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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
นราวดี นามปากกาทีห่ ลายคนรูจ้ กั ผ่านผลงานมากมาย ทัง้ นวนิยาย เรือ่ งสัน้
และนิทาน ผลงานของเธอได้รับการสร้างเป็นละครและภาพยนตร์มาหลายต่อ
หลายเรื่อง เช่น นางอาย เสน่หาอาลัย และอื่น ๆ
ฟ้าสางทีก่ ลางใจ คืออีกหนึง่ ผลงานทีท่ รงคุณค่าน่าจดจ�ำ ทีน่ านมีบคุ๊ ส์ภมู ใิ จ
น�ำเสนอ
เรื่องราวสะท้อนถึงชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ อรพรรณ กับบทบาท
ส�ำคัญในครอบครัว
ด้วยความเป็นลูกคนโต ท�ำให้เธอต้องเป็นที่พึ่งของน้อง ๆ อีกสามคนตาม
ที่พ่อสั่งเสียไว้ รวมทั้งตามที่แม่คอยย�้ำสถานะของเธออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จนภาระ
หน้าที่ฝังลึกกดทับอยู่ในจิตใจเธอมาโดยตลอด
เรื่องราวชีวิตของอรพรรณด�ำเนินตั้งแต่สมัยสาว ๆ จนถึงวัยกลางคน ผ่าน
เหตุการณ์หลายหลากในชีวติ ทีย่ ากจะลิขติ ทางเดินให้ตวั เอง และเป็นแม่เสียทุกครัง้
ที่ก�ำกับการเดินแต่ละย่างก้าวของเธอ
การมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ แม่และน้อง ๆ ต้องแลกกับความสุขหลายด้านในชีวติ ของเธอ
ทว่าสักวัน คุณความดีที่เธอได้กระท�ำ ที่เธอได้ตอบแทนพระคุณบุพการี
ในวันที่ท่านยังอยู่ ย่อมส่งผลให้เธอได้มีวันดี ๆ ในบั้นปลายชีวิต
ถึงคราวทีเ่ ธอจะได้ใช้ชวี ติ เพือ่ ตัวเองเสียที โดยไม่มอี ะไรต้องเสียใจภายหลัง
บางทีสิ่งที่เรามองเห็นในตัวคนอื่น ก็เป็นอีกวิธีในการมองตนเอง และ
อรพรรณก็ได้เห็นแล้วเมื่อเธอมองชีวิตคนรอบกาย
ฟ้าสางที่กลางใจ เมื่อวันที่ผลของคุณความดีเป็นที่ประจักษ์
หัวใจที่เปิดกว้างคือเส้นทางสู่ชีวิตที่ไม่มีอะไรปิดกั้นได้อีกต่อไป
ส�ำนักพิมพ์เอโนเวล

จากใจผู้เขียน
ท่านผูอ้ า่ นทีร่ กั คะ
คิดขึน้ มาแล้ว ดิฉนั แทบไม่เชือ่ เลยว่าได้เขียนนวนิยายมามากกว่า 50 ปี แล้ว
และยังคงคร�่ำหวอดอยู่ในวงวรรณกรรมต่อไป โดยได้หันมาท�ำการแปลนวนิยาย
บางเรือ่ งของดิฉนั เองทีเ่ ขียนในนามปากกา นราวดี เป็นภาษาอังกฤษด้วย แปลมาแล้ว
สามเรื่อง คือ ”รักเกิดในตลาดสด„ ”ฟ้าสางที่กลางใจ„ และ ”ฟ้าใกล้ ทะเลกว้าง„
ให้ชอื่ ตามล�ำดับว่า ”Love in the Fish Market„ ”Arrival Of Dawn„ ”The Sky
So Near„ ซึง่ ”รักเกิดในตลาดสด„ ทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยวัฒนธรรมไทย จีน และแขกนัน้
โดนใจของคนผิวขาว จึงได้ออกไปสู่ตลาดโลก (โกอินเตอร์) แล้ว โดยส�ำนักพิมพ์
ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เช่าลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาเยอรมัน ออกจ�ำหน่ายทั่วโลกตั้งแต่
ปี 2550 ค่ะ
ส�ำหรับ ”ฟ้าสางที่กลางใจ„ ที่ท่านถืออยู่นี้ ได้ท�ำความภาคภูมิใจให้แก่ดิฉัน
ถึงสี่ครั้งสี่คราด้วยกัน คือ
ครั้งแรก ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ในปี 2542
ครัง้ ทีส่ อง ได้รบั การคัดสรรโดยทางกระทรวงศึกษาฯ ให้เป็นหนึง่ ในนวนิยาย
จ�ำนวนร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน
ครั้งที่สาม ได้รับรางวัลชมเชยจากเซเว่นบุ๊คอวอร์ดในปีแรกที่องค์กรนี้
ก่อตั้งขึ้นมา
ครั้งที่สี่ ได้รับเลือกให้เป็น ”ที่หนึ่ง„ ของนวนิยายในโครงการ ”1 เขต 1
วรรณกรรม„ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ความร่วมมือกับ UNESCO
ขอชี้แจงให้ท่านทราบเรื่องของนวนิยาย ”1 เขต 1 วรรณกรรม„ นะคะ
คือในปี 2556 UNESCO มีความคิดแหลมคมเพื่อส่งเสริมการอ่านทั่วโลก
โดยตกลงจะเลือกเมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ ให้ผลัดกันเป็น ”เมืองแห่งการอ่าน„

ในแต่ละปี แล้วเมืองหลวงแรกที่เขาเลือกก็คือ กรุงเทพฯ ฝ่าย กทม. ของเราจึง
มีหน้าที่ประสานงาน โดยจัดโครงการขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการอ่านให้สมกับที่ได้รับ
เกียรติก่อนเมืองหลวงของประเทศอื่น ๆ
กทม. จึงประชุมกันแล้วเห็นว่า กรุงเทพฯ มีทั้งหมด 50 เขต ให้แต่ละเขต
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา แล้วให้ออกไปเสาะหานวนิยายต่าง ๆ ที่มีเนื้อเรื่องและฉาก
ส�ำคัญอยูใ่ นเขตของตน แต่ละเขตอาจจะได้มาสิบถึงยีส่ บิ เรือ่ ง ก็ให้มคี ณะกรรมการ
อ่านอย่างเอาจริงเอาจัง เลือกดูว่าเรื่องใดนอกจากมีวรรณศิลป์ดีแล้วยังมีความ
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม เล่มไหนดีที่สุดก็ให้เป็นที่หนึ่ง โดยได้รับรางวัล ”1 เขต
1 วรรกรรม„ แล้วในปี 2557 กทม. ก็ได้มอบรางวัลให้ผู้เขียนนวนิยายนั้น ๆ ซึ่ง
แต่ละครั้งจะเชิญมารับรางวัล 4–5 คนของ 50 คน โดยจัดเป็นงานใหญ่ มีผู้คน
มาร่วมด้วยมาก วันนั้นดิฉันได้ไปรับรางวัลนั้น พบคุณประภัสสร เสวิกุล กับคุณ
ชมัยภร แสงกระจ่างด้วย ตอนนีจ้ ำ� ชือ่ นวนิยายของเขาและเขตของเขาไม่ได้แล้วค่ะ
ส่วนเขตของดิฉันคือ บางนา เพราะฉากส�ำคัญ ๆ อยู่ในเขตพระโขนงค่ะ
เมือ่ ทัง้ 50 เขตรูก้ ารตัดสินแล้ว แต่ละเขตก็ได้จดั การซือ้ นวนิยายยอดเยีย่ ม
ของเขตของตนเข้าไว้ในห้องสมุดทุกห้องสมุดของเขตนัน้ ๆ ให้ทกุ คนทีส่ นใจสามารถ
มานั่งอ่านหรือยืมไปอ่านได้
”ฟ้าสางทีก่ ลางใจ„ นี้ ดิฉนั ตัง้ ใจเขียนให้เป็นเรือ่ งแนว character study ให้
เราได้ศกึ ษาอุปนิสยั ใจคอของตัวละคร ซึง่ คนเรานัน้ เปลีย่ นนิสยั ได้ยาก และในการ
ให้ครอบครัวของทัง้ นางเอกและพระเอกเป็นเจ้าของโรงจ�ำน�ำนัน้ ก็ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะยกเมฆ
เขียน ได้ออกไปขอดูขอชมขอสัมภาษณ์เจ้าของโรงจ�ำน�ำหลายแห่ง บางคนก็คอ้ นให้
บางคนก็หน้าบึ้ง บอกว่าไม่สะดวก แต่มีรายหนึ่งใจดีมาก ตอบรับอย่างแช่มชื่น
บรรยายแง่มมุ ต่าง ๆ ให้ฟงั แถมพาลงไปห้องใต้ดนิ ให้ดวู า่ เครือ่ งประดับเพชรพลอย
ราคาแพงอยู่ในตู้เซฟในห้องใต้ดิน และมีลูกกรงเหล็กกั้นตู้เซฟไว้อีกชั้นหนึ่ง
ขอให้ท่านมีความสุขในการอ่าน ฟ้าสางที่กลางใจ นะคะ
						
ด้วยรักและผูกพัน
							
นราวดี
						
5 กันยายน 2558
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®π°√–∑—Ëß “¡“√∂‡ªìπ‡®â“¢Õßμ÷°·∂«Õ’°¬’Ë ‘∫ÀâÕß∑’Ëæ√–‚¢πß„°≈â∫â“π‡√“ ·¡àπ—Èπ
∞“π– ŸâæàÕ‰¡à‰¥â ·μà·¡à‡ªìπ§π «¬ ‡√’¬°‰¥â«à“¡’º‘«æ¡à“π—¬πåμ“·¢° ·¡à‡ªìπ§π
‡©’¬∫¢“¥ μ—¥ ‘π„®Õ–‰√‡¥Á¥‡¥’Ë¬« æàÕπ—∫∂◊Õ§«“¡‡ÀÁπ¢Õß·¡à¡“°
‡√“¡’°—π ’Ë§πæ’ËπâÕß ©—π‚™§√â“¬æÕ∑’Ë®–‡°‘¥¡“‡ªìπ§π‚μ·≈–‡ªìπ§π∑’ËæàÕ
°—∫·¡àÀ«—ß„Àâ‡Õ“πâÕßÊ¢÷πÈ ·∫°∫π‰À≈à¢Õß©—π·∑π∑à“π®π«—πμ“¬¢Õß©—π ‡√“¡’™Õ◊Ë «à“
Õ√æ√√≥ ∏—≠≠– «‘°“π¥“ ·≈–¡“≈‘π æàÕ°—∫·¡à¡’≈Ÿ°Àà“ß°—π Õßªïμ≈Õ¥·∂«
æàÕμ“¬μÕπ©—πÕ“¬ÿ ‘∫·ª¥ªï ‡¡◊ËÕæàÕ®“°‰ª·≈â« Õ”π“® ‘∑∏‘Ï¢“¥∑ÿ°Õ¬à“ß
μ°Õ¬Ÿà„π¡◊Õ·¡à ·¡àª°§√Õß‡√“¥â«¬§”∫ß°“√∑’Ë‡©’¬∫¢“¥ ·≈–¥â«¬π‘È«À—«·¡à¡◊Õ
Õ—π„À≠à∑’Ë·¡à°¥≈ß¡“∫πÀ—«„®¢Õß©—π∫àÕ¬·≈–Àπ—°°«à“¢Õß≈Ÿ°§πÕ◊Ëπ Ê! ∫“ß§√—Èß
·¡à‰¡à°¥‡©¬Ê·μà¢¬’È¥â«¬!
¢÷πÈ μâπ ©—πÀ¡¥À«—ß∑’®Ë –‡¢â“‡√’¬π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡æ√“–·¡àμÕâ ß°“√„Àâ©π— ¡“
™à«¬¥Ÿ·≈‚√ß®”π” ·μà©π— ¥◊ÕÈ °—∫·¡à·≈–À“∑“ß√—∫√“™°“√ ®π‰¥â‡¢â“∑”ß“π∑’°Ë √¡°“√§â“
μà“ßª√–‡∑» „πμ”·Àπà ß μË” Ê μ“¡ª√– “§π∑’Ë®∫‡æ’¬ß¡—∏¬¡À° ‰¡à ¡’ ª √‘ ≠ ≠“
æà«ß∑â“¬
‰¡à™â“ π‘‡«»πå ∏√√¡®‘π¥“ ‡æ◊ËÕπ√à«¡ ”π—°ß“π ∞“π–¬“°®π μ”·Àπàß¥’°«à“
©—π‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬°Á‡°‘¥™Õ∫æÕ°—π¢÷Èπ°—∫©—π ‡¡◊ËÕ©—π§∫‡¢“π“πæÕ§«√ ·≈–‡ÀÁπ«à“
‡¢“¡’π‘ —¬§àÕπ¢â“ß¥’ ‡À≈â“‰¡à°‘π ∫ÿÀ√’Ë‰¡à Ÿ∫ ª√–«—μ‘‰¡à‡®â“™Ÿâ ©—π°Áæ“‡¢“¡“√Ÿâ®—°·¡à
·≈–πâÕßÊ
«—ππ—Èπ æÕ‡¢“°≈—∫‰ª ·¡à°Á´—°©—π∂’Ë¬‘∫‡°’Ë¬«°—∫À—«πÕπª≈“¬‡∑â“¢Õßπ‘‡«»πå
·≈â«·¡à°Á¬°¡◊Õ¢÷Èπ‡∑â“‡Õ«∑”Àπâ“¬—°…å∂“¡«à“ çπ÷°¬—ß‰ß∂÷ß§‘¥®–æ‘®“√≥“§πÕ¬à“ß
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π—Èπ?é
©—π‰¡à√Ÿâ®–μÕ∫«à“Õ¬à“ß‰√¥’
ç‡ß‘π‡¥◊Õπ Õß§π√«¡°—π·≈â«¬—ß‡≈’È¬ßª“°‡¥’¬«‰¡à‰¥â!é
çæ√√≥¬—ß‰¡à§‘¥®–·μàßß“π°—∫‡¢“π–§–·¡à ·§àæ“¡“„Àâ√Ÿâ®—°·¡à‡∑à“π—Èπé
ç·μà‡¢“°ÁÀ«—ß‡μÁ¡∑’Ë ª≈àÕ¬„Àâ‡¢“√—°‡√“ À«—ß„πμ—«‡√“‰¥â‰ß„π‡¡◊ËÕ‡¢“®π°√Õ∫
‡ªìπ¢â“«‡°√’¬∫? ¬‘Ëßæ“¡“∫â“π ‡¢“°Á¬‘Ëß§‘¥«à“®–‰¥â·μàßß“π°—∫‡√“!é ·¡à∑”μ“‚μ
‡∑à“‰¢àÀà“π
ç∂â“æ√√≥™Õ∫‡¢“¡“°¢÷Èπ°Á‡ªìπ‰ª‰¥â!é
ç©—π‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬π–! ®–·μàß‰ª∑”‰¡∂â“μâÕß°‘πÕ¬Ÿà≈”∫“°°«à“μÕππ’È?é
·≈â«·¡à°Á™—°·¡àπÈ”∑—ÈßÀâ“æŸ¥°—∫©—π ´÷Ëß©—π®”‡ªìπμâÕßøíß ∫“ß§√—Èß©—π‚°√∏
μ—«‡Õß∑’∑Ë ”∑à“®– çÀ◊Õé °—∫·¡à ·μà°ÀÁ Õ◊ ‰¡à¢π÷È ·¡â·μà§√—ßÈ ‡¥’¬« ≈—°…≥–∑à“∑“ß¢Õß·¡à
√Ÿª√à“ßÀπâ“μ“∑’Ë∑—Èß «¬∑—Èß∑√ßÕ”π“®¢Õß·¡à ¡—π¢à¡©—π¬—ß‰ß‰¡à√Ÿâ ∑”„Àâ©—πμâÕß¬Õ¡
®”ππμàÕ§«“¡μâÕß°“√¢Õß·¡à·∑∫∑ÿ°§√—Èß πÕ°®“°„π‡√◊ËÕß‡≈Á° Ê ´÷Ëß·¡à©≈“¥æÕ∑’Ë
®–¬Õ¡„Àâ©—π‰¥â∑”μ“¡„®μ—«‡Õß∫â“ßπ“πÊ∑’
·¡à‡¢â¡ß«¥°—∫©—π∑ÿ°∑“ß ·μà°∫— πâÕßÊ·¡àμ“¡„®·≈–‡Õ“„® ‚¥¬‡©æ“–∏—≠≠–
≈Ÿ°™“¬§π‡¥’¬«¢Õß·¡àππ—È ‡√’¬°‰¥â«“à π‘ ¬— ‡ ¬’ ‡æ√“–Ωï¡Õ◊ ·¡à ·¡à∑”∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ∏≠
— ≠–
¥â«¬§«“¡√—°·≈–‡ÕÁπ¥Ÿ ·∂¡„™â„Àâ‡√“‡Õ“Õ°‡Õ“„®·≈–∫√‘°“√‡¢“√“«°—∫‡¢“‡ªìπ‡®â“π“¬
¢Õß‡√“ ∏—≠≠–Õ¬Ÿà„π∫â“π‡À¡◊Õπ‡®â“™“¬Õß§åÀπ÷Ëß ‡¢“μâÕß°“√Õ–‰√ ¡§«√À√◊Õ‰¡à
·¡à°‡Á π√¡‘μ„Àâ ·¡à...´÷ßË ‡ªìπºŸÀâ ≠‘ß·∑â Ê ∑”„Àâ©π— ´÷ßË ‡ªìπºŸÀâ ≠‘ß¥â«¬°—π‡ÀÁπ·®âß·∑ß
∑–≈ÿ«“à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥ºŸ™â “¬∫“ß§π®÷ß‡™◊ÕË ‡À≈◊Õ‡°‘π«à“ çÀ≠‘ß‡ªìπ§«“¬™“¬‡ªìπ§πé ∂â“
ºŸâÀ≠‘ß‡ªìπ‡æ»∑’Ë∂Ÿ°‡æ»™“¬√—ß·° ¢à¡‡Àß À√◊Õ‡ÀÁπ‡ªìπ§π‰¡à‡μÁ¡§π Õ¬à“‰ª‚∑…
ºŸâ™“¬‡≈¬ ‚∑…ºŸâÀ≠‘ß‡Õß¥’°«à“∑’Ë∑”„Àâ‡¢“‡™◊ËÕ‡™àππ—Èπ·≈–‡ªìπ‡™àππ—Èπ!
«—πÀπ÷ßË Ê©—π «‘°“π¥“ °—∫¡“≈‘π ‰¥â¬π‘ ·μà§”«à“ ç≠–®ã“...≠–®ã“...é ·μà‡√“°Á‰¡à
«à“Õ–‰√ ‰¡à¡’„§√Õ‘®©“ πÕ°®“°«à“π“πÊ§√—Èß ‡√“®–¡Õß∏—≠≠–Õ¬à“ßÀ¡—Ëπ‰ â ©—π
‡§¬√”æ÷ß«à“
ç§πÕ–‰√ ‡À¡◊Õπ‡ªìπßàÕ¬! π—Ëß‡ªìπ√Ÿªªíôπ Õ–‰√Ê°Á∑”‡ÕßÀ¬‘∫‡Õß‰¡à‰¥â!é
«‘°“π¥“π—πÈ ∂÷ß·¡à®–‰¡à‚Õã‡À¡◊Õπ∏—≠≠– ·μà‡∏Õ «¬·≈–‡À¡◊Õπ·¡à¡“° ·¡à
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®÷ß√—°·≈–¿Ÿ¡„‘ ®„πμ—«‡∏Õ ·≈–‡ªìπÀà«ß¥â«¬‡æ√“–«‘°“π¥“‡™◊ÕË §πßà“¬ „§√¡“∫Õ°Õ–‰√
·∑π∑’Ë®–øíßÀŸ‰«âÀŸ «‘°“π¥“®–‡™◊ËÕ√âÕ¬‡ªÕ√å‡´Áπμå‡μÁ¡Õ¬à“ßßà“¬¥“¬ ·¡à¥Ÿ·≈·≈–
ªÑÕß°—πÕ—πμ√“¬„Àâ«°‘ “π¥“∑ÿ°«‘∂∑’ “ß ¡’‚Õ°“ ‡¡◊ÕË ‰√ ·¡à°®Á –‡ª√¬„Àâ©π— øíß«à“«—πÀπ÷ßË
¢â“ßÀπâ“‡¡◊ËÕ·¡à®“°æ«°‡√“‰ª·≈â« Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈πâÕßÊ®–μâÕßμ°‡ªìπ¢Õß©—π ·¡à‰¡à
‡§¬§‘¥À√◊ÕæŸ¥„π‡™‘ß«à“ —°«—πÀπ÷Ëß ©—πÕ“®®–·μàßß“π·≈–¡’§√Õ∫§√—«¢Õß©—π‡Õß
‡∑à“°—∫∑’Ë·¡à‰¡à‡§¬ Õπ„ÀâπâÕßÊ ¢Õß©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–¥Ÿ·≈·≈–æ÷Ëßμ—«‡Õß
¡“≈‘π ·¡â®–‰¡à «¬‡∑à“«‘°“π¥“ ·μà°ÁÀ¬‘∫‡Õ“ à«π¥’¢Õß‡§√◊ËÕßÀπâ“¢ÕßæàÕ
¡“ ·¡à√—°æàÕ ÿ¥À—«„® ·¡à°Á‡ πàÀ“¡“≈‘π¥â«¬Õ’°§πÀπ÷Ëß √ÿª·≈â«°Á¡’©—ππ’Ë·À≈–
∑’ËÀπâ“μ“ª°μ‘∏√√¡¥“∑’Ë ÿ¥ Àπâ“¬“« øíπ¬“« º‘«´’¥ ‰¡à «¬ ‰¡à∑”„Àâ·¡à¿Ÿ¡‘„®‡≈¬
®π·¡à‡ÀÁπ©—π‡ªìπ‡æ’¬ß«—μ∂ÿªÑÕß°—π¿—¬À√◊Õ¬—πμå°—πº’ ”À√—∫≈Ÿ°Õ’° “¡§π‡∑à“π—Èπ
‡À¡◊Õπ©—π‰¡à‰¥â‡°‘¥¡“‡æ◊ËÕ¡’™’«‘μ ¡’§√Õ∫§√—« ·≈–¡’§«“¡ ÿ¢¢Õß©—π‡Õß!
æàÕ°—∫·¡à‡√’¬°‡√“«à“ æ√√≥ ≠– «‘ °—∫‡≈Á°
À≈—ß®“°«—ππ—πÈ ∑ÿ°§√—ßÈ ∑’©Ë π— æ“π‘‡«»πå¡“∑’∫Ë “â π „∫Àπâ“ß“¡¢Õß·¡à®–·¢Áß‡ªìπ
‰¡â°√–¥“π ‰¡à«à“‡¢“®–Õ¬Ÿàπ“π·§à‰Àπ ·¡à‰¡à¬Õ¡¬‘È¡„Àâ‡¢“·¡â·μà§√—Èß‡¥’¬« ‡¡◊ËÕ
‡¢“‰À«âμÕπ≈“°≈—∫ ·¡à°Á¬°π‘È«¡◊Õ¢â“ß≈– Õßπ‘È«¢÷Èπ¡“®‘È¡°—πμ√ß√–¥—∫ –¥◊Õ‡ªìπ
°“√√—∫‰À«â
„π∑’Ë ÿ¥ π‘‡«»πå°Á‰¡à¬Õ¡¡“∫â“π¢Õß‡√“Õ’°
«—πÀπ÷ËßμÕπ‡≈‘°ß“π ‡¢“æ“©—π‰ªπ—Ëß°‘π¢Õß«à“ß «—ππ—Èπ„π√â“π¬—ß‰¡à¡’„§√
πÕ°®“°‡√“ ‡¢“æŸ¥‡√◊ËÕß à«πμ—«°—∫©—π
çæ√√≥ §ÿ≥§ß¥ŸÕÕ°«à“·¡à¢Õß§ÿ≥‰¡à™Õ∫º¡?é
©—π∂ÕπÀ“¬„® ·≈â«°â¡≈ßÀ“À≈Õ¥ø“ß„π·°â«πÈ”¡–æ√â“«ÕàÕπ
ç·≈–§ÿ≥°Á¥ŸÕÕ°„™à‰À¡«à“º¡√—°§ÿ≥?é
π‘‡«»πå°Á·ª≈° “√¿“æ√—°°—π·∫∫π’È‡Õß ‡Õ“‡√◊ËÕß∑“ß≈∫¢÷Èπ¡“æŸ¥°àÕπ π’Ë
‡¢“‰¡à‰¥âÀ«—ß∑’Ë®–·μàßß“π°—∫©—πÀ√Õ°√÷? Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ „®©—π√—«·√ß μÕππ—Èπ©—π
Õ“¬ÿ¬’Ë ‘∫ Õßªï·≈â« ‡æ‘Ëß®–¡’§π¡“∫Õ°√—°‡ªìπ§√—Èß·√°„π™’«‘μ„π¢≥–∑’Ë«‘°“π¥“
·≈–¡“≈‘ππ—Èπ ¡’‡æ◊ËÕπ™“¬§«ß§π≈–À≈“¬§π ·≈–∏—≠≠–´÷Ëß„§√μàÕ„§√™¡«à“À≈àÕ
‡À≈“¡“°π—Èπ¡’ “«ÊμÕ¡°—πÕ¬à“ß‰¡àÕ“¬´÷Ëß°—π·≈–°—π
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çæ√√≥ ∂“¡®√‘ß Ê‡∂Õ– §ÿ≥√Ÿâ ÷°¬—ß‰ß°—∫º¡é
©—π√Ÿâ ÷°‡ ’¬¥“¬∑’Ëπ‘‡«»πå‰¡à√Ÿâ®—°À“ ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’∫√√¬“°“»¥’°«à“π’È ‡¢“´◊ËÕ
·≈–∑◊ËÕ‡À¡◊Õπ©—π ·μà§‘¥‰ªÕ’°∑’ ©—π™Õ∫§π´◊ËÕ¡“°°«à“§π¡’‡≈àÀå‡À≈’Ë¬¡À√◊Õ¡’
≈—∫≈¡§¡„π ©—π¡Õß„∫Àπâ“∑’ËÀ≈àÕ‰¡à‰¥â§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß∏—≠≠–·≈â«°â¡Àπâ“≈ßÕ’°
§√—ÈßÀπ÷Ëß
çæ√√≥?é
ç§–?é
çº¡√—°§ÿ≥®√‘ß Êπ–é
ç§à–é
ç·≈â«§ÿ≥≈à–æ√√≥ ‡§¬π÷°√—°º¡∫â“ß‰À¡?é
çæ√√≥...™Õ∫§ÿ≥§à–é
ç™Õ∫¡“°°«à“‡æ◊ËÕπ∏√√¡¥“À√◊Õ‡ª≈à“Œ–?é
ç§à–é
ç·≈–¡“°°«à“π—ÈπÕ’°ÀπàÕ¬‰À¡? ¡“°æÕ∑’Ë®–·μàßß“π°—∫º¡À√◊Õ‡ª≈à“?é
çæ√√≥...¬—ß‰¡à§‘¥‰°≈∂÷ß¢π“¥π—Èπ!é
çº¡æ√âÕ¡∑’®Ë –√—°§ÿ≥μàÕ‰ª ·≈–§Õ¬§ÿ≥ ·μàº¡‰¡à ∫“¬„®‡√◊ÕË ß·¡à¢Õß§ÿ≥
§‘¥«à“∑à“π®–¬Õ¡„Àâ‡√“·μàßß“π°—π‰À¡?é
©—π‰¡àμÕ∫
çº¡‡™◊ËÕ«à“ Õ’°‰¡àπ“π ‡¡◊ËÕ§ÿ≥·πà„®«à“º¡√—°§ÿ≥¡“° ¡“°‡∑à“¥«ß„®¢Õßº¡
§ÿ≥°Á√°— º¡‰¥âé
‡¢“æŸ¥‡°àß‡À¡◊Õπ°—π „®©—π«“∫À«“¡ ©—π‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ¡Õß‡¢“ °Á‡ÀÁπ«à“‡¢“
‰¡à‰¥â¡’‡®μπ“∑’Ë®–„™â§”À«“π ·««μ“¢Õß‡¢“´◊ËÕ·≈–ÕâÕπ«Õπ
©—π∂ÕπÀ“¬„®Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ∑”‰¡ÀπÕ æÕ¡’§π¡“√—°©—π°Á¡’ªí≠À“μ‘¥μ“¡
¡“‡ªìπ‡§√◊ËÕßª√–¥—∫∑—π∑’? ∑’«‘°“π¥“°—∫¡“≈‘ππ—Èπ∫“ß§√—Èß°Á§«ß‡¥Á°Àπÿà¡∑à“∑“ß
‡ªìπ®‘Í°‚°ã ·μà·¡à°Á‰¡àÕ“√¡≥å‡ ’¬ ·¡àμâÕπ√—∫§π∑’Ë¡“®’∫πâÕßÊ¢Õß©—π¥â«¬Õ“√¡≥å
¥™◊Ëπ‡ ¡Õ ‡¡◊ËÕæ«°π’È¡“∫â“π‡√“ ·¡à„Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ ·≈–§«“¡‡ÕÁπ¥Ÿ
π‘‡«»πå‡ ’¬À“¬Õ–‰√π—°‡™’¬«?
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À√◊Õ«à“§«“¡®π¢Õß‡¢“π—πÈ ‡ªìπ¢âÕ‡ ¬’ ‡ªìπ§«“¡∫°æ√àÕß„À≠àÀ≈«ß∑’·Ë ¡à¡Õß
¢â“¡‰ª‰¡à‰¥â?
À°‡¥◊Õπºà“π‰ª‚¥¬∑’Ëπ‘‡«»πåμ‘¥μàÕ°—∫©—πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ®π©—π‡ÀÁπ„®‡¢“
¡“°¢÷Èπ ‡¢“®’∫©—π¡“‡ªìπ‡«≈“ “¡ªï‡μÁ¡·≈â«‚¥¬‰¡à‡§¬‡À≈’¬«·≈À≠‘ßÕ◊Ëπ‡≈¬
«—πÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà°—∫·¡àμ“¡≈”æ—ß ©—πμ—¥ ‘π„®∫Õ°·¡à«à“
ç·¡à§– æ√√≥°—∫π‘‡«»πå√—°°—πé
·¡à°”≈—ß®–π—ßË ≈ß ·μà¬¥◊ μ—«∑–≈÷ßË ¢÷πÈ ¡“√“«°—∫‡æ‘ßË π÷°¢÷πÈ ‰¥â«“à ‡°â“Õ’μÈ «— π—πÈ ‡ªìπ
‡°â “ Õ’È ‰ øøÑ “ ¥«ßμ“¢Õß·¡à ‡ °◊ Õ ∫∂≈π∑”„Àâ „ ∫Àπâ “ «¬¢Õß·¡à ¥Ÿ πà “ ‡°≈’ ¬ ¥‰¥â
‡À¡◊Õπ°—π
çÕ–‰√π–?é ·¡à∂“¡‡ ’¬ß‡¢’¬«
çæ√√≥°—∫π‘‡«»πå√—°°—π§à–!é
çŒ÷! ¥—π√—°°—∫¡—π∑”‰¡? ‡ªìπ¢â“√“™°“√™—πÈ μË” Ê∑—ßÈ §Ÿà ‡ß‘π‡¥◊Õπ√«¡°—π·≈â«
‰¡àæÕ¬“‰ !â é
ç Õß·√ß™à«¬°—π∑”¡“À“°‘π °Á§ßÕ¬Ÿà‰¥â§à–·¡àé
ç‰¡à¡’∑“ß! Õ¬Ÿà·∫∫°‘π‡°≈◊Õπà–´‘é
ç‡¡◊ËÕ‡√“√—°°—π ·¡â®–μâÕß°‘π¢â“«°—∫‡°≈◊Õ ‡√“°Á‡μÁ¡„®é
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