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จุดมุ่งหมายของการศึกษา

´เพ่ือเสนอแนวทางสัตวศึกษา 

(animal studies)ในทัศนะของ 

ecocriticism

´เพ่ือเสนอผลการศึกษา

วรรณกรรมไทยตามแนวทางสัตว

ศึกษา
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ยคุกรกีโบราณ

ยคุปฏวิตั ิ
อตุสาหกรรม

ยคุปัจจบุนั 
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ขอ้โตแ้ยง้ทีEสําคญั
คอื แนวคดิเรืEอง
ความสมัพันธ์
ระหวา่งมนุษยก์บั
สตัวก์บัแนวคดิทีE
เห็นวา่มนุษยม์ี
ความชอบธรรมทีEจะ
อยูเ่หนอืสตัว์
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ปิธากออรัส (Pythagoras. 
582-500BC)

Ø ปรัชญาโบราณชาวกรกี ซึEงเป็นนักมงัสวรัิต ิและ
เป็นผูท้ีEมคีวามเชืEอในเรืEองการเวยีนวา่ยตายเกดิ
ระหวา่งคนกบัสตัว ์ไมรั่บประทานเนืRอหม ูเพราะ
เชืEอวา่คอืวญิญาณของบรรพบรุษุ

´ เราควรเคารพกฎของความยตุธิรรม  ซึEงไม่
เพยีงแตใ่นการตดิตอ่ของเรากบัมนุษย ์ แตค่วรจะมี
ในการตดิตอ่กบัสตัวด์ว้ย 
´มนุษยก์บัสตัวค์วรจะอยูร่ว่มกนัอยา่งสอดคลอ้ง
กลมกลนื 
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Aristotle

´ มนุษยก์บัสตัวม์ลีกัษณะรว่มกนับางอยา่ง 
เชน่ จติสํานกึ  ความปรารถนา ความ
เจ็บปวดและจนิตนาการ 

´ สตัวป์ราศจากเหตผุล ความมเีหตผุล
เป็นสิEงทีEทําใหม้นุษยม์คีวามแตกตา่ง
จากสตัว ์ 

´ สตัวม์อียูใ่นโลกนีRก็เพืEอใหม้นุษยใ์ชง้าน
เทา่นัRน

´ ไมว่า่สตัวป่์าหรอืสตัวเ์ลีRยง ตา่งก็มอียู่
เพืEอประโยชนข์องมนุษยทั์ RงสิRน 
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Plutarch.46?-120 
AD
Ø เป็นชาวมงัสวรัิต
Øไดแ้สดงแนวคดิโตแ้ยง้ อรสิโตเตลิ
ØการทีEมนุษยค์นแรกหนัมากนิ
เนืRอสตัว ์ ถอืวา่เป็นการกระทําทีEผดิ
ธรรมชาต ิ เพราะรปูรา่งและ
โครงสรา้งของรา่งกายมนุษย ์ไมไ่ด ้
ถกูออกแบบมาเพืEอใหก้นิเนืRอสตัว์

Øไมเ่ห็นดว้ยกบัทัศนะทีEวา่สตัวเ์กดิ
มาในโลกนีRเพืEอทีEจะเป็นเหยืEอของ
มนุษย ์สตัวม์คีณุคา่และความงาม 
ทีEชว่ยในการประเทิอืงธรรมชาติ
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Aquinas.1225 -
1274

Øการฆา่สตัวแ์ละการใช ้
ประโยชนใ์นจากสตัวใ์นทกุ
วถิทีาง เป็นสิEงทีEยอมรับได ้

Øการทารณุกรรมสตัวก็์ด ี
หรอืการทีEมนุษยป์ฏบิตัติอ่
สตัวอ์ยา่งโหดรา้ย เป็น
เรืEองธรรมชาต ิเพราะมนุษย์
จะปฏบิตัติอ่สิEงมชีวีติอืEนใน
ทํานองเดยีวกนั 
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Descartes
ØเชืEอวา่  สตัวม์คีณุลกัษณะ
แบบเครืEองจักรกล หรอื
หุน่ยนต ์(automata) ทีE
ไมรู่ส้กึเจ็บปวด  

Ø“Animals are like 
robots: they cannot 
reason or feel pain”
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Immanuel Kant

Ø มนุษยไ์มไ่ดม้หีนา้ทีE
โดยตรงตอ่สตัว ์ 

Øสตัวตํ์Eากวา่มนุษย ์เพราะ
สตัวข์าดเหตผุลและไม่
เป็นอสิระ และอยูภ่ายใต ้
การทารณุกรรม  ซึEงไมไ่ด ้
เพืEอประโยชนข์องสตัว ์
แตเ่พืEอประโยชนข์อง
มนุษยเ์อง
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Immanuel Kant

Øมนุษยเ์ป็นเผา่พันธุเ์ดยีวทีE
มสีทิธิWเรยีกรอ้งเรืEอง
เหตผุล และมคีณุคา่
ภายในตนเอง  

Øสตัวจ์งึไมใ่ชบ่คุคล เพราะ
มนัไมม่เีหตผุล ไมม่ี
จติสํานกึในตวัเอง จงึไมม่ี
ความสามารถในการคดิ
เรืEองศลีธรรมหรอืเหตผุล
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Øสตัวเ์ป็นผูน่้าสงสาร (animal 
is poor) ไรภ้าษาพดู ไมม่ี
ประวตัศิาสตร ์ไมม่มีอื  ไรท้ีE
อยูอ่าศยัและไรพ้ืRนทีE 
(Elden,2006)
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´การเกดิขึRนของระบบ
อตุสาหกรรม มกีารใชแ้รงงาน
และกระทําทํารณุกรรมสตัว์
มากขึRน

´มขีอ้เรยีกรอ้งไมใ่หม้กีารทารณุ
กรรมสตัว์

´เป็นการจดุชนวนนําไปสูก่าร
เคลืEอนไหวเพืEอสทิธขิองสตัว์
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การเกดิขึRนของขบวนการเคลืEอนไหวเพืEอสทิธิ
ของสตัว ์ (1970-1980)

ขบวนการ
ปลดปลอ่ย
สตัว์

Animal 
liberation

Animal 
equality

Peter Singer Tom Regan
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Peter Singer :  “all 
animal are equal”

´ตอ่ตา้นแนวคดิของนักสายพันธุ์
นยิม (speciesism)

´สตัวม์คีวามเจ็บปวดและพงึพอใจ
เหมอืนกบัมนุษย ์ในเมืEอมนุษยม์ี
ความเสมอภาค สตัวก็์ควรมสีทิธิW
เทา่เทยีมมนุษย ์“ 
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Peter Singer
´ เราควรใหค้วามนับถอืตอ่สตัว ์
เชน่เดยีวกบัทีEเราใหค้วามนับถอื
มนุษย ์ ไมว่า่มนุษยห์รอืสตัวต์า่งก็มี
ความเทา่เทยีมกนั

´ หลกัการพืRนฐานทางคณุธรรมของ
ความเทา่เทยีมจะตอ้งรวมเอาสตัวเ์ขา้
ไวด้ว้ย 

´ ซงิเกอร ์มจีดุยนืทางความคดิแบบไม่
ยดึมนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง (non-
anthropocentric) และเห็นวา่
มนุษยม์พัีนธะหนา้ทีEโดยตรงตอ่สตัว์
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Tom Regan

´ เรแกนเห็นดว้ยกบัซงิเกอร ์แตม่ี
ความคดิสดุโตง่มากกวา่

´ สตัวทั์ RงหลายมสีทิธิWบนพืRนฐาน
ธรรมชาตขิองมนั เขาโจมตคีวาม
คดิเห็นทีEแตกตา่งจากนีR  

´ กระทําตอ่สตัวท์ีEไมถ่กูตอ้งและอยตุิ
ธรรม  เป็นความผดิ ไมใ่ชเ่พราะทําให ้
สตัวท์กุขท์รมาน  แตม่นัผดิเพราะเรา
ละเมดิสทิธิWของสตัวม์ากกวา่ 
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แนวคดิของ Tom Regan

´ เครง่ครัดในหลกั จรยิศาสตร ์ยนืยนั
ความเสมอภาคระหวา่งมนุษยก์บั
สตัวว์า่   ตา่งก็มคีณุลกัษณะทาง
จติวทิยาเหมอืนกนั เชน่ มคีวาม
ปรารถนา ความจํา สตปัิญญา  

´ สตัวไ์มค่วรถกูทรมาน หรอืใช ้
ประโยชน ์เขาเสนอใหม้กีารยกเลกิ
การใชป้ระโยชนจ์ากสตัว ์โดยไม่
ตอ้งคํานงึวา่จะสง่ผลประทบตอ่การ
ใชป้ระโยชนข์องมนุษย์
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ขอ้เสนอของ Tom  Regan ใน The Case for 
Animal Rights

(1) ใหย้กเลกิการใชส้ตัวใ์น
การทดลองทางวทิยาศาสตร์
(2) ใหม้กีารยกเลกิการใช ้
สตัวใ์นการเกษตรเชงิ
พาณชิยท์ั Rงหมด และ 
(3) การกําจัดการใช ้
ประโยชนจ์ากสตัวเ์พืEอการ
กฬีาและการลา่สตัวท์กุชนดิ 

21



´แมว้า่สตัวจ์ะมวีวิฒันาการทีE
ใกลช้ดิกบัมนุษยม์ากทีEสดุ แต่
มนักลบัไดรั้บการนําเสนอแบบ
ตดัขาดและแยกจากมนุษยเ์สยี
มากกวา่  

´แมส้ตัวจ์ะมคีวามทบัซอ้นกบั
มนุษยใ์นเครอืขา่ยระบบนเิวศ 
แตค่วามสนใจของผูศ้กึษา
กลบัไปใหค้วามชืEนชมตอ่สตัว์
บางชนดิ โดยไมไ่ดใ้สใ่จทีEจะ
ทําความเขา้ใจระบบนเิวศโดย
ภาพรวม 
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Ecocriticism & Animal 
Study ´ สารัตถะสําคญัของการวจิารณเ์ชงินเิวศ

คอืการศกึษาการแบง่แยกระหวา่ง
วฒันธรรมกบัธรรมชาต ิโดยการตั Rง
คําถามถงึแนวคดิทีEยดึถอืมนุษยเ์ป็น
ศนูยก์ลาง [anthropocentric]

´ สิEงทีEเชืEอมโยงการวจิารณเ์ชงินเิวศกบั
สตัวศกึษาเขา้ดว้ยกนั คอืความเห็นรว่ม
เกีEยวกบัการนําเสนอภาพแทนของ
ความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสตัว ์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิEงการตรวจสอบ
แนวคดิในการแบง่แยกระหวา่งมนุษย์
กบัสตัว์
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แนวทางของสตัวศกึษาในมมุมองของการ
วจิารณเ์ชงินเิวศ

การศกึษาการนําเสนอ
ภาพแทนของสตัวใ์นตวั
บทวรรณกรรม

การศกึษาความสมัพันธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัสตัว์

การประกอบสรา้งตวัตย
และอตัลกัษณข์องสตัว์
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1.การศึกษาการนำเสนอภาพแทนของ

สัตว์ในตัวบทวรรณกรรม

´จะเนน้ไปทีEการศกึษาภาพ
แทน (representation) ของ
สตัวท์ีEปรากฏในตวับท  ตา่ง ๆ   
ทั Rงในดา้นกลวธิกีารนําเสนอ 
และภาพแทนของสตัวท์ีEปรากฏ
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´ .การนําเสนอแบบสมจรงิ หรอื
การพรรณนาสตัวอ์ยา่งเป็น
ธรรมชาติ

´การนําเสนอสตัวใ์นเชงิ
เปรยีบเทยีบหรอือปุลกัษณ์
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การนําเสนอเชงิอปุลกัษณ ์: การทําใหเ้หมอืน
คน  [Anthromorphism]

´เป็นวธิกีารนําเสนอเรืEองราวของสตัวใ์นวรรณกรรมทีE
เกา่แกท่ีEสดุวธิหีนึEง

´ปรากฏในวรรณกรรมเรืEองเลา่หลายรปูแบบ [ตํานาน
ปรัมปรา นทิานพืRนบา้น วรรณกรรมสมยัใหม ่ภาพยนตร]์

´การอปุลกัษณเ์กีEยวกบัสตัว ์มเีป้าหมายอยูท่ีEมนุษย ์เป็น
การนําเสนอสตัวใ์นฐานะทีEเป็นกระจกเงาสอ่งแสดงถงึ
พฤตกิรรมของมนุษย ์ (the animal mirror)
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Anthromorphism : when animals are 
described as human

´นักวจิารณเ์ชงินเิวศเห็นวา่ การอปุลกัษณเ์กีEยวกบั
สตัวดํ์าเนนิไปภายใตดํ้าเนนิไปภายใตม้โนทศัน ์
Anthromorphismหรอื Anthromorpic ซึEง
หมายถงึ "การทําใหเ้ป็นมนุษย"์ หรอื "การทําใหม้ี
ลกัษณะของมนุษย ์  

´การทําใหเ้ป็นมนุษย ์มคีวามสมัพันธโ์ดยนัยกบั
แนวคดิ มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง [Anthropocentric]
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´การใชภ้าษาในการอปุลกัษณท์ีEยดึเอาตวัมนุษยเ์ป็น
ศนูยก์ลาง นํามาซึEงคําถามทางจรยิธรรม ตอ่การ
นําเสนอภาพแทนของสิEงมชีวีติทีEมใิชม่นุษย ์

´การทําสตัวใ์หเ้ป็นมนุษย ์จะกลายเป็นเครืEองมอืทีEมี
ประสทิธภิาพสําหรับการตั Rงคําถามตอ่ แนวคดิแบบ
หลงผดิวา่ตนเองเหนอืกวา่ของมนุษย์
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2.การศกึษาจรยิธรรมของความสมัพนัธร์ะหวา่ง
มนษุยก์บัสตัว ์

´เป็นแนวทางสําคญัของการ
วจิารณเ์ชงินเิวศ  เป็นการ
ตรวจสอบความสมัพันธร์ะหวา่ง
มนุษยก์บัสตัวใ์นฐานะสิEงมชีวีติทีE
ไมใ่ชม่นุษย ์ ทั Rงในแงข่องความ
เสมอภาคระหวา่งมนุษยก์บัสตัว ์ 
การปฏบิตัขิองมนุษยท์ีEมตีอ่สตัว ์
ซึEงเกีEยวขอ้งกบัประเด็นของเรืEอง
คณุธรรม จรยิธรรมและสวสัดภิาพ
ของสตัว์
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2.การศกึษาจรยิธรรมของความสมัพนัธร์ะหวา่ง
มนษุยก์บัสตัว ์

´ เป็นการศกึษาโดยยดึเอาสตัวเ์ป็นศนูยก์ลาง (animal-centric)

´ พยายามตรวจสอบการทํางานของวรรณกรรมทีEมองวา่สตัวไ์ดรั้บการ
ปฏบิตัอิยา่งไร โดยการรืRอสรา้งมมุมองใหม ่ๆ เกีEยวกบัสตัว ์เชน่ การตั Rง
คําถามตอ่การปราศจากตวัตน (absence) หรอืจดุทีEถกูมองขา้ม

´ นักวจิารณท์ีEเป็นหวัหอกในการศกึษาแนวนีRคอื David Perkins /
James Rachels

´ ใหค้วามสําคญักบัจรยิธรรมในความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสตัว ์/การ
นําเสนอสตัวโ์ดยอคต/ิการกดขีE/ทารณุกรรมสตัว์

31



´นักวจิารณเ์ชงินเิวศ เห็นวา่ 
ความคดิทีEเห็นวา่มนุษยก์บัสตัวม์ี
ความแตกตา่งนําไปสูก่าร
อภปิรายทีEกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ
ผดิและปัญหาเสมอ   

´ตวับทวรรณกรรมมกัจะวาดภาพ
ใหเ้ห็นอํานาจของมนุษยท์ีE
เหนอืกวา่สตัว ์ สตัวอ์าจเป็น
ปีศาจชัEวรา้ย หรอืความดงีามก็
ขึRนอยูก่บัสิEงทีEมนัเกีEยวขอ้งดว้ย
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3.การประกอบตวัตนและอตัลกัษณข์องสตัว ์

´ ในทศันะของ ecocritics  การประกอบสรา้งตวัตนและอตั
ลกัษณ์ของสตัว ์สะทอ้นใหเ้ห็นความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บั
ธรรมชาต ิซึEงมกัดําเนนิไปบนพืRนฐานของมโนทศันใ์นการ
แบง่แยกมนุษยอ์อกจากสตัว์

´แนวคดิพืRนฐานทีEสดุของมนุษยใ์นการสรา้งตวัตนและอตัลกัษณ์
ของสตัว ์คอืการแบง่ประเภทของสตัวใ์หเ้ป็น "สตัวป่์า" และ "สตัว์
เมอืง" หรอื "สตัวเ์ลีRยง" ซึEงมนุษยม์ทีศันคตติอ่สตัวท์ั Rงสอง
ประเภทแตกตา่งกนั 

´การใหค้วามหมายเชน่นีR นํามาสูก่ารปฏบิตัติอ่สตัวใ์นหลาย
มาตรฐาน และมนัแสดงออกใหเ้ห็นในการนําเสนอผา่นภาษา 
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´"When a man 
wants to murder 
a tiger, he calls it 
sport, when a 
tiger wants to 
murder him he 
calls it ferocity." 
(Shaw, B.1946 cite in 
Pritchard,2004 : 165) 
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Man vs Animal
´ การแบง่แยกมนุษยอ์อกจากสตัว ์   อืEน ๆ  
ดําเนนิไปบนเกณฑ ์3 อยา่งคอื  ความมเีหตผุล  
ภาษาพดู  และการตอบสนองทางศลีธรรม  

´ วธิหีนึEงทีEสตัวถ์กูทําใหอ้ยูใ่นสถานะทีEดอ้ยกวา่
มนุษยก็์คอื การนําเสนออยา่งแพรห่ลายผา่น
เรืEองเลา่เกีEยวกบัการลา่สตัว ์(hunting 
narratives) ทั RงทีEเป็นตํานานและเรืEองจรงิ 

´ แสดงใหเ้ห็นการกระทําของมนุษยใ์นฐานะนัก
ลา่ และสตัวใ์นฐานะเหยืEอทีEถกูลา่  

´ การแบง่แยกมนุษยอ์อกจากสตัว ์ไดทํ้าใหส้ตัว์
ม ี"ความเป็นอืEน"   มนุษยม์องธรรมชาตวิา่มี
ความเป็นอืEน 
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´ การศกึษาเรืEองสตัวใ์นวรรณกรรมไทยทีEผา่นมา 
มกัเป็นการศกึษาในเชงิวฒันธรรม
´ ชา้งในวรรณคดสีนัสกฤตและวรรณคดบีาล ี - ละเอยีด 
วสิทุธแิพทย ์(2522)

´ การศกึษาเรืEองชา้งในวรรณคดพีระพทุธศาสนา - สม
เพลนิ ชนะพจน ์(2549)  

´ "บทบาทพเิศษของมา้ในวรรณคดไีทย- โสภณ ชชูว่ย
´ สตัวศ์กัดิWสทิธิWในสงัคมเขมร - ชาญชยั  คงเพยีรธรรม 

(2559)
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ตวับททีEนํามาศกึษา

üเรืEองสั Rน มอม / ม.ร.ว.คกึฤทธิW 
ปราโมช

üเรืEองสั Rนซาเกา๊ะ/มนัส จรรยงค์
üเรืEองสั Rนคนกบัเสอื / เสกสรร 
ประเสรฐิกลุ

üนวนยิายทางเสอื /ศลิา โคมฉาย
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จากมอม ถงึ พลายมลวิลัล ิD : การอปุลกัษณ์
แบบมนษุยเ์ป็นศนูยก์ลาง

´ “พอมอมมนัเริEมเดนิได ้มนัก็คลานออกจากใตถ้นุออกสูล่านหนา้บา้น โลก
ของมนักวา้งขึRนอกีเล็กนอ้ย มนัรูว้า่อยูบ่า้นสองชั Rนเล็ก ๆ คอ่นขา้งจะเกา่
และไมไ่ดท้าส ีนอกจากนายแลว้ยงัมคีนอืEนอยูด่ว้ยอกีสองคน คนหนึEงนัRน
เป็นผูห้ญงิ นายบอกมนัวา่คนนีRคอืนายผูห้ญงิ อกีคนเป็นเล็ก ๆ เพิEงสอนเดนิ 
นายเรยีกวา่หนู แตม่อมมนัพอจะเดาออกวา่เป็นลกูของนาย เพราะกลิEนตวั
เหมอืนกนั”(ม.ร.ว.คกึฤทธิW ปราโมช,2544 : 81)

´ “มอมมนัเป็นหมาทีEมแีตห่วัใจ และหวัใจมนันัRนก็มอบใหน้าย ฉะนัRนมใิยนาย
จะสัEงสอนใหทํ้าอะไร มอมก็ไมค่อ่ยเอาใจใส ่เพราะเมืEอมนัอยูก่บันาย มนัมี
แตค่วามดใีจ ความสขุ ไมม่ปัีญญาจะไปจดจําอะไรไดก้ีEมากนอ้ย”  (ม.ร.ว.
คกึฤทธิW ปราโมช,2544 : 84)
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“ฝ่ายชา้งทีEตอ้งโทษจากมอืมนุษยม์าพักหนึEงหยก ๆ  แลว้
มหินําซํRายงัไดรั้บการสัEงสอนจากแมข่องมนั อกีตอ่หนึEง ก็
สดุทีEจะสะกดกลั Rนความเสยีใจนอ้ยใจตา่ง ๆ ได ้แมเ้สยีงรอ้ง
ของมนัผอ่นคอ่ยจนนิEงแลว้ กรยิาทีE มนัแสดงความเสยีใจนัEน
แหละกลบัมนํีRาหนักกวา่เสยีงรอ้งมาก มลวิลัลิWยนืนํRาตาไหล
พรากและยนืนิEง ไมพ่ยายามหลบงวงยายมาแมม่นั  ไมด่ิRนรน
หรอืทําอาการฮดึฮดัเหมอืนถกูโบยจากคนเมืEอครูน่ีR  ชา้งยาย
มา เมืEอเห็นวา่ไดล้งโทษลกูชายจนสะใจ และตวัแกเองก็หอบ
ตวัโยนเหนืEอยแทบขาดใจตามวสิยัผูช้ราแลว้ ก็ยตุกิารเฆีEยนต ี
ยนืนิEงโยกตวัสา่ยไปมาเหมอืนจะบอกวา่ “โอย้ อฉัินเหนืEอย
แลว้เจา้คะ่ เทา่นีRเห็นจะพอท ีมนัเข็ดแลว้หลาบจําบา้งหนาไอ ้
ลกูรยํิา มงึละเกเรไมม่ใีครเหมอืน คราวหนา้คราวหลงั ทา่นมา
ฟ้องอกีแมจ่ะเฆีEยนใหเ้นืRอขาด”

(ถนอม มหาเปารยะ,2548 : 10-11)
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´ การนําเสนอภาพของ “มอม” และ “พลายมลวิลัลิW” กด็ ี ลว้นแลว้แตดํ่าเนนิไป
ตามแบบการอปุลกัษณท์ีEยดึเอามนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง  ดว้ยการประกอบสรา้ง
คณุลกัษณะบางอยา่งของสตัวใ์หใ้กลเ้คยีงมนุษยม์ากทีEสดุ ทั Rงพฤตกิรรม การ
แสดงออก และเรืEองของความรูส้กึนกึคดิ 

´  การนําเสนอเชน่นีR อาจขบัเนน้ใหเ้รืEองทีEเขยีนมสีสีนัเรา้ใจ ชวนตดิตาม และ
สามารถสรา้งความตรงึใจตอ่ผูอ้า่นเป็นอยา่งมาก แตก่ส็ืEอใหเ้ห็นถงึทศันะของ
นักเขยีนทีEมองความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตโิดยยดึถอืเอาตนเอง
เป็นใหญ ่ในกรณีของพลายมลวิลัลนั์Rน แมจ้ะมคีณุลกัษณะทางจติใจเหมอืน
คนมากเพยีงไร  แตถ่งึทีEสดุแลว้กค็อืภาพแทนของธรรมชาตทิีEเป็นอืEน มคีวาม
ลกึลบั เกนิหยัEงถงึและไมอ่าจไวว้างใจไดอ้ยูนั่Eนเอง
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ซาเกา๊ะ : เสยีงแรกของ
จรยิธรรมสตัว์

´ซาเกา๊ะ เป็นเรืEองราวของววัชนนักสู ้ทีEหา
ตวัจับยากชยัชนะของซาเกา๊ะนําความมัEงคัEง
มาสูเ่จา้ของครั Rงแลว้ครั Rงเลา่จนไรคู้ต่อ่สู ้  
เมืEอมกีารเดมิพันครั Rงสําคญั ทําใหเ้จา้ของซา
เกา๊ะเกดิความโลภ เขาทรมานซาเกา๊ะเพืEอ
หวงัลม้ววัเอาเงนิเดมิพัน  ซาเกา๊ะลงสงัเวยีน
อยา่งไรส้ภาพของววัชนนักสู ้E เพราะถกู
ทรมานอยา่งหนัก แตด่ว้ยสญัชาตญาณและ
วญิญาณของนักสู ้มันสามารถเอาชนะคูต่อ่สู ้
จนได ้แมต้วัมันจะขายใจตายในทีEสดุ  ทีEซา
เกา๊ะมแีรงสูเ้พราะมนัีกพนันคนหนึEงแอบไป
ชว่ยเหลอืมันเทา่ทีEทําได ้
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ซาเกา๊ะ : เสยีงแรกของจรยิธรรมสตัว์

´  ซาเกา๊ะ ของมนัส จรรยงค ์เป็นเรืEองสั RนทีEนําประเด็นเรืEองมนุษยธรรมมา
เป็นแกน่ของเรืEองอยา่งสําคญั 

´  เรืEองสั RนเรืEองนีRไดแ้สดงใหเ้ห็นประเด็นทางจรยิธรรมของความสมัพันธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัสตัว ์การเอาเปรยีบ และการทรมานสตัวท์ีEกระทําโดย
นํRามอืมนุษย ์ คอืการมองวา่สตัวก์บัมนุษยไ์มม่คีวามเทา่เทยีมกนั มนุษย์
จงึปฏบิตัติอ่สตัวอ์ยา่งเอารัดเอาเปรยีบ และเห็นสตัวเ์ป็นเบีRยลา่งเสมอ

´  แมว้า่มนัส จรรยงค ์จะไมไ่ดต้ั Rงคําถามถงึความมมีนุษยธรรมตอ่สตัว ์ แต่
เรืEองสั RนเรืEองนีRก็ถอืไดว้า่ เป็นการนําเสนอปัญหาเรืEองจรยิธรรมใน
ความสมัพันธก์บัมนุษยก์บัสตัวอ์ยา่งชดัเจนเป็นเรืEองแรกๆ

42



วถิคีน วถิเีสอื : การสรา้งตวัตนใหก้บัสตัวใ์น 
“ทางเสอื” และ “คนกบัเสอื

´ “ทางเสอื” ผลงานของศลิา โคม
ฉาย และ เรืEองสั Rน “คนกบัเสอื” 
โดย เสกสรรค ์ประเสรฐิกลุ เป็น
งานเขยีนทีEมลีกัษณะรว่มกนัโดย
ใช ้“เสอื” เป็นตวัละครสําคญัใน
เรืEอง
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ลกัษณะรว่มของ “ทางเสอื” และ “คนกบัเสอื”

´โครงเรืEอง
´ตวัละครเอก ออกตาม
ลา่เสอื  +  ตอ่มาเป็น
ฝ่ายถกูเสอืลา่ + 
เผชญิหนา้กบัเสอื + 
เรยีนรูแ้ละเขา้ถงึความ
จรงิ

´ตวัละคร
´ ชายหนุ่ม มปีมปัญหา
ในใจ + จมอยูก่บัอดตี
อนัขมขืEน ปวดรา้ว + 
ตระหนักรู ้สรปุบทเรยีน
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การประกอบสรา้งตวัตน อตัลกัษณข์องเสอื 
“รปูธรรมของความเหนอืกวา่”

´ความเป็นสตัวป่์า
´ดรุา้ย
´เต็มไปดว้ยสญัชาตญาณ
´ความเป็นนักลา่
´ ทรงพลงัอํานาจ
´โดดเดีEยว

´ความเป็น “มนุษย”์
´สนัโดษ
´ความเป็นอสิระ
´ฉลาดลํRา
´ มกีลอบุาย เลห่ WเหลีEยม
´นักวางแผน
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Anthromorphism การอปุลกัษณใ์หส้ตัวเ์ป็น
คน ใน “ทางเสอื” และ “คนกบัเสอื”

´คนกับเสือ

´ “มันคือรูปธรรมของความเหนือกว่า คือวิญญาณอิสระที่สามารถดูแลตนได้ คือปัจเจกภาพที่มิ
ว่าผู้ใดก็มิอาจมองข้าม ทุกคร้ังที่มันส่งเสียงกึกก้องคำราม ทั่วทั้งป่าจะเงียบกริบ ยามที่มันเย้ือง
ย่างตรวจตราอาณาจักร ทุกชีวิตล้วนรักษาระยะห่าง” 

´“มันรู้ว่าที่ราบในแอ่งเขาจะค่อย ๆ หดแคบลง / มันรู้ว่าสันเนินที่มันอาศัยพรางตัวมาตั้งแต่แรก
ลาดต่ำลงเร่ือย ๆ / มันรู้สึกถูกคุมคามอีกคร้ังหน่ึง)  คำที่บ่งบอกถึงการกระทำ (มันไม่เคย
ยึดถือส่ิงเหล่าน้ีเป็นความภาคภูมิใจ / มันไม่ได้ค้นพบดินแดนดังกล่าวโดยบังเอิญ /นาน
มาแล้วทีมั่นไม่ได้ทำสงครามกับผู้บุกรุก)”
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´ทางเสอื
´ “โฮก!! เสียงคำรามแทงทะลุความเงียบดังสะท้าน  มีลักษณะพวยพุ่ง ครอบคลุมและเกิดน้ำหนักกดดัน กังวานน้ันสยบ

ป่าเขาให้ตระหนก  หางเสียงสะท้อนเป็นห้วงกระแทกกระท้ัน  คล้ายจะประกาศแสดงความอยู่เหนือ ทรงอำนาจและ
เปี่ยมพลังสูงสุด สะกดให้ทุกส่ิงทุกอย่างสงบอยู่แทบพื้น”  

´ไอสั้ตว์น่ันเอาเปรียบ มุดหัวอยู่ในความมืดทึบ คอยจับจ้องวางแนวให้ด้ินทุรนทุราย แอบซุ่มและรอโอกาสสังหาร...มัน
ชั่วร้าย ใช้ร่องรอย เสียง และสร้างบรรยากาศข่มขู่ให้เขากลัวจนอกใจแทบระเบิด

´ “เสือวนเวียนอยู่รอบ ๆ และเฝ้าคอย เขาเป็นเหยื่อท่ีมันพบแล้ว เปิดการจองเวรชนิดเกาะติด สร้างความพร่ันพรึงด้วย
เสียงข่ม การถูกปิดล้อมเหมือนตกเป็นเป้าสายตาเพียงฝ่ายเดียว ไม่อาจรู้เห็นการเตรียมการ ทิศทางและจุดท่ีพุ่งเข้า
โจมตีจากศัตรู ช่างทรมานความรู้สึกสาหัส ความโกรธเดือดพลุ่งพล่าน” (หน้า 57)

Anthromorphism การอปุลกัษณใ์หส้ตัวเ์ป็น
คน ใน “ทางเสอื” และ “คนกบัเสอื”
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นัยเชงินเิวศใน “ทางเสอื” & “คนกบัเสอื”

´การสรา้งตวัตนของเสอืในนวนยิายทั RงสองเรืEอง  พจิารณาใน
มมุมองของการวจิารณเ์ชงินเิวศ ก็คอืการสืEอใหเ้ห็นถงึทศันะ
ในการมองความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตขิอง
เสกสรรค ์ ประเสรฐิกลุ และศลิา โคมฉาย 

เสอื  = ภาพแทนของธรรมชาติ
ชายหนุ่มทั Rงสอง +  ภาพแทนของ

มนุษย์
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นัยเชงินเิวศใน “ทางเสอื” & “คนกบัเสอื”

´  แมนั้กเขยีนทัRงสองจะใชว้ธิสีรา้งตวัตนและอตัลกัษณข์องเสอืดว้ยการอปุ
ลกัษณใ์หเ้หมอืนมนุษย ์ ซึEงถอืวา่เป็นระบบคดิทีEเอามนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง   
แตนั่กเขยีนไทยทัRงสองคนใชว้ธินีีR  เพืEอยกระดบัตวัตนและสถานะของเสอื
ใหส้งูสง่เทยีบเทา่มนุษย ์หรอือาจดเูหนอืกวา่มนุษยด์ว้ยซํRาไป

เสอื = เสอืทีEเป็นมากกวา่เสอื /“ภาวะ” บางอยา่งทีE
อยูเ่หนอื “มนุษยภาวะ” ในแทบทกุกรณี

ธรรมชาต ิเหนอืกวา่มนุษย์
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นัยเชงินเิวศใน “ทางเสอื” & “คนกบัเสอื”

´ทางเสอื = ชายหนุ่มมอง
เสอืวา่ “เหมอืนพระธดุงค”์   
จากนัRนเขาอา่นลายเสอื 
โดยโยงเขา้กบัเรืEองราวใน
ชวีติของตน

´การเป็นหนึEงเดยีวกบัเสอื = 
การเป็นหนึEงเดยีวกบั
ธรรมชาติ
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หากรูปทรงแห่งเรือนร่างที่ปรากฏ ทุกส่วนประกอบกันเป็นขอบเขตของชีวิตและ

ความหวัง  ระหว่างสองชีวิต อาจทดแทนกันได้ด้วยภาพเปรียบเทียบ สีน้ำตาลดำลาย

ร้ิวพาดทาบคงต้องเป็นการถูกไล่ต้อนออกจากหนองน้ำ  กำนันผู้วางอำนาจปะทะเผชิญ

กับเขาด้วยความเกลียด  ความตายของพ่อบีบเต้นให้กระเด็นออกมาจากห้องเรียน...สี

ขาวแซมแทรกเป็นดนตรีที่เคยสัมผัส  ความฝัน ความรักที่ทุ่มเทให้กับลูก ๆ มองเห็น

ความสวยงามในเสรีภาพของนกขณะโบยบิน  แผงอกแกร่ง พละกำลังมหาศาลเหมือน

การลงมือทำมาหากกินกับไร่สวน โดยมิคิดคดโกงหรือใช้เล่ห์เหล่ียม คมเขีย้ว กรงเล็บ 

นิ้วที่กระดิกไกปืน เป็นการล่าไล่ ทุกสิ่งประกอบเป็นเอกภาพแห่งชีวิตหนึ่งเดียว”(ศิลา 

โคมฉาย.2540 : 83)
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´คนกบัเสอื
´ชายหนุ่มมองวา่ตนเองคอื “สตัว์
สายพันธเ์ดยีวกบัเสอื” เพราะมี
วญิญาณอสิระและเป็นอืEนในสงัคม
มนุษย์

´เขาปรารถนาจะกลบัเขา้ไปสูป่่า 
อนัเป็นบา้นเกดิดั Rงเดมิ

´การเป็นหนึEงเดยีวกบัเสอื คอืการ
เป็นหนึEงเดยีวกบัธรรมชาติ

นัยเชงินเิวศใน “ทางเสอื” & “คนกบัเสอื”52



“เม่ือเขาไม่ยอมจำนน ท้ังหัวใจจึงเต็มไป
ด้วยริ้วรอยบาดแผล  มีบางค่ำคืน เขานอน
ขดตัวอยู่ในมุมมืดเหมือนสัตว์ป่าบาดเจ็บ 
เขาไม่ปรารถนาสายตาสมเพชจากใคร ยาม
นั้นได้แต่ฝันถึงดวงดาวเกลื่อนกล่นทุ่งฟ้า 
ฝันถึงทางช้างเผือกท่ีเขาเคยเหม่อมองจาก
ยอดเขา...ราวโหยหาบ้านเกิดดั้งเดิม   เหนือ
สิ่งอ่ืนใด เขาฝันถึงสัตว์ในสายพันธุ์
เดียวกัน”

“เขารู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับเสือตัวน้ี...มัน
เป็นความรู้สึกท่ีอยู่เหนือคำบรรยายใด ๆ เป็น
ปีติสุขซึ่งซึมซ่านไปทุกอณูแห่งตัวตน เป็น
สายน้ำแห่งสำนึกท่ีท่วมท้นล้นหลากออกไปรอบ
ทุกทิศทุกทาง เป็นห้วงยามท่ีเดือนดาวสายรุ้ง
และดวงตะวันมารวมชุมนุมกันโดยปราศจาก
เส้นแบ่งแห่งทิวาและราตรี เป็นวินาทีท่ีกาลเวลา
หยุดน่ิงเพื่อให้เอกภพได้โอบกอดอนันตกาล

เขาคือเสือ เสือคือเขา และหากมันสมควรตาย 
เขาก็ไม่ควรมีชีวิตอยู”่

53



บทสรปุ

´แมนั้กเขยีนทั Rงสองจะประกอบสรา้งตวัตนของเสอืผา่นการอปุลกัษณ์
แบบ การทําใหเ้ป็นมนุษยห์รอื “แอนโทรมอรฟิ์สม”์ ตามแนวคดิทีEยดึ
เอามนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง ซึEงแสดงใหเ้ห็นวธิคีดิทีEมนุษยค์รอบงําและ
กําหนดตวัตนของสตัวใ์หข้ึRนอยูก่บัความเป็นมนุษยม์ากกวา่ยดึเอา
สตัวเ์ป็นศนูยก์ลาง 

´ แตใ่นงานเขยีนทั RงสองเรืEองนีR นักเขยีนกลบัใชว้ธิดีงักลา่วเพืEอขบัเนน้
วา่ ทีEแทแ้ลว้สตัวม์คีวามเทา่เทยีมกบัมนุษย ์หรอือาจเหนอืกวา่มนุษย์
ในแงท่ีEวา่ เสอืคอื พลงัอํานาจ ทีEกระตุน้เตอืนใหม้นุษยเ์รยีนรูแ้ละ
ตระหนักถงึความยิEงใหญแ่ละการดํารงอยูข่องมนัธรรมชาต ิอนันํามา
ซึEงการประจักษ์แจง้ในตวัตน การมองเห็นสายสมัพันธอ์นัแนบแน่น
และเป็นหนึEงเดยีวระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตนัิEนเอง
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