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  ผูวิจารณตั้งขอสังเกตประการหนึ่งไววา ในปจจุบันนี้หนังสือสารคดีชีวิตจริง ที่ไดรับความสนใจจากผูอาน
เปนอยางมาก มักจะเก่ียวของกับหัวขอที่สําคัญอยูสองประการ คือ “อาชีพโสเภณีและการติดคุก” ซึ่งก็สอดคลองกับ
ประสบการณที่ไดจากการสอนหนังสือในชั้นเรียนของผูวิจารณที่พบวา เม่ือใดที่นักศึกษารูสึกงวงหงาว หาวนอน          
ผูวิจารณในฐานะผูรบัผดิชอบชัน้เรียน ก็จะพยายามยกตัวอยางเก่ียวกับเน้ือหาของสองหัวขอสาํคัญน้ี ขึน้มาประกอบ
บทเรียน  แลวก็พบวาสามารถดึงเอาความสนใจของนักศึกษาท้ังหมดในชั้นเรียน ใหกลับมาสูบทเรียนไดใหมอีกคร้ัง
หน่ึงอยางนามหัศจรรย  จึงเปนอันสรุปโดยอนุมานไดในทันทีวา วัยรุนทุกคนลวนแลวแตอยากรูอยากเห็นและให    
ความสนใจกับเรื่องเพศและอิสรภาพ
  แตการถายทอดประสบการณของผูวิจารณใหกับนักศึกษาในชั้นเรียน ก็เพียงแคเปนการบอกเลาจาก
ประสบการณจรงิท่ีเคยไดเขาศึกษาดูงานทางดานการจัดการศึกษาของ “เรือนจํา” ประกอบกับความรู ทีไ่ดรบัมาจาก
การอานหนังสอืทีเ่ก่ียวของเทาน้ัน อาทิเชน “อสิรภาพบนเสนบรรทัด ๑๓ นกัโทษประหาร” ของ ผูตองขังเรือนจาํกลาง
บางขวาง (2555), “ถารูธรรมะพระพุทธเจา อาตมาคงไมติดคุก” ของ พระรักเกียรติ  รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) (2554ข)  
ซึ่งเลมหลังน้ี ยังมีการบอกเลาขยายความ (ถึงความพลาดพล้ัง จนยังผลใหอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
คือ นายรักเกียรติ  สุขธนะ ตองเขาไปรับโทษทัณฑในเรือนจําถึง 5 ปเต็ม) ในหนังสืออีกส่ีเลมที่ขยายความตามมา  
คอื หน่ึง) “คนดีชอบแกไข คน(อะไร) ชอบแกตวั” (พระรักเกียรติ รกัขิตะธัมโม (สขุธนะ), 2554ก), สอง) “ธรรมะเปล่ียน
ทกุข เปนสขุได ภาค๑ ชวิีตนักการเมือง” (พระรักเกียรติ รกัขิตะธัมโม (สขุธนะ), 2555ข),  สาม) “ธรรมะเปล่ียนทุกขเปนสุข
ได ชีวิตนักโทษ” (พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ), 2555ก), และเลมที่สี่) “ธรรมะเปล่ียนทุกขเปนสุขได                   
ชีวิตนักบวช” ซึ่งเลมสุดทายน้ี ผูวิจารณกําลังรอติดตามอานอยู เปนตน  ในขณะท่ีความรูที่เก่ียวกับเรื่อง “โสเภณี”      
ผูวิจารณก็ไดนํามาจากหนังสือ อาทิเชน “นางงามตูกระจก” ของ ศุลีมาน  นฤมล (2530) และ “โสเภณีเด็กหญิง              
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม” ของ ปราศรัย  ศิริปรีชาพงษ (2542) เปนตน เทาน้ัน    
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  ตอมาในป 2554    ผูวิจารณไดมีโอกาสซ้ือหนังสือ “ฉันคือเอรี่ กับประสบการณขามแดน” ของ ธนัดดา        
สวางเดือน (2553) มาอาน ดวยสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อ ก็คือ ไดรับการประชาสัมพันธจากทางรายการหน่ึงของ               
สถานีวิทยุโทรทัศนวา “เปนเรื่องราวแหงการบอกเลาประวัติชีวิตของอดีตหญิงโสเภณีคนหน่ึง” และผูเขียนก็ยังไดรับ
รางวัล “หนังสือรางวัลชมนาดระดับดีเดน รอบประกวดคร้ังท่ีสอง ประจําป พ.ศ. 2552” (The Best of Non-fiction)  
ประกอบกับเมื่อพบที่รานขายหนังสือชื่อดังแหงหนึ่ง หนังสือนี้ก็ไดรับการติดปายไววา “หนังสือแนะนํา” จากนั้น          
เมื่อไดอานจนจบในคราวเดียวแลว ก็ไมผิดหวังจริงๆ กับเนื้อหาแหงการถายทอดประสบการณจริงที่ผูวิจารณไดรับ   
และตอมา เม่ือหนงัสอื “ฉนัคอืเอรี ่กับประสบการณทองคกุ” (ธนัดดา  สวางเดือน, 2554)  ออกวางจําหนาย  ผูวิจารณ
ก็ไมตองรรีอใดๆ อกี ทีจ่ะตัดสนิใจซือ้หามาอาน  เพราะกลาวไดวา หนังสอืทัง้สองเลมนี ้ไดถายทอดประสบการณจรงิ
เก่ียวกับอาชีพโสเภณีและการติดคุกไดในคราวเดียวกัน เปนอันตรงกับความอยากรูอยากเห็นและความสนใจของ    
ทัง้ผูวิจารณและของนักศึกษาท่ีผูวิจารณรบัผดิชอบสอน ซึง่ขอมลูดงักลาวก็จะไดถูกนําไปใชในการดึงดูดความสนใจ
ของนักศึกษาไดเปนอยางดี 
  สาํหรับการวิจารณหนังสอืในครัง้น้ี ผูวิจารณไดนาํ “ฉนัคือเอร่ี กับประสบการณใหม...ไกลเกินฝน” ของธนัดดา  
สวางเดือน (2555) อันเปนเลมลาสุดของผูเขียน มากลาวแนะนําและวิจารณไว  ซึ่งก็เปนท่ีแนนอนวา ผูวิจารณตัดสิน
ใจซื้อหนังสือเลมนี้ในทันที เมื่อไดพบเปนครั้งแรกในรานขายหนังสือ แคนี้ก็คงจะเปนหลักประกันไดแลววา คุณภาพ
ของหนังสอืทัง้สองเลมของผูเขียนท่ีผานมา (เอร่ี กับประสบการณขามแดน และเอร่ี กับประสบการณทองคกุ) สามารถ
เปนหลักประกันคุณภาพของหนังสือเลมลาสุดของผูเขียนไดอยางไร
  ผูวิจารณเห็นวาคงจะไมมขีอความใดๆ ทีจ่ะกลาวสรุปผลงานชดุหนังสอื (Series) ทัง้สามเลมของผูเขียนไดดี 
เทากับคําอธิบายท่ีผูเขียนไดกลาวไวเองในหนารองสุดทายของหนังสือเลมลาสุดท่ีวา “เพราะชีวิตของฉันก็มักไดพบ
เจอเร่ืองราวท่ีพลิกผัน คาดไมถึงเหมือนกัน ตั้งแตฉันเร่ิมผจญภัยขายบริการไปหลายประเทศ แลวโชคชะตาก็มา       
เลนตลกซ้ําเติม ทาํใหฉนัตองกลายเปนนักโทษท่ีปราศจากความผิด พอออกมาจากคุก อยากจะทําอาชีพสุจรติเหมือน
คนอื่นๆ เคา ฉันก็ทําไดไมนาน ตองกลับไปขายบริการอีก แลวก็เลิกอาชีพขายบริการมาไดเพราะเจอผูชายที่รัก             
คิดวาจะลงหลักปกฐานดวย แตสุดทายผูชายก็ทิ้งฉัน แลวฉันก็ตองกลับมาสิ้นสุดท่ีการขายบริการอยูอยางน้ันตลอด 
เปนวงกลมวนเวียนจนคิดวา ชีวิตน้ีไมนาจะไปทางไหนรอด  แตแลววันหน่ึงชีวิตก็มาพลิกผันเปล่ียนไปจากหนามือ
เปนหลงัมอื เพียงเพราะฉันตัดสนิใจเปดเผยเรือ่งราวชวิีตตวัเองออกมาเปนตวัหนังสอืเพ่ือจะสงประกวดชงิเงนิรางวลั
ไปใชหน้ี แลวฉันก็บังเอิญไดรับรางวัลจริงๆ จนกลายเปนนักเขียนท่ีมีคนรูจัก...”  (ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 222)  
ซึ่งท้ังหมดน้ี เปนการกลาวสรุปถึงเน้ือหาของผลงานชุดหนังสือของผูเขียนไวไดอยางครบถวนสมบูรณ ซึ่งผูวิจารณ    
ขอยกมากลาวถึงไวเปนพ้ืนฐานใหกับผูอานไดทําความเขาใจกับความตางๆ ดังท่ีจะไดนํามากลาวถึงตอไป
  “สารคดีชีวิตจริง” เลมนี้ มีปริมาณความหนา 223 หนา ประกอบไปดวยเน้ือหา 14 บท คือ ไมตองลาง!,       
พรุงน้ีกูจะไปขายตัว, จบัแขก, เส่ียเดวิด, 1 คนหัวหาย...3 คนเกือบตาย, โดมิก(ลุ)ม, ญ่ีปุนกับความหลัง, สูแดนประหาร, 
ปาศรี, ปฏิบัติธรรม, หองเรียนปนปวน,  3 นาที กับศิลปนแหงชาติ,  ที่สุดของ “เอร่ี”, และ เยอรมัน ลั้นลา ซึ่งท้ังหมด
นี ้กลาวไดวา แตละบทลวนแลวแตมคีณุภาพของเน้ือหาโดยรวมทัง้สิน้ ดงัมปีระเดน็ทีน่าชืน่ชม ทีจ่ะไดนาํมากลาวถึง
ไว อาทเิชน เปนงานท่ีใชภาษาเขียนในการสือ่สารไปถงึผูอานไดเปนอยางด ีสามารถเขาใจไดอยางงายๆ เพราะวาเปน 
“ภาษาชาวบาน” ที่มิใชภาษาหนังสือโดยท่ัวๆ ไป ที่จะตองเนน “ความเปนวิชาการ” หรือความเปนภาษาทางการ       
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ซึ่งในประการหลังน้ี ผูอานสวนหน่ึงมักจะเขาไมถึงวา ผูเขียนตองการส่ือสารสิ่งใด หรือหากเขาถึงก็ไมสามารถทํา     
ความเขาใจไดทั้งหมด เพราะเหตุที่วาตองติดกับ “กับดักกําแพงดานภาษาทางการ” หรือ “ภาษาหนังสือ” ดังกลาวน้ี     
แตในทางตรงกันขาม ผูเขียนสามารถดําเนินโครงสรางของเร่ืองราวและเลาบรรยายรายละเอียดของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจะทําใหผูอานไดมองเห็นภาพของฉากชีวิตแตละฉากและตัวละครหลักท่ีปรากฏไดเปนอยางดี  อีกท้ังยังสามารถ
จูงใจใหผูอานไดติดตามอานในเน้ือหาแตละบทตอๆ ไป จนจบเลม จนไมอยากจะวางหนังสือลงกอน  เพราะอยากจะ
รูวาเหตุการณในลําดับถัดไปจะเปนอยางไร   นอกจากน้ัน สิ่งท่ียอดเย่ียมอีกประการหน่ึงตามแบบแผนแหงการเขียน
ของผูเขียน ก็คอื ในตอนทายของแตละบท จะมกีารท้ิงทายไวดวยแกนของความคิดซึง่ในหลายๆ แหงท่ีพบ มกัจะเปน
ประโยคท่ีเปนคําคม อันมีลักษณะท่ีคลายๆ กับการแสดงของคณะตลก ก็คือ “การตบมุข” เพ่ือใหผูรับสารไดเกิด     
ความพึงพอใจ อันนําไปสูความประทับใจนั่นเอง
  อีกประเด็นหน่ึงท่ีสมควรจะนํามากลาวไวก็คือ ถือไดวาผูเขียนเปนผูที่มีความเสียสละตอสังคมน้ีไดเชนกัน 
อนัเปนเจตนาดีของผูเขียน ทีย่อมทีจ่ะไดรบัความอับอาย  เพราะผูเขียนมีความกลา คอื กลาท่ีจะถายทอดประสบการณ
ในทางลบของตนเอง ใหผูอื่นในสังคมไดรับทราบ เพ่ือเปนกรณีตัวอยางแหงการตักเตือน สําหรับการกระทําสิ่งที่ขัด
กับคานิยมของคนสวนใหญในสังคม หรือกรณีของการขายบริการก็เปนการขัดตอกฎหมายของท้ังสังคมไทยและ        
ในตางประเทศ  ผูเขียนจึงนาจะอยูในฐานะของ “ครู” คนหน่ึงไดเชนเดียวกัน
  นอกเหนือไปจาก คณุคาของการยอมเสียสละท่ีจะไดรบัความอับอาย เพ่ือบอกเลาเร่ืองราวใหสงัคมรบัทราบ
ขางตนน้ี อนัเปนท่ีนาสงัเกตไดวาภาพหนาปกของหนังสอืเลมนี ้  ผูเขียนต้ังใจทีจ่ะลงภาพใบหนาของตนเองไวทีห่นาปก
อยางชัดเจน  ซึ่งผิดไปจากสองเลมที่ผานมา คือ เปนเพียงภาพเงามัวๆ ของหญิงท่ีย่ําอยูบนพ้ืนน้ํา และภาพมัวๆ      
ดานหลังของหญิงท่ีเดินจงูกระเปาเดินทางเขาคุก (ตามลาํดับ) เทาน้ัน   ผูวิจารณมองวาสิง่ท่ีสวยงามท่ีสดุของหนังสือนี้
และแบบแผนแหงการเขียนของผูเขียน (แมวาจะเปนการส่ือสารดวยภาษาเขียนท่ีเรียบงาย) ก็คือ ผูเขียนสามารถ   
หยุดฉาก Erotic ไวได   แมวาจะมีการแวะเวียนมากลาวถึงฉากดังกลาวน้ี แตก็มิไดกาวลวงล้ําใหกลายเปนหนังสือ
ทางเพศไป ซึ่งหากเปนดังเชนอยางหลังน้ี ก็จะทําลายคุณคาแหงงานเขียนของผูเขียนลงไปในทันที
  อยางไรก็ดี ประเด็นหน่ึงท่ีผูวิจารณรูสึกสงสัยมากๆ ก็คือ ผูเขียนสามารถจดจําเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนได
เปนอยางดี แมระยะเวลาจะลวงเลยมานานแลวก็ตาม  ผูเขียนจําไดแมแตคาํพูดทีต่วัละครไดกลาวโตตอบกันและกัน  
ซึง่หากมกีารบันทึกลงในสมดุบนัทึกประจาํวัน (Diary) ไว ก็ยังเปนเร่ืองทีน่าอศัจรรยอยูวา มกีารบันทึกไวแมแตประโยค
คําพูดอยางน้ันหรือ ?   หรือวาท้ังหมดที่ปรากฏอยูนี้ เปนการเรียบเรียงข้ึนอยางคราวๆ จากความทรงจําท่ีฝงแนน         
จนยากท่ีจะชําระลางออกไปไดของผูเขียนเอง 
  ในอกีดานหน่ึงของเหรยีญเดียวกันน้ี แมวางานเขียนชิน้น้ีจะนาสนใจ มขีอดแีละคุณประโยชนในหลากหลาย
ประการก็ตาม แตผูวิจารณก็ขอต้ังเปนประเด็นขอสังเกตบางประการ ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้ คือ 
  ผูเขียนไดเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับภาพยนตรเร่ือง “ฟอรเรสตกัมป” ดังขอความท่ีปรากฏอยูในหนังสือวา 
“เหมือนกับหนังเร่ือง “ฟอรเรสตกัมป” ที่โดงดังและกวาดรางวัลออสการไปไดหลายตัว ที่คนสรางดันคิดเร่ืองบาๆ          
ที่มันเปนไปไมไดใหมาเกิดกับตัวกัมป ไมวาจะกําหนดบทบาทใหกัมปไดบังเอิญไปพบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงโดงดัง
มากมาย หรือแมแตไดไปพบประธานาธิบดี ตลอดจนกลายมาเปนเศรษฐีดังเพียงช่ัวขามคืน หรือจูๆ กัมปก็กลายไป
เปนนักว่ิงเพ่ือสันติภาพจนโดงดังไปตั้งหลายประเทศ โดยท่ีกัมปไมไดตั้งใจจะกําหนดกฎเกณฑโชคชะตาหรือชีวิต     
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ของตัวเองสักนิด แตทกุอยางเกิดข้ึนเพราะชีวิตมนัพัดพากัมปไปจดุน้ันจดุน้ีเอง...”  (ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 221-222)   
ซึ่งผูวิจารณก็เห็นดวยเพียงแคครึ่งหน่ึงเทาน้ัน   ดวยเหตุผลท่ีวาชีวิตของมนุษยนั้น มิไดอยูในมือของโชคชะตาหรือ    
เทวีแหงโชคชะตา (Fortune deva) เพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตอีกคร่ึงหน่ึงกลับอยูในมือของเจาตัวท่ีจะบริหารจัดการ
ความเปนไปตางๆ ดวยตัวของตัวเอง    ซึ่งไกลไปกวาน้ัน หากเปนไปตามแนวคิดของนักวิชาการกลุมมนุษยนิยม 
(Humanism) ดวยแลว กลาวไดวา ทั้งหมดลวนแลวแตอยูในมือของมนุษยทั้งส้ิน   
  ในทํานองเดียวกันกับการอุปมาขางตนนี้ ผูวิจารณกลับมองวา เน้ือหาสาระที่ปรากฏอยูในหนังสือนี้               
กลับมีบางบทท่ีลอแหลมตอเยาวชน ซึ่งผูวิจารณหมายถึง “การเรียนรู” ของกลุมเยาวชน และอาจจะหมายรวมไปถึง
การเรียนรูของสังคมดวยก็ได  ซึ่งหากเปนกลุมที่ยังไมมีความสมบูรณทางดานการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม
แลว (Maturity) ก็อาจจะตองติดกับ กับดักท่ีมีอยู อาทิเชน มีการกลาวถึงการใชยาและช่ือของยา xxx ไวอยางชัดเจน
ของตัวละครหลัก และเน้ือหาหลักของเร่ืองก็เปนการนําเสนอประสบการณการใชชวิีตของตัวละครหลักน้ี ซึง่ผูวิจารณ
มองวา หากเยาวชน หรอืกลุมคนทีอ่ยูในสภาวะท่ีไม Maturity ไดอานแลว ก็จะตองมผีูทีค่อยใหคาํปรกึษาอยางใกลชดิ
ถึงแนวทางท่ีถูกท่ีควร ที่ถูกตองและเหมาะสมดวย มิฉะน้ันหากมองในแงรายแลว สิ่งน้ีอาจจะเปนการ “ชี้โพรง              
ใหกระรอก” ก็ได    
  ดงันัน้ การม ีกบว.หนังสอื หรอืการกําหนด Rate ผูอานของหนังสือ เฉกเชนเดียวกันกับกรณีของรายการทาง
วิทยุโทรทัศนทีแ่พรภาพออกอากาศ  ก็นาจะเปนการตัดไฟเสียแตตนลม อนัเปนการกําหนดไปเลยวา หนังสอืนีเ้หมาะ
สําหรับผูอานท่ีมีอายุ 15+ หรือ 18+ หรือเหมาะสมสําหรับทุกคนในครอบครัว  ซึ่งผูวิจารณมองวากรณีของหนังสือนี้ 
นาจะเหมาะสมกับผูอานท่ีมีอายุ 20+    แตสิ่งน้ีก็เปนเพียงแคความคิดเห็นของผูวิจารณแตฝายเดียว ก็คงจะตองมี
การอภิปรายหรือการระดมสมองกันตามมา วาจุดท่ีเหมาะสม ควรอยูที่ไหนและอยางไร
  ประเดน็ท่ีกําลงัอภิปรายอยูนี ้คงอปุมาไดดงักรณีของละครเรือ่ง “ดอกสมสทีอง” (ภาคตอมาของ มงกฎุดอกสม) 
ทีเ่คยแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสชีอง 3 ทีเ่กิดกระแสการตอตานพฤติกรรมของตวัละครหลกั
ของเร่ืองที่มีชื่อวา “เรยา”  ซึ่งกลุมผูที่ไมเห็นดวย ก็เกรงไปวาเยาวชน “จะเอาเย่ียงอยาง เรยา”  ซึ่งผูวิจารณมองวา 
หากเรา “ดูหนัง ดูละคร แลวยอนดูตัว” โดยการนําเอากรณีแหงความผิดพลาดจากภาพยนตร ละครทีวี หรือแมแต
ของบคุคลกต็าม มาเปนบทเรยีนเตอืนใจหรอืบทเรยีนสอนใจ มใิหหลงทางกระทําสิง่ทีผ่ดิพลาดลงไปได ก็กลับจะเปน
สิง่ท่ีด ี  แตบนเสนทางดังกลาวน้ี ก็จะตองมบีคุคลขางๆ ทีจ่ะตองสามารถใหคาํปรกึษาท่ีถูกตองเหมาะสมไดดวย  และ
หากเปนกรณีของเยาวชนแลว สถาบันครอบครัวท่ีจะเปนคําตอบดังกลาวน้ี ก็คือ บิดาและมารดาน่ันเอง   
  อยางไรก็ดี ผูวิจารณไดพบวา ผูเขียนก็พยายามท่ีจะเตือนไมใหผูอานไดหลงเดินตามเธอไป ดังเชนในกรณี
ของการกาวเขาสูอาชีพขายบริการ แตกลับไมพบในกรณีของ อาทิเชน การใชยา xxx การสูบบุหรี่ การด่ืมเหลา หรือ
การทําศัลยกรรม เปนตน  ซึ่งโดยเฉพาะสําหรับในกรณีหลังน้ี ยังไมมีหลักฐานทางวิชาการใดๆ ที่สนับสนุนใหบุคคล
โดยท่ัวไปในสังคมไดเกิดคานิยมของการไปทําศัลยกรรมตกแตงกัน จึงเปนประเด็นท่ีนาเปนหวงอยางย่ิง เพราะใน
ปจจบุนัน้ี นอกจากกรณีปญหาการติดยาเสพติดแลว ยังมีกรณีการเสพติดศลัยกรรม ซึง่เปนเร่ืองท่ีไมนาจะมีในสังคม
นี้ เกิดขึ้นแลวดวย
  ประเด็นตอมา ก็คือ เน่ืองจากหนังสือนี้จัดอยูในประเภท “สารคดีชีวิตจริง”   ดังน้ัน จึงเปนธรรมดาท่ีอาจจะ
มคีาํไมสภุาพ เชน ไอ… อ.ี.. ปรากฏอยู     ดงัน้ัน สิง่ท่ีนาเปนหวงก็คอื พฤติกรรมเลียนแบบของผูอานท่ีเปนเยาวชน   และ
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ก็เปนขอเสนอแนะเชนเดิมที่จะตองมีผูปกครองคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  แตปญหาก็นาจะอยูที่วา “จะมีการ  
กระทําดังกลาวหรือไม” ก็เทาน้ัน 
  อยางไรก็ดี มีประเด็นหน่ึงที่ผูวิจารณไมขอกลาวช่ืนชมและไมขอกลาววิพากษวิจารณใดๆ กับเนื้อหานี้ไว      
แตก็จะนํามาเสนอไว ณ ทีน่ี ้และขอความอนุเคราะหใหทานผูอานบทวิจารณนี ้ไดเปนผูตดัสินใจพิจารณาดวยตนเอง 
ก็คือ ประเด็นเก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา ดังเชนท่ีผูเขียนไดกลาวไวในตอนหนึ่งความวา “...ฉันอยากหันไปถาม      
ทุกคนท่ีนั่งตรงน้ันจังเลยวา มีใครรูและเขาใจความหมายของบทสวดแตละบทแตละตอนบางมั้ย แตก็ไมกลาท่ีจะทํา
อยางน้ัน  เพราะเด๋ียวจะเขาขายลบหลูดหูมิน่ศาสนา ซึง่จรงิๆ แลวฉันไมไดมเีจตนาอยางน้ัน  ฉนัแคเพียงอยากรูจรงิๆ 
วาสิ่งท่ีทองออกไปกวาชั่วโมงน้ันมันมีความหมายวาอะไรบาง ฉันรูสึกอึดอัดจริงๆ ที่ไมรูวาตัวเองกําลังน่ังทองอะไร
ออกไปตั้งนานสองนาน...”  (ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 166)  และอีกตอนหน่ึงท่ีกลาวไววา “...พวกเคาชางสงบกัน
ดจีงัเลยนะ ฉนัน่ังชืน่ชมกบัภาพความสงบของทกุคนไดไมนาน กเ็ร่ิมมคีวามรูสกึวา ปาแดงกําลงันัง่เอนตวัไปทางซาย
ชาๆ ตอนแรกฉันคิดวาปาแดงอาจจะกําลังสงบมากจนพบธรรม ทะลุออกมิติอื่นไปแลว ตอมาปาแดงก็เอนมา           
ทางขวาชาๆ อีก แลวปาแดงก็นั่งทรุดตัวคอหักลมไปขางหนาอยางจัง ออ...ที่แทก็เปนการสัปหงกน่ีเอง ปาแดงคงจะ
เหน่ือยจากการทาํครวัทําความสะอาดบรเิวณสถานท่ีทัง้วนั ก็เลยเกิดความงวง นาสงสารปาแดงจงัทีต่องมานัง่ทรมาน
ตวัเองอยูอยางน้ี ในเวลาตอมาฉนัก็เร่ิมเห็นพระเณรบางรูปกําลังโยกซายโยกขวา มอีาการเดียวกันกับปาแดง บางรูป
สัปหงกหัวคะมําท่ิมพื้นลงไปอยางแรง บางรูปก็นั่งเอนตัวไปขางหน่ึงแบบไมสมดุล บางรูปก็เอนตัวลงไปขนานกับ    
พ้ืนจนแทบจะเรียกไดวาเปนการนอนตะแคงเลยเชียวละ...ฉันท้ังแปลกใจและขําอยูในใจคนเดียววา เม่ือพวกเรา      
ทุกคนตางก็งวง แลวทําไมไมไปชวนกันไปเขานอนใหสิ้นเร่ือง จะมาน่ังทรมานสังขารกันทําไมหนอ...นี่ถาฉันหลับตา
ก็คงไมไดเห็นภาพจริงเหลาน้ี ฉะน้ันการเปนผูสังเกตการณถือเปนงานถนัดของฉัน ที่ควรจะปฏิบัติทุกท่ี ทุกหน          
ทุกแหง”  (ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 167)  ทั้งหมดนี้ ผูวิจารณจึงเห็นวา ผูเขียนสามารถทําหนาท่ีเปนนักเขียนท่ีดี 
มีคุณคา และมีคุณภาพไดอยางแนนอน  ดังน้ัน จึงโปรดอยาหยุดย้ังท่ีจะทําหนาท่ี (อาชีพ) นี้ตอไปเรื่อยๆ 
  ในการวิเคราะหทายท่ีสดุน้ี ผูวิจารณมองวา พ้ืนท่ียืนทางการตลาดแหงการเปนนักเขียนของ ธนัดดา  สวางเดือน 
ซึ่งเธอทําไดเปนอยางดีเย่ียมมาแลว อยูที่ขอบขายเน้ือหาสาระของอาชีพขายบริการและนักโทษในเรือนจํา ซึ่งอยูใน
ความสนใจของกลุมผูอานจํานวนมาก  และผูเขียนก็มีทรัพยากรขอมูลที่เก่ียวของกับเรื่องดังกลาวน้ีอยางมากมาย    
ดังเชนท่ี อาจินต  ปญจพรรค (ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ป พ.ศ. 2534) (อางถึงใน ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 
หนาปกหลัง)   ไดกลาวไววา  “ชีวิตท่ีตองเหลวแหลกของหนิง เปนวัตถุดิบในการเขียนวรรณกรรมท่ีมีคา” แตหาก      
ดวยพ้ืนท่ียืนเชนน้ี ก็ถือวางานเขียนเลมที่หน่ึง (เอรี่ กับประสบการณขามแดน) และเลมที่สอง (เอร่ี กับประสบการณ
ทองคุก) ทําไดดีกวาเลมลาสุดท่ีผูวิจารณกําลังกลาวถึงอยูนี้ (ซึ่งมิไดแปลวาเลมที่สามนี้ ไมดีแตประการใด) ลักษณะ
เชนนี ้คงเปนคลายด่ัง “อาถรรพณ” ของการออกอลับัม้เพลงชดุทีส่อง ของศลิปนนกัรองชือ่ดงั ทีห่ากทําชุดแรกไดเปน
อยางดี อยูในความสนใจของกลุมเปาหมายผูฟงอยางถลมทะลาย  พอมาถึงอัลบั้มชุดที่สอง ก็จะตองทําใหดีกวา       
แตหากผลงานออกมาแผวลง ก็จะเขาตามทํานองอาถรรพณเชนวาน้ี   แตอยางไรก็ดี สิ่งท่ีกําลังกลาวถึงอยูนี้ ก็เปน
เพียงความเห็นของผูวิจารณ ซึ่งเปนหน่ึงในผูติดตามอานหนังสือของเธอ เพียงแคความเห็นเดียวเทาน้ัน
  ผูวิจารณมีขอเสนอแนะวา ดวยคุณภาพแหงงานเขียนของผูเขียน เธอสามารถจะกาวเขามายืนในตําแหนง
ทางการตลาดท่ี “รงค  วงษสวรรค” เคยยืนอยู อาทิเชน ใน “หอมดอกประดวน” (รงค  วงษสวรรค, 2551) ที่ไดรับ    
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ความนิยมอยางมากมาแลว   แตสิ่งท่ีผูเขียนสามารถทําไดโดยพรสวรรคที่สวยงาม ก็คือ สามารถหยุดฉาก Erotic      
เอาไวได แมวาจะตองกลาวถึงมันก็ตาม   ดังน้ัน ดวยเหตุเชนน้ี หากเลมตอๆ ไปของผูเขียน จะนําเอารายละเอียด    
ของแตละกรณี แตละเหตุการณ ไมวาจะเปนเรื่องของการขายบริการหรือประสบการณการติดคุก มาเขียนขยาย     
ความเพ่ิมเติมเปนตอนๆ (ตอนละแหงหรือตอนละกรณี) แหง/กรณีละเลม ก็นาท่ีจะไดรับความนิยม เพราะผูวิจารณ
ก็ยังรูสึกวา ยังมีคําถามขอของใจอีกมากมายท่ีผูเขียนยังไมไดเลาไวในหนังสือเลมที่ตีพิมพออกมาแลว หรือไกลไป
กวาน้ัน หากจะนําเอาประสบการณของคนอืน่ๆ ในกลุมนี ้ทีผู่เขียนรูจกัเปนอยางดมีาเขียนก็เปนเรือ่งทีน่าจะกระทําได   
ซึ่งอยางนอยก็มีผูวิจารณคนหน่ึง ที่จะคอยติดตามอานผลงานของเธอในเลมตอไป
  ถึงตอนนี ้หากผูอานบทวิจารณนี ้ยังคงลงัเลใจทีจ่ะหาหนังสอืของนกัเขียนทานน้ีมาอาน ผูวิจารณก็ขอกลาว
สนบัสนนุไว ณ ทีน่ีว้า เมือ่ทานไดอานหนังสอืเหลาน้ีแลว จะทําใหเกิดกําลังใจในการดํารงชีวิตในสงัคมทุนนิยมท่ีรดัรงึ
ตัวของทานและบุคคลรอบขางคนอ่ืนๆ อยู ไดเปนอยางดี
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