามีมีลูกแลวก็ตาม แตภาระในครอบครัวดูเหมือนมีแตหนัก
มายังนางฉาย สาเรือนเหมือนเดิม นางตาด ศรีเพชร ผูเปนลูกคนตอมาจึงไดหาโอกาสไปหางานอื่น
ทํา เชน ไปเปนคนงานในบริษัทสุราเบียรบุตไวสเซอร เปนตน ดังนี้ คนที่อยูชวยกับแม และบริการ
แขกเปนประจําในเวลาที่ขายของมีเพียงมารีณาเทานั้นที่เวลานั้นเธอก็ไดกลายเปนดอกไมชอหนึ่งซึ่ง
ตองตาผูคนเปนอันมาก
3

ขาวตมกุย (ผูแปล)
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ความงามที่ธรรมชาติประทานมาใหมารีณาในตระกูล “ตาด” นี้ มีสภาพชวนใหคนอื่น
อิจฉามาก คือเพียงแค 15 ปเทานั้น ไดเปลี่ยนจากทารกที่นั่งรองขี้มูกโปงคอยแม หิวนมอยูบนลาน
ในกระทอมไรออยในหมูบานแพรกกอเปา มาเปนกุหลาบพนมเปญชอหนึ่งอันมีความเฉิดฉายที่
สามารถเปนดาราวีดีโอ หรือนักรองใหมๆได
จากการที่ที่มารีณาโตเปนสาวแรกรุนอยางนี้ คนที่ผานไปผานมากินขาวตมขาวหรือซื้อ
น้ําปนทุกๆคืน ตางพอใจ ชื่นชมอยูไมขาดปาก แลวหนุมๆ ไมวาโสด(56)หรือไมโสดก็ตาม ตาง
แอบหลงใหลในรูปรางของเธอกันทั้งนั้น
มันดูเหมือนเวลาผานไปเร็วมากที่กุหลาบชอนี้แทบจะไมทันบานสะพรั่งดีดวยกลายไป
เปนที่ตองการอยากดูดดื่มอยางไมรูเบื่อจากหัวใจของหมูแมลงภู แตไมมีสัญญาณใดที่สามารถให
แมลงภูทั้งหลายนั้นมีหวังวาไดลิ้มรสละอองเกสรอันออนเยาวของเธอไดเลย เพราะคุณตาด สุขุน
และภรรยา ไดอบรมสั่งสอนลูกอยูเปนเสมอไมใหทําอะไรที่ผิดครรลองประเพณีเขมรเด็ดขาด ทาน
ไดแตแนะนําสั่งสอนลูกทุกคนวา÷
-ในโลกนี้ ไมมีการงานอะไรที่ตอยต่ําเลย อยาไดไปหลอกลวง ลักขโมยเขา!… ปกติเรา
เปนคนจนมีแตหากินขายของเล็กๆนอยๆนี้ ไดกําไรพอเลี้ยงชีพไมตองอายหรอก ไมมีใครใหเรากิน
หรอก ถาเราไมพยายามหาดวยตัวเอง!! เราตองรูรักษาคุณคา ทําอะไรอยาใหเขาตีคาเราไดวา มีคา
เพียงแคขาวตม ขาว 1 จาน หรือน้ําปน 1 แกวเทานั้นเลย
ดวยเคารพตามคํ าแนะนําของพอแมอย างนี้ มารีณาจึงเปนสิ่ งที่คนทั้งหลายตองการ
จนกระทั่งมีลูกเถาแกบางคนมีความตองการอยากเขามาหมั้นหมาย โดยจะวาซื้อรถ ซื้อบานให แต
คุณตาด สุขุนและภรรยานั้นไดแตมองในแงรายเสมอ อีกอยางหนึ่งมารีณายังเด็กมาก ยังไมโตเต็มที่
อีกอยางครอบครัวขัดสนมากจนปญญากับการที่อยากจะขึ้นให(57)เสมอราชหงส หรือดวงดาว
นั้นเลย
คุณตาด สุขุน ไดแตคิดวา ครอบครัวทานยากจนก็จริง แตไมใชเลี้ยงลูกไวขายเหมือน
ขนมนั่นหรอก เงินทองใครก็อยากได แตถาเงินทองนั้นไมใชมาจากงานสุจริตก็ยากจะรับไวได
ในชวงเวลาที่ชวยขายของกับพอแม มารีณามักหัดรองเพลงเสมอๆ เธอสนใจดูนักแสดง
ในรายการโทรทัศนเปนประจํา ไมไดไปหัดเรียนจากใครที่ไหนหรอก เธอหัดเรียนอยูในบานและ
หัดรองเพลงตามคาราโอเกะเทานั้น
เนื่ อ งจากอุ ป นิ สั ย ของวงศ ต ระกู ล เหมื อ นที่ ไ ด เ รี ย บเรี ย งไว ตั้ ง แต ต น มาบ า งแล ว นั้ น
มารีณาก็เปนคนหัวไว แมวาเธอไมมีประสบการณบนเวทีเหมือนคนอื่นก็ตาม เธอก็สามารถรอง
เพลงไดไพเราะ หวังวาจะสามารถเจริญกาวหนาตอไป
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สมัยนั้น มีชายหญิงจํานวนมากที่ตองการไปเปนนักแสดง นักรองนักเตนอยูบนเวทีเพื่อ
ได มี เ งิ น มาเลี้ ย งชี พ บางคนก็ มี ค วามพอใจในความชํ า นาญของตน แต บ างคนไม เ ก ง ก็ ถื อ ว า มี
เรือนราง เชน เปดหนาอก ขาออน หรือหนาทอง เปนตน และบางคนไมพึ่งพรสวรรคของตนเอง
เทาไรหรอก แตรูจักทําตัวเปนนางรําอยูเคียงขางซายขวา โลดเตนไปตามจังหวะชาเร็ว และก็ไดผล
กําไรตามนั้นดวย
(58)หนุม-สาวทั้งหมดนั้น บางคนดูเหมือนไมเขาใจวา ศิลปวัฒนธรรมเปนอยางไร เพียง
แคไดเงินก็มีแตกระโดดเขาไปทําตามเขาบังคับบัญชา เพราะไดสบายดวย ไดเกียรติยศชื่อเสียงดวย
และได เ งิ น ด ว ย แต ก ารที่ ไ ม รู จั ก ความหมายที่ แ ท จ ริ ง ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมเขมรนั้ น เลย จึ ง ได มี
นักแสดงชาย-หญิงบางคนถูกใชเปนเครื่องมือโฆษณาใหสินคาของผูคาโดยไมรูตัว ทั้งที่สินคานั้น
ไมมีคุณคาสักเล็กนอยตอวัฒนธรรมของชาติเลย
แตการขึ้นโชวตัวแตละครั้ง หรือเตนอยูบนเวทีของนักแสดงทั้งหลายนั้น ก็เปนหนทาง
อยางหนึ่งสําหรับใหคนอื่นติดตอเธอไปรองเพลงอยูตามภัตตาคารหรือตามบารตางๆดวย
นี่เปนอาชีพที่นาสลดใจและเสี่ยงอยางหนึ่งของนักแสดงวัยรุนชายหญิงสมัยใหมอยาง
รายแรงที่สุด พวกเธออาจมีหนามีตากวาพวกโสเภณี หรือผูหญิงที่เปดกระปองเบียรคอยบริการแขก
และบางครั้งพวกเธอก็มีวาสนาดีเปนที่พอใจของคนแกๆบางคนที่ฉวยโอกาสจากคุณหญิงคุณนายที่
บานเอาเงินมาเลี้ยงดูเปนเมียนอย ซื้อรถซื้อบานใหอยางงายๆ โดยเพียงแครูจักทําใหพวกแขกสบาย
ใจเทานั้น
ความคิ ด ทั้ งหมดนี้ เป น การประเมิน ดู ข องคุณ ตาด สุขุ น ต อ ขอบเขตโชตชะตาของ
มารีณา ลูกสาวยอดดวงใจของทาน ซึ่งทาน(59)ดูเหมือนไมอยากใหเดินตามทางนั้นเลย ความจริง
แลว มารีณามีรูปรางสวยงามถาเพียงแตปลอยใหเธอเสี่ยงโชคอยูบนเวทีแหงดนตรีเพียง 2-3 ครั้ง
แมวาเธอจะรองเพลงไมไพเราะก็ตาม ที่จริงก็มีคนชวยอยูแลว และไมนานเธอจะกลายเปนดารานี่
ดารานั่นอยางแนนอน ไมชาไมนาน เธอจะกลายไปเปนอะไรเหมือนที่ทานคิด เพราะสาวรุนใน
ระดับครอบครัวเชนเดียวกับครอบครัวของทานไมอาจเอาชนะน้ําเงินไดตลอดเวลานั่นเอง
ดวยมองเห็นเคราะหราย ที่เปรียบเหมือนเสือที่คอยตะครุบอนาคตลูกอยูขางหนาปากถ้ํา
คุณตาด สุขุนพรอมทั้งนางฉาย สาเรือน ไดพยายามดูแลและปกปองลูกไมใหเดินไปตามทางที่ทาน
ไดคิดนั้นเลย
นี่ไ ม ใ ช หมายความว า ท า นไมชอบหรือ เกลียดศิลปวัฒนธรรมนั่น เลย แตถาไปเปน
นักรองมีชื่อเสียงอยางแทจริงเหมือนนักรองผูมีชื่อเสียงคนอื่นๆนั้นก็ไมเปนไร เพราะเขาอาศัยจาก
ความสามารถของเขา แตถาเพียงรองไดลุมๆดอนๆไมสามารถขึ้นปกหนังสือพิมพ หรือ CD ไดนั้น
ความจริงเลี่ยงไมไดจากการใชเรือนรูปรางภายนอกเปนหนทางสูความสําเร็จ
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เพราะในอดี ต เคยเป น นั ก ดนตรี สี ไ วโอลิ น อยู ใ นวงดนตรี ส ามั ค คี ป ระจํ า จั ง หวั ด
พระตะบองและเคยเขาไปคลุกคลีอยูกับบทเพลงตางๆมานานแลว คุณตาด สุขุนไดรูชัดวาการจะ
เปนนักรองอาชีพไดตองอาศัยพรสวรรคที่มามาแตเกิดอยางมาก(60)และผานการฝกหัด พยายาม
ทุมเทในงานนั้นหลายๆปจึงจะเปนประสบการณในการรองเพลงที่สามารถยึดเปนอาชีพไดบาง
ดังนี้ถาเพียงแคหัดรองตามคาราโอเกะได 2-3 เพลงจะจัดวารองเพลงเปนนั้นไมไดหรอก
คุณตาด สุขุนมักบอกลูกวา <<ถามีฝมือในการสรางตนเปนนักรอง อยางนอยก็ใหคนฟง
ชื่นชมไดบางวา เธอนี้รองไพเราะจริงๆหรือไพเราะพอประมาณ อยาใหคนติเตียนวา เธอนี้รองเพลง
เสียงเหมือนเปดเทศหรือเหมือนไกขันติดเสมหะ ไมไดเรื่องอะไรนอกจากอวดสะดือ และขาออน
เลย ซึ่งประการนี้อาจทําใหเสื่อมเสียอับอายอยูในอาชีพที่เสี่ยงโชคนี้>>
นอกจากทัศนะทั้งหมดแลว หัวหนาครอบครัว “ตาด” จึงไดดูแลรักษาวางแผนชีวิต
มารีณาใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดี…จนกระทั่ง…จนกระทั่ง เธออายุ 16 ป…
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-3บวงดวงใจ
(61)การรําพึงคิดไปอยางตอเนื่องของคุณตาด สุขุนและภรรยา มั นเพีย งพอแก
การประกันถึงบรรยากาศที่สงบเงียบอยางหนึ่ง สําหรับครอบครัวที่อาศัยอยูบนแฟลตชั้น 4 แทบจะ
ติดเมฆเลยทีเดียว แตสภาพสังคมขางลางและในทุกรอยราวของกําแพงเมืองมันไมลงตัวกับสิ่งที่
ทานคิดพิจารณาเลย เพราะขณะที่จิตใจสาวรุนที่เกิดหลังสมัยสงครามนี้แทบจะอยูในการบีบบังคับ
ของสภาพสังคมที่ถูกกักกันแหงหนึ่งที่นาเสียใจเปนสุด
การเผยแพรทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมเกิดเครื่องอํานวยความสะดวกทุกแบบอยาง
ลวนแตมีความทันสมัย สนุกสนาน ตื่นเตนเราใจตามทางความรูสึกและลวนทําลายศีลธรรมและ
สังคมที่เปนธรรมตลอดเวลา
ตั้งแตเล็กจนกระทั่งวัย 16 ป มารีณาอาศัยอยูใตรมเงาและกําแพงของบานหลังเล็กที่มี
ขนาดประมาณ 5×4 ตารางเมตรเทานั้น อยางนี้แลวสภาพอันอึดอัดอยูในครอบครัวซึ่งเกิดมีอยูเปน
ประจําที่ผลักดันใหเธออยากหาชองทางลมอะไรสักอยางสําหรับสูดหายใจได(62)สะดวกสักหนอย
และสําหรับผอนคลายปลดปลอยวัยสาวอันสดใสเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
นี่ไมไดหมายความวา มารีณา อยากปลีกตัวออกจากกรอบโอวาทของพอแมเลย แตเปน
อุปนิสัยของวัยรุน เมื่อพนจากวัยเด็กแลว มักตองการอะไรตางๆที่ธรรมชาติไดกําหนดมา คือไมใช
พอ แม หรือพี่นอง เทานั้น
ขณะเดียวกัน อาชีพของนางฉาย สาเรือน ก็เลิกไปเปนลําดับ เพราะฤดูนั้นฝนตกมาก
มีบางครั้งเธอขายไมหมด ขาดทุน เปนปญหาหนักทวีขึ้นทุกวันอยูในชีวิตครอบครัว
เพราะมองเห็นบรรยากาศในครอบครัวมีสภาพฝาผนังที่อึดอัด ดังนั้นมารีณาก็ไดกระซิบ
พูดกับแมเบาๆในเวลาหนึ่งวา÷
-“แม! ฉันอยูวางๆในบานอยางนี้ไมมีความสุขอยางมากเลยแม ใหฉันไปทํางานกับ
พี่เพชรเถอะ อาจจะไดเงินมาใหแม! ไมตองเหนื่อยมาก!..”
นางฉาย สาเรือน มองหนาลูกดวยความระแคะระคาย ไมสามารถอธิบายได÷
-“เอ็งอยากไปขายของกับนางเพชร ไปเปนผูหญิงเปดกระปองเบียรใหคนอื่นนั้นหรือ?”
-“แลวพี่เพชร ก็ทําอยางเดียวกันนะ! มีความผิดอะไร เราเพียงแคทําตามหนาที่ของเรา
มีอะไรทํานอกจากนี้อีก?”
นางฉาย สาเรือนไดแตมีสีหนาสลดเสียใจ÷

112
-ปลอยใหนางเพชรไปทําเพียงคนเดียวเถอะ!(63)อยาใหคนแถวนี้ดูถูกอีกเลย! อีกอยาง
หนึ่ง..ถาแมอยากใหไป แมก็ไมกลาตัดสินใจดวย กลัวพอ..เอ็ง..เพราะเขาอยากดูแลเอ็งใหไดดีพรอม
มารีณาถอนหายใจเฮือกใหญแสดงสีหนาเศราหมอง แตไมไดลดความงามที่อยูบนสีหนาของเธอเลย
ในเวลานั้น พอของเธอเดินมาจากกําแพงขางหนึ่งทําเปนพื่อมานั่งคุยอะไรอยูที่นั่น และ ไดฟงการ
พูดคุยระหวางแมกับลูกนั้นอยางชัดเจน ทานจึงพูดกันไวทันที÷
-“นางเพชรมันไมสวยเหมือนเอ็ง มันไมมีอะไรเลย! แตเอ็งนี่เมื่อไหรไปทํางานอยูที่นั่น
คงจะหนีไมพนพวกผูชายดูหมิ่นแนๆ! พอไมใหเอ็งไปหรอก!”
รอยยนไดปรากฏอยูบนหนาผากอันเล็กเกลี้ยงเกลาของมารีณา แลวเธอตอบไปยังพอ
อยางออนโยนวา÷
-“ปกตินะพอ พวกหนุมๆเมื่อเห็นสาวสวยมีแตหลงรัก แตนี่มันเปนความสําเร็จของใน
ตัวเราแลวหรือ! แลวพอไดแตพูดกับฉันวา ไมมีงานอะไรต่ําตอยเลย ขอแคเรารูจักรักษาตัวใหมี
คุณคา อยาใหเขาดูถูกเหมือนเบียรกระปองที่เราจัดใหแขกนั่นไดเลย!”
คําพูดนี้ทําใหชายหญิง ผูเปนพอแมมองหนากันดวยความแปลก สวนมารีณาพูดตอไป
อีกวา÷
-“ฉันโตแลวนะพอ สามารถหากินแทนมือเทาพอแมไดบางแลว จะปลอยใหฉันไดแตอยู
ในบาน ทํานี่ไมได ทํานั่นไมได แลวจะไดประโยชนอะไร..(64) แลวพอจะกังวลใจอะไร มีพี่เพชร
อยูกับฉันคอยชวยดูแลดวย พอยังกังวลอะไรอีก”
ไมไดยินคุณตาด สุขุน ตอบวาอะไรตอประโยคใหมของลูกเลย แตเวลานั้นนางฉาย
สาเรือน เปลี่ยนไปพูดโดยจองหนาลูกไมวางตา÷
-“เออ แมก็อยากใหลูกชินกับการทํางานกับคนอื่น แมวาลูกจะไมไดเรียนสูง ไมรูจัก
ภาษาอังกฤษ จีน ไทย ฝรั่ งเศส อะไรเหมื อนคนอื่น คือมีแตทํางานอยูกับบานอยางนี้เ อง อะไร
บางอยางลูกสาวคนอื่นเขากันทั้งเมือง ตอยต่ํา สูงสง อะไรมันอยูที่เราเอง ! แตลูกพูดอยางนี้ แลวลูกรู
วาบริษัทนั้นเขารับลูกแลวหรือยัง เพราะแมไดยินวาที่นั่นไมงายเลย กวาจะขอเขาไดแตละคนๆยาก
มาก!”
มารีณายิ้มแสนสดใส แลวสะบัดริมฝปากกลีบสมกลาวตอไปอีก÷
-"เรื่องนี้ไมยากหรอก เพราะพี่เพชรเคยบอกฉันแลววา ถาฉันอยากไปทํางานอยูที่นั่น
เถาแกบุตไวเซอรจะรับรองอยางเต็มที่ เพราะเขาเคยเห็นรูปถายของฉันที่พี่เพชรเอาไปอวด!..”
สักครูนั้น ทันทีคุณตาด สุขุนก็กลาวขึ้น หลังจากที่ดึงบุหรี่มาจุดพนควันโขมง÷
-“..เออ ตอนนี้พอไมวาอะไรหรอก ถาลูกอยากไปทํางานอยูที่นั่น ก็ทําเถอะ เพราะคุณคา
ของคนตั้งอยูบนการงานไมใชตั้งอยูบนที่นั่งแหงความสงบ(65)มองหนากันอยูที่บานนั่นหรอก..!
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แตเอ็งตองสัญญากับพอกอนวา เอ็งจะรักษาเกียรติยศเปนกุลสตรีเขมรคนหนึ่งใหพอใหได! อยานํา
ความเสื่อมเสียและอัปมงคลอะไรเขาบานเลย!..”
มารีณาไดแตยิ้มอยางสดใสกวากอน แตยิ้มทั้งน้ําตาที่เออลน เธอยกมือไหวพอและแม
ดวยความตั้งใจอยางแนวแนวา÷
-พอ!..แม! อยากังวลเลย ลูกสัญญาวาจะไมทําอะไรที่ทําใหเสื่อมเสียถึงชื่อเสียงวงศ
ตระกูลอันอาภัพของเราหรอก!”
-“แตพอ!.” นางสาเรือน กลาวเพิ่มเติม “..ตองตองไปรับลูกทุกวันเวลาเลิกงานเวลาดึกๆ..
ไมตองใหมันมาเพียงสาวๆ 2 คนหรอก!”
คุณสุขุนกลาวตอวา÷
-“เออ! มีอีกเรื่องเดียว แลวฉันจึงจะอนุญาต คือฉันไมปลอยปละละเลยหรอก!..”
หลังจากการที่พูดคุยปรึกษากันเปนที่เขาใจกับพอแมอยางนี้แลว มารีณาก็ไดไปทํางาน
ที่บริษัทสุราเบียรบุตไวสเซอร ตามการชวยพูดขอรองของพี่สาวของเธอชื่อ ตาด ศรีเพชร
ทวา การไปทํางานอยูที่นั่น ไมเพียงแตไดเงินเล็กๆนอยๆมาชวยแบงเบาภาระครอบครัว
เท านั้ น อี ก ทั้ ง เปรี ย บเหมื อนการเปด ประตูห นาต า งไปยัง บรรยากาศใหม ๆ ในสัง คมป จ จุบั น ที่
สามารถใหเธอ(66)รูซึ้งในการดําเนินของปญหาชีวิตตามแบบคนเสเพล ตามภัตตาคาร
เธอรูแนชัดวา ทุกครั้งที่เธอไปทํางานมีผูชายมากมายที่แอบคอยหวังในรูปกายของเธอ
และพูดนี่พูดนั่นโดยเยิ่นยอเธอบาง และดูถูกเกียรติยศความเปนสตรีเพศของเธอบาง แตเรื่องทัง้ หมด
นี้เธอไมอยากที่จะบอกใครหรอก เพียงแตเก็บไวในใจวา หนุมๆความจริงคิดเห็นแตประโยชน
สวนตัว เพียงไมกี่วันเทานั้น ทันทีที่มารีณาไดพบกับแขกชายหญิง 2-3 คน ที่เขาบอกวา เปนคนถาย
มิวสิควีดีโอและคาราโอเกะ และมีใจอยากชวยเธอใหเขาประกวดในอาชีพนี้
ตอนแรก เธอไมเชื่อวา พวกเขาเปนคนประกอบอาชีพนั้นเลย แตหลังจากที่เธอไดตาม
สะกดรอย สักระยะหนึ่ง จึงรูชัดวาพวกเขาไมไดโกหกเธอ คือความจริงพวกเขาเปดบริษัทผลิตเทป
ทั้งหมดนั่นเปนความจริง และดวยเหตุที่เขาเห็นมารีณามีรูปรางสวยงาม เขาจึงรับประกันอยาง
แข็งขันวา÷
-“เธอยังเด็ก มีรูปรางสมสวนแบบนี้ ถาถายมิวสิควีดีโอคาราโอเกะนั้น โชคชะตาชีวิต
เธอไมมีตกแนนอน!..”
เรื่องนี้มารีณาไดแอบพูดคุยปรึกษากับนางเพชรผูเปนพี่ โดยไมกลาใหเล็ดลอดไดยินถึง
พอแม เพราะกลัวพวกทานมีความโศกเศรา แตอยางไรก็ตามเธอไดแยมบอกแม(67)ใหรูกอนบาง
แลว÷
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-“แม..มีคนเรียกฉันไปถายมิวสิควีดีโอนะแม แลวแมคิดวาอยางไร เถาแกบริษัทเขาเห็น
เขาเรียกทันทีไมไดตามคนอื่นหรอก”
นางฉาย สาเรือน คิดวาลูกพูดเลน จึงไมไดหามปรามอะไร÷
-“..ลูก เอ็งแสดงเปนหรือ เกรงวาแสดงไมเปน ทําใหอายเขานะ!”
มารีณายิ้มแยมเต็มไปดวยความหวัง÷
-“..ไมมีอะไรหรอก เราทําตามหัวหนาเขาบอก ตอนแรกๆอาจจะเกๆกังๆบาง แตนานๆ
ไปนาจะชํานาญแนๆ!..”
หลังจากนั้น นางฉาย สาเรือน กระแอมเล็กนอยในลําคอวา÷
-“..แต เอ็ ง ต อ งระวั ง ให ดี น ะ เพราะในทางชี วิ ต เรามี โ ชคดี แ ละปราชั ย ตั้ ง อยู คู กั น
ตลอดเวลา!”
-“ไมมีอะไรหรอกแม ไมใชฉันไดยินทันทีแลวมาบอกแมวันนี้หรอก คือฉันไดรูหลาย
วันมาแลว บริษัทนั่นเขาดี ซื่อตรง มั่นคงมาก!..”
แมวาจะเปนอยางนี้ นางฉาย สาเรือนก็ไมรูวา มารีณาไปถายมิวสิควีดีโอนั้น มีกี่ชุด
กี่ฉากดวย เพียงแตเธอเชื่อวา เขาจะตองไปถายกับนักแสดงชาย-หญิงคนอื่นแน เพราะหลังๆมาทาน
เห็นมารีณาแอบเอาเทปมิวสิค(68)วีดีโอมามาดูบาง และไดเห็นจริงวาเธอแสดงใหบริษัทนั่นเปน
เรื่องจริง คือมีบริษัท GOLDEN CD เปนตน
ตั้งแตนั้นมา มารีณาไดเอาเงินที่ไดจากการถายมิวสิควีดีโอนี้มาใหแมและยังบอก
อีกวา÷
-“แม!..ฉันไดยินผูจัดการบริษัทชื่นชมฉันมาก! แลววาเขากําลังเตรียมชุดฉากอีกจํานวน
มากใหฉันแสดง โดยอยากผลักดันใหฉันดังเลื่องลือไดอยางเร็วที่สุด!..”
-“เออ สาธุ! สาธุ! ไปเถอะ ลูกแม! ถามีคนดี ใจประเสริฐชวยค้ําจุนอยางนี้ ลูกนาจะมี
ชื่อเสียงอยางมากในเวลาอันรวดเร็วนี้แหละ!”
-“ใชแลวแม!” มารีณาชี้แจงใหแมฟงเพิ่มเติม “..นี่ฉันบอกตามที่คนอื่นเขาวา ไมใช
นั่งบนกระดงยกตัวเองหรอก คือเขาวาฉันแสดงไดดีไมแพนักแสดงเกาๆเลย แถมทั้งฉันยังเด็กและ
สวยอีกนั่นเปนโชคดีของฉัน!..”
ขาวดีทั้งหมดที่มารีณามาบอกแม ไมนานก็ไดยินไปถึงคุณตาด สุขุน ผูเปนพอ ทาน
ไมไดแสดงทาทีอะไรเลย แตเพียงแคบอกภรรยาอยางลับๆวา÷
-“เผาพงศเราเปนนักรองดวย มันนาจะไปตามทางนั้นแลว ฉันเลิกหามปรามมันแลว ฉัน
จะพยายามชวยมันใหไดมีชื่อเสียงเลื่องลือไปตามทางนั้น เพื่อเปดประตูหนาตางชีวิตใหมของมัน..”
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(69)แตชวนใหโศกเศราเปนอันมาก ในเวลาที่ทั้งพอทั้งแมไดเตรียมรางกายและ
จิตใจปลุกปนเปนกําลังชวยในการดําเนินวิชาชีพใหมของลูก แลวอะไรๆกําลังลุลวงไปดวยดีใน
ครรลองชีวิตของมารีณานั้น ทันทีนั้นมีเงาอันดุรายของราหูอมจันทรไดครอบคลุมมายังโชคชะตา
ของ ดอกไมนอยๆที่ออนเยาวนั้นทันที…
ชวงไมกี่วันนี้คุณตาด สุขุน และนางฉาย สาเรือน ดูเหมือนไมไดพบหนามารีณาใหได
ชัดเจนเลย เพราะเชาตรูเธอหายไป..จนถึงเวลาพลบค่ําจึงกลับมา มีบางครั้งจนถึงมืดค่ํา แตคือบริษัท
มาเรียกเธอไปถายและพากลับมาสงถึงบาน
วันหนึ่ง..ประมาณ 3 ทุมไปแลว พายุฝนตกหนัก ฟารอง และลมพัดขึ้นลงวนเวียนแทบ
จะถอนเอาหลังคาบานของคุณตาด สุขุน ที่อยูชั้นบนสุดของแฟลต
ดวยเสียดายน้ําที่ตกจากฟามาอยางชุมฉ่ํานั้น คุณตาด สุขุนก็ไดถือโอกาสออกมา
รองน้ําใสถังเก็บไวใชสอย ทันใดนั้นก็ดลใจใหทอดสายตาจากบนหลังคาลงไปยังขางลางใกลปาก
ทางที่ตองตรงมายังบานของทาน มีรถแลนดครุยเซอรสีดําคันหนึ่งขับมาจอดอยูที่นั่นกลางสายฝนที่
กําลังสาดลงมา!..”
เพียงแคทันทีที่ประตูรถที่อยูขางลางเปด มารีณาก็ลงจากรถนั้น และวิ่งอยางเร็วเขา
ไปยังบันไดชั้นลาง โดยไมไดหันมาลาคนที่นั่งอยูในรถนั่นเลย แลวทานตาด สุขุนก็ไมรู(70)วาคนที่
อยูในรถสีดํานั้นคือใคร เพราะมองจากบนบานไปเห็นเลื่อนรางมาก จําไดแตรางของมารีณาเทานั้น
แต ความงุนงงนี้ รอไปประมาณ 2-3 นาทีเทานั้นก็คลายไปบาง ในเวลาที่มารีณาขึ้น
มาถึง ดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส
บุรุษผูเปนพอถามทันที ทั้งที่ตัวเปยกไปดวยน้ํา÷
-“มารีณา ลูกเพิ่งกลับมาจากไหน หรือมาจากถายมิวสิค?”
สาวสวยตอบพอดวยความเคารพรัก÷
-“จะ :ฉันเพิ่งมาจากถายมิวสิค..วันนี้ถายนานไปหนอยพอ!”
-“โอ! ถาอยางนั้น รถที่สงลูกมานะ เปนรถของเจาของบริษัทใชไหม?”
คําพูดนี้ทําใหมารีณาตอบอยางอึกอักเล็กนอย แตในสีหนาเต็มไปดวยความเฉิดฉาย
เหมือนเดิม÷
-“..คะ!..คะ!..แต..!”
โฉมเทพี ราวกับอยากเอยคํานี้บอกพอตอไป แตขณะนั้นนางฉาย สาเรือน ออกมาจาก
หองน้ําแลวไมทันมองหนาก็ถามสวนไป สวนคุณตาด สุขุน ก็เดินสวนเขาไปเปลี่ยนเสื้อผาทันที÷
-“มารีณา!” เธอเริ่มถามทันที “..วันนี้เอ็งไปถายถึงไหน ถึงไดนานขนาดนี้ลูก?”
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(71)ดวยเห็นเงาของพอเดินหายไปในหอง มารีณาจึงคลายสีหนาจากยิ้มแยมมาเปนปกติ
แลวอุทานเบาๆ÷
-“..แม ..ลูก วันนี้ถายตั้งแต 6 โมง แต..ลูกมีงานอื่นจึงไดมาชา!”
เพราะรูวาลูกสาวไมเคยโกหกตั้งแตแรกมา นางฉาย สาเรือน ก็เบิกตาโตๆอยางฉงน
เล็กนอย แลวถามตอไปวา÷
-“..เอ็งมีงานอะไร! แลวใครมาสงลูก..ถึงไดยินพอเอ็งถามถึงเรื่องรถ แลวไมใชรถบริษัท
GOLDEN CD หรอกหรือ?..”
เมื่อไดฟงเสียงลมหายใจของแมเหมือนไมเอาเรื่องเทาไร มารีณาก็เริ่มพูดเบาๆตอไป
อีกวา÷
-“..แม ไมกี่วันมานี้ มีคุณอาคนหนึ่งทานขอรูจักฉัน..ทานใจดีมาก แม!”
ประโยคนี้ไดเริ่มทําใหสีหนาของนางฉาย สาเรือน เปลี่ยนไปทันที พรอมกับพูดเสียงดัง
ตอบกลับไป÷
-“..คุณอาไหน ลูกรูจักใคร แลวรูจักไดอยางไร?”
ตามปกติแตเดิมมา แมวาอึดอัดใจหรือโกรธอะไรก็ตาม นางฉาย สาเรือน ไมเคยเสียดัง
หรือโหวกเหวกเลย แตก็ทําใหลูกๆเกรงกลัวอยูเสมอ ดูเหมือนเวลานั้นมารีณาตัวสั่น กลาววา÷
-“แม ประมาณ 1 สัปดาหกอนหนานี้ ตอนที่ฉันไปถายมิวสิคในเขตบริเวณปราสาท
ตวลเลบาตี ในขณะนั้นมีอาคนหนึ่งขับรถไปเที่ยวเลนที่นั่น(72)พอดี แลวทานไดเห็นฉัน ทานไดแต
จองมองฉันตลอด จนกระทั่งใชคนของทานใหมาแอบถามชื่อฉันและถามวาฉันตองไปถายที่ไหน
อีก..ในวันตอๆไปนี้? ฉันก็ไดบอกตามตรงตามกําหนดการของบริษัท ทันทีนั้นเห็นทานขับรถไปดู
ฉันถายตลอด แตการดูนั้นไมใชดูอยางออกหนาหรือมายืนใกลๆดูเลย คือเพียงแตแอบดูอยูไกลๆใน
ฐานะเหมือนแขก นักทองเที่ยวธรรมดาเทานั้น!”
มารีณาหยุดพูดเล็กนอย ในเวลาที่ไดยินแมถามวา÷
-“..แลวเขาคนนั้นเปนใคร ถึงไดตามดูเอ็งตลอดอยางนี้ เขมรหรือจีนหรือก็?”
มารีณาเปลี่ยนสีหนาเปนยิ้มแยม เมื่อไดยินแมถามอยางนี้÷
-“..เขมรจะ ทําไมแมถามอยางนี้ ทานไมใชหนุมๆหรอก ออกจะมีอายุสักหนอย และ
สวมแวนตาหนาเตอะอีกดวย และรูปรางสันทัด ผิวสองสีเหมือนคนเขมรโบราณอยางนั้นเลย!”
นางฉาย สาเรือน พยายามทําหนาพยักเพยิดไปตามการอธิบายของลูกสาว แลวจึงบน
อยางดัง÷
-“เอ! ทําไมลูกถึงไดสังเกตสังการณเขาถึงขนาดนี้ แลวเขานั้นเปนใคร แลวเกี่ยวของ
อะไรกับลูกบาง?”
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ถึงตอนนี้ มารีณาหันซายหันขวาเล็กนอย แลวลดเสียงลงราวกับไมอยากใหคนอื่นไดยิน
อีก นอกจากแมของเธอคนเดียว แตเพราะเหตุที่ฝนตกหนักมาบนหลังคาสังกะสี ทําใหหญิงแกเอน
ศีรษะมา(73)ใกลๆลูก÷
-“..แม..เมื่อวานนี้ ฉันไปถายอยูจําการไท ระหวางนั้นทานผูนั้นตามไปอีกแลวใน
เวลาที่ฉันถายเสร็จ แตยังไมไดกลับ เพราะมีตัวแสดงอื่นๆเขาอยูถายกันตออีก ทานเตี้ยเหมือนครก
กระเดื่องนั้นไดใหคนของทานมาขอใหฉันถายรูปกับทานเปนที่ระลึก ในเวลาที่ทานมาเที่ยวเขมร
ครั้งนี้ เพราะทานเปนเขมรแปลงสัญชาติไปอยูสหรัฐอเมริกา!..”
นางฉาย สาเรือน ถามเหมือนกับอยากรูอยางมาก÷
-“แลวลูกถายรูปกับเขาไหม?”
-“ตอนแรกฉันคิดวาไมถายดวยหรอกแม เพราะไมเคยรูจักทาน แตหลังจากไดยินวาทาน
เปนเขมรแปลงสัญชาติไปอยูอเมริกา ฉันก็ยินยอม!! ไมใชยินยอมเพราะเห็นอะไรๆจากทานหรอก
แตฉันมักจะเคยเห็นพี่นองเขมรเราที่อยูนอกประเทศ เมื่อใดไดเขามาเที่ยวบานเกิดแตละครั้งๆมักจะ
มีจิตใจเปนมิตรอยากจะติดตอกับคนที่อยูในประเทศ โดยเฉพาะเวลามาเห็นพวกนักแสดงเขมรที่
กําลังถายวีดีโอเหมือนพวกฉันนั้น มักอยากถายรูปกันไวเปนที่ระลึก! ฉันวาไมมีอะไรหรอกแม
เพราะมีคนอยูที่ปราสาท และในเวลานั้นฉันก็ไดรับการยินยอมจากผูกํากับดวย!.”
ฝนยังคงตกตอไปแทบจะทะลุหลังคาบาน นางฉาย สาเรือนถามลูกตอไปอีก÷
(74)-“..เออ..ไมผิดอะไรหรอก! แตลูกเองไดถามเขาหรือเปลาวา เขาอยากไดรูปไปทํา
อะไร?”
มารีณา เหมือนพยายามคิดเล็กนอย÷
-“คะ! ในเวลาที่ถายนั้น ฉันไดถามทานดวย แตถามแบบเลนๆวา อา!แลวอาถายรูปฉัน
ไปทําอะไร เอาไปปดขวดซีอิ้วที่อเมริกาใชไหม?” ทานตอบกลับมาทันทีวา แหม สวยอยางนี้ไมได
เอาไปปดขวดซีอิ้วหรอก เอาไวเปนที่ระลึกติดตัวอานะ!”
นางฉาย สาเรือน รองวา÷
-“วาย! ที่ระลึกติดตัว เขาพูดอยางนี้นาแปลกนะ!”
มารีณา ดูเหมือนวาไมติดใจกับคําพูดที่ตื่นเตนของแมเลย คือ เธอพยายามพูดตอไปอีก
ใหจบเร็วๆกอนที่พอของเธอจะออกมาหรือมีคนอื่นมานั่งใกลๆ÷
-“เพราะสถานที่ที่เขาขอฉันถายรูปดวยนั้น อยูริมบึงแหงหนึ่งที่มีวางโตะ เกาอี้ สําหรับ
แขกมานั่งพักผอนชมทิวทัศน อาคนนั้นก็ชวนฉันใหดื่มน้ําสมกับทาน และซักถามฉันนิดหนอย…”
ฝนเริ่มซาลงเล็กนอย เธอยังคงซักไซ÷
-“เขาถามอะไรลูกบาง แลวมีใครนั่งอยูดวยไหม?”
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มารีณา ตอบแมอีกโดยไมทุกขรอน÷
(75)-“จะ มีคนของเขาอยูอีก 2-3 คน แตไมรูวาเปนใครหรอก และกลุมที่กองถายของฉัน
ก็อยูไมไกลจากที่นั่นเทาไรดวย! เวลานั้นทานบอกฉันวา ทานอยูอเมริกา ทํางานอะไรไมรู! แลวก็
ไปๆมาๆไมเปนเวลา ฉันก็ถามทานเลนๆอีกวา ถาอยูอเมริกาอารูจักพี่ชายฉันไหม พี่ชายฉันชื่อตาด
เสคุนฎ อยูรัฐแมสสาฌูเสต!..”
-“เออ..แลวเขาวาอยางไรละลูก เขารูจักไหม?”
-“ทา นวารู จัก นะ แล วรูจัก ดีด ว ย และเคยไดยิน พี่สุขบอกทา นวามีนองสาวสวยๆอยู
ประเทศเขมรอีก! เวลานั้นทานแสดงความรูจักมักคุนชวนใหนาไวใจมาก! ทานวาอีก 2-3 วัน ทาน
จะกลับไปอเมริกา และอีกประมาณ 1 เดือนจึงจะกลับมาอีก ถาฉันอยากฝากจดหมายไปถึงพี่สุขให
ฝากกับทานไป!”
นางฉาย สาเรือน รองอยางดีใจ÷
-“อุย ดีแลวลูก ถาเขารูจักพี่เอ็งอยางนั้น นาจะฝากจดหมายใหเขาเอาไปใหลูกสุข..อยาก
ถามวาทําไมหลายเดือนมานี้ไมมีขาวคราว เงียบหายไปอยางนี้..และไดยินวามันกลับมาเที่ยวเขมร
นั้น จะมาเมื่อไหร?”
-“แต อานั่นทานจะกลับไปพรุงนี้แลว แม…ทําอยางไร เราจึงจะเขียนจดหมายไดทัน…
ฉันไมรูจักบานพักของทานดวยสิ?”
(76)หญิงแกเอะใจเล็กนอย÷
-“อาว แลวทําไมลูกรูวา ทานไปพรุงนี้แนๆ?”
ขณะนั้น มารีณาพูดเหมือนอยากลองใจแม÷
-“จะ คือในเวลาที่ทานชวนฉันทานน้ําสมอยูที่ริมบึงจําการไทนั้น ทานไดขอรูจักกับฉัน
และบอกวาเปนการตอบแทนที่ไดรูจักนองสาวคุณเสคุนฎ ทานขอใหฉันทานขาวกับคุณสักมือ
กอนที่ทานจะกลับไปอเมริกา ฉันก็พรอมทําตามคําขอของทานเพราะรูวาทานเปนเพื่อนพี่สุข!..”
ขางนอกฝนตกยังไมหยุดเลย บนหลังคาสังกะสีมีน้ําขังอยูคางหยดติ๋งๆเสียงพรําๆราว
กับนํามาซึ่งความหนักของปญหาใหมสําหรับครอบครัวที่นาสงสารนี้
นางสาเรือนถอนหายใจยาวๆปลอยใหไหลไปตามสายลมในเวลากลางคืน ที่เหมือน
กังวลใจเล็กนอย ในเวลาที่ไดยินลูกสาวกลาวในตอนทายนี้ ทานจึงถามกลับไปทันที÷
-“..อยางนั้น ลูกเอ็งยอมไปกินขาวกับเขาใชไหม”
มารีณาพยักหนาชาๆและยิ้มแหงๆหลังจากเอนคางลงไปบนทอนขาของแม ที่นั่งชันเขา
ขึ้นขางหนึ่ง÷
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-“แม ขอแมยกโทษใหลูกนะ ที่ลูกไมไดบอกแม และไมไดขออนุญาตกอน ลูกทํานี่
ที่จริงผิดอยูแลว แตลูกไมไดทําอะไรไมดีไมงาม เพียงแคไปนั่งกินขาวกับทานเทานั้นเอง เพราะ
(77)กริยาทาทางของทานชวนใหลูกไวใจมาก และมีจิตใจดีที่สุดอีกดวย!..”
โฉมงามเงยคางจากเขาแมขึ้นมา และกลาวตอไปอีกอยางเร็วราวกับไมอยากใหแมพูด
สวนมา÷
-“ในเวลานั้น ทานไดถามฉันอีกมากถึงสถานภาพครอบครัวของเรา! ฉันไดบอกทาน
ตามตรงทั้งหมดวาเรายากจน แตไมไดทําใหทานรังเกียจเลย ทานมีแตสงสารเรายิ่งขึ้นอีก และทาน
บอกวา ทานเปนหนุมใหญยังไมมีภรรยา ทานหวังจะมาเฟนหาภรรยาที่ประเทศเขมร!”
นางฉาย สาเรือนเอามือกุมหนาผาก แลวกลาวตอ÷
-“..เรื่องนี้ ไมใชเรื่องเลนๆ ถาเขาพูดอยางนี้ คือ ที่จริงเพื่อแสดงใหรูกอนวา เขาหลงรัก
ลูกแลว!”
มารีณาไมยอมรับ÷
-“แตเขาไมไดพูดวารักลูกเลย! แลวรักอยางไร เขาแกแลว สวนฉันยังเด็ก โอย! ฉันไมคิด
อะไรมากมายหรอก ทานไดใหเงินฉันถึง 500 ดอลลาร.!! ทานวาเงินนี่ ทานไวใหฉันใชจายกอน
อยาใหขาดแคลนในครอบครัวมาก เมื่อไรทานกลับจากอเมริกา ทานจะใหอีก แม ดูไป ทานใจดี
มาก! หาไดยากนะ!”
นางฉาย สาเรือน ไดแตเบิกตาโต ฟงคําตอนทายของลูกและเวลาที่เห็นลูกรูดกระเปา
ออกเล็กนอยปลายธนบัตรก็โผลออกมา(78) เธอไมดีใจกับสิ่งที่มารีณาทําอยูในเวลานั้นเลยจึงรีบ
ตอบกลับไป÷
-“..อุย..ไมมีที่ใครเขาเอาเงินมาใหเราเปลาๆโดยไมคิดถึงผลประโยชนอะไรในภายหลัง
หรอก แลวทําไมลูกกลารับเงินเขา ระวังนะ!”
-“ระวังอะไรแม?.” มารีณาถามแมราวกับไมรูอะไรเลย “ทานใจดีกับเราดวยความจริงใจ
ถาเราไมเอาเหมือนกับรังเกียจทาน เพราะทานก็วาเคารพนับถือพี่สุขดวย!”
นางเปลี่ยนมาลูบผมลูกดวยความเมตตา÷
-“มารีณา ลูกยังเล็กมาก ลูกยังไมมีประสบการณชีวิตเลย ดังนี้ลูกไมอาจรูใจมนุษย ที่เขา
วาดีกับลูกนั่นก็เห็นหรอก บางครั้งปากอยางใจอยางนะ”
มารีณา เปลี่ยนสีหนาไปตามจังหวะถอยคําของแม ในเวลาเดียวกันคุณตาด สุขุน ก็เดิน
ออกมาและมานั่งอยูบนเกาอี้ที่มีพนักพิงตัวหนึ่งใกลๆคนทั้งสอง โดยสูบบุหรี่สูบควันโขมงคอยฟง
แมกับลู กถกกัน ตอไปอี ก แตในเวลาที่ไมไ ดยิน คนทั้งสองพูดอะไรตอไปอี ก นั้น คุณ ตาด สุขุน
ก็กลาวรายยาววา÷
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-“ลูกพูดกับแมของลูกเมื่อครูนี้ อยาคิดวาพอไมไดยิน? ความจริงพอไดยิน(79)หมดแลว
และพอกําลังคิดวา แลวคนตางดาวนั่นเขาใหเกียรติลูกดวยความซื่อสัตยหรือไม”
หนามแหลมซึ่งกอนหนานี้สักครูกําลังทิ่มแทงอารมณของมารีณา เวลานี้ไดหลุดออก
จากใจไปโดยสงบ หลังจากที่ไดยินชายแกพูดดวยเสียงเยือกเย็นนั้น แลวก็เหมือนเปนกําลังใจทําให
นางฉาย สาเรือน สามารถเปลี่ยนไปพูดกับลูก และสามีวา÷
-“นี่แนะ ลูกบอกพอไปใหหมด เวลาที่เขาเรียกลูกไปกินขาวนั้น เขาไดพูดอะไรกับลูก
บาง และเขาพาไปกินที่ไหน?”
ทันทีนั้น มารีณาพยายามทําใหเกินความกลาหาญอยางเปยมลนในหัวใจ แลวกลาวไปยัง
พอวา÷
-“..ฉันลืมไปแลว ไมรูไปรานอะไร เพราะไมไดดูปายรานดวย แตเขาพาเขาไปกินเงียบๆ
เพียง 2-3 คน ในหองแอร อูย!! เย็นจนทนไมได และก็ไมไดพูดอะไรนอกจากบอกวาสงสารฉัน
เทานั้น!”
ในเวลาที่หญิงผูเปนแมเตรียมจะถามเพิ่มเติม มารีณาก็กลาวตอไป÷
-“..แตมีคําหนึ่งชวนใหจับใจดวย คือทานพูดวาทานขอติดตอกับฉันและครอบครัวเรา
ตอไป ทานจะชวยอุปถัมภไมใหเรา(80)ลําบากอีกเลย!”
คุณตาด สุขุน พนควันบุหรี่ทิ้งในลักษณะคายปญหาสับสนที่ฝงอยูในใจของทานออกไป
ยาวๆแลวจึงเปลี่ยนมาชี้แจงตอคําพูดของลูก÷
-“เราไมรูวา เขามีความคิดจริงๆเปนอยางไรตอลูกเราหรอก! เพราะเพิ่งรูจักกันได 4-5
วันเทานั้น คอยดูวันหลังเวลาที่เขากลับมาจากอเมริกา แลวเขายังมาหาลูกเราอีกหรืออยางไรนั้นคอย
คิดอีก สวนเงินถาเขาใหเราดวยความจริงใจ เพราะเขารูวามารีณาเปนนองเสคุนฎนั้น เราขอรับไว
ดวยความดีใจและรูคุณเขา โดยเฉพาะน้ําใจเอื้ออารีของเขา!”
ขณะเดียวกันนางฉาย สาเรือน จึงหันมาจองหนาลูก÷
-“ใช! พอพูดไดดี..อยางนั้นเวลาที่เขาใหเงินลูก ลูกไหวเขาและพูดอะไรเปนธรรมเนียม
ขอบคุณเขา อยาใหเขาวาเราเปนลูกไมมีสกุลรุนชาติ อยาเห็นแกเงินอยากไดโดยไมไดคิดหนาคิด
หลังนั่นเลย!”
มารีณายิ้มแหงๆ แลวตอบไปยังพอแมเปนครั้งสุดทาย÷
-“จ ะ ไม เ พีย งแตข อบคุณ เท านั้น คือ ตอนแรกฉั น ไมรับหรอก แตท า นออ นวอนจน
กระดูกแทบจะออนไปแลว ฉันจึงรับไว! และทานมีทาทางอิ่มเอมมาก หลังจากกินขาวเสร็จก็ชวน
(81)ฉันกลับมาบานทั้งที่ฝนกําลังตกเมื่อครูนี้ โดยทานฝากถามทุกขสุขแมกับพอ พรอมทั้งพี่นอง
ทั้งหมด…ดูเหมือนวาวันหลังทานจะซื้ออะไรๆจากอเมริกามาฝากพอแมถึงที่นี่ดวยก็ไมรู?…”
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-“มีแลว พอไมอยากไดอะไรหรอก..เขาดีอยางนี้พอกลัวใจมากแลว แต..แลวลูกไดถาม
ชื่อวา เขาชื่ออะไรไหม?”
มาถึงตรงนี้ มารีณา สายหัวแลวตอบอยางหมดหวัง÷
-“..ฉันลืมถามทานสนิทเลย! คุณพระเอยจําแมน! รูจักกัน 2-3 ครั้งแลว แตไมไดถาม
ชื่อ?..”
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-4สารภาพรัก
(82)ถอยคําทั้งหลายที่มารีณาไดพรรณนากับพอแมในคืนฝนตกนั้น ลวนแตเปนคําสัตย
แตเปนเรื่องเกาสําหรับหัวใจใหมของเธอ เงิน 500 ดอลลาร และถอยคําออนหวานปลอบประโลม
ตางๆยังคงไดยินกึงกองอยูในหูของเธออยูตลอด แมวาคนผูนั้นจะไปอเมริกาจริงหรือไมก็ตาม
ตั้งแตเวลานั้นมาอีกประมาณ 1 เดือน มารีณาไมเคยพบเห็นคนผูนั้นขับรถไปดอมมอง
อยูใกลๆ สถานที่ที่เธอถายมิวสิคอีกเลย ซึ่งทําใหมารีณาเชื่อแนวา เขาคงไมอยูจริงๆ และคงเปน
ความจริงที่วา เขามาจากมหาสมุทรอันไกลโพนอยางแนนอน
แมวาเงิน 500 ดอลลาร ไมไดเปนเงินจํานวนมากเทาไรสําหรับคนที่มีความสมบูรณทาง
การเงิน แตสําหรับครอบครัวมารีณาที่กําลังพบกับสภาพความตกต่ํายากจนขัดสน ดูเหมือนวามัน
มากมายเหลือเกิน คุณตาด สุขุดไดคิดไวเรียบรอยแลววา ถาลูกชายของเขาที่อยูที่อเมริกาโทรศัพท
มาถามไถทุกขสุข จะถือโอกาสถามไถอยางแนนอน เพื่อใหรูชื่อและที่พักอาศัยของคนนั้นอยาง
แทจริง และเขาอยู(83)อเมริกาเคยรูจักเสคุนฎจริงหรือไม?
คุณตาด สุขุนพยายามติดตามเรื่องนี้ เพื่อปกปองดูแลเสนทางชีวิตของลูก ไมใชแคเห็น
เขาใหเงินแกลูกเทานั้นก็ดีใจจนลืมอะไรทุกอยาง อีกอยางเหตุที่ทําใหทานระมัดระวังนั้น เพราะทาน
ดูเหมือนสงสัยวา เพราะอะไรชายที่ตามรูจักผูหญิงมาหลายวันนั้น ทําไมหลีกเลี่ยงไมบอกชื่อให
ผูหญิงรู หรืออีกอยางหนึ่งมารีณาลืมถามและเขาก็ลืมบอก หรือเขาพยายามปกปดโดยมีเจตนาอะไร
สักอยาง
สวนมารีณาไมไดคิดอะไรมากถึงขนาดนั้นหรอก แตดูเหมือนวาทําใหเธอมีอารมณ
ปรวนแปรมากขึ้น เพราะบุรุษนั้นทําใหเธอคิดแตจะพูดถึงเขาอยูตลอดเวลา
มีบางคืน เวลาที่เธอกลับมาจากทํางาน เธอนั่งเหมอปลอยอารมณลองลอยไปภายใต
แสงจันทร แลวก็เงียบขรึมอยางเศราหมองเหมือนรอคอยหรือสูญเสียอะไรไปซักอยาง
ประมาณกวา 1 เดือน บุรุษสวมแวนสายตา ผูลึกลับ จึงไดปรากฏตัวอีกครั้ง ในเวลาหนึ่ง
ที่มารีณากําลังถายมิวสิควีดีโออยูที่อุทยานริมแมน้ํากรุงตาเขมา ประมาณบาย 3 โมง
มันอาจจะเปนสัญญาณทําใหคนรวมงานดวยกันสงสัยวา มารีณากลายเปนที่หมายปอง
ของหัวใจชายผูนั้นแลว เพราะดวงตาที่(84)เขาจองมาหาเธอลอดผานกระจกแวนตาอันหนาเตอะนั่น
ไมใชเปนดวงตาของอาที่จองมองไปยังหลานหรือวาพี่นองญาติมิตรเลย
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เมื่อมีเวลาวางจากการถายครูหนึ่ง มารีณาไดเดินมาหาคนผูนั้นตามคําขอของคนขับรถ
ที่บุรุษสวมแวนตานั้นใชใหมา และเธอก็เริ่มถามดวยความเบิกบานไปยังคนผูนั้นที่ยังคงนั่งอยูในรถ
วา÷
-“คุณอากลับมาจากอเมริกาแลว เร็วจังนะ ขอถามกอนวาคุณอาสบายดีหรือ?”
ประโยคนี้แสดงใหเห็นวา ดูเหมือนมารีณามีใจตอชายผูนั้นเปนพิเศษ ตามความบริสุทธิ์
ใจของเธอ แตบุรุษที่มีวัยประมาณ 40 ปเศษนั้น ถลึงตาตอบกลับมาดวยหนาผากที่ยนเล็กนอย÷
-“อานี่ละ ที่ตองถามมารีณากอนดวยประโยคนี้ เพราะอาคิดถึงหลานอยูตลอดเวลา ทันที
ที่เสร็จงานจากอเมริกาอาก็รีบกลับมา เย็นนี้ไปทานขาวกับอานะ อาซื้อของขวัญมาฝากหลานดวย!”
มารีณายิ้มแยมปากคอสั่น ไมรูจะตอบวาอยางไร คําสั่งสอนของพอแมยังคงไดยินกอง
อยูในหูของเธอ <<วาใหระมัดระวังผูชาย>> แตเวลานั้น เธอไมอาจปฏิเสธคําเสนอของเขาไดเลย
และเรื่องนี้ก็ไมแปลกดวยเพราะเธอเคยไดทานอาหารกับเขาครั้งหนึ่งแลว ในระหวางเวลาที่โฉมงาม
กําลังรีๆรอๆดวยความรูสึกลังเลใจกับคําเสนอนั้น บุรุษสวมแวนก็ถามกําชับอีกครั้งจากใน(85)รถ
ดวยอาการยิ้มแยม÷
-“วาไง ตอบอามากอน..วาเย็นนี้ไปไดไหม?”
ทํานองวาโฉมเทพี นึกเสียดายเงินทองหรือของขวัญที่หวังวาเขาจะใหเธอหลังจากทาน
อาหารแลวก็ไมรู มารีณาจึงเผยอริมฝปากดุจกลีบสมทั้งๆที่พยายามขมใจวา÷
-“…คะ…ได”
แสงสวางแหงความตื่นเตนเบิกบานไดแผซานขึ้นทันทีบนใบหนาอันดําคล้ําของบุรุษ
แปลกหนา และเขารีบถามอยางชัดเจนตอนทาย÷
-“แลว มารีณาถายเสร็จตอนไหน?”
มารีณาคิดสักครู และตอบไปดวยมนตเสนห÷
-“..คะ ประมาณ 5 โมงครึ่งก็เสร็จแลว!”
-“อืม..ถาอยางนั้นถึงเวลานั้น อาจะใหคนมารับมารีณาไป อยาลืมนะ!..”
กลาวแลว คนผูนั้นก็สั่งใหคนขับรถขับออกไป มารีณามองตามเพราะยังไมจุใจ แลวเดิน
อยางรวดเร็วไปยังบริเวณที่ถาย คนอื่นดูเหมือนเห็นมารีณาอยูในอาการงุนงงเล็กนอย เพราะทํางาน
ไมถูกตามคําสั่งของผูกํากับ จนกระทั่งมีเพื่อนบางคนหัวเราะเปนนัยๆและคอยกระเซาวา÷
-“ดูเหมือนจิตใจของเธอลองลอยออกไปพบใครสักคนแลว!”
-(86)“จะไปพบใครละ นอกจากเจาของรถสีดํานั่น!”
มารี ณานึก อาย เอื้ อมมือไปหยิกเขาคนหยอก แลวเลี่ยงไปอีก ทางหนึ่ง ..ครั้ นถึงเวลา
5 โมงเย็นกวาๆ รถแลนดครุยเซอรสีดําที่มันเปนเงาก็ไดมารับมารีณาจากสถานที่ถายมิวสิควีดีโอไป
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จริงๆ แลวรถนั้นไดขับกลับเขากรุงพนมเปญ และขับเลยไปตามทางโพธิ์เจนตง ไปหยุดอยูหนา
ภัตตาคารชานเมืองแหงหนึ่ง ชื่อวา ชุมโนรชายกรุง ณ ที่นั่น บุรุษสวมแวนตาไดนั่งคอยเธออยูแลว
ในหองแอรหองหนึ่ง
ไมใชเปนเรื่องที่นาวิตกอะไรเลย เพราะกิริยาทาทางของคนนั้นมีสงาราศีมาก และทันที
ที่ไปถึง เขาก็ยื่นตลับเล็กๆตลับหนึ่งมาใหมารีณาโดยกลาวขึ้นดวยสายตาที่ชวนใหไวใจ÷
-“นี่เปนของขวัญที่อาซื้อมาฝากมารีณา!”
มารีณายกมือไหว และรับเอาตลับนั้นมาเปดดูดวยมืออันสั่นเทา เห็นแหวนเพชรวงหนึ่ง
ซึ่งมีรัศมีแวววาว พรอมกับไดยินถอยคําของคนผูนั้นตอไปอีก÷
-“มันไมแพงเทาไรหรอก ประมาณเกือบ 2,000 ดอลลารเทานั้น! เอาไวใหมารีณาสวม
อย า ให อ ายคนอื่ น เราเป น สาวเต็ ม ตั ว แล ว ไม มี เ ครื่ อ งประดั บ อะไรสั ก ชิ้ น ติ ด ตั ว ก็ ไ ม เ หมาะ
เหมือนกัน!..”
มารีณารันทดใจสั่นกับคําพูดนี้÷
-“แตแหวนนี้ มีคามากสําหรับฉัน..ฉันไมกลารับหรอก!”
(87)บุรุษสวมแวนตาเปลี่ยนสีหนาเล็กนอย แลวลากเกาอี้เขามาใกลๆหญิงสาว โดยกลาว
ในทํานองออนวอน เพราะในหองรับประทานอาหารอันเล็กนี้ไมมีใครอีกเลยนอกจากคนทั้งสอง÷
-“กลัวอะไร อาใหแลวทําไมไมรับ?” เงียบไปครูหนึ่งแลวกลาวตอไปอีก “นี่อาใหดว ย
ความจริงใจ ดวยความสงสารรักใครมารีณา และอาจะใหอะไรกับหลานตอไปอีกเพือ่ ชวยสงเคราะห
ยกฐานะครอบครัวของหลานไมใหอยูเหมือนตอนนี้เลย!.”
กลาวแลว บุรุษผูนั้นก็จับเอานิ้วมารีณาสวมแหวนใหทันที แลวพยายามกลาวเพิ่มเติมใน
เวลาที่มารีณาสงบนิ่งดวยความตื้นตันนั้น÷
-“ครั้งนี้ อาจะอยูนานหนอยไมตองรีบรอนกลับไป เพื่อจัดการใหมารีณามีความเปนอยูที่
สะดวกกวาเดิม อาจะเชาบานที่ไหนสักแหงใหหลานอยูรวมกับพี่นองไมตองลําบากขึ้นลงบนแฟลต
สูงๆ และอาจจะไปพบกับพอแมของมารีณาเพื่อบอกถึงเรื่องนี้!..คืออามีความสงสารและรักมารีณา
ดวยความจริงใจเปนที่สุด! ..”
คําพรรณนาไดยินแผวเบาเหมือนสายน้ําไหลตามลําธารอันเงียบสงบสายหนึ่งนั้น ทําให
หัวใจสาวรุน มารีณาลุกโพรงขึ้นมาเหมือนน้ําเดือดพลานเต็มที่ ทวา เธอดูเหมือนไมเขาใจวา เหตุใด
บุรุษผูนั้นใหอะไรๆแกเธอมากมายแบบนี้ แลวก็ไมทันคิดวา ตองพูดกับเขาวาอยางไรดวย
(88)อาหารที่ สั่ ง มา ได ถู ก บริ ก รสาวรู ป งามน า รั ก คนหนึ่ ง ยกมาวางอย า งต อ เนื่ อ ง
ประกอบดวยกลิ่นหอมฟุงทําใหกระเพาะของมารีณาเต็มไปดวยความสุขอยางยิ่ง แตวาเธอเหมือน
จะอิ่มไปแลว
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ในเวลาที่โฉมเทวียังคงกมหนามองดูแหวนอยางพูดไมถูกนั้น บุรุษสวมแวนตาก็ไดเอย
ปากพูดออกมาเบาๆอีก÷
-“..คอยอะไรอีก กินขาวกินปลาทั้งหมดนี่เถอะ อรอยมากนะ อาคิดวาหลานคงจะชอบ
อาหารทั้งหมดนี้ จึงสั่งใหเขาทําเหมือนครั้งกอน!”
กลาวไปพลางบุรุษลึกลับก็ตักขาวและอาหารใสจานเล็กๆและเลื่อนไปขางหนามารีณา
พรอมทั้งกลาวดวยน้ําเสียงออนโยนพะเนาพะนอตอไปอีก÷
-“อาบอกมารีณาใหรูในตอนนี้เลย ไมอยากใหมารีณาสงสัยอีกตอไป คืออานี้ยังเปนโสด
ไมเคยมีภรรยา เขาเรียกวาหนุมใหญ!”
บุรุษลึกลับเตรียมที่จะพูดประโยคตอไปใหยืดยาวเหมือนเสนหมี่ทันที แตถูกบุตรีของ
นางฉาย สาเรือน ถามสวนขึ้นมาเหมือนตกใจวา÷
-“เรื่องนี้อาเคยบอกฉันครั้งหนึ่งแลว แตทําไมอาจึงยังหาภรรยาไมไดอยางนี้..ฉันเห็นคน
อายุนอยกวาอามากมีภรรยาและมีลูกแลวดวย!”
น้ําเสียงหัวเราะอันแหบแหงออกจากริมฝปากที่ถูกปดอยู(89)ของคนผูนั้นมายังหญิงที่
ไรเดียงสาพรอมดวยประโยคที่วา÷
-“..ถาคิดตามอายุ มันควรจะเปนอยางนั้น..แตไมถูกใจหญิงใดเลยที่จะมาเปน ภรรยา
อีกอยางอาไดใหหมอดูทํานายลายมือที่เกงที่สุดในอเมริกาดู เขาวาคูครองของอา ในปนี้จึงจะพบ
ดังนั้นจึงไมจําเปนตองไปหาที่ไหนหรอก!..”
ขณะนั้นมารีณาไมอาจบังคับกระเพาะตอไปอีกเลย เธอก็เริ่มกินทันที แตก็ถือโอกาส
ถามคําถามตอไปอีก÷
-“ทําไมละ อยูอเมริกาสาวสวยก็เต็มไปหมดถูกใจอาทั้งนั้น ทําไมจึงเลือกภรรยาถึงเพียง
นี้..?”
มารีณาเริ่มคําพูดที่ปนกับเสียงหัวเราะ เปนเหตุทําใหชายที่นั่งอยูตรงหนาเธอไดโอกาส
ตอบกลับไปอยางไพเราะเพราะพริ้งวา÷
-“แลวหลานรูไหมวา หมอดูคนนั้นเขาทายวา คูครองของอาปนี้จะมาถึง และไมใชอยูที่
อเมริกาดวย ที่จริงอยูในประเทศเขมรนี่!..”
มารี ณ าคิ ด อะไรไม อ อก ก็ จ อ งหน า บุ รุ ษ ผู นั้ น อี ก ครั้ ง และแฝงไปด ว ยสายตาที่ มี
ความหมายที่สุด แทบจะทําใหบุรุษนั้นไมกลามองเธอตอไปอีก เขาจึงเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น÷
-“…ทําไมถึงมองอยางจะกินเลือดกินเนื้อแบบนี้ โกรธอะไรอาหรือ?”
กลาวแลว บุรุษลึกลับก็หยิบธนบัตร 100 ดอลลาร 10 ใบ ยื่นไปใหมารีณาอีก แลวกลาว
อยางมีความหมายวา÷
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-(90)“เงินนี่ สําหรับมารีณาสวนหนึ่ง และฝากไปใหพ อแมมารีณาสวนหนึ่งเพื่อชว ย
สําหรับผอนคลายความทุกขของทาน แลวอีก 4-5 วัน อาจะเชาบานใหหลานอยู โดยจะซื้อเครื่องใช
สอยภายในบานทุกอยาง ตั้งแตโทรทัศน เครื่องเลนซีดี วีดีโอ เปนตน!”
ครั้งนี้มารีณาไมกลารับเงินนั่นเลย เปนเหตุทําใหบุรุษใจดีกลาวตอไปวา÷
-“..หลานคิดวา อามีความคิดไมดีตอหลานหรือ หลานจึงไมอยากรับเงินนี่?”
มารีณาจึงตองพูดอธิบาย÷
-“หลานไม คิ ด แบบนี้ ห รอก แต ว า อาใจดี เ กิ น ไป แทบจะพู ด ได ว า ภายใต ท อ งฟ า นี้
ดูเหมือนวาคงจะไมอาจหาใครที่มีจิตใจดีเหมือนอาไดเลย ฉันกําลังคิดวา นี่เปนความจริงหรือเปน
ความฝน?”
บุรุษลึกลับ ดึงกระเปามารีณามาเปดใสเงิน 1,000 ดอลลาร เขาไปขางในและปดกระเปา
กลับไปอยางเรียบรอย แลวยื่นใหมารีณาโดยอุทานไปพลาง÷
-“นี่ไมใชความฝนหรอก เปนความจริงมาจากที่อาสงสารหลานและอยากใหหลานมี
อนาคตที่ดีใหเหมือนความตองการของอาที่ตั้งใจไวตั้งแตไดมาพบมารีณา! หลานตองเชื่อดวยความ
จริงใจวา อานําสิ่งที่ดีมาใหหลานและครอบครัวของหลานอยางแทจริง เพราะหลานยังไมมีคูครองที่
ทําใหเศราหมองตอชีวิตของหลาน…พูดใหถูกคืออารักหลาน(91) รักดวยความจริงใจ ไมใชรักแบบ
เลนสนุกกับสตรีเพศหรอก!”
กอนหนานี้สักครู หองแอรเล็กๆนี้ เปนสถานที่ทานอาหารที่อรอยและสงบเงียบ แตเวลา
นั้นมันกําลังกลายเปนสมรภูมิแหงการตอสูระหวางสติอารมณของมารีณากับปญหาที่เพิ่งตกมาถึง
ใหมๆจากปากบุรุษลึกลับนั้น
เธอไดเห็นถึงคําพูดของแมทันที เขาใหเงินเรางายๆแบบนี้ <<แทจริงเขามีความตองการ
อะไรสักอยางแลว>> ตอนนี้ความตองการของเขาไดแสดงออกมาอยางชัดเจน โดยไมมีอะไรปดบัง
อีก และความตองการที่หวังผลกําไร อาจบั่นทอนโชคชะตาอนาคตของเธอได
มารีณาเวลานั้นมาอาการอกสั่นขวัญแขวนในจิตใจไมนอย เธอเหมือนนึกกลัวอะไร
บางอยาง แตไมรูวากลัวอะไร ในเวลาเดียวกันขณะที่กําลังตริตรองนั้น มือขวาของเธอซึ่งวางอยูบน
โตะไดถูกลูบไลอยางทะนุถนอมจากมือของบุรุษลึกลับที่เพิ่งเอื้อมเขามาอยางชาๆทําใหเธอขนลุกซู
เพราะนานมาแลวเธอไมเคยถูกมือชายใดมาลูบไลแบบนี้เลย
โฉมเทพีชักมือออกเบาๆในอาการเขินอายและกลาวโดยกมหนาลงชาๆ÷
-“…เรื่องนี้ รอฉันถามพอแมฉันกอน! ฉันไมเคยมีใครหมายปองแบบนี้เลย ดังนั้นขอ
เวลาใหฉันคิดกอน แตอาอยาหมดหวังอะไร! เพราะอา(92)ใจดีมาก!..”
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ขาวปลาอาหารยังคงเหมือนวาเหลือทิ้งครึ่งหนึ่ง สวนบุรุษลึกลับไดแตกลาวดวยสีหนา
ยิ้มแยมอยูตลอด÷
-“ถูกแลว อาอยากใหหลานหยั่งใจทานกอน อาจึงตามไปทีหลัง..แลวอยาลืมเรียนทาน
ดวยวา อีก 2-3 วัน ชวงที่อาวางจากการคาขายสักหนอย อาจะเชาบานใหหลาน รวมทั้งเครื่องใช
ตางๆที่อาสัญญาวาจะซื้อให! ความจริงหลานไปไหนมาไหนมีรถพาไป ไมตองนั่งสามลอหรือ
มอเตอรไซครับจางหรอก และตอไปวันหนาไมนานเทาไร อาจะซื้อบานใหหลานเพื่อใหพอแม
พี่นองของหลานมาอยูรวมกัน! จะไดหมดความกังวลตอความวิตกในปญหาชีวิตเหมือนเวลานี้ แต
อาขออยางหนึ่งเทานั้น!..”
ประโยคสุดทายนี้เรงเราใจใหมารีณารีบถามกลับมา÷
-“..อาขอเรื่องอะไร?”
บุรุษลึกลับเอื้อมมือมาลูบไลมือสาวสวยอีกครั้งและอุทานพลาง÷
-“..คืออาไมอยากใหหลานไปรับใชแขกตามโตะหรือไปถายมิวสิควีดีโออีกเลย เพราะอา
จะอุปถัมภใหหลานอยูดี และเฝาไมใหคนอื่นจับมือถือแขนหลานอีก?..”
มารีณา ในเวลาที่ฟงคําออนวอนโลมเลาของบุรุษสวมแวนตาครั้งแลวครั้งเลา ราวกับมี
ความรุมรอนอยูในใจ(93)ทวีขึ้นจนถึงครั้งนี้เธอไมไดถอนมือออกมา โดยเพียงแตอธิบายอยางสุภาพ
วา÷
-“หมายความวา คุณอาไมไดรักฉันแบบเปนลูกเปนหลานใชไหม?”
ชายผูนั้นผงกหัว ดวยอาการปรวนแปรในจิตใจ÷
-“ถูกแลว! ถูกแลว! คืออาอยากแตงงานกับมารีณา แตงงานเปนภรรยา เพราะอารัก
มารีณาตั้งแตครั้งที่ไดพบกันครั้งแรกทีเดียว! มารีณาอยาขัดของอะไรนะ แตงงานกับอาเถอะ อาจะ
ใหใจแกมารีณาทั้งหมด และอยาวิตกกังวลวาอามีภรรยา ลูกอะไรเลย อากลาสาบานขอใหพระมาหัก
คอ หรือนั่งเครื่องบินตาย ถาอาโกหกมารีณา!..”
ลมหายใจที่ไมเปนจังหวะ แขงกันวิ่งออกมาจากจมูกของสาวนอยอยางคลองแคลว ซึ่ง
เปนสัญญาณวา เธอกําลังตอสูกับความรูสึกวิตกกังวลดวยและความเบิกบานดวย แตอยางไรก็ตาม
เธอก็ตองตอบกลับไปแบบนี้วา÷
-“อา! อยาสาบานอะไรรุนแรงแบบนี้เลย ฉันกลัวมาก! ถาฉันไมเชื่ออา ฉันไมกลามากิน
ขาวกับอาอยางนี้หรอก แตสิ่งที่อาพูดเมื่อกี้นี้ มันเหมือนเกินไปจากชีวิตของฉันที่กําลังมีอยูเวลานี้
ขอเวลาใหฉันปรึกษากับพอแมฉันกอน!”
กลาวแลวเธอก็ จองมองแหวนเพชรอีกครั้ง ราวกับวาถือโอกาสใหวิญญาณของเธอ
ลองลอยไปยังภพฐานที่ใดที่หนึ่งก็ไมรู(94) สักครูหนึ่ง เสียงของบุรุษลึกลับคอยๆ ดังขึ้นมาอีก÷
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-“อีก 2-3 วัน อาจะซื้อโทรศัพทมือถือใหหลานเครื่องหนึ่งเพื่อสะดวกในการติดตอกัน
เพราะตั้งแตเวลานี้ไป อารูตัววาไมอาจอยูโดยไมมีมารีณาไดเลย!..”
ที่จริงโทรศัพทมือถือไมมีคาเทาแหวนเพชรหรือเงินทั้งหลายที่เขาไดใหเธอเลย แตเวลา
นั้นมารีณาราวกับมีจิตใจพองโตกวาอะไรทั้งหมด เพราะเธออยากไดวัตถุนี้ไวใชนานแลว ในกอง
ถายของเธอ คนอื่นๆเขามีวัตถุนี้ใชกันแทบทุกคน มันดูโกหรูมาก ตอนนี้ความปรารถนาของเธอ
ไดมาถึงแลว เธอจึงตอบกลับไปดวยความเบิกบานวา÷
-“อาจะซื้อโทรศัพทใหฉันจริงๆหรือ?”
บุรุษผูนั้นผงกหัว พรอมทั้งหัวเราะ÷
-“แลวอาเคยโกหกมารีณาตั้งแตเมื่อไร อาพูดจริง ตอนนี้สบายใจหรือยังมารีณา ที่ไดยิน
อาพูดแบบนี้?”
สาวงามผงกหัวชาๆ หนาแดงดวยความเขินอายและยิ้มแยมเบิกบาน ซึ่งแมวาไมไดพูด
บุรุษลึกลับนั้นก็เขาใจวา หัวใจพรหมจารียของเธอไดแงมประตูออกแลว÷
-(95)“เย็นนี้ เราพบกันเทานี้กอน เพราะอามีธุระ?”
มารีณาที่ไมเคยรูเรื่องอะไร ก็ถามตามนิสัยเด็กปากไว÷
-“คนอเมริกันโทรศัพทมาใชไหม?”
บุรุษสวมแวนตายิ้มแหงๆ÷
-“ถูกแลว ธุรกิจการคา!! อามีธุระตองไปพบกับเขากอน!..ตอนนี้บอกกอนวามารีณาไป
ถายมิวสิค..วันไหนอีก?”
มารีณา คิดสักครูจึงกลาว÷
-“คะ อีก 3 วัน ฉันไปถายอยูพนมบาสิฐ ตรงปราสาทพนมราบ! จนถึงตอนเย็น!..”
-“ถาอยางนั้นแลว..อาใหคนไปคอยรับมารีณาที่นั่น เพื่อเราจะไดไปกินขาวดวยกันอีก..
และอาจะมอบโทรศัพทให! แตกลับไปคราวนี้ตองบอกพอแมใหดีๆนะ ใหทานเขาใจชัดเจนถึง
ความตองการของอา..แลวอาจะไปพบทานภายหลังกอนที่อาจะกลับไปอเมริกา!”
แตในเวลาที่เตรียมตัวออกจากหองอาหารนั้น มารีณาถือโอกาสถามเปนครั้งสุดทายวา÷
-“อะไรๆคุณอาบอกฉันหมดแลว..แตชื่อของคุณอา ดูเหมือนยังไมไดบอกฉันเลย?”
บุรุษสวมแวนตาดูเหมือนอึ้งไปครูหนึ่ง และจึงสะบัดลิ้น(96)อยางเร็วตอบกลับมา÷
-“..ชื่อไมสําคัญอะไรหรอก สําคัญแตหัวใจ!ไมเปนไร! เรียกวาอาวา ถาๆ กอนสิ!”
-“ถา! ถาอยางนั้นอาชื่อ ถา ใชไหม?”
--“ใชแลว! อาชื่อ ถา…หลานเรียกอยางนี้ไดแลว!”
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-5นกในมือนายพราน
(97)อะไรๆที่คุณถาไดพูดทั้งหมดที่ภัตตาคารชุมโนรชายกรุงนั้น มารีณาไดจดจําไวใน
หัวสมองเหมือนถายเอกสารเอาไปถายทอดใหผูมีคุณทั้งสองโดยไมไดปกปดอะไรเลย
ตอนแรกคุณตาด สุขุน และนางฉาย สาเรือน แสดงปฏิกริยาเล็กนอยตอพฤติกรรมที่เขา
มีตอเรือนรางของลูกสาว แตหลังจากทั้งสองระงับจิตใจพิจารณาตามไปสักครูแลว ทานผูเปนสามี
กลาวขึ้นวา÷
-“วัยของลูกสาวเรานี้ เปนวัยที่ผูชายรุมลอมเขามาติดพันหลงรัก เราไมสามารถหาม
ปรามไดเลย แตถาเขาเปนสุภาพบุรุษหนุมโสดเหมือนคุณถานั้น เราควรตอนรับเขา เพราะเขาไมได
ทําอะไรที่ไมสมควรตอลูกสาวเราเลย!”
นางฉาย สาเรือน กลาวเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนสีหนา÷
-“..สําหรับฉัน ไมไดดูวาเขามีเงิน เอาเงินมาใหลูกเรางายๆอยางนี้ก็ยิ้มปากไมหุบเลย คือ
ฉันเพียงแต(98)วิตกกังวล ถาเขาโกหกเราวาโสด แลวกลายเปนวามีภรรยาแลวนั้น ฉันไมใหลูกเรา
ไปของเกี่ยวหรอก แนนอนวาเรื่องนี้ไมดีในภายหลัง!”
คุณตาด สุขุน เริ่มถอนหายใจเฮือกใหญ สับสนอยูในใจ÷
-“ใช! แมเอ็งพูดนี่ ถูกเหมือนกัน เพราะฉันไดยินเขาพูดอยูบอยๆวา มีคนตางดาวมาจาก
ฝรั่งเศส อเมริกาจํานวนมาก ที่มาเห็นสาวชาวเขมรแลวหลงรักและพูดโกหกวายังเปนโสด ไมมี
ภรรยา แตในเวลาที่ประกาศแตงงาน เรื่องก็แตกโพลงขึ้นมา!..แนะ เกรงเขามาโกหกลูกเราวายังโสด
คงจะวุนวายเปนแน!”
นางฉาย สาเรือน มองหนาลูกอีกครั้ง แลวถามอยางถนอมน้ําใจ÷
-“..แลวลูกสังเกตเห็นอากัปกิริยาของเขาเปนอยางไร เขาพูดจริงหรือโกหก? แลวชื่อเขา
ทําไมมีพยางคเดียวอยางนั้น ไมเคยมีใครมีชื่อสกุลอะไรอยางนี้หรอก เรื่องนี้ทําใหแมไมไวใจเลย!”
มารีณา มีสีหนาเศราหมองราวกับรับความกังวลเพิ่มขึ้นจากปญหาบุรุษสวมแวนผูนั้น÷
-“พอ แม! อยาวาฉันปกปองหรือเขาขางเขาเลยนะ แตคุณอาถาผูนี้ ความจริงทานมีอายุ
มากสักหนอย แตไมถึงกับงกๆเงิ่นๆ (99)ผมขาวโพลนอยางนั้นหรอก คือยังคงแข็งแรงกํายํามาก
และการพูดจาอะไรๆ ฟงเขาใจงาย! ตรงที่ทานพูดโกหกหรือไมนั้นฉันไมรูหรอกแม แตถาทานให
แหวนใหเงินอยางนี้แลว ฉันปฏิเสธวาไมเอา ดูจะไมดี เหมือนเปนศัตรูกับทานเกินไปหนอย! ฉันคิด
วา เขาใหแลวก็เอาไวกอน ไมใชหาไดงายๆนะแม!..”
เงียบไปสักครู สามีภรรยานั่งคิดอยูนาน สวนมารีณาอธิบายตอไปอีก÷
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-“ทานวา ทานจะมาพบแมและพูดคุยเรื่องของทานกับฉันใหเด็ดขาด ราวกับทานจะมา
สูขอฉันดวย เพราะทานวาจะเตรียมซื้อบาน ซื้ออะไรๆใหฉันอีกมากมาย…แลวอีกไมกี่วัน ทานจะ
ซื้อโทรศัพทมือถือใหฉันเครื่องหนึ่งจะไดสะดวกในการติดตอกัน! พอแมไมงายนักที่จะมีใครใจดี
อยางทานหรอก!”
นางฉาย สาเรือน ไดแตกลาวดวยความเศราหมอง÷
-“..เออ เรื่องจิตใจนั้น แมเห็นวาเขาดีจริง เขาดีเพราะเขารักลูกเทานั้น แตสิ่งที่แมกังวล
เกรงวาเขาจะไมโสด! ถาเปนเหมือนดังคําที่เขายืนยันนั้น มันเหมือนกับความฝนของแมในครั้งที่ลูก
มาเกิดจริงๆ!..”
สวนคุณตาด สุขุน นึกคิดอะไรบางอยาง ก็ถามอยางวิตก÷
-(100)“ทําไมเขาไมบอกชื่อทั้งหมดของเขาใหลูกรู มีความจําเปนอะไรถึงตองปดบัง
อยางนี้ แตถาเขาวาเขาชื่อ ถา อยูขางทายนั้น ก็มีแตชื่อ รัฐฐา วันทา จันทรา มนทรา เศรษฐา หรือ
สีทา เพราะชื่อเขมรที่มีคําวา ถาอยูทายคํา ดูเหมือนมีเพียงเทานั้นเอง!”
มารีณาไดแตยิ้มกับการเรียบเรียงของพอ÷
-“พุทโธ! พอเกงมาก เพียงเทานี้ พอสามารถสืบรูไดบางแลว! แตเรื่องนี้งายมาก เมื่อได
พบกับทานในภายหลัง ฉันแนใจวาจะขอใหทานบอกชื่อใหชัดเจน..ถาเขาไมบอกแลวจะใหเชื่อถือ
กันไดอยางไร?”
การวิพากษวิจารณตางๆของคุณตาด สุขุน และนางฉาย สาเรือน ถึงคนตางดาวชื่อ ถา
นั้นไดสักระยะหนึ่ง เวลานั้นมารีณาไดหยิบเงินและแหวนเพชรซึ่งเปนของชวยเหลืออันมีคาของ
ชายผูนั้น ความตองการ ไมตองการ ไมใชแตครอบครัวมารีณาหรอก แมวาครอบครัวอื่นๆก็ไมมี
ครอบครัวใดที่จะไมรับเอาของชวยเหลือที่ดีอยางนั้นไดเลย เพราะมันเปนโอกาสของชีวิตที่ตองรับ
เอาไว
แตในชวงเงียบๆของวันตอมา นางฉาย สาเรือน ไดพูดกับมารีณาอีกวา÷
-“แมอยากถามใหชัดเจนถึงจิตใจของลูก วาลูกคิดอยางไรกับคุณถานั้น?”
มารีณาที่กําลังนั่งจองมองแหวนเพชร เมื่อไดยิน(101)แมถามดวยอาการเงียบขรึมอยางนี้
ก็มีสีหนาเศราหมองทันที÷
-“เรื่องนี้ แลวแตพอแมเถอะ เพราะฉันเปนลูก…ตองทําไปตามใจพอแม!”
-“มันมาถึงขั้นนี้แลว แลวแตใจของลูกนะ รักเขาหรือเปลา และมีคําตอบใหเขาแลวหรือ
ยัง?”
-“ยังหรอกแม..” มารีณาพูดดวยความกังวลใจ "ฉันไมไดตอบอะไรทั้งนั้น นอกจาก
ขอบคุณจิตใจอันบริสุทธิ์ของทานเทานั้น!"
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นางผูเปนแม คิดใครครวญสักครู จึงกลาวโดยทอดตาไปไกล÷
-“…แตเงินทองที่เขาใหทั้งกอนทั้งหลัง รวมทั้งแหวนนี้พรอมทั้งอะไรๆที่เขาจะซื้อให
ลูกอีกนั้น มันเหมือนแสดงถึงความตองการอะไรในตัวลูกอยางหนึ่งแลว แมกังวลมาก แมอยากให
ลูกเอาของทั้งหมดไปคืนเขา เพราะเขาควรมาสูขอกอน แตนี่กลายเปนเขาเอาเงินมาลอใจลูกกอน!..”
มารีณาแสดงสีหนาไมเห็นดวยกับคําพูดของแม÷
-“ไมจําเปนตองเอาไปคืนใหเขาหรอก! เพราะเขาใหเราดวยความจริงใจ และ ถาเขาให
อะไรอีก ฉันก็จะรับไว แตมันอาจจะจบลงในเวลาใดเวลาหนึ่งที่ฉันสืบรูวา ทานไมไดเปนโสด ฉัน
จะหยุดติดตอกับทานเพราะทานโกหกเรา และเวลานั้นอะไรๆที่ทานใหเรา ทานไมอาจขอคืนได
เลย!”
ภรรยาคุณสุขุน ถอนหายใจเฮือกใหญ÷
-(102)“ลูกคาดวาอะไรๆเปลี่ยนแปลงไดงายๆอยางที่ลูกพูดอยางนั้นหรือ อยาลืมวา ถา
เสียทาไปมากแลว มันจะเกินเลยไปทั้งชีวิตและมีแตความเสียหายเทานั้น ที่ทําใหน้ําตานองใน
ตอนทาย!”
เมื่อไดยินแมพูดมาทั้งหมดดวยความกังวลนั้น มารีณาไดพูดคําปรัชญาวา÷
-“แม..อยากังวลไปเลย แม ลูกเพิ่งจะอายุ 16 ป แตลูกก็ไดรูเห็นเรื่องราวมากมายตาม
นวนิยาย ตามวีดีโอ ลูกจะไมใหเสียทาเพราะผูชาย โดยไมไดอะไรกลับมาเลย! สําหรับคุณถานี้มี
อะไรใหนากังวล ถาทานยังโสดไมมีภรรยา ทานนาจะมาสูขอฉันตามประเพณี ฉันคิดวานี่เปนโชคดี
อยางหนึ่งที่ยากจะไดพบ เพราะยังไมทันไรทานก็ทุมเทใหเรามากมาย และเราก็ไมไดเสียอะไรให
เขาดวย!”
นางฉาย สาเรือน ไดแตแสดงอาการบนไปเรื่อยๆ÷
-“แต ว า ถ าลู ก เชื่ อว า เขายั งโสดอยู แ นๆ ไมมี ภ รรยาอยา งนี้ คื อเรื่อ งนี้ แ หละที่ แ มยั ง
ไมแนใจและไมอยากใหเกิดเรื่องยืดเยื้อตอไปภายหนา ควรจะเอาอะไรที่เขาใหนั้นไปคืน เพราะเงิน
นั่นแมไมกลาเอาไปใชจายอะไรหรอก!”
มารีณาไดแตสายหัวและกลาวอยางสุภาพแต(103)หนักแนน÷
-“..ฉันเชื่อวา ทานไมไดโกหกหรอก แม เพราะทานสาบานกับฉัน ขอแมอยาวิตกไป
เลย!..”
*******************
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ความคิดเห็นของนางฉาย สาเรือน นั้น มันไมสอดคลองกันกับความคิดเห็นของมารีณา
เพราะทานวิตกกังวลถึงสิ่งเลวรายที่จะเกิดในภายหลัง แตมารีณาพยายามคัดคานอยูตลอดเวลาจนถึง
วันที่เธอตองไปถายมิวสิควีดีโอที่พนมบาสิฐ
เย็นวันนั้น คุณถา ไดใชใหคนขับรถของทานขับรถไปพบกับมารีณาที่ใกลๆปราสาท
พนมราบ และไดใหโทรศัพทมือถือกับเธอเครื่องหนึ่ง และบอกวา÷
-“…นี่โทรศัพท ทานใหเธอไวใชกอน แลวอีกสักครูทานจะมาหาเธอ!..”
มารี ณาตื่นเต นยิน ดีจนพูดไมออก ในเวลานั้นเธอไดแตเ ชื่อวา บุรุษลึกลับนั้นยึดมั่น
คําสัญญา คนแบบนี้นานับถืออยางยิ่ง
หลังจากที่รับโทรศัพท เอามาดูพลิกไปพลิกมา มารีณาก็พูด 2-3 คําวา÷
-“แลวทําไมคุณอาถาไมมาดวย?”
คนขับรถหัวเราะเบาๆ÷
-(104)“ท า นกํ า ลั ง ติ ด ธุ ร ะอย า งมาก เหตุ นี้ ท า นจึ ง ให เ อาโทรศั พ ท นี่ ม าให เ พื่ อ จะได
ติดตอกันสะดวก!”
พูดจบคนผูนั้นก็ขับรถไปอยางเร็ว หลังจากไดมอบหมอแปลงและสายชารตสําหรับ
ชารตไฟ พรอมทั้งแนะนําวิธีการใชใหแกมารีณาแลว
หาโมงครึ่ง กองถายมิวสิควีดีโอไดเตรียมตัวกลับ มารีณาก็นั่งรถมากับคนอื่นๆดวย เมื่อ
รถขับออกตามสันเขื่อนไดครึ่งทาง ขณะนั้นโทรศัพทในมือมารีณาก็ดังขึ้น และเธอก็กดรับทันทีโดย
มือไมสั่นดวยความตื่นเตนดีใจ÷
-“ใครนะ! คุณอาถาใชไหม?”
เสียงจากปลายสายตอบกลับมาอยางชาๆ÷
-“มารีณา อาเองละ! พอใจกับโทรศัพทนี้ไหม ใชคลองหรือยัง?”
-“คลองดีแลว เพราะอาที่เอามาใหอธิบายใหฟง!”
เงียบสักครูเสียงจากปลายสายดังขึ้นอีก÷
-“…แลวมารีณา ถายมิวสิคเสร็จหรือยัง?”
-“คะ ถายเสร็จแลว ตอนนี้กําลังอยูในรถ นั่งกลับไปพนมเปญตามทางสันเขื่อนเกานะ!..”
-“ดีแลว! อยางนั้นอาคอยรับมารีณาอยูหัวสะพานโชรยจงวารนะ เราไปทานขาวที่ริมฝง
อีกดานหนึ่งกัน!”
(105)ไมมีอะไรที่จะปฏิเสธได มารีณาตอบตกลง.! สวนเขาผูนั้น สิ่งที่จัดเตรียมทุกอยาง
เปนไปตามแผนที่เขาวางเอาไว โดยไมมีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้น
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มารีณาปดโทรศัพท ในลมหายใจที่เปยมไปดวยความสุขอยางยิ่ง เพราะอะไรที่เธออยาก
ไดอยากเห็น ไดมาถึงทั้งหมดราวกับเปนความฝนในขณะที่กําลังตื่น
ประมาณกวาครึ่งชั่วโมงเทานั้น รถยนตที่มารีณานั่งก็ไดมาถึงหัวสะพานโชรยจงวาร
รถแลนดครุยเซอรสีดําของบุรุษสวมแวนตาจอดคอยอยูริมถนนเรียบรอยแลว และมารีณาก็ไดขอ
ลงที่นั่น แลวขึ้นไปนั่งบนรถสีดํา จากนั้นจึงไดขับขามสะพานไปอีกฝงหนึ่ง
อยู บ นถนน คุ ณ ถาและมารี ณ าซึ่ ง นั่ ง เบาะหลั ง เพี ย งสองคนได แ สดงสี ห น า ยิ้ ม แย ม
โอภาปราศรัยกันดวยอาการสนิทสนมกวากอน÷
-“โทรศัพทนี่ ราคาเทาไรหรือ คุณอา?” มารีณาเริ่มพูดเพื่อปกปดอาการเหนียมอาย แต
บุรุษนั้นทําทาทางราวกับไมอยากตอบคําถามนี้÷
-“ราคาไมเทาไรหรอก สามสี่รอยดอลลารเทานั้นเอง!” เขาถอนหายใจทิ้ง และเอาเรื่อง
อื่นขึ้นมาพูด “เปนอยางไรมารีณา พอแมหลานวาอยางไรบาง ที่หลานมาทานขาวกับอา?”
รถขามพนสะพาน หญิงสาวจึงตอบโดยทอดสายตาไป(106)ขางนอกผานหนาตาง÷
-“ทานไมไดวาอะไรหรอก..แตทานอยากพบอา..ไมรูวาอาพรอมจะขึ้นไปบนแฟลตชั้นสี่
ชั้นหานั่นหรือเปลา?”
บุรุษลึกลับหัวเราะคิกๆ÷
-“อา…นาจะไปหานะหลาน อาวาตองเปนอยางนี้ แตคอยอีก 4-5 วัน เพราะเวลานี้อางาน
ยุงมาก มีโอกาสไดมากินขาวกับหลานสักครูนี้เอง!”
รถไปจอดอยูหนาภัตตาคารแหงหนึ่ง เงียบสงัดไมคับคั่งไปดวยรถ บุรุษสวมแวนลึกลับ
พูดสองสามคํากอนจะพามารีณาลง÷
-“อาไมชอบสถานที่อึกทึกมาก! เราทานขาวแลวจึงคอยกลับ อาตองมอบลูกกุญแจบาน
ใหหลาน!..”
มารีณานึกสงสัย และเริ่มถามทันทีในเวลาที่เขาไปนั่งอยูที่โตะอาหารเรียบรอยแลว÷
-“ลูกกุญแจบานอะไรคุณอา.?”
บุรุษผูนั้นยิ้ม÷
-“ลูกกุญแจบานเชานะ อาเชาบานใหมารีณาแลวอยูแถวหลังเฎอิน เพื่อไมใหมารีณา
ลําบากขึ้นลงบนแฟลตสูงๆนั่น” และมารีณาพาพี่นองพอแมไปอยูดวยกันก็ได เพราะบานนั้นใหญ
พอสมควร!..”
มารีณาเหมือนกับสติคางไมรูวาจะตอบวา(107)อยางไร ในขณะที่คนผูนั้นกลาวตอไป
อีกวา÷
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-“โทรทัศน เครื่องเลนซีดี อะไรๆ อาซื้อไวใหแลว รวมทั้งเตียง ที่นอน หมอน พัดลม
และตูเย็นเครื่องหนึ่งก็ไดเตรียมไวแลว มีแตหมอ เตา จาน ชอน เทานั้น ที่เดี๋ยวคอยซื้อทีหลัง คิดวา
มารีณาสามารถอยูไดอยางสะดวกสบาย! ไมลําบากหรอก!”
การรับประทานอาหารในเวลานั้น เหมือนจะรวดเร็วกวาเวลาไหนทั้งหมด แมวาอาหาร
จะอรอยกวาครั้งอื่นๆก็ตาม แตก็เหมาะกับจิตใจของมารีณาดวย เพราะเธอตื่นเตนดีใจและอยากเห็น
บานใหมที่เขาเชาใหนั้น
ประมาณสองทุมครึ่ง คุณถาไดชวนมารีณาออกจากภัตตาคารอยูแถวเคียนคลัง มุงตรง
ไปยังบริเวณสถานที่ที่เขาไดเชาเตรียมไวแถวหลังเฎอิน
บานนั้นอยูในที่คดเคี้ยวเขาตามถนนเล็กๆจํานวนมาก ถาเห็นครั้งเดียวยากที่จะจําได
และประจวบกับเวลานั้นดึกแลว ทําใหยิ่งสับสนเขาไปอีก
อยางไรก็ดี มารีณาก็คิดวา นั่นเปนการรักษาสัจจะของบุรุษสวมแวนตาเปนแน เพราะ
มาถึงเวลานี้ไมเห็นวาอะไรที่เขาสัญญาแลวเขาจะไมทําเลย ความไวใจไดเกิดขึ้นตามสถานการณที่
รวดเร็วนี้ จนกระทั่งสาวรุนมีใจคิดวา บุรุษนี้สามารถเปนที่พึ่งพาในอนาคตได
ในเวลาที่มารีณาคิดเห็นนี้ เปนเวลาที่บุรุษผูนั้น(108)ไดพาเธอเขาไปในทาวเฮาสหลัง
หนึ่ง หลังจากไดไขกุญแจรั้วและประตูหนาเรียบรอยแลว
คนขับรถไมไดตามไปดวย เหมือนกับถูกใหเฝารถ เพราะถนนบริเวณนั้นเปลี่ยว แต
มารีณาไมไดใสใจกับเรื่องนี้ เพราะเธอกําลังใสใจอยูกับโทรทัศน 24 นิ้ว เครื่องหนึ่ง รวมทั้งเครื่อง
เลนซีดีที่จัดเตรียมไวอยูที่นั่นอยางเรียบรอย และบนโทรทัศนนั้นมีรูปถายของมารีณาซึ่งถายที่จําการ
ไทใสไวในกรอบลายดอกไมอยางสวยงามดวย
คุณถาพาเธอไปดูหองน้ํา หองครัว วกกลับมาหองรับแขก ที่มีเกาอี้หวายวางอยูอยางเปน
ระเบียบ จึงเดินไปยังหองนอนที่มีตอเติมอยูขางบน
ในเวลานั้นมารีณาก็เริ่มถามเบาๆวา÷
-“บานนี้ราคาเดือนละเทาไร คุณอา?”
คุณถาพูดพลางไขกุญแจเปดประตูหองนั้นพลาง÷
-“ประมาณ 100 ดอลลารเทานั้นเอง ใหมารีณาอยูชั่วคราวไปกอน แลวคอยขยับขยาย
วันหลัง!”
พูดจบบุรุษสวมแวนตาก็ผลักประตูเปดออกและเปดไฟ ทําใหมารีณาตกตะลึง ขางใน
หองนั้นมีที่นอนหมอนมุงจัดเตรียมไวเสร็จสรรพ และมีโตะเครื่องแปง ตูเสื้อผาวางอยูใกลกันดวย
กลิ่นน้ําหอมอยางหนึ่งทําใหหอมฟุงไปทั่วหองเหมือนมีการ(109)จัดเตรียมไวแลว และหนาโตะ
เครื่องแปงก็มีรูปถายเล็กๆรูปหนึ่งเปนรูปมารีณาถายคูกับบุรุษผูนั้นอยูที่จําการไท
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มารีณาหมุนตัวไปยืนมองดวยความตื่นเตนกับบรรยากาศในหองนั้น และเอยปากขึ้น
วา÷
-“คุณอา..ใหใครชวยจัดเตรียมอะไรทั้งหมดนี่?”
บุรุษลึกลับที่ทําเปนนั่งอยูบนที่นอนที่ยุบลงไปตามน้ําหนักตัวตอบดวยสีหนายิ้มแยม÷
-“…จา งพวกมอเตอรไซครับจา งใหเขายกมาไวใ หนะ ไมลําบากอะไร มารีณาชอบ
ไหม?”
มารีณาไมตอบ เพียงแตพยักหนาชาๆ ในเวลาเดียวกัน บุรุษผูนั้นลุกขึ้นและเดินไปเปด
เครื่องเลนซีดี เสียงเพลงสากล คือ Love Story ที่มีเสียงงึมงํา…พึมพํา…อันไพเราะ
มารีณาเหมือนลืมตัวไปชั่วขณะ ในเวลาที่ไดยินเพลงนั้น ไมเพียงแตตัวเธอเทานั้น วัยรุน
คนอื่นๆในสมัยนั้น นอยนักที่จะไมนิยมเพลงสากลมากกวาเพลงเขมร เพราะเพลงสากลเปนเพลงที่
เรารอนทําใหเกิดความกระสันขึ้น
สวนเพลงเขมรที่ฝงลึกอยูในกระดูก ในจิตใจอยางเปนอมตะ
ดังนั้นอะไรที่ทําใหหวั่นไหวไปถึงอารมณอันเดือดพลานก็มีแตเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรักใครเสนหานั่นเอง
(110)ในเวลานั้นมารีณากําลังยืนจองมองรูปรางของตนเองในกระจกโตะเครื่องแปงดวย
ความเคลิบเคลิ้ม เพราะนานมาแลวที่เธอไมไดมีกระจกบานใหญสองดูรูปรางตัวเองแบบนี้ จึงทําให
เธอชื่นชมขึ้นในใจกับเงาของตัวเองในกระจกนั้นวา÷
-“มารีณา เธอโตแลว สวยดวย! ที่จริงเธอนะมีวาสนาสูง แตขอใหเธออยาพบกับความ
เลวรายในโชคชะตาใดๆ เลย!..”
เสียงที่ดังระงมอยูในหัวใจตองขาดสะบั้นลง ในเวลาที่ไหลทั้งสองขางของเธอไดรับ
น้ําหนักมือที่ลูบไลบีบนวดอยางทะนุถนอมพรอมเสียงที่ไดยินคละเคลากับเสียงเพลงวา÷
-“มารีณา!..”
เสียงนี้ราวกับจับไปดวยสายใยแหงความสั่นระทึก มารีณามองไปในกระจกก็เห็นชัดวา
เจาของนิ้วมือนั้น คือบุรุษสวมแวนที่มีสีหนาเต็มไปดวยความระรื่นกรุมกริ่มและพยายามทําใหเธอรู
ถึงความตองการของเขา÷
-“คุณอา!..” สาวนอยรูปงามพยายามเอี้ยวไหลอยางชาๆ และปดมือชายผูนั้นออกอยาง
เบาๆ และขยับเทาไปหนึ่งกาวเพื่อหลบใหพนจากการเลาโลมแบบนี้
ไมอาจเดาใจของลูกสาวนางฉาย สาเรือนไดเลย แมวาเธออายุยางเขา 16 ปแลวก็ตาม เธอ
ก็ไมเคยถูกชาย(111)ใดถูกเนื้อตองตัวเลย นอกจากงานแสดงในการถายมิวสิควีดีโอเทานั้น
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นางคิดวา ตัวแสดงชายที่ถูกเนื้อตองตัวบาง ในเวลาถายมิวสิคที่ผานมานั้น ราวกับไมมี
อิทธิ พลทําให จิตใจสั่ นไหวเลย เพราะมั นเปนการแสดงไมใ ช ความจริง และอยูท ามกลางผูคน
จํานวนนับสิบคนที่ยืนดูอีกดวย
สวนมือชายที่ถูกเนื้อตองตัวเธอในเวลานี้ คืออยูในสถานที่อันเงียบสงบกันสองตอสอง
ประกอบกับบรรยากาศที่เปนใจและจิตใจที่ออนไหวอยางมากดวย เวลานั้น มารีณาพยายามรวบรวม
สติถามบุรุษผูนั้นวา÷
-“คุณอา!. พอแมฉันสั่งไววา ทานกลัวมีเรื่องไมดีกันฉัน ขอคุณอา!อยาเห็นฉันเปนอยาง
อื่นเลย!..”
บทเพลงจากเครื่องเลนซีดีบรรเลงไปเรื่อยๆทําใหบุรุษสวมแวนตาพยายามอธิบายโดย
โอบมือทั้งสองไปที่เอวเธอแนนดวยอารมณอันรอนแรง
-“พอแม ทานคิดอยางนี้ถูกแลว เพราะทานกลัวพี่ไมไดรักมารีณาจริง แตนองควรเห็นใจ
พี่ คือพี่ยังโสดอยูจริงๆ พี่จะกลับไปอเมริกาแลวพาพี่นองมาสูขอภายหลัง เพราะพี่กําพราพอแม..
นองเชื่อใจพี่เถอะ! ในโลกนี้ ไมมีชายใดจริงใจตอนองนอกจากพี่อีกแลว พี่รักนองจริงๆ อยากได
นองมาเปนภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย
(112)วันที่ผานมานั้น มารีณาถือตัวกับชายรางเตี้ยมอตอนั้นเหมือนเปนอากับหลาน แต
นาทีนี้อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดสิ้น ในเวลาที่ไดยินเขาเรียกเธอวา นองๆ”
มารีณา รูสึกขนลุกซูกับการเรียกของเขา และยิ่งทําใหเธอตัวสั่นขึ้นไปอีกในเวลาที่เขา
ดันมือเธอใหลมตัวลงไปบนที่นอน และกมลงจูบเธอดวยความกระหาย÷
-“มารีณา!.” คุณถากลาวดวยความเรารอน “..หลังจากแตงงานแลวพี่จะซื้อบานใหพอแม
พี่นองของนองอยูที่เขมร สวนเราสองคนจะไปอยูกันที่อเมริกา อยูกินกันอยางมีความสุขตอไป”
ถอยคําที่กลาวมาเต็มไปดวยคําหวานดุจน้ําหวาน กับความเชื่อมั่น ทําใหมารีณาหลงใหล
ไปในมนตเสนหที่สะกดอยางเหลือประมาณ
บุรุษนั้นเริ่มสัมผัสรางกายของเธอทั่วเรือนราง ทําใหเธอขนลุกไปทั้งตัว มารีณาไมอาจ
ขัดขืนไดเลยในเวลานั้น เพราะอะไรที่เขาทําและสัญญากับเธอ มันทําใหเธอเห็นวาเขาเปนเทพบุตร÷
-“พี่! พี่ถา!” กลาวดวยเสียงสั่นเครือและเอื้อมแขนไปโอบกอดเขา เต็มไปดวยน้ําตาแหง
ความปติ ……….. ดานนอกคนขับรถที่นั่งฟงซีดีในเคเบิลกําลังปลอยอารมณไปตามเสียงเพลงอัน
ไพเราะของคุณศรีสมุทรที่รองเพลง “สวรรคอยูที่ไหน?” ดวยความสุขใจเปนอยางยิ่ง
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-6บาดแผลในใจ
(113)ในคืนนั้นมารีณาไดรูวาคุณคาของความเปนสาวพรหมจรรยของเธอไดถูกทําลาย
ไปเพื่อตอบแทนจิตใจอันดีงามของเขาที่มีตอเธอเรื่อยมานั้น เธอก็ไดรูถึงรสแหงรักครั้งแรกที่เต็มไป
ดวยน้ําหวานและน้ําตาในเวลาเดียวกัน
แตทวา แมเธอจะกลัวจนตัวสั่นเหมือนนกอยูในมือพรานอยางไรก็ตาม ชายผูนั้นก็ได
พยายามปลอบโยนและเช็ดน้ําตาของเธออยูตลอดเวลา÷
-“มารีณา!. นองเปนภรรยาพี่แลว!. นองอยากังวลไปเลย พี่จะไมบอกพอแมของนอง
หรอก แตจะใหดี นองตองมาอยูที่นี่ แลวอยาไปถายมิวสิควีดีโอนั่นอีก!”
มารีณา พยักหนารับอยูบนอกของเขาพรอมทั้งกลาวกระซิบกระซาบ÷
-“พี่! อะไรๆนองมอบใหแกพี่แลว นับตั้งแตวันนี้ไป ขอพี่อยาทํารายนองเลย และพี่ตอง
ซื่อตรงตอนองตลอดไป!”
-“มารีณ า นองไดพี่ เ ปน สามีนี่ ที่ จริงเปนวาสนาแลว เพราะไมเพีย งพี่ยังโสดเทานั้น
อีกทั้งยังมีธุรกิจใหญโตอีก สามารถทํา(114)ใหนองมีความสุขเพียบพรอมไปตลอดชีวิต!.”
เพราะการเลาโลมลูบไลนั้นแลว จึงทําใหมารีณาซบลงไปที่อกของบุรุษผูนั้น แลวเธอ
ไมเพียงลืมเรื่องทั้งหมด แมแตเรื่องถามชื่อของเขาใหแนชัดตามที่พอกําชับมานั้น เธอก็ลืมไปอีก
เพราะอํานาจแหงความลุมหลงในไฟเสนหาครั้งแรกที่เธอไมเคยไดพบนั้นทําใหเธอหลงลืมอยางนี้
เอง
คืนนั้นบุรุษสวมแวนไดสงมารีณากลับบานในเวลาประมาณสี่ทุมซึ่งดึกกวาทุกวัน
นางฉายสาเรือนและคุณตาด สุขุนยังไมเขานอน ทานนั่งดูโทรทัศนเครื่องเล็กที่กําลังฉาย
ภาพยนตรเขมร
มารีณาขึ้นไปมีอาการเหนื่อยเล็กนอยเพราะบานนั้นสูง ใครก็ตามที่ขั้นไปถึงทันทีตอง
ถอนหายใจใหสบายจึงสามารถพูดกันตอได ผสมผสานกับอาการนั้น เธอก็บนพึมพําวา ปวดหัว
แลวก็ขึ้นไปยังที่นอน ประมาณ 2-3 อึดใจ หลังจากที่เธอยังไมหลับสนิท ทันใดนั้น โทรศัพทที่อยูใน
กระเปาถือของเธอก็ดังขึ้น ทําใหคุณตาด สุขุน และนางฉาย สาเรือน พรอมทั้งลูกหลานคนอื่น
ตื่นตลึงกัน เพราะไมคิดวามารีณาจะมีโทรศัพทใช
(115)หลังจากรับโทรศัพทมาฟงและพูดโตตอบสักครู มารีณาก็ปดและวางลง เปนเวลา
เดียวกับที่นางฉาย สาเรือน เดินไปนั่งปลายเตียงและถามเบาๆวา÷
-“โทรศัพทนี้ คุณถาซื้อใหลูกใชไหม?”
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มารีณายิ้มแหงๆมองหนาแม÷
-“จะ แม..และเขายังไดเชาบานหลังหนึ่ง คาเชาเดือนละ 100 ดอลลาร อยูแถวๆหลังเฏอิน
ใหฉันอยูอีกดวย!”
-“เมื่อครูนี้ เขาโทรศัพทมาบอกเรื่องนี้ใชไหม?”
-“ไมใชจะ เขาโทรศัพทมาบอกวาใหพรุงนี้พากันไปอยูบานนั้น เพราะเขาเชาไว 1-2 วัน
แลว โดยใหลูกหลานเขาเฝาอยู!! บานหลังนั้นสวยอยาบอกใครเชียวนะแม!”
นางฉาย สาเรือน เบิกตาโต÷
-“…อยางนั้น ลูกไดไปเห็นบานนั้นแลวใชไหม?”
-“จะ เมื่อเย็นนี้ ทานไดไปรับฉันที่กองถาย ไปกินขาวที่อีกฝงหนึ่ง และพาฉันไปดูบาน
นั้นอีก ทานซื้อของใชใสไวเสร็จสรรพ ตั้งแตโทรทัศน เครื่องเลนซีดี เตียง ที่นอน หมอน ยังขาดแต
ถวยชามหมอไหเทานั้น… ขอใหแมชวยไปจัดหาซื้อของทั้งหลายนั้นดวย เพราะพี่ถาเขาตองไป
กินขาวที่บานนั้นสักครั้งเหมือนกัน!”
นางฉาย สาเรือน ทําตาโตกวาเกา เมื่อไดยินลูกสาวเรียกคนนั้นวาพี่ ความจริงมารีณา
พูดเร็วไป ยิ่ง(116)ทําใหนางฉาย สาเรือนไลคําถามอยางรีบเรง÷
-“อยางไรกัน ลูกกับเขาไปถึงไหนกันแลว ถึงไดกลาเรียกเขาวาพี่ไดเต็มปากอยางนี้?”
มารีณาเริ่มมีน้ําตาคลอเบาทันทีและพูดดวยเสียงสั่นเครือ รางกายสั่นเทา แลวนั่งเอา
ศีรษะเกยไวที่อกแม÷
-“แม! แมอยาโกรธนะ ฉันเห็นเขามีจิตใจดีอยางนี้ ฉันรักเขาและยอมมอบกายใหเขาแลว
ดวย!.”
นางฉาย สาเรือน ระเบิดเสียงออกมาอยางเร็ว ซึ่งทําใหคุณตาด สุขุน ที่ไมไดตั้งใจฟง
เทาไรหันมามองดวยความสงสัย÷
-“มารีณา..? ทําไมลูกทําอยางนี้?” นางถามดวยความตกใจ โฉมเทพีตอบดวยจิตใจ
สั่นระรัว พรอมกันนั้นพอไดเดินมายืนฟง÷
-“ฉันผิดไปแลวแม..เปนเพราะฉันสงสารเขา และเชื่อวาเขารักฉันดวยความจริงใจ..แม
แตอะไรๆเขาก็จัดเตรียมใหฉันหมดแลว เราควรไปอยูบานที่เขาจัดใหนั่น!..”
นางสาเรือน กระอักกระอวนเหลือประมาณเพราะคําพูดของลูก สวนคุณตาด สุขุนที่จับ
ประเด็นเรื่องนี้ไดก็พยายามขมใจอยางที่สุด÷
-“อะไรที่พอคิด ดูเหมือนมันมาถึงแลว!..” คุณตาด สุขุน พูดดวยความระมัดระวัง “..แม
อยาคิดมากไปเลย ถาเขารักลูกเราจริงอยางนี้แลว ก็ตองปลอยไปตาม(117)นี้เถอะ อยาพูดตีโพยตี
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พายไปเลย อายเขา แตอยางไรก็ตามใหพอไดพบหนาพูดจากับเขา 2-3 คํา เพราะพออยากเห็นหนา
ลูกเขยคนนี้!..”
เมื่อไดยินสามีกลาวดวยอารมณดีอยางนี้ หญิงผูเปนภรรยาก็กลาวตอวา÷
-“เพราะไมอยากให อายเขา ฉัน จึงคิด วาตองใหมั นไปอยูบานนั้น แต..กอนจะใหไ ป
ตองใหเขารับปากเปนมั่นเปนเหมาะกอน!. พวกคนที่อยูแถวนี้ เมื่อใครรูเรื่องคงจะหัวเราะเยยหยัน
กันสนุกปาก!..”
คุณสุขุน พูดโตตอบ÷
-“นี่..อยาไปกังวลกับคนอื่นเลย ใครจะวาอะไร คิดอะไรก็ชาง เขารักลูกเราดวยความ
จริงใจก็พอแลว!..แตเรียกคุณคนนั้นใหมาพบกับพอสักหนอย..”
-“ไมมีปญหาพอ เมื่อครูนี้ ทานไดโทรมาบอกวา พรุงนี้ 9 โมงทานจะมาพบพอแม…”
คุณสุขุน มีสีหนาสดชื่นทันที÷
-“..เออ..ถาอยางนั้นตองจัดเตรียมบานชองสักหนอย !. อยาใหเขาขึ้นมาไมมีระเบียบ
อะไรเลยนะ?”
นางฉาย สาเรือนรองครางขึ้นวา÷
-“…ประเดี๋ยวเถอะ เขาขึ้นมาเห็นบานเราสกปรกอยางนี้ เขาก็เอือมระอา(118)แลวก็ถอน
คําพูดไป?”
-“ไมหรอกแม!…” มารีณาพูดสวน “..ฉันรูใจทาน ทานไมถือสาและไมดูถูกคนจน
หรอก.. ทานรักฉันจริงๆ แมครอบครัวเราจะเปนอยางไรก็ตาม!..”
…เปนจริงดังคําพูดของมารีณา วันรุงขึ้นเวลา 9 โมงตรง บุรุษสวมแวนไดขับรถสีดํา
มาอยูปากทางที่ตองขึ้นไปบนบานมารีณา เวลานั้น สาวงามชดชอยก็ยืนคอยพรอมอยูแลว แลวพา
บุรุษผูนี้ขึ้นไปขางบนดวยความเรงรีบเหมือนไมอยากใหคนอื่นเห็น
คุณตาด สุขุน และนางฉาย สาเรือน ตอนรับคูรักของลูกดวยอัชฌาสัยเปนที่สุด สวน
บุรุษผูนั้นไมไดแสดงอิริยาบถใดๆที่ทําใหคนทั้งหลายคิดวา เขาเบื่อหนายกับบรรยากาศของบานเล็ก
แคบเลย เขายิ้มแยมเบิกบานอยูตลอดเวลา และยืนยันวา÷
-“ขอคุณอา คุณนา อยากังวลไปเลย ผมรักมารีณาดวยความจริงใจ และผมจะหาโอกาส
มาสูขอมารีณาในเร็วๆนี้ เพื่อจัดพิธีแตงงานตามประเพณี!..”
เวลานั้นคุณตาด สุขุน ตอบดวยทาทางขึงขังวา÷
-“…ผมอยากรูเดี๋ยวนี้จากปากของคุณหลานใหชัดเจนดวยตนเองวา ถาคุณหลานรัก
มารีณา ขอใหรักไปตลอดชีวิต อยาไดเลิกรางกันดวยประการใดๆ(119)เลย!..”
นางฉาย สาเรือน กลาวเพิ่มเติม÷

140
-“เพราะลูกของนายังเด็กมาก เธอยังไมทันเปนสาวเต็มตัวดวย ดังนั้นการผิดครรลอง
ใดๆ ขออยาถือโทษเธอเลย นาไวใจหลานแลว!..”
จุดประสงคที่คุณ ตาด สุขุน คิดไววาจะซักไซเรื่องชื่อทั้งหมดของบุรุษสวมแวนนั้น
ก็ตองติดคางไวอีก เพราะเวลานั้นเขามัวแตตื่นเตนดีใจเปนอันมาก คือดีใจเพราะเห็นบุคคลที่มา
เยือนนั้นขึ้นไป และในที่สุดบุรุษลึกลับก็ไดวางเงิน 100 ดอลลาร อีก 3 ใบ ยื่นใหนางฉาย สาเรือน
เพื่อใหชวยซื้อเตา จาน หมอ และเครื่องใชสอยตางๆสําหรับหองครัว โดยกลาวชี้แจงในตอนทาย
วา÷
-“เพื่อใหผอนคลายบรรยากาศที่คับแคบอึดอัดของที่นี่ ขอใหคุณนา คุณอา หรือพี่นอง
คนอื่นๆ ขอเชิญไปพักอยูบานนั้นกับมารีณาก็ไดเพื่อไปอยูเปนเพื่อนเธอเวลาที่ผมไมอยู!..
หลังจากทั้งสองฝายไดพบกันและพูดคุยแสดงทัศนะตอกันอยางชัดแจงแลว นับตั้งแต
วันนั้นมารีณาก็ตัดสินใจไปอยูในบานที่บุรุษลึกลับเชาใหอยูบริเวณหลังเฎอิน โดยมีพอแมพี่นองไป
อยูเปนเพื่อนในเวลานั้น
ความสุขเกษมไดเกิดขึ้นในใจมารีณาอยางเต็ม(120)เปยม เพราะเธอไดรับการดูแลอยาง
ดีจากบุรุษลึกลับนั้นไมขาดตกบกพรองเลย เธอกลายเปนแมบานคนสําคัญที่มีเงินทองใชสอยซื้อนั่น
ซื้อนี่ไมขาดมือ และเคารพปรนนิบัติชายคนรักไมใหแคลงใจ
ประการสําคัญ คือมารีณาไดปลีกตัวออกจากสังคมการแสดงตั้งแตเวลานั้น และเธอมีแต
อยูในบานดูแลตัวเองเพื่อใหเปนที่พอใจของคนรัก ความอิดแหนงแคลงใจของครอบครัว “ตาด”
เหมือนไมมีอีกตอไป เพราะทุกคนตางชื่นชมวา มารีณาหรือนองสาวมีวาสนาไดสามีเปนสุภาพบุรุษ
แมยังไมไดแตงงานใหเรียบรอยก็ตาม ชีวิตคูรักนี้เปนคูสามีภรรยาที่พรอมมูล มีความสุขกวาคูสามี
ภรรยาที่แตงงานกันแลวเสียอีก
ทวา อะไรๆบนโลกนี้ ลวนมีความไมเที่ยงแท เวลาแหงความสุขในชีวิตของมารีณากําลัง
ผลิบานราวกับดอกไมนั้น ก็ไดมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นราวกับขยะตกมาปดที่แกวตา บันดาลใหระคาย
เคือง เออลนไปดวย น้ําตาอยูเสมอ หนึ่งเดือนตอมาขณะที่คุณ “ถา” ไดบอกมารีณาวา มีงานดวนไป
สิงคโปรหนึ่งอาทิตย มารีณาอยูที่บานไดพบเหตุการณอันนาเศราสลดที่คิดไมถึง
บังเอิญ มารีณาและพี่นองไดนั่งดูโทรทัศนถายทอดการประชุมคณะกรรมาธิการเพิ่มลด
กองทัพ อัครเลขา(121)ธิการของคณะกรรมาธิการนี้ คือ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งมี
หนาตาเหมือนกันไมมีผิดกับบุรุษที่เคยใหความพอใจแกเธอ
ทั้งชื่ออยูขางทายก็เหมือนกันอีก ทําใหมารีณาสนใจอยางยิ่ง แตเธอยังไมเชื่อเพราะอาจมี
คนหนาตาเหมือนกัน ขณะที่มารีณากําลังมีความสงสัยอยูนั้น ขณะนั้นโทรศัพทมือถือของเธอก็
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ดังขึ้น ทันทีที่เธอยกขึ้นมาฟงก็รูวาเปนเสียงของคุณ “ถา” ที่ทําเปนโทรมาจากสิงคโปรถามไถทุกข
สุขของเธอ แลวเธอกินขาวหรือยัง? นอนหรือยัง? แลวคิดถึงเขาไหม?”
มารีณาก็ตอบกลับไปตามตรงจากใจของเธอที่มีตอเขา แตเธอไมลืมที่จะพูดเลนเปน
ประโยคสุดทายวา÷
-“พี่ถา ฉั น เห็น ใครคนหนึ่ ง ในโทรทัศ น หนา ตาเหมือ นพี่ ไ ม มีผิด แลว ชื่อ ขา งท ายก็
เหมือนชื่อพี่อีกดวย พี่มีพี่นองฝาแฝดดวยหรือ?”
สิ้นคํากลาวที่เต็มไปดวยความสงสัย ไดยินปลายสายตอบกลับมา÷
-“…พี่ไมมีพี่นองฝาแฝดหรอก แตที่พนมเปญ ไมแปลกหรอกที่จะมีคนที่มีชื่อและหนา
คลายพี่!..อยาใสใจเรื่องนี้เลย อีก 2-3 วัน พี่จะกลับแลว!..”
การแกตัวของคุณ “ถา” ใหมารีณาหมดความสงสัยไปชั่วขณะหนึ่ง แตเธอยังไมวางใจ
เพราะเธอไดเห็นรูปรางบุรุษที่อยูในโทรทัศนที่ออกอากาศนั่น มีลักษณะคลายคลึง(122)และพี่นอง
เธอทั้งหมดที่ไดดูเห็นพองกันวา เปนใครไมไดเลย นอกจากบุรุษคนนั้น คือ เขาโกหกเธอ
ความคิดนี้ไดแอบซอนอยูในหัวของมารีณา จนกระทั่งอีก 3 วัน ที่คนผูนั้นกลับมา เธอ
ไมไดซักไซอะไร นอกจากจัดเตรียมขาวน้ําตอนรับเขา และบีบนวดเขาเหมือนเคย แตดูเหมือนเปน
ความบังเอิญในเวลาที่บุรุษนั้นลืมตัวเขาไปในหองน้ํา เสื้อผาและสิ่งของทั้งหมดของเขาทั้งหมดวาง
ทิ้งไวบนที่นอน
ตามปกติ ตั้งแตไดรูจักกันมา มารีณารูวา คนผูนี้มีความระมัดระวังมาก ไมเคยทิ้งสิ่งของ
สวนตัวอะไรสักอยางใหมารีณาเห็นเลย ราวกับกลัวเรื่องอะไรสักอยางจะแตก แตนี่หลังจากที่เขาได
ครอบครองดวงใจมารีณาไดทั้งหมดแลว เขากลายเปนทิ้งอะไรๆโดยไมกลัวอีกตอไป หรืออีกอยาง
อาจเปนเจตนาของเขาที่อยากใหมารีณาเห็น และคิดวาถาเห็นไปก็ไมไดทําใหเกิดปญหาอะไร?
ด ว ยเหตุ ที่เธอคิ ด ว า ไดเ ปน ภรรยาของเขาแลว นั้น มารี ณ าก็ห ยิบ เอากระเปา สตางค
ออกมาจากกระเปากางเกงของเขามาดู ก็เห็นบัตรประจําตัวและบัตรขาราชการตางๆของเขา มีชื่อ
และ รูปถายเหมือนกันไมมีผิดกับบุรุษที่ถายทอดผานทางออกโทรทัศน รวมทั้งมีตําแหนงเปนรอง
เลขาธิการอยูในคณะรัฐมนตรีอีกดวย
ขณะที่เธอกําลังดูดวยความลืมตัวอยูนั้น ในเวลาเดียวกันบุรุษลึกลับก็ออกจากหองน้ํามา
ทันไดเห็นเหตุการณ มารีณาตื่น(123)ตกใจกลัวจนมือเทาสั่นไปหมด และหนาซีดเซียวทันที เพราะ
กลัวเขาดุดาวาเธอใจกลาเอาอะไรๆในกระเปาออกมาดู แตหลังจากเหลือบเห็นมารีณาทําดังนั้น บุรุษ
สวมแว น ก็ยิ้ มอยางสดใส เดินมานั่งลูบ ไลไ หลเธออย างทะนุถนอม พรอมทั้ง กลาวอยางสุ ภ าพ
ออนหวานวา÷
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-“…มารีณา นองหายสงสัยแลวหรือยัง?”
โฉมเทพี ถอนหายใจอยางเร็ว จึงเงยหนามองคูรักยอดดวงใจ÷
-“…อยางนี้ คนที่อยูในโทรทัศนกับพี่ก็เปนคนเดียวกันใชไหม?”
บุรุษลึกลับกมลงจูบแกมมารีณาเบาๆและตอบอยางใจเย็น÷
-“ถูกแลว! เปนพี่! ที่นองเห็นในบัตรขาราชการทั้งหมดนี้ เห็นอยางไรก็เปนอยางนั้น!.
ชื่อก็มีอยูในนั้นดวย!.”
มารีณาเริ่มเปลี่ยนสีหนาเปนขมขื่นทันที และน้ําตาก็ไหลออกมาอยางรุมรอนตกลง
บนหลังมือของชายหนุม÷
-“อยางนี้พี่ก็โกหกนอง? ทําไมพี่ถึงโกหกนอง?.”
บุรุษลึกลับที่ตอนนี้ไมลึกลับแลวนั้น พยายามลูบไลผมสาวนอยและพูดเบาๆวา÷
-“นองอยาโกรธเลย! เมื่อกอนที่พี่ไมอยากเอาฐานะหนาที่ทางราชการชั้นผูใหญมา
ลอเลนกับนอง เพราะพี่ไมอยากใหนองตื่นตระหนก!..”
-(124)“ไมใชเรื่องนี้หรอก!” มารีณาตอบโตทันควัน “..ชื่อและหนาที่การงานของพี่
ไมสําคั ญสํ าหรั บน องเลย แตที่ นองอยากรูมากกวาอยางอื่น คือความจริงพี่มีภรรยาแลวหรือวา
ยังโสด ฉันไมเชื่อวาขาราชการชั้นผูใหญอยางพี่ยังโสดอยู! พี่ไมนาโกหกนองเลย!..”
บุรุษผูนั้นพยายามเช็ดน้ําตาของเธอพรอมปลอบประโลมอีก÷
-“แต อยางไรก็ตาม ตอนนี้นองเปนเจาของดวงใจของพี่แลว ไมมีปญหาอะไรขวางกั้น
ทําใหความสุขของเราราวฉานไดเลย!.. อยาคิดมากเลยนะ… เตรียมตัวใหพรอมแลวพรุงนี้ไปเที่ยว
กําปงโสมกับพี่ เพราะพี่ตองไปทํางานอยูที่นั่นหนึ่งอาทิตย!”
กล า วจบ ข า ราชการลึ ก ลั บ ก็เ ตรีย มเปลี่ย นเสื้ อผ า ออกไป ปล อ ยให มารี ณ าแนนิ่ ง อยู
คนเดียว พูดอะไรไมออก
ไมกี่ชั่วโมงหลังจากนั้น เรื่องที่วาคุณถาเปนรองเลขาธิการรัฐมนตรีและมีภรรยาแอบอยู
ในใจกอนแลว ไดแพรไปถึงครอบครัว “ตาด” อันนาสงสารนี้ทั้งหมด
แตหากมารีณาเศราโศก หรือนางฉาย สาเรือน ขุนของหมองใจอยางไร คุณตาด สุขุน
บุรุษผูมีหัวใจที่แตกสลายพยายามระงับอารมณดัวยการคิดตริตรองอยางถี่ถวน÷
-“เราไมตองทําอะไรใหมีปญหาวุนวายในตอนนี้หรอก เพราะอะไรๆมัน(125)เลยเถิดไป
หมดแลว ถาเขายังดีกับเรา เราก็จําตองสูตอไปตามนี้ แตตองระมัดระวังดวย! อยาใหผาที่ขาดแลว
ยิ่งขาดเพิ่มขึ้นอีก!..”
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การทําให ความแตกวา เขาไมใชคนโอนสัญชาติอยูที่อเมริก า ที่ จริงเจตนาของบุรุษ
สวมแวนนั้น เพราะเขารูวาถึงเวลาที่ตองใหรูแลว ที่จริงไมมีปฎิกริยาอะไรเกิดขึ้นเลย เพราะชัยชนะ
ทั้งหมดตกอยูในมือของเขาทั้งสิ้น
อยางไรก็ตาม คุณ “ถา” ไมไดทําอะไรใหแคลงใจมารีณา คือหลังจากเธอรูความจริง เขา
เอาใจใสเธอยิ่งกวาเดิมอีก
ขณะไปเที่ยวที่กําปงโสม เขาไดใหองครักษคอยปองกันรับใชเธออยูในภัตตาคาร โดย
เอาใจใสที่สุด สวนเขาหลังเสร็จจากงานราชการแลว เขาก็มาหาเธอ โดยไมขาดตกบกพรองอะไร
เลย ซึ่งทั้งหมดนี้เปนเหตุใหหัวใจของมารีณาสงบสุขไปชั่วขณะหนึ่ง
บายนี้ คูรักไดพากันเดินไปตามริมทะเลที่มีคลื่นซัดสาดเขามา รอยเทาทั้งสี่ไดทาบตอๆ
กับไปบนหาดทรายละเอียด แตบางอยางก็ตองละลายไปดวยระลอกคลื่นในเวลาอัสดงทามกลาง
การซัดสาดไปอยางไมรูเหนื่อยมาถึงสถานที่แหงนี้ บุรุษดึงมือเธอลมลงไปบนหาดทราย แลวเขา
ตะกองกอดเธอ จูบแกมดวยความหิวกระหาย แลวพูดอยาง(126)เรารอนวา÷
-“มารีณา นองฟงพี่นะ แมพี่จะมีภรรยาแลวก็ตาม ภรรยานั้นก็ไมมีอิทธิพลที่จะทําให
นองแยกกับพี่ไดเลย!..”
มารีณาที่เปรียบเหมือนลูกนกในมือพราน เธอพยายามกลาวอยางนาสงสารวา÷
-“…พี่ ถ า เมื่ อ ก อ นน อ งคิ ด ว า น อ งเป น นางเอกในหั ว ใจพี่ แต เ ดี๋ ย วนี้ น อ งกลายเป น
ตัวประกอบแลว และเปนตัวประกอบที่เต็มไปดวยความเสี่ยง ในฉากชีวิตอันไมเปนธรรมนี้ ตอนนี้
อะไรๆเหมือนกับตองขึ้นอยูกับพี่แลว ถาพี่ใหนองมีความสุข...นองก็เปนสุข แตถาพี่เมินเฉยกับนอง
อะไรๆก็ตองดับสิ้นพนรัศมี ดังเชนพระอาทิตยที่ตกในเวลาเย็น!..”
บุ รุ ษ ผู หิ ว กระหายในตั ณ หา โอบจู บ แก ม มารี ณ าอี ก ครั้ ง แล ว กล า วด ว ยความตั้ ง ใจ
หลังจากจองมองไปยังขอบฟาที่มีแตออนแสงลง÷
-“น อ งเข า ใจล ะ นะ มารี ณ า เขานั้ น เมื่ อ ก อ นเป น นางเอกก็ จ ริ ง แต ต อนนี้ ก ลายเป น
ตัวสํารองแลว สวนนองคือนางเอกอมตะที่ไมใครมาแทนไดเลย!..”
ลมทะเลพั ด โบกเอากลิ่น อายคลื่ น น้ํ า เค็ ม มาปะทะจมูก ของคูรั ก ใหม ผสมผสานกั บ
ถอยคําปลอบประโลมของชายหนุมตอไปอีก÷
-(127)“นองอยากลัวเลย วาเขาจะกลามาทําอะไรไรสาระกับนอง!..”
-“ถาอยางนั้น ภรรยาพี่รูวา พี่มารักนองหรือยัง?.”
-“ไมรูหรอก เพราะพี่พยายามไมใหรู! แต นองตองระวังตัวดวย อยาเดินไปไหนมาไหน
โดยไมมีใครไปดวย..! พูดใหชัดๆคือตองอยูในบาน คอยไปไหนมาไหนกับพี่ อยาลืมวา นองเปน
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ภรรยาของพี่นะ พี่จะพยายามหยารางกับเขาใหเด็ดขาดเพื่อมาอยูกับนองคนเดียว เพราะพี่เบื่อหนาย
เขาแลว!..”
มารีณาพยายามดึงตัวออกจากจากอกบุรุษ กลับมานั่ง เธอเอามือลูบผม และสะบัดขึ้นลง
ใหปลิววนเวียนไปตามกระแสลมเย็น โดยพูดตอไป÷
-“หมายความวา ถาเขารู เขาจะทํารายนอง ใชไหมพี่?”
บุรุษยินดีในคําถาม เอามือปดปากเธอ แลวกระซิบขางๆหู÷
-“เขาไมสามารถทําอะไรนองไดหรอก นองอยากลัวเลย!..”
กลาวแลว เสือผูหญิงก็จับมารีณาเอนลงไปยังพื้นทรายอีกครั้ง… แลวไดยินเสียงคลื่น
ดัง…ผสมผสานกับบรรยากาศที่คอยๆมืดไป…
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-7ขาราชการมากรัก
(128)เพื่อเปนการเอาใจมารีณาไมใหเธอกังวลเรื่องที่เขามีภรรยามากอนนั้น ทานรอง
เลขาธิการรัฐมนตรีไดพยายามพาเธอไปเทีย่ วที่นนั่ ที่นแี่ ทบทุกหนทุกแหง เมื่อทานมีเวลาจากงาน
ราชการ
คิดไป มารีณามีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายเหมือนกัน เพราะเงินทองที่คุณถาใหเปน
ประจํา และเธอไดแอบสงใหพอแมพี่นอง นั่นหมายความวา เธอไมไดแอบมีชีวิตสุขสบายแตเพียง
ผูเดียวเลย
หลังจากแอบซอนอยูในฐานะเปนภรรยานอยของทานรองเลขาธิการสายตาสั้นได 3
เดือน อยูบริเวณหลังเฎอิน เหตุรายทําใหเสียวสันหลังดูเหมือนจะผุดขึ้นมาเปนรูปเปนรางทีละเล็ก
ทีละนอย เพราะเวลานั้น ไดมีเสียงเล็ดลอดจากองครักษของทานรองเลขาธิการออกมาอยางลับๆจาก
เรื่องภรรยาหลวง คนผูนั้นก็บอกตามตรงวา ในชวงแรกๆทานไมรู แตตอนนี้ทานเริ่มสงสัยแลว
เพราะมีคนแอบไปบอกทานวา เห็นทานรองเลขาธิการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กับมารีณา เชน ที่ภัตตาคาร
เปนตน
(129)หลังจากไดรูเรื่องนี้จากองครักษ ในชวงเวลาหนึ่ง มารีณาก็ไดบอกถึงความกังวล
ใจกับทานรองเลขาธิการ ทานจึงมีความคิดวาจะยายจากบานเชาหลังนี้ เพื่อจะหลีกเลี่ยงไมใหภรรยา
หลวงตามหาที่อยูได
แตการกระทํานี้ไมสามารถทําไดทันที โดยในระหวางชวงกลางเดือนพฤษภาคม 1999
คือในวันที่ 18 คุณเสคุนฎ ซึ่งเปนพี่ชายแทๆของมารีณาไดมาเยี่ยมเยียนที่ประเทศเขมร ดังนั้น
มารีณาและครอบครัวทั้งหมดแทบจะไมมีเวลาวางอยางตอเนื่อง
นี่เปนการกลับไปเปนครั้งแรกของหนุมนอยที่มีอายุ 28 ป หลังจากที่เขาตองพลัดพราก
จากพอแมไปตั้งแตป 1981 ไปอยูชมรมพรมแดนกัมพูชา-ไทย เขาอีดาง
คุ ณ เสคุ น ฎ ไ ด ไ ปอยู อ เมริ ก ากั บ ป า ซึ่ ง เป น ลู ก พี่ ลู ก น อ งของพ อ คนหนึ่ ง ชื่ อ นางเอี ย
สาเมียจ4 ในชวงป 1982 ตั้งแตมีอายุ 11 ป และไดเติบโตและศึกษาตอในดินแดนใหมนั้น จนกระทั่ง
ในขณะนี้ไดทํางานเปนลูกจางในโรงพยาบาลศัลยกรรมแหงหนึ่งที่กรุงบอรตัน รัฐแมนสาฌูเสต
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คิดไปคุณตาด สุขุณณรา เรียกวา ตาด เสคุนฎไดยายไปจากบานเกิด และจากพอแมไป
รวมเวลากวา 20 ป ตั้งแตมารีณายังไมเกิดจนถึงเวลานี้เธอมีอายุ 16 ปแลว แมวายังไมครบบริบูรณ
ก็ตาม
(130)เวลาที่ไดมาอยูกับครอบครัว เสคุนฎสบายใจเปนอันมาก โดยเฉพาะไดเห็นมารีณา
มีรูปรางสวยงามและมีนิสัยราเริง ชอบพูดเลนแบบเด็กๆและรองเพลงไปตามนิสัยวัยรุน
บางครั้ ง พี่ ช ายกั บ และน อ งสาวคนนี้ ไ ด พ ากั น ร อ งเพลงต า งชาติ เช น เพลงดวงใจ
มหาสมุทร (My Heart will go on) ที่มาจากภาพยนตรเรื่องไททานิค เปนตน
ในการเดินทางมาเที่ยวแผนดินเกิดเปนครั้งแรกนี้ เสคุนฎ ไดไปเที่ยวเมืองเสียมเรียบกับ
ครอบครัวทุกคนเพื่อดูปราสาทนครวัดที่เขาไดตั้งปณิธานวา <<ถาเกิดมาเปนลูกเขมรหากไมไดดู
ปราสาทนครวัดนั้น ไมสมควรเกิดเปนลูกเขมรเลย แมวาไปอยูไกลถึงรอยแยกจักรวาลไหนก็ตาม
ตองหาหนทางมาดูใหได เพราะนครวัดเปนสิ่งมหัศจรรยลําดับที่7ของโลก แสดงใหเห็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมอันรุงเรืองของเขมรตั้งแตอดีต>>
การไดดูอะไรๆที่เมืองเสียมเรียบนั้น ทําใหเสคุนฎเบิกบานใจเปนอันมาก แตก็มีติดใจ
บางอยางที่ทําใหเขามีความกังวลไมนอยทีเดียวเกี่ยวกับมารีณา เพราะเขาเพิ่งรูวา มารีณากําลังเปน
สมบัติหัวใจของขาราชการชั้นสูงผูหนึ่ง ซึ่งทั้งเงินคาใชจายในการไปเที่ยวเมืองเสียบเรียบนั้น สวน
ใหญก็เปนของขาราชการผูนั้นเปนผูออกใหดวย
อะไรๆที่ขาราชการผูนี้ทําเพื่อแสดงใหเห็นวา เขารักและ(131)มอบดวงใจทั้งดวงใหแก
มารีณาอยางมาก คือเขาทําอะไรทั้งหมดเพื่อแสดงความรักอยางสุดซึ้งของเขาที่มีตอมารีณาจริงๆ
แมอยางไรก็ตาม 1 เดือนผานไปที่เสคุนฎไดมาถามไถทุกขสุขของครอบครัว หลังการ
จากลาอันยาวนาน เสคุนฎไดเล็งเห็นวา ความสัมพันธระหวางขาราชการผูนั้นกับนองสาวของเขา
เปนหัวขอใหญอยางหนึ่งที่นาเปนหวงอยางมาก จนกระทั่งถึงเวลาขึ้นเครื่องบินกลับในวันที่ 16
มิถุนายน 1999 เสคุนฎไดสอนสั่งและหมั่นตักเตือนนองสาววา <<ถาสามารถถอนตัวไดก็ถอนตัว
เสียเถอะ และตองระวังตัวใหดีดวย>>
แตมารีณาไดกระซิบบอกพี่ชายวา <<อยากังวลไปเลย ไมวาอยางไรก็ไมมีเรื่องอะไร
เกิดขึ้นแนๆ เพราะขาราชการผูนั้นเขาไดแกไขแลว>>
คํารับประกันนี้ แสดงใหเห็นวากวา 1 เดือนที่ผานมา มารีณาไดถูกขาราชการนั้นจัดการ
ใหยายบานมาอยูบานใหญเพื่อหลบภรรยาหลวงของเขาไมใหหาพบ
คือในวันที่ 19 กรกฎาคม 1999 ที่มารีณาตองยายไปอยูบานใหมเลขที่ 18 EO ถนน 318
กลุม 19 ในเขตทวลสวายไพรที่1บริเวณดานหลังตลาดโอลิมปค คาเชาเดือนละ 120 ดอลลาร
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นางฉาย สาเรือน และคุณตาด สุขุนไดมาชวยจัดบานนั้นใหลูกดวย และไดใหลูกสาว
คนโตชื่ อ ตาด ศรีเพา ซึ่งมี สามีชื่อ ปาง วรรณี มีตําแหนงเปนตํารวจยศสิบเอก และเปน ตํารวจ
นครบาลประจําอยูที่เขต(132)7 มกรา ใหอยูชวยดูแลความเรียบรอยเปนประจํา
ดูเหมือนวาภรรยาของตนจะรูเรื่องแผนการคิดกบฎของตนแลว ขาราชการสวมแวน
ไดพยายามพามารีณาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ไมขาดเลย จนกระทั่งพาไปเที่ยวที่ประเทศไทยดวย เพื่อเปน
การหลอกลอใหคนที่ตามหลงทาง และสรางความมั่นคงในชีวิตรักสามเสาของเขาดวย
แมวาอยางไรก็ดี คุณ “ถา” ในเวลานี้ก็ไมเหมือนคุณ “ถา” คนกอนเทาไร ตั้งแตเงินที่
เขาใหมารีณาไวใชสอยอะไรๆก็จํากัดขอบเขต ไมมากมายเหมือนแตกอน นี่ราวกับเขารูวา อยางไร
ก็ตาม มารีณาก็ไมอาจอยูไดโดยไมมีเขาเปนอันขาด เพราะครอบครัวเธอยากจน และเธอเปนหญิงที่
ถูกทําลายความบริสุทธิ์ไปแลว แลวจะหาที่พึ่งพาที่ไหนไดอีก?
อยูในสถานการณไมดีอยางนี้ ในชวงเวลาหนึ่ง นางฉาย สาเรือน จึงไดขอพูดคุยกับทาน
รองเลขาธิการอยางเงียบๆวา ÷
-“แลวคุณหลานคิดอยางไร ถาภรรยาหลวงขอคุณหลานรูเรื่องคุณหลานกับลูกของนา
อยางนี้?”
เหมือนอารมณไมดีมาจากไหนก็ไมรู หลังจากไดยินแมของมารีณาถามอยางนี้ ทานรอง
เลขาธิการก็ตอบกลับมาอยางไมสบอารมณวา÷
(133)-“คุณนากังวลอะไร!.. ตั้งแตมาอยูกับผม มารีณาเลือกตกยางออกเพราะถูกใคร
ทํารายหรือ?.”
นางฉาย สาเรือน ยิ้มแหงๆแลวพูดตอ÷
-“..ก็จริงอยู! แตฉันกลัว เกรงวาวันใดวันหนึ่ง คุณนายรูเรื่องแลวจะมาทํารายลูกของฉัน
แลวคุณหลานคิดอยางไรเพราะลูกฉันยังเด็ก เธอไมมีประสบการณในเรื่องนี้!..”
ครั้งนี้ ขาราชการมากรักเปลี่ยนมากลาวยืนยันแบบตวาด÷
-“ขอคุณนาอยากังวล เรื่องนี้ผมรูวาตองทําอยางไร แลวผมรูจักผูกก็ตองรูจักแกดวย และ
ปองกันไมใหมีใครลวงเกินตอรางกายของมารีณาเปนอันขาด ถาตาบอดผมชดใชตา มือขาดผม
ชดใชมือ เพราะมารีณาเหมือนชีวิตของผมนะ!..”
แมวาคํารับประกันนี้ ชวนใหสงบใจอยางไรก็ตาม นางฉาย สาเรือน ก็ยังขุนของหมอง
ใจตลอดเวลา เพราะทานไดแตคิดถึงโชคชะตาของมารีณาที่จะมีตอไปในวันขางหนา ไมรูวาจะเปน
อยางไร
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ผานมาอีก 2-3 วัน มารีณาไดแอบรับรูจากองครักษของทานรองเลขาธิการวา คุณนาย
ของทานยังคงอารมณไมดี คือไดแตทะเลาะเบาะแวงกับทานอยูเรื่อยๆ จากสาเหตุที่ทานลอบมี
ภรรยาหลบๆซอนๆ คือนางมารีณานี้
ดวยไดนอนใครครวญวา เพราะตัวเธอนี้เอง ที่ทําใหแสงแหงความสุขในครอบครัวของ
ขาราชการผูนั้นถูกบดบังรัศมี จนในเวลา(134)เงียบสงัดของวันตอมา มารีณาไดพูดกับชายผูเปน
ยอดดวงใจวา÷
-“..นองไดรูชัดวา คุณนายเอาแตหาเรื่องกับพี่เสมอๆ ทุกวันนี้ตนเหตุมาจากตัวนอง นอง
เปนคนทําใหครอบครัวพี่ไมมีความสุข เหตุนี้เราควรคิดหาวิธีวา เราควรจะแยกกันสักระยะหนึ่ง
กอนจะดีไหม เพื่อใหบรรยากาศนี้ไดสงบลงกอน!”
เมื่อไดยินมารีณาพูดดังนั้น ขาราชการผูนี้ก็เบิกตาโตและพูดเสียงดัง÷
-“…วาอะไรนะ นองอยากแยกทาง ถาอยางนั้นนองก็ไมไวใจพี่ ไมรักพี่แลว?”
-“ไมใชอยางนั้น นองรักพี่มากจริงๆ!..” มารีณาพูดทั้งสะอื้น “..นองไมอยากแยกทาง
หรอก แตพี่คิดวานองอยูอยางนี้ ทุกวันนี้สบายมากหรือ อยาลืมวาที่วันนี้นองไดชื่อวาเปนหญิงแยง
สามีเขา เปนหญิงที่แยงความสุขของภรรยาหลวง เปนหญิงที่สังคมไมยอมรับ แตผลตอบแทนกับ
นองมีเวรมีกรรมกับพี่แลว พี่ควรจะเห็นใจนองดวย!..”
ขาราชการมากรักยังคงถือตามความตั้งใจ โดยแสดงออกอยางหวนๆ÷
-“อยางนั้น ทุกวันนี้ที่พี่พยายามจายเงินทองเลี้ยงนองนี้ พี่ไมคิดอะไรกับนองหรือ? แหม
มารีณาฟงพี่ใหดีนะ ทุกวันนี้พี่กําลังหาวิธีใหนองกลายเปนคุณนายของพี่อยางสมบูรณ(135) ใชวา
จะตองใหนองหลบๆซอนๆอยางนี้ตอไปนองตองมีหนามีตาอยูในสังคมทั่วไป ดังนั้นนองตอง
อดทนหนอย แมจะไดยินอะไร อยางไรก็ตองอดทน มีพี่ยืนเคียงขางแบบนี้แลวไมมีใครทําอะไรนอง
ไดหรอก!. อีกอยางหนึ่งคุณนายภรรยาพี่นั้นใจดีมาก เขาทําอะไรรูจักคิดหนาคิดหลัง…และไมอาจ
ทําอะไรลวงเกินตอจิตใจพี่ไดเลย”
มารีณายังคงไดรับการยืนยันแบบนี้ เรื่องที่จะทําอะไรใหเรียบรอย แตความรอนรุมในใจ
ก็มีอยูอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง 40 วันตอมาคูรักนี้มีปากเสียงกันหนักกวาแตกอน ทําใหบรรยากาศ
ในวันนั้นอบอวนไปดวยความทุกข
สาเหตุเกิดจากมารีณาไดหวนเอาเรื่องบางอยางมาพูดวา÷
-“พี่มีแตพูดวาไมมีอะไรๆ ถาตอนไหนพี่ไมอยู แลวมีอะไรทําใหนองอุนใจ ทุกวันนี้ได
พี่นองของนองบางคนมาอยูดวย แตเเวลาใดที่คนทั้งหลายนี้มีธุระไปนั่นไปนี่ นองรอนรุมใจนัก
ทางที่ดีพี่ควรทําอะไรใหนองอุนใจกวานี้ เพราะที่นองยอมรักพี่ก็เพราะพี่บอกนองวา พี่เปนคน
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ตางดาวอยูที่อเมริกา และยังโสดไมมีมลทินมัวหมอง แตตอนนี้อะไรๆเปลี่ยนไปหมดแลว ที่จริง
นองรักพี่ แตนองไมอยากใหคนอื่นจับผิดวา นองแยงสามีเขา!.”
ขาราชการมากรักไดแตเขาใจวามารีณาพูดอยางนี้ ที่จริงหาเรื่อง(136)อยากตีจากเขา เขา
จึงเริ่มขมขูวา÷
-“…พี่ฟงดูแลว เหมือนนองจะไมเชื่อคํารับรองของพี่เลย แตนี่ก็แสดงใหเห็นวา นองหา
เรื่องตีจากพี่ เพื่อหนีจากการรับผิดชอบในโชคชะตาแหงความรักกับพี่!. ถาพี่คิดไมผิด นองอยาก
กลับไปหาอาชีพเกา ปลอยตัวกับคนอื่นใหเขาจับมือถือแขน และโอบกอดอยางงายๆ!..”
ในเวลานั้นพี่สาวของมารีณา คือ ศรีเพา เพิ่งกลับมาจากซื้อขนมใหลูก ไดไปยืนแอบอยู
ขางผนังและไดยินประโยคทายของขาราชการมากรักลั่นหองวา÷
-“แตอยาลืมนะวา ถาเธออยากตีจากฉันไป เธอเองก็จะไมมีความสุข ฉันจะตามพยาบาท
เธอตลอดเวลา แมวาเธอจะไปที่ไหนก็ตาม ฉันจะขับรถชนเธอใหพิการ ฉันจะจางคนใหคอยทําราย
เธอ ใหเธอเสียโฉม เพื่อไมใหเธอเอาความงามนี้ไปมีความสุขกับผูชายคนอื่น จําคําฉันใหดี ฉันกลา
พูดก็กลาทํา!..”
เวลานั้น ศรีเพาไมไดยินมารีณาตอบวาอะไรเลย นอกจากรองไหสะอึกสะอื้น สวน
ขาราชการมากรักก็ตะคอกไปอีก÷
-“สัญชาติเปด ยกขึ้นบนดอนก็ไมอยากจะขึ้นอีก!..”
พูดจบเขาก็เดินรี่ออกมาขางนอกอยางหนาบึ้ง เผชิญหนากับศรีเพา(137)แตไมไดพูด
อะไร ออกจากขึ้นรถขับออกไป
ศรีเพาเดินเขาไปเห็นนองสาวนั่งรองไหก็เขาไปนั่งใกลๆเอามือลูบหลังและปลอบโยน
วา÷
-“พี่รูวาทานผูนั้นหึงหวงนองมาก อยาไปพูดอะไรใหคลางแคลงใจ ปลอยตามเขาไป
กอน คอยใหมีโอกาสดีๆกอนคอยคิดใหม มีพี่อยูที่นี่แลว พี่ไมปลอยใหนองมีเรื่องรายดวยประการ
ใดๆเลย เพราะพี่วรรณีเขาพยายามติดตามสอดสองดูแลอยางมาก เผื่อจะพบพวกคุณนายนั่นมา
ทํารายเธอ!..”
มารีณากมหนารองไหอยูที่ตัวพี่สาวแลวกระซิบกระซาบ÷
-“…ฉันลําบากใจมากพี่เพา คนอื่นเขาคงเขาใจวาฉันแยงสามีคนอื่น อยางจะเปนคุณนาย
และมีลาภยศ เพราะเห็นเงินเขามาก แตความจริงตั้งแตรูวาเขาเปนขาราชการและมีภรรยามีลูกนั่น
ก็ไมสบายใจสักนิดเลย ฉันอยากหนีไปใหพน!..ฉันไมอยากกินของเหลือของคนอื่นหรอก!..”
ศรีเพาพยายามปลอบโยนนองสาว÷
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-“นี่!.ถึงแมวาเธอจะหนีไปไหนก็หนีไมพน เธอไมไดยินเขาพูดเมื่อครูหรือ..คือเขาจะ
ตามพยาบาทเธอตลอดไปนะ!..”
-“ฉันไมกลัวหรอก เพราะฉันไมอยากไดชื่อวาเปนผูหญิงที่ทําลายความสุขของผูหญิง
คนอื่น!..”
-“แตนี่ ไมไดเกิดจากความตองการของนองนะ คือทานผูนี้เขา(138)โกหกหลอกลวง
นองนี่!..อดทนนะ อยาคิดอะไรหยุมหยิมเลย!..”
แมวาจะมีการขมขูจากขาราชการมากรักอยูเรื่อยๆก็ตาม มารีณาก็เหมือนกับไมยอมแพ
และไมลดความพยายามเลย คือเธอไดปลีกตัวออกจากบานไปขอพักอยูบานเพื่อนหลายครั้ง แต
ครั้งใดก็ตาม ขาราชการมากรักนั้นมีแตใหคนออกตามหาเธอกลับมาอยูตลอดเวลา
มีครั้งหนึ่ง มารีณาไปขอพักอยูบานเพื่อนคนหนึ่งอยูหลายวันเพื่อใหมีกําลัง เพราะเธอ
เพิ่งทําแทงขณะทองได 3 เดือน ทําใหบุรุษสวมแวนรีบไปออนวอน และไปวิงวอนนางฉาย สาเรือน
วา÷
-“..แม..ขอใหแมชวยหาภรรยาผมดวย!.. เธอหนีผมไปไหนไมรู!.. ผมไมอาจอยูไดโดย
ไมมีมารีณาเลย!.. ผมสับสนไปหมดแลว ทุกวันนี้ผมทํางานอะไรไมไดเลย!.. ขอใหชวยหาภรรยาผม
ดวย!.. ที่จริงผมไมสามารถอยูไดเลย ถาไมมีมารีณา!..”
หลังจากกลับเขาบานในครั้งหลังนี้ มารีณาไดรับการทะนุถนอมจากขาราชการผูนี้มาก
ยิ่งกวากอน เพราะเขารูใจเธอวาเธอกําลังลําบากใจ เพราะไมอยากอยูในบานเปนสมาชิกของรักสาม
เสาที่คอนขางเสี่ยง
เขาไมกลาพูดอะไรที่ทําใหเธอขุนเคืองใจอีกแลว เขาไดสรางบรรยากาศทุกอยางใหเธอ
สบายใจ เชน คําปลอบโยนวา <<เขาจะพยายามออนวอนคุณนายภรรยาหลวงนี้(139)ใหเห็นใจและ
เมตตาปราณีเธอ และใหยอมรับเธอไวเปนคุณนายนอยคนหนึ่งที่ควรใหรักและเคารพ>>

ความรัก เปนสงครามอยางหนึ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด
ค.บ.ฌ.
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(140)แมวาจะมีสภาพที่เปนทุกขเปนรอนอยูเรื่อยๆจากครั้งกอนก็ตาม ชวงหลังนี้
จัดวาอะไรๆเหมือนจะเรียบรอยดีมาก เพราะถอยคําทั้งหลายของทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําใหมารีณาเชื่อสนิทใจมากกวาอะไรทั้งหมดในเวลานั้น นี่ไมใชเพราะไดยินวาเขาจะพยายามยก
ยอง เชิดชูตัวเธอใหเปนอนุภรรยาอยางสมบูรณ แตสิ่งที่มารีณาหวังวาจะสามารถรับได คือสภาพ
อันสงบสุขสําหรับชีวิตรักของเธอเทานั้น
ดวยเหตุนั้นแลว หลายวันตอมา มารีณาไดยินทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร่ําบนวา
คุณนายของทานปวยเจ็บมดลูก เธอก็มีความคิดแสวงหาตัวยาหลายๆชนิดที่เปนรากไมโบราณเอามา
ปรุงไปมอบใหคุณนายผูนั้น มารีณาไดทํากริยานอบนอม คิดแตวาเปนการเพิ่มความรักตอสามี
เพื่อใหเขารักสงสาร เธอจะไดหนีพนจากความกังวลทุกอยางได
แต ค วามปรารถนาของเธอนี้ ถู ก ข า ราชการสวมแว น ปฏิ เ สธอย า ง(141)เด็ ด ขาดว า
ไมจําเปนตองเอาไปใหหรอก เขาจะไมสบายใจเมื่อเห็นหนาเธอไปปรากฎอยูในตอนนี้ เพราะเขามี
ยารักษามากพอแลว ดวยมีการหามปรามอยางนี้ มารีณาก็ไมขัดศรัทธา แตในใจยังคงกังวลถึงอาการ
ปวยของคุณนายผูนั้นตลอด แสดงใหเห็นวา ไมมีเวลาใดที่มารีณามีทาทางยกตนใหสูง เจ็บใจ โดย
สาปแชงคุณนายนั้นเลย เธอเพียงแตไดยินชื่อที่ทานขาราชการมากรักบอกจากรูปถายเทานั้น แตเธอ
ไมเคยเห็นตัวจริงของคุณนายผลนั้น
แตคําประณามจากบานคุณนายเปนตนเหตุวา มารีณาไมเพียงแตใจกลาหลอกลอ
เอา หั ว ใจของสามี ไ ปจากเธอ คื อ ยัง กล า โทรศั พ ท ไ ปลว งเกิน ทา นอี ก แต ม ารีณ าไดบ อกทา น
ขาราชการ ผูนั้นไปวา คําประณามนั้นเปนเพียงการที่จะทําใหเขาเกลียดชังเธอเทานั้น ความจริงคือ
มีเสียงเด็ก ผูหญิงคนหนึ่งที่เปนคนรับใชที่เขาใหโทรศัพทมาขมขูเธอ และเธอพูดยอนกลับไปบาง
เพื่อยืนยันวา เธอไมไดแยงสามีของคุณนายเลย แตเกิดจากทานขาราชการผูนั้นโกหกหลอกลวง เธอ
จึงได หลวมตัวมาจนถึงทุกวันนี้ แลวเธอกลาวอางตอไปวา เธอพยายามอยูทุกวันเพื่อปลดปลอย
ตัวเองออกจากฐานะภรรยานอยนี้ แตขาราชการผูนั้นไดขมขู จนบางครั้งจะทํารายเธอ(142)ดวย
คุณ“ถา”ไมอยากไดยินเรื่องราวหยาบคายนั้นตอไปอีก เพราะถาอยางนั้น คุณนายตนเหตุ
นั้นก็เปนภรรยาที่เปนเครื่องเตือนใจถึงความโศกเศรามานานแลว มีทั้งลูกหลานอีก สวนมารีณาเปน
คูรัก คนใหม ที่เ ป น ตัว แทนความรั ก อยา งเลนๆของทานเทานั้น ไมว าครั้ง ใดก็ตามทานจะระงับ
อารมณของมารีณาดวยคําวา÷
-“ขอใหนองอดทนอยูในความสงบ..อะไรๆไมสามารถเกิดขึ้นไดหรอก!..”
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แตถึงแมเขาจะกลาอางบอกมารีณาอยางนี้ก็ตาม ทานขาราชการมากรักรูดีกวาใครๆถึง
อารมณรอนดั่งไฟสุมของภรรยาหลวงของทาน
ที่จริงมันไมเหมือนอยางที่ทานบอกมารีณาหรือใครๆเลย คือนับตั้งแตยายบานมาอยูบาน
ใหมนี้ ปฏิกิริยาโตตอบจากบานคุณนายผลยิ่งรุนแรงขึ้นทีละเล็กทีละนอย ไมมีเวลาใดลดลงเลย
หากเปนไปตามคําพูดขององครักษที่แอบมาบอกมารีณา คือบอยครั้งที่คุณนายกับขาราชการมากรัก
ทะเลาะกัน และสาเหตุใหญของการทะเลาะกันนั้น ไมมีอะไรนอกจากปญหารักสามเสา
มารีณา คือประเด็นแรกสุด ที่คุณนายผลตองแกไขใหเร็ว เพื่อจะแยงชิงเอาหัวใจที่คิดคด
ของสามีที่เปนกบฏกลับคืน
มันไมเปนเรื่องปดบังอีกแลว เพราะทั้งทานขาราชการ(143)สวมแวนและมารีณาก็รูตัว
อยูตลอดวา ตลอดเวลาพวกเขาเปนผูทําความเจ็บปวดใหคุณนายผูนั้น ดังนั้นคุณถาไดแตพยายาม
หลอกลวงภรรยาหลวงของเขาอยูตลอด ดวยการพามารีณาไปเที่ยวที่โนนที่นี่อยูตลอด คิดทําอะไร
ใหพนตัวไปวันๆ
สวนนางฉาย สาเรือน เห็นลูกสาวอยูในปญหาที่เสี่ยงอยางนี้ เวลาหนึ่งก็ไดบอกกับ
มารีณาวา÷
-“มารี ณ า แม เ ห็ น ลู ก เป น อยู ทุ ก วัน นี้ เหมื อ นคนไข ที่ถู ก เขาห อยน้ํ า เกลื อที ล ะหยดๆ
อยางนี้ แมลําบากใจมาก!..
-“แม อยากจะพูดเรื่องอะไร?”
-“อยากจะพูดเรื่องที่วา ตั้งแตลูกเกี่ยวของกับคุณคนนี้มาเกือบ 1 ปแลว เหมือนไมมีอะไร
คืบหนาเลย!.. แมพูดนี่ไมไดหวังเรื่องเงินทองนั่นหรอก คือแมคิดถึงคําที่เขาวา จะมาสูขอแตงงานให
ถูกตองตามประเพณีนั่น ไปถึงไหนแลว เขาลืมคําสัญญานี้หมดแลวใชไหม?..”
มารีณาเปลี่ยนสีหนาไมสูดี÷
-“..แม แลวแมไปรื้อฟนเรื่องนั้นมาพูดอีกทําไม ตอนนั้นเขาโกหกเราวาเปนโสด ตอนนี้
อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแลว เขาจะมีทางไหนมาสูขอลูกไดละ!..”
นางถอนหายใจอยางกังวล÷
-(144)“เฮย..แมเห็นแลว! แมไมไดเสี้ยมสอนลูกหรอก แตลูกคอยแตใหเขาเชาบานใหอยู
อยางหลบๆซอนๆอยางนี้ตอไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อไหร แลวเขาวาซื้อบานใหนั่นอยางไรกัน?..”
-“แมเอย!..” มารีณารองครางยาวๆ “ขนาดไมไดซื้ออะไรเปนกอบเปนกําใหฉัน ภรรยา
หลวงของเขายังโกรธแคนอยางนี้ แลวถาซื้อบานซื้อรถใหอีกนั้น ไมรูวาเขาจะโกรธขนาดไหน?”
นางยังคงนิ่งเงียบ สวนมารีณาถือโอกาสพูดตอไปอีก÷
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-“…ฉันรูวา ทุกวันนี้พี่ถาไมคอยจะมีเงินทองมากเหมือนตอนเพิ่งคบหากับฉันใหมๆ
เพราะคุณนายนั่นบีบบังคับมาก กลัวทานจะเอาเงินจากที่บานมาเลี้ยงดูฉัน แตฉันเชื่อวา ในเวลาใด
ที่มีโอกาสดีสักหนอยทานคงจะแกปญหาอะไรๆใหเรา เหมือนคําที่ทานสัญญาไว!..”
นางฉาย สาเรือน เมื่อจบคําลูกสาธยาย ราวกับสิ้นหวังอยางมาก และกลาวในตอนทาย÷
-“เออ..ถาตามความเห็นของแม ชวงที่ภรรยาหลวงหาเรื่องโกรธอยางนี้ ลูกไมควรอยูที่นี่
เอาง ายๆน า จะกลั บ ไปซอ นตั ว อยู ที่ บ า นเราก อ น ใกลพ อ แม จ ะได รูเ ห็ น …มาอยู ไ กลแบบนี้ แม
เปนหวงมาก!..”
มารีณายิ้มแหงๆ÷
-“ไมเปนไรหรอกแม!..พี่เขาบอกวา ถึงอยางไรก็ตาม คุณนายทานไมกลาทําอะไรฉัน
หรอก เพราะทานไดพูดไกลเกลี่ยแลว อีกอยางหนึ่งทานบอกวา(145) คุณนายทานเปนคนใจดี เปน
คนมีศีลธรรม..ไมอาจทําอะไรเหลวไหลโดยขาดการยั้งคิดเลย!..”
-“เออ ถาอยางนั้นก็ดี ขอใหลูกโชคดี แมจะกลับไปดูนองๆที่บานกอน!..”
นางฉาย สาเรือน กลับไปอยูบานเดิม โดยไมคอยกลับมาดูแลลูกเหมือนกอน ปลอยให
ศรีเพา ผูเปนพี่และสามีอยูเปนเพื่อนดูแลรับผิดชอบอยูตลอด สวนพี่สาวคนตอมา คือ ศรีเพชร เธอ
ไมไดอยูดวยกันนานแลว เพราะตองไปรองเพลงที่บาร จังหวัดพระตะบอง
อะไรๆไดดําเนินการมาจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 1999…..
ประมาณ 4 ทุม ทานขาราชการมากรักไดมาหามารีณาดวยสีหนาไมคอยดี จึงทําให
มารีณาถามวา÷
-“พี่มีเรื่องอะไร…ไมสบายหรือ นองรักษาแบบเขมรให”
บุรุษสวมแวนนอนหงายอยูบนที่นอนเอามือกายหนาผากแลวพูดวา÷
-“มารีณา…มะรืนนี้พี่จะพานองไปพระตะบองดวยกัน…แลวอยูที่นั่นหลายๆวัน แลว
คอยกลับมา!..”
มารีณาเปลี่ยนสีหนา เอามือลูบคลําหนาอกสามี แลวพูดวา÷
-“….มีเรื่องอะไรหรือพี่?.”
ขาราชการมากรัก ถอนหายใจ เอามือขางหนึ่งมาโอบเอวมารีณา แลวดึงใหรางกายเธอ
ไปทาบอยูบนอกของเขา แลวกลาวเบาๆ÷
-(146)“…แมวาไมมีเรื่องอะไร พี่ก็ไมคอยสบายใจ ไมอยากใหนองอยูไกลจากพี่เลย!..”
-“ถาอยางนั้น พี่ไปอยูที่นั่นกับนองดวยไหม?”
-“ถูกแลว พี่ไปทํางานอยูที่นั่นหลายวัน ที่จริงไมมีปญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นกับนองเลย!..”
เมื่อไดยินชายหนุมกลาวอยางนี้ถึง 2 ครั้ง มารีณาเงยหนาขึ้นแลวกลาวอยางของใจ÷
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-“นองรูวา ภรรยาพี่หาเรื่องอีกแลวใชไหม?”
ขาราชการมากรัก ลุกขึ้นนั่ง หันหนาไปที่อื่น÷
-“ลําบากมาก ยายนั่นผีเขาผีออก จูจี้ขี้บน ไมไดการอะไรเลย …แต หลายวันนี้ นอง
อยาอยูไกลจากพี่เลยนะ!”
มารีณาน้ําตาไหลพลาง พูดพลาง÷
-“นองเขาใจแลว มะรืนนี้นองจะไปกับพี่.. แตเหมือนนองตองตัดขาดจากพอแมของนอง
แลวพี่สามารถซื้อโทรศัพทมือถือไวสําหรับใหพอของนองใชจะไดสะดวกในการรับรูขาวคราวกัน
ไดไหม?”
ขาราชการมากรัก ยิ้มพยักหนา÷
-“…ไมมีปญหา!.. พรุงนี้เชา นองเอาเงินนี่ไปซื้อโทรศัพทเครื่องหนึ่งใหพอของนอง
และเอาไวใชจายดวย!..” กลาวแลวเจาหนุมก็เอาเงินรอยดอลลาร 3-4 ใบ(147)ยื่นไปใหคูรักและ
กลาวอีกวา÷
-“คืนนี้ พี่แคมาบอกเทานั้น ไมไดอยูนอนกับนองหรอก รีบกลับไปบาน!..”
มารีณารับเงินอยางกระอักกระอวน แลวโอบรางกายบุรุษนั้นแนนเหมือนอยากใหเลือด
เนื้อของเธอละลายเขาไปในเลือดเนื้อของเขา÷
-“นองไมอยากใหพี่กลับไปเลย…นองกลัวมาก!…เพราะคืนกอนนองฝนประหลาด!”
ขาราชการมากรักเอามือเช็ดน้ําตาของเธอแลวถามเบาๆอยางไมรูสึกกลัวเทาไหร÷
-“นองฝนวาอะไร มารีณา?”
หญิงสาวกลาวพลาง ตัวสั่นดวยความหวาดกลัว÷
-“…ฝนวา วิญญาณของฉันกําลังลองลอยไปเที่ยวบนสวรรคกับวิญญาณของพี่ แลวมี
มฤตยูรายตนหนึ่งเหาะมาแยกตัวฉันกับพี่ และพนพิษเวทมนตอยางรายกาจมายังตัวฉัน ทําใหฉัน
ไหมเปอยไปทั้งตัว…สูญเสียความงามไปหมดสิ้น แลวกลายเปนหญิงพิการคนหนึ่งที่นาเกลียดที่สุด
ในโลก!.. ฉันกลัวมาก! ฉันตื่นขึ้นกลางดึกพยายามควานหาพี่!..”
คุณถา ถอนหายใจเฮือกใหญ แลวพยายามยิ้มโดยมีสีหนาปกปดอะไรบางอยาง และพูด
ชาๆ÷
-(148)“ฝนอยางนั้น ถาตามธรรมเนียมโบราณวานองพนจากเคราะหรายทั้งหมดแลว…
นองอยากลัวอะไร!! พี่ไปแลวนะ พรุงนี้เชาพี่จะมารับไปกินกวยเตี๋ยว แลวใหนองไปซื้อโทรศัพท
และพี่คอยไปทํางาน…แลวนองอยาลืม เชาของมะรืนนี้ไปพระตะบองกับพี่ อยาลืมนะ!..”
-“จะ นองไมลืมหรอก!..”
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เสร็จแลว ขาราชการมากรักกมลงจูบมารีณาอยางนาน จึงเดินออกไป ซึ่งเวลานั้น คุณ
วรรณี พี่เขยของมารีณาก็จูงมอเตอรไซคเขามาในบาน หลังจากยืนคุยอยูนานกับคนขับรถของ
ขาราชการผูนั้น
ในเวลาที่รถของทานรองเลขาธิการขับพนออกไป คุณวรรณีไดวิพากษวิจารณกับศรีเพา
ผูเปนภรรยาถึงมารีณาวา÷
-“เหตุการณไมสูดีเลย ถาเปนไปตามที่คนขับรถพูดวา ไมกี่วันมานี้ คุณนายทะเลาะกับ
สามีเขาอยางหนัก โดยจัดหาคนมากมายใหหาตัวผูหญิงที่แยงสามีทาน!..พี่คิดวาถาคุณถาไมยอมให
องครักษมาประจําการที่นี่บาง พี่คิดวาจะตองขอกําลังตํารวจนครบาล 3 คนกับปน 3 กระบอกมา
ปองกันอยูที่นี่จึงจะดี เราไมควรประมาทใหคนมาทํารายไดเปลาๆ!..”
คําพูดนี้ราวกับเต็มไปดวยความเปนจริงเปนจัง จึงทําใหตาด ศรีเพาเบิกตาโต หันหนามา
พูดกับสามี÷
-(149)“แลวเขาพูดวาอยางไรบางละ จึงทําใหพี่กังวลมากถึงการปองกันนั่น?”
คุณวรรณีเอามือเกาหัว แลวทําตาปริบๆเหมือนเคยมาตั้งแตเกิด÷
-“…แล ว เธอไม ไ ด ยิ น พี่ พู ด ว า คุ ณ นายนั่ น จั ด คนตามหามารี ณ าหรื อ ….เรื่ อ งนี้ เ รา
ประมาทไมได คือไมชาไมนานเขาก็ตองหาพบ…เราจะไวใจวาองครักษหรือคนขับรถของทานจะ
ปดบังเรื่องนี้กับคุณนายนั่นไดนานแคไหน?”
มารีณามีสีหนาเปลี่ยนไปมาก ในเวลาที่ไดยินคําพูดของพี่เขยที่พูดมาเต็มไปดวยเหตุผล
ดังนั้นเธอจึงพูดขัดขึ้นวา÷
-“ขอพี่นีอยาวิตกกังวลมากเลย เพราะสามีฉันพูดวา คุณนายทานใจดี ถือศีลธรรม รูจัก
คิดหนาคิดหลั ง ไมทําอะไรเหลวไหลหรอก ตามที่ฉันเขาใจ พี่ไมจําเปน ตองเอากําลังเอาอะไร
มาหรอก จะทําใหลําบากแลวมันอาจจะกลายเปนการประจัญหนากันอยางใหญโตดวย!..”
คุณวรรณีบนพึมพําตอไปอีก÷
-“…เขาดีแตพูดวาไมมีอะไรๆ แลวถามีขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ ไวใจไมไดหรอกนอง?”
ในเวลานั้นศรีเพาก็กลาวขึ้น÷
-“…แลวคุณนายนั่น รูจักบานเราแลวหรือยัง?”
คุณวรรณี สายหนาไปมาดวยความลังเลใจ÷
-(150)“…แลวเธอเชื่อวาจะปกปดไดมิดชิดอยางนั้นหรือ มือเทาเขาเต็มไปหมด ตาก็
เหมือนสับปะรด..”
ศรีเพาถอนหายใจเฮือกใหญ แตมารีณาพยายามยืนยันเพิ่มเติม÷
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-“แตแมวาอยางไรพี่เขาก็วาไมเปนไร!. แลวอีกเพียงวันพรุงนี้ ทานจะพาฉันไปที่
พระตะบองแลว… พี่ทั้งสองไมตองเปนกังวลหรอก!..”
…..แมวาไดรับคํารับรองจากสามีอยางนี้ก็ตาม ในคืนวันที่ 4 ธันวาคม มารีณาเขานอน
เต็มไปดวยความกระสับกระสาย หลับๆตื่นๆ
ครั้นเชาขึ้น เธอก็ไมสบายใจอีก เพราะทานขาราชการมากรักที่ชวนเธอไปทานอาหาร
เชานั้นก็เงียบหายไป
มารีณากินอะไรไมลง แลวกระสับกระสายไปมา จนถึง 9 โมง ทานรองเลขาธิการได
โทรศัพทมาบอกมารีณาวา÷
-“คุณนายพี่โกรธมากเชานี้ อาจจะมีเรื่องใหญแลว คือเขาจะสงคนใหไปรอบยิงนอง
เหมือนพิสิฐ พลิกา (ภรรยานอยฮุนเซน) อยางนั้น!..”
ครั้งนี้ มารีณาหัวใจตกไปอยูที่ตาตุม เธอแทบจะถือโทรศัพทไมอยู แลวซักถามทั้งที่
ตัวสั่นหวาดกลัว÷
-“จริงหรือพี่?”
-“จริงสิ… เขาทะเลาะกับพี่ตั้งแตเมื่อคืน แลวตอนเชาเขาออกคําสั่งนี้!.. นองตองระวังตัว
หนอย!..”
-“แลวพี่อยากใหนองทําอยางไร?..”
(151)ขาราชการมากรักปดโทรศัพทไปทันที ทําใหมารีณาเริ่มมีความหวาดกลัวในใจ
เปนอันมาก คุณวรรณีที่อยูใกลๆนั้นเห็นสีหนานองไมดีอยางนี้ ก็ถามขึ้นทันที÷
-“มีเรื่องอะไรหรือนอง?..”
มารีณาพยายามสะกดใจ พูดทั้งที่ริมฝปากสั่น÷
-“ทานวาคุณนายเขาโกรธมาก ตอนนี้จะจางคนมายิงฉันเหมือนพิสิฐ พลิกา อยางนั้น!..”
คุณวรรณีแสดงสีหนาขึงขังทันที÷
-“นั่นแนะ…พูดไมผิดเลยทีเดียว ถาคุณถาไมสามารถสงคนมาปองกันนองได มีแตวิธี
ที่พี่พูดเมื่อวานนี้นั่น คือคอยปองกันนอง!..”
มารีณากมหนาลงคิด สักครูจึงเงยหนาขึ้น ถามดวยความกระสับกระสาย÷
-“แลวพี่เพาไปไหน?”
คุณวรรณีหันซายหันขวา แลวพูดเหมือนไมคอยแนใจ÷
-“เขาพาลูกไปกินอะไรไมรู? นี่ นอง แลวนองคิดอยางไรกับเรื่องนี้ สามีเธอเขาพูดอะไร
อีก?..”
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มารีณาสายหัวชาๆ แลวเขาไปสงบสติอารมณในหอง สวนบุรุษผูเปนพี่เขยนั่งอยูบน
เกาอี้รับแขกอยางระทมใจ เพียงประมาณ 20 นาทีตอมา เสียงโทรศัพทดังขึ้น มารีณาก็ไดยินขึ้นอีก
เปนเสียง(152)ของทานรองเลขาธิการมากองอยูเต็มหู
-“มารีณา นองอยูที่ไหนตอนนี้”
-“จะ ฉันอยูบาน แลวพี่อยูที่ไหน?”
-“พี่อยูที่ทํางาน แตพี่ไดเจรจากับภรรยาของพี่แลว พี่พยายามอวนวอนเขา…ตอนนี้เขา
หายโกรธแลวพี่เบาใจลงหนอย จึงมาบอกนองนี่?”
เสียงถอนหายใจอยางยาวออกมาจากอกอันแนนของสาวนอย พรอมทั้งเสียงบุรุษก็ดัง
ตอไปอีก÷
-“พี่พยายามอ อนวอนแสดงเหตุ ผลตอเขา โดยขอใหเขาสงสารนอง!..ทํ าอยางไรได
เพราะพี่รูสึก รัก นองไปแล ว เรื่องนี้ถาตามคําของเขาที่บอกกั บพี่ เมื่อวานนี้ คือเขาก็สงสารนอง
เหมือนกัน เขาหายโกรธแลวถานองอดทนสักหนอยนองจะมีวาสนาไดเปนภรรยานอยอีกดวย!..
ดังนั้น นองอยากังวลไปเลย!”
ท า นข า ราชการกล า วได เ พี ย งเท า นี้ ป ด โทรศั พ ท ไ ปอี ก แต ก็ เ หมื อ นเป น กํ า ลั ง ใจอั น
มหาศาลสําหรับมารีณาในเวลานั้น
เธอออกมาจากหอง เปนชวงเวลาที่นางตาด ศรีเพา ผูเปนพี่จูงมือลูกสาวเล็กๆคนหนึ่ง
อายุประมาณ 4 ป เดินเขามาและไดพบกับคุณวรรณีผูเปนสามีนั้น
โดยเห็นสีหนานองสาวมีทาทางหนาดําคล่ําเครียดอยางนั้น ศรีเพาก็ซักไซขึ้นกอนสามี
อีกวา÷
-(153)“นองมีเรื่องอะไร?”
วรรณีคิดวาจะอธิบายใหภรรยาฟงแทนนองสาว แตมารีณารีบตอบทันทีดวยอารมณ
กระโชก÷
-“…สามีฉันโทรมาบอกวา คุณนายนั่น ทานลดความโกรธลงแลว และเตรียมตอนรับฉัน
ใหเปนภรรยานอยอีกดวย…อยางนี้ ไมมีอะไรใหกังวลอีกเลย!..”
ศรีเพามองหนาสามี ทําทาสายหัว สวนวรรณีคิ้วขมวดทันที÷
-“ทําไมเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ กอนหนานี้ไมถึงครั่งชั่วโมงดวย เขาโทรมาบอกวา
คุณนายนั่นเตรียมจะทํารายนอง เหมือนพิสิฐ พลิกา แลวตอนนี้ทําไมพูดดีแลว เกรงเขาจะตอบให
พนตัวไป ไมอยากใหนองกังวล?”
มารีณา พยายามทําหนายิ้มแยมดวยความกลาหาญ÷
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-“สามีฉัน ทานพูดจริง ไมจําเปนที่พี่ตองกังวลหรอก.! ทานรับรองวาไมมีเรื่องอะไร
เกิดขึ้นเปนอันขาด!..”
กลาวแลว มารีณาก็เดินตรงไปยังมอเตอรไซคฮอนดาคันหนึ่งที่จอดอยูใกลนั้น เปนเหตุ
ทําใหศรีเพาพูดวา÷
-“…ตอนนี้ เธอจะไปไหน อยางนั้นหรือ?”
มารีณา หันมาพูด ในเวลาที่เตรียมขึ้นนั่งที่เบาะมอเตอรไซค÷
-“..สามีฉันทานวา ใหฉันไปซื้อโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งไวใหพอแมใช สะดวก(154)ใน
การติดตอขาวสารกับฉัน เพราะพรุงนี้ ทานพาฉันไปพระตะบองดวยกันแลว!.”
ศรีเพาหันมามองหนาสามีอยางไมวางใจ จึงหันไปพูดอีก÷
-“…ไปซื้อโทรศัพท เอาไวใหพี่เธอไปซื้อใหก็ได ไมจําเปนตองออกไปเดินดวยตัวเอง
เธออยาวางใจมากนะ เอาอยางนี้ เชานี้ เธอไมตองออกจากบานหรอก เพราะเมื่อวันกอนเธอฝนไมดี
ดวย หรืออีกอยางตองไปหลบซอนตัวที่บานแม ก็ดีนะ!.. “
มารีณา ยิ้มอยางดูถูกความคิดของพี่สาว÷
-“…สามีฉันทานไมใหฉันตายหรอก ทานสะสางแลว พี่อยากังวลเลย!. ฉันไปซื้อ
โทรศัพท แลวไปหาอะไรกินดวย.. ปวดทองมาก เพราะตั้งแตเชามายังไมไดกินอะไรเลย….”
คุณวรรณี ตอบสวนกลับไปดวยความกังวล÷
-“…นอง ทางที่ดี นองอยาออกไปไหนเลย!. เพราะสถานการณวันนี้ไมนาไวใจเลย!. ซื้อ
อะไรๆรอพี่ซื้อมาให!..”
มารีณา ขึ้นนั่งบนเบาะมอเตอรไซคเรียบรอย แลวหันมาตอบโดยยิ้มแยม÷
-“….ไมเปนไรหรอก ฉันไปตลาดครูเดียว เดี๋ยวก็กลับมาแลว!!”
ศรีเพา ไมสบายใจก็อุมลูก แลวขึ้นไปซอนขางหลังมอเตอรไซคนองสาวโดยพูดตอไป
วา÷
-(155)“…เออ..ไปๆ! พี่ไปดวย!!..”
เพราะเห็นวา ภรรยาขึ้นนั่งมอเตอรไซคไปกับนองสะใภออกไปแลว คุณวรรณีก็ใส
กุญแจบาน และปดประตูรั้ว ขี่มอเตอรไซคออกไปดวย ซึ่งไมรูวามีจุดหมายไปทางไหนเลย
มารีณาที่ขี่มอเตอรไซคของพี่บอกวา ไปซื้อโทรศัพทนั้น ก็ไมทันไดซื้อดวย คือเพียงแค
นั่งพูดคุยกับไปเรื่อยๆ โดยพี่เปนคนชวนคุยไปเรื่อยทํานองวาเปนการฆาเวลา ไมใหกลับไปบาน
เร็วนัก ถึงแมวามารีณาจะเชื่อมั่นวาจะไมมีเหตุการณอะไรก็ตาม
แลวขี่ออมตลาดโอฤษีทมี เลี้ยวมาถึงหนาวัดสําเภาทอง ทันใดนั้นโทรศัพทมือถือมารีณา
ก็ดังขึ้น เธอก็หยุดรถ แลวฟงเสียงขาราชการมากรักที่พูดกับเธอดวยความวิตกวา÷
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-“มารีณา อยาออกไปไหนเลย แลวตองหาที่ซอนตัวกอน เพราะคุณนายของพี่ เขาโกรธ
เคืองขึ้นมาอีกแลว เมื่อครูนี้มีคนโทรมาบอกพี่วา เขาพากันมุงไปหานองแลว!..”
มารีณาเปลี่ยนสีหนาทันที แลวถามวา÷
-“แลวพี่ทําไมไมมาหานอง เวลาที่มีปญหาอยางนี้ ทําไมพี่หลบหนานองอยางนี้?”
-“พี่ไมไดหลบหนา แตพี่ติดประชุมอยู..อีกครูหนึ่ง พี่จะไปหานองแลว แตนองตองซอน
ตัวกอน หลบไปตรงไหนใหพนกอนเพราะยายผีนั่นพากั นไปหานองแลว..พี่ ไมรูจะทําอยางไร
เหมือนกัน ไดแตบอกนองใหระวังตัว(156)เทานั้น!..”
-“แตนองตองออกไปซื้อโทรศัพท และกินอะไรๆกอน..เพราะนองคอยพี่อยูตลอด!.
ไมเห็นพี่!..”
-“เออ ถาซื้อแลว…ไปซอนที่ไหนกอน!..”
ทานขาราชการมากรักปดโทรศัพทไป โดยทิ้งไวซึ่งความลังเล ใหมารีณารับไวในเวลา
นั้นอยางสีหนาไมสูดี เธอไดบอกพี่หมดทุกอยางแลวจนทําใหศรีเพาพูดขัดขึ้นวา÷
-“ถาอยางนั้น เธอไมจําเปนตองไปตลาด..ตองไปบานแมหาที่หลบซอน หลบพวกเขาที่
ยกพวกกันมาทํารายเธอ!..”
มารีณา แมจะวิตกอยางไรก็ยังคงเขาขางคูรัก÷
-“ไมถึงขนาดนั้นหรอก เขาเพียงแคมากลาวโทษ ดาวาอยางหยาบๆคายๆเทานั้นแหละ!
แตฉันตองไปซื้อโทรศัพทที่ตลาดกอน… แลวสามีฉัน เขาจะมาหาฉันที่นั่นอยางแนนอน!”
ศรีเพายังไมวางใจก็กลาว÷
-“แลวคุณคนนั้น เขาวาจะมาหาเธอจริงๆหรือ?”
-“เขาวาประชุมเสร็จแลว เขาจะมา!”
กลาวแลว มารีณาก็ติดเครื่องรถขึ้นไปขี่และเดินทางตอไปขางหนาอีก ทันทีที่ขี่มาถึง
หนาวัดมหามนตรี ทานขาราชการมากรักก็ไดโทรศัพทมาบอกอยางเร็วๆอีกวา÷
-“….มารีณา ไมวานองจะอยูที่ไหนก็ตามก็ไมตองกลับเขาบานในตอน(157)นี้ เพราะพี่
รูวา คุณนายผลภรรยาของพี่พากันไปที่บานนองแลว…! พี่จนปญญาแลว ไมรูวาจะหามปรามเขา
อยางไร วิธีที่ดีมีแตหลบไป อยาใหไดพบกัน!.. อยางอื่นเอาไวคิดทีหลัง!..”
-“ฉั น ไม เ ข า บ า นหรอก แต ฉั น ไปตลาด แล ว พี่ ไ ปหาฉั น ที่ ต ลาดไหม?.ตลาด
โอลัมปกนะ!!”
-“พี่จะไปแนๆ!…”
ครั้งนี้ ศรีเพาก็ถามดวยอารมณกระสับกระสาย÷
-“…แลวเขาวาอยางไร”
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มารีณากระวนกระวายในใจอยางเหลือประมาณ จึงพูดสรุปถึงขาวสุดทายที่ขาราชการ
สวมแวนเพิ่งบอกเมื่อครูนี้ และกลาวตอนทายวา÷
-“ใหพวกเขามาเถอะ….ฉันจะไปตลาด!..”
ศรีเพา ยังมองเห็นความวิตกทวีขึ้น โดยเฉพาะความสุของนองสาว จึงพยายามอธิบาย
ดวยลมหายใจที่หายใจตอๆกันวา÷
-“…ไม ไ ดห รอก เธอจะเขา ไปตลาดไมได ระวังเขาจะไปหาที่ตลาดนะ เอาใหดีมัน
กระชั้นเขามาแลว ใหเลยไปหลบที่ภัตตาคารพารกเวกอน รอใหเย็นแลวคอยออกมา อยูที่นั่น
ปลอดภัยกวา ไมมีใครรูหรอก!.”
มารีณายังไมยินยอม เพราะมีความเชื่อมั่นในสามี÷
-“ไม!. ไมจําเปนตองไปซอนอยูที่นั่น ฉันคอยอยูที่ตลาดสักครู สามีฉันเขาจะมาหาฉัน
แลว!.. สวนพวกนั้น เมื่อไปหาฉันที่บานไมพบ เขาคงพากันกลับไปแลว!..”
-(158)“ไมไดหรอก..ระวังมีเรื่องนะ เพราะมือเทาเขามีอยูเต็มไปหมด..เธอไมสามารถ
ซอนตัวไดหรอก!..”
-“ไมเปนไรหรอก!..พี่เพาอยากลัวไปเลย!..ฉันไมเปนอะไรหรอก!..”
ถึงตรงนี้ ผูเขียนขอเปดวงเล็บยอนไปอีกวา ในเวลาที่ฉุกเฉินกระทันหันนั้น ถาหาก
มารีณาไมเชื่อตามคํารับรองของสามีลับๆของเธอ เธอคงไมมีเคราะหกรรมที่ตองรองรับการทําราย
ดวยน้ํากรดในเวลานั้น
นี่มาจากมารีณาไววางใจมากเกินไป วาสามีของเธอจะมาหาเธอ ไมปลอยใหเธอตกอยู
ในเงื้อมือของภรรยาหลวง เธอจึงไมฟงตามคําแนะนําของพี่ ควรทําการวิพากษวิจารณใหชัดเจน
หากในวันนั้นคุณขาราชการมากรักนั้นรักเธออยางแทจริง แลกกับความตายไดจริง ทานตองกลาที่
จะแสดงความกลาหาญมาอยูปกปองมารีณา และแกไขโดยทําอยางไรไมใหภัยที่เกิดจากฝมือมนุษย
นี้เกิดขึ้นไดเลย เพราะทานเปนคนที่กอเรื่องเและเปนผูที่รูจักลมหายใจที่เต็มไปดวยโทสะของ
คุณนายของเขาอยางแทจริง แตควรใหนาเสียดาย ในเวลาที่พบกับสภาพอันเลวรายจนตรอกอยางนี้
ทานก็สะบัดหนีเอาตัวรอดและทําเฉยเมย
นี่แสดงใหเห็นวาทานไมมีความจงรักภักดีเหมือนคําที่ทานเคยพูดนั้นเลย คือทานรัก
เฉพาะแต กํ า ลั ง ของกามตั ณ หาอัน หนาเตอะเท า นั้ น หรื อ ไม ท า นก็รั ก จริ ง ๆแตไ ม ก ล า ออกหน า
รับประกันอะไรทั้งสิ้น เพราะกลัววาจะตกจากยศถาบรรดาศักดิ์และอํานาจที่หาไดยากนั้น?
(159)หลังจากที่ตัดสินใจอยางนั้นแลว มารีณาก็ขี่มอเตอรไซคไปถึงตลาดโอลัมปกตรงที่
ขายขาวตม ตอนนั้นศรีเพาก็พูดวา÷
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-“นี่ ใหเจาตัวเล็ก5อยูกินขาวตมดวยคน พี่จะไปดูที่บานกอน! วาพวกนั้นมาจริงหรือ
เปลา?”
พูดจบ ศรีเพาก็รีบเดินไปบานซึ่งอยูทายถนนที่หักเปนไมฉากหางไปอีกประมาณ 200
เมตรเทานั้น ในเวลานั้นโทรศัพทมือถือของมารีณาก็ดังขึ้นอีก คือพี่เขยของเธอโทรมาถามวา÷
-“นอง พี่ไปพาพอแมมาแลว แลวตอนนี้นองอยูที่ไหน?”
-“คะ ฉันอยูตลาดโอลัมปก!.”
-อยูในตลาด หรืออยูขางนอก?“
ตรงนี้ มารีณาแกลงตอบพี่เขยโดยไมเปนความจริงวา÷
-“พี่บอกพอดวยวาฉันอยูในตลาดนะ!”
-“เออ..ถาอยูในตลาดไมเปนไร ระวังอยาออกมาขางนอก!.”
คุณวรรณี ไดแสดงถึงความวางใจไปทางโทรศัพทแลวก็วางสายไป แตความจริงมารีณา
ไมไดอยูในตลาดเหมือนคําโกหกของเธอนั้น คือเธออยูนอกตลาด ตรงที่ขายขาวตม และเธอนั่งกิน
ขาวตมอยูที่นั่นกับหลานสาวตัวเล็กๆ เพื่อใหสะดวกที่สามีของเธอจะมองเห็น
สวนศรีเพาเพียงเดินไปถึงบาน ทันใดนั้นก็ไดเห็นรถยนตโตโยตาสีขาวคันหนึ่งแลนชาๆ
มาหยุดอยูปากประตูรั้ว แตไมได(160)ดับเครื่อง ภายในรถนั้นมีคนนั่ง 2-3 คน โดยเฉพาะมีผูหญิง
รางอวนดํา มีสีหนาช้ําๆคนหนึ่งตะโกนถามศรีเพามาทางหนาตางกระจกรถโดยมีสีหนาราบเรียบ
วา÷
-“นี่ หลานเห็นอามีไปไหนไหม?”
เพียงแคเห็นหนา และไดยินผูหญิงคนนั้นถามอยางนี้ ศรีเพาปนปวนทองแปบๆและเดา
ไดทันทีวา ผูหญิงที่เห็นอยูนั้นชื่อคุณนายผล เพราะเธอเคยเห็นรูปถายที่นองสาวเอามาใหดูครั้ง
สองครั้งเหมือนกัน
ดวยที่ไดเห็นวา เหตุการณรายอาจจะเกิดขึ้น ศรีเพาจึงทําเปนตอบอยางงงๆวา÷
-“…คะ ฉันไมรูอามีมันไปไหน?”
ขณะนั้นคุณวรรณี สามีของศรีเพาก็ไดขี่มอเตอรไซคคุณตาด สุขุนมาถึงเหมือนกัน ครั้ง
ที่เห็นรถคุณนายผลและรถอีก 2 คัน ขับตามหลังอยางชาๆ บุรุษทั้งสองก็นึกออกทันทีแลวหันไป
ถามศรีเพาวา÷
-“นองสาวไปไหน?” คุณวรรณีไปถามภรรยา
ศรีเพาไมตอบ เพราะไมอยากใหพวกนั้นรู แตคนขับรถคันสีขาว อาปากพูดทันทีวา÷
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-“…ตามปกติ ในเวลานี้ ถาไมอยูบาน แนนอนวาจะไปตลาดแลว! “
คุณนายผลทบทวนจากที่ไดยินคําสันนิษฐานนี้ก็ออกคําสั่งเด็ดขาด÷
-“อยางนั้น เลี้ยวรถไปดูที่ตลาด!..”
(161)เร็วเหมือนกับลูกธนู เพียงแคไดรับคําบัญชา ยังไมทันขาดคํา คนขับรถก็ถอยรถ
และหันหัวรถมุงไปยังตลาดทันที สวนรถอีกสองคันก็พุงตรงตามหลังไปดวย
คุณตาด สุขุน คุณวรรณี และศรีเพาก็ตกตะลึงมองหนากันและเสี้ยวนาทีอันรันทดนั้น
ศรีเพาก็พูดขึ้น÷
-“นองสาวมันกินขาวตมอยูขางนอก…แนนอนวาพวกนี้ไปเห็นมันแน!..”
ทันใดนั้น คุณวรรณีพูดย้ําวา÷
-“แลวพี่โทรไปถาม บอกวาอยูในตลาด…ตอนนี้มันไมไดอยูในตลาดหรือ?”
-“ไมไดอยู …คือมันอยูขางนอกกับเจาตัวเล็กเพราะบอกวาอีกสักครูสามีมันจะมาหา
มัน!..”
คุณตาด สุขุน มีอารมณไมดีทันที÷
-“แลวพวกเมื่อครูนี้ เปนใคร?”
ศรีเพา ตอบกลับมาดวยความกระสับกระสาย÷
-“คือคุณนายของตานั่น ชวนกันมาหาเรื่อง!..”
-“แลวตานั่นอยูที่ไหน….ทําไมเวลานี้ไมเห็นออกหนามาแกปญหาเรื่องนี้ใหเรียบรอย!..”
คุณวรรณีหันไปกระซิบใสพอตาอยางเร็วๆ÷
-“…พอ!.ตอนนี้ ไมจําเปนตองรูถึงทานผูนั้นหรอก!..พากันไปดูนองกอน!.เกรงวาจะมี
เรื่องอะไรเกิดขึ้น?..”
คุณตาด สุขุนคิดสักครูก็พูด÷
-(162)“ไม…เธอไปเถอะ…พออยูที่นี่กอน!.”
เวลานั้นที่คุณตาด สุขุน ตัดสินใจไมไปตามลูกเขย เพราะคิดวา เมื่อพวกนั้นไปหามารีณา
ที่ตลาดไมพบ นาจะยอนกลับมาหลังจากถามหาเธอที่ตลาดแนๆ แลวทานไดเตรียมคิดหาคําพูดไว
พรอมที่จะพูดอะไรบางอยางกับพวกนั้น
แตอะไรๆที่บุรุษเฒาผูนี้คิด มันไมไดเปนไปตามความประสงคนั้นเลย คือเราหันสายตา
กลับไปดูเหตุการณที่อยูหนาตลาดโอลัมปกนั้น พฤติกรรมที่นารันทดหดหูอยางหนึ่งกําลังเกิดขึ้น
ขณะนั้ น มารี ณ าเหมื อนลื มตัว เพราะเธอมั ว แต ปลอยอารมณไ ปหาสามี และมั ว แต
ซดขาวตมกับหลานสาวตัวเล็กที่มีอายุไมถึง 4 ป เชานั้นมารีณานุงกางเกงยีนสรัดรูปและใสเสื้อ
ควานคอ โดยสะพายกระเปาเฉียงซึ่งมีเงินและโทรศัพทมือถืออยูขางใน เหตุที่ทําใหเธอมีเคราะห

163
ราย เวลานั้นมารีณาก็ไมคาดคิดวาที่ดานหลังมีเงาผูหญิง 2 คนและผูชาย 3 คนที่เพิ่งจะลงจากรถยนต
มาอยางตอเนื่อง แลวเดินอยางเร็วมุงตรงมาหาเธอ หลังจากที่พากันชี้ใหดูตั้งแตในรถเรียบรอยแลว
เวลาที่มาถึง ผูหญิงคนหนึ่งรางอวนใหญ มีสีหนาช้ําๆที่หอหุมไปดวยความรอนแหง
โทสะที่เผาไหมไมรูวากี่องศานั้น ไดยื่นมืออันหยาบกระดางมาจับกระชากเอาผมของมารีณาที่สยาย
ลงมาควรใหหลงใหลอยางเต็มเปยม จนแทบจะทําใหเธอลมกลิ้งไปขางหลัง(163)พรอมดวยเสียงอัน
หยาบคาย÷
-“นี่ใชไหมที่ชื่อ อามี6 นะ?”
ดวยสภาวะที่ไมไดเตรียมตัวไวกอน โฉมนางก็ตอบไปพลางหันหัวไปพลาง÷
-“….คะ ฉันนี่แหละ!..”
เพียงคําที่ออกจากปากเทานั้น หลุดออกจากริมฝปากอันอิ่มเอิบของมารีณาแทบไมทัน
ผูหญิงที่เขาขนานนามวา คุณนายผลนั้นก็ยกเทาเตะขาออนของเธออยางแรง ทําใหเธอหงายไปอีก
ขางหนึ่ง มือก็ควานไปถูกชามขาวตมตกลงมาจากบนโตะ หลานสาวของเธอก็รองไห แลววิ่งไปอีก
ขางหนึ่ง ผูหญิงอวนก็ยกขาขวากระทืบเธออีก พรอมดวยคําถามอยางเหี้ยมโหด แตมีความหมายให
นาอับอายวา÷
-“แหม…ทําไมอีนี่มาแยงผัวกู?. ทําไมอีนี่มาแยงผัวกู?.”
วินาทีนั้นจึงทําใหลูกนางฉาย สาเรือน เขาใจวาอะไรที่เธอคิดนั้นมันไดมาถึงในเวลานี้
แลว ความรัก คือ เปนสงครามที่ไมมีที่สิ้นสุด แตไมมีใครเลยที่สามารถลวงรูถึงความเปนจริงใน
หัวใจของเธอทั้งสิ้นเลย
เวลานั้น มารีณาพยายามดิ้นรนใหพนจากเงื้อมือหญิงที่รายกาจ โดยตอบไปชวนให
นาสงสาร÷
-“ไม!..ขออยาทํารายฉัน…ฉัน…ไมไดทําผิด เหมือนที่นาคิดนั่น!..”
(164)คําพูดนี้ออกมาอยางลําบากมาก แลวก็แทบจะไมไดยินวาอะไรชัดเจนดวย เพราะ
คุณนายนั้นจับผมเธอรวบไวแนนและกดหัวมารีณากมลงไป เพื่อที่จะเปดโอกาสใหผูชายรางกํายํา
อีก 2 คน ซึ่งเพิ่งจะมาถึงภายหลังยกหัวเขากระแทกกระดูกสันหลังของเธอ และอีกคนหนึ่งไปตอย
ตรงหนาอกและกระแทกตรงทอง ทําใหเธอลมกลิ้งไปมาภายใตเสียงรองกองครวญครางเปนระยะๆ
ชาวตลาดที่อยูใกลๆ เริ่มตกใจกลัวอลหมานไปพรอมๆกัน และตางพากันวิ่งหนี ไมกลา
เขามาแทรกแซงเลย เพราะยังไมรูแนชัดวาตนเหตุของอุบัติเหตุนี้เกิดมาจากอะไร
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แตในเวลาที่หนุมๆกระโดดเขามาดวยกําลังชางมายังรางกายเด็กสาวที่นาสงสาร มันก็พา
กันรองขูทําใหเจ็บใจยิ่งขึ้นไปอีก ทํานองวาอยากจะใหชาวตลาดรูถึงความผิดของสาวเคราะหราย÷
-“อีนี่ แอบไปแยงสามีคนอื่น…แลวยังบอกวาไมไดทําอะไรอีก!..”
แมวาอยางไรก็ตาม มารีณายังพยายามดิ้นรน โดยใชทุกกําลังที่แมใหมาและรองใหคน
อื่นเขามาชวยเหลือ แตดูเหมือนวาไมมีใครกลาออกหนามาชวยเหลือเธอเลย
ในชวงเวลาที่สาวอาภัพตองถูกมือเทาคุณนายผลเตะถีบทํารายและจับใหอยูกับที่นั้น ก็มี
คนๆหนึ่งรีบเรงไปตามคําสั่งดวยสายตามัจจุราชของเจานายหญิง หันกลับไปฉวยขวดน้ํามาจาก
รถยนตซึ่งมีความจุประมาณ 3 ลิตร เอามายื่นใหคุณนายผลทันที
(165)ชัยชนะ ตกมาอยูในเงื้อมือของพวกคนไรมนุษยธรรมในเวลานั้นแลว และก็เปน
ชัยชนะของคุณนายผลในความพายแพที่มีความหวาดกลัวและจนตรอก ไมร็จะทําอยางไรที่จะแยง
ชิงหัวใจกบฎของสามีกลับมาได มีแตเพียงการประกาศทําสงครามน้ํากรดอันโหดราย ซึ่งคนที่มี
ศีลธรรมและวิจารณญาณ เขาจะไมทําแบบนี้เลย
ในเวลานั้ น คนที่ อ ยู ร อบๆไม มีใ ครสั ก คนพู ด ไดว า ไมเ ห็ น คุ ณ นายผู ดุ รา ยนั้ น ยกถั ง
น้ํากรด เปดฝาแลวรดไปบนหัวของมารีณาเลย
เสียงที่รองอยางเรารอนเดือดดิ้นของกุหลาบแหงหมูบานอันลงวิล ไดปะทุขึ้นดังกอง
ไปทั่ว ครางเหมือนควายถูกเชือด หลังจากกําลังแหงสารเคมีอันรองแรงดั่งไฟนั้นไดไหลรดลงมา
จากดานบนโดยที่ไมมีวิธีการใดๆที่จะปดกั้นได
มารีณา เปรียบเหมือนลูกนกที่ถูกคนราดดวยน้ํารอน ดิ้นรนอยางไรก็ดิ้นไมหลุด ไดแต
เอามือปกปดหนาเพื่อไมใหน้ํากรดเขาตาเทานั้น÷
-“ชวยดวย…ชวยดวย…พวกเขาจะฆาฉันแลว!..”
นี่เปนเสียงรองอยางโศกเศราผานมาตามสายลม ในเวลาที่อะไรๆในตัวเธอถูกฉีกขาด
ออกทันที ทั้งเสื้อ กระเปาสะพาย คือคอยๆฉีกขาดดวยกําลังของน้ํากรด แมแตโทรศัพทที่อยูใน
กระเปาก็ถูกเผาจนไหมเปนชิ้นๆดวย
ไมกี่วินาทีเทานั้น ที่พรหมลิขิตลืมเปดตา(166)มองมายังมารีณา ซึ่งถูกเขาทํารายดวย
น้ํากรดที่รายกาจนั้น แลวเธอก็ถูกเผาไหมละลายในตอนบนแทบทั้งหมด จนกระทั่งทนไมได ก็
ดิ้นรนทั้งๆที่เลือดไหล ดวยตองการที่จะวิ่งเขาไปในบานหลังหนึ่งที่อยูขางดนาเพื่อหาคนชวย
ในเวลานั้นพวกผูชายไดฉุดแขนของเธอมาอีกและคุณนายผลก็ยกน้ํากรดรดอีก แตครั้งนี้
ดวยการเคลื่อนที่ไหวอยางดิ้นรนของมารีณา ทําใหน้ํากรดกระเซ็นไปถูกเสื้อผาของคุณนายผูนั้น
พรอมทั้งองครักษอีกคนหนึ่งที่อยูใกลมือกวาคนอื่น ทําใหพวกเขารับความเจ็บปวด แสบรอน และ
ตกใจกลัวมาก
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เวลาที่ใชในการลอบทํารายนี้มันมีระยะสั้นมาก แมวาคุณวรรณีผูเปนพี่เขยของมารีณาที่
คิดวาจะเกิดเรื่องไมดีก็ยังมาไมทัน คือเวลาที่บุรุษผูนี้มาถึงอะไรๆก็สายไปแลว คนที่วิ่งตามตอๆกัน
มา คือคุณตาด สุขุน และศรีเพา เพราะเวลานั้นสภาพจลาจลในตลาดเกิดขึ้น ทําใหพวกเขาไมอาจ
รีรอไดอีก
แต คุณวรรณีซึ่งมาถึงกอน ไดเห็นชัดวามีควันพุงออกมาจากหัวของมารีณา และเสนผม
ของเธอไดไหมขาดลงมา นารันทด สภาพที่ชวนใหหมนหมองอยางแทจริง คือ มารีณาไดวิ่งไปหา
ชาวบานซึ่งมีบานอยูใกลๆนั้น และพวกเขาสงสารเธอก็พยายามพากันเอาน้ําเย็นมารดที่หัวและ
รางกายของเธอ เพื่อบรรเทา(167)ความรอนที่เผาไหมของน้ํากรด
เขาเล็งเห็นวา เวลานั้น คุณนายผูรายกาจไดวิ่งไปหาชาวบานใหชวยเหมือนกัน แตดวย
ความที่คนอื่นเห็นความเหี้ยมโหดของคุณนายและพวกมือเทาทําเกินกวาเหตุ พวกเขาก็พากันปด
ประตูไมใหเขา ทําใหคุณนายสิ้นหวัง และวิ่งกลับมาหารถดวยความรุมรอน
คุ ณ วรรณี วิ่ ง ไปถึ ง เห็ น ทั น เหตุ ก ารณ ดั ง นั้ น ก็ รี บ ไปช ว ยเหลื อ น อ งสาว และร อ ง
โหวกเหวกวา โจรๆ!…เพื่อแยกฝูงผูกอการจลาจล เสร็จแลวจึงรีบมาดึงเสื้อคุณนายตองการดึงตัวเขา
ใหออกจากรถ
แต เวลานั้ น หน า สิ่ ว หน า ขวาน คุ ณ นายก็ ดิ้ น หลุ ด เพราะมี อ งครั ก ษ ค นหนึ่ ง มาช ว ย
ขัดขวางพรอมทั้งปดประตูรถ พากันขับออกไปอยางเรงรีบ โดยทิ้งรถสีขาวไวที่นั่นพรอมทั้งรูปถาย
ชาย คนหนึ่งที่เปนคนใกลชิดหลนอยูที่พื้น คนผูนั้นมีรอยแผลที่เกิดจากการกระเซ็นของน้ํากรดไป
โดนกางเกงตรงอวัยวะเพศ เพราะกอนจะวิ่งขึ้นรถ คนผูนั้นรองครวญครางแตอวัยวะเพศตลอดเวลา
แมเวลานั้น ครอบครัวของเธอมีความเจ็บปวดและเศราโศกเสียงใจเพียงใด ก็ไมรูวาจะ
ทําอยางไรที่จะขัดขวางพวกที่กอความวุนวายเหลานั้นได เพราะเขามัวแตพากันเศราที่เห็นมารีณาที่
กําลังถูกเผาไหมดวยสารเคมีรองครวญครางเหมือนลูกนก
ในขณะที่ศรีเพา เอาผาขาวมามาหอตัวนองสาวพรอมโอบกอด(168)นองสาวทั้งน้ําตา
คุณวรรณีก็ไดตอโทรศัพทไปยังทานรองเลขาธิการทันที โดยสงขาวอยางเศราหมองถึงการลอบ
ทํารายอยางปาเถื่อนของคุณนายผลนั้น÷
-“…ตอนนี้ ทานคิดอยางไร ที่นองสาวฉันรับเคราะหรายอยางนี้?”
น้ําเสียงของคุณถาตอบมาอยางรันทดเหมือนกัน÷
-“เอามารีณาไปโรงพยาบาลโดยเร็ว…! ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แลว!..”
-แลวเอาไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลกัลเมตร ใชไหมคุณ?“
หลังจากไดยินถอยคําของคุณวรรณีเคนถาม ทานรองเลขาธิการราวกับใชสมองคิดโดย
อัตโนมัติแลวหามทันที÷
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-“…อยา อยาเอาไปโรงพยาบาลกัลเมตร ไมได!..ไปโรงพยาบาลสงฆเอาไปทันที อยาทิ้ง
ไวนาน แลวตองระวังที่ตามถนน!..”
แทบจะไมมีใครสักคนไดคิดอะไรยาวไกลเลย แตสําหรับมารีณาเธอรูชัดวาการที่ทาน
ผูนั้นหามไมใหเอาเธอไปโรงพยาบาลกัลเมตร เพราะที่นั่นมีพี่นองของคุณนายผลอยูมากมาย ซึ่งเปน
กรณีหนึ่งที่ควรใหวิตกกังวล เพราะนี่เปนสงครามน้ํากรดเหนือสมรภูมิรักสามเสา??
หลังจากการตัดสินใจอยางเรงดวน มารีณาถูกนําไปดวยมอเตอรไซคออกจากบริเวณ
ตลาดโอลัมปกมุงไปยังโรงพยาบาลพระกุสุมะ โดยมีศรีเพานั่งกอดเอาไวแนน และมีคุณวรรณี
คุณตาด สุขุน ขนาบมอเตอรไซคจากขางหลัง เพราะเกรงมีการลอบทํารายเกิดขึ้นอีกตามทาง
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-9ความวิบัติที่นาํ มาซึ่งความเสียใจ
(169)ทันที่ที่ไปถึงโรงพยาบาล มารีณาดูเหมือนสลบ พูดไมไดไปแลวเพราะ นอกจาก
จะเจ็บปวดดวยพิษของน้ํากรดซึ่งแทบจะทนไมได ยังมีการเจ็บจุกไปทั่วทั้งตัวอีก ดวย น้ําหนักมือ
เทาของคนพาลทั้งหลายนั้น ทําใหเธอแนนหนาอกแทบหายใจไมออก
ถึงแมวาหมอ จะใหยารักษาอยางไรก็ไมอาจที่จะปกปองไมใหมารีณากลายไปเปนปศาจ
ที่มีแผลเนาเปอยพุพองไดเลย เพราะอํานาจน้ํากรดอันรอนแรงทําใหผมของเธอไหมขาดหลุดออก
หมด รวมทั้งใบหูทั้งสองขาง และผิวหนาจนถึงรายกายอีกดวย
ไมอาจจะหาคําพูดอะไรมาพรรณนาไดหมด ถึงความโศกเศรารันทดหดหูของคุณตาด
สุขุน นางฉาย สาเรือน และครอบครัวทั้งหมดนั้นเลย และถึงแมวาเวลานั้น ทานรองเลขาธิการสวม
แวนไดออกหนาเปนธุระและแสดงออกถึงความเจ็บปวดเพียงใดก็ตาม นั่นก็เปนเพียงของหวานที่ใช
ลางปากสําหรับความวิบัติอันขมขื่นนี้เทานั้น
ขาวที่วา คุณนายของขาราชการคนหนึ่งไดสาดน้ํากรดไป(170)ยังนักแสดงมิวสิควีดีโอ
ซึ่งเปนสาวที่ครอบครองหัวใจของสามีตนนั้นไดลือสะพัดไปทั่วบรรยากาศสังคมเขมรโดยทันที
และหนังสือพิมพหลายฉบับไดรวมมือกันกลาวโทษตอการลอบทํารายอยางไรมนุษยธรรมนี้
ผม (คงค บุญเฌือน) ไดเห็นชัดดวยตาถึงสภาพความโศกเศราของชีวิตหลานสาว
รวมทั้งความแข็งขันที่จะเอาใจใสของขาราชการมากรักที่ไดรับประกันตอหนาครอบครัวตาดวา
ทานจะชวยรักษามารีณาไปตลอดชีวิตจนกระทั่งเธอหาย มีชีวิตเหมือนเดิม โดยไมทอดทิ้งเธอเปน
อันขาด
ถึงแมวาขาราชการผูนี้พยายามทําตอมารีณา เชน การใหเงินทองชวยซื้อยารักษา รวมทั้ง
การใหเธอไดไปรักษาพยาบาลอยูที่ประเทศเวียดนามก็ตาม แสดงใหเห็นในมุมหนึ่งของกลิ่นไอของ
ความรักในจิตใจอันดีงามที่เต็มไปดวยความลังเลเทานั้น สวนอีกมุมหนึ่งเหมือนเปนเงาของการลาง
ตนเพื่อใหพนจากการกลาวโทษของตุลาการ ซึ่งอาจบั่นทอนถึงหนาที่การงานของตน เพราะทาน
อาจเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดการลอบทํารายครั้งนี้
แม วาอยางไรก็ ตาม พอของมารีณ าก็ไ ด แสดงการรูคุณตอขาราชการผูนั้น อยางมาก
เหมือนกัน เพราะทานไดไปเยี่ยมมารีณาแทบทุกวันทําใหเธอมีกําลังใจอยูตลอด จนมีบางครั้งพอ
ของมารีณาไดพลั้งปากบอกพวกนักขาววา ทานจะไมฟองรองอะไรทั้งนั้น ขอเพียงใหขาราชการ
ผูนั้นเคารพตามคําสัญญาที่ทานรับประกันตอชีวิตของมารีณาที่ได(171)รับเคราะหนี้ เพราะแมวาเธอ
ยังมีลมหายใจ แตอนาคตของเธอไดมลายสูญสิ้นไปแลว
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คําพูดวา อนาคตมลายสิ้น คือ พูดถึงรูปสมบัติอันงดงามของเธอที่ไมไดหวนกลับมา
อยางแนนอน แมวาขาราชการมากรักพยายามปลอบประโลมใหเธอมีความหวังอยางไรก็ตาม
สําหรับภัยที่เกิดจากมนุษยในการลอบทํารายนี้ มีมติ 2 ประการ ที่เปรียบเหมือนน้ําที่
ทะลักทํานบสาดซานมายังตัวมารีณาเวลานั้น
ประการที่ 1 คือ เปนการสาปแชงดวยความอาฆาตแคนตอเธอ เพราะวาเธอของเกี่ยวกับ
สามีคนอื่นตองไดรับทุกขโทษแบบนี้จึงสมควร แตความเห็นอีกประการหนึ่งที่คาดวา มีการวินิจฉัย
ไปในทางที่ดี คือไมไดเขารวมสนับสนุนตอความหึงหวงอันปาเถื่อนนั้นเลย
แมวามารีณาจะรักสามีคนอื่น แตโทษแหงความผิดของเธอไมสมควรไดรับการลงโทษ
โดยการราดสารเคมีเปนลิตรเพื่อแกแคนอยางนี้เลย
โดยความจริงนั้น ในโลกนี้ ผูหญิงคนไหนๆก็รูจักความหึงหวงเหมือนกัน ความหึงหวง
คือ มาจากความรั ก สามี นั่น เอง และไม เ ฉพาะแตผูห ญิ ง เท า นั้น แม แ ตผูช ายก็รูจั ก ความหึง หวง
เหมื อ นกั น แต ถ า จะปล อ ยตามแต ใ จหึ ง หวงนั้ น มากเกิ น ไป โดยไม มี ก ารพิ จ ารณานั้ น ก็ ไ ม ไ ด
เหมือนกัน ถาปลอยตามแตความโกรธ ไมเอาธรรมะของพระมาใสตัวบาง นาจะตกเขาไปในอํานาจ
ความผิดพลาดอันควรใหโศกเศราเปนที่สุด
สําหรับเด็กสาวๆ จะตองพิจารณาอยางถองแทใหแนชัดกอนจะ(172)มอบหัวใจไปให
ชายใดสักคน อยารีบปลอยตัวไปตามอิทธิพลของน้ําเงิน อยาคิดสั้นแบบฉาบฉวย คิดแตใหรอดตัว
ไปชวงเวลาหนึ่งๆ ตองรูจักคิดถึงอนาคตและระมัดระวังเปนที่สุดตอการเลาโลมดวยคําหวานของ
คนอื่น
สมัยนี้ ผูชายที่หาเงินงายซึ่งเอารางกายผูหญิงไปหากินในตลาดมืดอยางไมเกรงกลัวนั้น
ไมรูจะเอาเงินไปที่ไหน ก็แบงความรูไปในเรื่องผูหญิงนองพี่ ผูชายบางคนหัวหงอกแลวยังพยายาม
ยอมผมใหดํา ใหพวกเด็กสาวๆที่อยูตามบารหรือตามคลับรักใคร แลวเอาเงินไปหวานโปรยทิ้ง
เหมือนแกลบ ทําใหพวกเด็กสาวๆทั้งหลายนั้น พยักหนาตาเยิ้มเอื้อมมาเอาเงิน โดยการยื่นแกม ยื่น
สะโพก หรือหนาอกใหผูชายหัวหงอกทั้งหลายนั้นบีบเลนกันอยางมันมือ
มันเปนเรื่องชั่วชาอยางมากในสังคมหนึ่งที่พวกคนสุกหัวกินหัว สุกหางกินหาง (สุกเอา
เผากิน) และพวกคนตายเหมือนงูอยูเหมือนกบ กําลังแขงขันกันอยูในสมรภูมิน้ําตาชาวเขมรจาก
อดีตกาล และพวกผูพายแพ ตองกมหนายกธงขาวดวยความรูสึกเต็มไปดวยความวิบัติ สวนพวก
ผูชนะไดแตเอาพรหมลิขิตมาอยูใตฝาเทาของตนเองอยูเปนนิตย
ในสถานภาพอันสับสนวุนวายแบบนี้แลว เด็กสาวๆสมควรอยางยิ่งที่จะระมัดระวัง
ตนเอง อยารีบเชื่อถอยคําเลาโลมของผูชายใหมากแมวาผูชายคนนั้นมาในหัวใจแบบใดก็ตาม ความ
จริงที่วา กฏหมายไมไดแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการหามไมใหผูหญิงแยงสามีคนอื่นนั้น แตนี่
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เปน ศีลธรรมประจําชีวิตของผูหญิงเขมร ที่ตั้งอยูในจารีตประเพณีอันดีงาม แมวากฎหมายทาง
(173)โลกไมไดแจกแจง แตกฎหมายที่อยูในทางแหงธรรมไดแสดงใหเห็นชัดวา ผูชายหรือผูหญิงที่
แยงภรรยา หรือสามีคนอื่น จะมีโทษตกนรก ขึ้นตนงิ้วเหล็ก เปนตน ดังนั้น ผูหญิงตองรักษาความดี
งามใน ศีลธรรมประจําชีวิตนี้ใหได จึงจะสามารถแสวงหาความสุขสําหรับอนาคตครอบครัว
กลาวคือ สามารถรอดพนจากเคราะหกรรมอันเลวรายทั้งหลาย ซึ่งเปนความจริงที่เกิดขึ้นเปนประจํา
อยูในสังคมเขมรในปจจุบันนี้
ในจุดเดียวกันนี้ ทางดานภรรยาหลวงหรือที่เรียกวา คุณนายตนสายนั้น ก็ไมมีกฎหมาย
มาตราใดที่รับรองชัดเจนวา ตนเองจะตองมีสิทธิทั้งหมดที่จะทํารายภรรยานอย หรือหญิงที่เปนของ
เลนในจิตใจชายที่แยงชิงสามีของตนเหมือนกัน ดังนั้น ในเวลาใดที่ ภรรยาหลวง หรือคุณนาย
ทั้งหลายนั้นมีแผนการทํารายทุบตีคนอื่นแลว ก็ควรจะแบงแยกออกไป ไมรวมกับการลงโทษของ
ตุลาการเลย เพราะนี่เปนการลวงละเมิดสิทธิ ละเมิดไปยังรางกายของมนุษย และละเมิดตอกฎหมาย
อยางชัดเจนอีกดวย
คุณนายทุกทาน หรือภรรยาหลวงทั้งหลายนั้น ควรจะไตรตรองพิจารณาใหชัดแจงที่สุด
อยาเอาความหึงหวงมาแกปญหาเลย เพราะนี่มันไมใชเปนวิธีทางใจอันศักดิ์สิทธิ์ สําหรับเปนการ
ทําใหจบความวิบัติของความรักในสังคมครอบครัวไดเลย ถาเมื่อไดเกิดมีปญหาแบบนี้ เราตอง
รวมกันแกปญหาโดยสันติวิธีดีกวา และตองทําใหกระจางดวยการพิจารณาหาเหตุผลใหไดทุกแงมุม
วาสาเหตุอะไรที่ทําใหสามีนอกใจไปมีภรรยานอย หรือหญิงที่เปนของเลนของผูชาย แบบหลบๆ
ซอน
(174)หากสาเหตุเกิดมาจากบุรุษผูเปนสามีนั้น เปนคนมักมากในกามตัณหาเขาถึงจิตใจ
เปลี่ยนชนิดของอาหารแหงรักเหมือนเขาเปลี่ยนแกง? หรืออีกอยางหนึ่งสาเหตุเกิดมาจากทั้งคุณนาย
หรือภรรยาหลวงบางคนนั้นมีจุดบางอยางขาดตกบกพรองจึงทําใหสามีเบื่อหนายไดเร็ว
เราพูดอยางนี้ ไมใชเขาขางผูชายที่กระทําผิดนั้นเลย แตควรจะพิจารณากอน อยาปลอย
ใหโทสะ โมหะ เปนตัวนําทั้งหมด ถาเมื่อใดก็ตามเราเอาธรรมะของพระมาใสไวในตัวบางอะไรๆ
นั้นจะสามารถแกปญหาไดโดยงาย
มนุษยคนใดก็ตาม มักจะมีความโกรธเหมือนกัน ถาเมื่อใดผูอื่นทําไมถูกใจ แตถาปลอย
ใหเปนไปตามโกรธและทิฐิมานะของตนเองนั้น อะไรๆคงจะตองพินาศปนปไปหมดแลว พระ
พุทธเจาทรงแสดงไววา มัชฌิมปฎิปทา (ทางสายกลาง) เปนทางที่ดีที่สุด คือเปนทางที่ประกอบดวย
ความอดทน มีขันติ และตริตรองพิจารณาทุกแงมุม
ถาทุกคนอางแตมีอํานาจ อางแตมีเงิน และคิดถึงแตการยิงกันใหตาย สาดน้ํากรด! หรือ
คิดถึงเพียงแตจะประกาศสงคราม โดยไมยินยอมเจรจาหาเหตุผลนั้นแลวสถานภาพสังคมครอบครัว
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เขมรจะกลายไปเปนอยางไร? อะไรที่เรียกวาการพัฒนาสังคมชาติใหกาวหนาขึ้น ถาการพัฒนา
ทางดานสติอารมณของพลเมืองแตละคนๆยังมีระดับต่ําอยูนั้น
การที่มีขาวออกมาไดยินถึงการฆาตกรรมทุกรูปแบบ และการลอบทํารายดวยน้ํากรดใน
รูปแบบรักสามเสา หรือการลอบทํารายตางๆที่ไมสมควรจะเกิดขึ้นนั้น ยังคงทําใหเห็นอยางชัดเจน
วา การละเมิด(175)สิทธิอยูในสังคมเขมรและความตกต่ําทางดานศีลธรรม สังคมธรรม มีสภาพที่
ลอแหลมอยางมาก
ดังนี้ ไมมีความจําเปนอะไร ที่เพียงแคเรื่องในรมผาจะกลายเปนความจริงในสังคมอัน
นาตื่นตระหนกแบบนี้เลย จะเห็นวามันไมไดเปนสิ่งที่สงเสริมเกียรติยศอันดีงามของสังคมเลย กลับ
ทําใหเกิดสภาพความเสื่อมโทรมอยูเรื่อยไป
อีกมุมหนึ่ง บุรุษผูเปนสามีที่มีตัวตนเหมือนกับขาราชการมากรักนั้น ดูเหมือนวาไมได
รวมรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นนี้เลย เพราะเรื่องนี้ ถาไมใชเพราะฝายชายเปนคนเริ่มเรื่อง ก็ไมมี
เรื่องราวอันเลวรายในตอนทายสุดนี้ดวย
การขาดศีลธรรมอันดีงามและความมีคุณคาในฉากชีวิตที่เปนสวนตัวของบางคนนั้น
ทําใหมีปญหาผิดพลาดเลวรายอันควรใหโศกเศราเปนที่สุด แตเหตุใดคุณนายบางคนนั้นมองเห็นแต
จุดที่บกพรองของหญิงที่มาเปนของเลนของสามี ทําไมจึงไมลงความผิดนี้ไปยังสามีดวย หรืออีก
อยางคือไมกลา กลัวสามีจะเสื่อมเสียเกียรติยศ ตกจากตําแหนงหนาที่การงาน
ดวยประการทั้งหมดนี้ ผูที่กอใหมีการลอบทํารายโดยมีการเตรียมการไวลวงหนาตอ
มารี ณ าจึ ง ไม อ าจที่ จ ะมี วิ ธี ท างใดที่ จ ะช ว ยให ร อดพ น จากระบบการพิ จ ารณาของกฏหมายเลย
ถึงแมวาผูที่รับเคราะหหรือครอบครัวของผูรับเคราะหประกาศวา ไมฟองรองหรืออยางไรนั้น ผูที่กอ
เหตุราย(176)นั้นก็ตองไดรับการลงโทษจากตุลาการ
แตถึงแมวา นี่เปนการประกาศของตุลาการกรุงพนมเปญก็ตาม มาจนกระทั่งถึงเวลานี้
อยาวาถึงตัวตนและสัญญาณที่เดนชัดของคนใกลชิดทั้งหมดนั้นเลย แมเพียงเงาของพวกเขาก็ไมเห็น
จะถูกใครคนใดคนหนึ่งนําเอามาถึงบันไดของสถานที่ตัดสินความนั้นเลย ซึ่งทั้งหมดนี้ คือเปรียบ
เหมือนเปนการวาดรูปในลมอยางนั้นเอง
สําหรับมารีณา ตั้งแตเวลาที่เธอกาวเทาขึ้นเครื่องบินไปยังสหรัฐอเมริกา เธอไดคิดวา
แมวาระบบกฎหมายจะตองแสวงหาคนที่เกี่ยวของเพื่อเอาไปตัดสินโทษ เพื่อเปนการเตือนไวเปน
แบบอยางสําหรับสังคมเขมรตอไปในวันขางหนาก็ตาม เธอไมอยากเห็นใครยืนอยูในคอกมา(คอก
ของจําเลย) เพื่อรอคอยการตัดสินโทษจากเจากรม เพราะเหตุจากตัวเธอเลย
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เธอไดฝากเอาโศกนาฎกรรมนี้ไปกับบุญวาสนา และผลกรรมของเธอจากอดีตกาล ซึ่งมี
มาแตปางกอน เธอติดหนี้กรรมตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงทําใหชาตินี้เธอตองมาใชหนี้ผลกรรมทั้งที่
ยังแรกรุนอยางนี้
สําหรับคุณเสคุนฎ ผูเปนพี่ชาย ซึ่งดูเหมือนคิดวา อะไรๆมันอาจเปนตัวอยางที่เลวรายอยู
ในสังคมเขมร จึงอยากจะตีแผใหชาวเขมรทุกชนชั้นในตางประเทศไดรับรู ทานจึงไดประกาศทาง
วิทยุเอเชียเสรีวา(177) ทานจะรื้อฟนคดีนี้ขึ้น เพื่อแสวงหาใหเห็นถึงความโปรงใสของกฎหมาย
นั้น.?
แตแมวามติของทุกชนชั้นในสังคมเขมรไดลงโทษคนที่มีความหึงหวงนั้นอยางไร หรือ
แมวาพวกนั้นหนีไปกบดานอยูตรงไหน ไมสามารถจะหาพบก็ตาม สําหรับมารีณาก็มีแตความ
โศกเศราเสียใจเทานั้นที่เปนเครื่องเลาโลมตลอดมา
เธอไดรับรูวา คําสั่งสอนของพอแมมีคุณคามาก ตอนนี้เปนสิ่งที่สายไปแลว มันคงจะ
ผานพนไปโดยไมมีอะไรหวนกลับมาไดเลย
ความโศกเศรานี้ ไดแสดงใหเห็นในคืนวันหนึ่ง เวลาที่เธอรักษาตัวอยูในประเทศเขมร
คือ เปนภาพที่ควรใหหมนหมองเปนอันมาก
ในชวงเวลาหนึ่ง เธอไดออนวอนใหพอแมพี่นองพาเธอไปภัตตาคารหงสนาค เพื่อระลึก
ถึงความหลังที่เธอเคยไปเที่ยวเลนกับทานขาราชการมากรักเมื่อครั้งกอน
แตเธอไมไดลงจากรถ คือในเวลาที่คนอื่นลงไปกินอาหารกันหมด เธอนั่งอยูคนเดียวใน
ความมืดภายใน โดยคลุมหนาสวมหมวกอยางมิดชิดเหลือไวเพียงชวงตา เหมือนเวลาที่เธอนั่ง
เครื่องบินไปอเมริกา
ในเวลานั้น มารีณาไดนั่งฟงเพลงอยูในรถโดยปลอยอารมณหวนคิดวา คุณคาความดีงาม
ในชีวิตของเธอไมสามารถหวนกลับมาไดอีก(178)แลว มันไดหางไกลไปจากเธอโดยนําเอาไป
พรอมกับความสดใสทั้งหลายที่ธรรมชาติไดประทานมา
ถึงแมไดไปรักษาพยาบาลอยูที่อเมริกาแลวก็ตาม เธอก็เหมือนมีความหวังเพียงนอยนิด
วาความสดใสของเธอจะกลับคืนมา แมวาคณะแพทยทั้งหมดนั้นจะเชี่ยวชาญอยางไรก็ตาม
แทบทุกวัน ทานขาราชการมากรักยังคงพยายามโทรไปถามทุกขสุขของมารีณา และ
ปลอบโยนเธอดวยถอยคําหวานตางๆ เพื่อไมใหเธอสิ้นหวัง เชนวา <<ทานจะไมทอดทิ้งเธอเปน
อันขาด แมวาเธอกลายไปเปนอะไรก็ตาม และทานจะออกคาใชจายเลี้ยงดูเธอเปนรายเดือน>> เปน
ตน
เราไมรูวา มารีณา ตั้งแตไดรับเคราะหวิบัติจากอํานาจพิษสารเคมีอันรุนแรงนั้น ทําให
สมองของเธอวิปลาสแปรเปลี่ยนไปเปนแบบไหนเลย และก็ไมรูวาเธอไดรับถอยคําปลอดโยนอัน
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ออนหวานที่เปนคําที่เคยทําใหเธอตายใจ จนกระทั่งมาไดรับผลของการกระทําในวันที่ 5 ธันวาคม
1999 นั้นอยางไรดวย
ทวา แมอยางไรก็ตาม ความสัมพันธทางดานความรักทางโทรศัพทขามทวีปอันเรนลับนี้
มันเพียงแคเปนวิธีทางที่ผอนคลายความโกรธของมารีณา ไมใหไปกระทบตอเรื่องคดีความของกลุม
ผูที่ลอบทํารายเธอ หรือไมก็อยากใหเธอทําอะไร สะกัดกั้นไมใหเผยแพรเรื่องที่ไมดีงามของเขาลง
ในหนาหนังสือพิมพตอไปอีก แมกระทั่งไมอยากใหมีนวนิยายเรื่องใด(179)พูดถึงเรื่องความรักนี้
อีกดวย
ผม (คงค บุญเฌือน) ไมเขาใจวาเหตุใดที่ทําใหขาราชการมากรักที่ควรใหเปนที่เคารพรัก
และมีสัจจะยุติธรรมนั้น กลายเปนกลัว ไมกลาออกมายอมรับความจริงอยางนี้เลย
และผมจะขอจบนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ เ พี ย งเท า นี้ ก อ น เพื่ อ คอยดู พั ฒ นาการของความ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินเรื่องรักสามเสานี้ จะเปนอยางไรตอไปในภายหลัง คือในเวลาที่แพทย
ตองเย็บหู เย็บจมูกของเธอ
แตทวา - ดูซิวา คุณเสคุนฎจะดําเนินการฟองรองเรื่องคดีนี้ตอไปหรือไม?
- ดูซิวา มารีณาจะไดรับความรักจากทานขาราชการมากรักผูนั้นตอไปอีก
หรือไม?
- ดูซิวา ตุลาการกรุงพนมเปญ จะแสวงหากลุมผูกอใหเกิดการทํารายเมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 1999 ไดหรือไม?
อะไรๆทั้งหมดก็ไมเกี่ยวของกับการประพันธของผมนี้ ไมใชเพราะมารีณาเปนหลาน
ผมจึงไดเขียน คือ ผมจัดเอาเรื่องมารีณานี้ เปนตัวแทนการละเมิดสิทธิอยางหนึ่งที่รุนแรง
ดังนั้น เรื่องนี้เปนเรื่องผูหญิงที่รับเคราะหทั่วๆไป ที่ผมตองเขียนเพื่อตักเตือนสังคมเขมร
อยาใหมีธรรมเนียมการกระทําแบบนี้ตอไปอีก หากผมไมเขียนนั้น แนนอนวา กาลเวลาจะกลบฝง
เรื่ อ งนี้ ไ ปอย า งง า ยดายเหมื อ นกรณี พิ สิ ฐ พลิ ก าหรื อ ผู ห ญิ ง ที่ รั บ เคราะห ค นอื่ น ๆ(180)อย า งนั้ น
เหมือนกัน
จบเปนการชัว่ คราว ! ! !
พนมเปญ วันที่ 26/6/2000
คงค บุนเฌือน
****************************
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เด็กสาว ตาด-มารีณา
เมื่อยังคงเรียนโรงเรียนพนมฎนเปญ
อายุ 14 ป
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ตาด-มารีณา เมื่อมีอายุ
16 ป ภายหลังที่ไดพบรัก
กับขาราชการลึกลับ
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ตาด-มารีณา หลังไดรับการทําราย
ดวยน้ํากรด นําไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ
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แพทยไดชวยทําแผล
และพี่สาวเธอชื่อ ตาด-ศรีเพา
ที่อยูคอยชวยดูแลเธอตลอด

177

คณะแพทยที่โรงพยาบาล
LYNN BOSTON ที่ชวยรักษา
มารีณา / ดานขวามือ คือ
คุณตาด-เสคุนฎ พี่ชายแทๆของมารีณา
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ตาด มารีณา อยูที่บานคุณเสคุนฎกับหลาน
ภายหลังทีไ่ ดรบั การผาตัด ครั้งที่ 6 แลว
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มารีณา ภายหลังผาตัดได 6 ครั้ง
แพทยอนุญาตใหกลับมาพักที่บานพี่ชายระยะหนึ่ง
กอนจะเขาไปรักษาจมูกและหูอีก
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คํานิยม

181
(คําแปล)
สําหรับเพื่อนนักอาน!
เปนเกียรติยศอันสูงสุดอยางหนึ่งที่ผมไดพบกับนางสาวณัฐชญา ในเวลาที่เธอไดบอก
ผมวา เธอมี ความตั้ งใจที่จะจั ดเตรีย มทําการวิเคราะหเ นื้อความงานเขียนนวนิยายของผม เรื่อง
“วาสนานาง มารีณา” นั้น
ขออํานวยพรใหความประสงคอันประเสริฐของนางสาณัฐชญาจงสําเร็จลุลวงตอไปใน
อนาคต
กรุงบางกอก วันที่ 10 ตุลาคม 2003
นักประพันธหลบซอนตัว
คงค บุนเฌือน
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คงค บุณเฌือน
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

นางสาวณัฐชญา อัครยรรยง
96/27 หมู6 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท 0-2883-6243

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2544
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2541-2542
พ.ศ.2542-2544
พ.ศ.2544-2546

พ.ศ.2541 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎธนบุรี กรุงเทพฯ
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ

พนักงานเรงรัดหนี้สิน บริษทั ธรรมกิจ ลอว ออฟฟศ จํากัด
ลูกคาสัมพันธ บริษัท คอรปอเรท พลับลิค รีเลชั่น คอนซันแตนท จํากัด
เลขานุการกองบรรณาธิการ บริษัท ควอมเนท (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
พ.ศ.2547-ปจจบัน Rewriter บริษทั อินโฟเควสท จํากัด

