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เด็กหญิงของเรา โดย แพทยหญิงชัญวลี ศรีสโุ ข ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 จากประกวดวรรณกรรมประเภทสารคดี โครงการรางวัลชมนาด หรือ Chommanard
Book Prize ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2552 โครงการนี้เกิดจากการเห็นความสําคัญใน
การเปดโอกาสใหสตรีไทยเปนผูถายทอดผลงานเขียนสูสายตาชาวโลกของบริษัทสํานัก
พิมพประพันธสาสนโดยความสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จุดเดน
ของรางวัลนี้คือ เปนรางวัลที่มอบใหเฉพาะนักเขียนหญิงไทยเทานั้น นอกเหนือจากเงิน
รางวัล ผูไ ดรบั รางวัลจะไดคา ลิขสิทธิส์ าํ หรับการจัดพิมพใหพรอมกันสองภาษา (ไทยและ
อังกฤษ) ในการประกวดครัง้ ทีส่ องนีเ้ นนสารคดีเพือ่ กลุม เปาหมาย คือ นักอานทัว่ ไปทัง้ ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งไมใชงานเขียนสารคดีหรืองานวิจัยที่มีสาระความรู
หนักแนน แตเปนผลงานทีส่ รรคสรางมาจากเรือ่ งจริงทีม่ คี ณ
ุ คาอยูเ หนือกาลเวลา คือ สามารถ
หยิบอานไดทุกยุคสมัย และเหนือชนชาติ คือ ชนชาติภาษาใดอานแลวรูสึกได สะเทือน
ใจได เขาใจเรือ่ งราวนัน้ ไดเชนเดียวกัน (Khong sutthai kap rangwan Chommanard
khrang thi 2…Pha nakkhian satri Thai kao pai su talat nangsue lok, 2010).
ในครัง้ นีห้ นังสือ “ฉันคือเอรี”่ โดยธนัดดา สวางเดือน ไดรบั รางวัลชนะเลิศ โดย
มีประธานกรรมการตัดสิน คือ คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ (รัตนิน) “ฉันคือเอรี่”
ไดรบั ยกยองจากคําประกาศเกียรติคณ
ุ หนังสือซึง่ อานโดยพระไพศาล วิสาโล หนึง่ ในคณะ
กรรมการตัดสินผลงาน วา “...เปนความแปลกใหมของเนือ้ หาทีห่ าอานยากในสังคมไทย
แมเนือ้ เรือ่ งในทํานองนีจ้ ะมีคนเคยเขียนถึงมาบางแลว แตกล็ ว นเปนการเขียนโดยคนนอก
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)
“ฉันคือเอรี”่ กับ “เด็กหญิงของเรา” มีทงั้ ความตางและความคลายคลึง ความ
ตางที่ชัดเจนคือผูเขียน เอรี่หรือธนัดดาเปนผูมีประสบการณในการทํางานขายบริการ
ทางเพศทั้งในประเทศไทยและตางแดนกวา 20 ป ธนัดดาไมเคยเขียนหนังสือหรือไดรับ
รางวัลวรรณกรรมใดๆ สวนแพทยหญิงชัญวลีเปนสูตนิ รีแพทยประจําโรงพยาบาลพิจติ ร
มากวา 20 ป (พ.ศ. 2531 ถึงปจจุบนั ) ทัง้ ยังไดรบั รางวัลวรรณกรรมจํานวนกวา 10 รางวัล
ทั้งในดานวรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น และนวนิยาย นอกจากนี้ยังมีงานเขียนสารคดี
กึ่งวิชาการกวา 30 เรื่อง เปนคอลัมนนิสตประจําวารสารและนิตยสารหลายฉบับ ทั้งยัง
เปนวิทยากรประจํารายการดานสูตินรีเวชและวิทยากรดานวรรณกรรมของสมาคมนัก
เขียนแหงประเทศไทย
แมความแตกตางดานผูเ ขียนจะสงผลใหเกิดความตางประการสําคัญ คือ ความ
แปลกใหมของงานที่เขียนโดยผูมีประสบการณตรง แตหนังสือทั้งสองมีจุดรวมสําคัญที่
คลายคลึงกันคือ การนําเนื้อหาดานลบในเรื่องเพศมานําเสนอในรูปสารคดี ซึ่งเปนงาน
ทีห่ าอานยากในสังคมไทย หากไมนบั นักเขียนสารคดีชวี ติ รุน บุกเบิกผูเ ริม่ ตนจากการวิจยั
ซึง่ นําไปสูก ารนําเสนอตัวอยางชีวติ ในมุมมืดของสังคมเชน ผูห ญิงกลางคืนและมือปน ได
อยางละเอียดและลุม ลึกอยางอรสม สุทธิสาคร ผูซ งึ่ เปนหนึง่ คณะกรรมการตัดสินรางวัล
ชมนาดครั้งนี้แลว ก็แทบไมมีนักเขียนคนใดอยากเขียนถึงและรวมถึงแทบจะไมมีบุคคล
ผูใ ดในสังคมอยากจะยกหัวขอสนทนาในเรือ่ งนี้ มากลาวถึง ทัง้ นีแ้ มวา “เด็กหญิงของเรา”
จะเขียนโดยคนนอกในฐานะผูส งั เกตการณ ผูส งั เกตการณทา นนีก้ ม็ สี ว นรวมในวิกฤตของ
ชีวติ เด็กหญิงนับพันคน โดยทําหนาทีล่ งมือชวยชีวติ เด็กหญิงผูถ กู ทารุณกรรมทางเพศทัง้
ดานรางกาย กฏหมาย รวมถึงหาทีพ่ กั พิงฟน ฟูเยียวยาสภาพรางกายและจิตใจ ในกรณีที่
เด็กไมสามารถหาที่พึ่งจากญาติพี่นองได
หากพิจารณาจากปก “เด็กหญิงของเรา” ซึ่งโปรยใตชื่อเรื่องวา การทารุณ
กรรมทางเพศ บทเรียนอันเจ็บชํ้าของเด็กที่ผูใหญตองเรียนรู หนังสือเรื่องนี้ไมใชหนังสือ
ทัว่ ไปทีค่ นจะอยากหยิบอาน แตเมือ่ ไดอา น จะทราบถึงความตัง้ ใจดีของผูเ ขียน ทีใ่ ชความ
สามารถในการเขียนเปนสือ่ ถายทอดเรือ่ งจริงในสังคม ใหคนในสังคมตระหนักถึงเคาลาง
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หรือเหตุแหงปญหา สภาพปญหา และวิธีเยียวยาแกไข ทั้งนี้การนําเสนอในรูปสารคดีที่
ไมเปนวิชาการนัก ประกอบกับการเลาเรือ่ งโดยเฉพาะการใชบทสนทนาทีร่ าบรืน่ สมจริง
คลายเรื่องสั้นที่มีความกระชับ สามารถชักจูงอารมณใหผูอานเกิดความสะเทือนใจ และ
กระทบจิตใจไดอยางที่สารคดีที่ดีพึงมีอยางครบถวน (Tantiwitthaya-phithak, 2005)
แมเนือ้ หาจะเปนเรือ่ งชวนหดหูส งั เวชใจ แตความสามารถเชิงวรรณศิลปหลายประการที่
โดดเดน ทําใหการอานทุกเรื่องจนจบไมใชเรื่องยาก หากแตทําใหเห็นสภาพการณความ
รุนแรงในสังคม และปลุกปลอบวามีทางปองกันและแกไข ขอเพียงคนในสังคมทุกสวน
รวมมือกัน การอุปมา เปรียบเทียบบุคลิกเด็กหญิงรวมทั้งเด็กผูชายที่ใจเปนหญิงหนึ่งคน
กับดอกไมและตนไมรวม 17 ชนิด เปนการนําเรื่องแตละตอน ทําใหเนื้อหาเบาขึ้น เมื่อ
ประกอบกับการเลาชีวติ ของผูแ ตงทีผ่ กู พันกับดอกไมเหลานัน้ ในอดีต ทําใหผอู า นมีชว งพัก
ในการเขาสูเ นือ้ หาแตละตอน ทัง้ ยังสือ่ ใหเห็นวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ลานนาในอดีตซึง่ บริสทุ ธิ์
ไรการปรุงแตงไดอยางชัดเจน
การที่ผูเขียนหลีกเลี่ยงการใชคํารุนแรง ซํ้าซากในเนื้อเรื่อง และการมีอารมณ
ขันสอดแทรกอยางเหมาะสม ทําใหเนื้อหาไมหนักหรือบีบคั้นผูอานจนเกินไป ตัวอยาง
ของอารมณขนั อยูใ นเรือ่ ง เด็กหญิงนอยหนากับเด็กหญิงนอยโหนง (หนา 120-130) เด็ก
หญิงทั้งสองโกหกวาถูกขมขืนที่วัด แตเมื่อตรวจแลวไมพบรองรอยการขมขืน พยาบาล
และแพทยคุยกันหลังครูพาด็กหญิงกําพราทั้งสองกลับไปวา เด็กคงดูจากสื่อโทรทัศน
และคลิปตางๆ มามากจึงเลาไดสมจริง เด็กสองคนนี้แกแดดและมีไหวพริบมาก เห็นได
จากการทีต่ อ งใชคณะพยาบาลและแพทยถงึ หกคนชวยกันจับเด็กแตละคนเพือ่ ตรวจ แม
กระนั้นยังถูกถีบและกัด จับแทบไมอยู และสรุปขําๆ วา “ใครจะขมขืนคงลําบากมาก”
พลางยกมือขึ้นดูรอยเขี้ยวของเด็กที่กัดตน
เด็กทั้ง 17 คนที่ผูแตงเลือกมานําเสนอในหนังสือ เปนกรณีศึกษาที่ลวนแตให
ขอคิดแกคนในสังคม วาการลวงละเมิดทางเพศเด็กนั้นอยูไมไกลตัวเรา หากไมรวมมือ
ชวยเหลือผูสิ้นไรบนชายขอบของสังคม ผลรายอาจตกแกสังคมโดยรวมไมทางใดก็ทาง
หนึ่ง ปญหาเชน การที่แมมีปญหาเชาวปญญาบกพรองและชวยลูกที่ถูกขมขืนไมได หรือ
ยายเลีย้ ง (ยายและตาแทๆ เสียชีวติ ไปแลว) เอาเด็กอายุ 14 ป ไปเรขายใหคนในหมูบ า น
ถึง 17 ครั้ง จนนองสาวอายุ 11 ปสงสารอยากชวยพี่สาว จะไมเปนปญหาถึงมือหมอ
นอกชุมชน หากชุมชนเขมแข็งสอดสองดูแลกัน แมมกี ารวิจยั เกีย่ วกับศักยภาพประชาคม
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ในการจัดการปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก (Boonmongkon, et al. (2003)
และการขมขืนผูรวมสายเลือดในชุมชน (Samkkeerom, 2007) ก็คงยังไมสามารถทัน
ตอปญหาทีล่ กุ ลาม ปจจุบนั เมือ่ มีผถู กู ขมขืนอายุนอ ยลงและพบเด็กทีม่ ปี ญ
 หาการขมขืน
ทุกวัน ทัง้ การติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธและการตัง้ ครรภไมพงึ ประสงค จึงกลาวไดวา ไมนา
แปลกใจที่สถิติการทําแทงของประเทศไทยจะสูงที่สุดในเอเชีย และไทยยังจะเผชิญกับ
สภาวะเด็กไทยถูกทารุณกรรมเพิม่ ขึน้ หากพิจาณาจากสถิตใิ นป พ.ศ.2553 เฉพาะทีม่ ลู นิธิ
ศูนยพทิ กั ษสทิ ธิเด็กหนวยงานเดียวใหความชวยเหลือเด็กๆ ทีถ่ กู กระทําทารุณกรรมมาก
ถึง 594 ราย เด็กถูกทุบตีทํารายรางกายมากที่สุด รองลงมาคือ ถูกขมขืนหรือลวงละเมิด
ทางเพศ หากการเลีย้ งดูเด็กในสังคมไทยยังตกอยูใ นสภาพนี้ คาดวาเหตุการณเหลานีจ้ ะ
ยังคงมีแนวโนมทีส่ งู ขึน้ และรุนแรงมากขึน้ (Wikrit dek lok nai pi khoso 2012, 2011)
บางกรณีที่ยกมาเปนเรื่องของคนชั้นกลาง มิใชคนชายขอบ แตไดใหขอคิดในเรื่องการ
อบรมเลีย้ งดูบตุ รหลานทีม่ ปี ระโยชนในทางปฏิบตั ใิ นยุควัตถุนยิ ม ซึง่ มิใชเพียงการกําหนด
กรอบความประพฤติ อยางที่ผูใหญหลายคนคิดวาจะไดผล แตผูใหญหรือผูปกครองทั้ง
ชายและหญิงตองประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ ใี นเรือ่ งเพศ และมิใชใหเพียงวัตถุเงินทอง
แตตองใหความรักและเอาใจใสอยางถูกทาง ตามใจอยางมีขอบเขตและตองสละเวลา
แสวงหาความรู เพือ่ ตามใหเทาทันกับความเสีย่ งตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไดในวิถชี วี ติ ยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วและเขาถึงงายในปจจุบัน ทักษะการรูสารสนเทศ
(Information Literacy) การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) และการรูเทาทันดาน
สุขภาพ หรือ ความแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy) ของพอแมผูปกครอง จึง
มีความสําคัญตอการมีสขุ ภาวะ (ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ) ของเยาวชนในชาติ เทาเทียม
หรือมากกวาการแสวงหาวัตถุเพื่อเลี้ยงดูเพียงรางกายของเด็ก
หนังสือ เด็กหญิงของเรา จึงมีคุณคาทั้งทางดานภาษา สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ประชากรและสังคม นโยบายสาธารณสุข
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข เพศศาสตรศึกษา และนิติเวชศาสตร งานชิ้นนี้
เหมาะสําหรับอานประกอบการศึกษาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของในระดับปริญญาตรี เพราะ
เขาถึงไดงายกวางานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอยูจํานวนหนึ่งและกระจายไปตามสาขาวิชา
ตางๆ ดังกลาวมา โดยเฉพาะสาขาตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
มหิดล เพราะปญหาการทารุณกรรมทางเพศ สามารถวิเคราะหไดจากหลากหลายมุมมอง
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แมกระทัง่ ในเชิงรัฐศาสตร เศรษฐศาสตรการเมือง และสตรีศกึ ษา เนือ่ งจากเกีย่ วของกับ
ครัวเรือนชนบทและการเสริมสรางพลังอํานาจในตนเองของผูหญิง (Center for Study
in Human Sexuality, 2005; Tanchainan, 2003)
เมือ่ พิจารณารูปลักษณของหนังสือ พบวา ปกซึง่ เปนภาพกราฟกของเด็กหญิง
ถือตุก ตาซึง่ สือ่ สารอยางตรงไปตรงมา โดยมีสนี าํ้ ตาล ขาว และดําเปนองคประกอบหลัก
ประกอบกับการโปรยใตชอื่ เรือ่ งวา “การทารุณกรรมทางเพศ บทเรียนอันเจ็บชํา้ ของเด็ก
ที่ผูใหญตองเรียนรู” กอใหเกิดความรูสึกวา หนังสือนาจะเศรา เปนเรื่องหนัก ไมนาอาน
ทั้งๆ ที่เนื้อหาในหนังสือมีจังหวะการเลาที่นาสนใจ และมีความงดงามในเชิงวรรณศิลป
มาก ไมวาจะเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับดอกไม วิถีชีวิตลานนาเมื่อ 40 ปกอน หรือกรณีที่เกิด
ขึ้นกับเด็กทั้ง 17 เรื่อง การออกแบบปกใหดึงดูดใจ นาคนหา ชวนดู นาจะชวยใหมีคน
หยิบหนังสือนี้ขึ้นมาอานเพิ่มขึ้น อันจะชวยใหการเสนอขอมูลเชิงสารคดีนี้ กระทบจิตใจ
ของคนในสังคมไดในวงกวาง เพือ่ การตระหนักถึงปญหา การปองกัน และการมีสว นรวม
ในการบรรเทาความรุนแรงของปญหาดานนี้ในเด็กและเยาวชนไทย
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