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เหตุผลสาคัญในการเลือกหนังสื อเล่มนี้ Kaung: Kin Twin: Ka. Myi' ของนักเขียน Way Nay
Thu (U Aye Cho) คือ การเขียนแบบเล่าเรื่ องที่น่าสนใจ การเลือกคาที่เข้าใจง่ายสาหรับทุกคนที่มี
ความรู้ภาษาเมียนมาทุกระดับ โครงเรื่ องที่เขียนไว้น้ นั เป็ นชี วิตประจาวันของครอบครัวคนธรรมดา
ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ของคนเมียนมาที่อยูต่ ่างประเทศ ซึ่ งอาลัยอาวรณ์ชีวิตในวัยเด็กและวัยรุ่ นช่วงที่
อาศัยอยู่ในบ้านเกิ ดร่ วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ
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หนังสื อเล่มนี้ เขียนด้วยภาษาเมียนมาที่ ทนั สมัย เป็ นการเขียนในรู ปแบบไดอารี่ เฉพาะตัว
อย่างไรก็ตาม โครงเรื่ องที่เขียนเล่าไว้ในหนังสื อเล่มนี้ เป็ นเรื่ องที่เกิ ดขึ้นในช่ วงภายในระยะเวลา
ประมาณ 30 ปี (ค.ศ. 1988-2016) แต่ละบทเล่าเรื่ องอย่างละเอียดให้ผอู ้ ่านเห็ นภาพและรู้สึกเหมือนอยู่
ในสถานการณ์เดียวกันกับผูเ้ ขียน นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองในขณะที่
อยู่ต่างประเทศ โดยเปรี ยบเที ยบกับสิ่ งแวดล้อมหรื อกิ จกรรมที่ เคยทาร่ วมกันกับครอบครั วใน
ประเทศบ้านเกิด
เริ่ มต้นจากหน้าปก ภาพที่วาดจะแสดงความหมายของชื่อหนังสื อไว้อย่างชัดเจนว่า “แม่น้ า
ในท้องฟ้ า” (Kaung: Kin Twin: Ka. Myi') สี ของท้องฟ้ าที่เป็ นสี ฟ้าและสี ของป่ าที่เป็ นสี เขียวขจีน้ นั
เชื่ อมด้วยกันกับ ละอองฝนสี ข าว ภาพที่เ ห็ น เรี ย บง่ า ยสื่ อ ความหมายที่ เ กี่ ย วกับ หนัง สื อ เล่ ม นี้
อย่างเรี ยบ ๆ และชัดเจน
หนังสื อเล่มนี้ มีท้ งั หมด 86 บทสั้น ๆ แต่ละบทมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งตอนจบของบทหนึ่ ง
เป็ นจุดเริ่ มต้นของอีกบทหนึ่งต่อไป ชื่อหัวเรื่ องเรี ยบ ๆ สั้น ๆ ของแต่ละบทจะเชื่ อมโยงกับเนื้ อหา
ของบทนั้น ความรู้สึกและความคิ ดในแต่ละเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นที่เขี ยนไว้ในหนังสื อเล่มนี้ เขียนให้
เห็ นภาพด้วยตัวอย่างง่ าย ๆ คาพังเพยที่ ใช้กนั อยู่ในชี วิตประจาวันของสังคมเมียนมา คาที่ใช้แบบ
เปรี ยบเทียบเรื่ องราวในชีวติ ประจาวัน และในอาชีพต่าง ๆ
ในบทแรกเริ่ มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงชี วิตของผูเ้ ขียนที่ยา้ ยจากประเทศเมียนมาไปอยู่ยงั
ประเทศออสเตรเลี ย ที่ อยู่ข องคู่หมั้นซึ่ ง ไม่ไ ด้พ บกัน 4 ปี แล้ว การตัดสิ นใจที่ จะไปอยู่ด้วยกัน
กับ “ว่าที่ภรรยา” ที่ต่างประเทศ ความตื่นเต้นในการย้ายถิ่นฐาน ความประหลาดใจในสังคมใหม่
ที่ประเทศใหม่ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของสถานการณ์การเปลี่ยนชี วิต ทั้งหลายไปนั้น โดยได้เขียนเป็ น
ประโยคสั้น ๆ สะท้อนถึ งความคิดที่สับสนเกี่ ยวกับความปรารถนาและข้อเท็จจริ งของผูเ้ ขียน
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อ ได้ตดั สิ น ใจแล้ว ท าให้เ ห็ นความขัดแย้ง ของจิ ต ใจระหว่า งการตัด สิ น ใจที่
ต้องการจะเป็ นนัก เขี ย น อาจารย์ผูส้ อนภาษาเมี ย นมาในประเทศบ้า นเกิ ด หรื อต้องการที่ จะมี
ความสุ ข ในการสร้ า งชี วิตครอบครั วที่ น่า รั ก ร่ วมกันกับ คู่ หมั้นในต่ า งแดนที่ ไ ม่ คุ ้นเคย ดัง เช่ น
ประโยคที่กล่าวถึงอย่างให้เห็นภาพชัดเจนว่า ในการตัดสิ นใจเลือกที่จะติดตามคู่หมั้น “สุ ดท้ายฉัน
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ก็เป็ นคนที่ วางอาวุธไปในการรบ” แล้วเขี ยนไว้อีกว่า “สาหรับอนาคตของทายาทที่จะเกิ ดมาจาก
ความรัก ฉันต้องทิ้งคนที่รัก และสิ่ งที่ ฉันต้องการที่ จะทาไว้ขา้ งหลัง มาถึ งยังดิ นแดนต่างประเทศ”
ซึ่งเป็ นการอธิบายการเสี ยสละในการตัดสิ นใจของผูเ้ ขียน
ในช่ วงครึ่ งหลังของบทแรก เป็ นการเลื อกคาและท่วงทานองการเขีย นที่ ชัดเจนมากขึ้ น
ผูเ้ ขียนต้องดิ้ นรนเพื่อหางานทาและไปสัม ภาษณ์ ง านในดิ นแดนที่ ไ ม่คุ น้ เคย รู ้ สึ ก แปลกใจใน
การให้บริ การและการได้รับความช่วยเหลือจากผูท้ ี่สัมภาษณ์ การใช้คาที่ง่าย ๆ และผูอ้ ่านสามารถ
จินตนาการถึ งสถานการณ์ ความเป็ นจริ งได้อย่างชัดเจน ในสาเนี ยงของคนต่างชาติพูดภาษาอังกฤษ
เปรี ยบดังคาที่วา่ “ปื นที่หกั บางส่ วนแล้วไม่สมบูรณ์ที่ใช้การได้” หมายถึง สาเนียงการพูดภาษาอังกฤษ
ที่ไม่ชดั
ในบทที่ 2 เขียนไว้วา่ ความโชคดีที่ได้งานทาและการไปสัมภาษณ์ งานเป็ นครั้งแรก ได้รู้จกั
กับนายจ้างที่ดี เพื่อนร่ วมงานที่ น่ารั ก ซึ่ งดี พอ ๆ กับญาติ พี่น้องสายเลื อดเดี ยวกัน ผูเ้ ขี ยนยังได้
อธิบายเป็ นประโยคสั้น ๆ เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับงานใหม่และลักษณะของธุ รกิจที่คนทัว่ ไป
ไม่เคยได้ยนิ มาก่อน
ในบทที่ 3-5 เขียนอธิ บายเกี่ ยวกับผลกระทบของ ปี ค.ศ. 1990 วิกฤตเศรษฐกิจโลกต่องาน
และครอบครัว ทาให้ตอ้ งตกงานที่ ทามานานกว่า 3 ปี ความคิ ดในการเลื อกอาชี พใหม่จากสิ่ งที่
เป็ นอยูใ่ นเวลานั้น ความเป็ นอยูใ่ นช่วงเวลาแห่งการฟันฝ่ าของคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพในการ
ทางานจากประเทศที่ เขาอาศัย อยู่ และเป็ นพ่อของเด็ก เล็ก ๆ สองคนที่ตอ้ งดูแล ทาให้ผูเ้ ขีย น
ตัดสิ นใจเลือกที่จะเป็ นพ่อครัว ซึ่ งเป็ นความสนใจรองลงมาจากการเป็ นนักเขียน และได้โอกาสเข้า
ไปศึ ก ษาในหลัก สู ต รหนึ่ งปี คื อ “สู ท ศาสตร์ แ ละการจัด การเชิ ง พาณิ ช ย์ร ะหว่ า งประเทศ”
(International Commercial Cookery and Management) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผูเ้ ขียนได้เขียนอธิ บาย
เป็ นบทสนทนาสั้น ๆ ระหว่างเขากับอดี ตนายจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็ นที่ปรึ กษา หางานให้แก่คน
ตกงาน และผูป้ ระสานงานจากวิทยาลัยที่เขาสมัครเพื่อเรี ยนหลักสู ตรการทาอาหาร เป็ นการเขียนที่
กระชับและสามารถถ่ายทอดสถานการณ์จริ งในเวลานั้น ทาให้ผอู ้ ่านเห็นภาพได้เป็ นอย่างดี
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ส่ ว นใหญ่ ผู ้เ ขี ย นจะเขี ย นอธิ บ ายเกี่ ย วกับ สถานการณ์ แ ละบรรยากาศที่ เ ผชิ ญ อยู่ ใ น
ต่างประเทศ และจะเปรี ยบเทียบกับความทรงจาเก่า ๆ จากประเทศเมียนมาเป็ นช่วง ๆ ซึ่ งจะไม่มี
วัน ลื ม เลื อนชี วิต จากอดี ต ที่ บ ้า นเกิ ด ได้เ ลย จากความส าเร็ จ ในแบบที่ เ ขาใฝ่ ฝั น มาตลอดชี วิต
ในฐานะอาจารย์ผสู้ อนภาษาเมียนมาและนักวิชาการที่ตอ้ งการเดินตามรอยเท้าของนักเขียน และ
นักวรรณกรรมชื่อดังทั้งหลายของประเทศเมียนมา ตัวอย่างเช่น ตอนที่เห็นต้นหางนกยูงสี ม่วงใน
วิทยาลัยที่ไปสมัครเป็ นนักศึกษาเรี ยนการทาอาหาร “คิดถึงจังเลยนะ มีตน้ ไม้หางนกยูงสี ม่วง 2 ต้น
ที่หน้าตึกภาควิชาภาษาเมียนมาในมหาวิทยาลัยย่างกุง้ ด้วย ต้นหางนกยูงสี ม่วงนี้ อาจเป็ นสัญลักษณ์
ของความสาเร็ จในชีวิตของฉันไหมเนอะ” อีกทั้งยังได้กล่าวถึงสังคม วัฒนธรรม และแนวความคิด
ของผูค้ นจากประเทศใหม่อย่างละเอียด ให้เห็นภาพราวกับว่าเขากาลังนัง่ เล่าให้เพื่อนฟัง
ในบทที่ 6 ความเครี ยดในการทาหน้าที่เป็ น พ่อลูกอ่อน สามี นักศึกษา และการเริ่ มอาชี พ
ใหม่ในเวลาเดี ยวกัน ที่เขียนไว้อย่างสั้น ๆ ว่า “ความกังวลและความวิตกกังวลเหล่ านั้นทั้งหมด
จะปะปนอยู่ในทุ กลมหายใจที่ ฉันหายใจอยู่หรื อเปล่ านะ” และพยายามทาใจในสถานการณ์ ที่
ยากลาบากของครอบครัว ที่ตอ้ งรับผิดชอบ ดังคาที่ กล่าวว่า “ถ้าฉันไม่คดั ท้ายเรื อที่ ฉันพายออก
มาแล้ว เรื อจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนแน่ ๆ” ซึ่ งเป็ นสานวนคาสอนดั้งเดิมของเมียนมา “พายเรื อของ
ตัวเองจะพายไปถึงเมืองพะโคก็ได้” หมายถึง “ถ้ามีคนทาอะไรสักอย่าง ควรมีจุดมุ่งหมาย และรู้วิธี
ที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย” จากประโยคเหล่านี้ ทาให้เห็นว่า การเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ที่บางครั้งอ่อนแอ
แต่เขาก็ให้กาลังใจตัวเองด้วยความมุ่งมัน่ ในการดูแลครอบครัวอันเป็ นที่รัก
ในบทที่ 6-11 และ 16 เป็ นบทที่ ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การเตรี ย มเป็ นนัก ศึ ก ษาการเรี ย น
ทาอาหาร โดยเริ่ มจากห้องเรี ยน ครู ผสู้ อนทาอาหารระดับมืออาชีพ อุปกรณ์ที่จาเป็ นและตาราที่ได้
มาตรฐานระดับ โลก รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ ป็ นการปฏิ บตั ิ จ ริ ง ในการท าอาหาร ข้อมู ล
ทั้ง หลายที่ เกี่ ย วกับ ทฤษฎี การปรุ ง อาหารหลากหลายรู ป แบบจากประเทศต่ า ง ๆ ทัว่ โลก สู ตร
มาตรฐานโลกที่ได้รับการยอมรับ การประกอบอาหารและการอบขนมเค้กปฏิบตั ิจริ งกับพ่อครัว
มืออาชีพ ผูเ้ ขียนยังได้กล่าวถึงความแตกต่างของการทาอาหารประจาวันที่บา้ น และการทาอาหาร
แบบมืออาชีพที่ร้านอาหาร กิจกรรมเหล่านี้นาพาให้ไปสู่ ความทรงจาเก่า ๆ ที่ทาด้วยกันกับเพื่อน ๆ
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และครอบครัวขณะที่อาศัยอยูใ่ นประเทศเมียนมา เป็ นการเล่าเปรี ยบเทียบอย่างละเอียด เช่น ตอนที่
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการปอกหัวหอมและมันฝรั่ง “การทาสิ่ งเหล่านี้ ทาให้ฉนั คิดถึงแม่และป้ า เพราะเคย
ช่ วยแม่และป้ าบ่อยครั้ ง ทาให้การปอกหัวหอมและมันฝรั่งง่ ายสาหรั บฉัน ตอนที่เพื่อน ๆ ร่ วมชั้น
เรี ยนเต็มไปด้วยน้ าตาที่เกิ ดจากไอระเหยของหัวหอม” ความซับซ้อนของการทาอาหารเริ่ มยาก
มากขึ้น ทาให้ผเู้ ขียนคิดถึงการทาอาหารร่ วมกับเพื่อน ๆ ตอนที่พกั อยูห่ อพักในมหาวิทยาลัยย่างกุง้
ในบทที่ 10 เขียนไว้วา่ “หากปลาและเนื้อสัตว์เปรี ยบเป็ นความรัก ซอสที่ราดและเครื่ องเทศ
ที่ทาให้จานอาหารนั้นอร่ อยก็คือความผูกพัน” ประโยคนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่าง
คนรอบตัวผูเ้ ขียนที่ปรากฏในอาหารที่ผเู ้ ขียนทานัน่ เอง
ในบทที่ 11 เขียนไว้วา่ รู้สึกภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
สู ตรคณิ ตศาสตร์ แบบเมียนมาง่าย ๆ สาหรับคนทัว่ ไปใช้ในการซื้ อของในตลาดสด สู ตรนี้ ช่วยให้
ผูเ้ ขียนเป็ นนักศึกษาอันดับหนึ่งของชั้นเรี ยนและได้สอนให้กบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนด้วย
ในบทที่ 12 เขียนไว้วา่ เป็ นตอนที่ผเู้ ขียนกล่าวถึงความช่วยเหลือที่ได้จากอาจารย์ ซึ่ งหางาน
ชัว่ คราวให้ทาในวันหยุดวันเสาร์ครึ่ งวันเช้า รายได้จากการทางานนั้นช่วยชี วิตครอบครัวผูเ้ ขียนได้
เป็ นอย่า งดี ในขณะที่ เป็ นนักศึ กษาเรี ยนการท าอาหาร และความยากล าบากของครอบครั วที่ มี
ลูกเล็ก ๆ สองคนที่ตอ้ งดิ้นรนโดยมีรายได้ทางเดียวจากภรรยา “เขาให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยเท่าที่
เขาสามารถช่ วยได้ จนทาให้เกิ ดความสะเทือนจิตใจ แต่ก็รู้สึกซาบซึ้ งใจมาก” จากคากล่าวของ
ผูเ้ ขียนจะเห็ นว่าเขาซาบซึ้ งในการได้รับความช่ วยเหลื อจากอาจารย์ในช่ วงเวลาที่ยากลาบากนั้น
ขนาดไหน
บทที่ 13 ชื่อเรื่ องว่า “ความคิดถึง” สื่ อถึงเรื่ องราวที่เกี่ยวกับความคิดถึงพ่อแม่และครอบครัว
ในประเทศเมี ย นมามากเพี ย งใด ในเวลาที่ ไ ด้รั บ จดหมายจากพ่ อ แม่ ที่ อ ยู่ก ัน คนละประเทศ
ความคิดถึงและความกังวลของพ่อแม่ที่มีอยูก่ บั ลูกที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็ นเวลา 5-6 ปี เมื่อเห็น
ภาพอาหารและผักต่าง ๆ ที่พ่อแม่ชอบรับประทาน ทาให้น้ าตาไหลไม่หยุดทุกครั้ง ในวัยเด็กตอน
เช้าทุกวันที่ไปวัดพร้อมกับพ่อเพื่อที่จะไปถวายอาหารเช้าแก่พระสงฆ์ ระหว่างทางเดินกลับบ้านได้
แวะซื้ อผักชุบแป้ งทอดแบบเมียนมาหลากหลายชนิดรับประทาน จากคาบอกเล่าของผูเ้ ขียนสามารถ
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สัมผัสได้วา่ ความผูกพันที่ผเู้ ขียนมีกบั พ่อแม่มากแค่ไหน
ในบทที่ 14 กับ 15 เขี ย นไว้ อย่า งพอสั ง เขปเกี่ ย วกับ อี ก ด้า นหนึ่ ง ของชี วิ ต ที่ พ บคนที่
คอยช่ วยเหลื อในเวลาเริ่ มต้นของชี วิตกับอาชี พใหม่ แต่ผเู ้ ขี ยนไม่ได้เขียนรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์เลวร้ายที่พบกับคนเอาเปรี ยบ ราวกับว่ามันไม่ได้อยูใ่ นความทรงจาของผูเ้ ขียนเท่ากับ
ประสบการณ์ดี ๆ ที่น่าจดจา
ชีวติ ที่เริ่ มต้นใหม่ในอาชีพพ่อครัว เขียนไว้ในบทที่ 18 และ 19 ว่า โชคดีที่ผเู้ ขียนได้รู้จกั กับ
นายจ้างที่ดี ๆ หลายคน แม้ว่าจะเป็ นเจ้าของโรงแรมที่มีฐานะร่ ารวยก็ตาม จะให้เกียรติและเคารพ
การตัดสิ นใจของลูกจ้างในการทางาน
การไปเยี่ยมพ่อแม่ภรรยาที่ประเทศออสเตรี ย และการเดินทางท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
เขียนไว้ในบทที่ 20-22 อย่างละเอียดว่า การเดินทางบนท้องถนน การเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติของแต่ละ
ประเทศที่ได้ไป การได้รับความเมตตาจากชาวบ้านพื้นเมื องที่คาดไม่ถึง ประสบการณ์ ที่ผเู้ ขียน
เผชิญในทุกสถานที่ราวกับว่าผูอ้ ่านได้เข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกันกับผูเ้ ขียน อีกทั้งยังได้กล่าวถึง
ความรู้ สึกขณะเดิ นขึ้ นบันไดไปยังปราสาทเก่ าแก่ ที่ประเทศออสเตรี ยคล้ายกับว่า ได้เดิ นขึ้ นเจดี ย ์
ไจที่โย่หรื อพระธาตุอินทร์ แขวน และทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่บนยอดเขานั้นคล้ายกับทะเลสาบ
อินเลในประเทศเมียนมา
ภายหลังจากการเดินทางไปยุโรป ผูเ้ ขียนและครอบครัวได้เดิ นทางต่อไปยังประเทศเมียนมา
เพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่ซ่ ึ งไม่ได้เจอกันมานานกว่า 6 ปี เขียนไว้ในบทที่ 23-25 กล่าวถึ ง ความสุ ข ความรัก
และความคิดถึ งที่มีอยู่ในใจของผูเ้ ขียนอย่างชัดเจน “นานเกิ นไปแล้ว ขณะที่เปิ ดประตูบา้ นแล้ว
ไม่ได้เรี ยกคาว่า แม่” “แรงพลังที่มาพร้ อมกับการจับมือพ่อและเรี ยกคาว่า พ่อ” เหมือนอยู่ในฝั น
“หากกาลังฝันดี อยู่ กลัวที่จะตื่นขึ้นมา” และ “ถึงแม้ว่าเราจะดิ้นรนมากในการเดิ นทางมาที่นี่ แต่
เมื่อยิง่ ใกล้จะถึงวันที่ตอ้ งกลับไปเท่าไร ก็ไม่มีความสุ ขมากเท่านั้น”
ในบทที่ 26 และ 27 ผูเ้ ขี ย นย้า ยถิ่ น ฐานทั้ง ที่ บ ้า นและที่ ทางานไปยัง เมื อ งแคนเบอร์ ร า
ด้วยเหตุผลที่มีความจาเป็ นต่าง ๆ ของครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเกี่ยวกับเมืองแคนเบอร์ รา
ที่เป็ นรู ปแบบการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ ทธิ ของสัตว์ที่จะอยูร่ ่ วมกันกับมนุ ษย์ในเมืองได้อย่างอิสระและ
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สังคมที่ เป็ นการดู แลซึ่ งกันและกันด้วยความรับผิดชอบของแต่ละคนแม้ว่าจะไม่รู้จกั กัน ทาให้
ผูอ้ ่านปรารถนาที่อยากจะไปอยูท่ ี่นนั่
ในบทที่ 28-37 ผูเ้ ขียนกล่าวถึง รายละเอียดเกี่ ยวกับการเปลี่ยนสถานที่ทางานที่โรงแรมห้าดาว
ประสบการณ์การทางานที่พฒั นาขึ้นไปในความสาเร็ จเป็ นขั้นเป็ นตอน รวมถึงเพื่อนร่ วมงานแต่ละคน
แต่ละแบบที่ได้ร่วมงาน และได้พบกับพันธมิตรทางธุ รกิจที่สามารถไว้วางใจได้ในการก่อตั้งธุ รกิจ
บริ การอาหารในปั จจุบนั งานบริ การที่น่าจดจาในชี วิตโดยการให้บริ การอาหารแก่คนที่มีชื่อเสี ยง
ระดับผูน้ าของประเทศจากทัว่ โลก
ในบทที่ 39-51 ผูเ้ ขี ย นกล่ าวถึ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ใ นประเทศ
ออสเตรเลี ยทั้งที่เกี่ ยวข้องกับสัตว์และสถานที่ต่าง ๆ สถานที่ประวัติศาสตร์ ทวั่ ออสเตรเลี ย ความงาม
ของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติท้ งั หมด แม้วา่ ประเทศออสเตรเลียเป็ นประเทศที่ทนั สมัยและ
พัฒนาแล้วก็ ตาม สถานที่ ธรรมชาติ และเมื องต่าง ๆ มากมายที่ ยงั อนุ รัก ษ์ธรรมชาติ อยู่กนั แบบ
ดั้งเดิม ความสะดวกสบายในการเดินทางทัว่ ประเทศออสเตรเลีย แม้วา่ จะพาเด็กเล็ก 2 คนเดินทางไป
ด้วยกัน ข้อ มู ล ทั้ง หลายที่ เขี ย นไว้เ ป็ นแบบเล่ า เรื่ องของสถานที่ โ ปรดของผูเ้ ขี ย นทั่วประเทศ
ออสเตรเลีย ขณะที่พาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน ด้วยรู ปแบบในการเขี ยนสถานที่แต่ละ
แห่งได้เปรี ยบเทียบกับสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ประเทศเมียนมาไว้วา่ คล้ายคลึงกันอย่างไร
ในบทที่ 52-54 ผูเ้ ขี ย นกล่ าวถึ ง คนทั้ง หลายที่ ไ ด้พ บและได้รู้ จกั ตั้ง แต่ เริ่ ม เข้า ท างานใน
ประเทศออสเตรเลีย ด้วยมุมมองชี วิตที่มีความแตกต่างกันระหว่างคนเอเชียและคนตะวันตก จาก
การแบ่งสี ผิวในบางพื้นที่ ของประเทศออสเตรเลี ยในช่ วงเวลานั้น เป็ นความรู ้ ที่มีค่ามากสาหรั บ
ผูอ้ ่าน
ในบทที่ 55 ผูเ้ ขียนกล่าวถึง เรื่ องราวของลูกชายวัยประมาณ 13 ปี บวชเป็ นสามเณรเป็ นเวลา
5 วันที่เมืองแคนเบอร์ รา ความรู้สึกที่ ปลื้มปิ ติในฐานะที่เป็ นพ่อ และวิธีการบวชในต่างประเทศที่
จัดทาขึ้นนั้นไม่แตกต่างจากวิถีชีวติ ดั้งเดิมแบบเรี ยบง่ายในการทาบุญที่ประเทศเมียมมา
ในบทที่ 56-57 ผูเ้ ขียนกล่าวถึง ความผูกพันระหว่างครอบครัวที่มีให้กบั สัตว์เลี้ยง ราวกับว่า
สัตว์เลี้ยงในบ้านเป็ นสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา เช่น ลูกชายจะต้องป้ อนอาหารปลาที่เลี้ยงไว้
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ด้วยมือของเขา มิ ฉะนั้นปลาจะไม่กิน ความฉลาดของแมวสี เหลื องที่รู้วิธีการเข้าบ้านอย่างออดอ้อน
ออเซาะ และลัก ษณะขี้ เล่ นของแมวที่ ชอบอาบน้ าฝน ในเวลาที่ สัตว์เลี้ ย งเหล่ านั้นป่ วย พวกเขา
ก็กงั วล และเมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเจ็บป่ วยตายพวกเขาก็รู้สึกโศกเศร้าเสี ยใจเป็ นเวลานานหลายวัน
เมื่อมีลูกแมวตัวใหม่ก็จะปฏิบตั ิเหมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัวยัง กับทารกน้อย เรื่ องทั้งหลายนี้
สะท้อนให้เห็นถึงการเป็ นครอบครัวที่มีความโอบเอื้ออารี และมีความรัก ความเมตตา
ความทรงจ าเก่ า ๆ ที่ ส วยงามและกิ จ กรรมใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เพื่ อ น ๆ สมัย เรี ย นที่
มหาวิทยาลัยย่างกุง้ ญาติและครอบครัว สถานที่ต่าง ๆ ทั้งหลายในประเทศเมียนมา วิถีการดารงชี วิต
ในกิ จกรรมประจาวันของคนในพื้นที่แต่ละแห่ งของประเทศเมียนมา กล่าวถึ งไว้ในบทที่ 58-84
อย่างละเอียดจนทาให้รู้สึกประหลาดใจมากในความทรงจาของผูเ้ ขียน และความสามารถในการ
เขียนรายละเอียดให้เห็นเป็ นตัวอย่างสั้น ๆ ในเรื่ อง (1) ความคิดถึงดอกประดู่ที่คนเมียนมาทุกคน
ให้ความสาคัญ แต่ผเู้ ขียนไม่ได้สัมผัสแม้แต่กลิ่นมาเป็ นเวลานานถึง 28 ปี (2) เกี่ยวกับแขกผูม้ ีเกียรติ
ที่มาเยี่ยมบ้านจากประเทศเมียนมา และหนึ่ งในครู ที่ผลักดันให้เขาเป็ นนักเขียนตามฝัน (3) เยี่ยมเยียน
พ่อแม่อีกครั้งที่ยา่ งกุง้ ไปเที่ยวด้วยกันที่มณ
ั ฑะเลย์และเมืองใกล้ ๆ ได้รับประทานอาหารท้องถิ่ น
เห็ นความเป็ นอยู่ของผูค้ นในสังคมท้องถิ่ น สถานที่รอบ ๆ ตอนกลางของประเทศเมียนมา การทาบุญ
แบบธรรมดา ๆ ให้กบั วัดและโรงเรี ยนแม่ชีท้ งั หลาย (4) สังคมเมียนมาที่น่ารักในต่างประเทศที่
รวมกลุ่มกันเมื่อใด ก็ตามที่เป็ นไปได้ (5) ความงามของทิวทัศน์หนึ่ งในเมืองท้องถิ่ นในประเทศ
เมี ย นมาที่ มีชื่ อว่า เมื อง “โอะโพ” ซึ่ ง ผูเ้ ขี ย นเคยอาศัย อยู่ในวัย เด็ก (6) เมื องพุก ามซึ่ งเป็ นเมือง
อันสง่างามที่สุดของประเทศเมียนมาที่ผเู้ ขียนชื่นชอบ (7) ความทรงจาเรื่ องราวที่เกี่ยวกับเพื่อน ๆ สมัย
เรี ยนที่มหาวิทยาลัยย่างกุง้ และเมื่อกลับมาเจอกันในวัยที่มีอายุมากขึ้น (8) ความทรงจาเรื่ องราวที่
เกี่ยวกับพ่อแม่และพี่นอ้ งที่อาศัยอยูใ่ นประเทศเมียนมาเมื่อกลับมาพบกันในเวลาปั จจุบนั (9) เรื่ องราว
ที่เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของวิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่ น และสถานที่ ต่าง ๆ ในรั ฐฉาน เช่ น
เมื องเต่าจี เมื องปี่ นดะยะ เมื องกะลอ เมื องโฮโป้ น กับ ทะเลสาบอิ นเล เป็ นต้น การได้ไปเที่ยว
ด้วยกันกับครอบครัวและเรื่ องราวอีกมากมายนั้นน่าสนใจมาก
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ในบทสุ ดท้าย บทที่ 85 และ86 ผูเ้ ขียนกล่าวถึง การสรุ ปเรื่ องที่นกั เขียนต้องการสื่ อว่า “ความรัก
ความผูก พันและความรั บผิดชอบระหว่า งคนแต่ล ะรุ่ นของคนที่ มีอยู่น้ ันนาไปสู่ ความงามของ
สังคม เช่ นเดี ยวกันกับความรักความผูกพันของท้องฟ้ า ป่ าไม้ และแม่น้ าที่ พ่ ึงพาซึ่ งกันและกัน
หากพวกเราเป็ นแม่ น้ า ที่ อยู่ใ นท้องฟ้ า คนรุ่ นใหม่ ก็ จะเป็ นป่ าไม้ พวกเราพยายามอย่า งดี ที่ สุ ด
ที่จะเป็ นแม่น้ าที่อยูใ่ นท้องฟ้ า เพื่อให้คนรุ่ นใหม่มีชีวิตชี วา ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างป่ าไม้น้ นั ช่วย
ประคับประคองแม่น้ า และแม่น้ าก็อยูด่ ูแลป่ าไม้ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันอยู่ต่อไป แม่น้ าแห่ ง
ความรัก ความเมตตาและความผูกพันซึ่ งกันและกันจะไหลอยูอ่ ย่างต่อเนื่องแน่นอน”
โดยสรุ ปแล้ว ประโยคส่ วนใหญ่จะเขียนด้วยประโยคสั้น ๆ ซึ่งเป็ นลีลาการเขียนของผูเ้ ขียน
ที่พาผูอ้ ่านรับรู้เรื่ องราวจนจบโดยไม่เบื่อ นอกจากเรื่ องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูเ้ ขียนแล้ว
ผูอ้ ่ า นได้รู้จกั วิถี ชี วิตของผูค้ นในประเทศเมี ย นมาและวัฒนธรรม ความผูก พันของครอบครั ว
ที่หลากหลาย รู ปแบบการใช้ชีวิตของครอบครั วชาวเมียนมาทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ท างการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ของประเทศเมี ย นมา สถานที่
ที่ น่าสนใจแต่ละแห่ งในประเทศเมียนมา นอกจากนั้นยังได้ความรู ้ เกี่ ยวกับรู ปแบบการใช้ชีวิต
ในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพกันในสังคมต่างวัฒนธรรม สิ ทธิ มนุ ษยชนที่
เต็มรู ปแบบในประเทศออสเตรเลี ย และแหล่งท่องเที่ ยวธรรมชาติในประเทศออสเตรเลี ยนั้นมี
คุณค่ากับผูอ้ ่านอย่างมาก ๆ ทีเดียว
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