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 เดก็หญงิของเรา โดย แพทยหญงิชญัวล ีศรสีโุข ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 
1 จากประกวดวรรณกรรมประเภทสารคดี โครงการรางวัลชมนาด หรอื Chommanard 
Book Prize ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2552 โครงการน้ีเกิดจากการเห็นความสําคัญใน
การเปดโอกาสใหสตรีไทยเปนผูถายทอดผลงานเขียนสูสายตาชาวโลกของบริษัทสํานัก
พิมพประพันธสาสนโดยความสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จุดเดน
ของรางวัลนี้คือ เปนรางวัลที่มอบใหเฉพาะนักเขียนหญิงไทยเทาน้ัน นอกเหนือจากเงิน
รางวัล ผูไดรบัรางวัลจะไดคาลขิสทิธิส์าํหรับการจัดพมิพใหพรอมกันสองภาษา (ไทยและ
องักฤษ) ในการประกวดครัง้ท่ีสองนีเ้นนสารคดเีพือ่กลุมเปาหมาย คอื นกัอานทัว่ไปทัง้ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งไมใชงานเขียนสารคดีหรืองานวิจัยที่มีสาระความรู

หนกัแนน แตเปนผลงานทีส่รรคสรางมาจากเรือ่งจรงิทีม่คีณุคาอยูเหนอืกาลเวลา คอื สามารถ
หยิบอานไดทุกยุคสมัย และเหนือชนชาติ คือ ชนชาติภาษาใดอานแลวรูสึกได สะเทือน

ใจได เขาใจเร่ืองราวน้ันไดเชนเดียวกัน (Khong sutthai kap rangwan Chommanard 

khrang thi 2…Pha nakkhian satri Thai kao pai su talat nangsue lok, 2010).
 ในครัง้นีห้นงัสอื “ฉนัคอืเอรี”่ โดยธนดัดา สวางเดอืน ไดรบัรางวลัชนะเลศิ โดย
มีประธานกรรมการตัดสิน คือ คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ (รัตนิน) “ฉันคือเอรี่” 
ไดรบัยกยองจากคาํประกาศเกียรตคิณุหนงัสอืซึง่อานโดยพระไพศาล วสิาโล หนึง่ในคณะ

กรรมการตัดสนิผลงาน วา “...เปนความแปลกใหมของเน้ือหาท่ีหาอานยากในสังคมไทย

แมเนือ้เร่ืองในทํานองน้ีจะมีคนเคยเขียนถึงมาบางแลว แตกล็วนเปนการเขียนโดยคนนอก
ในฐานะนักสังเกตการณ ผลงานเลมนี้ถือเปนเลมแรก ที่เขียนโดยผูมีประสบการณตรง 

1 อาจารยประจํากลุมวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ถายทอดไดอยางเปดอก จริงใจ เนื้อหาที่เรียบเรียงเรื่องนั้นปราศจากจริตมารยาเสแสรง 
ชวนติดตามอานหนาตอหนา” (Chan Khue Eri: Kap Prasopkarn Kham Daen  
Rangwan Chommaanard Khrang Thi 2 Mung Choetchu Satri, 2010)
 “ฉนัคอืเอรี”่ กบั “เดก็หญงิของเรา” มทีัง้ความตางและความคลายคลึง ความ
ตางที่ชัดเจนคือผูเขียน เอรี่หรือธนัดดาเปนผูมีประสบการณในการทํางานขายบริการ
ทางเพศทั้งในประเทศไทยและตางแดนกวา 20 ป ธนัดดาไมเคยเขียนหนังสือหรือไดรับ
รางวัลวรรณกรรมใดๆ สวนแพทยหญิงชัญวลีเปนสตูนิรแีพทยประจําโรงพยาบาลพิจติร
มากวา 20 ป (พ.ศ. 2531 ถงึปจจบุนั) ทัง้ยงัไดรบัรางวัลวรรณกรรมจาํนวนกวา 10 รางวลั
ทั้งในดานวรรณกรรมเยาวชน เรื่องส้ัน และนวนิยาย นอกจากนี้ยังมีงานเขียนสารคดี
กึ่งวิชาการกวา 30 เรื่อง เปนคอลัมนนิสตประจําวารสารและนิตยสารหลายฉบับ ทั้งยัง
เปนวิทยากรประจํารายการดานสูตินรีเวชและวิทยากรดานวรรณกรรมของสมาคมนัก
เขียนแหงประเทศไทย
 แมความแตกตางดานผูเขยีนจะสงผลใหเกิดความตางประการสําคญั คอื ความ
แปลกใหมของงานที่เขียนโดยผูมีประสบการณตรง แตหนังสือทั้งสองมีจุดรวมสําคัญที่
คลายคลึงกันคือ การนําเน้ือหาดานลบในเรื่องเพศมานําเสนอในรูปสารคดี ซึ่งเปนงาน
ทีห่าอานยากในสังคมไทย หากไมนบันกัเขียนสารคดีชวีติรุนบุกเบกิผูเร่ิมตนจากการวิจยั
ซึง่นาํไปสูการนําเสนอตัวอยางชีวติในมุมมดืของสังคมเชน ผูหญงิกลางคืนและมือปน ได
อยางละเอยีดและลุมลกึอยางอรสม สทุธสิาคร ผูซึง่เปนหนึง่คณะกรรมการตดัสนิรางวลั

ชมนาดคร้ังนี้แลว ก็แทบไมมีนักเขียนคนใดอยากเขียนถึงและรวมถึงแทบจะไมมีบุคคล

ผูใดในสงัคมอยากจะยกหัวขอสนทนาในเรือ่งน้ี มากลาวถงึ ทัง้นีแ้มวา “เดก็หญงิของเรา” 

จะเขียนโดยคนนอกในฐานะผูสงัเกตการณ ผูสงัเกตการณทานนีก้ม็สีวนรวมในวิกฤตของ
ชวีติเด็กหญิงนบัพันคน โดยทําหนาทีล่งมือชวยชีวติเด็กหญิงผูถกูทารุณกรรมทางเพศท้ัง
ดานรางกาย กฏหมาย รวมถงึหาท่ีพกัพงิฟนฟเูยยีวยาสภาพรางกายและจติใจ ในกรณทีี่
เด็กไมสามารถหาที่พึ่งจากญาติพี่นองได

 หากพิจารณาจากปก “เด็กหญิงของเรา” ซึ่งโปรยใตชื่อเรื่องวา การทารุณ

กรรมทางเพศ บทเรียนอันเจ็บชํ้าของเด็กท่ีผูใหญตองเรียนรู หนังสือเรื่องนี้ไมใชหนังสือ
ทัว่ไปทีค่นจะอยากหยบิอาน แตเม่ือไดอาน จะทราบถงึความตัง้ใจดขีองผูเขยีน ทีใ่ชความ
สามารถในการเขียนเปนสือ่ถายทอดเร่ืองจริงในสังคม ใหคนในสังคมตระหนักถงึเคาลาง
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หรือเหตุแหงปญหา สภาพปญหา และวิธีเยียวยาแกไข ทั้งนี้การนําเสนอในรูปสารคดีที่
ไมเปนวชิาการนัก ประกอบกับการเลาเร่ืองโดยเฉพาะการใชบทสนทนาท่ีราบร่ืนสมจริง 
คลายเร่ืองสั้นที่มีความกระชับ สามารถชักจูงอารมณใหผูอานเกิดความสะเทือนใจ และ
กระทบจิตใจไดอยางที่สารคดีที่ดีพึงมีอยางครบถวน (Tantiwitthaya-phithak, 2005)
แมเนือ้หาจะเปนเร่ืองชวนหดหูสงัเวชใจ แตความสามารถเชิงวรรณศิลปหลายประการท่ี
โดดเดน ทําใหการอานทุกเรื่องจนจบไมใชเรื่องยาก หากแตทําใหเห็นสภาพการณความ
รุนแรงในสังคม และปลุกปลอบวามีทางปองกันและแกไข ขอเพียงคนในสังคมทุกสวน
รวมมือกัน การอุปมา เปรียบเทียบบุคลิกเด็กหญิงรวมทั้งเด็กผูชายที่ใจเปนหญิงหนึ่งคน 
กับดอกไมและตนไมรวม 17 ชนิด เปนการนําเรื่องแตละตอน ทําใหเนื้อหาเบาข้ึน เม่ือ
ประกอบกบัการเลาชวีติของผูแตงทีผ่กูพนักับดอกไมเหลานัน้ในอดตี ทาํใหผูอานมชีวงพัก
ในการเขาสูเนือ้หาแตละตอน ทัง้ยงัสือ่ใหเหน็วฒันธรรมพ้ืนถิน่ลานนาในอดีตซ่ึงบริสทุธิ์
ไรการปรุงแตงไดอยางชัดเจน
 การที่ผูเขียนหลีกเลี่ยงการใชคํารุนแรง ซํ้าซากในเน้ือเรื่อง และการมีอารมณ
ขันสอดแทรกอยางเหมาะสม ทําใหเน้ือหาไมหนักหรือบีบคั้นผูอานจนเกินไป ตัวอยาง
ของอารมณขนัอยูในเรือ่ง เดก็หญงินอยหนากบัเดก็หญงินอยโหนง (หนา 120-130) เดก็
หญิงทั้งสองโกหกวาถูกขมขืนท่ีวัด แตเมื่อตรวจแลวไมพบรองรอยการขมขืน พยาบาล
และแพทยคุยกันหลังครูพาด็กหญิงกําพราทั้งสองกลับไปวา เด็กคงดูจากส่ือโทรทัศน
และคลิปตางๆ มามากจึงเลาไดสมจริง เด็กสองคนน้ีแกแดดและมีไหวพริบมาก เห็นได

จากการทีต่องใชคณะพยาบาลและแพทยถงึหกคนชวยกนัจบัเดก็แตละคนเพือ่ตรวจ แม

กระนั้นยังถูกถีบและกัด จับแทบไมอยู และสรุปขําๆ วา  “ใครจะขมขืนคงลําบากมาก” 
พลางยกมือขึ้นดูรอยเขี้ยวของเด็กท่ีกัดตน  

 เด็กทั้ง 17 คนท่ีผูแตงเลือกมานําเสนอในหนังสือ เปนกรณีศึกษาที่ลวนแตให
ขอคิดแกคนในสังคม วาการลวงละเมิดทางเพศเด็กน้ันอยูไมไกลตัวเรา หากไมรวมมือ
ชวยเหลือผูสิ้นไรบนชายขอบของสังคม ผลรายอาจตกแกสังคมโดยรวมไมทางใดก็ทาง

หนึ่ง ปญหาเชน การท่ีแมมีปญหาเชาวปญญาบกพรองและชวยลูกที่ถูกขมขืนไมได หรือ
ยายเลีย้ง (ยายและตาแทๆ  เสยีชีวติไปแลว) เอาเดก็อาย ุ14 ป ไปเรขายใหคนในหมูบาน

ถึง 17 ครั้ง จนนองสาวอายุ 11 ปสงสารอยากชวยพี่สาว จะไมเปนปญหาถึงมือหมอ
นอกชมุชน หากชมุชนเขมแขง็สอดสองดแูลกนั แมมกีารวจิยัเกีย่วกบัศักยภาพประชาคม
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ในการจัดการปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก (Boonmongkon, et al. (2003) 
และการขมขืนผูรวมสายเลือดในชุมชน (Samkkeerom, 2007) ก็คงยังไมสามารถทัน
ตอปญหาทีล่กุลาม ปจจบุนัเม่ือมผีูถกูขมขืนอายนุอยลงและพบเดก็ทีม่ปีญหาการขมขนื
ทกุวัน ทัง้การติดเช้ือทางเพศสัมพนัธและการต้ังครรภไมพงึประสงค จงึกลาวไดวาไมนา
แปลกใจที่สถิติการทําแทงของประเทศไทยจะสูงที่สุดในเอเชีย และไทยยังจะเผชิญกับ
สภาวะเด็กไทยถูกทารุณกรรมเพ่ิมขึน้ หากพิจาณาจากสถิตใินป พ.ศ.2553 เฉพาะท่ีมลูนธิิ
ศนูยพทิกัษสทิธิเดก็หนวยงานเดียวใหความชวยเหลือเด็กๆ ทีถ่กูกระทําทารุณกรรมมาก
ถึง 594 ราย เด็กถูกทุบตีทํารายรางกายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ถูกขมขืนหรือลวงละเมิด
ทางเพศ หากการเล้ียงดเูดก็ในสังคมไทยยังตกอยูในสภาพน้ี คาดวาเหตกุารณเหลานีจ้ะ
ยงัคงมแีนวโนมทีส่งูขึน้และรนุแรงมากขึน้ (Wikrit dek lok nai pi khoso 2012, 2011)
บางกรณีที่ยกมาเปนเร่ืองของคนช้ันกลาง มิใชคนชายขอบ แตไดใหขอคิดในเร่ืองการ
อบรมเลีย้งดบูตุรหลานทีม่ปีระโยชนในทางปฏบิตัใินยคุวตัถนุยิม ซึง่มใิชเพยีงการกาํหนด
กรอบความประพฤติ อยางท่ีผูใหญหลายคนคิดวาจะไดผล แตผูใหญหรือผูปกครองท้ัง
ชายและหญิงตองประพฤติตนเปนตวัอยางทีดี่ในเรือ่งเพศ  และมใิชใหเพยีงวัตถเุงนิทอง 
แตตองใหความรักและเอาใจใสอยางถูกทาง ตามใจอยางมีขอบเขตและตองสละเวลา
แสวงหาความรู เพือ่ตามใหเทาทนักบัความเสีย่งตางๆ ทีเ่กดิขึน้ไดในวถิชีวีติยคุเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็วและเขาถึงงายในปจจุบัน ทักษะการรูสารสนเทศ 
(Information Literacy) การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) และการรูเทาทันดาน

สุขภาพ หรือ ความแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy) ของพอแมผูปกครอง จึง

มคีวามสําคญัตอการมีสขุภาวะ (ทัง้ทางรางกายและจิตใจ) ของเยาวชนในชาติ เทาเทียม
หรือมากกวาการแสวงหาวัตถุเพื่อเลี้ยงดูเพียงรางกายของเด็ก
 หนังสือ เด็กหญิงของเรา จึงมีคุณคาท้ังทางดานภาษา สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ประชากรและสังคม นโยบายสาธารณสุข 
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข เพศศาสตรศึกษา และนิติเวชศาสตร งานช้ินนี้

เหมาะสําหรับอานประกอบการศึกษาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของในระดับปริญญาตรี เพราะ

เขาถึงไดงายกวางานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอยูจํานวนหนึ่งและกระจายไปตามสาขาวิชา

ตางๆ ดงักลาวมา โดยเฉพาะสาขาตางๆ ของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั
มหดิล เพราะปญหาการทารณุกรรมทางเพศ สามารถวเิคราะหไดจากหลากหลายมมุมอง 
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แมกระทัง่ในเชงิรัฐศาสตร เศรษฐศาสตรการเมอืง และสตรศีกึษา เนือ่งจากเกีย่วของกบั
ครัวเรือนชนบทและการเสริมสรางพลังอํานาจในตนเองของผูหญิง (Center for Study 
in Human Sexuality, 2005; Tanchainan, 2003)
 เมือ่พิจารณารูปลกัษณของหนังสอื พบวา ปกซ่ึงเปนภาพกราฟกของเด็กหญิง
ถอืตุกตาซึง่สือ่สารอยางตรงไปตรงมา โดยมสีนีํา้ตาล ขาว และดาํเปนองคประกอบหลกั 
ประกอบกับการโปรยใตชือ่เร่ืองวา “การทารุณกรรมทางเพศ บทเรียนอันเจ็บช้ําของเด็ก
ที่ผูใหญตองเรียนรู” กอใหเกิดความรูสึกวา หนังสือนาจะเศรา เปนเรื่องหนัก ไมนาอาน 
ทั้งๆ ที่เนื้อหาในหนังสือมีจังหวะการเลาที่นาสนใจ และมีความงดงามในเชิงวรรณศิลป
มาก ไมวาจะเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับดอกไม วิถีชีวิตลานนาเมื่อ 40 ปกอน หรือกรณีที่เกิด
ขึ้นกับเด็กทั้ง 17 เรื่อง การออกแบบปกใหดึงดูดใจ นาคนหา ชวนดู นาจะชวยใหมีคน
หยิบหนังสือนี้ขึ้นมาอานเพิ่มขึ้น อันจะชวยใหการเสนอขอมูลเชิงสารคดีนี้ กระทบจิตใจ
ของคนในสงัคมไดในวงกวาง เพือ่การตระหนกัถงึปญหา การปองกัน และการมีสวนรวม
ในการบรรเทาความรุนแรงของปญหาดานนี้ในเด็กและเยาวชนไทย
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